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Předmluva.
KVV

Utvrté vydání populární dogmatiky mé rozebráno.
I nemohl jsem nevyhověti žádosti s mnohých
stran mne došlé, bych se odhodlal ku pátému
vydání. Činím to milerád a ochotně, těše se z toho,
že kniha tato takové u obecenstva nalezla obliby.
Prozkoumav předešlé vydání, shledal jsem, že mi
není třeba, něco změniti aneb opravit. Toliko
potřeba časová žádala, ke $. 14. malý přídavek
připojiti, což se též stalo. Bohdejž by kniha tato
1 V tomto novém vydání to blahodárné vydala
ovoce, kteréhož dosíci jsem obmýšlel, když jsem
se v splsování její uvázal. Kéž by k tomu při
spěla, aby katolické vědomí, kteréž v mnohém
srdei sesláblo, znovu oživeno a utvrzeno bylo! —

V Budějovicích, v den nejsvětější Trojice
Boží 1874.

Spisovatel.



OBSAH.

Přistup.
Stránka

8. 1. O náboženství vůbec 1
S. 2. O přirozeném náboženství. 2
S. 3. Přirozené náboženství neni dostatečné 3
S. 4. Zjeveného náboženství potřeba a užitečnost 5
S. 5. Bůh se může zjeviti 6
S. 6. Podle čeho možno pravé zjevení Boží poznati 7
S. 7. Bůh se lidskému pokolení skutečně zjevil 8
S. 8. Učení Ježíšovo jest pravým zjevením Božim 10
$. 9. Jedno toliko náboženství může pravé, čisté a úplné míti Boží zjevení. 15
S. 10. Křesťanské katolické náboženství drží a vyznává pravé, čisté a úplné

zjevení Boží 15

První částka.

0 církvi křesťanské katolické,

V této částce se dokazuje: 1) Že pravé Boží učení se toliko v církvi kato
lické nalézá. 2) Že církev křesťanská katolická jest pravou a samospasitelnou

církví Boží.

První rozdíl.

Pravé Boží učení toliko v církvi katolické se nalézá.

8. 11. Církev křesťanská katolická od samého Krista jest štípena . 19
S. 12. Církev křesťanská katolická od Pána Ježíše štípená má řádnou du

chovní vrchnost 21

S. 13. Církev křesťanská katolická má i jednu nejvyšší viditelnou hlavu 24
S. 14. Církev křesťanská katolická, ať sborným usnešením, ať ústy nejvyšší

své hlavy zjevení Boží vykládá, jest neomylnou a neklamnou učitel
kyní Boží pravdy 33

Druhý rozdíl.

Církev křesťanská katolická jest pravou a samospasitelnou
církvi Boží,

S. 15. Pravá církev Boží musí býti jedna, a taková jest církev katolická 38
S. 16. Pravá církev Boží musí býti svatá, a taková jest církev katolická 43



Stránka

8. 17. Pravá církev Boží musí býti obecná, a taková jest církev katolická. 49
S. 18. Pravá církev musí býti apoštolská, a taková jest církev katoli ká 53
S. 19. Kromě církve katolické nelze spasení se nadíti 57

Druhá částka.

0 víře katolické vůbec.

Částka tato jedná: 1) O pramenech a pravidlu křesťanské katolické víry. 2) O tom,
což církev katolická učí o své víře.

První rozdíl.

0 pramenech a pravidlu katolické víry.

$. 20. Biblí a zvláště nový zákon pravá jest studnice víry křesťanské katolické 60
S. 21. Není dovoleno, by každý dle své libosti knihu písem svatých sobě vy

kládal . 63

S. 22. Církvi toliko náleží právo, smysl a rozum písem svatých stanoviti 65
8. 23. Čtení písma svatého nemůž naprosto všem lidem schváleno býti 67
$. 24. Jakkoli písmo svaté hojný jest pramen víry křesťanské katolické, nic

méně přece není jediným dostatečným pramenem . 70
S. 25. Svatí apoštoié oustnímu učení svému touže cenu a váhu přikládali, kte

rouž písemnému připisovali 74
S. 26. Oustní apoštolské učení nebylo mkdy pokaženo a nemohlo nikdá byti

zanečištěno 76

8. 27. Některé pravdy, ač písmo o nich nemluví, všickni křesťané bez rozdílu
vyznání přijímají 77

S. 28. Oustní apoštolské učení rovně jako písmo svaté za pramen a pravidlo
křesťanské katolické víry musí se pokládati. 79

$. 29. Jak zní hiavní pravidlo, kterýmž katolický křesťan u víře se spravuje 84

Druhý rozdíl.

0 tom, což církev katolická učí o své víře,

$. 30. Církev katolická učí o víře, že jest dar Boží a světlo nadpřirozené 86
S. 81. Církev katolická učí, že víra její k spasení jest nevyhnutelně potřobna 89
S. 32. Církev katolická učí, že křesťan musí celou viru Kristovu miti, aby byl

spasen 91
S. 33. Církev katolická uči, že víra musí býti živá a oučinná . 95
9. 34. Církev katolická učí, že se vírou živou, skutky se vkazující, předrahé

zásluze Syna Božího ujma nečiní 99

Třetí částka.
O Bohu vůbec.

Částka tato jedná: 1) O tom, že jest Bůh, a sice jeden Bůh ve třech osobách.
2) O mocech a vlastnostech Božích.

První rozdíl.

Učení církve katolické o trojjediném Bohu.
S. 35. Co jest Bůh 102
S. 36. Jest Bůh 104



UDUDKP

40.

. Bůh jest

. Bůh jest
3. Bůh jest
. Bůh jest
. Bůh jest
. Bůh jest
. Bůh jest
. Bůh jest
. Bůh jest
. Bůh jest
. Bůh jest
. Bůh jest
. Bůh jest
. Bůh jest

V

hn|
Částka tato jedná: 1) O stvoření všeho světa. 2) O stvoření andělův.

UIU-UT:AT.UT

„ 37.

. 38.

. 39,

Jeden jest Bůh
Jsou tři Boží osoby
Kterak nejsvětější

wby+
Trojici Boží pravověrný křesťan vyznává

Druhý rozdíl.

Učení cirkve o mocech a vlastnostech Božích.

Bůh jest pouhý Duch
věčný
neproměnlivý
nesmírný, všudy přítomný
vševědoucí

neskoučeně moudrý
nejvýše prozřetelný
všemocen

svrchovaně svatý
svrchované spravedlivý
neskončeně dobrotivý
milosrdný
pravdomluvný a věrný
nejvýš blažený
svrchovaně dokonalý

Čtvrtá částka.

O Bohu Stvořiteli všech věcí zvláště,

ření lidí.

První rozdíl.

Učení církve katolické o stvoření světa.

55.
56.
57.
58,

60.

61,
62.
63.

64.

Bůh učinil svět i všecky věci, kteréž jsou na něm
Bůh učinil všecken svět z ničeho

Vše, což Bůh stvořil, dobré bylo
Cíl, záměr a účel světa stvoření
Popsání světa stvoření

Druhý rozdíl.

Učení církve katolické 0 andělích,

Jsou andělé a jest jich bez čísla
Bůh dal andélům obzvláštní dary a síly
I mezi anděly jsou rozliční stupňové dokonalosti a důstojenství.
Andělé nás lidi znají a milují
Andělé nám lidem mnohá dobrodiní prokazují

Stránka
„ 105

107
110

113
114
116
118

„119
121
123
129

„133
- 134

- 137
140

„143
145
146

3) O stvo

148
150
151
152

. 153

159
161

164
. 165

se
167



Stránka

$. 65. Andělé jsou blažení tvorové . 170
S. 66. Někteří andělé od Boha odpadli, a velice ztrestáni byli 171
8. 67. I zlým a padlým andělům jest dopuštěno rozličně na lidi působiti „173

Třetí rozdíl.

Učení církve katolické o člověku.

$. 68. Člověk podle těla jest přemoudře stvořen 175
$. 69. Člověk podle duše nese na sobě obraz Boží 178
S. 70. Duše lidská jest nesmrtelná 179
S. 71. K jakému cíli jest člověk na zemi 181
$. 72. Všickni lidé pocházejí od jednoho muže a jedné ženy 182
$. 73. Stav dvou prvotních lidí byl velmi blažený 183
$. 74. Ze stavu toho blaženého první lidé hříchem svým vypadli. Následek

toho 186

S. 75. První dva lidé hříchem svým všem ostatním lidem náramně uškodili. . 189
S. 76. Maria bez poškvrny prvopočátečného hříchu byla počata 191

Pátá částka.

0 Bohu Spasitel.

Částka tato jedná: 1) O vtělení Božím. 2) O vykoupení lidského pokolení.
3) O mši svaté.

První rozdíl.

Učení církve katolické o vtěleném Synu Božím.

S. 77. Lidé nebyli od Boha na věky zavržení. Bůh slíbil, že jim pošle Mes
s1áše 193

S. 78. To přislíbení se úplně na Kristu Ježíši naplnilo 197
S. 79. Krátké popsání života Pána Ježíše Rrista 199
S. 80. Ježíš Kristus jest Syn Boží a pravý Bůh. 205
S. 81. Ježíš Kristus jest Pán náš a král 210
S. 82. Pán Ježíš, SynuBoží, z lásky k lidem se vtělil 212
S. 83. Vtělením svým Bůh sám sebe svrchovaně oslavil 215

Druhý rozdíl.

Učení církve katolické o vykoupení lidského pokolení.

S. 84. Lidi pro hřích od Boba zavržené nemohl nikdo, leč sám Pán Ježíš
vykoupiti 217

S. 85. Pán Ježíš v skutku vykoupil lidské pokolení, vyučiv násnejlepšímu zá
konu, a vystaviv nejdokonalejší příklad cnosti lidské v živobytí
svém .. 219S.86.PánJežíšvykoupilaspasillidsképokoleníumučenímasmrtísvou| 221

S. 87. Učení o vykoupení člověka skrze Ježíše Krista neodporuje nižádné do
konalosti Boží 225



Třetí rozdíl.

Učení církve katolické o nejsvětější oběti mše svaté,
Stránka

S. 88. Ježíš Kristus se až posud za lidi obětuje při mši svaté 230
$. 89. Co jest mše svatá 231
S. 90. Bylaliť oběť mše svaté předukázána a předoznámena v starém zákoně 233
$. 91. Zdali podle písma Kristus sám oběť mše svaté ustanovil 235
$. 92, Zdali oběť mše svaté od apoštolů byla konána 237
$. 93. Také-li křesťané všech předešlých věků mši svatou za pravou oběť

nového zákona pokládali 239
$. 94. Co se proti té nejdražší oběti od některých zvrcených hlav namítá 242
$. 95. Proč církev katolická oběť mše svaté koná. 243
S. 90. Oběť mše svaté má neskončenou cenu 250
$. 97. Jakým zevnitřním řádem se oběť mše svaté koná 255

Sestá částka.

0 Bohu posvětiteli,

Částka tato jedná: 1) o třetí Boží osobě; 2) o milosti Boží,

První rozdíl.

Učeni církve katolické o Duchu svatém.

s. 98. Duch svatý jest tretí Boží osoba 264
S. 99. Duch svatý jest pravý Bůh. . 267
$ 100. Duch svatý vždy dobročinně na lidi působil . 208
$. 101. Duch svatý řídí a spravuje po všecky časy církev katolickou „271
S. 102 Duch svatý blahočinně působí i na nás 272
S. 103. Cítá se zvlášté sedm darů Ducha svatého 274

Druhý rozdíl.

Učení církve katolické o milosti Boží,

S. 104. Čo jest milost Boží 278
S. 105. Milosti Boží jest člověku potřebí 280
9. 106. Milost Ducha svatého jest velmi mocná, účinlivá a vítězná 282
S. 107. Komu a kdy Duch svatý milost svou rozdává . 286

Sedmá částka.

0 svátostech. .

Částka tato jedná: 1) o svátostech vůbec; 2) o svátostech zvláště.

První rozdíl.

Učení církve katolické o svátostech vůbec,

S. 108. Co jsou vátosti. 289
$. 109. Co a jak působí svátosti 292



UDUUDUDYP

UPUT:UP

Stránka

119. Kdo jest původ svátostí
111 Kdo může svátostmi posluhovati
112. Kolik jest svátostí.
113. Jest-li jaký rozdil mezi svátostmi
114. O pobožných řádech při svátostech užívaných

Druhý rozdíl.

Učení církve katolické o svátostech zvláště,

I. O křtusvatém.

t15. Výklad křtu svatého
116. Co křest svatý působí
117 Jakým řádem se křest s atý uděluje

II. O svátosti svatého birmovůní.

118 Biřmování jest svátost
119. Svátost biřmování co působí
120. Svátosti biřmování jest nám potřebí
121. Od koho,.komu, a jakým pobožným řádem se biřmováním přisluhuje

III Onejsvětější svátosti oltářní.

. 297
298
300
304

. 307

309
312
315

321
324
328
330

S. 122. Ustanovení této svátosti 333
S. 123. O zázraku proměny chleba a vína 336
S. 124, Že Pán Ježíš v svátosti oltářní v skutku jest přítomen . 341
S. 125, Že Pánu Ježíši ve velebné svátosti přítomnému klaněti se máme.. 345
s. 126. O přijímání večeře Páně pod jednou způsobou 348
S. 127. Co přijímání nejsvětější svátosti oltářní působí 355
8. 128. Ostatní učení o této předůstojné svátosti 359

IV. O svátosti svatého pokání.

S. 129. Ustanovení této svátosti . . 362
S. 130. Které slavné účinky tato svátost působí . 364
$. 1831.Bychom těchto účinků svátosti svatého pokání došli, musíme hříchů

svých litovati © 366
S. 132. Bychom těchto účinků svátosti svatého pokání došli, musíme se také

z hříchů svých zpovídati 369
8. 183. Bychom těchto účinků svátosti svatého pokání došli, musíme posléz

za své hříchy dosti činiti 377
$. 134. Zdali tito právě jmenovaní prostředkové, jakby se těch účinků svátosti

svatého pokání došlo, v písmé svatém mají místo a základ 381
$. 135. Učení o odpustcích 584
S. 136. O postu 388



UDUPW:UP

0

4D05495P

V.Osvátosti pomazánínemocných.
Stránka

137. Ustanovení této svátosti 395
138. Co působí nemocných pomazání 397

„ 139. Pomazání nemocných jest svátost 399
140. Komu, od koho a jak se tato svátost uděluje . 401

VI. O svátosti svěcení knězstva.

141. Stavu duchovního ustanovení. 403
142. Povolání stavu duchovního jest velmi důležité . 406
143. Stav duchovní zvláštní mocí Boží jest potřeben 408
144. Zvláštní a hojnou pomoc Boží uděluje svátost svěcení knězstva. 409
145. Od koho, komu a jak sc svátost ta uděluje 411

VII Osvátosti stavu manželského.

146. Ustanovení stavu manželského 415

147. Co náleží k podstatě manželství 416
148. Manželství jest svátost. 421
149. Aby manže ství svatým a bohnmilým bylo spojením, nemá katolická

osoba s nekatolickou v manželství vcházeti . 423

150. Jakým pobožným řádem se svátost manželství uděluje 427
„ 151. O panictví a bezženství 429

Osmá částka.

0 stavu člověka po smrti.

Částka tato jedná : 1) O tom, co na věčnosti člověka čeká. 2) O obcování Svatých,

P)UDUTUP

3) O tom, co Se na konci světa díti bude.

První rozdíl,

Učení církve katolické o tom, Což na věčnosti člověka čeká,

. 152. Soud zvláštní neb soukromý . 436
„ 153. Nebe . 438
. 154. Peklo 443
„ 155. Očistec 446

Druhý rozdíl.

Učení církve katolické o obcování Svatých.

. 156. Křesťané pravověřící mají obcování mezi sebou . 451

. 157. Křesťané pravověřící mají obcováni s těmi, kteříž odešli již na věčnost 454
. 158. Těm dušem, jenž jsou v očistci, křesťané pravověřící pomáhají . 456

159. Oslaveným miláčkům Božím slušnou poctu křesťané pravověrní pro
kazují . 461



Stránka

. 160. Pravověřící křesťané i obrazy Svatých v poctivosti mají . 467
161. Také ostatkům Svatých pravověřící křesťané poctu činí 473
162. Křesťané pravověrní vzývají oslavené miláčky Boží 479
165. O poctě Marie panny „ 486
164. O poutích . 492

Třetí rozdil,

Učení církve katolické o tom, co se na konci světa díti bude,

165. Jednou se tvář země promění, a všecko, což se na ní nachází, pomine 496
166. Mrtví vstanou z mrtvých 498
167. Pán Ježíš přijde soudit živých i mrtvých . 503
168. Poslední či obecný soud 505
169. Závěrek celé knihy 508



Přístup.

S. 1. O0náboženství vůbec.

Každý člověk žádá sobě, by mu dobře a blaze bylo. Tou
příčinou se vší možnou snažností štěstí svoje a blaho rozmno
žiti hledí, a všecko, což činí, činí v té naději, že to sloužiti
bude k větší jeho radosti. Často snáší i malé nějaké zlé, by
se vystříhal většího, a podniká práce nejtěžší, vydává se na ne
bezpečenství nejzjevnější, by jen něčeho dobrého dosáhl. Jeden
hledá v tom, jiný v něčem jiném štěstí svého. Člověk tělesný
stojí toliko o zemské věci; pečuje toliko o potřeby těla svého;
prohlédá jenom ku přítomnosti a ne k budoucnosti; k rozkošem,
jichžto by rád požíval, obracuje zraky svoje, nepomně na ty
strastné následky, kteréž v zápětí za požíváním kráčejí. Každý
dle svého osoblivého zdání vyhledává na rozdílných cestách
štěstí a blaha svého, snaže se o to, by mu pořád lépe a lépe
bylo. Než ale nejeden sám sebe podvádí, mámí a šálí, hledaje
v něčem pravého štěstí a blaha, kdež ho nikoliv býti nemůže.

Kdo chce býti blaze živ, tent musí býti i ctně živ. Šťast
nými a blaženými může nás učiniti jen ctnostný a šlechetný
život, k tomu ale ctnostnému a šlechetnému životu vede ná
boženství. Nebo náboženství učí, jakýby byl Bůň, a jakdy
se člověk měl k němu míti; učí, jakby měl člověk Boha ctíti
a živ býti podle vůle jeho. Útíti ale Boha, a živu býti podle
jeho svaté vůle, jest nejjistější a nejbezpečnější prostředek
k našemu štěstí a blahu. Neboť Bůh jest počátek vší mou
drosti, a protož nemůže býti lepšího pravidla k spravování ži
vota našeho nad ono, kteréž on sám nám dáti ráčil. Bůh jest
také všemocen, a protož může všeliké zlé od nás odvrátit, kte
réž by snad štěstí a blaženství naše mohlo zkaboniti a zate
mniti. A poněvadž jest též svrchovaně dobrotivým, tou příčinou
doufati můžeme, že nám jednou větší ještě blaženosti udělí,

Jirsík. dogmatika. 1
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než jí zde v tomto životé lze dosíci. Odtud jde, že nábožen
ství, jenž nás k Bohu vede, s Bohem váže, a nám Boha na
kloňuje, nejlepší a nejjistější jest prostředek k šťastnému a bla
hému životu. Blaze tomu, v jehožto srdci ono sídlí! Blaze

tomu člověku, jejž blahočinný oheň svatého náboženství zahřívá!
Neb toliko náboženství umenšuje a oslazuje všecky bolesti; ná
boženství toliko pozdvihuje očí našich k věcem a statkům du
chovním a věčným; náboženství toliko v uzdu pojímá naši tě
lesnost, naše vášně, naše žádosti; náboženství toliko jest s to,
upokojiti mysl a srdce naše, a tím nás ujistiti, že nám hříšní
kům chce Bůh býti milostiv. Náboženství plodí člověku nevy
vážný potok rozkošné naděje, a v srdci rozlévá nevýmluvnou
slast. radost a spokojenost. Protož, kdo chceš býti ctně a blaze
Živ. náboženství se vyuč.

$. 2. 0 přirozeném náboženství,

Jižť pak jsou některé věci Boha a našeho pravého blaha
se týkající, kteréž každý člověk v rozumu a v srdci svém na
psané má. neb kteréž každý důmyslný člověk přirozeným svě
tlem rozumu svého poznati může. Takovéžto věci jsou ná
sledující:

1. Jestiť Bůh, jediná, svrchovaná bytnost, všecku moudrost,
moc, dobrotu a blaženost v sobě mající.

2. Nesmírně mocný, moudrý a dobrý Bůh veškeren svět
stvořil. velmi prozřetelně všecko zachovává a spravuje, k tomu
účelu a konci, by všem tvorům bylo blaze.

3. Člověk má rozličné povinnosti, a snažiti se má, by je
náležitě plnil, a vůbec ctným a šlechetným byl člověkem.

4. Spravedlivým, nábožným životem každý člověk nejpří
hodněji o vlastní své dobré pečuje.

5. Smrtí těla duše člověka nezahyne, nýbrž žije na jiném
světě, kterýžto život její nikdy konce míti nebude.

Ty a takovéto pravdy, pospolu vzaté, přirozeným mnábo
ženstvím se jmenujou, poněvadž jich každý vtipný člověk pou
hým přemýšlením, pouhým přirozeným rozumem poznati může.



$. 8. Přirozené náboženství není dostatečné.

Jakkoli čisté a pravé jsou tyto pravdy přirozeného nábo
ženství: avšak přece náboženství toto není dostatečné k úpl
nému poznání Boha, a k životu ctnému a blahému. Člověk
může sice mnohou svatou a věčnou pravdu rozumem svým
peznati; než ale všecko přece z rozumu svého vyčerpati nemůže.

1. Rozum všemu prospěšnému neučí, a o mnohých věcech,
na jejichžto vědomosti velmi mnoho záleží, buď nedokonalou
dává známost, neb dokonce žádnou. Tak ku př. přesvědčuje nás
rozum, že je Bůh, že od něho všecko máme, a že povinm

jsme, Boha, stvořitele a dobrodince svého, ctíti a milovati; než
ale, jak bychom jej ctíti měli, by mu ta úcta milá a líbezná
byla, tomu rozum nikoli neučí. Podobně rozum nic nám nepo
vídá, odkud se to přihází, že vůle naše více k zlému než
k dobrému se schyluje, a kterak by člověk, jestliže zhřešil,
s Bohem svým smířiti se mohl. Rozum nás neučí, v jakém
stavu by lidé na onom světě trvali, a z jakých pramenů by
nám milost Boží tekla. Jest i mnoho jiných důležitých věcí, o
kterýchž rozum, sám sobě ostavený, málo ví neb nic.

2. Velmi málo jest těch lidí, kteří by to přirozené nábo
ženství v sobě mluvící zřejmě a jasně cítili, slvšeli, anebo jeho
sobě úplně svědomi byli. Hlas rozumu rozličnými věcmi v člo
véku často bývá zatemnén, udušen a fakměř zničen, u př.
prudkými žádostmi a vášnémi, jizlivými rozkošenu těla 1 světa,
zlými příklady jiných lidí. Máme příkladů příliš mnoho, že lidé
nezřízenými žádostmi. zaslepení, sevření a přemožen pravidla
rozumu se spustili. I ti nejmoudřejší a nejučenější lidé v ohavné
a škodlivé uběhli bludy, anobrž 1celí národové, sami sobě osta
veni. velmi bludná domnění o Bohu měli. Mnozí Boha nejináče,
než jako člověka křehkostem lidským podrobeného sobě představovali.| Jiníhozazlobivéhoahněvivého,zaukrutnéhoa
závistivého panovníka drželi, a protož k Bohu žádné důvěrnosti
a vděčnosti, žádné lásky v srdci svém necítili, strachem toliko
byvše k tomu puzeni, by mu sloužili. Mnozí rozumem tak da
leko zabloudili, že slunce, měsíc, jakož i některá zvířata za
bohy měli, jim bozskou čest prokazovavše. Jiní dělal sobě

1*
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bůžky svoje z kamene, ze železa aneb jiných kovů, a jim ke
cti ohavné nepravosti páchali, krev lidskou obětovali, a své
vlastní děti jim v oběť přinášeli. A to vidéti bylo netoliko na.
divokých národech, nobrž 1 ti nejslavnější a nejosvícenější, ja
kož jsou byli Řekové a Římané, do tak hrozných bludů a ne
pravostí jsou uběhl. Odtud zřejmě vysvítá, že všecko poznání
Boha, jeho vlastností a jeho svatosvaté vůle, kteréž toliko
z rozumu svého čerpáme, pro obmezenost téhož rozumu velmi
chatrné a nedostatečné jest, a že k tomu, bychomvždy to či
nili, což slušné a v pravdě dobré jest, onen přirozený rozumu
zákon příliš slabým, mdlým a nepostačitelným býti se pro
kazuje.

9. Sprostým lidem přirozené náboženství dokonce se ne
hodí. Již mezi přirozenými věcmi jsou mnohé, které sice ně
kteří osvíceného rozumu lidé jasně a zřejmě poznávají, kteréž
ale člověku sprostému k víře nepodobné a nemožné býti se
zdají. Tak ku př. zdá se to sprostému a neumělému člověku
nemožnou věcí, když mu řeknu, že slunce stojí, země pak se
pohybuje, točíc se okolo slunce. Zdá se mu to k víře nepo
dobné, když mu řeknu, že na protivné straně země naší jsou
lidé, jenž nohama k nohám našim obrácent chodí. Což přece:
všecko zpytatelé přírody dosti zřejmě poznávají. Jestliže ale
přirozených, viditelných věcí sprostý človék nemůže vyzpyto
vati, kterak rozumem svým postihne věcí bozských, neviditel
ných, nadpřirozených a nad jeho rozum postavených? — Opět
tedy dokládáme, že přirozené náboženství není dostatečné.

4. Byliť jsou vždy lidé, kteří pravdu upřímně milujíce, ji
se vší možnou snažností hledali; avšak cítili slabost rozumu
svého, a tou příčinou toužebně žádal, by někdo byl, jenžby je
z jejich rozličných pochybností vyvedl, a mnohou věc jim vy
světlil, kteréž sobě sami vysvětliti nemohli. Vyznali tedy patrně ne
dostatečnost přirozeného náboženství. Tak ku př. Plařo, jeden
z nejvěhlasnějších mudrců řeckých, v ta slova promluvil: „Všecko
jest nejisto; protož trpělivě čekejme, až někdo přijde, a poučí
nás, jakbychomse k Bohua k lidem měli chovati. Kdo těmto věcem.
vyučovati bude, opravdově opatří blahoslavenství tvé. — — Kdyby
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jen neprodléval přijíti! Hotov jsem, všecko učiniti, čemuž mne
naučí, a naděju se. že mne lepším člověkem učiní.“ *)

S. 4. Zjeveného náboženství potřeba a užitečnost.

Z toho, že přirozené náboženství není dostatečné, nevy
hnutelně následuje, že nám potřebí bylo vyššího jakéhosi světla,
kteréžbv zatemnělý rozum náš osvítilo, a srdce naše k milování
Boha a cnosti roznítilo. Bylo nevyhnutelně třeba, aby nám
Bůh mimo rozum ještě jiného světla propůjčil, kterýmž bychom
tím jistěji a zřejměji poznávali to, čehož nám rozum náš temně
toliko navrhuje, aneb o čemž snad dokonce nijaké známosti nedává.| Bvlotřeba,abyknámBůhseslalučitele,kteříždu
chem jeho naplnění jsouce, nám netoliko to, k čemuž nás při
rozený zákon rozumu vede, ku paměti přiváděli a jasněji vy
kiádali. nýbrž 1 úplně nás vyučili, jak živi býti, jak život svůj
die vůle stvořitele svého spořádati máme. Takového vyššího
světla bylo nám netoliko k upokojení semotam zmítané mysli,nobržikutěšenísrdcetřeba.© Dámpříklad:Dokudsečlo
věku dobře vede, snadno jest v Boha všemohoucího, nejmou
dřejšího a nejdobrotivějšího věřiti a doufati. Když ale sprave
dlivý člověk v dlouhém soužení, z něhož vykoupení není, postavenjest,tuťjevšeckojináče.© Rozumovšempraví:„Bud
trpěliv, a nepřestaň doufati, neb Bůh jest všemocen, on pomoci
může; on jest svrchovaně moudrý, ví tedy, kterak má pomoci:
on jest pouhá láska a dobrota, chce tedy pomoci.“ Tato útěcha,
kterou těší rozum člověka zkormouceného, jest ovšem dobrá,
krásná i pravdivá; avšak přece jest chatrná velmi, jelikož sejínedostávábezpečnéjistoty.© Rozumtopravíajistí;ale
rozum lecos praví, coby mělo býti a není. Rozum rovně tak
praví, žeby spravedlivému člověku již na tomto světě dobře
býti mělo, a přece se mu často zle vede. Pouhé tedy poznání,
kteréhož nám rozum náš o Bohu a nesmrtelnosti našich duší

poskytuje, jakkoli samo v sobě dobré, krásné a utěšené jest,
přece není s to, by člověku bezpečnou naději a úplnou jistotu
dalo o všem tom, čeho mu věděti jest potřebí, by vždy ve

*) Alcibiad. IL
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všech případnostech mysl upokojenou zachoval, vezdy vůli stvo
řitele svého konal a všeho poblouzení se vystříhal. Je tedy

jiného poznání třeba, kteréž by se netoliko na rozumu lidském,
nýbrž na bezpečnějším a patrnějším pravidle zakládalo, aby člo
věku dokonale spomoženo bylo. A toto vyšší a jasnější světlo,
než jest ono rozumu, dochází £ nám zjeveným náboženstvím,
kteréž Bůh podává a zvláštními znameními jakožto bozskow
pravdu potvrzuje. Toto zjevené náboženství učí netoliko tomu,
co z rozumu stížně se váží; alebrž i tomu, co jest nad po
chopnost rozumu, a čehož se i nejbystřejší člověk domysliti ne
může. Čo pak Bůh sám právo býti prokazuje; což on sám,
věčná pravda a neskonalá moudrost, svědectvím svým potvr
zuje: to má největší jistotu, váhu a jímající moc; to každý
k rozumu a k srdei připustiti, toho každý bezpečné může se
držeti, a podle toho ochotně cítiti, smejšleti a jednati.

S. 6. Bůh se může zjeviti.

Že se Bůh může lidem zjeviti, to jest, že může jim ozná
miti, co jeho svatá vůle jest: tím každý snadno může se ujistitl.

1. Člověk může člověku všelicos oznámiti, čehožby onen
druhý bez toho oznámení nikdy byl se nedověděl. Kdo jest
ale, ježto by řekl, že by Bůh to nemohl, co mohou lidé?

2. Bůh jest svrchovaně moudrý a všemohoucí, a tou pří
činou nemůže se mu prostředků nedostávati, jimiž může to, co
chce, lidem zjeviti. On může učiniti, by hlas nadpřirozený se
ozval, který by vyjádřil vůli jeho. On může zázračnými udá
lostmi ukázati, že se mu ta ona služba líbí, aneb že ji zamítá,
že to ono jednání milé aneb nemilé mu jest.

3. Bůh nám již mnohé veledůležité pravdy rozumem na
ším zjevil; pročby nemohl i jiným ještě prostředkem vůli svou
lidem oznámiti? Není-li pánem netoliko těla našeho, alebrž 1
duše naší, a nemůže-li co takový v mysli a srdci některých
lidí tak výborná a spasitelná myšlení a hnutí příčinounábožen
ství vzbuditi, aby je každý za pravé vnuknutí a zjevení boží
míti musel? Bůh může ctnému a nábožnému člověku nějakému
všecko náboženské učení v mysl vložiti, a vzbuditt ho, aby to
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sobě oznámené náboženství, co slovo Boží, jiným ohlásil. Ko
nečně dokážeme-li toho, že se Bůh v skutku lidskému pokolení
zjevil, nebude žádné více pochybnosti, že se zjeviti může.

S. 6. Podle čeho možno pravé zjevení Boží poznati.

Žádný člověk zdravého rozumu nevěří, aby učení nějaké
bylo zjevením Božím, čelí-li rozumu neb dobrým a šlechetným
mravům na odpor. Nestihlá zajisté moudrost a svatost boží
ničemu učiti nemůže, leč co rozumu jest přiměřeno, a na nej
vejš dobro a spasitelno. Za víru od Boha zjevenou může se
tedy toliko ta pokládati, která rozumu přiměřena, sama v sobě
utěšena, a k vedení ctného, blaženého života mnanejvýš jest
příhodna. Avšak pro pouhou vnitřní svou dobrotu, výbornost,
svatost a spasitelnost žádné náboženství za bozské zjevení od
Boha jmíno nebylo. Neboť i přirozené náboženství též prospěš
ným učí věcem, protož ale přece vyšším světlem neb zjevením
Božím slouti nemůže. Musíť tedy ještě něco jiného přistoupit,
coby nám jistoty dodávalo, že některé učení jistě jest učením
a zjevením Božím. Bůh musí všem, i tvrdochopného rozumu
lhdem bezpečné a neomylné dáti znamení, že někdo v skntku
učení jeho hlásá, a že tomu chce, aby každý to všesvatým jme
nem jeho zvěstované učení bez pochybnosti držel za bozské.
Již ale kterak nám Bůh na rozum může dáti, že to ono učení
pravým a bozským je učením? — On fakové věci před očima
našima dělati může, ze kterýchž nám usouditi lze, že jich k žá
dnému jinému konci a záměru nepůsobil, než aby toto učení
svým slovem býti ukázal. Takové ale události, běh a sílu při
rozenou přesáhající, které jen bozskou všemohoucností konány
býti mohou, a kterými Bůh jako prstem na zjevení své uka
zuje, nazýváme divy neb zázraky. Za víru tedy od Boha zje
venou pokládáme toliko tu, kteráž sama v sobě na nejvejš je
blahočinná, spasitelná, utěšená a k svatému životu příhodná,
spolu ale také divy a zázraky od Boha zpečetěna a potvrzena.

a. (Chceme-li se tedy úplně ujistiti, že nějaká víra Bohem
jest zjevena; chceme-li si té víry, jakožto drahého slova Bo
žího vysoce vážiti: s neobyčejnou pilností skoumejme předně
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VA“
vnitřní její dobrotu a spasitelnost, pak ale zázraky, příčinou
její stalé,)

b. (Děkujme spolu Pánu Bohu, že svou svatou pravdu tak
zjevně a patrně osvěděil, by nikdo o ní pochybovati nemohl.
Majíce tak zřejmá, patrná neb zračná znamení bozského svě
dectví, snadno již poznati můžeme, coby Božím bylo učením, a
jakým během nám věčného spasení dojíti lze.)

$. 7. Bůh se lidskému pokolení skutečně zjevil.

Přesvěděili jsme se, že přirozené náboženství není dosta
tečné k úplnému poznání Boha a k životu ctnému a blaže
nému; poznali jsme toho velikou potřebu, by Bůh lidem zvlášt
ním nějakým způsobem zjevil, čehož rozumem nelze úplně vy
skoumati, a což přece jak k upokojení mysli, takž i k utěšení
srdce veimi potřebné jest. Přesvědčili jsme se též, že se Bůh
může zjeviti. že nám kromě onoho přirozeného vnitřního světla,
totiž rozumu, může ještě jiného jasnějšího a bezpečnějšího svě
tla propůjčiti. I tím jsme se ujistili, že pravé Boží zjevení
zřejmě a patrně Bohem musí býti osvědčeno. Nastává teď
otázka: Zjevil-li se Bůh lidem skutečně? Kde, kdy a komu se
zjevil ?

Bůh se lidem zjevil a zjevuje posud skrze stvořené věci.
Tou příčinou trávil svatý poustenník Antonín Egyptský celé
dny a noci v rozjímání viditelných skutků Božích, kteříž tak
zřetelně velikost, nestíhlost a mocnost Boží hlásají. On říkával,
že svět jest velikou knihou, v kteréž Bůh zřetelněji k lidem
mluví, než to kdy ti nejučenější učitelové jsou učinili. Avšak
Bůh netoliko tímto přirozeným způsobem lidem se zjevil; nýbrž
on také sám osobně k lidem mluvil. zděliv jim to, čehož jim
věděti bylo třeba. — Když se v obecném životě na nějakou
věc, kteráž se před mnohými lety přihodila, dotazujeme, tážeme
se starých lidí, jenž buď tehdáž živi byli, aneb aspoň od těch,
kteříž té věci očitými svědky byli, tu věc slyšel. A tak právě
musíme sobě i v této příčině počínati. Žádámeli totiž v pravdě
poznati, zda se Bůh lidskému pokolení zvláštním jakým způso
bem zjevil, a zda patrnější jakousi známost o sobě a o své
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svaté vůli dal, nežli jest ta, kteréž pouze rozumem svým na
býváme: třeba je nevyhnutelně předků svých se tázati, slyšeli-li
oni co 0 tom, žeby se bylo něco takového ve světě přihodilo ;
aneb musíme staré letopisy, staré knihy skoumati, zdali snad
věrohodní lidé za starých časů o tom něco důkladného neza
znamenali. Nahlížejíce ale do těch nejvzdálenějších časů, a čí
tajíce knihy těch nejstarších spisovatelů, přesvědčujeme se a
úplné jistoty nabýváme, že Bůh, smilovav se nad mdlobou lid
skou, světu skutečně se zjevil. Neb nalézáme u jednoho ma
lého sice, a téměř opovrženého národu, žiďovského neb Israel
ského, tak vznešenou o pravém Bohu známost, že není možná,
by sobě sám ji byl dal. Víra tohoto národa se jak výborností
svou a svatostí náboženských knih svých, tak tolikéž mnohými
zázraky pravým zjevením Božím býti prokázala. Nebo učí ne
jen tomu, což jsme již rozumem svým o Bohu poznali, nýbrž
1 takovým utěšeným a spasitelným věcem, které přirozeným
světlem rozumu znatné a stižitelné nejsou. Učí, že Bůh člo
věka dle obrazu svého stvořil, a do utěšené krajiny postavil.
Učí, že na počátku Bůh toliko dva lidi stvořil, muže a ženu,
a že Bůh s nimi jako otec s dítkami rozmlouval; že je učil
zvířata jmenovati, a že jim dal snadničké přikázaní, aby je
v poslušenství cvičil. Víra ta vypravuje i ostatní příběhy
těchto dvou prvních lidí, jejich pád, strasti a bídy. Dává
zprávu, kterak se Bůh otcům a správcům tohoto národa,zjevil;
kterak v rozličných časech mezi nimi bohabojné a svaté lidi
vzbuzoval, kteříž duchem Božím nadchnuti, vnuknutím a roz
kazem Hospodinovým lid ten vyučovali, v čas potřeby kárali,
a pravými vyslanci Božími býti mnohými divy a zázraky se
prokázali.

Avšak jedno podstatné a hlavní učení víry židovské bylo
to, že přijde jednou veliký rádce, učitel. král, spasitel a obla
žitel světa. "Tento předoznámený a očekávaný Messiáš jest:
Ježíš Kristus! Ten před 1800 lety na zemi žil, víru učil, od
židovské v podstatných věcech rozdílnou, svoje učedníky měl,
a novou církev zarazil, kteráž hned v prvním počátku křesťan
skou sloula. Jeho řeči a činové oznámení jsou v knize, kte
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rouž vlastní jeho učedníci složili, kteráž v neporušené čistotě:
a přesnosti své nás došla, a jest tak věrohodna, že podle sne
šení všech učených zpytatelů žádná kniha věrohodnější býti ne
může. A tímto světlem, kteréž nám Ježíš Kristus s nebe na
zemi přinesl, osvícení jsouce, o Bohu, o jeho vlastnostech, o
jeho vůli, o našem budoucím stavu po smrti více víme za těchto
našich časů, než kterýkoli nejbystřejší a nejdůmyslnější mudřec
starých časů, jenž celý život svůj v skoumání a pátrání těchto
věcí jest strávil.

(Poznejme zde dobrotu a lásku Boží. Bůh nás nechtěl
na svět tento postaviti jako sirotky, kteříž nic 0 otci a matce
neslyší a nevědí. Bůh, jenž z lásky stvořil člověka, laskavým
též jeho otcem býti se ukázal. On nás vyučil všemu, což vě
řiti, což činiti a čehož se varovati máme, bychom ctně a šle
chetně živi byli, a jednou spasení svého dojíti mohli)

$., 8. Učení Ježíšovo jest pravým zjevením Božím.

Víme již, podle čeho pravé zjevení Boží poznati lze. Ohle
dejme tedy učení Ježíšovo, a skoumejme, zda ono pravým jest
zjevením Božím.

1. První znamení zjevení Božího jest patrná vnitřní do
brota, výbornost a spasitelnost jeho. Toto však znamení má
ovšem učení Ježíšovo. Náboženství křesťanské, jehož původce:
jest Ježíš Kristus, jest na nejvejš výborno a svato. Ono s tím,
čemuž učí zdravý, přirozený rozum lidský, překrásně se srov
nává, aneb pokudž tajemno jest, alespoň nic rozumu odporného
při něm se nenachází. Ono jest učením na nejvejš spasitel
ným; učením, jenž má v sobě moc, každého člověka, ježto je
k rozumu a k srdci připouští, velmi dobrým, šlechetným a sva
tým učiniti. Žádné jiné náboženství tak blahodárné není a
k takové mravní dobrotě nevede, jako křesťanské. Toho všeho.
později na případném místě zevrubně dokážeme.

2. Druhé znamení Božího zjevení jsou divné a zázračné
události, kterýchž Bůh k žádnému jinému konci a záměru ne
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působil, než aby toto učení svým býti ukázal. Avšak 1 toto
znamení má do sebe náboženství křesťanské. Nebo čteme o

Kristu Ježíši a o prvotních hlasatelích víry této mnoho zázrač
ných příběhů, s učením jejich ouzce a pevně svázaných. Kdo
tyto předivné události pilně váží, cele se tím ujistiti může, že
Bůh jimi na pravdu učení Ježíšova ukazoval, a je slovem a
zjevením svým býti prohlásil. Bůh přede vším oslavil vlastní

NVPX

osobu Ježíše Krista mnohým proroctvím na něm splněným.
Starozákonní svatí spisovatelé řízením Božím o příštím oblaži
teli pokolení lidského mnoho poznamenali, což se na Ježíši
zjevně vyplnilo. Zvláště pak o něm poznamenali, kdy na svět
přijde, že pojde z krve krále Davida, že se v Betlémě narodí,
že matka jeho bude nepoškvrněná panna, že za nějaký čas
v Egyptě pobude, že bude činiti veliké zázraky, že ho jeden
z učedníků zradí, že bude k smrti odsouzen, že bude losováno
o jeho oděv, že ruce a nohy jeho budou probodeny, že bude
pohřben, brzo ale že z mrtvých vstane. Už tímto během Bůh
Ježíše jakožto pravého zvěstovatele bozské moudrosti světu
oznámil. Stalo se divným řízením Božím, že po svém naro-
zení v chlévě sice ležel, ale nebešťané s chvalozpěvy s nebe
se na zem snesli. Když to dítě uzřel jeden nábožný stařec,
poznal v něm s radostí učitele a vykupitele národů světa. Ne
obyčejná hvězda na nebi několik bohatých mudrců od východu
k jeslím jeho přivedla, by se mu co králi, pánu a Bohu svému
poklonili. Král Herodes pro to jedno dítě mnozství nevinňá
tek v Betlémě dal zavražditi; ale to jediné přec ušlo napřa
žené ruky mocného vraha. Ježíš co dvanáctileté pacholátko
ukázal rozumnost, kteréž 1 šediví učitelé se v chrámě divili.
Když se pokřtiti dal v Jordáně, otevřelo se nebe, sstoupil naň
Duch Svatý v způsobu holubice, a slyšán byl hlas s nebe. On
učil a hlásal ve jmenu Božím, a učení jeho divili se zástu
pové; neboť nikdo tak mocně, líbezně a dostojně neučil. Boží
mocí konal přepodivné věci. Vodu u výborné víno proměnil.
Pěti chleby a dvěma rybičkama nasytil pět tisíc hladových lidí.
Po vodě chodil jako po pevné zemi, a zbouřené moře jedním
slovem utišil. K jeho slovu usechl hned fíkový strom. Když
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pněl na kříži. tma přikvačila všecku zemi.“) Když pak vypu
stil duši, roztrhla se na dvé opona chrámová, země se třásla
skály se pukaly, a hrobové se otvírali. Takým během věci
bezživotné Pána Ježíše všemocným Pánem býti ukázaly. K osla
vení jeho ale též dobří i zlí duchové sloužili. Anděl blaho

slavené panně zvěstoval jeho početí, a když se narodil, zje
vili se zástupové andělů pastýřům, v okolí Betlémském ponocujícím.© AndělpříčinouPánaJežíšeJosefovitřikráteseukázalvesnách.© AnděléPánuJežíšisloužili,kdyžpodniknuv
veliké pokušení, nad ním zvítězil. Anděl sstoupiv s nebe, po
síhl Ježíše, když před umučením svým smuten byl až k smrti.
Při jeho z mrtvých vstání andělé konali službu svou. Andělé
posléz o něm svědčili učedníkům, hledícím do nebe, kamž se
byl vyzdvihl. I nad zlými duchy Ježíš zvláštní moc provozo
val. Třikráte překonal dábla pokušitele naň dorážejícího. On
zlé duchy, sídlící v tělích lidských, vítězoslavně vvmítal. Zvláštní
ale veliké divy a zázraky konal Pán Ježíš na lidech. Uzdva
voval nemocné pouhým svým slovem. Desíti malomocným mu
žům řekl toliko: „Jděte a okažte se kněžím "“ Oni uposlechli,
šli a na cestě byli očištění. Těžce nemocný služebník Kafar
naumského setníka od Ježíše nepřítomného uzdraven byl právě
v té chvíli, v kteréž řekl Ježíš setníkovi: „Jdiž a jaks uvěřil
staň se tobě.“ Na slovo jeho opustila hned zimnice tchyni
Petrovu. Člověk dnou zlámaný k slovu jeho hned vstal, vzal
lože své a bral se domů. U přítomnosti Fariseů, svých nej
ouhlavnějších nepřátel, řekl Pán Ježíš člověku majícímu uschlou
ruku: „Vztáhní tu ruku svou!“ 1 vztáhl ji člověk ten, a byla
tak jako druhá. Člověk, kterýž osm a třicet let byl nemocen,
hned na místě k slovu Ježíšovu zdráv jest učiněn, tak že sám
lože své odnesti mohl. Dva slepí byli k nému přivedem; Dán
Ježíš dotekl se očí jejich, a hned viděl. Tak učinil třetímu

*) To divné zaclonění slunce vida v Athenách tehdáž ještě pohan Dionysius
Areopagitský zvolal: „Aneb Bůh všeho přirození trpí, aneb se všeho světa
ustavení rozboří.“ Ale že se svět nerozbořil, tedy měl za to lid Athenský,
že Bůh přirození v ty doby trpěl; a proto ve svém chrámu postavili oltář
Bohu neznámému. Dionysius ale stal se napotom křesťanem, svatým a veli
kým učitelem církevním.
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v Betsaidě, a čtvrtému, jenž od narození slep byl, podobně
zrak udělil. [ vodnatelné, chromé, krvotokem ztrudněné, hluché
a němé uzdravoval pouhým slovem a chtěním svým. Již však
nejen uzdravoval nemocné a všelikými neduhy zbídněné, alebrž
také mrtvým navracoval život. Na jeho slovo iumrlí k novému
životu vstali. Jinoch Naimský, kterého nesli ven do hrobu,
k pouhému slovu jeho se hned pozdvihl, a jal se mluviti. Ze
mřelá dcera Jairova hned na slovo jeho obživla. Lazar, jenž
čtyry dny v hrobě ležel a již zapáchal, k novému od něho na
vrácen byl životu.

Známyť byly Pánu Ježíši i nejtajnější věci, a takové,
jichž obyčejným během žádný 1 nejdůmyslnější rozum před
věděti nemůže. Pověděl Petrovi místo, kdežby převalné množ
ství ryb zahrnul, a že v ústech jedné ryby nalezne peníz. Ženě
Samaritánce dal na rozum, že mu jsou povědomy všecky taj
nosti její. Předpověděl, že Jidáš jej zradí, Petr pak, prvé než
kohout dvakrát zazpívá, třikrát ho zapře. Předpověděl dokonale
smrt svou, a že třetí den z mrtvých vstane. Předpověděl zkázu
města Jerusaléma a neštěstí lidu židovského, pronásledování
učedníků svých, a rozšíření náboženství svého po vší zemi.

Přispěním Božím i apoštolové čili vyslancové jeho konal
velké divy a zázraky. V plamenných jazycích se prvé na ně
vylil Duch svatý. Potom šli do světa, a učení Ježíšovo hlá
sal. Na důkaz ale, že pravé, bozské učení zvěstují, uzdra
vovali též pouhým slovem nemocné, vymítali zlé duchy, a mrťvýmnavracovaliživot.© PohromaazáhubapřišlanaJerusalém
a lid židovský; chrám byl zbořen, a ač vícekrát usilovali židé
jej opět vzdělati, nižádnou měrou toho dovésti nemohli. *) Kře

*) Mnozstvíkráte nešťastný ten národ všecku svou sílu a moc na to vynaložil,
by opět povstal a přetrhl bídu svou, ale marno bylo všecko úsilí, marno vše
namahání jeho. Leta Páně 363. císař Julian, protivník křesťanů, židům dal
povolení, aby si opět vystavěli chrám Jerusalémský. Učinil to ten odpadlík
od víry křesťanské, jakž Origenes poznamenal, na vzdor křesťanům, poněvadž
věřili, že dle předpovědění Kristova Jerusalémský chrám nikdy více vystavěn
nebude. Jeho důvěrný přítel Alyp měl tuto stavbu poručenou, zemský vla
dař měl mu býti nápomocen, a nesmírné poklady peněz byly jsou jižk tomu
odhodlány. Židé se všech stran se hrnuli, by stavět pomáhali, a stali se
svědky toho vítězství nad náboženstvím Kristovým. Již bylo místo nalezeno,
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sťanská víra po celém světě od několika sprostých, chudých a
neučených mužů se proti náramnému usilování mocných a uče
ných tohoto světa rozšířila, oblažila a oblažuje až podnes po
kolení lidské, a trvati bude až do skonání světa.

K jakému ale konci a záměru to všecko se stalo? Proč
tyto neslýchané a nevídané skutky Pán Ježíš působil? Jistotně
pro nic jiného, než aby pozornost naši obrátil na učení svoje,
a dal nám zřetelné a bezpečné znamení, žeť v skutku bozskou
přednášel pravdu. Všechny tedy tyto divy a zázraky, od Je
žíše Krista a apoštolů jeho učiněné, dokazujou, že náboženství
křesťanské pravým jest Božím zjevením. Pán Ježíš sám se na

tyto zázraky odvolával, chtěje pravdu bozského učení svého
v živém. světle ukázati, an řekl: , Byste pak mně nevěřili,
aspoň věřte skutkům, abyste poznali, že (Dtecjest ve mně, a
já v Otci“ (Jan 10, 38.) A opět pravil: „Skutkové, kteréž
já činím, svědectví o mně vydávají, že mne Otec poslal.“
(Jan. 5, 36.)

(Poněvadž jsme poznali, že Bůh sám mluvil ústy Ježíše
Krista, a že nám dostatečné dal pojištění, bychom jej za pra
vého Božího vyslance přijíti mohli: dojista nic spasitelnějšího
činiti nemůžeme, než abychom s největší vděčností toto světlo
nebeské přijímali, a dle něho svůj život řídili a spravovali.
Lehkovážnost by to byla, kdybychom sobě tohoto s nebe na
zemi přineseného učení nevážili. Hrozná by to byla nedbalost

na kterémž stál bývalý chrám Jerusalémský; nalezeny byly základy a zříce
niny slavného domu toho a počalo se stavěti. Avšak nepovedlo se předse
vzetí toto; Bůh nedopustil, by náboženství Kristovo zastíněno bylo. Co dnes
vykopali a vystavěli, zítra zrušeno a zkaženo bylo. Hrozné vichry rozmetaly
písek, vápno a kamení přivežené; blesky nebeské roztroskotaly nástroje a ná
řadí; země se potřásala, i vychrlela i ty základní kameny, kteréž při prvním
vyvrácení Jerusalémského chrámu v zemi pozůstaly, tak že v skutku na vlas
se naplnilo proroctví Pána Ježíše, an kamene neostalo na kameni. Bylo také
viděti v noci na nebi znamení svatého kříže, stkvoucím věncem ozářené.
Když ale to všecko nič nespomohlo a zaslepení nesmyslníci od stavení upu
stiti nechtěli, oheň z hlubokosti země vycházel a dělníky zažehl. Tak ko
nečně chtíce nechtíce od svého předsevzetí upustiti musili, vidouce, ana vše
chna péče o obnovení chrámu Jerusalemského jest marná a ničemná. Od
padlík ale brzo přebídnou smrtí zahynul.
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a nevděčnost, kdybychom se nepřičinili, toto zjevení Boží den
ke dni víc a víc poznávati, a jemu se vyučovati.)

s. 9. Jedno toliko náboženství může pravé, čisté a úplné míti Boží zjevení.
VPAVv? 2

Křesťané příčinou víry v mnohých věcech rozdílně smý
šlejí, nesnášejíce se cele a úplně ve všem. Odtud pochází, že
se na několik sobě odporných stránek dělí, ku kterýmž zvláště
náleží katolická, řecká a protestantská. Vprotestantské se
zase zavírá vyznání Lutherovo aneb Augsburské, vyznání Kal
vinovo aneb Helvetské, jakož i tak řečená Anglická církev.
Však ale Ježíš Kristus a Apoštolové jeho jedinou toliko víru
hlásali a v prvotním čase v skutku jediná toliko víra Kristova
na zemi panovala. Touže příčinou jedno toliko náboženství
celé pravé a čisté učení Ježíšovo drží a vyznává. Ostatní kře
sťanské víry jenom potud drží a vyznávají učení a zjevení Kri
stovo, pokudž se s touto jednou v učení srovnávají. Neboť
pravda je toliko jedna, a protož nemohou všecky ty dotčené
víry, ježto se v podstatných a hlavních článcích náboženských
od sebe dělí a různí, stejnou měrou pravé, čisté a úplné učení
Ježíšovo míti.

(Jestliže toliko jedno náboženství může úplné, čisté a
pravé zjevení Boží míti: tedy velmi mnoho na tom záleží, by
chom se dověděli, které to jest náboženství, a poznavše toto
náboženství věrně se ho drželi; nebo na tom časné i věčné
blaho naše leží, bychom úplně vůli Boha svého poznali a ji
plnili.)

$. 10. Křesťanské katolické náboženství drží a vyznává pravé, čisté
a úplné zjevení Boží.

Toliko křesťanské katolické náboženství jest pravým boz
ským zjevením, věrou od Boha danou a potvrzenou. © tom
se později úplně přesvědčíme, až totiž o zvláštních článcích
této víry jednati budeme. Zde toliko řeknu, že náboženství
křesťanské katolické má obé znamení pravého bozského zje
vení, že jest na nejvýš utěšené, svaté a spasitelné, ba spa
sitelnější a. blahočinnější nežli každá jiná křesťanská víra, a že
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sám Bůh pravdu katolického náboženství potvrdil, svýmje slo
vem a učením býti ukázav.

1. Katolické náboženství jest již samo v sobě výborno,
svato a k dokonalému, bohumilému životu na nejvýše příhodno.
Učení křesťanské katolické víry s tím, což učí zdravý rozum
lidský, překrásně se srovnává, aneb pokudž tajemno jest, ale
spoň nic rozumu odporného při něm se nenachází. Učení ka
tolické víry jest tolikéž samo o sobě na nejvýš blahodějné a
spasitelné; učení, jenž nejlepšího vydává ovoce, a jenž má
v sobě moc, každého člověka na nejvýš dobrým, šlechetným a
blaženým učiniti.

Považujemeli ale toto svaté náboženství vzhledem na jiné
víry, srovnávajíce je s jinými, neníť možno, bychom se hned
a úplně nepřesvěděčili,že ono jest lepší, výbornější a dokona
lejší, než každá jiná víra křesťanská, a že blahočinnou mocí
se jemu žádná jiná víra vyrovnati nemůže. Neb co jiné kře
sťanské víry dobrého mají a vzdělavatelného, máť ono zároveň:
avšak náboženství křesťanské katolické má nad to výše mnohojinýchpřevýbornýchučenía svatýchustanovení,| jichžto
nekatolické víry nemají. Tou příčinou ono každého člověka
lepším, ctnostnějším a blaženějším může učiniti, než kterákoli
jiná víra. I v skutku čistá, ušlechtilá, svatá učiněna bývá
každá duše, ve kteréž se ujímá víra křesťanská katolická. To
hož dokazuje zkušenost všech čáasův. Nebo katolická církev
měla v každém věku drahný počet těch, kteří svatým životem
svým, pevnou vřelou zbožností a svatostí se zde na zemi co
hvězdy na nebi stkvěli. Katolické náboženství činí též člověka.
upokojenějšího a blaženějšího, než kterákoli jiná víra. Neb
všemu učí a všecko podává, čehož člověku jak v životě, tak
1 při smrti potřebí jest k upokojení mysli, a ku potěšení srdce.
Ono jest jistou, bezpečnou, laskavou provoditelkyní člověka od
jeho kolébky až k temným branám smrti. Ono ve všech ži
vota potřebách uděluje člověku z plnosti sobě svěřených po
kladů a milostí Božích v dostatku a hojnosti všeho toho, če
hož jest potřeben, by upokojeně a blaze živ byl, a blaženě
a utěšeně umřel. (© tom všem se později úplně přesvědčíme.
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2) Že náboženství křesťanské katolické čisté, pravé a
úplné drží a vyznává Boží zjevení, sám všemocný a velemoudrý
Bůh prokázal, potvrdiv pravdu katolické vírv mnohými divy a
zázraky. Bůh sám, řku, pravdu katolického náboženství již v po
čátku jeho velkým mnozstvím divů a zázraků zpečetil. Ježíš
Kristus činil mocí Boží zázraky; veliké zázraky přispěním Bo
žím konali 1 jeho svatí apoštolové. Než ale na kterou víru se
všickni ti zázrakové Ježíšovi, a všickni ti od jeho apoštolů či
nění divové vztahují? Kterou medle víru chtěl Bůh těmi a ta
kými divy za pravé slovo a učení své vyhlásiti? Každý roz
soudný a nepředpojatý člověk vyznati musí, že tito zázrakové
se na ty víry nevztahují, kterýchžto tehdá ještě nebylo. Každý
přisvědčiti musí, že těmito zázraky nepotvrdil Pán Bůh těch věr,
kteréž jako Lutherská a Kalvinská teprv po patnácti stoletích po
vstaly; nobrž že jimi potvrdil tu vnitř nejlepší a nejblahočinnější
víru, víru katolickou, která samojedinká tehdáž ve světě panovala.*)

*) Bůh potvrdil pravdu katolické víry netoliko na úsvitě svaté církve, alebrž
potvrzoval ji i za pozdějších časů. Jako činil divy a zázraky skrze svaté apo
štoly na svědectví, že od něho posláni jsou: podobně tak i skrze jiné svaté
miláčky své a věrné syny církve katolické divy a zázraky činil. Kdyby mi
dovoleno bylo, slov šířiti, mohl bych ze životů Svatých a letopisů církevních
všech věků veliké mnozství takových zázraků uvésti. Než toliko jeden pří
běh zde uvedu, kterýž spolu za příklad slouží, že kdo u Boha pomoci dosíci
chce, pravé katolické víry přidržeti se musí. Král Karrtarik, jenž v šestém
století nad jednou částkou španělské země panoval, byl oddán ariánskému
bludu. I měltě syna, jenž dlouho trvajícím a velmi bolestným neduhem byl
ztrudněn. Všecko vynasnažení těch nejslovůtnějších lékařů bylo nadarmo.
Syn králův chřadl, a k smrti se blížil. Tehdáž zalíbilo se Bohu památku
sv. Martina mnohými na jeho hrobě učiněnými zázraky před světem oslavo
vati. Řeklo se zkormoucenému otci, žeby snad také syn jeho skrze přímluvu
tohoto svatého uzdravení nabyti mohl. Karriarik hned poslal k hrobu sva
tého Martina skvostné a veliké dary. Než ale syn jeho se nepozdravil, ne
moc ho neopustila, alebrž stejnou měrou ho trápila. Nyní napadlo králi, že
snad pro svůj blud a své od katolické církve oddělení oslyšán byl. I protož
veřejně se prohlásil, bude-li Bůh na přímluvu sv. Martina synu jeho milostiv,
že to za důkaz pravdy katolické víry považovati bude, a že 8 celým svým
lidem do lůna církve katolické se navrátí. Noví vyslancové byli jsou posláni
k hrobu svatého Martina. Opět se modlili na hrobě jeho za nemocného, a
hle, dříve než se vyslancové domů navrátili, k užasnutí všeho lidu a všech
lékařů navrácen byl syn králův k předešlému zdraví. Král dostál k slovu
svému, stal se věrným katolíkem, a celá rodina jeho, icelý dvůr jeho s mno
hým ještě lidem přidrželi se církve katolické. (Stolberg's Religionsgeschichte.
Theil 19. Zweite Abtheilung. S. 345.)

Jirsík, dogmatika. 2
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Neb ona byla zde prvé, než kterákoli jiná křesťanská víra;
ona byla od samého Ježíše Krista štípena; ona původ svůj
vzala z Boha, a ne od lidí. Tou příčinou všecko, což Syn
Boží učinil, toliko pro ni učinil; tou příčinou všecka tadrahá| zaslíbeníBožítolikonanísemohounaplniti;tou
příčinou celé, úplné, čisté a pravé učení Ježíšovo toliko v ná
boženství katolickém najíti lze.

Konečně potvrzuje Bůh také obzvláště tím pravdu Ařesťan
ského katolického náboženství, že již drahně věr křesťanských
v proudě času pošlo, ana křesťanská katolická víra nepohnutě
stojí, všem krutým odolavší bouřím. Bůh potvrzuje pravdu ka
tolického náboženství i tím, že se učení jeho jak s apoštolskými
tak i se všemi jinými starobylými spisy křesťanských učitelů a
spisovatelů patrně srovnává. Potvrzuje nejposléze i tím, že se
posloupnost knížat církve katolické, Římského Papeže a biskupů,
nepřetrženým pořádkem od svatých apoštolů dovozovati dá.

Ty a podobné věci, pospolu vzaté, zvláštním jsou zname
ním, že Bůh křesťanské katolické náboženství pravým, čistým a
úplným zjevením svým, a čistým učením Ježíšovým býti osvědčuje.

a. (Poněvadž tedy pravda víry křesťanské katolické boz
ským stojí svědectvím, a tak načitě na jevě leží, že čistým,
pravým a úplným jest Božím zjevením: protož každý, kdož ji
zavrhuješ, pyšným a opovážlivým jsi člověkem, potupujícím to,
což věčná, neskonalá moudrost a neomylná pravda vyřkla. V této
víře můžeš každý plného upokojení mysli najíti, a beze všeho
trapného pochybování s celou duší se jí držeti, 1 podle ní život
svůj spravovati.)

b. (Poněvadž víra křesťanská katolická pravým jest Božím
zjevením, protož sobě jí važme nade všecky poklady země této.
Trpme a pohřešme raději všecko, než abychom se 0 ni dali
připraviti. Svatá Susana, jedna z nejšlechetnějších panen Řím
ských, mohla se císařovnou státi, kdyby byla chtěla ruku svou
dáti pohanu Maximianovi Galerovi. Ona se ale obávala, žeby
od pravé víry odpadnoutí mohla, kdyby se za pohanského muže
provdala, a protož pravila: „Kristova víra jest mi dražší a mi
lejší, než koruna císařská. Já se nikdy nezasnoubím s mužem,
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jenž křesťanem není. A nic mi nebude utěšenějšího,“ tak řekla
dále. kdvž jí mukami a smrtí vyhrožovali, „než když místo ko

runy císařské obdržím korunu mučednickou !“ A tu také obdr
žela. „Ana se Krista Pána odřeknouti, a císaři pohanu po vůli
nechtěla býti, ve svém vlastním domě sťata byla. — Tu ať se
zardí všickni ti, ježto pro nějaký časný zisk, anebo z tělesné

lásky s osobami nekatolickými v manželství vstupujou, a tudy
na zjevné vydávají se nebezpečenství, sebe 1 děti své 0 pravou
víru Boží připravitl.)

První částka.

O církvi křesťanské katolické.

V této částce se dokazuje: 1. že pravé Boží učení se to
liko v církvi katolické nalézá. 2. Že církev křesťanská katolická

jest pravou a samospasitelnou církví Boží.

První rozdíl.

Pravé Boží učení toliko v církvi katolické se nalézá.

$. 11. Církev křesťanská katolická od samého Krista jest štípena.

Známe původce ariánské, sociniánské, lutherské, kalvinské
a anglické víry. Vědomo nám jest, že všecky tyto víry pouze
lidského jsou počátku, pokudž se s katolickou věrou nesrovná
vají a nesnášejí. Můžeme ukázati, kdy, na kterém místě a skrze
koho nejprvé jednakaždá taková víra počátek svůj vzala, jak
byla od du přijata, jaké pohnutí v něm způsobila, a jakými
prostředky se ve světě rozmohla a rozšířila. Avšak o víře ka
tolické nikdo nemůž prokázati, žeby od někoho z lidí byla pů
vod a počátek svůj vzala. Letopisové všech věků křesťanských
o ní vypravují, jakožto o víře ve světě už: zvěstované a panu
jící, jakožto o víře s nebe na zem přinesené; a tážeme-li se,
kdo ji s nebe na zemi přinesl, odpovídají nám, že Kristus Syn
Boží. Zakladatel víry křesťanské katolické jest tedy Ježíš Kri
Stus. Narodil se co člověk v židovské zemi, v městě Betlémě.

2*
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Od jeho narození se čítá víc než 1874 let. Když třicátý rok
života svého nastoupil, počal náboženství s nebes přinesené hlá
sati, a protož celou zemi procházel. Tři léta Ježíš Kristus lidi
vyučoval. V tom čase mnoho lidí na svou víru obrátil, Z věr
ných učedníků svých sobě Pán Ježíš dvanácte mužů vyvolil,
aby učení víry jeho do všech krajů země roznesli. Protož se
mužové tito Apoštolé, to jest poslové neb zvěstovatelé jmenují.
Apoštolové v skutku náboženství Ježíše Krista po všech zemích
zvěstovali. Kteří pak koli v Pána Ježíše uvěřili, jeho svaté
učení přijali, a nejen svazkem lásky, alebrž 1 svazkem jedné
a tétéž víry v jedno společenství se spojili, bylh jsou věřící
Kristovi. A tuto viditelnou společnost lidí, u víře se srovnáva
jících, tuto společnost svých pravověrných nazval Pán Ježíš
církví svou. O této pak církvi své mluvil Pán Ježíš často v po
dobenstvích. On ji nazýval královstvím Božím, jehožto králem
jest on sám, jehožto představení jsou Apoštolé, jehožto poddaní
jsou všecky věřící. Pán Ježíš přirovnával také církev svou
k domu, jehožto úhelním kamenem jest on sám, a základem
jeho svatí Apoštolé a obzvláště svatý Petr, k němuž řekl: „Ty
jsi skála, a na téť skále vzdělám církev svou.“ Také k věmci
ji přirovnal Pán Ježíš, k vinici, fku, na kterouž nebeský Pán
dělníky povolal. Tolikéž mluvil o církvi jako 0 nějaké roli, na
kteréž pšenice i koukol roste až do času žní. Podobně mluvil
o ní jako o nějaké síti, která z moře tohoto světa dobré i zlé
vytahuje. Konečně přirovnal ji ovčinci. ve kterémž všicknmisvé
místo mají, jenž chtí věřiti.

(Jestliže církev katolická od samého Syna Božího jest ští
pena, tedy z toho následuje :

a. Že mu velmi milá a drahá musí býti. Katolická církev
jestiť dílo rukou jeho. Touže příčinou velmi nelibo mu to býti
musí, a velký hřích to jest proti němu, opovažují-li se lidé toto
jeho přesvaté dílo přetvořovati, převrhovati, aneb jak sami zpo
zdile tvrdí, opravovati.

b. Jestli dále katolická církev od samého Pána Ježíše

Krista jest šťípena, tedy toliko ona má pravé jeho učení, a
toliko ona jest pravou církví Boží. Všecky pak jiné víry, jakož.
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víra ariánská, sociniánská a protestantská, nechať se již Luthe
rovy aneb Kalvinovy strany drží, slovem, všecky víry, kteréž
v postupu času jsou povstaly, pouze lidského jsou počátku, a
protož nelze v nich najíti ouplného upokojení mysli, utěšení
srdce, těch darů a milostí, kteréž Pán Ježíš s nebe na zem
přinesl; nemožno též v nich najíti té pevné jistoty, že člověk
v mrákotách a temnostech bludu a nevěry netápá a k spasení

jistě přijde.

$. 12. Církev křesťanská katolická od Pána Ježíše štípená má řádnou
duchovní vrchnost.

Aby se pravé učení Boží ve své čistotě a úplnosti zacho
valo po všecky časy, a také ve světě se rozšířilo, ustanovil Je
žíš Kristus zvláštní stav a řád, kterýžby všechny ostatní lidi

vyučoval. Stavu a řádu tohoto, jenž se učící církví jmenuje,
bylo na nejvejš potřebí. Neboť jako nižádná pospolitost v je
dnotě setrvati nemůže, nemáli vrchnosti a ředitelské moci: po
dobně tak i společnost v Krista věřících, či církev Kristova,
bez správců, bez strážců a opatrovníků ředitelskou mocí obda
řených obstáti nemohla, a to tím méně, poněvadž dle svrcho
vaného uložení Božího po veškerém světě měla býti rozšířena
(Mat. 26, 13. a 28, 19. Mark. 4, 9. a 16, 15.), a až do sko
nání světa trvati. (Daniel 2, 44. Luk. 1, 32. 33.) Aby tedy
toto viditelné shromáždění mělo vrchnost viditelnou; aby v té
po celém světě rozšířené církvi vnitřní 1 zevnitřní zachována
byla jednota; aby všickni oudové její vespolek byli svázáni:
vyvolil Pán Ježíš dvanácte Apoštolů, kterýmž správu této své
církve svěřiti ráčil Byli pak jsou následující: Šimon Petr a
Ondřej bratr jeho, Jakub, syn Zébedeův, a Jan bratr jeho, Fi
lip a Bartoloměj, Tomáš a Matouš, Jakub Alffeův a 'Tadeus,
Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský. Tito mužové byli sice
lidé sprostí, neučení, chudí, a z větší částky rybáři; než ale
Pán Ježíš je tři léta ustavičně cvičil a vyučoval, a konečně po
divným a zázračným způsobem sesláním Ducha sv. i osvítil i
posvětil. Tyto tedy muže představil Pán Ježíš církvi své; jim
dal moc a právo věřícím rozličné spasitelné zákony a nařízení
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dávati; a tou příčinou se dobře a pravě správcové neb před
stavení jmenovali. I přislíbil jim také, že cokoli ku prospěchu
jeho oveček rozsoudí a uzavrou zde na zemi, schváleno a po
tvrzeno bude od něho inanebi; an řekl: „Amen pravím vám,
cožkoli svážete na zemi, budeť svázáno i na nebi: a cožkoli
rozvážete na zemi, budeť rozvázáno i na nebi“ (Mat. 18, 18.),
Jim též dal moc, chléb a víno v pravé tělo a pravou krev
jeho proměňovati, a nebeskému Otci obětovati. (Luk. 22, 19.)
Podobně jim udělil moc, věřícím hříchů odpouštěti, aneb za
držovati. (Jan 20, 23.) Posléz jim přikázal, aby jdouce do ve
škerého světa, učili všecky národy zachovávati všecko, což jim
koli přikázal, křestíce je ve jmenu Otce i Syna i Ducha sva
tého. Aby pak ujištění byli, že jim v tomto svatém díle bude
pomáhati, tedy doložil: „A aj, já s vámi jsem po všecky dny
až do skonání světa.“ (Mat. 28, 20.)

Než ale tato jejich duchovní správa bylaby nižádného pro
spěchu neměla, kdyby Pán Ježíš všech lidí byl spolu nezavá
zal, by se jí podrobili. Touže příčinou přikázal také, aby těchto
duchovních správců a pastýřů všickni lidé poslušní byli: kdoby
pak jich neslyšel, aneb dokonce jimi pohrdal, že to bude Pán
Ježíš kárati, ne jináče, než jakoby jemu samému odporoval, a
jím samým pohrdal. (Luk. 10, 16.) Odtud jde, že Kristus Pán
své svaté apoštoly nejen za dohlídače a strážce svého králov
ství na zemi ustanovil, nébrž že jim také obzvláštní ouřadní,
ředitelskou a vrchnostenskou moc uděliti ráčil. Tomu že tak.

jest, vysvítá 1 z toho, že apoštol Pavel často mluví o moci,
kterouž jemu Pán k vzdělání věřících dal (2. Kor. 10, 6. a.
13, 10.) a o metle, kteréž může proti vinníkům užívati.
(1. Kor. 4, 21.)

Poněvadž ale svatí apoštolé jakožto smrtelní lidé církev
Boží až do skonání světa říditi a spravovati nemohli: protož.
se ona výše dotčená slova a přislíbení Páně netoliko na ně,
nobrž i na všecky jejich řádné nástupníky vztahují. Aneb měly
snad ovečky Kristovy po smrti svatých apoštolů ostati bez pá
stýřů? Měli snad sami sobě zůstaveni býti věřící jeho? Nikoli!
Apoštolové dostali ode Pána to plnomocenství. jiné zase na.
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místo sebe povolávati, a jim téže moci udělovati, kteroužto sami

byli nadáni od něho. Omi jsou byli, jakž sám Syn Doží řekl,
„světlo světa“ (Mat. 5, 14.); světlo, kteréž on sám Důchem
svatým rozžehnul. Jako ale jedno hořící světlo nesčíslné svíce
rozžíti, a jim touže moc propůjčiti může, by svítily, hřály a

jiná zase světla rozněcovaly; rovně tak isvatí apoštolové „p60
stavení na svícen“ (Mat. 5, 15.) mohli obdržené světlo svého

posvěcení jiným zase udělovati. A to v skutku učinili. Oni se
o to postarali, by církvi Boží nikdy praví pastýřové neschá
zeli; protož hned po vystoupení zrádce Jidáše byl Matěj na
jeho místo od nich zvolen. (Skut. Ap. 1, 26.) Pak byl Šavel
k dílu apoštolskému povolán, kterýžto zase Timothea v Efesu,
Tita pak v Krétě na místo sebe zřídil a usadil. Titovi pak
napsal: „Nechal jsem tebe v Krétě, abys ty věci, kterých se
nedostává, napravoval, a ustanovil po městech kněží. jakož
2 já tobě jsem zřídil.“ (Tit. 1, 5.) Týmž způsobem Klemens,
Ignacius, Polykarp a jiní dle svědectví starobylých spisovatelů
církevních od samých apoštolů za správce církve byli ustano
veni. Tito zřídili a ustanovili zase jiné, a takým během se po
sloupnost pastýřů a knížat církve katolické nepřetrženým po
řádkem od Apoštolů až na naše časy zachovala. Tito pak správ
cové a ředitelové církve Boží jsou za našich časů biskupové
a kněží, na něžto z apoštolů a z učedníků Ježíšových všecka
moc a všecko právo v nepřetržené posloupnosti jest přešlo.

(Z toho, že vrchnost duchovní od samého Pána Ježíše,
Syna Božího, jest zřízena, vyplývá:

a. Že musí býti velmi dobročinná a lidskému pokolení
velmi prospěšná i potřebná, a že následovně od nikoho zlehčo
vána a tupena býti nemá, nobrž že každý člověk povinenjest,
ji v poctivosti míti. Ne nadarmo vece písmo svaté: „Kněží,
kteříž dobře spravují, dvojí cti hodní jmíni buďte.“ (1. Tim.
5, 17.)

b. Z toho též průvodnoť jest, že každý ve svědomí jest
zavázán, přikázaní církevních správců a ředitelů zachovávati a
jich pro Boha poslušným býti. Protož dí také slovo Boží:
„Poslušní buďte správců svých, a poddání buďte jim. Oniť
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zajisté bdějí, jako počet majíce vydati za duše vaše“ (Žid.
13, 17.) Císařové Theodosius a Justinian ze 4tého a 6tého
století přikazovali, by každý, nechať by byl kdo byl, biskupů
poslouchal, a jejich ustanovením se podrobil. (Císař Karel Ve
hký, první císař německý v 9tém století, neměl na zemi žá
dného nad sebou. A přece církve byl poslušen, přikázaní její
věrně plniv. On poručil svým poddaným, by nařízení biskupů
a kněží zachovávali, a přísně trestal všecky přestupníky církev
ních přikázaní, říkávaje, že kdo z bázně Boží nechce se po
drobiti církvi, tenť že také věrnosti a poslušnosti ku králi svému
nezachová. Tak smýšlel: a jednali velicí a velmocní světa to
hoto pánové! A my bychom přikázaními církve pohrdali, po
slušnost jí prokazovat se zpěčujíce ?)

S. 13. Církev křesťanská katolická má i jednu nejvyšší viditelnou hlavu.

Aby pravé učení Boží snáze a jistěji ve světě zachováno
bylo, dal Pán Ježíš církvi své jednu viditelnou nejvyšší hlavu.
V každé lidské společnosti potřebí jest nejvyššího ouřadu, který
by všecky oudy pospolu držel, všecko potřebné v obecnou zná
most uváděl, a nad kázní a pořádkem bděl. Kde jedenkaždý
oud sám podle své vlastní vůle jednati může, žádné vyšší moci
se nepodrobuje, a žádného práva nad sebou nepřijímá: tu vla
stně žádná není společnost. Pro lepší pořádek a průchod obec
ného dobra potřebí jest, aby zvláštní některý člověk svrchovaný
ouřad držel, vlastní také povinnosti měl, a hlavou byl celé
společnosti nebo obce. A čím větší jest nějaká společnost, tím
více jest té hlavy třeba. Totéž platí 1 o církvi Boží, jenž jest
též viditelnou společností. Pán Ježíš jí dal správce a ředitele,
jakž jsme se v předešlém $. přesvědčili; než ale ti správcové
a ředitelové měli zase potřebí jednoho, jenžby ředitelem byl
všech a hlavou; poněvadž by sic nikoli možno nebylo, aby ve
škerá společnost v jednotě setrvala. Byloť jim po světě roz
ptýleným jednoho nejvyššího strážce a ředitele potřebí, jenžby
je všecky v pořádku a kázni, v jednotě pravé víry držel, a
vespolek vázal a spojoval. Jinák sic, co se stává včeličkám,
vezmeli se jim matka, a co se přihází stádu, nemáli pastýře,
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stalo a přihodilo by se 1 církvi svaté, kdyby žádného středu

jednoty, a žádného mezi svými pastýři pevného úvazku neměla.
Povstaly by totiž sváry a roztržky, zmizela by jednota u víře,
a církev by se rozpadla, na sekty roztrhala. Protož Kristus
Pán, na zemi přebývaje, sám byl viditelnou hlavou církve své.
Maje ale odtud se odebrati k Otci svému nebeskému, zřídil to
tak, aby církev, od něho zaražená, po švecky časy viditelnou
měla hlavu svou. Tuto pak nejvyšší moc a přednost církevní
dal apoštolu svatému Petru.

Hned při jeho povolání za apoštola stalo se s ním něco
neobyčejného. Jako Bůh před časy Abramovi změnil jmeno
(1. Mojž. 17, 5.) nazvav jej Abrahamem: tak podobně Pán
Ježíš i tomuto synu Jonášovu, Šimonem prvé nazvanému, jiné
dal jmeno. Žádnému jinému učedníku Pán Ježíš jmena nezmě

nil, proč tedy toliko Šimonovi? Proč jen k Šimonovi řekl:
„Ty jsi Simon, syn Jonášův: ty slouti budeš Kefas, jenž se
vykládá: Petr — skála“ ? (Jan 1, 42.) Zajisté ze žádné jiné
příčiny toho neučinil, než aby již napřed ukázal, že ho chce
povýšiti k tomu vznešenému úřadu, který poněkud již to jmeno
Petr — skála vypodobňuje, a kterýmžby se otcem všech v Kri
sta věřících státi měl, rovněž jako se Abraham stal otcem všech
věřících v jediného Boha. Tuto důstojnost, na kterou zde Pán
Ježíš Petra pozorna učinil, později při jiné příležitosti již zřej
mými slovy mu přislíbil. Přijda totiž jednoho dne do Krajiny
Cesaree Filipovy tázal se svých učedníků, kým jej lidé praví
býti a za koho oni sami jej drží? Petr, jehožto víra, jakž
svatý Jeroným svědčí, vždy ohnivější byla a plamennější než
ostatních učedníků, odpověděl: „Ty jsi Kristus, Syn Boha ži
vého.“ Načež Pán Ježíš blahoslavil Petra, a dav mu své zalí
bení na jevo, řekl k němu: / jáť pravím tobě, že jst ty Petr,
a na téť skále (na tomť Petru, kterýž ty jsi) vzdělám církev
svou, a brány pekelné nepřemohoují.“ (Mat. 16, 18.) Aj, zda
těmito slovy nepřislíbil Pán zřejmě a zjevně Petrovi, že ho po
loží za základ církve své? Zda neměla církev Kristova na něm,
jako nějaké stavení na skále spočívati? Jsou, jenž praví, že
zde nebeský Pán a mistr mluvil 0 sobě a ne o Petrovi; ale ti
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a tací kroutí a hříšně natahují slova Páně; neboť on neřekl:.
Já jsem skála, a na té skále vzdělám církev svou; nýbrž řekl:
„Ty jst skála (Petr), a na téť skále vzdělám církev svou.“
Že se tato slova skutečně na Petra vztahovala, dosvědčuje ne
toliko předcházející verš, nýbrž 1 následující; kterýžto přednost
Petrovu ještě světleji dosvědčuje. Nebo celé to místo zní takto:

Mat. XVI.

17. „Blahoslavený jsi Šimone synu Jonášův: nebo tělo a
krev nezjevilo tobě, ale Otec můj, kterýž jest v nebesích.

18. I jáť pravím tobě, že jsi ty Petr, a na téť skále v dělám
církev svou, a brány pekelné nepřemohou jí.

19. A tobě dám klíče království nebeského; a cožkoli svážeš
na zem, budeť svázáno 1 na nebi: a cožkoli rozvážeš
na zemi, budeť rozvázáno i na nebi“
Nyní se táži, na koho se medle vztahuje onen verš sedm

náctý? Každý musí, chtěj neb nechtěj, přisvědčiti, že na Petra.
A na koho se vztahuje verš devatenáctý? Opět na Petra. Divná.
věc, 17. a 19. verš slyšen má býti o Petru, a prostřední, jenž
jest 18., tenť prý o Petru nejedná. To celé místo je tak zřejmé,
že kdo svévolně svých očí nezavírá, a pravdě se zůúmyslně ne-
protiví, musí poznati, že se v těch třech verších toliko o Pe
trovi řeč činí.

Onano pak slova verše 19., kterýmiž Pán Ježíš Petrovi
klíče odevzdati přislibuje, v nejjasnějším světle dokazují, že ho
Pán učinil hlavou církve své. Neboť klíče byly již v starém
zákoně znamením nejvyšší mocí. Tak Eliakim byl učiněn ředi
telem domu Davidova a nejvyšším knězem podáním jemu klíčů.
(Isai. 22, 22.) A rovně tak Pán Ježíš s přislíbením odevzdání
klíčů přislibuje Petrovi, že mu důstojenství nejvyššího kněze a
ředitele domu svého neboli církve své udělí, a že nad to výše
schválí a za platné míti bude na nebi všecko to, cožkoli on
na zemi podle té sobě udělené moci ustanoví, nařídí aneb za
poví. „Cožkoli svážeš na zemi, budeť svázáno i na nebi: a
cožkoli rozvážeš na zemi, budeť rozvázáno i na nebi“ Pán
Ježíš nemohl se zřejměji vyjádřiti, než se v skutku vyjádřil.
Nebo kdyby zemský mocnář ke svému dvořenínu řekl: Na
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tobě vzdělám své království, tobě — odejda pryč — odevzdám
klíče od celého domu svého a království, co ty rozkážeš aneb
zapovíš, to já schválím a potvrdím: zajisté by nikdo nepochy
boval, že mu těmi slovy nejvyšší vládu celé země své svěřil.

Co Pán Ježíš Petrovi slíbil, to také splnil. Dokud sám
svou milou církev viditelně spravovati mohl, nebylo jí jiné vi
ditelné hlavy třeba. An se ale hodina jeho na nebe vstoupení
blížila, představil církvi v osobě svatého Petra svého náměstka
a místodržícího. Stalo se pak to následujícím způsobem. Syn
Boží se tázal Petra třikráte, na znamení, že od něho ohnivější
žádá lásky: „Miluješli mne?“ A jemu samotnému pravil ponej
prv: „Pasiž beránky mé.“ Jemu samotnému pravil po druhé:
„Pasiž beránky mé.“ Jemu samotnému pravil po třetí: „Pasiž.
ovce mé.“ (Jan 21, 15—17.) Beránky a ovce činí celé stádo.
Oněmi slovy svěřil tedy Syn Boží apoštolu svatému Petru své
celé stádo, ovce i beránky, všecky věřící duchovního i světského
stavu. Daltě sice i ostatním Apoštolům moc vázati a rozvazo
vati, však nižádnému z nich nedal kčíčů, a k nikomu z nichneřekl:„Pasižberánkymé.pasižovcemé.“© Byliťjsousice
praví pastýřové, avšak ne nad celým stádem, jako svatý Petr.

Apoštola Petra též Pán Ježíš zavázal, by v čas nebezpe
čenství bděl nadčistotou víry, a sílil svých spoluapoštolů. Pro
tož se také zvláště za něj modlil, řka: „Já pak prosil jsem
za tebe aby nezahynula víra tvá: a ty někdy obrátě se, po
torzuj bratří svých.“ (Luk. 22, 32.) Potvrzovati jiných v do
brém toliko laskavým a přátelským domlouváním mohli i ostatní.
Apoštolové, a může to každý člověk. Protož na jevu leží, že
svatý Petr, jakožto hlava celého stáda Kristova, měl svých bra
tří nejen přátelským domlouváním, alebrž i mocí svého úřadu.
potvrzovati.

Této pak sobě propůjčené moci a přednosti apoštol svatý
Petr skutečně užíval. On se o to postaral, aby doplněn byl po
čet apoštolů. (Sk. ap. 1, 15.) On byl první, jenž na potvrzení
učení Kristova zázrak učinil. (Sk. ap. 3, 6.) Onť v shromáždě
ních svatých apoštolů měl vždycky první místo, a jeho hlas a
rozsudek vždy nejprvé vyslyšán byl. To se stalo, když volili
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apoštola na místo, s kteréhož odešel Jidáš. (Sk. ap. 1. 15.) To
se stalo, když pochybnost povstala, zdali pohané do církve mo
hou již připuštěni býti. (Skut. ap. 11.) To se stalo, když o to
bylo rokováno, mají-li ze židů na víru obrácení křesťané mimo
svaté Evangelium také obřady zákona Mojžišova zachovávati.
Přitéto pohodě povstal svatý Petr, a řekl: „fuži bratří, vy
víte, že od dávných dnů mezi námi Bůh vyvodil, aby skrze
ústa má slyšeh národové slovo FEvangehum, a uvěřili.“ (Skut.
ap. 15.) A dokládá písmo: „Mičelo pak všecko mnozství.“
(Skut. ap. 15, 12.)

Pojďme dále a pozorujme, proč v písmě svatém apoštol
Petr vždy na prvním místě, vždy před jinými apoštoly se jme
nuje? Kde se koli v písmě o něm a ostatních apoštolích řeč
činí, všudy jest prvním. Svatí Evangelistové, jmenujíce dva
nácte apoštolů, Petra vždy prvního kladou. (Mat. 10. Mar. 3.
Luk. 6. Skutk. ap. 1) Petr byl z apoštolů první, jenž z mrt
vých vstalého Spasitele viděl. (1. Kor. 15, 5.) Byl prvním
tohoto velikého zázraku před celým národem svědkem. (Skut.
ap. 2, 2.) A proč ho svatý Matouš výslovně nazývá „prvním ?“
(Mat. 10, 2.) Dvanácti pak apoštolů, tak píše svatý Matouš,
jmena jsou tato: První, Šimon, jenž slove Petr, neříkaje při
ostatních druhý, třetí, čtvrtý atd. Nebyl Petr první povolán,
nobrž bratr jeho Ondřej. A proč Pavel, tento veliký apoštol
národů, jenž vtržen byl až do třetího nebe (2. Kor. 12, 2.),
v třetím roce svého obrácení putoval z Damašku do Jerusa
léma? Snad proto, aby Jakuba, biskupa téhož města a sestřencePáně,viděl?© Nikoliv,nýbržabyPetrauzřel;ajakžsvatý
Jan Zlatoústý vykládá, aby tomuto svému představenému čest
prokázal. I zůstal u něho patnácte dní. (Galat. 1, 18.)

Jako svatí apoštolové přednost Petrovu jsou uznávali, ná
podobně i všickni svatí otcové a učitelové církevní hned z těch
nejpřednějších časů jej za hlavu všech apoštolů a celé církve
Boží jsou prohlásili. Origenes, Ambrož, Řehoř Nazianský, Cy
ril Jerusalémský, Epiphan, Tertullian a všickni ostatní jedno
svorně učí a svědčí, že církev na svatém Petru byla založena,
a že jemu nejen nejvyšší správa, alebrž i přednost přede všemi
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ostatními apoštoly od Pána byla udělena. Epiphan nazývá Pe
tra vyvoleným knížetem apoštolů ; Cyrill hlavou knížat kněz
ských a představeným veškeré církve; všickni ho praví nejvyš
ším býti dozorcem, strážcem a ředitelem, jemužto plnomocenství
a nařízení bylo dáno, bdíti a pečovati o veškerou církev Boží.
Protož také svatý Jeroným napsal: „Jeden ze dvanácti jest vy
volen, aby se zřízením jedné hlavy roztržkám podnět a zápal
odjal.“ *)

Než ale církev Kristova měla až do skonání světa trvati,
a protož nesmělo nikdy ani její vnitřní ani zevnitřní uspořá
dání a zřízení zrušeno být. Byloli již na úsvitě, již na po
čátku církve takového nejvyššího strážce a ředitele potřebí,
zajisté bylo ho 1 za pozdějších časů třeba, a sice mnohem více,
než za prvních. Svatý Petr ale, jsa člověk smrtelný, nemohli
na věky zdezůstati, a církev až na konec světa ve jmenu a
na místě Pána Ježíše spravovati. Příslušelo tedy, by tu sobě
udělenou moc a přednost jinému zase byl odevzdal, kterýž by
po jeho smrti celé Kristovo stádo pásl. A to se skutečně stalo.
Jako přislíbení a nadělení Páně s apoštolů přešlo na biskupy:
rovně tak moc a přednost Petrova přešla s něho na jeho ná
stupníky, kteřížto zdědivše apoštolskou stolici jeho, spolu též
zdědili nejvyšší úřad jeho. Měl pak svatý Petr svou přední
stolici v Římě, kdežto, jak učení zpytatelé letopisů dovozují,
pětmecitma let přebýval, a konečně mučednickou smrtí zemřel.
Tu svou stolici tedy 1 s vrchním ředitelstvím celé církve Boží
odkázal a poručil Lonovi. Linus zase Klétovi, a Klétus Kle
mentovi. Tehdáž byl Apoštol Páně svatý Jan ještě na živě.

Stala se toho času rozepře v církvi Korintské příčinou svěcení
velikonoční slavnosti; avšak nešlo se k miláčku Páně, svatému
Janu, ačkoli bližší byl, jsa tehdáž v Efesu; nobrž zanesla se
rozepře do Říma, načež Klement, jakožto hlava celé církve,
povstal, a rozepři svým rozsudkem konec udělal. Po Klemen
tovi dosedl na stolici Petrovu Anaktetus, po něm EBvaristus,
a tak jeden po druhém tuto církevní přednost dědil, až se do
stala v nepřetržené posloupnosti na 259tého nástupníka svatého

*) Contra Jovin. lib. 1. c. 14.
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Petra, jenž jest nynější svatý Otec církve, Plus, "téhož jména
Devátý. 1

Jako pak svatý Petr moci a přednosti své užíval: rovně
tak 1 jeho nástupníci hned v prvních stoletích moc svou a před
nost platnou činili. V Římě rozsoudil onen výše dotčený Kle
ment, kterýž po Petrovi třetí seděl na stolici Římské, vzešlou
rozepři v Korintu. ") V druhém století Viktor nejvyššího dů
stojenství svého ten oslavil důvod, že všecky biskůpy Asiatské,
kteříž se mu u příčině ustanoveného času k slavení velikonoci
podrobiti zpěčovali, vyobcovati hrozil. “) V třetím století, když

Cyprian s Afrikány, a Firmilian s Asiaty na tomstáli, že lidé,
od kacířů pokřtění, opět křtěni býti mají: Štěpán, Římský bi
skup, jakožto hlava církve proti nim povstal, a zpírání ono za
stavil. *) Ve čtvrtém století nápodobně Římský biskup Julius
co hlava církve si počínal, an v rozepři sv. Athanasia obě strany
do Říma roku 341. povolal, a co spravedlivého bylo, usoudil. *)

Tuto moc a přednost, kteréž užívali fádní nástupníci Pe
trovi, uznávala po všecky časy veškerá církev Boží. Nemoha
zde všecka svědectví uvésti, řeknu teliko, že výše dotčený Kle
ment k nesvorným křesťanům Korintským napsal list, kterýž
v takové byl vážnosti, že jej při službách Božích tak jako pí
sma svatá čítali. *) Tertullian, spisovatel z 2. a 3. století, na
zývá Římského biskupa „prvním z kněží a biskupů.“ *) Svatý
Cyprian, mučedník Páně z 3. století, nazývá Římskou církev
„kořenem a matkou obecné církve.“ “) A první obecný sněm
Nicenský I. P. 325. konaný, výslovně dí: „Biskup, jenž sídli
v Římě, jest hlava a kníže všech Patriarchův; neboťjest první
jako Petr, jemuž jakožto náměstkovi Kristovu dána jest moc
nad celou církví.“ *) Podobně mluví a svědčí druhý sněm Kon
stantinopolský I. P. 351, též Efesský 1. P. 431, a Kalcedonský
I. P. 451 odbývaný, o kterýchžto čtyrech obecných sněmích je
den svatý Otec praví, že mají touže váhu a platnost, co čtyry

—— ———————

' Iren. adv haeret. IIT. 3. *) Euseb. hist. eceles. V. cap. 24. *) Euseb. hist.
eceles. VII. e. 3. 5. *) Socrat. hist. eceles. II. 8. *) Iren. adv. haeret. III. 3.
6) Lib. de pudicitia. 7) Lib. 4. epist. 8. et 40. *) Canon 39. p. 356. ed Col.
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avatá Evangelia, a o kterýchžto i Helvetská Konfessí svědčí,
že čisté a pravé učení Boží předkládají.

Nechať tedy protestanti namítají, že písmo Krista hlavou
církve nazývá (Efes. 1, 22.); aneb že sám Pán Ježíš řekl:
„Kdo jest největší mezi vámi, budiž jako nejmžší“ (Luk. 22, 26.);
aneb že to slovo papež, kterýmž tuto viditelnou hlavu církve
znamenáme, se V písmě svatém nenalézá. lo vše pravdě mic
neškodí, a proti nám ničeho nedovozuje. Neboť Pán Ježíš jest
ovšem a bude na věky nejvyšší hlavou církve; on nikdy ne
přestane býti „gruntovním, úhelným kamenem“ (Efes. 2, 20.),
rovně jako zemský mocnář hlavou svého království ostává, byť
i v čas nepřítomnosti své některého ze svých miláčků strážcem
a ředitelem svého mocnářství byl učinil. Než ale Pán Ježíš

jest církve své hlava neviďitelná, poněvadž jest v nebi. Od
té doby, co na nebesa vstoupil, řídí a spravuje církev svou ne
viditelným způsobem. Viditelné shromáždění věřících na zemi
musí ale také míti viditelnou hlavu, a sice toliko jednu, poně
vadž i církev jesti toliko tělo jedmo s mnohými údy, a ta vidi
telná hlava jest Petr a jeho řádný nástupník, každý biskup
Římský. — Co se pak onoho druhého místa tkne, toť právě
mluví o jednom, kterýž jest největší. Nezamítá tedy nejvyšší
vrchnosti, nýbrž učí toliko, by ten, kterémuž se dostalo, prv
ním a nejvyšším býti, pro tuto přednost pýchou se nezpial, a
nepřestal býti pokorným. Posléz, že se ono slovo papež v pí
smě svatém nenalézá, to ovšem jest pravda; než ale nalézá setamvěc,slovíčkemtímtoznamenaná.| Nebpísmosvatémluví
o vyšších a nižších duchovních vrchnostech, papež ale nic není
jiného, než duchovní vrchnost, s tím toliko rozdílem, že úřad
jeho jest nejvyšší. Povstalo pak slovo to ze slova starolatin
ského papa, kteréž se vykládá: Ořec. Posléz protestanti ne
stranní a nepředpojatí sami se k učení tomu skloňují. Tak
doktor písma a professor Berolinský, jmenem P?lžp Marherneke
vyznal: „Kristus svěřil Petrovi výslovně vyšší moc než ostatním
učedníkům, a dozorství nad svou církví, an ho učinil viditel
nou hlavou, a dal mu k tomu všechnu vážnost a právomocnost,
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podrobiv mu všecky ostatní.“ ' A Wolters, slovútný spisovatel
a protestant, podobně před nedlouhým časem vyznal: „Počátek
a setrvání papežské moci po všecky věky jest tak jistá a dů
ležitá věc, že katolíci vším právem tuto historičnou událost za
plný a platný důkaz pravdy svého náboženství pokládati mo
hou.“ *“) Konečně dokládá věhlasný protestant Leibnitz: „Po
něvadž podle jednosvorného podání starobylosti apoštol Petr
v Římě, hlavním to městě světa, církev spravoval, a nižádný
z biskupů si toho práva nikdy neosoboval, protož přísluší Řím
skému biskupu mezi všemi přednost.“ “)

a. (Poněvadž Římský biskup náměstkem je samého Ježíše
Krista; poněvadž Pán Ježíš sám to tak zřídil, aby svatá cír
kev jeho po všecky časy viditelnou hlavu svou měla; protož
buďme této viditelné hlavě své všickni podrobeni, a vzdávejme
jí také příslušnou čest a poslušnost.)

b. (Viditelná tato hlava církve jmenuje se papa, Fapež,
kteréžto slovo znamená Otce. Již pak toto slovo, kteréž tak
souzvučné jest S oním v písmě zasvěceným „Abba, Otče“
(Mark. 14, 36. Řím. 8. Gal. 4.), jest s to, v srdcích našich
lásku a důvěrnost k němu, jakožto k duchovnímu Otci všech
věřících, vzbuditi. Onť se otcem nazývá, a otcem naším jest:
a protož lásku, důvěrnost a vděčnost mu prokazujme, jakožto
věrné a dobré děti Boží.)

c. (Obdivujme zde spolu nestihlou moudrost a dobrotu
Boží, kteráž nám tak zjevně na rozum klade, že toto zřízení
nejvyšší viditelné hlavy církve není lidského počátku, nobrž
že z Boha jest. Všecka díla lidská jsou proměnám podrobena.
Mocná království, stkvoucí trůny, bohatá města, kvetoucí dě
diny zde byly, a medle kam se poděly ? Nic, což z rukou lid
ských pochází, nemá trvalosti. Kdyby stolice Petrova, přednost
papežská toliko lidským byla ustanovením, jistě by již dávno
tentýž osud byla měla, kterýž čeká na všecky věci. Zde ale
platí, což jednou Gamaliel ve vysoké radě židovské řekl: „Jest
že jest z lidí dílo toto, zrušeno bude: pakli jest z Boha, ne
bude mŘkdo moci toho zrušiti.“ (Skut. ap. 5, 38.) Osmnáct set

') Inst. Symbol. Berolini 1830. *) In der Minerva 1850. *) System. Theolog..
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let řídili a spravovali nástupníci Petrovi církev Boží, spravo
vali ji v dobrých a zlých časích. Bylo jim zápasiti s mocnými
protivníky; svět i peklo mnohdy proti nim se spikly, a přece
jim neuškodily. Vrchní správa a moc přecházela s jednoho nadruhého,aposloupnostjejichnikdanebylapřetržena.© Dobře
víme počet i jmena jejich od Petra až na nynějšího svatého
Otce. Podivně zachovala se tato nejvyšší, v církvi zřízená prá
vomocnost, tak že v skutku Božím ustanovením býti se ukazuje.
Ti, jenž stolici Petrovu roztroskotati chtěli, sami v mnohé ne
snáze, bídy a strasti uběhli. Když svatý Otec, Přus VII. nad
nejmocnějším svéta mocnářem, Napoleonem, církevní kletbu byl
vyřkl, úsměšky z toho sobě strojil císat tento říkaje: „že skrzetovojínůmjehozbraňzrukounevypadne.“| Ahle,tímsám
nad sebou ortel vynesl; neb v skutku se stalo, že v Rusku zi
mou zkřehlým a hladem zmořeným vojínům jeho zbraň z ru
kou vypadla.)

$. 14. Církev křesťanská katolická, ať sborným usnešením ať ústy nejvyšší
své hlavy zjevení Boží vykládá, jest neomylnou a neklamnou učitelkyní

Boží pravdy.

Představení, správcové a duchovní knížata církve sjedno
cení s touto svou nejvyšší hlavou jsou ono důstojné a velebné
shromáždění, kterémuž se říká: Církev učící, anebv užším a
výtečném smyslu slova toho pouze jenom Úírkev. Co tato spo
lečnost všech knížat a správců duchovních bratrsky s římským
papežem spojených u věcech víry a počestných mravů se tý
kajících rozhodne, rozsoudí a vyjádří: to pravým a čistým jest
slovem a učením Božím. Řku, co příčinou víry a počestných
mravů rozhodne a vyjádří, to že pravým a čistým jest učením
Božím. Neboť neomylnost její se nevztahuje na věci, ježto se
týkají kázně, řádů a ústavů, potřebou časův se spravujících.

Pán Ježíš Kristus sám tomu chtěl, aby náboženství jeho
po všecky časy ve své úplnosti a čistotě zachováno bylo. On
ale sám nic nepsal, nýbrž všecko učení své odevzdal církvi.
Aby pak církev z pravého Božího učení nikda vypadnouti ne
mohla, aby učení jeho nikda znečištěno a pokaženo nebylo,

Jirsík, dogmatika. 3
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udělil církvi své daru neomylnosti, to jest, učinil ji neomyčnou.
Protož řekl učedníkům svým: „.47, já s vámi jsem po všecky
dny až do skonání světa“ (Mat. 28, 20.) Jakoby byl řekl:
Já vás nikdy neopustím, vás nikdy blouditi a z pravého učení
svého vypadnouti nenechám, nobrž vždycky budu vám pomá
hati. Onť jim i Ducha svatého přislíbil, kterýžby je vší pravdě
učil, řídil, vedl a spravoval, an řekl: „A já prositi budu Otce,
a jiného utěšitele a učitele dá vám, aby s vámi zůstal na
věky. Ten utěšitel, Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jmenu
mém, naučí vás všem věcem, a připomene vám všecko, což
koli budu mluviti vám.“ (Jan 14, 16. a 26.) Ozbrojeni a opa
tření takovou pomocí nemohli svatí Apoštolové z učení Ježíšova
vypadnouti; nobrž pod tou mocnou stráží Syna Božího a Ducha
svatého věrně ostříhali víry Kristovy. Jižť ale učení Boží ne
mělo jen několik let aneb století trvati, nobrž mělo se ve své
prvotní plnosti a přesnosti až do skonání světa zachovati. Tou
příčinou třeba bylo, aby Pán Ježíš s Duchem svatým po všecky
časy církvi své přítomným zůstal, ji řídil a spravoval a vyučo
val. Z toho ale průvodno jest, cokoli slíbil a udělil Pán
Ježíš svatým Apoštolům, to vše slíbil a udělil také jejich
řádným nástupníkům. I jim to přislíbení dal, že s nimi bude
po všecky dny až do skonání světa. I jim to přislíbení učinil,
že jim pošle Ducha svatého, jenžby s nimi zůstal na věky,
a je učil všem věcem. I oni mohou na zvláštní pomoc Boží
spoléhati a říkati, což svatí Apoštolé na sněmu Jerusalémském
řekli: „Vidělo se zajisté Duchu svatému, 1 nám.“ (Skut. ap.
15, 28.) Aneb snad Pán Ježíš toho Ducha svatého, kteréhož
udělil Apoštolům, nástupníkům jejich odjal? Či snad kdy za
slíbení svého zrušil, a přestal býti s církví svou? Medle kde
tomu učí písmo, že jen řeči a výpovědi svatých Apoštolů byly
pravdivé, výrokům ale jejich řádných nástupníků že netřeba
věřiti? Neřekl-li Pán Ježíš sám, a neplatí-li až posud věčné
slovo jeho: „Kdoby církve neuposlechl, budiž tobě jako pohan
a publikán“? (Mat. 18, 17.) Neřekl-li, a neplatí-li až posud
věčné slovo jeho: „Kdo vás slyší, mne slyší: a kdo vámi
pohrdá, mnou pohrdá“ ? (Luk. 10, 16.) Neřekl-li, a nepomi
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nou-li dříve nebe a země, než tato slova jeho: „Brány pekelné
jí nepřemohou“ ? (Mat. 16, 18.) Církev jest dílo rukou jeho,
jest dům, kterýž Kristus vzdělal na skále, a jehož podle vlast
ního jeho přislíbení brány pekelné, bludy, kacířství, nevěra a
nepravosti, jakkoli silné a- hrozné, nepřemohou. Nemáli ale církev
přemožena býti, musí vždy pravé víry, pravého učení Ježíšova
ostříhati; neboť padla by, a přestala by církví Kristovou býti,
kdyby víra její padla, se znečistila a pokazila.

Poněvadž tedy na církvi křesťanské katolické duch pravdy,
duch věčné moudrosti odpočívá; poněvadž Ssní jest sám Syn
Boží po všecky dny až do skonání světa; poněvadž sám Duch
svatý ji řídí, spravuje a vyučuje: protož má v ústech svých
živý pramen bozského učení; protož nemůže nikdy blouditi aneb
od pravé víry Kristovy odpadnouti; protož jest neomylnou uči
telkyní Boží pravdy. Jsou bohužel lidé, ježto této neomylnosti
u víře nepřipisují matce své, církvi katolické, jenž nic nechtí
věděti o tom vzácném a drahém daru Synem Božím jí uděle
ném. Ale věděl to dobře apoštol národů, svatý Pavel, a protož
také ji nazval „domem Božím, sloupem a utvrzením pravdy.“
(i. Tim. 3, 15.) Věděl to dobře mučedník Páně svatý Cyprián,
otec církevní třetího století, jenž co biskup Karthagenský 1. P.
258. pod císařem Valerianem víru katolickou smrtí svou zpe
četil, a jenž takto napsal: „Kdo nemá katolickou církev za
matku, nemůže míti Boha za otce.“ *) Věděl to Laktancius na
začátku čtvrtého sťoletí, a protož řekl: „Toliko katolická církev
zachovává pravou službu Boží: ona jest studnice pravdy, onať
sídlo víry.“ *) Věděl to dobře svatý Jan Zlatoústý, a protož
v řeči své svatodušní řekl: „Duch svatý spravuje církev; pro
tož ona nikdy nestárne, a nemůže nikdy přemožena býti, byť 1
drahně nepřátel proti ní bojovalo.“ *) Posléz i svatý Augustin,
ono veliké světlo církve, o neomylnosti katolické církve tak
úplně přesvědčen byl, že výslovně řekl: „Odpírati tomu, což
všeobecná církev věří, nejsmělejší jest bláznovství.“

Avšak Pán Ježíš odevzdal, jak jsme se přesvědčili 1 v pře

t) De unitate eceles. *) De vera sapientia lib. 4, c. 30. *) Epist. 118.
3*
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VYX?

dešlém S., nejvyšší správu církve své sv. Petru a všem jeho
řádným nástupcům, jenž jsou Římští papežové, an mu dal plno
mocenství nad celým stádcem svých věřících. Mohl-li by ale
co pastýř celého ovčince Kristova a co nejvýšší viditelná hlava
církve po celém světě rozšířené dostátt ku povinnosti své, a
pravou víru Kristovu čistou a neporušenou zachovati, kdyby
mu po boku nestála stráž Ducha svatého? Nebylo-li mu zvlášt
ního přispění Božího třeba, aby z víry nikda nevypadl, aby ač
člověk hříšný a omylu ve vezdejších věcech jako každý jiný
člověk podrobený, u víře pochybiti nemohl, a tak církev, kte
ráž má až do skonání světa trvati, v jednotě víry zachoval ?
Takového opatření bylo zajisté nutně potřebí, a protož uděleno
mu bylo daru neomylnosti u věcech víry a mravů. Věz tedy
každý a nepochybuj o tom nikdo, že když papež dle nejvyš
šího svého v církvi úřadu mluví co pastýř a učitel všech v Kr1
sta Pána věřících, že když dle svého úřadu nějaké učení víry
nebo mravů zjeveného náboženství vykládá, že tu opatřen po
mocí Boží, pod stráží Ducha svatého blouditi nemůže, a že
následovně výrok jeho o víře a mravech jest neklamný, jemuž
se má podrobiti všeliká duše křesťanská. To zajisté tanulo na
mysli církevnímu otci, svatému Cypriánu, když napsal: „Církev
Římská jest nejpřednější stolice, z nížto jednota kněžství po
chází, a ku které blud přístupu nemá.“ *)

(Tím pak právě, že Bůh církev svou učinil neomylnou,
netoliko všemocnost, alebrž i svrchovanou moudrost a dobrotu
svou v řízení pokolení lidského na jevo dává, an tak víru i
útěchu naši rozmnožuje.) Neboť

a. (vímeli, že církev po všecky časy byla neomylná: víme
spolu také, že což nyní věříme, to vždy, všudy a ode všech
držáno bylo, a tou příčinou pevněji u víře jsme ustanoveni.)

b. (Jestliže Ježíš Kristus církve své nikdy neopustil, tedy
evangelium čili náboženství jeho marnými nálezky a rozumy
lidskými nikdy porušeno a zanečištěno býti nemohlo, a tím sa
mým také žádné reformací čili opravy nepotřebovalo. A toť

*) Epist. SS. ad Cornelium.
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jest nám se přesvědčiti, že církev darem neomylnosti u víře
od Boha jest opatřena, a pak již také úplně přesvědčení býti
můžeme © pravdě jednohokaždého jednotlivého článku Víry,
kterýž nám neomylná tato učitelkyně předkládá. Je-li vůbec ne
omvlná, tedy pravé a neklamné jest učení její o poctě a vzý
vání Svatých, o očistci, o svátostech, o mši sv. atd.

c. (Jako Pán Ježíš církve své nikdy neopustil: rovně tak
vždy dobrotou svou ji spravovati, a ku poznání všeliké spast
telné pravdy voditi bude. Z té příčiny učení její od protivníků,
jenž proti ní povstávají, nikdy potlačeno nebude, a netřeba se
nám strachovati, že blud nad pravdou zvítězí. Svatosvaté nám
tedy buď to učení, kteréž Bůh sám opatroval, a po všecky
časy až do skonání světa opatrovati bude.)

d. (Posléz tím cele a úplně ujištění býti můžeme, že cír
kev jest nástroj, kteréhož Bůh sám k vyjevování vůle své uží
vati ráčí, že slovo její v pravdě jest slovo Boží, a že Bůh
tomu chce, bychom se jí věrně drželi. Kdo tedy chceš plného
upokojení mysli dojíti; kdo chceš věděti, čemuž Pán Ježíš učil,
a což svatí Apoštolové kázali; kdo chceš věřiti pravě: zde
v tomto „domě Božím“ toho hledati, z téže „studnice pravdy“
čerpati, a k tomu „sídlu a příbytku víry“ třeba ti je se utí
kati. Nebo zde Bůh sám mluví ústy lidskými, a učení, úsudky,
nařízení a ustanovení církve potvrzuje. Již teda ve víře kato
Jické plného upokojení mysli najíti a beze všeho trapného po
chybování, s celou duší se jí držeti můžeš. Nepotřebuješ vel
kého umění a velbystrého rozumu, bysi věděl, co vlastně k víře
patří, a co Bůh lidem zjevil. Nesmíš světských mudrců se tá
zati, coby pravo bylo; nesmíš pravdy od nich kupovati za stří
bro a zlato; není třeba, by těžké cesty konal a po mnohá leta
učených lidí poslouchal, sedě u noh jejich. Pravda, jenž ne
klame, moudrost nebeská, jest blízko před očima tvýma; hlas
církve ji tobě zjevuje. Tato jest neomylná učitelkyně, kteráž
žádného nesvozuje, a tebe bez útěchy v trapných pochybnostech
nenechá. Následuj ji co dobré dítě, a poznáš a zkusíš, že učení
Její jest od Boha, a k Bohu vede. Kdo není poslán od církve,
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a kdo neučí v duchu jejím, tomu nevěř, toho nenásleduj, abyst
nezašel z přímé cesty, pravého světla neopustil, a lidskými bludy
se nespravoval. Poslouchej církve matky své, sic jinak nebu
deš Boha míti za Otce, jak praví sv. Cyprian.)

Druhý rozdíl.

Církev křesťanská katolická jest pravou a samospasitel-
nou církví Boží.

$. 15. Pravá církev Boží musí býti jedna, a taková jest církev katolická..

Již z toho, což až posud řečeno bylo, průvodnoť. jest, že
církev katolická pravou jest církví Boží. By se ale tato pravda
stkvěleji a patrněji objevila, chceme ji jiným ještě způsobem.
dokázati.

Církev Kristova, jakožto viditelná společnost všech pravo
věřících pod jednou viditelnou hlavou, musí být velmi znatná,
a vůbec tak spořádána, by se snadně poznati dala. Již ale
Kristus Pán tuto drahou a milou choť svou v skutku tak ozdo

bil, zvelebil a oslavil že každý ji snadno poznati může. Nepa
trnou vesničku ležící v hlubokém údolí snadno může pocestný
přehlídnouti; než ale veliké město ležící na hoře musí každý
viděti. Plamének semotam se kmitající v jasné hvězdami osví
cené noci tolikéž může snadno přehlídnut býti; světla ale slu
nečního nepozorovati, an svítí za času poledního na obloze ne
beské, není ani možno, lečby kdo byl úplně slepým. Již ale
církev jest „město na hoře ležící, svíce na svícen postavená,
aby svítita všechněm“ (Mat. 5, 14. 15.); „jest vyzdvižena nad
pahrbky, by oči všech národů na sebe obrátila“ (Isai. 2, 2—3);
jest od svého bozského zakladatele tak patrně znamenána, že
nikdo v ní se nemůž zmýliti; nýbrž že každý, kdož posudspa-
sitelné věci vidí a viděti chce, musí ji poznati. Na ten cíl a
konec dal jí také Pán Ježíš jisté, v oči padající známky, by
všechněm, kdož jí hledají, znatná byla. První takováto známka
jest jednota. Pravá církev Kristova musí totiž býti jeďna.

Jednou sluje, poněvadž toliko jedno učení, jedny svátosti.
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a řády, a jednu nejvyšší hlavu má. Kristus Pán a jeho svatí
Apoštolové mluvili toliko o jedné církvi, o jednom ovčinci, 0
jednom tělu, o jednom domu Božím, o jednom stromu, jenž své
větve po celém světě rozkládá. Podobně i svatí otcové hned
v prvních stoletích toliko o jedné pravé církvi Boží mluvili.
Klement Alexandrinský píše: „Jako jeden Otec všech tvorůjest,
a jedno slovo, skrze kteréž všecko učiněno jest, a jeden Duch
svatý, kterýž všecko oživuje: tak též toliko jedna jest církev,
všech věřících panenská matka.“ *) — A jak zřetelně vyjádřil
tu věc svatý otec Cyprian, an napsal: „Jest jeden Bůh a jeden
Kristus a jedna církev, a jedna apoštolská stolice slovem Páně
na Petru vzdělaná. Jest jeden oltář a jedno knězstvo, kromě
kteréhož žádný jiný oltář a žádné jiné knězstvo nemůž býti
postaveno. Kdo jinde shromažďuje, tenť rozptyluje.“ *) Tato
jedna církev nesmí se také vrtěti v učení svém, aniž dnes jinakvěřiti,nežlivčeravěřila.© Nebopravdatolikojednajest,
jako jest „jeden Pán, jedna víra, a jeden křest.“ (Efes. 4, 5.)
V pravé církvi nemůž a nesmí býti leč utěšená svornost a je
dnota v učení, obřadech a službě Boží. K tomu též napomíná
Apoštol národů, an píše: „Prosím pak vás, bratří, skrze jmeno
Pána našeho Ježíše Krista: abyste jednostejně všichni mluvil.
a aby nebylo mezi vámi roztržek: buďte pak dokonalí v jedno
stejném mínění“ (I. Kor. 1, 10.)

Již ale nastává otázka, která to jest církev, ježto se touto
známkou honositi může? Snad to jest církev protestantská,
jížto znamení toto přináleží?, Ale co pravím, církev protestant
ská? Neníť to jedna církev, jsou to jen větší menší společnosti
na nesčíslné kmeny a ratolesti se dělící. Mezi rokem 1517,
ve kterémž se odpadlství Lutherovo zběhlo, a rokem 1595, tedy
v běhu 78 let, počítají někteří spisovatelové, Staphilius, Hosius,
Prateolus a jiní, 270 nových náboženských sborů a sekt, sa
mých oprav toho, což před několika dny ještě platilo. Kde teda
zůstala první známka pravé církve Boží, jenž jest jednota? Té
jednoty nebylo ani mezi těmi tak řečenými reformatory. Luther
proklínal Kalvina a Kalvin Luthera. Jeden se druhému proti

') Paed. 1, 6. *) Contra Donat 1 u.
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vil, vespolek na sebe sočivše. A protož také Kalvin v listě
učiněném k Melanchtonovi, spoluzárodníku protestantů, takto
sobě naříkal: „Mnoho na tom záleží, by se potomstvo nedo
slechlo o našich rozepřích; neb jest velmi posměšno, že již na
počátku mezi sebou sjednocení nejsme, ježto celému světu na
odpor stojíme.“ *) Kde ale již na počátku jednoty nebylo, tamť
jí jistě po třech stech letech též nebude. Protestanti nemají
jednoty u víře, nemají jednoty v svátostech, a jí též nemají
v církevní kázni. A však nemohou jí míti podle vlastního
svého základního pravidla, jímžto jednomukaždému na vůli se
dává, písmo sobě dle své libosti a rozumu svého vykládati. Od
tud pochází ta podivná rozmanitost rozdílných a pořád se mění
cích věr protestantských v rozličných krajích a zemích. Neboť
jiné jest náboženství helvetské v Němcích, jiné ve Francii, jiné
v Polsku, a jiné v Angličanech, kdežto zase na tré hlavních a
bez čísla menších kmenů se dělí. Jiné jest vyznání Bašilejské,
jiné Genevenské, a přec obé jest a slove helvetské. Rovně tak
jiná jest Konfessí saská, a jiná wittenbereská. Jedni přijímají
dvě svátosti, jiní tři, jedni učí to, což druzí zavrhují, a dnes
učí tak, zjitra jináče, ustavičně se vrtíce, viklajíce a nevědouce,
na čem by se vlastně ustanoviti měli. Zde tedy nižádné celo
sti, nižádné jednoty! A tato roztržka musí býti den ke dni
pořád větší; poněvadž nemají žádného spojení mezi sebou, žá
dné nejvyšší hlavy, kterážby nad celým tělem tím, z tolikerých
rozličných oudů sestávajícím, bděla a stráž měla. Nemůže ji
náče býti, než že se musí u nich tato nesvornost a nejednota
pořád víc a více rozmáhati, že všecka křesťanská jednota u
nich musí mizeti, a že pořád nová vyznání, nové víry u nich
musejí povstávati. I čteme již v skutku ve veřejných listech,
a zprávy ty davají sami protestanti, že v jistém velikém městě
německé říše taková nejednota u víře panuje, že jiné víře učí
vysoké školy, a jiné seminár pro učitele; jináče že učí škola
učenců, jináče škola městská; a jináče domácí ústavy, jichžto
jest asi 30 neb 40, tak že nenečasto rodičové jinou víru mají,
a jinou děti, jináče že bratří a jináče že sestry věří, jináč
—*) Epist. ad Melancht. fol. 148,
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manželové a jináč manželky, jináč vznešení a bohatí, a jináč
sprostí a chudí; jináč učení a jináč neučení; a že prý přece
se všickni Evangelíky nazývají, a jednoho víry vyznání se býti
praví. Opět čteme, že přehrozná roztržka ta u víře panuje i
mezi samými učiteli a pastory; že 1 příčinou těch nejhlavněj
ších a nejpodstatnějších článkův víry žádné mezi nimi není jed
noty, a že ty pravdy, kteréž se ještě vůbec a jednosvorně drží,
a bez odporu ode všech přijímají, snadnoby mohl někdo na ne
het prstu napsati.

Přesvědčivše se, že známka jednoty nikoli nepřináleží sbo
rům protestantským, vizme již, zdaž církev katolická tuto známku
může na sebe vztahovati. Tím každý snadně se ujistiti může;
nebo neníli to katolická církev, kteráž po všech světa krajích
jedno učení vyznává, jedněch svátostí a řádů užívá, a jednu
nejvyšší má viditelnou hlavu? Jakkoli po celém světě jest roz
šířena, přece má jednu víru, jedny svátosti a jednu nejvyšší
hlavu. Jdi, milý křesťane katolický, do nejzazší krajiny světa,
projdi veškeren okršlek země, a všude, kdežto stává katolických
křesťanů, nalezneš tože vyznání víry, tytéž svátosti, a tože pevné
spojení s Římským Papežem. Církev katolická, ačkoli po ce
lém světě jest rozprostřena, dělá jednu toliko velkou rodinu.
Protož také katolický křesťan, co se víry jeho tkne, všudy jest
doma, kde církve Kristovy stává. On na Moravě, v Rakousích,
ve Vlaších, ve Francii, v Asii, v Americe, slovem všudy totéž
víry vyznání, tytéž svátosti a tytéž pastýře nalézá, jenž ve jmenu
Pána. Ježíše Krista Evangelium hlásají, službu Boží konají, a
svátostmi přisluhnjí. Tou příčinou řekl již svatý Ireneus, učed
ník Polykarpův, jenž co biskup Lyonský I. P. 203. mučedni
ckou smrtí umřel, v ta slova: „Jakkoli ve světě mnozí nachá
zejí se jazykové od sebe rozdílní: přece víra a církev jedna jest,
a tatáž. Ani ti, kteří v Němcích jsou, nic jiného nevěří, nežli
ti, kteříž v Hebrejsku, CČeltsku, na východu, v Lybil a v tgyptě
bydlí. Nebo jako slunce stvoření Boží v celém světě jedno jest
a totéž: tak i světlo a zvěstování pravdy bez proměny všudy
jedno jest.“ *) Učení církve katolické jest pořád jedno. Čemu

*) Lib. 1. adv. haeret.
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V prvním věku svatí Apoštolové a jejich nástupníci učili, tomu
se též nyní ještě učí, a tomu se také i budoucně bude učiti.
Katolická církev nyní v devatenáctém století totéž vnitřní i ze
vnitřní má do sebe zřízení, kteréhož jí bozský Pán a mistr
její udělil hned na počátku. Kdyby katolík, kterýž před mno
hými sty lety umřel, vstal z mrtvých, slyšelby tože učení v cír
kvi katolické, kteréž slýchal druhdy. Nebo církev katolická
nikdy se nevrtí, nekácí, neproměňuje a nejinačí; nobrž vždy
v rovné míře a váze své stojí, a jakáž byla jindy, takovát
ovšem jest i nyní. A protož napsal Klement Alexandrinský:
„Toliko stará katolická církev jest jedna ve své podstatě, ve
svém učení, ve svém původu, ve své blahočinnosti, ve své víře.““)

A neníli to církev katolická, jenž jest tělo jedno; tělo,
jehož oudové pevně vespolek jsou spojeni, majíce ducha jednoho,
jednu víru a hlavu jednu? Zde jsou farníci se svými pastýři,
tito se svými biskupy, a tito se svou hlavou, Římským Pape
žem, co nejpevněji spojeni. Svatý Otec v Římě o to pečuje,
by se všichni biskupové pravé víry drželi; každý biskup bdí a
stará se zase, by jeho pomocníci na vinici Páně zdravou pastvu
ovečkám Kristovým podávali; a posléz každý z domácích pa
stýřů pečuje zase o to, by se v jeho osadě pravé učení boží
rozmáhalo, zachovalo a plnilo. Takým způsobem všickni údové,
jakkoli rozliční, úzkými svazky jsou spojeni, dělajíce tělo jedno,
církev jednu.

(Jak krásná jest tato jednota v církvi katolické! Jak utě-
šená jest tato sjednocenost a svornost! Ó, kéž bychom my údové
její i v jiném smyslu také tak pevně mezi sebou spojeni byli.
Kéžby nás podobně tak svazek lásky bratrské vázal, jakož nás
víže vespolek svazek církevní! Kéž bychom všickni nejen je
dnu víru, jedny svátosti a jednu nejvyšší viditelnou hlavu, no
brž i jedno srdce, jednu duši měli, a tak se vespolek milovali,
jakož údové jednoho těla, z nichžto jedenkaždý s ostatními aneb
se raduje aneb bolestí. Ó, mějme tedy tuto utěšenou jednotu
církve své vždycky před očima, a snažme se 0 to, aby jako

*) Stramat. Jib. 7.
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nás víže vespolek jedno vyznání víry, i jeden svazek lásky nás
spojoval, a my též jedno srdce měli, kteréž ze štěstí druhého
se raduje, a z neštěstí jeho rmoutí.)

S. 16. Pravá církev Boží musí býti svati, a taková jest církev katolická.

Nazývajíce církev — svatou, nechceme tím tvrditi, žeby
všickni údové její svatými byli. Nebo církev jest viditelné tělo,
jehož duše a hlava jest Kristus. Jakož ale na těle zdraví 1
churaví údové býti mohou: rovně tak i v církvi spravedliví a
nespravedliví, svatí a hříšní lidé jsou. Za tou příčinou přirov
nává Pán Ježíš církev svou k rof, na kteréžto pšenice i kou
kol roste; k síti, kteráž v sobě dobré i nedobré ryby zdržuje;
k večeřadlu, kdežto se hodní i nehodní hosté dávají najíti; on
mluvil o věrných i nevěrných služebnících; o moudrých 1 ne
moudrých pannách, jichžto oddělení teprv v den žni se stane,
v kterýžto den řekne Pán žencům: „Sebeřte nejprv koukol, a
svažte jej v snopky k spálení; ale pšenici shromážděte dostodolymé.“© (Mat.13,30.)Dotohočasužijíspoludobří
1 zlí, tito aby byli napraveni, onino zdokonaleni.

Jakým právem tedy církev nazývá se svatou, an všickni
údové její nejsou svatými? Proto se tak nazývá, poněvadž ma
jíc pravou víru, spasitelné od Boha zjevené učení a poklad mi
losti, sama jenom pravých pohnutek a prostředků k svatosti
podávati může, a v skutku podává, jakýchž podati nemůže žá
dná jiná společnost náboženská, a že právě za tou příčinou
v ní vždy mnoho svatých lidí bývalo, jest, i bude. Církev Boží

nazývá se: svatou, poněvadž její původce Ježíš Kristus svat jest;
poněvadž všickniúdové její k svatosti jsou povoláni; poněvadž
všecko její učení, všeckyjejí svátosti, všeckajejí ustanovění
k svatému, ctnému a šlechetnému životu pomáhají. Ona pro
blaho a spasení lidské byla zaražena, tou příčinou vše do sebe
míti musí, cožkoli v údech jejích svatost vzbuditi, zachovati a
rozmnožiti může. Protož musí také skutečně k nejvyšší možné
šlechetnosti a ke svatým mravům vésti, a po všechny časy pře
mnoho svatých lidí vychovávati. Tuto známku pravé církve
Boží maje Apoštol svatý Pavel před očima, pěkně napsal
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„Kristus miloval církev, a sebe samého vydal za m: aby ji
posvětil, očistiv obmytím vody skrze slova života , aby sám
sobě učinil slavnou církev, nemající poškvrny ani vrásky, nebcotakového,aleabybylasvatáanepoškvrněná.“| (Efes.5.
2527.)

Nyní již vizme, zdali tato druhá známka přináleží společ
nostem protestantským. V mnohých věcech se protestanti ou
plně srovnávají s církví katolickou. Pokud se tedy v učení a
v podstatných, nezměnitelných řádech s církví katolickou sná
šejí, potud svaté, bozské a blahodějné učení předkládají, a tou
měrou i mnohý nekatolický křesťan velmi pobožný, dobrý a
vnitt spokojený člověk jest.

Než ale známka svatosti nižádné společnosti protestantské
nenáleží. Nechať již patříme na zárodky těchto nekatolických
sborů, aneb k jejich učení prohlédáme, aneb mravy těch, kte
říž nové to učení jsou přijali, považujeme, vždy úplné jistoty
nabýváme, že zde této známky není. První jejich zakladatelové
ani učením svým nedokázali, žeby od Boha posláni byli. Ne
chceme staré škváry na světlo vynášetl; nechceme o životu hlav
ních těch zakladatelů věr protestantských, jenž jsou byli Lu
ther, Kalvin a Jindřich VIII. král anglický, řečí šířiti, to vše
náleží před soud Boží, a oni jsou již souzeni. Pravím toliko.
že všickni tři nectný, prostopášný a hanebný život jsou vedl.
Mohli bychom toho jistými, bezpečnými historickými zprávami
dolíčiti, kdyby k tomu zde místo bylo. ") Jako život těchto zů
kladatelů nebyl rázem svatosti znamenán, tak se též 1 jejich
učení známky této nedostávalo. Mnohé jejich učení bylo tak
pohoršlivé, že se ho všickni šlechetní lidé zhrozili. Takové ne
svaté učení jest to © „prostonutném předzřízení;“ potom to
učení, že člověk po pádu Adamovu z přirození svého naprosto
a docela jest zkažen, tak že v něm žádné bázně Boží a důvěr
nosti ku Pánu Bohu není *); že nás všech Bůh nenávidí *); že

0) Kdo chceš všecky hanebnosti těchto tří hlavních zárodníkůprotestantů a
mnohých jiných spoluzárodníků jejich věděti, čti nestrannou a pravdivou
kuihu od jednoho protestanta sepsanou, pod názvem: „Beleuchtung der Vor
urtheile wider die katholische Kirche,““ Luzern, 1839. *) Conf. Augs. L. 20.
S) Formul. Concor. p. 639.
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svobodná vůle člověka pádem prvotních rodičů potracena jest
tak, že člověk z přirození svého toliko zlé obírá a vyvoluje“');
že posvěcující milosti Boží nemůže člověk ztratiti atd. Mnohé

jejich učení zavdalo 1 příležitost k hrozným rozbrojům v lidu,
k vojnám a krve prolévání. V jedné takové bitvě přišel Zwingli,jedenzpředníchjejichhlav,oživot© Azdalitímtojejichno
vým učením stali se lidé lepšími a šlechetnějšími? Odstup to
od nás, bychom sami k této otázce odpovídali. Nechme jiných
mluviti. Onen na slovo vzatý, učený, vůbec ctěný a spoluvěký
Erasmus takto píše: „Jak se mám přesvěděiti, že tito lidé od
Ducha svatého vedeni jsou, ježto jejich mravy tak načitě od
jeho učení se vzdalují? Jindy činilo Evangelium z divokých
tiché, z loupežníků dobrodince, z nepokojných pokojné, z po
mluvačů laskavé: ale tito novotáři jsou celí vztekli; podvodem
přiosobují sobě cizí statky, dělají všudy nepokoje, a na cti utr
hají i svým vlastním dobrodincům.“ *) V jednom listu svém
opět píše tento slovůtný muž takto: „Nemluvím já ze slyšení,
nýbrž z vlastního svého zkušení. Ti, ježto jindy bývali nepo
kažení, upřímní lidé, nyní, což k sektě tak řečených Evange
líků přistoupili, jsou docela jiní. Teď mluví jen o holkách, za
nedbávají modlitbu, jsou zisku žádostiví, mstiví, marní lidé. Mlu
vím z přesvědčení: z těchto lidí stalo se plemeno ještěrčí. Ukaž
mi toliko jediného, ježtoby se byl skrze své nové Evangelium
lepším stal člověkem. Já ale mohu tobě jich mnoho ukázati,
kteříž horšími a rozpustilejšími se stali.“ Zde pozorovati sluší,
že toto svědectví ouplně jest nestranné a pravdivé: neboť Eras
mus byl muž světský, na nejvýše osvícený, nepředpojatý a šle
chetný, za kterými příčinami netoliko za svého života jak od
katolíků tak 1 nekatolíků vysoce ctěn a veleben byl, nýbrž až
posud u všech stran ve veliké vážnosti trvá. Než kdyby Eras
mus u příčině této za svědka se byl nepostavil, mámeť jiné
rázné a památné svědectví. Sám Luther podobný vedl nářek,
mnohdykráte stěžovav sobě, „že jeho učením lid lepším se ne
stává, nýbrž daleko horším.“ Antonínovi Mustovi, věrnému
svému přívrženci, jenž byl pastor. v Rošlicích, a nemohl sám.

') Confes. Augs. I. 18. — *) De lib. arbit.



46 Pouze katolická cirkev jest pravá.

tomu věřiti, což podle toho nového víry vyznání jiným kázal,
Luther následující dal útěchu a odpověď: „Budiž z toho Bůh
pochválen, že se i jiným tak vede, nebo měl jsem za to, že to
jen mně samotnému se přihází.“ ') Ó těch učitelů, jenž sami
tomu nevěřili a věřiti nemohli, což jiným hlásali! Ale slyšme
ho dále. Na jiném místě praví opět Luther: „Svět vešken jest
ďábelský, a lidé samými ďábly se stali.“ “) A opět: „Svět se
den ke dni horší, a pořád špatnějším stává. Lidé za našich
časů daleko jsou mstivější, lakomější, necitelnější a odbojnější,
slovem daleko horší než za časů papežství.“ *)

Obraťtme teď zraky svoje k církvi katolické, a skoumejme,
zda ona za svatou jmína býti zasluhuje. Katolická církev nemá
žádného jiného původce leč Ježíše Krista, jenž ji vzdělal „na
základu apoštolském a prorockém,“ a na skále, jenž byl Šimon
Petr. Toho nemohou ani odporníci její zapříti; neb vědí, že
kdyby se tomu na odpor stavěli, žeby prvé museli dokázati,
kdy a kterého času a od koho zaražena byla. My jsme tělo,
Ježíš Kristus jest hlava naše. Pro hlavu slušno jest, celé tělo
svatým nazývat neboť její svatost vylévá se na celé tělo, na
všecky oudy. Jakož ale církev katolická nejsvětějšího má za
kladatele: rovně tak i svatosvaté učení předkládá; učení, jenž
lidi k nejvyšší možné šlechetnosti a ku svatým mravům vede.
Víra církve katolické nejen od zlého odvozuje, všech hříchů za
povídá, a všech prostředků k vystříhání se jich poskytuje, ale
brž učí také a všemožně o to usiluje, bychom celou duší od
dáni byli cnosti, a svatě byli živi zde na zemi. Ona naléhá
netoliko na to, bychom přikázaní Božích ostříhali, nýbrž před
kládá námi i evangelické rady, schvalujíc nám dobrovolnou
chudobu, čistotu a poslušenství. A kde služba Boží koná se
s větší pokorou a uctivostí, kde jest tolik hojných pramenů a
studnic milosti Boží lidem odevřených, kde se tolik a. takových
mocných prostředků k cnosti a ke svatému životu nachází, jako
v církvi katolické? Církvi katolické blahočinnou mocí a hoj
ností posvěcujících prostředků se žádná jiná náboženská spo

) Tom. 2. p. 16. *) Nachlese aus Luthers Schriften S. 208. *) Postill. cap.
1. Dom. Advent.
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Ječnost vrovnati nemůže. Ze sedmi pramenů prýští se katolíkovi,
co Naamanovi ze sedmera v Jordáně se obmytí, spasitelné
očištění duše, posvěcení a ospravedlnění k životu věčnému.
Pán Ježíš zde skutečně, opravdu a podstatně s tělem a krví
svou jest přítomen, by nás svou přítomností potěšoval i posvě
coval. Povždy se zde obnovuje ta oběť, kterouž vtělený Syn
Boží za nás na dřevě kříže vykonal. Ten beránek, kterýž na
hoře Kalvarské život svůj za nás položil, i zde se za nás Otci
svému nebeskému v oběť přináší, bychom od hříchů byli ob
myti a posvěcení. Protestantům ze dvou, katolíkům ze sedmi
pramenů se milost Boží prýští. Oni mají dvě, my sedm svá
tostí. Církev katolická schvaluje panictví a panenství, a již
mnoho jich bylo, ježto raději nejhroznější muky utrpěli, než
aby se byli této andělské vlastnosti a ozdoby sprostili. Bez
ženstvím staví kněží jako světlo na svícen, by všem svítili, a
bez pečování byli, starajíce se toliko o ty věci, kteréž jsou
Páně. Tím, že její manželství jest nerozlučitelné, světějším stává
se svazek ten, a vychovávání dítek jistější a nábožnější. Bez
mrtvení těla, bez přemáhání sebe nelze býti nábožným Avšak
postem vede církev katolická k obému, učí a cvičí nás, jak
bychom se přemáhali, a tělo v uzdu pojímali. A nad to výše
má církev katolická ještě mnoho rozličných pobožných řádů,
posvátných obyčejů, a církevních služebností, jenž podobně
k ctnému a svatému životu vedou, víru, lásku, důvěrnost, po
koru a vděčnost k Bohu, jakož i jiné spasitelné city v srdci
vzbuzujou a obživujou. A protož čistá, ušlechtilá, svatá učiněna
bývá každá duše, ve kteréž se víra křesťanská katolická ujímá.

I není tedy divu, že církev katolická měla v každém
století, v každém stavu, pohlaví, věku a národu drahný počet
těch, kteříž svatým svým životem zde na zemi, co hvězdy na
nebi se stkvěli. Ona zplodila a vychovala všecky ty zástupy
svatých a světic Božích, kterýchž žádný přečísti nemůže, a
„jenž teď stojí před trůnem Božím a před obličejem beránka,jsouceoblečenívbílároucha.“© (Zjev.7,9.)Amezitěmi
Svatými byli jsou lidé urození a sprostí, bohatí a chudí,
učení a neumělí. A neníť cnosti, neníť zbožného smyslu,
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jehožto by příkladu svatá církev katolická v životě jednoho
neb druhého svatého nebyla vystavila. Pro každý stav, každé
povolání, každý věk, každé pohlaví, každou Života potřebu staví
svatá církev katolická před oči příklad mnohých dokonalých,
věrných a svatých lidí. Ona má svaté papeže, biskupy a kněží,
kteříž jako Apoštolé všecko opustili, a šli za Kristem. Má
svaté krále a knížata, kteříž u prostřed světa a slávy jeho
Boha nade všecko milovali. Má svaté mládence a panny z vy
sokých a nízkých stavů, ježto aneb ve světě aneb v samotě
klášterní co andělé nebeští v čistotě a nevinnosti Pánu Bohu

sloužili. Má svaté manžele, vdovy a vdovce, jenž toliko Bohu
a dětem svým živi byli. Kdo je může všecky sečísti, všecky ty
zástupy Svatých a Světic Božích, kteříž na stromu svaté církve
katolické co krásné a utěšené ovoce jsou vyrostli! A jak mnoho
zázraků a divů Bůh k oslavě jejich učinil! Nechať nekatolíci
podobného cos ukáží! Nemají, čímžby toho dokázali. A aby
se nikdo nedomýšlel, že snad církev katolická jen za prvotních
časů svých tak blahočinně na údy své působila a v pozdějších
časech žádných již svatých lidí nezplodila, potřebí jest toliko
Františka Saleského, Xaveria, Karla Boromejského, Vincencia
z Pauly, Ignacia, Alfonsa Liguori atd. ku paměti přivésti, jenž
všickni za novějších časů živi byli, nejvyšší možné dokonalosti
a dobroty lidské dosáhli, a od Boha mnohými divy a zázraky
oslaveni byli. A protož každý rozsoudný a nepředpojatý člověk
bez tíže poznati může, že církev katolická jest svatá, svatá
skrze svého zakladatěle, svatá v učení, svatá v svátostech, 4
pobožných řádech, svatá v mnohých údech svých.

Vytýkají sice protestanti katolíkům, žeby se mezi nimi
mnoho pověry, mnoho hříchů a škodných obyčejů nalezalo. Ale
ty a takové výčitky obyčejně bývají neslušné a přepiaté. Co
se pověry tkne, mnozí již pozorovali, že v krajinách protestant
ských daleko více všeho druhu pověr bývá, než mezi katolíky,
a že větším právem o nich slyšána mohou býti slova Pavlova,
než o někom jiném, kteráž on k Athénským řekl: „Muži
Athénští, vidím vás ve všem téměř býti pověrečnější.“ (Skut.
ap. 17, 22.) Co do mnoha hříchů a škodných obyčejů, jenž
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by se mezi katolíky nalezaly, řeknu toliko, že jsou na světě
lidé, kteříž rádi vidí tam cos zlého, kdežto nic zlého není, a
že co dobrého kde jest, nevidí anebo viděti nechtí. Totéž snad
i těm se přihází, jenž to ono katolíkům vytýkají. Ostatně není
žádného tajno, že kdekoli se lidé nacházejí, tu že se též nedo
konalost spatřuje. Všudy jest koukol mezi pšenicí. Co se pak
koli zlého mezi katolíky spatřuje, to není ovoce víry katolické,
nobrž jisté znamení, že se. mnohý katolík víry své znáti nena
učil, anebo že učením jejím života svého neřídí a nespravuje.
Dosti na tom, že konfessí Augsbureská výslovně dosvědčuje:
„Poněvadž církev římská svatý má původ, a na tak svatém
základu jest vzdělána, musí ovšem také svaté učení a svatý

VY? Z
zákon svým věřícím přednášeti.“ “)

(Majíce svatou církév, buďme též svatými! Nenít to nic
nemožného. Opravdu jenom chtějme, a věrně se svaté církve
držme. Ona nám mnoho prostředků ku posvěcení našemu po
dává. Ona co laskavá matka o nás všecky pečuje, a vším mož
ným způsobem hledí nás posvětiti. Na ten cíl a konec přika
zuje nám tak důtklivě časté přijímání svátostí, napomíná nás
k časté zpovědi, otvírá nám poklad Kristův, a uděluje nám od
pustky. K tomu směřují 1 ty předrahé oběti kteréž za nás
Bohu přináší, a ta celá služba Boží, kterouž k vzdělání našemu
koná. K tomu směřují všecka její přikázání, totiž abychom se
hříchu vystříhali, cnosti a Bohu se oddali, a svatými se stah.
A jak hojné požehnání dal Bůh tomuto jejímu snažení! Milio
nové svatých se zrodili, a posud se v lůně jejím rodí. Na ty
tedy, jenž teď s Kristem Pánem už kralujou, často zpomínejme,
a vědouce, že nevýmluvných požívají radostí, šlépěje jejich ná
sledujme. I nám ta hojná ocplata bude, jestliže jako oni ŽI
voty své Bohu zasvětíme.)

$, 17. Pravá církev Boží musí býti obecná a taková jest církev katolická.

Pravá církev Boží musí býti také obecná, anebo dle ře
ckého významu katolická. Ona musí obecnou býti příčinou

*) Art. 7.

Jirsík, dogmatika. 4
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učení, příčinoumísta 1 času. (o se tkne učení. musí všemu
oučiti, což k vířeKristově zří a patří. Co do města, musí po

všech světa krajích býti rozprostřena a musí jednou toho času
se dočekati, kdy všecky jiné společnosti náboženské přestanou,
a údové jejich se ku katolické církvi obrátí. Její učení nesmí
toliko zvláštnímu některému národu, nobrž všem dokonce lidem
na oboru země vhodno a přiméřeno býti; musí jednou celému
pokolení lidskému za pravidlo ctného a blaženého života slou
žiti, a musí se jednou po veškerém světě hlásati. Vzhledem na
čas nazývá se obecnou, poněvadž nesměla nikdy od pravého
učení odpadnouti; nesměla nikdy přetržena býti; nesměla nikdy
a v žádném čase pojít, zhasnouti a přestati pravou církví Kri
stovou býti. O této známce pravé církve Boží mohou slyšána
býti následující slova Spasitelova: „Jdďoucepo všem světě, kažte
Evangehum všemu stvoření“ (Mark. 16, 15.) A opět dí
slovo Boží: „Přijměte moc Ducha svatého přicházejícího na
vás a budete mi svědkové v Jerusalémě, %ve všem Jůdstvu,
2 v Samaří, a až do posleďních končím země.“ (Skut. Ap. 1, 8.)
Jako slunce všady svítí, jako město na hoře ležící daleko ši
roko vidíno bývá: rovně tak 1 pravá církev Boží světlo víry
své do všech krajin a končin světa rozesílati a vylévati musí.

Nyní opět skoumejme, zdali těm rozličným společnostem
protestantským známky obecnosti přináležejí, aneb zdali jmíny
mohou býti za katolické? Než ale protestanti sami této známky
náboženským společnostem svým nepřiosobují; oni sami obecno
sti této aneb katoličností se odříkají vědouce, že žádná ta vě
tev stromu protestantského, žádná z těch protestantských spo
lečností není katolickou, a sice ani příčinou učení, ani příčinou
místa a času. Neboť společnosti tyto jednak učí mnohému, což
již od prvotní církve za blud bylo prohlášeno, a jednak zase
neučí všemu, čemuž Ježíš Kristus učil, a což svatí jeho apošto
lové kázali. Tolikéž ani vzhledem na čas za obecné neb kato

lické jmíny býti nemohou, neboť před Lutherem nebylo Luthe

ránů, před Kalvinem nebylo Kalviniánů, a před Jindřichem VIII.
nebylo tak nazvané anglické církve. Podobně ani příčinou místa
za obecné jmíny býti nemohou; neboť jisto jest, že každá z nich
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"toliko na některém místě jest usazena, a že šířeji církev kato
lická po všech světa krajích jest rozprostřena než kterákoli
jiná společnost křesťanská.

Známkou obecnosti nemůže se tedy žádná z těch mnohých
společností protestantských honositi. Ta známka přináleží toliko
té církvi, křeráž tak vůbec sluje, kteráž i od svých protivníků
tím jmenem poctěna bývá. Církev katolická jest v pravdě
obecnou, jak příčinou učení, tak i příčinou místa i času. Ona
se vší snažností a bedlivostí bdí nad skladem sobě svěřené

víry; snaží se o to, by čisté a úplné držela to učení Boží,
kteréž před devatenácti stoletími jest obdržela, a učí též lidi
všemu, což k víře Kristově zří a patří. "Tou příčinou nemění
nikdy víry své, žádného u víře novotářství nepřipouští, žádné
v podstatném učení rozdílnosti netrpí; nýbrž jak již Vincenc
Lyrinenský, spisovatel pátého křesťanského století, oznámil, o to
pečuje, by se věřilo, což všudy, což vždycky, což ode všech
věřeno bylo.“) A neníli to víra církve katolické, kteráž všem
lhdem přiměřena jest a vhodna, všem lidem pravím, i těm, jenž
Biblí čísti neumějí a jí nerozumějí a jichžto počet zajisté da
leko větší jest, než těch, jenž k tomu způsobni a schopnijsou ?
Neníli to víra církve katolické, kteráž všech dokonce lidí na
oboru země, vznešených 1 sprostých, učených i neumělých po
treby, žádosti a toužení dokonale vyplňuje? Která posléz z těch
všech náboženských společností může se tou ve světě rozšíře
ností a obecností honositi, jakovouž v skutku má církev kato
lická? Již apoštol svatý Pavel napsal k církvi Římské: „Víra
vaše rozhlašuje se po všem světě.“ (Řím. 1, 8.) A to může
posud Římská katolická církev o sobě říkati; neboť víra její
se v skutku rozhlašuje ve všech světa končinách a vylévá světlo
své, blaho a požehnání do všech krajů světa. (Co o ní řekl
napsal svatý Augustin, to nyní mnohem více platí, „že (totiž)
blesk a záře její od východu až do západu dosahuje,“ neboť
od toho času, co svatý učitel tato slova napsal, církev katoli
cká daleko větší rozlehlosti nabyla. Ovšemť byla církev ta ča

*) Commonit. c. IlI.
A4*
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sto pronásledována, a tudy i na počet ztenčena. Údové její
musili krváceti, a životy své pro ni klást Než jako strom,
kterýmž vichr otřásá, tím hlubší pouští kořeny, tak se i církev
katolická takovýmžto utrpením sílila a rozmáhala. A když se
po čase stalo, že skrze roztrousené semeno všelijakých bludův,
jimžto vášniví lidé učili, mnozství lidu odpadlo, vzbudil Bůh
zase jiné národy, a rozžehnuv jim světlo svatého Evangelium,
povolal je do církve. Tak ku příkl. když v 106. století skrze
Luthera, Kalvina a Jindřicha VIII. mnoho lidí v Evropě od
církve odpadlo, poslal Bůh svatého Františka Xavera k poha
nům, a mnoho milionů těch, jimžto posud svaté jmeno Ježíš
neznámo bylo, v Indii a Japanu k církvi svaté bylo přivtěleno.
Ztráta v Evropě utrpená hned byla nahražena. Protož církev
nic se nebojí, žeby mohla znamenitě ztenčena býti když zde
onde někteří špatní katolíci, kteříž jen podle jmena k církvi
přináležejí, od ní odpadají. Bůh to často sám dopouští, aby
se pole vyčistilo od koukole. Čírkev rmoutí se sice z toho,
ona bolestně vzdychá jako matka, kteráž vidí, an děti její ubí
hají v zkázu: avšak nebojí se, že tím škody nějaké utrpí, ma
jíc zaslíbení Boží, že „brány pekelné nepřemohou jí“ A tak
v skutku jest. Mocná pravice Boží bdí nad ní. Nebo všudy,
na všech místech, ze všech národů znikají po tu dobu křesťané
katoličtí, rozmnožujíce počet věřících a obeenost církve. Řím
ská katolická církev až dosaváde jest nejplodnější a nejrozší
řenější církví. To dosvědčují všickni zeměpiscové. Tak kupříkl.
uvádí Hassel na rok 1827 římských katolických křesťanů 135
milionů; Lutheránů 24 milionů; Reformátů ani ne ouplných
8 milionů. Balbi počítá ve svém nejnovějším zeměpisu 139 mi
Jionů katolíků, a všech protestantů, co jich kolivěk pode jme
nem Lutheránů, Reformátů, Evangelíků, Unitárů, Sociniánů,
Kvakerů atd. stává, toliko 62 milionů.

(Považ, křesťane katolický, jak mnoho máš bratří a spolu
věřících v Kristu Ježíši. Všudy, ve všech světa krajinách živi
jsou lidé, jenž svazkem víry s tebou jsou spojeni. Nuže, tedy
považuj všecky za bratry své, všem lásky své dopřej, a za
všecky modlitby své k Bohu odesílej. V srdci svém nos všecky
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ty milhony křesťanů katolických, což jich jest koli na světě.
Oni zároveň s tebou všecko to věří, čemuž Pán Ježíš učil, a
což Svatí Apoštolové kázali. Tak svatý Fruktuosus, biskup Bar
celonský, mučedník třetího století, do srdce svého zavíral celou
církev katolickou. Nebo veden jsa na popravní místo a prošen
jsa od někoho, by u Boha za něj se přimluvil, odpověděl: „/á
musím celou katolickou církev, kteráž od východu až k zá

VPY
padu na zemí rozšířena jest, v srdci svém nositi.“

S. 18. Pravá církev Boží musí býti apoštolská, a taková jest církev
katolická.

Pravili jsme již, že pravá církev Boží musí býti jednou,svatouakatolickou.© Avšakabybezevšehopochybenstvíza
pravou jmína býti mohla, musí také apoštolskou býti. Čtvero
toto znamení pravé církve Boží netoliko písmo svaté dává na
rozum, nobrž známky tyto vynesl a vyjádřil už svatý sněm
Nicenský a Konstantinopolitánský devátým článkem svého vy
znání, kterýž zní takto: „A věřím v jednu svatou, katolickou
a apoštolskou církev.“ Pravá církev.-Boží musí tedy i apoštolskoubýti,tojest,musí1)původ.a. počátek..svůjzZ"Apoštolů
n 2) musí věřiti a učiti, což svatí Apoštolé věřili a hlásali;

V adu
a 3) nejvyšší ředitelovéa všickni biskupové její musejí nepře

trženou posloupností od svatých Apoštolů pocházeti. Neboť takdí DuchBoží skrze ústa Pavlova: „Již tedy nejste hosté a
příchozí: ale jste měšťané svatých, a domácí Boží: vzdělaní
na základ apoštolský a prorocký, kdež jest nejhlubší úhelní
kámen sám Kristus Ježíš.“ (Efes. 2, 19. 20.)

Nyní opět zpytujme, která jest to ta církev, ježto touto
výtečnou vlastností honositi se může? Již jsme se přesvědčil,
že nižádná společnost protestantská a nechať augsburgského,
helvetského aneb anglického jest vyznání, nemůže za jednu,
svatou a katolickou jmína býti. Nyní se podívejme, zdaž aspoň
tato čtvrtá známka některé z nich přináleží. Avšak tato do
konce nižádnému sboru: nekatolickému nepřísluší. Aby která
společnost náboženská za apoštolskou jmína býti mohla, potřebí
jest, by původ a počátek svůj z apoštolů, apoštolské učení i
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apoštolské učitele měla. Již ale na jevě leží, že žádná spo-
lečnost nová nemůže býti apoštolskou. Nebo každá taková spo
Ječnost náboženská, kteráž svým celým, jak vnitřním tak 1 ze
vnitřním zřízením a uspořádáním nesáhá upřímo až na Krista
a jeho svaté apoštoly, a o kteréž svět patnáct set let nic ne
věděl, musela by prvé dokázati, že přetrženou chová posloupnost
jak apoštolského učení tak i apoštolských učitelů. Aneb musela by
dokázati, že zakladatelové její v skutku od Boha byli posláni, by
dílo Boží, ve světě již patnáct set let stávající, předělali, opravili
a novou víru lidem zvěstovali. Již ale ani jednoho ani druhého do
kázati nemohou sborové protestantských vyznání. Nemohouse vyká
zati předně takým řádným povoláním, takovou apoštolskou posloup
ností, kterážby až k Pánu Ježíši a k jeho svatým apoštolům
sáhala. Neboť nebyli jsou posláni učitelové jejich od apoštolů,
alebrž od Luthera, Kalvina atd. Avšak sami sobě nemohli toho
apoštolského plnomocenství .dáti, poněvadž nikdo sám sebe
v záležitostech druhého, a tím méně u věcech nejvyššího nebe
1 země Pána, splnomocniti nemůže. A jako sami sobě té moci
dáti nemohli: rovně tak 1 žádnému jinému dáti ji nemohou:
neboť čeho člověk sám nemá, tohož i jinému zděliti nemůže.
Nemohou za druhé toho dokázati, žeby zvláštním a neobyčej
ným posláním a plnomocenstvím Božím byli opatřeni; neboť
všickni ti svatí a nábožní mužové, kteréž Bůh k hlásání no
vých a světu neznámých pravd povolal, přesvědčili svět, že
Boží jsou vyslancové. Čím ale Luther a Kalvin a jejich na
stupenci ujistili svět, že je Bůh opravdu poslal a k tomu spl
nomocnil, by nové hlásali víry, a nové zaráželi církve? Snadčinilidivyazázraky,jakoMojžíšasvatíapoštolové?© Avšak
nevíme o žádných. Vědomo jest nám také, že ani svým učením
a životem pravými Božími vyslanci býti se neukázali, nobrž že
spíše vyslání své od ducha zlého obdrželi. A protož vším prá
vem k nim se říci může, co Tertullian v druhém již století
vytýkal bludným učitelům věku svého, řka: „Co jste? Kdy a
odkud jste přišli? Co děláte, nejsouce moje děti, na poléch
mých? Jakým právem ty Marcione (Lutheře). dříví děláš
v lese mém? Kdo ti Valentine (Kalvine) dovolil moje pra
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meny odváděti? Jakým právem přesazuješ Apellest (Jindřichu)
moje mezníky? Moje jest to všecko. A vy ostatní proč sejete
dle libosti na statcích mých? Jáť jsem v držení od staro
dávna, mám právo pevné a stálé od těch, kterýmž všecko to
prvé přináleželo, jsem dědickou Apoštolů.“*)

Vzali jste, tak my dokládáme, z pokladu církve biblí, vzali
jste svátosti, a odešli s tím, abyste jiné víry zakládali, na
způsob těch, kteříž v cizím lese dříví dělají, by sobě domy
ustavěli. Kroutili a natahovali jste písmo, abyste zdání a do
mnění svá ohradili a odůvodnili, právě tak jako ti, kteřížpramenyodvádějí,byjimilučinysvésvlažili.© Předělalijste
články víry katolické na způsob těch, jenž mezníky přesazují.
A svá nezdravá a převrácená učení rozsíváte na půdě kato
lické ne jináce, než jakož ti, kteříž sejí, pasou a žnou na
statcích cizích.

Dokázavše, že žádná z těch společností protestantských
nemůže jmína býti za apoštolskou, musíme nyní doznati, že ta
kovou jest církev katolická. Než nebude nám třeba daleko
důvodů hledati. Neboť není-li církev katolická v skutku apo
štolskou, nechať tedy nám odporníci povědí, kdy a v kterém
čase povstala, kdo byl jejím původcem a zakladatelem, co bylo
u příčině, že apoštolskou církví býti přestala? Avšak k těmto
otázkám žádné důkladné odpovědi dáti nemohou. My ale do
kážeme později v knize této, že církev katolická všecko to
věří a učí, což Apoštolové věřili a učili; že učení její s uče
ním svatých Apoštolů vždy se srovnávalo a srovnává až posud;
a že následovně učení její jest pravé a apoštolské. Dokážeme
již teď hned, že pravou jest dědickou svatých apoštolů. a vší
moci; 1 všech jejich práv. Neboť toliko církev katolická dovo
zuje nepřetrženou posloupnost nejvyšší hlavy své a všech svých
biskupů od svatých apoštolů. Jako nynější svatý otec Pius IX.
řádný jest nástupník Řehoře XVI., a tento Pia VIII, a tento
Leona XE., a tento Pia VII., a tento Pia VÍ., a — — a Linus
nástupník apoštola svatého Peřra: rovně tak ti všickni bisku

*) De praescript. Edit. Rigalt. f. 245.
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pové, kteříž za našich dnů živi jsou, obdrželi svou moc od
jiných biskupů, a ti opět od jiných, a tak pořád, až k svatým
apoštolům se dojde, kteříž od nikoho jiného, leč od samého
Krista Pána tu moc jsou obdrželi. Nynější nejvyšší církve
ředitel tedy a všickni její představení či biskupové jsou praví
muži apcštolští, jsou praví a fádní náměstkové svatých apoštolů ;
neboť od nich nepřetrženou posloupností pocházejí, od nich ne
přetrženým podáním všecku moc obdrželi a od nich posláni
byli, tak jakž oni sami poslani byli od Pána Ježíše. A po
dobně není také v církvi katolické ani jediného kněze a faráře,
jenžby duchovní moci své byl neobdržel od jednoho neb dru“
hého apoštolského biskupa. Za tou příčinou vším právem může
se o církvi katolické říci, že „vzdělána jest na základu
apoštolském a prorockém.“ (Efes. 2, 20.)

(Poněvadž toliko církev katolická má všecky známky pravé
církve Boží, protož také

a) ona jediná, ona sama pravou od Ježíše Krista štípenou
jest církví. Ona jest tou jedinou a pravou choří, s kterouž se
Ježíš Kristus na věky zasnoubil; tou jedinou církví, ve kteréž
všecky ty poklady láskv a dobroty své, ježto s nebe na zem
přinesl, složiti a uchovati ráčil; tou jedinou pravou archou Noe
movou, tou jedinou pravou lodé Petrovou, kteráž člověka ze ži
vota tohoto do života věčného bezpečné přeplaviti může.

o) Odtud jde ale také, že svatá jest to naše povinnost,
by jedenkaždý z nás dle míry síly své k zvelebení a rozšíření
té církve přispíval. Pečlivě tedy užívejme každé naskytlé pří
Ježitosiu k tomu, aby se počet pravých ctitelů Ježíše Krista, a
království Boží zde na zemi den ke dni množilo.

c) Buďme posléz tím ujištění, že Bůh nedopustí, aby tato
jeho pravá církev zahanbena byla. Povždy bděla nad ní mocná
pravice jeho, a všickni ti, jenž jí pronásledovali, bídně zahy
nuli. Nero stal se samovrahem. Domicián byl zavražděn. Va
lerian byl zajat, nepříteli svému sloužiti musil za podnož, a
když ho zármutek a hoře strávily, byla kůže z těla jeho vy
cpána, a v jednom peršanském chrámě vyvěšena. Aurelian byl
zabit, an právě katolickou církev pronásledovati počal. Diokle
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cian strávil život svůj v hořkém trudu, aneb jak někteří tvrdí.
sám se hladem usmrtil. Maximian se zaškrtil. Galerius upadl
v bolestnou, ošklivou nemoc, tak že ho červové za živa žrali.
Maxentius se utopil. Tiť jsou byli nejhlavnější nepřátelé a pro
následovníci její, a tenť jest byl konec jejich! A jako Bůh až
posud opatroval církev svou, a trestal její nepřátele: tak i bu
doucně bude jí hájiti, a nenechá těch bez trestu, jenž by ji
zarmucovali.)

$. 19. Kromě církve katolické nelze spasení se nadíti.

Poněvadž církev katolická, jakž jsme již dokázali, od sa
mého Ježíše Krista jest štípena, a jest neomylnou učitelkyní
bozské pravdy, a tudy i pravou církví Boží: tou příčinou musí

býti také i církví „samospasitelnon, t. j. že k ní náležeti, aspoň
srdcem náležetí třeba, chceli člověk té blaženosti dojíti, kterouž
Pán Ježíš vyznavačům svým přislíbil a připravil. Církev kato

licka držía vyznává pravé, čisté a úplné zjevení Boží; ona
všecko má a zachovává, což Pán Ježíš učil a svatí apoštolové
kázali; ona máa drží tu jednu pravou víru, 0 nížto svědčí
apoštol národů, že kdo jí nemá, nemůže se Bohu líbiti. (Žid.
11, 16.) Ovšem i jinověrci praví: „Také my máme víru, ne
boť věříme v Krista Ježíše!“ Než ale, můželi se ta víra v Kri
sta nazývati pravou, kteráž celého učení Ježíšova nepřijímá.
některé články sice připouští, jiným ale výslovně na odpor se
staví? Není na tom dosti, věřiti toliko, že se Pán Ježíš vtělil.
a stal se. Spasitelem světa; nobrž potřebí jest všecko věřili,
což on zjeviti ráčil. Již ale Pán Ježíš přikázal, by každý

církve, poslouchal. Jinověrci ale církve neposlouchají, nobrž
drží se církví jiných, církví ne od Krista, nobrž od lidí štípe
ných, následovně nevěří pravě a úplně v Ježíše Krista. Po

dobně tak i nemají ducha jednoty, majíce mezi sebou veliké
roztržky, a méníce ustavičněvyznání věr svých. Duch víry
ale, jakožto duch Kristův, jest duch jednoty, jenž se nemění,
nýbrž vždy tentýž zůstává. Která víra tedy ustavičně se mění,
tať není podle ducha Kristova, jenž „včera %ďnes a na věky
vždy tentýž zůstává “ (Žid. 13, 8.) Konečně, v které církvi
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VAX

najíti lze všecky ty prostředky, kteréž Pan Ježíš ku posvěcení
našemu ustanovil? ©Toliko v církvi katolické složeny jsou vše
cky ty poklady lásky a milosti jeho. Křest, kterýmž každý
člověk může posluhovati, vzali sice jinověrci z pokladu církve,aodevzdalijej1svýmpřívržencům.© Avšak,neustanovil-liPán
Ježíš v církvi své i jiných ještě svátostí, jimiž posluhovati
nemá nikdo práva, leč komu dáno bylo? Neustanovil-li i svá
tost svěcení knězstva, skrze kterouž těm, jenž na knězství se
světí, moc se uděluje jak nad pravým tělem jeho, takž i nad
duchovním, jenž jsou věřící? ©Amůže-li kdo jiné na knězství
světiti, a jim této moci nad pravým i duchovním tělem Ježíše
Krista udělovati, neníli sám od jednoho neb druhého nástup
níka apoštolského k tomu posvěcen, to jest, neníli biskupem
katolickým? Protož leží na jevu, že ty všecky společnosti ná
boženské, kteréž nemají svátosti svěcení knězstva, nemají též
pravých kněží. Nemají-li ale pravých kněží, nemají také žádné
moci, hříchy odpouštěti, a večeří Páně, to jest tělem Kristovým,
přisluhovati, o němžto psáno jest, že nebudemeli toho tělajísti,
nebudeme míti života v sobě. (Jan 6, 54.) Nemajíce pravých
kněží, nemají také té předrahé oběti, kteráž dle proroka od
východu až k západu slunce na všech místech má býti oběto
vána. (Malach. 1, 11.) Jenom v katolické církvi všecky tyto
neoceněné poklady se nalézají, a protož také v církvi katolické
spasení lze se nadíti. Za tou příčinou přirovnává apoštol Petr
církev katolickou k onomu korábu za dnů Noe, „ve kterémž
málo, to jest osm duší zachováno jest.“ (1. Petr. 3,,20.) Co
ale kromě toho korábu bylo, všecko bídnou smrtí zahynulo.
Protož také již starý Origenes řekl: „Nikdo ať se nemýlí,
kromě tohoto domu, kromě této církve není nmižádného spa
sení.“ ") Protož také svatý Jeroným napsal: „Vímť já úplně,
že církev na Petru, totiž na skále jest vzdělána. Kdo beránka
požívá kromě tohoto domu, jest neposvěceným, a každý, kdo
není v této arše, zahyne v potopě.“ “) Tou příčinou posléz i
svatý Athanas vyznal: „Kdo spasen býti žádá, musípřede vším
držeti víru katolickou.“ *)

9 Homil. 3. jn Josue. Epist. 14. ad Dam. *) Sym. S. Athan.
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Tímtovšakučenímmylidéžádnéhonezatracujeme.© Bůh
sám to jest, kterýž říci ráčil: „Kdo uvěří a pokřtěn bude,
spasen bude: kdo pak neuvěří, bude zatracen.“ (Mark. 16,16.)
Všecken soud náleží Bohu, a Bůh sám již ortel či úsudek ten
vyřkl. Dověřujeme se sice, že ten Pán milosrdný, „kterýž
chce, aby všickní lidé spasení byli“ (1. Tim. 2, 4.), žádného
nevinného nezatratí, že kdo bez vlastní viny bloudí, 1 milosrd
ného najde soudce: a že kdo upřímným srdcem pravdy hledá,
ji také najde, by Bůh měl pro jeho blaho ianděla dolů s nebe:
seslati, a zázrak učiniti.“) Avšak kdo zůmyslně pravdě odpírá;
kdo se může, kdyby jen chtěl, snadno přesvědčiti; kdo má pří
ležitost ku poznání pravdy, a přece v bludech svých trvá, 4
snad jen proto, aby svobodněji a nevázanějí mohl živ býti:
tent ovšem bez viny není, tenť se protiví Duchu svatému, po
hrdá bozskou pravdou, sám sebe odsuzuje, a sebe v záhubu
uvozuje.

a) (0, jak veliká to tedy jest milost, jak veliké štěstí,
býti oudem této církve samospasitelné. Jak šťastným jsi, že
js1 se narodil v lůně svaté církve katolické, v tomto domě Bo
žím na skále vzdělaném, v tomto korábu Noemovu, v této lodi
Petrově! Nemáš-li příčiny z toho se radovati, a díky vzdávati
Bohu, že tě z pouhého smilování svého, z pouhé milosti do té
pravé samospasitelné církve uvésti ráčil? Považ, v jakémstraš
ném nebezpečenství jinověrci se nacházejí, a jak často jejich
svědomí příčinou náboženství semotam bývá zmítáno a krutě
svíráno. Jeden hlavní kacíř 16. století slavně a veřejně v ho
dince smrti své se vyznal, že toho velice lituje, že od církve:
katolické odpadl. Marný stud lidský bránil mu dříve opět se

*) Jak podivně Bůh mnohdy lidi, jenž jsou dobré vůle a spasení svého žádo
stivi, k poznání pravdy přivozuje, dokazuje i následující příběh. Placidďus,
znamenitý vůdce pod pohanským císařem Trajanem, byl sic pohan, avšak
nábožný a šlechetný člověk. Co se nestalo? Placidus šel jednoho dne na
honbu, a honil jelena. Tu najednou uzří mezi jeho parohama stkvoucí kříž,
a slyší libezný hlas, kterýž ho napomíná, by se křesťanem stal. Placidus
nezatvrdil srdce svého, nobrž uposlechl, šel ku knězi, dal se ve víře vyučiti
a posléz pokřtiti. Na křtu svatém dostal jmeno Eustach, a jesti to ten, jenž
krev svou pro Krista vylil, korunou mučednickou oslaven byl, a jehož teď
svatá církev co přítele a domácího Božího po veškerém světě ctí a vzývá.
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navrátiti k matce církvi katolické. I stalo se, že v posledních
dobách života svého pozdvihl očí svých k nebi, a zvolal: „Jak
krásné jest nebe! Ach běda mně, já se tam nedostanu '“ Tak
mnohému se oči v poslední hodince otvírají; než ale bývá již
pozdě. Strašný to osud jinověrců! Měj s nimi outrpnost; mi
luj je co nešťastné, bloudící bratry své, a modli se za ně
k Bohu, by milost Boží je osvítila.)

b) (Jakkoli ale ty sám oudem jsi pravé samospasitelné
církve, však přece nejsi ještě úplně ujištěn svým vlastním spa
sením. Nedomnívej se, že tebe spasení minouti nemůže. Víra,
by sebe lepší byla, bez skutků jest mrtva. Jestliže tedy nejsiživpodlevírysvé,bndešityvdensoudnýzavržen.| Víra,
kterouž jsi vyznával, ale podle ní živ nebyl, ta sama tě jednou
odsoudí. Věz a to měj vždy na paměti, že bez dobrých skutků
a pokání věčného spasení dojíti nelze. Švaté jmeno bez svá
tých mravů neprospívá nic, praví svatý Silvian.)

— —————————

Druhá částka.

O víře katolické vůbec.

Částka tato jedná:
1) O pramenech a pravidlu křesťanské katolické víry.
2) O tom, což církev katolická učí 0 své víře.

První rozdíl.

Ů pramenech a pravidiu katolické víry.

S. 20. Biblí a zvláště nový zákon pravá jest studnice víry křesťanské
katolické,

Nastává otázka, z jakých pramenů církev katolická vážíačerpáučenísvoje?© Hlavníapřednístudnicevírykřesťan
ské katolické jest biblí neb písmo svaté, jenž záleží ze sbírky
spisův, kteréž dílem před Kristem se sepsaly, dílem po Kristu,
a o kterých církev se prohlásila, že vnuknutím Ducha svatého
sepsány byly. Sluje písmem starého a nového zákona. Písmem
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starého zákona slují spisové, kteříž, jak jsme již podotkli, před
časy Kristovými v lidu Israelském od rozličných nábožných
mužů sepsání byli. (Což svatí apoštolové a jejich učedníci na
psali, slove písmem nového zákona. „Staréhozákona knihy
jsou následující: Patero knih Mojžíšových, kniha Josua, Soudců,
Ruth, čtvero knih Královských, dvě knihy Paralipomenon, kniha
Judith, kniha Esther, kniha Jobova, žaltář Davidův, kniha Pří
sloví, kniha Eklesiastes anebo Kazatel, píseň Šalomounova,
kniha Moudrosti, kniha Eklesiastikus anebo Sirach, knihy pro
roků Isaiáše, Jeremiáše, Ezechiele a Daniele; pak kniha dva
nácti tak řečených proroků menších, jenž jsou: Ozeáš, Joel,
Amos, Abdyáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Abakuk, Sofoniáš, Ag
geus, Zachariáš a Malachiáš. Posléz dvě knihy Machabejské,
první a druhá. Lísma nového zákona nejhlavnější knihy jsou

Evangelia, jenž proto tak slují, poněvadž tyto knihy šťastnou
a utěšitelnou zprávu o Ježíši, světa Spasiteli, obsahují; utěšené
zvěstování ale slove v jazyku řeckém Evangelium. Spisy, Evan
selia nazvané, jsou čtyři a sice Evangelium svatého Matouše,
svatého Marka, svatého Lukáše a svatého Jana. Lukáš mimo

to sepsal, co apoštolé po odchodu Pána Ježíše činili, a ten jeho
SDIS„Skutkové Apoštotští“ slove. Poněvadž apoštolé Evange
lium kážíce,na jednom místě zůstati nemohli, protož ty, kteréž
na víru obrátili, mnohdy písemně,poslanými k nim listy v tom,
což jim byli kázali, potvrzovali, napomínali, časem v nich 1 ma
pochybnosti sobě od nich předložené odpovídali. Takových psaní

od apoštola Favla máme čtrnácte; jedno k Římanům, dvě ku
křesťanům v"Korintě přebývajícím, jedno ku Galatům, jedno
k Efeským, jedno k Filipenským, jedno ku Kolossenským, dvě

k Tesaloniéenským, dvě.k Timoteovi, jedno k Titovi, jedno
k Filemonovi, jedno k Židům, aneb k věřícímČze židovstva na
víru Kristovu obráceným. Od apoštola Jakuba máme jedno
psaní, od Petra dvě, od Jana tři, a od Judy jedno. Posléz
máme ještě jednu knihu, jenž „zjevení apoštola Jana“ slove.
Knihy tyto nalezly po veškerém světě nejvznešenější chválu a
slávu; neboť nesčíslná, zlatá pravidla ctného a blaženého ži
vota, svaté zpěvy, vznešená povědění, utěšené a vzdělavatelné
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vypravování starobylých příběhů, zvláště pak zprávu o řečech,
zázracích a veškerém svatém životu Ježíše Krista v sobě

obsahují.

Biblí jestiť bez odporu svatosvatou knihou, a dobře se
psaným slovem Božím se nazývá; neboť ona zvláštním přispě
ním Božím sepsána byla, ona v sobě zavírá, což „Duchem
svatým nadchnuti, mluvili svatí, Boží idé.“ (2. Petr. 1, 21.)
Co v ní kolivěk jest napsáno, svatého Ducha napsáno jest
vnuknutím, napsáno od takových lidí, jenž zvláštního a ne
obyčejného světla shůry přijali a jichž vůli Duch svatý k spi
sování pohnul, a při spisování rozum jejich tak osvěcoval, že
jim i slova místem vdechnuta byla.*) Stalo se pak i to zvlášt
ním řízením a působením Božím, že hodnověrnost a čistá až
do našich časův zachovaná neporušenost těchto písem svatých
nezvratnými důvody se může prokázati. A na této nejsvětější,
působením a vnuknutím Božím zhotovené, a až do našich časů
neporušené knize zakládá svatá církev katolická blahodějné
učení svoje.

(Vědouce, že Biblí knihou jest nejsvětější a pravou stu
dnicí křesťanské katolické víry, mějme ji v uctivosti. Nepoklá
dejme ji za cos všedního, nobrž važme sl jí co drahého a
skvostného daru, a slova její co pravé a neklamné slovo Boží
přjímejme. Katolická církev u veliké uctivosti má tuto svatou
knihu, a mnohonásobným způsobem dává nám na rozum, v jak
veliké vážnosti a poctivosti knihu tuto míti přísluší. Neboť ona
netoliko duchovenstvo ku konání tak řečených kanonických ho
dinek, v nichžto veliká částka písma svatého se zavírá, uvá
zala: nobrž spolu také přikazuje, by každou neděli a každý
svátek nějaká částka z písma svatého při službách Božích se
čítala a vykládala, by čtení toto ne jináče, než stoje a s zvláštní
uctivostí se poslouchalo, a tato svatá kniha po čtení se líbala
a vonným kadidlem podkuřovala.)

* CE. Liebermann theol. dogm. Mogunt. 1831. Tom. 2. p. 313. sg.
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$, 21. Není dovoleno, by každý dle své libosti knihu písem svatých sobě
vykládal.

Aby ale kniha písem svatých pravou a čistou byla stu
dnicí bozské víry, nesmějí se její vody kaziti, a nesmí se jim
nějaká jiná chuť dávati. Tou příčinou nemůž býti dovoleno,
by jeden každý biblí svatou mohl dle své libosti, k rozumu a
k zdání svému vykládati; neb takým během stalo by se zaji
sté, žeby mnohý domysly zpletené hlavy své do ní vnášel, a
žeby konečně povstalo tolik věr, kolik jest hlav, smyslů a r0%
umů. Kdoby pak vypočísti mohl ty rozdílné sobě odporující
výklady, kteréžby se týmž během objevily? Slavný a učený
Bellarmin vypravuje, že se již za jeho časů mnozství rozdíl
ných výkladů na ona slova Páně: „Toto jest tělo mé““ od ne
katolíků roztrušovalo. A totéž dosvědčuje 1 Rasperger, kterýž
na to výše o nespravedlivém vladaři a o textu ku Galatům
3. 20. vypravuje, že míst těchto rozdílné a mnohotvárné vÝ
klady, od nekatolíků učiněné, s tíží lze vypočísti. Ejhle, tak
se děje a nakládá s tímto drahým pokladem, když člověk ne
slvší církve, a nevykládá písma podle smyslu jejího! Toto
svaté psané slovo Boží bývá nepovolanými vykladači často tak
krouceno a natahováno, že se neumělému a nezběhlému zdá,
jakoby něco dokonce jiného dokazovalo, než což skutečně jistí
a tvrdí. Stává se pak to dílem zlobou a vášnivostí lidskou,
dílem i proto, poněvadž pro mnohého v písmě místa temná se
nacházejí, místa taková, kteráž nesnadná jsou k srozumění, a
kterýchž bez známosti starobylých jazyků a obyčejů nelze pravě
vyložit. Abych jen něco o tom řekl, že písmo není každému
tak světlé, jak se mnozí domnívají, uvedu národ židovský ku
paměti. Byl by se mohl, táži se, vešken tento národ tak hrubě
zmýliti v osobě Messiášově, kdyby starý zákon byl netemný ?

Co se však týká nového zákona, na příklad uvedu následující
slova Páně: „Záďného na cestě nepozdravujte.““ (Luk. 10, 4.)
Tento rozkaz zdá se býti podivný, nevlídný a nezdvořilý, a
přecenení. Pozdravování u Židů bylo s velikým a čas maří
cím okolkováním spojeno. Nejprvé poklonil se jeden před dru
hým, pak si dávali ruce, líbali a objímali se, potom jeden dru
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hého se ptal, jak se mu vede. Tudíž se těšili, že se spatřili,
a jeden druhému na Bohu všeho dobrého žádal. Totoť pak
pozdravování, ty žádosti a to přání, to rukou dání, to políbení
a to vyptávání opakovalo se až do desetkráte. *“) Takové po
zdravování s takovými čas mařícími okoličnostmi zapověděl tedy
Pán vyslancům svým, jimž důležitější věci bylo konati. — PánJežíšpraví:„„Mějtebedrapřepásanáasvícehořící“| (Luk.
12, 35.) Smysl slov těchto jest následující: Buďte hotovi
k smrti, jako posel k cesté, a služebník s pochodní na pána
svého v noci čekající. Kristus Pán tedy těmi slovy k bedlivo
sti napomíná. Než ale slovům těm přec mnohý nerozumí, po
něvadž roucha takového neužíváme, kteréžby se vždy, kdy kam
jítt anebo něco dělati máme, musilo podpasovati. Východní ná
rodové ale, kteříž nosí dlouhý oděv, chtíce práce čerstvě ko
nati, aneb se na cestu vydati, musejí se opasovati. — Abych
ještě několika příklady toho dokázal, že písmo nesnadné jest
k srozumění, stůjte zde slova následující: „Volu mlátícímu ne
zavížeš úst.“ (5. Mojž. 25, 4.) Tomuto mluvení nerozumí,
kdo neví, že za starodávna k mlácení užívali volů, kteříž
smyků zubatých za sebou tahajíce, shýbati se, klasů dosahovati
a tak se přiživiti mohli, jestliže jejich ústa nebyla zavázána.
Opět dí písmo: „Stál král Babylonský na rozcestí, a na po
čátku dvou cest hádání hledaje, směsiv střely: ptal se modlí,
radu bral z osrdí“ (Ezech. 21, 21.) Tohle místo jest nesroz
umitélné tomu, kdož neví, jakých pohané pověrných hádání,
něco před sebe berouce, užívali, hleděním do zrcadel, neb do
mečů a střel; též nahleděním do hovad, kteráž bohům svým
obětovali, jak tam játra, osrdí a jiné vnitřnosti leží. Taková
všudy v písmě se nacházejí místa, kteráž, neníli kdo tehdejší
historie, zeměpisu, též způsobu obětí a jiných rozličných oby
čejů dobře povědom, nemohou než zatemnělá býti. Odtud však
i spolu vysvítá, že ne každý způsoben jest, vykládati písmo, 4
že jen ten v takové dílo smí se pustiti, jenžto hojné učenosti a
velbystrého rozumu do sebe má. Tou příčinou také svatý Je

*) Jahn Archáologie I. Th. 2. B. S. 316.
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roným, jakoby mnohé z našich časů byl před očima měl, na
psal: „Bychom se naučili nějakému řemeslu, musíme mistra
míti. Toliko toto umění, vykládati písma, každý sobě bez roz
dílu přiosobuje, chtě jiné učiti, prvé než se sám byl vvučil.“ *)

(Poněvadž písma nesnadna jsou k srozumění, a není dovo
leno, jich k rozumu a zdání svému vykládati: tou příčinou, čí
tajíce je, pilně se varujme, smysly své a rozumy v ně vnášeti.
Pomodleme se prvé, než čísti počneme, se zbožným 'omášem
Kempenským: „Nedej, nejlaskavější Ježíši abych při čtení
písma svatého na schopnost svou spoléhaje, zhrdl, a pyšným
uměním nadutý, svaté pravdy tvého učení dle moudrosti svět
ské vykládal a převracel; aneb všetečností a přílišnou žádostí
Do umění zaneprázdněn, nebyl učiněn jako onino, kteříž se usta
vičně učí, a nikdá umění nedocházejí. Alebrž přidej k uměni
také dar pokory a lásky, kterážto nehledá než cti jmena tvého,
vzdělání bližního a spasení vlastního. Žádám k těm náležeti, o
kterýchž jsi pravil: „Blahoslavení chudí duchem; nebo jejich
jest království nebeské.“)

$. 22. Církvi toliko náleží právo, smysl a rozum písem svatých stanoviti,

Aby pravý smysl jeho svatého učení nikdy v pochybnost
přijíti nemohl, ráčil se Bůh náš a Spasitel sám 0 to postarati.
On knížatům církve své sjednoceným s nejvyšší hlavou svou
odevzdal celé učení svoje, a tomutodůstojnému shromážděnídali to právo,svatépísmovykládati.Jakopsanézákonylid
ské pravě a slušně se nevykládají, leč od samého nejvyššího
pána a vladaře: podobně tak i písmo svaté toliko od těch má
býti vykládáno, s nimižto Ježíš Kristus po všecky dny až do
skonání světa jest, jimžto 1 pomoc a přispění Ducha svatého
přislíbil, a jimžto pravil: „Vám dáno jest, znáti tajemství královstvéBožího.“© (Luk.8,10.)Kdosenedržísmysluavý
kladu této jedné a pravé a neomylné učitelkyně bozské pravdy,
tenť jistě pochybí. Důkazem toho jsou byli oni tak řečení re
formatorové 16. století, jenž opustivše pravého výkladu církve,

-——

*) Ep. L. 1. IV. pars II.

Jirsík, dogmatika. 5
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s. přímé cesty zašli. a v nesčíslné bludy uběhli. Tudíž se 1
stalo, že i mezi sebou se rozpadli, jedni druhým nepravé vý
klady vytýkali, a vespolek se kaceřovali. Beza vinil Oekolam
pada. že písmo svaté nanic vyložil. Kastalio zavrhl zase vý
klad Bezův, a Molineus zavrhl oba, jak Bezův tak i výklad
Kastalionův. Zwingli vytýkal Lutherovi, že Boží slovo zpotvo
řuje, a Luther totéž Mincerovi předhazoval. O Lutherovi zvlá
ště prokázáno jest, že list apoštola svatého Jakuba porušil, a
jiných ještě míst písma svatého zjinačil. “) A tak se vespolek
z nepravých výkladů kárali, jedni druhé kaceřovali, a sobě ne
slušné písem užívání předhazovali. Tím však patrný důkaz
dali, že ani jedni ani druzí písma svatého dobře a náležitě ne
vyložili, nobrž že všickni pochybili. Chcemeli tedy, bychom na
tytéž křivé a nepravé cesty nezašli; chcemeli v knihách písma
svatého pravé učení Boží bezpečně najíti, potřebí jest, jim tak
rozuměti, jak jim Duchem svatým spravovaná církev rozumí, a
jak ona je vykládá.

a) (Děkujme za to Bohu, že takové ráčil ustanovení uči

*) Luther přeložil písmo svaté do jazyku německého. V českém jazyku vyšla
však biblí mnohem dříve na světlo. Nebo již leta P. 1489 v Kutné Hoře
byla vytištěna. Jeden výtisk této biblí nachází se v tak řečené Klementin
ské knihovně v Praze. V onom německém překladu Lutherovu nalezl ale
učený Emser z Lipska více než 1000 chyb a omylů. Zwingli na to pozor
ným učiněn, uvázal se v skoumání tohoto překladu, a skončiv práci tu, ve
řejně se prohlásil: „že překlad tento kazí slovo Božtí.““Totéž tvrdil i Bucer,
jeden z hlavních spoluzárodníků protestantů. Avšak netoliko my Čechové
měli jsme brzo po vynalezení umění tiskařského písmo svaté v jazyku našem
mateřském, nobrž i jiní národové. Jestiť až posud jedna německá biblí bez
roku, v němžto byla tištěna ; a ta velmi stará musí býti, poněvadž první ti
štěné knihy nemívaly ani leta ani místa tisku. Potom se německá biblí
1. P. 1470, tedy skovo 60 let před Lutherovou, vytiskla. Jiná vyšla zase
1. P. 1467. Čtvrtá roku 1472, pátá 1473. V Norimberce vytištěn byl něme
cký překlad písem svatých 1. P. 1477, a byl před biblí Lutherovou třikráte
vydán. L. P. 1477 vydána byla německá biblí také v Augsburku, a osmkrát
se vydala, než Lutherova vyšla na světlo. Byly jsou také v letech Páně
1453, 1468, 1518 a 1524 knihy písem svatých v německém jazyku vydány.
Ve Španielské zemi se již 1. P. 1478 biblí španělská vydala, dříve tedy, než
se Luther narodil, a ve Vlaších byla biblí 1. P. 1471, a sice v Benátkách ti
štěna. Byl pak tento italský překlad sedmnáctkráte tištěn. Hned na to zase

P. 1472 jiný překlad písem svatých byl tištěn. I v Římě již roku 1471
vyšta biblí v mateřském jazyku.
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niti. aby pravý smysl této svatosvaté knihy nikdy v pochybnost
přijít nemohl. Neníť nám třeba velikého umění, nepotřebujeme
známosti starých jazyků a obyčejů; neníť nám potřebí, bychom
sami s velikou tíží a nesnází, s velikém hlavy své lámáním a
času mařením pravých smyslů a výkladů písma svatého hledali:
církev svatá sama nám je vykládá, a její výklad jest bezpeč
nější nežli výklad toho nejučenějšího a nejosvícenějšího člověka.)

b) (Leží též na jevu, že hrozného zločinu ti a tací se do
pouštějí, kteříž tuto nejsvětější knihu, tento nejdražší poklad
pravé moudrostí převrhují, porušují. a výpovědi její kroutí a
natahují. Běda těm, jenž té přesvaté knihy k zastření škod
ných bludů svých užívají, a na ten cíl a konec své rozumy
V ni vnášejí. nepravě ji vykládajíce.

$. 23. Čtení písma svatého nemůž naprosto všem lidem schváleno býti.

Čtení písma svatého nemůž naprosto všem lidem schváleno
býti proto, poněvadž u mnohého s nebezpečenstvím jest spo
jeno. Každý může i má písmo svaté čísti, jestli k tomu dosti
způsoben; člověk ale neumělý a sprostý, jakož i ten, kdož je
k poučení a vzdělání svému čísti neumí, lépe učiní, když ra
ději toho čtení nechá; neb takovému více prospěje, slova Bo
žího poslouchati než čítati. Lépe jest takovému, řku, slovo
Boží poslouchati, a je tak přijímati, jak se nám od řádných
a splnomocnělých hlasatelů jeho předkládá, než vlastním čítáním
a vykládáním v rozličné bludy uběhnouti. Neboť biblí všelicos
obsahuje, co může zavdati příčinu k zamotání hlavy sprosté a
neučené. a k naplnění jí všelijakým záhubným bludem. Tou
příčinou již apoštol svatý Petr o listech svatého Pavla řekl,
že „některé věci v mich jsou nesnadné k rozumění, kteréž
neučení a neustaviční převracují, jako 1 jiná písma, R svému
vlastnímu zalýymutí.“ (2. Petr. 3, 16.) V biblí jest mnoho tem
ného a zakrytého, čehož jsme již v S. 21. dokázali. Té však
temnoty člověk bez potřebného umění a povolání nikoliv neo
svítí. Komorník. královny Mouřenínské četl s upřímným srdcem
písmo svaté. a přec mu třeba bylo svatého Filipa, aby mu
smysl téhož písma vyložil. (Skut. Ap. 8, 27.) Odtud vysvítá,

B*
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že již tehdáž písmu svatému všickni hdé dobře nerozuměli..
I smíli se tedy nyní sprostý člověk nadíti, Že písmu svatému
světle a pravě vyrozumí, an se toto písmo o 18 set let staro
bylejším stalo, a mezi národy a lidmi vyhotoveno bylo, jichžto
více není, a jichžto řeči, mravů a obyčejů nezná? Lidé nemalé
moudrosti a učenosti, ostrého vtipu a veliké pobožnosti poblou
dili, když od obecného učení církve Boží sé odvrátili, a ne
věděli, zdali písmu dobře rozumějí. Sám onen osvícený a ve
liký učitel církevní, svatý Augustin, vyznal: „že v biblí více
těch vécí nalézá, kterýmž nerozumí, nežli těch, kterýmž rozumí.“
A to nejen svatý Augustin vyznal, nobrž i jeden nejdomysl
nější a nejvěhlasnější můdřec anglický z časů novějších, Lokke
řečený, výslovně řekl, že ač pilně a pozorně četl, že přece
všudy písmu a obzvláště listům svatých apoštolů neporozuměl.
Jestliže ale tato svatá kniha lidem učeným a osvíceným snadná
není k srozumění; můželi medle srozumitelnější býti lidu Spro
stému a neumělému? Není-li se zde co báti by člověk nevzdě
laný těch písem svatých, jakž apoštol svatý Petr vece, nepře
vrátil k svému vlastnímu zahynutí?

Nenít také nic tak převráceného, čehožby již ten neb onen
bludař z písma svatého dokázati neusiloval. Již svatý Hilarion
tekl: „Dobře považ, že není kacíře, jenžby nepředstiíral, že
podle svatého písma své bludy káže.“ *) Někdo četl, že David
před archou tancoval. I hned na tom pevně se ustanovil, že
Bůh lépe ctěn býti nemůže, leč křepčeníma pohybováním těla,
a ačkoliv toho nic směšnějšího býti nemůže, přece bylo dosti
bláznů, kteříž se ho přidrželi na písmo se odvolávajíce. Tak
se stalo, že sekta jeho v severní Americe mnoho set vyznavačů
nabyla. Pattalorenchtité při modlení vždy prst na nos anebo
v ústa kladli, poněvadž prý David řekl: „Polož Hospoďine
stráž ústům mým: a dvéře vůkolného ohrazení rtům mým.“
(Žalm 140, 3.) Jiní zase sektáři, Diskalceati či bosáci zvaní,
chodili ustavičně bosýma nohama, by na jevo dali dokonalost
svého zákonního života, ježto Bůh k Mojžíšovi pravil: „Z

*) Ad Const. Aug.
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obuv s noh svých.“ (2. Mojž. 3, 5.) Zkušeností jest potvrzeno,
že od počátku až do našich časů tím více bludaři se množili,
čím více čtení písma svatého se rozmáhalo. Protož dobrá a
náležitá jest to výstraha, by neučení a sprostí lidé, neumějíli
biblí s rozumem a k poučení a vzdělání svému čísti, raději na
prosto čtení toho nechali, a slova Božího, kteréž jim svatá
církev skrze služebníky své přednáší, poslouchali, vědouce, že
ne ke čtení, nýbrž k slyšení slova Božího zavázal je Pán
řkoucí:„„Blahoslavení, kteří slyší slovo Boží, a ostříhají ho.
(Luk. 11, 28.) Neřekl: Blahoslavení, kteří čtou slovo Boží;
ale řekl: Blahoslavení, kteří slyší slovo Boží. Posléz i sami
protestanti vyznávají: „že čtení biblí mnohým spíše škodné jest,
než užitečné“ “)

Namítá se sice, že Pán Ježíš sám každému člověku při
kázal, čísti a zpytovati písmo, anto řekl: „„Přejtese na písma“
Než nevědí, aneb nechtí věděti ti, ježto tak namítají, že Spasitel
tato slova toliko k Židům obracel, jenž se zpěčovali, jej za
přislíbeného Messiáše přijmouti. Protož odvolával se na to svě
dectví, kteréž mu sám Otec nebeský v knihách starého zákona
skrze ústa prorokův jest dal, a tou příčinou také hned doložil:
„A tať písma (starého zákona, neb písma nového zákona
ještě nebylo) svědectví vydávají o mně.“ (Jan. 5, 39.) Ostatně
není to žádná pravda, žeby svatá církev katolická čtení písma
svatého vůbec hájila a zapovídala. Ona to jen těm odrazuje,

jenž by přesvaté knihy té zle mohli užívati, čerpajíce z ní
ne medu, alebrž svoje vlastní zahynutí. Těm ale, kdož
biblí S prospěchem čísti umějí, nejen toho nezapovídá, alebrž
1 schvaluje a poroučí, aby v jisté uložené časy podle nahodilé
potřeby a příležitosti pozorně, vroucně, s pobožným úmyslem,
k. opravdovému poučení, potěšení a polepšení svému, četli
písmo svaté. Na ten cíl a konec dobré, v mateřských ja
zycích zhotovené a od ní ohledané i schválené překlady písem
svatých dítkám svým podává a kupovati dovoluje. Poněvadž
ale -není každému dáno, posouditi, která biblí bylaby dobrá,

+ Allgemeine deutsche Bibliothek. Band. 63. S. 45.
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protož není radno, lecjakou biblí od lecjakých lidi kupovati.
by třeba za sebe lacinější peníz ji prodávali; nýbrž kdo chceš
sobě písmo svaté pravé a nepokažené zjednati, utee se k pá
stýři svémů, a S ním se poraď.

(Ty tedy, kdo se ke čtení písma svatého puzena: čiješ, a
k tomu všecky potřebné vlastnosti do sebe máš, vezmi sváato
svatou knihu tu, utec se k těmto studnicím a pramínkům živých
vod, a vyvaž je až do dna. K tobě volám se svatým Ambrožem::
„Okus pokrmu Božího písma, požívej toho pokrmu, požívej
den po dm, bys na věky nelačníl; požívez ho tak, aby si 24
sobu Bozských učení 1 jiným zděliti mohl.“ Ty ale, ježto ke
čtení tomu dosti nejsi způsobén, děkuj Bohu, že na jiné cestě
pravdy Boží dověděti se můžeš. Poslonchej pilně slova Božiho
kazatele, kteréž vysílá svatá církev katolická na vinici Páné :
to slovo Boží, kteréž tito služebníci církevní hlásají, k srdci
svému připouštěj, jím svůj život spravuj, a vyplní se i na tobě..
což řekl nebeský Pán: „Blahoslavení, kteříž slyší slovo Boží,

vP
a ostříhají ho“

$. 24. Jakkoli písmo svaté hojný jest pramen víry křesťanské katolické,.
nicméně přece není jediným dostatečným pramenem.

Jakkoli jest písmo svaté dar nesmírné ceny a sklad všeli
kého dobrého a spasitelného poučení takořka. nevyvážitelný, za.
kterýž dobrotě Boží co nejsrdečněji máme co. děkovati: přece
z mnohých a důležitých příčin jediným zdrojem svaté víry
katolické nazývati ho nemůžeme. Předrahý Spasitel náš sám:
nic nepsal, aniž velel svým učedníkům, by to, což od něho.
slyšeli, sepsali a písemně jiným zvěstovali; nýbrž přikázal jim,
aby jdouce do veškerého světa kázali Evangelium všemustvoření..
(Mark. 16, 15.) Nepřikázal jim: „Pesťe!“ nébrž přikázal „Učte !“
Jeho svatá vůle byla, by jeho svatosvaté učení živouřečí, slovenu.
z úst vycházejícím, zvěstováno bylo a rozšiřováno, poněvadž
živé, ústní slovo snadnějšího má k srdci přístupu ,“než slovo
napsané a mrtvé; a poněvadž živá řeč 1 těm. jest vhodná a
přiměřená, jenž čísti neumějí, a jichžto ovšemťjest mnohem vice.Rozkazutohověrněostříhalisvatíapoštolové.© Oniserozešh
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do světa, a kázali národům v rozdílných jazycích, což od Pána
jsou slyšeli. Základ a pravidlo celého křesťanského náboženství
nebylo tedy písmo svaté, nýbrž živé, ústně podané slovo. Tímto
ústním vyučováním získalo křesťanské náboženství, prvé než jen
jedna litera napsána byla, znamenitého prospěchu a zrůstu ve
veškeré Palestýně, v Syrii a v okolních krajinách. Věřící se
modlili modlitbu Páně dřív, než ji svatý Matouš napsal. Podobně
křtem svatým se přisluhovalo dřív, než formule křtu písemně
zaznamenána byla. A tak veškero náboženství Kristovo již se
drželo a vykonávalo, prv než toliko jedna písmena napsána byla.

Z apoštolů toliko Matouš a Jan evangelia psali. Matouš
byl první, jenž se v tuto práci uvázal, a stalo se to teprv
v osmém, aneb jak někteří tvrdí, v desátém roce po na nebe
vstoupení Páně. Sepsáno bylo tedy od něho to evangehum leta
Páně 41. aneb 43. Svatý Jan teprv nedlouho před svou smrtí,
leta Páně 98, evangelium zhotovil. Ostatní pak apoštolové bnd
naprosto ničeho nepsali, aneb jen několik dosti krátkých listů
po sobě zůstavili, kteréž jen z příčin náhodou vyskytlých do
těch míst jsou vyhotovili, kdežto před tím ústně kázali, a nyni
osobně přítomni býti nemohli “) A byli snad proto méně věrni
a hodni povolání svého, že málo aneb dokonce nic nepsal?
Jakby to vyhlíželo, kdyby nemajíce k tomu nižádného přikázaní

*) Že svatí učedníci nepsali z rozkazu Páně, nobrž za příčinami náhodou vy
skytlými, bez odporu od zpytatelů spisů jejich jest přijato. Vizme ku př.,
na jaký způsob počátek vzalo evangelium svatého Marka. Klemens z Ale
xandrie, kterýž dychtivě apoštolské zprávy shromáždil, a ku konci druhého
stolétí živ byl, vypravuje takto: „Když Petr v Římě slovo Boži zjevně kázal,
a z vnuknutí Ducha svatého Kristovo Evangelium vykládal, mnozí z posluchačů
žádostivě prosili Marka, jenž od dávných časů byl společníkem a učedníkem
Petrovým, a slova jeho výborně pamatoval, by všecka jeho kázaní sebral, a
v jistý spis uvedl. Kterýžto evangelium sebrav a sepsav vydaltěm, jenž
ho za to prosili. Petr se pak o tom dověděv, netoliko toto evangelium
schválil, alebrž i všech napomenul, by je bedlivě čítali.“ Kdyby tedy nebylo
bývalo několika Římanů, kteříž ústní kázaní Petrova chtěli míti v knihu uve
dená, neměli bychom snad evangelium svatého Marka. Svatý Jan ale poroz
uměv nedlouho před svou smrtí, že ta od jeho předchůdců sepsaná evangelia
zvláště to, co k tělu a člověčenství Páně zří, v sobě obsahují, nejposléze po
všech jiných nové evangelium sepsal, ve kterémžto zase zvláště to, což
k Bozství Páně směřuje, bedlivě napsal. (Hypotyposeon lib. 6.) Om toliko
k žádosti některých svých přátel psal, a sice o věcech, o kterýchž ostatmí
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ode Pána, žádný z nich byl nic nepsal? Bylaby snad proto
víra Kristova ve světě vymřela? Tuto otázku již svatý lreneus,
učedník svatého Polikarpa, kterýžto byl zase učedníkem miláčka
Páně svatého Jana, předložil některým nedověrcům věku svého
a sám též k ní odpověděl, řka: „Co kdyby nám svatí apoštolové
žádného písma po sobě nebyli zůstavili, nemuseli bychom se
pořádnou posloupností oustního učení spravovati, kteréž ode
vzdali těm, jimžto církve správu svěřili?“ ) Že však někteří
z nich přece psali, dobrá a žádoucí tím stala se věc; než ale
církev Kristova bylaby obstála, kdyby třeba naprosto nic nebylipsali.© ObstálalicírkevKristovatakmnoholetbezpísma.
pročby i déle nebyla mohla obstáti? Nebo to písmo, kteréž teď
v rukou máme, nebylo hned pohotově. To, co učedníci Páně
napsali, musilo teprv do rozličných jazyků býti přeloženo, a lidé
prvé učiti se museli čísti, než jim to písmo bylo k nějaképlatnosti.© Apotomještémnohočasuvypršelo,nežtoliko
jednomu z tisíců možno bylo, veškeré písmo svaté sobě zjednati;
neb před čtvrtým stoletím *) nebyly ještě všecky knihy nového
zákona pohromadě, jsouce rozptýleny a chovány na rozdílných
místech. a až do 15. století se všecky knihy toliko opisovalý,
což náramně mnoho peněz stálo, tak že jen někteří bohatější
hdé jednu neb druhou toliko částku, jedno neb druhé toliko
evangelium sobě zjednati mohli. A přece již kvetlo Kristovo
náboženství po veškerém téměř světě, což ovšem dostatečnými

evrangelisté málo poznamenali, nebo nic. A jak podivný původ měl list sva
tého Pavla k Filemonovi řečený? Filemon, přítel a ctitel svatého Pavla, měl
služebníka jmenem Onesima. Tento služebník pánu svému Filemonovi se
zpronevěřil, a obávaje se trestu, utekl. Strachem ale i lítostí nad proviněním
svým puzen jsa, odebral se do Říma, kde pána jeho přítel, apoštol Pavel, ve
vězení seděl. Uvrhnuv se k nohoum jeho, provinění své vyznal a apoštola
suažně prosil, by mu svou přímluvou u Filemona milost vyjednal. I vyslyšev
svatý Pavel prosbu jeho, dal mu z vězení svého prosební list na Filemona,
v kterémžto ho žádal, by odpustil kajícímu služebníku svému. Hle tak po
diruým způsobem tento list, kterýž nyní částkou písma svatého jest, počátek
svůj vzal. Srov. Bohomil, v Praze 1835, str. 30—32.
Lib. 3. contra haeres. c. 3. *) Lessing, mudrc a zpytatel znamenitý a spolu
protestant, praví: „Cele a úplně jest dokázáno, že celá biblí před devátýmstoletímnebylavvukousprostéholidu“| (BeitrágezurGeschichteundLit.
Bd. 6. 8. 51

—

ha
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jest důkazem, že mohlo i může bez písma svatého obstáti, roz
širovati se a ovoce dobré vydávati. To vše by ale možno ne
bylo, kdyby písmo svaté jedinýmvíry křesťanské bylo pramenem.

Pravilo se již, že z apoštolů toliko někteří psali, jiní ale
že nic nepsal. Avšak i ti, kteříž psali, málo jenom psali, a.
nikoli všeho nezaznamenali. A toť opět jest u příčině, že písmo
svaté jedinou, dostatečnou a úplnou studnicí víry Kristovy není.
Že ti svatí blahozvěstové vůbec, jak apoštolé tak i ti, kteříž
apoštolé nebyli, všeho nezaznamenali, což Pán Ježíš a onl samr
činili a učili, dosvědčujíť oni sami na mnohých místech. Tak
ku příkl. vypravuje sv. Matouš, že Pán Ježíš obcházel všeckn
Galilei uče ve školách a káže Evangelium království; než ale
čemu zvláště učil, a co kázal, toho nepovídá. (Mat. 4, 23.)
Podobně se čte ve svatém Evangelium, že Kristus Pán učil
v chrámě, u moře, na moři, na kopci, v sobotu; ale která tobylaučení,senepraví| JednotolikokázaníPáněuvádísvatý
Matouš; než vidí se, anož i to nad míru zkráceno. (Mat. 5.)
Svatý Lukáš vypravuje o Pánu Ježíši, že po svém slavném
z mrtvých vstání zjevil se dvěma učedníkům do Emaus putujícím,
a že jim vykládal písma svatá, kteráž o něm mluvila. Která
ale ta písma bvla a kteraký jich výklad, toho nezaznamenal.
V skutcích apoštolských se čte, že Pán Ježíš po svém vzkříšení

za čtyřiceti dnů učedníkům svým se ukazoval, a s nimi o krá
lovství Božím rozmlouval. Jaké to však bylo učení, kteréž jim
zvěstoval, opět nikde není zaznamenáno. Ani všech skutků Páně,
nercili slov a řečí, nesepsali svatí tito blahozvěstové, což zřejmě
vysvítá ze slov svatého Jana, řkoucího: „Mnohé zajisté 1 jiné
divy čímJežíš před obličejem učedníků svých, kteříž nejsou
psání v kmze této.“ (Jan 20, 30.) A dále praví: „Jestiť pak
1 mnoho jiných věcí, kteréž čiml Ježíš; kteréž kdyby měly
obzvláště psány býti, mám za to, žeby ani sám svět nemoh
těch kneh přijíti, kteréžby měly psány býti“ (Jan 21, 25.)
Z toho již dosti jest patrno, že nikoli všecko, což Pán Ježíš
čin a učil v písmě svatém není zaznamenáno. Avšak svatí
tito blahozvěstové ani toho všeho nezaznamenali, čemuž sami
z rozkazu Božího národy vyučovali; neboť ne jednou, ale více
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kráte praví apoštol svatý Jan, že ještě má mnoho čo psáti,
však maje naději, že k věřícím přijde, nápotom že s nimi ústně
mluviti bude. (2. Jan 1, 12.) Podobně píše svatý Pavel Ko
rintům o způsobu požívání velebné svátosti oltářní tato slova:
„Jiné pak věci, když přijdu, zříďím.“ (1. Kor. 11, 34.) Již
tedy leží na jevu, že v písmě není všecko zaznamenáno, čož
Pán Ježíš a jeho svatí apoštolé činili a učili. Poněvadž ale
není v něm všecko zaznamenáno, protož také celé slovo Boží
a učení Kristovo v sobé neobsahuje, a za jediný a dostatečný
pramen víry křesťanské jmíno býti nemůže.

(To vše, což posud řečeno bylo, pospolu vzato v jasném
světle ukazuje, že v biblí celá víra Kristova obsažena není.
Toto pak učení velmi pravo a spasitelno jest; neboť

a) vede nás k obdivování nestihlé moudrosti Boží, kteráž
se právě tím v nejjasnějším světle objevila, že pouhá kniha
nebyla učiněna jediným zdrojem a pramenem víry nebeské.
Kniha, by sebe byla světější, přec jest mrtvou věcí, s nížto
každý činit: může, což chce. Jak chatrný, nebezpečný a chudý
byl by to tedy pramen a základ víry naší, kdyby postaven byl
toliko na jedné knize, kteráž tak mnoho nepravých a falešných
výkladů strpěti musela, kteráž již tak často od zpletenýcha
zvrcených hlav porušena byla, a kterouž jen malá částka lidí
S prospěchem čísti umí.

b) Učení to dává nám i na rozum, že ku poznání pravdy
více činiti máme, než čtením jediné knihy se obírati. Nebyloby
třeba duchovních učitelů a veřejného vyučování, kdyby si každý
celou víru z biblí vážiti mohl.)
$. 26. Svatí apošťolé oustnímu učení svému touže cenu a váhu přikládali,

kterouž písemnému připisovali.

Jako vůbec oustní a živé vyučování předčí vyučování
písemné a mrtvé: rovněž tak i oustní vyučování svatých apo
štolů lepší, hojnější a bohatější bylo, nežli to, co v spisech po
sobě zůstavili. Oniťzajisté více mluvili, než psali, více se nakázali,
než napsali. A kázajíce, čí slovo a učení hlásali? Ne-li slovo
a učení Toho, jenž je poslal, by svíci svatého Evangelium všem
národům rozžali? Psavše tedy anebo mluvivše, vždy slovo Boží
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zvěstovali; neboť slovo Boží zůstává slovem Božím, nechať

písmem anebo živou řečí jiným je sdělujeme. Čo tedy svatí
apoštolé oustně podali, nemůž míti menší ceny, než to, čož jsou
napsali. Oni pak sami tomuto oustnímu učení svému přikládali
právě takovou cenu, jakovouž písemnému učení svému dávali.
Sami vyznali, žeby v knihách jejich, jakkoh bohatých na zrno
pravdy Boží, nebylo přece ještě zaznamenáno všecko, což z Boz
ských slov a činů Krista Ježíše jich došlo, a následovně aby
se nikdo nedomýšlel, žeby již na tom přestati měl, což psáno

jest: alebrž by i to svatosvatě každý věřil a zachovával, čemuž
od nich 1 oustně vyučen byl. Protož tak důtklivě napomínali,
by všickni bedlivě tohoto jejich oustního učení šetřili, v něm
setrvali, a i jiným zase je odevzdali a zdělilh. Na ten cíl a
konec řekl apoštol svatý Pavel: „Protož bratří stůjte a zacho
vávejte ustanovení, kterýmž jste se naučili, buďto skrze řeč
anebo skrze list náš.“ (2. Tessal. 2, 14.) Za tou příčinou napsal
i rozmilému učedníku svému Timoteovi ta slova: „A co jst
slyšel ode mne před mnohými svědky, to poruč věrným lidem,
kteříž způsobní budou %jiné učiti.“ (2. Tim. 2, 2.) Nebylby
apoštol učedníku svému takového rozkazu dal, kdyby veliká
cena a potřeba toho, což mu oustně před mnohými posluchači
zdělil k tomu ho byla nedoháněla.

(Slyšíce, že svatí apoštolé oustnímu svému učení touže
cenu a váhu přikládali, kterouž jsou písemnému učení svému
připisovali, pilně se po něm poptávejme, bychom se je úplně
znáti naučili. Veliké, nestihlé ceny jest to, což písmo svaté
v sobě zavírá: téže ceny jest ale také všecko to, což svatí
apoštolé toliko oustně kázali. Písmo jest bezpečné a nejlepšípravidloživota,atýmžjest1oustníapoštolskéučení.© Písmo
jest pramen víry Kristovy, a týmž jest i oustní apoštolské učení.
Písmo jest poklad pravé moudrosti, a týmž jest i oustní apo
štolské učení. Písmo jest svatý pokrm duše, a týmž jest 1
oustní apoštolské učení. Písmo potěšuje zkormoucené, pozdvihuje
kleslé, posiluje slabé, napravuje hříšné duše, a to všecko činí
a působí i oustní apoštolské učení. Písmo svaté jest ta mocná
a slavná trouba, skrze kterouž výpovědi Ducha svatého nás
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docházejí, skrze kterouž sám ten nejsvětější a věčný učitel
nebeské pravdy k nám mluví: a touže mocnou a. slavnou
troubou Ducha svatého jest i oustní apoštolské učení. A my
bychom tohoto oustně podaného slova Božího nehleděli ouplnou
známost. sobě zjednati? My bychom si ho nevážili co drahého
pokladu a pokrmu duší svých? Odstup to od nás! My nechceme
přináležeti k počtu těch, jenž mu svévolně a neuctivě odporují,
nic si ho neváží. anobrž je 1 zamítají.)

$. 26. Oustní apoštolské učení nebylo nikdy pokaženo a nemohlo nikdá
býti zanečištěno.

Prozřetelný a přemoudrý Bůh nedopustil, aby: něco z toho,
což apoštolové toliko oustně učili, zahynulo. Nedopustil také,
by se něco z toho oustního jejich učení pokazilo a zanečistilo ;
nobrž chtěl by lidé tak oustním. učením svatých apoštolů u víře
se spravovali, jakož písemným jejich učením. A protož tak
jako biblí všesvatým slovem svým býti prokázal: rovně tak 1oustníapoštolskéučeníobzvláštnímzpůsobempotvrdil.© Nebo
toto učení stojí v spolku s nejedním divem a zázrakem, kterýmž
nám Bůh patrně na rozum dal, že pravým, nepokaženým a ne
zanečistěným zůstalo slovem jeho a učením, a že bychom proti
svaté vůli jeho jednali. kdybychom je přijímati se zpěčovali.
Domnívati se, žeby snad v běhu časův se bylo pokazilo, jesti
právě veliký nesmysl a nerozum. Nebo komu medle bylo svěřeno
a poručeno? Nebyloli odevzdáno církvi té, jížto zvláštní milostapomocBožíbylazaslíbena?© Nebylo-liporučenocírkvité,
kteroužto Kristus Pán po všecky dny říditi a spravovati při
slíbil? Nebylo-li svěřeno církvi té, kteréžto Pán Ježíš Ducha
svatého, učitele pravdy, přislíbil, by od pravé vírv odpadnouti a
v blud uběhnouti nemohla? Jako svatí apoštolové nástupníkům
svým veškero učení Boží jsou poručili: tak jim i tu svatou
povinnost uložili, by to celé učení Kristovo v prvotní, nezjinačené
a neporušené čistotě světu hlásali. Protož svatý Pavel přísněnapomínalTimoteavtaslova:© „Mějž(předočima)příklad
zdravých slov, kteráž jsi slyšel ode mne u víře, a v milování
v Kristu Ježíši. Dobrého skladu (svěřeného učení) ostříhej
skrze Duchasvatého, kterýž přebývá v nás.“ (2. Tim. 1, 13—14.)
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Tím dal apoštol svatý Pavel Timoteovi výslovný rozkaz, aby
věřícím Kristovým kázal, což od něho slyšel a viděl, a sice
bez vší proměny. Avšak nebylo ani možno, by se toto oustní
apoštolské učení bylo zjinačilo a porušilo. Neboť učení toto
pořád víc a víc nabývalo vyznavačů, kteříž plni byvše svaté
horlivosti, bedlivě slova a učení Božího ostříhali, a je tak
v srdci jakož i v paměti chovali. Protož naprosto nemožno
bylo každé téhož oustního učení apoštolského zjinačení, by toho
hned 1 věřící byli neznamenali, a bludu toho neodkryli. Do
svědčují letopisové církevní, že jakmile který učitel cos jiného
hlásati se opovážil, i hned byl s úřadu svržen, a od církve za
bludaře prohlášen. Čím více ale církev katolická se rozšiřovala,
tím méně mohlo býti toto učení porušováno. Neb tak již nebylo
vlastenstvím jednoho neb druhého města, jednoho neb druhého
národa; nobrž staloť se drahým pokladem všechněch národů a
celého světa, jenž si již toho svatého učení ani odejmouti ani
pokaziti nedali. Týmž během od jedněch k druhým posloupně
až na naše dny v prvotní své celosti a přesnosti se dochovalo.

a) (Vímeli, že ústní apoštolské učení pokaziti a zanečistiti
se nemohlo, víme též a úplně tím ujištění býti můžeme, že 1
budoucně nemůž býti porušeno. Tak celé a čisté, jakž ode
vzdáno od svatých apoštolů prvním křesťanům, i nám se teď
hlásá a zvěstuje, a v té celosti a přesnosti dochová je Bůh
skrze neklamnou církev svou 1 budoucím pokolením lidským.
Ono bude tak jako veškero náboženství Kristovo po všecky
časy až do skonání světa trvati.)

b) (Vímeli, že oustní apoštolské učení nikdy nebylo poru
šeno, a že se nám posud v prvotní své celosti a čistotě hlásá
a zvěstuje, plnější a ochotnější víru k němu přikládejme, pra
vidlem života svého je čiňme, jím se spravujme, podle něho
živi budme, a v uctivosti je mějme.)

S. 27. Některé pravdy, ač písmo © nich nemluví, všichni křesťané bez
rozdílu vyznání přijímají.

Jsou jisté pravdy, kteréž v písmě zaznamenány nejsou, a
jež přece všichni křesťané, katolíci i nekatolíci přijímají. Písmo
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svaté míuví sice 0 prvním dni po sobotě, jakožto o dni slav
ným z mrtvých vstáním Krista Pána posvěceném; nepovídá ale
nic o tom, žeby na místo soboty, kteráž již od stvoření světa
dnem svátečním ustanovena byla, světiti se měl. Písmo starého
zákona výslovně přikazuje: „Pomm, abys den sobotní světil.“
(2, Mojž. 30, 8.) Pán Ježíš ale, jakž sám dí, nepřišel, by
starého zákona zrušil. alebrž naplnil. A přec, ač písmo své
cení soboty přikazuje, i protestanti jí nesvětí, nýbrž světí neděli.
Kde jest to psáno, že se má místo soboty neděle světiti?
Odkud to vědí, že pravě a naležitě činí, světíce neděli? Vědí
to z podání a oustního učení apoštolského. — Písmo nikoli
nepřikazuje, by děti křtěny byly: anobrž žádá od těch, kteříž
pokřtěni býti mají, by měli víru a vědomost učení Kristova, a
samo nám ukazuje. že křtem svatým toliko dospělým posluho
váno bylo. Nicmeně i nekatolíci dětem křest udělují. Medle
odkud to vědí, že i dětem křtem se může přisluhovati? Odkud
to vědí, že v čas potřeby každý člověk křtíti může, jelikožKristusPánjensvýmučedníkůmkřtítipřikázal?© Odkudto
vědí, že křest skrze lití vody na hlavu se má udělovati? Písmo
o tom nic nepovídá. Vědí to z podání a oustního učení apo
štolského. — Proč se nepřijímá tělo Páně z večera, neboť u
večer a po jídle ustanovil Pán Ježíš tu převelebnou svátost?
Odkud to vědí nekatolíci že pravě a náležitě činí, požívajícejízránaanalačnýžaludek?© Vědítozpodáníaoustního
učení apoštolského. — Proč dávají 1 nekatolíci požehnání těm,
kteříž v stav manželský vstupují? Kde jest to psáno, aby Ui,
jenž se řádně s sebou oddávají, od duchovního pastýře požeh
nání přijali? Nemají toho z písma, nobrž z podání a oustního
učení apoštolského. — Kristus Pán výslovně poroučí, aby jeden
druhého nohy umýval, řka: „Příklad zajisté dal jsem vám,
abyste,jako jsem já činil vám, i vy též čimli.“ (Jan, 13, 14, 15.)
A proč tohoto výslovného rozkazu protestanti nezachovávají?
Zda sami neučí, že písmo je pravidlem víry i života, a že co
v něm koli jest napsáno, svatě má býti ostříháno? Vyučilo je
podání a oustní apoštolské učení, že tomuto rozkazu toliko
obrazně rozuměti se má. Nekatolíci rovně jakož katolíci říkají
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a modlí se ono tak řečené „apoštolské vyznání víry“ jenž má
dvanáct článků. Kde ale a na kterém místě písma svatého činí
se o něm nějaká zmínka? Kdo jim zato ručí, že pravé jest
to víry vyznání, a že ani více ani méně nemá článků? Z písma
toho nemají: neb písmo 0 tom naprosto nic neoznamuje. Mají
to tedy z podání a oustního učení apoštolského, kteréž je vy
učilo, že tito článkové víry týmž způsobem již za času svatých
apoštolů byli sestaveni a v pořádek uvedeni. Nepřijímajíli tedy
mnohých věcí, jichžto písmo svaté nemá? A nemusíli tedy sami
vyznati, že u příčině těch a takových věcí toliko oustní, od
církve ostříhané a zachované apoštolské učení průvodní jest
hvězdou.

(Přesvědčivše se. že 1 nekatolíci některé pravdy přijímají,
ač písmo o nich nemluví, velice tomu diviti se musíme, když
zase slyšíme, že žádného jiného pramene a pravidla víry míti
nechtějí, leč písmo. Jaká to nedůslednost! Jaké to šálení a má
mení sebe! Tak se vede všem, jenž církve, matky své opustili,
a živého hlasu jejího slyšeti nechtí. Sami se v hrozné motaniny
a spletky uvozují, jichžto rozplésti nemohou, a jimiž pořád víc
a víc zmítáni bývají, až posléz v ty největší bludy ubíhají.
Blaze tedy nám, ježto slyšíme a poslušni jsme církve, matky
své, této neomylné učitelkyně Bozské pravdy. Nám nelze za
blouditi, a s přímé cesty sejíti; neboť máme jistou a bezpeč
nou provoditelkyni.)

3. 28. Oustní apoštolské učení rovně jako písmo svaté za pramen a
pravidlo víry křesťanské katolické musí se pokládati.

Poněvadž Pán Ježíš a svatí apoštolové nerozšiřovali ve
světě svatého náboženství biblí, nýbrž živou řečí, ústním svým
hlásáním a učením; — poněvadž ze svatých apoštolů toliko
Matouš a Jan evangelia psali, a ostatní aneb dokonce nic psa
ného nepozůstavili, aneb jen za vyskytlou příčinou několik
krátkých psaných listů; ——poněvadž písmo svaté každému
člověku zřejmé a srozumitelné není, a od rozličných lidí roz
dílným způsobem vykládáno bývá; — poněvadž o mnohých
veledůležitých věcech jen krátce a takořka zběžně mluví, a 0



80 Oustní podání též jest pramenem víry katolické.

jiných naprosto žádné zmínky nečiní ; — poněvadž v němvšecko,
což Pán Ježíš a svatí jeho apoštolé kázali a činili, není za
znamenáno; ——poněvadž církev Boží již kvetla, an ještě ni
žádného nestávalo písma; -——poněvadž první křesťané písem
apoštolských nemajíce, toliko na ústně podaném učení apoštol
ském zakládali víru svou, a z této víry své by nebyli vypadli,
by třeba učedníci Páně ničeho byli nenapsali; — poněvadž
konečně sami svatí apoštolové na své ústní kázání se odvolá
vali, a dle něho věřícím říditi se přikazovali: tou a všemi
těmi řečenými příčinami na jevu leží, že jako písemné učení
apoštolské Boží jest slovo, tak že tolikéž ústní jejich učení
Božím jest slovem, a následovně pravým a svatým pramenem
a pravidlem víry. Pravě tedy a dobře věří a učí svatá cír
kev katolická, že mimo psané slovo Boží i nepsané, posloupné,
ústy podané učení apoštolské, čili apoštolské podání aneb ra
dicí diužno jest za pramen a pravidlo víry křesťanské poklá
dati. Zahrnuje pak v sobě všeliké bozské učení, kteréž sice
v písmě svatém se nenachází, neb aspoň výslovně, zřetelně a
zúplna tam není obsaženo, nicméně od svatých apoštolů ústně
bylo hlásáno.

Toto ústní apoštolské učení oznamujeť církev katolická na
obecných sněmích, skrze krátká snešení víry čili symbota,
v spisech svatých Otců, v knihách slavných učitelů církevních,
v listech biskupů, zvláště pak nejvyšší své hlavy, katechismy,
zvláště pak ústním vyučováním kněží.

Namítají ovšem nekatolíci slova Páně: „Nemůže zrušeno

dýti písmo.“ (Jan. 10, 35.) Ale nepravě namítají; neboť církev
Kristova neruší tím písma, anto 1 některé jiné věci přijímá,
kteréž sice v písmě napsány nejsou, avšak písmu nikoli neod
porují. Rušilaby ale písmo, kdyby jemu na vzdor s nekatolíky
učila, že se ničemu nemá věřiti, leč pouze tomu, což V písmě

psáno jest; jelikož totéž písmo přikazuje, aby se všecka apo
štolská ustanovení zachovávala, ita, kterýmž jsme se přiučili skrze
pouhou řeč. (2. Tessal. 2, 14.) — Navrhují dále, že Pán Ježiš
řekl: „Nadarmoť mne ctíte, učíce učení a ustanovení lidská.“
(Mark. 7, 7.) Pán Ježíš slova tato promluvil k Fariseům, jichžto
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učení byla ovšemť ustanovení lidská. (o ale apoštolové naří
dili, nenít učením a ustanovením lidským, nýbrž pochází to
z Ducha svatého, kteréhož Syn Boží apoštolům a církvi pozů
staviti ráčil. Pouhá ustanovení lidská jsou ta, kteráž diti se
nemohou bez hříchu, jsouce proti Božímu přikázaní. Ale usta
novení apoštolů a církve jsou učiněna pro řád a slušnost, za
chování cti a chvály Boží, k vzdělání lidu a ostříhání přiká
zaní Božích. Protož nejsou to taková farisejská ustanovení,
kteráž Pán zamítá, Pán ten, kterýž chce, bychom církve po
slouchali, a hlasem jejím se spravovali. ——Předstírají posléz
i ona slova z páté knihy Mojžíšovy: „„Nepřidáte mic k stovu,

kteréž já přikazuji vám, amiž co ujmete od něho.“ (5. Mojž. 4, 2.
Avšak tím právě na jevo dávají, že nerozumějí písmu; neboť
slova tato tenť jenom smysl mají: „Neporušíte a nepokazíte
slova, kteráž já přikazuji vám.“ Že tomuto místu tak a ne ji
náče rozuměti se má, patrno a průvodno jest z toho, že psali
později proroci, evangelistové a apoštolé, a spisy své ke knihám
Mojžíšovým přidali, čehožby nebyli směli, kdyby se k onomu
slovu, kteréž Mojšíšem napsáno bylo, nic jiného nebylo smělo
přidati.

Marné a nepravé jsou tedy všecky tyto jejich námitky,
u vítr toliko mluví, a spolu na odpor se staví celé křesťanské
starobylosti, neboť všickni starobylí učitelové křesťanští tomuto
učení svědectví dávají, a ve svých spisech na ně seodvolávají.
Jižť ale tito mužové, poučení byvše od samých svatých apo
štolů aneb od jejich učedníků, lépe museli věděti, coby všecko
k úplnému náboženství Kristovu zřelo a náleželo. Mimo již
výše uvedeného Irenea, jenž byl učedník apoštolský, uvedu zde
pro krátkost toliko ještě dva, jenž tradici potvrzují. Oba jsou
ze čtvrtého století, ze století toho, o němžto i nekatolíci tvrdí,
že se tehdáž pravě ještě věřilo. Již ale takto píše svatý Epi
phan: „Musíme k tradicí se utíkati, neb všeho z písma sva
tého dověděti se nemůžeme; ježto nám apoštolové něco pí
semně, a něco ústně toliko pozůstavili.““) A svatý Basilins

*) Haeres. 61.

Jirsik, dogmatika. O
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v ta slova dí: „Z učení, kteráž se v církvi zachovávají a hlá
sají. některá máme z učení napsaného, jiná ale z ústního po
dání apoštolského k nám se dostala, obé pak zárovnou mocí
kn pobožnosti vede.“ ") A na jiném místě praví tentýž svatý
Otec, a Sice nejináče, než jakoby byl měl nynější odporníky
církve svaté před očima, v ta slova: „Úíl a záměr všech ne
přátel zdravého učení jest, vyvratiti pevnost naší víry v Krista
Ježíše. A to činí, rušíce podání apoštolské a pohrdajíce na
psaným svědectvím otců, jakoby to byly věci žádné ceny ne
mající.““ *)Posléz, bychom pravdu ještě více cpodstatnili, odvo
láváme se na sněm Tridentský, jenž takto vece: „Svatosvatý
sněm Tridentský prohlédaje k pravdě víry a ku kázni mravů,
vyznává, že mnoho v písmech a mnoho mimo ně se nachází,
ježto buď z úst samého Krista anebo apoštolů jeho, vnuknutím
však Ducha svatého, vyšlo a jsouc takořka z ruky do ruky po
dáváno, až na nás se dostalo.“ *)

I suď nyní každý, co se má říci o těch, kteříž tomu chtí,
by se ničemu nevěřilo, leč co v písmě psáno jest. Oblíbené
jejich heslo jest: „Kdďejest to psáno?“ Avšak my se jich tá
zati můžeme, kde jest to psáno, že se ničemu věřiti nemá, lečcovpísmějest?© Kdybytolikopísmobylopramenemaprá
vidlem víry, musiloby to podle onoho hesla v písmě výslovně
napsáno býti; ale písmo nejen nic takového netvrdí, alebrž
právě naopak učí, že totiž i to věřiti a zachovávati máme, če
hož se nám živou řečí dostalo. Podivná jest to věc! Nekato
líci nechtějí míti žádného jiného pramene a pravidla víry, leč
písmo; a nicméně přece složili katechismy a tak řečená sym
bola, kteréž takým během nevědomky za druhé pravidlo víry
své položili. Hle, kteraká to opět nedůslednost! Chtějí, by se
ničemu nevěřilo, leč co v písmě psáno jest, a již zase přika
zují, by jedenkaždý jejich výpověděm a domněnkám věřil, kdož
chce býti jejich přívržencem. Chtějí, by se ničemu nevěřilo,
leč co v písmě psáno jest, a přece totéž svaté písmo rozdílným
způsobem vykládají, rozdílné vnášejíce v ně smysly a rozumy.

» De Spiritu 8. c. 27. — *) De Spiritu S. c. 10. — *) Sess. 4.
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Kristus Pán řekl výslovně, nezaobaleně. zřejmě: „Vezměte a

jeste. to jest tělo mé.“ [I proč pak těmto slovům všickni stejně
nerozumějí? Proč je jináče reformát, jináče Lutherán vykládá ?
Písmo svaté učí. že jest toliko „jedna víra,“ a přece rozdíl
ným vykládáním písma rozdílné povstaly víry. Byloby se to
stalo, kdyby se oustního apoštolského učení, kteréž nám ne
omylná učitelkyně pravdy, svatá církev katolická dochovala, bedlivěbylošetřilo?© Kdybypísmojedinýmpramenemapravi
dlem víry Boží bylo, mohlo a smělo-li by tolik rozdílných vý
kladů téhož písma stávati? Avšak mnozí učení protestanti sami
se již přesvědčili, že toto hlavní pravidlo jejich, nic nevěřiti,
leč co V písmě psáno jest, na bludu jest postaveno. Již v 16.
století, když totiž ona tak řečená reformací zdvihati se počala,
Hugo Grotius, jeden z nejučenějších mužů, ač stejně nesmýšlel
s katolíky, takto napsal: „Dvěma svědky stojí všeliké slovo,
písmem a tradicí, ježto sobě obapolně svítí.“ “) Professor pro
testantský a doktor písma Semler píše takto: „Křesťanská víra
nestojí biblí, nebo byli jsou křesťané, ano ještě žádné biblí nebylo.“*)| Lessing,mudrceznamenitýaprotestant,vece:„Tra
dicí jest ta skála. na kteréž církev Kristova vzdělána jest, a
ne písmo.“ “) Seiler, doktor písma a professor protestantský,
dí: „Oustní učení a knihy od učitelů za prvních církve časův
sepsané velmi jsou užitečné jak k vysvětlení svatých písem, tak
i k odůvodnění článků víry.“ *) Hle, tak sami protestanti, a
sice i novějších časův, oustnímu učení apoštolskému, čili tra
dicí. svědectví dávají, a protož s úplnou jistotou učení to jmíno
buď za pravý zdroj víry křesťanské.

(Již ale vědouce, že 1 na této cestě ku poznání pravé víry
Boží přijíti můžeme, nechat

a) z toho se radujeme, že více pramenů pro nás jest ode
vřeno, z nichžto čisté a úplné učení Boží vážiti můžeme.

b) Každý z toho ať se raduje, že se s křesťanským kato
hckým náboženstvím, s pravou věrou Kristovou, lehko seznámiti

:) Annot. ad Consult. Gassandri. *) Hirschiugs histor. Handbuch. Bd. 22. S. 295.
*) Beitráge zur Geschichte und Lit. Bd. 4 S. 182. *)Theol. Dogm. pol. pag. 38.
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může. Máli kdo této svatosvaté víry špatnou vědomost: větším
dílem sám tím jest vinen, a proto velkého hříchu se dopouští.

c) Každý s největší snažností učení církve katolické zpy
tuj, bysi poznal, co Bůh skrze ni vypovídá. zjevuje, přikazuje
a zapovídá.

d) Slyšíce od matky církve své, žeť nám i oustní apoštol
ské učení zvěstuje: plnější víru k učení jejímu přikládejme,
ujištění jsouce, že ti, kteříž honosí se, Čisté evangelium míti, i
evangelíky se nazývají, náramně bloudí, an původní, čisté a
celé evangelium toliko v katolické církvi najíti se může, kte
ráž drží a má 1 to, což apoštolové psali, 1 to, což toliko oustně
hlásali.

S. 29. Jak zní hlavní pravidlo, kterýmž katolický křesťan u víře se
Spravuje,

Hlavní pravidlo, kterýmž katolický křesťan u víře se spra
vuje, neníť vlastní jeho důmysl a zdání, není psané nějaké
mrtvé slovo, není řeč neb výpověď nějakého člověka, nýbrž vý
pověd, ustanovení neb slovo sborné, obecné církve. Katolický
křesťan věří, že církev, předkládajíc náboženské učení, neomyl
ností jest obdařena, že ji sám Důh řídí a spravuje, že jejími
ústy mluví, a spasitelné pravdy vypovídá. Katolický křesťan
věří, což všicknmjednosvorně věří, což všudy a vždycky sborná
církev, zvláště ústy veškerých biskupů, s papežem spojených,učí.| Totohlavnípravidlo,kterýmžkatolickýkřesťanuviře
se spravuje, nic není rozumu na ujmu, nevelí slepě věřiti, ne
zbavuje přirozené svobody, anobrž jest 1 na nejvejš moudré.
dobré a prospěšné. Neníť nic rozumu na ujmu, neboť žádnému
vlastního přemejšlování a užívání přirozeného rozumu nezápo
vídá, nýbrž chrání jen a opatruje, aby člověk při mdlobě a ne
statečnosti rozumu v blud nějaký neuběhl. — Aniž vede k slepé
víře; neb slepě věří toliko ten, kdož bez. důvodů věří, kdož
věří, nevěda proč. Katolík ale spravující. se slovem církve,
víru svou ne na omylné nějaké a nejisté zdání, nébrž na ty
nejpevnější a nejjistější důvody a základy staví, a protož ví,
proč věří. — Čo se tkne toho svrchu podotčeného zbavení
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přirozené svobody. ovšem mu ji odjímá, ale však ne tu pra
vou, nobrž tu u víře nebezpečnou a škodnou svobodu, jmeno
vitě tu, při kteréžby v blud nějaký uběhnouti mohl. — Posléz
toto pravidlo nic nemá do sebe neshodného a nenáležitého, ale
brž ono jest na nejvejš moudré, dobré a prospěšné, tak sice,
že se žádné rozumnější, lepší a výbornější vymysliti a najíti
nedá. Neboť nad jednosvorné snášení se církve žádné příležitější
cesty k vyšetření pravdy není. Dle tohoto pravidla každý i
nejsprostější člověk beze vší učenosti a známosti řečí, beze
všeho lámání. hlavy jistě a bezpečně věděti může, což Ježíš
Kristus učil, a čehožby se vlastně držeti měl. Každý též u víře
své plného upokojení najíti může, poněvadž nestojí samoten 4
opuštěn s věrou svou, nýbrž podpírá ji na víru tisíců a milionů
lidí, což živi byli, a posud živi jsou. Z toho pravidla vyplývá
též ta krásná a utěšená jednota a svornost ve víře, kteráž
mezi katolíky panuje, poněvadž jedenkaždý totéž věří, což
všickní ostatní za pravé drží. Jináče jest to u protestantů;
tamť není a nemůž býti žádné u víře jednoty a svornosti; no
brž tolik jest tam věr, kolik jest hlav a smyslů; poněvadž
sami sobě jsou zůstaveni, a žádného soudce v náboženských ro
zepřích, žádného nad sebou učitele neuznávají. Tam tedy usta
vičné kolotání, zmítání a veliká nejistota: ježto u nás katolíkůneproměnnost,stálost,trvalostabezpečnájestjistota.© Onino
staví všecko své věření na písmo a rozumy své: my však víme,
že úplné jistoty a pravého učení Božího nelze nabyti ani to
liko v knihách písma svatého, ani toliko v oustním učení sva
tých apoštolů; nobrž že té u víře jistoty nabyti lze v písmě
svatém a ústním apoštolském učení skrze ústa církve, když to
tiž to obé pospolu svatá tato a neomylná učitelkyně nám vy
kládá.

(Když ukrutný pronásledovník křesťanů,jmenem Asklepiades,
svatého Romana mučiti dal, pozdvihlo prý jedno dítě, kteréž
matka v náručí držela, hlasu svého, zvolavši: „Ježíš KristusjestpravýBůh.“| Asklepiadesrozlícenhněvemtázalse,kdo
to řekl? „Moje matka“ odpovědělo dítě. A kdo to řekl
matce tvé? tázal se ukrutník dále. „Bůh !“ odpovědělo dítě.
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„Mně matka a matce Bůl!“ Hle záklaď a pravidlo víry naší!.
Nás matka církev yyučuje, a matku církev vyučuje Bůh. Nám
církev všecko povídá, což věřiti máme, a Bůh zjevuje církvi,
což nám předkládati má. Jak pevný jest tedy základ vírv naší !'
Nemůžemeli tedy plnou víru ke všemu přikládati, což nám kolL.
tato matka zvěstuje? Nemůžemeli celé a úplné míti jistoty, že
pravě a dobře věříme? Křesťane katolický, drž se matky té,
a vroucí vzdávej Bohu díky, že to všecko tak moudře a dobrotivě
spořádal. Tomáš Morus, ježto byl pod onímodpadlíkem králem
anglickým, Jindřichem VIII., nejvyšším zemským kanclířem,
chtěl raději umříti, nežby se byl matky své, církve katolické
spustil. Právě proto, že nechtěl upustiti od víry katolické,
byl s úřadu svržen a uvězněn. Jeho manželka navštívivši ho
v žaláři, padla mu do náručí, a prosila ho s pláčem, by života
neodhazoval, by zpomněl na děti své, na své jmění a na vlast.
I tázal se jí Morus, coby myslila; jak dlouho by mohl ještě
býti živ? Nejméně 20 let, odpověděla. A já bvch měl, řekl
Morus, pro tak kratinký čas život svůj véčný v nebezpečenství
vydati? Nikoli, neučiním toho, raději umru, než abych od víry
katolické odpadl! — Tak věrně drž se 1tv, milý čtenáři, církve
katolické, a zajisté nepochvbíš.

Druhý rozdíl.

O tom, což církev katolická učí o své viře.

S. 30. Církev katolická učí o víře, že jest dar Boží a světlo nadpřirozené,

Víra jest dar Boží a světlo, jímžto osvícený člověk všecko
mile a ochotně za pravdu má, což Bůh zjevil, a čemuž velí
církev věřiti, ať jest to v svatém písmě psáno, nebo není.

Víra? věřiti? co ta slova zde znamenají, v jakém smyslu
zde se berou? Když pravím, já věřím, tedy tím nic jiného
říci nechci, než jakobych řekl: „Já jistotně vím, a za to docela
mám, že jináče není, a v srdci svém tím- jsem jist, což i ústy
beze vší pochyby vyznávám.“

Víra se jmenuje darem Božím, by se nikdo nedomýšlei



Víra jest dar Boží. D4

že k víře není potřebí milosti Boží; nýbrž by tak na jevě
leželo, že beze vší naší zásluhy, a z pouhé toliko milosti 4
lásky Boha Stvořitele našeho se děje, když věříme v Toho,
kteréhož on poslal. (Jan 6, 29.) Za tou příčinou dí také
apoštol národů: „Milostí spasení jste skrze víru, a to ne sami
ze sebe: dar zajisté Boží jest.“ (Efes. 2, 8.) Že sebe lepší
vyučování není s to, v člověku víru roznítiti, nepřispíváli mu
milost Boží, a že následovně víra v skutku jest darem Božim
nezaslouženým, vidíme z obrácení svatého Pavla. On se stal
poněkud spoluvrahem svatého Štěpána, on uvězňoval muže i
ženy, jenž v Krista Ježíše věřili, on církev Kristovu pronásledovai.
Jakkoli se tak velice prohřešil proti Bohu, udělen mu byl přece
dar víry, a sice právě v tom okamžení, když plnomocenstvím
opatřen do Damašku putoval, aby i tam zatknutím věřících
Jesu Krista pronásledoval. I následující příběh dokazuje, že
víra nezaslouženým jest darem Božím. Na obecném sněmu
Nicenském 1. P. 325 konaném zapíral jeden učený pohan vehni
tvrdošíjně Bozství Ježíšovo. I povstal proti tomuto pohanskému
mudrci člověk neučený, svatý Spiridion, kterýž pro své výtečné
cnosti a svatý život ze stavu selského k důstojnosti biskupské
povýšen byl. Po krátké vroucí modlitbě řekl tento svatý biskupkonomupohanskémumudrcivtaslova:© „VejmenuJežíše
Krista vyslechni mne a příjm pravdu. Jest toliko jeden Bůh,
kterýž nebe 1 zemi stvořil, a člověku z hlíny učiněnému dal
duši nesmrtelnou. On všecky viditelné a neviditelné věci mocí
Slova svého stvořil, a svatostí Ducha potvrdil. "Toto Slovo,
kteréž Synem Božím jmenujeme, mělo slitování s padlým, za
bloudilým člověkem, a proto v panně se vtělilo. "Fentýž Syn
Boží smrtí svou nás vykoupil od věčné smrti, a svým z mrtvých
vstáním dal nám život věčný. A věříme, že jednou opět přijde,
nás podle všech skutků našich soudit. Věříš ty mudrci, že
tomu jest tak?“ Mudřec proniknut jsa božskou mocí slov těchto,
nemohl odpověděti. Teď řekl svatý Spiridion: „Jesthže tomu
všemu věříš, pojď se mnou do chrámu, a dej se pokřestiti.*
Sotva že svatý biskup domluvil, obrátil se pohanský mudřec:
k svým přívržencům, a řekl: „Slyšte to vy všiekni; mezi tím,
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což tento muž mluvil, přesvědčila mne uvnitř větší než lidská
síla. Ž toho starce mluví Bůh. Já věřím v Jesu Krista“

Vira se nazývá světlo nadpřirozené. poněvadž srdce člověka
takým způsobem osvěcuje, jakož přirozené světlo osvěcuje oči
jeho ku patření věcí přirozených; osvěcuje, řku, srdce člověka
tak. že poznané pravdy ochotně přijímá, nechať je rozumem

pochopil, čili nic. Jsou totiž pravdy náboženské dvojího druhu.
Jedny přirozeným světlem rozumu vyskoumati se dají, druhé
ale smysl a chopnost rozumu lidského přesahují, a protož ťa
jemstvé slovou. Pravdy, kteréž svým rozumem poznati můžeme,
jsou K. p. následující: že jest Bůh, svrchovaně dokonalý; že
všecko stvořil; že duše lidská jest nesmrtelná. Jsou ale také
pravdy, jichžto přirozeným svým rozumem pochopiti nemůžeme,

k. p. že jest jeden Bůh, a přece tři Boží osoby. Takovýchžto
ajemství nesmíme na"vážky rozumu klásti, nobrž slušno jest,

bychom nižší rozum svůj vyššímu rozumu mluvícího Boha pod
robin. To však aby se státi mohlo, vstupuje v nás působením
a milostí Boží to svaté a nadpřirozené světlo víry, které všecky
termnostíív nás přebývající zapuzuje, 1 srdce naše tak rozněcuje,
že 1 to věříme, což rozum náš přesahuje. Za tou příčinou dí
svatý Pavel: „BůA, kterýž řekl, aby se z temnosti světlo za
blesklo, tenť se zaskvěl v srdcích našich k osvícení poznání
jasnosti Boží v tváři Ježíše Krista.“ (2, Kor. 4, 6.)

Máme všecko za pravdu míti, což Bůh zjevil; poněvadž
bůh jakožto“věčná pravda a neskončená moudrost ani oklamati,
ani sám oklamán býti nemůže. Víra naše není tedy slepá, totiž
bez důvodu a základu, jelikož se na neobmezené, nestihlé
moudrosti a pravdomluvnosti Boží zakládá.

Máme věřiti čemuž velí církev věřiti; poněvadž církev
jest neomylnou učitelkyní bozské pravdy, a sám Bůh ji řídí a
spravuje, an jejím ústy mluví. Viz 8. 14.

Máme věřiti, čemuž velí církev věřiti, ať jest to psáno,
nebo není; poněvadž, jak jsme již v S. 28. dokázali, slovo Boží
dvojí jest. psané i nepsané.

Takovážto víra jest svatá, to jest, má v sobě moc, nejlepší
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a nejblaženější lidi dělati. [ v skutku svatá a bohumilá učiněna
bývá každá duše, kterouž víra tato oživuje a osvěcuje.

(Aby se ale víra tato v duši naší, co v dobré zemi ujímala,
rostla, hluboké kořeny pouštěla, a hojného vydávala ovoce,

a) máme se jí stále a pevně držeti, a ji pravidlem života
svého činiti Máme rádi s jinými 0 ní mluviti, v pilná roz
jímání ji bráti, náboženské knihy čítati, zvláště pak oustní vy
učování duchovních pastýřů pozorně poslouchati.

b) Poněvadž pak víra i na vůli neb chtění člověka záleží
a protož 1 ku cnostem náleží: tou příčinou máme se v této
cnosti pilně cvičiti, často ji v sobě zbuzovati, a o ni, jakožto
o drahý a převzácný dar, pokorně Boha prositi. Což se ná
sledujícím způsobem státi může: „Ó veliký Bože; věčná pravdo!'
věřím silně v Tebe Boha živého, pravého a jediného, v třech
osobách nerozdílného, Boha Otce, Syna a Ducha svatého, mého
stvořitele, vykupitele a posvětitele, jenž jsi odplatitel dobrých a
mstitel zlých. Věřím a vyznávám tu svatou víru, kterouž Pán
Ježíš Kristus učil, svatí apoštolové kázali, a církev svatá vše
obecná římská drží a vyznává, v níž se prohlašuji že živ býti
a umříti chci. protože ty Bože, věčná a neomylná pravda ,
kterýž omýlen býti nemůžeš, nám to zjeviti jsi ráčil. Bože!
rozmnož víru mou.“)

$. 31. Církev katolická učí, že víra její k spasení jest nevyhnutelně potřebna.

Víry jest každému člověku potřebí. Jako lid Israelský,
temností obklíčený a na poušti putující, nebylby mohl najíti
cestu k zaslíbené zemi vedoucí, kdyby mu nebyl svítil onen
plamenný sloup, kterýž ho všady předcházel: rovně tak 1 my
bychom z mrákot a temností vezdejšího života nemohli vybřísti
a života věčného dojíti, kdyby nám nesvítilo jasné světlo Bohem
zjevené víry. Svatí otcové přirovnávají tento vezdejší život
náš k moři, na kterémžto plaveme k přístavu života věčného.

Již ale jak snadno by mohla lodička naše na zbouřeném moři
tom překocena býti, kdyby jí silné veslo neřídilo? Svatý otev
Řehoř praví: „Jako loď, kterouž kotvice nedrží, větrem semo
tam zmítána bývá: právě tak duch náš větrem rozličného učení
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a zdání semotam bývá zanášín, víra-li ho nevede.““) A dobře
tak pravil; neb víra jest ta silná kotvice, kteráž nás u Boha
a při Bohu drží, a kteráž nedopouští, bychom zmítáni byli, co
třtiny každým větrem se klátící. Víra jest světlo, bez něhož
by se nám prostředků k ospravedlnění a posvěcení našemune
dostávalo; bez něhož bychom nemohli podle vůle Boží živi býti:
bez něhož nebyloby nám možno, dobrými a cnostnými se státi,
bez něhož bychom tápali ve tmách bludu a nevěry a nezna
bozství. Víra jest ten ohnivý sloup, kterýž nám, jako druhdy
Israelitům, cestu ukazuje, nám svítí a nás vede. Víra jest základ
a kořen vší mravní dobroty lidské a vší křesťanské cnosti.
Víra činí nás Bohu příjemné a milé, a odvírá nám brány
nebeské. I možno-li tedy, bychom bez silné kotvice té, bez
jasného světla toho, — bez víry mohli po smrti své dosíci
spasení, a k Bohu, jenž jest původ a základ víry, přijíti? Ni
žádnou měrou; nebo slovo Boží svědčí, že „bez véry nelze Bohw
se lébiti.“ (Žid. 11, 16.) To zvěstoval i svatý Jan, předchůdce
Páně, na břehách Jordánských, když kázal: „Otec miluje Syna *
a všecky věcí dal v ruce jeho. Kdo věří v Syna: máť život
věčný ; kdožť pak jest nevěřící Synu, neuzříť života, ale hněv
Boží zůstává na něm.“ (Jan 3, 35.) A sám Pán Ježíš, jemůžto
Otec vešken soud světa odevzdal praví: „Já jsem cesta «
pravda 1 život. Žádný nepřichází k Otci, než skrze inne.
(Jan 14. 6.) Víry jest nám tedy potřebí, a víru Kristovu,
víru tu, kterouž Bůh skrze jednorozeného Syna svého zjeviti
ráčil, musíme míti a držeti, chcemeli spasenídojíti. A hle taková
víra jest, jakž jsme v první částce knihy této dokázali, víra
katolická. Víra tedy katolická k spasení jest nevyhnutelně potřebna.© Víroutou,paklijestpevná,živáaoučinlivá,všecko
zmůžeme, 1 to, Což se nám nemožné býti zdá; neboť Pán Ježíš
sám řekl: „Amen zajisté pravím vám, budeteli míti víru jako
zrno hořčičné, díte hoře této: Přejdi odsud tam, i přejde : a ne
budeť vám nic nemožného.“ (Mat. 17, 19.)

(Poněvadž ale víry jest každému člověku potřebí, protož

*) Homil. II. in Epist. ad Hebr.
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a) chraňme se pilně nevěry, jenžby nás časně i věčně
nešťastnými učinila. Vězme, že jakož víra, zvláštní pečlivostí
člověka rozhojněná, velikou jest cností: rovně tak že zavinilá
neb vůlí člověka povstalá nevěra přehrozným jest hříchem, jenžV
věčnýchneujde trestů. „Kdo nevěří,již jest odsouzen“ (Jan. 3.18.)

b) Pečujme o to, by víra víc a víc v nás rostla a se
rozmáhala; bychom dle největší možnosti u věcech víry se tý
kajících den po dni prospívali. „„Losťtež v milosti a poznání
Pána našeho a Spasitele Ježíše Krista.“ (2. Petr 3, 18.)

c) Sťarejme se o to, aby také jiní lidé ku známosti pravévírypřicházeli.| Bližníhosvéhokupoznánívírypřivésti,více,
tisíckrát více jest, než ho všemi poklady časnými obohatiti.
Z toho poznejte, vy rodičové, které zvláště statky svým dětem
zjednati máte! — Kdybyste jim sebe více pokladů nashromáž
dili, pakli byste je ale nevyučili pravé víře, vše by bylo marné.)

$. 82. Církev katolická učí, že křesťan musí celou víru Kristovu míti, abr
byl spasen.

Není na tom dosti, jestliže jen věříme. Máme také ouplné
věřiti, to jest, celou víru Kristovu míti. Nebo čím více jest
těch svatýchpravd, jenž se usadily a živy jsou v duši naší,
tím dokonalejší a spokojenější jest veškeren život náš. Nad
to výše 1 jiných ještě příčin stává, za kterýmiž jedenkaždý
snažiti se má 0 to, aby ouplnou, celou víru Kristovu měl a
držel. Již zdravý rozum poroučí, bychom, chceme-li se nějakého
nad míru velikého a neobyčejného dobrodiní hodnými učiniti,
netoliko takové dobrodiní, nobrž i toho dobrodince svého co
nejlépe znáti se učili. Poněvadž ale nemůž pomyšleno býti většího
dobrodiní nad ono dílo vykoupení lidského, a poněvadž není
dobrodince většího, důstojnějšího a vznešenějšího nad toho,
skrze něhož se nám toto vykoupení a spasení stalo: tou pří
činou nemůže také býti světější a důležitější povinnosti nad tu,
abychom se dle své největší možnosti co nejlépe a nejdokona
leji znáti učili zákon tohoto svého největšího dobrodince. Aneb
zdali bychom lásky jeho hrubou nevděčností a nestíhlé jeho
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milosti nevdéčným pohrdáním nespláceli. kdybychom ten zákon
jeho toliko povrchně a takořka ledabylo znáti se učili? “)

fo ouplné a dokonalé poznání celého zákona a celé víry
Kristovy neníť ale žádnou nemožnou věcí člověku dobré vůle.
Nebo odcházeje Pán Ježíš od nás k Otci svému nebeskému,
nezůstavil nás zde jako sirotků, nobrž dal nám matku, kterážby
nás všemu vvučovala. a chlebem slova Božího krmila. Pán
Ježíš to učinil jako dobrý a pečlivý otec odebírající se na da
lekou cestu. Louče se s dětmi svými, praví k nim: „Děti
ubírám se od vás na dalekou cestu, však místo sebe vám zde
zanechávám matku vaši. Ona vás bude učiti, a na místo mne
o vás se starati. Protož buďte jí poslušny!“ Podobně Spasitel
světa. vtělený Syn Boží, před svým odchodem z tohoto světa
potěšil nás tou přípovědí : „Nenechám vás sirotků !“ (Luk. 14,18.)
I poručil nás nejmilejší choti své a matce naší církvi svaté,
„kteréž dobyl krví svou.“ (Sk. ap. 20, 28.) Tato pak matka
naše, svatá církev katolická, kteréž nás Syn Boží poručil, jest
dle svědectví Ducha svatého „dům Boží, sloup a utvrzení
pravdy. (1. Tim. 15.) Kdo tedy chceš celou a úplnou
víru Kristovu najíti, musíš ji hledati v tomto domě Božím,
v této od Syna Božího na skále vzdělané církvi, kteréž ani
brány pekelné nepřemohou. Nalezna ji ale, zda nejsi povinen
věřiti všecko. čemuž ona učí? Ne člověk, nýbrž Bůh sám, jenž
jest „věčná pravda“ (Žalm 118.) a neskončená moudrost, kte
réž nelze. aby oklamala, toto učení skrze ústa církve své vy
bovídá a k věření předkládá. A neřekl-li výslovně, že kdo ji
slyší, jeho samého slyší? (Luk. 10. 11.) Neporučil-li výslovně,
bychom ji na slovo poslušní byli? —- Aneb jest snad člověku
na vůli dáno, věřiti, což by chtěl? Jest mu snad dovoleno,
z učení Božího dle Hbosti něco přijímati, a něco zase zavrho
vati? 0, nebyla-liby to lehkomyslnost náramná, kdyby člověk
s vérou Boží tak zacházel, jakoby sic jedno, což Bůh žjevil,
k spasení bylo potřebno, druhé ale nebylo? Neníli vše, čemuž
Syn Boží učil, stejnou měrou potřebno? Zda z přesvatých úst

Viz Bohomil. V Praze 1843. St.
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jeho toliko jedinké slovo vyšlo, kteréžby stejné víry nezaslu
hovalo ?

Mezi těmi svatými pravdami, kteréž Syn Boží zjeviti ráčil,
týkají se jedny Boha samého a jeho neskonalých mocí a do
konalostí. Můželi ale co vznešenějšího, důležitějšího a potřeb
nějšího býti nad pravé a úplné poznání Boha? Jiné Pánem
Ježíšem nám zjevené pravdy týkají se člověka a všech těchposvěcujícíchprostředků,jichžtokspaseníjesttřeba.© Můžehzasepováženílidskéhobýticosdůstojnějšího?© Všeckotedy,
což Syn Boží s nebe na zem přinesl, vše, což zjeviti ráčil,
stejnou měrou víže, stejné víry jest hodno. A protož kdoby
jen jediným článkem toho svatého učení pohrdal, rouhalby se
Bohu, spoléhaje víc na sebe a svého rozumunejisté zdání, než
na Boha a neomylné slovo jeho. "To dosvědčuje 1 svatý otec
a církevní učitel Augustin, když praví: „Jestliže toliko těm
evangelickým pravdám věříš, kterýmž věřiti jest ti libo, a ne
věříšli také spolu i těm, kterýmž tobě věřiti libo není: tedy
věříš více sobě, než svatému evangelium.“ *)

Nad to i sám Pán Ježíš výslovně poroučí, bychom všecky
zjevené pravdy Boží bez rozdílu za stéjně důležité a potřebné
uznávali, jim bez výminky víru přikládali, a je zachovávali.
„Jdouce, učte všecky národy“ pravil k učedníkům svým,
„křtíceje ve jmenu Otce, i Syna, i Ducha svatého: učíce je
zachovávati všecko, cožjsem kolipřikázal vám.“ (Mat. 28, 19.)
Učedníci jeho měli tedy všecko, bez výminky všecko, což jim
koli přikázal, všem národům kázati, a zvěstovati. A co se lidí
tkne, kterýmž kázáno býti mělo, tiť zase všecko bez výminky
věřiti a zachovávati měli. Rozkaz ten věrně zachovával svatí

apoštolové. Oni všudy kázali svaté Evangelium, to jest, všecky
články víry a úplnou víru Kristovu všem národům zvěstovali.
A jakož Pán Ježíš vyhrožoval těm, kteříž neuvěří, zatracením:
rovně tak i oni žádali od svých posluchačů víru bez výminky,
víru obecnou, víru na veškero učení Boží se vztahující, vyhro
žujíce jako Bozský Pán a mistr jejich: „Kdo neuvěří, budeť

*) Contra Faust. lib. 13 c. 3.
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zatrocen.© (Nlark.16.16.)Jakosvatíapoštolovésoběpočí
nali, tak i jejich řádní nástupníci. I oni vždycky a po všecky
časy © to usilovali. by všecky články víry ode všech věřících
přijaty byly, pokládavše všecky ty, kteříž toliko v jedno neb
druhé učení Boží uvěřiti se zpěčovali, za odbojníky a kacíře.
A zda dobře nečinili? Apoštol svatý Jakub, nadšený Duchem
Božím, pravil: „iKdoby koli celý zákon zachoval, přestoupělliby
pak jediý, učiněn jest všemi vinen. (Jak. 2. 10.) Chtěl říci:
Takový bude trestán ne jináče, než jako ten, kterýž cely zákon
přestoupil. Již ale zjevil Pán Ježíš pravdy, kterýmž věřili, a
učil cnostem, kteréž konati máme: on nám dal zákon víry
a zákon mravův. Jeden ale jakož druhý stejnou má váhu a
platnost, zároveň jest svatý a důležitý, a stejné hodenjest ucti
vos. Víra má tedy rovně tak celá a dokonalá býti: jakož
poslušenství z ohledu učení šlechetných mravů má býti celé,
úplné a dokonalé. A protož kdo toliko jednomu článku víry
odepírá, by třeba všem ostatním víru přikládal, činí se celou
věrou, veškerým náboženstvím vinen; poněvadž Bohem samým
pohrdl. jenž jest věčná pravda, jenž ten článek víry rovně tak
jako všecky ostatní zjeviti ráčil.

(Z toho již následuje:
aj že bychom velikého hříchu se: dopustili, kdybychom

z učení Kristova to ono sobě vybírali a tomu jenom věřili,
což se nám líbí, jiné ale články, kteréž by snad nebyly podle
krátkého rozumu našeho, zavrhovali. Toho hříchu kacířové se
dopouštějí. Oni sic některé pravdy Kristova náboženství mile
a ochotně přijímají, jiné ale tvrdošijně zamítají, a protož sami
sebe odsuzují: neboť kdo nemá celé a úplné víry Kristovy,
nemáť také s původem a dokonatelem víry té, s Kristem Ježíšem
(Žid. 12, 2.) žádného spojení a obcování. A protož plnou
víru k učení jeho přikládejme, o to pečujíce, bychom všecko
drželi a věřili. což k víře a náboženství Kristovu náleží.

b) Nedomnívejme se, že víra jako víra, že jednostejné to
jest, zda víc anebo méně věříme, a žeby člověk v kterékoli
víře spasení dojíti mohl. Kdyby to byla pravda, tedy by to
také jednostejné bylo. jestliže s pohany a modloslužebníky
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dřevu, kamenu a nerozumným zvířatům anebo Bohu samému
se klaníme, a jestliže jednorozeného Syna jeho v pokoře ctíme
a velebíme, aneb zda s lidem židovským jej potupujeme a
križujeme. Kdyby jednostejné to bylo, tak neb jináče věřiti,
proč tedy přišel Syn Boží na svět tento, a proč trpěl přehořkou
smrt? Proč poslal učedníky své do veškerého světa, přikázav
jim, by všecky národy učili zachovávati všecko, což jest koli
přikázal jim? A proč 1 oni pravdu toho Božího učení životy
svými zpečetili? Proč i mnoho tisíců jiných mučedníků vylilo
svou krev, jednoli to jest, věřiti tak anebo jináče, věřiti více
aneb méně, věřiti něco aneb všecko? Není tedy víra jako víra!
Pravá víra, víra k spasení vedoucí jest toliko ta, kteráž úplné
a celé učení Kristovo drží.)

$. 33. Církev katolická učí, že víra muší býti živá a účinná.

Poznali jsme již, že křesťan musí celou víru Kristovu míti,
aby byl spasen. Avšak ani taková úplná víra by nám Kživotu
véčnému neprospěla, kdyby spolu víra tato nebyla živá, to jest,
kdybychom jí skutky dobrými nedokazovali.

Že duše v těle, a tělo živo jest, prozrazuje dýchání, cítění
a pohybování; nápodobně musejí skutkové ukázati, zda člověk
má víru, a kterakou? Coby platno bylo, by třeba pravé učení
Kristovo zúplna byl poznal, kdyby přece podle něho živ nebyl?
Víra jeho jakkoli sama o sobě nejlepší, bylaby přece to, což
strom bez ovoce, ořech bez jádra, zvon bez srdce, a tělo bez
duše. Sám Pán Ježíš ostříhání Božích přikázání, poslušenství
k církvi svaté, cvičení se ve všeliké cnosti, varování se každé
nepravosti svým věrným jakožto prostředek stejně potřebný
k dosažení věčného života představoval a přikazoval. On sic
víru vychvaloval a ji za prostředek k dojití života věčného
vyhlašoval, nicméně onomu mládenci tážícímu se, coby měl
činiti, aby měl život věčný, přec odpověděl: „Chcešli vjíti do
života, ostříhe) přikázání“ (Mat. 19, 16. 17.) Jestliže tedy
toliko víra k spasení postačuje, proč Kristus Pán neřekl: Věř
ve mne. a skrze tuto víru život obdržíš? Že víra živá, víra
taková, kteráž dobrými skutky na jevo se dává, k spasení jestO 2
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potřebna, ráčil vtělený Syn Boží na jiném místě ještě makavěji
a zřejměji vyjeviti, když totiž řekl: „Ne každý, kdo mně říká
Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale kdo činí vůli
Otce mého, kterýž v nebesích jest, tenť vejde do království
nebeského.“ (Mat. 7, 21.)

Čemu Pán Ježíš zjevně učil, to kázali i svatí apoštolové.
Kníže apoštolské svatý Petr v ta slova napomínal všech věřících:
„Protož bratří moji více snažte se, abyste skrze dobré skutky

jisté činili své povolání a vyvolení.“ (2. Petr. 1, 10.) Jakoby
byl řekl: Snažte se, bratří, abyste k víře své připojili enost,
a tak jisté činili povolání a vyvolení své. Apoštol národů
svatý Pavel hlásal sám o sobě: „Kdybych měl všecku víru,
tak žebych hory přenášel, lásky pak neměl, mic nejsem“
(1. Kor. 13, 2.) A apoštol svatý Jakub mluvil a napsal: „05
prospěje, bratří moj, pravíhi kdo o sobě, že má víru, a ne
mál skutků? Zdali je) bude moci víra spasiti? Jakož jest
tělo bez ducha mrtvo, tak jest % víra bez skutků mrtva.“
(Jak. 2, 14 a 26.)

Poněvadž tedy 1 Pán Ježíš 1 svatí jeho apoštolé tomu učili,
že víry jest k spasení potřebí, a zase že konání dobrých skutků,
ostříhání zákona Božího jest k spasení potřebno: tou příčinou
na jevu jest, že jedno i druhé, víra %dobří skutkové k spasení
jsou potřební. Stojí tedy vší pochybností prázdná ta pravda,
že kdo chce koli býti spasen, víru musí míti Živou a oučin

nou; aneb, že víru svou dobrými skutky musí dokazovati.
Že pak naši dobří skutkové, v pravé víře a v milosti

Boží vykonaní, Bohu milí jsou, a nám 1 zalíbení 1 odplatu
Boží vyjednati mohou, dosvědčuje opět neomylné slovo Boží takstaréhojakinovéhozákona.Knihapříslovípraví| „„frozsí
vajícímu spravedlnost mzda věrná“ (Přísl 11, 15.) A ko
runovaný žalmista k Bohu pěje: „Ty odplatíš jednoiukažďému
podle skutků jeho“ (Žalm 61, 13.) Sám pak světa Spasitel
věčnou slibuje odměnu těm, kteříž cnostný život vedou, nazý
vaje ty a takové „blahoslavené“ a dokládaje: „Radujte se aveseltese;neboodplatavašehojnájestvnebesíc*© (Mat.5,
12.) A na jiném místě dí: „Každý, kdož opustí dům, neb



neb bratry, neb sestry, neb otce, neb matku, neb manželku,
neb syny, neb pole (rozuměj všecko, což by mu milé bylo, a
na svět jej vázalo) pro jmeno mé: stokrát více vezme a ži
votem věčným vládnouti bude.“ (Mat. 19, 19.) Nejposléze
pak sám o sobě tento budoucí soudce všech lidí předpovídá :
„Syn zajisté člověka přijde v slávě Otce svého a s anděly
svými : a tehdáž (dobře pozoruj) odplatí jednomukaždému po
dle skutků jeho“ (Mat. 16, 27.)

K tomuto učení nechtěli se zpočátku protestanti přiznati.
Luther příčinou té věci velmi bohaprázdné řeči vedl, jichžto
zde opakovati nechceme."“) Uvedeme ale to, což Konfesí Augs
burgská praví. Ona v tento rozum mluví: „My lidé před obli

čejem Božím k ospravedlnění přicházíme ne zásluhami neb
skutky, ale darmo pro Krista, skrze víru, když srdečně věříme,
že na milost přijímáni býváme, a že se nám hříchové odpou
štějí pro Krista, kterýž smrtí svou dosti učinil za hříchy naše.“*)
Toto učení protestantské není pravo a spasitelno, z následují
cích příčin. Kdybychom ospravedlnění docházeli toliko věrou
v Krista, a ne také zásluhami a skutky svými: mnohýby o do
bré skutky nic nedbal a dokonce by pochopiti nemohl, z jakých
příčin by dobré skutky činiti měl, a protož by snadno dobrých
skutků zanedbával. Protož veliký jest to nerozum, věřiti, žeby
Bůh pro pouhou víru člověka na milost přijímal, a sice bez
ohledu, nechať cos dobrého koná, čili nic. Nerozum jest to,
věříli kdo, žeby na dobrých skutcích nic nezáleželo, a že na
prosto darmo, a beze všech dobrých skutků spasení svého do
jíti může. Kde by medle ostala moudrost a spravedlnost Boží?
Kdo není pilen dobrých skutků, a nicméně na milosrdenství
Boží spoléhá, lehkomyslným jest člověkem, dávajícím na jevo,
že o Bohu pravě a dostojně nesmejšlí. (Ovšemť navrhují to
ono; předstírají ku příkl. svatého Pavla řkoucího: „Ze skutků
zákona nebude ospravedlněno všeliké tělo“ (Řím. 3, 20.), a že
opět na jiném místě píše: „Nebývá člověk ospravediněn
skutků zákona.“ (Galat. 2, 16.) Ale však to vše velmi ne

1) Tom. 1. Jenen. fol. 339. Tom. 3. Witten. fol. 483. *) Konf. Augs. I. 4.
dJirsík, dogmatika.
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pravě a nedůvodně namítají. Nebo medle ke komu mluví,
komu káže, koho ve víře utvrditi usiluje svatý Pavel v těchnadřečenýchlistech?© Neučinil-litěchlistůkŘímanůmaGa
latským? A nebyli-li jedni i druzí prvé, než se na víru obrá
tiii. pohané? Svatý Pavel byl dle rodu svého Židem, podobně
1 sám Kristus Pán, jehožto víru on kázal, v židovském lidu se
narodil. Aby se tedy nedomnívali Římané a Galatští, že svatý
Pavel starý židovský zákon jim káže, že je k obřízce, kteréž
se náramně hrozili, a k jiným starozákonním služebnostem do
háněti míní: protož je ujišťoval v nadřečených listech, že je
ku podobným skutkům zákona obřadního či levitského nezava
zuje, ježto tito obyčejové a skutkové starého zákona ceny své
novým zákonem Pána Ježíše Krista pozbyli. Žeby pak byl
svatý Pavel oněmi výše dotčenými slovy všecky dobré skutky
lidské, jakožto k spasení nepotřebné a neužitečné, naprosto za
vrhl, to se nižádnou měrou říci nemůže. Neboť tentýž svatý
apoštol nemohl na jednom místě zapírati, což na jiném tvrdil
a jistl. Již ale on sám v tomže listu praví: „že Bůh jednomu
každému podlé skutků jeho odplatí.“ (Řím. 2, 6.) A na jiném
místě zase píše: „Bych jazyky lidskými mluvil 1 andělskýma,
lásky pak kdybych neměl, učiněn jsem jako měď zvu
čící, aned zvonec znějící. A bychť měl proroctví, a znal vše
cka tajemství 1 všelhké umění: a kdybych měl všecku víru,
tak že bych hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, mic nejsem“© (1.Kor.13,1.2.)Kdojestale,ježtobynevěděl,že
pravá láska na konání všelikých dobrých skutků postavena jest?
Učil tedy zřejmě apoštol, že víra toliko, víra bez skutků lásky
nepostačuje k spasení, nobrž že musí býti živá a účinná.

Kdo chceš tedy spasen býti, měj víru živou, víru, kteráž
skrze lásku působí, kteráž dobrými skutky na jevo se dává.
Nechať víra ta ve všech činech a skutcích tvých rozum tvůj
osvěcuje, a vůli tvou řídí a spravuje. Nechať jsi „činitelem
slova, a ne posluchačem toliko“ (Jak. 1, 22.) pamětliv jsa
toho, že každý strom, kterýž nenese dobrého ovoce, vyťat bude

spálen. Takovou víru živou měl Abraham. On nejen Bohu
uvěří 1 60, což se mu zdálo býti k víře nepodobné, nobrž dle
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nařízení Božího dům, otce svého, své příbuzné a svou vlast
opustil, do neznámé zemi se odebral, vyplnění slibů Božích dů
vérně očekával. a své živé víry Bohu 1 tehdáž dokázal, když
mu syna svého Isáka, na němžto zaslíbení Boží měla býti vy
plněna, obětovati měl. Takovou živou víru měli i proroci, apo
štolové a jiní svatí lidé, kteříž „skrze ni přemohli svět, čímilů
spravedimost, a dosáhli zaslíbení“ Svatá Terezie říkávala:
„V Boha nevěřiti, jest zjevné bláznovství: avšak v Boha vě
ři, a přece přikázaní jeho neostříhati, jestiť nejvyšší stupeň
toho největšího bláznovství .“ A sám jeden pohanský král, jme
nem Penda, říkával: „Možno v Boha věřiti, jeho všemocnost
uznávati. a přece jeho přikázaní nezachovávati ?“

©. 34. Církev katolická učí, že se vírou živou, skutky se ukazující, pře
drahé zásluze Syna Božího ujma nečiní.

Pravda jest ovšem, že Pán Ježíš, vtělený Syn Boha ži
vého. sám svou přehořkou smrtí úplně a dostatečně za hříchy
svéta dosti učinil: z toho ale nenásleduje, žeby člověk koná
ním dobrých skutků a svým vlastním dostičiněním této předrahé
zásluze Syna Božího ujmu činil, a slávu těchto nestihlých zá
sluh a milostí Kristových zatemňoval anebo zlehčoval. Toby se
jen tehdáž stalo, kdyby člověk se domníval, žeby sám ze sebe,
pouhými dobrými skutky svými, bez víry a milosti Boží, spasen
býti mohl. Než ale katolická církev něco docela jiného učí;
že „není v žádném jiném spasení — jediné v Ježíšť““ (Skut.
ap. 4, 12.), že ale zásluhu smrti své žádnému jinému nechtěl
Kristus Pán přivlastniti, leč toliko činitelům dobrých skutků,
těm totiž, kdožby sami spolu se přičinili, a nejsvětější jeho vůli
plnili. Nerouháme se tedy Spasiteli světa, nezlehčujeme ani ne
zatemňujeme slávy nestihlých zásluh jeho, vyznávajíce, že k ob
držení věčného života dobrým a ctným obcováním svým sobě
dopomáhati máme. Neb proto přec zůstává život věčný darem
Božím, poněvadž Bůh, pramen a původ všeho dobrého, člověka
i k dobrým skutkům sílí, a k získání zásluh spůsobuje. lidští
dobří skutkové jsou tedy jen nástrojové a od Boha nařízení
prostředkové. jenž k účastenství nestíhlých zásluh Syna Božího
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dopomáhají. Mohl zajisté Spasitel světa i beze křtu svatého
každému člověku odpustiti hřích prvotní, jelikož svou přehoř
kou smrtí všecky hříchy světa shladl; avšak přece neodpustil,
nýbrž nařídil: „Jdouce učte všecky národy, křťíceje ve jmenu
Otce i Syna i Ducha svatého, učíce je zachovávati všecko,
což jsem koli přikázal vám.“ (Mat. 28, 19. 20.) Jakož řeklPánJežíš„křtíceje“© rovnětak1pravil„učícejezachovávati“<© Odtudzřejměvysvítá,žejakochtěltomu,bychom
skrze křest svatý vykoupení jeho sobě přivlastnili: rovně
tak že i tomu chtěl, bychom skrze dobré skutky, zachová
váním všeho toho, což jest koli přikázal, „jisté činili své po
volání a vyvolení“ (2. Petr. 1, 10.)

Přetrpké umučení Syna Božího jest zajisté drahodrahý lék
proti všem duchovním nemocem ; než ale léku užívati se musí,
máli prospěšen býti. Protož jako ten uzdraven býti nemůže,
kdožby léku užívati nechtěl: nápodobně 1 to přesvaté lékařství
Kristovo, kteréhož on svou přehořkou smrtí vydobyl, nic by
k spasení člověka neprospělo, kdyby ho nechtěl užívati, a nehleděljesoběpřivlastnit.© Nezahynulbytenatakovýprone
dostatek lékařství, alebrž zahynulby příčinou své lenosti a zpo-
zdilosti, že je sobě přivlastniti opominul.

Že se pak zásluhám Kristovým nižádnou měrou skrze zá
sluhy lidské čest a sláva neujímá, to 1 následující podobenství
vysvětluje. V zdravém lidském těle mluví jazyk, vidí oči. pra
cují ruce, kráčejí nohy, krev v žilách obíhá a všickni údové
službu svou náležitě konají. Kdyby se jim ale hlava vzala,
přestalíby hned údové služby své vykonávati, a jižby ami ruce,
ani nohy, ani ostatní údové a smyslové nic prospěšného k ži
votu časnému a tělesnému nekonali. Církev Boží jest tělo du
chovní, údové toho těla jsoů všicknt pravověrní křesťané, hlava
pak toho těla, jakž apoštol svatý Pavel vece, jest Kristus Pán.
(Efes. 5, 23.) Jako tedy tělo bez hlavy mrtvo jest, a v mrt
vém těle žádný úd se nemůž hýbati: rovně tak i my bez Kri
sta Pána, jenž jest hlava naše, duchovně mrtvi jsme, a nemů
žeme nic prospěšného k životu věčnému činiti. Naproti tomu.
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jestliže jakožto údové v tomto duchovním téle něco k životu
věčnému prospěšného činíme, nemůžeme toho toliko sobě a své

přirozené síle připisovati, jelikož všecka naše schopnost, způ
sobnost a dostatečnost nepochází z nás, alebrž z Krista Ježíše,
z té nejsvětější a nejmoudřejší hlavy naší, kteráž nás oživuje,
osvěcuje, ponouká a sílí ke všemu dobrému. Tím tedy, že
můžeme k životu věčnému cos prospěšného učiniti, nezlehčuje
se čest a sláva zásluh našeho Spasitele, ale bylaby zlehčena,
kdybychom majíce Pána Ježíše za svou přesvatou, přemoudrou
a přemocnou hlavu, učili a věřili, že s ní, skrze ni a pro ni
nic prospěšného k životu věčnému vykonati nemůžeme. Kdoby
tedy lidským, s milostí Boží vykonaným dobrým skutkům ni
žádné nepřipisoval zásluhy: nevyhnutelně by o zásluhách Syna
Božího bludně smýšlel, jelikož by měl Za to, že nejsou tak ve
lhké a mocné, by člověk skrze ně a pro ně mohl sobě něja
kou vlastní zásluhu zjednati. A tím právě bylaby čest a sláva
zásluh Kristových zatemněna.

(Vědouce, že víra živá, skutky se ukazující, nám bránu
nebeskou odevírá, a že zásluhy naše předrahé zásluze Syna
Božího nižádné ujmy nečiní, anobrž čest a slávu její rozmno
žují. jelikož bychom bez něho sobě jich nebyli mohli zjednati:
s tím větší chutí a snažností cnosti se oddávejme, dobré skutky
konejme, a život svůj Bohu zasvěcujme. Co však dobrého vý
konáme, toho nepřipisujme sobě, nýbrž přesvaté hlavě své,
Kristu Ježíši, jenž v nás i chtění i dokonání podle dobré vůle
své působí. Tomuto dárci všeho dobrého věčná budiž díka
naše, a svrchovaná čest a chvála! Posvěceno budiž jeho svaté

jmeno! To se ale stane, když rozžeti jsouce živou věrou ve
šken život svůj službě jeho oddáme.)



Třetí částka.
O Bohu vůbec.

Částka tato jedná:
1. O tom, že jest Bůh, a sice jeden Důh ve třech.

osobách.
2. O mocech a vlastnostech Božích.

První rozdíl.

Učení církve katolické o trojjediném Bohu,

$. 35. (Cojest Bůh?

Tuto všech otázek nejdůležitější sobě předložil už svatý
Augustin. Co jest Bůh? tak píše tento svatý církve učitel.
Ptal jsem se země a ona pravila, já to nejsem, a totéž vy
znalo vše, což se na ní nachází. Tázal jsem se moře a pro-
pastí a všech se plazících živočichů, a dostal jsem odpověď, my
nejsme tvůj Bůh. Tázal jsem se vzduchu a oblaků, a odpově
děly mně se všemi svými obyvateli. my nejsme tvůj Bůh. Tá
zal jsem se obloby, slunce, měsíce a hvězd; i my nejsme Bůh,
jehož hledáš, tak odvětily. I řekl jsem ke všem věcem, které
se dotýkaly smyslů mých, vy pravíte o mém Bohu, že jím ne
jste; nuže povězte mi tedy něco © něm. A hle, ony všecky
zvolaly hlasitě: On nás stvořil!

Když se druhdy jistý Hiero učeného a moudrého Simo
nida tázal, co by Bůh byl, vyžádal si tento jeden den na roz
myšlenou. Nazejtří vyžádal sobě k tomu dva dny, po těch
dvou dnech vyžádal si tři, a tak chtěl k tomu pořád víc a
více času míti. Když však konečně Hiera trpělivost přešla, a
on tím a takým jednáním rozmrzen, Šimonida se ptal, proč sl
tak podivně počíná, odpověděl Simonides: „Příčina toho jest
ta, že čím déle o Bohu rozjímám, tím méně mohu jej pocho
piti.“ Tak býchom v pravdě i my říci mohli, tázáni jsonce, co.



jest Bůh? Čím déle o něm rozjímáme, tím méně můžeme jej
pochopiti.. Boha vypsati, lidem jest nemožno. Neb on, jak
svatý Pavel praví, přebývá ve světle nepřistupiteiném. (1. Eim.
6, 16.) Než ale, pokudž písma ukazují, jest ten, kterýž jest,
totiž sám od sebe nejdokonalejší a nejvyšší bytost. (Dn sám
dí v písmě: „Já jsem, jenž jsem.“ (2. Mojž. 3.) "Těmito
slovy on sám se skrze služebníka svého Mojžíše lidu Israel
skému oznámiti ráčil. Já jsem, kterýž jsem! Jakoby byl řekl:
Já jsem jediný, věčný, neskončený Pán celého světa, jsem by
tost všech bytostí, jsem neskončené dokonalý a blahoslavený,
jsem původ, pramen a studnice všech dokonalostí. (Cojest koh
mimo mne, vše pochází ode mne, všecko jest mé moci podro
beno, všecko mnou stojí. Za tou příčinou praví apoštol národů:„Vněmživíjsme,ahýbámeseitrváme.© (Skut.ap.
17, 28.) A na jiném místě opět dí: „Z něho «a skrze něho,
a v něm jsou všecky věci.“ (Řím. 11, 36.) Bůh jest tedy
bytost, kterážto není stvořena, aneb jinými slovy, kteráž žád
ného původu ani žádné příčiny nemá, aneb jakž se také říkává,
kteráž jest sama od sebe. Bytost jest nestvořená, bytost sama
od sebe nejdokonalejší, bytost od věčnosti, duch nejčistší, 4svrchovanámoc,kteroužvšeckyvěcijsoustvořeny.| JestSvr
chovaná moudrost, jížto všecky věci se řídí a spravují. Jest
svrchovaná dobrota, kterouž všecko se posvěcuje, zachovává a
oživuje. Jest „Alfa %Omega, počátek i konec, první a poslední“| (Zjev.1,8.)Jestten,ježtovšemivěcmihýbá,sám
jsa nepohnutelným, neporušitelným a nesmrtelným. „„Jemu sem
podobného: veliký jest a veliké jmeno jeho v síle“ (Jerem.
10, 6.) Jest král věků, král nad králi a Pán nad pánv; jexn
tedý samému budiž čest a sláva na věky věkův'!! (1. Tim. 1, 14.)

„Bůh! — o pějte Jemu cherubové,
Jenž patříte v Jeho jasnou tvář,

Chválu roznášejte, oblakové,
Tam až, kde poslední slunce zář;

Kořte se mu v prachu národové,
Srdce neste své mu na oltář;

Evory všecky spojte svého hlasu
K slávě Pána v neskončeném času.“



104

S. 36. Jest Bůh.

Že jest Bůh, to i přirozeným světlem rozumu svého po
znáváme. Protož také všickni národové, co jich koli bylo na
zemi, věřili a věří, že jest Bůh, ač mnozí 0 němbludný smysl
měli, a až posaváde mají. Když vše, což jest na nebi i na
zemi, probíháme, a od nižších bytostí vystupujeme k vyšším:
tedy naposledy přicházíme ku bytosti, nad kterouž žádné více
není a pomysliti se nedá. Tato nejvyšší bytost jest ta, kterouž
Bohem jmenujeme. Že jest Bůh, dokazuje vešken svět, jehožto
by nestávalo, kdyby nebyl měl tohoto původce svého. Že jest
Bůh. to hlásá překrásný pořádek na nebi i na zemi; to hlásá
slunce a měsíc; to hlásá krásná nesčíslnými stkvoucími hvěz
dami ozářená obloha nebeská; to hlásá prudkost ohně, síla a
moc větrův a rychlost oblakův; to hlásá zrůst a květ, a utě
šená rozmanitost všechněch bylin a rostlin; to hlásají milionové
rozdílných živočichů; to hlásá všecko, nač zraky svoje obra
címe. To hlásáš posléz i ty, člověče; hlásáš a zvěstuješ to
svým ku podivu moudře ustvořeným tělem ; hlásáš to a zvěstu
ješ svou nesmrtelnou duší, kteráž v těle tvém co v nějaké
schránce obývá, a jejížto působení tobě bez přestání se obje
vuje. Proto pěje zpěvec korunovaný: „Nebesa hlásají slávu
Boží, a obloha nebeská zvěstuje dílo rukou jeho“ (Žalm 19,1.)
Možnoli tedy, nepoznati toho, jenž všeho jest původcem? Mož
noli, dívati se na svět, a domnívati se, že svět ten nemá svého
stvořitele? „A7 ptej se, člověče,hovaď a naučí tebe: a pta
ctva nebeského, a oznámí tobě; mluv zemi, a odpoví tobě,
vypravovati budou ryby mořské. Kdo neví, že všecky tyto
věci vuka fospodinova učinila ?“ (Job. 12, 7.) Pravda ta,
že jest Bůh. tak mocně do očí bije, a jest tak načitě na jevu,
že se nám nezdá býti toho potřeba, dalekých a obšírných dů
vodů hledati. Slyšme toliko ještě Theophila, biskupa Alexan
drinského, co on praví: „Vidímeli loď, anaž pokojně na veliké
vodě plyne, anebo ke břehu přistává, nic nepochybujeme, že ji
veslař spravuje. Rovně tak musíme věřiti, že neskonale mou
drá a svrchovaná bytost svět tento řídí a spravuje, byť i očímnašimbylanevidoma.© Nikdonepochybuje,žecísařspravuje
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říši, ačkoli každý ho nevidí, alebrž jen z jeho zákonů, úřad
níků a obrazů jej zná. A ty bysi nechtěl věřiti v toho, je
hožto všemocnost tento veliký a podivu hodný svět stvořila ?“ *)
Pravda, že jest Bůh, jest tak zřejmá, zjevná a znatná, že ten,
kdož jí nepoznává, není při zdravém rozumu. „„Blázen říká
v srdcí svém: Nená Boha '“ (Žalm 13, 1.) Čím rozumnější
kdo jest, tím pevněji věří, že Boha má nad sebou. Máli ale
kdo zdravý smysl. a přece nevěří, že jest Bůh: tedy tato ne
věra jeho toliko ze zlé vůle pochází, a protož velikým, hroz
ným jest hříchem.

(Pravda, že jest Bůh, svrchovaně jest blahodějná ; neb
a) světlo přináší v náš rozum, a pokoj, útěchu a radost

v srdce naše.

6) Již můžeme pochopiti. proč všecko ve světě krásně a
moudře spořádáno jest, a i sami sobě nejsme již pohádkou;
neboť víme, že i my máme původ svůj z Boha, a tudyž že po
vinni jsme Boha ctíti. milovati, poslouchati a jemu celou duší
oddáni býti.)

S. 37. Jeden jest Bůh.

Jůh sám nás poučiti ráčil. že toliko jedin jest. „Pohleď
tež. že jsem já sám, a není jiný Bůh kromě mne.“ (5. Mojž.
32, 39.) A opět praví skrze ústa Mojžíšova: „Slyš Israel,
Bůh jeden jest“ (5. Mojž. 6, 4.) Posléz praví ještě: „Já
jsem Bůh a není více Boha, aniž jest podobného mně“ (Isai.
46. 9.4. Však ale i přirozený rozum nás poučuje, že není a
nemůž býti více Bohů, kromě jedinkého, Bůh jest nejvyšší a
nejdokonalejší bytost. Bytost ale nejdokonalejší může býti to
iko jedna, poněvadž by sic nejdokonalejší a nejvyšší nebyla,
majíc jiné vedle sebe rovné sobě. Dejme tomu, žeby dva byli
bohové, a sice stejně mocni. Coby z toho pošlo? Mohlby se
jeden druhému protiviti. a tím samým ani jeden ani druhý ne
bylby Bohem. Mohlby ku příkl. jeden chtíti, by slunce svítilo,
ježtoby druhý chtěl, by temnost zemi přikrývala; mohlby jeden
chtíti, by pršelo. druhý, byvnepršelo: mohlby jeden chtíti, by

*) Epist. ad Autolicum.



hříšníci byli ztrestáni, a druhý zase, by nebyli potrestáni. Va
kovýmů pak během by nejen ten největší zmatek a nepořádek
ve světě povstati musil, nobrž i také, poněvadž by stejnou mě
rou mocni byli, žádný z nich by nebyl všemocným, a protož
také ne Bohem, ne bytostí nejdokonalejší. Pakliby ále stejné
a jedné moci a přirozenosti nebyli, tedyby jeden z nich byl
méně mocným, a tím samým přestalby Bohem býti, nejsa byto
stí nejvyšší a nejdokonalejší. To vše tak zřejmě v oči padá,
že nepochopitelný jest blud těch lidí, kteříž jediného pravého
Boha opustili, oddavše se modloslužebnictví. Můželi býti větší
zaslepenosti nad tu pohanskou, kteráž věřila a až posud věří,
že jest více Bohů a že z těch jeden podřízen jest druhému,
anobrž že jeden jest proti druhému? A hle přece mnoho ná
rodů v hrozný ten blud uběhlo; neboť krom hdu Israelského
před příštím Spasitelovým takměř vešken svět modloslužebnosti
oddán byl. Což patrným jest důkazem, že rozum lidský není
bezpečným vůdcem, nevedeli ho světlo zjevení Božího, světlo
svaté Boží víry.)

a) (My však, jenž v jednoho Boha věříme, nechtějme za
pomínati, že synové jsme a potomci oněch pohanů., jenž tak
dlouho ve tmách modlářství jsou vězeli, a žebychom až posud
pravého a jediného Boha neznali, kdyby on sám svou milostí
nás byl nepředešel, a rozumu našeho byl neosvítil. A protož
vroucí Bohu díky vzdávejme, že nás křesťanští rodičové zplo
dili, a že nás Bůh beze všech našich zásluh ku poznání hoz
ství svého přivést ráčil.)

b) (A poněvadž víme, že jediný jest Bůh, jediný pán a
vladař světa: protož nikdy se nebojme, že ve světě nějaký zma
tek anebo nepořádek povstane. Jedenť pán a vladař spravuje
vešken svět, a co činí koli, činí moudře a dobře.)

c) (Nejposléze poněvadž jedin jest Bůh, protož s celou,
nerozdělenou duší jej ctěme a jemu samémuse klanějme. Patřme
na ten krásný příklad, kterýž nám svatý Klement, biskup Ale
xandrinský, pozůstavil. Čísař Dioklecian povolal ho před sebe.
Na jedné straně dal nahromaditi zlato, stříbro, skvostná roucha
a vše. což svět u vážnosti má. Na druhé straně nahromadény
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byly metly, biče, kleště, meče, kola a jiné takové mučitelské
nástroje, jichžto pouhé toliko vzezření i toho nejsrdnatějšíhostrachempodtrhnoutimohlo.© „Klemente“,řeklpohanukrutník,
„viz všecky tyto poklady, 1 dám je tobě, a povýším tě R vy
sokým důstojnostem při císařském dvoře svém, jestliže bohům
mým obětovati budeš. Pakli ale toho nenčiníš, viz sem na
druhou stranu, a podívej se, co na tě čeká.“ Než ale svatý
biskup zalál bůžkům a modlám jeho, hluboce vzdechl k nebi a
vyvolil si smrt. Poslední jeho slova byla: „Bůk můj jest m
nade všecko *“)

S. 88, Jsou tři Boží osoby.

Že jest Bůh, a sice toliko jediný, to zdravý rozumpocho
piti může vlastní mocí svou. Že ale v tom jednom bozství,
v té jedné podstatě Boží jsou osoby a sice tři: toho rozum,
soběli jest ostaven, postihnouti nemůže; to jest tajemství ne
stihlé a rozumu lidskému nepochopné, to jest tajemství, o kte
rémž bychom nic nevěděli, kdyby nám byl Bůh sám neoznámil,
že trojí má osobu. Proto ale, že učení toto tajemné a nevy
zpytatelné jest, žádný na něm se nezastavuj. Neb rozum člo
věka má meze a ohradu svou. Muselby člověk vyšším býti
tvorem, muselby andělem anobrž muselby Bohem býti, kdyby
všemu úplně rozuměti, všecko vyskoumati a smyslem svým pro
niknouti chtěl. Protož jednomu Svatému, přemýšlejícímu 0 vy
psání tajemství Trojice svaté, ukázalo se, jakž praví, dítě u
moře přelévající číší vodu z moře, jenž pravilo, že spíše tou
malou nádobou přelije moře, nežli on to, což sobě umyslil, vy
píše.*) Než jakkoli tajemství toto nevyzpytatelné jest a nade
všecku rozumu našeho schopnost: však můžeme k vysvětlení
jeho přece něco najíti. Můžeme toto tajemství sobě poněkud
vysvětliti obrazem duše naší. Duše lidská má rozum, paměť
a vůli, a to tré přece jednu duši lidskou dělá. Podobně mů
žeme si toto tajemství vysvětliti obrazem slunce, v němžto své
tlo, blesk a teplo jest, a přec jen jedno slunce. Hlonb ne

*) Byl to svatý Augustin, jenž psal knihu o nejsvětější Trojici Boží. Viz Thom.
Cantiprat. lib. 1 apum cap. 19.
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chtéjme se do véci té pouštěti. nébrž zprosta tomu věřme, če
muž nás svatá a neomylná církev Boží podle písem svatých učí.
Dosti nám budiž na tom, že neklamné slovo Boží zřejmě a vý
slovně o třech Božích osobách mluví, a že Bůh sám to učení,

že trojosobným jest, osvědčil a potvrdil. Bůh k nám mluvil
skrze Ježíše Krista; tentýž Ježíš Kristus ale o Bohu učil, že
jest Otec, že jest Syn, že jest Duch svatý. Posílaje učedníky
své do veškerého světa, řekl k nim: „Učte všecky národy,
křtíce je ve jmenu Otce i Syna i Ducha svatého“ (Mat. 28, 19.)
A na jiném místě dokládá tentýž nebeský učitel skrze ústa mi
láčka svého: „Tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi:
Otec. Slovo a Duch svatý: atitři jedno jsou.“ (1. Jan, 5,7.)
Zde se zřejmě skrze tré rozdílných jmen tři rozdílné osoby vy
značují, kteréž ale podle podstaty své toliko jedno jsou. Neboť
Otec, jenž dí o Synu: „Já dnes zplodil jsem tě“ (Žalm2, 7.),
neníť ten Syn. kteréhož zplodil, nobrž jiná rozdílná jest osoba.
Bovné tak i Duch svatý, jakž na případném místě úplněji po
známe, jiná rozdílná jest osoba.

Tyto všecky ti Boží osoby píi křtu Páně v řece Jordan
ské patrně se objevily. Otec se objevil hlasem s nebe volají
cím: „Ty jst Syn můj milý, v toběmi se zalíbilo“ (Luk. 3, 22.)
Syn se zrakům hdským ukázal v osobě Ježíše Krista, a Duch
svatý se v tělesné způsobě ukázal, totiž v způsobě holubice.
V příčině těchto tří rozdílných Božích osob a jejich nerozdílné,
jedné a tétéž bytnosti a přiwozenosti zjevně církev Doží s svat.
Athanasem praví: „Jiná jest osoba Otce, jiná Syna, jiná Du
cha svatého: ale jedno jest Otce, Syna a Ducha svatého boz
ství. rovná sláva, a spolu věčná velebnost.“ Jednakaždá osoba
pravý jest Bůh, ačkoli všecky tři toliko jeden Bůh jsou. Ty
tři osoby Boží jsou sobě ve všem rovny, jsou všecky tři jedné
bytnosti a přirozenosti, tak že jedna z nich ani starší, ani mou
dřejší, an1 mocnější, ani blaženější není, než druhá neb třetí.
Bůh Otec slove proto Ořec, poněvadž je první osoba v Trojici
svaté, a má Syna, jehož od počátku zplodil. Otcem se také
jmenuje 1 proto, poněvadž nás stvořil a nás mocí svou udržuje,
řídí a spravuje. Jakož psáno stojí: „Zdalž on není Otec



tvůj, kterýž vládne nad tebou, a učím « stvořil tebe?“
(5. Mojž. 32, 6.) Obzvláštním pak způsobem jmenuje se Otcem
všech křesťanův, kteréž z milosti své za dítky přijal, jakž dí
sv. Jan: „Vizte, jakou lásku ukázal nám Bůh Otec, abychom
synové Boží slouli t byl.“ (1. Jan. 3.)

Jest pak Bůh Otec sám od sebe, to jest, nemá ani původu
ani příčiny bytnosti své. Osoba Synova zrodila se a zplodila
z Otce, to jest, Otec jest věčný původ a příčina bytnosti Synovy.
Duch svatý od Otce i Syna vychází, to jest, Otec i Syn jsou
společnou příčinou bytnosti Ducha svatého. Avšak to a jiné
ještě učení, kteréž se zvláště druhé a třetí Boží osoby týká,
na jiném místě a sice v páté a šesté částce knihy této zevrubně
bude vyloženo.

Skryto a tajemno jest učení 0 trojjedinosti Boží; jesti to
učení, kteréž nad lidský smysl jest postaveno, a protož

a) bylaby opovážlivost hrozná, kdybychom chtěli v něm
mnoho hloubati a pátrat. Jako nám přecházejí oči, když se
na slunce díváme: tak a mnohem více lidský obmezený rozum
náš skvělostí, jasností, velikostí a velebností Boží podtrhnut
bývá. Povědomi jsouce sobě své obmezenosti, vyšších věcí ne
skoumejme, by se na nás slovo Boží nenaplnilo, kteréž takto
vyhrožuje: „Kdo skoumatelem jest velebnosti, zachvácen bude
oď slávy.“ (Přísl. 25, 27.)

b) Jakkoli učení toto rozum náš daleko přesahá, nicméně
jest velmi potěšitelné; neboť víme, že pod stráží tří milujících
osob Božích stojíme. Otec, dobrotivý a milující otec všech tvorů
na nebi i na zemi jestiť Bůh náš; on všecko k radosti a ku
blahu našemu stvořil, zachovává a spravuje. Milujme tedy vše
mocného Otce toho, a jakožto pravé poslušné dítky jeho svatou
jeho vůli plůme. — Syn také jest Bůh náš. On v Ježíši Kristu
jakožto přítel a bratr náš s námi zde obcoval, nás vyučil, příklad
lidské dokonalosti nám vystavil, a na kříži se za nás obětoval.
Divme se nesmírné moudrosti Boží, a buďme Ježíši Kristu,
vtělenému Synu Božímu, celou duší oddáni, buďme pokorní
učedníci a horliví následovníci jeho. — Duch svatý jestiť Bůh
náš, jenž sídlí a pracuje v duši každého člověka, a k svatému
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životu ho osvěcuje, sílí a ponouká. Radujme se z toho, že Bůh
sám milostivě v nás obývati ráčí, a poslouchejme hlasu jeho,
jímžto nás těší. učí a ke všemu dobrému vzbuzuje.

c) Konečně sklánějíce kolena svá před trojjediným Bohem,
z hlubokosti srdce svého se svatým Augustinemvolejme: „O0tři
spolurovné a spoluvěčné osoby, Bože jediný a pravý, Otče i
oynu i Duše Svatý, kterýž sám přebýváš u věčnosti a v světle
nepřístupném. Kterýž jsi založil zemi v moci své, a spravuješ
okršlek země moudrostí svou, svatý, svatý, svatý Pane Bože zástupův,
hrozný a Silný, spravedlivý a milosrdný, předivný, chvály a
milování hodný. Jeden Bože, tři osoby, jedna podstato, moci,
moudrosti, dobroto, jedna a nerozdílná Trojice. Otevři mi vola
jícímu brány spravedlnosti. a já vejda v ně, velebiti budu tebe
Hospodina. Všecka chvála, všecka mocnost, všecka čest a ve
lebnost. všecko blahoslavenství, všecko milosrdenství, buď Bohu
Otci. i Svnu. 1 Duchu svatému. Amen.“ ')

$. 39. Kterak nejsvětější Trojici Boží pravověrný křesťan vyznává.

Katolický křesťan znamením kříže víru v nejsvětějšího
trojediného Boha vyznává, an dělaje kříž, každou z těch tří
Božích osob jmenuje. Obyčej ten, jakž svatý Basilius *) svědčí,pocházíodsamýchsvatýchapoštolů.© Neboťletopisyztvrzeno
jest. že již tehdáž ti, jenžto se na víru obrátili, od apoštolů a
a biskupů křížem žehnání byli, že při křtu, při večeři Páně,
na začátku i na konci jednékaždé modlitby, jakož i v mnohých
jiných případnostech dělání kříže v užívání a v obyčeji bylo.ProtožpíšestarýTertullian:© „Jedenkaždýkřesťanmápři
každém z domu vykročení, při každém do domu vejití, při
oblékání roucha, při mytí a jídle, při rozsvícení svíce, lehaje,
šedaje a vstávaje, jakékoli práce chtěje konati, čelo křížemznamenat.© Aptášlise,zjaképříčinyznamenísvatého
křiže tak často se má opakovati, odpovídám tobě, že ústně tomu
všemu učili apoštolé.“*) Znamení svatého kříže jest ustavičná

-——
') Soiilog. animae ad Deum. *) Lib, de Spiritu saneto c. 17. *) De cor. milit.

C. 3 el 4.
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a věčná památka těch velikých a nevýmluvných dobrodiní, kteráž
nám vtělený Syn Boží, Pán Ježíš, na dřevě kříže zjednati ráčil.
Znamení toto jest heslo naše, kterýmžto se od nevěřících roze
znáváme. Jest důkazem, že se za ukřižovaného Spasitele našeho
nestydíme, anobrž že jej před přátely 1 nepřátely se svatým
Pavlem (1. Kor. 2.) a se vší církví katolickou vyznáváme. Jestiť
to posléz slavné vyznání víry naší v Boha Otce i Syna i Ducha
svatého.

O moci a spasitelnosti tohoto svatého znamení mnoho vy

pravují svatí otcové. Jednou prý pohanský kněz, jmenem Ari
stomedus, podal apoštolu svatému Janu víno s jedem smíšené,
tka, že se stane křesťanem, budeli to víno píti beze škody na
zdraví a na životě. Apoštol požehnal vína znamením svatého
kříže, a hle had vyskočil z číše, svatý Jan pil, a nic se mu
nestalo. Firmus a Rustikus byli na rozkaz pohanské vrchnosti
do ohně hozeni. Svatí tito mučedníci požehnali se znamením
svatého kříže, plamen se rozdělil, zažehl „ty, ježto je do ohně
hodili, avšak jim samým ani vlasu nespálil. Ve čtvrtém století
objevilo se znamení svatého kříže třikráte na nebi. Předně se
jednoho velmi jasného dne ukázalo císaři Konstantinu a vojsku
jeho s tímto nápisem: „V tomto žnamení zvítězíš!“ Konstantin
uvěřil, dal kříž na svůj vojenský praporec, a zvítězil skutečně
nad svými nepřátely. To se stalo I. P. 312. Po druhé se znamení
svatého kříže ukázalo na nebi v Jerusalémě za časů biskupa
svatého Cyrilla. Bylo je viděti mezi horou Kalvarií a zahradou
Olivetskou s takovým bleskem, že se slunce zatemnilo. Svatý
Cyril takto o tom píše: „Veškero město vidělo znamení toto,
a trvalo to několik hodin. Obyvatelové a cizinci, věřící i pohané
velebili Boha. a vyznali jednosvorně, že Bozská jest ta víra,
jížto samo nebe svědectví dává.“ Brzo na to nastalo kacířství
Ariánské, kteréž příčinu zavdalo, že Cyril svatý byl vyhostěn.© Kdyžvšakpravdazvítězilanadbludem,asvatý
Cyrill se do Jerusaléma navrátil, ukázalo se opět znamení
kříže na nebi ku posile všechněch pravověrných. Za toutéž
příčinou. aby totiž věřící ve víře pravé utvrzeni byli, ukázalo se
přesvaté to znamení na nebi také 17. ledna 1829, tedy teprv
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asi před čtyřiceti lety, ve francouzské zemi, v městě Migne
řečeném. Stalo se to po západu slunce, an nebe docela jasné
bylo. Znamení svatého kříže skvělo se na nebi v plamenné
podobě. Přes 3000 lidí bylo očitými svědky toho vznešeného,
svatého divadla. Mnoho lidí dalo se na pokání, i mnoho prote
stantů se do lůna církve navrátilo. Podobně oslavil Bůh za

těchto našich časů znamení Syna svého i v onom nejlidnatějším
císařství Asiatském, jenž se Čína nazývá. Věrohodné zprávy
z Říma od 11. února 1843 vypravují, což se tam nedávno
událo. Až posud tam panovalo veliké křesťanů pronásledování.
To prý ale poněkud již přestalo pro ty neslýchané zázraky,
kteréž se tam staly. Mezi jinými bylo nad hlavním městem
Nankinem po několik dní, a sice vícekráte za den viděti v oblacích

V7ZY

ohromný kříž. V tomtéž čase 1 nad mnohými jinými městy
bylo viděti veliké skvoucí a plamenné kříže. Mnozí z pohan
ských Číňanů, vidouce to, žádali hned v křesťanské víře vyučeni
a pokřtěni býti. Tak Bůh sám to znamení oslavil, osvědčil a
potvrdil: nicméně jsou přece lidé, jenž se zpěčují, tímto svato-
svatým znamením se žehnati. Stydí se za toto slavné a veřejné
vyznání nejsvětější Trojice Boží; stydí se za kříž Kristův. Tv a
a takové nepřátely kříže Kristova, zdá se, že měl již onen
svrchu řečený svatý Cyril před očima, an tato slova psal:
„Kdyby ukřižovaný a pohřbený Kristus byl v hrobě zůstal,
museli bychom se ovšem styděti, křížem se znamenati; však an
z mrtvých vstal, nesluší se styděti za toto vítězné znamení.“ ")

(Vědouce, že znamenajíce se křížem svatým víru svou
v trojjediného Boha vyznáváme, a že jest toto znamení heslem,
jímžto pravověrnosti své dokazujeme: rádi tedy se křížem zna
menejme a žehnejme. Obyčej ten jest na nejvýše spasitelný.
Veliký a svatý otec Damascenský vychvaluje znamení svatéhokřížetakto:© „Jestiťtoštítazbraňprotidábluavítězství
nad ním.“ *) A svatý Efrem v ta slova píše: „Tuto zbraň,
ó křesťanský člověče! dmem 1%mocí, každou kodinu a každéokamžení,nakaždémmístěnepřestávejssebounositi.© Am

-— - — -—

») Catech. 4. ad Catechum. *) 3 de patientia c. 3.



Bůh jest pouhý duch. 113

čehož bez ní nedělej, by ty spal, neb bděl, pracoval, neb přes
pole šel, by jedl neb pil, by se plavil přes moře, aneb přes
jiné vody, tedy oděj se v ten pancíř, a všecko tělosvé ohraď
tímio spasitelným znamením, a žádné pak neštěstí k tobě ne
přistoupí ; neboťprotivné moci uznavše takové znamení, lekají se,
a bázní velikou nazpět kráčejí.“ ——Konečně dělajíce kříž,
na to pamatujme, proč čelo, ústa a prsa jím znamenáme. Tak
totiž vyznáváme, že Pánu Ježíši, jenž nás na dřevě kříže vy
koupil, všecky myšlénky, slova a žádosti své posvěcujeme a
obětujeme, a že to za svou nejsladší povinnost, čest a, blaženost
pokládáme, rozumem jej poznávati a srdcem milovati.)

Druhý rozdíl.

Učení cirkve katolické o mocech a vlastnostech Božích.

S. 40. Bůh jest pouhý duch.

Bůh jest pouhý duch, taková totiž bytost, kteráž žádného
těla nemá. Že Bůh těla nemá, již z toho vysvítá, že jest
svrchovaně a nejvýše dokonalým. Nebyl by ale svrchovaně do
konalým, kdyby měl tělo. Nebo tělo záleží z částek, a proměně,
rozdělení a porušení jest podrobeno; však ale to vše na Bohu,
té nejdokonalejší a neproměnlvé bytosti nemůž býti shledáno.
Nad to výše i písmo svaté dostatečně to potvrzuje. Onoť vý
slovně praví, že Bůh jest „neviditelný“ (1. Tim. 1, 17.), což
jen pouhému duchu jest vlastní, a že bozství ani zlatu ani
stříbru, aniž jiným věcem tělesným není podobno (Skut. Apošt.
17, 29.); nobrž že „Bůh jest duch: a ti, kteřížmu se klaněj,
» duchu a v pravdě mají se klaněti. (Jan. 4, 24.)

Stává se sice, že lidé mnohdy sobě Boha vyobrazují v po
době lidské. Boha Otce ku příkladu představujeme sobě v podobě
starého, důstojného a velebného muže; Boha Syna v podobě
člověka kříž v rukou držícího anebo na kříži pnícího; Ducha:
svatého v podobě holubice aneb plamenných jazyků. "Toseale
děje toliko proto, bychom se snáze myslí svou k Bohu vznésti
mohli. Tací obrazové Boha neviditelného jsou takořka nějakou

Jirsík, dogmatika, 8
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knihou, ve kteréž 1 ten. ježto neumí čísti, čísti může. I samo
písmo svaté mluví o Bohu, jakoby měl tvář, oči, uši, ústa,
rámena, pravici, prsty a nohy; jakoby byl podroben i lidským
náklonnostem, hněvu, lítosti, zármutku, radosti a jiným takovým
vécem. Ale to všecko jen po čidsku jest řečeno, a proto, po
něvadž bychom pro svou neschopnost a obmezenost Boha nikoli
věk poznati a sobě představiti nemohli. (Co tedy tvorům a
zvláště lidem vlastně přináleží, to na Boha skrze nějakou po
dobnost přenášíme. Připisují se tedy Bohu ramena, jimiž se
na jeho sílu a mocnost naráží; dávají se mu oči na znamení,
že všecko vidí; ruce, že všecko působí a činí; uši, že všecko
slyší; ústa, že vší spasitelné pravdě vyučuje; nohy, že všudy
jest přítomen, a to vše jen proto, by se nám takým způsobem
zřetelněji a patrněji na rozum dalo, že Bůh všecko ví, všecko
zná, všecko slyší, všecko řídí a spravuje, a všecko může. Nebe
jest jeho trůn, a zem jeho podnož.

Poněvadž ale Bůh jest pouhý duch, tedy sklánějme se
před ním tolikéž v duchu a pravdě. Bůh zavrhuje takovou
službu, kteráž se jen ústy koná, a nejde ze srdce. (Isai. 29,
13.) On chce míti srdce lidské; chce a poroučí, bychom to,
což ústama svýma se modlíme, srdcem též cítili. Protož pěl
jeden básník takto:

„Ne v úst hlasu Nech struny znít,
Zpěvu krásu Srdce chce mít;
Bůh zakládá! Kdo miluje,
Ducha žádá. Milý mu je.““

S. 41. Bůh jest věčný.

Všecko svůj počátek vzalo. Byl jest čas, v kterémžto
andělů, lidí a všech ostatních tvorů nebylo. Toliko Bůh, jenž
stvořitel a původ jest všeho, sám jediný od nikoho nemá pů
vodu. On zde byl, dříve než se nebe stkvělo, dřív než země
byla, dřív než cos živého po ní chodilo. Jako ale Bůh žád
ného původu a začátku nemá, tak nemá a nemůže míti též
žádného konce; neboť jest duch (S. 40.), a jakožto duch ne
rozdíhtelný a nesmrtelný žádnému porušení aneb zničení po
droben není. Bůh tedy nemá ani začátku ani konce, u Boha
není ani minulosti ani budoucnosti; před jeho očima jest všecko,
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co se již stalo a budoucně teprv stane, ne jináče, než jakobysefonyníprávědálo.© Dnové,měsícovéalétauBohane
jsou. To vše jest jen pro nás, jenž rosteme a stárneme, a
týmž způsobem čas měříme. U Boha ale jesti to jináče, před
ním jest deset a dvacet millionů let co jedno okamžení.

Poněvadž ale Bůh nemá ani začátku ani konce; poněvadž
byl vždy, jest a bude vždycky, tou příčinou říkáme o něm, že
jest věčný. Tuto vlastnost i písmo svaté Bohu přikládá, nebo
výslovně ho nazývá „věčným.“ (1. Mojž. 20, 33.) Korunovaný
pak žalmišta Páně prozpěvuje takto: „Prvé než učiněny byly
Acry, neb spůsobena země %okršlek; od věků až na věky ty
jsi Bůh.“ (Žalm 89, 2.) A opět dí takto: „Na počátku, Ho
spodine, ty jsi založil zemi : a dílo rukou tvých jsou nebesa.
Onať zahynou, ty pak jsi tentýž a léta tvá nezhynou.“ (Žalm
101, 26—28.)

(Vědouce, že všecko pomíjí, hyne a se ku konci svému
blíží, a že toliko Bůh trvá v nezměnnosti od věčnosti do věčnosti:

a) nezakládejme sobě mnoho na světě tomto. Jeden zbožný
muž, jmenem Tomáš Kempenský, zvolal: „Marnost nad mar
nosti a všecko jest marnost, leč toliko Boha milovati a jemu
samému sloužiti.“ *) Nebylo toho všude zde, a zase nebude.
Nechtějme tedy srdce svého vázati ani na někoho z lidí, ani
na statky vezdejší; nebo vše jest jenom dým a pára, a trvá
toliko do času.

b) Ti, ježto tebe milují, scházejí se světa. Milujeli ale
tebe Bůh, milovati tebe bude na věky. Rovně tak 1 ti, ježto
tebe nenávidí, mohou umříti. Smrt tvá anebo jejich může tě
osvoboditi ode všeho. Rozhněval-li jsi ale Boha svého, neosvo
bodí tebe od něho ani smrt. Živ bude ku pomstě tvé na věky,
a hřích, kteréhož jsi se před desíti, dvaceti lety dopustil, stojí
před očima jeho, jako bysi jej právě nyní byl spáchal. Pěkně

WA“w>
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*+ De imit. Christi I. 1. c. 1.

8



116 Bůh jest neproměéulivý.

„Jak Pán Bůh v sobě věčnost má,
Tak věčná jsou též zaslíbení,
Tak věčná jsou vyhrožení,
Fak věčná jeho vyplnění;

Tak věčný život cnostným dá,
I hříchy věčně potrestá.“

S. 42. Bůh jest neproměnlivý.

Všecko na světě jest ustavičným proměnám podrobeno.
Netoliko lidé, alebrž i země, a celí národové se mění. Kam
se poděli ti králové, jenž takměř celým vládli světem a pred
jejichžto mocí se vešken svět třásl? Hle již není ani stínu po
nich, královské jejich stolice jsou vyvráceny, a královské jejich
žezlo v jiných se nachází rukou. Tak jedni druhým ustupují,
jedno s druhým se střídá, a často v malé chvíli celého světa
způsob převrácen bývá. Krásné a utěšené krajiny Se v pustiny
proměňují, an opět jiné, které prvé toliko divoké zvěři za obydlí
sloužily, bohatstvím 1 slávou vynikají, a utěšenou vlastí pře
mnoha lidí se stávají. I tato naše milá vlast, která za našich
časů tak velikými a pěknými městy jest ozdobena, a tak be
dlivě od rukou lidských vzdělávána, co medle před dvěma ti
síci lety byla, co jinéhož než velikou pouští, ve kteréž lítá
zvěř, a snad ještě divočejší lidé své obydlí měli? A jak často
novými obyvateli byla osazena, jak často od nepřátel zhubena,
zloupena, a krví svých obyvatelů zmočena ?

My sami tolikéž mnohonásobným podrobení jsme promě
nám. Těio naše roste, a sotva že dospělo, již opět chřadne,
slábne, schází, a posléz dlouhou prací setřené v prach a popel
se obrací. Mysl naše se vždy novými a novými předměty obírá,
hned sem, hned tam bývá puzena a tažena. Vůle naše rovně
tak v ustavičném trvá kolotání, a co třtina každým větrem se
klátící hned k těm hned k oněm žádostem se skloňuje, nešouc
se bez přestání s jedné strany na druhou. Odtud pochází, že
co se nám teď líbí, po malé chvíli se nám protiví, a že co
dnes milujeme, zítra snad nenávidíme. Takové proměně podro
ben jest 1 rozum náš; neb nejednou se nám přihází, že co jsme
dnes za pravo a dobro měli, zítra to snad již za bludné, zlé
a škodné pokládáme.
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Veškeren svét se tedy mění, mění ustavičně a bez pře
stání. Toliko Bůh se nikdy nemění; on vždy zůstává tentýž od
véků až na věky, mižádné dokonce nejsa podroben proměně.
On od věčnosti stejně smýšlí, stejné volí, stejně jedná, on
týmž jest, kterýmž byl na počátku, jeho sláva a jeho dokona
losti nemohou ani rozmnoženy ani umenšeny býti. „U Boha,
jakž apoštol sv. Jakub praví, není proměnění, ant proměnění
zastínění.“ (Jak. 1. 17.) A proto také on sám dí o sobě: „Já
Hospodin jsem, a neměním se“ (Malach. 3, 6.)

a) Jestliže ve světě všecko se mění, a nic zde nemá stá
losti, tedy v Boha samého doufejme, a k němu samému úto
čiště svoje beřme, jenžto sám jediný nikdy se nemění a vždy
živou jest studnicí všeho dobra, vší radosti a útěchy. Přátelství
tohoto světa, přízeň, čest, sláva a bohatství jsou věci příliš
nestálé, nejisté a proměnlivé. Nejednají-li tedy všickni ti velmi
nemoudře, kdož na tv neb takové věci spolehají? Není-li to
bláznovství, ve věcech tak nejistých doufání svoje zakládati?
Nebyli-li by tisíckráte blaženějšími, kdyby raději těch pokladů
sobě skládali, „jichžto ant rez, ant moť nekazí, ami zloději
kradou“ ? (Mat. 6, 20.)

b) Vidouce, an sami tak mnohonásobným jsme podrobeni

proměnám, neměli-li bychom po onom nám zaslíbeném blaho
slaveném proměnění toužiti, skrze kteréž toto porušitelné tělo
naše má obléci neporušitelnost? Nebojme se tedy toho času, ve
kterémž toto proměnlivé tělo s sebe svlečeme, anobrž těšme
se na čas ten veliký, v té jisté naději postaveni jsouce, že se
potom měniti přestaneme, tělo neporušitelné oblečeme, a Boha
ustavičně viděti, milovati, chváliti a požívati budeme.

c) Bůh jest neproměnlivý; tak též neproměnlivé jest každé
jeho vyřčení, každý slib a rozkaz jeho. Dřív nebe vezme
skončení, dřív nebesa i země pominou, nežby Bůh jen slovo
jedno, jen slib jeden, jen přikázaní jedno z úst svých vyšlé
změnil. On není jako člověk vrtkavý, on se nikdy, on i svých
slov, svých slibů nikdy nemění. Protož při všem na Boha je
nom hledme, a jeho se pevně držme.



118

S. 43. Bůh jest nesmírný, všudy přítomný,

Písmo svaté praví o Bohu: „že nebesa a nebesa nebes
nemohou obsáhnout ho,“ (Paralip. 2, 6.) Dále © něm praví:.
„že vyšší jest než nebe, a hlubší než peklo“ (Job 11, 18.)
Ano Bůh sám o sobě vece: „Nebe stolice má, země pak pod
nož noh mých.“ (Tsai. 66, 1.) A skrze ústa proroka Jeremiáše
takto osobě mluví: „Já nebe%zemi naplňuji.“ (Jerem. 23, 24.)
Není tedy místa ani na nebi ani na zemi, kdežto by Boha
nebylo. Všudy na každém místě, každému tvoru jest Bůh pří
tomen; však ale ne tak, jakoby na způsob těla po celém světě
byl rozšířen, nobrž že celý jest v celém světě, a celý v každé
částce jeho způsobem tajným, nevýmluvným, nepostižitelným.
Tato pak vlastnost Boží slove „nesmérnost.“

Jakkoli Bůh všudy jest přítomen, však říkáme přece, že
jest na nebesích, aneb že se dívá s nebe dolů, aneb že jest
v chrámě, aneb že to neb ono místo opouští. To ale jen proto
říkáme, poněvadž Bůh zvláště na nebesích bydlí, a tam se vy
voleným svým požívati dává, a potom aby se ukázalo, že zvlášt
ním a výtečným způsobem tam jest přítomen, kdež něco pů
sobí, aneb kdež nějakým zvlaštním a podivným. skutkem své
nestihlé dokonalosti objevovati ráčí.

(Poněvadž ale Bůh jest všudy a na každém místě, protož
a) nikdo se před ním ukrýti, nikdo jeho moci utéci ne

může. Od tváři Boží utéci chtěl prorok Jonáš, ale Bůh všudy
ho nalezl. Utekl se na moře, a i tam byl mu Bůh přítomen.
Stala se bouře na moři; Jonáš dal se uvrci do zjitřeného moře,
ale i v hlubinách mořských byl mu Bůh přítomen, an ho dalodvelrybypozřít.© Bylvbřiševelryby,a1zdemělBoha
při sobě. Velryba jej vychrlila na břeh, a Jonáš přišel do
Ninive; však 1 zde Bůh mu byl přítomen, požehnav jeho řeči
tak, že se obyvatelové dali na pokání. Odtud odebral se na
horu, a 1 zde byl Bůh při něm, an mu příjemný stín pod bře
čtanem spůsobil, potom náhle břečtan zahubil, a posléz Jonáše
poučil a potěšil. A tak i při tobě člověče jest Bůh vždy a
na každém místě. Jdi a utec se kam chceš, od tváři Boží
přec neutečeš. Protož dobře prozpěvoval David: „Kam půjdu
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od Ducha tvého? a kam od tváři tvé uteku? Jestliže vstou

pím na nebe, tam jsi: pakli sstoupím do hrobu, přítomemjs.
Vezmu- křídla svá na usvátě a bydleti budu v končinách
moře: %tam ruka tvá dovede mne: a držeti mne bude pra
vice tvá.“ (Žalm 138, 7—10.)

b) Vědouce, že Bůh na každém místě jest, pamatujme na
to, že jest i svědkem činů našich. A protož chraňme se, něco
mysliti, mluviti a činiti, cožby velebnost přítomného Boha ura
ziti mohlo. Když nás něco k hříchu pokouší, rceme s Jose
fem Egyptským: „Kterak mohu to zlé činiti a hřešiti proti
Bohu svému ?““ (1. Mojž. 49, 9.)

c) Víme-li, že Bůh na všech místech jest přítomen, klá
nějme a modleme se jemu na každém místě, každé místo, kde
jsme koli, činíce chrámem a svatyní jeho.

ad) Víme-li nejposléze, že všudy jest Bůh přítomen, po
téšme se tím, že nejsme sami sobě zůstaveni. Vězme, že když
jsme 1 0 samotě, že nejsme docela osamělí, nobrž že Bůh jest
při nás a s námi, a že na každém místě nás slyší, nás vidí a
nám pomoci může.

S. 44. Bůh jest vsevědoucí.

Nenít žádné věci na světě, žádné pravdy, kteréžby Bůh
nepoznával. Bůh ví všecko; on zná, co se kdy stalo; zná, co
se koli děje; zná 1 to, což bude; před očima jeho jest všecko
odkryto. Protož praví o něm písmo: „že oči jeho spatřují
všecku zemí“ (2. Paralip. 16, 9); praví a tvrdí o něm, „že
šetří cest člověka, a všecky kročeje jeho počítá“ (Job 31, 4.);
„že všecka žádost naše a lkání naše před ním není skryto.“
(Žalm 138, 11—13.) On ví i to nejtajnější a nejskrytější,
což všem očím lidským jest zahaleno. Tou příčinou dí písmosvaté:„Fane,inocvůkolmnejesttoběsvětlem.© Nebam
tmy čeho před tebou ukrýti nemohou; moc tobě svítí jako den,
tma rovně tak, jako světlo“ (Žalm 138, 11—13.) Všecko
Bůh zná a ví, zná také hlubokosti duše naší, a vše, což my

slíme, cítíme, žádáme a volíme, zouplna ví. A možno-h, abyneznalanevěděl.Nezná-liřemeslníkdílarukousvých?| Ne
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musí-li tedy i ten, jenž ducha našeho stvořil, zouplna jeji povahujehoznáti?© Bůhokonašetakzhotovil,byvidělo,uši
naše tak spořádal, by slyšely, a on sám by neměl všecko vidétiaslyšeti?© Onsrdcenašestvořil,anemělbyvěděti,co
se v něm děje? On učinil, že mysliti můžeme, a nemělby myšlenínašeznáti?© Nepraví-lislovoBoží,„žezkušujesrdcea
ledví“? (Žalm 7, 10.) Nedí-li, „že všecka srdce zpytuje a
všem myšlením mysli rozumí“ ? (1. Paralip. 28, 9.)

Z toho však, že všecko Bůh předvidí, nenásleduje, že by
naší svobodné vůli násilí nějaké činil, aneb že bychom bez svo
bodenství. z jakési nutné nevyhnutelnosti činiti musili to, co
Bůh předvidí. Nikoli! — Vševědoucnost Boží neruší svobodné

vůle naší. Neboť u Boha, jak již řečeno bylo, není ani minu
lého ani budoucího času, jemu jest všecko přítomno, tak ja
koby se to teď právě dálo; a protož ty budoucí skutky naše,
kteréž budeme konati, nestanou se proto, že je Bůh předzvídá ;
nébrž staví se před jeho oči, jakobychom je nyní již konali.

(Jsouce ale tím ujištěni, že Bůh všecko ví a zná, a že i
do těch nejtajnějších záhybů srdce našeho proniká :

a) varujme se všeho, cožby se mu nelíbilo, a sice nejen
všech zlých řečí a skutků, nobrž i všech zlých myšlení a žádostí.
Pečujme o to, bychom vždy před Bohem čisté měli srdce, a
cokoli činíme, s dobrým činili úmyslem.

o) Nekormutiž se srdce naše, lidé-li nás zle posuzují, a
skutky naše na zlou stránku vykládají. Když nás lidé v křivé
podezření berou, a není nám možno, ukázati jim nevinnost svou,
tedy se tím spokojit hleďme, že aspoň Bůh jest svědkem ne
viny naší, a že byloliby to nám užitečno, i naši nevinnost 1
našich utrhačů zlobu může objeviti, jakož toho dokázal na ne
vinném Josefu Egyptském a šlechetné Susanně.

c) Tato pravda, že Bůh všecko ví, spravedlivému člověku
rodí líbezný potok rozkošné naděje; ale v srdci zlém a hříchy
obtíženém rozlévá jedovatou žluč a hořkost. Bůh ví, co kdo
dobrého činí. on zná každou slzu, každou dobrou žádost, každé
nábožné vzdechnutí, každou prosbu, každé naše s hříchem, svě
žem a tělem zápasení; ví také o tom soustu chleba, kterýmž
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jsme hladového nasytili; ví. což dobrého jsme i v skrytě uči
nili, a protož se může každý potěšiti, a k hojnější ještě spra
vedlnosti probuditi. Avšak totéž pomyšlení působí hříšníkům
strach. Bůh vševědoucí zná nejtajnější nepravosti jejich, a ne
mine jich hněv a trest jeho. Snad se tím těší, že zlých skutku
jejich žádný člověk nevidí. Ale to jim nic platno není; neboť
co lidem tajno jest, odkryto jest před okem Božím. Pokrytý
hříšník může lidi oklamati, ne ale Boha. Nechcemeli tedy k po
krytcům připočtení býti, čtůme dobře 1 v skryté, když na nás
žádné oko lidské nehledí.

S. 45. Bůh jest neskončeně moudrý.

Bůh jest svrchovaně moudrý, to jest. všeho, což dobré a
prospěšné jest, nejdokonalejší má vědomost. Neskonalou mou
drost jeho hlásají nebesa i země , nebo všecko jest krásně 1
moudře učiněno. „Jaká pěknost na nebi, na zemi, a na moři“
volá svatý otec Augustin, „jaká libost z hojnosti světla, a při
tak divné ušlechtilosti slunce, měsíce a hvězd; jaká pěknost
v stinných hájích, jaká barva a vůně rozličných květů, jaká u
velikém mnozství rozličných ptákův štěbetavých a pestrých;
jaká v mnohotvárném způsobu tolika a tak znamenitých živoči
chův!“*) A my dokládáme, jak krásný a moudrý ve všem
panuje pořádek, jak podivně jest jedno s druhým spojeno!
Zhasní slunce na blankytu nebes a hned zpustne tato země
naše: neb žádná bylina, žádné zvíře, žádný člověk nemohlby
na ní býti živ. Kdyby dále od nás vzdáleno bylo, než jest,
všeby zmrzlo a zhynulo. Kdyby ale blíže nás bylo, zase by
nás, i zvířata 1 všecky rostliny spálilo. Kdyby mezi námi a
sluncem nebylo tekuté, pružné, prosvítající povětří, nobrž ně
jaké jiné tělo hmotné, temné a takové, ježto by paprslků slu
nečnch nepropouštělo, slunce by nám nic platno nebylo, a věčná
tma by nás přikrývala. Kdyby země naše se v 24 hodinách
okolo sebe neotáčela, polovice její nespatřilaby nikdy blahočin
ného světla slunečního. a nestřídalby se den s nocí. A kdyby

+) De civitate Dei lib. 24, c. 24.



122 Bůh jest neskončeně moudrý.

země naše v jednom roce, aneb v 365 dnech a šesti hodinách
se okolo slunce netočila, nebyloby rozdílu v letních počasích,
nenásledovaloby jaro na zimu, na jaro léto, na léto podzimek,
A jak 1 toto ročních čtvrtí po sobě následování přemoudře jest
zřízeno! Po kruté zimě ne hned vedro letní, nýbrž levné jaro,
po horkém létě ne hned prudká zima, nébrž mírný podzimeknásleduje,neboťbytělonašeténáhlézměnynesneslo.© Protož
musí z tuhé zimy k horkosti léta levným jarem, z palčivého
pak léta mírným podzimem k zimě připraveno býti. Kdyby ne
bylo mlhy, mračen, dešťů, rosy, větrů, zle by bylo posloužíno
rostlinám 1 živočichům. Jedenkaždý tvor takovými opatřen jest
oudy, jakovýchž mu právě k vyhledávání zvláštní své potravy
jest potřebí. Jedenkaždý tvor jest též přiměřenou schopností
a silou obdařen, by to, k čemu ve světě sloužit má, náležitě
vykonati a zastati mohl. Všecko moudře jest zřízeno, všecko
vzájemně sobě slouží, všecko jest vespolek spojeno. Každý
červ, každé zvíře, každý list na stromě, každý pták v povětří,
každá ryba ve vodě, všecko, nač pohledíme, káže moudrost
Stvořitelovu. Někdo pravil, že jest to ve světě tak, jakož v ho
dinách. Vyjmešli z hodin jediné kolečko, aneb přeložíšli na
jiné místo, neb vylomíšli jediný zoubek z kolečka, hned hodiny
nejdou. Tak právě jest ve světě. Kdyby jedno chybělo anebo
jináče bylo, jižby krásný a utěšený pořádek zrušen byl. Dobře
tedy prozpěvuje korunovaný prorok: „Jak zvelebení jsou skut
kové tvoji, Hospodine ! všecky věcí v mouďrosti jst učinil.
(Žalm 103, 24). A svatý Pavel píše: JÓ hlubokosti bohatství,
moudrosti i umění Božího,“ (Řím. 11, 33.)

(Poněvadž pod vládou svrchovaně moudrého Boha ve světě
žijeme, protož

a) buďme se vším spokojeni, což Bůh na nás sesílá. Vše
cko, buď dobré anebo zlé, s stejnou myslí z přemoudré ruky
jeho přijímejme.

b) Nepřestávejme na tom, moudrosti Boží toliko se obdi
vovati, nobrž za povinnost si to ukládejme, jí také následovati.
Protož obzvláštní na to mějme pozor, zdali to, což v úmysl bé
feme, anebo v skutku děláme, nějaký pravý užitek přináší..
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Nebo tehdáž toliko jednáme s Bohem a dle vůle jeho, když
moudře jednáme, dobré od zlého, užitečné od škodlivého pravě
rozeznávajíce.

c) Vězme posléz v jistotě, že, co Bůh koli ve světě činí,
dobře a pravě činí. Jakkoli vždy nahlížeti nemůžeme, proč to
ono tak a ne jináče se děje; však úplně věřme i doufejme, že
to vše k rozmnožení jeho cti a slávy a k našemu dobrému.
slouží a směřuje. A hle, přece jest mnoho takových lidí, jenž.

se skutky Boží krátkozrakým rozumem svým mudrovati opova
žují. Zde prý něco schází, tam prý zase něčeho nazbyt jest;
to ono prý by v lepším způsobu mohlo býti. Takovým opováž
livcem byl, jak se povídá, jistý pocestný. Leže v stínu veli
kého dubu díval se na keř tykvový, kterýž na blízkém plotě
bujně vzhůru rostl. „„Hum,hum“ pravil a kroutil hlavou, „to
se mi nelíbí, že ten nízký malý keř tak veliké a krásné tykve
nese, a tenhle veliký a slavný dub tak malé žaludy má. Ne
mohl-liby silný a statečný dub těžké a veliké tykve snáze né
sti, než tato slabá, nepatrná bylina? a neslušely-liby mu lépe
veliké tykve, než tyto malé žaludy? Ó kdybych já byl svět
stvořil, jináče by to musilo vyhlížeti; na krásném a velikém
dubu muselyby se teď veliké, zlatožluté a těžké tykve skvítí“
Sotva že to řekl padl mů žalud na nos, a ranil ho tak, že
krvácel. Tu však on hned své bláznovství poznav, vyvolal:
„O běda mně! Ale mnohem hůř by mně bvlo, kdyby tento ža
Jud byl býval tykví, jisté bych smrtí byl neušel.“

S. 46. Bůh jest nejvýše prozřetelný.

Poněvadž Bůh všecko, což stvořil, zachovává, řídí a Opa
truje, o všecko pečuje, vším vládne, a všecko k dobrému svých
tvorů, zvláště pak k dobrému člověka spravuje, protož „pro
zřetelným“ sluje. Že pak Bůh v skutku jest nejvýše prozře
telný, o tom se nejedním důvodem ujistiti můžeme.

Boží řízení a opatrování světa veškerá přirozenost hlásá.
Proč slunce tak pořádně vychází a zapadá, že se to na vlas
ustanoviti může? ©Pročměsíc tak pořádně roste a ubývá?
Proč každá hvězda tak pořádně koná běh svůj, proč jedna
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druhé v běhu nepřekáží. a jedna druhé se nedotýká? Proč se
ustavičně neproměnným řádem den s nocí, zima s jarem, a léto
s podzimkem stiídá? Dálo by se to vše tak pořádně a moudře,kdybynebyloředitele,pánaaspravovatelevšeho?© Bůhneto
liko na obloze slunce, měsíc a nesčíslný počet těl nebeských,
nobrž i na zemi všecko vede, řídí a opatřuje. Považ způsob
vody, prachu. kamení a kovů na zemi. Zdali se i tu pravi
delnost a pěkný, stálý pořádek nespatřuje? Považ veliké mnoz
ství přerozličných bylin na zemi. Proč tak pravidelně pučí,
rostou, kvetou a ovoce vydávají? Považ konečně všeliké živo
čichy na zemi, V zemi a nad zemí a konečně 1 ve vodách.
Zdali všickni nemají potravy své, všickni pořádně se neplodí,nerodí,azasenepocházejí?© ZdaliBůhnepečujerovnětako
toho nejopovrženějšího broučka, jakož o velikánského slona?
Zdali krásou neodívá rovně tak té po zemi se plazící bylinky,
jakož onoho nebetyčného cedru na horách Libanon? Podívejme
se vzhůru neb dolů, na ty neb ony tvory, všudy nalezneme pa
trná znamení správy a vlády Boží.

Že Bůh veškeren svět otcovskou moudrostí a dobrotou

řídí a spravuje, tím nás i písmo svaté ujišťuje. © čem medle
písmo svaté nejčastěji a nejzřetelněji rozpráví? O tom zajisté,
že jest Bůh pánem a vladařem celého světa, jemu že všecko
jest podrobeno. že se nic ve světě bez vědomí a vůle jeho státi
nemůže, že všecko k dobrému konci vede, a žeby všecko na
porád se převrhlo, kdyby toho nedržela a nespravovala nej
světější a všemocná ruka jeho. Podle svědectví písma svatého
stvořil Bůh svět, a bez Boha by svět ani okamžení státi ne
mohl. Písmo výslovně praví: „fatřte na krkavce, Bůh krmí
je. Patřte na lila, na trávu, Bůh tak odívá.“ (Luk. 12.)
A na jiném místě vece: „Tvá, Otče. prozřetelnost spravuje apořádávšeckyvěcilíhezně.“© (Moudrost14,3.8,1.)

Zvláště pak nás lidi má Bůh v laskavém opatrování svém,
staraje se o pokolení naše. Člověk, jehož tak vznešenými dary
ozdobil, učiniv ho sobě samému podobným, největší požívá péče
a ochranyjeho. Jako laskavý otec bdí nad dítětem svým: rovně
tak 1 Bůh bdí nad každým člověkem. řídí a spravuje jeho kroky,
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šetří jeho činů a skutků, a všecko k dobrému jeho vede. Důkazem
tohojsou rodina Noemova, Josef Egyptský, Mojžíš a veškeren lid
Israelský, Saul, David, Eliáš, Daniel, Tobiáš, a každý vůbec člo
věk; neboťjedenkaždýz vlastního života svého tím se může snadno
ujistiti, že má Boha svrchovaně prozřetelného nad sebou, a že
všecek jest v moci a pod správou jeho. Nad to výše sám vtělený
Syn Boží nás tím ujistil; nebo vedle učení jeho tentýž Bůh, kterýž
nesmírné slunce řídí, a hvězdám cestu vyměřuje, i polní by
linky krásně odívá, a ptactvo nebeské živí, tentýž Bůh pravím
i o každého člověka pečuje tak, že mu ani vlas na hlavě jeho
zhynouti nemůže. (Mat. 10, 29.) Dopouští sic Bůh mnohdy
kráte na lidi veliké bídy a strasti, avšak má při tom velmi
moudré a dobrotivé úmysly; neb činí to proto, aby z těch bíd
a strastí člověku daleko větší blaho vykvetlo. L. P. 399., 400.
a 401., tedy po tmi léta bylo časté zemětřesení v Konstantino
poli, kteréž hrůzou a úzkostí naplnilo všecky obyvatele. Toho
času byl sv. Jan, jenž pro svou serafínskou výmluvnost „Zato
ústým“ nazván jest, biskupem téhož města. Avšak tato častá
zemětřesení více účinkovala, než všecka jeho kázaní. Strach
všecky jiné náruživosti pojal tak v uzdu, že se nikdo již ne
oddával hříšným rozkošem tohoto světa. Lidé se oddali bdění,
postům, dávali almužny, trvali na modlitbách, vzdychali, kvíleli,
plakali, káli se z hříchů svých. Scházeli se sice, ale nek ra
dovánkám, hostinám a kratochvílím, jakož jindy; alebrž do
chrámů, k společným a veřejným modlitbám a k službám Bo
žím. Zpívalo se, ale ne jako jindy, zpěvy světské; nýbrž
žalmy a kajicné písně. Ve dne v noci konaly se modlitby,
horlivost v službách Božích, dobročinnost, milosrdenství a po
kání neměly takořka konce a mezí. Ejhle, jak blahodějné
ovoce z toho dopuštění Božího vykvetlo!

Poněvadž Bůh v skutku všecky věci na nebi i na zemi
řídí a spravuje, a nic se ve světě bez vědomí a vůle jeho
státi nemůže: tou příčinou není vlastně žádné dokonce náhody,
a nic se neděje maní; nébrž všecko stojí 1 padá moudrým ří
zením Božím, a všechno se děje svatou vůlí toho, jenž i tu
nejmenší věc k vytčeným cílům a záměrům vede. Žádný ten
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slepý jakýsi osud nevládne světem, nobrž všecko jest v ruce
Boží. Nezdáli se to býti pouhou náhodou, jestliže člověk od
práce unavený, přijda domů, vrhne sebou na zem, a usne. Ne
zdáli se to pouhou náhodou, jestliže z hnízda vlašťovičíhojemu
spícímu lejna padají na oči, připravující ho o zrak? To vše
se starému a nábožnému Tobiáši přihodilo, a mnohý snad ře
kne, že se to pouhou náhodou stalo. A přec tomu tak není;
nebo stalo se to z vůle Boží. Bůh chtěl totiž Tobiáše zkusiti,
a protož také po čase řekl k němu archanděl Rafael: „A že
jsi byl příjemný Bohu, potřebí bylo, aby pokušená zkusilotebe.“© (Tobiáš12,13.)

Zrodily se sice ve zvrcených a zpletených hlavách rozličné
námitky proti tomuto pravému Božímu učení. Byli jsou, ježto
pravil, že se ve světě neděje všecko pravým a náležitým způ
sobem, že vichry, zemětřesením, povodněmi, krupobitím, suchem,
bleskem, ohněm mnohdykráte všecky tvory trpěti musí; že do
moře a na místa opuštěná mnohdy prší, a zatím osení na úrod
ných polích práhne a schne; že rostou byliny jedovaté, a mnohá
zvířata že jsou též jizlivým smrtonosným jedem opatřena; že
jest ve světě tak mnoho neužitečného, anobrž škodlivého hmyzu,
jenž člověka o krásné ovoce stromů připravuje, a jinými ještě
způsoby souží a trápí. — Nám budiž dosti na tom, že jak pí
smo svaté tak i neomylná učitelkyně Boží pravdy, církev ka
tolická, zřejmě tomu učí, že Bůh vše řídí, spravuje, opatřuje a
k dobrému konci vede. A poněvadž vědomost naše není vě
domost Boží, protož nám nikoliv divno býti nesmí, něčeholi nám
pochopiti nelze, což Bůh činiti ráčí. Soudy jeho jsou nevyzpy
tatelné, a protož rádno jest, u věcech, kterýchž pochopiti ne
můžeme, posečkati se svým soudem až do toho dne, kdy se vše
v jasném světle ukáže, což nás teď tajno jest. Nechať se ve
světě děje, co děje, všecko přece k celku náleží, a pevným ve
spolek jest svázáno svazkem. Kdo toliko k částkám prohlédá,
celku krásy a pořádku nikdy myslí svou nepojme. Tak ku př.
černá barva očím se nelíbí, a přece se v malbě, spojena s ji
nými barvami, krásnou stává. Vědomosti naše jsou chatrné ;
nepokládejme tedy to, čehož zúplna neznáme, za neužitečné,
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anobrž i škodlivé. I smrtonosný jed, užíváli se ho náležitě,
státi se může dobročinným lékařstvím.

Praví dále, jestliže prozřetelný Bůh všecko řídí, proč pak
se často dobrým zle vede, a zlým dobře? Na to odpovídáme:
ne všickni. jenž se zdají dobrými býti, v skutku též dobří jsou.
Jsou i pokrytci, jenž pod barvou a pláštíčkem šlechetnosti skrý
vají lotrovské srdce. Člověk ale toliko podle zevnitřnosti soudí,
anto Bůh zkušuje srdce a ledví. Avšak i nábožní nejsou pro
sti a prázdní všech poškvrn. Blaze tedy jim, jestliže se již zde
na zemi V ohni všelikého trápení očistí. Tyto pak kříže, kte
réž Bůh na ně někdy sesílá, a kteréž se toliko tělu nelíbí,
vlastně ale nejsou nic zlého, jelikož mnohý z těch, jenž jich
musí okoušeti, daleko šťastnějším jest onoho, kterýž bohatstvím
a všemi statky zemskými oplývá. Ano jestliže Bůh chce jimi
miláčka svého zkusiti, očistiti a v dobrém utvrditi, nejsou ne
toliko nic zlého, alebrž jsou velikým dobrodiním. Konečně jest
liže zde dobří a nábožní mnohé těžkosti a nesnáze trpěti muší,
tedy tím hojnější bude jednou jejich odplata, a tím více se tě
šiti mohou, že právě to, což nyní trpěti musí, jest jim jistým
lepšího budoucího života rukojemstvím. (Co se ale zlých tkne,
Jjimžto se prý zde mnohdy velmi dobře vede, nevěřím tomu, by
v skutku tak velmi šťastni a blaženi byli. Zdají se býti jen
na oko šťastnými, uvnitř jsou ale v pravdě velmi nespokojeni
a sklíčeni ; neb bez přestání je svědomí šťípá co had jedovatý;
a hryže co červ nikdy neumírající Ty pak pozemské statky,
jimižto oplývají, nepřinášejí jim té radosti a rozkoše, kteréž
v nich hledají, nobrž velmi často proměňují se jim v hořkost
a jed. A dejme tomu, žeby zlý a bezbožný ušel v tomto ži
votě všechněm Božím trestům, a žeby se mu zde v skutku po
řád velmi dobře vedlo, coby medle z toho následovalo? Zdali
snad to, že ho nikdy spravedlnost Boží nedostihne? Odstup to;
neb slovem Božím vyučeni, v celé jistotě víme, že tím přísnější
soud a tím větší trestové čekají ho na věčnosti.

(Již tomu prozřetelnému spravovateli a řediteli celého
svéta, v jehožto rukou všecky věci jsou, jenž všechno zacho
vává, řídí a spravuje tak, by to k naší blaženosti sloužilo,
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vroucí díky vzdávejme, nepřipisujíce štěstí aneb neštěstí svého
slepé jakési náhodě, ne přízní svých přátel, anebo zlosti nepřá
tel, ne schopnostem svým a svému přičinění; nobrž Bohu Sa
mému všecko přičítejme, což přichází na nás, Bohu pravím,
jenž všecky věci na nebi i na zemi řídí a spravuje, a bez je
hožto vědomí a vůle nic se ve světě státi nemůže.) *)

*) K utvrzení důvěry naší ve vševládnoucí a všespravující prozřetelnost Boží
necháť slouží následující příklad. Sv. Efrém, kterýž 1. P. 378 umřel, byl
v mladém věku svém pacholíkem velmi svévolným. Jednou ho někam po
slali jeho rodičové. Jda lesem uzří nedaleko od sebe krávu jednoho chu
dého člověka. Rozpustilý mladík házeje na ni kamením, honil ji tak dlouho,
až již více běžeti nemohla, neboť byla březí. V noci byla od líté zvěři roz
trhána. Nedlouho po tom opět byl od rodičů svých vyslán. Setmělo se, a
Efrém byl přinucen, u jednoho pastýře přenocovati. Pastýř se opil, v noci
přišli vlci, a stádo jeho rozplašili. Pastýř ale stál na tom, že Efrém při
vedl zloděje, a protož vlékl ho před soudce, jenž ho dal uvězniti. Brzo na
to byli dva jiní v tomže žaláři uvězněni, poněvadž byli v podezření, že se
velikých dopustili zločinů. Po osmi dnech svého zatknutí viděl Efrém ve
snách krásného ale spolu strašlivého mládence, jenž se ho tázal: Proč by
v žaláři byl? S slzavýma očima odpověděl Efrém, žeby byl nevinným. Mlá
denec řekl: „Vímí ovšem, že jsi se toho nedopustil, proč vsazen jsi byl do
tohoto vězení, než ale vím také, jak tuze jsi se prohřešil na oné krávě a
proti jejímu chudému vlastníku. Uč se z toho, že Bůh jest spravedlivý
soudce. Podobně tak i tvoji dva spoluvězňové neučinili toho, pročež zatknuti
byli, ale zeptej se jich, nejsouli sobě jiných přečinění svědomi ?“ Na to zmi
zel mládenec. Efrém se jich ráno poptával. I řekl jeden, že není vinen
tou vraždou, pro kterouž zde uvězněn jest. Před nedlouhým časem ale šel
přes most, s něhožto právě někdo svéhe protivníka v hněvu dolů do řeky
shodil. Ten že k němu z vody prosebně volal, by mu pomohl, já ale, řekl
dál, neustrnul jsem se nad ním, šel jsem dále, a on se utopil. Pro tento
hřích tresce mne Bůh. Druhý byl obviněn z cizoložství. Avšak pevně na.
tom stál, že tomu tak není; než ale pravil, že před dvěma lety dva bratří,
jichžto rodičové jsou zemřeli, své sestře dědictví otcovské zadrželi proto, po
něvadž on za 50 stříbrných falešné svědectví dal, že se ona smilství dopu
stila. Na toto svědectví byla ona za nehodnou podílu otcovského prohlášena.
A tenť jest nešlechetný skutek, za kterýž já teď trpěti musím. Nazejtří byli
oba dv.. mučeni, přestáli všecky muky, stáli na tom, že u příčině té, v kte
réž byli nařknuti, jsou nevinni, a byli propuštěni. Na to všecko musil se
Efrém úivati, a pak opět byl v žaláři svém zavřín, kdežto 40 dní sám jedin.
a potom ještě 30 dní s třemi jinými seděti musil. V těchto 30 dnech přišel
k němu opět onen mládenec, a ptal se ho, zdali své nynější tři spoluvězny
zná. Dva z nich, pravil dále, jsou ti dva bratří, jenž svou sestru z lakom
ství vydedili, a onen třetí jest ten zlostník, jenž svého odpůrce s mostu dolů
do vody shodil. Na to zmízel mládenec. Druhého dne dotazoval se Efrém
svých iží spoluvězňů na to všecko, a oni s pláčem ke všemu se přiznali.
Netrvalo dlouho, a všickni tři byli k smrti odsouzeni. Efrém ale zůstal je
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S. 47. Bůh jest všemocen.

Dle konací mocnosti své jest Bůh také všemohoucí. Co
on chce a velí, to se i také hned beze vší překážky stává,
a stává tak, jak se jemu líbí. Všemocně vůli jeho jest všecko,
což se na nebi i na zemi, nachází, podrobeno. Jemu nic není
nemožného, on všecko může a žádných k tomu nástrojů nepo
třebuje. Z jeho vůle slunce svítí a zahřívá; z jeho vůle prší
a země se napájí; on rolímdává úrodnost, vinohradům hrozny,
zahradám krásné kvítí, a stromům rozmanité ovoce. On matkám
plodnost neb neplodnost uděluje; on mladým krkavcům potravu
hotoví; on v lesích divokou zvěř, a na polích skoty a stáda
krmí a živí. Bez něho by nic nebylo, a to, což jest, ani oka
mžení by neobstálo, kdyby toho všemocná ruka jeho nedržela.
On rozdává bohatství i chudobu, on dopouští vojny i pokoj dává.
On jedněm vítězství uděluje, druhé poráží. On vyzdvihuje mocná
království, a opět dle libosti své je vyvrací. Tou příčinoupíše
sv. otec Augustin v tento rozum: „Všemohoucí ruce Boží všecky
věci jednostejně možné jsou. Nebo jí není možněji stvořiti
červíčka než anděla: ani nemožněji roztáhnouti nebe než list
stromový; ani snázeji učiniti vlas než celé tělo: ani nesnázeji
založiti zemi na vodách než vody na zemi. Ale všecky věci,
kteréžkoli chtěla, učinila jakž chtěla, na nebi i na zemi.“ *)
A písmo svaté dí: „Země, boj se Pána; třeste se před Bohem
obyvatelé země; on dí, a děje se; on káže, a hneď to stojí
před očima jeho.“ (Žalm 33.)

U vyplnění nejsvětější vůle jeho nic mu ve světě nemůže
překážeti. I to, cožby dle lidského soudu zdálo se moci jeho

ště 25 dní u vězení. Tu se mu po třetíkráte onen mládenec ve snách zje
vil, řkoucí: „Již poznati můžeš, že Bůh osudy lidskými vládne, a sprave
dlivě soudí.“ Ano, odpověděl Efrém , Bůh všecko dobře činí a spravuje ;
jeho cesty jsou uepostižitelné. I prosil za to, by propuštěn byl ze žaláře, a
mohl budoucně svému Pánu Ježíši s celou duší sloužiti. Mládenec mu při
slíbil, že bude brzo propuštěn. Po pěti dnech přišel onea pastýř, a vyzná
ním jeho Efrém byl očištěn i propuštěn. Od té chvíle ale zasvětil Efrém
vešken život svůj Bohu, stal se později velikým učitelem církve, a nikdy
více již o vládě a správě všeřídícího Boha nepochyboval.

*) Solilog. animae ad Deum.

Jirsik, dogmatika. 9
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býti protivno, sloužiti musí k tomu, by svatí jeho úmyslové
k místu byli přivedeni. Jeho moc, jeho působení má vždycky
průchod, a všecko se tak díti musí, jak se jemu líbí. Bůh
chtěl Josefa nade všecky bratry jeho povýšiti. Bratří jeho ze
závisti osidla mu strojí, a aby se mu sen nemohl naplniti, pro
dali ho za otroka. Avšak přece, co Bůh chtěl, musilo se státi.
Právě to, což mu bratří učinili, sloužilo ku povýšení jeho.
Protož řekl také později Josef k. bratřím svým přišedším do
Egypta: „Ne vaší radou, ale vůlí Boží sem poslán jsem.“
(1. Mojž. 55, 8.) Bůh chtěl lid Israelský vysvoboditi z poddanosti
Egyptské. Farao nechtěl lid propustiti, nobrž spolehaje na moc
svou, pyšně odpověděl Mojžíšovi: „f£ďo jest Hospodin, abych
poslechl hlasu jeho: neznám Hospodina, a Israele nepropustím.“
(2. Mojž. 5, 2.) A přece za nedlouhý čas přinucen byl lid
Israelský propustiti. Takových příkladů, kterými Bůh svoune
skončenou mocnost prokázal, mohli bychom více ještě ku paměti
přivést, kdyby místa k tomu postačovalo. Než už z toho, co
zde řečeno jest, vysvítá patrně, že co Bůh chce, státi se musí,
a Že se všemocné vůli jeho nic nemůže protiviti.

Podobně tak i v tom, co se našeho věčného spasení tkne,
Bůh všecko koná dle libosti své. Sám jednorozený Syn Boží
praví: , Žádný nemůže přijítí ke mně, jediné leč Otec, kterýž
mne poslul, přitáhne ho.“ (Jan 6, 44.) Což i Apoštol Páně
dosvědčuje, an píše: „My nejsme dostateční, mysliti něco samí
ze sebe, jakožto sami ze sebe, ale dostatečnost naše z Boha
jest.“ (2. Kor. 3, 5.) Bychom pravdu poznali, jest potřebí, by
Bůh zatemnělý rozum náš svou milostí osvítil. Bychom poznalé
pravdě neodpírali, a přikázaní Božích ostříhali, potřebí jest, by
naši odbojnou vůli sklonil a pod své sladké jho podrobil. Ne
máme-li ze stavu spravedlnosti vypadnouti, potřebí jest, by nás
sílil a utvrzoval. V hříších jsme-li pohříženi, potřebí jest, aby
nás z toho smrtelného spánku probudil, nám propast, do které
upřímo běžíme, ukázal, a nás spasitelnou bázní svých soudů
naplnil. Dobře praví písmo svaté: že „bez Boha mc nemůžeme
čimti“ (Jan 15, 5.) a že Bůh to jest, „kterýž působí v nás
chtění 1 dokonání podle dobré vůle.“ (Filip. 2, 13.)
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Jižť ale řekne snad někdo, dějeli se ve světě všecko vše
mocnou vůlí Boží; tedy se touže Boží vůlí dějí i hříchové a
Bůh jest tedy jejich původcem. To není pravda! Bůh volí a
obírá toliko to, což dobrého jest; on vše zlé nenávidí. Děje-li
se přece cos zlého, tedy to jenom dopouští a povoluje. Tak
Bůh ani Jidášovi toho zlého vnuknutí nedal, by Krista Ježíše
prodal, ani v srdcích židovských kněží a zákonníků té ukrutné
žádosti nevzbudil, by Spasitele světa usmrtili; nobrž toliko do
pustil toho a povolil, aby onen mistra svého zradil, titéž ale
Pána svého ukřižoval. Jakkoli pak všemohoucí Bůh mnohých
věcí vůli lidské zůstavuje, a jí nižádného násilí nečiní, však
v moci své ji přece má, a nad ní tak panuje, jako dobrý jezdec
nad divokým koněm, kterýž v uzdu pojat, tam musí jíti, kamž
jezdec chce. Za příklad v tom nám slouží Herodes. Úslyšev
od mudrců, žeby se král židovský byl v zemi jeho narodil,
hned se velice zarmoutil, a u sebe ustanovil, to dítě se světa
sprovoditi. Kdyby nebyl prodléval, nobrž hned s mudrci upřímo
byl do Betlema šel, snadno bylby bezbožný úmysl svůj k místu
přivedl. Ale Bůh všemocný ho tak dlouho tajnou a neviditelnou
mocí svou držel, dokud dítě na nebezpečné místo odneseno ne
bylo. Židé často mívali úmysl, Pána Ježíše usmrtiti. A přece
toho k místu nepřivedli. „Nebo ještě nebyla přišla hodina
jeho.“ (Jan. 6, 30.) Bůh je držel neviditelnou mocí svou až
dotud, dokudž určitá hodina nevypršela. Sotva pak ta hodina
odbila, ve kteréž Bůh pokolení lidské chtěl vykoupiti, již hned
také netoliko bohaprázdný úmysl byl v mysli počat, ale i k místu
přiveden.

Poněvadž Bůh všemocen jest, protoža)Chtějmesepředjehomocíkořiti:© Pokořtesetedy
pod mocnou rukou Boží.“ (1. Petr. 5, 6.) Onťjest Pán pánův,
a král králův a každý, 1 nejmocnější na zemi pokorným má
býti služebníkem jeho. Člověče věz, že v jeho ruce leží blaho
1 zatracení tvé, štěstí 1 neštěstí, zdraví i nemoc, život i smrť
tvá. A bysi třeba byl sebe mocnějším, slavnějším a bohatějším,
moci Boží se přece zprotivit nemůžeš. Protož volá písmo: „Moci
ramene tvého (6 Bože) kdo odolá?“ (Moudrost 11, 22.) Kanut I,

9"
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král Dánský, byl jeden z nejmocnějších knížat svého času ;
nicméně zůstal přece pokorným ctitelem Božím, a nic se
mu tak tuze neprotivilo, jakož úsilné pochlebování a neslušné
vyvyšování a vychvalování moci a osoby jeho. Jednoho dne
nazýval ho jeden dvořenín králem králův a pánem země i moře,
jemuž se nic protiviti nemůže. Pobožný král mu nedal ani odpo
vědi, nobrž dal se na trůnu svém snésti k moři, kteréž právě bylo
od větrů zbouřeno. Tu řekl Kanut: „Moře, ty jsi částka mého
království. a musíš mně býti poddáno: protož přikazuji tobě,
bysi se utišilo, a na tyto břehy nevystupovalo.“ Než ale moře
neuposlechlo, alebrž vlny svoje až i na trůn králův vyhazovalo,
tak sice, že se král na útěk dáti musil. Vešken vodou zmočen,
řekl teď k dvořenínům: „Teď jste poznali, jak malou moci ten
nejslavnější král a vladař má, a že toliko jeden jest, jenž
k moři říci může: „Až potud, a ne dále. Marná jest všecka moc
králův. Bůh toliko jest všemocen, a mylidé jsme slabí tvorové.“
To promluviv, sňal s hlavy své korunu královskou, a postavil
ji na hlavu Ukřižovaného, jehožto obraz a kříž pravě nedaleko
byl postaven.

b) Vímeli, že Bůh všecko může, víme též, ku komu se
máme v potřebách svých utíkati, a kde pomoci hledati. Lidé
by často snad nám rádi pomohli, však ale nemohou. Bůh ale
může vždy; onť jest tedy jediný a pravý náš pomocník. Vidímeli
tedy, an pro nás na světě žádné pomoci není, k Bohu se
utečme, jenž mocen jest, z každého nebezpečenství nás vysvo
boditi, z rukou nepřátel nás vytrhnouti a ve všelikém protivenství
nás posilniti. Bůh-li jest s námi, kdo můž býti proti nám?
A protož 1 ten nejbídnější a od celého světa opuštěný člověk
může dobré a utěšené mysli býti, zpomeneli, že sám „Wšemo
houcí“ nad ním drží ruku svou.

„To dobře hleď na srdci míti:
Jen představ sobě Tvorce moc,

A vůli svatou budeš ctíti,
A vzývati jej o pomoc.

On vše k prospěchu tvému strojí;
On kárá, ale zase hojí:

Nes v naději své břemeno,
A pros — Jím bude složeno.
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$. 48. Bůh jest svrchovaně svatý,

Dle vůle své jest Bůh i svrchovaně svatým, to jest, on
miluje dobré, nenávidí zlé. On volí vždycky toliko to, což nej
vyšší rozum jeho právo a dobro býti poznává, a tou příčinou
ode vší nedokonalosti, ode všeho což jest nečisto, nepravo
a zlo, neskončeně jest vzdálen. Že Bůh svatý jest, mámefi zeslovaBožího.© Korunovanýprorokprozpěvujetakto:
„Vyvyšujte Hospodina Boha našeho, a klánějte se na hoře
svaté jeho: neboť svatý Hospodin Bůh náš.“ (Žalm 98, 9.)
Sám Bůh pak praví skrze ústa věrného služebníka svého: „Svatý
budte nebo já svatý jsem.“ (3 Mojž. 11, 44.) A opět dí slovo
Boží: „Jako ten, kterýž vás povolal, svatý jest: tak %vy
svatí ve všem obcování buďte.“ (1. Petr. 1, 15.) Z těchto slov
písma svatého netoliko průvodno jest, že Bůh sám jest svatým,
nobrž 1 také to, že tomu chce, bychom i my dle své největší
možnosti se všeho zlého pilně varovali, a pokudž lidem možnojest,
svatými byli.

Že Bůh u veliké ošklivosti má všeliký hřích, poznati
můžeme z té přísnosti, kteroužto on hřích našich prvotních
rodičů jest ztrestal. Nebo Bůhtrestal tento hřích nejen nanich,
nébrž 1 na všech potomcích jejich časnou i věčnou smrtí 1 mnohým
jiným zlým, což posud tělo 1 duši naši souží a svírá. Toho
dokázal Bůh nejzřejměji i tím nestihlým a neskončenýmdosti
činěním, kteréhož za lidské hříchy požádal. Nebo, by hříchové
naši shlazeni byli, sstoupil sám jednorozený Syn jeho na tuto
zemi, a co nějaký zločinec na kříži tou nejohavnější a nejbo
lestnější smrtí zemřel.

Poněvadž víme, že Bůh svatým jest, že v dobrém sobě
oblibuje, zlé pak v ošklivosti má,

a) střežme se tedy, před jeho nejsvětějším obličejem něčeho
se dopustiti, což svatý zákon jeho zapovídá, čím ten nejsvětější
Pán se uráží, čím se svědomí naše poškvrňuje. Ó člověče,
nepopuzuj hněvu Božího proti sobě; boj se, nestihlou svatost
Boží uraziti! A protož spasitelnou tou projat bázní, volej často
s Davidem: „Ach Pane! zbodniž bázní svou tělo mé!“ (Žalm
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118, 120.) Učiň, aby se má mysl ode všeho odtáhla, cožby se
ti nelíbiti a tebe uraziti mohlo.

b) Vědouce, že Bůh všeliké zlé v největší má ošklivosti,
litujme toho srdečně, že jsme ho hříchy svými urazili. Ach
mámeli tolik slzí, bychom jimi všecka svá nesčíslná provinění
hodně oplakati mohli? Neměli bychom s prorokem volati: „lédo
dá hlavě mé voďu, a očím mým stuďnici slaí?“ (Jerem. 9, 1.)

c) A poněvadž Bůh poroučí bychom svatí byli, jakož on
sám svatý jest, protož všemožně o to se snažme, bychom duši
i tělo před vší poškvrnou chránili, a pokudž krehkým a slabým
lidem lze jest, svatými se stali. Svatí buďme v myšlení, slovích,
v skutcích svých; svatí buďme ve všem obcování; obzvláště pak
když do chrámu vstupujeme, na paměti mějme, že Bůh na
díkách, prosbách a chvalách našich žádného nemá zalíbení,
jestliže z čistého a hříchu prázdného srdce nepocházejí. Útný
toliko člověk má vůli, s vůlí Boží se srovnávající, a protož jen
on se nadíti může, že blaženosti Boží bude účasten, an SenaněmslovoSynaBožíhonaplnířkoucího:© „Blahoslavení
čistého srdce, nebo om Boha viděti budou.“ (Mat. 5, 8.)

$, 49. Bůh jest svrchované spravedlivým,

Není cnosti, kterážby nenacházela žádoucí odměny. Za
každou cností, za každým dobrým skutkem již přirozeným během
odměna kráčí. Mírnost zachovává tělo zdrávo a čerstvo; pilnost
a pracovitost přináší požehnání; dobročinnost zjednává nám
lásku 1 vděčnost jiných lidí; smířlivost působí nám přátelství,
a každá vůbec cnost připravuje nám sladké rozkoše. Jako ale
není cnosti, kterážby nenacházela žádoucí odměny: rovně tak
není nepravosti, kteréžby v zápětí těžkosti, zármutek a tresty
nenásledovaly. Každý hřích má zlý následek. Na zahálku přichází
chudoba a nouze; na nestřídmost v jídle a pití následuje zkáza
a záhuba zdraví; nečistotu a smilstvo stíhají trpké bolesti těla;
hněv, zlost, závist ukracují Život a vysušují kosti a všecky
vůbec nepravosti připravují o svatý pokoj svědomí a kladou do
něho červa, který nikdy neumírá a bez přestání hrýže a hlodá.
A tť jsou jen přirození zlí následkové hříchův, takoví totiž
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následkové, kteréž Bůh již do pořádku tohoto světa položiti ráčil.
Avšak s tím není ještě všecko odbyto.

Bůh, jakž jsme v předešlém $. viděli, dobré miluje a zlé
nenávidí. Za tou příčinou nemůže mu jednostejné býti, dobře-li
Jidé, čili zle činí; nobrž poněvadž jest svrchovaně svatým, musí
býti 1 neskončeně spravedlivým, to jest, musí všecko říditi tak,
aby dobrý člověk měl radost a odměnu, zlý ale zármutek a
trest. A tak v skutku jest. Bůh sám všeliké dobré odměňuje,
a všeliké zlé tresce, a u vykonávání této své spravedlnosti jest
docela nestranným. Om není přijimač osob a žádného rozdílu
nedělá mezi králem a žebrákem, nobrž buď kdo buď, „každému“
jakž písmo dí, „odplacuje dle skutků jeho.“ (Řím. 2, 6.)

Že Bůh dobré a pobožné již zde na zemi odplacovati
račí, písmo svaté v nejednom příkladu nás učí. Kterak odměnil
nábožného Noema, vysvobodiv ho ze všeobecné zkázy světa, a
požehnav mu všemi dobrými statky vůbec, jest známo. Podobně
je známo, že vlídný a Bohu oddaný Abraham měl boží pože
hnání, a že mu Bůh naplnil všecky žádosti jeho. Nevinně trpící
Josef ze žaláře přišel na první místo podle královského trůnu.
Nábožná a dobrosrdečná Rut bohatou a šťastnou se stala man

želkou Obedovou. A tak až posud každý dobrý člověk nalézá
již zde odplatu svou. Ovšem jest pravda, že se mnohdy zdá,
jakoby se Bůh zapomenul nad věrnými ctitel svými, an je roz
hčným soužením navštěvuje, než to se děje toliko k jejich do
brému, aby totiž jako nábožný Job v ohni všelikého protivenství
byli zkušení, očištěni a zdokonaleni. Čím více ti a tací zde
trpěti musejí, tím hojnější odplata čeká je na věčnosti, K těm
a takovým praví Kristus: „Radujte se a veselte se: nebo od

plata vaše hojná jest v nebesích.“ (Mat. 5, 12.)
Jako odměňuje Bůh zde 1 na věčnosti dobré, tak tresce

1 zlé. Zhřešili andělé, a Bůh je přísně trestal. Zhřešili první
rodičové okušením zapovězeného ovoce a Bůh je pokutoval.
Zhřešil Kain, zabiv bratra svého, a všecek poděšený se toulal
po zemi. Zhřešili Sodomští, a v plamenném moři zhynuli. Zhře
šili Židé, reptajíce na poušti, a Bůh .na ně dopustil hady ohnivé,
kteříž je až k smrti štípali. Zhřešilo veškeré pokolení lidské,
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a Bůh zahladil je potopou světa. A nebylo by konce, kdyby
chom z písma svatého všecky příklady uvésti chtěli, kteříž Boha
neskonale spravedlivým býti ukazují. Připomínáme toliko ještě
Davida, kterýž pro hřích „svůj trápiti se musel, až schlo a
schřadlo tělo jeho. Absolon. otci se zprotiviv, na stromě uvázl
dlouhými vlasy svými a bídně zahynul. Chlapci, jenž se posmí
vali proroku Eliseovi, všickni od lítých medvědů roztrhání byli.
Ananiaš a Satira, manželka jeho, přelhavše svaté Apoštoly,
padli na zem, a hned je nesli do hrobu. A tak až posud Bůh
nic zlého nenechává bez tresta. Sotva že se člověk v něčem

proti Bohu prohřešil, již trest Boží následuje. Stává se ovšem
často, že Bůh hříšníků hned netrestá, ano zdá se, že čím hůf
sobě počínají, tím lépe že se jim vede zde na světě. Nejednou
oplývají bohatstvím a všemi rozkošemi, an zatím cnostní a sprá
vedliví lkají, v bolestech se svíjejí, chudobou a všemi bídami
stíháni bývají. lím však nechať se nemýlí. Neb o těch a ta
kových platí slovo Jobovo: „Vedou v dobrých věcech dny své,
a v okamžení do pekel sstupují.“ (Job 21, 13.) Bůh spra
vedlnost koná, kdy a jak se jemu líbí. Jednoho hned po prvním
spáchaném hříchu trestá, jiného zase skrze mnohá léta snáší a
trpí. Jednoho jíž zde na zemi tresce a pokutuje, druhého zde
na zeml sic netresce, ale tím přísnějším trestem ho na věčnosti
stíhá. Avšak nechať s hříšníkem tak neb jináče nakládá, vždy
s korunovaným prorokem vyvolati lze: „Spravedlivý jsi, Ho
spodine: a přísný soud tvůj.“ (Žalm 118, 137.)

(Tato pravda, že Bůh svrchovaně jest spravedlivým
a) přináší nábožným velikou útěchu. Nechat se nábožní

a dobrých skutků pilní lidé radují. Bůh jim udělí tu odměnu,
kterouž dobří skutkové jejich, zasluhují. By třeba zde v tomto
životě sebe horších věcí snášeli, a jeho Job, jako Lazar trpěli
a Ikali: živť jest odplatitel jejich, a radovati a veseliti budou
se jednou bez konce.

b) Běda ale těm všem, „kteříž neznají Boha, a kteřížneposlouchajíBvangeliumPánanašehoJežíšeKrista.“| (2.
Tessal. 1, 8.) O těch praví apoštol národů: „že pokuty věčné
trpěti budou v zahynutí od tváři Páně“ (2. Tessal. 1, 9.)
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Z té příčiny každý zlý a hříšný člověk největším jest bláznem;
poněvadž dobré své sic vyhledávati se domnívá, ale bídu a těžkost
nachází, a do časné i věčné záhuby běží.

c) Pomnění na spravedlnost Boží ať nás spasitelnou bázní
naplní, bychom se strachem o spasení svém pracovali, a se
všeho bedlivě vystříhali, cožby mohlo Boha uraziti, a jeho ne
stihlou spravedlnost proti nám popuditi. Mějme vždy na paměti
tato slova

„Bůh jest každé cnosti
přítelem,

Ale nepravosti
nepřítelem.“

$. 50. Bůh jest neskončeně dobrotivý.

Bůh jest samá láska a dobrota, on nechce a nevyhledává
nic než blaho tvorů svých. Kdo jest s to, všecky ty dobré věci,
kterými nás Bůh předobrotivý obdařil, vypsati aneb vysloviu ?
Dobrota jeho nemá mezí, nemá konce. V každém okamžení se
z něho proudí neskonalé moře sladkosti a utěšení na všechny
lidi, na všechny tvory zemské 1 nebeské. Vše dobré což máme,
z jeho štědré ruky jsme obdrželi. Život náš, pokrm, světlo,
vzduch, teplo, síla, schopnost ku práci, obývání na této krásné
zemi, obcování s lidmi nám rovnými, všecky tohoto života ra
dosti jsou dary a milosti Boha, Stvořitele našeho. On nás
netoliko stvořil, a nám rozum, vůli, pamět i nesmrtelnou duši
dal; nobrž on nás i zachovává, nad námi bdí, a 0 nás co
laskavý otec pečuje. A tak celá přirozenost, nebe i země ilásají
lásku a dobrotu jeho. Bůh nejen nám lidem den co den připravuje
nové radosti, alebrž on i na jiné své tvory lásku a dobrotu svou
vylévá. I to nerozumné zvíře nalézá den co den potravu svou,
nalezá radost a rozkoš svou. Jak radostně lítá včela okolo bylinek,
hledajíc medu v jejich peřestobarevných květech! Jak vesele pro
létá pták v povětří, a jak utěšeně prozpěvuje! Jak se raduje 1ten
červík v trávě anebo v prachu, že živ jest! Každá ryba u vodě
každé zvíře na zemi, každý zeměplaz v skrejši své, každý pták
V povětří ukazuje, že se ze svého života raduje. Kdyby jednoho
roku Bůh svou štědrou ruku zavřel, a nedal nám ourody zemské
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všickni bychom hladem pojíti musili. Tak zle se nám však nikdy
nevede, by se nám naprosto nic ku potravě naší neurodilo.
Ať třeba v jedné neb druhé krajině se někdy zemských požitků
nedostává, oplývá jimi jiná krajina, a trpícím pomáhá. Protož
vyznati musíme, že Bůh netoliko sám v sob? jest dobrý, nobrž
že'i ke všem lidem a vůbec ke všem tvorům jest na nejvejš
dobrotivý. Že Bůh jest nejdobrotivější a nejlaskavější bytost,
tof nám on sám vyjevil ve svatém slovu svém. Zjevil se nám
jakožto Otec, o dobro všech tvorů pečující; zjevil se nám
jakožto Syn, kterýž pro spasení naše člověkem jest učiněn
v Kristu Ježíši; zjevil se nám jakožto Duch sv. kterýž duši
každého člověka milostně proniká k učšení a posvěcení jeho.
Písmo svaté nám vypravuje zázračné skutky dobroty jeho.
Ono výslovně ho nazývá „dobrým“ anobrž na nejvejš „dobro
tivým.“ Omovýslovně praví: „Oči všech v tebe doufají, Hospodine,atydávášpokrmjejichvčasupříhodném.| Otvíráš
ruku svou, a naplňuješ všeliký živočich požehnáním.“ (Žalm
144, 15. 16.)

Jeť ovšem ve světě také mnoho bídy, trápení a protivenství,
a není ani jediný člověk prost všech bolestí a těžkostí; než tím
se nic nestihlá dobrota Boží nezatemňuje. Neb ačkoliv mnoho jest
utrpení a bolestí lidských, nicméně počet radostí jest daleko větší.
Toliko někdy truchlíme, pláčeme a naříkáme: větším dílem se ale
radujeme. Kapáli do kalicha radosti naší někdy nějaká krůpěje
hořkosti, a nejsmeli tak šťastni, jakož žádá srdce naše: tedy
pravou toho příčinou jistě není Bůh, nýbrž my sami. Bůh nám
přistrojil přemnozství sladkých radostí, my jich ale neumíme
hledati a požívati. Skrze bláznovství a hřišné chování svoje
sami se uvrhujeme v neštěstí a záhubu, štěstí a radost svou
kazíce. Avšak i to trápení, kterémuž se nikdo vyhnouti ne
může, laskavý Bůh v požehnání obracovati umí. Bůh nás někdy
jako Joba, jako Tobiáše tmavou cestou vede, ale však 1 to
nejhorší, což jest nám trpěti, k lepšímu našemu obracuje.

(Poněvadž Bůh pouhá a neskončená láska a dobrota jest,
tou příčinou:

a) Nehledejme jinde předmětu lásky své, majíce Boha vší
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lásky nejhodnějšího, v němžto všecko máme, což dobré jest,
a čehož sobě žádáme. Jak nevděční bychom byli, kdybychom
Boha tak dobrotivého a laskavého nemilovali! „Milujme tedy
Boha, poněvadž on prvé nás miloval.“ (1. Jan 4. 19.) Vy
pravuje se o Japanech, že když se jim evangelium kázalo, když
vyučování byli o kráse, velikosti a neskončené milosti Boží,
a zvláště o tom, co Bůh pro lidi učinil, že totiž Syna svého
jim dal, aby za ně umřel, je vykoupil a spasil, že slyševše to,
v sladkém prý vytržení zvolali: „Ó jak veliký, jak dobrotivý a jak
laskavý jest Bůh křesťanův'!“ Když však slyšeli, že se obzvláštní
přikázaní nalézá, kteréž Boha milovati velí, a kteréž tomu,
jenž ho nemiluje, vyhrožuje trestem, náramně prý ustrnuli, Kterak
to možná? pravili; proč takové přikázání? Což jest třeba, lidem
přikazovati, by Boha milovali? Zda to největší štěstí není, Boha
milovati a nejvétší neštěstí Boha nemilovati? A když slyšeli, že
jsou v skutku lidé, kteříž ho nemilují a urážejí, s hořkostí
prý zvolali: „Ó! ten hříšný a nevděčný lid!“ My tedy nebuďme
tak neuznalí a nevděční lidé; nobrž mějme k Bohu srdce plno
lásky a sladké naděje. Poněvadž ale láska skrze skutky se
ukazuje, proto plněním svaté vůle jeho dokažme lásky své
k němu. Svatá Terezie dí: „Pravá láska k Bohu nezáleží
v prolévání slzí, amž v sladkých toliko hnutích srdce, nýbrž
v tom, bychomBohu pokorně, spravedlivě a neohroženě sloužili“

b) Čo máme dobrého, dvojnásob nás to těšiti má, poněvadž
to jest dar Boží, dar Boha nejdobrotivějšího. Co naproti tomu
odporného na nás přichází, to nás méně boleti má, poněvadž
to přišlo od dobrotivého Boha, kterýž zármutek v radost pro
měňuje. „Jestliže dobré věci brali jsme z ruky Boží, zlých
pročbychom nepřijímal?“ (Job. 2, 10.)

c) Posléz vědouce, že dobrotivý Bůh vládne nad námi,
ničeho se nebojme. Až posaváde se o nás staral Bůh, zdalisetentýžBůhinabudoucíčasonásstaratinebude?© Bohu
se tedy poroučejme, na Boha spolehejme, Boží lásce a dobrotě
se dověřujeme. Onť jest dobrotivým otcem naším, a nikdy se
nad námi nezapomene. Nevíme sice, co nás již zjitra potkati
může, proto ale přece bez strachu můžeme býti, poněvadž
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1 zjitra budeme v otcovské, dobrotivé ruce Boží. Dělejme, což
nám dělati náleží, ostatní všecko Bohu poroučejícé, kterýž nám
zde ina onom světě dá to nejlepší, jestliže si toho zasloužíme.)

$. 61. Bůh jest milosrdný.

Poznali jsme v předešlém S., že Bůh jest pouhá láska a
dobrota. Avšak láska tato a dobrota se netoliko na spravedlivé
a věrné služebníky jeho vztahuje, alebrž 1 na bezbožné a
hříšné lidi. Onť „slunc? svému velí vzcházeti na dobré i na
zlé: a déšť dává na spravedlivé i na nespravedlivé.“ (Mat.
5, 45.) Kajeli se hříšník, želíli spáchaných hříchů, a máli oprav
dovou vůli, jich se více nedopouštěti: tedy mu Bůh hříchy jeho
odpouští, a dle obrazního způsobu mluvení na všecku vinu jeho
zapomíná. Bůh jest onen dobrotivý pastýř, kterýž maje sto ovec,
ztratíli jednu z nich, opouští devadesáte devíti na poušti, hledá
té, kteraž byla se ztratila, a nalezna ji, klade na ramena svá,
a do ovčince svého nese. Onť i neposlušného a marnotratného
syna domů se navrátivšího zase na milosť přijímá, a raduje se
z navrácení jeho. (Luk. 15.) Tuto lásku a dobrotu, kterouž
Bůh bříšníkům prokazuje, jmenujeme „milosrdenstvím.“ Na tuto
vlastnost Boží ukazuje písmo svaté, an dí: „Látostivý a milosrdný
jest Hospodin: dlouho shovívající, a velmi milosrdný. Ne podle
hříchů našich učiml jest nám: ani podle nepravostí našich
odplatil jest nám. Jakož se slitovává otec nad syny, slitoval
se Hospodin nad bojícími se ho. Milosrdenstvé pak Hospodi
novo od věčnosti, a až na věčnost nad bojícími se ho.“
(Žalm 102, 8—17.)

Ačkoliv hříšník těžce uráží Boha, Bůh mu přece shovívá
a nepospíchá s trestáním; nýbrž odkládá trest, čekaje, by se
napravil. Protož vece slovo Boží: „Neříkej: hřešil jsem, a co
mi se přihodilo smutného ? nebo Nejvyšší jest shovívavý odpla
titel.“ (Eklesiastik. 5, 4.) Lidé bývají často tvrdošíjní, nechtí
slyšeti hlasu Božího, nechtí ovoce hodné pokání činiti, a nic
méně Bůh přece nepřestává milosrdným býti, přece hned těch
slepých a nevděčných lidí nezatracuje, jakžby dle své spraredl

2X?
nosti a všemocnosti učiniti mohl. On snáší a trpí 1 těch mej
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zatvrdilejších hříšníků. Dává jim čas, by se mohli poznati, hříchů
svých želeti, se napraviti, a s ním se smířiti. Na ten cíl a konec
všelikých užívá prostředků, by je k sobě přivedl. Hned jim
dobrodiní a veliké milosti prokazuje, by je láskou obměkčil:
hned zase metlami svými je navštěvuje, by je bázní naplnil, oči
jim otevřel, a ku poznání hříchů je přivedl. A tak již láskou,
již přísností hledí hříšníků získati ten, ježťoby je hned v tomže
okamžení, an zhřešili, do pekelné propasti mohl uvrhnouti. Roz
pomeňme se na potopu světa. Veškero lidské pokolení se od
Boha odvrátilo. Bůh nemoha se již déle dívati na nepravosti
lidské, ustanovil, potopou všecky lidi zahladiti. Přece jim ale
času ku pokání dopřál; neb přikázal Noemovi, stavěti koráb,
a to trvalo úplných sto let, by hříšníci ustavičně před očima
nastávající trest měli a dosti času jim zbývalo z hříchů
svých se káti k Bohu se obrátiti a předpověděným tre
stům ujít. A vizme, jakou trpělivost měl Bůh s Fara
onem ! Jakých divů natvořil, by obměkčena byla zatvrzelost
jeho? On takořka celou přírodu obrátil před očima jeho, a
jestliže konečně Farao v rudém moři s lidem svým přec za
hynul, tedy se mu to stalo jen proto, poněvadž se tam v slepé
své náruživosti sám uvrhl. Vizme ty miltony pohanů, kteřížto
tím jediným pravým Bohem posud pohrdajíce, ve tmách modlo
služebnosti vězí. Patřme na to množství kacířů, kteříž na vzdor
pravému učení Božímu koukol bludu rozsívají, sebe i jiné svo
zujíce. Pohledněme i na ty nezdárné a mrtvé údy církve ka
tolické, jenž sice na křtu svatém přislíbili, po všecken čas
života svého učení Ježíšovo vyznávati, zachovávati, a podle
něho živu býti, kteříž. ale teď toho nic nečiní a neplní, alebrž
po hříšných svých cestách chodí, Boha hříchy svými urážejíce
a Život nekřesťanský a bohaprázdný vedouce. Nemohl-liby Bůh
jich všech hned na místě vyhladiti a zatratiti? Než nevyhle=
dávejme příkladů na jiných, nobrž patřme sami na sebe. Jak
často, přečasto jsme již hřešili, a Bůh nás přece snášel, a snáší
až posud. Bůh viděl hříchy naše, kterýchž jsme se dopustili, a
vidí nás v mnohých hříších posud pohřížené : on mohl nás hned
po prvním smrtelném hříchu, kterýž jsme spáchali, do věčného:
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trápení uvrhnouti, a hle přece toho neučinil, přece nás trpí a
snáší, a slunce své nad námi svítiti nechává, jako nad dobrými.
On s námi tak zachází, jako onen zahradník ve svatém Evan
gelium s neúrodným stromem fikovým, na němžto žádné ovoce
nalezeno nebylo. Přikázal Pán, aby strom ten hned vyťat byl.
Než ale zahradník se přimlouval, řka:, Pane, ponechejž ho 1
tohoto leta, ažť jej okopám a ohnojím, snad potom ponese
ovoce.“ (Luk. 13, 8.)

(Poněvadž jest Bůh milosrdný, tou příčinou
a) Útíkejme se, an jsme zhřešili, k trůnu milosrdenství

jeho. Bůh jest hotov, volání naše vyslyšeti nám milost a hříchů
prominutí uděliti, a viny naše z knihy života vymazati, neboť
je lítostivý a milosrdný. Kdyby hříchů našich co písku V moři
bylo, jestliže s kajícím srdcem k Bohu se navrátíme, neodvrátí
on od nás lítostivého oka svého; neboť milosrdenství jeho větší
jest než hříchové naši. Proto žádný, jakkoli jsi veliký hříšník,
na mysli své poražen nebuď, nobrž k Bohuse navrat a ochotně
napravuj život svůj.

b) Nechtějme ale nestihlým milosrdenstvím Božím pohrdati,
a srdcí svých zatvrzovati; nobrž dokud jest den, dokud ještě
milosrdný a shovívající Bůh nás volá, k němu se navraťme,
a Života napravme; sic přestane čas milosrdenství, a nastane
čas neukojitelné spravedlnosti; přestane Bůh nás volati, a shro
máždíme hněv jeho na hlavu svou.

c) Poněvadž posléz Bůh lidem odpouští mnoho: protož
1 lidé vespolek sobě odpouštěti, a na křivdy, jež činí jeden
druhému, rádi zapomínati mají. Odpusťte, a bude vám odpu
štěno. „Blahoslavení milosrdní : neboťoni milosrdenství dojdou“
(Mat. 5, 7.) Jeden modloslužebník v Kandii, tak vypravuje
svatý František Saleský v knize své o lásce Boží, svedl jednoho
křesťana k modloslužbě. Nad tím se rozhorlil tamnější biskup,
jmenem Karpus, tak velice, že se k Bohu modlil, by dle spra
vedlnosti své oba hříšníky zahladil. I stalo se, že v půlnoční
době viděl jako druhdy svatý Štěpán nebesa otevřená, a Pána
Ježíše od nesčítatelného mnozství andělů obstoupeného a sedí
cího na trůnu skvoucím. Potom viděl, an země se otvírá, a an
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na kraji hrozné propasti oni dva vinníci stojí, na něžto smrt
jest volal. Viděl, v jakém nebezpečenství se nacházejí, neboť již
již měli padnouti do propasti hrozné. V tom pozdvihne očí
svých vzhůru a vidí, an ten neskončeně milosrdný nebeský
slitovník, maje s nimi útrpnost, trůn svůj opouští a dolů po
spíchá, kde ti oba nešlechetníci stáli. Vidí an jim dobrotivou
a ochrannou ruku svou podává, a od hrozného místa je odvo
zuje, kde jim smrt hrozila. Procitna biskup z tohoto vytržení,
přestal láti a tresty Boží s nebe na ně volati. My však zde
poznejme nestihlé milosrdenství Boží, a spolu sami k sobě rceme:
Bůh odpouští bídným. hříšným tvorům svým, a má útrpnost
a slitování s nimi, proč bychom my tolikéž vinníkům svým,

jenž jsou bratří naši, mile a rádi neodpouštěli? Bůh odpouští
tak veliké urážky, proč bychom my malých provinění sobě
vespolek neprominuli?)

S. 52. Bůh jest pravdomluvný a věrný.

Bůh jest svrchovaně pravdomluvný ; on jest věčná pravda
a neskončená moudrost, kteréž nelze, aby oklamala, aniž lze,
aby byla oklamána. Že nelze, aby Bůh oklamal, aniž lze, aby
byl oklamán, průvodnosť jest již z toho, že jest vševědoucí
a svrchovaně svatý. Jsa vševědoucí nemůže sám se zmýliti,
a jelikož jest svrchovaně svatý, nemůže také jiných zmýliti.
Protož praví o něm písmo: „Není Bůň jako člověk, aby kla
mal, i am jako syn člověka, aby se měnil“. (4. Mojž. 23, 19.)
A opět: „Počátek slov tvých jest pravda.“ (Žalm 118, 160.)
A sv. Pavel dí: „Neboť jest Bůh pravdomluvný.“ (Řím. 3 4.)

Jako Bůh jest svrchovaně pravdomluvným: rovně tak jest
neskonale věrným, to jest, co slibuje, to také plní. Lidé často
proto nebývají věrni, poněvadž aneb nechtí aneb nemohou do
státi slovu svému. Bůh ale netoliko všecko může, nobrž on jest
1 nejvýše dobrotivý a milosrdný, a protož i může 1 chce splniti
všecko, což slíbil. "Tou příčinou volá žalmista Páně: „Věrný
Hospodin ve všech slovích svých: a svatý ve všech skutcích
svých.“ (Žalm 114, 13.) A svatý apoštol Pavel píše: „Držme
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nepohnutelně vyznání naděje své, neb věrný jest ten, jenž
zaslíbil.“ (Žid. 10, 23.)

a) Poněvadž Bůh jest pravdomluvný: protož svatá, ne
omylná, věčná pravda jest všecko, což lidem zjeviti ráčil. On
sám praví: „Nebe a zeměpominou, ale slova má nepomtnou.“
(Luk. 21, 33.) Úplnou tedy víru přikládejme všemu, co Bůh
zjeviti ráčil; a poněvadž Bůh skrze ústa církve katolické mluví,
tou příčinou bezpečně též všecko věřiti můžeme, což nám tato
svatá a Bohem spravovaná církev za slovo Boží předkládá.
Nevěrou se člověk Bohu rouhá, a protož trestu neujde.

b) Bůh jest pravdomluvný: protož i my pravdomluvní
buďme. Pravdomluvný se netoliko Bohu líbí, ale i u lidí na
lézá lásku a přízeň. Pravdu tedy vždy milujme, všecku lež
v ošklivosti majíce. Lásku k pravdě i jeden Peršán, jmenem
Abdul-Kadir překrásně v srdce naše vštěpuje. Podivnou prý
měl příhodu za svého mládí. Měl totiž vidění, v kterém na
pomenut byl, by šel do Bagdadu a tam Bohu se posvětil.
Prosil tedy, nemaje již otce na živu, matky o dovolení. Takto
pravil on sám: „Já pověděl matce svoje vidění. Ona plakala.
Na to vyndá osmdesát denárů ze skříně, a dí: An ještě jed
noho bratra mám, obnáší celé moje dědictví jenom polovici
těch peněz. I dala mi podíl můj, a zvolala: Přisahej, že nikdy
nepravdu nepromluvíš! Já přisahal. — Jdi tedy, synu můj,
odevzdávám tě Bohu tvému, my se již neshledáme, až v den
soudu. Dobré mysli jdu cestou, až nedaleko Hamadanu naše
karavana od šedesáti loupežníků přepadena a oloupena byla.
Jeden z nich se mne tázal, co mám? Čtyřicet denárů jest
v mém oděvu zašito. (On se smál, nepochybně za žert maje
tuto odpověď. Co máš? zeptal se druhý. Řeknu to samé. Po
rozdělení kořisti vedli mne na pahorek, kde vůdce stál. Kde
jest tvé jmění, mladíku ? — Již dvěma z vašich lidí jsem pra
vil, že čtyřicet denárů pečlivě do vlněné podšívky mé zašito
jest. Dal párati, a peníze našel. Jak to přichází, že vyjevu
ješ tak upřímně, co velmi tajně chováš? — Nechci oklamati
matky své, kteréž jsem slíbil, že nikdy lež nepromluvím. —
Dítě, vece loupežník, v -těchto letech máš takový cit povinnosti
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ku své matce, a já ve svém věku neměl bych cítiti, což svému
Bohu jsem povinen? Podej mi ruku, nevinné pachole, abych do
ní složil přísahu lítosti své. Učinil tak; pak na jeho rozkaz
navráceny byly všecky naloupené statky, a všickni loupežníci
polepšení přislíbili.“ *)

c) Poněvadž pak Bůh dobrým všecky možné radosti zde
1 na onom světě slibuje, a spolu neskonale věrný jest: protož
každý buď dobrým, potom ale všecko možné libé a příjemné
od Boha očekávej. Chtějme jenom my splniti na křtu svatém
Bohu činěné sliby, a jistě splní i Bůh věrně slovo svoje, a dá
nám život věčný, i jak by se ho dosáhlo.

„Mnohý si pod sluncem těžce vzdychá,
Že zde vévodí jen klam a lest,

Příteli se line slza tichá,
Druh že na slib zapomněl a čest;

Slova Bozská nejsou slova lichá,
Neb On nejvěrnější v slibu jest.““

S. 53. Bůh jest nejvejš blažený.

Dle citu svého jest Bůh nejblaženější bytost, to jest on
necítí žádné i nejmenší bolesti a žádného zármutku, nýbrž
samá radost, a sice ta největší, v něm se nachází. On sám
v sobě nejvyšší blahost nalézá, a této blahosti jeho nic na světě
nemůže zrušiti. Říkáli se o Bohu, že něčeho litoval, anebo že
se otcovské srdce jeho z toho neb onoho rmoutí: tedy se to
nevlastně a po lidsku o něm mluví. Tou příčinou napsal
Timoteovi apoštol svatý Pavel: „Přikazuji tobě před Bohem,
kterýž obživuje všecky věci, biahoslavený a sám mocný,
král nad králi, a pán nad pány.“ (1. Tim. 6, 13. 16.) A že
blahoslavenství jeho nemůže někým jiným ani zveličeno ani
umenšeno býti, jelikož samo o sobě stojí a jest nejsvrchovanější,
dosvěčuje tolikéž písmo svaté, anož dí: „Zhřešíšh, co mu
uškodíš? a budouli rozmnoženy nepravosti tvé, co učinášproti
němu? Pakli spravedlivě dělati budeš, co daruješ jemu, aneb
co z ruky tvé vezme ?“ (Job 35, 6—38.)

*) Vlastimil dílu I. svazek 2., str. 117.

Jirsík. dogmatika. 10
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a) Poněvadž ale Bůh sám v sobě největší blaženost nalézá:
tedy i člověk nejsladší radosti své ze sebe samého, to jest,
z dokonalého způsobu duše své vážiti má. Kdo mimo sebe,
totiž ve stvořených věcech trvanlivého štěstí a stálých radostí
hledá, na velikémť jest omylu, a nikdy toho nenalezne,
čehož hledá. Protož dí nábožný Tomáš Kempenský: „Kdybysi
duše moje všecky stvořené statky měla, nemohla byst býti
šťastnou a blaženou: alebrž v Bohu, jenž všecko stvořil,
všecka tvá blahost i všecko tvoje štěstí záleží.“') Bůh nejvýše
blažený jest i původcem a studnicí vší blaženosti naší. On při
všem, což dělá a rozkazuje, hledá našeho dobra, a protož
s největší ochotností konati máme svatou vůli jeho, v něm toliko
pravého pokoje svého a blaha hledajíce. Tou příčinou opět dí
bohumilý Tomáš Kempenský: „Nemůžeš se duše má zúplma
potěšiti, ani dokonale okřeješ; leč v Bohu utěšitehhchudých,
a přijímateli pokorných.“*)

b) Vědouce, že Bůhnejsvrchovanější blaženosti požívá,
ačkoliv žádného těla nemá a tělesných rozkoší nezná: učme
se z toho, že radosti a rozkoše tyto nemají do sebe té ceny,
kterouž jim tak často lidé rádi přikládají. „Marná jest a krátká
všeliká útěcha lidská “ píše opět svrchu řečený Tomáš
Kempenský.“) Nehledejme tedy světských a tělesných radostí;
lepší jsou radosti duchovní, a těm dávejme předek.)

$. 54. Bůh jest svrchovaně dokonalý.

Poněvadž všecky dokonalosti, o kterýchž jsme až posaváde
mluvili, ouplně v Bohu jsou shromážděny, a vše, což jest koli
pravou dokonalostí, svrchovanou měrou se v Bohu nachází: tou
příčinou jej posléz nejdokonalejší bytostí nazýváme. Co koli
z těchto vlastností se na lidech nachází, jakákoli moc a síla,
jakákoli cnost, dobrota aneb spravedlnost, malé jest to všecko a
chybám podrobeno, Bůh toliko, pramen a studnice všeho dobrého
a dokonalého, sám jest veliký a dokonalý. On sám jest nejdoko
nalejší, poněvadž z něho všecka ostatní dokonalost vychází. O tom
zvláště v žalmích a prorocích mnoho jest zaznamenáno. Zejmena

") De imit. Christi. III. c. 16. "*)1. c. *) 1. c.
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prorok Isaiáš překrásně popisuje svrchovanou dokonalost Boží,
an dí: „Kdo měřil hrstkou vody, a nebesa dlaní vážil? kdo za
věsil třemi prsty tíži země, a zvážil na váze hory: a pahrbky
na závaží? Kdo nápomocen byl duchu Hospodina? aneb kdo
rádce jeho byl, a ukázal jemu? ©S kým všel v radu,
a vycvičil ho, a učil jej stezce spravedlnosti, a vyučil ho umění,
a cestu opatrnosti ukázal jemu? Aj hle národové jako krůpě
okova, a jako hnutí závaží počtení jsou: aj hle ostrovové

jako prach podobný. A Libán nepostačí k podpálení, a živo
čichové jeho nepostačí k zápalné oběti. Všickni národové,

jakoby nebyli, tak jsou před ním, a jako nic a prázdnost
jmíni jsou jemu. Komu tedy podobného učinili jste Boha?
aneb jaký obraz postavíte jemu? On sedí nad okršlkem země,
a obyvatelé její jsou jako kobylky: on roztáhl jako nic nebesa,
a rozprostřel je jako stánek k bydlení. Pozdvihněte na výsost
očí svých, a vizte, kdo jest stvořil věci ty. Bůh věčný Hospodin,
kterýž stvořil končiny země: nezemdlí, aniž usilovati bude,
aniž jest vystížení moudrosti jeho.“ (Isai. 40.) Na svrchovanoudokonalostBožídáseslyšetiionoslovo:© Všelikédánívý
borné, a každý dar dokonalý s hůry jest, sstupující od Otce
světel, u něhož není proměnění, ami proměnění zastínění.“
(Jak. 1, 17.)

Vědouce, že Bůh jest nejdokonalejší bytost; bytost, kteráž
od sebe všecko možné a nejvyšší dobré má: nechať tedy obdi
vuje duše naše Pána toho nebeského, a srdce naše ať se mu
klaní v nejhlubší pokoře. Jest zajisté „veliký Hospodin, a chva
htebný příliš: a velikosti jeho není komce.“ (Žalm 144, 3.)
O velebiž tedy duše moje Boha Hospodina svého, chval ho země,
oslavujte ho nebesa. „Dobrořečte synové lidští Pánu: chvalte
a převyvyšujte ho na věky.“ (Daniel 3, 82.) Každé koleno před
ním se skláněj, každý jazyk chválu jeho prozpěvuj. „Jemu samému
sláva a velebnost, panování i moc přede všemi věky, i nyní,
2 po všecky věky věků. Amen“ (Jůdy Epištola 25.)

10*



Ctvrtá částka.

O Bohu stvořiteli všech věcí zvláště.

Částka tato jedná :
1) O stvoření všeho světa.
2) O stvoření andělův.
3) O stvoření lidí.

První rozdíl.

Učení církve katolické o stvoření světa.

$. 55. Bůh učinil svět, i všecky věci, kteréž jsou na něm.

Kdo učinil tu oblohu nebeskou, a zavěsil na ní to hořící
slunce, bez jehožto světla by země naše tmavým žalářem byla?
Kdo zavěsil na výsosti nebeské oblohy 1 to druhé veliké a libé
světlo, jenž noční tmy osvěcuje? Kdo posil blankyt nebeského
kruhu tím náramným mnozstvím stkvoucích a třpytících sehvězd,jichžtonikdosčístinemůže?© Zdanemusilněkdobýti,
jenž všecky ty věci učinil? Vidímeli obraz nějaký, hned si na
malíře zpomeneme; vidíme hodiny aneb pěkně ustavený dům, hned
nám hodinář aneb stavitel na mysl připadne. Obraz, hodiny,
dům musejí míti svého původce, sicby jich zde nebylo, a svět
tento veliký v němž tak podivné uspořádání spatřujeme, mohlbybýtibezpůvodce?© Obratmeočisvojenazem,avizmezde
to nesčísíné mnozství stromů, bylin a kvítí; to mnozství živo
čichův, zvěře, ptactva a rozličných zeměplazů. Odkud medle
všickni tito živočichové povstali, a kdo jest ten, ježto je tak
rozdílnými dary a schopnostmi obdařil? Obratme zraky svoje
ke skrejším zemským, podívejme se do hlubin země a do
propastí vod, jak mnoho kovů, kamenů, kopanin a nerostů, jak
mnoho živočichů i zde spatřujeme! My pak sami, odkud my
jsme se zde vzali? Byli-li jsme zde vždycky od věčnosti? Aneb
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povstali-li jsme sami od sebe? Snad nás a všecko to, což zde
podle nás, pod námi a nad námi jest, nějaká slepá náhoda
učinila? Ó tofby byla všemocná, velemoudrá a svrchovaně pro
zřetelná náhoda, kterážbý takové věci byla spůsobila! Než
odstup od nás takový nerozum. Víme, že nemožno jest, by se
všecka kolečka v hodinách náhodou tak spojila, aby jedno dru
hému slušně pomáhalo, a hodiny dobře šly a ukazovaly. Jest
liže cos takového se nedá rozumně ani o hodinách mysliti, jenž
u přirovnání veškerého svéta nejsou ani to, co krůpěje vody
jest k moři: tím méně může se zdravý rozum domýšleti, žeby
tento krásný a veliký svět náhodou nějakou byl povstal, aneb
sám sebe byl učinil. Nic není samo od sebe; nic samo sebe
učiniti nemůže. Nebyl tedy svět tento zde vždycky, aniž sám
sebe učinil, aniž nějakou náhodou povstal; nébrž povstal vše
mocným, nejvýš moudrým, prozřetelným a vševědoucím Bohem,
jenž toliko jedin jest sám od sebe, a „skrze něhož:stvořeny jsou
všecky věci, na nebi i na zem? viditelné i neviďditelné.“ (Kolos.
1. 16.) Jest tomu asi šest tisíc let, což ten všemocný Bůh
„učiní svět, a všecky věci, kteréž jsou na něm.“ (Skut. Ap.
17, 24.)

Poněvadž ale svět tento dílem jest Božím, tedy

a) Všech věci jináče neužívejme, než jakožto vzácných a
drahých darův jeho. Vysoko važme sobě všeho, což nám vše
mocný a svrchovaně dobrotivý Bůh pro potřebu, pohodlí a
rozkoš naši zde připraviti ráčil, a požívajíce darů těchto, i na
dobrotivého a štědrého dárce nikdy nezapomínejme.

b) Přemýšlejme často o dílech Božích, a učme se znáti
ty věci, jenž tak velemoudrého původce mají. Příroda jest
kniha pro učené i neučené. V této knize pilně čítejme, a tak
sobě netoliko nejčistší a nejsladší rozkoše připravíme, nébrž 1
Boha svého lépe poznáme; „nebo z velikosti zajisté krásy stvo
ření srozumitelně bude moci stvořitel těch věcí vidín býti“
(Moudrost 13, 5.)
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S. 56. Bůh učinil všecken svět z ničeho,

Vidíme velikost a mnozství tvorů Božích, užaslým okem

patříme na nesčíslná díla Boží, a obdivovati se musíme té neskon
čené tvořící moci, kteráž tak mnoho k místu přivedla. Co ale
řekneme, slyšíce, že to vše Bůh z ničeho učinil? Čo řekneme,
slyšíce, že Bůh k ustvoření celého světa, a všeho, což na něm
jest, nižádných nástrojů, nižádného pomocníka nepotřeboval?

„Staň se“ — pravil — soustavy hned světů
Počaly svůj věkovitý běh,

Orel měřil blankyt v smělém letu,
Velryb našel moře — moře břeh,

Stál tu slon, a brouk se skvěl na květu,
Na to člověk zřel — pán věcí těch;

Byl to úkon vůle všemohoucí,
Jenž má meze v neskončenost jdoucí.

O jak veliká, a nestíhlá to moc! On řekl, a stalo se. On
řekl: „Buď světlo. A učiněno jest světlo.““(1. Mojž. 1, 3.) A
týmž způsobem všecky ostatní tvory povstalý; Bůh toliko pra
vil, by byly, a ony hned byly; on jenom přikázal, by to ono
se stalo. a již to bylo. Svou toliko vůlí, bez všech nástrojů a
pomocníků, vešken tento svět učinil, a učinil jej z ničeho; neb
tehdáž nebylo ještě ani nebe ani země, tehdáž krom Boha ne
bylo ničeho. Tou příčinou také nábožná matka Machabejská
syna svého v ta slova napomínala: „Prosím, synu, abys vzezřel
na nebe 1 na zemi, a na všecky věci, kteréž v mich jsou: a
srozuměl, že z mičeho učiml je Bůh“ (Machab. T, 28.) Z ni
čeho ale něco učiniti, slove — stvořiři. Poněvadž tedy Bůh
veškeren svět z ničeho učinil, dobře říkáme, že Bůh svět stvořil.

a) (Z toho, že Bůh všecko z ničeho a bez nástrojů a po
mocníků stvořil, poznati lze jeho nestihlou všemocnost. Protož
v každé bídě a potřebě své k němu útočiště své beřme, 0
pomoc ho vzývajíce, a v něho se dověřujíce. On jediný nám
vždy a v každé případnosti pomoci může. Jeho všemocná ruka
všemi dobrými dary a statky nás obohatiti může. On, jsa vše
mocen, může nás odměniti, však ale také dle své spravedlnosti
potrestati, kdybychom hněv jeho na sebe uvalili.



b) Mohl-li Bůh vešken svět z ničeho učiniti, nemůželi
opět vešken svět v nivec obrátiti? Svatou bázní buď tedy na
plněn, a věz v jistotě, že přijde den poslední, jenž všemu
konec učiní. „I půjdou, kteříž dobré věci čímili, na vzkříšení
života ; kteříž pak zlé věcí činili, na vzkříšení soudu. (Jan.
5. 29.)

c) Mohl-li Bůh vešken svět tento z ničeho učiniti: pročby
nemohl z něčeho, což již jest, něco jiného učiniti? Zde se upa
matuj na to hluboké tajemství nejsvětější svátosti oltářní, a
sám u sebe řekni: Mohleli Pán a Bůh můj veškeren svět z ni
čeho učiniti, pročby nemohl chléb a víno v pravé tělo své a
svatou krev svou proměniti? Zde z něčeho tvoří jenom něco
jiného, což ovšem není tak nesnadné, jako z ničeho učiniti
všecko.)

$. 57. Vse, což Bůh stvořil, dobré bylo.

Již zdravý rozum navrhuje, že dobré musí býti všecko,
což jest koli Bůh učinil. Bůh jest bytost svrchovaně dobrotivá,
svatá, velemoudrá a všemocná. I můželi tedy něco, což z jeho
rukou pošlo, cíle a oučele svého nedostojno, a povolání svému
nepřiměřeno býti? Aneb můželi onen nejsvětější nebe a země.
Pán původcem a stvořitelem býti něčeho zlého? Nižádnou měrou!

I samo neomylné slovo Boží tvrdí a jisti, že dobrá jsou byla
všecka díla jeho. Mojžíš, kterýž popisuje stvoření všeho světa,
Duchem Božím nadšen, přečasto opakuje tato slova: „A viděl
Bůh, že by bylo dobré.“ (1. Mojž. 1, 10. 12. 18. 21.) Posléz
pak dokládá: „A viděl Bůh všecky věci, kteréž byl učimil: a
byty velmi dobré.“ (1. Mojž. 1, 31.)

Jestliže všecky věci, kteréž Bůh stvořil, dobré jsou:
a) Neužívejme jich toliko k libosti své, nobrž k těm úče

lům, kteréž jim sám Bůh vykázal. Užívejme všech stvořených
věcí, a vůbec tohoto světa, jakobychom neužívali (1. Kor. 7,
91.), vždy zpomínajíce na to, což výše a nad námi jest.

b) Nedělejme toho, což pouhým darem nestihlé lásky a
dobroty Boží jest, příčinou hříchu a nepravosti. Chraňme se

tedy obzvláště nemírnosti u požívání těchto stvořených věcí.
Vězme, že všecko obžerství a opilství velikým jest hříchem, a
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že Bůh všelikou nestřídmost přísně zakazuje a trestá. Abychom
tedy trestů Božích na sebe neuvalili, protož „jakožto ve dne
poctivě choďme: ne v hodováních a opilstvích, ne v smilstvích
a nestydatostech —: ale oblecte se v Pána Ježíše Krista; a
péči o tělo nemívejte podle žádostí“ (Řím. 13, 13. 14.)

8. 88. Cíl, záměr a účel světa stvoření.

Snad se bude někdo tázati, proč Bůh svět tento stvořil,
a jaký jest cíl, záměr a účel světa stvoření. Hlavní toho cíl
a záměr jest čest a sláva Boží. Bůh na ten cíl a konec stvořil
veškeren svět, aby neobsáhlé dokonalosti své v živém světle

ukázal, a nestihlou svou slávu a velebnost objevil. Protož pěje
duchem Božím nadchnutý zpěvec: „„Nebesa vypravují slávu
Boží, a díla rukou jeho zvěstuje obloha. (Žalm 18, 2.) A
na jiném místě praví písmo svaté: „Všecky věci pro sebe sa
mého učiml Iospodin.““ (Přísloví 16, 4.) Tuto slávu Boží zvě
stuje ale netoliko velikost a krása celého světa, a ono předi
vné sjednocení a spojení všech dílů a tvorů jeho, nobrž hlásá
a rozmnožuje ji i to, což se nám zdá býti nepořádkem jakýmsi,
jako na př. zbouření živlů, obecné strasti a bídy, utiskování
dobrých a spravedlivých, a domnělé blahoslavenství a štěstí hří
šných a bezbožných. I ty a takové věci, jichžto často s dobro
tou a spravedlností Boží srovnati nemůžeme, přispívají k roz
množení cti a slávy Boží; poněvadž z nich průvodno jest, že
Bůh i ze zlého umí působiti dobré, a žalost obraceti a promě
ňovati v radosť.

Bůh, sám v sobě a skrze sebe od věčnosti blahoslavený,
chtěl z pouhé milosti a lásky své nějaké bytosti stvořiti, kte
réžto by jeho nestíhlých dokonalostí svědkové byly, a aspoň
nějaké částky jeho blahoslavenství dosáhnouti mohly. Tou pří
činou druhý záměr a učel stvoření světa jest blaho a radost
tvorů jeho, zvláště pak blaho lidí. Miláček Páně svatý Jan
praví: „BůA jest láska“ (1. Jan 4, 8.) A ta nesmírná láska
byla u příčině, že nás lidi své blaženosti účastné chtěl učiniti.
Bůh chtěl, by ho lidé ze stvořených věci poznali, a vědouce,
že dobrotivý, velmoudrý, vševědoucí a všemocný jest Pán, ho
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ctili, chválili, milovali, se ho báli, a v něm všecku svou dů
věru skládali. Kdo však to všecko činí, tenť má náboženství,
a tudy 1 blaho své znamenitě rozmnožuje. Dobře tedy pravíme,
že cíl a účel světa stvoření jest čest a sláva Boží a blaže
nost lidská.

Poněvadž ale již víme, jaky cíl a účel měl Bůh při stvo
ření světa, že totiž vvhledával blaha svých tvorů, a za to aby
byl od nich chválen a veleben: tou příčinou „dodrořečte vši
ckni skutkové Páně Pánu: chvalte a převyvyšujte ho navěky.© DobrořečteandělovéPáněPánu:chvalteapřevyvy
šujte ho na věky. Dobrořečte nebesa Pánu: chvalte a převyvy
šujte ho na věky. Dobrořečte slunce a měsíc Pánu: chvalte
a převyvyšujte ho na věky. Dobrořečte hvězdy nebeské Pánu:
chvalte a převyvyšujte ho na věky. Dobrořečte hory 1pahrb
kové Pánu: chvalte a převyvyšujte ho na věky. Dobrořečte
všecky zrostliny na zemi Pánu: chvalte a převyvyšujte ho na
věky. Dobrořečte studnice Pánu: chvalte a převyvyšujte ho na
věky. Dobrořečte moře it řeky Pánu: chvalte a převyvyšujte
ho na věky. Dobrořečte velrybové, a všecko, což se hýbá ve
vodách, Pánu: chvalte a převyvyšujte ho na věky. Dobro
řečte všickní ptáci nebeští Pánu: chvalte a převyvyšujte ho
na věky. Dobrořečte všecka zvířata %dobytkové Pánu: chvalte
a převyvyšujte ho na věky. Dobrořečte synové lidští Pánu:
chvalte a převyvyšujte ho na věky.“ (Daniel 3, 57—82.)

S. 59. Popsání světa stvoření,

Kterakým způsobem všemohoucí Bůh sobě při stvoření
světa počínal, vypravuje první kniha Mojžíšova. Bůh stvořil
nebe a zemi i všecky věci v šesti dnech. Mohl ovšem svět
tento v jednom okamžení stvořiti; nicméně aby nás na svá díla
pozornější učinil a v nás živější lásku a vděčnost vzbudil, šest
dní k tomu určiti ráčil. Sedmého pak dne, jakž praví písmo,
„odpočtnul ode všeho díla.“ (1. Mojž. 2, 2.) Tím však slovem
se nevyrozumívá, žeby Bůh byl nějakého odpočinutí potřebo
val; nobrž rozumí se tím, že přestal nové věci tvořiti. Dálo
se to stvoření světa následujícím pořádkem: „Na počátku



stvořil Bůh nebe a zemi.“ (1. Mojž. 1, 1.) Země nebyla ale
ještě takovou, jakovouž jest nyní; nýbrž byla pustá a prázdná,
a tmybyly nad tváří vod. Tu řekl Bůh: „Buď světlo, a uči
něno jest světlo. I oddělil světlo od temnosti. A nazval světlo
dnem a tmy nocí.“ (1. Mojž. 1, 3—5.) A tenť byl den první.
Jaké to ale světlo bylo, ježto slunce á měsíce posud nestávalo,
nikdo nemůž věděti, poněvadž nám toho Bůh nezjevil. Již toto
oddělení dne od noci dává nám na rozum, že Bůh dobrotivým
jest otcem, ku potřebám dítek svých prohlédajícím. Světlo při
chází po tmách, by člověk práce své konati a chleba svého
dobývati mohl. Tmy následují na světlo, by člověk snáze usnouti,
a zemdlené tělo své libým spánkem mohl občerstviti. Tímto vel
moudrým uspořádáním zamezil Bůh i to přílišné usilování a pe
čování lakomstvím podtrhnutých lidí, kteřížby bez přestání pra
cujíce tudy tělo své vysílili, kdyby pořád světlo bylo, a ne
bylo nocí.

Druhého dne řekl Bůh: „Buď obloha!“ T učiněna jest
obloha, kterouž nad hlavami svými spatřujeme, a kteráž naši
zemi co nějaké Klenutí vůkol obkličuje. „,A odděhi vody,
kteréž byly poď oblohou, od těch, kteréž byly nad oblohou.
(1. Mojž. 1, 6. 7.) Ó jaká to nesmírná prostora! Můželi kdo ji
vyměřiti? Pozdvihněme zraky svoje vzhůru, a vizme to krásné
a skvoucí slunce, kteréž se tak nádherně v blankytu nebes
nad námi vznáší, ono se nám zdá býti malou ohnivou koulí, a
přece jest milionkráte větší, než země naše. Učení lidé vypo
čítali, že přes dvacet milionů mil od země jest vzdáleno a kdyby
prý koule z děla vystřelená, kteráž v jedné sekundě sto sáhů
uletí, pořad zárovnou prudkostí letěla, nic méně dvacet pět let
by letěti musila, nežby od země k slunci doletěla. Ó jak ne
smírný musí býti ten, jenžto takové nesmírné prostory jest pů
vodcem, prostory nesčíslnými světy naplněné! Země, na kteréž
obýváme, jest před Bohem jen jako nějaký malý prášek, jako
krůpěje vody uprostřed moře. A co jest teprv ten kousek země,
jejž ty člověče jměním svým, polem svým aneb loukou a za
hradou svou nazýváš? Jak malou, chatrnou věcí jest ta hrstka
země u přirovnání nebeské oblohy! Jak malé tedy a nepatrné
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musejí tobě býti všecky ty rozsáhlé a prostranné louky, zahrady
a pole tvoje, zpomenešli na tuto neobsáhlou prostoru a prostran
nost oblohy nebeské! Dobřeli tedy činíš, že tak malým a
chatrným věcem srdce své přikládáš, a mnohdy za ně 1 duše
své spasení dáváš?

Třetího dne „shromáždil Bůh vody, kteréž pod nebem

jsou, v místo jeďdno.“ (1. Mojž. 1, 9.) Utvořily se totiž z vůle
Boží na zemi vyvýšenosti a hlubiny; vody se shromáždily v
hlubinách, a tak povstaly potoky, řeky, jezera a moře. Na suché
zemi měly ale rostliny, byliny a stromy všelikého druhu růsti.
Tou příčinou řekl Bůh dále: „Zploď země bylinu zelenou, a
činácí símě, a dřevo plodné, nesoucí ovocepodle pokolení svého.
(1. Mojž. 1, 11.) A hle v tom okamžení ta pustá, vší okrasy
a ozdoby prázdná země se v krásnou krajinu proměnila, v kra
jinu utěšenou a rozkošnou, zelenými lukami, úrodnými polmi,
libýnmipahrbky, hustými lesy přikrytou. Veškera tvář země ze
leným přistřína byla kobercem, zeleným proto, poněvadž ze
lená barva jest nejlibější a očím nejvhodnější. Se všech stran
se krásné byliny zelenaly a prokvítaly. Stromů letorosti se pod
tíží zralého ovoce k zemi skloňovaly. Veškerá země stala se
utěšeným rájem. — Považujíce tohoto Božího dila, nevíme,
čemu bychom se více měli obdivovati; Boží-li všemocnosti, čili
neskončené lásce a dobrotě jeho? Jak krásná a rozkošná jestpříroda!© Můželicopěknějšíhoasrdcezajímavějšíhobýtinad
ty krásy a vnady, kteréž ona každého dne před nášima roz
prostírá? A přece žel Bohu jest mnoho lidí, ježto nepozorlivým
okem na to všecko patří, a krásy té ceniti a sobě vážiti ne
umějí. Jsouce o samotě, stýskají sobě na dlouhou chvíli, ježtoby
sobě pouhým pozorováním a považováním krásných děl rukou
Božích ty nejsladší rozkoše a nejčistší kratochvíle tvořiti mohli.
A ty lide venkovský, jenž lépe, než kterýkoli ve zdích a do
mích uzavřený měšťák, poznávati můžeš, jak mocně, divně a
zázračně, Bůh bez přestání působí a účinkuje v přírodě své:
neměl-li bysi se za šťastného pokládati, že každý den, každou
hodinu jsi svědkem zázračných skutků a působení Božích? Ty
takořka v lůnu rozkošné Boží přírody sedíš a odpočíváš; tobě
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ona vydychuje z každého listu, z každého kvítí sílu a zdraví;
pro tvé oko odívá se ona peřestobarevným rouchem, a pro tebe
líbeznou vůní naplňuje všecko povětří. Ty upřímo z ruky její
všecky dary přijímáš, a na tebe vylévá ona pramen všech ra
dostí. Buď tedy spokojen se svým stavem a povoláním, a ne
záviděj městskému obyvateli života jeho.

Čtvrtého dne řekl Bůh: „Buďte světla na obloze nebeské,
aby svítila a osvěcovala zemi.“ (1. Mojž. 1, 14. 15.)

I hned k slovu Božímu učiněno bylo to krásné a veliké světlo,
kteréž panuje nade dnem, kteréž všecko zahřívá a osvěcuje, a
kteréž sluncem sluje. K slovu tomu i hned učiněn byl měsíc,
jenž v noci, když slunce z našich očí zmizelo, svým libým
světlem husté tmy mírní. K slovu tomu učiněno jest i to nesčí
slné mnozství všech světel nebeských, kterýmiž obloha takořka

poseta jest. Dívajíce se na ty krásné hvězdy, myslíme, že jsou
to jen malá světýlka, ba mnohé z nich pro nesmírnou od nás
vzdálenost nemohou jináče, než hvězdářskými nástroji spatříny
býti. A přec ta nejmenší z nich jest daleko větší, než země
naše. I zda tedy ustrnouti nemusíme, rozjímajíce sobě to vše
cko? Člověče, pozdvihni očí svých vzhůru k tomu plamennému
slunci, k tomu skvoucímu měsíci, a k tém jasným, kmitajícím
se hvězdám, jimiž nebe jest poseto, a S hlubokou pokorou a
uctivostí klaněj se Tomu, jenž to všecko jediným svým slovem
byl učinil. A jestliže již ta obloha nebeská jest tak krásná,
jak krásné to teprv musí býti tam výše za touto hvězdnatou
ohradou! Jaká krása musí teprv panovati tam, kde se sám Bůh
svým svatým a vyvoleným požívati dává, a kteréž místo všem
těm připravil, kteříž ho na zemi milovali, a jemu věrně slou
žili. Vy všickni tedy, jenž zde pro spravedlnost protivenství
trpíte; jenž zde vzdycháte a Ikáte, všelijakými bídami a těž
kostmi života tohoto sklíčeni a sevření jsouce; vy všickni, jenž
zde mnoho nesnází snášeti musíte: pohledněte vzhůru, tam nad
hvězdami jsou blaženější místa, a do těch se jednou dostanete,
vytrváte-li až do konce.

Pátého dne stvořil Bůh, jakž dále písmo svaté vypravuje,
ptactvo v povětří a živočišstvo ve vodách. Řekl totiž. „Vydejte
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vody plaz duše živé, a živočichy létavé nad zemí pod oblohou
nebeskou.“ (1. Mojž. 1, 20.) A hned k slovu tomu naplněny
byly vody 1 povětří mnozstvím živočichův, jenž tvářností i po
stavou těla a oudů náramně od sebe se lišily. Jaký to ku pří
kladu rozdíl mezi velrybou a tou malou rybičkou, kteráž v
potůčku žije! Jaký to rozdíl mezi pštrosem a slavíkem! A kdo
sečte všecky tyto tvory? Kdo nám poví, jak mnoho jich v po
větří lítá? Kdo nám poví, jak mnoho jich jest ve vodách? A
kdo zná všecka jmena jejich? Jedenkaždý z těchto tvorů k ně
čemu slouží, a k tomutéž cíli a oučelu potřebnými jest opatřín
schopnostmi. Ryba ku příkladu všecko to do má do sebe, čehož

potřebuje, by ve vodě žíti mohla. Její tělo jest tak divotvorně
ustvořeno, že nad tím užasnouti musíme. A nevábí-li nás 1

ptactvo, bychom užaslé zraky svoje na ně obrátili? Jak lehce
a čerstvě lítá u povětří, jak líbezný jest zpěv jeho, jak roz
manitá barva peří jeho, a jak rozdílná jsou ta hnízda, kteráž
každé plemeno jiným způsobem sobě staví! A kdo je tomu na
učil, seděti na vejcích, a svá mláďata tak outlým citem milo
vati, a s takovou bedlivostí opatrovati? „Luňák na nebi“
praví prorok, „poznal čas svůj, hrdhčka a vlašťovice, i čáp
ostříhali času příchodu svého; lid pak můj nepoznal soudu
Hospodinova.“ (Jerem. 8, 7.) Uč se tedy, člověče, od ptactva
nebeského soudům Hospodinovým, a kdykoli slyšíš nad se
bou zpěv líbezný nějakého ptáčete, otevříš 1 ty ústa svoje
k chvále Boží.

Šestého dne „učinil Bůh zvířata zemská podle tvář
nosti jejich, 4 hovada, i všeliký zeměplaz v pokolení jeho.“
(1. Mojž. 1, 25.) Bůh chtěl, aby jako předešlého dne řeky,
moře a povětří živočichy naplněny byly, rovně tak 1 na zemi
všelijací živočichové bydlel. A protož hned rozličná čtver
nohá zvířata, červi, hmyzové a zeměplazové zemi naplnili, a
sice v takovém mnozství, že nikde není žádného místa, kdeby
takových živých tvorů nebylo. Všudy, v nejkrutější zimě i
v nejpalčivějším horku, ba 1 v té vařící vodě nacházejí se
živá zvířátka, a v tak nesmírném počtu, že jak zvětšujícími
skly již jest prokázáno, v jediné krůpěji vody na tisíce se
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jich nalézá. Tvářnost pak a postava těla a oudů jejich jest
ku podivu rozmanitá. Každý též druh živočichů těchto svou
vlastní má potravu, a zvláštními schopnostmi k zachování
sebe jest nadán. (Od mnohých může se i člověk naučiti po
vinnostem svým. Protož odesílá písmo svaté lenocha k mra
venci, aby se od něho učil, řkouc: „Jdi k mravenci, 0 le
nochu, a zpytuj cesty jeho, a uč se moudrosti: kterýžto ne
maje vůdce, ani přikazetele, ami knížete, připravuje v letě
pokrm sobě, a shromažďuje ve žní, co by jedl“ (Přísl. 6,
6—3.)

Poslední dílo rukou Božích, kteréž šestého dne dokonal,
byl člověk. Chtěl totiž Bůh skrze to, že jej naposledy stvo
řil, ukázati, že on pánem a králem má býti všech ostatních
pozemských tvorů, a že všecky jiné věci toliko pro něho jsou
stvořeny, aby jich užívati mohl. Tou příčinou také Bůh při
stvoření jeho docela jináče sobě počínal, než při stvoření jl
ných tvorů. Při jiných řekli toliko: „Staň se“ anebo „buď:“
při stvoření člověka ale sám s sebou, ten ve třech osobách
jediný Bůh, vešel v radu, řka: „Učíňme člověka k obrazu a
podobenství našemu : a ať panuje nad rybami mořskými, a
nad ptactvem nebeským, 1 nad zvířaty 1 nade vší zemí, 1
nad všetkým plazem, kterýž se hýbe na zemi.“ (1. Mojž. 1, 26.)
Učinil jej ale Bůh podle těla z hlíny země, a vdechl v tvář

jeho dchnutí života, 1 učiněn jest člověk v duši živou. (1. Mojž.
2, 7.) Tak ustvořeného člověka nazval Bůh Adamem, a po
něvadž mezi všemi tvory žádný jemu, podle přirození roveň
nebyl, a Bůh nechtěl, by zůstal samoten, za tou příčinou vpu
stil sen na Adama, a když usnul, vyňal jedno ze žeber jeho,
a vzdělal je v ženu, kterážby jemu nejen v pracech jeho po
máhala, alebrž s ním i také Pána Boha chválila.

a) (Člověče, nezapomeň nikdy, že jsi nádoba hlíněná. Po
mni na to zvláště, an se tebe pýcha chce zmocniti. „Pommni,“
dí sv. otec Bernard, „odkud pocházíš, a zardi se.“*) Z hlíny
Jsi byl učiněn, a opět v prach a popel se obrátíš. Nesmejšlej

*) Berm. 12. de div. affect. animae.
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tedy nemírně o sobě, alebrž maje vždy před očima svýma po
čátek svůj, buď poníženým a pokorným.

o) Poznej spolu ale také vysokou hodnost svou. Ejhle
všecky věci poddal Bůh pod nohy tvé, abysi sám všecek pod
dán byl Bohu. Všecky věci zevnitřní stvořil Bůh pro tělo člo
věka, samé pak tělo pro duši, duši pak pro sebe, aby jeho
samého milovala, majíc ho ku potěšení, nižší pak věci ku po
sloužení.)

Druhý rozdíl.

Učení cirkve katolické o andělích.

S. 60. Jsou andělé, a jest jich bez čísla.

Mezi nesčíslnými viditelnými Božími tvory jsouť i nevi
ditelní, těla takového, jako my lidé, nemající, rozumem a svo
bodnou vůlí opatření tvorové. Tito tvorové nazývají se andělé,
vyslancové Páně, poslové Nejvyššího, svatí a blažení duchové.
Že v skutku takových stává tvorů, tím se každý snadno uji
stiti může. V celé nám povědomé přirozenosti nalézají se ne
sčíslní stupňové života a dokonalosti. Postupně jedno lepší jest
druhého, převyšujíc dokonalostí svou všecky, jenž za ním stojí,
a jsouc zase samo převýšeno ode všech, jenž před ním stojí.
Bylina dokonalejší jest, než kov a kámen; zvíře jest dokona
lejší, než kterákoli rostlina aneb bylina; a zvíře kterékoli, a
by sebe bylo užitečnější a krásnější, převyšuje člověk. Však
ale při člověku se ještě nikoliv neskonává všecka dokonalost,
nýbrž sahá přes pomezí země do jiných dílů světa, a tam ná
podobně u větší a větší míře postupuje, až se konečně trůnu
všemocného Stvořitele dotýká. Nebo země není celým světem ;
jest i také nebe, nebe náramně veliké. A zdali ta nesčíslná
obydlí tam nahoře pusta jsou a prázdna? Mohl-li Bůh učiniti
člověka všech ostatních pozemských tvorů dokonalejšího: pročby
byl nemohl ustvořiti tvorů, kteří zase člověka dokonalostí svou
fak přesahají, jakož on přirozením svým vévodí nad zvířaty?
Jako tedy člověk jest nad kámen, kov, bylinu, strom a které
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koli zvíře; rovně tak zase nad lidi daleko dokonalejší a vzne
šenější tvorové žijí v obydlích nebeských, kteří tu převelikou

prostoru, kteráž jest mezi Bohem a lidmi, nesčítatelnými sbory
svými vyplňují. Tím nás také zjevení Boží ujišťuje. Pán Ježíš
sám světle mluví o andělích, hledících vždycky na tvář Otce
našeho nebeského (Mat. 18, 10.), a přislibuje nám, že při vzkří
šení budeme jako andělé Boží v nebi. (Mat. 22, 30.) Konečně
písmo svaté obého zákona, jak starého tak i nového, na pře
mnohých místech zmínku činí o andělích, an o nich vypravuje,
kdy a komu se zjevili, s kým mluvili, komu pomohli a přispěli,
aneb kdy i také spravedlnosti Boží nástroje byli.

Jest jich pak převeliké mnozství; neboť Bůh všedobrý chtěl
tomu, by největší možný počet tvorů lásky a dobroty jeho
okusil. Protož nevýslovně velikým mnozstvím svatých andělů
naplnil sídla nebeská, aby blaho jejich též nevyslovně bylo ve
liké. Písmo svaté přirovnává jejich počet k hvězdám nebeským,
jichžto nikdo sečísti nemůže. (Job 38. Žalm 146.) Prorok Da
niel praví o Bohu: „Třsícovétisíců sloužili jemu, a desetkrát
tisíckrát sto tisíců stálo při něm.“ (Daniel 7, 10.) Kristus pak
sám jistil, žeby mu Otec nebeský víc než dvanácte houfů dáti
mohl. (Mat. 26, 53.) Byloli ale již na počátku náramné a ne
sčetné mnozství andělův, jak nesmírně veliký bude teprv jejich
počet, až se ono neklamné slovo Boží naplní, že 1 my lidé bu
deme jako andělé Boží v nebi? (Mat. 22, 30.) My všickni máme
se jednou dle neomylného slova Božího vzdělati v anděly, a
protož mnozství andělů bude bez čísla.

Kdy však Bůh anděly stvořil, s jistotou se říci nemůže,
poněvadž Bůh nám toho výslovně neobjevil. Svatý otec Augustin
se domnívá, žeby jsou byli stvoření prvního dne, kdy totiž Bůh
řekl „Buď světlo*“ Domnění toto není k víře nepodobné, ježto
Z písma svatého máme, že andělé již při stvoření světa stvo
řitele chválili. Bůh praví k Jobovi: „fKde jsi byl, když jsem
kladl základy země? Když mne chváhly spolu hvězdy
jitřní, a plesali všickní synové Boží ?“ (Job 38, 4—T7.)Jakoby
byl řekl: Ještě jsi nebyl, 6 člověče! stvořen, a již byli andělé,
obdivující se dílům rukou mých, a velebíce mne za to, což jsem
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pro dobré pokolení lidského učinil, prvé než jsem ho byl
stvořil.

a) (Raduj se člověče, že jsou andělé, a neboj se umříti.
Nebo naději máš, že po smrti přivštípen budeš k společenství
andělů, a postaven jsa na vyšší stupeň dokonalosti, žíti budeš
s anděly. Uč se znáti povahu a vlastnosti jejich, abysi již teď
věděl, jaký jednou bude způsob vlastního života tvého, neboť
i ty jednou budeš jako andělé v nebi.

o) Představujeme-li sobě tu radost, kteréž netoliko miliony
a miliony zvířat a lidí, nýbrž i také miliony andělův v každém
okamženípožívají: zcela se tím ujistiti můžeme, že blaho všech
tvorů jest náramně veliké, a že Bůh, původ vší té nevýmluvné
blaženosti, sám v sobě musí býti nesmírně blažený, dobrý a
milostivý.

c) Představujemeli sobě posléz to nesčítatelné mnozství
svatých duchů, stojících vůkol trůnu Božího, a bez přestání
volajících: „Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh zástupů, plna
jest všecka země slávy jeho.“ (Isai. 6, 3.): nemusímeli nad
slávou a velebností Boží užasnout? Jak veliký, neskončeně ve
liký musí býti Bůh, jenž vůkol sebe tak vznešené a nesčetné
má komonstvo, a jak hluční a slavní musejí býti ti chvalozpě
vové, jež takové mnozství blahoslavených duchův bez přestání
prozpěvuje!)

S. 61. Bůh dal andělům obzvláštní dary a síly.

My lidé příčinou těla s němými zvířaty v příbuzenství
stojíme. Tělo, kterýmž přiodína jest duše naše, jest hmotné,
zemské, padúcí, a nejednomu nedostatku podrobené. Ono jest
kořenem všech neduhů, vad a nedokonalostí našich a často jest
i břěmenem ducha. Tou příčinou praví slovo Boží: „ělo, kteréž
porušení béře, obtěžuje duši“ (Moudrost 9, 15.) Z toho již
průvodno jest, že tělo naše toliko k životu vezdejšímu jest při
strojeno a spůsobeno, a že se k lepšímu životu onoho světa
nikoli hoditi nemůže. Nic tedy takového, což jen poněkud tělu
našemu se podobá, při andělích se nenachází. Anděl by přestal
býti andělem, kdyby tělo měl, našemu tělu z částky toliko

Jirsík, dogmatika, lí
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podobné. Protož andělé v písmách svatých duchové se nazývají,
a sice „služební duchové“ (Žid. 1, 14.) Duch ale, jakž sám
dí nebeský učitel, „těla a kostí nemá,“ (Luk. 24, 39.)

Nicméně máme z písma, že se nejednou tito nebeští du
chové v lidské tvářnosti zjevili lidem, že s výše nebeské na
zem sstoupili, a vidíni 1 slyšáni byli. Andělé se zjevili Abra
hamovi, Jakobovi, Tobiášovi, Zachariášovi Marii Panně, a
mnohým ještě jiným. Než to se stalo jen proto, aby mohli
poselství a rozkazy Boží lidem v známost uvésti. Nebo vše
mohoucí Bůh je druhdy na zem sesílá, chtěje lidem zvláštní

nějaká dobrodiní prokázati, a proto na čas toliko, dokudž čas
jejich poselství trvá, tělem je odívá, ale ne tělem takovým,
jakož jsou těla naše, nobrž tělem nebeským, skvoucím a du
chovním. Z toho ohledu jmenují se poslové Boží, a předsta
vují se na obrazích, jakoby křídla měli. Vyobrazují se také
jakožto malé děti, by se nám takým způsobem jejich čistota a
nevinnost připomenula.

Moci, kteréž má duše člověka, mají také andělé, avšak v
daleko větší míře a úplnějším způsobem. Oni mají bystřejší,

pronikavější a následovně také vlastností Božích pochopnější
rozum, nežli my lidé. Mají živější, útlejší a jemnější cit; mají
lepší žádosti, žádosti toliko takové, kteréž jsou rozumu úplně
podrobeny: mají také vůli dokonalejší a s vůlí Boží srovna
lejší, nežli my lidé. Ač jim lze, jakožto bytnostem konečným
a obmezeným, 1 dobré i zlé chtíti a činiti: nicméně jsou v tom
blahoslaveném stavu, ve kterémž nyní trvají, tak upevněni a
utvrzeni, že se nic obávati nemusejí, by budoucně milost Boží
ztratili, aneb ze svého blahoslavenného stavu vypadl. Písmo
svaté vždy o andělích mluví jakožto o bytostech rozumem, do
brotou a každou jinou dokonalostí nad námi zvýšených. Ono
přirovnává jejich ušlechtilost a krásu k drahému kamení (Eze
chel 28.) a jiných 1 jiných užívá obrazů, by vypodobnilo do
konalosti a vlastnosti jejich. Zvláště pak učí o nich, že

1. Jsou Bohu bližší, a s ním užšími spojeni svazky, a že
tedy lépe než my lidé poznávají Boha, ježto vždy patří na
tvář jeho. (Mat. 18, 10.)
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. Že jsou čistí a nepoškvrnění duchové. (Mat. 22, 30.)
3. Že jsou průvodčí Syna Božího. (Luk. 9, 26.)
4. Že vědí, což se zde na zemi děje. (Luk. 15, 7.)
5. Že se Bohu vroucněji klanějí, nežli my lidé. (Isai. 6, 3.)
6. Že vší možnou horlivosti vykonávají vůli Boží, a že

při všem konání a oučinkování svém jedině Bohem se spra
vují. (Daniel 7, 10.)

(Vímeli, že andělé jsou duchové obzvláštními dary a mi
Jostmi od Boha opatření:

a) Pečujme sice o tělo, pokud v něm zde živi býti mu
síme, a trpělivě nesme břemeno jeho, avšak hlavní péči přiklá

dejme k zvelebení ducha svého. Nikdy pro padácí tělo neza
nedbávejme nesmrtelné duše, nobrž pamatujme vždy na slova
Kristova: „Čo jest platno člověku, by všeckemsvět získal, duše
pak své škodu trpěl?“ (Mat. 16, 26.) Čím dbaleji ducha
svého vzdělávati budeme, tím blíže přistoupíme k vyšším tvorům
nebeským, tím větší nabudeme důstojnosti i ceny před Bohem
i před lidmi, a budeme již zde na zemi poněkud jako andělé Boží.

b) Vědouce, že andělé tak vznešenými dary a milostmi
od Boha jsou opatřeni, radujme se z toho, a tou utěšenou na
dějí se kojme, že i nám jednou tyto dary a milosti dány budou.
Až se jednou do nebe dostaneme, potom 1 náš rozum bude
bystřejší a pronikavější, pochopíme, čehož nyní pochopiti ne
můžeme, a poznáme 1 uvidíme tváří v tvář, což nyní poznáváme
toliko z částky, a vidíme skrze zrcadlo v podobenství. (1. Kor.
13, 12.) Potom bude 1 cit náš jemnější a útlejší, vůle naše
s vůlí Boží bude srovnalejší, a vůbec všeczy mocnosti duše naší
se zvýší a zdokonalí. Aby se ale mocnosti duše naší mohly
na věčnosti plněji a utěšeněji rozvinouti, snažme se již v tomto
životě o to, bychom rozum ostřili a příhodným a užitečným
uměním zásobovali, cit jemnější a živější činili, žádosti své v
slušné drželi kázni, a vůli svou vůli Boží podrobovali. Ho
tovme se již zde k onomu novému lepšímu životu, lampy své
plné majíce a ozdobené, abychom, když přijde hodina, mohli
s ženichem nebeským vejíti na svatbu věčnou.) (Mat. 25.)

11“
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8.. 62. Kmezi anděly jsou rozliční stupňové dokonalosti a důstojenství.

Jakož zde na zemi lidé vtipem, uměním, smýšlením, ži
votem, stavem, moci a důstojenstvím od sebe se liší a dělí:
rovně tak 1 na onom světě v neskonalé říši duchů nebeských
jeden drahého jest vzácnější, vznešenější, mocnější a důstoj
nější. Andělé nestojí všickni na jednom a témž stupni doko
nalosti a důstojnosti; nobrž jedni vynikají nad druhé, jedni
trůnu velebnosti Boží bližší jsou, než druzí. Písmo svaté vý
slovně mluví o vyšších a nižších andělích, o archandělích, o
nebeských mocnostech, o Cherabim a Šerafim. Svatí Otcové
rozdělují všecky ty nebeské duchy na devět sborů či kůrů.
Serafim (Isai. 6, 2.), poněvadž láskou hoří. Cherubim (1. Mojž.
3, 24.), jichžto jmeno od vznešenosti jejich umění a vědomosti
se dovozuje. Trůnové (Kolos. 1, 16.), za příčinou svého pový
šení tak nazvaní. Fanovníci (Efes. 1, 21.), jenž jiných nižších
jsou pěstouni a vůdcové, v správě a řízení jich zvláštní nalé-.
zajíce radost, Si/ní (Efes. 1, 21.), pro svou sílu tak nazvaní.
Mocní (Kolos. 1. 16.) jenž pro tu moc, kterouž jim dal Bůh
nad ďábly, tak slují. Knížata (Kolos. 1, 16.), poněvadž je
Bůh jistými přednostmi obdařil, a jiným je představil. Arch
andělové (I. Tessal. 4, 15.), poněvadž jich Bůh užívá, by lidem
zvláště důležité věci zjevili. Posléz andělé, kteréž Bůh za pří
činami méně důležitými k lidem posílá. Svatý Athanas počítá
osm sborův andělských; jiní počítají jich sedm, a svatý Augustin
píše v ta slova: „Že jsou trůnové a panovníci, knížatstva a
mocnosti, cele a úplně věřím, a že se od sebe důstojenstvím
liší, rovně nepochybnou věrou držím. Než ale coby to bylo,
a v čem se od sebe liší a různí, toho nevím.“ *)

(Poněvadž 1 mezi anděly rozliční jsou stupňové moci a:
hodnosti, tedy

a) Žádnému nebuď protivno, že i mezi lidmi jistí jsou.
stupňové rozených darů, moci, síly a hodnosti, a že jeden po-
výšen jest nad |druhého. Nemůžeme všickni býti sobědocela.
rovni, poněvadž v společnosti živi jsme, a každá společnost již

*) Ad Orosium c. 10.
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sama o sobě jakousi rozmanitost působí. Na to výše dává se
nám takým během příležitost ku cvičení se v těch nejkrásněj
ších cnostech. Nebo právě proto, že nejsme všickni sobě rovni,
mohou bohatí dobročinnost a milosrdenství prokazovati; chudí
se mohou v trpělivosti a vděčnosti cvičiti; představení mohou
sobě moudrou vládou a otcovským řízením onižší sobě svěřené
veliké zásluhy zjednati; poddaní mohou cnost poslušenství ko
nati; učení mohou neumělé vyučovati atd. Čehož všeho by ne
bylo, kdybychom byli všickni sobě rovni.

b) Nikdo též závistivým okem nehleď na ty, jenž roze
nými dary a přednostmi jsou nad jiné povýšeni; nobrž každý
se těš z štěstí druhého, spokojen jsa s tím, což se tobě do
stalo; a jako v nebesích nižší andělé vyšších poslouchají, tak
každý mile a rád buď poddán představeným svým.

S. 63. Andělé nás lidi znají a milují.

Tito nebeští duchové, ač jsou nám nevidomi, a vlastně
jen v nebi obývají, však s námi lidmi v dobročinném jsou
spolčení a účastenství. Oni dobrou mají toho povědomost, což
se zde na zemi děje, a znají výborně nás lidi. Že tomu tak
jest, bez rozpaků věřiti můžeme. Nejsou sice vševědoucí, avšak
vševědoucnosti jim potřebí není, by nás lidí a všeho toho, což
se nás týká, povědomost měli; neboť všemohoucí Bůh má dosti
prostředků, kterakby té vědomosti jim udělil. Oni na tvář vše
vědoucího Boha ustavičně patří, a bůh sám rozum jejich svým
světlem osvěcuje. (Zjev. 22, 4.) Oni vědí, jakž slovo Boží
svědčí, an hříšník ze svých hříchů pokání činí; neboť Pán Ježíš
praví, že se tomu velice radují. (Luk. 15. 10.) Majíli ale po
vědomost hříšníků, pročby neznali i spravedlivých? Víli o tom,
an hříšník pokání činí, pročby také o jiných důležitostech a
potřebách lidských nevěděli?

Nebyliby pak tito duchové nebeští tvorové svatí a doko
nalí, kdyby nás lidí, ježto jich maličko menší jsme učiněni
(Žalm 8, 6.), se vší vroucností nemilovali. Zákon milovaní i jimť
jest vystaven, a protož milují netoliko Boha a sebe vespolek,
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nobrž milujou i také nás lidi. Milují nás pro Boha, nebo vědí,
že i on nás miluje; milují nás proto, poněvadž útrpnost mají
s námi zde v tolikerých bědách astrastech postavenými; milují:
nás posléz i proto, poněvadž se tou nadějí těší, že jednou
námi jejich počet, jejich sbory budou rozmnoženy. Tou příčinou
dí svatý Augustin: „Milují nás zajisté, očekávajíce aby skrze
nás doplněn byl počet jejich, kterýž padem zlých. andělův
umenšen byl.“*) Že nás v skutku milujou, vysvítá z mnohoná
sobných těch dobrodiní, kteráž nám prokazují. Neboť oni
v duchovných našich záležitostech, jakž 1 na blahu a Žalosti
naší berou účastenství; z prospěchův námi v dobrém. učiněných.
a z pravého štěstí našeho se radují; modlitby naše Bohu. před
nášejí; cnost a blaženost naši rozmnožit se snaží, a sice obzvláště
tím, že v mysli naší dobré myšlénky spasitelné: city, žádosti
a záměry vzbuzují. Což vše hned v následujícím S. místněji
a zevrubně v uvážení vezmeme a vysvětlíme.

Učení toto jest velmi spasitelné a utěšitelné; neboť:
a) Vímeli, že nejen Bůh, nobrž i andělé nás výborně:

znají, nás šetří, na nás patří, a nám do srdce hledí.: musíme:
se přičiniti, bychom čisté a ušlechtilé a příznivé měli srdce,
aby oko čistých duchů nebeských do srdce našeho: hledících
ničím tam uraženo nebylo. Větší též chuti nabýváme, i v skrytě,
an žádný člověk nás nevidí, dobře činiti; poněvadž víme, že
1 andělé jsou svědkové jednání našeho, pozorujíce i nejtajnější.
skutky naše. Touže příčinou ale také není nám třeba, příliš:
smutniti, an nás lidé zle posuzují. Nechať nepoznávají dobroty
a nevinnosti naší, ať třeba o nás sebe hůř smýšlejí a mluví,
to vše nás tuze nekormoutí, nabyli-li jsme jistoty, že moudřejší
a spanilejší tvorové, nežli jsou lidé, lépe nás posuzují. Tito.
přívětiví duchové každé nábožné vzdechnutí naše, každou slzu
ronící se z očí našich počítají, před nimi jest odhaleno srdce:
naše jsmeli v skutku dobří, žehnají nám a nás blahoslaví, by
třeba lidé za zlé nás drželi, a nám zlořečili.

b) Vímeli, že nás andělé milujou, víme též, že v nebesích:

+) Bolilog. animae ad Deur.
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mnoho máme přátel, a protož nemusíme tratiti naději, opou
štějí-li nás přátelé naši na zemi, ostavujíče nás v těžkostech a
zármutcích našich bez pomoci. Nemusíme tratiti naději, T0z
máhajíli se zde na zemi nepřátelé naši, jenžby nás rádi zkazili.
O kdyby třeba vešken svět stal se naším nepřítelem, a kdy
bychom nikde nenalezli pravé lásky a upřímného přátelství,
zůstanou přec svatí andělé přátely našimi, a nepřestanou nás
milovati, dokudž na cestách Božích setrváme.

S. 64. Andělé námlidem mnohá dobrodiní prokazují.

Andělé láskou k lidem zažžeti o mic tak velmi nepečují,
než aby 1 lidé jim rovnými se stali, a všem blaze bylo. Za tou
příčinou řízením Božím v mysli naší dobré myšlénky vzbuzujou,
u Boha za nás orodujou, v nebezpečnostech těla i duše nás
ochraňujou, a též nám umírajícím přístojí. Týmž však způso
bem nám lidem ovšem mnohá a veliká dobrodiní prokazují.

Andělé v nás vzbuzují spasitelná myšlení a hnutí, spa
sitelné city a žádosti. Omi jsou pěstťounové a vychovatelé duší
našich, vzbuzující nás k všemu dobrému. Když spravedlivý Bůh
hříšné město Sodomu chtěl vyhladiti a zahubiti, přišli u večer
dva andělé k nábožnému Lotovi, chtíce u něho přenocovati.
Sotvy slunce vzešlo nad zemí, pravili kněmu: „Zachovej dušt
svou: neohléde) se zpět, amž stůj ve vší krajině vůkol: ale
na hoře se zachovej, abys %ty spolu nezahynul.“ (1. Mojž.
19, 17.) Tím mu dali dobrou radu a dobré vnuknutí, cožby
měl činiti ©A tak mluví andělé Boží až podnes v srdcích
našich, mluví k nám: Člověče! zachovej duši svou, střež se,
abysi nezhřešil, milosti Boží neztratil, a s tímto světem nezahynul.

Ta vřelá láska, kterouž nás milují, je také k tomu nabízí,
by za nás u Boha orodovali. Pozorni jsou na pobožné žádosti,
kteréž z vnitřnosti srdce našeho vystupují, a pokorné prosby
naše nejen k trůnu Nejvyššího donášejí, nobrž 1také přímluvou
svou je podporujou. Modlitby naše ale, spojeny jsouce s jejich
přímluvami, Bohu velmi příjemné jsou. Tak donesl anděl Rafael
modlitbu starého Tobiáše k Bohu, neboť řekl jemu: „Když jsi
se s pláčem modlíval, a mechav oběda, pochovával mrtvé:
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donášelť jsem já modlitbu tvou k Bohu.“ (Tob. 12, 12.) A to
též dosvědčuje 1 miláček Páně svatý Jan, neboť dí, že viděl
anděla, jenž „přišel, a stál před oltářem, maje kaditelmici
zlatou; 1 dání jsou jemu zápalové mnozí, aby dal z modliteb
všech svatých na oltář zlatý, kterýž jest před trůnem Božím.
1 vstoupil dým zápalů z modliteb svatých z ruky anděla před
Bohem.“ (Zjev. 8, 3. 4.) A svatý otec Augustin píše o andě
lích: „Donášejí k Bohu lkání i také úpění naše, aby obdrželi
nám milostivého smilování dobrotivosti Boží.“")

Ta láska, kterouž k nám zažžeti jsou, činí také, že nás
obzvláště ve všech nebezpečnostech těla i duše ochraňují. Každý
člověk zvláštního má anděla strážce, spomocníka svého a pří
tele. Sám Pán Ježíš svědčí, že dítky jsou pod stráží těchto sva
tých andělů Božích, a že tito jejich andělé vždycky hledí na
tvář Otce jeho. (Mat. 18, 10.) Má-li ale každé dítko svého
anděla strážného, anděla takového, jenž by k stráži jemuzřízen
byl, a je v nebezpečnostech těla i duše ochraňoval: pročby
ho neměl každý ctný a dobrý člověk? Nedí-li písmo: „„Andě

lům svým přikázat o tobě : aby tě ostříhali na všech cestách
tvých. Na rukou ponesou tě: aby snad neurazi o kámen
nohy své?“ (Žalm 90, 11. 12.) Nepraví-li dále o nich: „Zdali
všickní nejsou služební duchové, posláni k služběpro ty, kteříž
obdrží dědictví spasení“? (Žid. 1, 14.) Svatý otec a učitel
Augustin výslovně praví: „Protož velikou péčí a bedlivou snaž
ností jsou při nás každé hodiny a na každém místě, pomáha
jíce nám, a opatrujíce nás v potřebách našich.““) Mnohonácte
máme příkladů v písmě svatém, že dobrým a nábožným lidem
po boku stáli tito milující duchové, pomáhajíce jim v rozdílných
těla i duše potřebách. Anděl se zjevil nábožné Agar a ukázal
jí na poušti studánku, by se svým synem Ismaelem žízní ne
zahynula. (1. Mojž. 21.) Anděl zachoval při životu i proroka
Eliáše, kterýž před Jezabelou utekl na poušť, podávaje mu po
krm a nápoj ku posilnění. (3. Král. 19.) Anděl osvobodil město

Jerusalém pod nábožným králem Ezechiášem od vojska assyr

1) Solilog. anima ad Deum. *) Solilog. anima ad Deum.
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ského. (4. Král 19.) Anděl zavřel ústa lvů, aby neuškodili ná
božnému Danieli, jenž uvržen byl do jámy lvové. (Daniel 6.)
Anděl sstoupil do peci, a vyrazil plamen ohně z peci, a za
choval ty nábožné muže při životu, kteříž tam na rozkaz krále
Nabuchodonozora uvržení byli. (Dan. 3.) Jeden z těchto svatých
duchů nebeských provázel a opatroval mladého Tobiáše, a
šťastně ho dovedl z daleké cesty do domu otcovského; Sáru,
nevěstu jeho od dábelství vysvobodil, i otce jeho veliké zpro
stil bídy, propůjčiv mu zrak, že zase viděl dobře. Andělé
vyvedli nábožného Lota z hříšného města, a apoštola Petra ven
ze žaláře, v němž dvěma řetězy svázán, a od žoldnéřů opatrován
spal. Anděl Boží posléz sstupoval v Jerusalémě do rybníka
bravného, a hojil a léčil připuštěním Božím všelikých neduži
vých, slepých, kulhavých a uschlých. (Jan 5.) A tak posud
každý dobrý člověk pod stráží a ochranou zvláštního přívěti
vého anděla svého stražného stojí, jenž péči má o dobro jeho,
jej opatruje a nad ním bdí a stráž drží.

Avšak není na tom dosti, že tito důstojní duchové slouží
nám. v živobytí našem; oni také v tom posledním okamžení,
v tu velikou a strašnou hodinu smrti nás neopouštějí, nobrž
nás těší, sílí a pokoj vlévají do stísněných srdcí našich. A když
jsme již boj svůj poslední dokonali, když duše naše zproštěna
tělesných okovů vystoupila ze smrtelného příbytku svého, laskavě
ji přijímají tito svatí nebes měšťané, a nesou ji do lůna
Abrahamova, do oněch nadhvězdných blažených míst, kdež
V jiném lepším a dokonalejším způsobu živa býti má na věky.
O tomť svědčí sám drahodrahý Pán náš, Ježíš Kristus, anpraví:© „Umřelžebrákamesenjestodandělůdolůna
Abrahamova.“ (Luk. 16, 22.)

a) Poněvadž andělé v nás lidech vzbuzujou spasitelná
myšlení a hnutí: za tou příčinou pozoren budiž každý na
všecky dobré myšlénky svoje, věda, že je v tobě vzbudil pří
větivý nějaký anděl ke spasení tvému, a hlasu a vnuknutí toho
poslouchej. Děkuj též Bohu za tu milost, že 1 andělům svým
přikázal, aby tě učili, vzdělávali a šlechtili, a tak tvými pě
stouny a vychovatel byli.
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d) Donášejíli tito milující duchové pokorné prosby a mo-
dlitby naše k trůnu Nejvyššího; těšme se z toho, tak mocné
a svaté u Boha máme zástupce. A modleme se myslí sebranou,
pozorně a vroucně, aby se neostýchali, prosby naše a modlitby
nésti před trůn Boží, a podporovali je mocnou a platnou pří
mluvou svou.

c) Vímeli, že svatí andělé nás ochraňují jsouce ustavičnými
společníky našimi: víme též, že na mižadném místě nejsme
sami sobě zůstaveni, nobrž že všudy kol sebe máme přítele,
rádce a spomocníka svého. O! můžli nám tedy teskno býti,
ant taková nebeská stráž jest vůkol nás? Dobře vece svatý
Bernard: „Čeho bychom se, takových majíce opatrovníků,strachovatiměli?© Jsouťvěrní,prozřetelníamocní:čehož
bychom.se tedy lekali? Jen jich následujme a pevně se jich
držme“ *)

d) Vědouce, že andělé i umírajícím přístojí a duše ze
mřelých doprovázejí na onen svět, nelekejme se tedy a nebojme
se smrti. V poslední života našeho době neopustí nás anděl
náš strážný. Tento milující duch nebeský státi bude při nás, a
nedopustí, aby nepřítel uškodil nám. Jenom se ho pevně držme,
vroucně ho vzývejme a jistě dovede nás tmavou branou smrti
k světlu věčného života, kdež rovného s nim požívati budeme
blahoslavenství. Říkejme často s nábožným srdcem a celou duší:

„Auděle Boží, strážce můj,
Rač vždycky být ochrance můj!
Mne vždycky 1iď a napravu),
Ke všemu dobrému mue vzbuzuj,
Cnostem svatým mne vvučuj,
Ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj:
Tělo, svět, ďábla přemahám,
Na tvá vnuknutí pozor dám,
A v tom svatém obcování,
Ať setrvám do skonání,
Po smrti pak v nebi věčně
Chválím Boha ustavičně.““ Amen.

S. 65. Andělé jsou blažení tvorové.

Všickni tito nebeští duchové požívají nad míru veliké
blaženosti. Poněvadž ale prosti jsou všeho, což se tělu našemu-*)Sermoinpsal.:uihabitatete.
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podobá, protož při nich není žádné schopnosti k radostem a
rozkošem smyslným či tělesným; nobrž všecky radosti jejich

jsou duchovního způsobu. Oni nenalézají tedy nevýmluvné bla
ženosti své v rozkošech takových, v kterýchž my lidé mnohdy
máme zalíbení, nýbrž nalézají blaho svoje:1.vobdivováníseneskonalýmdokonalostem© Božím
v oslavování svatého jmena jeho, v poznávání všeliké pravdy a
u vykonávání a plnění svaté vůle Boží.

2. I to jim velikou radost působí, že jsou sobě vědomi
vznešených vlastností svých a svého blahočinného působení na
Jidi, „jimžto,“ jak sv. Augustin praví, „pomáhajíť, když pracují;
ježto ochraňují, když odpočívají; napomínají, když bojují; ko
runují, když vítězí.“*“) To vědomí, řku, že připuštěním Božím
velicí lidského pokolení jsou dobrodincové, nejsladší a nejčistší
radost jim působí.

3. Největší ale blaženost jejich záleží v tom, že na Boha
vždycky patří, Boha požívají, jenž jest pramen vší blaže
nosti. Tím se stává blaženství jejich nevýmluvně a syrchovaně
velikým a každou chvíli větším.

(Požívají-li tito duchové nebeští nad míru veliké blaže
nosti, ač žádných tělesných hbostí neznají: na jevu leží, že
k pravé radosti není potřebí rozkoší tělesných. Podvádí tedy
každý sám sebe, kdož myslí, že bez tělesných rozkoší nemohlby
býti úplně šťastným. V nebi jich nenaleznem, a přec nad pochopeníavšechnumírublaženíbudeme.© Buďmejenvzem
ském smrtelném těle andělsky živi: tím během již zde andělským
obyčejem se budeme radovati, a po radosti této časné vejdeme
do radosti věčné.

$. 66. Někteří andělé od Boha odpadli, a velice ztrestáni byli,

Na počátku všickni andělé byli beze vší ouhony, vady
a poskvrny, tak že nejčistší oko Páně nic nemilého na nich
neshledalo. Všickni byli nadání od Stvořitele svého nejdokona
lejšími mohútnostmi k moudrosti, svatosti a blaženosti; neboť

*) Solilog. animae ad Deum.
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z ruky všemocného a nejsvětějšího Boha nemohli jiní pojíti tvo
rové, leč toliko tak dokonalí, jakéž je svrchovaná moudrost
jeho míti chtěla. A však přec nemohli býti tak dokonalí, by
nemohli blouditi, a se k zlému schýliti, poněvadž by pak
samému Bohu byli rovni. Jakkoli tedy velikými opatření byli
dokonalostmi, dary a milostmi, přece jakožto bytostem obmezenýmlzebylo,i zléchtítiačiniti| Většídílsicesetrval
v dobrém ale ne všickni; neboť někteří začali vysoko o sobě
smýšleti. Čím pak více opojeni byli nesmírným o sobě domněním,
tím méně vážili si Boha, tím méně ho poslouchali, až konečně
zcela se odvrátili a odpadli od pravdy, od cnosti a od Boha.
Pýcha předešla pád jejich; pýchou z dobrých učinění byl zlí;
pýchou a zpourou zavržení jsou od Boha. Že pak jejich pád
byl veliký, již z toho jest průvodno, poněvadž jisto jest, že
čím výše kdo stojí, tím horší bývá pád jeho, a tím záhubnější
to zlé, kteréž působí. Tito duchové, jenž hříchem pýchy a ne
poslušenství z milosti Boží vypadli. jmenují se: ďábel a andělé
jeho (Mat. 25, 41.), dábelstvé (Luk. 4, 33.), dáblové (Mat. 8, 31.),
Belzebub (Luk. 11, 16), duchové nečistí (Luk. 8, 29.), Satan
(Luk. 11. 18.), vražedník od počátku, thář a otec lži“
(Jan 8, 44.), a vůbec zlými duchy slovou.Nahroznýpádandělůnásledovalhroznýtrest.| Spra
vedlivý Bůh je přísně pokutovati musil, poněvadž jim propůjčil
obzvláštní dary a milosti, kterých oni sobě vážiti neuměli. Za
touto příčinou vyloučení byli z blažené společnosti ostatních

andělů, vyloučeni byli s nebe, a na věky zavržení od tváři
Boží. Vyloučení byli ze sídla nejčistší blaženosti, a svržení na
místo, kde stale trvající muky trpí. Protož dí také písmo
svaté: „„Andělům Nřešícím Bůh neodpustil, ale jako provazy
pekelnými strhna je do pekla a vydal k mučení, aby k soudu
chovám byli“ (2. Petr. 2. 4.) A na jiném místě opět praví:

+,Anděly pak kteříž nezachovali knížetství, ale opustili příbytek
svůj: k soudu velikého dne, vazbami věčnými pod mrákotou
schoval“ (Jud. 6.) Mimo to vůle jejich se naprosto odvrátila
od Boha a k zlému se naklonila. Věříť sice, že jest Bůh, ale

nemilují Boha, nobrž toliko se před ním třesou. (Jak. 2.)
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Nejvíce jich ale to trápí, že vědí o blaženosti dobrých andělů,.
a že netoliko žádného konce utrpení a muk svých nesmějí se.
nadíti, nýbrž i na sebe samy Co na původce neštěstí svého
musejí naříkati.

(Toto učení nechat každého spasitelnou bázní naplní;
neboť

a) padli-li andělé, tvorové tak vzácní a spanilí: nemá
me-li se báti, bychom my lidé, daleko obmezenější tvorové,
v něčem nepoklesli? A: víme-li, že pýchou padli nebeští du
chové: zda tím pilněji pýchy se vystříhati nemáme? Mějme
tedy vždy na paměti, že pýcha předchází pád a pyšným že se
Bůh protiví. (1. Petr. 5, 5.) Nesmejšlejme vysoko o sobě,
nobrž chatrnost svou a nedostatečnost zvláště před obličejem:
Božím pokorně vyznávejme.

b) Jestliže „andělům hřešícím Bůh neodpustil“ jistojistě
neodpustil by i nám, kdybychom ho hříchy svými hněvali. Bu
diž tedy každý sám na sebe pozoren, bysi neupadl v hřích, a
často na mysli své přemítej neuprositelnou spravedlnost Boží.

S. 67. I zlým a padlým andělům jest dopuštěno rozličně na lidi působiti.

Padlí andělé, pokudž jim Bůh dopouští, mohou rozličné.
účinky provoditi, a se i nás lidí působením svým dotýkati.
Jako Bůh z moudrých příčin 1 jedovaté hady, lítá zvířata a.
zlé lidi na zemi trpí, a i z nejhoršího, což se dopuštěním jeho.
děje, dobré vyvodí, a sice mnohem větší dobré, nežli jest do
puštěné zlé: rovně tak moudře jedná, když i zlým duchům ně
jakého škodného působení nechává. Za časů Pána Ježíše do
puštěna jim byla moc netoliko těla lidská osedati, a rozlič
nými neduhy je trápiti, alebrž i všelijaké zdánlivé zázraky či
mti. Připouštěla to však prozřetelnost Boží proto, aby Kristus
Pán patrně a v živém i jasném světle ukázal moc svou, kte
rouž měl i nad zlými duchy; neboť židovský národ věřil, že.
slíbený Mesiáš i nad dáblem zvítězí a všecku moc jeho zkazí.
Což se i skutečně stalo. Vtělený Syn Boží přemohl peklo; a
moc zlých duchů tak velmi obmezil, že nám nemohou více tak.
škoditi, jakož se dálo za časů jeho. Však ale zkázorodná moc.
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ta přece není jim zcela odňata; neboť i podnes rádi nám li
dem škodí, a nepřátely našimi býti se ukazují.

1. Oni zvláštní nalezají zalíbení na hříších našich, radu
jíce se z neštěstí našeho. Tou příčinou nazývá písmo jejich
hlavu a vůdce „vražedníkem od počátku a lhářem (Jan 8, 44.),
nepřítelem a nešlechetníkem (Efez. 6, 19.) a zlostníkem.“ (1.
Jan 2, 13.)

2. Protož také všemožně o to usilujou, aby lidi k hříchu

přivedli a je nešťastnými učinili. Písmo svaté praví v ta slova:
„Dábel ustavičně jako lev řvoucí obchází, hledaje, kohoby se
žral.“ (1. Petr. 5, 8.)

3. By toho tím snáze dosáhli, vzbuzují všeliká zlá my
šlení, zlé žádosti a úmysly v srdcích našich, čehož první matka
naše Lva zkusila. (1, Mojž. 3.)

4. Jejich pokušením lze také skutečné velikou částku toho
zlého, což jest mezi lidmi, připisovati, obzvláště pak ta mnohá
nepravá náboženství, kteráž na světě byla iposud jsou, vznikla
větším dílem jejich působením. Protož dí písmo svaté: „Zú

vistí dábla smrt vešla na okršlek země.“ (Moudrost 2, 24.)
A opět: „Proč mluvení mého nepoznáváte? Že nemůžete slyšetiřečimé.© Vyzotcedáblajste:ažádostiotcesvého
chcete činiti. On byl vražedníkem od počátku, u v pravdě
nestál: neb pravdy v něm není: když mluví lež, z vlastního
mluví, neb jest lhář, a otec její.“ (Jan 8, 43. 44.)

Nicméně nejsouť však pokušení dábelská tak silná, by jich
člověk zniknouti nemohl. Dáno jest každému ctiteli Pána na
šeho Ježíše Krista prostředkův v hojnosti, jimiž zmařiti může
všecky jejich zlé záměry o nás se pokoušející. Pevnou a živou
věrou, statným odbojem, pomocí Boží a přispěním dobrých
andělů každý jest s to, nepřítele duše své od sebe zahnati.
Každý, kdož vezme odění Boží, a má podpásaná bedra pravdou,
oblečen jest v pancíř spravedlnosti, a obuté má nohy přípravou
Evangelium pokoje, a ve všech věcech béře štít víry: tenť za
jisté, jakž 1 duch Boží sám praví skrze ústa svatého Pavla,
odolá v den zlý, a uhasí všecky šípy ohnivé nešlechetníka.
(Efes. 6, 13-——16.)I svatý otec Augustin nemní, žeby mohl
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dábel dobrým a v milosti Boží utvrzeným uškoditi, an píše:

„Jako na řetězu uvázaný pes toliko ty poraňuje, kteříž se k
němu blíží: rovně tak ďábel toliko těm může škoditi, kteříž se
sami v pokušení vydávají, a přivolují.“

Z toho, což řečeno bylo o zlých andělích a zvláště o

jejich škodném na nás působení, následující vyplývá nám na
učení:

a) Jestliže nám zlí duchové velmi schytrale osidla a léčky
kladou, a mimo nadání nás oslepiti a k hříchu zavésti mohou:
opatrněji sobě počínejme, a co se na pohled pravého a dobrého
býti zdá, nedržme hned v skutku za pravé a dobré. I Eva
matka naše „viděla, žeby dobré bylo dřevo k jídlu, a očím
pěkné, a na pohledění rozkošné“ (1. Mojž. 3, 6.), a přece to
vše takové nebylo.

b) Padli-li jsme v jakém pokušení dopustivše se hříchu,
hlavní toho vinu sobě přičítejme, poněvadž jsme nad zlým
duchem, jestliže nás v skutku k hříchu ponoukal a dráždil,
mohli s milostí Boží zvítěziti. Že jsme pak přece nezvítězili:

jest znamením, že jsme. nebděli a sebe nepřemáhali.
c) Posléz jestliže nás pomnění na zlé duchy kormoutí,

nechať zase pomnění na duchy dobré nás potěšuje. Tito blaho
slavení duchové jsou věrní přátelé naši, jenž nám jsou vždy
po boku, stráž nad námi majíce. Pod ochranou jejich neu
škodíť nám moci protivné, zvláště jestliže se Boha svého nikdy
nespustíme.)

Třetí rozdíl.

Učení církve katolické o člověku.

$. 68. Člověk podle těla jest přemoudře ustvořen.

To, což na člověku vidíme, nazýváme tělem jeho. Jak
podivná jest ale postava těla toho! Jaká opatrnost, jaká Boží
dobrota v těle našem se ukazuje! Člověk jest i podle těla
všech tvorů zemských nejznamenitější a nejvýbornější. Jeho
přímá postava, jeho hlava, kterouž vzhůru k nebi obrácenou
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nese, ježto všickni ostatní živočichové hlavy své k zemi sklánějí.
prozrazuje již poněkud jeho vyšší povolaní. Příčinou tou praví
svatý Augustin v ta slova: „Ne tak zajisté stvořenjest člověk.
jakž vidíme jiná hovada nerozumná k zemi býti obrácena, ale
stvořen jest s vyzdviženým k nebi tělem; a to jej napomíná,
aby těch věcí, kteréž hořejší jsou, vyhledával.“ *“) Podobně
všecky jeho oudy, ruce a nohy, jeho oči, jeho pěkný hlas,
kterýmžto srozumitelnou řeč vydává, to vše zjevným jest dů
kazem, že nade všemi ostatními živočichy vévodí; že jest pánem
a králem všech pozemských tvorů. Vše, což se na těle lidském,
nachází a nechať to jenom člověkujest vlastní, aneb i také jiným
živočichům, vše, pravím, jest přemoudře a mistrně ustvořeno. Není
zde k tomu místo, všecko v obšírnější uvážení bráti; vezměme
ale toliko za příklad lidské oko. Ono jest okrouhlé a duté,
by tak všecky jakkoli veliké věci mohly do něho vpadati, a
jejich obraz v něm se mohl vytisknouti. Poněvadž oko jest
oud velmi citlivý a nedůtklivý: protož velmi prozřetelně při
pravil mu Štvořitel komůrku v tvrdé kosti hlavy. K tomu přidal
víčka, aby člověk oko přikrýti, a před jakýmkoli ourazem
uchrániti mohl. Víčka ta chloupky ozbrojil, by oka před pa
dajícím prachem hájili. Nad to ještě obočí přidal, by ostrý
pot z čela se prýštící tomu tak vzácnému oudu nemohl uškoditi.
O vnitřní způsobě oka, o těch rozdílných vlhkostech, kteréž
zevnitřní světlo přijímají, © těch rozmanitých tenoučičkých
kůžičkách, ve kterýchž se vlhkosti ty chovají, a mnozství žilek,
kterýmiž oko semotam pohybováno bývá, a posléz o té tak
podivné zřítelnici, uprostřed bělma zasazené a obrazy naproti
postavených věcí v sebe beroucí, dlouhé by bylo vypravování,
kdybychom zde řeč šířiti směli. A jak vzácný, skvostný a žádoucí
jest to dar, oči zdravé a bystré míti! Bez světla očí jakým
nebezpečenstvím byli bychom vystaveni! Jak smuten bylby život
náš, kdybychom nic neviděli! Vešken svět byl by nám co nějaký
žalář tmavý, v němžto bychom nemohli ani kroku bezpečně
učiniti. Neviděli bychom ani nádherného slunce, ani krásné

*) De civit. Dei lib. 22. c. 24.
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skvoucími hvězdami v noci poseté oblohy. Neviděli bychom
květu na stromích, kvítí v zahradách a lukách, osení na polích,
a byli bychom nesčíslných radostí zbaveni. I ty miliony roz
dílných zvířat byly by nám nevidomy, a láska, přízeň a radost
zářící se v tváři lidské by se nám nikdyneobjevily. — Co platí
o oku, to 1 0 jiných smyslech a mocnostech těla lidského platí.
Bez sluchu bylby život náš co nějaký tichý hrob. Bez chuti
bychom rozkoší z požívání rozmanitých a chutných pokrmů a
nápojů vyplývajících nikdy nepocítili. Bez čichu nemohli bychom
Jibou vůni květin a bylin čenichati. Bez citelnosti bychom ne
cítili a nepoznávali, měkkéli či tvrdé, studenéli aneb horké,
drsnatéli aneb hladké, mokrél. či suché jsou ty věci, jichžto
každodenně užíváme, a mnohé tělu našemu protivné a škodné
věci nemohli bychom od sebe odvrátiti. Pozorujme též, jak
všecko na nejlepším místě jest postaveno. Hlava ku přík., jenž
jest nejpřednější díl těla a takořka schránka všech smyslů, má
také nejznamenitější a nejpatrnější místo. Srdce ale, jenž jest
sklad vší krve, téměř uprostřed těla se nachází, aby z něho
skrze žíly ustavičně krev do celého těla vycházela, a sem se
opět vracela. Všickni též oudové, ačkoliv dosti mnozí, tak sobě
pěkně slouží, že rozuměti nemůžeme, čeho jest při nich více
považováno bylo, zdali užitku čili okrasy. Kdo jen poněkud
S pozorností těla svého považuje, patrně se může přesvědčili,
že všecko mistrně na něm jest ustanoveno, že přemoudře všickni
oudové jsou uspořádáni, že volně jeden druhému slouží, a že
jsou všickni člověku aneb ku potřebě, aneb ku pohodlí, aneb.
k okrase.

a) (Člověče, obdivuj se nestihlé moudrosti a mocnosti
onoho Stvořitele, jenž tvé tělo tak podivně ustvořil, a měj se
na pozoru, bysi toho vznešeného díla Božího neporušil nebo
nezlehčil. Toby se ale stalo, kdybysi se nestřídmosti, opilství,
obžerství, chlípnosti a takových podobných zhovadilých žádostí
a skutků dopustil.

b) Bůh ti dal tělo, abysi je službě Boží oddal. Ó, tak
tedy užívej všech oudů svých ke cti a slávě Boží. Nechtěj
obraceti očí svých ku patření nečistých, nestydatých věcí, nébrž

Jirsík, dogmatika. 12
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užívej jich ku považování slavných a velikých skutků Božích.
Nenastavuj sluchu a uší svých k řečem podvodným, utrhačným
a bezbožným; nobrž poslouchej, cožby tě u víře a cnosti mohlo
potvrditi. Jazyka svého neužívej ku pomluvě bližního, ne ke
klení a zlořečení, ne k reptání a rouhání; nobrž k chvále Boží,
a velebení svatého jmena jeho. Podobně rukama svýma nesáhej
na statek cizí; nýbrž užívej jich ku pomoci chudých a potřeb
ných. Nohy tvé ať neběhají po mamoně a po stezkách kluzkých
a oplzlých, na nichžto se páše hřích a nepravost; nobrž nechať
„chodí ve všech přikázáních a spravedinostech Páně bez
ouhony.“) (Luk. 1, 6.)

8. 69. Člověk podle duše nese na sobě obraz Boží.

Jakkoli tělo lidské výborné a mistrovské jest dílo rukou
Božích, však přece není tou nejvzácnější věcí na člověku. Tělo
jest jenom na čas, jest porušitelné a smrtelné; smrt muučiní
konec, ono se rozpadne, zetlí, zpráchniví, shmije. Tělo jest toliko
příbytek, schránka a nástroj daleko vznešenější bytosti, kteráž
v něm obývá, a skrze ně působí. Že v skutku v člověku musí
býti něco jiného od těla docela rozdílného, a že následovně
člověk ze dvou, podstatou od sebe rozdílných částek záleží,
poznati lze z jistých účinků, kterýchž pouhému tělu přičítati
nelze. Neb zda to jest tělo, ježto rozličné myšlénky o tom,
což se vůkol nás děje, tvoří a působí? Zdaž to je tělo, jenž
jenž nám nepřítomné tak představuje jakobychom je před očima
měli? Zdali to jest tělo, jenž nám na paměť přivozuje, co jsme
dřív viděli anebo slyšeli? Zdali to jest tělo, jenž rozeznává a
rozsuzuje, co dobrého anebo zlého, pravého aneb nepravého
jest? Zdali tělo toho jest u příčině, že nemusíme jako neroz
umné zvíře hned své žádosti kam nás vede nebo pudí, slepě
následovati; nobrž že svobodno jest nám a na vůli to chtíti,
žádati a voliti což v pravdě užitečno jest a rozumu přiměřeno?
Zdali tělo to jest, jenž nám v rozličných případnostech praví,
coby bylo dobrého aneb zlého, užitečného aneb škodného? A
zdali od těla pochází ten vnitřní hlas, kterýž se v každém
člověku ozývá, a nás chválí, když jsme cos dobrého učinili,
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naproti tomu ale nás kárá a trestá, když jsme nepravě jednali ?
Nikoliv, toho všeho pouhé toliko tělo působiti nemůže. Nebo

proč medle tělo mrtvé, uši 1 oči mající, nevidí a neslyší? Proč
to tělo, kteréž se za živa pohybovalo, jsouc mrtvé, pohybovati
se nemůže? Proč mrtvé tělo o sobě nic neví, nic nepoznává,
necítí, nežádá, nevolí a nepůsobí? Musí tedy nevyhnutelně cos
jiného, od těla docela rozdílného v člověku býti, což vlastně
toto všecko činí, co skrze oči vidí, skrze uši slyší, co tělo a

jeho údy řídí, a což pamětí, rozumem, svobodnou vůlí a svědomím
jest opatřeno. A to jest duše, kterouž Bůh vdechl v člověka
(1. Mojž, 2, 7.), a kterouž stvořil „£ obrazu a podobenství
svému.“ (1. Mojž. 1, 206.) Podle duše jest. tedy člověk stvo
ření veleslavné, stvoření na nejvýš poctěné, stvoření na sobě
obraz Boží nesoucí, stvoření k obrazu a podobenství Božímu
učiněné. Podobenství toto záleží ale v tom, že duše lidská
může Pána Boha poznati milovati a S ním věčné blaženosti
požívati, jakož i také že jest rozumem a svobodnou vůlí opa
třeným a nesmrtelným duchem.

a) Jestliže ale duše nese na sobě obraz Boží: 6 jak tedy
velikého hříchu se dopouštějí ti, jenž tedy obraz boží zneuctují
a poskvrňují!

b) Duše jest těla daleko vzácnější a dražší. O duši tedy
předkem a hlavně se máme starati, ji vzdělávati a šlechtiti, a
blaho její 1 spasení rozmáhati. Než ale jak mnoho jest těch a
takových, kteříž všecku možnou péči mají o tělo, a 0 duši nic
nedbají!

c) Často též uvažujme, že nejsme my jediní ve světě
tvorové, jichžto Stvořitel k obrazu svému stvořenou duší ozdobiti
ráčil; nýbrž že jsou všickni lidé, což jich kolikověk jest na
světě, v tom nám róvni, a protož že i jiných lidí sobě vážili,
je milovati, a s nimi laskavě jednati máme.

S. 70. Duše lidská jest nesmrtelná.

Duše lidská není složena ze žádných částek anebo dílů;
nobrž naopak jest tak jednoduchá, že nikterak zmařena býti
nemůže. I její síly a mocnosti jsou s její podstatou tak úzce
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spojeny, že jich nikterak pozbyti nemůže, nobrž že jimi bez
konce a věčně bude nadána. Protož jako teď se může na všecko
rozpomenouti, co kdy viděla, slyšela aneb cítila: rovně tak se
každého času příštího bude moci 1 na to rozpomenouti, což
někdy myslila, žádala a činila. Duše lidská, by i tělo, v kte
rémž obývala, zemřelo a v prach a popel se rozpadlo, přece
věčně a bez konce živa musí býti 1 proto, poněvadž Bůh jest
svrchovaně spravedlivý, jenž nic dobrého nemůže nechati bez
odměny, a nic zlého bez trestu. Jižť ale v životě tomto se to
vždy nestává, aby spravedlivý došel odplaty, a hříšník byl ztrestán.
Dobrý a cnostný bývá zde mnohdy utištěn a potlačen, a až
do smrti všelikými bědami a strastmi navštěvován, tak že cnost
jeho nenalezla zde nižádné odměny. Naproti tomu zase ne
pravost bývá zde mnohdy podporována, hříšníkům dobře se
zde vede, žádných jim trestů trpěti není, anobrž začasté i ště
stím a radostmi až do smrti oplývají. Kam by se tedy poděla
spravedlnost Boží, kdyby se to všecko nemělo jednou vyrovnati?
Bůh by přestal býti spravedlivým, kdyby nebylo ještě jiného
života, kdežtoby cnost zasloužené odměny, A nepravost zaslou
žených trestů došla. Než nechme těch a takových důvodů, jimiž
mudrci dokazují, že lidská duše jest nesmrtelná, a obratme se
raději upřímo k slovu Božímu, kteréž v sobě věčnou, neklam
nou a nezvratnou pravdu zavírá, které přesahá, což kdy i ten
nejučenější člověk vymyslil, a které nás lépe může přesvědčiti,
nežli všecko rozumování. Nuže ale, co praví to nemylné slovo
Boží? Již v starém zákoně čtu; „Bůh stvořil člověka neporu
šitelného, a k obrazu podobenství svého učímil jej.“ (Moudrost
2, 23.) Dále čtu: „Navrátí se prach do země své, odkud byl:
a duch navrátí se k Bohu, kterýž jej dal.“ (Kazatel 12, 7.)
Jak zřejmá a světlá jsou i tato slova: „Očekáváme onoho ži
vota, kterýž dá Bůh těm, ježto víry své nikdy nemění od
něho.“ (Tobiáš 2. 18.) Jako starý zákon rovně tak i nový a
sice mnohem světleji a zřetelněji dosvědčuje, že duše lidská
nikdy neumře. Sám Pán Ježíš, věčná pravda, vece: „Nebojte
se těch, kteříž zabíjejí tělo, ale duše nemohou zabiti: než bojte
se raději toho, kterýž může i duši 1 tělo zatratiti do pekelného
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ohně.“ (Mat. 10, 28.) A zdaž netěšil Syn Boží všech spra
vedlivých, že přejdou ze smrti do života? (Jan. 5, 24.) Ne
řekl-li též, že bezbožní po smrti půjdou do ohně věčného:
Vůbec nemluvil-li přečasto o trestech a odměnách, tam na věčnostinásčekajících?© Nemluvil-liosoudu,kterýžbudehned
po naší smrti a konečně v den poslední? A proč medle to
všecko pravil? Aby světle ukázal, a nás tím cele a úplně ujistil,
že duše naše jest nesmrtelná.

a) Člověče! duše tvá jest nesmrtelná, ona bez konce a
věčně živa bude aneb v nebi aneb v pekle. Půjdeš na věčnost,
kde Bůh cnostným věčnou dává odplatu: nešlechetníky ale
věčnými pokutuje tresty. Vyhledávej tedy spasení svého, trp
a ztrať raději všecko, než abysi nesmrtelnou duši svou na věky
zahubil. „(o by tobě platno bylo, bysi všecken svět získal, duše
pak své škodu trpěl?“ (Mat. 16, 26.) Protož ustavičně měj
Boha před očima, a k těm věcem, kteréž se spasení nesmrtelné
duše tvé týkají, zraky svoje obracuj. „Nesmrtelná duše“ praví
svatý otec Bernard, „má jenom po nesmrtelných věcech toužiti.“

b) Duše tvá jest nesmrtelná! Na to pamatuj zvláště, když
tě pokouší tělo, chtíc tebe k hříchu zavésti. Pomni, že bysi
byl bláznivým kupcem, kdybysi za sklo, za hlínu a popel chtěl
dáti drahou perlu; že bysi byl pošetilým člověkem, kdybysi
za krátkou rozkoš prodati chtěl nesmrtelnou svou duši. Ó člo
věče! jednu máš toliko duši: nechtěj ji tedy věčně věkův
zatratiti.

$. 71. K jakému cíli jest člověk na zemi.

Člověk, jakž jsme již viděli, záleží ze dvou podstatou od
sebe rozdílných částek, totiž z těla a duše. Všecky smysly,
údy a díly našeho těla mají nějaké určení a povolání, a jsou
tak uspořádány, že mohou k vytčenému záměru svému dostáti.
Podobně i duše naše rozum a svobodnou vůlí opatřená musí míti ně
jaké určení, a musí býti také schopna, toho určení svého a povolání
dosáhnouti. Nebo pro nic a za nic Bůh člověka tak přemoudře
nestvořil, a bez příčiny ho zde na této zemi nepostavil. Nejsme
též jen proto od Boha stvořeni, abychom světa tohoto a ra
dostí jeho užívali, a tělu a žádostem svým hověli. Toť by
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bylo i Boha i rozumných tvorů jeho, jací jsme my lidé, velmi.
nedůstojno. Musíť tedy cíl a povolání naše zde na zemi docela
jiné býti. Již malý katechismus praví: „Bůh stvořil lid, aby
ho poznali, ctili, milovali, klaněli se mu, sloužit mu, poslou-—
chat ho, a byli spaseni.“ Cíl tedy a konec celého vezdejšího
života našeho založen jest na Bohu. My jsme proto na světě,
bychom cnostný, šlechetný a bohumilý život vedli, a se jednou
svatými a blaženými stali. K tomu jsme povoláni, a to jest
cíl a určení naše. Tou příčinou píše miláček Páně svatý Jan:
„Vejmilejší, nyní synové Boží jsme: a ještě se neukázalo, co
budeme. Víme, že když se ukáže, podobní jemu budeme: nebo
viděti jej budeme, tak jakž jest.“ (1. Jan. 3, 2.)

a) Vímeti, že toliko pro Boha jsme na světě, že k tomu
konci a cíli jsme zde, abychom Boha milovali, chválili, jemu
sloužili, a jednou ho bez konce požívali; víme již také, kam
všecko naše zření, všecko naše vynasnažení, a všecky naše
práce a starosti směřovati mají. Bůh a cnost, toť má býti he
slo naše. Bůh nade všecko, a pro Boha všecko!

d) Obracujme častěji zraky svoje vzhůru, tam k blankyt
nému nebi, kde se blažení duchové s Bohem radují. Tamť
jest 1 nám místo připraveno, tamť s anděly Božími nevýmluvné
blaženosti budeme požívati, jestliže zde prvé Boha ctíti, milo
vati, jemu se klaněti, a věrně mu sloužiti budeme.

c) Pocestný často prohlédá k vytčenému cíli cesty své.
Podobně i my často chtějme zpomínati na cíl a povolání a
konec celého svého života. Ptej se každý sebe samého: Proč
jsem zde na zemi této, proč jsem Živ, proč mne zde umístil,
k čemu mne povolal Bůh Stvořitel můj? To vše zvláště teh
dáž přemítejme na mysli své, když na nás nějaké doléhá po
kušení. Toto pomnění chrániti nás bude hříchu, bude nám
mocným podnětem k cnosti.

S. 72. Všickni lidé pocházejí od jednoho muže a jedné ženy.

Že Adam s manželkou svou Evou prvotní jsou byli lidé,
a že od těchto dvou prvních lidí veškero pokolení lidské po
chází, dosvědčuje zřejmě a patrně slovo Boží. První kniha
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Mojžíšova hned na počátku tvrdí a jistí, že Bůh toliko je
dnoho člověka stvořil; a nejen v první kapitole téže knihy,
nobrž 1 v páté se opět a opět praví, že Adam první byl člo
věk, který vyšel z rukou Božích. Dokládá také tatáž kniha
Písma svatého: „že nebylo člověka, kterýž by zdělal zemt.“
(1. Mojž. 2, 5.) Toby ale nemohlo slovo Boží tvrditi, kdyby
již před Adamem byli jiní lidé bývali. Že Adam v skutku
byl první ze všech lidí, vysvítá i ze slov Hospodinových: „Není
dobré člověku, býti samotnému: učiňme mu pomoc podobnou
jemu“ (1. Mojžíš, 2, 18.) Praví také písmo: „že Adamovi
nenalezal se pomocník podobný jemu.“ (1. Mojžíš 2, 20.)
Načež teprv vpustil Bůh sen na Adama, a vzdělal žebro, kte
réž vyňal z něho, v ženu. Dále nazývá písmo svaté tuto první
ženu Evu, to jest, „máti všech živých. (1. Mojž. 3, 20.)
Takby jí ale nemohlo nazývati, kdyby stávalo lidí, jenžby od
ní nepocházeli, a jinou nějakou pramatku měli. A to vše 1
písmo nového zákona potvrzuje: neboť apoštol svatý Pavel
v Athenách o Bohu jim neznámém kázav, takto doložil: „A
učinil z jednoho všecko lidské pokolení, aby přebývalo na
vší tváři země.“ (Skut. Ap. 17, 26.)

a) Poněvadž všickni od jednoho muže a jedné ženy po
cházíme, tedy všickni podstatou sobě rovni jsme; jsme bratří
a sestry, a následovně se bratrskou a sestřinskou láskou milo
vatl máme.

b) Ty rozličné rozdíly, jichžto mezi lidmi stává, týkají
se dílem věcí nepodstatných, na nichž málo záleží, ku př. po
stavy a barvy; dílem takových, jichžto lidé sami jsou půvo
dem, a jenž toliko zde na zemi cenu a platnost mají, jakož
jsou u příkladu: stav a bohatství, na kterýchžto věcech právě
proto, poněvadž na věčnosti nic platiti nebudou, nikdo si nemá
mnoho zakládati, a snad skrze ně dokonce bratrem svým chud
ším a níže postaveným pohrdati.

$. 78. Stav dvou prvotních lidí byl velmi blažený.

Tito první dva lidé byli dle těla i duše dokonalí a pře
blažení tvorové. Bůh je všemi přirozenými i nadpřirozenými
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dary tak štědře obohatil, že David, takovážto dobrodiní sobě
rozjímaje, přinucen byl zvolati: „Co jest člověk, že jst naňpamětliv?anebsymčlověka,žejejnavštěvuješ?© Zmenšiljsi
ho málo něco od andělů, slávou a ctí korunoval jsi jej,
ustanovil jsi jej nad díla rukou svých. Všecky věcí poddal
jsi pod nohy jeho, ovce ivoly všecky, nad to Vdobytekpotí.
Ptactvo nebeské, i ryby mořské, kteréž procházejí stezky moř
ské.“ (Žalm 8, 5—9.)

Duše jejich neměla té nedostatečnosti a mdloby do sebe,
kterouž my s bolestí při sobě. znamenáme, nébrž byla čistým
obrazem a nepoškvrněným podobenstvím Božím. Rozum jejich
soudil tak zdravě, jasně a ostrovtipně, že pravdu bezpečně a
rychle poznati mohli. Hospodin přivedl všecky živočichy zem
ské, a všecko ptactvo nebeské k Adamovi, a Adam vidí ty
živočichy ponejprv ve svém životě, nicméně hned je zná všechny,
a každého z nich přiměřeným hned nazývá jménem. Podobně
vůle jejich, přání a žádosti srovnávaly se tak pěkně s rozkazy
rozumu, že beze vší překážky dobře jednati mohli, a že jim
vésti život nevinný a svatý nad jiné vše bylo příjemno. A tato
krásná a ušlechtilá duše obývala v zdravém, silném a sličném
těle, v těle nepodrobeném nižádným nesnázím, nemocem a bo
lestem. Měli sice télo, tak jako každý z nás, ale tělo jejich
nebylo takovým úrazům a pádům podrobeno, jako tělo naše, a
bylobý bez okušení smrti jiným jakýmsi lehounkým a příjem
ným způsobem přišlo i s duší do nebe, kdyby milostí od Boha
sobě udělených moudře a zbožně užívajíce, se byli všeho hříchu
zdrželi; neboť byli jsou 1 podle těla nesmrtelní.

I to místo, do kteréhož je Bůh postavil, bylo velmi utě
šené a rozkošné. Dobrotivý Bůh, opatřiv je takovými vzácnými
milostmi jak na duši tak na těle, dal je do ráje, to jest, do
tak krásné krajiny, kteráž jim i bez násilné práce to nejroz
manitější a nejchutnější ovoce za pokrm a ku potěšení podá
vala, v kteréž věčné jaro panovalo, ptactvo líbezně prozpěvo
valo, kvítí rozkošnou vůni vydávalo, a kdežto všickni ostatní
živočichové byli jim poddáni. A mnatom nebylo ještě dosti,
že jim Bůh dal všecko to, čehož k radostnému a blaženému
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životu vezdejšímu potřebí měli. Bůh je také povolal ku po
žívání daleko větší blaženosti, kteréž na zemi dosíci nelze. Oni
ho měli jednou v nebi bez konce požívati, a věčně věkův s ním
se radovati. Zda jim tedy cos scházelo k dokonalému blaho
slavenství? Bychom to štěstí jejich úplněji poznati mohli, slyšme,
což o tom svatý Augustin píše: „Živ byl člověk v ráji zem
ském v úplné svobodě, a dle své libosti skrze celý ten Čas,
dokudž vůle jeho vůli Boží poddána byla, vládl Bohem, a skrze
to neskončené dobré sám byl dobrým. Živ byl v hojnosti, a
neznal nedostatku, a jenom na jeho vůli to bylo, vždy tak živu
býti. Pokrm svůj vždy měl pohotově a při ruce; aniž hladu
kdy musil okoušeti. (Ovoce ze stromu života v mladosti a při
síle ho drželo. Tělo jeho ani od sebe se porušiti, ani od ně
koho jiného porušeno býti nemohlo. On ani vnitřním nějakým
nemocem, ani zevnitřnímu násilí nebyl podroben. Tělo jeho
mělo zdraví, a duše pokoj. Jako na místě svého bydlení žádné
přílišné zimy aneb velikého vedra trpěti nemusil: rovně tak 1
žádná strachem neb bázní vzbuzená náklonnost jeho pokojné
lásce a náklonnosti k dobrému překážeti nemohla. Nic ho
zarmoutiti nemohlo. Bůh byl základ jeho radosti a štěstí. Tělo
ducha neobtěžovalo, poslušenství mu lehké a snadné bylo, práce
bez unavení, odpočinutí bez omrzení. Nad to nade všecko měl
naději, že po nějakém čase svého bydlení v zemském ráji do
ráje nebeského přenešen bude, že Stvořitele svého tváří v tvář
viděti, a skrze to věčně věkův blaženým bude.“

Poznejme z toho nestihlou lásku a dobrotu Boží. Bůh
nechtěl, abychom trudný, bídný a bolestný život vedli nébrž
chtěl, bychom z radosti zemské vešli do radosti věčné. On
nám svrchovaně blažený život již zde na zemi připravil, chtěje
tomu, bychom všech nesnází a všeho trápení prosti byli, a ani
hrůzy smrti nepoznali. Neukázal-li tedy tímto během, že naším
pravým a nejlepším otcem byl, a mohl-li nás více milovati, než
nás v skutku miloval? A my bychom ho nemilovali, toho, kterýž
nás prvé tak velice miloval, a s námi tak dobře obmýšlel? —
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S. 74. Ze stavu toho blaženého první lidé hříchem svým vypadli.
Následek toho.

Slyšeli jsme, že stav prvních lidí byl velmi blažený, a že
jim Bůh utěšený a rozkošný život připravil. Proč ale tak bla
ženého života již více na světě tomto nestává? Proč nám.
lidem jest velmi mnoho zlého a tak mnoho trápení snášeti ?
Proč země tato není již více tak utěšeným obydlím, anobrž
spíše údolím nářku a pláče? Proč teď tak mnoho v životě.
lidském nachází se zlého mravního i přirozeného, tak mnoho
hříchů a nepravostí, tak mnoho práce a namáhání, nedostatků,
utrpení, bolestných nemocí a pohrom? Příčina toho mnohého
zlého, i těch trápení, kteráž jsou na zemi, není v Bohu ani
v tom určení a zřízení, kteréž Bůh člověku dal; nobrž leží
ve vině prvotních těchto našich rodičů. V rozkošném ráji,
v kterémž od Boha postaveni byli, nacházel se strom uprostřed
mnozství jiných, jehožto ovoce na pohled bylo krásné a líbezné,
ale zhoubu v sobě neslo, poněvádž rostlo ne na stromu života,
nébrž na stromu vědění dobrého a zlého. (1. Mojž. 2, 9.) Tou
příčinou Bůh z otcovské dobroty, a aby spolu věrnost, vděčnost
a poslušenství jejich zkusil, rozkázal prvním lidem, aby ovoce
stromu toho neokoušeli; a spolu jim oznámil, že nebudou-li po
slušni, okušení ovoce toho v převelikou záhubu je uvrhne.
Bůh řekl: „Ze všeho dřeva rajského jez: z dřeva pak vědomí
dobrého a zlého ať mejíš, nebo v kterýkoliv den z něho jísti
budeš, smrtí umřeš.“ (1. Mojž. 2, 15.) Lehké zajisté a snadné
bylo to přikázaní; nebo ze všeho jiného ovoce, kteréž v ráji
rostlo, jísti směli, a kdyby se byli měli jenom na pozoru, ostří
hání tohoto zákazu nebyloby jich žádného namáhání stálo. Nic
méně prvotní rodičové naši toto přikázaní přece přestoupili,
a tak svou nevinnost, své časné štěstí a milost Boží potratili.
Ďábel, jenž jest „vražedník od počátku, lhář a otec lži“ (Jan
8, 44.), závidě člověku jeho štěstí a blahoslavenství, ustano
vil u sebe, prvotní naše rodiče o všecko to připraviti, a do
toho neštěstí uvrhnouti, do kteréhož sám svou vlastní vinou
jest upadl. Aby svůj bezbožný úmysl tím snáze mohl k místu
přivésti, skryl se v hada, to nejschytralejší zvíře. Skrze ústa
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tohoto zeměplazu tázal se pak Evy, jižto za slabší a křehčí.
měl, v ta slova: „Proč přikázal vám Bůh, abyste nejedli
z každého dřeva rajského ?“ Eva, kteráž ani nerozvážila, kteraký
duch s ní mluví, zdali dobrý či zlý, v další se s ním pustila
řečařekla: „Z ovoce dříví, kteráž jsou v ráji, jíme: z ovoce
pak dřeva, kteréž jest uprostřed ráje, přikázal nám Bůh, aby
chom nejedli a abychom se ho nedotýkali, abychom snad ne
zemřeli.“ Ďábel, kterýž ji přivedl již k tomu, že beze všeho
zření na jeho vlastní a skrytou osobu, s ním se hádati opovážila,
upíral to, čehož Bůh výslovně zapověděl, řka: „Nikoli smrtí
nezemřete.“ A aby ji tím snáze k hříchu svedl, lahodil pýše

její, a slavné věcijí přisliboval, řka: „Neboť ví Bůh, že v který
koli den budete jísti z něho, otevrou se oči vaše: a budete
jako Dohové, vědouce dobré 1 zlé.“ Eva tedy, poněvadž mu
uvěřila „vzala z ovoce Jeho, a jedla: a dala muži svému,
kterýž jedl.“ (1. Mojž. 3.) Tak padli naši prvotní rodičové,
poněvadž se svévolně do pokušení uvrhli, poněvadž nebděli,
pokoušejícímu nepříteli svému hned s počátku neodpírali, vlastní
láskou se dali zaslepiti, a od lásky Boží se odvrátili.

Přestoupení toto bylo těžkým hříchem; nebo přikázaní
Boží bylo tak světlé, určité a zřetelné, že nebylo ani možno
prvním lidem pochybovati o tom, což jim vlastně činiti nále
želo, a vyplnění této povinnosti bylo tak snadné, žeby jich to
am boje a přemáhání sebe nebylo stálo, kdyby se byli jenom
na pozoru měli. Hřích jejich zavíral v sobě pýchu, zpouru,
zprotivení se Bohu, hříšnou zvídavost, černou nevděčnost, 4
proto nazývají jej svatí Otcové „hříchem nesmírné velikosti.“
Aniž se dá hřích ten tím omluviti, že od dábla byli jsou po
koušíni a svedeni; neboť s milostí Boží mohli mu odolati.
Slyšme, jak o tom soudí svatý Augustin: „Ustvořiv Bůh prvního
člověka dal mu dobrou vůli, neboť jak písmo dí, učinil ho pří
mého, a udělil mu spolu moc, bez kteréž ovšem by nebyl
v dobrém setrvati mohl, s kterouž. ale setrvati mohl, kdyby
byl chtěl. Mohl tedy v spravedlnosti setrvati, kdyby byl chtěl,
poněvadž mu pomoc byla dána. Jestliže tedy nechtěl, jeho jest
to vina a neštěstí, rovně tak jakoby mu to bylo k zásluze a
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ujištění jeho štěstí sloužilo, kdyby byl věrnosti svatých andělů
následoval, kteřížto dobrým užíváním své svobodné vůle dobrými
setrvali, a spravedlivou odměnu své věrnosti obdrželi, ježto od
bojní andělé zlým užíváním svého svobodenství od Boha sobě
propůjčeného padli.“ *)

Sotva Adam a Eva zhřešili, hned jich pokuta následovala.
Celé jejich přirození se zvrhlo a pokazilo tak, že toliko v pod
statných stránkách obrazem Božím zůstalo. Rozum jejich se
tak pokalil, že nebyli více schopnými k bezpečnému, snadnému
a rychlému poznání pravdy. Podobně tělesné jejich přání a
žádosti tak se rozmnožily a sesílily, že sesláblý rozum snadně
pomásti a omamovati mohly. I tělo jejich stalo se slabším a
křehčím, a podrobeno bylo rozmanitým nesnázím, nemocema
smrti. Ano i země sama pozbyla počáteční své půvabné po
doby a bohaté úrodnosti. — Bůh byl náramně od nich uražen,
a protož také se jim zjevil, a přiměv je k vyznání hříchů jejich,
řekl ženě: „Rozmnožím bídy tvé, a počínání tvá: v bolesti
rodti budeš syny, a pod mocí muže budďeš,a on panovati
bude nad tebou.“ Adamovi pak řekl: „Že jsi uposlechl hlasu
ženy své, a jedí jsi z dřeva, z kteréhož jsem přikázal tobě,
abysi nejedl, zlořečená země v díle tvém: v pracech budeš
Jísti a ní po všecky dny života svého. Trné a hloží tobě ploditi
bude, a budeš jísti bylinu země. V potu tváři své jísti budeš
chléb, dokavádž se nenavrátíš do země, z kteréž vzat jsi: nebo
prach jst, a v prach se navrátíš.“ (1. Mojž. 3.) A dle tohoto
strašlivého ortele oba hned z ráje vyhnáni, hladu, žízni, chudobě,
bolestem, nemocem, zimě, parnu a všem nesnázím podrobeni,
k těžkým pracem a posléz k hořké smrti, kteréžby jinak nikdy
nebyl okusili, odsouzeni byli.

a) Ačkoliv tito prvotní naši rodičové těžce zhřešili proti
Bohu, nicméně nikdo jich proto v lehkosti neměj. Oni zhřešili
Jenom jednou, nevědouce ještě z vlastního zkušení, jak přísný
a spravedlivý jest Bůh. My toho ale, jakž dokládá svatý Tomáš
Aguinský, již jsme zkusili, a přec opět a opět hřešíme, nic
nedbajíce na výstrahy Boží, a na ty tresty, kteréž nás očekávají.

*) De corrept. et grat. cap. 11.
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o) První naši rodičové těžce sice zhřešili proti Bohu, ale
však hned poznal hřích svůj a činili pokání. Adam 930 let
živ byl na zemi, a tentýž celý čas oplakával hříchu svého.
My ale hřešíme každodenně, a přece pokání nečiníme, ano když
nás Bůh i trestá, z toho lepší nebýváme.

c) Prvotní lidé byli bez zlých žádostí v milosti Boží stvo
ření, a přece zhřešili. Kde jest tedy ten člověk, jenžby tak
byl v dobrém utvrzen, aby hřešiti nemohl? Kde jest ten,
jenžtoby jist byl před pádem a hříchem? Nezakládej tedy sobě
mnoho na cnosti své, nobrž kdo se domníváš, že stojíš, hlediž
bysi nepadl. (1. Kor. 10.) Jistý nábožný muž, kdykoli slyšel
anebo viděl, an někdo cos zlého činí, vždy sám usebe říkával:
„Běda mně, tento bratr dnes padl, a já snad zítra padnu.
Tento bude činiti pokání: já snad ale nebudu k tomu míti ani
milosti ani příležitosti“

$+ 70. První dva lidé hříchem svým všem ostatním lidem náramně
uškodili.

Jako semeno, jenž sebral zahradník, dobré sice, nýbrž to
nejlepší býti může, nějakli se ale zkazilo, toto jeho porušení
i v bylinách, z něho vyrostajících, se dává na jevo: podobně
tak hřích, kteréhož se prvotní dva lidé v ráji dopustili, neto
liko jim, ale 1 nám, jenž od nich pocházíme, uškodil. Hříchu
toho původního oučinek, cestou plození, na všecky potomky
prvních rodičů přechází tak, že se až posaváde původní hřích
ten těla i duše člověka co žalostné dědictví drží. Každý člověk
již při svém početí na těle 1 na duši zvláštní mdlobu, křehkost
a malomocnost dostává. Na všecky lidi, kdož jsou obyčejným
způsobem potomkové těchto prvotních rodičů, všecky smutné
proměny hříchem jejich spůsobené přecházejí, tak že vše zlé,
což tyto prvotní rodiče naše následkem hříchu jejich potkalo,
1také nás všecko potkává. Pravím, nás všecky; neboť hřích ten
jest tak obecný, že se všickni již jako hříšníci na svět rodíme,
a že na každém, kdož na svět přichází, již od narození nelibost
Boží spočívá. Jest sice ovšem pravda, že rozumem svým pochopiti
nemůžeme,jakým způsobem hřích, kterýž tolik tisíc let před námi
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spáchán byl, na nás přecházeti může. Než ale zdali nejsme všickni
plémě hříšného símě? Nejsmeli všickni pokaženého stromu po
kažené větve, a pokažené děti pokažených rodičů? Jakož děti se
vrhnou po rodičích; jakož porušené semeno takového plodu
nevydává, co dobré a čisté: tak se i zkáza prvotních rodičů
na všecky děti jejich dostala. Tou příčinou sluje také hřích
tento hříchem dědičným, a poněvadž prvnímt byl zárodkem všeho
zlého. což na nás přichází, protož slove také prvopočátečním.

Že hřích ten se všemi svými zlými následky a oučinky
v skutku i na nás všecky přešel, tomu výslovně učí neklamné
slovo Boží. Ono dí: „Skrze jednoho člověka hřích na tento
svět všel, a skrze hřích smrt, a tak na všecky lidi smrt přišla,vněmžvšicknizhřešili.“© (Řím.5,12.)Tomuučítéž
svatí Otcové. Svatý Ireneus, z třetího století, v ta slova píše:
„Eva svým neposlušenstvím sobě a celému pokolení lidskému
smrt spůsobila.“ ") Svatý Athanas praví v ta slova: „Když
Adam zhřešil, přešel hřích na všecky lidi“ “) A svatý otec
Jeroným vece: „Nikdo není bez hříchu, a kdyby jeho životto
liko den trval.“ *) A co k tomu praví neomylná učitelkyně
Boží pravdy, svatá církev katolická, kteroužto sám Duch svatý
u víře řídí a spravuje? Ona na sněmu Tridentském takto se
prohlásila: „Praví-li kdo, že přestoupení Adamovo jemu Sa
motnému a ne také jeho potomkům škodilo, a že on od Boha
obdrženou svatost a spravedlnost jenom pro sebe a ne také pro
nás všecky ztratil, — vyloučen buď.“ “) Že tak řekla, anobrž
1 kletbou vyhrožovala, dobře a pravě učinila; neboť kde tak
zřejmě mluví a svědčí neklamné Boží slovo, tuť se nemá po
chybovati a rozumem hloubati.

a) Hřích prvních lidí byl pramenem nejen vlastní bídy
jejich, ale spolu 1nás všecky, jenž od nich pocházíme, nešťastny
učinil. Již ale cizí-li hřích škodí nám všem: jak velice nám
škoditi musí hříchové, kterýchž se dopouštíme my sami. Čizí-li
hřích jest u příčiné, že duše žádného člověka přicházejícího
na svět není čistým obrazem Božím: jak velice poškvrňuje

L) Lib. III. adv. haeres. c. 22. *) Orat. II. contra Arianos. *) In caput IV.
Jonae. +) Šess. 5, de pece. origin, c. 2.
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„obraz a podobenství Boží na duši své ten, kdož sám vědomě
dobrovolně hřeší. Irpěti-li musíme příčinou hříchu, jehož se
dopustili jiní: na jevě leží, že pro hříchy, kterýchž se mi sami
dopouštíme, tím větší trápení a tresty na sebe uvalujeme. Mu
síli nás spravedlivý Bůh trestati pro hřích prvotních našich ro
dičů: patrně nás pro vlastní přečinění naše tím.ostřeji trestati
musí. Jak mřzký a ošklivý jest tedy všecken hřích, a jak
bedlivě bychom se ho měli vystříhati, an takové strastné věci
působí!

o) Hledíce na přirozenou zkázu a mdlobu svou, buďme
pokorni. Povaha a přirození naše se prvním hříchem lidským
zvrhly, porušily a zkazily. Měli jsme již v prvním okamžení
života svého něco na sobě, což se nelíbilo oku Božímu. Při
nesli jsme na svět tělo, kteréž dost malou věcí na veškeren
čas zkázu vzíti může; tělo, kteréž rychle stárne, a příhodným
duše příbytkem býti přestává. Podobně duch náš hned od po
čátku velmi sláb byl a obmezen. Nad rozumem mají panství
tělesné naše žádosti. Vůle naše k chtění dobrého jest váhavá,
k hříchu ale hotová a rychlá. (Co tedy máme, pročež bychom
se v mysli své vypínati chtěli? Nemámeli tím více příčiny po
níženými a pokornými býti, čím pilněji do sebe nahlížíme?

c) Ačkoliv nám prvotní rodičové naši hříchem svým tuze
uškodili, nicméně veliké křivdy se ten člověk dopouští, kdož
si na ně krutě naříká. Nebo hřích dědičný neníť jedinou pří
činou toho mnohého zlého ma světě se nalézajícího, nýbrž 1
hříchové, kterýchž se my sami posud dopouštíme, přispívají
neustále k rozmnožení běd a strastí našich. Kdo znaje učení
Pána Ježíše Krista, přece se hříchu dopouští, mnohem větší na
sebe uvaluje vinu, než jest ta, kteráž na prvních rodičích leží.

S. 76. Maria bez poškyrny prvopočátečného hříchu byla počata.

Není pravidla bez výminky. Takovou výminkou je panna
Maria, milovaná dcera nebeského Otce, krásná choť Ducha
svatého a vznešená matka Syna Božího. Jakkoli dle přiroze
ného běhu pocházela od Adama, nicméně od poškvrny dědič
ného hříchu byla uchráněna, byvši hned v prvním okamžiku



192 Maria bez prvotního hříchu počata.

svého početí vzhledem na zásluhy Syna svého, Pána Ježíše
Krista, posvěcena zvláštní milostí Boží.

Učení toto o nepoškvrněném početí blahoslavené panny
Marie vyznávala svatá církev hned od počátku; vyznávala je
co nábožné, obecné domnění, oslavujíc je službami Božími a
zvlaštním kostelním svátkem. Kdo však toho k uctění nepo
škvrněného početí panny Marie zasvěceného svátku byl půvo
dem, neví se v jistotě. Letopisy toliko dokázáno, že už L. P.
1287 Anglický národ 8. den měsíce prosince světil co zasvě
cený svátek, že 1. P. 1477 papež Sixtus IV. nařídil, aby svá
tek ten byl ve veškeré církvi svěcen co kostelní svátek, a že
konečně papež Klement XI. svátek tento veřejným, přikázaným
svátkem býti prohlásil.

Toto po všecky časy a na všech místech panující učení
o nepoškvrněném početí blahoslavené rodičky Boží prohlásil
svatý Otec, papež Pius IX. uprostřed velikého počtu, z celého
světa vůkol sebe shromážděných, biskupů s mnohými pobož
nostmi a s velikou slávou za článek katolické víry. Stalo se
to v památný den 8. prosince I. P. 1854. Dotýčný apoštolský
list, ve kterém se toto uzavření sborné církve Boží oznamuje,
zní vta slova: „Příslušelo zajisté, aby nejblahoslavenějšípanna,
kteréž Bůh Otec uzavřel dáti svého jednorozeného, sobě ro
vného, z lůna svého zplozeného a jako sebe samého milova
ného Syna, ozářena byla bleskemnejdokonalejší svatosti a prá
zdna byla vší poškvrny dědičného hříchu, by tak úplně zvítězilanad.starýmhadem.© Slušnoanáležitobylo,aby
Jednorozený, jako v nebi má Otce, jehož Seraféni co třikrát
Svatého velebí, rovně tak na zemi měl matku, jižto by blesk
svatosti byl vždy ozařoval.“

Maria, od věčnosti vyvolená matka jednorozeného Syna
Božího nemohla a nesměla ani jediného okamžiku státi pod
mocí hříchu. Před 1 v početí jakož 1 po svém početí byla sou
dem lásky Boží pro Krista, jenž z těla jejího člověčenství
vzíti chtěl, ochráněna ode vší poškvrny hříchu prvotného. Její
stvoření a posvěcení bylo současné, to jest stalo se zároveň
v jednom a tomže okamžení. "Tímto pak svým posvěcením na
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byla takových milostí, že předčí všecky stvořené bytosti, že
vyšší a důstojnější jest než Cherubíni a Serafíni, a že proto
dobře se nazývá královnou andělů a archandélův.

Teď už snadno pochopiti lze, proč hned od věků otcové
a učitelové církve pannu Marii vyvyšovali všemi možnými chva
lozpěvy, nazývavše ji „nepoškvrněným chrámem vtěleného
Slova věčného, nepoškvrněným oltářem svaté oběti, nejsvětěj
ším obrazem bozského vzoru, zasvěceným domem Nejvyššího,
nejkrásnějším divem na zemi atd. Maria zajisté zasluhuje po
Bohu největší naší pocty, kterouž jí také mile a ochotně vzdává
každý věrný ctitel Syna jejího, Ježíše Krista. Než o této úctě
jí povinné pojednáme na jiném místě.

Pátá částka.

O Bohu Npasiteli.
Cástka tato jedná:

1) O vtělení Božím.
2) O vykoupení lidského pokolení.
3) O mši svaté.

První rozdíl.

Učení církve katolické o vtěleném Synu Božim.

$, 77. Lidé nebyli od Boha na věky zavržení. Bůh slíbil, že jim pošle
Messiáše.

Spravedlivý Bůh moll lidi tak jako pyšné anděly na věky
zavrhnouti, a nikdo by sobě nebyl směl naříkati, že tak učinil,
nebo bychom byli jenom spravedlivé věcí trpěli. Než bůh lidi
na věky nezavrhl; nébrž chtěje odstraniti příčiny tak mnohého
zlého, pod jehož břemenem úpělo veškeré pokolení lidské, uza
vřel v nestihlém slitování svém, padlému člověku pomoci. Tou
příčinou slíbil už hned na počátku, že k výsvobození pro hřích
zavržených lidí pošle vykupitele, kterýžby jich napravil očistil,
posvětil a spasil. Pohnut jsa totiž lítostí, pokáním a srdečným

Jirsik, dogmatika. 13
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želem prvotních našich rodičů Adama a Evy k milosrdenství,
hned tehdáž, an dle své spravedlivosti ortel nad nimi vyřkl a
dříve než je vyhnal z ráje, tato milostivá slova k nim promlu-
vil: „Nepřátelství položím mezi tebou a ženou, a mezi seme
nem tvým a semenemjejím ; onaťpotře hlavu tvou, a ty ouklady.
činiti budešpatě její.“ (1. Mojž. 3, 15.) Toto tak milostivépřislí
bení Bůh mnohdykrát obnovil, zvláště pak Abrahamovi a Da
vidovi. Abrahamovi, davšímu zřejmý důkaz svého poslušenství,
výslovně řekl: „Požehnám tobě, a rozmnožím símě tvé, a po
žehnání budou v semenu tvém všickni národové země“ (1.
Mojž. 22, 17, 18.) David pak, jehožto Bůh též tímto utěše-
ným zaslíbením ujistil, s plesajícím srdcem o tomto budoucím
lidského pokolení spomocníku prozpěvoval v ta slova: „Budou
požehnána v něm všecka pokolení země: všickni národové
zvelebovati ho budou.“ (Žalm 71, 17.)

Abypak tohoto budoucího pokolení lidského vysvoboditele,
jenž Messiáš slove, zřetelněji vyznamenal, a lidé v poznání
jeho pochybiti nemohli, předpověděl a určil Bůh i čas příští
jeho a ty nejobzvláštnější okolnosti a příhody jeho narození,
života a smrti, tak že veškeren živottohoto přislíbeného Messiáše
se jako v zrcadle ukázal. V národu židovském povstávali čas
od času muži plní Ducha svatého a moci Boží, jimžto prorokové
říkáme, kteříž lidem vůli Boží zvěstovali, a o budoucím Messiáši.
mnohé věci, a Sice mnoho set let před tím, než se státi měly,
předpovídali. Jakob a Daniel předoznámili čas, kdy by přijít
měl. První výslovně řekl: „že nebude odjata berla od Judy,
a kníže z beder jeho, dokavádž nepřijde, kterýž má poslán
býti, a bude očekávání národů.“ (1. Mojž. 49, 10.) A Daniel
od archanděla Gabriele poučen předpověděl, že ten lidem při
slíbený Messiáš přijde, až od opětného vystavení chrámu Jeru
salémského uplyne šedesát devět týdnů. Řekl totiž k němu
archanděl: „Věz tedy a pilně znamenej: Od vyjití řeči, aby
zase stavěn byl Jerusalém, až do Krista vévody týchdnů sedm,
a týchdnů. šedesáte dva budou.“ (Daniel 9, 25. 26.) Tito.
týdnové vyznamenávají léta, a protož, an týden sedmerku v sobě
zavírá, sedmkrát tolik, dělá 483 roků. Dle tohoto proroctví
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měl tedy onen vévoda Kristus okolo 483. roku po uděleném
od perského krále Artaxerxesa dovolení k opětnému vystavění
města Jerusalémského přijíti. Jiní nábožní, Duchem svatým
nadšení prorokové o něm předpověděli, že zrodu Davida krále
pojde. (Isai. 11. Jerem. 23.) Isaiáš prorokoval, že panna bude
matkou jeho. (Isai. 7, 14.) Micheáš pověděl, že se v Betlémě
narodí. (Mich. 5.) Isaiáš též předpověděl, že bude míti před
chůdce, že bude kázati, a učení svoje divy a zázraky potvr
zovati, slepým zrak, hluchým sluch, a němým řeč navracovati.

(Isai. 11, 35. 45.) Předpověděli ale také o něm proroci, že
mnoho bude trpěti, a konečně že od svého vlastního lidu bude
ukřižován. Čtoucímu 21. žalm a 53. kapitolu Isaiášovu zdá se
nejináče, než jakoby utrpení Páně v Evangelium četl. Nemaje
na sobě žádného hříchu, měl od svého přítele a učedníka zrazen
býti (Žalm 40.), za třicet stříbrných prodán (Zach. 11), od
svojich opuštěn (Zach. 13.), na celém těle od paty až na hlavu
raněn, uplván a poličkován býti. (Isai. 50. Pláč Jerem. 3.)
Měl od židů i pohanů odsouzen býti. (Žalm. 2.) Ztrýzněn a
člověku nepodoben měl co tichý beránek, jenž ani úst svých
neotvírá, veden býti k smrti. (Isai. 53.) I to předpověděli pro
roci, že ho z roucha svléknou, a los metati budou (Žalm 21.);
ruce a nohy jeho že proraženy budou (Žalm 21.); a bezbožní
že se mu budou rouhati, on ale že se bude modliti za ty, jenž
ho nenávidí. (Žalm 108.) David netoliko způsob smrti jeho
předpověděl, anobrž že i z mrtvých vstane, a že tělo jeho
v hrobě porušeno nebude. (Žalm 21. a 15.) Jeremiáš konečně
prorokoval o něm, že bude původcem nové smlouvy, kterouž
učiní Bůh s lidmi. (Jerem. 31.)

Avšak netoliko slovy, nobrž i skutky předobrazen a před
oznámen byl světa Vykupitel. Neboť co jiného byl nevinný a
spravedlivý Abel, ježto ovce pásl, na jehožto oběť Bůh se za
líbením hleděl, a jenž ze závisti od bratra svého zabit byl,
než obraz a zřetelné předoznámení onoho dobrého pastýře.
kterýž s takou nestihlou láskou ztracené ovce hledal, a ze
závisti a nenávisti od svých bratří podle národu zabit byl?
A nevyobrazujeli onen poslušný syn Isák, jenž sám dříví nesl
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na horu k oběti zápalné, kříž nesoucího a až k smrti posluš.
ného Ježíše? Jako Isák předobrazoval Ježíše, rovně tak otec
jeho Abraham předoznamoval Otce nebeského, jednorozeného
Syna svého na hoře Kalvarské za spasení veškerého světa davšího,
Melchisedech, onen veliký kněz Páně, jenž chléb a víno obě
toval Bohu, a unavený z boje přišlý lid Abrahamův pokrmem
1 nápojem občerstvil a posilnil, nepředoznamujeli věčného kněze
Ježíše Krista, kterýž při poslední večeři a každého dne na
našich oltářích pod způsobou chleba a vína se obětuje, mdlé
i unavené bojovníky Boží nebeským pokrmem krmě a posiluje?
Egyptský Josef, kterýž od svých vlastních bratří byl prodán,
jemuž i oděv s těla strhli, neníli obrazem od svého vlastního
učedníka zrazeného, pohanům vydaného, z roucha svlečeného.Spasitelesvěta?© JakoaleJosefzotroctvíazežalářepový
šen byl až blízko ku královskému trůnu, a pak svým zrádným
bratřím dobře činil: tak vstal i Ježíš z temna hrobu a ze ža

láře předpeklí, a vstoupiv na nebesa tam povýšen jsa nade
vším, což jest na nebi 1 na zemi, kraluje nad celým světem,
milost i požehnání vylévaje tak na své přátele jak na své ne
přátele. Mohli bychom jiná ještě proroctví, podobenství a před
oznámení tohoto přislíbeného Messiáše se týkající ku pamětipřivésti,kdybychomřečšířitichtěli.© Dostialebudižnatom,
což jsme řekli; neboť 1 z toho již zřejmě a patrně vysvítá, že
Bůh pro hřích zavrženým lidem nejen Vykupitele slíbil, nobrž
že ho i na mnoho set let napřed, než ho na svět poslal, světu
předoznámil a předobrazil.

(Tím, že Bůh lidem toto přislíbení učinil, ukázal v živém
světle svou nestihlou moudrost, lásku a dobrotu; neboť

a) kdyby Bůh tohoto přislíbení byl lidem nedal, byliby se
museli obávati, že na věky jsou od něho zavrženi, a že již nic
není platno, činí pokání čili nic. Byliby se domnívali, že jim
není žádné pomoci, a protož byliby snad ještě hloub do hříchuzabředliaseještěhoršímiučinili.© Vědouceale,žejimBůh
Messiáše přislíbil, nebylo jim třeba zoufati, alebrž tím ochotněji
mohli své napravení a. spasení obstarávati.

b) Jižť pak to přislíbení zavíralo v sobě ivelikou slast a
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útěchu. Člověk v strasti nějaké postavený, dvojnásobně jest
nešťasten, nemáli žádné naděje, že té strasti jednou sproštěn
bude. Tak žalostný jest stav nemocného, víli v jistotě, že mu
nižádný lék nic neprospěje, že musí umříti. Daleko horší a
traplivější bylby býval osud lidský, kdyby Bůh lidem byl toho
přislíbení nedal. Bůh mohl i bez toho přislíbení podle svého
neskončeného milosrdenství v příhodný čas lidem pomoci, než
ale všickni ti nábožní a svatí lidé, kteříž byli živi, než se to

přislíbení naplnilo, byliby v úzkosti, strachu a zármutku jak ži
vot svůj trávili, tak též i odsud ze života toho odcházeli. Vě
douce však, že jim spomožíno bude, a že nebudou na věky za
vrženi, velikou z toho radost cítili, z utěšené naděje nikdy ne
vypadše.

8. 78. To přislíbení se úplně na Kristu Ježíši naplnilo.

Řízením Božím se stalo, že starozákonní proroci předpoví
dali Messiáše, jehožby Bůh lidem poslati ráčil, a velemocným
řízením Božím se též stalo, že to všecko, což ti starobylí, Du
chem Božím nadšení proroci, 0 příštím Messiášovi poznamenali,
na Ježíši Kristu se nalezlo, a na vlas a úplně naplnilo tak, že
s nemalým podivením čtvero Evangelium, jednající o životu a
učení Ježíšovu, již v sťarozákonních knihách nastíněno nalé
záme. Nebo Pán Ježíš se právě v ten čas narodil, kterýž od
patriarchy Jakoba a proroka Daniele určen byl; v ten Čas,
pravím, když totiž těch Šedesát devět týchdnů čili roků odpr
šelo, a berla od Judy, to jest všecka moc i všecka práva krá
Jovská lidu židovskému odjata, a dílem na Herodesa krále cizo

zemce, dílem na Římany přenesena byla. Pán Ježíš se naro
dil v času nejpříhodnějším a nejpříležitějším, když totiž pokoj
panoval v zemi židovské i ve všech okolních vlastech, když pod
správou jednoho velikomocného panovníka, jmenem Augusta,
Římského císaře, národové většího dílu tehdejšího světa spojeni
byh a jako spřáteleni, a když tedy náboženství Kristovo po
všech zemích se snáze roznesti mohlo. Předpověděli proroci,
že bude míti slavného předchůdce, jenž připraví cestu před
tváří jeho, a jenž bude hlas volajícího na poušti: a takového
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předchůdce měl v skutku Ježíš Kristus na Janu křtiteli, jenž
„byl člověk poslaný od Boha, a k němužto se slovo Páně
stalo, aby svědectví vydal o Kristu“ (Jan. 1, 6. a Luk. 3, 2.)
Proroci pravili, že se v Betlémě z čisté panny narodí: a Ježíš
Kristus v skutku v Betlémě se narodil, vzav tělo na sebe z nej
čistší panny. Vešken pak život Ježíše Krista všecko uskuteč
nil, což kdy o něm proroci předpověděli a napsali. On činil
velké divy a zázraky, nemoené hojil, mrtvé křísil, pánem celé
přírody se býti ukázal, nové náboženství zvěstoval, a lidi k Bohu
obracel. Všecko tak a ne jináče, než jakož to o něm předpo
vědíno bylo. A při tom všem byl chud, opovržen, pronásledo
ván, zrazen, za třicet stříbrných prodán, a od svých opuštěn,
tak jakož to Zachariáš a David předpověděli. Posléz byl mezi
nešlechetniky počten, z roucha svlečen, hřeby prohnanýma ru
kama a nohama na kříž přibit a usmrcen, jakž to vše opět
předpovědíno bylo od proroků. I to, což se po jeho smrti
událo, zřejmě a světle ukazuje, že Ježíš Kristus byl onen od
Boha lidem přislíbený Messiáš. Co Isaiáš o jeho hrobu před
pověděl, že totiž bude v uctivosti, to se navlas naplnilo; neb
netoliko do slavného položen byl hrobu (Mark. 15, 46.), alebrž
proroctví toto skrze výroční slavení a uctění hrobu Božího,
kteréž se rok co rok každý velký pátek a bílou sobotu v církvi
katolické koná, se až dosaváde naplňuje. “) David prorokoval,
že sstoupí do pekel, že vstane z mrtvých, a vstoupí na nebesa:
a Pán Ježíš vskutku vstal z temna hrobu svého (Mat 28, 6.),
sstoupil do předpeklí k nábožným prorokům a arciotcům, kte
říž tam v blažené naději svého vykoupení pokojně čekali, a
posléz vstoupil na nebesa. (Mark. 16, 19.) Abych pakdále
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slov nešířil, řeknu toliko, že každý, kdož písma svatá bedlivě
čítá, může se sám tím ujistiti, že Ježíš Kristus v skutku byl
ten od Boha přislíbený světa oblažitel, ježte všecko, což svatí
proroci z vnuknutí Božího o příštím Messiášovi poznamenali,
úplně, světle a takořka makavě se na něm naplnilo.

*) Leta Páně 1803 a sice 12. října shořel chrám Božího hrobu v Jerusalémě.
Boží hrob ale, kterýž uvnitř chrámu stál, zázračným způsobem zachován byl.
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Učme se z toho, že jistá a bezpečná jsou všecka zaslí
bení Boží. Jako se toto zaslíbení v plnosti času naplnilo: rovně
tak se i všechna jiná zaslíbení Boží jistojistě naplní. Všecko,
což Bůh slíbiti ráčil, bude jednou vyplněno. On nám slíbil
život věčný, budemeli svatých jeho přikázaní ostříhati; on nám
ale také ohněm věčným vyhrožoval, kdybychom cesty jeho
opustili. Jedno 1 druhé splní. A protož dobří a ctnostní nechať
se z přislíbené odmény těší a radujou; zlí ale a bezbožní
nechat se již napřed třesou a strachují; neboť ani jedněch ani
druhých nemine, což jsou sobě byli zasloužili.

$. 79. Krátké popsání života Pána našeho Ježíše Krista.

Ježíš Kristus, jak již praveno bylo, narodil se v Betlémě
před osmnácti sty lety. Jeho matka byla čistá panna, jmenem
Maria, kteráž Josefovi tesaři byla zasnoubena. Maria právě
v tiché komůrce své v městečku Nazaretu na modlitbách trvala,
an archanděl Gabriel přišed k ní, to radostné jí zvěstoval po
selství, že bez porušení panenství svého, pouhým toliko půso
bením Ducha svatého, počne, a stane se matkou člověčenství
Syna Nejvyššího. Tím též byl ujištěn Josef, ženich její; nebo
ve snách od anděla byl napomenut, aby se nebál vzíti k sobě
Marii, protože počala mocí a působením Božím, a aby Syna,
kteréhož porodí, nazval Ježíšem, t. j. Spasitelem.

Císař Augustus dal rozkaz, aby všickni obyvatelé Římského
císařství sečtení byli. Tou příčinou odebrali se Maria a Josef

„z Nazaretu, místa svého obydlí, do Betléma, odkudž oba dva,
jsouce potomci Davidovi, pocházeli. Tam pak z nedostatku ji
ného obydlí za městem v zbořeném domě, kterýž často pastý
řům za chlív sloužil, porodila Maria Pána Ježíše. Že pak
právě zde a ne jinde světa Spasitel narozen byl, nestalo se
maní aneb pouhou náhodou. Zříceniny tyto byly jsou, jak se
od mnohých s jistotou nemalou tvrdí, pozůstatky někdejšího
domu Davidova. Řízením Božím se tedy stalo, že se Pán Ježíš
na tomto a ne na jiném místě narodil, jelikož slušno bylo,
aby potomek Davidův dle člověčenství narozen byl v domě
praotce svého. Zde, v tomto chatrném místě ležel sice co ma
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lounké dítko narozený Ježíš, chud jsa a od světa nepoznán:
avšak nebešťané narození jeho radostnými zpěvy opěvovali, a
sstoupivše s nebe na zem, je sprostým pastýřům na poli stáda
pasoucím zvěstovali. Také jeden nábožný stařec, když to dítě
uhlídal, hned vnuknutím Ducha sv. poznal v něm s radostí
učitele a vykupitele národů země. Posléz i neobyčejná hvězda
na nebi od východu několik bohatých mudrců k jeslím jeho.
přivedla, by se mu co pánu a králi klaněli a dary mu přinesli.

Herodes, tehdejší král židovský, slyšev od těch z daleka
přišlých bohatých a vznešených mudrců, že přicházejí nově na
rozenému králi židovskému poklonu učinit, pro to jedno dítě,
by v něm domnělého světského kralovice zmařil. mnozství ne
vinňátek v Betlémě dal zabiti; ale to jediné ušlo napřažené
ruce mocného vraha; neboť vnuknutím Božím napomenuti, ute
kli se Maria a Josef s bozským dítětem do Egypta, kdež tak
dlouho pobyl, až přešlo nebezpečenství, a opět andělem zpra
veni byli, že se mohou do vlasti své navrátiti.

Ježíš obývaje se svými rodičemi v Nazaretu, byl volné a
poslušné dítě, a prospíval rozumností, moudrostí i milostí před
Bohem i před lidmi. Již co dvanáctileté pacholátko ukázal
rozumnost, kteréž se i šediví učitelé v chrámu divili.

Prvé než Ježíš veřejně jakožto vyslanec Boží se ukázal,
stalo se, že jeden znamenitý muž jemu srdce lidská připravo
val, dávaje návěští o jeho brzkémpříchodu, a napomínaje vše
cky, kteříž k němu přicházeli, by toho dávno Očekávaného vol
ným srdcem přijali. Byl to Jan, syn kněze Zachariáše, jenž.
v okolí Jordánském velmi přísný život vedl, pokání kázal, a ty,
kteří pokání činili, vodou Jordánskou obmýval čili křestil. Je
žíš, ačkoliv ani pokání ani toho křtu Janova potřeben nebyl,
přece přišel k Janovi, by od něho též vodou omyt byl. Jan
sice se zpěčoval to učiniti, řka: „Já od tebe mám pokřtěnbýti,atyjdeškemně?“| Alevida,anJežíšstojínasvém,
a slyše ho praviti: „Dopusť nyní, nebo nám tak sluší, napůl
míti všelikou spravedlnost“ hned ho připustil a pokřtil. Při
tomto křtu se věc velmi neobyčejná přihodila. Jan byl dříve
od Boha návěští dostal, že nad kým Ducha Božího v způsobě
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holubice sstupujícího uzří, ten že jest Messiáš. Tu tedy, když:
Jan pokřtil Pána Ježíše, a Ježíš z vody vystoupil, otevřela se
nebesa, a Duch Boží ukázal se v způsobě holubice sstupující
na Ježíše. A aj hlas s nebe zavzněl řkoucí „Tentoť jest Sym
nů) mmlý, v němž jsem sobě dobře zalíbil“ Od té chvíle již
Jan lidem Ježíše co pravého světa Spasitele ukazoval.

Na to se odebral Ježíš na poušť, kdežto čtyřicet dní a
nocí pobyv, a od dábla třikrát byv pokoušín, ku své nastáva
jící práci postem, přemýšlováním a modlitbou se připravoval.
Potom počal kázati, a sebe za onoho dávno slíbeného Messiáše
ohlašovati. Učil veřejně, v chrámě a po domích, pod šírým
nebem, všady, kamžkoli přišel, a kdežkoli lidé jeho blahé zvé
stování přijíti chtěli. Učil všelikým pravdám nebeským, usta
novil 1 předepsal prostředky, jež znáti a jichžto užívati dlužno,
chceme-li dosíci té svrchované moudrosti, cnosti a blaženosti,
kteréž lidem lze dosáhnouti. Mluvil nejvíce v podobenstvích,
a lidé ho tak rádi poslouchali, že tři dni s ním trvali na pou
šti, zapomenuvše na jídlo. Jeho slova byla tak mocná a dů
razná, že nikdo jemu nemohl odpověděti slova; neboť „on mluvilaučiljakomocmaje.“© Zákonnícipřicházelikněmu,
předkládajíce mu otázky, on na ně odpověděl, a všecky k mlčení
přivedl.

Aby však lidé učení jeho tím snáze uvěřili, činil neoby
čejné skutky, kteréž lidskou mocí neb silou nikterak konány
býti nemohou, to jest, on učení svoje mocnými divy a zázraky
osvědčil býti pravým zjevením Božím. Po vodě chodil jako
po pevné zemi a moře slovem svým utišil. Z vody učinil vý
borné víno, a pěti chleby a dvěma rybami nasytil pět tisíc.
hladových lidí. Nejvíce ale zázraků učinil příčinou chorých a
nemocných lidí. Všem 1 těm, jichžto nemoci a neduhy byly
nezhojitelné a nezléčitelné, pouhým toliko dotknutím pomáhal.
Tak u příkladu nemocného, jenž se již osm a třicet let trápil,
nemohoucího ani z lůžka vstáti, jediným slovem, a v jednom
okamžení, beze všech prostředků zhojil a uzdravil. Slepým od
narození rozkázal viděti, hluchým slyšeti, němým mluviti, 1 vl
děl, slyšeli, mluvili hned. Také churavé, u kterýchž am ne
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byl, jichžto ani neviděl, uzdravil toliko pouhým chtěním svým
a slovem, jako u příkladu onoho služebníka jednoho pohan
ského setníka, syna jednoho královského ouředníka, a dceru
ženy pohanky Kananejské. I podolek roucha jeho, jehož se
dotekla žena, zapudil a zhojil nezléčitelný dvanáctiletý neduh
její. Ano 1 umrlí na slovo jeho k novému živobytí vstali,
jako: dcera Jairova, mládenec Naimský a Lazar, kterýžto již
čtyři dni v hrobě jest mrtev ležel. Protož mohl také říci ten
divotvorný Pán k zástupům židovským: „Mluvím vám, a né
věříte. Skutkové, kteréž já činím ve jmenu Ólice svého, tiť
svědectví vydávají o mne. Nechcete-li mi. věřiti, skutkům
věřte, abyste poznali a věřili, že Otec ve mně jest, a já
v Otci“

Pán Ježíš i budoucí věci předpovídal. On předpověděl své
umučení, svou smrt, své z mrtvých vstání. Předpověděl, že ho
Jidáš zradí, a Petr třikráte zapře. Petrovi předpověděl také,
jakou smrtí umře, že totiž bude ukřižován. Apoštolům před
pověděl, že budou pronásledování. Předpověděl tolikéž zkázu
Jerusaléma, a rozptýlení lidu Israelského mezi všecky národy.

Aby pak svaté učení jeho 1 jiným národům v známost
přišlo, a všickni lidé poznali, což jim k spasení slouží, vyvolil
z těch, kteříž jej za Messiáše přijali, dvanácte mužů a tém
další rozšiřování tohoto svatého učení odevzdal. Na ten cíl a

konec je po tři leta pečlivě vyučoval, milostmi a dary Ducha
svatého opatřil, a jim ten rozkaz dal, by šli do veškerého
světa, učili všecky národy, a je v jedno společenství sjedno
tili. Aby pak lidé jim uvěřiti mohli, dal jim moc, divy a zá
zraky činiti, kteréž na potvrzení kázaní svých skutečně konali.
V plamenných jazycích se na ně vylil Duch svatý, jenž jest
Duch pravdy, síly a zmužilosti. Pouhým dotknutím a slovem
uzdravovali nemocné, vymítali zlé duchy, a mrtvým navraco
vali život.

Ježíš neměl jenom s apoštoly svými obcování, nobrž se
tkával se často s lidmi všelikého věku a povolání, všelikého
úřadu i stavu, a zkusil rozličné radostné i žalostné příhody.
Avšak ve všech případnostech života svého ku každému člo
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věku se vždycky tak choval, že každý, kdož ho koli poznal,
vyznati musil, že jest obcování jeho nejdokonalejším příkladem
vší cnosti a dokonalosti lidské, na němžto jasně a patrně vi
děti jest, kterak se chovati náleží. On byl ke všem lidem do
brotivý a laskavý: vše, což činil koli, ne z ohledu lidského
aneb ze zisku svého, něbrž pro Boha Otce svého činil; on byl
při všech svých skutcích prost vší žádosti cti a slávy světské;
byl ponížený, tichý, mírný a i k hříšníkům laskavý a milo
srdný; on s plačícími plakal, a s radujícími se radoval.

On znal a věděl i vnitřní a nejtajnější myšlení každého
člověka. On věděl, coby bylo v člověku, neboť ty nejtajnější
záhyby lidských srdcí svým vševědoucím okem pronikal. Fari
seové se před ním přetvařovali; ale on znal hříšné skrejše
srdcí jejich, a protož když jednou něco zlého obmejšleli, přísně
jim domlouval v tato slova: „Proč myslíte zlé věci v srdcích
svých 2“ Kdo toho nebeského učitele“ spatřil, hned byl svatouvznešenostíjehoopojen.© Natanaelnedůvěřovalvněho,ale
Filip apoštol k němu řekl: „Pojď jen a viz.“ Natanael přišel,
viděl a hned v Ježíše uvěřil, fka: „Mistře, ty jsi Syn Boží,tyjsikrálIsraelský.“© Tokrátkéslovojeho:„Jájsem“kte
réž promluvil Ježíš k žoldnéřům, jenž přišli s Jidášem, by ho

Japili, učinilo, že jako hromem omráčeni sebou trhli, nazpět po
stoupili, a padli k zemi.

V ústech jeho nikdy žádná lest nebyla nalezena, neboť
jeho jednání vždy se s jeho slovy na vlas srovnávalo, On
„„liříchu neučinil, “ dí písmo svaté, „amiž lest jest nalezena
v ústech jeho“ Jednou kázav před velikým zástupem, zvolal:
„Kdo z vás bude mne trestati z hříchu?“ | nemohl žádný
nic říci, a mlčel vešken zástup, ač se v něm mnoho jeho ne
přátel nacházelo.

O jeho tělesné osobě a postavě nemáme žádných jistých
zpráv. Panovala sice pověst mezi křesťany, žeby jeho zrůst a
postava byla prostřední velikosti; že měl tmavé a skvělé vlasy,
kteréž se v kadeřích dolů na ramena vinuly ; čelo jeho že bylo
vysoké, hladké a velebné; líce a obličej bledočervený a beze

vší poškvrny ; zrak jeho že byl otevřený a bystrý ; oči modré



204 Život Ježíšův.

a bleskuplné; nos a ústa bez úhony, a celá jeho osoba že byla
více ke smutku, nežli k veselosti náchylna. Ale to vše toliko
na nejistých zprávách spočívá, na kteréž tedy nemnoho spolé
hati lze. Než buď jak buď, jisté jest, že Kristus i dle těla.
byl přeušlechtilé postavy, postavy takové, kterouž nesmírná lá
ska jeho, jeho zbožná a nebeská mysl, jeho svatost ozařovala.
a oslavovala.

Jakkoli Ježíš v nejušlechtilejším těle i nejušlechtilejší cho
val duši; jakkoli ke všem lidem byl laskavý, přívětivý a do
brouvý, však přece měl nepřátele, jenž ho nenáviděli. Lidé se
často mění. Dokud člověk něčeho nemá, ustavičně si toho žádá:
když ale toho nabyl, neumí si toho vážiti. Tak i židé od dávna
očekávali Messiáše, těšivše se na ty časy, až on mezi lidmi se
ukáže. Když však skutečně přišel, a oni jej spatřili, málo 0
to dbali, aby to, což jim zvěstoval a ohlašoval, též činili. Ano
brž poněvadž přísně a důtklivé dotíral na jejich nepravosti,
poněvadž přísně je káral a ku pokání napomínal, a zvláště po
něvadž se 1 nejvyšších kněží a učitelů dotekl, vytýkav jim je
jich pýchu, lakomost, pokrytství: tou příčinou vzbudil proti
sobě všechněch bezbožníků závist 1 nenávist. Tito jeho nepřá
telé byliby se ho rádi sprostili, a protož ho za rouhače, svůd
níka a zlostníka vyhlašovali, jemu v řeči ouklady a léčky stro
jili, a bezživotí jeho hledali. Než Ježíš vždy ušel oukladům
jejich, a když jej ukamenovati, anebo s vrchu hory dolů sho
ditt chtěli, nemohli toho k místu přivésti, jelikož ještě nepřišla
hodina jeho. Když však hodina ta padla, podrobil se Ježíš
pro spasení a blaho lidské dobrovolně těm nejtrpším a nej
ukrutnějším mukám a trápením, zemřev dle člověčenství svého
v květu života svého na kříži, jakož o něm proroci, a on sámosoběpředpověděl.© Abypakučení,kteréžhlásal,atovše,
což k spasení lidskému byl zřídil, tím jasněji a zřetelněji dí
lem Božím býti osvědčil, vstal třetího dne z hrobu k novému
životu, a dal se viděti nejprvé Maří Magdaleně, potom jiným
pobožným ženám, sv. Petru, dvěma učedníkům jdoucím do Emaus,
apoštolům všem krom Tomáše, potom apoštolům všem 1 Tomášovi.© ZasepřimořiTiberiadském,potomještěněkolikráte,ja
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kož na jedné hoře v Galilei, kdež víc než pět set učedníků
přítomno bylo. Obcovav po svém slavném z mrtvých vstání
s učedníky svými zde na zemi ještě čtyřicet dní, a zřídiv a
vykonav všecko, čehož bylo potřebí, opustil konečně zemi, a u
přítomnosti svých apoštolů vstoupil na nebe, kdežto dosáhl nej
vyšší moci a slávy, aneb jak dí apoštolské vyznání víry, kdežto
sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího.

S. 80. Ježíš Kristus jest Syn Boží a pravý Bůh.

Z toho, což jsme již řekli, snadně poznati můžemé, že
Pán Kristus nebyl obyčejným člověkem, aniž toliko nějakým
prorokem; nobrž více, než člověk, více také než kterýkoli pro
rok. Na to ukazuje už svaté jmeno jeho. Nazývá se Kristus,
to jest, pomazaný, poněvadž více byl než král, prorok a kněz.
Jako starozákonní lid své krále, proroky a kněží nazýval Kri
stos Čl pomazané, rovně fak se i on jmenuje Kristus pro vnitřní
své pomazání udělené mu od svatého Ducha, v něm zcela a
úplně přebývavšího. On je nejvyšší prorok, jelikož nejen na
něm vyplněna byla všecka proroctví, nébrž poněvadž 1 slova
jeho nepominou, by i svět pominul. On posléz jest 1 nejvyš
ším knězem, ježto jedinou obětí nám spasení zjednal. Nazváno
jeho jmeno též Ježíš, kteréž znamená tolik co Spasitel, poně
vadž pro spasení naše přišel na svět, a spasil lidské pokolení.

Ježíš Kristus jest
1) Pravý Syn Boží, a sice jediný, jednorozený Syn.Boha

Otce; nebo od věčnosti z Boha Otce nepostižitelným způsobem
zplozen, jédné s ním je podstaty, přirozenosti a bytnosti. Otec
nebeský sám nás tím cele a úplně ujistil, že Ježíš Kristus
v skutku jest Syn jeho. "On ho jakožto Syna svého nesčísl
nými znameními oslavil. (On to- spůsobil, že ledva narozeného
nebeští duchové radostnými chvalozpěvy oslavovali; že hvězda
několik mudrců z východních krajin k lůžku jeho přivedla; že
Simeon a svatá vdova Anna; dcera Samuelova, budoucí velikost

jeho ohlašovali; že již ve dvanáctém roce věku svého dal na
jevo rozum, jehož se šediví učitelové děsili; že Jan křtitel,
slavný předchůdce jeho na něj jakožto na Syna Božího ukazoval;
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a Bůh Otec to byl, jenž při jeho křtu otevřel nebesa, a s nebe
dolů volal: „entoť jest Sym můj milý, v němž mi se dobřezalébilo.“© (Mat.3,17.)PročaletovšeckoBůhčinil?Zdali
nečinil to proto, bychom Ježíše Krista měli za vtěleného
Syna jeho?

Než slyšme Ježíše samého, za koho se on sám vydává.
Pán Ježíš při každé naskytlé příležitosti o sobě lidem světle
a zřetelně zvěstoval, že není toliko člověkem, alebrž i Synem
Božím. Jednoho času uzdraviv chromého, rozkázal mu, aby
lůžko své domů nesl, an právě byla sobota. Vidouce toho člo
věka Židé, nesoucího lože, horšili se „řkouce: „Jestiř sobota,neslušítobě,ložedomůnésti.“© Onpakospravedlňovalsetím,
že pravil: „Tenť, kterýž mne uzdravil, on mi řekl: „„Vezmíložesvéachod“© Neznalvšakuzdravitelesvého.Kdyžho
později Pán Ježíš v chrámě nalezl, a jemu se dal znáti, ode
šel ten člověk k Židům, a pravil, že jej Ježíš byl uzdravil.
Nyní se Židé protivili Pánu Ježíši, že v sobotu toto učiniti do
pustil. On ale jim řekl: „Otec můj až dosaváde dělá, i jáť
dělám“ To jest: Otec můj dobročiní tvorům svým po všecky
dny, hodiny a okamžení, tedy i v sobotu, a já následuju pří
kladu jeho. Pro tato slova hledali ho Židé zabiti, „že meto
iko rušil sobotu, ale 1 Otce svého pravil býti Boha, rovného
se čině Bohu“ (Jan 5, 18.) Odtud patrně vysvítá, že mu
Židé náležitě rozuměli, a přece jim Ježíš toho domnění nevy
vracel, cožby bylo mu příslušelo, kdyby byli bývali na omylu;
alebrž on ještě to potvrdil, což pravil, řka: „Jakož Otec křísí
mrtvé, a obživuje : tak 1 Syn, kteréž chce, obživuje. Aniž za
jisté Otec soudí koho: ale veškeremsoud dal Synu, aby všickní
ctili Syna jako ctí Otce.. Kdo mectí Syna, nectí Otce, kte
rýž ho poslal“ (Jan. 5, 21-——23.) Tímto posledním slovem
patrně Ježíš Kristus dokazuje, že se nenazývá Synem Božím
toliko v nevlastním smyslu, jako se někdy v písmě svatém vy
volení a miláčkové Boží syny Božími nazývají; nébrž v rozumn
vlastním, poněvadž sebe Otci rovným, a stejné S ním cti se
dostojným či hodným činí. Jiného zase času zázračným způ
sobem člověka jednoho zbavil slepoty. Potkav ho brzo po tomto
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zhojení, řekl mu: „Věříš-lí ty v Syna Božího? Když pak
ten odpověděl, řka: I kdo to jest, Pane, abych uvěřil
v něho? řeklť mu Ježíš: Ten to jest, kteréhož uzřely oči tvé,
a který mluví s tebou“ (Jan 9, 35—37.) Takové synovství
Boží přičítal sobě Pán Ježíš i tehdáž, když stál před nejvyšší
radou židovskou. Kaifáš zaklínaje ho ve jmenu Boha živého
žádal, by pověděl, jeli on Kristus, Syn Boží? Ježíš dobře vě
děl, že tu o jeho život běží, a přece k této otázce odpověděl:
„fy jst řekl“ Tak jest, jak pravíš, jsem Kristus, Syn Boží.
A aby dokonce žádné o tom nebylo pochybnosti, protož ještě
doložil: „„Pravém vám, od tohoto času uzříte Syna člověku se
dícího na pravici moci Boží, a přicházejícího v oblacích me
beských.““ (Mat. 26, 64.) I porozuměl také Kaifáš řeči jeho,
že se totiž pravým Synem Boha živého nazývá, neb sic nebylby
mohl zvolati, že se Bohu rouhá.

Za pravého Syna Božího měli ho 1 svatí apoštolové. Evan
gelista Páně svatý Jan dokládá na konci svého Evangelium:
„Tyto věci jsou psány, abyste věřili, že Ježíš jest Kristus,
Syn Boží.“ (Jan 20, 31.) A na jiném místě praví opět tentýž
apoštol v ta slova: „Kdožkoli vyzná, že Ježíš jest Syn Boží,
Bůh v něm zůstává, a on v Bohu.“ (1 Jan. 4, 15.) Onen
veliký apoštol národů svatý Pavel píše v listu svém k Židům:
„že Bůh. častokráte a rozličnými způsoby mluvíval někdy
otcům skrze proroky, nejposléze pak že mluvi! idem skrze
Syna svého.“ (Žid. 1, 1—3.) Nejslavněji ho ale takým býti
ukázal apoštol sv. Petr. Jsa od Krista tázán, za koho jej má,
ve jmenu všech apoštolů odpověděl: „Ty jsi Kristus, Syn
Boha živého.“ (Mat. 16, 16.) A toto slavné vyznání Pán Ježíš
netoliko potvrdil, nébrž Petra blahoslavena nazval, doloživ, že
k víře a vyznání tomuto ne obyčejným během, alebrž zvláštním
Božím zjevením byl přišel.— Jeli ale Kristus pravý Syn Boží,
tedy jest 1 také

2) pravý Bůh. V něm plnost Bozství přebývala, na něm
se blesk slávy a velebnosti Boží vyjevil, S ním, v něm byl a.
přebýval Bůh. V početí, narození, životě a smrti se jeho Boz
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ství zřejmě spatřuje. I kdyby byl sám o sobě neučil, že jest
vtěleným Bohem, ze skutků jeho bychom poznati mohli, že
bozská v něm byla podstata. Všecky příhody života jeho uka
zují na Bozství jeho. Nad jeho narozením, jak již řečeno
bylo, nebe se otevřelo, a duchové blažení sstoupili dolů, a ple
sajíce, narození jeho světu zvěstovali. Na hoře, kdežto se pro
měnil, nebeský blesk se vylil vůkol něho. Při jeho smrti se
země mocně třásla, skály se pukaly, a slunce jako pro zármu
tek a bolest svítiti přestalo. Ten, kterýž umřel na kříži, živý
opět z hrobu vyšel. Posléz se mu otevřelo nebe, by slavně
s tímže tělem, kterým z hrobu vyšel, vstoupil v blaho jeho.

V Evangelium svatého Jana čteme: „že všecky věci skrze
něho učiněny jsou, a bez něho že mic učiněno není, což uči
něno jest “ (Jan. 1, 3.) A dále uvádí totéž Evangelium slova
Kristova k Otci takto se modlícího: „Otče, oslaviž mne u sebe
samého, slávou, kterouž jsem měl u tebe, prvé mež svět byl.“
(Jan 17, 5.) Jestliže ale Ježíš Kristus byl prvé nežli svět,
a jestliže všecky věci skrze něho učinényjsou: jest tedy Stvo
řitel a Bůh. Tentýž svatý apoštol na jiném místě jmenuje
Krista výslovně nejen Synem Božím, nébrž i pravým Bohem,
když praví: „Véme, že Syn Boží přišel, a dal nám smysl,
abychom poznali pravého Boha, a byli v pravém Synu jeho.
Tenť jest pravý Bůh a život věčný.“ (1. Jan. 5, 20.) Nejpo
sléze dí sám Kristus Pán o sobě: „Kdo viďí mne, vidí Otce.
Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale
Otec ve mně přebývající činí skutky ; věřtež mi, že já jsem
v Otci, a Otec že jest ve mně.“ (Jan 14.) Tou příčinou svatý
Marcial, jenž byl jeden ze sedmi synů svaté mučednice Feli
city, vdovy Římské, když naň řada přišla, aby vedle matky a
bratří svých víru vyznal, zvolalt: „Všickni, kdož nevyznávají
Krista pravým Bohem býti, budou uvrženi do ohně věčného.
To se stalo okolo léta P. 150. A protož posléz svatá církev
katolická na sněmu Konstantinopolitánském shromážděná vyznala© „VěřímevjednohoPánaJežíšeKrista,SynaBožího
jednorozeného, a z Otce zrozeného přede všemi věky, Boha
z Boha, světlo ze světla, Boha pravého z Boha pravého, zplo
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zeného, neučiněného, s Otcem spolu podstatného, skrze něhož
všecko učiněno jest.“

(Vímeli, že Pán Ježíš jest Synem Božím a pravým Bohem:
a) Potřebíli jest, bychom při každém zvláštním učení,

kteréž vyšlo z úst jeho, zvláštních důvodů pravosti jeho hle
dali? Nemůželi každý na bozskou pravdu toho, cožkoli světu
zvěstoval, bezpečně spoléhati? Všecko bez rozdílu, cožkoli před
kládal, jest jistá, neomylná, svatá pravda. "Touže příčinou ale
jest také jedna z těch nejpřednějších povinností každého člo
věka, aby vše, cožkoli Pán Ježíš Kristus byl zjevil, přepilně
se znáti učil, a bál se, pravdám těm poznalým na odpor jednati.

b) Jistoli jest, že Pán Ježíš Kristus, původce našeho
náboženství, nebyl pouhým člověkem. nobrž 1 Bohem: již jsme
také tím ujištěni, že náboženství naše jest to nejdokonalejší,
že se nikdy porušiti a zanečistiti nedalo, že nikdy žádné opravy
nepotřebovalo, a že na věky nezahýne, jsouc dílem Boha živého,
přemoudrého a všemocného.

c) Vímeli, že Pán Ježíš jest pravý Bůh, vzdávejme mu
tu čest a bozskou poklonu, kteráž Bohu náieží. „Kdo mecté
Syna,“ pravila bozská, neklamná pravda, „„necté Otce, kterýž
ho poslal.“ (Jan 5, 23.) Blažení duchové v nebi se mu kla
nějí, chválu jeho prozpěvujou, hledíce mu na službu. A my
bychom se zpěčovali, jemu se klaněti, jej chváliti jemu slou
žiti? Onť jest Bohem naším! Onťjest spomocníkem, oblažitelem
a Spasitelem naším! Snad bychom slepí bylipohané, a divocí
a suroví lidé, kdyby byl na svět nepřišel. Bez jeho na svět
příští vězeli bychom až posud ve tmách a mrákotách nevěry
a modloslužebnosti. Ta bída a strasť, ve kteréž vězí nekřesťan
ští lidé, i nás by svírala, kdyby nás Pán Ježíš nebyl jí zbavil.
Ctěme ho tedy a milujme jakožto osvoboditele, pomocníka,
oblažitele a Boha svého nejvyššího.

d) Útěme nejen Boží osobu jeho, nébrž vše, což se ho
týká. I nejsvětější jmeno jeho Ježíš mějme v poctivosti. Jmeno
toto jest andělům ustavičně tekoucím pramenem nejsladších
a nejčistších radostí: před jmenem tímto se ale také ďáblové
třesou. Jesti to jmeno, „kteréž jest nad všeliké jmeno, aby ve

Jirsík, dogmatika. 14
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jmenu Ježíše každé koleno klekalo nebeských, zemských i pe
kelných.“ (Filip. 2, 9. 10.) Toto jmeno vyznamenává toho,
kterýž s nebe na zem přišel, aby ze země lidi do nebe pře
nesl. Ježíš jest to jmeno, skrze kteréž lidem „se spasení stalo,
hříchy se odpouštějí, milosti se rozdávají, a divy a zázraky
se činí. Ježíš jest to jmeno, skrze kteréž všecko obdržíme,
začkoli prositi budeme Otce. (Mat. 21, 22.) Toto jmeno, jak
dí svatý Bernard, jest naše světlo, náš pokrm, naše lékařství.
Proto také svatý František z Assisi měl to nejsvětější jmeno
v takové uctivosti, že kdykoli je z úst svých vypustil, vždy
celá tvář jeho byla jako ozářena. Jednoho dne prosil bratrů
svých řeholníků, aby všecky kousky papírů, kteréžby na zemi
ležeti viděli, sebrali; poněvadž by prý mohlo na některém
z nich jmeno to napsáno, a nohama šlapáno byti. Takovou též
uctivost k slavnému a svatému jmenu tomu ukazuje i následující
příklad. Svatý Efrém živ byl nějaký čas s jedním zbožným mla
dencem, jenž Julian sloul. I pozoroval jednou, že v knihách
jeho mladého přítele mnohá slova dobře se čísti nedají, obzvláště
však jmeno Boží a jmeno Spasitelovo. Tázal se ho tedy, jaksetostalo?© NačežJulianodpověděl:„Předtebounemohu
ničeho tajit.. Když hříšnice přistoupila k Spasitel, umývala
nohy jeho slzami svými, a vlasy svými je utírala. Tak 1 já;
kdekoli naleznu jmeno Boží, zvlažuji je slzami, prose za odpuštěníhříchůsvých.“© Efrémseusmál,ařekl:„Přejitobě,
by tě Bůh dle svého milosrdenství vyslyšel, a zbožnost tvou
odměnil; než ale prosím tebe, šetřiž kněh.“*)

$. 81. Ježíš Kristus jest Pán náš a král.

Poněvadž Ježíš Kristus jest Syn Boží a pravý Bůh: tedyjesttaké„Pán“náša„král“| JsasOtcemjednébytnosti
a přirozenosti, má také tutéž moc, touže slávu, tože panování,
touže vládu. Nedíli on sám, zraky svoje obraceje k Otci svému
nebeskému: „Všecky věcí mé, tvé jsou, a tvé mé jsou ?“ (Jan
17, 10,) Bůh Otec jest svrchovaným Pánem všech věcí, což
jich jest koli na světě, poněvadž je všecky stvořil. Touže pří

*) Stolbere's Religionsgeschichte Th. 13. S. 290.
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činou ale jest i Syn jeho nejvyšším Pánem všeho, což vůkol
sebe vidíme či nevidíme, onť jest 1 naším pánem a králem; po
něvadž jako všecky věci tak i my skrze něho učiněni jsme:
„Skrze něho,“ dí slovo Boží, „stvořeny jsou všecky věci, na
nebi 1 na zemi, viditelné 1 neviditelné, buďto trůnové neb pa
novníci, buďto Knížatstva, neb mocnosti: všecky věci skrze něho
a v něm stvořeny jsou: a omjest přede všemi, a všecky věcíjímstojí.“© (Kolos.1,16.17.)JestližealeJežíšKristussvr
chovaným Pánem naším a králem jest, majícím nad námi nej
vyšší moc, poněvadž skrze něho a V něm stvoření jsme: tím
více jest Pánem naším příčinou těch neskončených milostí, kte
rýmiž nás obohatil, a až posud obohacuje. Ať nic neřeknu 0
tom nestihlém dobrodiní, kteréhož se nám dostalo přehotkou
smrtí jeho, neboť o tom předrahém lidského pokolení vykou
pení na jiném místě se bude obšírně a zevrubně jednati; řeknu
toliko, že vstoupiv na nebesa, posadil se na pravici všemohou
cího Otce svého, kdežto dosáhl svrchované moci a slávy. V ne
besích teď vládne a panuje tak, jakož 1 na zemi velikomocným
jest panovníkem a králem, naším vůdcem a oblažitelem, jenž
nás osvěcuje, všemi dary a milostmi obohacuje, a nám nejsladší
a nejčistší působí radosti. Jemu dána jest všecka moc, a jeho
Panství všecky věci poddány jsou. My jsme rod jeho vyvo
lený, a za velikou cenu vykoupený: onťt má tedy moc, námi
vládnouti a nám rozkazovati. Dobře řekl tedy apoštol národů:
„My však máme jediného Boha Otce, z něhož všecky věci, a
my v něm: a jednoho Fána Ježíše Krista, skrze něhož vše
cky věcí, 1 my skrze něho.“ (1. Kor. 8, 6.)

(Jeli Ježíš Kristus náš Pán a král, nemáli mu tedy každý
býti pokorně oddaným? Nemáli každý s největší ochotností
plniti rozkazy jeho? Nemámeli se z toho těšiti, že služebníci
jsme tak mocného Pána? Nemámeli mu takové poslušenství
prokazovati, kteréž poddaný svému panovníku povinen jest?
Vezměme tedy na se jho jeho, učme se od něho, a nalezneme
odpočinutí dušem svým. Nebo jho zajisté jeho sladké jest a
břímě jeho lehké. Který kdy pán byl tak dobrotivý a laskavý,
jako on? Jaká by to tedy byla nevděčnost, nechtíti ho po

14*
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slouchati, nechtíti mu sloužiti? Svatý Polykarp mučen byv ód.
pohanského soudce, a ponoukán k tomu, aby Ježíše zapřel,
a se ho odřekl, pravil: „Kterak mohu to učinit? Již přes
70 let sloužím Ježíši Kristu, a skrze celý ten čas mně nejen
nic zlého neučinil, anobrž všecky možné milosti mně prokazoval,
jakbych tedy mohl nyní tak nevděčným býti k pánu tak do
brotivému, službu jeho opustiti, a jemu se zpronevěřiti?“ Tahle
slova 1 my vždy na paměti mějme, když nás svět, tělo a dábel
ku přestoupení svatých jeho přikázaní dráždějí a pokoušejí, a
raději podstupme smrt, než abychom Pána tak laskavého a
dobrotivého urazili. Spravujme se příkladem, kterýž nám
pozůstavil svatý měšťan DBergamský ve Vlaších a mučedník
Páně, jmenem Firmus, s přítelem svým Rustikem. Oba byli na
rozkaz císaře Maximiana, pohana, v Miláně 1. P. 305 před
soud pohnáni. Císař usiloval muže tyto jednak slibováním
vznešených důstojností, jednak činěním vyhrůžek k modlářství
přitáhnouti. Oni ale neohroženě pravili, smrtí svou zpečetivše
slova svá: „Čiň, co činiti míníš: neboť věz, že my se modlám
rukou dělaným klaněti nebudeme, majíce Spasitele Pána našeho.
Ježíše Krista na nebesích, jehožto se samého bojíme, jemužto
samému se klaníme, a jemužto se samému za oběť chválypřinášíme.“© TakpevněimysedržmePánanašehoJežíše
Krista, a s celou duší často pějme, jakož stojí v staré písni:

„Tys síla ustávajících,
Lačných nasycení,

Polehčení pracujících,
Smutných utěšení.

Život k smrti přivedených,
Napravení zavedených,
Světlo nevidomých.

$. 82. Pán Ježíš, Syn Boží, z lásky k lidem se vtělil,

Z nestihlé lásky své k padlému pokolení lidskému uzavřel
Syn Boží na se vzíti přirozenost lidskou, státi se člověkem, a
odstraniti příčiny tak mnohého zlého, pod jehožto břemenem
lidé úpěli. Na ten cíl a konec stala se čistá a nepoškvrněná
panna milostí Ducha svatého matkou, 1 porodila pacholátko,
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VP W

jemuž dáno to významné jmeno Ježíš. Toto dítko počalo způsobem
zcela neobyčejným, mimořádným a tajemným život svůj. Ono tedy
nebylo způsobem obyčejným od prvních našich rodičů pocházejícím
potomkem aprotož také nelpěla na něm skvrna hříchu dědičného.
Ačkoliv pak Ježíš mimořádný a tajemný vzal počátek, byl
nicméně pravým a skutečným člověkem, majícím lidské tělo
1 lhdskou duši. Byl i při svém mimořádném počátku tak pravým
človékem, jako naši první rodičové pravými a skutečnými
lidmi byli, ačkoliv se tak jako my na svět nebyli narodili,
obdrževše od Boha život způsobem nepochopitelným a mimo
řádným. On měl všecky podstatné vlastnosti člověčí, tělo se
všemi oudy, duši se všemi silami a schopnostmi. On sám sebe
mnohdykráte synem člověka býti pravil, a měl všecky povahy
hdské do sebe, až na hřích, kteréhož úplně prázden a čist
byl a kterýž vlastně nepřináleží k původní bytnosti lidské.
On cítil hlad, žížeň, unavenost po veliké práci a jeho tělo
potřebovalo spaní tak jako ho má potřebí tělo naše, by se
posílilo k práci nastávající. Všecko tedy, což se nalézá při
člověku, byloť i při něm, toliko s tím rozdílem, že prázden
byl a prost, jakž jsme již řekli, všeho i toho nejmenšího hříchu.
Čisté srdce jeho nebylo ani tím nejmenším hříšným pomýšlením
poškvrněno, a v životu jeho se ani nejmenší vada nenalézala.
Za tou příčinou mohl také všecky své nepřátele vyzvati a říci:
„Kdo z vás může mne trestati z hříchu?“ (Jan. 8, 46.)

Toto učení o vtělení Syna Božího světle a nezaobaleně
vyjádřil svatý Proklus přede všemi otci a knížaty církevními
na sněmu Efeském shromážděnými. Řekl pak tato slova: „Ježíš
přišel, by spasil, a protož musil trpěti. Ale jak se to mohlo
státi? Co pouhý člověk ——nemohl nás vykoupiti a spasiti: co
pouhý Bůh — nemohl trpěti. I protož vzal na sebe ten Boží
Emanuel člověčenství, a již mohl obé spůsobiti, 1 za nás trpěti,
inás spasiti.“*) Nyní již ale také snadno můžeme sobě vyložiti
některé řeči Kristovy, kteréž se zdají býti sobě na odpor, ku
příkl. když na jednom místě o sobě praví: „Já a Otec jedno

*) Acta concil. Epses.
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jsme,“ (Jan. 10, 30.) a na jiném místě opět: „Ořec větší mne
jest. (Jan 14, 28.) Tyto dvě výpovědi se dobře dají srovnati,
nespustíme-li s mysli, že jednou mluvil Pán Ježíš co Bůh,
po druhé toliko co člověk. Jakož Bůh ovšemť roveň byl Otci,
jakožto člověk ale byl menší Otce. Takým způsobem se i jiná
místa dobře dají srovnati, jestliže pozorujeme, kdy Pán Ježíš
mluví o sobě jakožto o člověku, a kdy zase mluví 0 sobě ja-
kožto o Bohu.

a) Ů jaká to láska! „Slovo tělem učiněno jest, a pře
bývalo mezi námi: a viděli jsme slávu jeho, slávu, jakožto
jednorozeného od Otce, plného milosti a pravdy.“ (Jan. 1, 14.)Jakáto.volámopět,nestihláláska!© Bůhsestalčlověkem
Velebnost a vznešenost Boží přikryla se lidskou nízkostí, Boží
síla a moc naší mdlobou a slabostí. Ó milosti nevýmluvná! Ten,
jenž jest Pánem věčné slávy, jenž jest radostí andělův, ten
Pán všemohoucí, kterýž den a noc, léto a zimu stvořil, kterýž
všecky světy řídí a spravuje, kterýž bezedné hlubiny mořské
dechem větrů svých nadýmá, a kterýž slávu svou a velebnost
v oblacích rozprostírá, ten nestihlý, neobsáhlý, všemohoucí světa
Pán chodil v tomže těle, v jakovémž my chodíme, spojiv
s bozstvím svým touže duši, jakovouž my máme. Ó, poznej
světe tuto neskonalou milost a koř a klaněj se jemu, a chval
ho každý jazyku lidský.

b) Syn Boží přišel na tento svět, a stal se pravým člově
kem, však beze všeho hříchu. To ale málo by nám platno
bylo, kdybychom nevěděli, čemu jest učil, jakých prostředků
k smíření se s Bohem a k dosažení milosti Boží jest ustano-
vil, a kdybychom se dle své největší možnosti též všeho hří
chu nevarovali a jemu se podobnými učinitt nehleděli.

c) Považujeme-li, že Bůh v těle našem s námi lidmi zde
obýval, a že krom neduhů a vad našich takovým byl člově
kem, jakož jest 1 každý z nás: není možná, aby se srdce naše
neprobudilo, a k němu jakožto k nejdobrotivějšímr Otci ne
mělo synovskou lásku, vděčnost a důvěru.
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„S nejvyššího věčných nebes trůnu
Sstoupiv — člověkem se učinil;

Vychvátiv nás satanovu lůnu
Provinění světa vyhladil,

A jsa věčným všeho panovníkem,
Stal se všem nám volným služebníkem.““

$. 883. Vtělením svým Bůh sám sebe svrchovaně oslavil.

Jakkoli by se zdáti mohlo, že Bůh vtělením svým DBozství
své snížil, však přece tomu tak není; nýbrž musíme spíše vy
znati, že právě týmž během sám sebe svrchovaně oslavil. Bůh
nemůže více býti oslaven, než když v jasném světle nestihlé
jeho dokonalosti vynikají: Již ale nikdy v jasnějším světle se
nám vlastnosti jeho neobjevily, a makavějšími a srozumitelněj
šími nestaly, než právě při jeho vtělení. Tu se na vlas vypl
nilo, což sv. David prozpěvoval: „Milosrdenství a pravda po
tkaly se: spravedlnost a pokoj políbily se“ (Žalm 84, 11.)

Vtěliv se Syn Boží dokázal, že mu1 to nejtěžší jest možné,
a že nic dokonce pomyšleno býti nemůže, cožby mocnost jeho
přesáhalo. Všelijakými skutky dal Bůh na jevo všemohoucnost
svou, On z ničeho stvořil svět, on proměnil tmy ve světlo, on
sluncem svým zemi zahřívá, deštěm svým ji ovlažuje, on rolím
ourodnost, vinicím hrozny, lukám krásné kvítí, stromům ovoce
dává. Mocné vůli jeho podrobeno jest všecko. Však ale vtě
lení jeho jest skutek, kterýž všecko daleko přesáhá, což kdy
Bůh učinil. Vtělením svým tedy Bůh svrchovaně sám sebe
oslavil, an svou všemocnost nejpatrněji a v nejjasnějším světle
hhdem dal na jevo.

Vtělením svým ukázal Bůh, že jest též svrchovaně mou
drým. Neb proč medle přišel na tento svět, a vtělil se? Proto,
aby nás osvítil, posvětil a spasil. Avšak tím právě svrchova
nou moudrost svou dal na jevo. Moudrost zemského mocnáře

bhA
nevyjevuje se patrněji, než když on nejjistějším prostředkem
všecky poddané své oblažuje. Takového nejjistějšího prostředku
uchopil se Bůh. On sám osobně poklady vší moudrosti lidem
na svět přinesl, cestu k cnosti a k blahu jak časnému tak věč
nému jim vyměřil a všecko zřídil, což se ku prospěchu lidí
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pomysliti může. Tím ale právě okázal, že jest Bohem nesmírně
moudrým, a tak tedy sám sebe před světem oslavil.

Vtělením svým ukázal Bůh posléz nesmírnou lásku svou
k lidem. Bůh nezavrhl lidí od sebe na věky, nébrž hned v ráji
jim přislíbil spomocníka a vykupitele. A hle, vtělením svým na
plnil, což hned prvním rodičům přislíbil. Mohl lidi jako pyšné
anděly na věky zavrhnouti; ale toho neučinil, neboť hle, brány
věčné se vyzdvihují, a vychází král slávy, Pán a neskončený
slitovník sstupuje se svatého nebes trůnu na tuto bídnou a hří
šnou zemi, a ne tělem některého anděla, ne tělem nějakého
nebešťana, ne oslaveným přioděl se tělem: nobrž tělem padů
cím, tělem smrtelným, tělem takovým, jakovéž my hříšní lidé
máme. A to učinil proto, aby poznal v těle lidském, jak jest
nám lidem v těle našem, aby nás spravedlivě souditi mohl; aby
když tělem hřích počal, utrpením těla jeho hřích překonán byl,
a my vědouce, že podobným se nám učinil, větší k němu měli

důvěru, s větší ochotností se k němu utíkali. Ó, dáli sevětšíláskapomysliti?© Ukázal-liseBůhkdylidemdobrotivějšíma
laskavějším, než příčinou touto? Tuto neskončenou milost roz
bíraje na mysli své. svatý Bonaventura takměř u vytržení zvo
lal: „Ó co může pomyšleno býti divnějšího, co sladšího, než
viděti Boha našeho, an se činí bratrem naším ?“ “)

(Poněvadž Bůh vtělením svým nejzřejměji ukázal bohatství
slávy své“ (Řím. 9, 23.): již tedy v nejhlubší pokoře se tomu
klanějme, kterýž byv v světle svém nebeském nepřístupný a ne
postížitelný, sklonil se k nám až do prachu země, by se nám
viděti dal. V nebi zastřín byl slávou, zde ale co smrtelný člo
věk spatřiti se dal. Láska ho přivábila na zem, milosrdenství
a neskončené jeho slitování učinilo, že se stal člověkem. K po
kloně a nejhlubší uctivosti připojme tedy také synovskou lásku,
vděčnost a důvěru, milujíce ho jakožto nejdobrotivějšího Otce,
pána a přítele svého.)

*) Sermo 6. de adventu Domini.
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Druhý rozdíl.

Učení církve Katolické o vykoupení lidského pokolení.

S. 84. Lidi pro hřích od Boha zavržené nemohl nikdo, leč sám Pán Ježíš
vykoupiti.

Prvotní naši rodičové, jakž již na jiném místě praveno
bylo, hrozného se hříchu dopustili, a týmž během netoliko sobě,
nobrž i nám, jenž od nich pocházíme, uškodili. Od toho času
byli jsme všickní synové trestu a smrti, a milosti Boží nebylo
v nás. Nebo přestoupením tímto byl uražen Bůh neskončený,
Pán nebe a země neskonalý, Stvořitel všeho, což jest, všemocný
a neobsáhlý. Již touto příčinou musilo to jejich provinění býti
nesmírně velikým, hrozným a neskončeným hříchem, poněvadž
jím nesmírně veliký, neskončený a neobsáhlý Pán byl uražen.
Před ním se třesou pekelní duchové, a člověk přestupující nej
světější vůli jeho netřásl se! I zda se nerovnala tato jeho
opovážlivost onéno opovážlivosti pyšných andělův, kteréž Bůh
na věky zavrhl? Tímto svým velikým hříchem na nejvejš ne
šťastným a bídnýmučinilo sebe veškero pokolení lidské. Kdo
měl je z propasti té, do kteréž se samo uvrhlo, vytrhnouti?
Kdo je mohl od kletby na se uvalené, od hněvu Božího protisoběpopuzenéhovysvoboditi?Snadopětnějakýčlověk?© Než
ale co byl a co je všaký člověk? Nebyl-li jest tvor veskrz
naskrz hříšný, a vešken v hříších pohřížený? I ti nejlepší
skutkové jeho nebyli nic jiného, než skutky hříšného, odboj
ného a odpadlého tvora. Hříšník hříšníku nespomůže, hříšník
hříšníka neočistí. Člověk může na nejvejš jen za přítomnost a
budoucnost poněkud dosti učiniti, totiž pokáním a polepšením;
za skutky minulé ale zůstává ustavičným dlužníkem. Ale snad
mohl některý z andělů, některý z blažených duchů nebeských
ztracenou milost lidem vyjednati? Než ale zdaž andělé sami
nejsou tvorové obmezení a pádu podrobení? Zdaž se někteří
sami skrze hřích pýchy proti Bohu neprovinili? Síla jejich ne
mohla napraviti člověka; vše to, cožby byli mohli vykonati,
nemohlo Pánu svrchovanému, nejsvětějšímu, nejvznešenějšímu a
neskončenému zadost učiniti. K vypůsobení toho musil býti ně
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kdo důstojnější, než jest člověk, a silnější, než jsou andělé.
A to nemohl nikdo býti, leč sám Syn Boží.

Není pochybnosti, že Bůh, kdyby jeho nejsvětější moudrost
jistějšího prostředku byla znala, jímžtoby smutný pád pokolení
lidského byl mohl napraven býti, žeby ho byl také užil; nebo
Bůh užívá k docílení svých svatých úmyslů vždy těch nejjistěj
ších prostředků a těch nejsnadnějších způsobů. Poněvadž ale
k zlepšení a napravení bídného stavu našeho Syna svého po
slati ráčil, protož věřiti dlužno, že se to nejlépe s jeho mou
drostí a dobrotivostí srovnávalo.

Úplné vykoupení naše toliko skrze Pána Ježíše Krista,
jenž byl Bůh i spolu člověk, nejjistěji k místu mohlo přive
deno býti. Neboť Bůh jakožto Bůh nemohl nic trpěti, lidská ale
přirozenost sama o sobě nemohla zase neskončené spravedlnosti
Boží dosti učiniti Však ale vtělený Bůh, Bůh, jenž lidskou
přirozenost vzal na sebe, mohl jakožto člověk trpěti, a jakožto
Bůh za nás dosti učiniti. Skrze něho, jakž dí slovo Boží
učiněno jest všecko. (Jan. 1, 3.): skrze něho tedy i obnoveno
musilo býti všecko. On jediný vznešeností svou hoden jest,
veškero pokolení lidské představiti a za všecky dosti činiti.
On, jehožto zásluhy jsou ceny neskončené, jehožto láska pře
výšuje viny naše, jehožto zadostučinění přiměřeno jest spra
vedlnosti Boží, on, jenž byl Bůh i člověk, mohl toliko sám
nás s Otcem, svým smířiti, nás vykoupiti a spasiti.

Jakož Bohem jsme byli stvoření, rovně tak zase Bohem
jsme musili býti vykoupení. Neboť jakkoli stvoření člověka
bylo dílo veliké; však daleko větším bylo dílem bylo jeho
obnovení, „druhé jeho narození.“ (Tit. 3, 5.) Neb toto druhé
lidstva narození bylo všeobecného duchovního porušení a vše
obecné mravní zkázy zhojením a napravením; byloť z du
chovní smrti duchovního života vyvinutím, a protož nadpři

rozenou mocí Boží musil býti opatřen i sám prázden vší viny
ten, ježto měl to všecko spůsobiti a vyjednati a člověčenstvo
s Bohem smířiti. Za tou příčinou praví také neklamné slovo,
Boží: „Takového slušelo nám míti biskupa svatého, nevinného,

VPN.. 2
nepoškurněného, odděleného od hříšníků, a kterýžto jest učiněn
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vyšší nežli nebesa: kterýž nepotřebuje na každý den, jako
kněží nejprv za své hříchy oběti obětovati, potom za lidské;
nebo to učinil jednou, samého sebe obětovav.“ (Žid. 7, 26. 27.)

a) Ó hříchu, jak veliká, náramně veliká jest vina tvá!
Jak smrtící moc a rána tvá! Na celém oboru světa nenalezl

se žádný ježtoby tebe shladiti, moc, sílu 1 osten tvůj byl mohl
setříti. Sám Syn Boží musil opustiti trůn slávy své, musil při
jíti na zemi, a státi se člověkem, by kletbu tvou s lidí vzal.
Člověče lehlzomyslný, ty, jenž hřích na hřích pášeš, pomni, že
není snadno, smazati vinu jeho; že těžko se dá napraviti duše,
kterouž porušila nepravost; že přetěžkojest, spravedlnosti Boží
dosti učiniti, a Boha smířit. A protož střež se a bedlivě se
vystříhej všeho hříchu.

b) Andělé zhřešili, a žádný jim nebyl dán vykupitel.
Člověk hřešil, tvor málo menší andělův; a hle Bůh mu dává
Syna svého, aby ho od věčné vysvobodil záhuby. Můželi větší
lásky býti? „Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jedno
rozeného dal: aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale
mět život věčný“ (Jan. 3, 16.)

$. 85. Pán Ježíš v skutku vykoupil lidské pokolení, vyučiv nás nejlepšímu
zákonu, a vystaviv nejdokonalejší příklad enosti lidské v živobytí svém.

Kristus, jednorozený Syn Boha živého, v skutku lidi vy
koupil od hříchu, jelikož nám svým svatým učením dostatečně
ukázal, co dobrého, co zlého jest, a jakbychom se hříchu va
rovati a Bohu líbezně živi býti mohli. On nám dal nejlepší
zákon, poněvadž Bůh přebýval v něm, a skryti byli v něm
pokladové vší moudrosti. Vše, což osvěcuje rozum náš, co po
těšuje srdce naše, co nás vzbuzuje k pravé cnosti, vše to nám
Pán Ježíš zvěstoval. A až posud nepřestává nás učiti, osvě
covati, ak pravé cnosti vzbuzovati. Nebo on zde na zemi zarazil
církev, kteráž má trvati po všecky dny až do skonání světa,
a skrze ústa této neomylné církve bude Pán Ježíš po všecky
věky vyučovati pokolení lidské tomu nejlepšímu zákona a
náboženství.

Jako Pán Ježíš nejlepšímu zákonu nás vyučil: rovně tak
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1 nejdokonalejší příklad cnosti lidské nám vystavil v životu
svém. On se skvěl tou nejčistší cností, on nikdy nechybil,
nikdy nezhřešil. On byl samá láska a dobrota. byl svrchovaně
zbožným, poníženým, tichým, mírným, útrpným, milosrdným,
trpělivým. Není cnosti, jejížtoby příkladu Pán Ježíš v životě
svém byl nám nevystavil. Jsa Bohem "a člověkem v jedné
osobě, pozůstavil nám v Životě svém příklad nejvyšší lidské
svatosti a mravní dobroty. Z toho příkladu nejlépe se znáti
učíme pravou cnosti povahu a vlastnost, jaké dokonalosti zde
člověk dosíci má 1 může a jakbychom se ve všech života pří
padnostech chovati, jaké mravy, jaké obvčeje na sebe bráti
měli. Život jeho byl nejčistší zrcadlo, v kterémž všecku možnou
dobrotu a dokonalost spatřujeme. Považováním svatého pří
kladu jeho snáze přicházíme k jasnému poznání toho, což činiti
máme, než jakýmkoli jiným 1 tím nejlepším způsobem. Nepravost
se nás, ať tak řku, cizí, a hřích se od nás vzdaluje, když jsme
v duchu u Pána Ježíše. Každým na něj pohlednutím čistější a
lepší, laskavější a pobožnější učiněno bývá srdce naše. Ostříhajíce
jeho učení, a následujíce jeho příkladu sprostěni býváme hříchu a
nepravosti, jakož on sám dosvědčuje, an praví: „Já jsem světlo
světa: kdo mne následuje, nechodíť v temnostech, ale budet
máti světlo života.“ A o něco níže hned zase dokládá: „Zů

staneteli vy v řečí mé, právě učedníci moji budete: a poznáte
pravdu, a pravda vysvobodí vás.“ (Jan. 8, 12. 31.)

Slavímeli jména světských mudrců, jichžto umění posta
veno jsouc na mylném rozumu, nikdy plné nemá jistoty: tím
více ctíti a velebiti máme jmeno Pána Ježíše, jmeno bozského
spasitele všech lidí. Toho ale nejlépe dokážeme, jestliže svatého
učení jeho ochotně a rádi poslouchati k srdci připouštěti, a
svatého příkladu jeho následovati budeme. Slyšme tedy rádi
slovo jeho, slovo to, kteréž k nám Pán Ježíš mluví skrze ústa
svaté neomylné církve své, a vědouce, že on sám říc ráčil:
„Příklad, zajisté dal jsem vám, abyste, jako jsem já činil,
ů vy též čimili“ (Jan. 13, 15.), pilně šlépějí jeho následujme.
Častěji říkejme, jakož onen z našich nábožných zpěvců pěl:
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„My lásku Kristovu již poznáváme,
Jenž všecko dal, co byl, co měl;

My tobě teď s tělem, s duší se oddáváme,
Ó, bys milostně jen k nám pohleděl,

Co ty velíš. to ať je vykonáno,
Buď nasí vůlí vůle Tvá.“

8, 86. Pán Ježíš vykoupil a spasil lidské pokolení umučením a smrtí svou.

Pán Ježíš přišel na svět tento netoliko proto, aby jako
neomylný učitel vůli Boha Otce svého nebeského zvěstoval,
nobrž i proto, aby nás svou smrtí vykoupil a spasil. Na vlas
se na něm vyplnilo, což před mnoha sty lety o něm předpo
věděl prorok Isaiáš rkoucí: „Zajisté neduhy naše on nesl,
a bolesti naše on snášel: a my jsme pokládali ho jako malo
mocného, a poraženého od Boha, a sníženého. On pak raněn
jest pro nepravosti naše, potřín jest pro nešlechetnosti naše:
kázeň pokoje našeho na něm, a zsinalostí jeho uzdravení jsme.
Všickni mýjako ovce zbloudil jsme, jedenkaždý na cestu svou
uchýlil se: a položil Hospodin na něm nepravost všech nás.
Obětován jest, proto že sám chtěl, a neotevřel úst svých: jako
ovce k zabití veden bude, a jako beránek před střížícím jej
oněmí, a neotevře úst svých. Vydal na smrt duši svou, a
s nešlechetnými počten jest; a on-hříchy mnohých nesl, a za
přestupníky prosil.“ (Isai. 53, 4—-12.)

Pán Ježíš se pro spasení a blaho lidské dobrovolně po
drobil těm nejlítějším pronásledováním, nejtrpčím trápením a
smrti nejbolestnější, 1 zemřel pro veškero pokolení lidské na
kříži, aby, jakož první otec Adam na dřevě prohřešil, když ze
zapovězeného stromu jedl, tak hřích skrze Adama druhého na
dřevě kříže shlazen byl a zkažen. Protož také církev svatá
o tom tichém beránku a přehořké smrti jeho v ta slova pro
zpěvuje: „Jenž svou smrtí smrt naši zkazil, aby odkud se smrt
vylíhla, odtud život povstal, a aby, který dřevem přemáhal, na
dřevé přemožen byl“ Tím však vykonal největší a nejzásluž
nější dílo; dílo jakovéhož svět tento nikdy ještě nespatřil.
Prvé ale, než 0 tom jednati budeme, že přehořká smrt jeho
v skutku lidi očistila od hříchu dědičného a ode mnohého
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jiného zlého, vizme, kterak Ježíš oběť tu za hříchy naše
vykonal.

Nejvyšší kněží a zákonníci. o nichžto už na jiném místě
řečeno bylo, proč jsou byli nejúhlavnější nepřátelé Ježíšovi,
netroufali sami sobě naň ruce vložiti, bojíce se lidu, jenž jej
Messiášem a Synem Božím býti již vyznával. Obžalovali ho
tedy u Římského vladaře, pravíce žeby to byl člověk velmine
bezpečný. Pán Ježíš věděl všecky zlé úmysly nepřátel svých,
a mohl ujíti úkladů jejich; než ale svatá vůle jeho byla, smrt
podstoupiti, a za hříchy všech lidí život svůj v oběť dáti. Pro
tož dobrovolně odevzdal se do rukou nepřátel svých, a jda
posledníkráte s učedníky svými do Jerusaléma, předpověděl
všecko, což ho tam potká, a co bude musit trpěti. Ten
večer před svou smrtí ještě posledníkráte se svými učedníky
stolil, a při této příležitosti výslovně se prohlásil, že krev

jeho za lidi bude vylita. Po večeři šel Pán Ježíš se svými
učedníky do zahrady Jetsemanské, kdež se k svému nastá
vajícímu utrpení modlitbou připravoval. Anť se k Otci svému
nebeskému ještě modlí, aj tu přichází Jidáš Iškariotský, jeden
z učedníků jeho, jemuž Pán Ježíš právé při večeii před
pověděl zrádu a nevěru jeho; přichází se zástupem vojáků, aby
ho jal a Židůmodevzdal. Knížata knéžská hledali křivého
svědectví proti Ježíšovi, a učinivše mu rozličná potupení,
přivedli ho k Římskému vladaři Pontskému Pilátu. Pilát
věděl dobře, žeby Ježíš byl nevinný, než ale bázní podtr
hnut jsa, vydal jim Ježíše, aby byl ukřižován. Mezi tím
byl ale Pán Ježíš nemilosrdně bičován, trním korunován,
posměván, uplván a poličkován. Io vše pak trpěl jako tichý
beránek. Posléz vyveden byl na horu Kalvaru, at am na
dřevo kříže přibit, nejohavnější a spolu nejbolestnější smrt pod
stoupil.

Toto utrpení Pána Ježíše má do sebe tak vznešenou cenu,
že se Bůh pro tyto neskončené, krví Syna svého dobyté zá
sluhy uvolil, nám lidem odpustiti hříchy 1 všecky zasloužené
tresty, a nám zase život věčný dáti, jestliže v Ježíše věřit,
na jeho smrt svou naději skládati, hříchů budoucně se varo
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vati, a dle jeho učení život svůj spravovati budeme. Bylať to
oběť, kterouž Ježíš za všecky lidi vykonal, kterouž hříchové
všech lidí byli shlazeni, a kterouž lidé s Bohem Otcem nebe
ským byli smíření. Ježíš, Syn Boží, s nás vinu sňal, na sebe
vzal, a svou smrtí smazal. Evangelia i písma apoštolská jsou
plna nejzřetelnějších výpovědí, kteréž pravdu tuto potvrzují.
Již Jan křtitel, vida Ježíše k sobě přicházeti, radostně zvolal:
„Aj beránek Boží, aj, kterýž snímá hříchy světa“ (Jan. 1,
29.) U svatého Matouše praví Pán Ježíš sám o sobě: „Syn
člověka nepřišel, aby jemu slouženo bylo, ale aby sloužil, a
aby dal duši svou na vykoupení za mnohé“ (Mat. 20, 28.)
A při poslední večeři pravil: „,„Tatoť jest zájisté krev má
nového zákona, kteráž za mnohé vylita bude ma odpuštění
hříchů“ (Mat. 26, 28.)

Podobně učili i svatí apoštolové. Svatý Pavel píše v tato
slova: „Kristus dal sebe samého za nás, aby nás vykoupil
od všelhké nepravosti““ (Tit. 2, 14.) Svatý Jan pak dí takto„kKrev| JežíšeKristaočišťujemásodvšelikéhohříchu.“
(1. Jan. 1, 7.) A svatý Petr praví: „Vědouce, že ne poru
šitelným věcmi, zlatem, neb stříbrem vykoupení jste: ale
drahou krví, jakožto beránka nevinného a nepoškvrněného
Krista.“ (1. Petr. 1, 18. 19.)

Z těchto a přemnohých jiných míst písma svatého, kte
rýchž pro uvarování obšírnosti zde pomíjíme, patrně a zřejmě
vysvítá, že Ježíš Kristus za hříchy světa trpěl a umřel, a že
za nás lidi trest hříchů nesl aby nám odpuštění jakož 1 prominutízaslouženýchtrestůvyjednal.Dobřesetedy© Vykupi
telem“ nazývá.

Avšak na tom nebylo ještě dosti, že nám odpuštění hříchů
a trestů svou dobyl smrtí, nýbrž on také nás ospravedlnil, to
jest nadpřirozené posvěcení nám udělil, tak že nejen za spra
vedlivé uznáni, nébrž skutečně skrze zásluhy jeho spravedli
vými učiněni jsme byli. Protož dí apoštol Páně: „Všickm: za
jistě zhřešili, a potřebují slávy Boží. Spravedliví učiněm
bývají darmo skrze milost jeho, skrze vykoupení, kteréž jest v
Kristu Ježíši“ (Řím. 2, 23. 24.) A opět píše v tomže listu
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tentýž apoštol: „Kristus umřel za nás, mnohem tedy více
nyní ospravedlnění jsouce krví jeho spasení budeme od hněvuskrzeněho.© Nebojestližekdyžjsmebylinepřátelé,smíření
jsme s Bohem skrze smrt Syna jeho: mnohem více smáření
jsouce, spasení budeme skrze život jeho.“ (Řím. 5, 9. 10.)
Skrze smrt Ježíše Krista byli jsme tedy zcela obnoveni, ospra
vedlněni, znovu zrození a k životu věčnému teprv odůstojněni;
a protož se dobře nazývá také „Ježíšem“ to jest „Spasi
telem“ ; neboť smrt jeho nám v skutku spasení vyjednala, a
brány nebeské otevřela.

a) Draze jsme koupeni. Slovem jediným nás Bůh stvořil;
aby nás ale vykoupil, Ó jak mnoho mluviti, činiti a trpěti
musil! Vědouce ale, „že draze jsme koupení a za velikou
mzďu, oslavujme a nosme Boha v těle svém.“ (1. Kor. 6, 20.)
Kdo jest ten, ježto tak mnoho bolestí na těle i na duši, tak
mnoho potupy, posměchu, rouhání, strasti a bídy trpěl, a ko
nečně ohavnou smrtí na dřevě kříže umřel? Ó, slvš to světe,
slyšte to lidé, jestit to ten Pán věčné slávy, před nímžto se
andělé klanějí! Ó jaká to neskonalá láska! Dobře tedy řekl
svatý Jan Zlatoustý, an v tato slova promluvil: „Není nikoho,
ani otce, ani matky, ani přítele, ani koho jiného, ježtoby nás
tak miloval, jako nás miloval Bůh.“*“) A považujíce lásku ta
kovou, možnoli, bychom ho též s celou duší nemilovali?

b) Daje nám Otec nebeský Syna svého, dal nám s ním
a v něm všecko. Kterak ale všecko v Kristu máme, vykládá
svatý Bernard takto: „Co hledáš, čehož bysi v Ježíši nenalezl?Jsilinemocen?© Onťjestlékař.Bloudíšlivbíděastrasti?
Onť jest vůdcem. Zápasíšli s nepřátely ? On bojuje pro tebe.
Trpíšli žízeň? On tvoje napojení. Uchvacujeli tebe zármutek ?Onťjestradost.Jelimysltvátemnostmizahalena?© Onjestsvětlo.Jsilichudýsirotek?© OnjestOtec.| Považdušekře
stanská, co ti je všecko Ježíš Kristus. A ty, co jsi ty jemu?Kdejesttvávděčnost?© NemůželisiKristusPánnatebena
říkati, jako si naříkal skrze ústa proroka: „Já pak šťípil jsem

*) In Math. 6. homil. 20.
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tě vimci výbornou, všecko semeno pravé: kterakž jst mí se
tedy proměnila ve zlé, vinice cizí?“ (Jerem. 2, 21.)

c) Zpomínejme často na rány Pána našeho Jesu Krista.
Zpomínejme na ně, když nás ponouká a láká nějaké nečisté
myšlení, když nás obtěžuje tělo, a tímto pomněním se pozdvi
hneme a povstaneme. Jestliže oheň chlípnosti zapaluje údy
naše, rozpomeňme se na rány Syna Božího; to pomnění uhasí
a udusí oheň ten. Ve všech protivenstvích a trápeních k to
muto mocnému se utíkejme lékařství. Kristus umřel za nás.
Nic tak hořkého není, cožby smrtí jeho oslazeno býti nemohlo.
Smrt jeho jest zásluha naše, rány jeho jsou léky naše, úto
čiště naše, spasení, život i vzkříšení naše.

„Kristus budiž věčně moje heslo,
Praporec můj — svatý jeho kříž!

Neb i pro mne na Golgatu neslo
Tělo jeho hroznou dřevatíž!

Zbraň má — spasitelná jeho víra,
Útočiště —. přesvatých pět ran,

S Kristem živ jest, světu kdo umírá,
Smrtí jeho nám byl život dán.“

$. 87. Učení o vykoupení člověka skrze Ježíše Krista neodporuje
nižádné dokonalosti Boží.

WAV?
Všetečnost lidská může sice příčinou tohoto učení roz

ličné otázky navrhnouti, však ale nemůže nic důvodného proti
němu říci. Bez zjevení Božího nebyloby cos takového člověku
ani kdy na mysl vstoupilo. Marné jest tedy vše hloubání, a
dosti nám na tom, že učení toto Bohem jest nám zjeveno.
Rozum náš se musí upokojiti, pokudž toliko v učení tomto žá

dného nenalezá odporu. Zdaž mnohé přirozené pravdy nemusímevěřitiapřijímati,ačkolivjichnepochopujeme?© Nemá-li
tedy mnohem více Bůh toho práva, požadovati od nás, bychom
mu na slovo věřili, jsa moudrost neskonalá a pravda věčná?
Avšak netoliko že rozum náš v. učení tomto žádného nenalezá

odporu, anobrž on vidí a poznává, že zde právě vlastnosti a
dokonalosti Boží se nám daleko důstojněji zjevují, než bychom
je poznati mohli. Zvláště se pak zde láska, Boží moudrost,
svatost a spravedlnost v utěšeném světle objevujou.

Jirsik, dogmatika. 15
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Kdyby byl Bůh zanechal člověka v té bídě, do kteréž se
sám hříchem svým uvrhl, nemohl by ho nikdo viniti, že by
tvorů svých nemiloval; nýbrž vyýznati bychom musili, že toho
lidé jináče nezasluhovali, an sami se do neštěstí svého uvrhli.
Bůh ale chtěl člověka, ač sám sebe nešťastným učinil, ze strasti
té vytrhnouti, chtěl ho vykoupiti, oblažiti a spasiti. Na ten
cíl a konec vydal za něj v oběť svého Syna jednorozeného a
tou předrahou mzdou ho od časné i věčné smrti vykoupil.
Blahoslavenství, kteréž tudy lidskému pokolení zjednati ráčil,
přesáhá daleko všeliké představení, ježto v celém světě nic
není podobného. Větší lásky nemůžeme ani svou myslí po
stihnouti. Bůh nám dal mnoho důkazů lásky své nestíhlé.
Obratme oči své na tuto krásnou zemi, je-li kde místečka,
kdeby nebylo viděti důkazů lásky Boží? Ta země, po které
chodíme; to povětří, kteréž dycháme; ty pokrmy, kterýchž
požíváme; ten oděv, kterýmž se přikrýváme; ty zahrady, louky,
pole, lesy, to nesčíslné mnozství živočichův, i to slunce, 1 ty
hvězdy na obloze nebeské, všecko, všecko volá, že Bůh jest
pouhá a čistá láska, a že miluje člověka. Avšak všecky tyto
důkazy nestíhlé lásky Boží zatemňuje a zastiňuje ten jediný
čin, kterýž patříme na kříži. Nebo život svůj položiti a sku
tečně umříti, aby jiní byli spaseni, to jest největší důkaz lásky
dle samé výpovědi samého Krista Pana řkoucího: „Většího
milování nad to žádný nemá, než aby duši svou kdo položilzapřátelysvé.“© (Jan.15,13.)Kdybykrálumřelzapod
dané své, bylo by to ovšem mnoho, přemnoho lásky. A přece
by tu jen pouhý člověk umíral za člověka. Ježíš Kristus ale,
jenž jest větší a vznešenější než i ten nejvznešenější mocnář
tohoto světa, jenž jest Král všech králův, umřel a sice ne za
jednoho, ale za všecky lidi. A za jaké to lidi? Snad za lidi
jemu věrné, oddané, cnostné, šlechetné a ho poslušné? Nikoli!
On umřel za lidi hříšné a odbojné, za lidi, jichžto nevděčnost
již předvídal! Tuto smrt trpěl netoliko za všecky vůbec,
nobrž zvláště 1 za jednoho každého, tak že jedenkaždý z nás
S apoštolem zvolati může: „Živt jsem pak již ne já: ale živ
jest ve mně Kristus. Že pak nyní živ jsem v těle, živ jsem
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u víře Syna Božího, kterýž zamiloval mne a vydal sebe sa
mého za mne.“ (Galat. 2, 20.) Ó jak to těší, jak to pozdvi
huje, když pomním, že mohu Kristovu všespasující smrt sobě
tak přivlastniti, jako by byl jen pro mne samého umřel! Když
v zahradě Jetsemanské se krví potil, když ho bičovali a mrskali,
když mu korunu z trní na hlavu sázeli, kdy ho uplvali a se
mu vysmívali, když mu ruce a nohy i svatý bok prokláli,
myslil ten přelaskavý Pán i na mne, a i mne zúčastnil ne
skončených zásluh přehořkého utrpení svého tak, jakobych
sám jediný byl hříšník na světě. Každá rána na jeho svatém

těle káže a hlásá nestihlou lásku jeho tak zřetelně, jako se to
posud nikdy ještě nestalo. Kříž Kristův jest tedy škola, ve
kteréž se lásce Boží nejlépe vyučitl můžeme, a protož učení
o vykoupení lidského pokolení skrze Ježíše Krista nejen ne
odporuje lásce Boží, nobrž ji v nejjasnějším světle objevuje a
neskončeně oslavuje. :

Podobně se vykoupení lidské skrze Pána Ježíše Krista 1
s moudrostí Boží převýborně srovnává. Moudrost nějakého
mocnáře. jak jsme již na jiném místě podotkli, objevuje se
nejpatrněji, když on zcela jednoduchým způsobem hledí všeckysvépoddanéšťastnýmiučiniti.© Takovýjednoduchýprostředek
k oblažení všeho lidstva jest vykoupení světa skrze Ježíše
Krista. Jeden trpí pokutu, a všickni ostatní jsou osvobozeni.
Kdyby byl Bůh desátého, stého, aneb tisícího hříšníka trestu
podrobil, aby ostatní mohli na milost přijít byloby to již
moudřejší, než trestati všecky. Již ale přemoudrý Důh ani
desátého, ani stého, ani tisícího netrestá, nobrž skládá vinu
veškerého pokolení lidského na jediného, ale takového, jenž
dosti síly má, by tu celou tíž unesl, a jenž také volný jest, a
dobrovolně chce za všecky trpěti. Prostředku prostějšího a
ať tak dím jednoduššího nemohl Bůh obrati, a přece se vsechněm
pomáhá. (Co však všickni ostatní činiti mají, aby sobě při
vlastnili ovoce téhož vykoupení, to se jim povědělo. Řeklo se
jim, že musejí v Spasitele toho věřiti; to dobrodiní, kteréž se
jim skrze něho stalo, vděčně přijímati, a hříchů se varovati.

15"
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Ó jak to všecko moudře jest zřízeno! Jak skvěle a zřejmě se
zde moudrost Boží zjevuje a oslavuje!

Neříkej nikdo, že se přece všem nepomáhá, an všickni
nebývají spasení. Bůh, jenž člověka svobodnou vůlí opatřil,
nemůže žádného k spasení nutiti. Jesti to vlastní vina jednoho
každého, jestliže maje zjevení Doží přece k zahynutí svému
běží. Těch ale, kteříž zjevení Božího a víry v Krista nemají
anebo mít nemohou, Evangelium nikoli na prosto nezatra
cuje. Kristus umřel za všecky, aby všecky vykoupil. Ne
můžemť věděti, jakým nám skrytým, tajemným způsobem skrze
milost Boží v Kristu Ježíši spasení dojdou, obzvláště jestliže
beze vší viny své světla svatého Evangelium nemají. Bylo
by to velmi všetečné 1 opovážlivé, chtíti milosti Boží a ne
stihlé lásce jeho meze klásti. Svatý Jan svědčí: „že Kristus
jest oběť slitování za hříchy naše, metoliko za naše, ale také
celého světa.“ (1. Jan 2, 2.) Z toho již průvodno jest, že
1 ti, kteříž o Pánu Ježíši nic nevědí, od spasení nikoliv odlou-
čeni nejsou. Bůh se jim jinými cestami zjevuje; oni mohou
Boha poznati ze stvořených věcí; mohou jak apoštol dí, po
znati jeho moudrost, věčnou moc a bozství. (Řím, 1, 19. 20.)
Poznání dobrého a zlého i jim v srdce jest vštípeno. Omi
mohou tedy velikou částku toho plniti což my křesťané zá
konem poznáváme; a jestli to činí, nemůžeme o jejich spasení
pochybovati.

Jako se učení toto o vykoupení lidském skrze Pána Ježíše
Krista s láskou a moudrostí Boží výborně srovnává: tak též
svátost Boží se týmž učením v jasném světle ukazuje. Bůh
jest svatý, poněvadž všeho zlého svrchovaně nenávidí. Že Bůh
všeho zlého nenávidí, dokázal hned na pyšných andělích. Nej
zrejměji ale svatost svou objevil v příčině vykoupení lidského..
Jeho neskončená svatost neušetřila ani Ježíše Krista, onoho
Svatého všech Svatých, a to jen proto, poněvadž se v podobě
člověka, v podobě hříšníka na zemi této ukázal. Kdyby byl
Bůh lidem hned odpustil. a nebyl dal na jevo nenávist svou
a ošklivost hříchu, bylby mohl člověk mysliti, že to Bohu
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jednostejné jest, hřešíme-li čili nic. Poslav ale Syna svého na
svět, aby on sám shladil hřích, zřejmě dal nám na rozum, že
jak veliká jest láska jeho k nám lidem, rovně že tak veliká
Jest jeho nenávist k hříchu. Bůh chce hříšníkům odpustiti,
k tomu jej nabádá neskončená láska otcovská; on jim ale
odpustiti nemůže, by spolu neukázal, že hřích má v ošklivosti.
Protož Syna svého na smrt vydává, dříve než jim milost uděluje.
Považ, křesťane, můžli jakého jiného prostředku býti, kterýmžby
Bůh bez potrestání všeho lidstva zjevněji byl mohl dokázati,
jak ošklivý jest hřích před očima jeho.

Posléz 1 spravedlnost Boží ukazuje se patrněji v tomto
učení. Bůh musí býti spravedlivym a přísným příčinou všelikého
hříšníka, jinak sic nebylaby dobrota jeho s moudrostí spojena ;
nobrž mohlaby se za slabost pokládati. Bůh tedy zlé trestati
musí. Tuto svou spravedlnost dával po všecky časy všelijakými
skutky svými na jevo. Celý svět potopou byl zachvácen. Dvě
hříšná města sírou a ohněm zahladil. Faraona s celým jeho
vojskem v hlubinách mořských pohřbil. Země pozřela Kore,
Dáthana a Abirona. Než vše to neobjevilo nám v tak jasném
světle spravedlnostjeho, jakož nám ji objevil kříž svatý Syna jeho
jednorozeného. Vidouce Spasitele svého umírati na ohavném dřevě
kříže; vidouce, an „raněn jest pro nepravosti naše, a potřín jest
pro nešlechetnosti naše“ (Isai. 53, 5.): tu teprv světle a ta
kořka makavě poznáváme, že svrchovaně spravedlivým jesti
Bůh náš. Bůh nemůže odpustiti bez potrestání. Om trestá, ale
jednoho, a sice takového, kterýž vznešenou přirozeností svou,
a opravdovou bozskou povahou hoden jest, zastoupiti veškero
pokolení lidské. Tento jediný byl jednomyslný s Bohem Otcem
a protož také hotov k naplnění svaté vůle jeho. (On miloval
člověka nestíhlou láskou, a protož všecko k vysvobození a
oblažení jeho mile a rád podsstoupil, rád a ochotně se všech ra
dostí odřekl, trpěl a umřel, jen aby člověk živ byl a spasen.
Týmž během se tedy i spravedlnost Boží s vykoupením naším
skrze Ježíše Krista výborně srovnává. — Ó jak tedy velikou
příčinu máme, bychom s apoštolem zvolali: , Ó, bohatství mou
drosti a poznání Božího! jak mezpytatelní jsou soudové tvoji,
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jak neposťížitelné cesty tvé! "Toběbudiž čest, chvála a díky
na věky !“ —

Dřív ale než toto tajemné a veliké učení o vykoupení
lidského pokolení skončíme, obraťme zraky svoje k Bohu, Spasiteli.
svému, a s Augustinem svatým zvolej jedenkaždý: „Byl jsem.
služebníkem a miloval jsem služebnost. Byl jsem slepým, a.
žádal jsem slepoty. Byl jsem u vězení a nehrozil jsem Se
vazby. Což hořkého bylo, měl jsem za sladké, a eož sladkého,
domníval jsem se býti hořké. byl jsem bídným, a nepoznal
jsem toho. Ale ty, jenžs mne stvořil, zase jst mne napravil.
Já jsem padl tys mne pozdvihl. Já jsem neuměl tys mne naučil.
Já jsem neviděl, tys mne osvítil. Ach, já bídný, Ó Bože můj,
jak jsem mnoho povinen milovati tebe! Zahřmi, Pane, s hůry
hlasem velikým a silným do vnitřního ucha srdce mého, nauč
mne spas mne, a vychvalovati budu tebe. Ó nejkrašší Pane
Ježíši Kriste, prosím tebe skrze nejsvětější vylití předrahé krve
tvé, jížto vykoupení jsme, dej mi skroušenost srdce a studnici
slzí, zvláště když modlitby a žádosti obétuji tobě, když píseň.
chvály tvé zpívám tobě, když sobě tajemství vykoupení našeho,
kteréž jest nejpatrnější důvod tvého milosrdenství, připomínám.
aneb o něm mluvím. Amen.“ *)

Třetí rozdíl.

Učení církve katolické o nejsvětější oběti mše svaté.

$. 88. Ježíš Kristus se až posud za lidi obětuje při mši svaté.

Mluvili jsme o tom, že Ježíš Kristus, Syn Boží a pravý
Bůh, z lásky k lidem se vtělil, pravým stal se člověkem, a že:
lidi pro hřích od Boha zavržené vykoupil, obětovav se za ně
na dřevě kříže Otci svému nebeskému. On přišel na tento bídný
a hříšný svět, přijal na se přirozenost lidskou, a jakž svým

učením a příkladem, takž 1 svým utrpením a přehořkou smrtí

svou od bludu a nevěry, od hříchu, kletby Boží a. věčných.

*) Soliloguia animae ad Deum et Manuale.
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zasloužených trestů nás osvobodil. On hříchy naše vzav na sebe
a za nás se dobrovolně obětovav Otci svému nebeskému, pře
trpěl vše to, což jsme my sami měli trpěti. Tím zaplatil všecken
dluh náš a vyjednal nám opět milost a lásku Boží. Avšak ten
předrahý a předobrotivý Spasitel a slitovník náš nepřestal až
posud dobročiniti nám. Jeho láska, jeho milosrdenství jest tak
veliké, že se posaváde za nás Otci svému za oběť vydává.
Činí pak to každého dne, a na všech toho světa místech, an
se na oltáři při mši svaté za nás obětuje.

(Ů jaká to útěcha! Ten drahodrahý Pán, kterýž pro vy
koupení lidského pokolení krvavou smrtí na kříži umřel, ještě
posaváde den co den se při mši svaté za nás obětuje, nepře
stávaje naším prostředníkem býti u svého nebeského Otce. Ten
neskončený slitovník až posud tu předrahou oběť na oltářích
našich koná, kterouž druhdy na hoře Kalvarské pro spasení
naše vykonati ráčil. Jak vysoko měli bychom tedy sobě vážiti
této předrahé mešní oběti! Ó svatá, drahocenná oběti oltářní,
ty jsi věčným, vždy trvajícím důkazem lásky Kristovy. Tys
tou drahou obětí, ve kteréž se sám jednorozený Syn Boží za
nás hříšné lidi Otci svému obětuje.)

$. 89. Co jest mše svatá.

Již jakési vnitřní srdce puzení má každého člověka k tomu,
aby Boha, Stvořitele svého i zevnitřními skutky za nejvyššího
Pána a dárce všeho dobrého vyhlašoval. Z tohoto přistvořeného
citu člověk částku těch věcí, kteréž od Boha obdržel, Bohu zase
mile a rád na důkaz své poddanosti a vděčnosti dává, čili
obětuje. Tou příčinou žádné náboženství nebylo bez obětí. Co
svět světem stojí, vždy dobří a nábožní lidé považovali to za
nejpředněší povinnost svou, konáním nějakých obětí Pánu Bohu
svou poddannost, vděčnost a lásku na jevo dávati. Již pra
rodičové pokolení lidského přinášeli Pánu Dohu v oběť vše
lijaké dary, jakýchž jim příroda poskytovala. Tomu vyučili také
dítky své; nebo čteme v písmě svatém o nich, že také bohu
oběti přinášely. Tento obyčej přecházel od jednoho pokolení

na druhé; neboť máme z písma svatého, že Noe, Abraham,
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Isák a Jakub oběti konali Bohu. Později pak Bůh sám zá
konem Mojžíšovým obětí konání výslovně přikázal, ano i vlast
ními zákony vyměřil způsob, jakžby se mu obětovati mělo.
Teď již nebylo člověku na vůli, alebrž povinností oběti konati.
Než všecky tyto v starém zákoně předepsané oběti líbily se
Nejvyššímu jen proto, poněvadž předobrazovaly onu nejdůstoj
nější a Bohu nejmilejší oběť, kterouž po čase jednorozený Syn
jeho na dřevě kříže obětovati měl. Tuto oběť, když přišla
plnost času, vykonal v skutku vtělený Syn Boží; on „dať sebe
samého za nás, aby nás vykoupil od všeliké nepravosti.“
(Tit. 2, 14.) Abychom ale na to nikdy nezapomínali, což pro
spasení naše učinil, a měli netoliko vždy trvající památku lásky
a přehořké smrti jeho, nébrž i oučastenství všech těch zásluh,
jichžto svou smrtí na kříži nám vyzískal: ustanovil Pán Ježíš
z nestihlé lásky své při poslední večeři oběť nekrvavou. Pro
měniv totiž chléb a víno v tělo a krev svou, přikázal uče
dníkům svým, aby totéž na jeho památku činili. (Luk, 22, 19.)

Podle toho rozkazu činili svatí apoštolové, a činí posud
kněží v církvi katoliké totéž při mši svaté, což Pána Spasitel
pii poslední činil večeři. Omniberou tak jako Pán Ježíš chléb
a víno do rukou, obé slovy Páně v tělo a krev jeho promě
ňují, a na oltáři Bohu Otci v eběť přinášejí. Že však oběť
tato v skutku touže jest obětí, kterouž Pan Ježíš na dřevě
kříže byl vykonal, průvodnoť jest z toho, že jak při oběti na
kříži, tak 1 při oběti mešní tentýž jest kněz Ježíš Kristus,
kterýž se obětuje; a že na oltáři se totéž děje, což Syn Boží
na hoře Kalvarské jest učinil, ježto se zde tak, jakož tam, za
lidi Bohu obětuje. Všecken rozdíl záleží toliko v tom, že zde
neviditelně, tam viditelně; zde skrze kněze, tam vlastníma ru
kama; zde bez bolestí a krve, tam s bolestí a krví se Pán
obětoval. Protož dobře a pravě učí církev katolická, an praví:
„že mše svatá jest nekrvavá obět nového zákona, vždy trva
jící památka krvavé oběti, kterouž Ježíš Kristus na kříži do
konal.“

(Kdybychom byli mohli Pána Ježíše viděti, an na kříži

pněl, za nás ty nejkrutší bolesti trpěl a umřel, jistě že bychom



Mše sv. předoznámena již v starém zákoně. 233

jako pod křížem stojící matka a miláček jeho svatý Jan byli
splakali a hořké slzy vylévali nad hříchy svými. kteříž ne
jináče než za tak předrahou cenu musili býti smazáni. Jižť
ale to posud můžeme; neb co se dálo na hoře Kalvárské, to
se děje každý den při oběti mše svaté způsobem nekrvavým.
Jsouce tedy přítomní při oběti mše svaté, stojíme i my takořka
pod křížem jeho, a očima ducha svého vidíme Pána Ježíše, an se
zde rovně tak jako druhdy za nás obětuje. Plačme tedy a kvilme nad
hříchy svými, kteříž netoliko ondy Pána Ježíše na kříž přivedli,
nobrž jak apoštol dí, kterýmiž „znovu křižujeme Syna Božího, a
v posměch vydáváme“ (Žid. 6,6.) Aneb nejsmeli to, jenž ho leh
komyslností svou posud zrazujeme, nevěrou zapíráme, lakomstvímsvýmprodáváme?© Myhozlostísvou,svýmutrháním,svou
mstivostí a zlolajicností poličkujeme, a nečistým myšlením,
v kterémžto zalíbení máme, a nestoudným jednáním svým ob
nažujeme. My mu hořký kalich připravujeme i podáváme, do
pouštějíce se nevděčnosti, obžerství a opilství. My jeho svaté
ruce a nohy prorážíme hřeby závisti, pýchy, zlosti a nespra
vedlnosti; a nejhorší bolest, mu děláme, jest ta, že na poslední
věci: smrt, věčnost a soud nepamatujeme, v nekajicnosti trva
jíce. Zpomínámeli tedy s hrůzou a ošklivostí na ukrutné ka
tanů s ním nakládání: zpomínejme též, kdykoli při oběti mešní
přítomni jsme, i na svou zároveň velikou nevděčnost a 78
slepenost.)

S. 90. Byla-liť oběť mše svaté předukázána a předoznámena v starém
zákoně:

Podle prorockých předpovědí měl Spasitel světa dvojí oběť
vykonati, oběť totiž krvavou a nekrvavou. Obě pak tyto oběti
byly předobrazněny a předoznámeny v starém zákoně. Jako
Isák. na ramenou svých dříví k oběti na horu Moria nesoucí,
vyobrazil krvavou Syna Božího oběť: rovně tak zase Melchisedech,
král Sálemský a spolu kněz Boha nejvyššího, předukázal ne
krvavou oběť Kristovu. Abraham poraziv nepřítele, a odňav
mu všecku kořist, navracoval se co vítěz do vlasti své. I vyšel

NVA,

Melchisedech vítězi vstříc, a jsa kněz Boha nejvyššího, Hospo
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dinu chléb a víno obětoval. (1. Mojž. 14, 18.) Tato oběť
Melchisedechova ovšem vyobrazovala oběť Kristovu: neb sic
pročby jinak Duchem Božím nadšený, korunovaný prorok na-
zýval Ježíše knězem podle řádu Melchisedechova? (Žalm 109, 4.)
I apoštol svatý Pavel dokazuje, že jakož ona oběťMelchisedechova,
takž 1 proroctví Davidovo toliko Kristu Pánu dá se slyšeti.
(Žid. 5, 10,11.) Podle proroctví Davidova má Pán Ježíš knězem
býti na věky. Kterak by ale to věčné knězství Syna Božího
obstálo, kdyby již žádné více oběti nebylo? Syn Boží má též
býti knězem podle řádu Melchisedechova. Zda tedy nemusí se
také jeho oběť podobati oběti Melchisedechově? Již ale Mel
chsedech chléb a víno obětoval, a protož také oběť Syna Bo
žího musí způsoby chleba a vína míti.

Jakož ale oběť Kristova, jak krvavá tak i nekrvavá, před
obrazněna byla v starém zákoně: rovně tak i ta obojí oběť
byla předoznámena. Krvavou oběť zvěstuje David, mluvě v osobě
budoucího Messiáše: „Oběti zápalné a oběti za hřích (zákonem
Mojžíšovýmpředepsané) nežádaljsi, ale tělo spůsobil jsi m. Tedy
řekl jsem: Aj jduť (totiž sám sebe obětovati), abych činil 6 Bože
vůli tvou.“ (Žalm 39, 7—9.) A prorok Isaiáš dí o Messiášovi:.
„Obětován jest proto, že sám chtěl.“ (Isai. 53, 7.) Nekrvavou ale:
oběť, kterouž Vykupitel světa spolu a zároveň měl obětovati, před
povídá prorok Malachiáš. Podle jeho slov měla po zrušení
obětí starozákonních nová oběť, a sice na každém místě, Bohu
obětována býti. Mluví totiž skrze ústa jeho sám Bůh takto:
„Není mně vůle ve vás, a darů nepřijmu z ruky vaší. Nebo
od východu slunce až do západu veliké jest jmeno mé v ná
rodech; a na každém místě posvěcena a obětována bývá
jmenu mému oběť čistá: nebo veliké jest jmeno mé v národech.“
(Malach. 1, 10. 11.) Tato slova pozorně vážená, zřejmě nám
kladou na rozum, že zde Bůh skrze proroka předpovídá skon

"čení starozákonních, a početí oběti nové a čisté, kteráž se munakaždémmístěbudeobětovati.— Poněvadžaletaoběť,
kterouž Pán Ježíš na dřevě kříže dokonal, toliko na jednommístě,ajenjednousestala,toupříčinou© nemůže| toto.
proroctví k onéno krvavé oběti směřovati, nobrž máli míti
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platnost, musí až do dnešního dne jiná ještě oběť býti, kte
rážby se Bohu na každém místě obětovala. A že to jest oběť
mše svaté, učí a dosvědčuje svatá a neomylná církev katolická,
Duchem Božím spravovaná, anto dí: „To jest ta čistá oběť,
o kteréž předpověděl Bůh skrze Malachiáše, že jmenu jeho,
kteréž veliké bude v národech, na každém místě obětována
bude.“ *)

a) Velemoudře učinil Bůh, že již mnoho set let napřed
předobrazil a předoznámil skrze ústa svých proroků tuto pře
drahou oběť; neb týmž způsobem učinil svět na ni pozorna, a
zvýšil její důstojnost a vznešenost.

db)Z těchto pak dotčených příprav, kteréž Bůh učinil,
vysvítá tolikéž, že velmi milá a drahá musí býti oběť tato předobličejemBožím.Akterakbynebyla?© Můžlicosvětějšíhoa
Bohu milejšího pomyšleno býti nad tuto oběť, v kteréžto se:
sám předrahý a nejmilejší Syn jeho způsobem nekrvavým obětuje?© Slušnotedybyloavhodno,bytatonejsvětějšíoběť
1 neobyčejným během byla světu napřed oznámena a ohiášena.

$, 91. Zdali podle písma Kristus sám oběť mše svaté ustanovil.

Chtěje Pán Ježíš ono veliké dílo vykoupení našeho do
konati, stoloval ještě naposledy před svou smrtí s učedníky svými
v Jerusalemě. Poněvadž ale právě veliká noc nastávala, při.
kteréž Židům přikázáno bylo, jísti beránka na památku jejich
otcům od Hospodina prokázané milosti, že totiž prvorozence
v oné přehrozné noci zachoval, ježto všecko prvorozenstvo
Egyptských zahynulo; jedl i Pán se svými učedníky dle to
hoto obyčeje beránka velikonočního. Povečeřev pak a vykonav
tento náboženský obyčej, vzal chléb do svých nejsvětějších rukou,
a poněvadž Židé při slavnosti velikonoční nekvašeného užívali,
tedy nepochybně vzal Pán Ježíš do rukou svých chléb nekva
šený, žehnal, dobrořečil, lámal a podávaje svým učedníkům,
řekl, aby jedli, že to jest tělo jeho. Podobně učinil s kalichem
vínem naplněným, který tolikéž jim podal s těmi slovy, aby

+) Concil. Trident. sess. 22. c. 1.
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z něho pili, že jest v něm krev jeho. Svatý Lukaš ustanovení
a zřízení této předčasné oběti takto vypisuje: „A vzav chléd,díkyčiml,alámal,adávaljimřka:© Totoťjesttělomé,
které se za vás dává: to čiňte na mou památku. Též i ka
ch, když odvečeřel, řka: Tentoť jest kalich nový zákon v mé
krvi, kteráž za vás bude vylita.“ (Luk. 22, 19. 20.)

Pán Ježíš řekl: „Totoť jest tělo mé, kteréž se zu vás
dává.“ Slovíčko „dává“ v přítomném čase zní, a tím poučeni
Jsme, že Kristus svaté tělo své nejen dal, nobrž až posud na
oltáři dává, aneb v převelebnou oběť přináší. Řekl dále: „To
čiňte na mou památku“ Těmito slovy přikázal Pán Ježíš
učedníkům svým, by netoliko těla a krve požívali, nébrž totéž
činili, což on teď právě činil, to jest, by tělo a jeho krev
obětovali. A že slovům jeho dobře porozuměli, později se pře
svědčíme, až totiž © tom řeč bude, že v skutku tuto oběť
jsou konali.

Poněvadž již na jevě leží, že Kristus Pán, nás Bůh a
Spasitel, sám tuto oběť ustanovil, a v ní pod způsobou chleba
a vína tělo a krev svou podává a obětuje: tou příčinou „vzdejme
jemu čest, a klanějme se tomu, kterýž učiml nebe a zemi, 1
moře i studnicí vod“ (Zjev. 14, 7.) Onen beránek, kterýž
byl miláčku svatému Janovi okázán na hoře Šinai, okazuje
se i nám na oltáři, a jestiť to tentýž beránek, kterýž snímá
hříchy světa, „kterýž jest zabit a hoden vzíti moc, a bozství,
%moudrost, i sílu, 1 čest, 1 slávu, t požehnání“ (Zjev. 5, 22.)
Je to ten beránek, kterýž na slovo kněze sstupuje s nebe dolů
na zem, a stánek sobě čině na oltáři, za hříchy lidské tělo a
krev svou Bohu Otci svému nebeskému obětuje.

„Tu si mezi námi stánek
Rozbil Ježíš náš milý,

A hle tu tentýž beránek,
Jejž na kříži mučili,

Jak na oné svaté hoře
Za lid svůj krev vycedil:

Tak hle též zde divy tvoře
Onu oběť obnovil.“
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$. 92. Zdali oběť mše svaté od apoštolů byla konána.

Že svatí apoštolové tuto nejdražší oběťjsou konali, důka
zem toho jest jejich úplné poslušenství, kteréž Pánu Ježíši vždy
prokazovali. Nad to výše dosvědčuje 1 písmo samo, že ta slova
Páně: „To čtiňte na mou památku“ nebyla k nim nadarmo
řečena. Vypravuje se totiž o mich: „že črvali v zdílnosti
lámání chleba a v modlitbách.“ (Skut. -Apošt. 2, 42.) Před
lámáním chleba ale, jakž vidíme z příkladu Ježíšova, učiniti se
musilo prvé posvěcení, na němžto jádro a podstata oběti záleží;
neboť Kristus Pán dříve díky činil, aneb jak svatý Matouš
(Mat. 26, 26.) a svatý Marek (Mark. 14, 22.) svědčí, dobro
řečil, než chléb lámal. Vypravuje též o apoštolích písmo svaté :
„že jsou Pánu sloužili.“ (Skut. Apošt. 13, 2.) Slov těchto ale
žádný jiný smysl není, než že Pánu obětovali. Posléz vece
apoštol svatý Pavel v ta slova: „Máme oltář, s něhož nemají
moci jísti ti, kteříž stánku slouží “ (Žid. 13, 10.) Jaký ale
medle byl to oltář, s něhož neměli moci jísti ti, jenž se drželi
stánku čili zákona Mojžíšova? Jaký to byl oltář, s něhož toliko
křesťané jedli? Byltě to ten oltář, na kterém svatí apoštolové
obětovali, aneb jak Skutkové Apoštolští na místě již výše do
tčenémpraví, na kterémž „jsou Pámu sloužih.“ Měli-li oltář,
měli zajisté také oběť. Neb oltář, jak vůbec známo jest, vyzna
menává místo, kdežto se oběti konají, a protož kde oltář, tamt
1 oběť jest. Odtud zřetelně vysvítá, že těmi nadřečenými slovy
nechtěl apoštol nic jiného říci, leč toto: „Máme místo, kterémž
drahou oběť těla a krve Páně obětujeme, a s něhož nemají
práva jísti ti, kteříž neuvěřivše v Krista, se posud zákona
Mojžíšova drží.“ A že tomu tak jest, vysvětluje tentýž apoštol
na jiném místě, když praví: „Kalich požehnání, kterémuž
dobrořečíme, zdali mení společnost krve Kristovy? a chléb,
kterýž lámeme, zdali nenáúčastenství těla Páně?“ (1.Kor.10,106.)

Nejstarší a nejvěrohodnější svědectví jest to, kteréž dává
svatý Klement v listech svých. Tyto jeho listy mají svatí Otcové
téměř v té samé vážnosti, v kteréž sluší míti listy svatých
apoštolů. Nebo svatý Kliment byl rovně jako Titus a Timoteus
společníkem svatého Pavla na jeho cestách, putoval s ním do
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Říma, a následoval 1. P. 89 svatého Petra v hodnosti papežské
co hlava celé církve. Tak věrohoden jest i svatý Ignac, učedník
svatých apoštolů Petra a Jana. On Spasitele po jeho slavném
z mrtvých vstání viděl, a byl roku 107 v Římě za času císaře
Trajana usmrcen. Jižť ale oba tito učedníci apoštolští výslovně
dokládají, že svatí apoštolové oběť mše svaté konali. Můželi

tedy nad svědectví těchto mužů býti něco věrohodnějšího ? —
Dále až posaváde se v Římě nalezá onen dřevěný oltář, na
němžto, jakž letopisy prokázáno jest, svatý Petr a nástupníci
jeho, Římští biskupové, až do času svatého Sylvestra oběťmše

svaté sloužili. Víme také, že apoštol svatý Matouš právě byl
kopím prohnán, an oběť mše svaté konal. Není tedy žádné
pochybnosti, že apoštolové oběť mše svaté konali. Jestiť to
tolikerým nezvratným svědectvím dokázáno.

a) (Kdybychom byli viděli svaté apoštoly nejdražší tuto
oběť konající, jistě bychom byli Spasiteli svému za tu převelikou
milost s celou duší děkovali. Poněvadž ale ona slova: „To číňte
na mou památku“ netoliko k apoštolům byla řečena, nobrž
1 ke všem jejich řádným nástupníkům, a poněvadž se tato
nejdůstojnější oběť až posud v církvi katolické koná: zda tedy
tou samou měrou posaváde za tu převelikou milost nemáme
Spasiteli svému děkovati? Vděční buďme tedy této nestihlé
milosti!

b) Poněvadž dále až posud kněží rovně tak jako svatí
apoštolové chléb a víno v tělo a krev Krista Ježíše proměňují,
a tuto nejsvětější oběť den co den konají, zdali se tedy nemáme
často utíkati k tomuto nevyvážnému pramenu tak přehojných
milostí Božích? Zdaž bychom neměli, kdykoli nám možno jest,
pospíchati do chrámu, abychom tam přítomni byli, an se tato
nejsvětější, nejdražší, nejvelebnější a nejdůstojnější obět koná ?
Nezameškejme tedy nikdy, kdy nám koli k tomu příležitosti
stává, této drahodrahé smírné oběti mešní. Svatý Ludvík, král
Francouzský, slyšel každý den nejméně dvě neb tři mše svaté.
I jeho dvořenínové museli vždy s ním do kostela jíti. Jednoho
dne ale zaslechl, že někteří z nich to neradi činí, a že jim to
jest s obtížením. Obrátiv se tedy k těm a takým, řekl: „Kdybych



Křesťané vždy pokládali mši sv. za pravou oběť. 239

s vámi celý den trávil na lovu, ve hře a jiných veselostech,
nezdál by se vám čas býti dlouhým. Sloužíce ale se mnou při
oběti mše svaté nejvyššímu svému Pánu, tím menší máte pří
činu, na dlouhou chvíli sobě stěžovati.“ ——Tomáš Moore,
-o němžto se již zmínka učinila, ačkoliv co pravá ruka krále
Jindřicha VIII. náramnou prací úřadní i dvorní zanešen byl,
micméně i při nejdůležitějších zaměstnáních žadného dne neopo
minul služby Boží. On své práce tak spořádal, že mu každý
den dosti času zbylo, by mohl Bohu při oběti mše svaté chválu
a díky své vzdáti. On se nikdy dříve ku práci své neodebral,
pokud této pobožnosti nevykonal ano i ke králi jsa volán,
dříve mši svatou slyšeti neopominul. Obeslán-li byl od krále,
by hned bez odkladu k němu se dostavil, odpověděl poslům
jeho, že dříve mu dlužno většího Pána poslouchati, a jemu
sloužiti. Pokládal si to za čest, když knězi při oběti mše svaté
mohl přisluhovati, a ač nejvyšší zemskou důstojností ozdoben
byl, za službu kostelnickou se nehanbil. Jednoho dne spatřil
ho vévoda z Norfolku v kostele komží či oděvem kostelnickým
přioděného, an zpívá, a při oltáři posluhuje. „Pro Bůh? co to'
má znamenati?“ zvolal po skončených službách Božích úžasnutý
vévoda. „Milost Pán kancléř kostelníkem? Vy zneuctíváte krále
a jeho úřad!“ ——Moore se usmál a odpověděl: „Nikoli ;
neboť králi, mému a vašemu pánu, nemůže se to nelíbiti, což
z uctivosti k Bohu, Pánu mého krále, činím, aniž se tím úřad
jeho snižuje.“

$. 93. Takéli křesťané všech předešlých věků mši svatou za pravou oběť
nového zákona pokládali.

Jak učili svatí apoštolé, rovně tak učili svatí Otcové
a všickni církevní učitelové hned od těch nejprvnějších časův,
Všickni jednosvorně praví: „že oběťMelchisedechova předobra
zovala oběť nového zákona, a že proroctví Malachiášovo se
teprv ustanovením této oběti naplnilo“ Svědkové toho jsou:
Klement, Ireneus, Justin, Polykarp, Tertulian, Cyprian, Diviš,
Athanas, Basilius, Cyrill, Řehoř, Ambrož a Augustin, kteřížto
všickni o oběti na oltáři a o křesťanských kněžích mluví. Nebude
od místa, jednoho neb druhého výslovně uvésti.
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Svatý Ireneus, učedník svatého Polykarpa, kterýž zase
učedníkem byl miláčka Páně svatého Jana, píše v tato slova.:
„Kristus nás naučil nové oběti nového zákona, kterouž církev
svatá od apoštolů přijala, a po všem světě Pánu Bohu obětuje.“")
A na jiném místě dí: „Protož jmína byla oběťcírkve, kterouž
Bůh všudy na zemi obětovati učil, za oběť čistou a Bohu
milou.“*) "Tento svatý otec čerpal z pramene apoštolského,
a protož slova jeho nezvratnou mají váhu a platnost svrcho
vanou.

Svatý Řehoř Damascenský takto se vyjádřil: „To jest
ta čistá a nekrvavá oběť, o kteréž Pán prorokem Malachiášem
předpověděl, že od východu slunce až na západ obětována
bude.“ *) Svatý Cyprián, jenž leta Páně 248, tedy v polo
vici třetího století živ byl, v listu CČeciliovi připsaném takto
se vyjádřil: „Poněvadž Pán a Spasitel náš Ježíš Kristus, nej
vyšší kněz Boha, Otce svého, oběť Bohu, Otci svému, nejprvé
obětoval, a to na svou památku činiti rozkázal: bez pochyby
takový úřad na místě jeho kněz zastává, čině to, což činil
sám Kristus, a tak v církvi Bohu Otci oběť pravdivou a do
konalou, v jakovouž sám Kristus sebe obětovati ráčil, obě
tuje.“ *) A opět na jiném místě vece tentýž svatý otec: „My
kněží každého dne obětujeme.“ *) Svatý Jan Zlatoustý, učitel
ze 4. století, praví: „Na místě hovad poručil, bychom jej sa
mého zabíjeli a obětovali.“ “) Podobně svatý Ambrož z téhož
století píše: „Ačkoliv se zdá, jakoby Kristus již více ne
obětoval, přece tomu tak není, on sám bývá obětován, když
se tělo jeho obětuje.“ ") Konečně napsal svatý Augustin, jenž
v pátém století živ byl, takto: „Sám vtělený Bůh ustanovil ze
svého těla a krve své oběť podle řádu Melchisedechova.“ *)
A v 22. knize své „0 městě božím“ vypravuje tento veliký
učitel církve, že za jeho časů byl jistý dům od zlých duchů
velmi znepokojován, že ale skrze oběť mše svaté, kteráž se

») Lib. 4. c. 32. *) Advers. hares. 4, 34. *) Lib. 4. fid. orthodox. 14. *) Lib.
2. Epist. 3. *) Epist 35. S) Hom. 24. in 1. Corinth. 7) In psalm. 38.
8) Conc. 2. in psalm, 33.
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v tomže domě vykonala, dům ten byl očištěn a od toho trá
pení osvobozen. ")

Že mše svatá v skutku jest obětí novozákonní, potvrdili
netoliko jednotliví otcové a učitelové svatí, nobrž i shro
mážděni jsouce v jednotu na sněmích církevních. Sem náleží
ona výpověď církve na prvním sněmu Efesském: „Svatou, ži
vící a nekrvávou oběť v chrámích konáme.“ *) Sem náleží i
ono vyřčení církve svaté na sněmu Tridentském shromážděné :.
„Řekl-liby kdo, že se při mši Bohu pravá a zvláštní oběť
nepřináší, a neb že obětovati nic jiného není, nežli dávati
nám Krista ku požívání, vyobcován budiž.“ *)

(Vímeli již, že křesťané všech předešlých věkův mši svatou
pokládali za pravou, novozákonní oběť; vímeli, že tak a ne

1) Ani protestanti nemohou zapříti, že sv. Augustin oběť mše svaté konal. Na
důkaz toho, a obzvláště k oslavení učení katolického příčinou mše svaté stůj
zde následující příběh. Hrabě Stafford, jeden z nejznamenitějších a nejbo
hatších pánů anglických, měl paní, kteráž tak horlivou byla protestantkou,
jakož on sám horlivým byl katolíkem. Hrabě obýval s chotí svou za nějaký
čas v Abbévilla ve Francouzsku. Jednou je navštívil biskup Amienský, pan
de la Motte. Hraběnka se s ním seznámila, a jeho vyučování často poslou
chala. Tím a zvláště milostí Boží se stalo, že jedno bludné domnění po dru
hém ji opouštělo, a že až na některé články úplně se o pravdě víry katolické
přesvědčila. Dotýkaly se ale ty pochybnosti, kteréž nejdéle ji trápily, zvláště
mše svaté, očistce a modlitby za mrtvé. -Jednoho dne, když hraběnka sama
o věcech těchto řeč započala, usiloval biskup tvto její rozpaky zapuditi. Vida
ale, že hraběnka na svém stojí a nechce se dáti poučiti, řekl: „Hraběnko,
znáte protestantského biskupa Londýnského, a již několikráte jste s velkou
uctivostí o něm rozprávěla. Nuže tedy, pište mu, aneb sama se k němu ode
beřte, a předložte mu tato slova: Biskup Amienský mi řekl, že se chce dát
na protestantskou víru, jestliže vy pane jste s to, dokázati, že svatý Augu
stin, kteréhož i vy rovněž jako katolíci za jedno z těch nejjasnějších světel
církve pokládáte, oběť mše svaté nekonal, a za mrtvé, zejmena, ale za svou
matku se nemodlil.“ Hraběnka svolila a poprosila hraběte, by se sám do
Londýna s tímto poselstvím odebral. Hrabě, jehož biskup protestantský ne
znal, odevzdal mu list hraběnky manželky své, a chtěl míti odpověď. Biskup
ale Londýnský odpověděl ústně toliko: „Tato paní přišla do zlé společnosti;
to, cožbych jí mohl za odpověď dáti, bezpochyby nic by neúčinkovalo, a můj
list by spad jiní lidé na zlou stránku vykládali. Nedám tedy žádné odpo
vědi.“ Hraběnka užasla nad touto poloviční odpovědí, a z toho, že jí biskup
žádné odpovědi nedal, uzavřela, že jí dáti nemohl. I stala se brzy na to ka
toličkou — *) Concil. Eph. I. in declarat. 9. Anath. II. Sněm tento konal
se leta P, 431., ač jest jeden z téch čtyr obecných sněmů, o nichžto se pro
hlásil jeden osvícený svatý muž z předešlých věkův, že tu samou vážnost a
platnost mají, kterouž do sebe má čtvero Evangelium. *“)Sess. 92. can. 1.

Jirsík, dogmatika. 10
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jináče o ní smýšleli 1 ti svatí otcové, jenž buď s apoštoly;
aneb brzo po nich živi byli; vímeli, že hned na úsvitě svaté
církve křesťanské katolické 1 ti svatí mužové, jenž od samých
apoštolů vyučení byli, mši svatou za pravou oběť nového zá
kona jsou pokládali: nemusí-li tedy býti nám to s podivením,
když slyšíme, že teď teprv mnozí tomu učení chtí odpírati ?
Zda ti a tací lépe to věděti mohou, než ti všickni, jenž učení
Boží takořka z úst Kristových a svatých jeho apoštolů jsou
přijali? Jak neprávě tedy a nerozumně jednají ti, ježto večeři
Páně svátostí toliko býti praví, nikoli ale obětí. Oni nechtí
přiložiti víry k tomu, což předobrazeno bylo již v starém zá
koně, předoznámeno skrze proroky, a což křesťané všickni povšeckyvěkyzanezvratnoupravduBožíjsoudrželi.| Nežvše,
což proti tomu svatému učení navrhují, malé jest váhy, a tak

postaveno, že se snadno dá vyvrátiti. Slyšme již co namítají.

S. 94. Co se proti té nejdražší oběti od některých zvrcených hlav namítá.

Námitky, kteréž se činí proti této nejdůstojnější oběti,
jsou následující:

1) Praví, že se touto obětí ujma činí předrahé oběti krvavé,
té totiž, kterou Pán Ježíš na dřevě kříže vykonal, jakoby
nebyla dostatečna k zahlazení hříchů lidských. Na to zkrátka
odpovídáme, že sám Pán Ježíš dvojí oběť vykonal, krvavou
a nekrvavou, a že již touže příčinou nemůže jedna druhé býti
na ujmu. Obětí na kříži vykonanou úplně jsme byli s Bohem
smíření; obětí mešní ale býváme všech těch zásluh a milostí
oučastní, kterýchž nám Pán Ježíš svou smrtí na kříži vyzískal.
Kdyby oběť mše svaté byla krvavé oběti Kristově v skutku
na ujmu: tedy by jí podobným způsobem musely 1 svátosti,
jakož 1 víra a láska ujmu činiti. To ale odstup od nás; neb
víme, že, ač Kristus úplně nás s Bohem Otcem svým smířil,
nicméně svátostí 1 víry a lásky k spasení nám jest potřebí;
a že jako křest a jiné svátosti dostiučinění Kristovu nižádné
ujmy nečiní. rovně tak že tato nekrvavá oběť onéno krvavé
ničeho neujímá, a síly a ceny její nikoli nezkracuje; alebrž že
k tomu slouží, aby přehojné ovoce krvavé oběti k nám došlo.
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Tou příčinou vyjádřila se svatá církev na sněmu Tridentském:
„Vyhostěn budiž ten, kdožby řekl, že se skrze oběť mše svaté
ujma činí oběti krvavé, kterouž Pán Ježíš na kříži vykonal.“*)

2) Navrhují dále, že žádné oběti není již více třeba,
ježto „Kristus jednou jest obětován k zahlazení hříchů
(Žid. 9, 28.), a jednou obětí dokonalé učinil na věky ty. kteříž
posvěcení jsou.“ (Žid. 10, 15.) My neupíráme, že se Pán Ježíš
jen jednou krvavě na kříži obětoval k zahlazení hříchů, a víme
v jistotě, že není třeba, aby se tato oběť, kteráž se na kříži
stala, ještě jednou týmž způsobem opětovala. Nic však méně
víme tolikéž, že Pán Ježíš dle slov toho samého apoštola. jest
„kněz na věky podle řádu Melchisedechova“ (Žid. 5, 6.),
a že co takový musí ještě ustavičně onřad knězský konati.
To však v skutku činí při mši svaté, kdežto podle řádu Mel
chisedechova, chléb a víno obětovavšího, těmato způsobama se
sám Bohu obětuje. Z čehož průvodnoť jest, že v onom dotče
ném místě mluví apoštol toliko o opakování oběti kříže, či
oběti krvavé, kteráž ovšem jednou vykonána, dostatečna byla,
dokonalými učiniti nás na věky. Nemluví tam ale o oběti podle
řádu Melchisedechova od Pána Ježíše ustanovené ; kterážto
oběť jest svatou a vždy trvající té krvavé oběti památkou,
jakož 1 bezpečným prostředkem, by se nám ovoce té jediné
krvavé oběti přivlastnilo. Konečně jestliže krvavá oběť našeho
Pána a Spasitele té jest vlastnosti, že ničeho více k osprave
dlnění a posvěcení svému nejsme potřební, proč medle, opět
a opět se tážeme, ještě křest a jiné svátosti ráčil Pán Ježíš
ustanoviti ?

3) Zapírají, že by Melchisedech v skutku byl Bohu chléb
a víno obětoval: nobrž že prý tohko chléb a víno přinesl,
by Abrahamu a lidu jeho pohostinství svého dokázal. Avšak
i zde velmi nepravě si počínají. Neboť písmo zřetelně a výslovně
dokládá, že to proto od něho učiněno bylo, poněvadž byl knězem
Boha nejvyššího, knězem od Boha k tomu zvláště povolaným,
řkouc: „Vzal chléb a víno, neboťbyl knězem Boha nejvyššího“

*) Ses. 22,
16*
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(1. Mojž. 14, 18.) A jestliže Melchisedech žádné oběti mevy
konal, proč tedy praví apoštol svatý Pavel, že Syn Boží jest
kněz podle řádu Melchisedechova ?

4) Protestanti, nemohouce toho slova „oběť“ z biblí a
písem nejstarších otců a učitelů církevních vymítiti, na duchovní
oběti je potahují, pravíce, že jiné oběti není, kromé duchovního
obětování, totiž sebe samého k službě Boží jak tělem tak
i duší. Než ale písmo svaté a svatí otcové, jakož 1 veškera,
církev, jenž jest neomylná bozské pravdy učitelkyně, netoliko
o duchovní, nobrž 1 0 nekrvavé oběti oltářní zřetelně mluví.
Tomu dává svědectví Arnošt Grabe, učený protestant, an píše:
„Jistoť jest, že Ireneus a všickni otcové apoštolského a hned
potom následujícího věku, oltářní tajemství za oběť nového
zákona pokládali. To samé věřila a učila celá všeobecná
církev, kteréžto učení od Krista apoštolové. přijali, církev pak
od apoštolů dostala.“") Dokládá pak týž učený protestant, že
mnozí a věhlasní mužové mezi Lutherány a Helvety blud svůj
čelící proti pravému apoštolskému učení dobře již poznávají.
My zde místo něho několik takových protestantů uvedeme, jenž
se již prohlásili, že učení církve katolické o mešní oběti prav
divé jest. Zeidler, doktor a znamenitý protestantský spisovatel,
píše takto: „Nemůž zapřeno býti, že mše podle svého způsobu
obětí jest.““) Leibnitz, slovůtný mudrc a hluboký pravdy zpy
tatel, dí v ta slova: „V svátosti oltářní kněz obětuje, a sice
nejvyšší kněz, sám Kristus Ježíš, kterýž až do skonání světa
svůj knězský ouřad konati bude.“ “) Wheatley, anglický prote
stant a spisovatel, praví: „Nejsvětější svátost oltářní byla hned
na počátku za pravou oběť považována; a obětována Bohu ná
oltáři, prvé než od věřících přijímána a požívána byla.“*)

5) Říkají také, že prý se mše svatá často obětuje Sva
tým. — Oběť mše svaté může toliko jedinému Bohu samému
obětována býti a v skutku se také vždy jen Bohu Otci obě

") Annot. ad lib. IV. Irenaei contra haeres. c. 32. *) Collog. Controv. lib. 3.
t. 3. *) System. theol. p. 221. *) Grůndliche Erláuterung, 5. Auflage, Lon
don 1798. Seite 811.
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taje. Mlavíli se ale o mších ke cti blahoslavené panny Marie,
aneb ke cti jiných Svatých: to nikoliv nevyznamenává, žeby
se ty mšetěm Svatým obětovaly; nobrž tím se toliko, praví, že
se při oběti mše svaté, kteráž toliko k Bohu zří, stala spolu
také památka toho neb onoho Švatého; že se vzdalo Bohu
poděkování za ty tomu Svatému proukázané milosti; že k Bohu
poslána byla ta prosba, aby se skrze neskončené zásluhy Krista
Ježíše k přímluvě a orodování téhož Svatého milostivě sklo
niti ráčil, abychom i my svatými se stali a jednou do věčného
života přijati byli.“)

6) Předstírají posléz, že se mše svatá za peníze prodává.
— fen plat, kterýž někdo knězi zcela svobodně dává, by na
jeho úmysl sloužil mši svatou, nic není neslušného, nýbrž jest
toliko důkazem, že ten a takový šlechetně smejšlí, an imle a
ochotně k obživě knězstva dle své možnosti přispívá. Oběť
mše svaté tím se ale nikoli neprodává, neb ta vším zlatem
a stříbrem zaplatiti nemůže. fén ouplatek jest toliko upřímný
dar, knězi na ten cíl a konec daný, aby nás byl pamětliv, za
nás se modlil, a potřeby naše Bohu přednesl. Vděčnost 1 sprá
vedlnost toho požadují, aby ti, „kteříž IEBvangehum zvěstují,
z Hvangehum živi byli.“ (1. Kor. 9, 14.) Sám Duch Boží to
skrze ústa Pavlova tak nařídil, aby ti, „jenž věřícím duchovní
věci rozsívají, jejich tělesné žal“ (1. Kor. 9, 11,) A protožtaképravídáletentýžsvatýapoštol:© „Zdaližnevíte,žetu,
kteříž v chrámu pracují, které věcí jsou v chrámu, jedí? kdo
oltáři slouží, s oltářem díl mají?“ (2 Kor.9. 13.) I protestantští
duchovní za kázaní a služby své plat přijímají.

Ty a takové námitky činí protestanti proti předrahé oběti
mše svaté. Než ale měliby obrátiti zraky svoje na předešlé časy,
totiž na ty časy, ve kterýchž oni sami počátek jsou vzali.
Tehdáž se ještě právě a náležitě věřilo příčinou této předů
stojné oběti: neboť Konfessí augsburská, na kteroužto jsou
přísahali, sama vyznává takto: „Křivdu velikou našim církvím
protivníci v tom činí, pomlouvajíce nás, jako bychom mši slo.

*) Všecky mešní modlitby takového dne jsou toho důkazem,
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žiti aneb vykořeniti měli, ježto ona až posavád u nás se držívá,
a s vážností a s nábožností velikou se vykonává. Zachovávajísetakéizvyklépřiníceremonie“*)| Jináčeovšemsmejšlejí
nynější protestanti, vzdalujíce se den ke dni pořád víc a víc
od pravdy křesťanské.

a) My však z toho se naučme, že kdo z pravdy vypadl,
padá pořáde hloub, nevěda, kde se zastaví. Jeden blud plodí
druhý, rovně tak jako jeden hřích bývá otcem druhého. Protož
chraňme se, bychom nikdy z pravdy nevypadli, nobrž držme se
pevně té svaté a neomylné matky církve katolické, kterouž
nám Bůh dal za učitelkyni Božího zjevení svého, a skrze je
jížto ústa on sám Boží svou pravdu hlásá a zvěstuje.

b) Námitkami, čelícími proti pravému apoštolskému učení
církve nikdo se nedej svésti. Slyšeli jsme, což protivníci církve
katolické proti mši svaté navrhují. Slyšeli jsme ale také, jak
marné jsou námitky jejich. Tím nejen budiž každé věrné srdce
katolické potěšeno, nobrž nechceš-li, bysi sám v blud uveden
byl, chraniž se každý takových lidí, kteříž by rádi 1 u příčině
jiných článků katolické víry námitkami svými pevnost tvou
zviklali. A. stalo-li by se, že bysi přece cos takového někdy

slyšeti musil, seč by nebyl rozum tvůj, jdi ku knězi a pastýři
svému, on ti rozum osvítí, pravdu objasní a námitky takové
vyvrátí.

$. 95. Proč církev katolická oběť mše svaté koná.

Církev katolická koná oběť mše svaté netoliko na vždy
trvající památku přehořké smrti Páně, nébrži proto, aby Boha,
svrchovaného Pána nebe i země slušně a důstojně poctila,
udobřila a smířila, potřebných dobrodiní a milostí svým dítkám
vyprosila, a posléz za obdržené dary a milosti se slušně po
děkovala. Z toho již jde, že čtverý hlavně má úmysl, konajíc
tuto nejsvětější nového zákona oběť.

1) Koná tu oběť proto, aby slušnou a důstojnou poctu a
poklonu Bohu vzdala Bohu náleží nejvyšší čest a sláva. Čím
ale člověk má Boha svého poctiti a oslaviti? Nechat ho v prachu

*) Confessí augsburgská díl I.; člán. 2.



Proč se koná mše sv. 241

svém vzývá, a hluboko se před ním pokořuje! Než všecko toto
bídného červa ponížování není s to, Boha tak nesmírně veli
kého oslaviti. Nechať tedy mu jako Abel, Noe a jiní bohabojní
lidé obětují zvířátka a plodiny země! Než týmž způsobem tím
méně Bohaoslaví, a Bůh se již sám vyjádřil, že nemá žádnéhojiž
zalíbení na obětech těchto. Boha tedy nemůže slušně, tak jak toho
hoden jest, poctiti nikdo, leč opět Bůh. A takovou svrchovanou
poctu, takovou nejdostojnější poklonu vzdává mu svatá církev
v osobě Ježíše Krista, Syna jeho jednorozeného. Neboťpři oběti mše
svaté stává se on sám tou vznešenou a předůstojnou obětí, kteroužtoseBohusvrchovanáanejslušnějšíčestvzdává.| Bůh
ničím nemůže býti tak poctěn, oslaven a zveleben, jako obětí
těla a krve Syna svého. Oběť tato převyšuje všecky služby
a oběti, a jest tedy skutek, kterým se nejvyšší čest a sláva
Bohu vzdává.

2) Svatá církev katolická koná oběť mše svaté proto,
uby Boha příčinou Bidských hříchů rozhněvaného udobřila a
smíéřila. | zde se tážeme, čím medle člověk Boha sobě na

kloní, udobří a s ním se smíří, jestliže hříchy svými ho urazil?
Ať napraví života svého! Tak ovšem z ohledu budoucnosti
učiní došti, a ujde trestův Božích, než ale za skutky minulé
zůstane přece dlužníkem. Nechat tedy k upokojení Božího hněvu
A na smíření se s Bohem ze statku svého obětuje mu to, cožmujestnejmilejšíanejdražší!© Avšaktovšeckojestpřed
obličejem Božím chudé, sprosté a chatrné; jsou to věci, kteréž
bez toho Bohu náležejí, a jichžto Bůh člověku vzíti může, kdy
se mu koli líbí. Protož rovně jako nemožno jest, aby skrze
krev býků a kozlů shlazeni -byli hříchové naši (Žid. 10, 4.):
rovně tak bychom nemohli shladiti hříchů svých, byťbychom
třeba svou vlastní krev v oběť Bohu přinesli. To mohl za
nás jedině Syn Boží učiniti. A to v skutku učinil, a činí to
posaváde při oběti mše svaté, podávaje se za nás Otci svému
nebeskému. Za tou příčinou obětuje svatá církev den co den
Bohu toho nejsvětějšího Beránka Božího za hříchy naše, prosíc
ho úpénlivě, aby skrze jeho nestihlé zásluhy, utrpení a smrť
nám hříšným a trestu hodným milostiv býti a odpustiti ráčil.
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A jesthže by byl Bůh na prosbu a přímluvu Abrahamovu ne
zahladil Sodomy pro deset lidí spravedlivých: jak mocné a
propěšné nám hříšným lidem musí býti teprv prostřednictví
Syna Božího- u Otce nebeského, jemužto on sám se za nás v
oběť přináší!

3) Svatá církev katolická koná oběť mše svaté 1 proto,
aby potřebných dobrodiní a milostí dítkám svým na Bohu
vyprosila. Považ každý, že mnoho jest těch věcí, jichžto k
zachování jak tělesného, tak 1duchovního života jest nám potřebí.
Bůh sám jediný jest ten přehojný pramen, z něhož se nám usta
vičně vše dobré prýští. Než ale není-li to opovážlivost, prositi ho 0
nové milosti, ježto nevděční jsme těch darů a dobrodiní, kterýchž
nám již uděliti ráčil? Máme-li se osměliti, s prosbami svými k
němu přistonpiti, vědouce, že jsme tak častokráte propůjčenýchmilostíjehotakzleanevděčněužívali?© Cobytedybylo
z nás, kdybychom neměli prostředníka. a přímluvčího u Boha?
Blaze nám, že Ježíš Kristus sám při oběti mše svaté se za nás
přimlouvá u Otce svého.. Kdybychom věděli, že některý anděl
prosbu naši donáší před trůn Boží, a za nás tam oroduje, Ó
jakáby to byla radost pro nás a jakby se hned doufání naše
pozdvihio, že nebudeme oslyšáni. Již ale zde prosí a přimlouvá
se za nás sám jednorozený Syn Doží, ten milý Syn, v němžto
se Bohu zalíbilo; Ó jaká nám tedy odsud utěšená vyplývá
naděje, ba 1 jistota, že vyslyšáni budeme! A protož svatá
církev den co den koná oběť tuto, aby všech potřebných darů
a milostí nám vyprosila; koná ji, aby v obecných i zvláštních
potřebách nám bylo zpomožíno; koná ji netoliko za živé, nýbrž
1 za mrtvé, aby i těm, pokudž sic v milosti Boží jsou zemřeli
k požívání ale věčné blaženosti posud připuštění nebyli, Bůh
ráčil dobrotivým a milostivým Otcem býti. A Bůhslyší ty prosby,
neb se dějí skrze Syna jeho, kterýž je podporuje a donáší
vzhůru před trůn laskavého Otce svého. "Tak se štěstí, blaho
a požehnání prýšti z oběti té na živé i na mrtvé. Dosvědčuje
to 1 Pavel svatý, že skrze Krista Pána všech darů a milostí

dosíci lze, an píše: „Kterýž ani vlastnímu Synu svému ne
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odpustil, ale za nás všecky vydal ho: kterakž také s ním
nedaroval nám všech věcí?“ (Řím. 8, 32.)

4) Svatá církev katolická koná posléz tuto nejdražší oběť
na poděkování Bohu za všecka obdržená dobrodiní. Kdo
sečte všecky ty dary a milosti, kteréž nám Bůh již podletělaprokázatiráčil?© Ajakdalekovětšíačetnějšíjsouty
milosti, kterýchž nesmrtelná duše naše od Boha dosáhla ?
Laskavějším a dobrotivějším nemohl se k nám Pán Bůh pro
kázati, než se v skutku k nám již prokázal. Každý z nás můžeradostnězvolati:— Velikévěciučimilmiten,jenžmocný
Jest, a svaté jméno jeho.“ (Luk. 1, 9.) A co teprv nás očekává ?
A co teprv chce ještě dáti? Ó by nám možno a popřáno
bylo, tímto okem tělesným proniknouti sídla a výše nebeské, a
až do nebe, do stánku toho přeblaženého všech Svatých sedostati,cobychomtammedlespatřili?© KdovyslovítyTa
dosti, kteréž tam ten laskavý a dobrotivý Otec ráčil nám při
praviti? I nezasluhuje-li taká láska a dobrota opět lásky a
vděčnosti naší? Ale čím můžeme my chudí, hříšní lidé vděčnost
svou Bohu dáti na jevo? Čím a kterak se můžeme Bohu
slušně a dostojně poděkovati? My sami ze sebe nic nemůžeme.
Blaze tedy nám, že 1 v této příčině oběť Kristová nám slabým
lidem přispívá ku pomoci! Ježíš Kristus, jednorozený 9yn
Boží, se sám za nás obětuje při mši svaté Otci svému nebe
skému; a tato oběť převyšuje všecky dary, kteréž jsme kdy
z ruky Boží obdrželi, a jest tedy nejdostojnějším díkučiněním
za všecko to, čehož nám kdy štědrá ruka Boží uděliti ráčila.

(Veliká, svatá a milosti plná jest tedy tato oběť? S nej
větší uctivostí buďme tedy vždycky přítomni, an se od kněze
na oltáři koná. Když se toto nejsvětější tajemství na kříži ko
nalo, zatmělo se slunce, země se třásla, skály se pukaly, hro
bové se otvírali. Přirozenost sama trnula, a s úžasem se vzne
šené této oběti dívala. A lidé, kteříž vědí, že z oběti mše
svaté takové jim nestihlé milosti vyplývají; lidé, kteříž védí,
že se ta oběť na vyznání bozské nejvyšší moci, chvály a slávy,
za dosažení od Boha odpuštění hříchů, za vyprošení od Boha
všech potřebných milostí a na poděkování za všecka od Boha
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obdržená dobrodiní koná: ach jak často bývají prázdni vší
uctivosti, an se právě u jejich přítomností na oltáři koná. Mnozí
sotva kleknou, sotva si k mysli připustí, že se i za ně tato
předrahá oběť koná, by se jim zásluhy, od Ježíše Krista na
kříži nabyté, udělily a přivlastnily. Šalamoun, moudrý, veliký
a mocný to král, na obě kolena klekl před oltářem, na kterémž
beránkové a zvířátka obětována byla. (3. Král. 8, 54.) A mnozí
z nynějších křesťanů stojí před oltářem, na kterémž Beránek
Boží, Syn Boha živého se obětuje, nechtíce kolena ohýbati,
Bohu a Pánu svému skláněti. Tří svatí králové padli před Je
žíšem na kolena, klanějíce se jemu, anť byl ještě dítě slabé,
křehké, plenkami obvinaté a v jeslích položené: a my bychom
nechtěli kolena ohýbati, hlavy skláněti, a ruce sepínati před
Ježíšem již oslaveným, před Ježíšem na pravici Boha Otce
svého sedícím, a zásluhy a ovoce svého vykoupení skrze oběť
mše svaté nám přivlastňujícím? I andělé a svatí v nebi padají

na tváře své, zakrývají uctivostí obličej svůj, prozpěvují chva
lozpěvy, a radují se an, tato oběťse koná, volajíce: „Úest a chvála
beránkovi, jenž snímá hříchy světa !“ A my bychom zde stáli
bez vší uctivosti, nechtěli bychom čest a chválu vzdáti tomu,
kterýž Bůh a náš Spasitel jest? Ó křesťané považte, jak ne
stihlé milosti se vám prýští z posvátného oltáře, a protož
nikdy jináče, než vždy s největší úctivostí se k němu příl
bližujte. Filip I., král španělský, vyhnal od dvora svého
dva veliké pány proto, poněvadž se opovážili při mši svaté
spolu rozmlouvati a hovořiti. I vydal zákon, podle kteréhož všickni
ti, nechať byli jakéhokoli stavu, přísně trestáni býti měli, jenž
při službách Božích mluvili.

$. 96. Oběť mše svaté má neskončenou cenu.

Již z toho, což až posud bylo řečeno, zřejmě vysvítá, že
oběť mše svaté nestíhlou má cenu. Než budiž nám dovoleno, pro
velikou té věci důležitost, toho zvláštními ještě důvody dokázati.

1) Mše svatá má proto neskončenou cenu, poněvadž jest
nekrvavým opětováním té předrahé oběti, kterouž Ježíš Kristus
ráčil na oltaři kříže pro spasení veškerého pokolení bhdského
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vykonati. Co tam, to zde; které milosti z oběti krvavé vychá
zely, ty vycházejí i zde. Tam dal Syn Boží své tělo a svou
krev za nás obětuje Bohu Otci svému nebeskému. Až posud
tedy vidíme Pána a Spasitele našeho an se v oběť přináší;
vidíme ho okem duše své pod spůsobou chleba a vína. Onť
zde jest podstatně a skutečně přítomen, jako prostředník,
smířitel, zástupce, přímlučí náš, DBozstvím i člověčenstvím
svým, s tělem 1 krví svou. A protož dobře praví svatý Tomáš
Akvinský, jenž andělským sluje učitelem, an píše: „Nekrvavá
oběť mše svaté přináší to samé dobré a totéž spasení, kteréž
krvavá oběť na kříži veškerému pokolení lidskému přinesla.“*)(Ó,dobrotonestihláamoudrostinevyvážná!© Smrtísvou
na kříži cele a úplně smířil nás Kristus s Bohem Otcem; a
hle, v oběti mše svaté opět se vydává za nás. Ostré kopí ne
proraží již více svatý bok jeho, ale láska otvírá srdce jeho.
Jeho přesvatá krev neteče již více ze svatých žil jeho, ale
teče z posvátného kalicha. Neklade se sic více v studený
z kamene vytesaný hrob, ale v srdcích svých kněží a věřících
dělá sobě stánek svůj. A to činí ten, skrze něhož svět byl
učiněn; to činí král všech králů a pán všech pánů. Ó můžli
tedy co většího dražšího, vznešenějšího a důstojnějšího pomy
šleno býti? Nepřevyšujeli tato oběť všecky poklady, všecko
bohatství tohoto světa? Ó lidé! divte se tomu, jakož se tomu
diví i andělé v nebesích, a velebte, jakož oni, Hospodina Boha,
jenž tak veliké věci činí.)

2) Mše svatá má neskončenou cenu i proto, poněvadž jest
památka nestihlé lásky Kristovy. Ten předrahý Pán sám, jenž
byl a jest pouhá láska a dobrota, řekl: —„Většíhoťmilování
nad to žádný nemá, než aby duší svou kdo položil za přá
tely své“ (Jan 15, 31.) Takovoužto ale lásku měl v skutku
k nám Pán Ježíš. (On nás miloval tak, že pro nás duši svou
položil; že pro nás, jenž jsme byli jeho nepřátelé, život svůj
dal. Abychom pak po všecken čas něco měli, čímž bychom se
na tuto jeho nestíhlou lásku upamatovati mohli, proto chtěl,

+) In cap. ©. de Isai. lect. 3.
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aby se tato jeho přesvatá oběť způsobem nekrvavým až do
skonání světa obětovala a obnovovala na oltářích. Tím však

neskončenou lásku svou k nám lidem v nejjasnějším světle
objevil, zřejmě takým během dokázav, že „rozkoš jeho jest,
býti s syny ldskými.“ (Přísloví 8.) Opět se táži, můžli co
dražšího, vznešenějšího a sladšího pomyšleno býti nad tuto
Otcovskou lásku Syna Božího! A poněvadž nám oběť mše svaté
tuto lásku jeho netoliko v jasném světle ukazuje, nobrž 1 věč
nou jest její pamatkou: dokládáme opět, že nad tuto oběť nic
dražšího, vznešenějšího a důstojnějšího nemůž býti pomyšleno.

3) Mše svatá proto má neskončenou cenu, poněvadž jestvznešenouúctouBožíaskutkemobzvlášínípobožnosti.| Pán
Ježíš se nedlouho před svým přehořkým utrpením modlil: „Ožče,
přišla hodina, oslaviž Syna svého, aby Sym tvůj oslavil tebe.“
(Jan 17, 1.) Jako ale Syn Boží oslavil Otce svého nebeského
krvavou obětí svou podobně tak oslavuje ho posud nekrvavou
obětí, kterouž skrze ruce kněze koná na oltářích. Nebo tato
oběť jest tatáž oběť, kterouž druhdy na kříži byl vykonal.
Jestit to oběť těla a krve jeho; jestik to jak svatý Řehoř
Damascenský praví: „ta čistá a nekrvavá oběť, o kteréž Pán
prorokem Malachiašem předpověděl, že od východu slunce až
na západ obětována bude““) V starém zákoně Bůh sám při
kázal, by se mu oběti přinášely, a s potěšením a libostí díval
se na ty oběti nábožných lidí. Byl-li ale těmi obětmi plodin
zemských a krve hovádek poctěn a oslaven Bůh svrchovaný,
Ó čím více musí uctěn, zveleben a oslaven býti obětí těla akrveSynasvéhojednorozeného?© DobřepravilsvatýJustin
Fulgenc: „Bůh nemůže žádnou obětí tak velice poctěn býti
jako nepoškvrněnou obětí oltářní; a pro tu příčinu také Kri
stus Pán tu oběť v církvi své ustanoviti ráčil.“*) Jeli ale mše
svatá nejlepší a nejdostojnější úctou Boží: na jevu jest, žeť
1 má cenu neskončenou.

4) Oběť mše svaté má posléz proto cenu neskončenou,
poněvadž jest nevyvážný pramen málosti a vší útěchy. Předně

4 Lib. 4. de. fide orthodox. 14. *) Serm. de corp Christi.
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všecky účinky, kteréž nám Pán Ježíš krvavou obětí svou zje
dnal, docházejí k nám skrze tuto nekrvavou oběť v žádané
hojnosti. Svatý Řehoř Nazianský dí v ta slova: „Obětováním
nekrvavé oběti mše svaté duše křesťanské bozství a učeníKristovaúčastnybývají.““)© Avšakoběťtatojesthojnýmpra
menem, z něhož se také všecky ostatní milosti a všecko po
žehnání na nás prýští. Z ní nám vyplývá ta nejsladší útěcha
v smutných života našeho dobách, z ní nám prokvítá naděje
k životu věčnému. Všecky strasti všecky bídy, starosti a potřeby,
všecko, což nás tlačí, tíží, svírá, můžeme zde Bohu přednášeti,
přesvědčeni jsouce, že nás neoslyší, an sám nejmilejší Syn jeho
se za nás přimlouvá, kříž, smrt a zásluhy své jemu připo
mínaje, a opět se jemu za nás v oběť přinášeje. Ta oběť pro
spívá i mrtvým; neboť jakož Kristus za všecky lidi, živé
1 mrtvé, na oltáři kříže se obětoval, rovně tak i tuto nekrvavou
oběť za všecky lidi, živé i mrtvé, skrze ruce kněze koná. Mše
svatá otvírá očistec, a uvádí duše k Bohu do radosti věčné.
Protož řekla neomylná, duchem svatým vedena církev katolická
na sněmu Tridentském: Oběť mše svaté se netoliko za hříchy,
tresty, zadostučinění a jiné potřeby živých věřících obětuje,
alebrž dle apoštolského podání i za mrtvé v Kristu ještě úplně
neočištěné.“*) Ó neníli tedy oběť mše svaté ze všech darů a
milostí, ze všech pokladů, kteréž Ježíš Kristus v církvi své
složiti ráčil, poklad nejdražší, poklad nevýmluvné ceny? Zde
teče pramen všech milostí; odsud se vylévá hojná rosa Božího
požehnání jak na živé tak i na mrtvé; oběťta obveseluje duchy
nebeské: oslavuje i zvelebuje Boha; a protož s rozníceným
srdcem volal blahoslavený Tomáš Kempenský: „Když kněz oběť
mše svaté slouží, ctí Boha, obveseluje anděly, vzdělává církev,
pomáhá živým, zjednává odpočinutí mrtvým.“*)

a) Jeli ale oběť mše svaté tak nestihlé a neskončené ceny,
jak velikého hříchu dopouštějí se tedy ti a tací, kteříž ani
v den Páně, ani v neděli a ve svátek chrámu, kdežto se tato
obět koná, nenavštěvují!' Avšak i ti nejsou bez hříchu, jenž

i) In orat. I. in Julianum. *) Sess. 22. c. 5. *) De imit. Christi lib. 4. c. 5.
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v den všední, dosti času majíce a mohouce se odprázdniti, přece
mše svaté neslyší. Ó jaká to trestu hodná lenost a nedbalost!
Teče jim zde pramen tak nevýmluvných milostí, a oni si ho
neumějí a neclití vážiti. Kdyby věděli, že někde nějaký poklad
leží, že někde stříbra a zlata dobyti lze, jistě by tam, a byť
to sebe dál bylo, a cesta sebe obtížnější, hned rychle pospíchali.
A což jsou všecky poklady světa tohoto u přirovnání těch
pokladů nebeských, kteříž se zde v tak veliké hojnosti prýští?
Jak draze sobě vážil vlastenec náš milý Václav svatý této nej
světější oběti, vypravujou všickni životopisové jeho. On nejen
sám knězi při této předrahé oběti posluhoval, alebrž i způ
soby chleba a vína ku konání té oběti vlastníma rukama svýma
připravoval. Na ten cíl a konec viničku vzdělával, hrozny
sbíral a vytlačoval. Podobně sám dříví štípal, a z pšenice
vlastníma rukama vymlácené, hostie pekl. I Maximilian I.,
volenec Bavorský, jenž leta P. 1651 umřel, neměl za to, žeby
tím důstojnosti své «ponížil, kdyby knězi při oběti mše svaté
posluhoval. A protož často bylo ho viděti, an za knězem při
oltáři kleče službu ministrantskou koná.

o) Jakkoli velké milosti z oběti mše svaté se prýští, však
přece všickni jich nedosahují. Neboť jakož všechněm, jenž byli
na hoře Kalvarii, a viděli Ježíše Krista trpět, přivlastněny
nebyly nestihlé zásluhy jeho z příčiny té, poněvadž buď v Pána
Ježíše nevěřili, aneb od něho spasení svého dosíci nedoufali,
aneb pravé vůle, života svého polepšiti, neměli; rovně tak až
posud mnozí křesťané často bývají přítomní při této nejdražší
oběti, a přece žádného účastenství těch z ní vyplývajících mi
lostí nemívají. Přicházejí z chrámu tak neosvícení, nevzděláni,
nepolepšeni a neospravedlněni, jací byli, když tam šli. Žádná
rosa Boží milosti a nebeského požehnání nesvlažila srdcí jejich,
a oběť ta nejsvětější nadarmo se pro ně vykonala. Příčinou
toho ale není ta předrahá oběť, nobrž oni sami jsou fím vinni;
neboť poněvadž nepřinášejí s sebou do chrámu srdce pozorné,
uctivé a pobožné, poněvadž tam nevstupují S pravým, svatým
úmyslem, a nedostává se jim pravé důvěry v Boha, pravé vůle,
života napraviti, a nemají lítosti a ošklivosti hříchu; protož
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odcházejí také z chrámu prázdní všech smrtí Kristovou nabytých
zásluh, žádného nemajíce účastenství těch nestihlých a nevý
miuvných darů a milostí, kteréž vyplývají ze mše svaté.

S. 97. Jakým zevnitřním řádem se oběť mše svaté koná,

Oběť mše svaté záleží vlastně jenom ze čtyr hlavních apředníchčástek,jenžjsou:© Hvangelum,obětování,pozdvi
hování a přijímání. Než ale k oslavení tohoto nejsvětějšího
tajemství jakož i k lepšímu vysvětlení umučení a smrti Páně
a k hojnějšímu vzdělání lidu věřícího ozdobila svatá církev
hned za prvních časův toto nejdůstojnější konání jistými po
svátnými řády, jenž stále mají krásný do sebe význam i ve
likou moc vzdělavatelnou. Poněvadž pak písmo svaté schvaluje
a činiti velí všecko, což jest „poctivé, dobré a vzdělavatelné“
(Filip. 4, 8. 9.), tou příčinou také tyto řády potvrzuje 4
schvaluje.

Kněz jde k oltáři. Oltář představuje podle svatého Bo
naventury svatý kříž, jelikož na něm nekrvavým způsobem ta
samá předůstojná oběť se koná, kterouž Pán Ježíš na dřevě
kříže krvavým způsobem za lidské pokolení jest vykonal. Jde
k oltáři slušně přistrojenému, a obrazem ukřižovaného Pána
ozdobenému. Obraz tento vystaven jest mezi svícny s hořícími sví
cemi, jichžto světlo podle svatého Augustina na lásku Syna Božího,
podle svatého Isidora na svatou víru, mysl naši osvěcující ukazuje.*“)
K oltáři křížem a hořícími svícemi ozdobenému přistupuje kněz
v oděvu skvostném, kterýž netoliko ve 3. knize Mojžíšově,
alebrž i v ústním apoštolském podání svůj má základ. Již
evangelista a miláček Páně svatý Jan přikrýval dle svědectví
starého Eusebia hlavu svou takovou čepicí, kteráž se biskupské
tak řečené znfuli podobala. Hned na počátku církve se oděv
knězský rozeznával od obyčejného kroje lidu světského. Papež
Klement, ten samý, jenž byl společníkem a učedníkem svatého

*) Již hned na počátku při konání mše svaté užívalo se světla. Příčiny toho
byly mnohé. Svatý Paulin, biskup Nolánský, vypisuje, jak skvostně první
křesťané své oltáře osvěcovali. Podobně píší svatý Jan Zlatoústý a Cyrill
Alexandrinský.
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Pavla a třetím nástupníkem sv. Petra na stolici papežské, na
řídil, aby kněži svatou obět nového zákona konající příslušným
se odívali rouchem posvátným. Nápodobně rozkázal papež Štěpán,
kterýž 1. P. 257 na stolici svatého Petra dosedl, by posvátná
k službám Božím zřízená roucha podle starého obyčeje církve
byla posvěcena, a zapověděl, by kněží knězského posvátného
roucha nenosili, leč úřad knězský konajíce. A toto nařízení
velmi moudré bylo; neb slušno jest, aby všeckno, což k službě
Boží patří, od služby světské bylo odloučeno. Každý pak díl
tohoto roucha knězského něco vyznamenává. První částka oděvu
toho jest bílý šat, kterýž sobě kněz okolo krku váže, a Au
merál sluje. I uvádí toto roucho na paměť onen šat, kterýmž
tvář Pána Ježíše v domě nejvyššího kněze byla zakryta, když
poličkujíce jej, pravili: „Lfádej nám, Kriste, kdo jest, kdož
tebe udeřil?“ (Mat. 26, 68.) Druhý díl jest oděv bílý až k
nohám sahající, a Vyznamenává onen bílý oděv, kterýmž He

rodes Pána Ježíše v domě svém na potupu odíti dal. Třetí
díl jest pás, kterýž vypodobňuje provazy a řetězy, kterýmiž
nejsvětejší tělo Kristovo svázáno bylo. Čtvrtý díl jest ono
roucho, kteréž visí knězi s levé ruky, a vyznamenává spojené
biče a řemeny, jimiž tělo Spasitelovo od ukrutníků bičováno
bylo. Pátý díl jest tak řečená stola, kterouž sobě kněz na
prsy a bedra přes kříž klade, a vyznamenává onen kříž,
kterýž Spasitel ná svých ramenou nésti musil, a na kterémž
posléz přibit byl. Šestý díl jest onen vrchní skvostný oděv,
jemuž se vůbec ornát říká, a který ku paměti přivozuje onen
šarlatový plášť, ve kterémž se Spasiteli v domě Pilátově posmívali.

Rovně tak 1 patero barev roucha knězského hluboký má
do sebe význam. Bílá barva, kteráž vyznamenává radost a
čistotu, béře se v den slavných a veselých hodů, ku př. na

slavnost narození, z mrtvých vstání a na nebe vstoupení Páné,
jakož i ve svátky čisté a panenské rodičky Boží, svatých
panen a vyznavačů Božích. Červené barvy, -ohni a krvi po
dobné, užívá se v hod svatodušní, kdežto se Duch svatý pod
způsobobou ohnivých jazyků vylil na svaté apoštoly, a ve svátky
svatého kříže, svatých apoštolů a mučedníků, jenž pro jméno



Zevnitřní obřad při mši sv. 257

Kristovo krev svou vylili. Zelená barva jest znamení křesťan
ské naděje, a užívá se jí v obyčejné neděle. Modrá barva
vyznamenává toužení a pokání, a protož se jí užívá v adventu
a postě. Posléz černá, kteráž smutku jest znamením, béře se,
když se koná památka za věrné zemřelé.

Tak přioděný jde kněz k oltáři, a postaviv na něj kalich,
sstupuje dolů až pod poslední stupeň na znamení, že se před
velebností Boží co nejhlouběji ponižuje. Teď se modlí 42.
žalm, kterýž ta nejkrásnější cvičení pokory a důvěry v milo
srdenství Boží v sobě uzavírá. Na to říká obecnou zpověd,
ve kteréžto se před Bohem' i všemi přítomnými hříšníkem býti
vyznává. Na znamení své srdečné litostí bije Se V prsy,
a prosí, by se blahoslavená matka Boží, všickni Svatí a všickni
přítomní u Boha za něj přimlouvali. Na to činí totéž přislu
hující čili ministrant ve jmenu všeho lidu shromážděného. Potom
prosí kněz Boha, by jemu a všemu hdu hříchy odpustiti ráčil,
a přihotoviv takým způsobem srdce svoje, vstupuje k oltáři, a
líbá jej na znamení své vděčnosti, že mu popřáno, nejsvětejší
oběť konati. Ještě častěji oltář líbá, poněvadž políbení jest
znamením pokoje, smíření a lásky, jimiž srdce všech přítomných
rozníceny býti mají. Pak kráčí na levou stranu oltáře, kterouž
poznati lze, představímeli si kněze k lidu od oltáře obráceného.
Zde se modlí krátkou částku z písma svatého, kteráž k tomu
dni neb svátku směřuje. Navrátiv se do prostředku oltáře
volá střídavě s ministranty, jenž místo celého shromážděného
lidu zastávají, z hlubokosti srdce. svého o smilování a milosr
denství Boží, říkaje: „„Pane, smiluj se nad námi; Kriste, smi
luj se nad námi“

V tomže okamžení naplní se srdce jeho a všech přítom
ných živou nadějí, že je Bůh vyslyšel, a nad nimi se smilovati
ráčil. I počne tedy radostí a vděčností naplněný hned v jmenu
všeho lidu chváliti a velebiti z toho Boha chvalozpěvem anděl
ským: „Sláva budiž Bohu na výsosti, a pokoj na zemí lidem
dobré vůle *“ (Luk. 2, 14.) Na to se k lidu obrátě, a vztáhna
ruce jako k bratrskému objetí všech přítomných praví: „Pán
s vámi !“ Toť jest pozdravení, o němž písmo svaté často zmínku

Jirsík, dogmatika. 11
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činí, a jímžto kněz lidu zvěstuje, že mu Bůh chce býti
milostiv.

Přijda zase zpět na levou stranu oltáře vzbuzuje lid slo
víčkem: Oremus (Modleme se), aby se s ním modlil. A teď
přednáší Pánu Bohu všecky prosby a potřeby celého lidu kře
sťanského. Po těchto modlitbách čte Epištolu, to jest, nějakou.
částku ze starého aneb nového zákona, po jejížto skončení při
sluhující ve jmenu všech přítonmýchpraví: „Budiž Bohu díka /
Děje se to na poděkování, že nás Bůh skrze proroky a apo
štoly osvítiti a vyučiti ráčil. Potom se kněz opět modlí někte
rou kratičkou částku z písma svatého, kteráž k tomu dni neb
svátku směřuje.

Teď se přenáší mešní kniha s levé strany na pravou, na
znamení, že i zákon Páně od Židů, kteříž si ho vážiti neuměli,
přenešen byl na jiné národy země, jenž jej S radostí přijali,
„užitek přinášejíce v trpělivosti. (Luk. 8, 15.) Pomodle se
kněz u prostřed oltáře, by Bůh jemu a všem přístojícím čtení
svatého Evangelium prospěšným a spasitelným učiniti ráčil, jde
na pravou stranu a čte Evangelium Kristovo. Všickni přítomní
hned vstanou, dílem aby uctivost svou a pozornostna jevo dali,
dílem také aby ukázali, že jsou hotovi, učení svatého EÉvange
llum před celým světem vyznávati a hájiti 1 životem svým.
Přečta knéz svaté Evangelium, líbá knihu, a když se slavná
mše koná, ji 1 vonným kadidlem nakuřuje, a fo vše na zna
mení lásky a šetrnosti, v kteréž Boží Evangelium míti se pří
sluší. Lid pak na poděkování za to skrze svaté Evangelium
obdržené naučení praví skrze ústa přisluhujícího: „Chvála tobě'
Kriste“

V Evangelium a zákon Pána Ježíše má každý člověk
věřiti, a protož nyní hned všecken lid vyznává skrze ústa kněze
víru svou: „Věřím v jednoho Boha“ atd., v kteréžto mo
dlitbě jest v krátkosti snešena celé víra Kristova a všechny
hlavní články její. Při slovích: „WVtělenjest z Ducha svatého,
narozen z Marie panny, a člověkem učiněn“ činí kněz hlu-
bokou poklonu, by poctil to veliké tajemství vtělení Božího.
Kleká ještě častěji, jakož itaké ruce spíná, pozdvihuje, rozpro-
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stírá, k lidu se obrácí, oči pozdvihuje, avšak to vše vroucí
pobožnost jakož i jiné city srdce vyjevuje.

Víra se má skutky ukazovati. Protož hned po „Kredo“
následuje obětování, kterýmž věřící lid chce Boha co nejvyššího
Pána svého poctiti, jemu se slušně poděkovati, nových milostí
od něho sobě vyprositi, a jeho spravedlnosti za své hříchy
dosti učiniti. Kněz vezma chléb a víno, obé Bohu obětuje. Před
časy také věřící kladli své dary a oběti na oltář. K vínu při
misuje kněz něco vody, dílem poněvadž sám Spasitel dle
východního obyčeje k vínu vždy vodu mísil; dílem také proto,
poněvadž na kříži ze svatého boku jeho krev s vodou smíšená
jest tekla. Potom myje ruce své, a otírá bílým rouchem, aby
se upamatoval s kterakou těla i duše čistotou má konáati tuto
nejsvětější obět. Přitom se překrásné modlí modlitby, kterýchž
však jakož i jiných, nemohouce slov šířiti, mlčením pominouti
musíme. Pomodliv se k Bohu, aby tuto oběť, kteráž se koná
ke cti jeho a na památku přehořkého utrpení jeho Syna
jednorozeného, dobrotivě a milostivě přijal, obrací se k lidu,
napomínaje jej, by úmysl svůj s úmyslem jeho spojil, aby tak
Bůh na společnou jejich prosbu tuto obět ke cti své a spasení
všechněch lidí přijíti ráčil.

Již se všecko vykonalo, což dobré děti Bohu a Štvořiteli
svému povinni jsou. Již se před ním pokořili, prosivše ho
o slitování a milosrdenství; již ho chválili a velebili; již učení
jeho a zákon poslechli, a víru svou jemu vyjevili a vyznali; již
mu i díky své vzdali za všecka obdržená dobrodiní, a svými
oběťmi nových milostí se hodnýmiučinili. To vše je naplňuje
důvěrností nesmírnou. A jako se dobré děti radují, když vidí,
an se otec na ně nehněvá, anobrž že jest k nim laskav a pří

zniv: podobně tak i nyní se lid věřící raduje plesem velikým,
k Bohu se takořka tlačí a přivinuje, a pln radosti a důvěry
s nebeskými zástupy volá: „Svatý, Svatý, Svatý, Pán Bůh
zástupů ! plny jsou nebe a země slávy tvé. Hosana na výso
stech. Požehňaný, jenž se béře ve jmenu Páně!“ — A sku
tečně se již béře tento „požehnaný“ k dobrým dětem svým,
béře se s nadhvězdného nebe dolů na oltář. Neb se již při

17%
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bližuje to veledůstojné okamžení, nad kterýmž i andělé v nebi
podivením trnou. A protož se dává zvonkem znamení, aby
každý k této důstojné polovici mše svaté pobožnost svou obnovil
a roznítil. Prvé ale, než kněz skutečně nad chlebem a vínem
říká posvěcujicí slova, poroučí všecky živé a zvláště ty, za kte
réž povinen jest se modliti, jako zvláště všecky přítomné do
milosti a milosrdenství Božího. A aby tím spíše modlitba jeho
vyslyšána byla, připomíná Bohu zásluhy blahoslavené panny
Marie, svatých apoštolů a mučedníků, stavě svou modlitbu na
jejich přímluvu. Učiniv tak Boha na jeho děti v prachu před
ním se kořící laskavým a milostivým, prosí již, by mezi ně
vstoupiti ráčil. I vztáhne ruce, pozdvihne očí k nebi, hluboce
se kloní k oltáři, a políbí ho. Tím vroucí svou pobožnost
na jevo dává a okazuje, kterakou mysli pozornost a srdce
roznícenost má teď iníti každý z přítomných. Přijda již ke
skutečnému proměnění, vzkládá ruce své na částky chleba a
vína, a žehná je znamením svatého kříže k upamatování, že
Ježíš Kristus za nás na kříži umřel. Potom koná totéž, co
Pán Ježíš konal při poslední večeři. Béře totiž do rukou
svých chléb a víno, díky činí Otci nebeskému ve jmenu
jednorozeného Syna jeho, a slovy Páně obé proměňuje. Pak
těla 1 krve Páně vzhůru pozdvihuje, dílem aby se jeho pozdvi
žení na kříž připamatovalo, dílem aby mu slušná poklona, čest
a chvála od věřících vzdávána byla.

Maje nyní kněz Boha Spasitele svého před sebou na
oltáři, důvěrnějším, a ať tak dím, i smělejším se stává. Nyní
již s úplnou nadějí a důvěrou obrací se k lásce, dobrotě a
milosrdenství Božímu. A protož jako prvé se za živé modlil,
tak teď zase za mrtvé prosí, aby je Bůh z inuk očistce vzal
k sobě do nebeských stanů. Po této modlitbě prosí zase, by
Bůh i nám hříšníkům milostiv býti ráčil, a nás jednou přijal
do společnosti svých vyvolených. Posléz skončí všecky tyto
modlitby onou nejvýbornější modlitbou, kteréžto nás sám Pán
Ježíš Kristus vyučil, a kteráž se proto „Modlitbou Páně“
nazývá.

Potom dělí svatou hostit na tři díly, a jeden z nich
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pouští do kalicha. To se děje na znamení, že ačkoli způsoba chleba
tělo, a způsoba vína krev Páně, kteráž se na kříži od těla oddě
lila, představuje, nicméně že při oběti mše svaté, kdežto Pán
Ježíš živ a ne mrtev jest, tělo s krví, a krev s tělem sjedno
ceny jsou. Pak napomíná všech věřících k bratrskému milování
a pokoji řka: „Pokoj Páně budiž vžďycky s vám!“ Bije se též
trikráte v prsy, prose Ježíše, beránka Božího, jenž snímá hříchy
světa, by nám byl milostiv, a svůj pokoj nám dal. Teď již
následuje příprava k svatému přijímání, a protož říká kněz
pokorně skloněný tré krásných modliteb se seplatýma rukama,
pak vezme velebnou svátost, služebník při oltáři dá zvonkem
znamení, a všecken lid na kolena padá, bije se v prsy, a S
knězem říká: Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu
mou, ale rci slovo, a uzdravena bude duše má.“ Nyní při
jímá kněz tělo a krev Páně, a po něm i jiní lidé k stolu
Páně přistupujou, což velmi chvalitebno jest, poněvadž mše svatá
obětí nejen kněze, alebrž veškerého lidu jest. Poněvadž ale
přesvaté tělo Kristovo jen hodně má býti požíváno, tou
příčinou toliko ti připouštění bývají, kteříž prvé svátostí sva
tého pokání srdcí svých očistili, a prominutí hříchů svých
dosáhl.

Potom se kněz opět několik modliteb modlí, kteréž dílem
díkůčinění za vykonanou oběť, dílem všelijaké 1 zvláštní 1
obecné potřeby a prosby, dílem památku dne aneb svátku při
padajícího v sobě zavírají.

Posléz obrátě se ještě jednou k lidu, a vztáhna ruce své,
jakoby všecky přítomnéobejmouti chtěl, praví: „Pán buďs vámi“
Načež lid skrze ústa přisluhujících odpov: „f s duchem tvým,“
na znamení, že jako oudové jednoho těla mezi sebou spojeni
jsou, tak že 1 věřící vírou a láskou spojeni, společné mezi
sebou mají obcování. Potom kněz oznamuje, že jest oběťjiž doko
nána a přisluhující odpovídá: „Díka budiž za to Bohu.“ *) Nej

*) Tomu všemu, což se při oběti mše svaté koná, dobře rozurněli věřící za prvot
ních časů, neboť se to konalo v jejich mateřském jazyku, jenž byl latinský.
Avšak ač jazyk tento přestal již býti Jazykem živým, a jest jazykem takovým,
kterýmž žádný již více národ nemluví, přece moudře a dobře činí svatá cír
kev, že ho při konání mše svaté ponechává. Neboť jesti to jazyk učený a
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posléze uděluje kněz přítomnému lidu požehnání a po něm čte
ještě počátek evangelium sv. Jana anebo některou jinou částku
ze svatého evangelium.

(Znajíce již vznešený smysl, význam, oučel a cíl všeho
toho, což se při oběti mše svaté děje, buďme vždy s pravou
pozorností přítomní při této nejdražší oběti. Mějme jen nato,cožsenaoltářikoná,pozornostsvouobrácenou.© Duchem
sebraným, myslí nerozlezlou všeho dobře považůjme, všecko
k vzdělání svému obracujíce. Když vidíme kněze s ministranty
k oltáři kráčeti, představme si, jakobychom Pána Ježíše Krista

vybroušený; jestiť to jazyk, o němžto není se co báti, žeby se změnil, jako
živé řeči, kterýmiž se obecně mluví, a kteréž ustavičným podrobeny jsou pro
měnám. Kdyby svatá církev zanechala latiny, a v mateřských řečech konala
oběť mše svaté, musila by pořád mešní knihy, co do řeči a slohu, měniti,
napravovati a znovu vydávati, a toby bylo bez konce, poněvadž všecky živé
řeči měniti se budou dotud, dokudž se jimi mluviti bude. A jak v mnohých,
ba. přemnohých řečech a nářečích musely by t+to knihy čas od času vydávány
býti: Při tom pak častém svém předělávání zdažby neztratily tyto posvátné
knihy vší své vznešené vážnosti a přednosti, kteráž jest na jejich křesťanské
starobylosti postavena? Zdaby věřící lid nevzal jich konečně i v podezření,
domnívaje se, že snad v nich něco neopatrností vynecháno, aneb dokonce
zlobou lidskou zjinačeno bylo? A toby mohlo ještě nedověře a mnohým
zmatkům dveře dokořán otevříti, a jednotě u víře na ujmu býti. Tím však,
že se při této předrahé oběti, jakož i při posluhování svátostmi, po všech
zemích, v celé církvi Boží jazyka vymřelého užívá, nejen se všemu tomu od
pomáhá, nýbrž zachovává se i jednota a svornost v službě a úctě Boží a u
víře. Nábožný katolík za šťastného se pokládá, an přijda do vzdálených kra
jin a zemí, slyší tam služby Boží týmže jazykem konati, kterýmž se konají
v otčině jeho. Mimo to zjednává se dle svědectví svatého Basilia, církevního
učitele ze 4. století, řečí touto, kteráž není obecní a všední, vznešeným a hlu
bokým tajemstvím Božím daleko větši vážnost a uctivost, tak že ovšedněti a
v potupu přijíti nemohou u těch, kteříž proti výstraze apoštoia Páně více
chtějí věděti, nežli mohou rezuměti. (Řím. 12, 3.) Konečně nestává se to
s nižádnou ujmou věřících, neboť všecko vyučování a hlásání slova Božího
děje se jazykem mateřským. Tomuale, což se při oběti mše svaté koná,
rozumí dobře každý vycvičený katolík, by i slovům, kteráž kněz říká, neroz
uměl. Rozumí tomu, řku, a zná smysl i význam toho, když vidí, an kněz
ruce spiná, před lidem je roztahuje, prsy své bije, očí k nebi pozdvihuje,
hlavu i kolena sklání, posvěcené částky vzhůru pozdvihuje atd., neb tomu
všemu netoliko ten, ježto latině mluviti neumí, nobrž i hluchý a němý roz
umí dobře. Nad to nade všecko musí dle nařízení svaté církve každý pastýř
duší nejen ve škole, nobrž i na křesťanském cvičení a v kázaních věřící lid
vyučovati v tom, což se při oběti mše svaté, jakož i při posluhování svátostmi
koná. Potom jsou také modlicí knihy, kteréž krásné mešní modlitby s vý
kladem celého řádu mešního v mateřské řeči obsahují. Jsou i obecní zpě
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s učedníky viděli, an kráčí do zahrady olivetské, kdež se
jeho utrpení započalo. Když čte kněz svaté evangelium, upa
matujme se, že ono toliko cestu k nebi klestí, an nás učí,
bychom raději všecko opustili, bolest 1 smrt podstoupili, než
abychom proti vůli Boží jednajíce, duše své škodu trpěli.
Když kněz chléb a víno obětuje, prosme Boha, by tu oběť
milostivě přijal, a všecky své myšlenky, žádosti, slova, skutky,
bídy, potřeby a starosti, svůj celý Život, své celé srdce Bohu
v oběť přinášejme. Když kněz částky chleba a vína promě
ňuje, a obou k uctění pozdvihuje, kořme a klaňme se Bohu
svému v způsobách těchto opravdu, cele, úplně i podstatně
přítomnému. Přitom se upamatujme na jeho přehořkou smrt,
a že hříchové naši byli jsou přehořkého utrpení jeho příčinou.
Protož vzbuďme i Jítost v srdcích svých, a s kajícím i skrou
šeným srdcem volejme: „PBože,buď milostiv mně hříšnému !“
Když kněz přijímá, a my sami skutečně přijímati nemůžeme,
mějme aspoň žádost, přijíti duchovně tělo a krev Páně. Tak
ustavičně mysl svou obrácenou majíce na všecky částky mše
sv., mši svatou pozorně a pobožně slyšeti budeme; i vyprýští

vové, schválně příčinou touto složení, jenž v krátkosti všecko obsahují, což
se kněz při oltáři modlí. A protož není se co obávati, aby duchovní vzdě
lání věřících nějakou trpělo ujmu. Nejposléze nic na tom nezáleží, aby kdo
slovům, kteráž mluví kněz při oltáři, rozuměl. Nebo Boha za odpuštění hří
chů prositi, za obdržená dobrodiní jemu děkovati, za nová ho vzývati, a srdce
své celé před ním vylévati, to může každý, by i latině a tomu, což kněz při
oltáři mluví, nerozuměl. Neříkej nikdo, že apoštol tomu odporuje, když praví:
„Nevydáteli jazykem srozumitelné řeči, kterak bude vědíno to, což se pravé:
(1. Kor. 14. 9.) Aneb že praví: „V sboru raději bych chtěl pěť slov svozumi
telně promluvili, abych %jiné poučil: nežli deset tisíců slov jazykem nezná
mým.“ Neb těmito slovy a na těch dotčených místech nemluví apoštol o mši
svaté, nýbrž o vyučování lidu, a totby ovšem bylo chybné a bez prospěchu,
kdyby se v jazyku neznámém konalo. Kdyby totiž kněží a služebníci cír
kevní kázali, učili, kárali, vzbuzovali, těšili, napomínali a zpovídali latině,
ovšem by těch, jenž tomu jazyku nerozumějí, nevzdělali a nepoučili, a mlu
vili by u vítr. Než ale kdy přišlo komu na mysl, v neznámém jazyku ká
zati? Ostatně, není to žádný článek víry, věc totiž taková, kterážby žádné
dokonce výminky aneb změny nesnášela. Neboť církev dovoluje, když se toho
podstatné příčiny nacházejí, i v jiných řečech služby Boží konati. Takové
řeči jsou řecká a arménská. Ve Lvově, v hlavním městě našeho Rakouského
Polska, jsou tři katoličtí arcibiskupové s věřícími ovečkami svými, z nichžto
jeden latině, druhý řecky, třetí arménsky měl svatou Koná.

— -—
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se nám z tohoto nevyvážného pramene lásky a dobroty Boží
hojnost milosti a požehnání nebeského.

Ostatní učení, cožby snad sem ještě náleželo, viz v 7.
částce, kdežto se jedná o nejsvětější svátosti oltářní.)

Šestá částka.

O Bohu Spasiteli.
Částka tato jedná:

1) O třetí Boží osobě.

2) O milosti Boží.

První rozdíl.

Učení církve katolické o Duchu svatém.

$. 98. Duch svatý jest třetí Boží osoba.

V prvním rozdílu třetí částky knihy této předložili jsme
učení církve katolické o Bohu trojjediném. Dokázali jsme, že
jedin sice jest Bůh ale ve třech osobách, Bůh Otec, Syn a
Duch svatý. O Bohu Otci, Stvořiteli všech věcí, jakož i o Bohu
Synu, Vykupiteli a Spasiteli veškerého pokolení lidského mlu
vili jsme již; pozůstávi tedy, bychom ještě zvláštní učení před
ložili také o Duchu svatém. Že Duch svatý jest v skutku
třetí Boží osoba, rozdílná od Otce nebeského a věčného Syna.
jeho, písmo svaté světle a zřejmě dokazuje. Předně svědčí
písmo svaté na nejednom místě, že tři jsou na nebi, jimžto
se u výtečném smyslu jak poznávající, tak i chtící a konací
mohutnost přičítá. Spasitel světa pravil: „Jdouce, učte všecky
národy, křťíceje ve jmenu Otce, 1 Syna i Ducha svatého.“
(Mat. 28, 19.) A sv. Jan dokládá: „Tři jsou, kteříž svědectví
vydávají na nebi: Otec, Slovo a Duch svatý.“ (1. Jam. 5, 7.)
Dále písmo svaté, jenž Bohem zjevené, věčné a klamu prázdné
pravdy v sobě zavírá, mluví o Duchu svatém jakožto 0 osobě
skutečně stávající a působící, jakožto o osobě nejvyšší moudrostí
A svrchovanou mocí obdařené. Kdoby tedy mohl ještě o tom
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pochybovati?© MluvíoDuchusvatém,žesstoupilvtělesné
způsobě jako holubice na Ježíše, když křtěn byl od Jana
(Luk. 3, 22.); že vznášel se nad apoštoly v způsobě rozdělených
jazvků ohnivých (Skut. ap. 2, 3.); a poručil jim, aby mu od
dělili Šavla a Barnabáše k dílu apoštolskému. (Skut. ap. 13, 2.)

Věříme, že Otec jest osobou, poněvadž myslí, volí, mluví,
poroučí a působí. Věříme, že Syn jest osobou, poněvadž nad
to výše poslán byl od Otce, a přišel na svět tento. Týmž však
během dlužno nám věřiti, že i Duch svatý jest osobou, jelikož
týchže známek písmo svaté mu přičítá. „Skrze něho,“ jakž.
slovo Boží praví, „zjevil se nám Bůh, a om zpytuje všecky
věci, také hluboké věci Boží.“ (1. Kor. 2, 10.) Týž Duch
všecky věci působí, a rozděluje jednomu každému, jak chce.
(1. Korint. 12, 11,) Onť jest učitel, jenž nás učí, a utěšitel,
jenž nás těší. Protož dí opět písmo svaté: „Když pak přijde
ten Duch svatý, naučí vás všeliké pravdě“ (Jan. 16, 13.)
A opět: „A já prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám,
aby s vámi zůstal na věky, Ducha pravdy, kteréhož svět
nemůž přijíti, nebo nevidí ho, ami ho zná. Ale vy jej po
znáte; nebť ve vás zůstane, a ve vás bude.“ (Jan 14, 16. 17.)
Z těchto slov zřejmě a patrně vysvítá, že jsou zde tři osoby
od sebe rozdílné. Jedna, kteráž prosí; druhá, kteráž posílá ;
a třetí, kteráž poslána jest.

Z těch slov též vyplývá, že Duchsvatý od Otce i Syna.
pochází. Učí totiž církev svatá, že osoba Otcova jest sama
sebou i skrze sebe, to jest, že Otec nemá ani původu ani příčiny
bytosti své. Dále učí svatá církev, že osoba Syna zrodila aneb
zplodila se z Otce, to jest že Otec v Bohu jest původ a pří
čina bytosti Synovy. Posléz učí svatá církev, že osoba Ducha
svatého od Otce i Syna pochází, že jest společným výdechem
jejich, aneb že jak Otec tak i Syn jsou společnou příčinou
bytosti Ducha svatého. Protož se někdy v písmě svatém Du
chem Syna, někdy také Duchem Otce jmenuje. Někdy čteme,
že od Otce posílán bývá, někdy od Syna. „Poslal Bůh Ducha
Syna svého v srdce naše volajícího: Abba, Otče“ (Galat. 4, 6.)
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A opět: „Nejste vy, jenž mluvíte, ale Duch Otce vašeho, jenž
mluví v vás“ (Mat. 10, 20.)

To vše potvrzuje netoliko písmo svaté, nébrž i ono slavné
vyjádření církevních knížat a otců, na prvním obecném sněmu
Konstantinopolitanském shromážděných. Řekli ale a vyznali tito
otcové a správcové církve: „Věříme v Ducha svatého, Pána a
obživitele, jenž z Otce i Syna pochází, jenž s Otcem i Synem
Spolu se velebí, a oslavuje, jenž mluvil skrze proroky.“ Totéž
učení vůbec, jakož i zvláště příčinou pocházení či původu Ducha
svatého, 1 ono slavné a od celé církve na slovo přijaté vyznání
víry svatého Athanasia, arcibiskupa Alexandrinského ze 4. sto
letí, potvrzuje, anož dí: „Jiná jest osoba Otce, jiná Syna, jiná
Ducha svatého; ale jedno jest Otce, a Syna a Ducha svatého
bozství, rovná sláva, spolu věčná velebnost. — Otec od žádného
není učiněn, ani stvořen, ami zplozen. Syn od samého Otce
jest, ne učiněn, ani stvořen, alebrž zplozen. Duch sv. od Otce
1 Syna ne učiněn, ani stvořen, ani zplozen, nobrž od Otce i
Syna pochází.“ “)

Nic co se koli ve světě děje, nebývá výhradně toliko od
jedné osoby Boží spůsobeno; nýbrž ve všem, cožkoli Bůh pů
sobí, mají všecky tři osoby společné účastenství, tak že žádná
bez druhé, žádná více než druhá nepůsobí. Nic méně přičítají
se přece některé účinky, jež Bůh ve světě působí, první, jiné
druhé, a ještě jiné třetí Boží osobě. Tak ku příkl. jako se
stvoření, zachovávání a správa světa za skutek Otcův, a vykou
pení a oblažení pokolení lidského za skutek Synův pokládá :
rovně tak zase osvícení a posvěcení se Bohu Duchu svatému
přičítá, jenž proto také Bohem posvětitelem sluje.

(Tohoto tajemného učení nebylby rozum lidský nikdy po
znal, kdyby Bůh sám ho nebyl nám zjevil. Již však právě
proto, že jest to učení tajemné a rozum náš převyšující, ne
chtějme v něm rozumem svým hloubati. Kdoby tohoto učení
svým obmezeným rozumem chtěl postihnouti, nadarmo by pra
coval, a naplnilo by se jistě na něm, což moudrý Šalomoun

*) Symb. Athanas.
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praví: „Kdo skoumatelem jest velebnosti, zachvácen bude odslávy.“| (Přísl.25,27.)ProtožvěřmeradějislovuBožímu
bez hloubání a marného pátrání. Bůh nám sám zjevil, že jsou
tři, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo a Duch svatý,
a že jako Otec a Syn Boží jsou osoby, rovně tak že i Duch
svatý pravou Boží jest osobou. Na rozkaz Syna Božího byli
jsme též netoliko ve jmenu Otce a Syna, nobrž i ve jmenu
Ducha svatého pokřtěni. A Pán Ježíš praví: „Kdo uvěří a

pokřtěn bude, spasen bude“ (Mark. 16, 16.) Jsouce již tedy
1 ve jmenu Ducha svatého pokřtěni, věřme i v třetí tuto Boží
osobu, abychom byli spasení.

S. 99. Duchsvatý jest pravý Bůh.

Že Duch sv. pravý jest Bůh, Bohu Otci i Synu ve všem
Toveň, na rozličných místech písmo svaté zřetelně dokazuje.

Nazýváťt ho výslovně Bohem. Když totiž Ananiáš prodav
pole své, peněz částku nějakou přinesl k nohám apoštolským,
a zapíral, že více utržil, vytýkal mu apoštol Petr tuto ošemet
nost, řka: „Proč pokoušel dábel srdce tvé, aby ty lhal Duchusvatému?| Neselhaljsilidem,aleBohu.“(Skut.ap.5,3.4.)

Písmo svaté připisuje také Duchu svatému takové povahy
a mohutnosti, kteréž se toliko v Bohu nalézají. Nazýváť jej
Učitelem vší pravdy, kterýž všelikou pravdu zná, a protož i
zvěstovati může věřícím. (Jan. 16, 13.) A sv. Pavel píše:
„Nám pak zjevil Bůh skrze Ducha svého: nebo Duch zpytuje
všecky věci, také hluboké věci Boží takt i věcí, kteréž
jsou Boží, žádný nepoznal,jediné Duch Boží.“ (1. Kor. 2, 10.11.)
Svatý apoštol Petr praví jej býti původcem písem svatých a
zvláště prorockých předpovědění. (2. Petr. 1, 20. 21.) Rovně
tak jej písmo svaté i všemocným býti praví, přičítajíc mu vše
cky divy a zázraky, a všecky ty neobyčejné dary a milosti,
jimiž lidé byli obdařeni. (1. Kor. 12, 8—10.) Písmo 0 něm
dí, že naplňuje celou zemi. (Moudrost 1, 7.); že zachová a
spravuje všecko (Žalm 103, 30.); že ospravedlňuje a posvěcuje
£1. Kor. 6, 11.); posléz svědčí písmo, že mu i poklona a čest
bozská náleží; neboť poněvadž poroučí, 1 ve jmenu jeho křtíti
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(Mat. 28, 16.), protož takovou víru v něho míti, a takou čest
a slávu jemu prokazovati povinní jsme, jakovouž Otci 1 Synu.
prokazujeme. Tou příčinou také sám vtělený Syn Boží praví:
že rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno, ant v tomto
věku, ani v budoucím“ (Mat. 12, 31. 32.)

Toto učení písma svatého katolická církev s pokorným
srdcem přijímá, vyznávajíc se svatým Athanasem veřejně: „Je
dno jest Otce, a Syna a Ducha svatého bozství; rovná sláva,
spolu věčná velebnost. Jaký jest Otec, takový jest Syn, ta
kový Duch svatý. Nestvořen jest Otec, nestvořen jest Syn, ne
stvořen Duch svatý; nesmírný Otec, nesmírný Syn, nesmírný
Duch svatý. Tak Bůh jest Otec, Bůh jest Syn, Bůh jest Duch
svatý. Tak Pán jest Otec, Pán jest Syn, Pán jest Duch svatý.“

(Ctěme tedy Ducha svatého jakožto pravého Boha. Pro
kazujme mu tu samou čest, kterouž vzdáváme Otci a Synu,
neboť 1 Duch svatý s Bohem Otcem i Synem jedné jest bytno
sti a přirozenosti. S plesajícím srdcem volejme: „Sláva Bohu
Otci, V Synu, i Duchu svatému, jakož byla na počátku, nyné
i vždycky až na věky věkův.“ S nejhlubší pokorou klanějme
se jemu, „nebo z něho, a skrze něho, a v něm jsou všecky
věci: jemu sláva na věky“ (Řím. 11, 36.) Chvalme ho a
velebme ústy, milujme ho srdcem, ctěme ho bohabojným, ctným.
a šlechetným životem. Vzývejme ho vždy s pokorou a důvěr
ností, co našeho osvětitele a posvětitele i oblažitele duší našich.)

$. 100. Duch svatý vždy dobročinně na lidi působil.

Duch svatý po všecky časy a v každém národu dobrodějně
působil. I mezi pohany konal přečasto blahorodné dílo své,
rozsiv mezi nimi semeno moudrosti, a osvítiv některé tak, že
jejich vtipu, umění a moudrosti se až posaváde divíme. Zna
menitěji ale než v každém jiném národu oučinkoval a působil
v hdu Israelském. V lidu tomť vzbudil zvláštní některé muže,
kterýmž svaté věci a mocná slova pravdy položil na mysl, skrze
kteréž mluvil i o příštím světa Vykupiteli, a kterýmiž poučil a
vzdělal vešken svět. Nejjasněji a nejzřejměji ukázal ale své
působení na Pánu Ježíši. Jeho působéním stalo se, že Ježíš
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v čistém životě Marie panny vzal na sebe člověčenství, a že
na něm jakožto člověku plnost všech darů a milostí spočívala,
Když ho Jan, svatý předchůdce jeho, v Jordanu křtil, otevřelo
se nad ním nebe, a Duch svatý v tělesné způsobě, jako holu
bice, na něj se spustil. Duchem svatým puzen byl ina poušť,
aby se čtyřicet dní modlitbou, svatým rozjímáním a postem
k nastoupení ouřadu svého připravil. Řeklť také Pán Ježíš
sám o sobě: „Duch Páně jest nade mnou.“ (Luk. 4, 18.)

Avšak týž Duch svatý dobročinně působil i na svaté uče
dníky Ježíšovy. Pán Ježíš jim přislíbil, „že odejda od mich.
pošle k nim Utěšitele Ducha svatého“ (Jan. 16, 7.) Přislí
bil jim, že ten Utěšitel, Duch svatý, je naučí všem věcem, a
připomene jim všecko. (Jan. 14, 26.) I byliť jsou v skutku
naplnění Duchem svatým, když desátý den po jeho na nebe
vstoupení v jednom domě Jerusalémskémbyli shromážděni. A tu
se stal prudký, násilný vichr, a veliká bouře uchvátila dům ten,
ve kterémž byli pospolu. An se všickni hrozí, an očekávají,
co se stane, hle vznášeli se nad hlavami jejich ohniví jazykové,
a na každého z nich jeden z téch zázračných létajících pla
ménků s hůry se snesl. (Skut. Ap. 2.) V tomto prudkém větru,
v této silné bouři, v těch piamenných jazycích se na ně vylil
Duch svatý, ten všemocný Duch pravdy a umění. I byli jako
znovu stvoření; jejich rozum neobyčejným světlem byl osvícen
tak, že najednou mluviti začali řeči, kterýmž se nikdy neučili;
ten Duch svatý nebeským ohněm srdce jejich rozpálil, všecku
bázeň jim odňal, a dal jim netoliko úplnou známost učení Je
žíšova, nobrž dal jim spolu také neustrašenou, hrdinskou mysl
k hlásání svaté pravdy.

Avšak netoliko svatým apoštolům, nobrž i všem věřícím
v prvotní církvi vzácné a obzvláštní dary své uděloval Duch
svatý. Jak blahočinně ku příkl. působil na první křesťany,
jenž jsou byli v Jerusalémě. Vypravuje o nich písmo svaté, že
trvali v učení apoštolském, v zdílnosti lámání chleba, a v mo
dlitbách; že měli všecky věci obecné, a dělili je mezi všecky,

jakž komu potřebí bylo. Každodenné také že trvali jednomy
slně v chrámě, že chválili Boha, a milost měli u všeho lidu,



210 Duch svatý působí dobročinně,

konečně že Pán na každý den rozmnožoval počet jejich. (Skut.Apošt.2,42-—47.)| Onineznalijinéhobohatství,nežchudoby
Kristovy, a co nejpevněji svazkem lásky vespolek byli spojeni,
byvše srdce jedno a duše jedna. (Skut. Ap. 4, 32.) Oni se
takou svatostí skvěli, že je velebil lid. (Skut. Ap. 5, 23.) Ta
kové požehnané ovoce přinášeli i pohané na víru obrácení.
Jakkoli prvé vydáni byli v žádosti ohavné a v převrácený
smysl, byvše naplněni vší nepravostí, zlostí, smilstvem, lakom
stvím, nešlechetností a závistí (Řím. 1, 29.); avšak přijavše
Ducha svatého, zcela byli zjinačeni, tak že mohl apoštol říci:
„Byli jste zajisté někdy temnosti,nyní pak jste světlo v Pánu“
(Efes. 5, 8.) Vše dobré, což kdy lidé vykonali, přispěním a.
pomocí Ducha svatého vykonali. Duch svatý jest původcem
všeho dobrého. On rozhorlil svaté apoštoly, posilnil svatých
mučedníků, utvrdil svaté vyznavače, a příčinou jest čistoty sva
tých panen. Jemu vše dobré se připisuje. Pokání kajících,
svatost Svatých, všecka zbožnost, všeliké dobré vnuknutí, každý
svatý a ušlechtilý úmysl, všecko, což kdy dobrého a svatého
lidem do srdcí vstoupilo, od Ducha svatého přišlo.

Vědouce, že velmi blahočinně vždycky Duch svatý na lidi
působil, a že vše dobré, což se kdy ve světě dálo, Duchu sva
tému přičteno býti má; díky již vroucí vzdávejme tomuto pů
sobiteli všeho dobra. Jeho ovoce jest zvláště láska, radost,
pokoj, trpělivost, dobrotivost, dobrota, dlouhočekání, tichost,
víra, mírnost, zdrželivost a čistota. (Galat. 5, 22, 23.) Tyto
všecky cnosti vléval Duch svatý do srdcí lidských, a vlil je též
do srdcí milých předků našich, povolav jich z temnosti nevěry
do světla svého. Bez jeho blahodějného působení tápali by snad
posaváde národové tohoto světa v mrákotách neznabozství, před
kové naši nebyli by přišli ku poznání pravého Boha, a my sami
nebyli bychom přivtělení k té svaté církvi, kteráž jest bezpeč
nou provoditelkyní do života věčného. Děkujme tedy Duchu
svatému, že osvítil předky naše, že jim ukázal cestu vedoucí
k časnému i věčnému blahu, a že týmž během i my jsme ou-
častní učinění byli té nestihlé milosti, choditi v světle jeho.
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$. 101. Duch svatý řídí a spravuje po všecky časy církev katolickou.

Církev katolická jest první a nejstarší, jelikož jest vzdě
lána na základu apoštolském a prorockém. Ona počátek svůj
od samého Ježíše Krista dovozuje, sahajíc učením i svým ze
vnitřním zřízením na svaté apoštoly. Ona byla zde prvé, než
která koli jiná společnost křesťanská, ona byla zde samojediná,
neměvši žádné jiné vedle sebe. V ní všecko plnomocenství
Páně, v ní se řetěz nepřetržené posloupnosti jak svatého učení
tak i řádně povolaných pastýřů nalézá. V ní jsou všecky po
klady lásky a dobroty Boží složeny. Protož také jenom ona to
jest, o nížto platí všecko to, což Syn Boží církvi své přislíbiti
ráčil. Již ale přislíbil jí Pán Ježíš Ducha svatého, kterýžby
ji vší pravdě učil, řídil, vodil a spravoval. Neboť řekl: „A já
prositi budu Otce, jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zů
stal na věky.“ (Jan 14, 16.) A dále dokládá: „Když pa
přijde ten Duch pravdy, naučí vás všeliképravdě.“ (Jan 16,13.)
Z těchto slov průvodno jest, že jednorozený Syn Boží skrze
Ducha svatého učí, střeže, řídí a spravuje církev katolickou>
že Duch svatý, kteréhož Pán Ježíš církvi katolické 1 přislíbiti
i poslati ráčil, hned od počátku byl tajným a mocným ředite
lem jejím, a že podobně po veškeren budoucí čas ji povede
ku poznání každé spasitelné pravdy.

a) Duch svatý mluví k nám skrze ústa církve katolické,
on ji učí, a připomíná jí všecko, což ona věřícím svým má
předkládati. Poněvadž ale Duch svatý sám spravuje katolickou
církev, a jí připomíná všecko, což ona věřícím svým má před
kládati, protož úplně buďme tím ujišťěni, že ona nám čisté a
pravé učení Kristovo zvěstuje. Lidé jsou mylni, Duch svatý
jest ale věčná pravda a neskončená moudrost, kterež nelze,
aby oklamala. To vědouce, učení církve od Ducha svatého
spravované tím ochotněji můžeme přijímati, a tím pevněji věřit.

o) Církev katolická stojící pod blahodějnou správou Ducha
svatého nemohla se nikdy zmýliti v učení svém. Jako ale ni
kdy se od pravdy neuchýlila: rovně tak i nikdy od pravdy ne
odpadne. Ona po všecky dny až do skonání světa bude boz
ské pravdy neomylnou učitelkyní, ona po veškeren budoucí čas
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jen tomu bude učiti, což jí Duch svatý bude napovídati. Ó jakátotedyvírybezpečnostajistota!© Jakupokojeněmůžeme
v církvi katolické živi býti, ježto nás skrze ústa její sám Duch
svatý nebeskou moudrostí stále a ustavičně osvěcuje.

8. 102. Duch svatý působí blahočinně i na nás.

Působení Ducha svatého na nás lidi jest velmi blahodějné.
Duch svatý i nám všelikých milostí uděluje, jsa nejlaskavějším
a nejdobrotivějším přítelem a dobrodincem naším. Duch svatý
nás předně činí stánkem a příbytkem svým. On přebývá v duši
naší. Tou příčinou praví apoštol svatý Pavel: „Nevíteh, že
chrám Boží jste, a bDuch Boží přebývá v nás?“ (1. Kor. 3,
16.) Tahle slova znamenají, že Duch svatý jest toho původ
cem, když nám dobré věci jdou na mysl, a spasitelné city a
svatá předsevzetí v nás povstávají. Neboť on to jest, jenž skry
tým, tajným způsobem v hlubokosti duše naší koná dílo svoje.
On to jest, jenž nás zachycuje a hýbe srdcem naším, i nás po
nouká, abychom činili podle vůle Boží. Čím tedy kdo jest mou
dřejší a cnostnější, tím větší má jistotu, že Duch svatý v duši
jeho obývá. Avšak 1 také tělo obydlím jest Ducha svatého ;
neboť apoštol národu opět praví „Zdali nevíte, že údové vaši
jsou chrámem Ducha svatého, kterýž ve vás jest, kteréhož
máte od Boha ?“ (1. Kor. 6, 19.) Duch svatý jest tedy usta
vičné přítomen v nás, a sice jak podle duše tak 1 podle těla,
a tudy nejen hodnost a důstojnost naši nad míru zveličuje, ale
brž i velmi dobročinně v nás samé působí.

Duch svatý nás také vyučuje. Pán Ježíš 1 svatí jeho apo
štolové © tomž Duchu svatém jistí a tvrdí, že původcem jest
všech těch darů, jichžto potřebujeme k svému poznání a napra
vení. Tou příčinou Ježíš Kristus výslovně Ducha svatého
„ Učitelem pravdy“ nazval; učitelem, jenž nás učí pravé mou
drosti; jenž otvírá a osvěcuje rozum náš, abychom poznali vůli
Boží, jenž nám radí, cobychomčiniti měli, bychomspasení svoje
1 jiných lidí jisté učinili; a jenž posléz původcem jest všech
něch vědomostí, všeho umění našeho.

Jako nás Duch svatý všemu dobrému a užitečnému učí,



Duch svatý blahočinně působí i na nás. 213

a nám poznávati dává, coby nám sloužilo k spasení: rovné tak
1 vůli naši ponouká, abychom to, což jsme se pomocí jeho znáti
naučili, konali. On v pravý čas dobré úmysly a spasitelná
hnutí v nás vzbuzuje, a „působí v nás chtění, i dokonání, podledobrévůlesvé.“© (Filip.2,13.)Onnámpřipomínáhoj
nou odplatu cnosti, on nám též dává moc a sílu k vykonání
toho, seč by sic křehkost a slabost naše býti nemohla. Vše
tedy, což dobrého konáme, přispěním a pomocí Ducha svatého
konáme. Protož píše svatý Cyrill Jerusalémský : „Jestliže vám
jaká dobrá myšlénka tane na mysli, tedy Duch svatý to jest,
jenž vám ji na mysl klade. Jestliže zamilujete sobě čistotu, a
se puzení čijete, oddati se panenství aneb zdrželivosti, tedy opět
to jest Duch svatý, kterýž ve vás tuto mvšlénku, tuto žádost
vzbuzuje. — Jak mnozí již opustili radosti světa a slávu jeho,
a šli na poušť? Duch svatý je tam vedl. Mládenec zavírá oči,
by nepatřily na krásu nebezpečnou, a čistota jeho srdce byla
ostříhána; a opět Duch svatý to byl, jenž mu dal toto vnuknutí.
Lakomství klade nám tisíc osidel, a statky tohoto světa jsou
samé propasti, kteréž se vůkol nás rozestírají. Proč ale jsou
přece křesťané, kteříž se světa odříkají, a jeho utíkají, dobrovolnéchudoběseoddávajíce?© Duchsvatýjimukazujemar
nost všech statků vezdejších, a vzbuzuje v nich opovržení a
ošklivost jich.“ *“)

Duch svatý posléz nás také těší. Tou příčinou nazval jejvtělenýSynBoží„Uřtěšitelem.“© ChtějePánJežíšzemituto
opustiti, a k Otci svému nebeskému se navrátiti, viděl, an učed
níci jeho se nad tím velice rmoutí. I těšil je tedy tím, že jich
zde nenechá sirotků, nobrž že jim pošle Utěšitele, jenžby s nimi
zůstal na věky. (Jan 14. 16.) Tento Utěšitel v skutku zůstává
s námi na věky, nebo jako těšil svaté apoštoly a první učed
níky Kristovy: tak těší i nás, a těšiti bude věrné křesťany po
veškeren budoucí čas. On nábožnému člověku dává pokoj, ja
kéhož svět dáti nemůže, a tento pokoj plodí v srdci jeho ne
výmluvnou útěchu a rozkoš, plodí v srdci jeho radost, kteráž

*) Catech. 16.

Jirsík, dogmatika. 18
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převyšuje všeliké radosti tohoto světa, tak že se 0 takovém
nábožném člověku v pravdě říci může, že již zde na zemi má
nebe, že nebe nosí v srdci svém.

a) Vímeli, že Duch svatý duši i tělo naše za obzvláštní
obydlí své vyvoluje, a že chrámem Ducha svatého jsme, nižád
ným tedy hříchem nerušme chrámu toho, šetřme duše i těla
svého, bychom jich nepoškvrnili. Varujme se zvláště nečistoty
a smilstva, by se na nás nenaplnilo slovo apoštola svatého.
Pavla takto hrozícího: „Jestliže pak kdo chrám Boží poškvrní,
zatratí ho Bůh“ (I. Kor. 3, 17.)

b) Vímeli, že Duch svatý jest naším učitelem, prosme ho.
každý den, aby nás svým světlem osvítil, a přispěl nám, by
chom den po dni byli moudřejší. Jsmeli ale v skutku rozum
nější a moudřejší jiných: nepozdvihujme se v mysli své, nébrž:
čest a chválu vzdejme Duchu svatému, jehožto přispěním a pů
sobením jsme se takovými stali.

c) Vímeli, že Duch svatý milostí svou nás předchází, a
vůli naši ponouká, abychom poznalé dobré miloval a chtěli:
vzývejme ho tedy horlivě, aby vždy to dobré, což z jeho vnuk
nutí již konati chceme, s námi působil, a nás svou skrytou a
tajnou mocí k ctnému a svatému vedl životu. My sami z sebe
nejsme dostateční, něco prospěšného k životu věčnému činiti.
Protož skroušeně volejme k němu o pomoc, by nás netoliko na
cestě dobré ostříhal, nébrž i ke všemu dobrému sílil a hotovil.

a) Cítímeli někdy svírání duše své, a skormoucenáli jest.
mysl naše: pozdvihněme hlavy své, a vzdechněme vroucně k Duchu
svatému. Onť jest utěšitelem naším, onf pramen jest vší slad
kosti a útěchy. K tomu tedy vutěšiteli svému se utecme, když.
všeliká strast a bída na nás dolehá, když zármutek zžírá srdce
naše, a brzo vyjasní se naše oko, a žalost naše obrátí se:
v radost.

$. 108. Čítá se zvláště sedm darů Ducha svatého.

Tito vzácní darové Ducha svatého jsou podle písma svá
tého: dar moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, pobožnosti a
bázně Boží, (Isai. 11, 2. 3.)
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1) První dar Ducha svatého jest mouďrost. Moudrost, dí
písmo svaté, jest lepší než zlato a stříbro, a vzácnější než všecko
bohatství. (Přísloví 3.) A protož ten, kdož ji má, má všecko,
a velmi blaženým jest. Moudrost ale učí tomu, čehož k ctnému
a blaženému životu potřebujeme. Moudrost učí, světa tohoto
statky za nic pokládati, a s celou duší po věčných toužiti věcech.
Moudrost učí, jen na Boha a věčnost mysliti, a na to, jak
bychom se líbili Bohu. Boha milovati, jemu sloužiti, jej chvá
Jiti, toť jest pravá moudrost! O takové moudrosti svědčí písmo:
„že kdo by ji nalezl, najde život, a vyváží spasení od Ho
spodina.“ (Přísloví 8, 35) A tak i my najdeme život, a vy
vážíme spasení, prvé-li najdeme pravé Boží moudrosti. Vzývejme
tedy Ducha svatého, aby nám přede vším dal moudrost; a protož
den co den volejme: Přijď svatý Duše a rač nám daru moudrosti
uděliti!

2) Druhý vzácný dar Ducha svatého jest dar rozumu.
Rozum není ovšem moudrost, ale bezpečná cesta, jenž k mou
drosti vede. Jako slunce osvěcuje svět, tak rozum osvěcuje
duši, abychom poznali Boha a to, což k spasení našemu slouží.
I tento dar Ducha svatého jest předrahou a přežádoucí věcí.
Nebo kdo ten dar má, tenť snadno pravdu od bludu rozezná,
a osvícen světlem svaté víry den ke dni roste v známosti sva
tého náboženství katolického. A protož chceme-li pořád lépe
a lépe pravdy a tajemství svaté víry katolické poznávati, vzý
vejme Ducha svatého opět volajíce: Přijď Duše svatý, a rač
nám daru rozumu uděliti!

3) Třetí dar Ducha svatého jest dar rady. Rada jest ten
dar, kterýmž poznáváme, cobychom sobě neb jiným raditi měli,
abychom čest a slávu Boží rozmnožili, a spasení svoje jisté
učinili. Rada jest krásné ovoce moudrosti, a člověk darem rady
hojně opatřený jest velikým dobrodincem jiných lidí. Každý
sice člověk rady jest potřeben; ale nejvíce lidé ve vysokých
ouřadech stojící potřebují rady, poněvadž na tom, což stanoví,
rozkazují a vykonávají, blaho mnoha set a mnoha tisíců záleží.
Kdo ale již z toho nepoznává, že rada v skutku jest velmi
ušlechtilým darem Ducha svatého? Protož také starý Tobiáš,

18*
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domnívaje se, že brzo umře, nevěděl nic lepšího, cožby synu
svému řekl, leč to: „Synu můj, pros Boha, aby cesty tvé
spravoval. a všecky rady tvé aby v něm zůstávaly“ (Tob.
4, 20.) Chceme-li, aby i všecky rady naše v Bohu zůstávaly;
chceme-li dar rady míti, tedy opět vzývejme Ducha svatého,
volajíce každý den: Přijď Duše svatý, a rač nám daru rady
uděliti!

4) Čtvrtý dar Ducha svatého jest dar síly. My jsme
slabí, mdlí a křehcí lidé, ježto potřebujeme, aby nás Duch
svatý sílil u vykonávání všelikých povinností našich. My sami
za sebe nic nemůžeme, a kdyby nás Duch svatý nesílil, ne
mohli bychom ani nic dobrého mysliti, ani nic k životu věč
nému prospěšného činiti. Než blaze nám! Mámeť mocného
spomocníka, Ducha svatého. On nás slabé a mdlé ku konání
všeho dobrého sílí. on dar síly vylévá na nás, bychom mile
a rádi všecko snášeli a podnikali, čímž se čest a sláva Boží
a spasení naše rozmáhá. Tohoto daru jest nám velmi potřebí
nejen k setrvání na cestě cnosti a ku konání dobrých skutků,
nobrž i kdykoli něco trpkého a těžkého pro Boha a pravdů

trpěti musíme. Abychom tedy i tohoto vzácného daru nabyli,
vzývejme opět Ducha svatého, říkajíce: Přijď Duše svatý a rač
nám daru síly uděliti!

5) Pátý dar Ducha svatého jest dar umění. Tímto vzá
cným darem zvláště své povinnosti k Bohu, k sobě a k bližnímu,
jakož 1 cestu bezpečně do nebe vedoucí poznáváme. I tento
dar Ducha svatého jest předrahou a přežádoucí věcí, a šťasten
jest ten člověk, kdož jej má. Neb ten a taký snadno poznává
nepřátely spasení svého, a jak by jim odolal, a ohnivé šípy
jejich uhasil. Můžemeť sice tohoto daru nabýti posloucháním
slova Božího, dotazováním se a čtením, avšak bez Ducha sva
tého bychom přece nikdy nevynikli, Duch svatý přece vezdy
jest a zůstává první příčinou daru toho. Protož opět skrou
šeně ho vzývejme, volajíce: Přijď Duše svatý, a rač nám daru
umění uděliti.

6) Šestý dar Ducha svatého jest dar pobožnosti. "Tento
drahý a vzácný dar dohání a připuzuje člověka, by všecko mile
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a hotově činil, což k službě Boží patří, čímž se jmeno Boží
posvěcuje, a čest a sláva jeho zde na zemi rozšiřuje. Duše,
která tento dar má, ráda se modlí, ráda dny Bohu zasvěcené
světí, ráda se z hříchů svých zpovídá, ráda tělo Kristovo pří
jímá, ráda Bohu dnem i nocí slouží, a v službě této žádné
těžkosti, žádného hořkého břemena, nobrž svrchované sladkosti
nalézá. „Ů jak sladko jest,“ volá nábožný Tomáš Kempenský,
„sloužiti Bohu! Jak sladká a líbezná jest služba Boží. Skrze
ni můžeme sobě zjednati radost bez konce!“*“) I svatý Pavel
ji na výsost vychvaluje, anto dí a „Pobožnost ke všem věcem
jest užitečná, mající zaslíbení života, kterýž nyní jest, 1 budoucího.“© (1.Tim.4,8.)Atakvskutkujest;nebopobo
žnost dělá člověka Bobu příjemného, Bůh pobožnému dává své
otcovské a nebeské požehnání, jest štítem jeho a chrání ho, by
na věky nebyl zahanben. Vyžádejme si tedy i tohoto daru na
Duchu svatém, a protož opět a opět volejme: Přijd Duše svatý,
a rač nám daru pobožnosti uděliti!

7) Poslední dar Ducha svatého jest dar bázně Boží. Tento
dar jest korunou, jádrem a vrchem ostatních. V tomto daru
se všecko možné blahoslavenství zahrnuje, a protož prozpěvuje
také korunovaný prorok v ta slova: „Blahoslavený muž, kterýž
se bojí Hospodina, mocné na zemi bude sémě jeho, a rodina
jeho požehnána bude“ (Žalm 111, 1. 2.) Protož dí tolikéžslovoBoží:„PočátekmoudrostijestbázeňbBoží.“© (Eklesia
stik. 1, 16.) Ten dar neučí nás, Boha se báti týmž způsobem,
jakovýmž se bojí otrok pána svého, nobrž učí nás, bychom se
ho báli, jakož se dobré děti milovaného a milujícího otce bojí.
Ten dar nás učí, bedlivě se chrániti, bychom Božího znelíbení
na sebe nepřitáhli, ničím, ani tím nejmenším hříchem Boha
svého nerozhněvali. Předrahý a přežádoucí dar jest bázeň Boží,
jestit to dar, kterýž zřídlem jest a studnicí nevýmluvného bla
hoslavenství. Kýžby i tento dar vylil na nás Duch svatý! A
protož ho opět vzývejme, a den po dni k němu volejme: Přijď
Duše svatý, a rač nám daru dázně Boží uděliti, bychom co

*) De imit. Christi lib. 3. c. 10.
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dobré dítky Boha se báli, a svatá přikázání jeho v pocti
vosti měli!

(Vůbec chcemeli, aby milost Pána našeho Ježíše Krista,
a láska Boží a účastenství Ducha svatého byly se všemi námi
bez přestání, Ducha svatého vzývejme, volajíce k němu, jako
onen nábožný pěvec náš:

„Přijdiž k nám, o Duchu svatý,
Všech milostí pramene;

Sešliž oheň v nebi zňatý
V naše srdce studené.

Hle chudí jsme — rač vylíti
Dary své a poklady;

Osvěť nás; a dejž uzříti
Věčné pravdy základy.“

Druhý rozdíl.

Učení církve katolické o milosti Boží.

S. 104. Co jest milost Boží.

Milost vůbec slove každé dobrodiní, kteréhož člověk beze
všeho zasloužení nabývá. V tomto smyslu jest zvláště vykou
pení naše skrze Ježíše Krista, Syna Božího, a naše ospravedl
něni skrze jeho zásluhy pouhá milost. Slovem „milost Boží“
se ale vlastně znamená to, což Duch svatý aneb Bůh skrze
Ducha svatého v nás působí, anto nás pomocí svou předchází,
námi mrtvými a raněnými hýbá, nás vzbuzuje a osvěcuje, volá
a dary své nám poskytá. Všeckyý ty prostředky, jichžto Duch
svatý užívá, by nás očistil ospravedlnil, posvětil, posilnil autyrdil,zahrnutyjsouveslově„malost.“© MilostBožítojest,
když nás Duch svatý skrze hlasatele slova svého ku poznánídobréhovedeakvykonávánítéhožponouká.© MilostBožíto
jest, když nám rozličné příležitosti ku poznání vůle své a k vy
konávání dobrých skutků podává. Milost Boží to jest, když
nás skrze slova a napomínání toho onoho nábožného přítele,
aneb skrze jeho ušlechtilé příklady k cnosti probuzuje. Milost
Boží to jest, když v mysli naší dobrá myšlení a chvalitebná
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tvoří předsevzetí. Milost Boží to jest, když hříšníka ku po
vstání z hříchů budí, a k napravení života nabízí. Toto vše
působí v nás Duch svatý skrytou, neviditelnou mocí beze vší
naší zásluhy, z pouhé toliko dobroty a lásky své. Aneb čím
sobě toho člověk zasloužil, zrodíli se znovu z vody a z Ducha
svatého k životu pravému a blaženému? (Jan. 3, 3—6.) Čím
si toho zasloužil, obnovíli se duchem mysli své? (Efes. 4, 23.)
Čím si toho zasloužil, oblečeli nového člověka, kterýž podle
Boha stvořen jest v spravedlnosti, a svatosti pravdy ? (Efes. 4, 24.)
Ničím, dokonce ničím sobě toho nezasloužil. Učinil mu to Duch
svatý beze vší zásluhy jeho, z pouhé lásky a dobroty. Tou
příčinou píše apoštol svatý Pavel: „Jestli pak z malosti, již
ne ze skutků: sic jinak milost již není milostí.“ (Řím. 11, 6.)
V tentýž smysl píše i na jiném místě, anto vece: „Kterýž nás
vysvobodil a povolal povoláním svým svatým, ne podle skutků
našich, ale podle uložení svého a milosti.“ (Tim. 1, 9.)

Teď již, jakž se domníváme, dlužno povědít, co vlastně
milost Boží jest. Milost Boží jest ta pomoc, kterouž nám Duch
svatý ku ctnému, svatému, blaženému životu uděluje. Římský
katechismus praví výborně a krátce: Milost Boží jest studnice
vody vskakující do života věčného.*“)

Poněvadž však Pán Ježíš, jakž sám o sobě dí, jest cesta
a pravda 1 život, a žádný nepřichází k Otci, než skrze něho
(Jan. 14, 6.): tou příčinou leží na jevě, že se po pádu prvních
našich rodičů žádné milosti, k životu věčnému pomáhající, člo
věku neuděluje, leč skrze Ježíše Krista. Základ milosti Boží
jest tedy nestihlá a nesmírná zásluha Ježíše Krista. „Milost
Boží skrze Ježíše Krista, Pána našeho.“ (Řím. 7, 25.) Pro
Ježíše a jeho nestihlé zásluhy, kterýchžto sobě dobrovolným
podstoupením přehořké smrti své jest získal, přispívá nám Duch
svatý svou svatou pomocí, k cnosti a svatému náboženství nás
vede, a milost svou v duši naši vlévá. A protož se milost Boží
i také milostí Kristovou může nazývati.

Z ohledu toho již takto milost Boží můžeme vyložiti. Mi

*) Catech. ex decreto Concil. Trid. Viennae 1827.
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Jost Boží jest dar nadpřirozený a nezasloužený, kterýž člověku
darmo a skrze zásluhy Ježíše Krista se uděluje ku posvěcení
duše a k spasení věčnému. Tato milost Boží jest ten největší
dar, převyšující všecky poklady a všechy přirozené dary, jakož.
jsou: krása, síla, zdraví, učenost atd., a této milosti máme co.
děkovati, jestliže cos prospěšného činíme k životu věčnému.Totoučeníjestnanejvýšspasitelnéautěšitelné.© Ono
má v sobě moc, nás 1 ctnostnějšími 1 blaženějšími učiniti..
Neboť:

a) Takým způsobem lépe poznáváme nestihlou lásku a do-
brotu Boží; takým během poznáváme světleji a úplněji i svou
povinnost, svého srdce od Boha neodtrhovati, nébrž raději užšími
svazky s ním Se spojiti, Čímž ovšem se cnostnějšími a lep“
šími stáváme.

b) Avšak z tohoto učení o milosti Boží prýští se člověku.
i nevyvážný pramen slasti a útěchy. Nebo z tohoto učení na
býváme toho přežádoucího přesvědčení, že nejsme sami sobě
ostaveni, nobrž že nás všech zásluh prázdné lidi Bůh svou mi
lostí předchází, volá, osvěcuje, budí 1 sílí, a že on sám mdlobě
a nestatečnosti naší přispívá ku pomoci. Můželi ale cos po

těšitelnějšího býti nad to pomyšlení, že ten, jenž nebem a zemí
vládne, naším jest ochrancem a pomocníkem? —

c) Z tohoto učení nabýváme konečně jistoty, že člověk
není žádným chatrným a sprostým tvorem; nobrž že jest veliký,
vzácný a drahocenný před obličejem Božím, ježto milost Boží
tak tajemným a podivným způsobem pečuje 0 něj.

8. 105. Milosti Boží jest člověku potřebí.

Pomoci Ducha svatého jest nám nevyhnutelně potřebí..
Nebo ač vtělený Syn Boží „nás vykoupil od všeliké nepra
vosti a očistil“ (Tit. 2, 14.); ač nám svou předrahou krví od
puštění hříchů vyjednal, a nás „smířil s Bohem skrze kříž“
(Efes. 2, 16.); avšak přece zůstává v nás příchylnost k zlému
(Galat. 2, 16.) a nestatečnost k dobrému. Nepomáháli nám
tedy Bůh, nepůsobíli on sám svou neviditelnou mocí na nás,
my Sami ze sebe nic nemůžeme. Můžeme sice vtipem a bo
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hatstvím svým, pracovitosti, pilností a podnikavostí svou toho
1 onoho dosáhnouti a k místu žadoucímu přivésti; než ale tím
vším nemůžeme spůsobiti, aby se nám brány nebeské otevřely.
Nepronikáli nás milost Ducha svatého, nemůžeme ani nic spa
sitelného mysliti, tím méně něco dobrého konati, zač bychom.
věčnou vzíti mohli odplatu. Tou příčinou už malý katechismus,
jehož se ve školách našich užívá, určitě a zřetelně praví: „Ka
tolický křesťan má vědět a věřiti, že jest milosti Boží k spa
sení nevyhnutelně třeba, a že člověku bez milosti Boží nelze co
prospěšného k životu věčnému činiti“ A dobře tak praví,
nebo bez milosti Ducha svatého, jakž svědčí apoštol svatý Pavel
(1. Kor. 12, 3), nemůžeme ani říci: Fán Ježíš! Dělej tedy
člověče, co dělej, jestliže Bůh tebe milostí svou nepředchází,
jestliže tebe neosvěcuje, nezahřívá, nevzbuzuje a nesílí, nic zajisté
dobrého ani chtíti ani činiti nebudeš. Bez milosti Boží budeš

podoben zemi, kteréž sice mohůútnosti jsou propůjčeny, by roz
dílné byliny vydávala, avšak jich přece nevydává, pakli jí Bůh.
slunce a deště nedává. Pěkně píše o tom svatý otec Rehoř:
„Úo země jest bez vody, to duše bez milosti. Jako země, kteráž.
se rosou nesvlažuje, bylinami se neodívá, kvítím neozdobuje, a.
hojné žní neposkytuje: rovně tak duše milosti prázdná neodívá.
se cnostmi, a se nenese K nebeským a užitečným věcem.“ ')
A jak krásně svatý otec Augustin mdlobu a nestatečnost lidskou
vyznává! On dí v ta slova: „Pane, vyznávám se, že nejsem.
nic jiného, než pouhá marnost, stín smrti, a jakási propast tmavá,
a země marná a prázdná, kteráž bez požehnání tvého žádné
byliny nevydává, ovoce také jiného nenese, leč zahanbení, hřích
a smrt. Měl-li jsem kdy co dobrého, to tvé jest, a mámje
od tebe. Stál-li jsem kdy, tebou jsem stál; ale když jsem
padl, sám od sebe jsem padl, a vždycky bych v blátě ležel,
kdyby ty byl nepozdvihl mne. Vždycky bych slepým byl, bys
ty byl neosvítil mne.“ *)

Bez milosti Boží nemůžeme tedy nic. Nemůžeme přiká
zání Božích ostříhati, nemůžeme z hříchů svých povstati, ne

!) In psalm. 142. 6. *) Solilog. animae ad Deum.
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můžeme se káti, nemůžeme se modliti, nemůžeme ani „mysliť
něco sami ze sebe jakožto sami ze sebe.“ (2. Kor. 3, 5.)
S milostí Boží ale můžeme všecko, můžeme i to nejtěžší. Kdo
jest tedy, ježtoby nenahlížel, že milosti Boží každému člověku
jest na nejvýš potřebí? Obzvláště ale jest milosti Boží potřebí,
jak ku počátku ctného, svatého a blaženého života, tak 1 k se
trvání v něm. Potřebí jest milosti Boží, abychom všecky, 1 malé
a všední hříchy poznali; potřebí jest nám milosti Boží k litosti,
k napravení života, ku přemahání těla, k víře, naději a lásce ;
slovem, potřebí nám jest milosti Boží ke všem těm dobrým
skutkům, za kteréž vzíti máme věčnou odplatu. Protož vyřkla
také svatá církev kletbu nad každým, „jenžby řekl, že bez
předcházejícího Ducha svatého vnuknutí, a bez jeho pomoci,
může člověk věřiti, doufati, milovati aneb se káti.“ *)

Vímeli již, že milosti Boží všem nám jest velice potřebí,
že sami ze sebe nic nemůžeme, že toliko milostí Boží jsme,
což jsme, stojíce jen dotud, dokudž nás Bůh drží: vyznejme
tedy mdlobu a malomocenství svoje před Bohem, a vše dobré,
což zamýšlíme a činíme, ne sobě, nobrž Duchu svatému při
čítejme. Nemajíce ničeho, čehož bychom nebyli dostali, možnáli,
bychom se pýchou zpiali, abychom Bohu cti a slávy nevzdali,
jimžto toliko stojíme a nepadáme ? Blahoslavený Tomáš Kem
penský dí: „Kdybysi celou biblí a všecky výpověd mudrců
nazpaměť uměl, co by ti to všecko platno bylo, kdybysi neměl
milosti a lásky Boží ?“

$. 106. Milost Ducha svatého jest velmi mocná, účinlivá a vítězná.

Velmocná jest milost Boží. S ní může člověk všecko za
počíti, všecko k místu dovésti, všecko dokonati. Kdo ji má,
může se svatým Pavlem volati: „Všecko mohu v tom, kterýžmneposilňuje.“© (Filip.4,13.)MocaúčinlivostmilostiBoží
nejlépe ale poznáme, zření-li svoje obrátíme na to, což v člo
věku působí. Písmo svaté obzvláště tyto následující účinky
Duchu svatému a jeho milosti zřejmě a výslovně přičítá.

+) Concil. Trident. sess. 6., c. 1.
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1) Tvoří a činí v člověku nové srdce, jak čteme u pro
roka: „Dám vám srdce nové, a ducha nového položím upro
střed vás. ——A ducha svého položím uprostřed vás: a učiním,
abyste v přikázaních mých chodili, a soudů mých ostříhali i či
nili.“ (EÉzech. 36, 26. 27.)

2) Znovu lidi zplozuje k životu věčnému, což dosvědčuje
Duch Boží skrze ústa apoštolského knížete řkoucího: „Požeh
naný Bůh a otec Pána našeho Ježíše Krista, kterýž podle ve
likého milosrdenství svého znovu zplodil nás k naději živé.“
(1. Petr. 1, 3.)

3) Z mrtvých křísí a obživuje podle slov Pavlových:
„A když jsme byli mrtvi v hříších, spolu obživil nás v Kristu,„jehožtomilostíspasenijste.“| (Efes.2,5.)

4) Osvěcuje nás, jak svědčí slovo Boží: „Bylo světlo pravé,
kteréž osvěcuje každého člověka.“ (Jan 1, 9.)

o) Zbuzuje a ponouká ku pokání, jakž opět svědčí slovo
Boží: „Oslavovali Boha, řkouce: Tedy i pohanům Bůh pokání
dal k životu“ (Skut. Apošt. 11, 18.)

6) Otvírá srdce, jakož dí písmo: „Otevřel Pán její (Lidye)srdce,abypilnabylatoho,cožseodPavlapravilo.“© (Skut.
Apošt. 16, 14.)

7) Táhne nás k sobě, což dosvědčuje sám Kristus Pán
řkoucí: „Žádný nemůže přijíti ke mně, jediné leč Otec, kterýž
mne poslal, přitáhne ho. (Jan 6, 4.)

8) Nejposléze působí i chtění i dokonání podle těch slov:
„Bůh zajisté jest, kterýž působí ve vás i chtění, i dokonání,
podle dobré vůle.“ (Filip. 2, 13.)

Jak velmocná jest milost Boží, vysvítá zvláště z toho, že
z velikých hříšníků umí dělati veliké Svaté, a z nepřátel přá
tely a syny Boží. Důkazem toho jsou přemnozí hříšníci, jenž
se, milostí Boží byvše obměkčeni, k Bohu navrátil. Uvozujeme
ku paměti toliko Matouše, Zachea, Maří Magdalenu, lotra na
kříži, Pavla a Augustina. Pavel jsa takořka „vlk hltavý,“ v oka
mžení v tichého a krotkého beránka byl proměněn. Z nádoby
ukrutnosti stala se nádoba vyvolená. Pyšný tento Fariseus stal

Wmw

se poníženým křesťanem; rouhač tento jmena Ježíš věrným
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jeho učedníkem; nejukrutnější a nejzatvrzelejší tento víry kře
sťanské pronásledovník nejhorlivějším jejím zvěstovatelem. O tomto
Pavlově obrácení píše svatý Jan Zlatoústý v ta slova: „Viděl-li:
kdo většího zázraku nad onen, jenž se s Pavlem stal? Byltě
to zajisté větší div, vůli Pavlovu k sobě přivábiti a překonati,
než mrtvé vzkřísiti k životu. Nebo při vzkříšení mrtvých při
rození bez odporu toho poslouchalo, jenž mu rozkazoval, zde
ale na svobodné vůli to záleželo, chtělali se pohnouti, či svo
lení svého odepříti.“*) Tak též učinil ten milosrdný Pán a
slitovník 1 s Augustinem. Z nepřítele svého učinil sobě přítele
a Syna, a z hříšníka velikého Svatého. Před svým obrácením
pokládal to Augustin za věc dokonce nemožnou, těla čistoty
ostříhati. Po svém obrácení s radostí vyvolal: „Jaká se to
změna stala v srdci mém? Nyní nalézám svou největší blaže
nost v odříkání se toho, bez čehož, jak se mi vidělo, nemohl
jsem prvé živ býti!“ Zkusil toho tedy sám na sobě, co milost
Boží může, jak mocná a vítězná jest, jak i ty věci, kteréž se
nemožné býti zdají, možné činí, a protož z nejhlubší útroby
srdce svého opět zvolal: „Milost Boží jest nejtajemnější, vnitřní,
podivnou a nevyslovnou mocí, jenž z nechtících chtící činí.“ Co
tedy koli dobrého aneb zamýšlíme aneb činíme, Duchu svatému
a jeho milosti připisovati dlužno. Každý paprslek svatého svě
tla, jenž rozum náš osvěcuje, bychom to, což k spasení slouží,
poznali; každý dobrý pomysl, kterýž v nás zniká; každé ušlech
tlé pohnutí mysli naší; každé sličné a nábožné předsevzetí
srdce našeho, bychom to, což jsme poznali, i chtěli, započali,
dokonali; slovem, každé dobré pomyšlení, každá dobrá žádost,
každé dobré slovo, každý dobrý skutek náš ovocem jest pracu
jící v nás milesti Boží.

Avšak jakkoli milost Boží tak svrchovaně mocná, účinlivá
i vítězná jest: nicméně svobodné vůle naší nás nikoli nezba
vuje. Mocně sice zbuzuje, vábí i táhne nás k dobrému, avšak
přece nenutí; nobrž na vůli nám dává, k čemu bychom se chtěli

nakloniti, k ebrému-li, čili ke zlému. Pro tu přičinu při vší.

+) Homil. de comvers. Pauli.
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milosti, kterouž Duch svatý mdlobu a nestatečnost naši podpo
ruje, zlými zůstáváme, jestliže srdce Duchu svatému neotvíráme,
hlasu jeho neposloucháme, jím se vésti nedáme, a s milostí jeho
snažně spolu nepracujeme.

Jsmeli odporní Duchu svatému, nemůže v nás milost Boží
úplně 'působiti, coby sloužilo k životu věčnému. Nebo jako
země ztěží nese plodin, nepršíli na ni úrodný déšť, ani déšť co
může zploditi bez země: rovně tak i milost Boží neúčinkuje
úrodně v nás, jestliže jí nepodporujeme vůlí svou. „K šťast
nému zléčení,““ pravil onen starý věhlasný Hippokrat, „potřebí
jest netoliko, by lékař svou povinnost konal, nobrž by i ne
mocný, což povinen jest, zachoval.“ Rovně tak jest i s milostí

Boží. Jestliže jí člověk nepovolí, jestliže zahálí, spolu s ní ne
pracuje, a snad jí dokonce odporen jest: nadarmo milost před
chází; nadarmo hýbá, zbuzuje, osvěcuje; nadarmo tluče a volá;

„nadarmo ponouká, vábí a táhne. Nemáli tedy milost Boží včlo
věku zmařena býti, musí jí člověk srdce své otevříti, a spolu
s ní snažně pracovati. Tou příčinou praví svatý Cyril Jeru

"salémský v ta slova: „Štědrý jest Bůh, a hotov k dobročinění;
čeká ale na jednoho každého vlastní vůli. *) Bůh chce, by
člověk spasitelného vyučování, kterýmž nás ku poznání dobrého
vede, sobě všímal, a jeho nezanedbával. Chce, by člověk kaž
dého dobrého vnuknutí a pomyšlení, každého nábožného před
sevzetí a úmyslu, zvláště pak hlasu svědomí svého, jakožto
hlasu a puzení Ducha svatého, šetřil a následoval. Chce, aby
člověk žádostem svým odporoval, a k podané sobě milosti Boží

vlastní práci, pilnost a snažnost připojil; nikoho však nenutí.
(I toto učení jest svrchovaně spasitelné a utěšené; neboť:
a) Vímeli, že milost Boží jest tak mocná, že s ní všecko,

a bez ní nic nemůžeme, tím více si ji vážíme, a tím více jí
vyhledáváme. Děláli z hříšníků veliké Svaté, může i nás na
praviti, a z kalužin hříchů vytrhnouti, pokudž jen jí odporovati
nebudeme, a S ní věrně pracovati chceme.

b) Vímeli, že Bůh nepomáhá než těm, jenž snažné spolu

*) Catech. in praef.
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s milostí jeho pracujou, budemeli zaháleti, a snad dokonce té
milosti odpírati ?

c) Vímeli, že člověk milosti Boží může také odpírati, a
tím tresty toho 1 onoho světa na sebe uvaliti: nebudemeli pilni
a pozorni každého vnukání, hnutí a zbuzování, kteréž se půso
bením Ducha svatého ozývá v srdcích našich ?

d) A jak utěšené jest také to pomnění, že s milostí Boží
všecko, i to nejtěžší můžeme. Můžli býti které přikázaní Boží,
jehož bychom nemohli ostříhati? Můžli který hřích býti, jehož
bychom zniknouti nemohli? Koho sílí ta vítězná „moc, kteráž
se v nemoci dokonává“ (2. Kor. 12, 9.), ten zajisté může vše
cko. Možnáli tedy, abychom se malomyslností sevříti a podtrh
nouti dali, když vnadidla a pokušení tohoto světa na nás dolé
hají? Můželi nás cos potkati, čehož bychom s milostí Boží
nemohli přetrpěti? Jeli která rána, která bolest, které soužení,
která strast a bída, ježtoby nás překonati mohla, sílí-li nás
všemocná milost Boží?

e) A nejposléze, poněvadž milost Boží svobodné vůle nás
nezbavuje, a nás k ničemu nenutí, neníli to svrchovaně utěšené
a radostné, že svobody své užívati, a tudíž zásluhu svou před
Bohem rozmnožiti můžeme? Nebo jelikož jsme dobrého cos.
z vlastní dobré vůle vzali v úmysl, a k místu též přivedli, ne
bude nám to nepřičtěno, nobrž za velikou zásluhu položeno.

S. 107. Komu a kdy Duch svatý milost svou rozdává.

Každý člověk tolik milosti přijímá, což mu jí jest potřebí
ke ctnému, šlechetnému a blaženému životu. Žádného Bůh ne
vyjímá, žádného nepropouští lačného a prázdného, každému po
dle dobré vůle své dává jí v dostatku. Co řekl Bůh k svatému
Pavlovi, toť i ku každému z nás až posud praví: „Dosti máš
na milosti mé.“ (2. Kor. 12, 9.)

Nejhojněji dává ale Duch svatý milost svou

1) pokorným, těm totiž, kteříž nespoléhají na vlastní zá
sluhy, nobrž mírně o sobě smejšlejí, sobě nic, Bohu všecko
přičítajíce. Tou příčinou praví apoštol svatý Petr: „Bůh se
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pyšným protiví, pokorným pak dává milost svou.“ (1. Petr. 5, 2.)
Podobně milost Ducha svatého udělena bývá

2) těm, kteříž vroucně o ni žádají, kteříž uznávajíce sla
bost a mdlobu svou v duchu poníženosti a se synovskou dů
věrností Boha za ni prosí. „Otec váš nebeský, dí Kristus Pán,
dá Ducha dobrého těm, kteříž ho prosí.“ (Luk. 11, 13.) Nad
to výše uděluje Bůh svou milost

3) i těm, jenž slova Božího pobožně poslouchají. Toho
jsou důkazem ti zástupové, kteříž na den seslání Ducha svatého
apoštola Petra slovo Boží hlásajícího jsou poslouchali. I pro
nikla je všecky milost Boží, a „skroušení měli nasrdci, a řekli
k Petrovi, a k jiným apoštolům: Což učiníme, muži bratří ?“
(Skut. Ap. 2, 37.) Toho na sobě zkusila 1 jedna žena jmenem.
Lidya, prodavačka šarlatu města Tyatyrských, jenž pilně a po
božně svatého Pavla poslouchala, a tudy milosti Boží dosáhla,
že se její srdce otevřelo, a ona se obrátila. (Skut. Ap. 16, 14.)
Toho jsou důkazem všickni ti tisícové a milionové lidí, jenž hlá
sáním svatých apoštolů a jejich nástupníků a náměstků na víru.
Kristovu byli obráceni a Bohu získáni.

Nejhojnější ale studnice, z nížto se prýští pokladové mi
losti Boží, jsou svátosti. Zde „z plnosti jeho všickní béřeme““
(Jan. 1, 16.) zde živých vod nevyvážný jest pramen; zde sklad
a vrch vší dobroty a lásky Boží. Na křtu svatém býváme oči
štěni, a v Kristu jako nové stvoření k věčnému životu z vody
a Ducha svatého zrozeni a posvěceni. (Jan. 3, 5.) Ve svátosti
svatého biřmování býváme posilněni a potvrzeni v Kristu Ježíši,
„kterýž pomazal nás — kterýž 1 znamenal nás, a dal závda
vek Ducha svatého v srdce naše.“ (2. Kor. 1, 21. 22.) Svá
tostí oltářní krmení býváme tělem Krista Pána a krví jeho na
pájeni (Jan. 6, 55.), a my s ním, a on s námi spojeni. (Jan.
6, 56.) Ve svátosti pokání odpouštějí se nám po křtu spáchaní
hříchové. (Luk. 15, 12—32. Efes. 5, 1.) Posledním pomazá
ním nabýváme ulehčení a potřebné milosti jak ku prospěchu
duše, tak i často ku prospěchu těla. (Jak. 5, 14. 15.) Svěce
ním knězstva se milost uděluje těm, jenž se službě církevní
oddávají, aby na místě Kristově poselství konali (2. Kor. 5, 20.)



288 Komu dává Duch sv. milost svou.

a byli rozdavači tajemství Božích. (1. Kor. 4, 1.) Skrze svá
tost stavu manželského uděluje se muži a ženě milost, aby spolu

v lásce byli spojeni, jako Kristus s církví. (Efes. 5, 25.) Nej
posléze vrch a plnost vší milosti Boží dochází k nám skrze
nejdražší oběť mše svaté; neb zde se za nás Syn Boží způso
bem nekrvavým obětuje, a představuje se nám před oči ne ji
náče, než jakoby před našima očima byl křižován. (Galat. 3,
1. — 1. Kor. 11, 23—25. Žid. 7, 25.)

(Tiť jsou tedy prostředkové, kterýmiž milost Boží k nám
dochází. Těmito cestami z plnosti béřeme poklady nejvzácnější,
všecky statky a klenoty tohoto světa daleko převyšující a pře
sáhající. Ale ach nastojte, jak málo umějí si lidé vážiti milosti
této! Co všecko neděláme, bychom u některého mocného člo
věka milosti došli? ©Býváli nám tu cos těžkého a obtížného?

A hle, pro dosažení milosti Boží tak málo činíme a podnikáme!
Se vší snažností usilujeme o to, bychom sobě vyjednali milost
u velikých a mocných tohoto světa pánů, vědouce, že nám prospětimohou.© Bojímesejejichnemilosti,poněvadžvíme,že
nám škoditi mohou. I proč tedy tolikéž s touže snažností ne
vyhledáváme milosti Boží, a nebojíme se jeho nemilosti? Zdali
Bůh nám nemůže více dobrého uděliti, ale více nás také ztre
stati, než kterýkoli světa tohoto mocný pán? Pro milost ve
zdejších pánů nasazujeme často své pohodlí, jmění, zdraví, svou
krev 1 život svůj: a pro dosažení milosti a lásky Boží bývá
nám i ta nejmenší práce s obtížením. Jsmeli v milosti Boží
postaveni, nemilost všechněch králů a knížat tohoto světa nic
nám uškoditi nemůže. Ztratili-li jsme ale milost Boží, milost
celého světa nic nám neprospěje. Neměli-li bychom tedy milostiBožívícevyhledávatinežlimilostilidské?© Vědouce,že
Bůh „nás slyší, a že docházíme těch věcí, kterýchž od něho
žádáme“ (Jan, 5, 15.), vzývejme ho tedy, vroucně, horlivě i
často se modlíce, by nás mdlé a křehké ráčil dary a milostmi
svými opatřiti. Utíkejme se ke svátostem, skrze které Duch
svatý milost svou v plnosti vlévá v duši naši. Přijímejme je
hodným a připraveným srdcem, pilně spolu a snažně pracujíce,
„abychom milostí Boží nadarmo nepřijímali.“ (2. Kor. 6, 1.)



Sedmá částka.

0 svátostech.

Částka tato jedná:
1) O svátostech vůbec.
2) O svátostech zvláště.

První rozdíl.

Učení církve katolické o svátostech vůbec.

S. 108. Co jsou svátosti.

Mluvili jsme o milosti Boží, kterážto se zvláště tajemnému
a mocnému působení Ducha svatého příčítá. Pravili jsme též,
že tatáž milost Boží obzvláště skrze svaté svátosti bývá nám
udělena. Již tedy k učení o svátostech přistupme, a coby svá
tost byla, pilně pozorujme. Svatý Augustin nazývá svátost zna
mením věci svaté.“ *) Tomu abychom dobře porozuměli, věděti
náleží, že znamení jsou rozdílná. Některá jsou přirozená, jako
dým znamení jest ohně. Jiná jsou z ustanovení lidského, k tomu
směřujíce, k čemu od lidí nařízena jsou. Tak ku příkladu venku
na domě pověšená tabulka vyznamenává, že vnitř v domě aneb
se něco prodává, aneb nějaký řemeslník obývá. Všechna pak
tato znamení, a nechať jsou přirozená aneb z ustanovení lid
ského, náležejí k zraku aneb k sluchu. Tak k. p. znamení ně
komu dané praporcem náleží k zraku, zvuk trouby a bubnův
náleží ale k sluchu. Svátost jest také znamení, znamení ale
takové, kteréž sám Bůh zřídil a ustanovil, a jemužto takovou
moc, sílu a oučinnost propůjčil, že netoliko něco vyznamenává
a ukazuje, alebrž také v skutku to, což vyznamenává, působí.
Svátosti nového zákona jsou tedy znamení oučinná; neboť ony
nejen vyznamenávají, nobrž skutečně působí a udělujou milost
Boží, milost tu, kteráž nás ospravedlňuje, posvěcuje a všemi

*) De civit. Dei 10, 5.

Jirsík, dogmatika. 19
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cnostmi ozdobuje. Z čehož dosti povrchu jest, coby svátost
byla, věc totiž taková, jižto smyslové naši chápají, a kteráž
z nařízení Božího nejen milost Boží vyznamenává, nobrž skrze
kterouž Bůh, mocí slova svého v skutku duše naše uzdravuje,
duchovní úmluvou nás sobě zavazuje, a dává nám milost svou.
Aneb jakož krátce a dobře Římský katechismus praví: „Svá
tost jest viditelné znamení neviditelné milosti, kteréž jest od
Krista Pána k našemu posvěcení ustanoveno.“

Říkáme viditelné znamení, poněvadž při každé svátosti
musí něco býti, což se dá viděti aneb slyšet. Tak ku příkl.,
když člověk křtěn bývá, lije se voda na. jeho hlavu; to jest
tedy čin viditelný. Avšak jest 1 slyšeti slova: „Já tě křtím
ve jmenu Otce, i Syna, i Ducha svatého.“ Zde jest tedy voda
a slovo Boží, aneb živel a slovo, a na těch dvou věcech, z nichžto
se jedna může viděti, a druhá slyšeti, záleží znameni svátosti
svatého křtu. "Tak se to má i s jinými svátostmi. Při každé
jest slyšeti slovo, a viděti jest věc zevnitřní, nám věc duchovní
připomínající. Při svátosti svatého biřmování maže biskup čelo.
svatým křižmem a modlí se, což i viděti i slyšeti se dává. Ve
svátosti oltářní jsou způsoby chleba a vína, a jest slyšeti 1 slova,
kteráž kněz nad těma způsobama říká. Při svátosti pokání
viděti a slyšeti se mohou ona znamení a slova, skrze kteráž
hříšník skroušenost srdce svého a vůbec vnitřní stav duše své

dává na jevo, a rozhřešení dosahuje. V posledním pomazání
smyslové nemocného svatým olejem mazání bývají, a kněz se
nad nemocným modlí, což ovšem i do očí i do uší padá. Při
svěcení knězstva viděti se může vzkládání rukou a slyšeti jest,
an se biskup modlí. Ve svátosti manželstva viděti jest manžele,
a slyšeti jest slova, kterýmiž se v řádné manželství s sebou
oddávají.

Proč ale Bůh tato viditelná, smyslů našich se dotýkající
znamení ustanovil? Nemohl-li člověka i bez takových zevnitřních
znamení posvětiti, ježto milostmi svými úplně vládne.? Mohl
ovšem. Ale jeho svaté moudrosti se líbilo, aby všecky milosti
jeho ne jináče, než skrze tato viditelná znamení na nás do
cházely. Neboť znal mdlobu a nedostatečnost rozumu našeho,
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znal i tělesnost a zpozdilost naši k věcem duchovním, a protož
potřebí bylo, aby křehkost naše takovýmžto zevnitřním způsobem
napravována, od zlého odvozována, a k dobrému zbuzována,
a vedena byla. Dobře řekl svatý Jan Zlatoustý: „Kdybys pouhý
duch byl, bylby Bůh tobě netělesné, to jest duchovní a ne
viditelné dary udělil; poněvadž ale duše tvá s tělem spojenajest,
dává tobě své milosti pod znamením tělesným a čitelným.“ *)
Dále ustanovil je proto, poněvadž chtěl, abychom, jsouce napo
menuti touto zevnitřní věcí, fím pevněji věřili, a tím úplnějj
ujištění byli, že se nám v skutku milost uděluje. Jako v starém
zákoně Bůh zaslíbení svá potvrzoval rozličnými zázraky: rovně
tak 1 v novém zákoně, kdykoli prominutí hříchů, zdílení Ducha
svatého a jiné obzvláštní milosti lidem zvěstoval a přisliboval,
jistá zevnitřní, smyslu pochopná znamení ustanovil, kterýmiž
se jako nějakým rukojemstvím zavázal, že splní, což slíbil.
Posléz i proto tato viditelná znamení milosti své ustanovil, aby
byla jako hesla křesťanská, kterážby k rozeznání věřících od
nevěřících sloužila, a pravé oudy církve i tímto svazkem spo
lečným spojovala.

Říkáme dále, že jsou svátosti viditelná znamení neviditelné
mlosti, poněvadž tu milost, kterouž vyznamenávají, skutečně
udělují, ačkoliv očím našim vidoma a patrna není.

Slují posléz znamení k našemu posvěcení ustanovená, aby
se nám tak na rozum dalo, žeby samy o sobě, přirozenou
svou mocí nemohly nám milost Boží uděliti; alebrž že mají
moc působiti od svého původa Ježíše Krista, jehožto láska a
dobrota je tou blahočinnou mocí opatřila. Tak k. p. člověk,
jenž lije vodu a slovo říká, nemá do sebe té moci, jiného od
hříchů očistiti, ani ten, kdož pokřtěn bývá, cos takového sám
v sobě může spůsobiti; nobrž moc ta a to působení pochází
od zaslíbení Kristova. Kdyby nebyl Kristus slíbil, že člověku
skrze vodu a tato slova hříchové budou odpuštěni, všecko umý
vání by marné a nadarmo bylo. Že ale Kristus Ježíš s těmito
zevnitřními a viditelnými věcmi takovou milost spojiti mohl a

*) Hom. 83. in Matth. ad popul. Antioch.
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skutečně spojil, není žádné pochybnosti; neb on sám smrtí svou
všecky milosti vyjednal, a jemu dáná jest všeliká moc na nebi
1 na zemi.

a) Poznejme z toho nestihlou lásku a dobrotu Boží. Bůh
netoliko ráčil nám potřebnou milost uděliti, nobrž i taková s ní
spojil znamení, kteráž smyslům našim jsou pochopna, a slabosti
naší přiměřena, abychom nic pochybovati nemohli, že jsme mi
losti jeho účastní učiněni.

b) Za tuto lásku ale také Bohu vroucí díky vzdávejme.
Děkujme Bohu, že nám slabým lidem, jenž sami ze sebe nic
nemůžeme, taková ustanovil znamení, jimiž se nám milost Boží
uděluje. Bychom ctně a svatě živi býti, k povolání svému
dostáti mohli, a spasení svého došli, potřebí jest nám pomoci
Boží, a hle té nabýváme svatými svátostmi. Bůh nám chce

dáti život věčný, věčnou blaženost; a hle, on nám 1 prostředky
dává, jak by se jí dosáhlo. Ó jaká to tedy nestihlá láska a
dobrota! A protož vděční buďme těchto neskonalých darův,
děkujíce za ně s celou duší, z celého srdce Bohu.

$. 109. Co a jak působí svátosti.

Svátosti nového zákona nejsou taková neučinná znamení,
jakováž byla jsou svátosti starého zákona. Tyhle směřovaly
nazvíce k očištění těla, ne ale ku posvěcení duše; neboť ne
bylyť s to, člověka podle svědomí dokonalého učiniti, jsouce
jen obrazy, kteréž tajemství nového zákona předukazovaly, jakož
ku př. obřízka a beránek velikonoční. -Svátosti ale nového zá
kona vyčisťují v skutku „svědomí naše oď skutků mrtvých, k
sloužení Bohu živému.“ (Žid. 9, 14.) Znamení tato nejsou
taková, kterážby jen něco vyznamenávala; nobrž jsou účinná,
kteráž to, což ukazují, tolikéž v sobě zavírají a dávají. Tak
ku př. voda se slovy: Já tě křtím atd., není toliko jalovým
znamením očišťení, nébrž znamením tím bývá člověk skutečně
od hříchu očištěn. Zevnitřní mazání křižmem s modlitbou spo
jené ve svátosti svatého biřmování nevyznamenává toliko posilu
u víře, nébrž v skutku jí uděluje. V nejsvětější svátosti oltářní
neukazuje jenom způsoba chleba, že se duše krmí a živí, nýbrž
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ona v skutku skrze ni krmena bývá k životu věčnému. Po
dobně ve svátosti svatého pokání rozhřešení knězovo nevyzna
menává toliko odpuštění hříchů, nýbrž hříchové skutečně se
skrze ně odpouštějí. Tak 1 ve svátosti svatého pomazání těla
mazání nevyobrazuje toliko posilu duše proti útokům dábla a
pekla, nobrž v skutku jí také uděluje. I při svěcení knězstva
vkládání rukou neznamená toliko zdělení duchovní moci, nobrž
skutečně se tato moc skrze ně uděluje. Posléz i ve svátosti stavu
manželského obapolné svolení nevyznamenává toliko nerozluči
telného manželů spojení, nébrž i v skutku milosti Boží k tomu
svatému spojení uděluje.

Nemůžemeť ovšem obmezeným rozumem svým pochopiti,
jak to jest možno, aby skrze takové viditelné znamení, anebo
takový přirozený čin cos tak velikého a zázračného spůsobeno
mohlo býti. Než dosti jest na tom, že Bůh to slíbil, a vědouce,
že mocen jest, to i splniti a učiniti, nic o těch velikých účincích
nepochybujeme. Světlem víry osvížení poznáváme, že síla vše
mocného Boha ve svátostech přítomna jest, skrze kterouž ony
to působí, čehož by ze sebe, ze své vlastní přirozené síly ni
koliv působiti nemohly. Moci svého působení berou z Boha
a z nestihlých zásluh Kristových. A tou mocí v skutku nám
udělujou posvécující milosti a ospravedlnění, aneb tu milost,
v nás už přebývající, rozmáhají. Ony jsou jako nějaké pečeti
úmluvy Boží. Jsou jako žlabové, po nichžto teče přehojná
milost Boží na všecky věřící, jich hodně užívající. Jsou jako
nějaké svatosvaté nádoby, v nichžto Ježíše Krista krev a zá
sluhy jsou složeny. Jsou jistí a mocní prostředkové našeho spa
sení skrze Ježíše Krista.

Svátosti tedy docela jináče účinkují, než jiné od církve
posvěcené věci, jako jsou: sůl, svěcená voda, aneb také zna
menání se křížem. Tyto věci dotud jenom blahočinně na nás
působí, dokudž jich s nábožným a důvěrným srdcem užíváme.
Moc ale a působivost svátostí jest docela jiná. Ony samy o
sobě, bez ohledu na hodnost jimi posluhujícího kněze aneb jich
užívajícího křesťana to, což zevnitřním znamením ukazujou,
v skutku také u vnitřnostech člověka provozují. Moc a účin
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nost jejich neleží na víře, modlitbě a nábožnosti těch, jenž je
přijímají; nobrž záleží jediné na tom zevnitřním činu, s nímžto
Bůh tak mocné a zázračné ráčil spojiti účinky. Neboť ti, ježto
je rozdávají, nečiní toho ve jmenu svém, alebrž ve jmenu
Krista Ježíše, jehož osobu zastávají. Tou příčinou nechť dobří
jsou anebo zlí, vždy dokonale a pravé svátosti rozdávají, pokud
jenom věcí a slov od Krista ustanovených užívají, a to konati
úmysl mají, což církev svatá konati nařizuje. Svátost i od
zlého a nehodného kněze nařízení Kristova rozdávaná netoliko

milost Boží člověku uděluje, ale i také moc svou a účinnost
provozuje, pokudž jenom ten člověk, jenž ji přijímá, sám Duchu
svatému odporen není, a srdce svého před milostí jeho neza
vírá. Ovšem jest pravda nezvratná, že svaté věci svatě se
mají vykonavati, a že nesluší člověku v hříších pohříženému
nevymytými ústy svátosti posvěcovati, nečistýma rukama pěsto
vati, a jiným podávati. Hřeší ten velice, kdož těžkým hříchem
obtížen jsa, svátosti koná a rozdává. A jestliže Bůh již sta
rozákonním kněžím přikazoval: „Odstupte, odstupte, vyjděte
odtud, poškvrněného nechtějte se dotknouti: vyjděte z prostředku
jeho, očisťtese, kteříž nosíte nádobí Hospodinovo“ (Isai. 52, 11.):
čím více platí to o kněžích zákona nového, by totiž ne jináče
než vždy očistěnýma rukama, a očištěným srdcem vládli ná
dobím Hospodinovým? Než by třeba rozdavač svátostí hříšným a
zlým byl knězem, svátost od něho udělená přece ve své moci
a celosti zůstává. Jako to jest pořád jedno, zda někdo čistýma
aneb nečistýma rukama seje, pokudž toliko semeno a země
dobré jsou: rovně tak příčinou svátostní moci a účinností jedno
to jest, zda kněz čistýma aneb nečistýma rukama jimi poslu
huje. Život kněze svátosti ani ničeho nepřidává, ani neodjímá.
Kněží jsou toliko nástrojové, jichžto Bůh užívá, a jimiž, což
mu libo jest, působí. Protož když Petr křtí, křtí sám Pán
Ježíš; když Pavel biřmuje, biřmuje sám Spasitel, a tak se to
má 1 S ostatními svátostmi. Jejich moc a síla nikoliv neleží
na hodnosti aneb nehodnosti posluhujícího kněze, nýbrž toliko
na samém Bohu. Pravdě té zřetelně učí svatý Pavel an vece:
„Já jsem štípil, Apollo zaléval: ale Bůh dal zrůst. Proto
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am ten, kdož štěpuje, jest něco, ani ten, kdož zalévá (to jest,
kdož zevnitřní, smyslů se dotýkající čin koná): ale Bůň, kterýž
zrůst dává (to jest, jehož moca síla všecko působí.)“ (1. Kor. 3, 6.7.)
Za tou příčinou byl křest, kterýž Jidáš Iškariotský uděloval
rovně tak platen, svat a mocen, jakož byl křest, kterýmž svatý
Pavel přisluhoval. Protož praví také svatý otec Augustin: „Jidáš
křtil, a ti od něho pokřtěni nebyli již více křtěni. Předchůdce
Páně, svatý Jan křtil také, ti od něho pokřtění ale opět byli
křtění. Nebyli opět křtěni onino, poněvadž to byl křest Kristův,
kterýmž křtil Jidáš; křtěni byli opět tito, poněvadž to byl
křest Janův. Protož předčí křest Kristův křest Janův, by 1
Jidáš jej byl uděloval.“ *“)Světský úředník sebe špatnější úplně
a platně vykonává císařské zákony.

Jakkoli ale svátosti samy o sobě a bez ohledu na osobu
jimi posluhujícího působí, a jsou mocná, účinná znamení, kte
ráž to, což vyznamenávají, v skutku také udělují, však přece
potřebí jest, aby ten, jenž jich užívá, netoliko všecky ty pře
kážky odstranil, kteréžby mohly účinnost a působivost jejich
zkrátiti, anobrž by i také všecko to učinil, cožby mohlo v něm
samém účinnost a působivost jejich rozmnožit. Příklad to vy
světlí. Slunce má dle vůle Boží veškeru tvář země osvěcovati,
a našim příbytkům světlo dávati. Jestliže ale všecka okna u
příbytku svého zazdíme, můželi ono medle paprsky svoje k námposílat?© Kdoalejesttímvinen,žepříbyteknášjesttmavý?
Zdali slunce, anebo my, jenž jsme sami okna všecka zazdili?
Naproti tomu zase, čím více jest oken, a čím větší jsou, tím
světlejší jest dům, poněvadž slunce paprsky svými volněji a hoj
něji do něho svítiti může. Právě tak se to má 1 se svatýmisvátostml.© Otvírámelijimoknasrdcesvého,přijímámelije
s duší náležitě připravenou, vnášejí ony v nás světlo i oheň
lásky Boží, a mocné jest jejich na nás působení. Zavírámeli
ale před nimi okna srdce svého, nepřipouštímeli blahočinných
paprsků jejich k sobě, nepracujemeli spolu s milostí Boží, ale
brž snad se jí dokonce protivíme: ach tu ovšem blahodějní pa

*) Contra Donat. lib. 5. in Bvang. S. Joann.



906 Co a jak působí svátosti.

prskové její, a by sebe mocnější byli, srdcí našich neproniknou,
nás neosvítí a nezahřejí. Oheň má do sebe tu moc, že hoří;
avšak na mokrém dříví té moci provozovati nemůže. I svátostt
mají do sebe moc, že nás mohou roznítiti, osvítiti, posvětiti.
Ale však přijímámeli je s nehodným srdcem, nemohou toho
v nás působiti, rovně tak jako oheň mokrého dříví nemůž roz
nítiti. Nedivme se tedy, že na mnohých, již sice svátostí často
užívají, přece lepšího není viděti účinku. Oni milost Boží na
darmo přijímají, přijímají ji S nevyčištěným srdcem, nic s ní
nepracují, a hříšných svých se nechtějí odříci navyklostí. Mů
želi ale býti „jaké účastenství spravedlnosti s nepravostí, aneb
jaké tovaryšství světla s temnostmi, aneb jaké srovnání Krt
sta s Belialem ?“ (2. Kor. 6, 14. 15) ©

(Toto učení jest velemoudré a na nejvýš utěšené ; nebo
a) Kdyby nadpřirozená oučinnost svátostí zavázána byla

na vůli anebo hodnosti posluhujícího kněze, tedy bychom nikdy
úplné neměli jistoty, obdrželi-li jsme s udělenou svátostí 1nad
přirozených účinků a milostí jejich; poněvadž není nám možno
věděti, coby v posluhujícím knězi bylo. Neníli to tedy vele
moudré zřízení Boží, že svátosti samy o sobě bez ohledu nahodnosttoho,jenžjimipřisluhuje,platnyjsou?© Týmžzpůso
bem ujištění býváme, že se nám milost uděluje, pokudž jen
s náležitě připraveným srdcem svátost přijímáme, by pak kněz,
kterýž nám jí uděluje, byl jaký taký.

b) Jakkoli ale platnost svátostí nezáleží na hodnosti slu
žebníků církevních, což ovšem utěšená jest věc pro. ty, jichžto
pastýřové se snad příkladným životem nestkvějí, avšak máme
přece vezdy Boha prositi, by nábožných dělníků poslal na vi
nici svou, jelikož nábožnost., Duchem Božím nadchnutých kněží
rozmnožuje i nábožnost věřících. Což zvláště platí příčinou
svátosti svatého pokání; nebo nábožný a moudrý zpovědník
může hříšníka lépe rozebrati, a blahočinněji naň působiti.

c) Konečně poněvadž užívání svátostí žádného. blahoděj
ného účinku nepřináší, pakli srdcí svých milosti Boží neotví
ráme: tou příčinou všecku možnou snažnost 0 to mějme, aby
chom vždy tyto svaté prostředky spasení svého s hodným a
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připraveným přijímali srdcem. Čím horlivěji se ku přijímání
svátostí připravujeme, tím mocněji a jistěji milost Boží v nás
bude účinkovati. Hleďme tedy srdce svoje vřelou láskou, živou
vírou a pravou nábožností k přijímání jich přihotoviti. Potom
nás Pán Ježíš s Duchem svatým skrze ně posvětí, proti nepřá
telským útokům posilní, a k vyvoleným svým připojí.

$. 110. Kdo jest původ svátostí.

Již z toho, což posud řečeno bylo, vysvítá zřejmě, že pů
vodcem svátostí nemůž nikdo býti, leč Bůh, kterýž sám jakožto
„Bůh všehké milosti“ (1. Petr. 5, 10.) může s zevnitřním ně
jakým znamením vnitřní spojiti milost. K dokázání toho, že
sám Bůh svátosti ustanovil, není potřebí, dalekých důvodů hle
dati, Svátosti pronikají až do nejhlubších vnitřností duše. Mů
želi ale někdo z lidí v srdci a mysli lidské takové přenáramné
proměny spůsobiti, jakovéžto svátostí užívání v srdcích lidských
v skutku tvoří? Nižádnou měrou! To nemůže nižádný člověk,
to může toliko všemocný a vševědoucí Bůh. Sám Bůh, „jenž
zkušuje srdce a ledví“ (Žalm 7, 10.) může uvnitř duše naší
působiti, a následovně svátostí původcem býti. Dále svátostmi
býváme ospravedlnění a posvěceni. To opět toliko sám Bůh
může, ježto on sám jediný původcem jest všeho ospravedlnění
a posvěcení. Aneb zda to mohl někdo z lidí učiniti, aby ta
kové viditelné, tělesné znamení přitáhlo milost Boží Ss nebes
dolů na člověka? Zdali mohl který člověk s takovým přiroze
vým znamením takovou sílu a moc nadpřirozenou spojiti? To
nemohl žádný člověk; to jenom sám Bůh může, od něhož vše
liké dání výborné, a každý dar dokonalý pochází. (Jak. 1, 17.)

Co mohl, to také učinil Bůh. Ježíš Kristus, vtělený Syn
Boží, znaje nedostatečnost a mdlobu naši, a lítost maje nad
námi křehkými a slabými lidmi, chtěl nám ku pomoci přispěti.
Na ten cíl a konec zřídil v církvi své svátosti. Samo písmo
svaté, jakž později uvidíme, až totiž o svátostech zvláště je
dnati budeme, svědectví dává, že svátosti Kristem Pánem, vtě
leným Synem Božím, byly ustanoveny. Některé ustanovil před
svým utrpením, jiné po svém slavném z mrtvých vstání a před
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VZ v W
svým na nebe vstoupením. Tou příčinou řekla také neomylná,
Duchem svatým spravovaná církev katolická, na sněmu Trident
ském shromážděná, v ta slova: „Pravíli kdo, že všecky sváto
sti nového zákona od Pána našeho Ježíše Krista ustanoveny
nebyly, vyobcován buď.“)

(Víme-li, že svátosti od samého vtěleného Doha byly k na
šemu ospravedlnění a posvěcení ustanoveny, nuže v nejhlubší
pokoře děkujme jemu. Každé dobrodiní zasluhuje díky. Zří
zením svátostí ale největší dobrodiní prokázal nám Pán Ježíš.
Kdyby ani krůpěje krve své pro nás nebyl prolil, musel by
chom jemu ty nejvřelejší díky vzdávati již za ty nestihlé mi
losti, kterýchž nám toliko skrze svátosti uděluje. Než ale kte
rak se mu slušně poděkujeme? Častým a hodným těch sváto
stí užíváním. To je všecko, čehož na důkaz vděčnosti od nás
žádá nebeský Pán a Spasitel náš. On poklad těchto svých mi
lostí den co den nám otvírá, ustavičně k nám volaje: Pojďte
sem, a vezměte z plnosti mé! A my bychom hlasu jeho ne
uposlechli, a těmi milostmi, tou jeho nestihlou láskou pohrdli?
Nechtěli bychom se k těmto vodám živým, k tomuto zřídlu ži
vota věčného utíkati? Ó jak hrozná musí to býti zaslepenost
u těch lidí, kteříž sic chtějí býti spaseni, nicméně těchto moc
ných prostředků spasení svého zanedbávají. Jaké strašné vý
hrůžky svědomí svého sobě ti a tací připravují! Sami sobě
budou jednou výčitky dělati, že pramen milostí Božích před
očima svýma měli, a z něho přece nevážili.)

$, [11. Kdo může svátostmi posluhovati.

Jako Kristus Pán všech svátostí jest původem, rovně tak
Jest 1 hlavním a předním jejich rozdavačem; neboť od něho to
iko moc a oučinnost k našemu ospravedlnění a posvěcení obdr
žely, a v jeho jmenu také se jen rozdávají. Pán Ježíš ale
úřad ten viditelným způsobem koná skrze kněží, kteréž na ten
cíl a konec vyvolil, a potřebnou mocí opatřil, aby křtili, chléb
A víno v tělo a krev jeho proměňovali, věřícím hříchy odpou

*) Sess. 7.
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štěli, atd. Z tohoto ohledu tedy i kněží slovou rozdavači od
Krista ustanovených svátostí, a protož napsal apoštol svatý Pa
vel o sobě i o všech kněžích nového zákona ta památná slova:
„Tak o nás smýšlej člověk, jakož o služebnících Kristových
a řozdavačích tajemství Božích.“ (1. Kor. 4, 1.) Křest, je
likož jest svátost, bez kteréž není žádného spasení, v čas po
třeby od všelikého člověka může býti udělen. Poněvadž, jak
již řečeno bylo, svátostí účinnost nezáleží nikterak na osobě
kněze, nýbrž na Kristu Pánu, na slově, rozkazu a nařízení
jeho; protož kde se tak děje, dobře se děje, by jakákoliv osoba
byla, buď dobrá anebo zlá, jen když k tomu úřadem povolána.
Ostatně učiníme ještě později řeč o rozdavačích jednékaždé
svátosti na místě případném, až totiž jednati budeme 0 sváto
stech zvláště.

Velmoudré jest to zřízení, že Pán Ježíš obzvláštní stav
ustanovil, jenžby svátostí uděloval; neboť tím, že ne kteříkoli
křesťané, nobrž toliko ti, jimžto dáno jest, smějí svátostmi po
sluhovati, nabývají tyto svaté a drahé věci větší důstojnosti, a
my vzbuzení býváme, více si jich vážit. A možnoli, bychom
jich v největší neměli poctivostt? Nejsouli to drahé a skvostnézdrojemilostiBožíaspasenínašeho?| Nejsoulitopoklady,
dražší nade všecky klenoty světa tohoto? Nezavírajíli v sobě
nestihlé zásluhy prolité krve Kristovy, a nečiníli nás všech zásluhsmrtijehoúčastnými?© Všímmožnýmzpůsobemdávejme
tedy na jevo, že si jich více vážíme, než všeho jiného na světě.
Pilně se vystříhejme každého zneuctění svatých těchto pokladů,
vědouce, že bychom tím velice urazili nejsvětějšího jejich pů
vodce, a žeby nás zajisté nenechal bez trestu. Zvláštní pří
klad, jak přísně Bůh trestá ty, jenž svátostmi pohrdají, pozů
stavila nám církevní historie na Michalovi, třetím císaři Kon
stantinopolitanském. Císař tento byl od své matky Theodory
v křesťanském náboženství vychován. V dospělém věku ale
upustil od mateřské kázně, a shodiv se sebe sladké jho Kri
stovo, přidržel se bezbožných společníků. Kdo se Boha spustí,
tenť pořád hloub a hloub padá. Michal sobě až ze svatých
věcí posměch dělal. Jednoho dne musil někdo pro jeho vyra
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žení, rouchem duchovním oděn, hráti na arcibiskupa Konstanti
nopolitánského svátostmi přisluhujícího. Stalo se to právě v den
na nebe vstoupení Páně. Již ale v tentýž den povstala stra
šlivá bouře na moři, povstalo také veliké zemětřesení, kteréž
celou noc trvalo, a strachem a hrůzou všecken lid naplnilo. To
vše ale nešťastným císařem nepohnulo; on zůstal necitelným,
nelitoval hříchu svého, a protož spravedlivého Boha tak proti
sobě popudil, že mu Aneď na místě život odjal. Běda tomu,
kdož svátosti zlehčuje, a jimi pohrdá! Psáno jest: „Všelký
člověk, kterýž přistoupí k těm věcem, kteréž posvěceny jsou,
a na kterémž jest nečistota, zahyne před Hlospodinem.“
(3. Mojž. 22, 3.)

S. 112. Kolik jest svátostí.

Svátostí jest sedm, totiž: křest, biřmování, svátost oltářní,
pokání, poslední pomazání, svěcení kněžstva, a stav manželský.
Toť jest článek víry, ku kterémuž se po všecky časy svatá cír
kev přiznávala, a kterýž až posud drží nejen církev řecká, no
brž i ostatní východní křesťané, Nestoriáni, Monofysité atd.,
jenž se již ve 4. století oddělili, a z lůna svaté církve vývr
žení byli. I tito východní křesťané, pravím, jenž z naší spo
Ječnosti vyobcováni byli, sedmero svátostí vyznávají; toliko pro
testanti sedmera svátostí nepřijímají; nebo podle augsburgské
konfessí tři prý jenom jsou svátosti, křest, pokání a večeře
Páně; podle všech jiných spisů protestantských učitelů ale to
liko dvě, křest a večeře Páně. Odvolávají se na to, že prý
v starém zákoně dvě toliko byly svátosti, obřezání a beránek
velikonoční, a za tou příčinou že i v novém zákoně jich více
není. Než bylali obřízka v starém zákoně svátostí, a byl-li též.
svátostí beránek velikonoční: nevidíme příčiny, pročby týmž
samým právem 1 zřízení a svěcení knězstva, kteréž rovně jako
obřízka a beránek velikonoční v obyčeji bylo, a potom onano
tak velmi obyčejná očišťování i ty všecky rozličné a zákonem
přikázané oběti neměly tolikéž za svátosti starého zákona po
važovány býti. Byla-li obřízka a beránek svátostmi starozákonními:pročne1tytoostatníjmenovanévěci?© Neměli-lijich
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Židévtéžeuctivosti,coonyno?© Dáleneníťpodlerozumu,u
věcech těchto nový zákon měřiti starým zákonem. Nový zákon
jest bohatější a plnější, a jest příčinou a původem daleko vět
ších a hojnějších milostí, jelikož Syn Boží, čehož se nedostá
valo v starém zákoně, štědře naplnil v novém. (Mat. 5, 17.)
Odvolávají se i na to, že prý svaté písmo nikde zřejmé a vý
slovné nečiní zmínky o ustanovení těch ostatních svátostí. Že
však u příčině této na velikém omylu jsou, snadno by se mohli
přesvědčit, kdyby jen chtěli.. Nebo ač se v písmě svatém vý
slovně nepraví, zdaž a kdy jednakaždá z těchto sedmi svátostí
od Pána Ježíše byla ustanovena: nicméně písmo o jednékaždé
z nich svědectví dává, a dosti zřetelně navrhuje, že svatí apo
štolové všemi sedmi přisluhovali. Jest tolikéž letopisy proká
záno, že již za časů apoštolských všickni pravověřící všech
sedm přijímal, a že se po všecky časy a na každém místě
jednosvorně jim učilo, a jimi posluhovalo. Pokudž ale svatí
apoštolové všemi sedmi posluhovali, nemůže nikdo pochybovati,
že to z vlastní moci neučinili, nobrž že k tonu ode Pána roz
kaz a plnomocenství měli. Kdy ale a kde tím plnomocenstvím
byli jsou nadáni, neníť třeba věděti. Dosti na tom, že se 0
jednékaždé té svátosti jakožto o nějaké již známé a obyčejné
věci v písmě zmínka činí. Nad to nade všecko učí písmo samo,
že v něm není všecko poznamenáno, což Pán Ježíš činil a ká
zal (Jan. 21, 25.) Posléz protestanti dvě toliko svátosti při
jímajíce, k dobrotě a moudrosti Boží malou projevujou důvěr
nost, a zdá se, jakoby tomu nechtěli, by se k nim Bůh v plné
míře dobrotivým ukázal. Nebo právě tím, že sedm ustanovil
svátostí, daleko moudřejším a laskavějším otcem se býti ukázal,
než kdyby jen dvě byl ustanovil. On nám lidem sedm boha
tých a živých pramenů milosti a duchovního potěšení otevřel,
aby se nám z nich co Naamanovi ze sedmerého v Jordáně
obmytí prýštilo ospravedlnění a posvěcení. Že pak písmo svaté
skutečně o jednomkaždém z těchto sedmi svatých prostředků
spasení našeho neli úplnou a dokonalou, tedy aspoň poněkudní
známost dává, a že i oustní učení apoštolské, kteréž svatá cír
kev katolická neporušené a neproměněné zachovala, sedmerý
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počet jejich potvrzuje, později, až totiž o svátostech těchto zvláště
jednati budeme, k úplnému přesvědčení našemu bude dokázáno.
Zatím držme se svaté církve katolické, jenž jest živý nástroj
Ducha svatého, a jenž na sněmu Tridentském shromážděna v ta
slova promluvila: „Pravíli kdo, že všecky svátosti nového zá
kona od Pána našeho Ježíše Krista ustanoveny nebyly, neb že
jich méně neb více jest než sedm, neb také že některá z těch
sedmi pravá a dokonalá svátost není, z naší společnosti buď
vyobcován“.*)

Sedmička platila od věků za svaté číslo. Tak ku př. usta
novil Bůh sedm dnů ke stvoření světa, a podobně tak ustano
vil Pán Ježíš k dílu nového stvoření či našeho spasení sedm
svátostí. Před archou stál dle rozkazu Božího svícen sedmero
ramenný ze zlata se sedmerem lamp ustavičně hořících, kte
rýchž vhodně považováno co obrazů sedmera paprsků milostí
svátostních. V příslovích Šalamounových (3, 1.) čteme: „žemoudrostvzdělalasobědůmsesedmisloupy.“© Rovnětak
sv. církev vzdělána jest na sedmi svátostech co na sedmi pev
ných sloupech. Svatí Otcové konečně nejednou uvedli sedmero
svátostí ve spojení se sedmerem proseb modlitby Páně a se
sedmi dary Ducha svatého,

Ptámeli se ale, proč Spasitel náš sedm svátostí ustanovil,
a proč ne méně anebo více jich neustanovil, tedy odpovídáme,
že právě tím svou největší moudrost a dobrotu dal na jevo.
Jest netoliko slušno a prospěšno, nýbrž dokonce potřebno, aby
bylo sedm svátostí; nebo jakož jest sedm tělesných potřeb,
rovně tak jest i sedm potřeb duchovních. Člověk k životu tě
lesnému musí se nejprvé 1) naroditi, potom 2) růsti, potom 3)
oudy stvrzovati i pokrmem síliti, 4) přišlaliby nemoc, tělo lé
kařstvím hojiti a léčiti a 5) všelikou poškvrnu a slabotu oči
šťujícími a sílícími prostředky odháněti. Posléz potřebujou lidé
6) světské vrchnosti, kterážby o jejich časný život pečovala, a
7) potřebí jest stavu manželského, by se rozmnožovali. Tytéž
potřeby má i život duchovní, a protož také v duchovním životě.

+) Sess. 7. can. 1.
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nejprvé 1) skrze víru a křest se znovu rodíme, potom 2) skrze
biřmování u víře rosteme, 3) skrze velebnou svátost oltářní
daše posilujeme. Jestliže bychom hříchem raněni byli, zase 4)
skrze lékařství pokání svatého zdraví duše nabýváme, a svě
domí svoje očištujeme. Při smrti, majíce v poslední boj vstu
povati s ďáblem, se zlým svědomím, se strachem soudu 1 pekla,
a S jinými neřestmi, skrze modlitbu kněze a svatého oleje ma
zání 5) ode všech ostatků hříchu býváme očištěni, a k posled
nímu boji tomu milostí Boží posilněni. Posléz potřebujeme 6)
duchovní vrchnosti, kterážby o duchovní život náš rovně tak
pečovala, jakož pečuje světská vrchnost o náš život časný, a
k tomu slouží svěcení knězstva. K rozplozování pak a k roz
máhání duchovního blaha a Života jest 7) ustanoveno man
želstvo.

Z toho všeho již poznáváme, že:
a) Všeho, což k duchovnímu životu potřebno jest, toto:

sedmero svátostí nám poskýtá. Pro každou života potřebu udě
lují nám tito mocní a učinní prostředkové nějakou útěchu, pomoc,
posilu aneb nějaký dobrý lék, tak že od nejoutlejšího věku
svého, od prvního okamžení života až do posledního vzdechnutí
nejsme sobě sami zůstaveni. Ustavičně a bez přestání prýští
se nám z hojných těchto pramenů milost Boží, kterouž obmyti,
obnoveni, ospravedlněni, posilněni a posvěceni můžeme býti k ži
votu věčnému. Možnoli tedy, aby srdce naše zůstalo studeno
při tak mnohých důkazích nestihlé lásky Boží? "Tak mnohé,
tak jisté a mocné prostředky ku posvěcení našemu ustanovil
Pán. A jak ho to mnoho stálo! By nám tyto zdroje milosti
své otevřel, musil prvé sám sebe až k podobě člověka ponížiti ;
musil mnoho bídy a strasti a potupy snášeti ; musil posléz krev
svou vycediti, a na kříži umříti. Ó možnoli tedy, abychom mu.
těch nejsrdečnějších díků nevzdávali, že takou nestihlou láskou
nás zamiloval, a tak otcovsky se o nás postaral?

b) Naučme se ale také znáti velikou cenu duší našich.
Zajisté musí duše naše drahou, drahodrahou věcí býti před
obličejem Božím, an Bůh k jejímu posvěcení a blahu tak mnoho
prostředků ráčil ustanoviti. A my bychom snažně nepracovali
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o spasení této své duše, majíce takých a tak mocných a sva
tých prostředků pohotově? Žádnou zajisté omluvou nebudou
se moci přistříti ti, jenž těchto od Krista Pána ustanovených
prostředků zanedbávají. Neb ti a tací na jevo dávají, že si
těch milostí, kterýchž Ježíš Kristus nám lidem svou smrtí na
kříži vyzískal, ba i jeho utrpení a prolití krve nic neváží.
A protož běda — běda těm, jenž při tak nestihlé lásce Boží
a při tak hojných prostředcích přece ubíhají do zkázy a zá
huby věčné!

$. 113. Jesti-li jaký rozdíl mezi svátostmi.

Všechny svátosti ustanoveny jsou k našemu posvěcení, a
všecky také skutečně to posvěcení v nás působí, mocí od Kri
sta Pána sobě udělenou, pokudž jen sami se své strany ničím
jejich mocnému působení nepřekážíme. Ačkoliv se ale všecky
V tom srovnávají, že nás posvěcují; nicméně se přece v mno
hých věcech dělí.

1) Některé nám první milost navracují, jako křest a po
kání ; některé tu milost v nás rozmáhají, jako biřmování a
ostatní svátosti; a kteréž také od žádného přijaty býti nemo
hou, jenž se již v té první ospravedlňující milosti nenachází.
Ty první dvě výše dotčené se udělují lidem duchovně mrtvým ;
a protož, poněvadž teprv k životu duchovnímu probuzujou, svá
tosti mrtvých slují. Ostatních pět nazýváme svátosti živých, po
něvadž se udělují lidem duchovně živým, totiž takovým, jenž již
skrze křest a pokání v milosti Boží postaveni jsou; a sice na
ten cíl a konec, aby milost ta v nich byla rozhojněna a roz
množena.

2) Ačkoliv všecky svátosti bozskou a divotvornou moc do
sebe mají, však přece stejnou měrou není jich potřebí. Dvě
svátosti jsou nejpotřebnější, totiž křest a pokání. Křtu jest
dle vyřknutí Spasitelova každému člověku bez výminky nevyhnutelněpotřebí;nebtakzníjehoneklamnáslova:© „Nena
rodí- se kdo znovu z vody a Ducha svatého, nemůže vjíti
do království Božího.“ (Jan. 3, 5.) Svátosti pokání jest všem
třeba, kteříž po křtu svatém těžce zhřešili, jelikož věčné zkázy



ujíti nemohou, pakli se ze spácháných hříchů, tak jak Bůh
poručil, nekají.

3) Patero prvních svátostí, zejména: křest, biřmování,
svátost oltářní, pokání a poslední pomazání jest pro všecky
lidi. Ostatní dvě, totiž řád knězský a stav manželský, jsou
jenom pro některé lidi, pro ty totiž ustanoveny, jenž dobro
volně jeden neb druhý sobě obírají. Tou příčinou k těmto
dvěma svátostem se nikdo nutiti nemá.

4) Co do velebnosti a důstojnosti svátostní, velebná svá
tost oltářní daleko převyšuje všecky ostatní; neb jest všech
nejsvětější, nejtajemnější, nejdůstojnější a nejvznešenější.

5) Některé z těchto svátostí, jako pokání a svátost oltářní
mají se často; některé zase, jakož poslední pomazání a stav
manželský, mohou se dle potřeby vícekráte přijímati; poněvadž
i rozhřešený člověk může zase znovu hřešiti; poněvadž člověku
jest potřebí, by častěji duši svou krmil; poněvadž může více
kráte onemocněti, a poněvadž smrtí může manželský svazek
býti roztržen. Jiné svátosti ale, jakožto křest, biřmování a
svěcení knězstva mohou od jedné osoby toliko jednou za života
přijaty býti, proto že na duši nezrušitelné znamení vytiskují.
Abychom lépe tomu porozuměli, věděti náleží, že jednoukaždou
touto svátostí Bůh člověka obzvláště k službě své posvěcuje.
Na křtu přijímá nás za dítky, skrze svátost svatého biřmování
za své bojovníky, a skrze řád knězský za. své služebníky. Kdo
jednou pokřtěn byl, nemůžse státi nepokřtěným ; kdo jednou biřmo
ván byl, nemůž se více státi nebiřmovaným ; a kdo jednou za kněze
posvěcen byl, ten knězem zůstává, a nemá více zapotřebí,
by opět svěcen byl. Nebo jako v pořádku přirozených věcí
nezdárný syn skrze své neposlušenství jmeno dítěte, a prone
věřilý voják proto, že praporec svůj opustil a od vojska utekl,
jmeno vojáka netratí: rovně tak 1 člověk, jenž slibu na křtu
svatém učiněných nesplnil, a Boha, otce svého neposlušenstvím
svým urazil, aneb v čas pokušení do rukou nepřátel Kristových
upadl, a službu jeho opustil. znamení dítěte, neb bojovníka
aneb služebníka Božího netratí, a od povinnosti takovému stavu

Jirsík, dogmatika. 20



306 Rozdíl ve svátostech.

přináležející rozvázán nebývá. Máli mu býti odpuštěno, není
potřebí, aby těch svátostí opět přijímal, jelikož jeho posvěcení
před Bohem trvá na věky; nobrž přísluši, by se jinou cestou,
totiž svátostí svatého pokání s Bohem smířil, a ztracené mi
losti opět nabyl.

6) Všechny svátosti jsou k našemu posvěcení ustanoveny,
avšak každá zase zvláštní nějaké milosti nám uděluje, kteráž
jenom jí samé jest vlastní, a svátostní slove. Tak křest nás
v Kristu Ježíši jakožto. nové stvoření k životu věčnému znovu
rodí, působí odpuštění hříchu dědičného i všech jiných hříchů,
činí nás syny Božími a oudy svaté církve. Biřmováním býváme
v milosti Boží posilněni, abychom víru stále vyznávali, a podle
ní živi byli. Svátost oltářní krmí nás podle duše. Pokání
navracuje nám duchovní život, jehož jsme skrze hříchy ztratili.
Poslední pomazání dokonává naše očištění, působí odpuštění
hříchů, z kterýchž se nemocný, ačkoliv se přičinil, zapomněl neb.
nemohl zpovídati, poskytuje nám sílu k odpírání útokům a po
kušením ďábelským, a pomoc proti příliš velikému strachu smrti.
Často i tělesné zdraví nám navracuje. Svěcení knězstva udě
Juje duchovní moci nad pravým tělem Ježíše Krista, a činí ty,
jenž se službě církevní oddávají, pravými vladaři Kristovými
a rozdavači tajemství Božích. Konečně svátost stavu manžel
ského působí mimo rozmnožení posvěcující milosti 1 tuto zvláštní,
aby byli manželé ctně a nábožně spolu až do smrti živi, a aby
dítky své v bázm Boží vychovávali.

(Ejhle, můžli býti na světě jaké bídy a strasti, jaké po
třeby, pro kteroužby nám lidem dobrotivý Bůh nevyl pozůstaviljistéhoamocnéhoprostředku?© Jakkolirozdílnéarozmanité
jsou potřeby lidské, však není žádné, kteréžto by nebyl dobro
tivý Spasitel s nebe dolů pomoc přiměřenou a příslušnou při
nesl. Všem bídám a potřebám našim uměl ten přemoudrý a
přemocný Pán dobrotivě vyhověti. On rozdílné svátosti ráčil
ustanoviti, kterýmižto jako po strouhách a žlábcích ovoce jeho
přehořkého utrpení k nám lidem přichází. Jedny navracují
dušem našim život duchovní, a jsou tedy lékařství proti ranám
hříchu dědičnéh> 3 skutečného. Jiné duši naši sílí proti všem
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nepřátelům, rozhojňujíce v nás milost Boží, pokudž řádně jich
užíváme. Jedny léčí a hojí všecky rány naše; jiné zase roz
množujou v nás život duchovní, dělajíce nás i světějšími i bohu
milejšími. Vůbec ze všech vyplývají nám nevýmluvné milostí,
kterýmiž ospravedlnění a posvěcení býti, 1 věčné koruny spra
vedlivých dojíti můžeme. M-jme se tedy na pozoru, bvchom
svou nevšímavostí, lehkomyslností, nevěrou a neuctivostí těchto
čistých a svatých pramenů nekalili! Běda nám, kdybychom
z těchto studánek spasení svého sami sobě dělali propasti zkázy
a záhuby věčné! Toby se ale stalo, kdybychom jich nehodně
užívali. ím bychom se velice prohřešili, a neminuly by nás
tresty Boží. Protož nikdy se k nim nepřibližujme s nehodným
a nepřipraveným srdcem; nobrž užívajíce jich, snažme se 0 to,
bychom měli mysl nerozlezlou, a duši pokorou a bozskou lá
skou rozžatou.)

8. 114. O pobožných řádech při s.átostech užívanvch.

Poněvadž člověk není pouhý duch nýbrž stvoření tělesné,
protož jistých činů a věcí smyslů se dotýkajících potřebí má,
aby nadsmyslné pravdy od Boha zjevené vtiskl do duše, a tudy
k nábožnému myšlení a hnutí vzbuzen byl. Tou příčinou sám
Pán Ježíš užíval při rozličných případnostech jistých zevnitřních
věcí, kteréž se smyslem zevnitřním pochopiti a spatřiti mohly,
aby tak víru, lásku, důvěrnost, pokoru « vděčnost k Bohu
v srdcích lidských vzbudil a oživil. A podle příkladu jeho se
1 svatí apoštolové zachovali. I oni jistých obřadů, anebo ze
vnitřních, smyslů se dotýkajících věcí užívali, aby tak službu
a úctu Boží oslavili a zvelebili, i věřící k větší pobožnosti
vzbudili. Svatí apoštolové netoliko při udělování svátostí těchže
řádů užívali, kteréž Pán Ježíš, nebeský mistr a učitel jejich,
nařídil, alebrž podle moci sobě dané (Mat. 18, 18.)i jiné ještě
pobožné řády ustanovili, aby lidé tajemstvím Božím mohli tím
snáze a lépe porozuměti. Těchto pobožných řádův svatá církev
katolická hned za nejprvnějších časů užívala, a užívati přika
zovala, jednak proto, aby se, jako svatý Pavel učí, všecko
řádně a slušně v církvi dálo (1. Kor. 14.), jednak také proto,

20*
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aby ono svaté přisluhování se na všech místech stejným konalo
způsobem. K těmto od svatých apoštolů užívaným řádům při
dala v postupu časův jiné ještě svatá zplnomocněná církev
Kristova. Avšak 1 ty u veliké vážnosti míti sluší, poněvadž
jsou v skutku dobré a vzdělavatelné, velmi starožitné, a aspoň
poněkud na písmě svatém a oustním učení apoštolském založené.
Což všecko místněji ukázáno bude, a až o svátostech zvláště
jednati budeme.

Ceremonie od svatých apoštolů k zvelebení svátostního
posluhování nařízené bez potupy a škodného oddělení nemohou
se zanechávati, leč v nouzi a v znamenité potřebě. Co se
ostatních týká, jakkoli nad ně nic lepšího a prospěšnějsího po
myšleno býti nemůže, nicméně přece nejsou nezměnitelné. Neb
zde dle rozličnosti časův, míst a povah lidí k rozhojnění po
božnosti církev svatá, jakožto věrná nevěsta Krista Pána, a
Duchem svatým spravovaná učitelkýně, na čas něco mění, za
nechává. Tak se řád na křtu svatém měnil, že někdy dítě,
k tomu spůsobné, všecko se potopilo, někdy pro nebezpečen
ství se toliko polilo aneb skropilo, a to někteří třikráte na zna
maní Irojice svaté, někteří jednou toliko na znamení jednoho
Boha činívali. Protož také pěkně praví Jakub Horčický z Te
pence ve své Konfessí katolické v ta slova: „Pobožní řádové
nemají věčného zákona a neporušitelného práva. Mohou ovšem
z důležitých příčin odňati a vyzdviženi býti, ale ne od těch,
pro kteréž bývají ustanoveni, než od toho, kteryž je ustanovil.“ *)

a) (Pokládejme se za šťastné, že se v pravé církvi Kri
stové nacházíme, církvi té, kteráž se netoliko všech od Krista
Pána nařízených svátostí věrně drží, alebrž i při posluhování
jimi takových řádů užívá, jenž se smyslů nášich mocně do
týkajíce, našeho srdce k Bohu pozdvihujou, a nás tím cele a
úplně ujišťují, že se nám zásluhy Pána našeho Ježíše Krista
hojně udělují a dodávají.

ob) Vědouce pak, že ti všickni rozdílní posvátní řádové
moudře zřízení jsou, a sice nejen k obzvláštnímu našemu vzdě

+) Art. 27. str. 316.



lání, nobrž i k zvelebení svaté služby Boží: protož u veliké
vážnosti a uctivosti je vždy mějme, považujíce jich ne jináče,
než co velebných škořípek, v nichžto svatosvatá jsou jádra, a
co drahého a skvostného nádobí, kteréž v sobě zásluhy Kri
stovy a nestihlou milost Boží zdržuje.

Druhý rozdíl.

Učení církve katolické o svátostech zvláště.

I. O křtu svatém.

$. 115. Výklad křtu svatého.

Pán Ježíš přikázal po svém z mrtvých vstání učedníkům
svým, aby šli a učili všecky národy, křtíce je ve jmenu Otce,
i Syna 1 Ducha svatého. (Mat 28, 19.) Svatí apoštolové uči
nili tak. Rozšedše se do veškerého světa kázali Evangelium
Kristovo všemu stvoření, a křtili ty, kdož je koli přijali. Tak
již v ten den, když svatí apoštolové Ducha svatého obdrželi,
okolo tří tisíců lidí pokřtěno bylo. Podobně svědčí písmo 0
svatém Filipu, že obrátiv v Samaří veliký počet lidu na víru
Kristovu, pokřtil muže i ženy. (Skutkové Apošt. 8, 12.)

Křest se děje u vodě a Duchu svatém, a jest jako brána
pro ty, jenž vcházejí v církev a znovu se rodí. Jestiť to tedy
nejprvnější a nejpotřebnější svátost; svátost, v kteréž bývá
člověk od hříchu prvotného i od všelikých jiných skutečných
hříchů skrze vodu a slovo Boží očištěn a v Kristu jako nové
stvoření k věčnému životu znovu zrozen a posvěcen. Jmenuje
se nejprvnější proto, poněvadž jest třeba, abychom byli nejprv
pokřtěni, než můžeme kterou jinou svátost přijíti. Jmenuje se
nejpotřebnější, protože bez křtu nelze komu, aby byl spasen.
Nebo sám Syn Boží zřetelně a výslovně Nikodemovi řekl:
„Amen, amen pravím tobě, nenarodil: se kdo znovu z vodya zDuchasvatého,nemůžvjítidokrálovství© Božího.“
(Jan. 3, 5.) Poněvadž ale křtu svatého potřeba jest tak veliká,
že bez křtu nikdo nemůž vjíti do království Božího; protož
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ráčil milosrdný Bůh dovoli, by touže svátostí netoliko ti od
něho zřízení rozdavači tajemství Božích, anobrž v nedostatku
kněží 1 všickni ostatní lidé, a sice bez rozdílu stavu, pohlaví
1 víry mohli posluhovati.

Než ale neníli na světě mnoho lidí, kteříž bez křtu svatéhoumírají,kteřížaninevědí,žejestjakýkřest?© Neníli
posud mnoho divochů v Asii, Africe, Americe a na mnohých
ostrovích, k nimžto se posud hlas svatého Evangelum nepro
dral? Neumíráli i mezi námi mnoho dítek bez křta svatého ?Nezdálisetedyučenítotopřílištvrdé?© Slušínejprvpozoro
vati, že ta blaženost, Boha v nebi tváří v tvář patřiti a ho
požívati, jest zcela nezasloužená milost a dar neskonalý, kterýž
Bůh nikomu není povinen dáti. Nižádná se tedy křivda člo
věku nečiní, věčnéholi tohoto blahoslavenství nedochází, poněvadž
člověk ze sebe a o sobě nižádného práva k nebi nemá. Bůh
pak ani nemůže, jsa nejvýše spravedlivým, velikou milost, ja
kováž jest vjíti do království Božího, někomu dáti, jenžby všeho,
seč jest, a což Bůh k dojití ho žádá, byl neučinil. Poněvadž
ale tak veliká křtu svatého jest potřeba; tou příčinou Bůh
z nestihlého milosrdenství svého neráčil ty ze křtu svatého vy
plývající milosti toliko na tom křtu, jenž se děje u vodě, za
vázati; nobrž přijímá od člověka i ten křest, kterýž bez vody
dvojím jiným ještě způsobem vykonati se může, totiž aneb
z ducha a žádosti, aneb z krve vylití.

Nemůželi tedy kdo účasten býti křtu vody, spasen býti
může křtem z ducha a žádosti. Křest z ducha a žádosti sluje
ale ten, když člověk z celé duše své, z celého srdce svého
žádá vodou pokřtěn býti, avšak nemůže žádného k tomu pří
stupu najít.. Tehdáž Pán bůh všemohoucí a milosrdný při
jímá vůli za skutek, a Duch svatý nahražuje to všecko, což

V/V“
se tomu člověku z příčiny neobdrženého křtu vodního nedostává,
Takovým křtem byl pokřtěn lotr kající na kříži; takovým křtem,
jak svatý Ambrož se domnívá, pokřtěn byl i mladý císař Va
lentinian, kterýž právě když putoval do Miláně, aby tam po
křtěn byl, na cestě smrtí sešel. Takového křtu dosahujou z ne
stihlého milosrdenství Božího i ti lidé, jenž nic o svatém Evan
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gelium nevědí. Jsouli živi podle světla rozumu svého a zá
kona toho, jejž Bůh napsal na srdce jejich (Řím. 2, 15.), při
chází jim milost Boží ku pomoci, rozněcující v nich dokonalou
lásku, kteráž žádá všecko to činiti, což Bůh velí, a kteráž ne
vědomky i žádost křtu v sobě zavírá.

Tak jako křest z ducha a žádosti bránu nebeskou otvírá,
rovně tak i křest z krve vylití totéž působí. Křest z krve
jest ten, když člověk nejsa ještě pokřtěn, pro Krista Pána
smrt mučednickou trpí. Ten a taký takořka svou vlastní krví
pokřtěn bývá. Takového křtu mnoho příkladů nám letopisové
církevní pozůstavili. Vrátní, žoldnéři, katané a jiní pohané
z těch časů, co pohanští císařové křesťany pronásledovali,
uzřevše stálost mučedníků, a rozžetí byvše milostí Boží, na
místě a bez prodlení Krista Pána jsou vyznávali. Mnozí z těchto
obrácených pohanů byli jsou zabiti prvé než se mohli dáti
pokřtít. Ty a takové ale netoliko svatá církev za mučedníky
pokládala, nobrž 1 Bůh sám je často před světem poctil a za
miláčky své prohlásil mnohými zázraky, kteréž k jejich osla
vení učiniti ráčil. Tak dívka Římská, Emerenciana řečená, ne
byla sice pokřtěna: než že se směle modloslužebníkům protivila,
cti a jmena Kristova hájila, a za to ukamenována byvši pro
Krista, krev svou vylila, tou příčinou církev svatá v den vý
roční památky její o ní netoliko vyznává, že pokřtěná z tohoto
světa na věčnost odešla, nébrž ji též Světicí Boží praví. Křest
z krve má takovou moc, že se vztahuje i na nemluvňátka,
kteráž ani lásky, ani žádosti, ani litosti schopna nejsou. Pří
klad toho máme na nemluvňátkách Betlémských, kteráž He
rodes dal zavražditi, a jež svatá církev co prvotiny mučedníků
Božích ctí a oslavuje.

Bez tohoto trojího křtu není ani nemluvňátkům žádného
spasení. Svatý otec Ambrož praví: „Pán žádného nevyjmul,
ani dětí, ani těch, jichžto smrt překvapuje.“ A svatý Augu
stin v ta slova dí: „Kdo praví, že děti, kteréž bez křtu

wav?
umírají, v Pánu Ježíši budou oživeny, tenť mluví proti tomu,cožapoštolovékázali,avzdorujecírkvi.“© Nekřtěnédětitedy
do nebe nepřijdou; než z toho ještě nenásleduje, žeby v pekle



312 Co svatý křest působí.

jako jiní zločincové musely trpěti. V pekle rovně jako v nebi
jest mnoho příbytků. Jakož nebešťané nepožívají všickni stejné
a rovné blaženosti; tak i tresty pekelné větší jsou a menší.
Že děti nekřtěné to nejmenší trpí, lze se nadíti od milosrden
ství Božího. Jaký by byl ale vlastně stav jejích, to se neví;
ony nejsou šťastny, ale ne také docela nešťastny. Jsou jako
vyhostěnci, jenž se od vlasti své vzdáleny drží. Ustavičně po
domovu svém touží, a přec se nikdy do něho navrátiti nesmějí.
Avšak raději ten a taký život vedou, mežaby dokonce žádného
neměli. Má také mimo to svrchovaně moudrý a dobrotivý Bůh
mnozství nám posud neznámých prostředků, kterýmiž jim trpký
stav jejich ulehčuje.

a) (Jak veliké odpovídání uvalují na sebe ti rodičové,
jenž jsou příčinou, že děti jejich bez křtu umírají. Běda tomu
manželi, jenž těhotnou manželku svou trýzní aneb k takovým
pracem dohání, kteráž plodu mateřskému škodí. Běda té matce,
kteráž v stavu těhotném nedrží žádostí svých na uzdě, a samaupříčiněbývá,žejejíplodmrtevpřicházínasvět.© Nemusili
takových rodičů již to pomyšlení dnem 1 nocí trápiti: My sami;
jsme byli příčinou, že dítě naše křtu svatého nedošlo, a že
Boha, jehož mělo požívati, a v němžto mělo věčnou, vždy trva
jící blaženost nalézati, snad nikdy neuzří ?

b) My ale, ježto jsme milosti křtu svatého došli, děkujme
za to Bohu srdcem vděčným. Že nám Bůh k životu časnému
a tělesnému dopomohl, veliká jest milost. Větší ale, daleko
větší jest ta milost, že se nám dal znovu zroditi k životu věč
nému. Coby bylo z nás, kdyby nás byl Bůh od sebe zavrhnul
na věky, jako zavrhnul od sebe na věky pyšné anděly? Byli
bychom posaváde v rukou a v moci ďábla a pekla; byli by
chom synové hněvu a smrti, nemající žádné naděje k blaže
nému životu věčnému.)

$. 116. Co svatý křest působí.

Tato svátost působí nejen odpuštění hříchu prvotního i
všech jiných před křtem spáchaných hříchů, nobrž prominutí
též všech věčných a časných trestů. Každý člověk přicházející
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na svět tento, jest syn hněvu a smrti. Kletba, kterouž vyřkl
Bůh nad prvotními našimi rodiči, když v ráji svaté jeho při
kázaní byli přestoupili, přešla i na nás všecky od nich pochá
zející lidi, a uvalila na nás jak časnou tak i věčnou smrť.
V hříších počati byvše, byli jsme otroci pekla a nepravosti,
neměli jsme nižádné naděje k životu věčnému, a brány nebe

ské bylyby pro nás vždy zůstaly zavřeny, kdyby se nás nebylo
milosrdenství Boží ujalo. Než ale milosrdný Bůh se ráčil nad
námi padlými lidmi slitovati. On splnil, což již skrze proroka
Ezechiele předpověděl, řka: „Vylii na vás vodu čistou, a oči
stění budete ode všech poškvrn vašich.“ (Ezech. 35, 25.) Om
smazal skrze tuto přesvatou koupel všecky hříchy naše, a „ne
z skutků spravedlnosti, kteréž bychom my čímilt, ale podle pou
hého milosrdenství svého spaseny nás učinil skrze obmytí dru
hého narození a obnovené Ducha svatého.“ (Tit. 3, 5.) Jako
Farao se vším svým komonstvem v rudém moři se utopil: tak
všecky hříchy naše ve vodě křtu svatého utopeny bývají. Křest
nás vysvobozuje od zkázy a záhuby, jako archa vysvobodila
Noema od utonutí. Křtem svatým ode všech trestů jak věčných
tak 1 časných býváme očištěni, tak že „není nyní žádného za
tracení těm, kteříž jsou v Kristu Ježíši“ (Řím. 8, 1.) Touže
příčinou dokládá tolikéž sám vtělený Syn Boží: „Kdo uvěří a
pokřtěn bude, spasen bude.“ (Mark. 16, 16.) Toho spasení
ale nemohli bychom dosáhnouti, kdyby nám trestové věční a
časní nebyli na křtu odpuštěni.

Však ale svátost křtu netoliko nás od hříchů a všechněch

trestů osvobozuje, nobrž i těmi nejdražšími dary obohacuje.
Křest svatý uděluje duši naší milost posvěcující, navracuje jí
ztracenou nevinnost, činí nás křesťany, učedníky Ježíšovými,
údy svaté církve jeho, a slyš to, světe, a užasni! — činí nás
1 syny Božími a dědici věčného života a království nebeského.
„Všickni někdy obcovali jsme v žádostech těla svého, čináce
vůli těla, a myšlená: a byli jsme z přirození synové hněvu
(Efes. 2, 3.); ale obmyti jsme, posvěcení jsme a ospravedlnění
jsme ve jménu Fána našeho Ježíše Krista, a v Duchu Boha
našeho (1. Kor. 6, 11.) abychom spolu seděli v nebesích
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vKristuJežíši“| (Efes.2,6.)Ó,jakátonevýmluvnámilo
stí Boží plnost a hojnost! Křtem svatým býváme v Kristu
znova zrozeni, ku Kristu Ježíši přivtěleni, a jakž dí apoštol
svatý Petr. bozského jeho přirození účastní učiněni. (2. Petr.
1, 4.) Křtem svatým učinění býváme údy té svaté církve, kte
rouž zde na zemi Syn Boží štípil, jížto přislíbil, že s ní bude
po všecky dny až do skonání světa, a v nížto složil všecky
poklady milosti své, všecky své zásluhy, všecko ovoce prací a
bolestí svých. A hle ke všem těm pokladům nabýváme my
všickni práva křtem svatým; „nebo v jednom Duchu my všickní
v jedno tělo pokřtěni jsme, buď Židé, buď pohané, buď slu
žebníci, buď svobodní.“ (1. Kor. 12, 13.) Křtem svatým uči
něni býváme syny a dětmi Božími. „Přijal jste ducha vyvo
lení synů, v němžto voláme: Abba, t. j. Otče. Nebo ten Duch
vydává svědectví duchu našemu, že jsme synové Boží.“ (Řím.8,15.)AsvatýJanpíše© „PFohleďte,jakouláskudalnám
Otec, abychom synové Boží slouli, i byli“ (1. Jan 3, 1.) Toť
nevýmluvná a neobsáhlá je milost! I pohan, Žid a Turek kla
nějí se před velebností Boží, volajíce k Bohu do nebe, a vzý
vajíce ho co svého Pána, Stvořitele a Boha. Ale ty křesťane,
ty můžeš k němu volati: Abba, Otče! Ty můžeš k němu jako
dítě k otci přistoupiti. A jsili dítě: tedy jsi 1 dědicem, neb
syn bývá dědicem otce svého. Protož dokládá také apoštol
svatý Pavel: „Jestliže pak synové, i dědicové: dědicové zajístéBoží,spolupakdědicovéKristovi.“| (Řím.8,15.)

a) Veliké jsou ty milosti, kterýchž křtem svatým nabý
váme. Protož svatý Ludvík, král Francouský, říkával, že větší
slávy, větší důstojnosti, a více milostí nabyl v Posiaku, kdež
byl pokřtěn, než v Remeši, kdežto byl za krále korunován.
A tam se také nejraději zdržovával, an prý tam k největší cti
byl povýšen, a největšími milostmi obdařen. Takových milostí
1 vy křesťané jste na křtu svatém dosáhli. Stali jste se údy
pravé církve Boží, dědici věčného života a syny Božími. Jsouce
ale děti Boží, milujte Boha co Otce svého z celé duše své;
důvěřujte se v něho a poslouchejte ho, jakož přísluší dětem
dobrým. Pomněte, že jste údové Krista Ježíše, údové toho du
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chovního těla, jehož hlavou jest Syn Boží. Jako tedy údové
těla vašeho řídí a spravují se hlavou vaší: tak též vy se sprá
vujte vždy Kristem Ježíšem, jenž jest hlavou té církve, do kte
réž vás přijal. Buďte jedno s Kristem, jako údové jedno jsou
s tělem. Pomněte posléz, že jste dědicové Boží. Pravá vaše
vlast, váš domov jest tam nad hvězdami. Tam se dostanete,
jestliže se jako praví synové Boží chovati budete.

b) Tyto nevypravitelné milosti mají ale také vzbuditi nás
k srdečnému díkůčinění. Naaman, kníže vojska krále Syrského,
umyl se podle rozkazu proroka Elisea sedmkrát v Jordáně, a
poněvadž tím tělo jeho bylo uzdraveno, vřelé díky proroku
vzdával. (4. Král. 5, 10.) Kteraké teprv díky jsme my po
vinni vzdávati Bohu, jenž naše duše od nečistoty a poškvrn
hříchu uzdravil! A jak bychom se měli o to snažiti, by ta
milost nebyla zase vzata od nás! Tak krásně se ani slunce
neskví, jakož se skví duše člověka křtem svatým obmytého.
I my jsme byli touto svatou koupelí obmyýti, a nad sníh bělej
šími učiněni. Ó, blažené dny, kamž jste se poděly, jak krátce
jste. trvaly: Nevážili jsme sobě té milosti, neboť opět jsme
v hněv a nemilost Boží uběhli. Nedostáli jsme k slibům svým,
kteréž jsme na křtu svatém učinili. A protož v prachu hříš
nosti své zvolejme: Pane Bože náš, smiluj se nad námi, a při
veď nás zase k sobě na cestě svatého pokání!

$. 117. Jakým řádem se svatý l řest uděluje.

Křest svatý děje se z vody, a sice z vody přirozené, a po
kudž možno, na bílou sobotu aneb sobotu svatodušní posvěcené.
Již hned za prvních časův užívalo se svěcené vody při udělo
vání křtu svatého, neb takto dí svatý otec Cyprian z třetího
století: „Voda má prvé očištěna a posvěcena býti od kněze,
aby skrze křest hříchy člověka smazati mohla.“ *) Ten, kdož
křtí, musí míti úmysl, že chce podle ustanovení Ježíše Krista
kttíti, a to vykonati, což svatá církev v takové případnosti činí.
Má po třikráte na hlavu křtěnce, jenž jest úd těla nejhlavnější

*) Epist. 70. ad Januar.
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a sídlo všech téměř smyslů, vodu na způsob kříže líti, a tato
slova Páně říkati: „Já tě křtťímve jmenu Otce, i Syna,
Ducha svatého.“ V čas potřeby, když totiž hrozí smrt, a není
ani kněze, ani vody posvěcené, postačuje k úplnému křtu voda
jakákoli přirozená, buď dešťová aneb potoční aneb studniční,
aneb mořská, aneb z ledu a sněhu rozpuštěná, a kdo jest koli
při ruce, a nechať jest kdo jest, může křest uděliti. Mimo čas
potřeby uděluje se křest vždy slavným způsobem, což slušno 1
dobro jest; jelikož tak svatosvatá věc příslušnými řády se má
oslaviti a zvelebiti. My zde toliko o křtu malých dítek mlu
viti budeme, křtu dospělých, jenž se jiným poněkud způsobem
koná, mlčením pominouce.

Všechny pobožné řády, jichžto se k oslavení této svátosti
užívá, na tré hlavních částek se dělí; totiž řádové, jichžto se
užívá, než se přijde ku křtitelnici; řádové, jenž se konají u
křtitelnice až do křtu svatého; a řádové, jenž se konají po udě
leném křtu.

1) Křtěnce nepřinášejí upřímo do vnitř chrámu, nobrž zů
stavují ho v síni na znamení, že co člověk dědičným hříchem
poškvrněný, dokudž se veřejně neprohlásí, že ku Kristu chce
býti přivtělen, není hoden, aby do stánku Božího vkročil. Kmotr
neb kmotra drží dítě na rukou. O úřadu kmotrovském již svatý
Diviš Areopagitský zmínku činí, že je totiž velmi důležitý. *)
Nebo kmotři ve jmenu dítěte Krista Ježíše vyznávají, za dítě
slibují, svědčí a rukojemství dávají, že ty sliby, kteréž na mí
stě dítěte činí, ono jednou splní. Aby však křtěňátko splnilo,
což oni ve jmenu jeho slíbili, potřebí jest, aby na takové dítě
dohlíželi, o jeho duchovní vzdělání se starali, a. k nábožnému
odchování jeho vším možným způsobem nápomocni byli. Z toho
však již také zároveň plyne, že za kmotra nikdo nemá býti
připuštěn, jenžto by svatého toho úřadu zastati aneb nechtěl
aneb nemohl. Slušno je tolikéž, aby ten, jenž jiné k nábož
nému a ctnému životu voditi má, sám byl křesťan dokonalý, a
ve víře a povinnostech křesťanských dobře vyučený.

*) Eccles. Hier. c. 2. et 7.
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v“ 2
Ku kmotru v náručí držícímu křtěňátko přistoupí kněz,

a táže se ho, jak se má to dítě jmenovati. Aby křtěnec vždy
měl před očima živý nějaký příklad mravů a cností, podle ně
hož by svůj vlastní život mohl říditi a spravovati, aby měl u
Boha přítele a orodovníka svého, jenžby ho zastával a za něj
orodoval, dává se mu jmeno některého Svatého neb ŠSvětice
Boží. To když se stalo, táže se kněz dále, co žádá, a dítě
skrze ústa svých kmotrů odpoví: „Víru a život věčný.“ Bez
víry nelze se Bohu líbiti, víra jest drahý dar Ducha svatého,
jest základ křesťanské dokonalosti, a život věčný jest jí přislí
ben, zjevujeli se láskou a dobrými skutky. O tomto blahosla
venství života věčného, kteréhož se dosahuje pravou a živou
vírou, ovšem to nemluvňátko nemá posud žádného tušení; ale
později v letech dospělých bývá na to upamatováno, a dobro
řečí té hodině, v kteréž je rodičové jeho bez prodlení k té
církvi přivtěliti dali, kterážto pravou víru Kristovu drží, jsouc
proto bezpečnou a jistou provoditelkyní do života věčného.

Aby se ale ukázálo, že není na tom dosti, býti toliko údem
církve katolické, nobrž že musíme býti 1 živými jejími údy, za
tou příčinou napomíná dále kněz křtěnce, aby Boha miloval
nade všecko, bližního pak jako sebe samého, a Božích ostříhal
přikázaní. K tomu jest ale potřebí milosti Boží! A protož teď
hned zaklíná kněz zlého ducha, by ustoupil Duchu svatému,
dýchaje třikráte v tvář křtěnátka na znamení, aby jako dech
Boží prvního člověka oživil (1. Mojž. 2, 7.), a jako Pán Ježíš
vdechnutím svým udělil apoštolům Ducha svatého (Jan 20, 22.):
rovně tak aby i křtěně přijalo Ducha svatého.

Poněvadž ale Duch svatý přebývá jenom v srdci nábož
ném, protož dělá teď kněz kříž na čelo a na prsa jeho, k upa
matování, by netoliko učení Kristovo rozumem pojalo, ale 1
v srdci ho ostříhalo, a tak se chrámem Ducha svatého stalo.
Ještě vícekrát křtěnátko křížem svatým bývá znamenáno, aby
se dalo návěští, že křtem svatým účastenství umučení a smrti
Páně nabývá, že již pod praporec nejvyššího knížete a krále,
Krista Ježíše, náleží, a že tou příčinou proti viditelným i nevi
ditelným nepřátelům spasení svého směle a udatně má bojovati,
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ničímž se jiným nehonositi, než křížem, a že všecko potěšení
a všecku naději svou. má v umučení Kristovu zakládati. Pro
tož také se hned na to kněz modlí, aby Bůh vzal to nemluv
ňátko pod ochranu svou, aby byl jeho mocným štítem, a při
stínl je otcovskou rukou svou.

Na znamení toho klade kněz na křtěně ruku svou,

Sůl dělá jídla chutnější, a jest příčinou, že tak snadno
netlí a nehnijou. Pán Ježíš pak sám přirovnává ji k moudro
sti. (Mark. 9.) Na znamení tedy, aby i křtěnec netoliko
v ústech a na srdci měl moudrost, ale ji také v skutcích a ži
votě ukazoval, aby se před nakažením a porušením hříchu chrá
nil, chutnal toliko to, což Božího jest, a byl, jakž žádá Spasi
tel od svých věrných učedníků, solí země (Mat. 5, 13.): klade
mu kněz něco posvěcené soli do úst, modle se přitom, by Duch
svatý chuť a libost ke všemu dobrému v srdci jeho vzbudil a
rozmnožil. Na to se kněz opět modlí, aby zlý a nečistý duch
od nemluvňátka odstoupil, a Duchu svatému místo dal. Posléz
ještě jednou na dítě ruku klade, na znamení, že se mu plnost
darů a milostí Božích udílí, modle se, by ke cti a slávě Boží,
ku potěšení všech dobrých lidí rostlo, v spasitelném umění a
moudrosti den ke dni prospívalo, a toliko po tom toužilo a
dychtilo, cožby Bohu příjemno bylo. — Teď teprv dovoluje
kněz dítěti, by vkročilo do chrámu, a protož dotýká se ho sto
lou, říkaje: „Vejdiž již s námi do chrámu Božího, a buď živ
tak, abys jednou do stánků nebeských vejítí mohl“ Na cestě
ku křtitelnici modlí se kněz s kmotry apoštolské vyznání víry
a modlitbu Páně. Apoštolské vyznání víry proto, aby se uká
zalo, že vstupuje do církve, jenž pravou apoštolskou vyznává
víru; a modlitbu Páně proto, poněvadž se víra modlitbou sílí,

poněvadž se i cnost modlitbou rozmáhá, a modlitba tato, jížto
nás sám Kristus Pán vyučil, nejlepší a nejvýbornější jest mo
dlitbou.

2) Přijda kněz s dítětem ku křtitelnici, opět se modlí za
ně, aby výhost dalo všem zlým žádostem, statečně odpíralo
zlému duchu a umřelo světu, svět pak jemu. Pán Ježíš onoho
hluchoněmého uzdravil tím, že vložil prsty své v uši jeho, a
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plivnuv, dotekl se jazyka jeho. (Mark. 7, 32.) Člověk na svět
přicházející podobně s sebou přináší slepotu, němotu, hluchotu
a jiné neduhy duchovní. Za tou tedy příčinou, aby tato ve
liká škoda přirozeného hříchu jakož 1 této svátosti moc a síla
patrnější a makavější se stala, svatá církev téhož způsobu na
křtu užívá, jakéhož Kristus Pán slepé, němé a hluché uzdra
vovav užíval. A protož kněz slinou svou se uší a chřípí křtěnce
dotýká, napomínaje ho, aby od této chvíle byl nejen pilným
posluchačem slova Božího, nébrž i bedlivým plnitelem jeho, a
aby cnostným životem příjemnou vůni dobrých skutků roz
šiřoval.

Aby se však vidělo, pravýli to jeho úmysl jest, táže se ho
kněz: „Odříkáli se ďábla a jeho skutků, marnosti, pýchy, mamonyavšechnepravostí?“© Kdyžsevtomzaněhozaručili
kmotři jeho, maže dítě na prsou a mezi ramenoma olejem po
svátným, a sice na znamení, že jako olej sílí, tak aby i ono
bylo posilněno, a jednou jakožto bojovník Kristův statečně bo
jovalo proti všeinu, což jest koli Pánu Ježíši protivno.

Poněvadž ale opravdová víra člověka od zlého odvozuje,
a jemu chuti a lásky ke všemu dobrému dodává, ptá se ho
hned na to kněz: „Věříli v Boha Otce, v jeho jedďnorozeného
Syna, Ježíše Krista, v Ducha svatého, v svatou církev obec
nou, Svatých obcování, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkří
šení, a život věčný ?“ K tomu když křtěnec skrze ústa kmotra
svého odpověděl, že věří všecko, táže se již kněz dále, chceli
pokřtěn býti? Tím se dává návěští, že se nikdo nenutí, vejíti
do církve Kristovy. Když i k té otázce příslušná se dá odpo
věď, bere kněz přirozenou a posvěcenou vodu, lije ji na hlavu
jeho, říkaje: „Já tě křtím atd“ V tomto velikém a slavném
okamžení vylévá Duch svatý plnost darů a milostí svých na
křtěnce, činí ho dítětem Božím a dědicem nebeského králov

ství. Od této chvíle jest již vykoupencem Kristovým, nádobou
Boží a chrámem Ducha svatého. Od této chvíle náleží člověk

již vešken Bohu, Pánu svému a Otci, k jehožto službě se na
vešken čas života svého zamluvil, zasnoubil a oddal.

3) Nyní aby se také ukázalo, že Kristu jakožto Pomaza
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nému Páně byl přivtělen, a učiněn jeho královské a knězské
hodnosti účastným, maže ho kněz svatým křižmem na hlavě,
modle se, by trojjediný Bůh byl mu vždy pomocí svou příto
men, a jej sílil, by v službě jeho až do konce dobrovolně a
ochotně setrval, a po šťastném boji věčné došel koruny slávy.
Potom klade kněz bílé roucho na něho na znamení, že skrze
křest svatý byl očištěn, a že té nabyté čistoty a nevinnosti
ostříhati má až do toho dne, v kterémž ho zvuk trouby archanděl
ské zavolá před soudnou stolici Boží. Dává mu též svíci ho
řící, na znamení, že z mrákoty a temnosti bludu a nevěry vy
šel na světlo pravdy Boží, a že rovně jako ta svíce hoří a
svítí, tak i jeho srdce láskou k Bohu hořeti, a život jeho sví
titi má, aby lidé viděli dobré skutky jeho, a slavili Otce, jenž
jest v nebesích. (Mat. 5, 16.) Nejposléze propouští ho s tím
slovem: „Jdi již v svatém pokoji, a požehnání VšemohoucíhoBohanavěkypřitobězůstaň.© Amen.

a) Již jsme se přesvědělli, že i všechny ty pobožné řády,
jichžto se při udělování křtu svatého užívá, na svatém spočí
vají základu, a že velmi vzdělavatelné a spasitelné jsou. Vše
cko, což se při křtu svatém koná, jest důstojno a významu
plno ; všecko směřuje k tomu, aby to svaté konání se zvelebilo
a oslavilo, a nábožná a spasitelná myšlení a hnutí v srdcích
přístojících se zbudila a oživila. A protož i tou příčinou ve
lebme svatou církev katolickou, kteráž také v těchto méně pod
statných věcech moudrou, prozřetelnou a laskavou matkou býti
se prokazuje.

b) K duchovnímu vzdělání našemu stůj zde následující pří
běh, kterýž zřejmě dokazuje, že vůbec svátost křtu nejen jest
velmi mocná a oučinná, nobrž že i tu velikou moc a oučinnost
její Bůh ráčil pevně uvázati na tomto zevnitřním jejím řádu.
Před císařem Dioklecianem chtěl jistý kejklíř, jmenem Genesius,
k obveselení lidu pohanského křesťany směšné učiniti. I hrál natakového,jenžsechcedátipokřtiti— Abypotupenbylkřest
svatý, objevil se na herčišti 1 ještě někdo, jenž hrál na kněze
křesťanského. "Tentýž skutečně lil na Genesia vodu, říkal pří
padná slova, a pak bílým rouchem ho přioděl. Než v tomže
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okamžení podivná změna se stala v srdci Genesia. Z posmě
váčka stal se věřící a posléz 1 mučedník Boží. V tom totiž
okamžení, co si ze křtu dělal posměch, a dal vodu -a se líti,
pronikla i obměkčila ho milost Boží tak, že obrátiv se k císaři
a k veškerému shromáždění lidu pohanského, povýšeným hlasem
zvolal: „Panovníče! až posud jsem křesťanů nenáviděl, a ta
jemství jejich jen proto skoumal, bych mohl z nich sobě posměch
dělat. Když však se voda těla mého dotekla, když jsem otázkn

od onoho spolukejklíře mně předloženou, zdali véřím? potvrdil,
uzřel jsem nad hlavou svou zástup andělů skvoucích, kteří mně
všecky hříchy, jichžto jsem se hned od mladosti své dopustil,
z jedné veliké knihy předčítali. Potom ale potopili tu knihu
ve vodě, načež kniha co sníh bílá učiněna byla. Nuže tedy,
velikomocný císaři a vy všickni, kteříž jste se posud těmto ta
jemstvím posmívali, věřte se mnou, že Kristus pravý jest Bůh,
že on jest světlo a pravda, a že jen skrze něho odpuštění
hříchů dosíci lze.“ Tato řeč náramně rozlítila Diokleciána,
i všecken lid se tuze rozjitřil. (Císař dal Genesia mrskati, po
ručil maso z něho železnými kleštěmi trhati, a pochodněmi ho
pálit. Ale Genesius nepřestal vyznávati, že Ježíš jest Pán
a Bůh jeho, a že žádrá muka, žádné trápení není s to, jej
z jeho úst a srdce vytrhnouti. Nejposléze byl sťat. (Stalo
se to I. P. 286.)

II. O sválosti svatého biřmovául.

$. 118. Biřmování jest svátost.

Když uslyšeli apoštolé, kteří byli v Jerusalemé, žeby oby
vatelové Samařští byli přijali slovo Boží, poslali k nim Petra
a Jana. Kteříž když přišli, modlili se za ně, aby přijali Ducha
svatého, nebo ještě na žádného z nich nebyl přišel, ale po
křtěni toliko byli od Filipa ve jmenu Ježíše. Tedy vzklá
dali na ně ruce, a přijímali Ducha svatého. To čteme v Skut
cích Apoštolských v kapitole 8. — Čteme také v téže knize
písma svatého, že i apoštol národů, svatý Pavel, fotéž činil
v Efesu. On tam některé pokřtil a pak vzkládal na ně ruce.

Jirsík, dogmatika. 21



Když pak vzkládal na ně ruce, přišel Duch svatý na ně, i mlu
vili jazyky a prorokovali. (Skut. Apošt. 19, 6.) Modlitbou
tedy a vzkládáním rukou svých udělovali svatí apoštolové po
křtěným Ducha svatého, a sice na ten cíl a konec, aby je
u víře potvrdili. Ducha svatého pokřtěným udělovati, aby pevně
věřili, víru svou stále vyznávali, a podle ní živi hyli, jmenu
jeme biřimovati. To činili svatí apoštolové, tedy biřmovali. Že
však týmž během pravou svátost nového zákona udělovali, ne
můž žádné býti pochybnosti. Neb co k svátosti náleží, máť
biřmování všecko do sebe. Zde jest viditelné znamení, totiž
vzkládání rukou a modlitba. První se dá viděti, druhé slyšeti.
Toto znamení působí v pokřtěném člověku mocné a slavné
oučinky; nebo písmo zřejmě a výslovně dí, že ti, na něžto
apoštolé vzkládali ruce, přijímali Ducha svatého. Takovou mi
lost by ale nikoliv ono znamení nebylo spůsobilo, kdyby pouze
od lidí bylo ustanoveno. Tou příčinou toto viditelné znamení,
kteréž tak velikou milost Boží udělovalo, toliko Bůh sám, jenž
jest původce a dárce vší milosti, mohl ustanoviti. Jestiť zde
tedy znamení viditelné 1 milost neviditelná, a konečně 1 usta
novení Boží, a protož dobře biřmování pravou svátostí nového
zákona býti pravíme. Není sic v písmě výslovně poznamenáno,
že biřmování jest svátost, avšak to nic nedělá; neboť písmo
není jediným pramenem a základem víry Boží, a víme, že 1 0
mnohých jiných veledůležitých věcech zběžně toliko zmínku činí.
Ono i o křtu svatém nepraví, žeby byl svátostí, a nicméněpřecevěříme,žepravoujestsvátostí.| Písmosvatétéžnám
žádného návěští nedává, kdy a kde Pán Ježíš tuto svátost
ustanovil. Než ale ani z toho nenásleduje, žeby nebyla od
něho ustanovena. Neboť zda Pán Ježíš i mnohých jiných věcí
neučinil a nezřídil, kteréž zároveň v písmě nejsou zaznamenány ?
Svatý Jan píše na konci svého Evangelium: „Jestiť pak %jiných
mnohých věcí, kteréž činil Ježíš, kteréž kdyby měly obzvláštně
psány býti, mám za to, žeby ani sám svět nemohl kněh přiji,kteréžbymělypsánytýt,“| (Jan.21,25.)SnadSyn
Boží ustanovil tuto svátost v těch čtyřiceti dnech, ve kterýchž
se po svém slavném z mrtvých- vstání ukazoval učedníkům svým,
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a jak písmo svaté dokládá, „mluvil o království Božím.“ (Skut.
Ap. 1, 3.) To jest: mluvil o všem o tom, což k zřízení
církve, úctě a službě Boží, k hlásání slova Božího a k po
sluhování svátostmi zří a směřuje. Věc to byla dokonce
slušná anobrž 1 potřebná, aby ten bozský náš lékař ustanovil
nám takový prostředek k posile u víře, an tak často bojovati
jest nám proti pokušením bludu a nevěry. Nebo při křtu znovu
se rodíme k životu duchovnímu; již ale potřebí jest, bychom
v životu tom byli posilněni. Při křtu z pádu býváme pový
šeni; skrze svátost biřmování ale teprv ve svém povstání bý
váme utvrzeni.

Posléz vše toliko na té otázce záleží, zdali skutečně svatí
apoštolové tou svátostí přisluhovali? To však nikdo zapříti ne
může, kdož jen poněkud v písmě svatém jest zběhlým. Jestliže
však v skutku tou svátostí přisluhovalh, tedy museli k tomu
plnomocenstvím nadání býti od Pána a mistra svého; neboť do
mýšleti se, žeby se svatí apoštolé byli opovážili, takového něco
činiti, nemajíce k tomu rozkazu a plnomocenství, bylby veliký
nerozum.

Avšak kde písmo dost zřetelně nemluví, mluví zřetelně
církev, mluví Duchem Božím nadšení a od apoštolů aneb jejich
učedníků vyučení učitelové církevní. Již ale t1 nejstarší otcové
a učitelové církevní biřmování za pravou, od Krista Pána usta
novenou svátost pokládají. Abych jenom některé uvedl, stůj
zde Ireneus z druhého křesťanského století, kterýž výslovně
svědčí, „že apoštolové vzkládáním rukou udělovali Ducha svatého,následovněpravousvátost.“*)| BrzopoIreneovinapsal
Tertullián: „Tělo se umývá, by duše očištěna byla. Tělo bývá
pomáazáno, aby duše posvěcení došla. Tělo bývá znamenáno,
aby duše byla ohražena. Tělo se vzkládáním ruky zastiňuje,
aby duše byla Duchem svatým osvícena.““*) Než potřebíli jest,taatakásvědectvíuvozovati?© Věrnémukřesťanupřísluší,by
se svatou církví Boží spravoval, kteraž jest télo Kristovo (Efes.
1, 23.) a chotí jeho, jižto on sám posvětil, očistil a slavnou

1) Lib. adv. haeres. c. 57. *) Lib. de cárn, resurr.
21*
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učinil, by neměla ani poškvrny, ani vrásky, neb co takového,
ale aby byla svatá a nepoškvrněná (Efes. 5, 26.), a neomylnou
učitelkyní Božích pravd. (Mat. 28, 20. Jan 14, 16.) Již ale
tato svatá choť Kristova po všecky časy biřmování druhou svá
tostí býti pravila, a na sněmu tridentském se v ta slova pro
hlásila: „Díli někdo, že biřmování pokřtěných lidí holá je cere
monie, neb že před časy nic jiného nebylo, než naučení a vy
ptávání nějaké, skrze kteréžto mládenci a panny před církví
víru svou vyznávali: ze společnosti naší buď vyobcován.“*)

Jak veliká jest láska a dobrota Boží! Křtem svatým po
volal nás Bůh do života duchovního. Avšak to započaté dílo
chtěl i také dokonati, chtěl nás posilniti 1 utvrditi, abychom
tím stáleji víru křesťanskou vyznávali a tím věrněji podle ní
živi byli. Ó Pane na nebesích, jak veliké jest milosrdenství
tvoje! Zdali pravdivá nejsou ta slova, kteráž jsi promluvil skrze
ústa proroka, an jsi řekl: „Zdďali se může zapomenouti žena
nad nemluvňátkem svým, aby se neslitovala nad synem životasvého?© Ajestlibyonasezapomenula,jávšaknezapomenu
so nad tebou“ (Isai. 49, 15.) Ó v jak jasném světle objevuje
se zde láska Boží k nám iidem! Nebylo na tom dosti, že nám
poklad svých milostí otevřel na křtn svatém, on nám dává nad
to výše ve svátosti biřmování 1 Ducha svatého, aby byl poruč
níkem a ochrancem naším. Jaká to tedy péče a starost 0 spa
sení smrtelných lidí! A protož „chval Jerusaléme Hospodina,
chval Boha svého Stone. Nebo upevml zámky bran tvých,
požehnal synům tvým v tobě“ (Žalm 147, 12.)

$. 119. Svátost biřmování co působí,

Již z výkladu této svátosti poněkud vysvítá, jaké jest její
v nás působení. Výklad její zní ale takto: „Biřmování jest
svátost, v kteréž pokřtěný člověk skrze svaté křižmo, vzkládání
rukou a slovo Boží (modlitbu) od Ducha svatého v milosti
Boží bývá posilněn, aby víru svou stále vyznával, a podle ní
živ byl.“ (Co svátost tato v pokřtěném člověku působí, v krát

*) Sess. 7. can. I.
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kosti zde všecko jest zahrnuto. Biřmování nám Ducha svatého
uděluje, a nás dokonalými křesťany činí; onoť zvláště

1) rozmáhá v nás posvěcující milost, kteréž jsme na křtu
svatém dosáhli. Tou příčinou jest pravým doplněním křtu sva
tého, a právě v řadě duchovního života na druhém se klade
místé, co druhá svátost, jelikož se skrze ni doplňuje, což na
křtu svatém započato bylo. Velmi krásně vyložil hned na po
čátku I[Vtého století svatý papež a mučedník Melchiades to pů
sobení, kterýmž svátost biřmování svátost svatého křtu dopl
ňuje. Om praví v ta slova: „Na křtu svatém býváme ku kře
stanským vojínům připočteni; skrze svátost biřmování obdržu
jeme ale k boji potřebnou zbraň. Na křtu se znovu rodíme
a nový život započínáme; skrze svátost biřmování dosahujeme
ale síly, bychom život ten při všech nepřátelských překážkách
dále vésti mohli, Na křtu býváme ode všech poškvrn hříchu
očištění a obmyti, a skrze biřmování proti pokušením k hříchuposilněni.© BiřmovánírozněcujevnásoheňBozskélásky,jížto
všecky myšlénky a žádosti naše k nebi bývají pozdvihnuty.
Slovem, biřmováním stávají se zemští tělesní lidé nebeskými a
duchovními lidmi a křesťany dokonalými.“*) Ze slov těchto
průvodnoť jest, nejen jakým během biřmování doplňuje křest,
nobrž i co zvláště svátost tato působí.

2) Biřmování uděluje Ducha svatého a vzácné dary jeho.
Čteme v písmě svatém, že Samařští byli sic již pokřtěni, ale že
na žádného z nich Duch svatý nebyl přišel. Tu přišli svatí
apoštolové, vzkládali na ně ruče, a oni přijímali Ducha sva

tého. (Skut. Ap. 8, 14.) Duch svatý dává nám na křtu sva
tém život nový, život duchovní, dává nám onu čistotu a nevin
nost, kteráž nás syny Božími a dědici Kristovými činí. Tato
milost jest sice všech nejprvnější a nejpotřebnější, jest původ
a počátek všech ostatních. Než jako zrozené nemluvňátko rů
sti musí, by života, jehož nabylo, zachovalo, a bolestné by to
bylo, kdyby povždy dítětem zůstalo: rovně tak i my k utvr
zení a rozmnožení duchovního života nových sil potřebujeme,

*) In Epist. ad Episcop. Hisp.
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jimiž bychom mohli s nepřátely spasení svého šťastně zápasiti.
Protož mimo křest svatý jiného ještě posilnění potřebí nám jest,
bychom ve víře, naději a lásce byli utvrzeni, Na ten cíl a ko
nec přijímáme skrze svátost biřmování Ducha svatého, a s ním
všecky „vzácné dary jeho“, kterýmižto u víře býváme tak po
silněni a utvrzeni, že nás nic na světě od vyznání víry Kri
stovy a svatého jmena jeho nemůže odstrašiti. Dřív než svatí
apoštolé Ducha švatého obdrželi, nevyznávaliť jsou stále učení
Kristova, anobrž tak velice se báli, že se v domích zavírali, a.
že jeden z nich samého Pána Ježíše Krista zapřel. Jak mile
ale v desátý den po na nebe vstoupení Páně toho Ducha sva
tého obdrželi, vyznávaliť již stále a neohrožitě víru Kristovu.
Již se nic nelekali luzy židovské, nebáli se hněvu knížat kněz
ských, a neděsili se ani světských mocnářů a jejich vladařů.
Beze strachu a hrůzy vyznávalit všady Pána Ježíše, za. šťastné
se pokládajíce, když pro jeho jmeno trpěli a umírali.. Protož
praví o nich písmo, že Židé je svolali, je zmrskali, a jim při
kázali, aby dokonce nemluvili ve jmenu Ježíše. Oni ale že ra
dujíce se z pohanění a trestu tohoto přece nepřestávali, na.
každý den v chrámu a po domích učiti a zvěstovati Krista.
Ježíše. (Skut. Ap. 5, 40.)

Rovně jako svatí apoštolé učení Kristova stále nevyzná
vali, dokudž darové Ducha svatého na ně nebyli přišli, tak i
vždy podle víry Kristovy nebyli živi. Oni byli často u vypl
nění vůle Boží váhaví; neboť ačkoliv jim Pán Ježíš na hoře
Olivetské řekl: „Bděte a modlete se“, přec usnuli. Byli také
časného zisku žádostivi; neb jednou se Petr ve jmenu všech
ostatních Apoštolů Pána Ježíše otázal: „Aj my opustili jsme.
všecky věci, a šli jsme za tebou; což tedy bude nám za to
dáno?“ (Mat. 19, 27.) Byli také časem msty žádostivi; ne
bot, když jim Samařští místa Kupožívání beránka velikonočního
popříti nechtěli, žádali, aby oheň spadl s nebe, a spálil město
to. Byli také ctižádostivi, neboť hádali se mezi sebou, kdoby
z nich byl větší v království Kristovu. Byli u vyplnění slibů
svých velmi slabi, neboť Petr slíbil, že s Ježíšem na smrt pů
jde, ale sotva že kohout zazpíval, a již třikráte ho zapřel. Jak



Svátost biřmování co působí. 32T

mile ale Duch svatý na ně sstoupil a svých darů jim udělil,
hned plnili vůli Boží dokonale. Dvojí tedy posily nabyli svatí
apoštolové Duchem svatým, totiž, že víru stále vyznávali, a že
také podle ní živi byli. A této dvojí posily udělil také Duch
svatý Samařským a Efesským, i všem prvotním i potomním kře
stanům v svátosti svatého biřmování. Tato svátost je tak utvr
dila, že raději všecko i to nejhorší trpěli, než aby se víře Kri
stově nevěrnými stali. Ani výhrůžky, ani sliby, ani protiven
ství, ani smrt, nic na světě nebylo s to, od Krista je odloučiti.
Mocnářové pohanští s hroznými vyhrůžkami přikazovali jim, by
se klaněli a obětovali bůžkům a modlám, hrozili jim mukami
a smrtí, přislibovali jim také čest a slávu světskou, rozkoše a
bohatství, jestliže to učiní: než oni přece do jejich chrámů ani
nohou nevkročili, nercili aby modlám byli obětovali. Stalo-li se,
že tam násilím byli vlečení, hlasitě a veřejně vyznali víru svou,
a uprostřed mučitelů svých ošklivost svou na jevo dali, ve kte
réž měli tuto modloslužbu. Takovou též stálost a setrvalost dá

vali na jevo, když někdo od nich něco žádal, což čelilo proti
dobrým a šlechetným mravům. Jim byla smrt žádanější věcí,
než hanebný a hříšný život. Tak ku příkladu nestydatý smil
ník císař Maximin dary a přislibováním chtěl sv. Kateřinu,
pannu vší sličností pohlaví svého obdařenou, míti k libosti své.
Když to po dobrém nešlo, v zlosti své i hroznými mukami ji
trápil; ale to vše nemohlo vůli její k hříchu skloniti, ona ra
ději smrt podstoupila, než aby se Kristu, nebeskému ženichu
svému, byla zpronevěřila. Ó jak veliká a mocná musí tedy
býti ta milost, kterouž Duch svatý vylévá na člověka! A hle,
tu nevýmluvnou milost vylévá ten Duch svatý až posud na nás
ldi. On i k nám skrze vzkládání rukou a modlitbu přichází,
darů svých nám uděluje, a nás sílí, bychom víru svou stále vy
znávali, a podle ní také živi byli.

3) Konečně, jak již na jiném místě řečeno bylo, přivozuje
svátost tato rovně jako křest svatý znamení neshladitelné. Jako
svatí apoštolové přijímáme i my toliko jednou Ducha svatého,
bývajíce milostí jeho pro celý život svůj posilněni, a protož dí
apoštol: „Ten pak, kterýž nás potvrzuje s vámi v Kristu,
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a kterýž nás k němu posvětil a jako pomazal, Bůh jest: kte
rýž nás i znamenal, a dal závdavek Ducha svatého v srdce
naše.“ (2. Kor. 1, 21. 22.)

Ejhle, takové nestihlé milosti uděluje svátost svatého biř
mování! Protož vy všickni, kteříž jste již byli této svátosti
účastní učiněni, děkujte Bohu, kterýž vás koupelí křtu svatého
obrmyté a očištěné tak mocným a účinným prostředkem opatřiti
ráčil, byste útokům nepřátelským nepodlehli, a milosti na křtu
svatém nabyté neztratili. A jestliže jste v skutku všelikého
pokušení znikli, kteréž z dopuštění Božího na vaši víru i cnost
přicházelo, jestliže jste nepřátelům spasení svého statečně odo
lali, víru zachovavše: nepřičítejte toho své síle, nobrž milosti
Ducha svatého, kteréžto jste touto svátostí nabyli, a kteráž vás
mdlých, slabých a ke všemu dobrému nedostatečných posilnila
a ozbrojila. Jestliže vám ale svědomí vaše dělá výčitky, že
jste víry nezachovali, a v přikázaních a spravedlnostech Páně
vždycky bez úhony nechodili: tedy aneb jste nehodně tuto svá
tost přijali, a pro nedostatek náležité přípravy těch z ní vy
plývajících milostí neobdrželi, aneb jste si těch obdržených mi
lostí nevážili, a svou váhavostí, leností a lehkomyslností je zase
potratili.)

$. 120. Svátosti biřmování jest nám potřebí.

Ačkoliv této svátosti není člověku pokřtěnému naprosto
a nevyhnutelně k spasení potřebí, ježto sic i bez ní spasen
býti může, živli jest podle vůle Boží, avšak přece každý člo
věk této svátosti velmi jest potřeben. Nebo nač bý ji byl medle
Pán Ježíš ustanovil, kdyby ji nebylo potřebí? Proč svatí apo
štolé bez prodlení do Samaří pospíchali, jestliže nebylo třeba,
svátost birmování těm uděliti, kteříž od jahna Filipa byli jsou
již pokřtěni? A proč svatý Pavel, jakmile do Efesu přišel,
přede vším jiným se hned tázal: „Přijali jste Ducha svatého,
uvěřivše?“ (Skut. Ap. 19, 2.) Zdali jenom těmto prvotním
křesťanům Ducha svatého a vzácných darů jeho potřebí bylo,
a neli i nám? Zda nepotřebujeme i my všickni zvláštní po
moci Ducha svatého, bychom stále víru vyznávali a podle ní



Svátost biřmování jest potřebná. 329

také živi byli? Co se týká vyznání víry svaté, výslovně praví
náš Spasitel: „Kdokoli vyzná mne před lidmi, vyznámť 1 já
Jej před Otcem svým, jenž jest v nebesích. Kdo pak mne
zapře před lidmi, zapřímť 1 já jej před Otcem svým, kterýž
Jest v nebesích.“ (Mat. 10, 32. 33.) Tato slova Páně slavné
sice zaslíbení, ale hroznou také vyhrůžku v sobě zavírají, kte
rážto se jistě naplní na všech jmena Kristova a svaté víry
jeho zapírajících. Ovšemť nehrozí nám za těchto časův našich
meče a jiné muky, a není se nám co báti, že pro víru Kristovu
bude nám co trpěti: než pronásledovníci víry Kristovy nejsou
jen ti, kteříž víře té veřejně a násilně vzdorují, a věrné této
víry vyznavače k mukám a na smrt odsuzujou, nobrž protivníci
téhož svatého učení jsou i všickni ti, kteříž schytralými řečmi,
úštipkami, potupováním a rozsíváním bludů a nevěry proti němu
bojují. Takových pak nepřátel kříže Kristova se bohužel mnoho
za těchto nynějších časů nachází, kteřížby rádi náboženství
Kristovo ze srdcí lidských vypudili a nás od Boha odloučili.
I není-li nám tedy až posud potřebí neobyčejné a nadpřirozené
posily proti těmto úkladům a osidlům nepřátel našich? Mnoho
překážek se nám tolikéž vyskytuje na té cestě, po kteréž po
stupujíce dílo spasení svého konati máme. Onen protivník náš
obchází posud jako lev řvoucí, hledaje, kohoby sežral. (1. Petr 5,
8.) Zlé žádosti, příkladové zlých lidí a mnohotvárná pokušení
ustavičně k zlému nás dráždí. Život náš pravý jest boj proti
mnohým bludům a pokušením, a my jsme slabí, nestateční lidé,
kteříž pro Boha neradi něco trpíme, neradi se něčeho odříkáme,
neradi v něčem se přemáháme. I neníli nám tedy, opět a opět
pravím, velice potřebí, aby nám Duch svatý odvahy a stateč
nosti propůjčil, a k duchovnímu tomu boji nás posilnil? Dobře
tedy pravil svatý otec Cyprian: „Potřebno jest, aby pokřtěný
byl i pomazán, aby křižma dosáhna, milost Boží v sobě míti
mohl.“ *)

(Vědouce, že veliká jest této svátosti potřeba, snažme se
všickni o to, bychom jí dosáhli. Každý, ježto posud této svá

*) Epist. 7. ad Januar.
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tosti účastným nebyl učiněn, nechať vzbudí v sobě vřelou žádost,
jí účastnu býti. A to pomnění na ty z ní vyplývající hojné
milostí nechat každého připudí k náležité přípravě. Posléz vy
otcové a matky pečujte o to, by se této svátosti dostalo vašim
dospělým dětem. Prvé ale nežli by jí přijaly, postarejte se o to,
by dobře byly u víře vyučeny, a vůbec náležitě připraveny.)

S. 121, Od koho, komu a jakým pobožným řádem se biřmováním přislahuje.

Pořádně tuto svátost toliko biskupové udělujou, jenž jsou
přímo . nástupníci svatých apoštolů. © tom nás nejen písmo
svaté, ale také svatí Otcové vyučují. Máme z písma, že když
uslyšeli apoštolé, kteříž byli v Jerusalémě, žeby obyvatelové
v Samaří přijali slovo Boží, pokřtěni byvše od jahna Filipa,
poslali k nim Petra a Jana, kteříž, když přišli, vzkládali na
ně ruce a modlili se za ně, aby přijali Ducha svatého. Prů
vodnoť jest z toho, že ten, ježto je křtil, ruce na ně vzkládati
aneb biřmovati je moci neměl, a že tedy toliko biskupové,
jenž praví a řádní jsou nástupníci svatých apoštolů, i větší
mocí od Syna Božího obdařeni, biřmovati mohou. Totéž i svatí
Otcové dokládají, něboť svatý Jan Zlatoústý praví v ta slova:
„Ducha svatého udělovati jenom apoštolům příslušelo; protož
i nyní toliko nejvyšší a nejpřednější správcové církve to ko
nají.“ *) A svatý Eusebius, papež a mučedník Páně, takto píše:
„Svátost rukou vzkládání má u veliké vážnosti býti, a nemůže
se od nikoho posluhovati, toliko od biskupů.“ *) Jakkoli však
jenom biskupové obyčejní a pořádní této svátosti jsou rozda
vačové, nicméně v čas nevyhnutelné potřeby mohou i jiní kněží,
s povolením Římské stolice, biřmovati. I dává se skutečně
někdy takové povolení obzvláště těm kněžím, kteříž vysláni
bývají do jiných dílů světa k- národům pohanským, aby tam
símě svatého evangelium rozsívali.

Že však toliko pokřtěným se může biřmování udělovati,
průvodnoť jest opět z výše uvedeného příběhu. Svatí apošto
lové totiž nebiřmovali, leč již pokřtěných obyvatelů v Samaří.

*) Homil. 18. in acta Apost. *) Epist. ad Episcop. Tuscie et Camp.
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Podobně byli obyvatelé Efesu dříve pokřtěni, než je apoštol
svatý Pavel biřmoval. Slušno jest také, aby ten, jenž biřmován
býti má, u víře Kristově dobře byl vyučen, z čehož zase ná
sleduje, že tou svátostí se má tehdáž teprv člověku posluhovati,
když se rozum jeho k poznání pravdy rozvinul. Dětem tedy
útlým a nevycvičeným nemá se ta svátost udělovati.

Již však pozorujme ty pobožné ceremonie, kterýchž se
při svátosti této užívá. Biskup vzkládá ruce své na ty, ježto mají
býti biřmování. Toto vzkládání rukou vyznamenává, že nás
Kristus Ježíš skrze přítomnost Ducha svatého opatruje. „V stínu
ruky své zchrámil mne.“ (Isai. 49, 2.) Rozprostíraje biskup
ruce své, modlí se, aby Duch svatý dary svoje na ně vylíti
ráčil, říkaje mezi jinými: „Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi
ráčil těmto služebníkům svým popříti, aby znovu zrozeni z vody
a z Ducha svatého byli, kterýmž jsi také všecky hříchy od
pustil: tě pokorně prosíme, rač na ně sedm darův utěšitele
Ducha svatého poslati.“ Anť pak každý vzácný tento dar zvláště
jmenuje, odpovídají přístojící pokaždé: „Amen.“ Pak se dále

VP“
modlí: „Naplň je duchem bázně tvé, a znamenej je křížem
svatým k věčnému životu skrze Ježíše Krista, tvého milého
Syna, jenž s tebou pravý Bůh živ jest a kraluje na věky
věkův. Amen.“ Nyní přistupuje ku každému zvláště, a nové
jmeno nějakého Svatého mu dává z příčiny té, kterouž jsme
již podotknuli při vypravování řádu při křtu užívaných. Na to
hned maže čelo jeho na způsob kříže svatým křižmem, říkaje:
„Znamenám tě znamením kříže, a potvrzuju tě křižmem spa
sení ve jmenu Otce, 1 Syna, i Ducha svatého.“ Děje se to na
čele, aby stále a zmužile jmeno Páně před přátely 1 nepřátely
vyznával, a aby se za jeho svaté evangelium nižádnou měrou
nestyděl. Neb stud na čele nejpatrnější jest. Děje se to má
zání na způsob kříže, poněvadž kříž jest znamení lidského spa
sení, a sláva a čest křesťanů, v němžto se s apoštolem chlu
biti mohou. (Galat. 6, 14.) Děje se to mazání svatým křižmem,
jenž jest olej s balšámem smíšený, a od biskupa na zelený
čtvrtek posvěcený. Mazání svatým olejem bylo již na úsvitě
církve svaté obyčejem. Svědectví o tom dávají učitelové cír
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kevní prvních hned časů křesťanských. Podobá se víře, že
o tomto mazání svatým olejem mluví apoštol svatý Pavel, anpíše© „Tenpak,kterýžpotvrzujenássvámivKristu,a
pomaza! nás, Bůh jest: kterýž 1 znamenal nás, a dal
závdavek Ducha v srdce naše“ (2. Kor. 1, 21. 22.) Děje
se toto mazání olejem s vonným balšámem smíšeným ná
znamení, že jako tělo olejem síleno bývá, tak že 1 birmovaný
milostí Ducha svatého na duši posilněn a proniknut bývá, aby
svatě živ byl, a dobrou vůni enostného života na způsob von
ného balšámu od sebe vydával. Potom se biskup prsty svými
dotýká tváři jeho, jakoby mu políček dával. Děje se to
pak na znamení, že všeliká protivenství pro víru křesťan
skou mile a ochotně snášeti, a pro Boha i ledacos trpěti
hotov býti má. Konečně praví biskup k němu: „Pokojstebou.“© Cožmístobratrskéhopolíbeníčiníanaznamení,
že pokoj Ducha svatého bude s ním, těšící jej v nesnázích a
bolestech života tohoto. Zatím co biskup každého zvláště biř
muje, svědek pravici na rameni biřmovance drží, dávaje tímto
způsobem svědectví, že ač birmovanec mlče před biskupa před
stoupil, nicméně že dobře u víře jest vyučen, že posud podle
víry té byl živ, a že jest jeho oumysl, i budoucně jakožto
dobrý katolický křesťan věřiti a živu býti. Nejposléze se bi
skup ještě jednou za biřmované modlí, požehnání jim uděluje,
a pak je propouští.

a) Ejhle, tak krásní, významní a vzdělavatelní jsou uřádové,jichžtosepřiudělovánítétosvátostiužívá.© Velebme
tedy opět svatou matku naši církev katolickou, kteráž o vzdě
lání naše a rozmnožení pobožnosti naší tak bedlivě pečuje.

b) Chtějme spolu také nahlednouti do života uplynulého.
Byli jsme již biřmování, a nabyli jsme těch milostí, kteréž
z této svátosti vyplývají. Kterak jsme ale sobě těchto milostívážili?© Zdalijsmepracovalisnimibedlivěasnažně?Co
jsme až do dnešního dne vykonali, cožby Kristových bojovníků
dostojno bylo? Zdali jsme proti nepřátelům spasení svého co
udatní vojínové Boží bojovali? Co jsme podnikli nepříjemného
a těžkého k obhájení víry Kristovy? A čím jsme dokázali,
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žeBohuacnostivěrníjsme?© Bědanám,jestližedosáhše
potřebné síly k přemahání všech překážek spasení svého, ne
dbale a špatně jsme pracovali! Béda nám, jestliže plamenem
lásky Boží rozžati byvše, světlo a oheň ten v sobě sami jsme
zhasínali! Běda nám, jestliže jsme sami příčinou byli, že ovoce
té svátosti v nás přišlo na zmar!

IIT. O nejsvělější svátosti olářní.

$. 122. Ustanovení této svátosti.

Již přistupme k uvažování oltářní svátosti, kteráž nej
světější svátosti sluje, poněvadž samého Ježíše Krista, pravé
tělo a pravou krev jeho ve způsobáců chleba a vína obsahuje.
Svátost tato jest závdavek neskončené lásky Kristovy, jest
původ a nevyvážná studnice těch největších milostí Božích, jest
nepostihlé tajemství, před kterýmž i andělé a nebeští duchové
se v nejhlubší pokoře klanějí, a kteréž i mne takovou svatou
bázní naplňuje, že bych raději mlčením ji pominul, a s Jere
miašem zvolal: „Ach Pane Bože můj. neumím mluviti, protožedítějájsem.“© (Jerem.1,6.)Vypravujíalesvatápísma
O jejím ustanovení, že asi rok před svou smrtí Pán Ježíš vy
znavačům svým takovou večeři přislíbil, při kteréž své vlastní
tělo a svou vlastní krev ku požívání podá. Nasytiv totiž ve
ký zástup lidu pěti chleby a dvěma rybama, a uzřev, že ho
chtí učiniti králem, zmizel před nimi a nenašli ho až v Kafar
naum. Lidé ti, hledajíce ho, připlavili se již druhého dne za.
ním. Vida Pán Ježíš, an jen pro ono zázračné nasycení svého
těla za ním přicházejí, řekl knim: „Hledáte mne, ale ne proto,
že jste divy viděli, ale že jste jedli z chlebů a nasyceníjste.“
A teď jim přislíbil, že jim jiný pokrm dá, „ne kterýž hyne,alekterýžzůstávákživotuvěčnému.“© Bypakjepozorny
učinil, že ten chléb, kterýž dá, i nad tu mannu bude, kterouž
jejich otcové jedli na poušti, protož řekl dále: „Amen pravím
vám: ne Mojžíš dal vám chléb s nebe, ale otec můj dává
vám chléb s nebe pravý.“ Po tomto chlebě se Židům zachtělo,
a protož prosili jej, řkouce: „Fane, dávejž nám vždycky chléb
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ten.“ Na to se Pán Ježíš zřejmě vyjádřil, že on sám tento
chléb jest, řka: „Jáť jsem chléb živý, kterýž jsem s nebe sstoupil“© Židéalenechtíceuvěřiti,žebyonmohlchlebembýti,a
požíván býti, reptali, že tak řekl, a držíce jej až posud za pou
hého člověka, nevěděli, jakby to možno bylo, aby byl s nebe
sstoupil. Rozuměli slovům chléb a pokrm tak, jakž se jim oby
čejně v obecném mluvení rozumí, a Pán Ježíš neřekl, že jim
nepravě rozumějí, aneb že je v nepravém smyslu přijímají, ale
brž potvrdil mínění jejich, doloživ toliko, že bez milosti jeho
nebeského Otce nelze v něho a v toto hluboké tajemství uvě
řiti. Potom opět pravil: „Já jsem chléb živý, kterýž jsem s nebe
sstoupil. Budeli kdo jísti z chleba tohoto, živ bude na věky:
a chléb, kterýž já dám, tělo mé jest.“ (Jan. 6, 52.)

Tuto přípověď nebeský Pán náš v ten večer přěd svou
smrtí splniti ráčil. Když tož povečeřel, proměnil chléb a víno
ve své tělo a krev svou, a to obé dal učedníkům svým požívati.| Písmasvatá0tomVtaslovavypravují:

„A když oni večeřeli, vzal Ježíš chléb a dobrořečil Bohu,alámaladávalučedníkůmsvým,ařekli:© Vezměteajezte,
toto jest tělo mé. A vzav kalich díky čiml, a dal jim, řka:
FPíte z toho všichni: mebo to jest krev má nového zákona,kterážzamnohévyltabudenaodpuštěníNříchů.“| (Mat.
26, 26—28.)

„A vzav chléb, díky činil a lámal, a dával jim, řka:
fotoť jest tělo mé, kteréž se za vás dává: to čiňte na mou
památku. Též i kalich, když odvečeřel, řka: Tentoť jest kalichnovýzákonvmékrvi,kterážzuvásbudevylita.“© (Luk.
22, 19. 20.)

„A když oni jedl, vzal Ježíš chléb, a dobrořečiv lámal
a dával jim, řka: Vezměte: totoť jest tělo mé. A vzav kalich,
díky čině, dal jim, a pili z něho všickní. I řekl jim: Tato

Jest krev má nového zákona, kteráž za mnohé vylita bude“
(Mark. 14, 22—25.)

A svatý Pavel takto píše: „Já zajisté přijal jsem ode
Pána, což %vydal jsem vám, že totiž Pán Ježíš v tu noc,
v kterouž zrazen byl, vzal chléb, a díky čině lámal, a řekl:
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Vezměte a jezte; toto jest tělo mé, kteréž za vás na smrt
vydáno bude: to čiňte na mou památku. Takž vzal i kalich,kdyžpovečeřelřka:© Tentokalichjestnovásmlouvavmé
krvi, to čiňte kolikrátkoli píti budete, na mou památku.“
(1. Kor. 11, 23—25.)

Z těchto míst písma svatého tolikéž průvodnoť jest, že
Pán Ježíš tomu chtěl, by učedníci jeho totéž na jeho památku
činili, což on sám při poslední večeři konati ráčil; neboť výslovnějimpřikázal:„Iočiňtenamoupamátku.“© Rozkazu
Páně dobře porozuměli svatí apoštolové. Oni věděli, že jakož
jim Pán Ježíš dal moc, zázraky činiti, nemocné uzdravovati,
mrtvé křísiti, hříchy odpouštěti; rovně tak že jim dal i moc,
chléb a víno v tělo jeho a krev proměňovati. Věděli také, že

-tomu chtěl, by téže moci na památku jeho užíval. A tou pří
činou v skutku také nejen sami činili, což Pán Ježíš při po
slední večeři činil anobrž moc tu 1 nástupníkům svým ode
vzdali, by se 1 po jejich smrti a po všecken čas až do skonání
světa nejsvětější vůle Páně plnila, a svátostí touto přisluhovalo.

Ustanovením nejsvětější svátosti oltářní prokázal nám Pán
Ježíš to největší dobrodiní; neb teď po všecken čas až do
skonání světa máme něco, čímž se na jeho život i smrt živěji
upamatovati můžeme. Ustanovením nejsvětější této svátosti ukázal
tolikéž Pán Ježíš v nejjasnějším svétle svou nestihlou lásku
k nám lidem. Ó kdo by tak miloval? Jaká to neskončená
láska! Miloval-li kdo vroucněji, než Jonathas přítele svého Da
vida? Písmo svědčí, „že %omiloval jako duši svou.“ (1. Král.
18, 3.) A jaký mu dal důkaz lásky své? Svlékl se ze sukně,
kterouž byl odín, a dal ji Davidovi, 1 ostatní roucha svá dal
mu, až do meče a lučiště svého, a až do pásu. (1. Král. 18,
4.) Jonathas dal tedy Davidovi mnoho, avšak přec mu nedal
sebe samého. Nic méně písmo svaté praví, že ho miloval jako
duši svou. Kdo tedy vysloví lásku Pána Ježíše, jenž ne své
roucho, nébrž sebe samého dal a dává nám posaváde? Této
nestihlé lásky nevysloví nižádný jazyk, nepochopí nižádná mysl,
nemůž popsati péro žádné. — Tou příčinou vece svatý otecAugustin:© „Nicseneostýchámtvrditi,ženámBůh,jakkoli
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jest všemohoucí, více dáti nemohl; jakkoli jest vševědoucí,
více dáti nevěděl; a jakkoli jest svrchovaně bohatým, více
a cos lepšího neměl, cožby nám byl dal“ (Tract. 84. in
Joann.)

$. 123. 0 zázraku proměny chleba a vína.

Židé slovům Páně: „Chléb, kterýž já dám, tělo mé jest“
(Jan. 6, 52.) dobře porozuměli; než toliko pochopiti nemohli,
jak a kterak by se to státi mohlo; a „protož hádali se ve
spolek, řkouce: Kterak může tento nám dáti tělo své k jedění?“
(Jan 6, 53.) Pán Ježíš ale ani jediného slova neodvolal, alebrž
se ještě zřetelněji prohlásil, řka: „Amen pravím vám, nebu
dete-li jísti těla syna člověka, a píti jeho krve, nebudete míti
života v sobě. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, máť život
věčný: a já jej vzkřísém v nejposlednější den. Nebo tělo mé
pravě jest pokrm: a krev má pravě jest nápoj. Kdo jí mé
tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm. Jakož
mne poslal živý otec, i já živ jsem pro otce: a kdo jí mne,
%on živ bude pro mne. Tentoť jest chléb, kterýž s nebe se
stoupil. Ne jako otcové vaši jedli mannu, a zemřel. Kdo jí
chléb tento, živ bude na věky.“ (Jan 6, 54—59.)

Slova tato i některé učedníky urazila, neboťpravili: „Tvrdájesttatořeč,ikdojimůžeslyšeti?“© Domnívalisetotiž,že
by jeho těla a krve požívati měli na takový způsob, jakož se
jiné zabité tělo ji. Aby tedy napravil jejich bludné zdání, žeby
totiž museli jeho tělesného těla na způsob jiného masa poží
vati, protož řekl k nim dále: „Duch jest, kterýž oživuje; tělo
mc neprospívá.“ (Jan 6, 64.) Jakoby byl řekl: Slova, kteráž
já mluviljsem vám, nevyznamenávají pozemskýtělesný pokrm, nobrž
vyznamenávají pokrm duchovní, pokrm pro duši, pokrm živý a život
požívajícím dávající. Však ani tohle vysvětlení některým z jeho
učedníků neučinilo zadost, a protož „odešli zpět a již s ním
nechodili.“ (Jan 6, 67.) Pán Ježíš jim toho nebránil, nébrž
nechal jich raději odejíti, než aby byl toliko jediného slova
svého odvolal. Tím však patrně prokázal, že tato slova jeho
nemají toliko obrazně rozumína býti, nobrž také ve vlastním,



O zázraku proměny chleba a vína. 337

přímém a zjevném smyslu, a že tedy jeho tělo a krev vskutku
pokrmem a nápojem bude. Potom ten večer před svou smrtí,
když tu svátost skutečně ustanovil, opět výslovně pravil: „Totoť

Jest tělo mé, totoť jest krev má.“ Zde již mluvil Pán jako
umírající otec, kterýž se s dítkami svými loučí. Umírající ale
nemluví v žádných podobenstvích, nobrž vlastně a nezaobaleně
vyjádřuje poslední vůli svou, aby mu každý náležitě rozuměl.
Byl by to býval zjevný klam, kdyby říkaje: „Totoť jest tělo
amé, tatoť jest krev má,“ byl jim přece jen pouhý chléb a pouhé
víno podával. Než odstup od nás takové rouhavé domnění!
Víme v jistotě, že co Syn Boží tělem a krví svou nazýval, to
též tělem a krví jeho skutečně bylo. Jestli ale tělo, kterak
může chléb býti? Jestli krev, kterak víno může zůstati? Jiná
věc jest chléb, jiná tělo Boží; jiná věc víno, a jiná krev Páně.
Poněvadž tedy Syn Boží, jenž jest věčná pravda, neráčil říci:
Přijměte a jezte, to jest můj chléb, aniž takto: Přijměte a píte,
to jest mé víno, nobrž řekl: „To jest tělo mé a krev má,“
protož věřiti máme, že ve velebné svátosti oltářní děje se do
konalá chleba a vína v tělo a krev jeho proměna, tak že po
kněžském posvěcení žádného již chleba a vína nestává, než
samé toliko způsoby, to jest, toliko to, což se smyslu dotýká a
do očí padá, jako podoba, barva, chuť atd., a že pod těma
způsobama Kristus s přesvatým svým tělem a s předrahou svou
krví jest podstatně a skutečně přítomen, dokudž podstaty tyto
trvají.

K tomuto učení nechať oči, jenž chléb a víno vidí, říkají
co chtějí, svědectví jejich zde nic neplatí. "Tělesné oko vidělo
při křtu Páně vznášející se nad nim holubici, a byl to přece
Duch svatý. Tělesné oko vidí chléb a víno, a jesti to přece
tělo a krev Páně. Když syn Boží mluví, věrnější máme svě
dectví, než ono jest, což nám dávají smyslové naši, snadno
mejliti se mohoucí. Protož dobře praví svatý Jan Zlatoústý :
„Věřme ve všech věcech Bohu neodpírajíce jemu ani tehdáž,

an. to, což praví, smyslům našim zdá se býti na odpor. Držme
se jeho slova, neb slovo jeho nemůže mýliti, mohou se ale mý
Jiti smyslové naši. Poněvadž tedy praví: totoť jest tělo mé,

Jirsík, dogmatika. 22
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tedy uposlechněme a věřme a očima duchovníma je patřme.“ ")
A blahoslavený Tomáš Kempenský dokládá: „Více věřiti musíš
Bohu všemocnému v té nejsvětější svátosti, než vlastnímu smyslu
aneb nějakému viditelnému znamení.““) By se pak i rozum náš
zdráhal uvěřiti a všelicos navrhoval, nic přec na to nedejme.
Jestiť tato podstat chleba a vína proměna ovšem zázrak veliký,
jehož rozum náš pochopiti nemůže, ale právě proto, poněvadž.
to jest zázrak, přestává všecko skoumání, rozum musí umlk
nouti, a v poddanost víry uveden býti. „Když Bůh mluvil“
tak napomíná svatý otec Basilius, „nepochybuj, ani se rozpakuj;
nobrž úplně věř, že všecko pravdivé a možné jest, by se
i rozum tomu protivil.“*)

Nevěřímeli, že věčné slovo tělem jest učiněno, a že lidskouvzalonasebepřirozenost?© Nenílialetotoschýleníse
Boha k lidem zázrak daleko větší a podivnější ? — Nevěřímeli,
že Bůh vešken tento svět z ničeho stvořil? [ nemůželi tedy
ten, jenž všecko z ničeho stvořil, také z něčeho již zde jsou
cího jiného něco učiniti? Svatý otec Ambrož praví: „Byloli
slovo Páně tak mocné, že to, což nebylo, býti počalo: kterakby
nemělo býti dost mocné, to, což již jest, v něco jiného pro
méniti?“*) U Boha není nic nemožného. On svým slovem všecky
věci z ničehož stvořil, hůl Mojžíšovu proměnil v hada, v Káni
Galilejské skrze Syna svého proměnil vodu u víno, a na poušti
několika chleby ječnými a dvěma rybičkama mnoho tisíců lidí
nasytil. I pročby tedy toliko proměna chleba a vína moc Boží
přesahovala ?

Všecko toliko na tom záleží, zdali Pán Ježíš skutečně
chléb a víno v tělo své a krev svou proměnil. Již ale tři
Evangelistové, Matouš, Marek a Lukáš, jednohlasné a souzvučné
dávají o Kristu svědectví, že pravil: „Totoť jest tělo mé.“
Čtvrtý, svatý Jan, píše: „Amen pravím vám: Nebudeteli jísti
těla Syna člověka, a píti jeho krve, nebudete míti života
v sobě.“ (Jan. 6, 54.) Nejposléze opakuje apoštol svatý Pavel,
-=

') Homil. 82. in Matth. *) De imit. Christi lib 4. c. 3) Regul. 8. Moral.
*) Lib. 4. de Myster. c. 4.
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což svatí Evangelistové napsali, a pak ještě nad to nade všecko
dokládá: „Kdo 7í a pije nehodně, odsouzení sobě jí a pije,
nerozsuzuje těla Páně.“ (1. Kor. 11, 29.) Z těchto posiedních
slov zřejmě vysvítá, žeby tak nebyl mohl psáti apoštol, kdyby
chléb chlebem zůstal, a víno vínem; neboť nehodným požíváním
chleba a vína by zajisté nikdo na sebe tak hrozného odsouzení
nepřitáhl, jakovýmž hrozí apoštol těm, jenž nerozsuzují těla
Páně. A nepravíli tentýž apoštol na jiném místě: „Kalich po
žehnání, kterémuž dobrořečíme, zdaliž není společnost krve
Kristovy, a chléb, kterýž lámeme, zdaliž není oučastnost těla
Páně?“ (1. Kor. 10, 16.) Co ale chtěl těmito slovy říci apo
štol? Zajisté nic jiného, než toto: Zdali při večeři Páně ne
býváme oučastní těla a krve Pána našeho Ježíše Krista?

„Ejhle tak světle a zřejmě mluví písmo svaté o této chleba
a vína proměně, a tak světle a zřejmě mluví i všickni svatí
Otcové a učitelové z prvních hned věků křesťanských. Všickni
tito svatí učitelové se jednosvorně na tomto učení snášejí. Svatý
Ignác od samých apoštolů vyučený káral všecky ty, kteříž již
za jeho časův v skutečné chleba a vína v tělo a krev Páně
proměnění uvěřiti nechtěli, a ustavičně jenom na způsob ny
nějších reformátníků o jakémsi duchovním a nevlastním poží
vání mluvili, napsav o nich ta slova: „Nevěří, by pravé tělo
Spasitele našeho Ježíše Krista, kteréž za nás trpělo a z mrtvých
vstalo, mělo vlastně v oltářní svátosti býti:“ ') Ireneus, jenž
byl učedníkem svatého Polykarpa, a tento učedníkem svatého
Jana Evangelisty a miláčka Páně, zajisté pravý smysl slov
Páně lépe poznal, než všickni bludařové časů nynějších. Tenalevýslovnědí:„ZchlebabývátěloKristovo.“*)© Podobně
píše Cyrill, biskup Jerusalémský: „Poněvadž Kristus Pán ráčil
říci o chlebě: To jest tělo mé, kdo tedy o tom pochybovati
smí? Poněvadž řekl tolikéž: Ta jest krev má, kdo tedy říci
smí, že není? On na svadbě v Káni Galilejské vodu Boží
mocí svou proměnil u víno, proč bychom tedy věřiti neměli,
že víno v krev svou proměnil? Věz, že chléb, kterýž vidíme,

') Epist. ad Smyrn. *) Lib. 4. adv. hares.
22*
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žádným chlebem není, ač chuť chleba má; ale jest pravé tělo
Kristovo. A víno, kteréž vidíme, a podle chuti za víno máme,
neníť víno, nébrž jest pravá krev Kristova.“ ") A na jiném
místě dí tentýž svatý otec v ta slova: „Chléb a víno, kteréž
před vzýváním nejsvětější Trojice jen chlebem a vínem vyly,
bývají po tomto vzývání tělem a krví Kristovou.“ *)

Takto vyučení jsouce slovem Božím, učením apoštolským
a věrou těch nejstarších a nejslovútnějších svatých Otců, tažme
se nyní, co k tomu praví svatá církev katolická, tato ne
omylná a Duchem svatým spravovaná učitelkyně bozských pravd?
Ona na sněmu Tridentském shromážděná zřetelně se v ta slova

prohlásila: „Poněvadž Pán Ježíš, Spasitel náš, to, což pod
způsobou chleba podával, pravým tělem svým býti pravil, tou
příčinou vždy se v církvi Boží věřilo, což i teď opět svatý
tento sněm vyznává, že skrze posvěcení chleba a vína proměna
se děje celé podstaty chleba v podstatu těla Krista Pána našeho
a celé podstaty vína v podstatu krve jeho.“ *)

Při tak jasných a makavých svědectvích, jimiž opodstatněno
a utvrzeno jest toto svatosvaté učení, nevíme v skutku, čemu
bludařův odporná zdání přičítati máme, zdali zaslepenosti jakési
anebo snad nějaké zlovolnosti. Praví ovšem Duch Doží, že
„mnohé podvedlo domněníjich, a v marnosti zadrželo smyslyjejich.“© (Eklesiastik.3,26.)Ataksnadpodvedlodomnění
Luthera a Kalvína a přívržence jejich, v marnosti zadrževši
jejich smysly. Sám Pán Ježíš předpověděl, že povstanou fa
lešní prorokové a učitelové (Mat. 24, 24.) a protož nedivme
se, žei příčinou tohoto nejsvětějšího článku víry takoví falešní
učitelové jsou povstali. Takovým falešným učitelem byl Kalvín,
an psal: „Chléb a víno jsou toliko figura, podobenství, obraz,
připamatování a znamení těla a krve Páně.“ *) Takovým fa
lešným prorokem byl i onen, jenž k českým našim reformát
níkům v knížce pod názvem „Krátká příprava k svaté večeři
Páně církví českých obnovených“ na stránce 13. a 14. dí:
„Uhléb večeře Páně nebývá proměněn v tělo Kristovo; jest

t) Lib, 4. Catech. mystag. *) Catech. mystag. 1. *) Segs. 13. c. 4.. *) Instit.
lib. 4. c. 17.
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znamením, pečetí a závdavkem těla jeho.“ Těm a takovým,
kteříž tak věří a učí, mohlbych říci: Kroutíte slovo Boží.
Zda neřekl Pán Ježíš zřetelně a bez obalu: „Toto jest tělomé?“Tatoslovajsoualetakzřetelná,jakoonano| „Tento
Jest Syn můj milý, v němž se mi dobře zalíbilo.“ (Mat. 3, 17.)
Kdyby tomu tak bylo, jak učíte, bylby Pán Ježíš musil říci:
Totoť znamená, vyobrazuje a připomíná mé tělo, jinak sic bylby
sám bludu dvéře dokořán otevřel. Tak a ne jináče bych mohl

k bludařům těmto mluviti, pomlčím ale, a nechať za mne mluví
svatý Jan Damascenský, kterýž tehdáž živ byl, když o těchto
bludařích ještě ani zmínky nebylo, a takto napsal: „Chléb a
víno není žádné podobenství těla a krve Kristovy, nýbrž jest
Boží tělo. Neb Kristus dí: Toto jest tělo mé, a ne: podo
benství těla mého. A podobně tak praví: Tatoť jest krev má,
a ne: (podobenství krve mé. Ptáteli se, jak se to děje, ne
víme, cobychom odpověděli, než že slovo Boží pravdivé, silné
a. všemocné jest, způsob ale, kterýmž se to děje, že jest ne
vyzpytatelný. *)

Nabyvše úplné jistoty, že se ve svátosti oltářní skutečná
chleba a vína v tělo a krev Krista Pána proměna děje, S po
korou a srdcem věřícím obdivujme se zázraku tomuto, velebíce
všemocnost Boží, kteráž den co den zázrak tento na oltářích
našich tvoří. Pokládejme se za šťastné, že se před námi živé
vody pravdy nezkalily, a že se nám pravého Božího učení do
stalo. Spoléhejme na slovo Boží, jenž jest nemylné a neklamné,
říkajíce častěji s oním nábožným pěvcem: |

„Blahoslaven, kdo uvěří,
Což i okem nevidí ;

Kdo jen srdcem div ten měří,
Hloubáním ho neslídí.““

$. 124. Že Pán Ježíš ve svátosti oltářní v skutku jest přítomen.

Již z toho, co v předešlém $. řečeno bylo, vysvítá zřejmě,
že ve svátosti oltářní Ježíš Kristus v skutku jest přítomen.
Nebo dějeli se zde dokonalá chleba a vína v tělo a krev Páně

+) De orth. fide lib, IV. c. 14.
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proměna, ovšemů musí zde býti Kristus Pán, kdežto jest tělo a
krev jeho. Podle učení Duchem svatým spravované církve Boží
jest Pán Ježíš od toho okamžení, co kněz ta od něho při po
slední večeři užívaná slova nad chlebem a vínem vyřkl, s pře
svatým svým tělem a s předrahou krví svou, jakožto Bůh a
člověk, opravdu, skutečně a podstatně přítomen, a sice v každé
způsobě a v každé i té nejmenší částce téže obé způsoby celý
s tělem i krví svou přítomen. A proto se nazývá tato svátost
svátostí nejsvětější, poněvadž nic světějšího není než Ježíš Kri
stus, náš Pán, Spasitel. Bůh a člověk spolu, ve svátosti této
přebývající.

Tentýž Ježíš Kristus, jednorozený Syn Boží, jenž počat
byl z Ducha svatého a narodil se z Marie panny, jenž trpěl
pod Pontským Pilátem, ukřižován byl, umřel i pohřben jest,
jenž sstoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, a vstoupil
na nebesa, a sedí na pravici Boha Otce všemohoucího, tentýž
Ježíš, náš Pán a Spasitel, jenž opět přijde soudit živých i
mrtvých, jest opravdu a podstatně přítomen ve svátosti oltářní.Můžlikdootompochybovati?© Neujistil-linástímonsám?
A nemámeli všemu věřiti, což z úst Božích vychází, bysme toho
1 očima svýma neviděli, ústama neokoušeli, a rukama se nedotýkali?© Nemámelivšemuvěřiti,cožSynBožímluvil,Pána
učitel ten, jenž jest věčná pravda a neskončená moudrost, kte
réž nelze, aby oklamala?

Jakby ale Ježíš s Bozstvím 1 člověčenstvím svým v způ
sobách chleba a vína, a v jednom a tomtéž času na přemno
hých místech opravdově přítomen byl, toho nám ovšem rozumem
pochopiti nelze, poněvadž jest to tajemství všecken rozum náš
přesáhající. Avšak velmi mnoho jest věcí, jichž rozum náš ne
chápá, ač nic o tom, že v skutku zde jsou, nepochybuje. Ne
oko tělesné, alebrž oko víry spatřuje Ježíše Krista ve svátosti
oltářní přítomného. U takových tajemných věcech musíme míti
vždy výstrahu Ducha sv. před očima, jenž skrze ústa proroka
dí: „Vyšších věcí nad sebe nehlede), a silnějších nad sebe ne
skoumej: ale které přikázal tobě Bůh, ty vždycky přemýšle),
a ve mnohých skutcích jeho nebývej všetečen. Nebo není tobě
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potřebí věcí těch, kteréž skryty jsou, viděti očima tvýma!
V zbytečných věcech nechtěj skoumati mnohonásobně, a v mnohýchskutcíchjehonebudešvšetečným.© Nebovelmimnohévěcinaďsmysllidskýukázányjsoutobě.“© (Ekles.3,22.)

Dosti nám buď na tom, že ten, kterýž se v čistém těle
svaté panny vtěliti mohl, divotvornou mocí svou 1 na každém
místě, kdež se knězem svěcená svátost nachází, přítomen býti
může. Dosti mějme na vlastním slibu jeho, že chce po veškerenčaspřebývatiuprostřednás,| Dostimějmenavlastním
slovu jeho: „To jest tělo mé: to jest krev má; to jest ten
chléb, kterýž s nebe sstoupil, kdož jí chléb tento, živ bude navěky.“© Dostimějmenatom,žetomui svatíOtcovéučili,
kteříž za časův apoštolských a v prvních církve stoletích živi
byli. Učila tomu po všecky časy a jednosvorně 1 celá svatá
církev Boží, učila tomu tato bozská a neomylná učitelkyně ze
jmena 1 na sněmu Tridentském, kdežto se v ta slova prohlá
sila: „Sněm svatý učí, veřejně a zřetelně vyznává, že veleslavná
svátost oltářní Pána našeho Ježíše Krista, pravého Boha a člo
věka, pravdivě, skutečně a podstatně pod způsobou chleba a
vína obsahuje.“ *)

Nyní již posouditi můžeme učení Lutherovo a těch tak
Tečených křesťanů Augsburgského vyznání, kteříž za to mají,
že sic chléb a víno jsou tělo a krev Krista Pána, ale ne hned
po posvěcení, a ne tak dlouho, dokavadž způsoby chleba a vína
trvají, nýbrž toliko prý v tom okamžení, když jich kdo požívá.
Že tomuto učení slovo Boží odporuje, leží patrně na jevu. Ne
boť prvé, než učedníci požívali, řekl Spasitel: „Totoť jest tělo
mé, totoť jest krev má“ cožby v pravdě nebyl mohl říci, kdyby
již před požíváním nebyl skutečně pod způsobama těma příto
men; nébrž bylby musel říci: To bude mé tělo, to bude má
krev, až jísti a píti budete. Což když neřekl, nic nezbývá ji
ného, než abychom se svatou církví katolickou věřili, že hned
po vyřknutí slov těch pod způsobou chleba a vína musil býti
skutečně přítomen. Potom 1 zdravý rozum sám dosvědčuje, že

*) Bess. 13. c. 1.
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toto učení Augsburgského vyznání jest omylné a bludné. Neb
z které příčiny Ježíš Kristus v okamžení skutečného požívání
přítomen býti ráčí, z té také již před požíváním, hned po kněz
ském posvěcení přítomen býti může, a ovšem přítomen jest. —
Novověrci všelicos ještě předstírají. Praví také, že, poněvadž
Pán Ježíš s tělem svým vstoupil na nebesa, tou příčinou že ne
můž býti ve chlebě přítomen. Ti a tací jsou ale v pravdě To
mášové nevěřící, ježto tak jako tento prvé uvěřiti nechtí, leč
vloží ruku svou v otevřený bok Páně. Zdali je oslavený Syn
Boží ku pravici Otce svého tak přivázán, aby jako vězeň ně
jaký nemohl jíti, kamž by chtěl? Slušíli Boha podle obecných,
přirozených věcí, a snad podle těl lidských měřiti? Nevěříli
tito oddělení bratří naši, že Ježíš vstal z mrtvých, že po svém
z mrtvých vstání čtyřicet dní ještě na zemi obýval, a konečněnanebevstoupil?© Nevěřílitéž,žerozmnožilpětaopětsedm:
chlebů, a nevidíli každý den, an jedno zrnko do země hozené
třicet a čtyřicet jiných plodí, čehož všeho rozum náš podobně
nemůže pochopiti? My nemůžeme pochopiti, jak se to děje, že:
ústama mluvíme, a že se jednoho člověka hlas v uších tisíců
lidí rozléhá. Nevíme, jak se to přihází, že pokrm a nápoj se
v nás obrací v krev. A nemohouce fak mnoho přirozených to
liko věcí rozumem postihnouti, chtěli bychom snad neobsáhlou:
velebnost Boží vyskoumati? V Božích věcech víry jest třeba,
a pilně poslouchati, co slovo Boží praví. Ten Pán, kterýž mohl
v nebi na pravici Otce svého seděti, a zároveň v Damašku
mluviti s Pavlem, a kterýž svou nesmírností naplňuje veškeren
svět, pročby medle nemohl býti i na nebi i v svátosti oltářní
přítomen? — Ona pak námitka, žeby Bůh z chleba se tvořil,
a od červů hryzen a sněden býti mohl, jest velmi pošetilá; ta
kového cos může jen ten navrhovati, kdož neví, že ty a ta
kové věci se nedotýkají Boha, nýbrž jenom způsob chleba a
vína, kteréž jestliže v nic přicházejí, Kristus pod nimi není již
přítomen.

(Učení toto o skutečné a podstatné přítomnosti Krista Pána
ve svátosti oltářní jest na nejvejš spasitelné a utěšené. Neb
ač Bůh na každém místě přítomen jest, nicméně před velebnou



Ježíši ve svátosti oltářní máme se klaněti. 345

svátostí oltářní přítomnost jeho živěji cítíme, a protož také
srdečněji a dokonaleji s ním se obírati, a srdce svoje před
ním vylévati můžeme. Nenít ani možná, aby člověk, věda, koho
má před sebou, chladný a nepobožný a bez sladkých hnutí my
sli své zůstal. — A jaké to potěšení pro katolického křesťana,
jenž svého Spasitele ve svátosti oltářní přítomným býti věří!
S jakou důvěrností může se do chrámu Páně odebrati, a srdce
své před Spasitelem svým vylévati !)

„Hle Pán ve vína a chleba podobě,
Bůh — člověk, on to sám zde Pán!

Klekejme spínajíc své ruce v této době,
On Spasitel náš! on to sám náš Pán!“

S. 125. Že Pánu Ježíši ve velebné svátosti přítomnému klaněti se máme,

Poněvadž Kristus Pán ve velebné svátosti oltářní opravdu,
skutečně a podstatně jakožto Bůh i člověk jest přítomen, tou
příčinou sluší také se jemu v této svátosti klaněti, aneb všecku
možnou čest jemu prokazovati. Pravověrný křesťan jest před
nejdůstojnější oltářní svátostí plný nelíčené pobožnosti, plný
svaté vroucnosti. On ví, že má Pána pánů a Krále králův
před sebou, a to mocně srdce jeho oblomuje a zahřívá, svatým
ohněm rozněcuje, k pokoře, lásce a k vylévání svatých modli
teb vzbuzuje. On ví, že toho má před sebou, jenž s Otcem
jedno jest (Jan. 10, 30.), před nímž každé koleno klekati má
na nebi, na zemi a pod zemí (Filip. 2, 10.), jemuž dáno jest
jmeno nad všeliké jmeno, a z něhož plyne všecka moc, všecka
svatost, všecka útěcha, všecko blaho. Ví, že stojí před Pánem
a králem andělů a lidí, a protož srdečně se jemu klaní, hlu

bokoujsa protknut pokorou. Svatí tři králové se jemu klaněli
pod způsobou ontlého dítěte; apoštolové padli před ním na tváře
své, an co krásný slávou nebeskou ozářený muž se jim na je
dné vysoké hoře ukázal, a věrní křesťané se mu pod způsobou
chleba přítomnému klanějí, vzývajíce ho s důvěrou a pokorou.
Tou příčinou pěkně píše svatý Jan Zlatoústý v ta slova: „Mu
drcové tomu svatému tělu poklonu činili, anož v chlévě v je
slích leželo. Ti. mužové z cizích zemí vydali se na dalekou
cestu, a přišedše s strachem a hrůzou hluboce se klaněli jemu.
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Ty však nevidíš ho v jeslích, nébrž na oltáři, ne již v náručí
osoby ženské, ale v rukou kněze pod křídly Ducha svatého,
jenž s celou mocí a silou svou na dary obětné sstupuje. Svatá
bázeň zmocni se tedy mysli naší, bychom jemu mnohem větší
úctu prokazovali, než tito cizincové.“ *) — A protož také i svatý
otec Augustin v ta slova praví: „Nikdo nejí z toho těla, leč
se mu prvé poklonil, a my nejen nehřešíme, jemu se klanějíce,
alebrž hřešili bychom, kdybychom se mu neklaněli.“*)

K většímu uctění této nejsvětější svátosti oltářní a k roz
množení její cti a slávy přikazuje svatá církev katolická uží
vati světla. Poněvadž Ježíš Kristus jest pravý a živý Bůh a
pravé světlo osvěcující jednohokaždého člověka přicházejícího na
tento svět (Jan. 1, 9.), protož hoří před touto nejdůstojnější
svátostí lampa a voskové svíce. V starém zákoně sám Bůh

rozkázal Mojžíšovi, by dal zhotoviti sedmeroramenný svícen ze
zlata (2. Mojž. 25, 31.), aby na něm sedm lamp před archou
(2. Paralip. 4, 20.), a na oltáři světlo ustavičně hořelo. (3. Mojž.
6, 13.) A Šalamoun dal líti deset svícnů, a postavil z nich pět
po pravé, a pět po levé straně před svatyní, též 1 lampy z ry
zího zlata. (3. Král. 7, 49.) Bohu se to líbilo, neboť stával
oblakový sloup nade dveřmi stánku (2. Mojž. 33, 9.), a sláva
Páně naplnila stánek a chrám. (3. Král. 8, 10.) Tak se to
dálo v chrámu Jerusalémském, ač se tam toliko zákonní desky,
prut Aronův a manna schovávaly. A oltář křesťanský, jenž jest
trůnem samého Boha, na kterémžto sám jednorozený Syn Boží
bytuje, nemělby toho býti hoden, by ke cti jeho posvátné světlo
mu hořelo? Neměli bychom mu, jenž jest věčné naše světlo,
ke cti a chvále též světla rozněcovati a páliti, a tím jemu na
jevo dávati, že světlem jeho rozžeti jsouce, láskou a vděčností
k němu plápoláme? —

K většímu uctění této nejsvětější svátosti se také kadidla
užívá. Užívalo se ho již v starém zákoně při obětech. (3. Mojž.
10, 14.) Užívalo se ho již na úsvitě křesťanské katolické církve

jakožto věci, kteráž co nějaká daň Bohu náleží, a kteroužto

') Hom. 24. in epist. I. ad Corinth. *) Enarrat. in psalm. 98.
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on hned po svém narození ráčil jakožto milý a příjemný dar
od tří králův přijmouti.

Katolická církev rozmáhá posléz ucténí převelebné svátosti
oltářní zvláštním výročním dnem k tomu ustanoveným, v kte
rýžto obzvláštní průvodní slavnost s tělem Božím i pod širým
nebem koná. V ten den, Božího těla nazvaný, pod způsobou
chleba skrytého a přítomného Syna Božího jako v nějaké krá
lovské vítězoslávě veřejně nosí, majíc na paměti, že psáno jest:
„Dobrořečíce Pánu vyvyšujte jej jakž můžete: nebo větší
zajisté jest vší chvály. “ (Eklesiast. 43, 33.) David nařídil velmi
slavný průvod s archou Páně, v nížto byla manna, která náš
tento pokrm živý a nebeský předoznamovala. S Davidem musil
všecek jemu poddaný lid se všelijakým hudebním nástrojem jíti.
Sám král odín bílým rouchem, líbezně hrál a zpíval. Týž pak
Duch svatý, jenž Davida k takové pobožnosti vzbudil, i církev
svatou vede, podobnou pobožnost a úctu k předůstojné svátosti
míti, aby se tak ukázala veliká moc asláva toho drahého a
nevýmluvného pokladu, aby všecken lid křesťanský k poděko
vání a obzvláštnímu díkův vzdávání touto slavností byl vzbuzen,
a konečně aby netoliko podstatná přítomnost Krista Pána ve
svátosti oltářní se veřejně a slavně vyznala, nobrž se mu 1 ta
povinnovaná úcta prokázala, kterouž jedna částka lidu křesťan
ského jemu ve svátosti oltářní vzdávati se zpěčuje.

(Vědouce již, že Kristus Pán, jednorozený Syn Boží, pravý
Bůh a věčný král náš, v svátosti oltářní skutečně přítomen
jest, všecku možnou čest prokazujme svátosti této. Jeden zbožný
kněz, jehož svatá církev za blahoslaveného vyhlásila, nešel
nikdy okolo chrámu Páně, by nebyl do něho vkročil, a Pánu
Ježíši, ve svátosti oltářní přítomnému, se nepoklonil. Říkával:
„Nesluší, by sluha šel před trůnem svého Pána, a hluboce se
mu nepoklonil.“ V obzvláštní takové uctivosti měl i hrabě Ru
dolf z Habsburgu nejsvětější svátost oltářní. Jednoho času jel
do jistého kláštera k jedné jeptišce, kteráž vůbec za osobu
mnohými milostmi od Boha obdařenou, za osobu svatou jmína
byla. I setkal se s knězem, jenž velebnou svátost k nemocnému

nesl. Rudolf hned slezl s koně, a přinutil kněze, aby se naň
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posadil, Nábožný hrabě pak sám vedl koně až k domu nemoc
ného.*) Když kněz nemocného zaopatřil, a hraběti chtěl děko
vati, nechtěl tento koně vzíti, řka: „Nesluší, bych já na tomto
koni budoucně jezdil, na němžto Ježíš Kristus, můj Pán a Bůhodpočíval.“© Přišedšímualedoklášterařeklaonazbožná,du
chem prorockým naplněná jeptiška v ta slova: „Tu službu,
kterouž jsi Bohu svému a služebníku jeho prokázal, tobě 1 tvým
potomkům hojně Bůh zaplatí. Bych tě o pravdě slov svýchpřesvědčila,dávejpozornadevátýpočetčasu.“© Rudolfsdy
chtivostí očekával devátý den, devátý týden, a devátý měsíc.
Avšak nic zvláště neobyčejného se mu nepřihodilo. Když však
devátý rok se skončil, byl jest za císaře vyvolen, a stal se
otcem kvetoucího a slavného císařského rodu Rakouského.“

Chval Sione Spasitele,
Pochval vůdce i pastýře
Přeradostným zpíváním.
Seč můžeš, o to se pokus,
Všíť chvály hoden jest Kristus,
Chval srdečným plesánim.

$. 126. O přijímání večeře Páně pod jednou způsobou,

Postačuje, když velebnou svátost oltářní toliko pod jednou
způsobou přijímáme ; neboť

1) Pán Ježíš jest celý s tělem i krví svou, jako Bůh a
člověk, v každé té způsobě přítomen. To tělo, kteréž při po
slední večeři podával, mělo za mnohé obětováno, a krev jeho
měla za mnohé vylita býti. Tehdáž ale při poslední večeři,
když obého svým učedníkům podával, nebylo ještě ani jedno
ani druhé obětováno, protož také to, což podával, bylo živé
tělo, byla živá krev. Tělo ale bez krve a bez duše není živé,
protož tedy v způsobách chleba musí býti nejen tělo, nobrž
1 krev i duše Ježíše Krista. Nápodobně krev bez těla a bez
duše nemůže býti živa. Musíť tedy. pod způsobou vína býti ne
toliko krev, nobrž i tělo i duše Ježíše Krista. Syn Boží 'tedy
není odpoly pod způsobou chleba, a odpoly pod způsobou vína.
přítomen, nýbrž pod jednou způsobou jest tak celý jako pod

*) Papež Urban IV. udělil těm, jenž velebnou svátost z kostela do příbytku
nemocného doprovázejí, odpustky jedneho sta dní.
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druhou. Odtud jde, že přijímáli kdo pod způsobou chleba, jiný
pod způsobou vína, a jiný opět pod způsobou chleba i vína,
že nikdo z nich více nepřijímá, nobrž že všickni stejně tělo a
krev Ježíše Krista přijímají. Protož praví svatý sněm Trident
ský: „Jistá jest pravda, že pod jednou způsobou tak mnoho,
jakož pod oběma se obsahuje. Neboť Kristus Ježíš celý a do
konalý jest pod způsobou chleba a pod jednou každou částečkou
té způsoby, a dokonale celý jest pod způsobou vína, a pod
jednou každou částečkou jeho.“ *)

2) Přijímání pod jednou způsobou a sice chleba postačuje
1 proto, poněvadž sám Kristus Pán čtyřikrát přislibuje u SV.
Jana život věčný těm, jenžby těla a krve jeho pod způsobou
chleba požívali, řka: „Tentoť jest chleb s nebe sstupující: aby
bude kdo z něho jístí neumřel.“ (Jan 6, 50.) A opět: „Bu
deli kdo jísti z chleba tohoto, živ bude na věky.“ (Jan 6, 52.)
Něco málo níže opět dí: „Kdo jí mne, %on živ bude pro
mne“ (Jan 6. 58.) A opět a opět: „Kdo jí chleb tento, živ
bude na věky.“ (Jan. 6, 59.) A po jedenáctekráte mluví Pán
Ježíš v téže šesté kapitole svatého Jana toliko o chlebě, ni
žádné nečině zmínky o způsobě vína; a sice ve verších 27. 32.
39. 35. 41. 48. 50. 51. 52. 58. 59.

3) Již za časů apoštolských se toliko pod způsobou chleba
přisluhovalo; nebo čteme o prvních vyznavačích Kristových :
„že trvali v učení apoštolském a v zdílnosti lámání chleba.“
(Skut. apošt. 2, 42.) A na jiném místě se praví: „Prvního pakdneposobotě,kdyžjsmesesešliklámáníchleba.“© (Skut.
apošt. 20, 7.) Zde ne o sprostém jedení chleba, nýbrž
o přijímání velebné svátosti činí se řeč, což dosvědčuje pra
starý písem svatých výklad v syrském jazyku, kterýž místo
lámání chleba výslovně klade: „lámání velebné svátosti“

4) Vypravují nejstarší letopisové, že velebná svátost se
na posvátném místě pro nemocné a umírající toliko pod způ
sobou chleba přechovávala, a že věřící v čas krutého proná
sledování večeři Páně pod způsobou chleba domů si brali, by
v čas potřeby mohli duši svou tím nebeským pokrmem posil

+) Sess. 13, c. 3.
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niti. ') Svatý Paulin píše, že svatý Ambrož z rukou kněze Ho
noráta tělo Páně přijal, a hned na to skonal, dokládaje: „Po
dal Svatému tělo Páně, jež vzav a pozřev, duši vypustil“ *)
Tak i Serapion v poslední hodince své velebnou svátostí pod.
způsobou chleba opatřen, umřel. “) Basilius veliký vypravuje, že
poustevníci a jiní lidé v Alexandrii a v Egyptě sami sobě ve
lebnou svátost pod způsobou chleba podávali, kterouž od kněží
vzatou, doma chovávali. Nebo za časův krutých pronásledování
nemohli vždycky kněží míti.“ “) Tak se dálo již na počátku
církve, již za těch časů, o nichžto 1 sami protestanti praví, že
tehdáž církev Kristova Duchem svatým spravovaná, v ničem
nebloudila. Již ale na jevu leží, žeby církev nebyla směla těch
výše řečených obyčejů trpěti, kdyby přijímání pod obojí k spa
sení nevyhnutelně potřebno bylo.

5) Víme také z letopisů církevních, že se nejsvětější
svátost oltářní hned pod způsobou chleba, hned pod způsobou
vína, aneb také pod způsobou obojí podávala. Což zajisté ne
byla by církev Boží, s nížto jest Ježíš Kristus po všecky dny
(Mat. 28, 20.), a jižto dle své přípovědi Duchem svatým usta
vičně řídí a spravuje (Jan. 14. 16.), dopustila, kdyby ze strany
užitku odsud pro život věčný vyplývajícího jednostejné to ne
bylo, přisluhuje-li se touto svátostí tak anebo jinak. Až do leta.
420. věřící někdy pod jednou, někdy pod obojí způsobou, jakž
totiž právě příležito bylo, přijímali. Církev Boží totiž vždycky
k potřebám času a lidí prohlédala, pilně toho jednání šetřivši,
jakové důležité příčiny kázaly. Tak moudře a opatrně počínala.
sobě církev Boží tehdáž, když se blud Nestorianský rozmáhati
počal. Učili totiž bludaři tito, že tělo Kristovo od krve a krev
od těla jest oddělena. Aby tedy cesta k bludu byla zamezena,
a příčina k svozování sprostého lidu byla odstraněna, zastavila.
svatá církev přijímání pod obojí, a poručila, aby se toliko pod.
jednou způsobou podávalo, na důkaz, že Kristus ve svátosti
oltářní není rozdělen, nébrž pod jednou každou způsobou všecken
a celý. Tohoto přikázání ale jistě nebyla by dala, kdyby Pán

t) Tertul. lib. 2. ad uxorem. *) In vita S. Ambrosii. *) Euseh lib. 6. c. 36.
*) In epist. ad Caesar. Patric.
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Ježíš tomu byl naprosto chtěl, by dokonce všickni lidé svátost
oltářní pod obojí přijímali; neboť ona jesti věrná a bedlivá
plnitelkyně zákona Páně, a při tom dobrotivá, laskavá a 0 spa
sení všech svých věřících pečující matka.

Mělať ale k tomuto ustanovení mimo výše dotčenou pří
činu i jiné ještě důležité příčiny. Chtěla totiž mnohým nesluš
nostem a nepořádkům v cestu vkročiti, kteréž při podávání
kalichu se buď dály, aneb díti se mohly. Není totiž možno,
1 při vší možné pozornosti, aby něco předrahé krve Páně se
nevylilo, zvláště když jest mnoho přijímajících a veliká tlače
nice. Mnozí sobě pití z kalicha po jiných oškliví, a často není
ani radno po lidech nečistotných, dušných, kašlavých, rakem
neb podobnými neduhy ztruděných, jakož i v čas nakažlivých
nemocí z jedné a téže nádoby píti. Způsoba vína se nesnadno
pro nemocné chová, v letě brzo zkysne, v zimě zmrzne. Ne
snadno se též k nemocným, zvláště přes pole nosí, a v mnohých
nemocech vína se nesmí požívati. Jsou též krajiny ve světě,
kdežto žádného vína neroste, a kdežto se přijímání všemu lidu
pod obojí samo sebou zapovídá. Pro týto příčiny, zvláště pak,
jak již svrchu řečeno bylo, za tou příčinou, aby se zamezil
ten nešťasný blud, jakoby Kristus Pán nebyl celistev s tělem
a krví pod jednou způsobou přítomen, nařídila církev Boží
velmi moudře, aby se všady stejně, a sice jen pod způsobou
chleba přisluhovalo.

Proti tomuto moudrému ustanoveni naší svaté církve jinověrci
všelicos navrhujou. Spasitel náš při poslední večeři řekl: „te
z toho všickni /“ Z těch slov Páně, praví oni, zřejmě vyplývá, že
všichni věřící svátost oltářní též 1 pod způsobou vína přijímati
mají. — Že však velmi nepravě soudí, každý snadno již z toho
poznati může, jelikož Bozský Spasitel náš, při té samé příleži
tosti dále v řeči pokračující, k apoštolům pravil: „To čiňte na
mou památku !“ — Komu medle dává toto poručení činiti, což
on činil, na jeho památku? — Bez pochyby těm, jenž s ním
při stole seděli. Tu ale stolovali s ním jen svatí apoštolové.
(Mat. 26, 20. — Mark. 14, 17. — Luk. 22, 14.) Jakož tedy
ta slova Páně: „To čiňte na mou památku“, toliko svatých apo
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štolů se týkala, a nikolivěk všech věřících : rovněž i ono nad
řečené slovo: „Píte z toho všickni,““ se jen na ty samé svaté
apoštoly vztahovalo, a nikoli na veškeren lid věřící. Nezaví
rají tedy slova tato v sobě nižádného všeobecného přikázaní
pro všecky věřící, nýbrž se jedině svatých apoštolů týkají, což
následující slova Páně: „Vezměte a rozdělte mezi sebou“ (Luk.
22, 17.) ouplně potvrzují. A že i svatí apoštolé tak a ne ji
náče slovům Páně rozuměli, dosvědčuje svatý Marek, jenž dokládá:„Apilizněhovšickni.“© (Mark.14,23.)Apoštolům
ale poddán byl kalich proto, poněvadž se zde slavila oběť no
vého zákona. Pán Ježíš jsa totiž knězem na věky podle řádu
Melchisedechova (Žalm 109, 4.), musil ustanoviti oběť, při nížto
by chléb a víno bylo. A aby knězství jeho věčně trvalo, musí
tato oběť chleba a vína po všecky časy konána býti. To aby
se státi mohlo, zplnomocnil Pán k tomu učedníky za stolem
s ním sedící, a protož podal jim i kalich, a udělil jim té moci,
aby pod způsobou chleba a vína tuto přesvatou oběť konali.
Zdědivše tuto moc od nich biskupové a kněží až podnes týmž
během tu předrahou oběť konají; nekonajíce ale oběť, nýbrž
toliko přijímajíce svátost, jako na zelený čtvrtek aneb na smr
telné posteli, rovně jako ostatní lid toliko pod způsobou chleba
přijímají.

Navrhují dále, že Pán Ježíš řekl: „Nebudeteli jísti těla
Syna člověka, a píti jeho krve, nebudete míti života v sobě.“
(Jan 6, 54.) Odpovídáme na to, že ovšem bychom neměli ži
vota v sobě, kdybychom těla a krve jeho nepožívali; než ale
požívajíce jeho těla, požíváme také jeho krve. Držíme se toho,
což napsal svatý otec Jeroným, a což s ním vyznává celá cír
kev Boží: „že všecek svrchovaný a celý pod chlebnou tvářno
stí a pod každou, kteroukoli částkou jest pravý Bůh, a pravý
člověk.“*) Z oněch pak navržených slov Páně nikoli nenásle
duje, žeby Spasitel náš přijímání pod obojí byl přikázal. Ne
boť tentýž Kristus Ježíš, kterýž řekl: „Nebudete-li jísti těla
Syna člověka, a píti jeho krve“ řekl také: „Bude-li kdo

*) De sac. alt. c. 13.
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jísti z chleba tohoto, živ bude na věky.“ (Jan 6, 52.) Ten
týž Pán Ježíš ještě třikráte v téže kapitole evangelium svatého
Jana slibuje věčný život těm, kteříž toliko pod způsobou chleba
přijímají. Což by jistě nebyl mohl slibovati, kdyby přijímání
pod obojí bylo k spasení nevyhnutelně potřebno. Již však
z toho ze všeho zřejmě vysvítá, že oněmi výše navrženými
slovy nic jiného Pán Ježíš nechtěl říci, než že kdo nebude bud
těla jeho s krví jísti, aneb krve jeho s tělem požívati, že ne
bude míti života v sobě. Což i apoštol svatý Pavel vysvětluje,
an praví: „Kdokoli bude jésti chléb tento, neb kalich Páněpíti.“© (1.Kor.11,27.)Nepraví:Kdokolibudejístiapíti,
jakž to má biblí Berolínská; nýbrž: „Kdokoli bude jísti nebpátí“© Takkladoutenhletextvšeckapravávydánípísemsva
tých, 1 ono od pastýřů a učitelů helvetských v Altoně a v Lip
sku L P. 1751 v jazyku francouzském vydané písmo překládá
věrně tento text. Toliko v té biblí české, kteráž se nachází
v rukou českých protestantů, toto místo zjinačeno a porušeno
jest, čehož příčina ovšem na jevě leží, jelikož místo toto nepři
padalo k jejich učení.

Předstírají také slova svatého Pavla řkoucího: „Já zajisté
přyjal jsem ode Pána, což i vydal jsem vám.“ (1. Kor. 11, 23.)
Domnívají se totiž někteří, žeby sám Kristus Pán svatému Pavlu
pod obojí byl podával, poněvadž tento výslovně praví: „Já za
Jisté přijal jsem ode Pána“ Než kteraký to blud! Neníli do
sti zřejmě prokázáno, že svatý Pavel teprv po na nebe vstou
pení Páně uvěřil v Krista, a za apoštola zvolen byl? Nemohl
tedy ode Pána přijíti toho, čehož v těch slovích vyhledávají
oddělení bratří; nobrž těmi slovy chtěl svatý Pavel Korintům
oznámiti toliko pouhý příběh večeře Páně, jakž jemu od Boha
zjeveno bylo, aneb jak vnuknutím od Ducha svatého přijal. To
slovo tedy „přijal jsem“ neznamená: svátost velebnou jsem při
jal, aniž to slovo „vydal jsem vám“ znamená: podával jsem
vám; nobrž smysl slov těch jest ten: Jakož jsem byl vyučen
ode Pána, tak oznámil a zvěstoval jsem vám.

Posléz navrhují ještě, žeby přijímáním pod jednou závěť
anebo poslední vůle Páně rušena byla. ——Na to odpovídám,

Jirsík, dogmatika. 23
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že vůle jeho nebyla, by ho všickni lidé požívali pod obojí,
nýbrž že toliko kněžím přikázal, by pili z kalicha, konajíce
oběť nového zákona. Jeho pravdivá poslední vůle byla, by
chom ho celého a živého s tělem a krví požívali. Všecko
ostatní nepatří ani k podstatě svátosti, ani k podstatě poslední
vůle jeho, a jest toliko případné. Poněvadž však celistvý Spa
sitel pod jednou způsobou přítomen jest, ježto nemůže býtř
v těch způsobách rozdělen co ve dvou nějakých polovicích, tou
příčinou církev katolická dávajíc věřícím celého, nerozděleného
a živého Krista pod způsobou chleba, podstatu jeho svatého
ustanovení drží, a svaté poslední vůle jeho nikterak neruší.

Z toho, což posud řečeno bylo, následuje, že svatá církev
katolická věřícím svým neujímá ničeho, což se týká podstaty,
nobrž že to, což Pán Ježíš svým věrným zůstavil, totiž tělo
s krví, skutečně jim podává. Hádají se tedy bratří naši oddě-
lení o to, což jest toliko případné, nepozorujíce, že lpíce na vě
cech nepodstatných, o celé dědictví Kristovo přicházejí. Nebo nic
jim nepozůstalo, leč sprostý a pouhý chléb, sprosté a pouhé víno,
jehkož jednak nevěří, by se chléb a víno v tělo a krev Pána.
Ježíše proměnily, jednak také nemají řádných, pravých a po
sloupných nástupníků svatých apoštolů, jimž toliko samotným:
udělil Pán té moci, by to činili, což on sám činil při poslední
večeři. Že pak otcům nynějších protestantů nebylo takové snahy
o to, by dvě měli způsoby, jako spíše o to, by jen mohli od
porovati a vzdorovati církvi Boží, vysvítá zřejmě z následujících
slov Lutherových: „Kdyby sněm katolický svatou večeři pod
obojí způsobou světským lidem podávati poručil, aneb jen do
volil: my na vzdor jemu buď pod jednou způsobou večeři Páně:
bychom podávati přikázali, aneb jeden i druhý způsob bychom
zavrhli:“ “)

Nábyvše již úplně jistoty, že postačuje, když velebnou
svátost oltářní toliko pod jednou způsobou přijímáme, velebme:
by přeslavné a drahé hody, na nichžto pod tvářností chleba,
celý Kristus, Bůh a člověk, s tělem i krví svou jest přítomen..

+) Luth. tom. 3. Jenen. f. 274.
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O krmě přesvatá, jižto kdo spravedlivě jí, bozství jeho účasten
bývá učiněn. Protož nemeškej každá věrná duše k hodům těmto
přistoupiti, na nichžto očima víry Bohu a Spasitele svého spa
třiti můžeš. Zvolej každá duše věrná, když při svatém oltáři
stojíš, se svatým Augustinem: „0 ohni, jenž ustavičně svítíš,
ó lásko, jenž vždycky hoříš, sladký Kriste, dobrý Ježíši, světlo
věčné a neuhasitelné, chlebe života, jenž nás krmíš, avšak sám
v sobě nikdá se nezmenšuješ, každého dne jísti se dáváš, a
vždycky celý zůstáváš: svitiž mi, zapal mne, osvěť a posvěť
osudí svého, vyprázdní je od zlosti, naplň milostí, a tak plné

zachovej, abych k spasení duše mé jísti mohl chléb těla tvého:
tak abych jeda tebe, živ byl skrze tebe, a přišel k tobě, a.
odpočinul v tobě.“ *)

$. 127. Co přijímání nejsvětější svátosti oltářní působí.

Hodným přijímáním svátosti oltářní nesmírných nabývá.
člověk milostí. Předně jako přirozený chléb tělo naše krmí a
nasycuje: rovně tak 1 tento andělský pokrm duši naši krmí a.
nasycuje. Pán Ježíš se nám sám v té velebné svátosti dává.
za pokrm, a pravým je pokrmem duše naší, pokrmem, jenž
rozmnožuje V nás život a zdraví duše, a chrání nás před du
chovní smrtí. Za tou příčinou dí Kristus Pán: „Jakož mne
poslal živý Otec, i já živ jsem pro Otce: a kdo jí mne, i on
živ bude pro mne.“ (Jan. 6, 58.) Tou příčinou praví také
svatý otec Efrém v ta slova: „Ů můj Spasiteli! ty jsi můj
pokrm na dlouhé a strašné cestě, která mi nastává. Moří-li

hlad duši mou, tebou ji sytiti budu, Ó bozský Spasiteli.“ ?
A pěkně též o věci té píše zbožný Tomáš Kempenský: „Ty
jsi sladký pokrm duše, a kdo tebe hodně požívá, dědicem bude
slávy věčné.“ *)

Svátost oltářní dává mdlému člověku sílu k odpírání vše
lijakým útokům a pokušením, a slouží k posilnění u víře a k roz
hojnění ve všem dobrém. Duše naše potřebí má netoliko po
krmu, aby se při zdraví zachovala, nobrž potřebna jest také

') Manuale cap. 14. *) Stolberg's Religionsgeschichte Th. 12. S. 298. *) De
imit. J. Christi lib. 4. c. 3.
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posily, aby od těla překonána nebyla. „Náchylní jsou totiž,“
dí nábožný Tomáš Kempenský, „smyslové člověka ke všemu
zlému již od mladosti jeho: a nepřispíváli mu lékařství bozské,
upadá brzo z těžkých hříchů do těžších.“ *) Když tedy bouře
všelikých pokušení valí se na nás, když síla naše ustává, a my
se již nakloňujeme k žádostem a libostem hříšným, 6 co nás
může spasiti a z osidel hříchu vytrhnouti? Nikdo a nic jiného,
leč Ježíš Kristus, neb jeli ten s námi, kdo může býti proti
nám? On jest všemocen, s ním tedy a skrze něho můžeme snadno
nad tělem, světem i ďáblem zvítěziti, anobrž 1 ku konání dobrých
skutků a k setrvání v cnostném a nábožném životu potřebné
síly nabyti. Svatý Cyril Alexandrinský výslovně dokládá, že
ten, ježto nejsvětější svátost oltářní hodným srdcem přijímá,
tak snádno v hlavní hříchy nezabředne, an píše: „Nadýmáli tě
jed pýchy, přijmiž tuto svátost, a pokorný chléb tento učiní
tě pokorným. Podtrhlo-li tě lakomství, požívej tohoto nebeského
chleba, a štědrý chléb tento učiní tě štědrým. Ovívá-li tě je
dovatý vítr závisti, užívej tohoto chleba andělského, a laskavý
chléb tento naplní tě láskou. Jsili nestřídmosti v jídle a pití
oddán, užívej těla a krve Ježíše Krista, a to tělo, kteréž sobě
takovou ujmu činilo, čtyřicet celých dnů a nocí se postilo, a
před svou smrti žlučí a octem napájeno bylo, učiní tě střídmým.
Jestliže přichází na tebe lenost, činící tě studeným, že ani
Boží pravdy na mysli přemítati, ani oustně modliti se nechceš,
posilniž se tělem Kristovým, a naplněn budeš nábožností. Jestliže
konečně k hříchu nečistoty pokoušín býváš, přijmiž tuto nej
světější svátost, a nejčistší tělo Ježíše Krista udělá tě čistým
a zdrželivým.“

Podobně isvatá Terezie praví: „Jedno přijímání posta
čuje k obohacení duše všemi duchovním poklady. V tomtoslzavémúdolínenítsilnějšího© prostředku,© jémětobychom
mohli potěšeni a posilněni býti, než častější a vroucí spojená
s Pánem Ježíšem v nejsvětější svátosti oltářní.““ I zkusili toho
všecky dobré a nábožné duše, jenž hodně přijímaly, a zkoušejí
toho až posaváde.

*) De imit. J. Christi lib. 4. c. 3.
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Svátosti oltářní hodné požívání spojuje nás co nejpevněji
s Kristem Ježíšem, tak že netoliko skrz účastnost Ducha jeho,
alebrž skrze okušení jeho těla a krve do něho vtěleni a tako
řka vštípeni býváme. Hodným přijímáním večeře Páně býváme
jedno tělo s Kristem, a protož také ten předrahý Pán pravil:
„Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já
v něm.“ (Jan. 6, 57.) Můželi ale býti pevnějšího s Kristem
spojení, než když on v nás jest, a my v něm přebýváme?
ÓŮjaká to tedy milost a láska nestihlá! Více nás Pán Ježíš
milovati nemohl než nás miloval, více nám nemohl dáti, než
nám dal. Z lásky k nám opustil trůn své nebeské slávy, stal
se pro nás člověkem, chtěl, by byl bičován, uplván, po
smíván a ukřižován, a konečně dal se nám za pokrm, a činí
se tělem naším, aby se s námi co nejpevněji spojil, a tělo naše
učinil tělem svým. Tímto pak tajemným spojením se stává, že
ne již my, ale že, jakž apoštol dí, živ jest v nás Kristus.
Dobře tedy praví svatý Tomáš Aguinský: „že nad tyto hody
nic není vzácnějšího, a že žádná svátost nad tuto není spasi
telnější.“ *)

Vzácná a rozkošná byla ta manna, kterouž Bůh mnoho
Jet lid Israelský na poušti živil. Ale však daleko vzácnější
a rozkošnější je svátosti oltářní požívaní. Jedli otcové lidu
židovského na poušti mannu, proto ale přece zemřeli. Kdo ale
jí tento svatý andělský pokrm, tenťt neumře nikdy. To sám
Kristus Pán slíbiti ráčil, an řekl: „„Jáťjsem živý chléb, kterýž
přichází s nebe; kdo jí z chleba toho, živ bude na věky.
(Jan. 6, 51. 52.) Přijímáním tedy těla Kristova dává se nám
závdavek života věčného, a nabýváme pravého lékařství proti
smrti duše. Tento nejsvětější pokrm jest rukojemstvím naší
nesmrtelnosti a věčné slávy naší. Kristus Ježíš dá život věčný
těm, jenž jeho těla požívají, nenechaje zahynouti těch, jichžto
duše tak často hodným stánkem a příbytkem jeho bývaly.
Šťastná jest těch a takových poslední hodinka, šťastné a bla
žené odsud odcházení, oni umírají v Pánu, a los jejich tam
v nadhvězdném nebi jest mezi svatými.

*) Breviar. rom. fest. corp. Christi.
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Jakkoli veliké až 1 nesmírné jsou ty milosti, jichžto hod
ným velebné svátosti oltářní požíváním nabýváme, však s druhé
strany strašné a hrozné jsou zase účinky této svátosti, pakli
člověk s nehodným srdcem ji přijímá. Nebo nehodné požíva
jící netoliko všech výše řečených milostí prázden zůstává, ano
brž i bezbožnost svou rozmnožuje a věčné odsouzení sobě při
pravuje, jelikož nesmírně hřeší proti Pánu Ježíši, vinna se čině
předrahým tělem a svatosvatou krví jeho. Apoštol národů svatý
Pavel praví v ta slova: „Kdokoliv bude jísti chléb tento, neb
kalich Pámě píti nehodně: vinen bude tělem a krví Páně.
Proto ale také přikazuje: „by zkusil sám sebe člověk“ neníli
srdce jeho nějakým těžkým hříchem poškvrněno, poněvadž kdo
v hříších a nemilosti Boží postaven jsa, „jí a pije nehoďně,
odsouzení sobě jí a pije, nerozsuzuje těla Pámě.“ (1. Kor. 11,
27—29.) Ano tentýž apoštol dokládá, že nehodné přijímání
této předrahé večeře bolestnými neduhy až i smrtí ztrestáno
bývá. Praví totiž: „Proto (poněvadž těla a krve Páně nehodně
užíváte) mezi vámi jsou mnozí nemocní a mdlí a spí mnozí.“
(1. Kor. 11, 30.) Za časův svatého biskupa Cypriana, kterýž
L P. 258 co mučedník Boží umřel, trestal Bůh často k výstraze
naší nehodně přijímajících. Tehdáž bylo obyčejem, tělo Páně
dávati věřícím v čisté nádobě, by sobě je mohli vzíti domů, a
tak se mohli v čas pronásledování a v žalářích, prvé nežliby
k smrti vedeni byli, tímto nebeským pokrmem posilniti. I stalo
se, tak píše svatý Cyprian, že když jistá osoba nádobu tu,
v kteréž svátost Páně ležela, nehodnýma rukama otevřela, sršel
najednou z ní plamen, čehož se tak velice ulekla, že se již ne
opovážila, nádoby té se dotknouti. Když jsme jednou oběť mše
svaté konali, vypravuje dále tentýž svatý Otec, přiloudila se
jistá letitá žena k oltáři, a přijímala s námi. Poněvadž ale při
jímala se srdcem poškvrněným a nehodným, byla tak zděšena,
že se na celém těle třesoucí na zem uvrhla. Poněvadž svě

domí svého prvé neočistila, dokládá dále svatý Otec, nenechal
jí Bůh bez trestu. Lidi mohla ošáliti, ale ne Boha, a protož
ji ruka jeho dostihla.

a) Mějme se bedlivě na pozoru, bychom i my nikda ne
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"hodně nepožívali této nejsvětější svátosti. Hrozná, náramná
bylaby to nevděčnost, kterouž by dojista spravedlivý Bůh je
dnou ztrestal, kdybychom s nečistým, nehodným srdcem přistou
pili někdy k převelebnému stolu jeho. Zkusiž tedy sám sebe
každý, bysi se tělem a krví Páně vinen neučinil. Měj každý
osud Jidášův na paměti. On nehodné požíval, a proto z těž
kého hříchu upadl do nejtěžšího a konečně do osidla dábla,

jehož nikdy již neznikl. Viziž každý, zdaž i o tobě neplatí,
což dokládá slovo Boží: „Pohostinu bude, a krmiti, 1 napájeti
bude nevděčné, a k tomu hořké věci uslyší“ (Beel. 29, 32.)

b) A poněvadž tak nesmírných milostí skrze tuto svátost
nabýváme, a poněvadž ten, jehož slovem stojí 1 padá svět, dává
se nám v té svátosti požívati, protož v nejhlubší pokoře dě
kujme jemu za tuto nestihlou a nevýmluvnou lásku jeho, uzná
vajíce nehodnost svou, a se svatým Jarolímem říkajíce: „Ó můj
milý Fane Ježíši Kriste, i kdož jsem já, že bych hoden byl,
abys ty vešel pod střechu mou? %zdali toho zasloužil hříšný
člověk? Zajisté, Fame, nejsem toho hoden ant dostojen. I čilijálepšíjsem,nežliotcovémojivšickní?© VšaktyMojžíšovi
nechtěls se v jednom okamžení ukázati, proč nyní toliko se
pokořuješ, abys trpěl k člověku sstoupiti nepravému a hříšnému?| ŽenetolikosnímJístichceš,ano%saméhosedá
váš, a jísti se velíš jemu!“

$, 128. Ostatní učení o této předůstojné svátosti.

1) Svátostí oltářní smějí toliko ti posluhovati, jimžto řečeno
bylo od nebeského Pána: „To čiňte na mou památku“ Že
to byli jsou svatí jeho apoštolé, jenž s ním za stolem seděli,
vůbec jest známo. Pán Ježíš chtěl ale, by 1 po jejich smrti
svátost oltářní se udělovala, aby jeho věřící po všecken Čas
se mohli ze skutečné přítomnosti jeho na oltářích radovati atělemjehoakrvíseživit.© Protožsplnomocnilučedníkysvé,
by touže moc jiným zase odevzdávali. To učinili svatí apoštolé ;
oni lidi na kněžství světili, udělovavše jim moci nad pravým
tělem Kristovým. Tito zase jiné k úřadu tomu povolávali, a
tak nepřetrženou posloupností zachovala se tato vznešená moc
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v církvi té, kteráž počátek svůj hned od Pána Ježíše a sva
tých jeho apoštolů dovozuje, kteráž zde byla vždycky a jest
posud, a sluje církev katolická. V této toliko církvi mají bi
skupové a kněží tu moc, chléb a víno v pravé tělo a pravou
krev Pána našeho Ježíše Krista proměňovati a věřícím udělo
vati. Kromě této církve nikdo toho vznešeného práva nemá,
jelikož nikomu dáno nebylo, a nikdo též sám sobě takové moci
dáti nemůže.

2) Poněvadž jisto jest, že Židé obyčejně pšeničného chleba.
požívali, tou příčinou Pán Ježíš bez pochyby pšeničný chléb
v tělo své proměnil, a poněvadž se to stalo času velikonočního,
v kterýž Židé nekvašeného chleba užívali, protož dobře se do
mníváme, že pšeničný chléb nekvašený ve svatých rukou svých.
držel. A to jest příčinou, proč se k svátosti oltářní chléb pše
ničný a nekvašený béře. Víno pak, kteréhož se k oltářní oběti
užívá, musí býti pravé, to jest takové, kteréž ze zralých vin
ných hroznů vytlačeno bylo.

3) Lehkomyslnost bylaby to hrozná, kdybychom tuto svá
tost, jenž jest pravý pokrm duše, závdavek života věčného,
rukojemství naší nesmrtelnosti, a pravé nebeské lékařství protismrtiduchovní,častopřijímatizanedbával.| Nestaráme-lise
o tělo, a neživíme-li ho den co den? A duši svou, duši dalekodražšínechalibychomhladtrpěti?© Zdalinámmnohemvíce
nemá záležeti na životu duše, než na životu těla padúcího?
A jaká by to teprv byla nevděčnost, kdybychom se večeře Páně
docela cizili? Dar, kterýž nám Syn Boží ve velebné svátosti
oltářní dáti ráčil, převyšuje všecky poklady světa tohoto, ano
veškeren svět. Neb v té předrahé večeři přijímáme celou ve
likost a velebnost Boha, všecky jeho dokonalosti a plnost jeho
Bozství. Přijímáme v této svátosti všecky cnosti a milosti jeho.
člověčenství, a všecky zásluhy, jichžto sobě jako vtělený člověk
získal. V pravdě tedy můžeme se svatým Augustinem říci, že
Bůh, jakkoli jest všemocen, nemůž více nám dáti, a jakkoli
jest nesmírně bohat a laskav, však že tento jediný dar pře
sahá všecky jeho poklady. Protož měli bychom ovšem často
k stolu Páně přistupovati, a těch všech nestihlých milostí se
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účastnými činiti. Poněvadž se však u příčině té velmi vlažnými
býti ukazujeme, protož přikázala svatá církev na čtvrtém sněmu
Lateránském, aby „jedenkaždý věřící aspoň nejméně jednou
v roce, a sice při času velikonočním, velebnou svátost oltářní
přijímal.“

4) Poněvadž velebná svátost oltářní jest to veliké tajem
ství nestihlé lásky Boží k nám lidem, kterýmž nalézáme nebe
na zemi a samého Boha v nás, tou příčinou přísluší k stolu
Páně s živou toliko vírou, pevnou nadějí, plamennou láskou,
čistým srdcem a nejhlubší pokorou přistupovati. Jižť ale kolik
jest těch a takových, jenžby tak hodně, spravedlivě a bez tře
sení svátost tuto přijímati mohli? Doufejme důvěrně, že Syn
Boží přispěje nestatečnosti naší a svou láskou a milostí doplní,
což nám dosud chybí, pokudž jen pravý úmysl máme. Nedejme
se přílišnou bázní podtrhnouti a od požívání této přesvaté ve
čeře zdržovati tou myšlénkou, že nejsme té milosti hodni. Duše
naše tohoto drahého pokrmu svrchovaně potřebuje, nemá-li
zmalomocněti a života pozbyti; a protož důvěrně k stolu Páně
přistupme, jestliže jsme jen prvé duši svou svátostí svatého
pokání očistili,

Zachovej se jedenkaždý z nás dle napomenutí svatého otce
Bernarda, jenž takto dokládá: „Učiň to jako had; dříve než
se napije ze studánky, vychrlí ze sebe všechen jed. Vypusť i ty,
křesťanská duše, dříve než jdeš ke zřídlu věčného života, ze
sebe všechen jed hněvu, závisti, žádosti těla a pejchy života.)

5) Posléz radujme se z této nestihlé lásky Syna Božího
k nám lidem, za tento nevýmluvný důkaz jeho milosti vroucí
jemu díky vzdávajíce. Říkejme často s blahoslaveným Tomášem
Kempenským: „Zaraduj se duše má, a Bohu díky vzdávej, že
tobě tak slavný dar, tak hojné utěšení zde v tomto plačtivém
údolí pozůstaviti ráčil.“*)

„0 Ježíši nejmocnější
S Otcem, s Duchem v bytosti,

Jeden Bože! Nejdivnější,
Skrytý v této svátosti:

1) Sermo 6. *) De imit. J. Christi lib. 4. c. 2.
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Jaks žehnal svým učedníkům,
Ans od nich se v nebe bral!

I nám tak svým služebníkům,
Prosíme, bys požehnal!““

IV O svátosti svatého pokání.

6. 129. Ustanovení této svátosti.

Jednou přinesli k Pánu Ježíši jednoho člověka bolestným
neduhem ztrudněného, a ležícího na loži. Vida Spasitel víru
jejich, řekl nemocnému: „Doufej synu, odpouštějí se tobě hří
chové tvoji“ "Tato jeho řeč ale zdála se některým přítomným
zákonníkům tak urážlivou, že se nad ní pozastavovali, viníce
Pána Ježíše z rouhání. jakoby sobě moci Boží nepravě při
osoboval. I řekl Pán Ježíš k nim: „Proč myslíte zlé věci
v srdcích svých? Co jest snáze říci: Odpouštějí se tobě hří
chové tvoji? čili říci: Vstaň a choď?“ Týmž během dal jim
na rozum, že obojí ta moc, tak ona, neduhy hojiti, jako ta,
hříchy odpouštěti, pochází od Boha, že on sám moha jedno,
zajisté bude moci 1 druhé. A aby je o tom hned na místě pře
svědčil, řekl dále: „Abyste ale viděl, žeť mám moc odpouštěti
hříchy“ — teď se obrátil k nemocnému — „vstaň, vezmi lože
své, a jdi do domu svého. I vstal a odešel do domu svého.“
(Mat. 9, 2—7.) Takým způsobem patrně a makavě Pán Ježíš
dokázal, že moc měl, hříchy odpouštěti.

Vtělený Syn Boží měl ale také tu moc, i jiné k odpou
štění hříchů zplnomocniti a zplnomocnil v skutku učedníky
své, by oni rovně jako on hříšníkům hříchy odpouštěli. Vstav
totiž z mrtvých, navštívil jednoho večera apoštoly své pospolu
shromážděné a na modlitbách trvající. Přijda k nim pozdravil
je a řekl: „Jakož mne poslal Otec, i já posílám vás“ Potom
vdechl na ně, řka: „Přijměte Ducha svatého, kterým odpu
stíte hříchy, odpouštějiťse jim, a kterým zadržíte je, zadržání
jsou“ (Jan. 20, 21.) Těmito slovy udělil Pán Ježíš svým učed
níkům příčinou odpouštění hříchův téže právě moci, kterouž
on sám od svého nebeského Otce byl obdržel; neboť výslovně
pravil: „Jakož mne poslal Otec, i já posílám vás“ Že však
jeho učedníci netoliko této moci užívali, nobrž že ji také svým
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nástupníkům odkázali, kteréž s tím samým plnomocenstvím
k věřícím poslali, s kterým sami posláni byli od Pána, do
svědčuje jednak psané slovo Boží, jednak 1 oustní učení apo
štolské. Nástapníci ale praví a řádní svatých Kristových učed
níků jsou biskupové a kněží v církvi katolické. Tou příčinou
na ně toliko přešla ta moc od svatých apoštolů, na biskupy
řku a kněží katolické, kteříž ji zase nástupníkům svým věrně
odevzdávají, by tak trvala až do skonání světa. Protož praví
svatý Jan Zlatoústý v ta slova: „Kněží odpouštějí hříchy, když
křtí, když svátostí pokání a posledního pomazání posluhují.“ *)

Toto odpouštění hříchů jest pravou svátostí. Nebo chceli
kdo prominutí svých hříchů dosáhnouti, musí k biskupovi aneb
ku knězi jíti, kterýž se modlí a dělá nad ním kříž, a rozhře
šuje ho, což vše viděti 1 slyšeti se dá, a protož viditelným jest
znamením. Skrze toto viditelné znamení dosahuje kající nevi
ditelné milosti, totiž prominutí hříchů. Posléz i ustanovení Je
žíšovo neschází, neboť Pán Ježíš sám dal apoštolům a v nich
všem jejich řádným nástupníkům tu moc, hříchy odpouštěti.
Jest zde tedy vše, což k svátosti náleží, a protož pokání pra
vou jest svátostí.

a) Velebme nestihlé milosrdenství Boží! Obmyti a posvě
"ceni byvše na křtu svatém, neměli jsme ovšem více Boha hně
vati, a duší svých poškvrňovati. Než my jsme po křtu přece
často zhřešili, a posud Boží přikázaní přestupujeme, Boha hně
vati nepřestávajíce. I nebylo by nám naděje k životu věč
nému, kdyby se nás sám Pán Ježíš byl neujal. (On věděl ale,
že lidé hříchem prvotním pokažení vždy budou hřešiti, by jim
treba svítilo světlo svatého evangelium, a milost Boží k do
brému je vzbuzovala. Jsa tedy milosrdenstvím hnut, a chtěje,
by nám po křtu svatém v nepravost padlým spomožíno bylo, a
my mohli povstati, znovu bojovati, a dobrý boj zde bojujíce
života věčného a koruny nesmrtelnosti dosáhnouti, ustanovil nám
tuto svátost na odpuštění všech po křtu sv. spáchaných hříchů.

b) Tímto ustanovením nám Pán Ježíš to největší dobro

+) Lib. 3. de sacerdotio.
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diní prokázal. Nebo hřích jest největší zlé na světě, jenž ča-
snou i věčnou bídu uvaluje na člověka. Jak nešťastní bychom
tedy byli, kdybychom nesměli věřiti, nesměli doufati, že nám.
Bůh hříchů odpustí. Těší nás sice písmo svaté, že odpuštění
hříchů 1 milosti Boží dosáhneme, pokudž se jenom opravdu
k Bohu zase obrátíme, od kteréhož jsme se skrz hřích odvrá
tili. Již toto pomnění sladkou útěchu vlévá v srdce naše, a

slouží nám k velikému upokojení. Než ale — 6 dobroto a lá
sko Boží, jak jsi ty nevyvážná! Bůh nám chtěl lásku svou
v Jasnějším světle ukázati, chtěl nás úplně spokojiti, a všeho
strachu, vší pochybnosti nás zbaviti. A protož aby nás pře
svědčil, a úplně tím ujistil, že se již na nás nehněvá, že nám
odpouští, a nás na milost přijímá, i zevnitřním znamením skrze
služebníky své nám o tom dává pojištění.

$. 130. Které slavné oučinky tato svátost působí.

Touto svátostí očištěni dosahujeme
1) ztracené milosti Boží, a stáváme se zase Božími dít

kami a dědici království nebeského. Všecka ta práva, kterýchž.
jsme na křtu svatém nabyli a skrze hřích potratili, bývají nám.
zase navrácena. Rozhřešení byvše, stáváme se zase přátely a
miláčky Božími, duše naše opět dary Ducha svatého bývá na
plněna, nalézajíc před obličejem Božím tu samu lásku, kteréž.
andělé v nebi požívají. Tohle znovu se usazení do milosti Boží
a do všech ztracených práv krásně se vyobrazuje v podoben
ství o marnotratném synu. Jako on po svém navrácení krás
ným rouchem byl oděn a prstenem obdarován: tak i my skrze
svátost svatého pokání v roucho nevinnosti býváme oděni, a
dary 1 milostmi Božími obohaceni.

2) Skrze svátost pokání bývají nám hříchy odpuštěny, a
sice všecky, by jich sebe více bylo, a byly sebe větší. Nebo
Pán Ježíš neučinil žádné výminky, alebrž vůbec pravil: „Kte
rým odpustíte hříchy, odpouštějíť se jum.“ Jsouli tedy hříchové
naši velicí, vězme, že větší jest milosrdenství Boží, a že nám
odpuštěni budou, pokudž se jen s pravě kajícím srdcem k této
svátosti utečeme.
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3) Nejen hříchy nobrž i všecky věčné tresty bývají nám
touto svátostí prominuty. Příklad toho máme na kajícím lotru.PánJežíšřeklkněmu:„Dnesbudešsemnouvráji“© Tím
pak zřejmě ukázal, že mu netoliko hříchy, nébrž i věčné tre
sty odpustiti ráčil. Poněvadž však svatí apoštolé a jejich řá
dní a praví nástupníci s touže mocí od Krista Pána k věřící
posláni byli, s jakovouž on sám od Otce svého byl poslán, tou
příčinou mohli, ovšem i mohou až posud netoliko hříchy, no
brž i věčné tresty ve jmenu Božím odpouštěti. Ó kteraké tonestihlémilosrdenstvíBoží!© Bůhnechcesmrtičlověka,aleaby
se polepšil, a živ byl. Čiň tedy každý člověk pravé pokání, a
navrat se k Bohu! „Hle dvéře pokání jsou otevřeny,“ volá
svatý otec Efrém, „pospěš tedy, dokud se nezavrou.“ ")

4) Posléz nabýváme skrze svátost svatého pokání pokoj
ného a utěšeného svědomí. Nic není strašlivějšího nad zlé svě
domí. Zlé svědomí trápí, souží, mučí bolestnými výčitkami bez
přestání. Jako ale nad zlé svědomí nic není bolestnějšího :
rovně tak zase nic radostnějšího a utěšenějšího nad svědomí
dobré. Nechať člověka sebe horší věci potkávají, nechať svírán
jest bídou, sklíčen a ztrudněn bolestnými neduhy, utištěn a pro
následován od nepřátel a od světa zle posuzován: máli dobré
svědomí, nedá se zármutkem překonati, nalézaje v hořkostech
nejtrpčích útěchu a radost. Protož dí také nábožný Tomáš
Kempenský: „Měj dobré svědomí a budeš vždycky míti ra
dost.““*) A hle takového pokojného a utěšeného svědomí na
býváme svátostí svatého pokání. Skrze hříchy a nepravosti
jsme je ztratili, pokáním je zase můžeme najíti. To svědomí,
kteréž nás prvé trápilo a nepokoj nám způsobilo, proměňuje se
v pramen těch nejsladších radostí život nám oslazujících, 1 bý
váme jako znovu zrozeni, jelikož všecko s nás padá, což nás
dříve tížilo, svíralo a klíčilo. Nebyli-li bychom tedy samisvoji
největší nepřátelé, kdybychom se tohoto jediného prostředku
k upokojení svědomí svého mile a ochotně nechtěli chápati?
Kdo tedy život utěšený chceš míti, kdo sobě žádáš slastí do

:) De poenitentia. *) De imit. J. Christi lib. II. c. 6.
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brého svědomí požívati, snažiž se o to, abysi se svátostí sva
tého pokání očistil.

$. 131. Bychom těchto oučinků svátosti svatého pokání došli, musíme
hříchů svých litovati.

V předešlém $. jsme slvšeli, že veliké a siavné věci svá
tost svatého pokání působí. Chcemeli ale těchto nestihlých mi
Jostí dojíti, musíme se jich hodnými státi, a všecko to činiti,
co k té svátosti náleží. Neboť Pán Ježíš nepřikázal svým uče
dníkům, aby všem lidem bez rozdílu hříchy odpouštěli, nobrž
řka: „Kterým je zadržíte, zadržání jsou,“ dal jim též moc,
hříchů neodpouštěti, pokudžby člověk všeho toho nevykonal, což
se mu nařizuje. Pod jistými výminkami tedy toliko lze promi
nutí hříchů dosáhnouti. Taková výminka, kteráž spolu jakožto
podstatná částka k této svátosti náleží, jest předně Ziřosť,aneb
bolestná nespokojenost nad sebou, pošlá z poznání hříchů, a
spojená s tím úmyslem, že života polepšíme, a nikda více hře
šiti nebudeme.

Kdo chce hříchů svých opravdu litovat, musí podle učení
svatého otce Řehoře prvé milostí Boží ku poznaní jich připuzen
býti. Poznání hříchů vede k litosti. Protož nejprvé hříchy své
a jich mrzkost znáti musíme. „Počátek spasení jest, sobe znáti,“
dí svatý Jarolím, „a potom litovati hříchů svých.“ *) A není
Jináče. Neboť kdoby sebe pravé nepoznal, nevědělby, čeho li
tovati, a v čembyse polepšiti měl. Chcemeli tedy těch nestihlých.
milostí dojíti, kteréž ze svátosti svatého pokání vyplývají, mu
síme především hříchy své poznati. To ale k místu dovedeme
zpytováním svého svědomí, když totiž přemejšleti budeme, čím
jsme proti Bohu zhřešili.

To když náležitě učiníme, přesvědčíme se zajisté, že jsme
mnohonásobným způsobem Pána Boha hněvali a uráželi, a sice
myšlením i žádostmi, řečí i skutkem, i obmeškáním toho, což
Jsme povinni byli činiti, a čehož jsme nečinili. To vědouce,
možnoli, bychom toho nelitovali, že jsme Boha, lásky nejhod
nějšího, nejlepší a neskončené dobré, urazili? Srdce nad skálu

*) Lib. c. in Isai. c. 15.
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tvrdší musili bychom míti, kdyby považujícím nestihlou lásku
a dobrotu Boží a spolu nevděčnost a hříšnost svou, nám toho
líto nebylo, že jsme my zemští červíčkové, jichžto ten neskon
čený nebe i země Pán v okamžení v nivec uvésti může, se
jeho nejsvětější vůli zprotivili. Mohli-li bychom doufati, že od
něho na milost zase přijati budeme, kdybychom z toho žádné
litosti v sobě necítili? Nikoli! Slovo Boží zjevně nás tím ujišťuje,
že bez litosti není žádného hříchu odpuštění.

Chceme-li tedy všech oučinků svátosti svatého pokání do
jíti, musíme předně hříchů svých litovati. Avšak nepostačuje:
k tomu lecjaká litost. Litost, aby se Bohu líbila, musí býti.
bolest srdečná, bolest srdce. *“) Protož dí Hospodin skrze pro
roka: „roztrhněte srdce svá a ne roucha svá“ (Joel 2, 13.)
Jestli tedy srdce žádné bolesti necítí, litost naše u Boha nám
nic neprospívá, a bychom třeba vzdychali a plakali jako Petr
anebo jako Magdalena. — Litost musí dále býti naďpřirozená,
to jest, musí z nadpřirozených příčin, z takových, kteréž jsou
nad světem, pocházeti. Nemáme tedy toliko proto svých hříchů
litovati, že jsme jimi své jmění, zdraví a čest ztratili, a chu
dobu, nemoc a hanbu na se uvalili. Taková ltost z přirozených
příčin pošlá nepostačila by k dosažení odpuštění hříchů, nýbrž
máme hříchů svých želeti, že jsme milost Boží a království
nebeské ztratili. A když 1 tak svých hříchů litovati budeme,
ještě nebude tato naše litost dokonalá; nebo kdo jest, jenž by
neviděl, že tato litost nazvíce toliko ze strachu pošla? Kdyby
trestů Božích nebylo, snadbychom se nic nebáli Boha opět 4
opět urážeti? Jakkoli tedy i proto hříchů svých litovati mů
žeme, že jsme jimi milost Boží a království nebeské ztratili a
věčného trestu zasloužili, jelikož taková litost od dalších hříchů©*)Jednaženskáosoba,kterážživotvedlahanebný,bylajednounakázanípo

věstného. Boursoula, apoštola z Rennes nazvaného. I proniklo ji to kázaní
tak, že hned k němu běžela, na kolena padla, a své hříchy vyznala. Jevila
takovou na sobě litost, že ji služebník Boží hned na místě rozhřešil. Po
několika dnech, kteréž v duchovních cvičeních strávila, bylatě k stolu Páně
připuštěna, a pak 8 Bohem smiřená do otčiny své propuštěna. Ale ještě
toho dne mrtvou nalezli na cestě. Když lékařové tělo její otevřeli, viděli,
an srdce jí puklo. I dali svědectví, že vnitřní bolest této smrti příčinou.
byla. (Katholisches Exempelbuch von Herbst 1. B. S. 236.)
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zdržuje a k opravdovému pokání připravuje, avšak aby litost
nadpřirozená byla, dokonalá, a Pánu Bohu se docela líbila,
nesmí toliko z bázně trestů Božích pocházeti, nobrž má na lep
ším základu postavena býti, má z lásky pocházeti. Máme totiž
hříchů svých litovati, by i pekla a trestů Božích nebylo; má
nám všech hříchů líto býti, protože jsme jimi Boha, lásky a
milování nejhodnějšího, to nejlepší a neskončené dobré urazili.
— Litost má býti nade všecko, to jest, musíme hříchů svých
více litovati, než jakékoli i té největší ztráty a škody. Hlřích
jest největší zlé na světě; neboť o nejvyšší dobré, o největší
blaho a štěstí naše nás připravuje. Protož více hříchu, než ja
kéhokoli zlého, více než i smrti těla želeti máme. —- Litost
má býti obecná, to jest, všech hříchů litovati musíme. Jeden
každý hřích Boha uráží, protož musíme všech míti v ošklivosti,
chcemeli hněv Boží ukrotiti. „Odvrzste od sebe všechna pře
stoupení svá, v nichžto jste provinili, a učiňte sobě srdce nové
a ducha nového,“ tak praví Bůh skrze ústa svého proroka.
(Ézech. 18, 31.) — Litost musí konečně oučinná býti, to jest,
musí v sobě silné předsevzetí zavírati, a s pravým úmyslem
spojena býti, že života svého polepšíme, a nikdo již hřešiti ne
budeme. Litost bez takového pravého úmyslu bylaby jalová,
mrtvá, neužitečná. Kdo se tedy hříchů svých odříci, života
svého napraviti, a všech příležitostí k hříchu bedlivě se uvarovati
nechce, ten ať neříká, že opravdu lituje. I všecky zlé následky
z hříchů našich pošlé musíme, pokudž možno, napraviti. Musíme
cizí statek navrátiti, a v čem jsme komu na cti, na stainu neb
jinak ublížili, musíme napraviti, i ze srdce musíme odpustiti
těm, kteříž snad nám ublížili, máli litost naše pravá býti a
nám odpuštění hříchů i milost Boží vyjednat.

Vědouce, že a jak hříchů svých litovati máme, abychom
všech drahých oučinků svátosti svatého pokání došli, litujme
tedy srdečně a dokonale hříchů svých. To však abychom
mohli:

a) přemejšlejme často, zvláště pak, když tuto svátost při
jíti chceme, čím jsme zhřešili. Zhřešili-li jsme zlým myšlením,azlýmižádostmi?© Zhřešili-lijsmeřečínebiskutkem?Jak
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často a jakých hříchů jsme se dopustili? S jakými osobami
jsme zhřešili, aneb proti kterým jsme se provinili? Kde a kdyjsmezhřešili?© Přemejšlejmetaké,nejsmelipříčinou,žejinískrzenászhřešili?© Nezhřeših-lijsme1obmeškánímtohodo
brého, což jsme měli činiti? A zdali jsme plnili povinnosti
stavu svého? Tak když s pomocí Ducha svatého zpytovati bu
deme svědomí svoje, poznáme zajisté, že jsme se mnohými a
velikými hříchy proti Pánu Bohu provinili. Svatý František
Borgiáš každý den dvě hodiny k tomuto prohlížení svého srdce
obětoval. My aspoň to čiňme u večer, když se na lůžko polo
ži chceme, a před přijímáním svátosti svatého pokání.

b) A když jsme hříchy své poznali, litujme jich srdečně,
opravdu a dokonale. Nebudiž litost naše jalová, nýbrž s tím
pevným oumyslem buď spojena, že netoliko Boha nikdy již ne
chceme uraziti, nébrž že co jsme zlého učinili, čhceme napra
viti. Litujme hříchů svých tak upřímně, jako Máří Magdalena
a svatý Petr, an zapřev Pána Ježíše, plakal hořce. "Takové
však sebe zapření, a takové odřeknutí se zamilovaných věcí,
osob, zvyků a obyčejů mnohému snad bude s velikým obtíže
ním; ale nic platno! Dle výpovědi samého Spasitele i toho
nejmilejšího zprostiti se musíme, abychom věčnému ušli ohni.
Neb tak zajisté praví Syn Boží: „Pakli ruka tvá, aneb noha
tvá pohoršuje tě, utmi ji, a vrz od sebe: dobré jest tobě do
života vjíti mdlému, neb kulhavému, nežli dvě ruce aneb dvě
nohy majícímu uvrženu býti do ohně věčného. A jestli oko
tvé pohoršuje tebe, vylup je, a vrz od sebe: dobré jest tobě
jednookému do života vjíti, nežli obě oči majícímu uvrženu
býti do pekelného ohně.“ (Mat. 18, 8. 9.)

$. 132. Bychom těchto oučinků svátosti svatého pokání došli, musíme se
také z hříchů svých zpovídati.

Pán Ježíš, vtělený Syn Boží, učedníkům svým řekl neto
liko: „Kterým odpustíte hříchy, odpouštějíť se jum,“ nébrž
ten nebeský náš Pán pravil také: „Kterým zadržíte je, zadržányjsou.“© (Jan.20,23.)ChtěltotižtennejsvětějšíPán,
aby jen opravdově kajícím hříchové byli prominuti; a protož

Jirsík, dogmatika, 24
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dvojí moc jim dal, hříchy odpouštěti, a hříchy zadržovati. Aby
ale, dostavše tuto dvojí moc, nejsvětější vůli Pána a mistra
svého naplnili, musejí rozdíl dělati aneb rozsuzovati, kdoby
rozhřešení zasluhoval, a kdoby ho nezasluhoval. Jižby ale spra
vedlivou nemohli učiniti výpověď, kdyby hříšníci sami srdce

svého před nimi neotevřeli, hříchů nevyznali, a skroušeně se
nezpovídali. Neb možnoli, spravedlivou výpověď učiniti, když
do srdce člověka nahlídnouti nelze? Kterak může kněz rozvá

zati uzel hříchů, kteréhož nevidí? Kterak jako pravý Sama
ritán může rány obvazovati vína a oleje do nich nalíti, a je
uzdraviti, jestliže je hříšník před ním skrývá? Kterak poznati
může, zdali klíče otvírajícího aneb zavírajícího, zdali moci sva
zující čili rozvazující má užívati? Aby tedy rozkazu Kristovu
a povolání svému dosti učinil, nutně potřebí jest, svědomí hří
šného člověka dokonale vyzvěděti, a poněvadž sám nemůže do
duše hříšníka nahlédnouti, protož, chceli hříšník odpuštění
hříchů svých. dosáhnouti, musí sám srdce svoje jemu zůúplna
odhaliti.

Toto ustanovení jest na nejvýš moudré a spasitelné. Nebo
účinek pokání má býti polepšení života. To ale postaveno jest
na pravém poznání sebe, na pravém poznání svých zlých povah
a náklonností. Toto umění jest však velmi nesnadné, tak že
člověk obyčejně dříve jiné poznává, než sebe samého. Přemoudré
a blahodějné jest to tedy ustanovení Boží, aby kněz v zpovědi
jakožto důvěrný přítel v tomto velikém díle kajícího podporoval,ajem.kupoznánísebenápomocenbyl.——| Hříchové
jsou rozdílní, a každý člověk má jiné a jiné náchylnosti a
vášně. Za tou příčinou každému hříšníku zvláštního naučení
potřebí jest, kterého se mu však ne na kazatelně, nobrž jen
v soukromí, toliko v zpovědi, uděliti může. Zdali to tedy opět
přemoudré a spasitelné není ustanovení Boží, aby kněz jakožto
učitel jednohokaždého zvláště vyučoval dle vlastní potřeby? —
Hřích jest největší zlé na světě, jestiť urážka nejsvětějšího
Boha. Jsou ale lidé, kteříž v úplné duchovní spustlosti živi
jsouce, kázaním a ostatním veřejným a obecným vyučováním
kněžstva buď nerozumějí, neb docela jich neslyší. Zda tedy
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Opět přemoudře a na nejvýš spasitelně to nezřídil Bůh, že
kněz, jakožto otec, činí kajícího zvláště a soukromě pozorna
na ono hrozné nebezpečenství, ve kterémž se duše jeho nachází?© Mohl-libykněz,jakžtomuapoštolchce,„nabízeti,
trestati, prostiti, žehrati, ve vší trpělivosti a učení“ (2. Tim.
4, 2.), hříšníku věčnost, soud a spravedlnost Boží tak důtklivě
na srdce klásti, kdyby žádné nebylo tajné a soukromní zpo
vědi? Opět tedy pravíme, že zpověď přemoudré a spasitelné
jest ustanovení a zřízení Boží. ——Hřích jest posléz zžírající,zhoubnýrakdušeaohavnýneduh.| Jakožalenenívšeobec
ného léku proti všem neduhům těla: rovně tak ho není také
proti všem neduhům duše. A protož musí jednomukaždému ka
jícímu zvláště dle tvářnosti a rozličnosti duchovních nemocí
býti posloužíno přiměřeným a případným lékem, a hříšník musí
vyjeviti upřímně, kterakým neduhem duše jeho jest ztrudněna,
aby mu duchovní lékař mohl pravý lék poraditi; jinak by za
jisté kněz nemohl ho zhojiti a ku potlačení zlých jeho navy
klostí jemu prospěšen býti. Z toho všeho průvodnoť jest, že
zpověď jest věc svatá, moudrá a spasitelná; jelikož bych 1 nic
meřekl o nadpřirozeném jejím účinku, jistým jest, prostředkem
k poznání sebe, k vystříhání se hříchu a k opravě života. “)

Avšak zpověď má i vpísmě svatém základ. Čteme v sta
rém zákoně o jednom obzvláštním podobenství, které zpověd
patrně předoznamovalo. Lid židovský musil podle tvářností a
rozličností hříchův přinášeti kněžím rozličné oběti. Kněží z obětí
těchto snadno jednohokaždého hříchy poznati mohli; potom na
oběti ruce vzkládali, a za odpuštění hříchů lidských se modlili.
(3. Mojž. 4 a 5.) Co zde v starém zákoně předobrazeno bylo,
naplnilo se v novém. Již za časův svatých apoštolů zpovídali
se věřící; neb apoštol svatý Jan výslovně píše: „Jestliže bu
deme vyznávati hříchy své, věrnýť jest Bůh a spravedlivý,
aby nám odpustil hříchy naše, a očistil nás od všelké mepravosti“(1.Jan.1,9.)Anajinémmístěčteme:© „Mnozí

*) Proto v Sasích, v Prusích a Německé Říši i u nekatolíků soukromou zpověď
zde i onde najdeš.

24*
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z věřících přicházeh k Pavlovi, vyznávajíce a vypravujíce
skutky své“ *) (Skutkové Apoštol. 19, 18.)

Jakkoli zpověď spasitelnou a prospěšnou, 1 slovem Božím
prokázanou a stvrzenou jest věcí, však přece jest mnohým od
porna. Děje-li se to ale s rozumem, takové spasitelné a pro
spěšné ustanovení zamítati, může každý nestranný sám 0 sobě
snadno posouditi. Říkávají totiž, že

1) toliko sám Bůh může hříchy odpouštěti, a před Bohem
žeby se rádi pokořili, ne ale před člověkem jim rovným. Ovšem
pravda jest, že jen Pán Bůh může hříchy odpouštěti, než ale
můžemeli mu brániti, aby neodpouštěl jich skrze kněží své?
Nemůželi zemský mocnář některým z poddaných svých královské
své právo na ten cíl a konec svěřiti, by na jeho místě udělo
vali milosti? I pročby tedy Pán nebes nemohl, což může pánzemě?© CoBůhzvlastnímocimůže,tomohoulidéodněho
k tomu zřízení ve jmenu jeho. Slovo Kristovo věčně věkův
platí: „Cokoli svížete na zemí, budeť svázáno na nebi, a co
koli rozvížete na zemi, budeť rozvázáno i na nebi.“ (Mat. 18, 18.)
Před Bohem se pak kořiti, to není ještě žádná zásluha, to jest
svatá povinnost. Ponížiti se ale před člověkem, nám rovným,
od Boha ale splnomocněným, to bývá nám k zásluze příčtěno;
neboť jestiť to znamení, že jsme již v sebe přestali doufati, a
že jsme přemohli pýchu, kteráž, jak moudrý Širach praví, po
čátek jest všeho hříchu. (Sirach 10, 15.)

+) Kdyby někdo řekl, že se tito lidé veřejně z hříchů svých zpovídali, tím by
přece tajná zpověď nikterak místa a platnosti neztratila. Byli snad hříchové
jejich zjevní, aneb byla kajicnost jejich tak vřelá, že sami sobě uložili ve
řejně na sebe žalovati. Buďjak buď, pravda to jest jistá, že za časů apo
štolských tajná aneb soukromá zpověď v obyčejí byla, a že se to tak až po
sud drží, neměloby býti nikomu protivno, neboť s menším obtížením a za
hanbením jest, soukromě se zpovídati, než veřejně. Odbývati ale toto svaté
dílo jenom obecným hříchů vyznáním, takovým totiž vyznáním, z něhož by
nevysvítalo zřejmě, kolik a jakých hříchů jsme se dopustili, nobrž jen vůbec
to, že jsme proti Pánu Bohu zhřešili, bylaby pošetilá a zbytečná věc, poně
vadž se to samo sebou rozumí, že nikdo bez hříchu není. (1. Jan. 1, 8.) Ano
taková obecná zpověď nepřinesla by také žádného spasitelného oučinku, a
čelila by upřímo proti hlavnímu záměru pravého pokání, jenž v opravé života.
a odpuštění hříchů záleží, a jehožto nelze takovou povrchní obecnou zpovědí
dosáhnouti.
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2) Mnohý se stydí, žalovati na sebe, a vyznávati se z hříchů.
Veliká, to jest převrácenost,“ volá zde sv. otec Bernard, „ne

stydětl se za poškvrnění a styděti se za obmytí.“") Nechať
řekne takový, před kým se stydí? Ne anděl jest ten, jemuž se
zpovídati má, nobrž člověk svých vlastních křehkostí dobře po
vědomý, s kajícím tedy outrpnost mající. Krásně píše příčinou
té věci svatý Jan Zlatoústý: „Chtějme Samaritánku následovati
a netajme hříchů svých ze studu. Kdo se stydí člověku hříchy
své vyjeviti, kdo jich vyýznati a pokání činiti nechce, tení
v den soudný ne před jedním anebo dvěma, nébrž před celým
shromážděným světem státi bude na odivu.“ *)

3) Protestanti zvláště navrhují, že kněží neodpouštějí hříchů,
nébrž že toliko zvěstujou odpuštění hříchů. Že však nepravě
namítají, průvodnoť jest z toho, že neřekl Pán: Zvěstujte od
puštění a zadržení hříchů; aniž že řekl: Kterýmž zvěstovati
budete odpuštění hříchů, těm budou hříchové odpuštění; nýbrž
že zřejmě a výslovně pravil: „Kterýmž odpustíte hříchy, od
pouštějíť se jim“

4) Praví dále, že se nikde nečte, by se Spasiteli byli kdy
lidé zpovídali. V tom ovšem mají pravdu, než tím zpověď plat
nosti netratí. Neboť nebylo potřebí, by se kdo Pánu Ježíši byl
zpovídal, jelikož mu i ta nejtajnější myšlení srdce lidského byla
dobře povědoma. On bez zpovědi věděl, kdo pravé činí pokání,
kdo odpuštění hříchů zasluhuje, a protož také beze vší zpovědi
řekl ku kajícímu: „Doufej synu, odpouštějíť se tobě hříchové
tvoji.“ (Mat. 9, 2.) Této vševědoucnosti své neodkázal ale Spa
sitel ani apoštolům, ani biskupům, ani kněžím.

Takové námitky činívají časem onino, jimžto se zpověď
protiví. Než všecky jejich řeči marné jsou a pošetilé, a k ni
čemu nevedou, než aby, by možné bylo, zavedeni byli i vy
volení. Ti svatí Otcové, kteříž buď za časů svatých apoštolů
aneb brzo po nich živi jsou byli, a jenž netoliko písemné nobrž
1 ústní apoštolské učení z prvního pramene jsou čerpali, zajisté
dobře věděli, jak se ta věc má. Již ale svatý Klement, jenž

') Serm. 104. de divers. *) Chrys. hem. de Samar. muliere.
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v 25. letech po smrti svatého Petra na papežskou dosedl stolici,
a třetím svatého Petra byl nástupníkem, jenž apoštoly osobně:
znal, s nimi obcoval, a jejich kázání a ústní podání věrně držek
v paměti, v ta slova píše: „Kdyby se nějaký hřích do srdce
člověka byl vloudil, tedy se nemá člověk styděti, pakli o spa
sení duše starostliv jest, představenému církve se zpovídati,
aby od něho slovem Božím a spasitelnou radou uzdraven byl.“ ").
Podobně Hermes z prvního a Ireneus z druhého století mluví
o zpovědi, jakožto o povědomé, a vůbec uvedené věci. V tře
tím století napsal Origenes, učitel církevní, takto: „Všecko,
což jsme provinili, dlužno oznámiti, a jestli jsme se tajně pře
činili, aneb řečí poklesli, aneb třeba jenom v myšlení, všecko
musíme zjeviti; neb jestliže sami na sebe žalovati budeme, ne-
bude na nás žalovati dábel.“ *“)A na jistém místě praví: „Bu
demeli hříchy své nejen před Bohem, nýbrž i před těmi vyznávati,
jenž moc mají, nás zhojiti, budou nám odpuštěni.“ *) Podobně.
tak svědčí mučedník Boží a biskup svatý Cyprian, tolikež z tře
tího století, an praví: „Milí bratří! vyznej se jedenkaždý
Z provinění svého, dokudž to vyznání ještě přijato býti může,
a od kněze udělené rozhřešení příjemno jest Pánu.“ “) V čtvrtém.stoletíkrásněsvědčísv.Basilius,řka:© „Hříchovémusejíne
vyhnutelně těm vyjevení býti, jimžto posluhování Božími svá
tostmi jest svěřeno.“ *)j A neníli dosti zřejmé ono svědectví,
kteréž svatý biskup Ambrož, též v čtvrtém století dává? Praví
však takto: „Kněz, poznaje podle své povinnosti rozdílnost
hříchů, ví, kdo svázán, a kdo rozvázán býti zasluhuje.““) Aby
pak věděli odporníci svaté zpovědi, jak mnoho má svatých svědků,
a jak je šedošedou starobylostí opodstatněna, stůj zde ještě sv.
Augustin, jenž dí: „Bůh milosrdný chce, bychom v tomto světě.
hříchy své vyznávali, a tak v budoucím životě zahanbeni ne
byli.“ ")

Než dosti na tom, pravím toliko, že podobným způsobem.
mluví všickni otcové a učitelové církevní v prvním, druhém,

1) Epist. 1. ad Dionys. *) Homil. 3. in Levit. *) Hom 17. in Evangel. Lucae.
+) Serm. de lapsis pag 45. *) In reg. brevior. Resp. ad Inter. 288. *) In
cap. 16. Matth. 7) Homil. 20.
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třetím a čtvrtém století, na kteréžto časy se i nekatolíci rádi
odvolávají, říkajíce, že tehdáž pravá víra v církvi panovala.
Jest pak tajná zpověď až podnes v obyčeji nejen v řecké církvi,
alebrž 1 u Koptů. Sám pak Luther, znaje důvodnost a bozský
původ tohoto svatého učení, pravdě nemohl odpírati, a protož
vyznal: „že tajnou zpověď drží tak jako panenství a zdrželivost
za velmi drahou a spasitelnou věc.“ “) A v posledním roce ži
vota svého psal k Lovenským bohomluvcům v ta slova: „Rádi
vyznáváme, že pokání s mocí rozhřešující jest svátostí, neb má
zaslíbení.“ Vidí se též z Konfessí augsburské, že první prote
stanti tajné zpovědi a zvláštního rozhřešování kajících naprosto
nezamítali; neb v druhém dílu tohoto vyznání stojí výslovně:
„Zpověď v církvích našich se zachovává, jak pro ten veliký
užitek a nabytí rozhřešení, tak také i pro jiná lidského svědomí
potěšení, naučení, aneb jiných potřebných věcí předložení.“ Ne
přestávali tedy na počátku, jako nyní za časů našich, na pou
hém litování hříchů a všeobecném rozhřešování kajících 1 ne
kajících, jak totiž přítomni jsou.

Pobožní řádové při zpovědi ale jsou tito. Hříšník jest
povinen, nábožné myšlení a hnutí srdce svého zpovědníku dáti
na jevo. Má kleknouti, křížem se znamenati a kněze za svatépožehnáníprositi,říkaje:© „Prosímvásctihodnýotčezasvaté
požehnání, abych se mohl z hříchů svých dobře a zcela vyzpovídati.“© Takovépožehnáníudělujemukněz,dělajenadním
kříž, a říkaje: „Pán a Spasitel náš budiž v srdci tvém a ústech
tvých, abys mu hříchy své dobře a zcela vyznal. Ve jmenuOtce,iSyna,1Duchasvatého.Amen.“| Paksemodlíkající
obecnou zpověď, a povídá všecky hříchy svoje, tak jak se před
Bohem vinna uznal. Když se tak hříšník upřímně a dokonale
z hříchů svých vyznal, a zpovědník mu potřebné napomenutí a
poučení udělil, jakož i potřebné kající skutky mu uložil, dává
mu posléz, jeli toho hoden rozhřešení následujícími slovy: „Smiluj
se nad tebou všemohoucí Bůh, odpusť tobě hříchy tvé, a přived
tě k životu věčnému. Prominutí, rozhřešení a odpuštění hříchů

*) 1. tom. Jenen. f. 512



376 O zpovědi.

tvých uděliž tobě všemohoucí Pán.“ A drže roztaženou pravou
ruku nad ním, říká dále: „Pán náš Ježíš Kristus rozhřešiž
tebe, a já mocí od něho mně propůjčenou rozvazuji tě ode
všech hříchů tvých, ve jmenu Otce, i Syna i Ducha svatého.
Amen.“ Postačujeli čas, propouští kněz kajícího s následujícím
požehnáním: „Umučení Pána našeho Ježíše Krista, zásluhy vždy
blahoslavené Panny Marie, a všech Svatých a co kdykoli dob
rého učiníš, aneb zlého snášeti budeš, nechať ti slouží k od
platě života věčného. Amen.“ Mezi tím, což kněz toto všecko
nad kajícím říká, bije se tento v prsy, říkaje skroušeně s oním
publikánem: „Bože, buď milostiv mně hříšnému.“

Vědouce již, že zpověď k svátosti svatého pokání nevyhnu
telně a podstatně náleží, a že podle slov Krista Pána „vštekníspoluzahyneme,nebudemelipokáníčímiti.“© (Luk.13,3.):
často a rádi k tomuto zřídlu milosti Boží útočiště beřme. První

křesťané přijímali nejsvětější tělo Páně každý den, pokudž
měli čisté svědomí. Kdo ale koli z nich Pána Boha nějakým
hříchem byl urazil, tenť dříve než přistoupil k stolu Páně,
skroušenou zpovědí svědomí své očistil. Když však křesťané
ve své horlivosti počali ochabovati, zpovídávali se a přijímali
nejsvětější svátost oltářní každou neděli, později ve všecky ve
liké svátky. Nicméně po všecky časy byli jsou nábožní lidé,
kteříž se velmi často anebo ob den k tomuto zřídlu milosti Boží

utíkali. Svatý Peregrin, svatý Karel Boromejský, sv. František
Salezský a svatý Petr Luxenburský se každý den zpovídali.
Svatý Kamil, svatý Alfons z Liguori se častěji v témdni zpo
vídali. Svatý Ludvík devátý, Král Francouzský se každý pátek
zpovídal. A svatý Jan Zlatoústý napomínal věřících, aby kdy
koli by hřešili, hned se z hříchu svého vyzpovídali. „Jsem,“
pravil, „ve dne t v noci hotov, vás slyšeti. Kdyby tedy někdo
v noci zhřešil, tedy přijďte a zbuďte mne, já vašt zpověďvy
slyším.“ Čtvrtý všeobecný církevní sněm Lateranský, 1. P. 1215
konaný, přikazuje, by jedenkaždý věřící, když nabyl rozumu,
nejméně jednou v roce svému nařízenému knězi se zpovídal, a
při času velikonočním velebnou svátost oltářní přijímal. Ti a
tací, ježtoby tomuto přikázání zadost neučinili, nemají do chrámu
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připouštění, a po smrti v posvěcenou zemi pohřbení býti. My
však vědouce, že toto přikázání dáno jest toliko pro vlažné,
studené a líné, aby snad docela na dílo spasení svého nezapo
menuli, nedejme se od častějšího přijímání svátosti této zdržo
vati. Kdykoli jsme se hříchu nějakého dopustili, hleďme skrze
skroušenou zpověď s Pánem Bohem se smířiti. Aniž se dejme
studem zdržovati, neboť lépe jest, z hříchů svých se vyznati,
než vhříších nepokojně živu býti, nešťastně umříti, a při posled
ním soudu před celým světem zahanbenu býti. Podobně se ne
dejme strachem sevříti a podtrhnouti; nebo s láskou a útrpností
přijme nás zpovědník, a těžce by zhřešil, anobrž bylby velmi
přísně časně 1 věčně trestán, kdyby nemlčel, a hříchů našich
netajil. Protož

„Pojďme bludní hříšníci!
Jevme srdce kající,
Hle Bůb míni
Dobrodiní
Nám nesmírné prokázat,
Z hříchu nás chce rozvázat.“

$. 133. Bychom těchto oučinků svátosti svatého pokání došli, musíme
posléz za své hříchy dosti činiti.

Zeměpán někdy zločincům na smrt odsouzeným dává ml
lost a daruje jim život. Za to jim jiný trest ukládá, aby
k. p. až do smrti seděli v žaláři. Máme z písma svatého, že
Bůh odpouštěje hříšníkům vinu věčnou, uděluje jim milost, avšak
ne takovou měrou, aby všeho trestu úplně byli sproštěni. Tak
odpustil prvním našim rodičům hřích i věčný trest, nic méně
z ráje je přece vyhnal, a jiné ještě pokuty jim uložil. Po
dobně prominul lidu Israelskému na prosbu Mojžíšovu rouhavé
jeho reptání, neprominul ale těmto rouhačům trestů časných;
neboť žádný z nich neuzřel země zaslíbené. I David dopustiv
se dvojího hříchu, nalezl pro svou vřelou kajicnost u Boha
milost, neboť prorok Nathan byl k němu poslán, aby jemu ve
jmenu Božím odpuštění zvěstoval; však nicméně všechen trest
mu nebyl přec odpuštěn, alebrž bylo mu hned spolu: oznámeno,
co naň čeká, totiž: smrt milovaného dítěte, zpoura vlastního
syna, zjitření lidu a mnohé války. (2. Král. 12.) Z těchto
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příkladů průvodno jest, že Bůh člověka často trestá a kárá
ačkoli mu hřích i věčný trest odpouští. Odpouštěje Bůh věčné
tresty, patrné činí neskončené milosrdenství své, an pak pomí
jející pokutou člověka kárá, spravedlnost svou vyjevuje. Těmito
však časnými tresty, kteréž Bůh pro hříchy mnohdy na lidi sesílá,
vyrozumívají se všecky vnitřní 1 zevnitřní bolesti, nemoci, ne
ouroda, krapobití, povodně, drahota, hlad, slovem všecky bídy,
strasti a nesnáze tohoto života, a konečně i to utrpení, kteréž
člověka v očistel čeká.

Bůh by nebyl nejsvětější a svrchovaně spravedlivý, kdyby
s hříchem a věčnou vinou jeho odpouštěl hříšníku i všecky
také časné tresty. Zda již my lidé nežádáme, kdykoli jsme
byli uraženi, aby se uražení to napravilo a nám dosti učinilo ?
Hřích ale jest urážka Boha nejsvětějšího; nemusí-li tedy Bůh
podobně tak žádati, aby se to uražení napravilo, a svatosti

a spravedlnosti jeho zadost učinilo? Takovým způsobem ne
odpouštěje časných trestů, ačkoliv odpouští hřích a věčný trest,
ukazuje Bůh svou moudrost v nejjasnějším světle. Neb člověk
je ke zlému tak náchylen, že hřeší, by i trest v patách ná
sledoval. Kam by se teprv poděl, kdeby se octnul, kterakby
teprv náruživostem svým uzdu pustil, kdyby mu nebylo do
konce žádných zlých následků hříchů se báti? Za tou příčinou
odpouští sice Bůh ve svátosti svatého pokání hříchy 1 věčné
tresty, neodpouští ale časných trestů.

Aby se tedy uražení Bohu hříchem učiněné poněkud na
pravilo; aby se svatosti a spravedlnosti Boží dosti učinilo, a
hříšník nějakou částku časného trestu přetrpěl: ukládá mu zpo
vědník jisté skutky kajicí, a je-li hříšník vřelým duchem ka
jícím nadšen, nad to výše sám ještě z vlastního puzení pod
niká všelicos horkého a trpkého, aby tak ještě více Bohu učinil
dosti. K tomu slouží obzvláštní skutkové, jenž jsou proti těm
hříchům, o nichžto dí svatý Jan: —„Všecko, což je na světě.
jest žádost těla, a žádost očí, a pejcha života.“ (1. Jan. 2,16.)
Těmto tedy ouhlavním hříchům, jenž svět nejvíce V otro
ctví uvozují, třebať odpornými věcmi vstříc vyjíti, a proti nim
případného lékařství užívati. Jestiť ale proti žádosti těla půst
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a všeliké jiné mrtvení a zapírání sebe. Proti žádosti očí jest
almužna, jenž všecky jak duchovní tak i tělesné skutky mi
losrdné v sobě zavírá. Proti pýše života jest modlitba, ná
božné rozjímání, slyšení slova Božího a jaké koli cvičení se
v cnostech a pobožnosti. Tito tedy kajicí skutkové, podle ve
Jikosti a povahy hříchů, se hříšníku k pokání ukládají, a jest
liže on tyto uložené pokuty věrně vykoná, může se nadíti, že
spravedlnosti Boží učinil dosti. Zkusili toho Ninivetští, neboť
uloživše sami sobě pokutu, dosáhli od Boha netoliko odpuštění
hříchů svých, nobrž 1 prominuty jim byly všecky tresty, kte
rýmiž jim od proroka vyhrožováno bylo. (Jonáš 3.)

Nedomnívej se pak nikdo, že by toto naše lidské dostiči
nění bylo snad na ujmu Kristovu dostičinění, aneb že by je
snad zatemňovalo, jakoby ono nebylo dostatečné. Kristus Pán
jistě přehořkým utrpením svým dosti učinil za všecky hříchy
celého světa. Jakkoli ale tímto svým dostiučiněním smazal Pán
Ježíš hřích i věčnou vinu jeho: nicméně žádá přec od nás slzy,
prosby, modlitby, almužny, posty a jiná znamení kajicnosti, kte
réž když konáme, k dostiučinění Kristovu žádné sice nepřidá
váme váhy a síly, činíce se tímto svým přičiněním toliko účast
nými jeho zásluh. Kde jsme sami nepostačovali, tuť nám Kri
stus svým dostiučiněním přispěl ; kde ale sami přičiněním svým

můžeme následky hříchů svých poněkud napraviti, tu nám ten
týž náš milý Pán a Spasitel poroučí: „Giňte ovoce hodné pokání.“© (Luk.3,8.)

(Čiňme tedy i my ovoce hodné pokání, trestejme se sami,
aby Bůh nás nemusel trestati. Stojí to sice přemáhání; než
ale jiné pomoci není, chceme-li, bychom svátost pokání vyko
nali úplně. Pokud v tomto křehkém a padůúcím těle trváme,
milosrdný jest k nám Bůh. Ale po smrti přestane milosrden
ství a nastane spravedlnost. Nechať nás tedy k horlivějšímu
dostičinění povzbudí příklad těch, jenž vše vykonali, seč byli.
Svatý Vincenc Ferarský vypravuje, že jednou uložil někomu
ku pokání, aby se skrze sedm let v jisté určené dny postil.
Kající hříšník, jenž sobě byl mnohých hříchů svědom, s slza
výma očima odpověděl: „Co, jen sedm let mám já trpěti za



380 O dosti učinění.

takmnohénepravosti?© Kdybychaždoskonánísvětavnej
tužší kajicnosti život svůj trávil, neučinil bych za ně dosti!“
Vida svatý Vincenc velikou jeho litost, řekl: „I tento čas chci
tobě ukrátiti, jdi a posti se toliko tři léta.“ Na to počal onen
opět hořce plakati, bil se v prsy, a prosil Svatého, by se mu
neposmíval, nobrž aby mu aspoň to první těžší pokání uložil,
Sv. Vincence divil se plamenné lásce a srdečné litosti tohoto
muže, a řekl: „Synu můj, nechtěj v tom, což slouží ku posvě
cení tvému, býti rozumnějším, než duchovní lékař tvůj. Protož
přestaň na tom, což ti pravím. Jdi s Pánem Bohem, a pomodli
se jen třikrát „Otče náš“ a třikrát „Zdrávas“ a buď tím uji
štěn, že ti Bůh všecko odpustil“ Když kající u přítomnosti
svatého Vincence tuto uloženou modlitbu s mnohým vzdychá
ním a pláčem vykonal, padl najednou na zem, a vypustil du
cha. Brzy na to zjevila se duše tohoto člověka svatému Vin
cenci slávou nebeskou ozářená. — Nezahanbujeli příklad tento
všech těch, kteříž od kněze sobě uložené pokání se stýskáním
a snad 1 s nelibostí vykonávají? Kéžby ti a tací zraky svoje
obrátili na ty, kteříž, ač méně zhřešili, těžší brali na se po
kuty. Vypravuje historie církevní o velikém počtu takových,
jenž pro dostiučinění Boží spravedlnosti do samoty se odebrali,
v jeskyních co hrobích obývali, žíněnými rouchy se odívali,
dnem a nocí se postili, bděli a modlili se.. Pokrm jejich byly
Jsou kořínky, byliny a suchý chléb.

Jejich život zdál se zdlouhavým umíráním, a když po dva
ceti a více tak strávených letech k cíli běhu života svého se
dostali, ještě se báli, aby nebyli díla spasení svého zanedbali.
Ačkoli od nás Bohem splnomočněný zpovědník takového pří
sného dosťičinění nežádá; nicméně máme přece, seč jsme, vše
cko i to nejtrpčí podnikati, bychom spravedlnosti Boží učinili
dosti. Nezůstavše nevinnými, buďme aspoň kajícími, uložené
pokání tak věrně a s tak pokorným srdcem vykonávajíce, jako
cisař Theodosius. Návodem kanclíře svého Rufina odsoudil v čas

zbouření lidu i mnoho také nevinných k smrti. ŠSlyše svatý
biskup Ambrož, že císař chce přijíti do kostela, vyšel mu vstříc.
a zapověděl mu, vkročiti do svatyně Boží, řka: „Zdá se, 6 cí
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saři, že nechceš velikost viny své uznati. Snad tvá veliká moc
zatemňuje mysl tvou, že svého hříchu poznati nemůžeš. Ó, po
mni, že křehký a padúcí jsi člověk. Podívej se na prach země,
z něhož jsme všickní pošli, a v nějž se zase všickni obrátíme.
Blesk roucha šarlatového, kteréž přikrývá tělo tvé, nemá tebe
tak zaslepovati, abysi těla toho tvého křehkost a slabost nepo
znával. Ti, nad kterýmiž panuješ, stejného jsou s tebou při
rození, jsou tvoji spoluslužebníci. Jedin jest všechněch Pánem
a králem, — Stvořitel a Bůh světa. Kterak se tedy opovažu
ješ s obtíženým svědomím do svatyně jeho vkročiti? Mohl-libysispokrvácenýmarukamanejsvětějšítěloPáněpřijíti?© Mohl
libysi nejsvětější krev jeho píti, an proti tobě tak mnoho ne
spravedlivě vylité krve do nebe volá? Odstup tedy odtud, aby
to, což by duši tvou spasiti mohlo, vinu tvou ještě více neroz
množilo.“ Když se ale císař omlouval tím, že David také zhře
šil odpověděl svatý Ambrož: „Jestliže jsi následoval Davida

v hříchu, následuj ho také v pokání“ Tato slova pronikla
srdce císařovo. Theodosius se podrobil svatému biskupu, celých
osm měsíců do kostela nešel, trvaje ustavičně na modlitbách a
postech. Když mu bezbožný Rufin domlouval, že jen vinníků
potrestal, a aby tedy toho hrozného na sebe uloženého jha, jsa
velmocný pán a císař, se sprostil, odpověděl Theodosius: „Mně
jest nejen brána chrámová, alebrž 1 brána nebeská zavřena;
neboť Pán praví: Čo svížete na zemi, svázáno bude i na nebi.
Biskup Ambrož spravedlivý soud vynesl nade mnou.“ Konečně
se v kostele postavil mezi kající, učinil veřejné vyznání hříchů
svých, a přijat zase byl mezi věřící. Říkávalť pak velmi ča
sto: „Až posud byl jsem jen samými pochlebníky obstoupen,
ale Ambrož jest ten muž, kterýž mi pravdu řekl“

S. 1834.Zdali tiio právě jmenovaní prostředkové, jakby setěch účinků
svátosti svatého pokání došlo, v písmě svatém mají místo a základ.

> DO . v .. , . . , - . .
Pravili jsme, že pod jistými toliko výminkami lze jest

všech ze svátosti svatého pokání vyplývajících milostí dosáhnouti.
Výminky ty jsme juž také vysvětlili. Jsou tři: litost, zpověď,
dostiučinění. Poněvadž však litost v sobě i poznání hříchů i
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pravý úmysl k polepšení života zavírá, jak jsme v 8.131. uká
zali, tou příčinou dobře učí náš obecný katechismus, že pět
jest podstatných částek svátosti svatého pokání, totiž: Zpyto
vání svědomí, jímžto poznání hříchů svých docházíme; litost,
pravý úmysl anebo pravá vůle, zpověď a dostiučinění.

Již ale nastává otázka, zdali tito jmenovaní prostředkové
k dosažení všech ze svátosti svatého pokání vyplývajících mi
lostí v písmě svatém místo a základ mají? Na to odpovídáme,
že všecky tyto částky svátosti svatého pokání postaveny jsou
na onom podobenství, kteréž Spasitel světa vypravuje o marno
tratném synu. Člověk jeden, praví Pán Ježíš, měl dva syny.
Mladší z nich byl velmi nezdárný, nadělal otci mnoho bolestí,
a konečně obdržev svůj otcovský podíl, odebral se do cizí země,
kde rozmrhal statek svůj, živ jsa smilně. Když všecko utratil,
povstal hlad veliký v krajině té, a on počal nouzi trpěti. Tu
teprv, když se mu zle vedlo, „navrátil se sám k sobě“ (Luk.
15, 17.), to jest, tu tepyv poznal, že velmi chybil, nechtěje
otce svého poslouchati. Ejhle první částka! Hříšník má se
navrátiti k sobě, má své svědomí prohlédati, aby poznal, čímž
zhřešil. — Vida, an zle učinil, počal toho litovati, řka: „Jak
mnozí nájemníci v domě otce mého hojnost mají chleba, jápakzdehlademHymu.“© (Luk.15,17.)Takpromluvil,aslze
mu tekly po tváři. Kdo pláče, cítí v srdci bolest a žalost. (í
tl tedy vnitřní bolest nad svým prostopášným životem, to jest,
on litoval. Ejhle druhá částka! Podobně tak má každý hří
šník, poznav bídný stav svůj, hři.2 svých litovat. — Litost
byla by ale jalová a marná, kdyby hříšník nebyl pevně na tom
ustanoven, že se chce polepšiti, a nikdy více nehřešiti. Protož
také onen marnotratný syn řekl dále: „Vstanu a půjdu k otci
svému, a dím jemu: Otče zhřešil jsem proti nebi a před te
bou; již nejsem hodem slouti synem tvým, učíň mmnéjako je

dnoho z nájemníků svých.“ (Luk. 15, 18. 19.) On si tedy
umínil, že se k svému otci, kteréhož byl opustil, navrátí; on
sobě umínil života svého polepšiti. Ejhle třetí částka! Tak má
každý hříšník vstát, k Bohu se navrátiti, a života polepšiti. —
— Poznav již provinění svoje, dosti se ho nalitovav, učiniv
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předsevzetí, že života svého polepší, vydal se na cestu, a přijda
k otci, zvolal: „Otče, zhřešil jsem proti nebi a před tebou !
Již nejsem hoden slouti synem tvým.“ (Luk. 15, 21.) Takým.
způsobem žaloval marnotratný syn sám na sebe před otcem
svým, a vyznal se z provinění svého. Ejhle čtvrtá částka, zpověď!© Podobnětakihříšníkmápředknězem,jenžktomuod
Boha jest zřízen a splnomocněn, na sebe žalovati a z hříchů
svých se vyznávati. — K dosažení úplného odpuštění a na dů
kaz, že opravdu srdce svoje změnil a se polepšil, jest také
potřebí, by hříšník spravedlnosti Boží učinil dosti. Protož řekl
onen marnotratný syn k otci svému, že není hoden, slouti sy
nem jeho, aby ho jen učinil jako jednoho z nájemníků svých.
Chtěl tedy toliko jako nájemník u otce svého býti, a jemu tak
věrně pracovati, aby mu všecku spůsobenou škodu nahradil.Ejhlepátáčástka,dostiučinění!© Atak1hříšníkpovinenjest,zahříchysvéBohudostičiniti.© Marnotratnýsyntakovýmto
způsobem dosáhl odpuštění a nalezl milost. Rovně tak i hří
šník dosáhne odpuštění hříchů, a nabude milosti Boží, jestliže
tak jako onen marnotratný syn hříchy své pozná, jich lituje,
se polepší, z hříchů svých se vyzpovídá, a za ně dosti učiní.

(Vizme již, jak spasitelné jest toto učení. Vše, což se
žádá od hříšníka, k Bohu se navrátiti chtějícího, toliko k jeho
napravení zří a směřuje. Má přemýšlet, čímž zhřešil. Zdali
ale není poznání sebe první potřebný krok k napravení života ?
Má svých hříchů litovati. Zdali však litost, jenž jest ošklivost z hří
chův pošlá, není znamením, že se člověk již poněkud polepšil?
Dlužno míti pravý úmysl a pevnou vůli, že se chce polepšiti a nikdy
již nehřešiti. Avšak to již samo o sobě patrným jest znamením
pravého k Bohu se navrácení. Třeba se knězi z hříchů svých
vyzpovídati. Neníli ale velmi prospěšno, aby každý, kdož lepším
býti chce, měl moudrého přítele a pomocníka, jenž by jej učil,
napomínal, káral, těšil a v spasitelných předsevzetích posiloval?
Kdo ale se může k takovému úřadu lépe hoditi, nežli kněz,
jenž k tomu od samého Krista Pána zřízen jest, a náležitou
mocí opatřen? Tím právě, že hříšník před knězem srdce svoje

hdd 44

otevříti, a z hříchů svých se vyznati hotov jest, nejjistější dává
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znamení, že života svého už napravil; neb takové vyznání hří
chův a žalování na sebe jest skutek pokory; pokora však jest
základ všeho polepšení, ježto jest proti pýše, počátku všeho
hříchu. (Sirach 10, 15.) Nejposléze má se spravedlnosti Boží
učiniti dosti. Avšak to právě slouží k úplnějšímu uzdravení
zanedbané a hříšné vůle, co požehnané ovoce pravého pokání
a pravé opravy života. Chcemeli tedy pravé pokání činiti a
k Bohu se zase navrátiti, od kteréhož jsme se skrze hřích od
vrátili; chcemeli těch všech výše řečených milostí a účinků ze
svátosti této vyplývajících se oučastnými učiniti: přemýšlejme,
čím jsme zhřešil, hříchy své v ošklivosti mějme, opravdu se
polepšme, knězi se vyznejme, a za hříchy své dosti učiňme.
Týmž toliko a takovým způsobem vyvrátíme kořen všeho hříchu,
a dána nám bude milost.)

$. 135. Učení o odpustcích.

Za prvních časů trestali přísně a důtklivě správcové a
ředitelové církve všeliká provinění. Oni ukládali hříšníkům
velmi přísně a obtížné, často 1 na mnohá léta trvající skutkykajicí,ačkolivjeodhříchůbylirozvázal.© Musilisepostiti,
almužny dávati, nemocné obstarávati, od všeliké veselosti se
zdržeti a mrtvé pochovávati. Nesměli se v žádné skvostné roucho
obláčeti, od veřejných síužeb DBožích byli vyloučeni, k stolu
Páně nebyli připuštěni, a před chrámem v kajicím oděvu bylo
jim státi. Byli-li hříchové jejich tajní, tajná uložila se jim po
kuta, taková totiž, o nižto kromě kajícího nikdo nevěděl. Avšak
jestliže se člověk veřejně prohřešil a dal nějaké pohoršení,
musil též veřejné činiti pokání, aby se tak dané pohoršení
napravilo. Příklad takové přísné pokuty pozůstavil apoštol Páně
svatý Pavel. On vyobcoval smilníka Korintského, a tělo jeho
vydal satanu. (1. Kor. 5, 5.) To vše ale dálo se proto, aby
hříšníci těmi přísnými pokutami od nových prohřešení byli od
strašeni, aby se napravili, Bohu dosti učinili, a nějakou částku
těch časných trestů vytrpěli, kteréž Bůh, jak jsme v S. 133
viděli, 1 po odpuštěném hříchu a prominuté věčné vině na hříš
níka vzkládá.
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Aby však spravedlivě a moudře tyto pokuty na hříšníky
byly vzkládány, zvláštní pravidla pro kající ustanovena byla.
Kdo ku př. křivě přísahal, měl čtyřicet dní napořád a pak
sedm let vždy ve středu, v pátek a v sobotu býti toliko o Su
chém chlebě a vodě. Kdo o Bohu aneb ojeho svatých potupně
mluvil, měl po sedm neděl mezi službami božími bez pláště
bosýma nohama a S provazem okolo krku státi před dveřmi
chrámovými, a sedm pátků jen 0 suchém chlebě a vodě býti.
Tyto pokuty trvaly rok, dvě neb tři leta, 1 deset, patnáct let,
až někdy 1 celý život. Tak trest smilníka trval sedm, trest
vražedníka deset, křivopřísežníka jedenácte, cizoložníka patnáct
let. Představení církve velmi bedlivě dohlíželi, zdali a kterak
kající uložené sobě skutky konají. Jestliže viděli, an kající
skrze nějaký čas ty sobě uložené tresty věrně a trpělivě sná
šejí, a polepšením hodné pokání činí, slovem, že patrně života
svého napravují, zkrátili jim čas pokání o čtyřicet dní, neb
o celý rok neb více let, aneb odpustili jim všecken uložený
trest. Odpuštění ale a prominutí takových trestů jmenovalo se
udělování odpustků, aneb zkrátka odpustky.

Že církev Boží měla tu moc takové časné tresty ve jmenu
Božím na hříšníky vzkládati, dokázal svatý Pavel na onom Ko
rintském smilníku, jehož tělo, jak sám praví, „ve jmenu Pána
našeho Ježíše Krista uydal satanu, aby duch spasen byl.“
(1. Kor. 5, 4. 5.) Dokazuje toho 1 jeho řeč, kterouž mluvil
ku Kori-tům, anto řekl: „Co chcete? s metlou abych přišel
k vám, čili s láskou a duchem tichosti 2“ (1. Kor. 4, 21.)
Jako ale Pán Ježíš dal církvi své moc, časné tresty na místě
Božím kajícím ukládati: tak jí dal také i tu moc, na místě
Božím je odpouštěti. Což opět apoštol Pavel svým příkladem
prokázal, anto onomu smilníku všecken trest prominul, dověděv
se z jistých zpráv, že se upřímně a opravdu polepšil. (2. Kor. 2, 7.)

Když však zponenáhla pro vlažnost lidu přísná tato kázeň
zachována býti nemohla, správcové církve jí naprosto nezavrhli,
nébrž vyjádřili se, že chtějí věřícím tresty v oněch výše dotčených
zákonech vyměřené, zcela aneb z částky odpustiti, jsouli jen ho
tovi, jiné snadnější a příležitější dobré skutky činiti. A protož

Jirsík, dogmatika. 25
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na místě těch veřejných pokut ukládala církev kajícím půst,
modlitbu, almužnu a jiné dobré skutky, o nichžto z písma sva
tého věděla, že jsou to věci Bohu milé a příjemné, a že se
jimi 1 tresty vyplatiti, 1 požehnání a milosti Boží získati může.
Tímto moudrým a prozřetelným zřízením se nejen kázmcírkevní,
anobrž 1 spravedlnosti Boží zadost učinilo.

Poněvadž ale týmž během ty výše řečené veřejné pokuty
církevní přestaly, nic však méně trest časný, od Boha na vše
liký hřích uložený 1 po zpovědi na hříšníku zůstává, a ti ka
jicí skutkové v zpovědi uložení, aneb dobrovolně v úmysl vzatí,
příliš malí, a k smazání a vyplacení onoho zaslouženého trestu
nedostateční jsou: tou příčinou musilby hříšník aneb zde ve
světě, aneb po smrti v očistci ten trest časný přetrpěti, kdyby
mu ho církev svatá mocí od Ježíše Krista sobě propůjčenou
neodpustila. Aby tedy 1 těchto trestů časných, na všeliký hřích
od Boha uložených, byl sproštěn, odpouští mu je svatá církev
ve jmenu Božím a mocí Kristovou udělením odpustků. Odpustky
tedy nejsou a nemohou býti rozvázáním od věčných trestů;
jimi se neodpouštějí hříchové ani věční trestové; nébrž jako
člověk skrze zpověď a rozhřešení knězské dosahuje odpuštění
hříchů i věčných trestů, tak zase skrze odpustky lze mu dojíti
prominutí časnýchtrestů. Jsou tedy odpustky prominutí časných
trestů, kteréž bychom měli po odpuštěné vině hříchu v tomto
životě aneb po smrti trpěti. Tyto pak odpustky jsou dvojí,plnomocnéaneplnomocné.© Neplnomocnéslovouty,jimižjen
nějaká částka časných trestů se odpouští; plnomocné slují ale
ty, jimiž se celý časný trest hříšníku na místě Božím od církve
svaté odpouští.

Jako Pán Ježíš dal své církvi tu moc, věčný trest hříchu
ve svátosti svatého pokání odpouštěti, rovně tak jí spolu udělil
1 toho plnomocenství, časné tresty pod jistými výminkami od
pouštěti. On ji splnomocnil ke všemu tomu, cožby ku prospěchu
a spasení věřících sloužilo. Neboť výslovně řekl: „Amen pra
vím vám, cožkoli svážete na zemi, budeť svázáno 1 na nebi:
a cožkoh rozvážete na zemi, budet rozvázáno i na nebi; a
kdo církve neuposlechne (to jest, jejími zákony a předpisy se
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nespravuje),budižjakopohanazjevnýhříšník“| (Mat.
18, 17. 18.)

Že pak církev svatá moudře a prozřetelně v udělování
odpustků sobě počíná, vysvítá z toho, že ne příliš štědrou ru
kou jich uděluje. Neboť jenom ve zvláštní dny výroční, jako
ve svátek nejsvětějšího jmena Ježíš a jmena panny Marie, na
hod slavný velikonoční atd., a pak toliko za zvláštními a dů
ležitými příčinami jich uděluje, jakož v čas obecné potřeby,
V Čas moru, při začátku nového století atd. Podobně se také
může dokázati, že toto její učení na nejvýš jest utěšené a spa
sitelné, jelikož zde se nám nestihlé milosrdenství Boží v jasném
světle objevuje. Bůh by se byl již dosti milosrdný prokázal,
kdyby nám byl toliko v tom, což síly naše přesahá, ku po
moci přispěl, totiž kdyby nám byl toliko hřích a věčný trest
odpustil. Pomáhaje nám ale i v tom, seč jsme a býti můžeme,
odpouštěje nám totiž 1 také tresty časné, kteréž bychom mohli
a měli přetrpěti, zajisté ukazuje milosrdenství svoje v nejja
snějším světle. Výbornost učení toho vysvítá 1 z toho, že se
odpustkové neudělují pro zásluhu dobrých skutků našich, nébrž
že jich skrze neskončené zásluhy Ježíše Krista nabýváme.
Potom se odpustkové neudělujou všechněm napořád, nobrž to
liko těm, jenž se této milosti hodnými učinili. Žádá „totiž svatá
církev přede vším polepšení života, z čehož jde, že kdoby se
nepolepšil, žádných by také nedosáhl odpustků. Chce též svatá
církev, bychom pokáním své svědomí očistil, velebnou svátost
oltářní hodně přijali, víru, naději a lásku vzbuzovali, chrám
Páně navštěvovali, slovo Boží bedlivě poslouchali, se postili,
modlili a milosrdné skutky konali.

a) (Vědouce, že jsme všickni hříšníci a že mnoho —
přemnoho dlužní jsme, za šťastné se pokládejme, že Bůh skrze
církev svou nedostatečnosti našeho dostičinění ku pomoci při
chází. Upamatujme se, jak mnohými hříchy jsme Boha nejsvě
tějšího od mladosti své uráželi. Jak mnoho zlých a hříšných
myšlení, žádostí, slov a skutků jsme se dopustili, za kteréž
bychom měli časné tresty trpěti. I spravedlivý, dí slovo Boží,
sedmkrát za den hřeší. A medle co jsme učinili, bychom tyto

25*
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dluhy smazali? Ty pokuty, kteréž nám zpovědník ukládá, bývají
obyčejně málo obtížné, a u přirovnání našich provinění příliš
malé a snadné. Nebyla-liby to hrozná zaslepenost, kdybychom
se k těmto milostem v církvi složeným neutíkali? Nebyla-liby
to náramná lenost, kdybychom se o vyzískání odpustků, kterýchž
nám svatá církev co laskavá a pečlivá máteř naše uděliti chce,
nic nesnažili? Ona chce přispěti těm, jenžby rádi zaplatili, což
Boží spravedlnosti dlužní jsou; chce z pokladu svého to, čehož
se nám nedostává, sama doplatit a my bychom tou milostí
pohrdali ?

b) Nemáme-li se též důvěrně a pevně držeti té církve,
která se tak dobrotivou a laskavou matkou naší býti ukazuje?
Ona pokladů od Krista sobě svěřených nezakopává v zemi, ja
kož to učinil onen služebník s hřivnou sobě danou (Mat. 25,
18.); nobrž těží jimi, zapůjčujíc je svým milým dětem, aby
jim pomohla. A protož nezdárnými dětmi bychom byli, kdy
bychom lásky této matky své nepoznávali, a nevděčností do
brodiní její zpláceli.)

S. 136. 0 postu.

Pravili jsme, že ku kajícím skutkům, k těm totiž, jimiž
spravedlnosti Boží poněkud dosti učiniti můžeme, náleží také
půst. Potřeba časův káže, by se o postu zvláštní řeč učinila,
jelikož mnozí jsou za těchto našich dnů, jenž jej „marným
ustanovením lidským, a jhem a břemenem nesnesitelným“ býti
praví. Především musíme ale věděti, coby vlastně půst byl.

Půst jest ujma v jídle, aneb zdržení se od masa, aneb
obé. Postíce se tedy v jisté od církve ustanovené časy, bud
od požívání masa se zdržujeme, neb méně pokrmu požíváme,
aneb jedno i druhé zachováváme. Aby však nikdo příčiny ne
měl, na církev sobě stěžovati, podrobuje laskavá tato matka
zákonu tomu toliko lidi zdravé a dospělé, jen tehdáž na věrné
ostříhání tohoto zákonu doléhajíc, když se to beze škody zdraví
a tělesné síly státi může. Že pak půst moudré, prospěšné a
spasitelné jest ustanovení, průvodnoť jest z toho, čehož svatá
církev postem chce u nás docíliti.
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1) Církev svatá chce, abychom se naučili vládnouti nad
žádostmi svými, a tak tím snáze mohli hříchu zniknouti. Kdo
však pravým úmyslem v jisté dny přirozenou žádost jídla pře
máhá, a se od svého nejmilejšího pokrmu zdržuje, tenť se
velmi příhodné a s velkým prospěchem cvičí V panování nad
sebou, an jednu z nejhlavnějších a nejsilnějších žádostí svých
skrocuje. A poněvadž se ničím tak jistě a bezpečně žádostem
těla odolati nemůže, jako postem, jenž tělo krotí, plamen zlých
libostí hasí, a náruživosti všeliké potlačuje; tou příčinou musí
také platným býti prostředkem k vystříhání se všelikého hříchu.
To dosvědčuje sv. otec Ambrož, an dí: „Tábor náš jsou posty,
jenž nás proti ďábelským útokům brání. Který křesťan se kdy
postil a zatčen byl? Kdo v střízlivosti byl kdy přemožen?
K opilému přistupuje ďábel, obžerného překonává nepřítel. Kde
ale jest půst viděti, tamť utíká, bojí se, třese se.“ ') Je-li ale
půst platný, přiměřený i vhodný prostředek ku skrocování těla,
jakož 1 k vystříhání se hříchů, není-li již touže příčinou věcí
svatou, spasitelnou a bohomilou?

2) Postem můžeme i za spáchané hříchy poněkud Bohu
dosti učiniti; nebo sám anděl Páně prohlašuje půst za dobrý
a bohumilý skutek (Tobiáš 12, 8.), a písmo svaté svědčí, že
Bůh proto neuvedl na Achaba zlých věcí, poněvadž se ponižil
a postil. (3. Král, 21, 27—29.) Čemu zde písmo v příkladech
učí, to dokládají 1 potvrzují sv. Otcové. Krásně o tom napsal
sv. Athanas. „Jakož pro jídlo Adam vyvržen byl z ráje; rovně
tak zase postem, kdo chce, do ráje se může navrátiti.“ *) Kdo
chceš tedy hříchy svoje shladiti a z knih věčného soudce vy
mazati, uchop se tohoto spasitelného prostředku, a v postu,
jako Achab, ponižuj duše své. Tak již před tebou mnoho Ka
jících učinilo. Mnozí z nich se netoliko mnoho a často postili,
nobrž odešedše na poušť, čas celého života svého nic jiného
nepožívali než bylinek a kořínků. Z mnohých uvedu na paměť
dvě osoby, a sice pohlaví slabšího, svatou Marii, EBgyptskou
zvanou, a sv. Pelagii, kteréž obě se po svém obrácení oddaly

1) Serm 26. de Auadrag. *) Lib de vircinitate.
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nejtužším postům. Papež Urban V jedl v adventě a svatopost
ním čase jen jednou za den, a to sice u večer. Všecky pak
středy, pátky a soboty celého roku strávil toliko o chlebě a
vodě. Císař Justinian I. spal a jedl velmi málo. Skrze celý
svatopostní čas jedl toliko ob den, a sice velmi málo v soli a
octě naložených bylinek. Od nás se tak přísných postů nežádá ;
nežádá se od nás, bychom jen od bylinek a kořínků živi byli:
církev svatá jenom chce, bychom v jisté dny aneb se od ma
sitých pokrmů zdrželi, aneb sobě ujmu v jídle učinili. A je
Jikož lze takým během za své hříchy dosti učiniti, a tresty
Boží od sebe odvrátiti, zdabychom nebyli sami proti sobě, kdy
bychom postiti se nechtěli?

3) Než ale ještě stává příčin, za kterýmiž půst prospěšným,
spasitelným a bohumilým nazýváme skutkem. . Půst nás také
způsobnějšími a hotovějšími činí ku plnění cnosti, ku pobožnosti,
k modlitbě a spasitelnému rozjímání. To se ovšem zdá snad
býti k víře nepodobné těm, jenž toho nikdy na sobě nezkusili.
Jsou tím ale cele a úplně ujištění ti, ježto vlastním zkušením
svým o tom se přesvědčili. Všickni ti, jenž s pravým úmyslem
se postí, dávají svědectví, že se postem ke všemu dobrému
volnějšími stávají, že čím méně tělo je obtěžuje, tím ochotněji
Bohu slouží, a tím snáze se na perutích modlitby a nábožného
rozjímání k Bohu vznášejí. Jako prý loď, kteráž nemnohým
obtížena jest zbožím, snáze a rychleji plave přes moře: tak
prý i oni lehčejší a způsobnější myslí se k vyšším, nebeským
věcem pozdvihují, kdykoli se postí. To dosvědčujou všickní ti,
Jenž postu bedlivě ostříhají, a to dosvědčuje i svatý Jan Zlato
ústý, an praví: „V postech tělo bolestí, duše ale hoduje.“') Todosvědčujeisv.Nilus,jenžtaktovece:© „Modlitbastředmého
letí vzhůru co orel.“*) To dosvědčuje 1i svatý Isidor řkoucí:
„Kdo chce, aby modlitba jeho letěla k Bohu, učiň jí dvé křídel,
půst a almužnu, a rychle se vzhůru vznese, a vyslyšána bude.“ *)
Jestliže posléze půst k tomu slouží. aby, jakž praví veliký
učitel církve, svatý Augustin, „duše naše se vyčistila, smysl

') Serm. 1. de jejunio. *) Lib. ascet. de gula. *) Originum lib. 6. c. 19.
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pozdvihl, tělo se poddalo duchu, a srdce skroušeno a pokornc
bylo učiněno“ *“); kdo jest, ježtoby nenahlížel, že půst svatou
drahou, prospěšnou a spasitelnou jest věcí?

4) Postíce se, můžeme také v potřebách svých snáze do
sáhnouti pomoci Boží. Nahlédněme do knihy Života, v nížte
věčná poznamenána jest pravda. Zda tam nečteme, že bídou
nějakou navštívený lid Boží vždy u Boha pomoci nalezl, kdykolimodlitbouapostemobracelsekněmu?© Esdráš,vraceje
se s lidem vyvoleným z Babylonu do Jerusaléma, velikou měl
nesnáz o přímou a bezpečnou cestu. I vyhlásil všemu lidu půst
na ten cíl a konec, aby jim Bůh dal cestu přímou, a bránil
je před nepřítelem. A jaký měl ten půst oučinek? On sám dí
„Postilů jsme se pak, a prosili jsme' Boha svého skrze to: avedlosenámšťastně“© (1.Esdráš.8,23.)LidMoabskýa
Amonitský u náramném množství přitrhl na Josafata, aby bo
jovali proti němu. Věděl Josafat, v jakém se nebezpečenství
nachází. Co ale učinil? „Odda! se ku prošení Hospodina, a
vyhlásil půst všemu Judovi.“ (2. Paralip. 20, 3.) I vyprosil
si takým během pomoci Boží, že zvítězil nad nepřátely svými.
Israelští nezvítězili nad pokolením Benjaminovým, až když se
prve byli postili. (Kniha Soudců 20.) Podobně sv. Pavel, jsa
na lodi bouřícím větrem zmítané, všem kázal se postiti a mo
dliti, aby zachování byli. I nebyla také ztráta žádného kromě
lodi. (Sknt. Apošt. 27.) Tak by bez pochyby i mnozí jiní
u Boha nalezli pomoci v potřebách svých, kdyby se s pravoů
kajicností a důvěrou postili. Je-li ale půst u Boha tak velmi
platen, že nám svatou pomoc jeho může vyprositi, kdo jest,
táži se opět a opět, ježtoby o prospěšnosti a dobrotě jeho po
chyboval?

A přece jsou, ježto na půst nic nedrží, jenž jej „zbyteč
ným obtěžováním lidu a máarným ustanovením“ býti praví. Ti
a tací nestěžovali by sobě, kdyby se toto ustanovení tak dů
tklivě nedotýkalo jejich tělesnosti. Nemajíce ale ducha Kristova,
a chtíce přece rozmařilost svou okrášliti a ospravedlniti, vše
licos předstírají, 1 písmem svatým se nepravě ohražují.

+) Serm. de jejunio.
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Praví 1), že ne to, což vchází v ústa, poškvrňuje člověka.
(Mat. 15, 11.) Kdyby ale lépe nahlédli do písma, poznali by,
že se na tom místě ani zmínky nedělá o postu, a že násle
dovně ono výše řečené místo nemůže se proti postu namítati.
Pán Ježíš mluví tam o jídle s neumytýma rukama, což Fari
seové pokládali za ohavnost, a proto také vždy ruce myli, než
něco jedli. Spasitel chtél je z toho bludu vytrhnouti, a protoždoložil:© „Neumytýmarukamajísti,nepoškvrňuječlověka.“
(Mat. 15, 20.) Posléz i nás není tajno, že každý pokrm sám
o sobě dobrý jest; než ale by byl sebe lepší, může přece člo
věka poškvrniti, jestliže ho nestřídmě aneb proti zápovědi po
živá. Nápodobně ačkoliv masitý pokrm sám o sobě co dar Boží
dobrý jest, avšak požíván nestřídmě aneb tehdáž, když to svatá.
církev zapovídá, v skutku poškvrňuje člověka.2)NavrhujítakáslovasvatéhoPavlařkoucího:© Všecko,
což se vám předkládá, jezte, me se nevyptávajíce pro svě
domí.“ (1. Kor. 10, 27,) A totéž že sám Pán a Spasitel k učed
níkům svým řekl (Luk. 10, 8.), dále též navrhujou. Však ale
pravíme opět, kdyby lépe nahlédli do písma, poznaliby, že se
opět ani na prvním ani na druhém místě nedělá řeč o postu.
Pán Ježíš rozesílaje učedníky své do světa napomíná je, aby
se o pokrm nestarali, nobrž aby jedli a pili, což najdou. Apoštol
ale mluví na onom místě k těm, kteříž se zpěčovali, pokrmů

modlám prvé obětovaných požívati. Stávalo se totiž, že ti po
krmové, kteříž modlám od pohanů byli dříve obětováni, napo
tom veřejně se v krámích prodávali, aneb že časem věřící od
nevěřících byli pozvání k stolu, kdežto se jim takoví pokrmové
podávali. Mnozí, jenž byli velmi outlého svědomí, nechtěli ta
kových pokrmů kupovati a jíst. Za tou příčinou ty a takové
napomíná apoštol, aby se toho nic nebáli a vše, což se v krámě
prodává, aneb což se jim od nevěřících předkládá, aby jedli,
neohlížejíce se na to, byloli modlám prvé obětováno, čili nic.

3) Konečně namítaji, že svatý Pavel mluví proti těm, jenž
přikazují, zdržovati se od pokrmů, kteréž Bůh stvořil k užívání.
(1.. Tim. 4, 3.) Však opět nepravě odvolávají se na svatého
Pavla; neboť apoštol vyhrožuje zde toliko těm bludařům, z nichžto
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někteří manželstvím, a jiní zase masem a vínem pohrdali, pra
vivše, že to jsou věci od dábla stvořené. Takoví bludaři byli
jsou Mancionité, Enkratiti a Manicheové. Než kdy a kde katolickácírkevtakovéhocosučila?© Neučíť,žebymasonebylo
od Boha k užívání stvořeno: nébrž učí, že jest prospěšno, ně
kdy zdržovati se od masa, aby tělesnost byla zkrocena, a tělu
bujnost odňata.

Tato místa svatého písma namítají nekatolíci proti postu;
než leží na jevu, že jim pravě nerozumějí. Staří jejich sou
věrci, ačkoliv rozdílu při pokrmích nepřijímali, nicméně půst
na výsost vychvalovali. Auosbureská Konfessí praví: „Jeden
každý křesťan povinen jest, tělesným cvičením i pracemi se
cvičiti a skrocovati, aby ho bujná sytost k hřešení nepovzbuzovala.“©AKonfessíhelvetskávýslovnědí| „CírkevKristova
důtkůvě nám přikazuje křesťanský půst; neb půst nic jiného
není, než ujma a střídmost nábožných lidí, jakož podobně ká
rání, stráž, ochrana a mrtvéní těla našeho, bychom se před
Bohem pokořili, a tělu bujnost odňali, by tak tím ochotněji a
volněji ducha poslouchalo.“ ") Amos Komenský vece: „Člověk
střídmý a postící se k andělům svatým podobností plistupuje,
a tím volněji Bohu slouži, čím jej méně tělo obtěžuje. Postem
zajisté zřízeným se paměť posilůuje, rozum 1 mysl vyjasňují,
žádosti hamují, tělo krotne, nýbrž mrtví, nemocem a jinému
mnohému zlému vstříc se vychází a požehnání dosahuje.“ *)

Tak učili na počátku protestanti. My však neohlížíme se
na (fo, čemuž věří ten onen, nýbrž věříme, čemuž učí svatá
neklamná církev Boží. a nás ale zřejmě učí, že půst není
žádným, jakž praví, marným ustanovením lidským. Nebo máme
z písma, že již v ráji jisté ovoce od Boha samého bylo zapo
vědíno, že před potopou požívání masa s krví (1. Mojž. 9, 4.),
a po té světa potopě požívání všelijakých ryh, ptáků a zvířat
bylo zapovědíno. (3. Mojž. 11, 5.) Víme z písma, že sám Bůh
celému lidu Israelskému přikázal všeobecný výroční půst (3. Mojž.
23, 27.), že proroci a duchem Božím nadšení mužové David

') Cap. 19. ?) Cvičení se v pobožnosti 1. kap 27.
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Josafat, Esdráš a kněz velký Eliachim se postili, a tolikéž
celému lidu Israelskému půst přikazovali. Všickni, jenž duchem
pravé nábožnosti byli opojení, častým postům se oddávali. Postil
se Mojžíš na hoře Šinai, postil se prorok Eliáš, postila se šle
chetná Judith i nábožná Esther, postil se věrný sluha Páně To
biáš, a za to chválil ho anděl Boží, počítav mu nejen dobro
činnost a pobožnost jeho, nýbrž 1 posty jeho za velikou zásluhu,
an pravil: „Dobráť jest věc modlitba s postem a s almužnou.“
(Tob. 12, 7. 8.) Prorok Jonáš napomínal Ninivetských, a pro
rok Joel všeho lidu Israelského, aby se postili. Bůh sám skrz
ústa Joele přikázal Israelitům, aby půst posvětili (Joel. 1, 14.),
a k němu se obrátili v postu a pláči. (Joel. 3, 12.) Podobně
tak i písmo nového zákona půst za dobrý skutek vyhlašuje.
Annu, dceru Fanuelovu, chválí písmo, že posty a modlitbami
sloužila Bohu dnem i nocí. (Luk. 2, 37.) O svatém předchůdci
Páně praví, že jídal toliko kobylky a lesní med (Mark. 1, 6.),
a o Pánu Ježíši svědčí, že se postil čtyřicet dní a nocí, a sice
tak přísně. až posléz zlačněl. (Mat. 4, 2.) Ano sám Syn Boží
nás lidi učil, jak se máme postiti, když pravil: „Ty když se
postíš, pomaž hlavy své, a tvář svou umyj.“ (Mat. 16, 17.)
A netupil učedníků Janových, jenž se postili, alebrž předpově
děl, že „přijdou dnové, když 1jeho učeďníci se budou postiti.“
(Mat. 9, 15.) Toto předpovědění se navlas vyplnilo, nebo svatí
apoštolové se v skutku postili. Postili se, kdykoli něco důle
žitého před sebe brali. Postili se, když Pavla a Barnabáše
k dílu apoštolskému světili. (Skut. Ap. 13, 1-—3.) Podobně
zase Pavel a Barnabáš se postili. (Skut. Ap. 14, 22.) Ano 1ji
ných k postu napomínali; neboť svatý Pavel výslovně měl
k tomu Korinty, „by ve všech věcech vydávali sebe sami, jako
Boží služebníci ve mnohé trpělivosti — v pracech — bděních
a postech“ (2. Kor. 6, 4. 5.) Nemoha všech míst uvésti, kdežto
se o postu řeč činí, končím se svatým Augustinem, jenž v ta
slova praví: „Nalézám, že se v Evangeliích, v listech svatých
apoštolů a v celém nové zákoně půst přikazuje.“ *) A to vše

+) Epist. 6. ad Casulanum.
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měloby u vítr řečeno býti? Nadarmo mělby nám svítiti příkladKristův?© Nadarmopříkladjehosvatýchapoštolů,arciotcůa
proroků? — Nikoli, kteří jsou koli věrní služebníci Boží, tiť
sebe sami dle napomenutí svatého Pavla vydávají ve mnohé
trpělivosti — v pracech — v bděních a postech.

a) Poznali jsme, že půst jest dobrý, prospěšný, bohumilý
skutek, že má ten nejlepší a nejsvětější záměr, a že také po
staven jest na tom nejlepším základu, totiž na písmě svatém.
Protož ostříhejme postů od církve ustanovených, neomlouvajíce
se tím, že se pro nedostatek síly postiti nemůžeme. Neboť síly
máme k tomu 1 onomu dosti; míváme síly dosti k tomu, což
více tělo namahá, než půst nejpřísnější. Dosti míváme síly, by
chom seděli dlouho až do noci při všelijakých veselostech: dosti
míváme síly ku pracem všelikým, kterýmiž něčeho vyzískati
lze, a k postu síly bychom neměli? Kristus Pán čtyřicet dní
a nocí se postil, pro nás tak mnoho trpěl, a my bychom nic
horkého a trpkého pro něho nechtěli podniknouti? Švatá pravda
jest, což pravil blahoslavený Tomáš Kempenský: „Všickni se
chtějí s Kristem radovati, málo kteří ale pro něj něco trpěti“*)

b) A jak milý bylby teprv Bohu půst náš, jakou zásluhu
bychom teprv měli před obličejem Božím, kdybychom to, což
jsme ústům svým utrhl, poskytnouti chtěli bratřím nouzi trpí
cím, bratřím chudobným. Jaká by to byla zásluha, kdvbychom
lačniti, postiti se chtěli, aby jiní byli nasycení. A neníli bídy
a nouze vůkol nás mnoho? Zda bychom tedy postíce se ne
mohli mnoho bídy umenšiti, kdybychom tím, což jsme tak při
hospodařili, mile a ochotně chtěli bližního svého chudého na
sytiti, napojiti, přioděti? To by byl zajisté skutek, jehožby hojná
odplata Boží neminula, a ukázalo by se v nejjasnějším světle,
že ostříhání postu na nejvejš spasitelno jest a prospěšno.)

V O sválosti pomazání nemocných.
$. 1837. Ustanovení této svátosti.

Staří letopisové vypravujou, že zápasníci, mající v boj jíti,
mazali jsou těla svá olejem, aby síla jejich nezemdlela, nýbrž

*) De imit. J. Christi lib. 2. c. 11.
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aby čerstvější, ohebnější a silnější byli v bitvě. Rovně tak i
těm, jenž s tohoto světa scházejí, potřebí jest, aby v poslední
hodině a v posledním boji svém byli posilněni. Nebo v tu
strašnou, velikou hodinu, kdy člověk před sebou tmavý hrob,
přísný soud a. nejistou věčnost vidí, když vše, což zlého spá
chal, probuzené svědomí mu na paměť uvozuje, duši jeho děsí,
a srdce bolestně svírá, když nad to výše i hrozné těla bolesti
ho obkličují, tehdáž zajisté zvláštní posily těla i duše potřeben
jest, aby v tomto posledním krutém boji svém neklesl a ne
padl. I možnoli, aby Pán Ježíš, ten dobrý pastýř, ten nejla
skavější náš Pán, právě v tomto velikém okamžení byl nás bezpomocizůstavil?© (Onvkaždépotřeběživotanašehopřispívá
nám ku pomoci, a toliko zde, kdežto posily a milosti jeho nej
více potřební jsme, toliko u dveří hrobových, na rozcestí mezičasnostíavěčností,bylbysenadnámizapomenul?© Nižádnouměrou!| Jestliženászadnůzdravýchneopouští,tímméněnás
nemocí smrtelnou ztrudněné a se smrtí zápasící z lásky své a
ochrany vylučuje. Ven dobrotivý a přelaskavý Pán jako nám
při našem narození křtem svatým cestu klestí do života, rovně
tak zase při vykročení z tohoto života nás svatým pomazáním
sílí a hotoví na cestu do věčnosti. On zajisté přikázal učed
níkům svým a všem jejich řádným a pravým nástupníkům, aby
nemocné olejem mazal, a nad nimi se modlili. A protož čteme
V písmě svatém, že vyslaní učedníci jeho mnohé nemocné ole
jem mazali a uzdravovali. (Mark. 6, 13.) Kdy to ale a kde
to Pán Ježíš učedníkům svým přikázal, netřebať věděti. Dosti
nám na tom, že učedníci Páně to činili, cožby zajisté nebyli
směli, kdyby k tomu žádného plnomocenství, žádného rozkazu
nebyli obdrželi. ——Avšak oni netoliko sami nemocné mazali,
nobrž 1 mazati přikazovali; neboť apoštol Páně svatý Jakub
výslovně poroučí: „Otůně-li kdo z vás, uvediž kněží církve, a
nechť se modlí nad ním, mažíce jej olejem ve jmenu Páně,
a modlitba víry uzdraví nemocného, a polehčíť jemu Pána
jestliže jest v hříších, budou jemu odpuštění“ (Jak. 5, 14.)
Z těchto slov patrně vysvítá, že svatí apoštolové nejen sami
nemocné olejem mazali, a nad nimi se modlili, nobrž že to i
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činiti přikazovali, kdykoliv by se někdo rozstonal. Že pak to
vše bez zvláštního sobě od Pána daného plnomocenství nemohli
ani činiti ani přikazovati, leží na jevu, a kdož by jináče tvr
dil, prohřešil by se proti nim nedůvěrou a neuctivostí.

(Toto ustanovení nemocné mazati olejem a modliti se nad
nimi, jest velmi prospěšné a spasitelné, neboť nikdy větší nám
není potřebí útěchy, a více lidské i bozské pomoci, než když
těžká nemoc nás porazila na lůžko. Veliké tedy milosrdenství
nám Pán Ježíš tím prokázal, že v tomto smutném stavu našem
nás neopustil, alebrž že vhodný a přiměřený prostředek usta
noviti ráčil, jak bychom pokojně a bez příliš velikého strachu
umříti mohli. Za tuto nestihlou dobrotivost jeho srdečné díky

mu vzdávejme, velebíce milosrdenství jeho bez přestání.)

$. 188. Co působí pomazání nemocných.

Oučinky, kteréž nemocných pomazání působí, poněkud jsou
již zahrnuty ve slovích apoštola svatého Jakuba řkoucího
„A modlitba víry uzdraví nemocného, a polehčíť jemu Pánajestližejestvhříších,budoujemuodpuštěm.“© Podpírajíc
Se na tato slova, učí svatá církev, že

1) nemocných pomazání doplňuje pokání, očišťujíc nás
úplně ode všech poškvrn hříchů. Jakkoli hříchy svátostí sva
tého pokání dokonale smazány bývají, však přece zůstává v nás
jakási mdloba a ospalost k věcem věčného našeho spasení se
týkajícím. Duše svátostí svatého pokání očištěná podobá se po
někud tělu onoho člověka, kterýž právě z těžké nemoci povstal.
Jeho tělo jest slabé, mdlé, příliš citlivé a nedůtklivé. Rovně
tak hříchem zemdlela a seslábla duše naše, a jakkoli svátostí
svatého pokání byla uzdravena, však všech ostatků duchovní
nemoci své nebyla sproštěna. Co tedy koli mdloby a slabosti
jí zůstalo, to vše svatým pomazáním bývá napraveno. Anobrž
působí 1 prominutí všech malých 1 velikých hříchů, z kterýchžsenemocnýzapomenulanebnemohlzpovídati| Zvláštěaze
jmena bývají nemocnému ty hříchy odpuštěny, kterýchžto se
snad v čas nemoci své vinným činí netrpělivostí, nedověrou a
nespokojeností. Kdyby svaté pomazání nic jiného v nás nepů
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sobilo, leč to, o čemž jsme teď právě mluvili, povinni bychom
byli s vděčným srdcem velebiti dobrotu Boží; než ale

2) svaté toto pomazání dodává nám také síly proti úto
kům a pokušením ďábelským, proti příliš velikému strachu
smrti, kteráž se blíží, a soudu, kterýž nás čeká na věčnosti.
Všecko záleží na šťastné hodince smrti, neb jak odsud odchá
zíme, tak tam na věčnosti přijati budeme. Běda tedy nám,
kdybychom se netrpělivosti oddali, důvěru ztratili, Boha s mysli
spustili, návodům dábelským neodolali, a pokušení nepřemohli.
Ó neníli nám tedy potřebí v tomto důležitém okamžení pomoci
a milosti Boží? A hle, ta nám bývá svatým pomazáním udělena.

3) Posléz navracuje často toto svaté pomazání nemocnému
1 tělesné zdraví, jestliže to k spasení duše jeho prospívá, to
jest, jestliže Bůh předzvídá, žeby nemocnémudelší živobytí bylo
prospěšno. Jestli se nedokál, máli co napravovati, neníli míra
jeho dobrých skutků ještě plna, a předzvídáli milosrdný Bůh,
žeby to vše, což posud zameškal a zanedbal, ještě nahradil a
napravil: mile a rád mu k tomu času prodlužuje, dávaje mu
předešlé zdraví. Pakli ale všickni nemocní této milosti nena

bývají, nenásleduje z toho nic jiného, než že jim prospěšněji
jest umříti než déle živu býti, aneb že jim scházela pevná do
věra a náležitá připrava.

(Veliké milosti působí v člověku svaté pomazání. Neško
díli tedy sami sobě ti nemocní, ježto záhy posledním pomazá
ním zaopatřiti se nedávají? Veliké milosti z něho vyplývají, a
přece jsou lidé, kteréž hned strach a hrůza obchází, jak mile
je v nemoci postavené někdo na to upamatuje, by si dali tím
svatým pomazáním posloužiti. Podtrhnuti a předěšení tím blu
dem, že musejí hned umříti, den ke dni a až do posledního
dne tím spasitelným duší lidských lékem odkládají, dávajíce se
na zjevné nebezpečenství, buď bez náležité přípravy ho užívati,
aneb bez toho svatého pomazání umříti. Svatý otec Bernard
vypravuje, že svatý biskup Malachiáš k nemocné zemance po
volán byl, aby ji svátostmi zaopatřil. Biskup Malachiáš ne
mocnou navštívil, ale pomazáním do druhého dne prodlel, tak
že ona umřela. Což uslyšev biskup, že tak nenadále umřela,
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velice toho litoval, že ta žena tak skonala, nepřijavši svatého
pomazání. I rmoutil se proto beze všeho potěšení, celou noc
nad mrtvým tělem stoje, plakaje, a k Bohu tak dlouho volaje,
až ta žena zase obživla a svaté pomazání přijala.“) My ne
máme vždycky takových svatých Malachášů při sobě, kteřížby
nás modlitbami svými a pláčem svým zase vzkřísil. Protož
nechtějme svatého toho pomazání zanedbati, a s ním odkládati,
až již takořka duše je na jazyku, vědouce, že veliké jsou ty
milosti, kterýchž skrze ně dosáhnouti lze.)

S. 139. Pomazání nemocných jest svátost.

Že pomazání nemocných pravou jest svátostí, průvodnoť
jest opět ze slov svatého Jakuba. On praví: Stůnělh kdo z vás,
uvediž kněží církve, a nechť se modlí nad ním, mažíce jej
olejem ve jmenu Páně: a modlitba víry uzdraví nemocného,
a polehčíť jemu Pán: a jestliže jest v Nhříších,budou jemu
odpuštění“ Ejhle, zdali tu není viditelné znamení, a neviditelnémilostihojnostaplnost?© Mazánísvatýmolejemamodlitba
jest viditelné znamení, kteréž 1 viděti 1 slyšeti můžeme. Ó mi
lostech, kteréž toto znamení uděluje, činí se zde také zmínka,
a zevrubně jsme již o nich v předešlém S. mluvili. Pozůstává
tedy jenom, abychom ještě jistoty nabyli, že se 1třetí k svátosti
nevyhnutelně náležející věc zde nachází, totiž ustanovení Ježíšovo.
Avšak ačkoli v dotčeném rozkazu apoštola svatého Jakuba vý
slovně se zmínka nečiní, žeby sám Pán Ježíš byl to nemocných
pomazání ustanoviti ráčil, nic méně dá se toto zdravým roz
umem ze slov těch dovésti. Neboť apoštol svatý Jakub, kterýž
se na počátku téže epištoly „služebníkem Ježíše Krista“ na
zývá, ničeho učinil, a tim méně něco jiným přikazoval, čehož
by mu Pán Ježíš sám prvé byl nepřikázal. Poněvadž tedy
svatý Jakub výslovně poroučí, nemocné mazati olejem, tou pří
činou musel býti k tomu splnomocněn, a dá se souditi, že Pán
Ježíš prvé takového cos nařídil. Dále ta slova: „mažíce jej
olejem „ve jmenu Páně“ dost jasně nám dávají na rozum,
že se to z rozkazu Ježíše Krista nařizuje. Neboť ve jmenu
Páně a z rozkazu Páně něco činiti, směřuje k jednomu-*)InvitamMalachiaeepiscopi.
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smyslu.PosléznebylbymohlsvatýJakubtakových| přisli
bovati milostí, jakovéž jsou odpuštění hříchů, polehčení a
často také uzdravení těla, kdyby toto viditelné znamení toliko
od lidí bylo ustanoveno. Čo tedy ke svátosti náleží, jest zde
všecko, a protož nemocných pomazání dobře svatá církev ka
tolická svátostí nazývá, svátostí tku, ve kteréž nemocný skrze
pomazání svatým olejem a modlitbou kněžskou dosahuje milosti
Boží jak ku prospěchu duše, tak i často ku prospěchu těla.

Toto mazání olejem dle svědectví nejstarších Otců a uči
telů církevních, jakož i posvátných knih obřadních, vždycky a
všady nejen za pravou svátost bylo považováno, nébrž i také dle
předpisů apoštola svatého Jakuba v pravé církvi Boží konáno.
Tak svědčí slovútný křesťanský spisovatel Origenes, kterýž se
leta P. 185 narodil, an v ta slova píše: „Poslední pomazání
se svátostí pokání velikou má podobnost, a tuto takořka do
plňuje.“ ") A svatý Jan Zlatoústý praví: „Kněží odpouštějí hříchy,
když křest udělujou, když rozhřešují ve svátosti pokání, a když
posledním pomazáním přisluhujou.“*) Co jednotliví učitelové
křesťanští za nejstarobylejších časův jsou hlásali, to potvrdila
a výslovně vyjádřila svatá církev na sněmu Tridentském shro
mážděná, každému kletbou Boží a vyobcováním vyhrožujíc,
kdožby upíral, že nemocných pomazání je svátostí. I nekato
líci, jenž mírnějšího jsou ducha, pravdě této neodpírají; o čemž
se každý může snadno přesvědčiti, kdož nahlédne do knížky
v Praze u Vác. Špinky L P. 1837 vydané pod názvem: „Zdravé,
pravé a čisté učení Lutherovo, Kalvinovo, a mnoha jiných mou
drých protestantů.“ V knížce této se deset krásných svědectví na
lézá, kterážto chtíc nechtíc oddělení bratří naši této svátosti dávají.
Sami se totiž tím úplně ujistili, žeť má v písmě svatém veliké
zaslíbení, a že v poslední hodině mocně sílí, těší a občerstvuje.

Jmenuje se tato svátost obyčejně „poslední pomazání,“
avšak toliko za tou příčinou, poněvadž dle obyčejného běhu
dvakrát bývá člověk prvé pomazán svatým olejem, totiž na
křtu svatém a ve svátosti svatého biřmování, a potom teprv

') Hom. 2. In Lev. *) Lib. III. de sacerdocio.
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v této svátosti. Lépe by ale bylo, svátost tuto pomazáním ne
mocných nazývati, než posledním pomazáním, aby sprostý lid,
takovým jmenem nejsa poděšen, toho spasitelného prostředku
až do poslední chvíle neodkládal, nýbrž záhy, hned na počátkn
každé těžké nemoci s ochotností ho užíval.

(Poněvadž nemocných pomazání jest svátost od Krista
Pána ustanovená, a tak veliké milosti nemocnému uděluje, tou
příčinou budiž s náležitou přípravou přijímána. Až nás tedy
Bůh těžkou nemocí na lůžko porazí, vzbuďme pravou litost nad
hříchy svými, budemeli moci, skroušeně se vyzpovídejme, mějme
živou víru a pevnou důvěrnost v Boha všecko dobře řídícího,
a do vůle jeho se docela odevzdejme. On nejlépe ví, co nám
prospěšnějšího jest, životli čili smrt. Protož na něho celou svou
naději skládajíce, do jeho nejsvětější vůle se poroučejme, aby,
jeli možno, vzat byl od nás kalich utrpení; Sic ale, nenílt
možné, stala se vůle Boží.)

S. 140. Komu, od koho a jak se tato svátost uděluje.

Poněvadž svatý Jakub praví: „Otůněli kdo z vás,“ ná
sleduje, že se svátostí svatého pomazání nemá nikomu poslu
hovati, leč pouze těm, jichžto těžká nemoc přikvačila. Za tou
příčinou nemá se ani těm udělovati, jenž se v zjevném a pá
trném Života nebezpečenství nacházejí, pokudž zdraví požívají.
Může pak křesťan tuto svátost vícekráte přijmouti, totiž toli
kráte, kolikrát do těžké upadl nemoci. I dětem těžce nemoc
ným, pokudž rozumu již nabyly, a kdyby třeba nebyly ještě
přijaly nejsvětější svátost oltářní, může, anobrž má se touto
svátostí přisluhovati, poněvadž též snad již zhřešily, a posily
v hodině smrti potřebny jsou.

Poněvadž dále sv. apoštol Jakub praví: —„Uvedižkněží
cérkve,“ tou příčinou kněží toliko tou svátostí přisluhovati mají,
jakož se také stává a stávalo po všecky časy v církvi kato
lické. Česká protestantská biblí nevěrně klade místo kněží
„starší sboru,“ jakoby svatý Jakub kněží nemínil, než vletech
sešlé a šedivé starce aneb nejpřednější z obce. Však ale že to
nepravý jest výklad, průvodnoť jest z toho, že tímto poma

Jirsík, dogmatika, 20
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záním nemocný dosahuje odpuštění hříchů; moc ale hříchy od
pouštěti toliko apoštolům, biskupům a kněžím byla dána. Z toho
ohledu řekla svatá církev na sněmu Tridentském, vedena jsouc
Duchem svatým, takto: „Kdoby řekl, že církevní kněží, kteréž
svatý Jakub k pomazání nemocného uvésti poroučí, nejsou
kněží od biskupa zřízení, než věkem toliko v každé obci starší,
a že proto kněz vlastní posledního pomazání posluhovač není,
vyobcován buď.“ *)

Co do řádu, uděluje se tato svátost takto. Při vkročení
do příbytku pozdravuje kněz nemocného a všech vůkol stojících
die napomenutí Spasitele těmi slový: „Pokoj buď domu tomuto(Mat.10,12.),apokojvšemvněmpřebývajícím.“| Napo
menuv všech přítomných, by modlitbu svou s jeho modlitbami
spojili, modlí se: „aby všemohoucí a milosrdný Bůh ráčil udě
lati, by vkročení jeho do tohoto příbytku tomu nemocnému
bratru rovně tak prospěšné a spasitelné bylo na duši 1 na
téle, jakož bylo navštívení Spasitelovo prospěšné nemocné tchyni
Petrově a služebníku pohanského setníka.“ Na to pokropí ne
mocného svěcenou vodou k upamatování onoho očištění duše,
kteréhož na křtu svatém obmytím vody a působením Ducha sv.
účastným byl učiněn, a modlí se 50tý žalm, řka: „Omiluj se
nade mnou, Bože, podle velikého milosrdenství svého: a dle
veliké dobroty své shlaď vinu mou.“ Jakož tím žalmem uvo
zuje kněz nemocnému na paměť, aby Boha za odpuštění svých
hříchů prosil; rovně tak 1 toto kropení vodou svěcenou má
býti na znamení, že kající vylévati musí slzy nad svými hříchy,
aby jimi hříšnou a poškvrněnou duši svou obmyl a očistil.
Potom říká nemocný, aneb nemůželi, tedy někdo jiný za něj,
obecnou zpověď. Teď klade kněz svou pravici na nemocného,
aby se naplnilo, což Syn Boží pravil: „Na nemocné ruce
vzkládati budou“ (Mark. 16, 18.), a modlí se: „aby ve jmenu
Otce, i Syna, i Ducha svatého skrze přímluvu všech svatých
andělů, archandělů, arciotců, proroků, apoštolů, mučedníků a
vyznavačů od nemocného všecko zlé odstoupilo. Na to maže

*) Sess, 14, can. de extrema unctione.
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jej svatým olejem, jenž pěkně vypodobňuje posilu a moc, bo
lesti těla i duše ulevující. Svatý Jakub nevyměřuje sice žá
dného oudu, ale církev svatá z ústně podaného učení ví, kterak
se v tom chovati má, totiž že hned od časů apoštolských ti
údové mazáni bývali, ve kterýchž smyslové naši své sídlo mají,
V nich svou moc provozujíce. Jsou to oči, uši, chřípě, ústa,
ruce a nohy, skrze kteréž jako skrze nějaké dvéře a okna
duchovní smrt k nám vchází, a kterých obyčejně člověk více
k hřešení a k zalíbení světskému, než ke cti a chvále Boží
užívá. Při mazání očí praví kněz: „Skrze toto svaté pomazání
a své nestihlé milosrdenství, odpusť tobě Hospodin, což jsi
zrakem provinil. Amen.“ Potom maže i ostatní smysly říkaje
pokaždé, což při mazání očí pravil, s tím toliko rozdílem, že
ohled béře na smysl, kterýž maže. Ku konci se ještě modlí,
aby Bůh spasena učinil tohoto svého služebníka, aby jej bránil
a pomoc svatou mu seslal, aby zhojil a zléčil neduživost jeho,
hříchy mu všecky odpustil, a pakliby to svatá jeho vůie byla,
by ho opět církvi svaté uzdraveného navrátil. Nejposléze ho
žehná, a poroučí do mocné ochrany boží.

Tak krásní, tak utěšení a vzdělavatelní jsou posvátní řá
dové, jichžto se při udělování této svátosti užívá. Neníli nám,
když přítomni jsme, jakobychom viděli Máří Magdalenu, anaž
tělo Kristovo pomazala ku pohřbu, vylivši nádobu alabastrovou
masti drahé na hlavu Páně? (Mark. 14, 3. 8.) Ó jak po
kojně může umírati katolický křesťan, jemuž tolik mocných pro
středků od milosrdného Boha dáno, by poslední tohoto života
hodinu sobě ulehčil, a z tohoto světa na onen šťastně a S po
kojnou myslí překročil! Věčná tedy tobě chvála, věčná čest a
sláva a neskončené díkůčinění tobě, Bože, Spasiteli náš!

VI. O svátosti svěcení knězstva.

S. 141. Stavu duchovního ustanovení.

Brzo po nastoupení svého učitelského úřadu vyvolil sobě
V/ZY

náš Pán a Spasitel několik učedníků, kteříž lásky a důvěrnosti
jeho více než jiní lidé požívali, kteréž také bedlivě vyučoval,

20*



404 Ustanovení stavu duchovního.

připravovav a hotoviv je se vší snahou k tomu vznešenému
úřadu, kterýž chtěl na ně složit. Byla totiž nejsvětější vůle
jeho, aby byli po jeho odchodu té od něho zaražené společno
sti všech pravověrných učitelové, správcové a představení, a
jeho ovečkám ty dary a milosti rozdávali, kteréž on pro ně
zde na zemi pozůstaviti ráčil.

Avšak ne všech učedníků svých na stejný stupeň hodnosti
a důstojenství povýšil; neboť mimo dvanácte důvěrnějších učed
níků, kteříž se apoštolové, to jest poslové nazývají, měl také
ještě 72 jiných učedníků, kteříž sic také k němu často přichá
zeli, ale pořád s ním nebyli, všech práv apoštolských neob
drževše.

Tito od Pána Ježíše vyvolení mužové zase jiné k úřadu
duchovnímu povolávali. Nevoť když se počet věřících v Jeru
salémě tak rozmnožil, že již svatí apoštolové všecko nemohli
zastati, žádali od věřících, by jim sedm mužů dobré pověsti,
plných Ducha svatého a moudrosti představili, kteréžby mohli
ustanoviti nad chudými 1 vdovami, a nad jměním 1 pokladem
církevním. Ta řeč se líbila všemu množství, i vyvolili sedm
mužů, postavili je před obličejem apoštolů, a tito modlíce se a
vzkládajíce na ně ruce, k úřadu tomujich posvětili. (Skut. Ap. 6.)
Podobně se čte o Pavlovi a Barnabášovi, že když věřící Antio
chenští služby Boží konali, Duch svatý jim řekl, aby Šavla a
Barnabáše oddělili k dílu apoštolskému: „Tehdy (svatí apoštolé)
postíce se, a modlíce se a vzkládajíce na ně ruce, propustil
je“ (Skut. Ap. 13, 1-—3.) Tito dva apoštolé sami pak týmž
způsobem v církvích, kteréž založili, náměstky po sobě zřídili,
neb se o nich čte: „A když zřídili jim kněží v jednékaždé
církvi, a pomodliilí se s posty, poručilí je Fánu.“ (Skut. Ap.
14, 22.) O svatém Pavlu se zvláště ví, že v Efesu ustanovil
Timothea, a v Kretě Tita vzkládáním rukou a modlitbou. Po
dobným způsobem jedni druhé ustanovovali, odevzdávajíce jim
ve jmenu Božím totéž plnomocenství, kteréž jim zde od Pána
Ježíše bylo pozůstaveno. Tak se to dle svědectví písma sva
tého dálo již na počátku, tak se to dálo později po všecky
časy v církvi Boží, a tak se to až posud děje. Nebo jako
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Ježíš Krlstus, biskup a kněz podle řádu Melchisedechova od
Otce nebeského byl zřízen a poslán, apoštolé pak od Pána
Krista jsou byli zřízeni: tak zase od apoštolů svatých a od
jimi zřízených a poslaných biskupů až do dnešního dne jiní a
jiní posloupně se v církvi svaté řídí, posvěcují i posílají. Ti
totiž, jenž se za našich časů stavu duchovnímu oddávají, bývají
od některého biskupa, jenž sám zase od jiného řádného ná
stupníka apoštolského posvěcen byl, ve jmenu Božím vzkládá
ním rukou a modlitbou od obecného lidu odděleni a na kněz

ství posvěceni.
Kdo se mimo takové řádné a posloupné od apoštolů a jich

pravých nástupníků pocházející řízení a povolání vtírá do spra
vování církve, tept se nepravě a bez plnomocenství plete v po
sluhování bozské i církevní, a jest opovážlivec a svatokrádež
ník, jenž kletbu Boží uvaluje na hlavu svou. Neboť kdo chce
povinnost a službu církevní vykonávati.. musí pořádně povolán
býti, jelikož svatý Pavel výslovně praví: „Kterak pak kázatibudou,jestliženebudouposláni!“© (Řím.10,15.)Amaji
ném místě výstrahu dává, aby nikdo sám sobě neosoboval té
cti, než toliko ten, kdož povolán bývá od Boha. (Žid. 5, 4.)
To však řádné povolání děje se skrze posvěcení a „vyslání od
biskupů, jenž svatých apoštolův řádní a praví jsou nástupníci.
Kdo tedy takovým poslaným apovolaným služebníkem apoštol
ským nejsa v úřad knězský sáhá, přísné bude jednou od Bohaztrestán.© Kore,DatánaaAbironazaživazeměpohltila,proto
že jsou sobě knězství přivlastňovali a obětovali, což jim nená
leželo, nebyvše k tomu povoláni. (4. Mojž. 16.) Saul s králov
ství sesazen a od tváři Boží byl zavržen, proto že Samuelovi
v ouřad knězský sáhal. (1. Král. 13.) Král Ozeáš pro podob
nou věc malomocenstvím trestán byl, tak že malomocným zůstal
až do dne smrti své, a bydliti musil v domě obzvláštním. (2.
Paralip. 26.) Jestliže ale všemohoucí Bůh tak přísně trestal
ty, jenž se vtírali do knězského úřadu starozákonního, byvšího
toliko stínem a obrazem knězského úřadu nového zákona: jistě
mnohem přísněji nakládati bude s těmi, jenžby nemajíce apo
štolského poslání a plnomocenství vtírali se ve svatý úřad ten.
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a) Radujme se již, že v církvi katolické řádně povolané
a posvěcené knězstvo máme, knězstvo takové, jenž nepřetrže
nou posloupností od svatých apoštolů pošlé celou mocí jest opa
třeno, kterouž Pán Ježíš učedníkům svým odevzdal. Jenom toto
apoštolské knězstvo jest od Pána Ježíše splnomocněno, aby bdělo
nad tím pokladem, kterýž Pán Ježíš složil v církvi své, a roz
dávalo ty svátosti a milosti Boží, kteréž v církvi své rozdávati
poručil.

b) A poněvadž takových náležitě povolaných pastýřů duší
našich svrchovaně jest nám všem potřebí, protož modleme se
často k Bohu, aby církvi své ustavičně dával věrné a horlivé
nástupníky apoštolské, kteřížby nás věčným učili pravdám, prá
meny a poklady Boží nám otvírali a nás bedlivě vodili na ce
stách spasení. To nám sám Syn Boží přikazuje, an dí: „Žeň
zajisté jest mnohá, ale dělníků málo. Protož proste Pána žnt,
ať pošle dělníky na žeň svou.“ (Mat. 9, 37. 38.)

S. 142. Povolání stavu duchovního jest velmi důležité.

Pán Ježíš proto ustanovil stav duchovní, aby stav ten víře
učil, poznání Boha a svaté vůle jeho rozmáhal, s neunavenou
snahou o spasení svěřených sobě věřících pečoval, převelebnou
oběť nového zákona konal, a svátostmi přisluhoval. Protož řekl
také: „Jakož mne poslal Otec, 1 já posílám vás.“ (Jan, 20, 21.)
Těmi slovy chtěl Pán Ježíš říci: Jakož já s Boží mocí ku po
učení a oblažení všech lidí přišel jsem od Otce: rovně tak i
vás s touže mocí ku poučení a oblažení všech lidí posílám.
Protož řekl také dále Syn Boží: „To čiňte na mou památku.“
(Luk. 22, 19.) A opět: „Přijměté Ducha svatého, kterým od
pustíte hříchy, odpouštějíť se jim, a kterým je zadržíte, zadr
žám jsou.“ (Jan. 20, 23.) Pravil též učedníkům svým: „Jďouce,
učte všecky národy, křtíce je ve jmenu Otce, i Syna, i Du
cha svatého ; učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázalvám.“© (Mat.28,18—20.)TakýmběhemučinilPán
Ježíš učedníky své nejen učiteli všech národů, nobrž i rozda
vači tajemství Božích, daje jim moc nad pravým tělem svým,
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moc oběť nového zákona konati, hříchy odpouštěti aneb zadr
žovati, a vůbec všemi svátostmi posluhovati.

Pán a Spasitel náš ustanovil také proto stav duchovní, aby
chybujících napravovali, padlých pozdvihovali, trpících a nemoc
ných těšil, a vůbec, jak svatý apoštol praví, všecko všechněm
byli. Stav tento má i příkladem svým věřící vzdělávati, a ty
duše, za kteréž Syn Boží krev svou vylil, k životu věčnému
pěstovati. Konečně má stav ten věřícím rozličné spasitelné zá
kony a nařízení dávati, kterými by blaho jejich rozmnoženo
bylo, a proto opatřil jej vrchnostenskou mocí. řka: „Cokoli
svážete na zemi, budeť svázáno t na nebi a cokoli rozvá
žete na zemi, rozvázáno bude i na nebi“ (Mat. 18, 18.) Že
těmito slovy svěřil Syn Boží učedníkům svým správu a ředi
telství církve své, a že jim udělil té moci, spasitelné zákony
dávati, vysvítá patrně i ze slov jeho, kteráž něco málo výše
promluvil, řka: „ZAřešílhproti tobě bratr tvůj, jdi a potresci
ho mezi sebou a jím samým. Pakli ale tě neuposlechne, pověz
církvi : jestliže pak i církve neuposlechne (to jest, jestliže
soudu a rozsudku jejímu se nepodrobí), budiž tobě (ne již věrný
oud církve, nýbrž) pohan a zjevný hříšník.“ (Mat. 18, 15—17.)

Tenť byl úřad, kterýž Pán Ježíš složil na učedníky své;
tyt jsou povinnosti ouřadu knězského; toť jest povolání stavu
duchovního. Že však na nejvejš důležité jest povolání toto,
vysvítá netoliko z toho, že to Boží jest dílo; nobrž i z toho
vznešeného oučelu, jehož se má dosáhnouti, a z té veliké úlohy,
kteráž se má vykonati. Ti, kteréž Syn Boží k dílu tomuto po
volal, mají snažně o spasení lidském pracovati, království Boží,
víru, cnost a šlechetnost rozmáhati a tajemství Božích stráž
cové býti. Můž-li ale na světě důležitějšího cos býti nad to?
Žádná práce, žádné dílo, žádné povolání na světě nemůže se
vyrovnati tomuto; neboť „tento jest život věčný, aby poznali
tebe, Boha pravého, a kteréhož jsi poslal, Ježíše IKrista.“
(Jan. 17, 3.)

(Poněvadž stav duchovní nás svatému náboženství učí, nám
svátostmi posluhuje, nám k dosažení věčného života nápomocen
jest, o naše duše se stará, a to všecko jmenem a rozkazem
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Božím, protož poslouchejme kněží co vyslanců Božích, co poslů
s nebe nám seslaných. Rádi zákonů a spasitelných nařízení je
jich povždy ostříhejme, povolní jim jsouce a vědouce, že „om
bdějí nad dušemi našimi, jako ti, kteříž z mich počet mají
vydati.“ (Žid. 13, 17.) Běda nám, kdybychom hlasu jejich
neslyšeli, výpověďmi jejich pohrdajíce; nebo Syn Boží výslovně
praví: „Kdo vás slyší, mne slyší: a kdo vámi pohrdá, mnou
pohrdá: kdo pak mnou pohrdá, pohrdá tím, kdožmneposlal.“
(Luk. 10, 16.)

S. 148. Stav duchovní zvláštní pomoci Boží jest potřeben.

Povolání stavu duchovního jest velmi důležité. Dílo, kteréž
stav ten koná, jest dílo Boha živého, dílo spasení lidského,
protož také dělníci tito zvláštní pomoci a posily Boží potřebni
jsou. Té pomoci nebeské potřebí měli při nastoupení úřadu
svého svatí apoštolé, a téže pomoci potřebují posud všickni
jejich nástupníci, biskupové a kněží. Veliká, vznešená jest jim
dána moc; nezáležíli ale přemnoho na tom, by té moci dobře
užívali, a úřad svůj svatě a věrně zastávali? K svatému ko
nání nejsvětější oběti nového zákona, k svatému posluhování
svátostmi neníli potřebí, by kněží sami svatými byli? Aby, jak
Pán Ježíš chce, „užitek přinesl, a užitek jejich aby zůstal“
(Jan 15, 16.), neníli potřebí, aby to, čemuž učí, sami prvéčinili?© AbyhříšníkykBohuobraceli,nemajílisamipřátelé
Boží býti? Aby věřící dobře vedli, řídili a spravovali a ve
všem dobrém utvrzovali, nemajíli sami v moudrosti utvrzeni, a
silou Boží opatření býti? Jak veliké a mnohonásobné povin
nosti má pastýř duší! On má v zpovědnici hříšníky s Bohem
mířiti; má nemocné navštěvovati, těšiti a žádost nebeškých
věcí v nich zbuzovati: má velikým i malým. chléb slova Bo
žího lámati; hříchům a nepravostem vstříc vcházeti; neumělé
učiti, pochybným a rozpakujícím raditi, nad celým sobě svě
řeným stádem bdíti, o spasení jeho ustavičně pečovati, a bez
přestání, jak apoštol napomíná, se modlit?, aby sobě i ovečkám
svým milost a požehnání Boží vyprosil. A u plnění těchto

VPeX
Ná

svatých povinností nesmí ustávati, neb Pán Ježíš praví: „Záďný,
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kdož vztahuje ruku svou k pluhu, a ohlidá se nazpět, nenízpůsobnýkukrálovstvíBožímu.“© (Luk.9,62.)Anobržmá
tyto svaté povinnosti věrně plniti; má bez přijímání osob, bez
ohledu na to, což mu za to od světa bude, úřad svůj svatý
konati. Práce a namahání nemá mu býti s obtížením, i život
svůj má v čas potřeby položiti za ovce. Má tolikéž z lásky
k Bohu a bližnímu v oběť přinášeti sebe samého, a hotov býti
pro spasení jiných 1 to nejtrpčí a nejbolestnější snášeti proti
venství. — Již ale aby k těm tak velikým a svatým povinno
stem dostál, neníli mu zvláštní pomoci a milosti Boží k tomupotřebí?© Zajistéjestlikterýstavpotřebenpomociaposily
Boží, potřebujeť jí obzvláště stav duchovní. Bůh sám musí
držeti nad ním mocnou a ochrannou ruku svou, a musí utvr
zovati, síliti a posvěcovati ty, ježto jiné mají utvrzovati, sílit
a posvěcovati.

(Poněvadž tak těžké jsou povinnosti knězské, a kněží
v skutku věrně k povolání svému dostávají, an nám svaté
Evangelium hlásají, mládež mlékem slova Božího krmí, dospělé
Božím pravdám vyučují, všecky k věrnému plnění vůle Boží
zbuzujou, nám svátostmi posluhujou, hříchy nám ve jmenu
Božím odpouštějí, tělem Kristovým duše naše nasycují, nám
ve všech našich potřebách duchovních s pomocí svou přispívají,
nás ani na smrtelném iůžku neopouštějí, a by jim samým
zjevné života nebezpečenství hrozilo; poněvadž jsou praví do
brodincové a otcové duší našich; protož milujme je, a budmež
jim vděčni! Oni „duchovní věci rozsívajíce“ nemohou zároveň
chieba sobě dobývati; tou příčinou nezadržujme jim, což jim
náleží, nobrž ochotně a bez nucení jim dávejme, co jim zákon
přiřkl, a my povinni jsme. Neboť „dělník hoden jest mzdy
své“ (Luk. 10, 7.), a svatý Pavel praví: „Zdalž nevíte, že
tak i Pán nařídil, aby ti, kteříž Evangelium zvěstuji, 2 Bvan
gehum živi byli?“ (1. Kor. 9, 13. 14.)

S. 144. Zvláštní a hojnou pomoc Boží uděluje svátost svěcení knězstva.

Poněvadž stavu duchovnímu je zvláštní pomoci Boží po
NVP“

třebí, tou příčinou přikázal Pán Ježíš, aby apoštolé těm, kte
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réžtoby za své nástupníky a náměstky vyvolili, vzkládáním ru
kou a modlitbou zvláštní milost Boží k zastávání úřadu toho

udělovali, a tak je k tomuto vznešenému a svatému dílu a
povolání posvěcovali. Svatí apoštolové se tak zachovali. Oni na.
ty, jež k službě církevní povolali, ruce vzkládali, a nad nimi
se modlili. Že pak tomuto vzkládání rukou a té modlitbě sami
velikou moc přikládali, průvodnoť jest z toho, že ačkoliv Pavel
a Barnabáš od samého Ducha svatého k ouřadu knězskému.

byli jsou povoláni (Skut. Ap. 13, 2.): nicméně na ně přece
ruce vzkládali, a se nad nimi modlili. Tak si zase počínal svatý
Pavel příčinou Timothea. Neb ačkoliv proroctvím, to jest zje
vením Božím, kteréž se buď jemu aneb někomu jinému stálo,
vyvolen byl, přec apoštol svatý Pavel rukou svých vzkládáním
a modlitbou jej posvětil. (1. Tim. 4, 14.) Byli jsou svatí apo
štolé úplně tím ujištěni, že toto vzkládání rukou spojené s mo
dlitbou obzvláštní milost Boží a dary Ducha svatého uděluje;
neboť na tom samém místě napomíná svatý Pavel učedníka
svého Timothea v ta slova: „Nezanedbáve? milosti, kteráž jest
v todě, kteráž dána jest tobě skrze proroctví, s vzkládáním.rukouknězských.“© Aopětpraví:© „Napomínámtebe,abys
rozněcoval v sobě dar Boží, kterýž jest ti dán skrze vzklá
dání rukou mých.“ (2. Tim. 1, 6.)

Z toho, což posud řečeno bylo, zřejmě vysvítá, že svatí
apoštolové těm od nich zřízeným duchovním správcům vzklá
dáním rukou a modlitbou totéž plnomocenství ku konání ou
řadů knězských, kteréž sami byli obdrželi, odevzdávali, a nad
to výše, že jim týmž během obzvláštní duchovní milost Boží
udělovali, aby své povinnosti ke cti Boží a spasení duší nále
žitě a svatě vykonávati mohli. To se však děje až posud. Ná
stupníci svatých apoštolův, jenž jsou biskupové, vzkládají na.
ty, jenž se službě církevní oddati chtějí, ruce své, a modlí se
nad nimi. Tím však uděluje se těm svěcencům rozličná du
chovní moc k zastávání všelikých úřadů knězských 1 církev
ních; uděluje se jim zvláštní posila Boží k věrnému plnění
všech svatých povinností; milost Boží bývá v nich rozmnožena,
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a v duši jejich se taková proměna děje, že na celé jejich ži
vobytí znamení neshladitelné po sobě zůstavuje.

Poněvadž však svátost vůbec viditelným znamením nevidi
telné milosti Boží od Krista Pána ustanoveným slove: snadnosedáprokázati,že1svěceníknězstvajestsvátostí.— Viditelné
znamení, kteréž se 1 viděti 1 slyšeti dá, jest vzkládání rukou a
modlitba. Neviditelná milost jest ta, o kteréž psal svatý Pavel
Timotheovi, aby jí nezanedbal, alebrž v sobě vzbuzoval. A co
do ustanovení Kristova, to též nechybí, neb on sám tu svatost
ustanovil, an řekl: „/Zako mne poslal Otec, i já posílám vás.“
(Jan. 20. 21.) Nad to výše řekl sám Duch svatý skrze ústa.
neomylné a neklamné církve na sněmu Tridentském shromá
žděné v ta slova: „Kdoby řekl, řád aneb knězství svěcení že
není pravou svátostí od Krista Pána ustanovenou, vyobcován
buď.“ *)

Děkujme Bohu, že tomu stavu, světu tak velice potřeb
nému, svrchovaně dobročinnému a lidskému pokolení prospěš
nému, neodjímá milosti své; alebrž že zvláštní svátost ustano
viti ráčil, aby mu byla hojná milost Boží dána, a my tak do
brých, řádných a mocí Boží opatřených pastýřů nabyli, jenžby
nás jistou a bezpečnou cestou vedli k vodám života věčného.

S.145.Odkoho,komua jaksesvátosttauděluje.
Svatí apoštolové vzkládáním rukou a modlitbou těch, kteřížseslužběcírkevníoddatichtěli,posvěcoval.© Podobnýmzpů

sobem zase ti od nich posvěcení jiným tou svátostí posluhovati
právo měli. Za tou příčinou psal také sv. Pavel k Titovi: „/ro
tu věc nechal jsem tebe v Kretě, abys ty věci, kterýchž se
nedostává, napravoval, a ustanovil po městech starší, jakož
%já tobě jsem zřídil“ (Tit. 1, 5.) Z toho následuje, že toliko
biskupové právo mají, této svátosti udělovati, jelikož praví a
řádní náměstkové a nástupníci jsou svatých apoštolů.

Udělují tuto svátost ale jenom osobám mužského pohlaví,
jenž jsou dobré pověsti, mravů zachovalých, a 24 let stáři.

+) Sess. 23.. 8.
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Úreba též, aby byli prvé v zákonu Páně a v povinnostech úřadu
pastýřského dobře vyučení, k čemuž dlouhý čas se pod správou
a řízením starších a zkušených kněží připravují. Musejí též
prvé čtvero menších svěcení a dvoje větší přijmouti než se jim
může poslední či sedmé posvěcení uděliti. Jsou pak menší svě
cení tato: 1) svěcení vrátných, kteříž věřícím chrám otvírali,
a v kostele na pořádek při službách Božích hleděli, 2) Svěcení
čtenářů, jichžto byla povinnost, potřebné věci ve shromáždění
čítati. 3) Svěcení zaklínatelů, kteříž nad lidmi od zlých duchův
trápenými pobožné modlitby říkali. 4) Svěcení akolytů, jichžto
ouřad záležel v tom, aby o světlo a potřebné při službách
Božích nádoby s vínem a vodou péči měli. Všecky tyto řády
k tomu byly zřízeny, by více služebníků pohotově bylo, jenžby
Ooposvátné a k službám Božím potřebné věci pečovali, nad
slušným pořádkem bděli, a o to dbali, aby se v chrámu Páně
a při službě Boží všecko nábožně a dostojné konalo. Proto také
ta moc mezi nimi rozdělena byla, a jeden pod druhým stál,
aby jeden druhému pomáhal, a všickni společně k povolání
svému dostáli. Pro nedostatek duchovních dovoluje nyní svatá
církev, by některé z těchto duchovních prací mohli i laikové
či světští lidé vykonávati, k. p. chrám otvírati a zavírati, Jej
čistiti, zvoněním k službám Božím svolávati, knězi při oltáři
pomáhati, což vše za dnů našich kostelníci a ministranti činí.

Větší svěcení jsou tato: 1) Svěcení podjahnů a 2) svěcení jahnů,
jenž posvátné nádoby a obětní způsoby chleba a vína na sta
rosti mají, knězi při oltáři posluhují, epištolu a evangelium
zpívají, a slovo Boží hlásají. Všickni tito řádové jsou jako
stupně, jenž ku poslednímu řádu vedou, ku svěcení knězstva.

Mlčením pomíjejíce toho způsobu, jakýmž se čtvero men
ších a dvoje větší svěcení uděluje, přistupujeme hned k těm
pobožným řádům, jichžto se při svěcení kněží užívá. Kněží se
při mši svaté světí pobožnými modlitbami a mnohým spasitelným
napomenutím. Předně táže se biskup přístojících, zdali ti, jenž
svěcení býti mají, důstojenství toho jsou hodni. Potom jim dává
napomenutí, ve kterémž důstojnost knězskeho úřadu a svaté
jeho povinnosti vykládá. Na to padnou všickni na zem, a v hlu
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boké pokoře ležíce ná tváři, modlí se litanii ke všem Svatým.
Teď biskup i všickni přítomní kněží na ně vzkládají ruce. Pak
každý přijímá roucho mešní, zadní díl jeho musí ale na ramenáchzavinutýzůstati.© Natonásledujemodlitbaavzývání
Ducňa svatého. An zatím ostatní píseň k Duchu svatému zpí
vají, zasedne biskup na stolici, a každému hlavní prsty posvát
ným křižmem maže, říkaje: „Skrze toto pomazání a požehnání
naše račiž, Pane! požehnati a posvětiti těchto rukou, aby, če
hokoli požehnají, požehnáno, a cokoli posvětí posvěceno bylo,
ve jmenu Pána našeho Ježíše Krista. Před obětováním každý
hořící svíci biskupovi podává. Biskup ale jim podává kalich

s vínem a posvátný talířek, na němž leží hostie, s tím povo
lením, aby se jich dotekli, a při tom říká: Přijmiž moc, Bohu
obětovati, a mši sloužiti za živé a za mrtvé ve jmenu Páně.“
Potom konají novosvěcenci s biskupem mši svatou. Přijavše od
biskupa políbení pokoje i večeři Páně z ruky jeho přijímají.
Pak přistoupivše k oltáři říkají všickni apoštolské vyznání víry.
Po vyznání tom přistupuje jeden po druhém k biskupovi, kte
rýž znovu na každého zvláště ruce své vzkládá, tíkaje: „Přijmiž
Ducha svatého, kterýmž odpustíš hříchy, odpouštějíť se jim, a
kterýmž je zadržíš, zadržáni jsou.“ Potom jim zadní dil roucha
mešního rozvazuje, a mši svatou s nimi dokonává. Takým způ
sobem vložen bývá na ramena smrtelných a hříšných lidí ten
vznešený a důstojný úřad, kterýž zastávati 1 andělé boží za
čest by sobě pokládali. Veliká proměna děje se s člověkem, an
se na knězství posvěcuje. Zůstává sice člověkem, chybám a
vadám podrobeným, nicméně svěcením týmž stává se poslem a
místodržícím Božím, dělníkem a vladařem jeho, služebníkem
a rozdavačem tajemství Božích. (1. Kor. 4, 1.) Jako člověk
může zhřešiti, ba 1 od Boha zavržen býti: jako posel a poma
zaný Páně jedná ale vždy mocí Boží, v Božím jmenu, a pod
ochranou Nejvyššího. Rozjímaje blahoslavený Tomáš Kempenský
velikost a důstojnost úřadu knězského, zvolal jako u vytržení:
„0 jak velikým důstojenstvím poctěni jsou kněží, jimžto dáno
jest, což andělům není popřáno.“ “)

—*) De imit, J. Christi lib. 4. c. 5.
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To vědouce, možnáli, bychom kněží v uctivosti neměli?
Jsmeli věrné ovce, dozajista všemi obyčeji ctíme také pastýře
své. I slovo Boží nám to přikazuje, an dí: „KKněží,kteříž dobře
spravují, dvojí cti hodní jméíni buďte: zvláště ti, kteříž pra
cují v slovu a učení .“ (1. Tim. 5, 17.) Hned na úsvitě církve
měli věřící v největší uctivosti kněží své. Máme z letopisů,
že Římský konšel Kajus knězi Gabinovi nohy s radostí líbával.
Králové sstupovali při jejich příchodu s trůnů svých, šli jim
naproti, líbali jim ruce, skloňovali před nimi hlav svých, a pro
sili za požehnání. Císař Honorius pravil o nich v ta slova:
„Jmena kněží s uctivostí se vyslovují, a vešken svět sklánípřednimi.hlav.svých.“*)| CísařTheodosiuslíbalbiskupovi
Meleciovi nejen ruku, alebrž 1 hlavu, ústa a oči.*) Sv. František
Assiský říkával, že kdyby potkal zároveň kněze a anděla, žeby
dřív pravou ruku kněze políbil, a potom teprv anděla pozdravil.
Za našich dnů neníť mnoho bázně Boží mezi lidem, a protož
také vyslancové a služebníci Boží ctěni nebývají. Jináče to vy
hlíželo v Čechách ještě před sto lety. — Dále, by se nám
1 zdálo, žeby některý kněz svých povinností neplnil, a Snad
1 scestného a nedovoleného něco dělal, nesmíme přec jím po
hrdati. Buď kněz jakým takým, povolaným a poslaným služeb
níkem Kristovým přece zůstává, jehož co takového poslouchati
a ctíti máme. Maria, sestra Mojžíšova, reptala proti bratru
svému, a jakož až podnes mnozí synové tohoto světa, tak 1 ona
pravila: „„Co my toho potřebujeme, aby nám Mojžíš kázal ?Neví.!itolik,cožonsám?© Mojžíštrpělivěsnášeltyata
kové řeči. Než ale Bůh sám se ho zastal, a pozůstavil příklad,
jak nelibě to nese, když vyslanci jeho pohrdáme. Maria na
celém těle byla od Boha raněna, neboť stala se plnou vředů
a vyraženiny. Jakých trestů Božích měliby se teprv báti ti,
ježto pohrdají kněžími Kristovými, těmi, © nichžto sám ten
bozský Spasitel praví: „Kdo vámi pohrdá, polrdá mnou“
(Luk. 10, 16,) By tedy kněz i klesl a padl, neníť přece do
voleno věřícím, aby se zapomenuli nad jeho Božím poselstvím.

1) Lib. advers. Constantium p. 95. *) Hist. de Concil. Constant. de anno 381.
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I hříšný zůstává knězem a poslem Božím, jsa tak velikou mocí
obdařen, že se jí žádná jiná moc na světě vyrovnati nemůže.
Posléz nespouštějme nikdy s mysli své, že kněz není anděl,
nýbrž člověk, jako každý jiný, chybám podrobený. A protož
s chybami jeho trpělivost mějme, odpouštějíce, jakož 1 my chceme,
by nám odpuštěno bylo. Na obecném sněmu Nicenském, leta
Páně 325 konaném, podány byly císaři Konstantinovi jakési
žaloby proti některým duchovním. On ale jich ani nečetl, nýbrž
hned do ohně hodil, řka: „žeby hříchové, jichžto se dopouštějí
kněží, neměli býti lidem objeveni, a že kdyby viděl kněze hře
šícího, žeby raději ho svým císařským pláštěm zakryl aby se
světu pohoršení nedalo.“ Podobně svatý Daniel Stylites nic tak
těžce nenesl, jako když mu bylo slyšeti žaloby na duchovní.
Jestliže se to týkalo jejich učení a kázání, tou radou býval,
aby ten, ježto není spokojen, Ducha svatého vzýval, a pak písmo
svaté a knihy svatých Otců čítal. Jestliže se ale ty žaloby tý
kaly života a mravů některého kněze, nemoha své nespokoje
nosti zatajiti, říkával: „Jeli tomu tak, jak pravíš, modlí se
2a něj a ponech napravení a potrestání jeho těm,jimžto Bůh
správu církve svěřil.“ *)

VII. O svátosti stavu manželského.

$, 146. Ustanovení stavu manželského.

Stav manželský byl již v ráji od Boha ustanoven. Stvořiv
Bůh Adama, nechtěl, by byl samoten, i dal mu pomocnici, kte
rouž ze žebra jeho učinil, a dal oba do ráje, a požehnal jim.
(1. Mojž. 1 a 2.) Na to ustanovení Boží nejen se odvolává
sám Pán Ježíš, nobrž i větší dal mu váhu, platnost a důstoj
nost, když řekl: „Což jste nečtli, že kdo učiml člověka z počátku,mužeaženuučinilje?ařekl:© Protožopustíčlověk
otce i matku, a přidrží se manželky své, i budou dva v je

-dnom.těle. A tak již nejsou dva, ale jedno tělo. A protožcožBůhspojil,člověkmerozlučuj“© (Mat.19.,4—6.)Stav
manželský byl tedy od samého Boha Otce ustanoven, a od

*) Stolberg's Religionsgeschichte Th. 17. S. 416.
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PánaJežíše,vtělenéhoSynaBožího,potvrzen.© Ústanovenbyl
ale pro blaho a dobro, jak obecné tak 1 zvláštní jednoho
každého člověka, totiž proto, aby lidské pokolení zachováno a
rozmnoženo bylo; aby dítky ke cti a chvále Boží a k obec
nému dobrému byly vychovány; aby ten, kterýž se zdržeti
nechce nebo nemůže, manželku sobě pojav, smilstva se uvaroval,
a měl pomocnici, kterážby mu břímě tohoto života pomáhala
nésti: konečně aby život domácí a rodinný blahočinněji, utě
šeněji a rozkošněji prokvítal, a tuhým a svatým byl spojen
svazkem.

Poněvadž stav manželský samého Boha má za původce a
ustanovitele svého: protož každý nechať jej v poctivosti má.
Jestiť to stav svatý tak příčinou svého původce, jakož 1 pří
činou vytčeného svého cíle a záměru, a protož vší cti 1 všech
chval jest hoden. Kdo tedy v stav ten vstoupiti míní, nechať
vezme v pilné uvážení, proč Bůh stav manželský ustanovil, a
nechať toliko s pravým úmyslem do toho stavu vstupuje, s úmy
slem tím, že chce s pomocí Boží ty svaté ohledy a záměry,
kteréž Bůh měl při ustanovení jeho, uskutečniti, a tak obecné
jakož i svoje vlastní blaho rozmnožiti.

$. 147. Co náleží k podstatě manželství.

Bůh chtěl, aby manželství bylo spojením 1) dvou toliko
osob rozličného pohlaví, a to jejich spojení aby bylo 2) do
brovolné, 3) nerozlučitelné či nerozvížitelné.

1) Že manželství má býti spojení jednoho muže s jednou
ženou, vysvítá netoliko z toho ohledu, kterýž Bůh při ustano
vení stávu manželského měl, nobrž 1 z patrných slov Syna.
Božího, jenž dí“ „Protož opustí člověk otce i matku, a při
drží se manželky své, i budou dva (ne tři, čtyry anebo více)vjednomtěle.“© (Mat.19,5.)AtaksvědčíisvatýPavel,
řkoucí: „Jedenkaždý svou manželku měj, a jednakaždá měj
svého muže“ (1. Kor. 7, 2.)

2) Manželství má býti jednoho muže a jedné ženy spo
jení dobrovolné, spojení takové, kteréž od jedné idruhé strany
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učiněno, přijato, a skrze nějaká zevnitřní v oči a sluch pada
jící znamení vyjádřeno bylo.

3) Posléz má býti manželství spojením nerozlučitelným
anebo nerozvížitelným, spojením takovým, kteréž nic na světě
rozloučiti a rozvázati nemůže, leč toliko smrt. Neboť Bůh dal
Evu Adamovi na čas celého života jeho; Bůh sám je v jedno
tělo spojil, a Syn Boží řekl: „Co Bůň spojil, člověk meroz
lučuj.“ (Mat. 19, 6.) Těmito slovy odpověděl Pán Ježíš fari
seům, kteříž jednou k němu přistoupili, tážíce se ho, slušíli
člověku propustiti manželku svou. Podobně se Spasitel světa
i na jiném místě vyjádřil, anto řekl: „Kdokolt propustí manželkusvou,ajinoupojme,cizoloží.© Ajestližeženapropustí
muže svého a za jiného se vdá, též cizoloží. (Mark. 10, 11.)
Zde Pán Ježíš výslovně nazval ty, jenžby za živobytí druhého
manžela v nové vstoupili manželství, cizoložníky. A tak čteme
nejednou, nýbrž vícekráte; neboť i u svatého Lukáše praví
Spasitel v tato slova: „Každý, kdo propouští manželku svou,
a jinou pojímá, cízoloží: a kdo propuštěnou pojímá, cizoloží.“
(Luk. 16, 18.) Tyto řeči Páně jsou tak srozumitelné a zře

mínil. I rozuměli jim dobře také svatí apoštolé, a protož zjevně
učili, že manželství jest nerozlučitelné. Svatý Pavel znaje vůli
Páně, píše takto: „Těm pak, kteříž jsou v manželstvu, při
kazuji, ne já, ale Pán, ať manželka od muže neodchází: pakli
ale odejde, ať zůstane nevdaná, aneb ať se s mužem svým
smíří. A muž manželky ať nepropouští“ (1. Kor. 7, 10.) A
opět na jiném místě vece: „Žena, kteráž za mužem jest, dokud
jest živ její muž, přivázána jest zákonu: pak umře muž
Její, rozvázána jest od zákona (to jest, práva) muže.“ (Řím.
7, 2.) A málo níže cizoložnicí ji nazývá, pakli se za živobytí
muže svého provdá. řka: „Protož, dokudž jest živ muž jel,
slouti bude cizoložnice, budeli s jiným mužem: pak umře
muž její, vysvobozena jest od zákona muže, aby nebyla cizo
ložnice, budeli s jiným mužem. (Řím. 7, 3.)

Tak učil náš nejsvětější Pán a Spasitel, tak učil také
apoštol jeho, a tak učí až podnes svatá církev katolická, že

Jirsík. dogmatika. 21
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totiž manželství nic rozloučiti nemůže, leč toliko smrt. A že
toto učení velmi moudré, prospěšné a spasitelné jest, každý
snadno poznati může, kdož žádným podtrhnut nejsa předsudkem,
to požehnané ovoce v uvážení béře, kteréž pochází z nerozlučitelnostimanželstva.© Nebojenomvtakovémmanželstvudá
se vychování dítek, kteréž předním a hlavním cílem jest stavu
toho, k žádoucímu místu přivést. Děti potřebujou otce i matku,
aby šťastně odrostly a náležité odchovány byly. Nedostává-li
se jim jednoho neb druhého, již se nedobře odchování jejich
daří, což často viděti, an neuprositelná smrt jednoho neb dru
hého jim byla vzala. Daleko větší neštěstí přichází ale na děti, když
ne smrt, alebrž rozhořčená a nepřátelská mysl rodiče jejich
loučí. Ó jaké to pohoršení pro nebohé děti! (Co si mají po
číti, koho se mají přidržeti? Bůh jim přikazuje, otce i matku
ctíti a milovati: ony ale jenom jednoho se smějí přidržeti, kte
réhož také milují, druhého obyčejně nenávidíce. Než dejme
tomu, žeby manželé nižádných nebyli zplodili dítek. I na ten
případ zůstává nerozlučitelné manželství lepším a spasitelnějším,
než to, kteréž se dá rozvázati. Nebo právě nerozlučitelnost
stavu toho dohání lidi, by sobě s větší rozvahou volili druhou
stranu, a nepřikládali k těm věcem, kteréž pomíjejí, srdce
svého, jakož jest krása a bohatství; alebrž aby více hleděli na
to, což nepomíjí, a což trvá, jakož jsou: dobré srdce, zacho
valost, počestnost, šlechetnost, vzdělanost a náboženství. Dále
vědíli manželé, že nemohou leč skrze smrt rozdělení býti, tím
samým snažněji 0 to pečují, aby společná láska jejich nevy
stydla, a jeden k štěstí a radosti druhého živ byl. Posléz,
vidíli manželé, že nic jich nemůže rozloučiti, leč smrt, nevy
hledávají zůmyslně těch a takových příčin, za kterýmiž by jejich
manželství mohlo býti rozvázáno. Tohle by se jistě často stávalo,
kdyby manželství bylo rozvížitelné. Mnozí, by v nové manželství
vstoupiti mohli, zúmyslně by se takových zlých věcí dopouštěli,
pro kteréž sňatek manželský roztržen býti může.

Jakkoli učení toto velmi jest blahodějné, však přece zvr
cené hlavy proti němu všelicos namítají. Navrhují proti němu
slova Pána řkoucího: „Pravím pak vám, že kdokoli propustí
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manželku svou, leč pro směilství, a jinou pojme, cizoloží ; a
kdo propuštěnou pojme, též cizoloží.“ (Matouš 19, 9.) Z těchto
slov nepravě uzavírají, žeby sňatek manželský za příčinou ci
zoložstva mohl býti roztržen. Přede vším slušno jest připome
nouti, že to slovo „leč pro smilství“ nenalézá se ani u sva
tého Marka (10, 11.) ani u svatého Lukáše (16, 18.), ani
u svatého Pavla (1. Kor. 7, 10. a Řím. 7, 2.), na kterýchžto
místech jak Pán Ježíš tak 1 apoštol jeho beze vší výminky
mluví, dokládajíce, že svazek manželský roztržen býti nemůže.
Má se to ale s oním výše dotčeným místem takto: Jednou
přišli Fariseové k Pánu Ježíši, a odvolávajíce se na zákon
Mojžíšův předložili mu otázku, zdaliby slušelo manželství roz
loučiti? K této otázce odpověděl Spasitel: „Mojžíš pro tvrdost
srdce vašeho dopustil vám propouštětí manželky vaše: ale
z počátku nebylo tak. Já pak pravím, že kdokoli propustí
manželku svou, leč pro smilství, a jinou zase pojme, cizo
loží: a kdo propuštěnou pojme, též cizoloží.“ (Mat. 19, 8. 9.)
Jako bv byl řekl: Poněvadž jste toto zřízení Boží z lec
jakých příčin marných lehkomyslně rušili, tedy Mojžíš při
nucen byl pro tvrdost vašich srdcí toho povoliti, aby muž
z důležitých toliko příčin mohl manželku od sebe propustiti.
Já pak vám pravím, že nesluší pro nic jiného, leč pro smilství,
manželku propustiti. Poněvadž Židé manželky své pro lecjakou
maličkost propouštěli, protož jim zde Pán Ježíš tu jedinou pří
činu ukázal, za kteroužby mohla manželka od muže propuštěna
býti. Avšak z toho ještě nenásleduje, že by tím manželství bylo
rozloučeno ; neboť to by mělo místo jenom tehdáž, kdyby jed
nomu 1 druhému dovoleno bylo, v nové vstoupiti manželství.
Však ale to právě zapovídá Syn Boží, an praví: „že manžel
cizoloží, kdyby propustiv manželku svou, jinou pojal, a po
dobně že cízoloží 1 ten, kdožby propuštěnou pojal.“

Leží tedy na jevu, že nechtěl Pán Ježíš těmi výše řeče
nými slovy nic jiného říci, než že toliko pro smilslví dovoleno
jest, manželku propustiti, to jest, dáti se od ní jak říkáme
stolem a ložem rozvésti, tím však že se nikterak svazek man
želský netrhá, ježto ani jeden ani druhý v nové manželství

27
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vstoupiti nesmí. Což i svatý Augustin potvrzuje, an píše: „Za
příčinou cizoložstva slušně bývá žena s mužem rozloučena : však
nicméně svazek manželský v pevnosti své zůstává, tak že ci
zoložníkem jest ten, kterýž propuštěnou ženu sobě za manželku
pojímá.“") A opět na jiném místě praví: „Jakož manželství
jest od Boha: tak rozvedení jest od ďábla.“*) A s ním se
1 svatý Jeroným výborně snáší, řka: „Tak se manželovi po
roučí a dovoluje, cizoložnou manželku propustiti, aby sobě jiné,
dokudž ona živa jest, nepojímal.“*)

a) Poněvadž manželství jest jednoho muže s jednou ženou
takové spojení, že „již nejsou dva, ale jedno tělo,“ tou pří
činou by měli 1 jedno srdce míti, aby vždy svatý pokoj, jed
nota a svornost mezi nimi panovaly. Jako v těle oudové jedni
o druhé vespolek pečují (1. Kor. 12, 25.), tak mají i manželé
vespolek sobě pomáhati. Podařené manželstvo křesťanské krásně
popisuje starý Tertullian takto: „Dva věřící jsou spojeni pod
jedním jhem k naději jedné, k slibu jednomu, k stejnému času
a k stejné službě. -— Jsou v pravdě dva v jednom těle, jedno
tělo a jeden duch. Spolu se modlí — spolu se postí, jeden
druhého učí, napomíná, podpírá. Spolu jsou v chrámě Božím,
spolu u večeře Páně, spojeni jsou v potřebách, v pronásledo
váních, v radostech. Před sebou mic nezakrývají, jeden dru
hého se necizí a nestraní, sobě obtížní nejsou. Navštěvujou
z vůle nemocné, chudé vydržují, bez nucení dávají almužny.
— U nich se žalmy a chvály Boží rozléhají, a v prozpěvo
vání Bohu oba o závod běží. To vidí a slyší Kristus a ra
ďuje se: a takovým posílá pokoj svůj. Kde dva jsou, tamť
jest V on; a kde on, tamť není ďábel.“*)

b) Poněvadž manželství jest dobrovolné spojení, spojení
takové, v kteréž z dobré vůle a ne z přinucení manželé jsou
vstoupili: tou příčinou má jeden s druhým spokojen býti a je
den druhému slíbenou věrnost až do smrti zachovávati.

c) Poněvadž posléz manželství jest nerozlučitelným spoje
ním, protož nechať všemi obyčeji hledí sobě manželé. stavu

1) Lib. 5. Homil. 49. *) Tract. 9. in Evang. Joann. *) Sup. c. 19. Matth.
+) Lib. 2. ad uxorem.
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svého hořkosti oslazovati, a společnou láskou, trpělivostí, sná
šelivostí a shovívajicností štěstí a radosti své rozmáhati. Chtě
jíli, by se jim nerozvížitelný jejich sňatek manželský stal pra
menem mnohých radostí, nechať se vespolek milujou, k ctnosti
a bázni Boží se vzbuzují, v neštěstí sebe neopouštějí, v trpě
livosti se snášejí, a dítky své dobře vychovávají.)

S. 145. Manželství jest svátost.

Povinnosti stavu manželského jsou velmi důležité a těžké.
Manželé jsou povinni, lásku a věrnost manželskou sobě zacho
vati; všecko, dobré i zlé věci vespolek snášeti a sdělovati;
dítky své ke cti a chvále Boží vychovávati; v ničem se neopou
štěti, a až do smrti spolu setrvati. Zdali jsou to ale lehké a
snadné věci? Protož chtěl ten dobrotivý a přelaskavý Pán, kte
rýž člověku v každé potřebě ku pomoci přichází, svou pomoc
a milost i tomuto důležitému stavu uděliti, a té milosti mu
skutečně také udělil, povýšiv manželství k svátosti nového zá
kona. Domnívají se svatí Otcové, a sice: Cyrill Alexandrinský,
Cyril Jerusalemský a Epifan, že to učinil tehdáž, an sám
osobně přítomen býti ráčil na oné svatbě v Káni Galilejské.
Neboť nevěděloby se příčiny, proč se tam vynajíti dal, pakli
těm novým manželům zvláštního posvěcení vnitřního a požehnání
nebeského nechtěl uděliti, ježto promění vody u víno, kteréž
na každém jiném místě mohl vykonati, nemohlo býti hlavní a
vlastní pohnutkou této návštěvy. "Také svatý Pavel stav man
želský nazývá svátostí, a netoliko sprostou svátosti, alebrž ve
likou svátostí, tka: „Tajemství toto veliké jest, já pak pravím.
v Kristu a v církvi.“ (Efes. 5, 32.) Apoštol přirovnává totiž
spojení muže se ženou k spojení Krista Pána s církví, a protož
řekl ona výše dotčená slova, aby dokázal, že spojení toto jest
tak tajemné anebo svátostně svaté, jakož jest svátostně svatým
Krista s církví spojení. Jakož věřil a učil apoštol národů od
Ducha svatého vyučený: rovně tak věřili a učili také první
křesťané od svatých apoštolů vyučení. Všickni napořád a bez
rozdílu pokládali manželství za svátost nového zákona. Starý
Tertullian, kterýž v druhém století živ byl, výslovně nazývá.
manželství svátostí, dokládaje, „že manželství církev spojuje,
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oběť potvrzuje, andělé se nad ním radují, a Otec nebeský je
schvaluje.“ *) Svatý Augustin, kdekoli o manželství mluví, vždycky
je svátostí býti praví.*) A- tak podobně také svatá, Duchem
Božím spravovaná církev manželství do počtu pravých svátostí
klade, neboť shromážděna na obecném sněmu Tridentském v tato
slova řekla: „Poněvadž manželství v novém zákoně pro milost,
které skrze Ježíše Krista uděluje, daleko vzácnější jest, než
manželství starého zákona: protož svatí Otcové, církevní sně
mové a všeobecné oustní učení apoštolské po všecky časy pravě
a náležitě učí, že ono mezi svátosti nového zákona má býti
počtěno.“ *)

Nad to výše i zde se ony tři věci k svátosti potřebné
nalézají; neboť jesti zde 1) viditelné znamení, 2) neviditelná
milost, a 3) ustanovení Boží. Viditelné znamení jest onen slib,
kterýž sobě manželé při oltáři činí, podání rukou, jich štolou
svázání a konečně požehnání knězské, což vše 1 viděti a sly
šeti se dá. Neviditelná milost se jim uděluje, aby mohli po
vinnosti své věrně vyplniti, v stavu manželském až do smrti
setrvati, dítky své ke cti a chvále Boží odchovati. Posléz Bůh
sám ustanovil stav ten a Pán Ježíš ho posvětil. Kdo všecko
to na váze mysli své váží, a spolu také pomní, že manželství
jest znamení a podobenství věčného Krista s církví spojení, že
je písmo svaté smlouvou Boží nazývá (Přísl. 2, 18.), kteréž
má samého Boha za svědka (Malach. 2, 14.): ten zajisté man
želství co svatou a důstojnou věc velebiti, anobrž je i za pra
vou svátost míti bude. Pravdě této nemohli ani protivníci svaté
církve katolické odpírati, neboť sám Luther takto napsal: „Stav
manželský jest svátost, a vyznamenává duchovní spojení Krista
s církví jeho.“*) Více takových svědectví pravdě této od protestantů
daných najíti můžeš v knížce již uvedené pod názvem: „Zdravé,
pravé a čisté učení Lutherovo, Kalvinovo a mnoha jiných
moudrých protestantů.“ V Praze 1837.

(Poněvadž manželství jest svátost, a veliké uděluje milosti,
protož

1) De praescript. c. 40. *) Lib. de nupt. et cont. c. 17. *) Sess. 24. *) Tom.
5. Jenen fol. 122.
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a) mají zasnoubenci s hodným, připraveným a odevšech
hříchů očištěným srdcem tuto svatost přijímati, aby všech těch
milostí se v skutku oučastnými učinili. Učinivše se jich ale
účastnými, mají se také o to snažiti, aby jich nikdy nedbalostí
svou a chováním na křesťanské manžele nenáležitým neztratili.

o) Mají manželé, obdrževše k tomu zvláštní milost Boží,
v cnosti den ke dni prospívati a © rozmnožení svého blaha,
svého věčného spasení pečovati, aby, jakž dí svatý Pavel, byl
„posvěcen muž nevěřící skrze ženu věřící, a posvěcena žena
nevěřící skrze muže věřícího, “ (1. Kor. 7, 14.) Obého toho
pozůstavili nám příklad svatý Isidor a svatá Monika. Isidor
přivedl manželku svou Marii Torribii k tomu, že i ona docelasvatýživotvedla,asvatousmrtísesvětasešla.© Monikaale,
matka svatého Augustina, napravila divokého, nevěrného a po
hanského manžela svého, tak že se stal šlechetným a nábožným
člověkem.)

$. 149. Aby manželství svatým a bohumilým bylo spojením, nemá katolická
osoba s nekatolickou v manželství vcházeti.

Již na konci S. 10. jsme poněkud nastínili, pročby kato
lická osoba se bedlivě měla manželského sňatku s osobou ne

katolickou uvarovati. Pravili jsme, že si máme víry katolické
nade všecky poklady této země vážiti, a raději všecko pohře

šiti, než abychom se o toto pravé Boží zjevení dali připraviti.
Řekli jsme také, že ten, ježto s osobou nekatolickou v manžel
ství vchází, na zjevné vydává se nebezpečenství, sebe i děti své
připravit o pravou víru Kristovu. Budiž nám však dovoleno,
zde ještě místněji o tom promluviti.

Manželstvo mezi osobami nestejného náboženství, kteréž
vůbec manželství smíšené sluje, nebylo ani v starém zákoně do
voleno. Takové manželství s nevěřícím bylo samým Bohem za
povědíno. (1. Esdráš. 9, 2. — 1. Esdráš. 9, 12.) Podobně
i nový zákon učí, že taková manželstva jsou proti vůli Boží a
velikou ohavností. Neboť Duch svatý dává nám skrze ústa sva

tého Pavla (2. Kor. 14, 17.) výslovnou výstrahu, bychom se
vší společnosti a všeho obcování s nevěřícími varovali. Man
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VW?

želské spojení jest ale to nejpřednější a nejbližší. Jestli tedy
písmo nového zákona vůbec všecko obcování s nevěřícími nám
zapovídá, dojista týmž během také manželské spojení s osobou
nevěřící zakazuje.

Za kterouž však příčinou slovo Boží zapovídá manželství
mezi věřícími a nevěřícími, za toutéž příčinou zapovídá také
manželství s jinověrci. Neboť může-li pohan křesťana pokaziti
a k modlářství svésti může zajisté i osoba kacířská pokaziti
osobu pravověrnou. Protož tak sražně nás napomíná Pavel
svatý: „Prosím pak vás, bratří, abyste šetřil těch, kteříž růz
mce a pohoršení čim proti učení, kterémuž vy jste se naučili,
a varujte se jich“ (Řím. 16, 17.) A opět: „Člověka kacíře
po jednom %druhém trestání varuj se, věda, že jest převrá
cený““ (Tit. 3, 10. 11.) A jak přísně zapovídá nám miláček
Páně svatý Jan všeliké společenství s lidmi jiné víry? Podle
něho má se pravověrný již zdaleka vyhýbati tomu, ježto se sice
křesťanem nazývá, ale apoštolskému učení odpírá. Takového
člověka nemáme podle jeho napomenutí ani pozdraviti, aby se
nezdálo, že bludy jeho schvalujeme. (2. Jan. 10, 11.) Syn
Boží pak sám nám velí, bychom žádného bližšího obcování s od
půrci svaté církve jeho neměli; nobrž bychom ty a takové měli
za pohany a publikány. (Mat. 18, 17.) Je-li však podle slova
Božího všeliké obcování s kacíři zapovědíno: leží na jevu, že
tím více jest zapovědíno, v manželství s nimi vstoupiti, kteréž
zajisté jest to nejbližší, nejpevnější a nejdůvěrnější spojení a.
přátelství.

Také svatá církev každé smíšené manželství za nedovolené

pokládá, a jestliže se katolická strana uvolila, aby děti její a.
třeba jenom některé v jiné víře odchovány byly, tu takové
manželstvo i za hříšné a trestuhodné prohlašuje. „Hřeší,“
praví andělský učitel sv. Tomáš Aguinský, „Ařeší ten, kdož
s kacířskou osobou v manželství vstupuje.“*) A jakby nehře
šil? zdali takové manželstvo může býti podle vůle Boží? Může-liseBohulíbiti?© Nižádnouměrou!

*) In 4. Sent. dist. 39. guaest. 1.
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Bůh chce, aby muž a žena nebyli dva, ale jedno tělo, je
dno srdce, a aby mezi nimi nejpevnější, nejsrdečnější a nejdů
věrnější panovalo přátelství. Může-li ale takové přátelství tam
býti, kde manželé právě v té nejsvětější, nejdůležitější a nej
potřebnější věci jsou rozdvojení a rozděleni? Jeden věří tak,
druhý jinak, a tak se stává, že právě to, cožby je mělo nej
pevněji spojovati, cožby jich mělo těšiti, síliti a posvěcovati, za
vdává příčinu k ustavičným rozdvojením, nevolím a nesvorno
stem. — Bůh chce, by se manželé vespolek vzdělávali, a sobě
k lepšímu poznání a ctění Boha pomáhali. Zdali ale lze se
nadíti, že nekatolík katolíka u víře jeho vyučovati, vzdělávati
a k horlivější službě Boží vzbuzovati bude? Nikoli! Spíše bude
o to usilovati, by ke své víře druhou stranu naklonil, a víru
její v ní z kořene vyvrátil. — — Bůh chce, aby se manželé
spolu modlili, spolu Bohu sloužili, a spolu se všech v církvi
od Krista Pána složených pokladů oučastnými činili. Možno-li
to ale tam, kdež mezi manželi u víře jest roztržka? Možno-li
to tam, kdež jeden sem, druhý tam do kostela chodí? Možno-li
to tam, kdež jeden má zasvěcený svátek, druhý o něm nechcenicvěděti?© Možno-litotam,kdežjedenmácírkevnípůst,
druhý chce tělu svému jako vždycky hověti? A mohou-li se
těch svatých zdrojů milosti Boží stejnou měrou účastnými čl
niti, an jeden sice svátostmi chce se Živiti a posvěcovati, druhý
je ale zamítá? Jest tedy mezi nimi ustavičně rozdvojení, jímžto
1 služba Doží trpí, a oučel i záměr křesťanského manželství, by
totiž manželé o rozmnožování blaha svého společně pečovali,
k místu se přivésti nedá.

A nehřeší-li ten člověk, ježto svévolně nebezpečenstvíhledáasoběpřipravuje?© „Kdomilujenebezpečenství,“dí
Duch Boží v písmě svatém, „zahyne v něm.“ (Eklesiast. 3, 27.)
Nevydává-li se ale ten na zjevné nebezpečenství, víru a tudy
1 spasení svoje potratiti, kdož s jinověrnou osobou vchází v manželství?© Zkušenostučí,žeobyčejnékatolíkůmzhoubnábývají
taková manželství, a že pravdivá jsou ta písma svatého slova:
„Se svatými svatým budeš, s převrácenými převráceným!“ Klesl
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skrze ženy moudrý Šalomoun, a upadl v modlářství. Proč bysi
1 ty nemohl klesnouti a upadnouti v kacířství?

A co jestli ten, kdož s nekatolickou osobou v manželství
vchází, netoliko sobě, nébrž i dětem svým připravuje záhubu?
Hříchu, velikého hříchu dopouští se katolická strana, jestli svo
lila, aby dítky její, aspoň některé, v nekatolické víře byly od
chovány. Takovážto lehkomyslnost nedá se ničím zodpovídati
a Ospravedlniti; neboť lehkovážnost jesti to hrozná, vlastnímu
dítěti zavříti dvéře do nebe, a odciziti je té pravé a samospa
sitelné církvi Boží, jižto Pán Ježíš všemi prostředky ráčil opa
třiti, jak býchom ospravedlněni, posvěcení a spaseni byli. Než
by třeba všecky děti měly v katolické víře odchovány býti,
lehkomyslnost jest to přece veliká od katolické osoby, že vta
kové manželství vstupuje. Neboť i tu nepřestalo ještě všecko
nebezpečenství pro její děti. Předně nemůže věděti, zdali to,
což ona vzdělá, nekatolická strana nezruší. A pak může již na
před tím ujištěna býti, že se děti její víře katolické náležitě
nevyučí, a pravými se nikdy nestanou katolíky. Takových dětí
vychování se obyčejně, co do víry, nedaří, ony zůstávají, když
1 vyrostou, třtinou, každým větrem se klátící, a malého toliko
potřebí jest pokušení, aby dokonce od víry odpadly. “)

Z toho již zřejmě vysvítá, že v takovém manželství po
hřešuje se pravá svornost a jednota, že domácí pobožnost 1 ve
řejná služba Boží nachází velikou překážku, že katolická strana
vydává se na zjevné nebezpečenství, víru potratiti, aneb aspoň
v ní zeslábnouti, a že posléz i dětem se záhuba píipravuje
Takové manželství nemůže ale býti svaté a bohumilé.

Poněvadž se smíšené manželství tak zhoubným a nesvatým
býti ukazuje, protož zjevně a velice hřeší ten katolík, kterýž
v ně vstupuje. Neposlouchejte tedy hlasu tělesné a nerozumné
lásky, vy mládenci a panny. Ta s krásou těla pomíjí a není
s to, manželské štěstí vaše na vždy upevniti. Aniž se na časné

+) Kdo se lépe o tom chceš přesvědčiti, nahlédní do mé knižky, kterouž jsem
]. P. 1842 v Praze vydal pod tímto názvem: „O smíšeném manželství. Slovo
lásky k mládencům a pannám katolickým od jednoho upřímnéhojejich přítele.
V Praze, 1842. Tiskem a nákladem Anny ovdovělé Špinkovy.“
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z takového manželství vyplývající výhody a zisky ohlížejte;
neboť Spasitel váš praví: „Čo platno jest člověku, by všecken
svět získal, duše pak svéškodu trpěl?“ (Mat. 16, 26.) Všecko
bohatství tohoto světa nemohlo by vám nahraditi ztrátu časného
1 věčného blaha vašeho. Zvláště ty, panno katolická, nechtěj
se jináče vdáti, leč v Pánu (1. Kor. 7, 39), to jest, ne jináče,
leč toliko za muže katolíka. Tobě se dostalo toho štěstí, že jsi
V pravé, samospasitelné církvi Boží narozena a odchována byla.
A své vlastní dítky chtěla bysi o to štěstí připraviti? Tvůj
Spasitel ráčil tě do lůna pravé církve své povolati. A ty bysi
chtěla dítky své z něho vypuditi? Ty se v pravém Kristovu
ovčinci nacházíš: a ty bysi chtěla z něho vyvrhnouti ty dítky,
které pod srdcem svým nositi, a v bolestech roditi budeš? Tobě
uděluje svatá víra tvá toho ujištění, že v ní života věčného
dojdeš. A ty bysi o život ten připraviti chtěla ty, jimžto chceš
k životu časnému pomoci? Zdali na to jen pomysliti můžeš,
aby se srdce tvoje toho nelekalo? Mohla bysi tak lehkomyslně
proti své vlastní krvi jednati?

$. 150. Jakým pobožným řádem se svátost manželství uděluje.

Jestliže dvě osoby rozdílného pohlaví se na tom ustano
vily, v stav manželský spolu vstoupiti, tedy tento jejich úmysl
musí prvé veřejně při službách Božích ohlášen býti. Musejí též
býti dobře vyučení v těch svatých povinnostech, kteréž stav
ten s sebou přináší, a přihotovivše se k tomuto důležitému
kroku horlivými modlitbami, očistivše a posilnivše duši svou
svátostmi svatého pokání a těla Kristova, s přátely svými k ol
táři přistupují. Svátostí tou přisluhuje jim jejich farář zřízený
anebo jeho místodržící u přítomnosti dvou svědkův. Oba musejí
se před oltářem Boha živého, před svým pastýřem a dvěma
svědky nejdříve vyjádřiti, že z dobré vůle a ne z přinucení
se berou. Potom podavše sobě ruce činí sobě slib, že chtějí
spolu až do smrti setrvati, sobě lásku a věrnost zachovati, a
sebe v ničemneopouštěti; nýbrž se chtějí všecko, buďto dobré
anebo zlé a protivné spolu snášeti a trpěti. I vzývají také
Boha Otce, Syna i Ducha svatého, by jim k tomu pomohl. Na
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to víže kněz ruce jejich štolou říkaje: „Což Bůh spojil, toho:
člověk nerozlučuj. Všemohoucí Bůh vás spoj, já pak podle
kněžské moci své potvrzuji manželský sňatek váš ve jmenu
Otce, i Syna a Ducha svatého. Amen.“ Pak se kněz i všickni
přítomní za ně modlí, a posléz pokropují se svěcenou vodou,
a požehnání se jim uděluje v ta slova: „Požehnání Boha vše
mohoucího, Otce, Syna i Ducha svatého sstup na vás, a přebývejsváminavěky.Amen.“© Potomseobyčejněkonáoběť
mše svaté, při kteréž se opět tito noví manželé do milosti Boží
poroučejí. Po svatém pozdvihování, když se totiž kněz pomodlil
modlitbu Páně, obracuje se k nim a prosí Boha, aby těmto
manželům pravou a upřímnou lásku dáti ráčil. Potom se zvláště
modlí za nevěstu, aby byla muži svému milá jako Ráchel,
moudrá a opatrná jako Rebeka, poslušná a věrná jako Sára,
aby v nemocech a ve všelikých potřebách opravdové a srdečné
lásky k manželi svému dokazovala, v neštěstí ho těšila, všecky
těžkosti života tohoto nésti mu pomáhala, a celé živobytí mu
oslazovala. Na konci mše svaté se ještě jednou kněz k nim
obracuje, následující požehnání jim udělujíc: „Všemohoucí a
dobrotivý Bůh, kterýž svatým otcům lidu Israelského, Abra
hamu, Isáku a Jakubu a nesčíslnému mnozství manželů pože
hnal, budiž také s vámi a naplň vás požehnáním svým, abyste
viděli dítky, vnuky a pravnuky své, a posléz spolu do nebe se
dostali milostí Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista. Amen.“

(Ejhle, tiť jsou řádové při udělování svátosti manželství
užívání. Všecko zde ukazuje na to svaté a důležité spojení,
na ten vznešený cíl a záměr, kteréhož se má tím stavem do
sáhnouti, na důležitost jeho povinností a na tu milost, kteréž
se touto svátostí uděluje. Kýžby jenom lidé tu svátost vždy
s hodným a připraveným srdcem přijímali a s takovým úmyslem
v stav ten vstupovali, jakýž křesťanským manželům přísluší
míti. Pak bychom i více spokojených manželů spatřili, daleko
větší štěstí a požehnání Boží by v příbytcích našich přebývalo>
vychování dítek lépe by se dařilo, a vůbec by ve světě více
radosti bylo. Příklad šťastného a svatého manželstva máme
V písmě svatém na Zachariášovi a Alžbětě, o nichžto svědčí
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slovo Boží: „že byli oba spravedliví před Bohem, chodíce ve

„všech přikázáních a spravedlnostech Páně bez ouhony.“ (Luk.
1, 6.) Tak svatým a blaženým mohlby každý sňatek manželský
býti, kdyby jenom manželové dobře celým domem vládli, své
manželky dobrým příkladem předcházeli, zpurně a nelidsky
s nimi nenakládali, a opravdu je milovali. Šťastné a blažené
byloby manželstvo každé, kdyby též i s druhé strany manželky
muže své ctily a milovalý, jich poslouchaly, a vlídně, přívětivě,
ochotně k nim se chovaly. By i manželové jejich časem byli
nevrlí, anobrž i zlí a nepravostem oddaní, přece by jim všecko
štěstí a potěšení nezmizelo. Láskou, tichostí a přívětivostí svou
by mnoho mohly napraviti. Příklad toho opět máme na svaté
Monice, a také na svaté Alžbětě. Když se jiné ženy, kteréž
od pokojných a dobrých jinak manželů často bity byly, tomu
divily, že Monika vždy v pokoji a ve svornosti živa jest s di
vokým manželem svým, pověděla jim svatá tato žena: že jen
jazyk jejich vinen jest tím, když zlé vůle manželův svých
okoušeti musejí, a žeby trpělivostí, mlčením a tichostí domácí
pokoj mohly zachovati. Podobně tak tichou, trpělivou a laskavou
manželkou býti se prokázala sv. Alžběta. Dionys, král Portu
galský, manžel její, poškvrnil lůžka manželského. Svatá choť
jeho ovšem to těžce nesla; než ale mnohem více ji bolelo to
pohoršení z nevěry manžela jejího pošlé, jakož i neméně to
veliké prohřešení, kteréhož se proti samému Bohu dopustil.
Mlčela, trpěla a bez přestání se modlila, aby Bůh manžela je
jího napraviti ráčil. Všemožně se též o to snažila, by láskou
a vlídností srdce jeho obměkčila a k sobě naklonila. Starala se
též o dobré vychování těch dětí, kteréž manžel její kromě
manželstva zplodil. Tato však opravdu křesťanská trpělivost její
otevřela konečně manželi jejímu oči a srdce. Najednou se od
řekl všech nepravostí a mrzkostí svých, manželku svou sobě

opět zamiloval, a již nikda více manželské věrnosti jí povin
nované nezrušil.

S. 151. O panietví a bezženství.

Jakkoli stavu manželského k zachování a k rozmnožení

pokolení lidského, k odchování dítek, a k odolání nezřízených
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žádostí těla těm potřebí jest, jenž se zdržeti aneb nechtí aneb
nemohou, však není přece toho stavu všechněm naprosto lidem
potřebí. Můželi kdo v stavu svobodném více dobrého konati,
než v stavu manželském, a máli dar čistoty, lépe jest tak zů
stati, a v stav manžeiský nevstoupiti. Stav panenský převyšuje
manželský. Sám Pán Ježíš čistotu a zdrželivost na výsost chválil.
Když jednou učil, že nesluší propouštěti manželky, slyšíce tu
přísnou jeho řeč apoštolé, řekli: „Jestliže člověk manželky
propustiti nesmí, není dobré ženiti se.“ (Mat. 19, 10.) Na to
jim Pán Ježíš odpověděl, že proto přece všickni v panickém
stavu nezůstanou, alebrž že se lidé vždycky ženiti budou, až
na ty, kteříž pro království nebeské stav panický sobě oberou,
řka: „„Ne všickní chápají slova tohoto, ale ti, jimě jest dáno.
Jsou panicové, kteříž se tak ze života matky zrodil: a jsou
panicové, kteříž učinění jsou od dí: a jsou panicové, kteřížsesamivpametvíoddaltprokrálovstvínebeské.© Kdomůže
pochopiti, pochop“ (Mat. 19, 11. 12.) Vykládaje slova tato
sv, Hilarius, praví: že přirozenost dělá první z oněch paniců,
násilí že dělá druhé a dobrá vůle že dělá třetí“ Na jiném
místě přirovnává zase Spasitel lidi panenské čistotě oddané
k andělům, řka: „Při vzkříšení hdé nebudou se ami ženiti
an vdávati; ale budou jako andělé Boží v nebi“ (Mat. 22,
30.) On pak sám z panenské matky narozený ráčil sobě čistotu
panenskou nad stav manželský oblíbiti, zůstav čistým a nepo
škvrněným panicem. Avšak netoliko Pán Ježíš nobrž i jeho
předchůdce svatý Jan, se v panictví oddal.

To vidouce a slyšíce svatí apoštolové, ačkoliv jim Pán
Ježíš příčinou té věci žádného nedal rozkazu, dobrovolně se
od manželství zdrželi, a opustivše vše, což měli, dům, bratry,
sestry 1 manželky, šli za Kristem. (Mat. 19, 27.) Jako ale sami
od toho času, což se apoštoly stali, od manželek svých se zdr
žovali, a čistotu zachovávali: rovně tak tomu chtěli. aby 1 jiní.
jí ostříhali. a protož schvalovali ji nad míru. Tak ku př. píše
svatý Pavel: „Dobré jest člověku, ženy se nedotýkati.“ (1. Kor.
7, 1.) A málo níže: „Jsiliů prost od ženy, nehlede) ženy.“
(1. Kor. 7, 27.) A posléz: „Kdo vdává dceru svou, dobře
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činí: a kdo nevdává, lépe činí“ (1. Kor. 7, 38.) Příčinou
ale, proč panictví povýšuje nad manželství, klade v následujícíchslovech:„Chci,abystevybylibezpečování.© Kdobez
manželky jest, pečuje o věci, kteréž jsou Páně, kterakby se
lébil Bohu. Kdo pak s manželkou jest, pečuje o věci, kteréž
jsou světa, kterakby se líbil manželce, a rozdělen jest. (1. Kor.
7, 32.) Podobně tak 1 miláček Páně svatý Jan vyvyšuje čistotu
a zdrželivost, neboť v ta slova praví: „Totoť jsou ti, kteříž
s ženami nejsou poškurněni: nebo pamicové jsou. Ti následují
beránka, kamžkoh jde. Tiť jsou koupení z lidí prvotiny Bohuaberánkovi.“| (Zjev.14,4.)Poněvadžjižpanenskáčistotaa
zdrželivost takových chval v slově Božím došla, a od samého
Krista Pána, jeho svaté panenské matky, i od jeho předchůdce
a svatých apoštolů zachovávána byla, tedy leží na jevu, že
musí krásnou, svatou a bohumilou věcí býti. Nemůže toho
1 sama obrana konfessí aucgsburské zapříti, nebo chtíc nechtíc
vyznává: „že panenství jest nad manželství daleko vznešenější“ *)

Než nastává otázka, můželi se člověk zdržeti, a v ustavičnémpanictvíživbýti?© PročbynemohlspomocíBožíbýti
zdrželivým, jestliže jen opravdu chce, příčin zlého se varuje,
a za dar čistoty Boha prosí. Sám Spasitel to dosvědčuje, když
praví: „že mohou ti, jimž jest dáno, panictví zachovati, v.kte
réž se oddali pro království nebeské“ (Mat. 19, 11. 12.)
Mohou se ovšem zdržetisti, kteříž postem a prací tělo své krotí
a v uzdu pojímají, v duchovních věcech ducha svého ustavičně
cvičí, a na Bohu síly a pomoci žádají. Těma takým jistě ne
odepře Bůh své milosti a svaté pomoci. nobrž posilní jich tak,
že se i na nich vyplní slovo svatého Pavla: „Všecko mohu
v tom, který mne posilňuje.“ (Filip. 4, 13.) A bylo zajisté a
jest mnoho poctivých panen i vdov, paniců i vdovců, mladých
i letitých, ježto svůj stav s pomocí Boží zachovávali a zacho
vávají, bojíce se Pána Boha.

Příklad Pána Ježíše, svatého předchůdce jeho a svatých
apoštolů, jakož i to veliké schválení stavu panického, kteréž

+) Apol. couf. August.
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VAVv W

v slově Božím nalézali, to vše bylo u příčině, že již za časů
apoštolských, prvé než svatá církev bezženství knězské výslov
ným zákonem vyměřila, kněží dobrovolně zůstávali svobodní,
od žen se zdržujíce. Byli jsou ovšem také kněží ženatí, ale
to se přiházelo jen tehdáž, když ze židovstva aneb pohanstva
na víru Kristovu obracení dospělí a již ženatí mužové z ne
dostatku svobodných a schopných na kněžství byli posvěcení.
Takovým, kteříž už před svým posvěcením v manželství živi
byli, i déle se manželství ponechalo. Takovým, jakž dí svatýEpifan,prohlídlatosvatácírkevBožízpotřebý.“)© Nicméně
byli však mnozí svatí Otcové. jenž na to naléhali, by "ti a tací
raději příkladem svatých apoštolův se spravovali, a jako oni
se od manželek zdrželi. Ti však, kteří za svého svobodného
stavu k úřadu knězskému povoláni byli, později se oženiti ne
směli. Když se pak po čase počet k úřadu knězskému schop
ných osob rozmnožil, tu i hned také církev svatá na to doléhala,
aby bezženství se od duchovenstva vůbec zachovávalo. Již svatý
Kalixtus, papež a mučedník Boží, kterýž leta Páně 221 na sto
lici Petrovu dosedl, nařídil, by ti, jenž v knězský řád vstupují,
dle ustanovení apoštolského se od manželského lože zdržovali. “)
Odvolával se na „ustanovení apoštolské“ a odtud jde, že tím
svým rozkazem nic nového nenařizoval. Podobně i z písem sněmů
Nicenského, I. P. 326 u přítomnosti prvního císaře křesťanského
Konstantina a 318 biskupů konaného, zřejmě vysvítá, že knězské
bezženství již drahný čas před týmž sněmem v obyčeji bylo, a
že kdo za svobodného stavu na kněžství byl posvěcen, později
se oženiti nesměl. Tohle ustanovení církve až posud platí. Církev
katolická nesvětí na knězství, leč svobodné, kteří v bezženství
setrvati chtějí.

Proti tomuto zřízení církve se mnohdy namítá
1) slovo Boží, kteréž praví: „Neníť dobré člověku býti

samotnému.“ (1. Mojž. 2, 18.) Avšak tato slova vztahují se jen
na Adama, kteréhož Bůh samojediného postavil do ráje, a jemuž
ovšem nebylo dobré, by zůstal samoten. Protož řekl také dále:

') Haeres. 59, n. 4. *) Gratian. dist, 27.
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„Učiňmemupomocnícipodobnoujemu.“© Neplatíaleslova
tato o každém člověku zvláště, ježto nikde v písmě nečteme,
žeby bez výminky každý člověk musil ženatý býti. Člověku,
t. j. Adamovi, pravil Bůh, není dobře býti samotnému: ale
knězi žeby samotnému býti dobré nebylo, toho nepravil.

2) Předstírají se také slova apoštolova: „Biskup musí býti
jedné manželky muž.“ (1. Tim. 3, 2.) Odtud prý zjevně jde,
že biskup musí být ženatý. Než apoštol nic jiného nechtěl
říci, než že ten, který po smrti své první manželky pojal druhou
ženu, nemá za biskupa vyvolen býti; ježto nezdá se míti dar
čistoty a zdrželivosti, vstupuje podruhé v stav manželský. Že
tomu tak jest, dosvědčuje sv. Pavel sám na jiném místě, kdežto
mluvě o zvolení vdov za opatrovnice nemocných, poroučí, aby
k tomu dílu vždy jen taková vdova vyvolena byla, kteráž byla
toliko „jednoho muže manželka.“ (1. Tim. 5, 2.)

3) Navrhují také slova svatého Pavla řkoucího: „Jeden
každý svou manželku měj.“ (1. Kor. 7, 2.) Avšak tentýž apoštol
byl bez manželky, a chtěl, bychom byli jako on, Nebo radil:
„neženatým a vdovám dobré jest jim, zůstanouli tak, jako 1%já.“
(1. Kor. 7, 8.) Apoštol svatý Pavel nebyl třtinou větrem se
klátící, aby byl snad to, což dnes tvrdil, zítra zamítal. Již
tedy z toho jest průvodno, že ona výše řečená slova docela
jiný musejí míti smysl, než jest ten, kterýž jim mnozí přiklá
dají. Kdo jim chce náležitě porozuměti, musí také to čísti,
což svatý Pavel dříve praví, a což málo níže následuje. Apoštol
na tom místě činí řeč toliko k těm lidem, kteříž pro svou
slabost smilstva by se neuvarovali, kdyby manželek neměli. Zní
v celosti řeč jeho takto: „Dobré jest člověku ženy se nedo
týkati: pro smilstvo pak jedenkaždý svou manželku měj.“
A málo níže dokládá: „že totoť praví jen podle dopuštění, a
ne podle rozkazu, a že chce, bychom byli všickní jako on.“
(1. Kor. 7, 6. 7.) Radí tedy apoštol těm, jenž daru zdrželi
vosti nemají, aby pro uvarování smilstva v manželství vstoupili ;
těm ale, ježto mají dar zdrželivosti, radí, aby zůstali jako on.

4) Posléze se ještě odvolávají na téhož svatého Pavla,
jenž učení těch, kteří zabraňují manželství, za učení dábelské

Jirsík, dogmatika. 28
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vyhlásil. (1. Tim. 4, 1—4.) Takové učení, kteréžtoby zabraňo
valo manželství, i svatá církev katolická za dábelské prohlašuje,
vědouc, že manželství, od samého Stvořitele založené, vší po
ctivosti jest hodno. I protož má je také v skutku u veliké 34
sice u mnohem větší vážnosti, než jinověrci, kteří ho ani za
svátost, ani za spojení nerozlučitelné nepokládají. Svatý Jeroným
panenství k zlatu, manželství pak k stříbru přirovnává. Jakož
ale ti, kteříž schvalují zlato, stříbro nehanějí: tak též kdo pa
nenství chválí nad jiné stavy, jiných ve svém dobrém způsobu
nechává. Potom církev svatá žádnému manželstva nebrání, anobrž
schvaluje a radí těm, kteří se nechtí anebo nemohou zdržeti.
Pakli ale kdo vstoupil do stavu knězského, učinil to z dobré
vůle a ne z přinucení ; a protož také dobrovolně se v bezženství
oddal. Kdo však církvi, kteráž jest katolickým křesťanům na
místě Božím, v něčem se zavázal, nechať to také plní; neb
takto dí slovo Boží: „Jestliže nebudeš chtít slábiti, bez hříchu
budeš. Což pak jednou vyšlo ze rtů tvých, to zachováš, a učináš,

jako jsi slébil Hospodinu, Bohu svému, a z vlastní vůle a
ústy svými jsi mluvil.“ (5. Mojž. 23, 22.) Posléz ono svrchu
řečené místo se dokonce ani na knězské bezženství nevztahuje.
Svatý Pavel předpovídá na tom místě budoucí olody, řka, že
povstanou bludaři, kteříž manželstvím pohrdajíce, a za Cos
zlého je držíce, naprosto všem lidem brániti budou, se ženiti.
Takoví bludařové ale vskutku již povstali, jenž manželstvím
pohrdali, a jiným se ženiti bránili. A proti takovým bludům
psal apoštol ona výš dotčená slova.

Jakkoli ale bezženství knězské na svatém leží zákonu:

nicméně není přec žádným článkem víry; nobrž jest toliko ta
kovou věcí, kteráž ku kázni církevní zří a připadá, ježto od
Pána Ježíše nebylo výslovně přikázáno, nýbrž toliko radíno.
Mohlaby tedy, kdyby to potřeba kázala, svatá církev zákon ten
zrušiti, jsouc k tomu opatřena úplnou mocí od svého nebeského
Pána řkoucího: „Amen pravím vám, cožkoli svážete na zemi,
bude svázáno 1 na nebi: a cožkoli rozvážete na zemi, budet
rozvázáno 1 na nebi“ (Mat. 18, 18.) Než není příčiny, aby
se v té věci jiné řízení učinilo, ježto posud bezženství knězské
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jak svatému náboženství tak i úřadu duchovnímu velmi jest
prospěšno. Nebo slušná věc je to, aby kněží netoliko podle
duše, alebrž 1 podle těla byli čisti a nepoškvrnění. Jsou totiž
„služebníci JKristovi a rozdavači tajemství Božích“ (1. Kor.
4, 1.) Mají zajisté věřícím svátostmi přisluhovati, hříchy jim
ve jmenu Božím odpouštěti, nejsvětějším tělem Kristovým duše
jejich krmiti, a nejdůstojnější oběť mše svaté konati. I jestliže
kněží starého zákona, když pořádek na ně přišel, aby v chrámě
přisluhovali, se od manželek svých zdržeti musili: čím více pří
sluší čistota a zdrželivost kněžím nového zákona, tělo a krev Syna
Božího den co den obětujícím. Již Origenes napsal: „že jen
ten má nejsvětější, vždy trvající oběť mše svaté konati, kdož
se ustavičné čistotě oddal.“*) Dále slušně zachovávaná zdrželi
vost dělá mysl čistější, a k rozjímání Božích věcí schopnější.
Tělo 1 duch všeho dráždění sproštěný slouží Bohu věrněji, hor
livěji a dostojněji. Sám Kalvin, krutý protivník církve kato
lické, rozjímaje sobě slova Pavlova: „Kdo bez manželky jest,
pečuje o věci, kteréž jsou Páně, kterak by se líbil Bohu,“
učinil následující vyznání: „Z těchto slov apoštola Pavla po
znávám, že bezženství lepší jest než manželství, poněvadž se
v něm svobodněji Bohu sloužiti může.“ *)

Pozorovati sluší také, že neženatý kněz může odhodianěj
ším a věrnějším svatého Evangelium býti hlasatelem. On bez
přijímání osob a beze strachu může pravdu malým 1 velikým
tohoto světa kázati nepravost kárati, cnost a nevinnost hájiti;
může k povinnosti své dostáti, by třeba viděl, an mu svatá
horiivost jeho nepřátely dělá: neboť není se mu ohlížeti na
manželku a děti, jimžto, jak se v tomto světě mnohdy stává,
za manžela a otce jest odsazovati. Neženatý kněz jest také
hotovější, všeliké nebezpečenství zdraví 1 života podnikati, kdy
toho blaho oveček jeho žádá. A na takové zjevné nebezpe
čenství Života se kněz často vydati musí, zvláště v čas nakaž
livých nemocí. Ó jakby se od této svaté povinnosti odtahoval,
kdykoliv by mu na mysli fanulo, že má rodinu, že má man

) Homil. in Num. 23. *) Comment. prioris ad Corinth. Epist.
28%
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želku a děti, a že povinen jest, pro ně zachovati se ve zdravíanaŽivotě!© Pakbysenenaplniloonopamátnéslovojednoho
velikého a na slovo vzatého muže laika, jenž pravil: „Kde je
koli nějaká bída aneb strast lidská: tamť i kněz katolický jest,
by shladil ji“ Anobrž shledalo by se, že ženatým kněžím více
vlastní domácí jejich záležitosti na srdci leží, než obecné bídy
a strasti lidské. Zkusila toho jistá slavná země v čas hrozné
nemoci, cholera nazvané, za nedávných časů na svém ženatém
duchovenstvu, *) že totiž ženatý duchovní vešken nenáleží obe
censtvu, nobrž z většího dílu rodině své, o kteroužto více se
stará než o spasení a blaho oveček. Moudré tedy a prospěšné
1 z ohledu blaha veškerého člověčenstva jest to ustanovení, aby
kněží v bezženství zůstali. Kdož se nechceš v bezženství od

dati, nebudiž knězem.

Osmá částka.

O stavu člověka po smrti.

Částka tato jedná:
1) O tom, což na věčnosti člověka čeká.
2) O obcování Svatých.
3) O tom, což se na konci světa díti bude.

První rozdíl.

Učení církve katolické o tom, což na věčnosti člověka
čeká.

$. 152. Soud zvláštní neb soukromý,

Bolestné duše od těla rozloučení, kteréž každého člověka
očekává, smrtí sluje, a jest pokutou onoho prvotního hříchu,
kteréhož se prarodičové pokolení našehov ráji dopustili. (Viz 4.
Částky třetí Rozdíl.) Při smrti se tělo rozpadá v ty zemské
částky, z nichžto složeno jest; duše ale odebírá se na jiný svět,

*) Pastorové v Angličanech stranili se nemocných, a nebylo, kdožby ubohé na
cestu do věčnosti byl připravoval.



Soud zvláštní neb soukromý. 431

nový počínajíc život. Protož dí slovo Boží: „A navrátí se
prach do země své, odkud vzat byl, a duch navrátí se k Bohu,
kterýž jej dal“ (Kazatel 12, 7.) Navrátivši se ale lidská
duše k Bohu, stvořiteli svému, bývá hned souzena, to jest, Bůh
váží všecky skutky její, dobré i zlé, a výrok činí, jaká ta duše
jest, a co sobě zasloužila aneb co. zavinila. „Uťoženo jest li
dem, jednou umříti“, dí apoštol národů, „potom pak bude soud.“
(Žid. 9, 27.) Soud tento jmenuje se soudem soukromým anebo
zvláštním, poněvadž zde duše každého člověka soukromě, zvlá
ště a bez těla bude souzena z každého myšlení, slova i skutku
svého. Jakož pak Bůh Synu svému odevzdal nejvyšší moc nade
vším, což jest na nebi i na zemi: rovně tak učinil ho také
soudcem jednohokaždého člověka přicházejícího na onen svět.
Ten Pán tedy, jenž nám s nebe přinesl zákon Boží, jenž nám
zjevil vůli Otce svého, a přišel s nebe na zemi, by nás vyučil
a Spasil, ten přesvatý učitel, Zákonodárce a Spasitel bude také
nás hned po smrti souditi, aby se ukázalo, jak jsme jeho pří
ští na svět užívali, a s jakou snahou a bedlivostí jsme obra
celi učení a příklad jeho k spasení duše své. Soud tento bude
přísný, neb ten, jenž ho nad námi držeti bude, jest vševědoucí.
Slunce -neproniká tak jasně v nejčistší sklo, jako pronikne vše
vědoucí oko jeho v nejtajnější záhyby srdce našeho. Ten vše
vědoucí soudce osvítí skryté věci temnosti, i zjeví rady srdcí, a
nic nebude, čehožby neohledal a neuvážil. (On nás bude sou
diti netoliko podle toho, což jsme mluvili a činili, anobrž což
jsme 1 přemejšleli. A marné budou všecky omluvy, prosby a
sliby naše, poněvadž ten vševědoucí náš budoucí soudce jest
spolu na nejvejš nestranný a spravedlivý. Zde se často dá
soudce zaslepiti, by neviděl pravdy, a spravedlnost konati ne
musel. Ale na soudu Božím bude to všecko jiné, nebo u Boha,
jakž dí apoštol, není přijímání osob. (Řím. 2, 11.) Tam bu
deme všickni, sprostí i urození, chudí i bohatí, učení 1 neučení
stejnou souzeni měrou. Tam nic nespomůže bohatství, nic čest
a moc, jichžto jsme zde na zemi užívali, tam každý souzen
bude podle toho, což dobrého neb zlého činil, a podle toho
vezme také odplatu svou.
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a) Víme-li, že souzeni budeme od soudce spravedlivého a
vševědoucího, zaradujme se v srdcích svých, jestliže nás nyní
svět posuzuje zle, a nedocházíme-li zde té odměny, kterouž
cnostný a šlechetný život náš zasluhuje. Tam dojdeme té spra
vedlnosti, kteréž jsme se zde na zemi dovolati nemohli. Tamť
skrytá nevinnost naše od soudce vševědoucího na světlo bude
uvedena, a od soudce spravedlivého bude poctěna i odměněna.
Ježíš Kristus odevře knihu života, v kteréž zaznamenány jsou
všecky skroušené modlitby naše, naše posty, naše trpělivost,
kajicnost, utrpení, všecky boje, ztrpené křivdy a bídy naše, a
udělí nám pochvaly, že jsme setrvali až do konce. I řekne
k nám: „Pojďte požehnaní Otce mého, vládněte královstvím
vám připraveným od ustanovení světa.“ (Mat. 25, 34.) A těmi
slovy uvede nás do života věčného, do sídel nadhvězdných
k Otci svému nejmilejšímu.

b) Každý z nás, hned jak se duše jeho s tělem rozloučí,
pohnán bude k soudu nebeskému, a uslyší z neomylných úst
Božích, jak zde živ býti měl a jak v skutku živ byl. Odevřeť
nám Bůh velikou onu knihu, v kteréž na vlas jest pozname
náno, což jsme koli zlého učinili. Co odpovíme Bohu, an státi
budeme před soudem jeho? Čím zastřeme a omluvíme přeči
nění svá? — Běda tedy nám, jestliže po cestách Božích necho
díme, zlý život vedouce, Nic nám platno nebude, že se vší
možnou snahou a pilností skrýváme hříchy svoje, se přetvařu
jíce. Jednou všecko odhaleno, objasnéno, váženo i souzeno
bude od soudce neomylného, neukojitelného, neuprositelného.
A jestliže nás v nepravostech pohřížené nalezne, řekne k nám:

„Odejděte ode mne zlořečení do ohně věčného, kterýž jest při
praven ďáblu a andělům jeho.“ (Mat. 25, 41.)

$. 153. Nebe,

Na věčnosti žíti a kliditi budeme, což jsme na zemi síli.
Spravedlivý Bůh s námi právě tak nakládati bude, jakž jsme
toho vezdejším životem svým zasloužili. Hned po svém na onen
svět překročení uslyšíme, trestu- bychom hodni byl, čili od
měny. Blaze těm, kteréž Bůh za hodné uzná, by vzali odměnu
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věčnou. Místo svrchované té odměny sluje nebe, a že v skutku
takové místo jest, dosvědčuje neomylné slovo Boží. K vyzna
menání toho přesvatého a přeblaženého místa užívá písmo SV.
rozličných významů. Nazývá je „lůnem Abrahamovým.“ (Luk.
16, 22.) Nazývá je „rájem“ (Luk. 23, 43.) Na jiném místějezasjmenuje„domemOtcenebeského.“© (Jan.14,2.)Také
je nazývá „životem věčným, nebeským Jerusalémem, velikou
večeří, korunou spravedlnosti, věčnou vždy trvající blaženosti.“

Nebe je to přesvaté a nejblaženější místo, kde Bůh ob
zvláště bydlí, svým věrným a vyvoleným se tváří v tváf zje
vuje, a jest jejich převelikou odplatou. Nebe je místo nesmírné,
nevýmluvné radosti. Apoštol svatý Petr byl jako u vytržení,
vida jen nějaký blesk té slávy a radosti věčné na hoře Tábor,
a nechtěl ani juž s hory té dolů jíti, uzrev Pána proměněného
a slávou nebeskou ozářeného. Apoštol svatý Pavel, kterýž
v duchu jen něco málo té nebeské radosti okusil, vyznal, že
takovou blaženost tam Bůh miláčkům svým připravil, jakovéž
oko nevídalo, aniž ucho slýchalo, aniž na srdce lidské vstoupilo.
(1. Kor. 2, 9.) Tamť pravý ten rozkošný ráj, kterýž zde na
zemi jsme ztratili; tam, jak svědčí svatý otec Augustin, „radost
bez žalosti, odpočinutí bez úsilí, důstojenství bez strachu, zboží
bez ztráty, zdraví bez neduhu, hojnost bez nedostatku, život
bez smrti, věčnost bez porušení, blahoslavenství bez neštěstí.“ *)
Tam ustavičná, nikdy nestárnoucí mladost, světlo bez temnosti,
krása bez proměny, utěšení bez konce, tamť láska, pravda, pokoj
věčně panuje. „Tam není nic zlého,“ píše sv. Augustin, „ani
žádné zlosti. Není tam protivníků ani odbůjců, ani jakého vna
didla k hříchům. Není tam žádné chudoby, žádné hanby, žá
dného sváru, žádného pohanění, žádného strachu, žádného ne
pokoje, žádné pokuty, žádné pochybnosti, žádného násilí, žádné
nesvornosti. Ale svrchovaný pokoj tam jesti, dokonalá láska,
ustavičné plesání, věčné chválení Boha, bezpečné odpočinutí bez
konce, a ustavičná radost v Duchu svatém.“ *) Rozjímaje svatý
otec Bernard radosti věčné, praví v ta slova: „Odplata svatých

1) Manuale cap. 7. *) Manuale cap. 6.
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jest tak veliká, že nemůž býti měřena, a tak hojná, že nemůž
býti vyvážena, a tak drahá, že nemůž býti oceněna.“ A opět
píše ten sv. otec: „Mysli si, co chceš, a žádej sobě, co ti libo:
všecko myšlení, všecko toužení tvoje převyšuje ona věčná bla
ženost.“ ") Jsou to radosti čisté, sladké, stálé, nepřetržené, ra
dosti konce nemající a vždy trvající.

Té svrchované blaženosti zvláštní a vlastní slast a rozkoš

v tom záleží, že se nebešťanům není co báti, by mohlo zlého

cos na ně přijíti. Oni jsou zbaveni a osvobozeni ode všeho
zlého, jak duchovního tak 1 tělesného. Omninemohou již nikdy
do hříchu upadnouti, neboť jsou povoláni „k dědictví nepo
rušttelnému a nepoškvrněnému a neuvadlému.“ (1. Petr. 1, 4.)
Nemohou také bědami a strastmi tělesnými stíháni býti, neboť
písmo dí: „Nebudou lačněti, ani žízniti více, nebude bíti na
ně slunce, ani žádné horko: nebo beránek, kterýž jest upro
střeď trůnu, spravovati je bude, a dovede je k studnicím vod
života, a setře Bůh všelikou slzu s očí jejich, a smrti více
nebude, am kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více.“ (Zjev.
7, 16. 17. a 21, 4.) Nad to výše otevřen jest nebešťanům
ustavičný pramen všech radostí. Požívajít bez přestání všeho
možného dobra a blaha. Mají utěšené vědomí všeho toho do
brého, co zde na světě konali, a to jim tvoří nevýmluvnou a.
ustavičnou slast a radost. Jsou v společnosti všech nábožných
a ctných lidí, kteří kdy živi byli; jsou v společnosti svých
nábožných zemřelých přátel, ano mají i s anděly a s Ježíšem
Kristem obcování a společenství, což jim ty nejsladší a nejči
stější působí rozkoše. Největší ale blaženost jejich záleží v tom,
že ustavičně Boha svého vidí, vidí jej tak, jakž jest, (1. Kor.
13, 12.) tváří v tvář. (Mat. 18, 10.) Že na tom patření na
Boha leží a postaveno jest největší blahoslavenství jejich, do
svědčuje svatý Augustin, an píše: „„Viděti zajisté tvář Boha
živého, jest svrchované dobré. Toťjest dokonalé blahoslavenství
a všecko oslavení člověka, viděti toho, kterýž učinil nebe
i zemi, viděti toho, kterýž učinil ho, a kterýž oslavil ho.“ *)

!) Serm. de: Ecce, nos relinguimus. *) Solilog. anitmae ad Deum,
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Z toho ustavičného patření na Boha nabývají též pravého a
úplného poznání dokonalostí Božích, a to poznání vede je zase
k nejhlubšímu uctění Boha, a jest příčinou, že se láska jejich
pořád víc a více k němu rozněcuje, a radost jejich rozmno
žuje. Dobře tedy o nich praví písmo svaté, „že podobní jsou
andělům, a jsou synové Boží.“ (Luk. 20, 36.)

Avšak nepožívajíť všickni nebešťané věčné této a nepo
stihlé blaženosti v stejné míře; nébrž je více stupňů radosti
nebeské, kteří se srovnávají se zásluhami těch dobrých skutků,
kteréž kdo ve světě konal. Všickni jsou sice ode všech běd
těla a duše zcela a na vždy osvobozeni, všickni sice požívají
nevýmluvné blaženosti, ne pak všickni stejnou měrou. Kdo méně
dobrého konal, menší radosti požívá; kdo více zásluh sobě zí
skal, více pro Boha a spasení duše své podnikl podstoupil a.
přetrpěl, větší též radosti požívá. Odměna a radost věčná řídí
se a spravuje podle velkosti zásluh, a tím větší bývá, čím větší
a čistější cnost, čím pevnější víra, čím stálejší naděje, čím pla
mennější láska. Tou příčinou dí apoštol: „Jeďenkaždý vlastní
odplatu vezme podle své práce.“ (1. Kor. 3, 8.) A dále praví:
„iKKdoskoupě rozsívá, skaupě žít (menší odměnu bráti) bude:
a kdo rozsívá v požehnání (kdo mnoho dobrého činí), z po
žehnání (hojně) 1 žítí bude“ (2. Kor. 9, 6.)Kdosedostanedonebe?© Tutootázkupodalsámsobě,
a na ni též odpověděl královský prorok David těmito slovy:
„Hospodine, kdo bude přebývati v stánku tvém? aneb kdoodpočjnenahořesvaté?© Kdožchodíbezpoškvrny,ačiní
spravedlnost: kdož mluví pravdu v srdci svém, a kdož ne
činil lsti jazykem svým, ani čimilbližnímu svému zlého, kterýž
peněz svých nedal na lichvu, a darů proti nevinnému nepři
Jjémal.“ (Žalm 14.) Tutéž otázku předložil i onen mládenec
Pánu Ježíši, kterýž chtěl věděti, coby činiti měl, aby mohl ži
vota věčného dojíti. A Spasitel mu odpověděl: „Chcešli vjíti
do života, ostříhej přikázání “ (Mat. 19, 1%.) Jenom tedy lidé
spravedliví, lidé ti, kteří vůli Boží věrně plní, dobré věci činí,
hřivnou obdrženou dobře hospodaří, a v milosti Boží ze života.
vezdejšího vystupují, přicházejí do nebe. Proto ale nikdo, kdyby
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sebe větší byla provinění jeho, nemá zoufati; nebo jestliže ži
vota svého napravuje, hříchů svých lituje, pravé pokání a za
spáchané hříchy dosti činí, může se kojiti tou radostnou na
dějí, že se též do nebe dostane. Ano, byťby i třeba zde na
zemi úplně se nemohl dokáti, může se přece těšiti, že se jednou
stane účastníkem radostí nebeských, pokudž jen v milosti Boží
umírá. Neb víra Boží nás učí, že tomu a takému propůjčuje
milosrdný Bůh té milosti, by v onom životě, tam na věčnosti
mohl se dokáti, a za hříchy své úplně učiniti dosti, pakli toho
neučinil, jak slušelo, v životě přítomném.

a) Vímeli již, že jen spravedliví a cnoštní lidé naději
mají, jednou do nebe se dostati, hleďme, bychom též sprave
dlivý a cnostný vedli život. Deset bylo panen, které vzavše
lampy své, vyšly proti ženichovi a nevěstě. Pět pak z nich
nevzaly s sebou oleje dobrých skutků. I když přišel ženich,
vzal s sebou ty, kteréž lampy své měly naplněné: těch ale,
kteréž neměly oleje, nechtěl znáti. Tak i nám učiní soudce náš
věčný, budemeli až do poslední hodiny spáti jako ony panny
nemoudré. Nebudeme připuštěni k věčné svatbě, jestliže sobě
oleje dobrých skutkův v čas nezaopatšíme. Protož mějme lampy
vždy naplněné, vědouce, že jak svatý Leo praví: „Ne spícím
se království nebeské dostává, alebrž v rozkazech Božích pra
cujícím a bdícím.“ *) Pracujme bedlivěji o svém spasení, než
se to až posud dálo. Tomáš Moore, kanclíř anglického krále
Jindřicha VIII, kterýž raději hlavu svou položil pod meč ka
tův, než aby se byl Bohu svému zpronevěřil, říkával: „Kdydy
mnozí polovici té práce vynakládali na spasení duše své,
což jí vynakládají na své zatracení, jistě by jich nebe nemi
nulo.“*)

bd)Vímeli, že nás čeká tak slavná odměna: nechat nás
tedy pomnění na ty radosti nebeské sílí, kdykoli pokušení ně
jaké na nás doléhá. „Zraky obraťme k nebi“ praví svatý otec
Cyprian, „dy nás země radostmi a lahocením svým neokla
mala.“ *) Tak matka Machabejská vzezřením na nebe sílila sebe

0 Serm. 1 in solemnit. Epiph. *) Ferdinand in Gen. 3. sect. 8. *) Epist 8.
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i syny své, když ukrutník Antiochus přehroznými mukami chtěl
toho docíliti, aby od víry své a od Boha odpadli.

c) Posléz učení toto o nebi nechať nás potěšuje v souže
ních našich, a v čas přibližující se smrti. "Trpímeli zlé věci,
pohlédněme vzhůru, a pomněme, že tam všecky slzy setře Páu
s očí našich, a že nejsou rovna utrpení tohoto času budoucí
slávě, kteráž se zjeví v nás.“ (Řím. 8, 18.) Svatý František
říkával, že tak veliká jest ta sláva, kterouž očekává, že nic
zlého na světě není, čehožby rád nepřetrpěl, a že všecko i to
nejtěžší a nejprotivnější rád snáší, vzpomeneli, co mu všecko
za to bude. I ta strašná hodina smrti bude nám ulehčena a

oslazena, pomnímeli, že nás tmavou branou svou vede k Otci
našemu, jenž jest na nebesích, a k radostem věčným a ne
skonalým.

$. 154. Peklo.

Jako věrné ctitele Boží nevýmluvná a svrchovaná očekává
odměna: rovně tak zase ti, jenž smrtelný hřích na sobě ma
jíce v nekajicnosti umírají, v hroznéubíhají pokuty. Takoví
nešťastníci bývají jako pyšní andělé, jenž se Bohu zprotivili, do
pekla odsouzeni a věčně zatraceni. Že jest peklo, totiž takové
místo, kdež hříšníci trpí věčné tresty za hříchy své, neklamné
slovo Boží nás tím ujišťuje. Na přemnohých místech mluví
písmo svaté o takovém místě zatracení a věčného trápení, abytřebanevěřícía bezbožnícipeklozapírali,nicméněonone
pomine přece, tak jako nepomine slavo Boží. Jejich hříšné
srdce sobě žádá. aby nebylo pekla, avšak není divu, proč Sl
toho žádají, neb ovšem mají se pekla co báti.

To místo strašlivého odsouzení nazývá písmo svaté „jeze
rem hořícím a smrtí druhou (Zjev. 21, 8.), zahynutím (Mat.
7, 13.) a trápením věčným.“(Mat. 25, 46.) To strašlivé místo
sluje také „pekelmým ohněm (Mat. 5, 22.), temnostmi zevmíř
námi, kde bude pláč a skřipění zubů (Mat. 8, 12.), místem
muk (Luk. 16, 28.), a plamenem olnivým.“ (2. Tessal. 1, 8.)
Z těchto a podobných míst písma svatého vysvítá, že pokuty
pekelné jsou velmi těžké a veliké. Pán Ježíš a svatí jeho apo
štolové chtíce velikost těchto trestů nám vyobraziti, přirovná
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vají je k bolestem tělesným, k bolestem takovým, kteréž pláč a.
skřípění zubů působí; přirovnávají je k ohni nikdy nehasnoucímu,a
K červu vždy hryzoucímu a nikdy neumírajícímu. To však děje se
proto, bychompoznali a úplné jistoty nabyli, že nad trápení pekelné
nemůž nic hroznějšího, strašlivějšího a bolestnějšího pomyšleno
býti. Jest sice pravda, že i v pekle jsou rozdílné stupně větší
neb menší pokuty, totiž podle mnozství a velikosti hříchů, a
že následovně zatracenci rovných a stejně velikých nesnášejí
muk; což i písmo svaté dosvědčuje, když praví: „Olužebník
ten, kterýž poznal vůli Pána svého, a nepřipravoval se, a nečinilpodlevůlejeho,bitbudemnohýmiranami.| Alekterý
nepoznal, a činil hodné věcí trestání, bit bude méně.“ (Luk.
12, 47. 48.) Avšak jakkoli pokuty tyto jsou nestejné, nicméně
jsou přece veliké a velmi bolestné, už i proto, poněvadž jsou
věčné, to jest takové, ze kterýchž žádného není vykoupení.
Bůh, který nás tím ujišťuje, že spravedliví a svatí lidé věčně
trvající blaženosti požívati budou, tentýž Bůh výslovně praví,
že zatracenci věčně budou trápeni. Pán Ježíš výslovně praví,
že půjdou do trápení věčného. (Mat. 25, 46.) Praví a tvrdí,
že pálem budou ohněm neuhasitelným (Mat. 3, 12.) a červ jejich
že neumírá, a oheň nehasne. (Mark. 9, 44. 45.) A to dosvěd
čuje také svatý apoštol, an píše: „Bezbožní, kteříž neznají
Boha, a neposlouchají evangelium Pána našeho Ježíše Krista,
pokuty věčné trpěti budou v zahynutí od tváři Páně, a od
slávy moci jeho.“ (2. Tess. 1, 9.)

Stav zatracenců jest tedy nad míru nešťastný a bolestný.
Bolestný již proto, poněvadž vědomost mají o blaženém stavu
svých na milost přijatých bratří v nebi, a poněvadž poznávají,
jak blaženými by sami býti mohli, kdyby se vlastní vinou svou
a zlobou nebyli Boha spustili. Jest jim bez přestání hrozných
výčitek svědomí poslouchati, a na sebe naříkati, že jsou půvo
dové své bídy a strasti. Oni mají společenství a obcování to

liko se zlými, nešťastnými a zavrženými duchy, s ďáblem a an
děly jeho. (Mat. 25, 41.) Zpomenouli na Boha, žádná láska,
žádná naděje, žádný utěšený a rozkošný cit neoblažuje srdcí
jejich, nobrž strachem a hrůzou se třesou. (Jak. 2, 19.) Nej
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strašnější a nejbolestnější jest jim ale to pomnění, že jsou od
Boha na věky zavrženi, že ho nikdy neuzři a nikdy požívati
nebudou. Vědí, že byli pro Boha stvořeni, že on sám měl
býti jejich odplatou: ale ach! vědí také, že ho vlastní vinou
na věky ztratili, a že není jim naděje, by ho mohli zase jed
nou najíti. Boha ale ztratiti, Ó jaká to strašná ztráta. Kdyby
člověk všecky poklady tohoto světa byl ztratil, měl ale Boha,
žádné ztráty by neutrpěl. Měl-liby ale všechna království tohoto
světa, a ztratil-liby Boha, neměl by nic. Pokudž v tomto těle
chodíme, nemůžeme myslí svou úplně postihnouti, co to jest,
od Boha býti zavrženu: ale zatracenci cítí a poznávají to, že
nad toto neštěstí nic ve světě není hroznějšího a bolestnějšího.

a) (Poněvadž pekelné pokuty tak strašlivé jsou, že jich
ani myslí svou náležitě postihnouti nemůžeme, protož nechať
nás toto pomyšlení spasitelnou bázní naplní, bychom se toho
neštěstí uvarovali. Co nečiníme všecko, bychom tělesný život
zachovali; jak se časné smrti bojíme, a jak se jí všelikými
léky a prostředky vyhnouti hledíme, a k ujíli věčné smrti nechtěli
bychom žádné práce podniknouti? Kdybychom měli ruku svou
jenom hodinu v ohni držeti, mnoho 1 to nejmilejší bychom rádi
obětovali, bychom od toho osvobozen byli. A Bůh nám hrozí
ohněm věčným, červem vždy hryzoucím a nikdy neumírajícím,
hrozí nám věčným trápením a mukami, z nichžto není vykoupení,atobynásodhřešeníneměloodstrašiti?© Zatracenci
rádi by se k Bohu navrátili, by možno bylo. Nám jest možno;
my posud nejsme ještě odsouzeni, posud můžeme pokání činiti,
život svůj napraviti, a k Bohu se navrátiti. Ó tak tedy obratme
se; dokudž jest ještě den, čiňme pokání; dokudž Bůh ještě
volá, utíkejme se k milosrdenství Božímu; dokudž nás ještě
hledá, dejme se najíti. Po smrti bude pozdě!

b) Kdo od Boha ku pekelným mukám jest odsouzen, na
věky jest odsouzen. Z pekla není vysvobození. Vyvol tedy nyní
každý, coť se líbí. Předložena jest ti blaženost věčná i trápení
věčné. Jsi na svobodě, můžeš sáhnouti k vodě aneb k ohni.

(Eklesiastik 13, 17.) Ale uvaž toho dobře, že i život tvůj u Boha
bude věčný, 1 trápení tvé v pekle že bude věčné. Poslyš sva
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tého Jana Zlatoústého: „Pověz mi člověče,kolik máš rukou?
Odpovíš dvě. Snad aby pozbuda jedné, ještě druhé užívati
mohl. Tak rovně dvě nohy návěští dávají, kdyby jedna se
zlámala, že ještě na druhé státi můžeš. To též o uších a
očích platí. Než ptám se, kolik máš duší? Nic víc nežjedmu,
a ta jest věčně trvající, kteráž přijde k ztrátě, nenajdeš
ani té am jiné, neb když jí v času vezdejším pozbudeš, ma
věky věkův ji ztratíš. O! křesťane, kde jest opatrnost tvá?
Jestliže věříš, že věčnost jest, proč lépe nepozoruješ, co činíš?
Což tedy kousek země, částka zlata neb stříbra, okamžení tě
lesné rozkoše, dým a pára, makové zrnko slávy aneb nějaký
zvuk marnosti má tebe odloučiti na věky od slávy a radosti
věčné, oď požívání Boha a neskončených rozkoší? Co platno,
kdyby se všudy a ve všem Ďíbezné vůmě, sladkost, štěstí a
rozkoše k tobě hrnuly, však naposledy musel bys zatracen a
mnučenbýti v pekle na věky? O! považ tedy, co činíš, a
kratičkou tu života vezdejšího chvíli neobracuj Ř věčném
zahynutí svému.“

S. 155. Očistec.

Jedni odcházejí odsud na věčnost s Bohem úplně smířen
a ode všech poškvrn hříchů očištěni; ti přicházejí do nebe.
Jiní zase umírají v hříších smrtelných, žádného pokání ani na
smrtelné posteli nečiníce; (ti a tací v pekle věčné tresty trpí.
Však ale odcházejí také odsud na věčnost takoví lidé, kteří
ani úplně zlí, ani úplně dobří nebyli. Odcházejí odsud lidé, na
kterýchž sice žádný těžký či smrtelný hřích neleží, kteříž 1 v mi
losti Boží umírají, však ale přece všechněch všedních hříchů
prázdní nejsou, a zde v tomto životě přiměřeným utrpením za
hříchy své dosti neučinili. Kam, táži se, dá ty a takové Pán
Bůh? Do nebe jich vzíti nemůže, neboť tam nevejde nic po
škvrněného. (Zjev. 21, 27.) A Boha toliko ti viděti a požívati
mohou, jenž čistého jsou srdce. (Mat. 5, 8.) Snad je odsoudíBůhkvěčnýmtrestům?© Avšakanitosenemůžestáti,neboť
nebyli docela zlí, a tak mnoho nezavinili. Jsou též, kteříž po
káním odkládají až na smrtelnou postel, kteříž ale v čas při
bližující se smrti s kajícím srdcem k Bohu svému se utíkají,
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o odpuštění hříchů prosí, a milosrdenství Boží vzývají. Jakkoli
velmi nebezpečný jest stav takových hříšníků, však není-li mi
losrdenství Boží nestihlé, a nemůž-li jich Bůh od věčného osvo
boditi zatracení?. Tak poškvrněné ale, jakž posud jsou a na
věčnost přicházejí, nemůže jich Bůh hned do své nejsvětější
společnosti připustiti; neb v tom krátkém čase nemohli starého
člověka úplně svléknouti, najednou všecky dobré povahy sobě
přiosobiti, a všecko učiněné zlé napráviti. Táži se tedy opět aopět,mohou-lityatakovédušesedonebedostati?© Nikoli,
neboť „nevejďeť do něho nic poškvrněného.“ (Zjev. 21, 27.)
— Posléz vlastní naše zkušenost nás učí, že nikdo z nás není
bez poškvrny, a že větší částka lidí ani nebe nezasluhuje, ani
pekla nezavinila, ježto nejsme ani tak dobří, jak bychom měli
býti, ani tak zlí, bychom od Boha na věky zavržení byli. —
Již toto prostičké rozjímání vede nás k poznání té pravdy, že
na věčnosti musí ještě nějaké třetí místo býti, kdežto ti, jenž
se zde ještě nedokáli a úplně neočistilh, musí se prvé dokáti a
očistiti, než k blahoslavenému patření Boha nejsvětějšího a ku
požívání věčného blahoslavenství mohou připoštěni býti. Loto
pak místo slove očistec, poněvadž v něm zemřelí snášením čas
ných pokut očisťujíce se ode všech vad a poškvrn duše, ku
požívání nebeského blahoslavenství se přihotovují.

Učení toto se velmi dobře srovnává s Božími vlastnostmi.

Kdyby Bůh ty, jenž nebyli úplně zlí, v pekle věčně trestal,
byloby jim více trpěti než zavinili, a Bůh by se nám nezdál
býti dokonale spravedlivým. Avšak nebylby 1 svrchovaně spra
vedlivým, kdyby je hned do společnosti naprosto čistých a
svatých duchů přijíínal. Podobně 1 svou moudrost a nesmírnou
lásku v překrásném světle vyjevuje, an lidí v mnohých vadách
a křehkostech odtud odcházejících hned na věky nezatracuje,
podrobujíc je na onom světě spasitelné kázni, a poskytujíc jim
dosti času, by napravil, což zde na zemi zameškali a zanedbali.

Co zde zdravý rozum navrhuje, to i neklamné slovo Boží
potvrzuje. V onom podobenství o hospodáři, kterýž se svými
služebníky kladl počet, činí se zmínka o jakémsi žaláři, do
kteréhož nemilosrdný služebník uvržen byl, „dokudž by až do
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posledního haléře nezaplatil.“ (Mat. 18.) Tento žalář dobře
sv. Otcové očistcem býti praví. Na jiném místě mluví zase
Spasitel o hříších, kteřížto se ani zde ani na věčnosti neodpou
štějí tka: „Kdo proti synu člověka hřeší, odpuštěno mu bude:
kdo ale proti Duchu svatému ňřeší, tomu ani na tom ani na
onom světě odpuštěno nebude.“ (Mat. 12, 32.) Z těchto slov
dovozuje církevní učitel svatý Augustin, že by v pravdě nebyl
mohl Pán Ježíš tak mluviti, kdyby se na onom světě neodpou
štělil někteří hříchové. V nebi se ale žádní hříchové neodpou
štějí, poněvadž tam není nic poškvrněného ; neodpouštějí se také
v pekle, poněvadž z pekla není vykoupení; a protož musí na
na onom světě ještě nějakého třetího místa stávati, kde se hří
chové odpouštějí, a to místo jest očistec. Sv. Pavel tři místa
oznamuje, v nichžto se jmenu Ježíše každé koleno klaní, totiž
nebeských, zemských, i pekelných. (Filip. 2, 10.) Již ale kdo
jsou ti pekelníci, jichžto kolena v tomto nejsvětějším jmenu
klekají? Nejsou to ti, kteříž na věky jsou zatraceni; neboť ti
podle proroka Duchem Božím nadchnutého (Žalm 6,6.) chválu
Bohu nevzdávají. Jsou to tedy ti, kteříž k časnému trestu, to
jest k takové pokutě, kteráž se časem skončuje, jsou odsouzeni,
a. protož musí se to slovo Pavíovo na duše přebývající V očistci
vztahovati.

Učí také svatí Otcové, že mimo nebe a peklo jest ještě
třetí místo na věčnosti, jenž jest mezi nebem a peklem stav
prostřední, a 5""je očistec. Pro krátkost uvedu aspoň svatého
Bernarda, jenž vdito píše: „Tré jest míst, na kteráž se duše
zemřelých dle rozličného zasloužení dostávají, peklo, očistec a
nebe. V pekle jsou bezbožní; v očistci ti, ježto očistění po
třebují; v nebi pak dokonalí. První nemohou býti vykoupeni,
třetí vykoupení nepotřebují. Protož nám nic neostává, než aby
chom se k prostředním obrátili skrze spoluoutrpnost, s kte
rýmiž jsme člověčenstvím byli spojeni.“ *)

Zavrhují sice jinověrci tato světlá svědectví, nechtíce vě
řiti, že by byl očistec; avšak nepravě činí; neb to, čímž se
zastírají, velmi jest chatrné. Praví totiž, že to slovo „očistec“©%)Deguingueregion.
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se nikde v bibli nenachází. Já odpovídám, že jest mnoho věcí,
kterýchž jmena v písmě nenalézáme, a kteréž se přece vůbec
i od protestantů přijímají, jako ku příkladu „Trojice,“ jenž
jest jmeno, kterež se třem osobám Božím dává. Není-li tam
slove „očistec,“ jest tam jistě věc, kteráž nám očistec na rozum
klade. Posléz bylo již dokázáno, že písmo svaté všeho v sobě
neobsahuje, čemuž věřiti třeba, a že následovně není jediným
pramenem víry — Říkají také, že padne-li dřevo na poledni,
aneb k půlnoci, na kterémkoli místě by padlo, tam bude.
(Kazat. 11, 3,) Z těchto slov dovozují, že kam se koli schýlí
duše lidská, tam že padne, buď do pekla, aneb do nebe, a tře
tího místa že není. Dejme tomu, že by se tato slova vztaho
vala na osud lidské duše, avšak přece nic jiného nemůže se
jimi vyrozumívati, než že buď v milosti Boží aneb v hříších
odcházejí odsud lidé. Padají tedy aneb na polední aneb k půl
noci. Tím však právě se jejich osud již rozhodnul; neb byťtby
1 za nějaký čas pokutám očistcovým museli se podrobiti, k nebi
přece padl los jejich, do něhož se dřív neb později dostanou.
Duše, jejížto los padl k půlnoci, jenž v hříších odsud na věč
nost vykročila, i tam v stavu hříšném setrvá, a v pekle věčně
bude trápena. Jestliže ale v milosti Boží odsud odešla, nevy
padne z ní na věčnosti; nobrž buď hned ku požívání věčného
blahoslavenství bude připuštěna, aneb později, až se totiž úplně
a dokonale očistí a přihotoví. Učení toto, že očistec jest, na
dobrém a jistém spočívá základu, a r-dá se vyvrátiti by třeba
jinověrci jakých takých činili námitek.

Avšak ne všickni z nich odpírají tomuto učení; neboť ve
liká a moudřejší strana připouští anobrž 1 za pravé a svaté
je pokládá. Sám Luther řekl, a netoliko dokudž ještě v církvi kato
lické trval, alebrž když již se byl od církve katolické odtrhl a sice
u veřejném shromáždění v Lipsku v ta slova: „Já, jenž pevně
věřím a vím, že očistec jest, snadně se dám přesvědčiti, že pí
smo svaté o něm zmínku činí.“ *) A opět praví: „Že jest oči
stec, pevně se má věřiti.“““) Kóppen, doktor písma a profesor

1) Disput. in Leipzig den 6, Juli 1519. *) Tom. 1. Jen. £f.156.

Jirsík, dogmatika, 29
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protestantský, píše takto: „Musí býti nějaké třetí místo, kde
není ani nebeské blaženosti ani pekelného trápení, do kteréhož
po smrti přicházejí, kteříž ani nebe nezasluhují ani pekla.“ *
Johnson, znamenitý anglický protestant a spisovatel, dí v ta
slova: „Bůh ráčil jedno prostřední místo ustanoviti, v kterémž
se duše zemřelých přiměřenými tresty očišťují.“*) Horst, pro
testantský církevní rada a doktor, píše takto: „Prostředního
očišťujícího místa jest potřebí, poněvadž do nebe nevejde nic
poškvrněného, a takové místo jest pravým dobrodiním.“ *)

Nastává již otázka, v čem záležejí ty pokuty, kteréž duševočistcitrpětimusí,ajakéjsou?© PánJežíšnámsicotom
ničeho nezjevil, než ale není pochybnosti, že toužení po věčné
blaženosti bez přestání ty ubohé duše svírá, že nemohouce na
tvář Boží patřiti, velikou z toho žalost a bolest cítí a okoušejí.
U všech ale nejsou tyto pokuty stejné veliké a bolestné, nobrž
řídí se podle toho, jak mnoho provinil. Netrvají také při všech
stejně dlouho, nébrž podle toho, zdali většího neb menšího tre
stu hodni jsou, trvají též pokuty jejich za delší či kratší čas,
a sice potud, dokudž se úplně neočistili. Čo se týče způsobu
a vlastností těch pokut, přirovnávají je svatí Oteové k těm nej
bolestnějším tělesným mukám, k bolestem takovým, kteréž pře
sáhají všecky bolesti světa tohoto. Svatý Cyril Jerusalémský
praví: „Kdyby se všecky tohoto světa tresty, muky a útrpnosti
přirovnaly i k menšímu toliku trestu, kterýž se tam v očistci
nalézá, zdály by se býti potěšením.““)

(Toto učení, že očistec jest, velikou nám poskytuje útěchu,
a velmi spasitelným se býti ukazuje. Neboť

a) svédomi jsouce sobě svých poklesků, musili bychom
v ustavičném trvati strachu, že nám mižádné není již pomoci.
Věříce v očistec, doufati můžeme, bychom i nebe nebyli hned
hodni, že se tam přece jednou dostaneme, až se úplně očistíme.

b) Velice též můžeme býti potěšeni z toho, že ještě na.
věčnosti můžeme spravedlnosti Boží dosti činiti, a to vše na
hraditi, což jsme zde zameškali a zanedbali. Protož také není

1) Philosophie des Christenthums 2. Theil. *) Johnsonus Werke. *) Mysterioso
phie 1817. *) Epist. ad S. Augustin.
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nám třeba, nemírně se smrti lekati, jakož se jí lekati musejí
ti, jenž nevěří, by byl očistec.

c) Vímeli, že očistec jest, horlivější čiňme pokání, a ne
toliko hříchů smrtelných se pilně a bedlivě varujme, nobrž i
skrovných a všedních, pro kteréž bychom se do očistce dostat
mohli.

d) Nejposléze buďme při smrti svých miláčků spokojenější
a utěšenější. Když nám všekrotná a neukojitelná smrt rodiče,
bratra, sestru, dítě, přítele zachvacuje, o kterýchž víme, že sice
mnoho dobrého do sebe měli, avšak přece všech křehkostí
prázdní nebyli, těšme se tím sladkým pomyšlením, že ti naší
miláčkové jsou v rukou milosrdného Boha, a že jich pro ty je
jich malé poškvrny na věky nezatratí, nébrž by 1 hned nebyli
ku požívání nebeského blahoslavenství přihotoveni, že přece dřív
nebo později se do nebe dostanou. Škůdcové tedy svoji vlastní
a zhoubcové své spokojenosti bychom byli, kdybychom chtěli
tomu tak utěšenému a spasitelnému učení, navzdor slovu Bo
žímu a zdravému rozumu svému, odpírati.)

Druhý rozdíl.

Učení církve katolické o obcování Svatých.
$. 156. Křesťané pravověřící mají obcování mezi sebou.

Křesťané, kteří právě věří, v pevném trvají spojení; neboť

všickni mají jednu společnou viditelnou nejvyšší hlavu, mají
jedny duchovní pastýře, biskupy a kněží, mají jedno a totéž
učení, a jedny a tytéž svátosti. Oni se na jednom místě k slu
žbě Boží zvláště posvěceném Pánu Bohu klanějí, jedním a týmž
slovem Božím duše své nasycují a bez rozdílu stavu a důsto
jenství k jednomu stolu Páně přistupujíce, jedním a týmž po
krmem nebeským duše své občerstvují. Oni činí jednu velikou
rodinu, kteráž svazkem společné víry, naděje a lásky co nej
pevněji jest spojena. Kdo k té veliké rodině náleží, účasten
jest *všeho toho, což se v této rodině dobrého děje a nalézá.
Všickni údové této Boží rodiny mají bez ohledu na to, jsouli
malí anebo velicí, chudí anebo bohatí, sprosti anebo vzácní,

29*
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stejné účastenství ve všech těch pokladech duchovních, kteříž
jsou v ní složeni. Všem bez rozdílu teče pramen těch svatých
vod, kteréž se ze zřídla Božího slitování prýští. Pro všecky
bez rozdílu odevřen jest poklad nestihlých zásluh Kristových,
a každý může ku pokladu tomu přistoupiti, a z něho sobě
vzíti, čehož jest potřeben. I ty modlitby a dobré skutky, kteréž
jedni konají, -prospívají ostatním, tak že v pravdě všickni jsou
všeho toho účastni, což se mezi nimi koná. (Co se modlitby
tkne, modlí se jedenkaždý za všecky, a všickni za jednoho
každého, a modlitba ta jest jim tak prospěšna, jako prospěšna
byla modlitba Mojžíšova lidu Israelskému, kterouž za něj vy
konal na poušti. (4. Mojž. 14, 19. Podobně i ostatními do
brými skutky svými vespolek sobě pomáhají a prospívají; neboť
nejen že skrze ně jisté činí povolání své a vyvolení (2 Petr.1,10.),alebržtenatakový,kdožjekoná,zásluhousvou1 ji
ným velmi prospívá, slouže jim ku blahu a štěstí jako Jakub
Labanovi a Josef Putifarovi. Pro prvního štěstí a požehnání
Boží kvetlo v domě Labanově. Pro druhého žehnal Bůh Puti

farovi. Podobně tak Bůh pro Abrahama, Isáka, Jakoba, Mojžíše
a Davida, ačkoliv již dávno byli s tohoto světa sešli, dobře
činil hned městu Jerusalémskému, hned zase zvláštním osobám,
jako ku př. králi Abiamovi. (3. Král. 15, 4.) A protož každý
z nás, kdožkoli ke svaté církvi katolické náleží, a živým jejím
jest oudem, radovati se může z toho, že účastenství má ve
všech těch zásluhách a odměnách, kteréž sobě lidé spravedliví
zjednali bázní Boží a ostříháním svatých jeho přikázání. I z nás
každý zvolati může s radostí srdce svého, jako zvolal David
řkoucí: „Bože, oučastník jsem já všech se tě bojících a ostří
hajících přikázání tvá.“ (Žalm 118, 63.)

Aby se pak vědělo, jak pevně křesťané pravověrní mezi
sebou jsou spojeni, a jak srdečně mají se vespolek milovati a
sobě pomáhati, přirovnává je apoštol svatý Pavel k tělu, jehož
hlavou jest Kristus Pán, .a jehož oudy všickni věrní křesťané
jsou, řka: „Jakož v jednom těle mnohé oudy máme, ale ne
mají všickni oudové jednostejného díla: tak mnozí jedno tělojsmevKristu,aobzvláštnějednidruhýchoudové“| (Řím.
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12, 4.) Můželi ale jaké spojení pevnější a trvalejší býti nad
ono oudů těla? Zda jeden oud nepomáhá druhému, a jeden
s druhým se neraduje a netrpí? Toto pevné spojení popisuje
apoštol svatý Pavel ještě mnohem krásněji na jiném místě,
kdežto zřejmě učí, že každý oud netoliko ke svému užitku,
nébrž i ku prospěchu všech ostatních pracovati má, že trpíli
jeden, spolu s ním trpí všickni, pakli jest v slávě jeden, ra
dují se s ním spolu všickni. Tím pak nám dává apoštol na
rozum, že tak i my, jakožto údové jednoho těla, účastní jsme
všeho, což dobrého aneb zlého ostatní oudy naše potkává.
„Aniž,“. dokládá apoštol, „může jeden oud druhému říci: skutků
tvých nepotřebuji;“ aneb: „nejst mi potřebný“ (1. Kor. 12.);
jelikož jeden druhým stojí, jeden druhým padá.

Máme tedy mezi sebou obcování, jsouce vespolek co nej
pevněji spojeni, ne jináče než jako poddaní jednoho království,
jako děti jedné rodiny, jako oudové jednoho těla, jako ovečky
z jednoho ovčince, jako révy na jednom vinném keři, jako
větve a letorosti na jednom stromu. (Jan 15, 5.) Jmenuje se
pak toto obcování „obcováním Svatých“ ne sice proto, jakoby
všickni věřící skutečně svatými byli; nobrž toliko proto, poně
vadž nejen přijímáním svátostí skutečně posvěcení býváme,
nýbrž poněvadž i v skutku k svatosti všickni jsme povoláni,
majíce a mohouce býti svatými podle onoho napomenutí apo
štola řkoucího: „Jakož tem, kterýž nás povolal, svat jesť, 1 vy
svati ve všem obcování buďte“ (1. Petr. 1, 15.)

a) (Z toho učení vyplývá nám katolickým křesťanům ve
liká útěcha. Považ každý, jak šťasten jsi. Ty katolický křesťane
oučasten jsi všech prací, modliteb, postů, almužen a všech do
brých skutků, kteréž bratří tvoji konají. Ovoce z modliteb
mnoha set velikých národů, ovoce z nesčíslných obětí mše
svaté, kteréž se po veškerém světě obětují, dochází 1 na tebe.
Právě snad v tom okamžení, když jsi v službě Boží méně hor
livým, prší na tebe s nebe rosa Božího požehnání, kterouž
sobě i tobě zjednali nevinné panny zasvěcením a ostříháním
čistoty své, kterouž sobě 1 tobě zjednali nesčíslní kající mrtve
ním těla svého, nesčíslní nábožní a svatí kněží oddáním se
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službě Kristově, nesčíslní bratří nemocní a jiní lidé bolestmi
ztrudnění trpělivostí svou a svým se oddáváním do vůle Boží.
Všech tvých spoluvěřících, což jich jest na světě, modlitby,
utrpení a práce prospívají netoliko k jejich posvěcení a spasení,
alebrž 1 k tvému. Nemášli tedy, opojen jsa radostí velikou,
sám sebe vyhlašovati za šťastného, že oudem jsi církve kato
lické? Nemůžešli vším právem i ty zvoiati s korunovaným pro
rokem: „Jak jsou milí stanové tvoji Hospodine, Blahoslavení,
kteříž přebývají v domu tvém.“ (Žalm 83, 1—5.)

E) Bychom ale v skutku účastní byli všeho toho dobrého,
což z obcování Svatých vyplývá, potřebí jest, bychom živými,
pravými údy svaté církve katolické byl. Nechtějme se domní
vati, že vedoucím hříšný, zlý život zásluha dobrých skutků
jiných lidí prospěje. Ó nikoli! Kdo chce všech těch duchovních
pokladů, kteréž v sobě chová církev katolická, užiti, kdo ovoce
a užitků z obcování toho chce dosíci musí lásku míti, živým
údem církve katolické býti, a hříchů se varovati, aneb hřešil-li,
alespoň pravým, vroucím pokáním k Bohu se navrátiti.

S. 157. Křesťané pravověřící mají také obcování s těmi, kteříž odešli již
na věčnost,

Tomu obcování, o kterémž jsme posud mluvili, ani smrt
nedělá konce. Křesťané pravověrní zůstávají po smrti své rovně
tak pevně mezi sebouspojeni, jakož byli spojeni před smrtí.
Smrt těla nekončí tohoto obcování, poněvadž ti pokladové, kte
rýchž všickni údové pravé církve Boží společně užívají, hlavně
a předně se duše týkají; duše ale jest nesmrtelná a protož to
obcování dotud trvati musí, dokudž trvají duše jejich, a to jest
bez konce, neboť duše lidské věčně trvati budou. Otec jeden

rozeslal všecky své syny do světa. Za nedlouhý čas se jedni
domů navrátili, druzí však ještě nějaký čas ve světě putující
zůstali. Nuže svoji-li nejsou a nezůstávají, by 1ijedni z nichbylijiždoma,ostatníještěposudvcizině?© Tímžesejedni
již domů navrátili, a druzí ve světě ještě putují, neroztrhl se
svazek bratrské jejich lásky, nobrž bratřími jsou a zůstávají. —
I nás lidi poslal Bůh do světa. Někteří se již k němu navrá
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tili, my ostatní zde ještě putujeme. Tím však neruší se svazek
obcování toho, kterýž nás vespolek bratrsky víže. Neboť ta
láska, kterouž nás milovali za života svého na zemi, víže je a
spojuje s námi. dosavad na věčnosti. A rovně tak i naše láska,
jeli pravá, u hrobů bratří našich se nekončí, nobrž i přes
hroby jejich sáhá, a proniká až do věčnosti. Nebo láska, jak
apoštol dí, nikdy nevypadá. (1. Kor. 13, 8.) To jest, láska
trvá vždycky, a žádného konce nemá. en svazek lásky, kte
TýmžŽjsme s.nimi spojení byli za jejich Života, skrze smrť je
jich se nikoli netrhá. Nechať se tedy od nás odebrali, nechť
již jsou doma, a my v cizině a na pouti, přece bratřími na
šimi a spoluůdy svaté církve katolické býti nepřestali. Všechen
rozdíl mezi nimi a námi leží na tom, že my se ještě plavíme
na moři tohoto života, oni však již k břehu věčnosti přistáli;
my že ještě v cizině putujeme, oni však již jsou doma; my
že se posud učíme, a pokušením všelikým cvičení býváme, oni
však že již všecko přestáli; my že ještě o díle spasení svého
pracujeme, oni však že již dostavili dílo spasení svého, a že
i my co nevidět touže cestou za nimi půjdeme, kterou oni již
jsou šli, že i my brzo k břehům věčnosti přistojíme, a za nimi
se na onen svět přistěhujeme.

Jsme tedy s těmi, jenž na věčnost již: odešli, pevně spo
jeni, majíce s nimi jako kdy jindy obcování. Svazek bratrské
lásky nás posud s nimi váže, a nás ponouká, bychom jedni
druhým pomáhali. Ti, jenž se již do nebe dostali, prosby a
modlitby naše Bohu přednášejí, a svými přímluvami je podpo
rují: my však zase je ctíme a vzýváme. I ty duše, jenž jsou
v očistci, svazek lásky s námi spojuje; neboť i ony k Bohu
za nás modlitby své odesílají: my pak zase, sečkolivěk jsme,
prosbami, obětmi, almužnami atd. jim pomáháme, aby Bůh čas
očišťování jejich ukrátiti, a ku požívání nebeské radosti brzo
je připustiti ráčil. Tak nás všecky víže láska, a v pevném aA
bratrském drží spojení. Toliko ti, kteříž se sami vyvrhli z to
hoto obcování, odšedše v hříších a v nekajicnosti na věčnost;
ti a tací, jenž již zde v tomto životě žádného s námi neměli
účastenství v pokladech duchovních a žádného s námi bra
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trského obcování, nemají ho ani teď s námi v životě druhém.
Oni vyloučivše se sami z lásky naší, jako od těla odříznutí
údové, jako neposlušní, nevěrní a odbojní poddaní vyloučeni
jsou z království a obcování našeho, věčných za svou odbojnost
trpíce trestů.

Toto učení svaté církve katolické jest velmi utěšené. Již:
můžeme s apoštolem svatým Pavlem zvolati: „Kde jest, smrti,
vítězství tvé? Kde jest, smrti, osten tvůj ?“ (1. Kor. 15, 55.)
Ty sic uchvacuješ, ale nezachvacuješ, život časný sice bereš,
ale život věčný dáváš, z náručí nám odjímáš bratry a miláčky
naše, ale z lásky a obcování našeho jich vypuditi nemůžeš. Jak
radostné jest to pomnění, že ti miláčkové naši, jichžto smrt
z náručí našeho vyrvala, nejsou pro nás dokonce ztraceni!
Jaká to útěcha, když nám jeden neb druhý z nich umírá, a
my cele a úplně jsme tím ujištěni, že tito v Pánu zesnulí dra
houškové naši ustavičně a jako kdy jindy s námi trvají v přá
telském a bratrském obcování! V skutku tvoří toto učení mysl.
a srdci našemu při smrti miláčků našich hojnou útěchu, a svatá
církev katolická, učící nás, že svazkem nevypadající lásky všickni
stáváme se velikou bratrskou rodinou, prokazuje se tímto uče
ním pravou matkou, matkou laskavou, matkou Bohem nám
danou.

$. 158. Těm dušem, jeuž jsou v očistci, křesťané pravověřící pomáhají.

Věřící na zemi ještě žijící a duše v očistci jsou, jak již:
ukázáno bylo, údové jednoho těla. Duch Boží, mluvící skrze
ústa svatého Pavla, chce, „aby nebyla roztržitost v těle, ale
aby údové jední o druhé vespolek pečovali.“ (1. Kor. 12, 25)
Kterak ale pečovati o ty, jichžto nevidíme? Byť by se nám
byli stali nevidomými ti bratří zesnulí, ježto teď jsou v očistci,
nicméně můžeme o ně přece pečovati a jim pomáhati modlitbou,
almužnou, obětí, a jakými koli jinými dobrými skutky. Modlíme
se za Živé, tou jsouce utěšenou nadějí a dověrou opojeni, že
taková modlitba aneb přímluva z lásky učiněná, Bohu jest pří
jemná. (1. Tim. 2, 1-—4. Jak. 5, 16.) Dovoleno-li jest ale,
modliti se za živé, a příjemnáli jest Bohu takovážto modlitba :
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pročby nemělo býti dovoleno, za zemřelé se u Boba přimlou
vati, a proč by i taková modlitba neměla býti Bohu příjemná ?
Nejsouli i ony posud údové toho těla, jehož hlava jest Kristus,
a jehož spoluůdové jsme my? Netrvajíli posud s námi v bra
trském spojení a obcování co údové téhož těla? Nedějíli se
modlitby tyto z téže lásky, z kteréž se za živé modlíme, a
kteráž nikdy nevypadá? Aneb snad proto bychom se neměli
za ně modliti, že jsoů velmi vzdálení od nás? Avšak neníli
Bůh, jemužto je poručíme, všudy přítomen? Již ten člověku
přistvořený cit nabádá ho a připuzuje k tomu, by svým mi
láčkům na věčnost odsud odešlým týž a týž lásku a vděčnost
svou dával na jevo, a bolestně bychom to nesli, kdybychom jim
nižádným způsobem nemohli lásky své dokazovati. Tímto vnitř
ním přirozeným citem vedeni a puzeni zpomínáme často na své
zemřelé rodiče, děti a přátele. A poněvadž se láska vždy obává,
aby se milovanému zle nevedlo, tou příčinou srdce naše samo
o sobě, beze všeho napomínání, z vlastního svého puzení se
k Bohu obracuje s tou prosbou, by těm zemřelým miláčkům
našim ráčil milostiv býti. Tak u příkladu dobré a vděčné dítě

zpomenouc sobě na svého zemřelého otce, ihned slyší v sobě
nějaký hlas, jenž je k tomu pudí a nabádá, by dobrořečilo a
žehnalo otci svému, a jemu na Bohu všeho dobrého žádalo.
A jestliže pak toto dítě s rozníceným srdcem Boha prosí, aby
se smiloval nad duší jeho otce, a trpílh bolesti očistcové, by
mu je pro Krista, Syna svého, ukrátil a ulehčil: ó kdoby ta
kového cos mohl dítěti tomu za zlé pokládati? Nechat člověktvrdéhosrdcetakovýskutekčistéláskyzavrhuje© Bůh,jenž
jest láska, jenž nechce smrti hříšníka, ale aby živ byl, jistě
ho nezavrhne, a jím nepohrdne. Neboť tímto vděčné a milující
dítě žádného přikázaní Božího nepřestoupilo, alebrž modlíc se za
svého zemřelého otce právě tím dokázalo, že Boha poslouchá,
jenž přikazuje, by láska naše nevypadala, nýbrž abychom tak
živých 1 mrtvých milovali.

Že pak modlitby a jiné dobré skutky za mrtvé ko
pati, není žádný nový nález lidský, protivníci sami vyznávají.
Kalvin praví, že obyčěj, za mrtvé se modliti, jest velmi
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starý.) Kollier, slovůtný protestant a spisovatel, píše: „Modliti se za
mrtvé bylo již za časů apoštolských obyčejem.“ *) Než není nám
potřebí jinověrců svědectví vyhledávati, mohouce z písem svých
učitelů, a sice těch nejstarších dokázati, že se již za časů apo
štolských modlitby a oběti za mrtvé konaly, almužny dávaly a
jiné dobré skutky činily. Důkazem toho jsou ty modlitby,
kteréž na nás z toho času došly; důkazem toho jsou 1 písma
svatých Otců a církevních sněmů. Již starý Tertullian, kterýž
nedlouho po svatých apoštolích živ byl, svědčí, že se křesťané
za jeho časů za mrtvé modlili.“) A na jiném místě výslovně
praví: „My přinášíme za mrtvé oběť mše svaté v ty dny,

v kterých se světa jsou sešli.““) A mluví 0 tom, jakož o ně
jakém starém, apoštolském obyčeji.

Než ale zda tyto naše modlitby za mrtvé platny jsou
u Boha, a zda svým přičiněním dušem těmto v očistci se zdržu
jícím můžeme nějaké ulehčení vyjednati? © tom není žádné
pochybnosti, nebo proč se medle již v starém zákoně modlitby
a oběti konaly za mrtvé? Jistě proto, že se již tehdáž vůbec
věřilo, že se může dušem zemřelých pomáhati. Nebo druhá
kniha Machabejská vypravuje, že statečný a nábožný Judas
dvanáct tisíc drachem stříbra do Jerusaléma poslal, aby konány
byly oběti za hříchy těch, jenž jsou v bitvě padli, výslovně
dokládaje: „Jestiť svaté a. spasitelné myšlení za mrtvé se modůti,abyodhříchůbylirozvázání“© (2.Machab.12,46.)*)

!) Inst. III. c. 5. *) Grůnde fiir die Wiederherstellung einiger Gebete und An
ordnungen. *) Lib. de prascript. hasres. *) Lib. de corona milit. c. 3. *) Pro
testanti nemají knihy Machabejské v takové vážnosti, v jakovéž by je míti
měli. Než ať řeknou, čím toho ty svaté knihy zavinily, že u nich v pode
zření padly? Proč pak jiným knihám písma svatého víru přikládají? Neníli
pravda proto, že je církev katolická hned za prvních časů za bozské knihy
vyhlásila? Z ruky cirkve katolické biblí jsou vzali, jinak sic by ani nevě
děli, že jaké svaté písmo nasvětě jest. Avšak církev katolická již na 4. sněmu
Kartaginském leta Páně 397 knihý Machabejské slavně za bozské knihy vy
hlásila. (Cotedy mají proti těmto knihám? Předstírají, že prý od Židů za
slovo Boží přijaty nebyly. Tehdáž když Esdráš knihy starého zákona veliké
radě židovské (Sanhedrin) předložil, Machabejské knihy ještě psány nebyly,
a protož ovšem ku knihám svatým připočteny býti nemobly. Dosti na tom,
že je svatá církev Kristova tak jako jiné knihy starého i nového zákona za
knihy vnuknutím Božím sepsané prohlásila, a že za takové až do 16. století
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Z těchto slov patrně vysvítá prospěšnost a platnost těch mo
dliteb, kteréž se za mrtvé konají. Judas by se nebyl opovážil
takového cos učiniti a naříditi, kdyby se to před ním nebylo
již činilo, a Židé byliby se jistě zpěčovali, ho poslechnouti,
kdyby Boží zjevení nebylo jich prvé už poučilo, že to v skutku
svatá a spravedlivá jest věc, modliti se za mrtvé, a že takým
způsobem ulehčeno jim býti může.

Jakož modlitby za mrtvé v starém zákoně za platné a pro
spěšné jmíny byly: rovně tak v novém zákoně věřící Kristovi
platnost a prospěšnost jejich uznávali. Eusebius, jeden z nej
starších spisovatelů, píše takto: „„Upamatuj se při oběti na své
rodiče a bratry, kteříž tebe na věčnost již předešli, tím jim
vyjednáš lehké odpočinutí.“") A tak 1 jiní učitelové církevní
a svatí Otcové napomínali věřících, aby modlitbami na mrtvé
pamatovali. Již ale zdažby to byli činili, kdyby úplné jistoty
byli neměli, že tak spomožíno býti může dušem v očistci ? Svatý
Jan Zlatoústý výslovně dí: „„Apoštolé ne bez příčiny přikázali,
by se při konání služeb Božích památka činila zemřelých: ne
boť věděli, že se týmž způsobem veliké ulehčení zjednává těmto
trpícím dušem.“““) A na jiném místě tento bozským ohněm vždy
plápolající řečník dokládá takto: „Ne nadarmo konají se za mrtvé
oběti, ne nadarmo konají se za ně modlitby, ne nadarmo roz
dávají se za ně almužny. Duch svatý to ustanovil, bychom
sobě vzájemně pomáhali.“*) A svatý Tomáš Aguinský v tato
slova praví: „Obětuje se v církvi za živé i za mrtvé, aby všemprospělo,cožprospasenívšechněchjestustanoveno.“*)| Po
dobně se sv. církev Kristova na sněmích vyjádřila; neboť sněm
Florentinský výslovně praví: „Jestliže opravdu kající v lásce
Boží odtud odešli, prvé než za to, což zlého učinili a dobrého

ode všech křesťanů držány byly. V tom však čase počali protestanti očistec
zamítati, a protož ovšem zavrhli knihy Machabejské, kteréž tak zřejmě svě
dectví vydávaly proti jejich učení, Což bez mála byloby i obecný list apo
štola svat. Jakuba potkalo; neb vida Luther, an Jist tento upřímo čelí proti
bludnému učení jeho o víře a dobrých skutcích, zle se jal o něm mluviti, až
1 „listem slaměným“ jej nazval.

') Hom. de Dominico. *) Hom. 3. in epist. ad Philip. *) Homil. 21. in Acta
Apost. *) In opusculo 57.
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obmeškali, ovoce hodné pokání učinili, duše jejich tresty očist-
covými po smrti musejí býti očištěny, a aby od takých trestů
osvobozeny byly, prospěšné jsou jim živých věřících přímluvy,
oběti, mše svaté, modlitby a jiné pobožné shutky.“') A taki
sněm svatý Tridentský v sezení 22. a 25. se vyjádřil.

Majíce takové svědectví, neníť nám ovšem třeba, ptáti se,
což u příčině té jinověrci smýšlejí. Než aby se ukázalo, jak
silná a mocná jest pravda Boží, budiž nám dovoleno, uvésti zde
Luthera, v ta slova řkoucího: „Co vím 0 očistci, jest jenom
to, že duše tam trpí, a že naše povinnost jest, jim pomáhat
modlitbami, posty, almužnami, a sečkoli člověk můž býti. Též
vím v jistotě, že jim takovým způsobem jejich utrpení můžeme
ulehčiti.“*) Připomenouti také musíme, že ačkoli protestanti
toto učení za života svého zamítají, že přece mnozí z nich v po
slední hodince své mile a ochotně je přijímají. Tak u příkladu
Lavater, duchovní správce ve Švýcařích, umíraje řekl k okolo
stojícím přátelům svým: „Modlete se za mne: brzo já totéž za
vás v nebi činiti budu.“*)

(Ujistivše se tím, že dušem v očistei se zdržujícím platně
pomáhati můžeme, vizme již také spasitelnou a utěšenou stránku
tohoto učení.

a) Modlíce se horlivě a nábožně za mrtvé, a jiné spasi-
telné skutky za ně konajíce, netoliko jim prospíváme, nobrž i
také sobě. Každá modlitba, každý dobrý skutek i nám přináší
požehnání, ježto takým během jisté činíme povolání své a vy
volení. (2. Petr. 1, 10.) Láskou k zemřelým cvičíme se to
jikéž, milovati živé. Láska ale jest jádro všeho křesťanství, ko—
runa všech cností, přikázaní královské, přikázaní přední a hlavní.
Podle toho budemeli se milovati, chce Syn Boží nás poznati,
jsmeli jeho praví a věrní učedníci, a protož nemine také hojná.
odměna jeho těch, kteří milují.

b) Učení toto otvírá také člověku pramen toho největšího
potěšení; nebo jsmeli tím úplně ujištění, že dušem v očistei se:
zdržujícím pomáhati můžeme, lze též doufati, že i nám někdy,

')Harduin,actaconc.1.tom.— p.422.*)Disput.inLeipzigden6.Jali1519%
tom. 1. Jenen. fol. 165. *) Wahrheit in Liebe von J. A. Sulzer 2. Aufl. 1813.
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kdybychom se měli do onoho žaláře dostati, kteréhož nikdo ne
ujde, leč kdo úplně čist a všech poškvrn prázden jest, a z kte
réhož „dřív nevyjde, dokudž posledního haléře nenavrátí“
(Mat. 5, 26.), že řku, i nám jednou pomáhati a přispívati bu
dou bratří naši na zemi pozůstalí. A jaká to útěcha, jaká to
slast pro nás, že miláčkům svým 1 tehdáž, když je smrt odtud
vzala, lásku svou skutký na jevo dávati a jim platné sloužiti
můžeme! Neníli to věc utěšená, že nám možno jest, i zemře
lým vděčné a uznalé srdce ukazovati, a jim ku pomoci přispívati?© Všehojemnéhocituprázdenjestčlověkten,kterýžse
z toho neraduje, aneb snad i zemřelé bratry své z lásky vy
lučuje, odepíraje jim té pomoci, kterouž by jim, kdyby toliko
chtěl, snadno mohl prokazovati. Svatý Ambrož kojil se sice
tou nadějí, žeby oba zemřelí císařští bratří, Gracian a Valenta
nian II. požívali věčné blaženosti, avšak přece nepřestával se
za ně modliti, a mši svatou obětovati. Doufal sice, žeby už
v nebi byli, nicméně neměl přece žádné jistoty. Jestliže 1 spra
vedlvý, jak písmo učí, sedmkrát za den hřeší, mohli i oni ně

jaké poškvrnýy na sobě míti, a poněvadž do nebe nevejde nic,
leč co úplně očištěno jest, protož snad 1 jim, tak sám u sebe

svatý biskup myslil, ještě něco trpěti jest. Tak i my příčinou
v Pánu zesnulých miláčků našich vždy sami k sobě mluvme.
By pak i ty duše, jenž se od nás odebírají, byly hned ku pa
tření Boží tváře připuštěny, a pomoci naší nepotřebovalý: mů
žeme zásluhy svých modliteb a jiných dobrých skutků jiným
dušem trpícím obévovati, a tak se stane, že modlitba naše ni
kdy nebude nadarmo konána.)

$. 159. Oslaveným miláčkům Božím slušnou poctu křesťané pravověrní
prokazují.

Apoštol svatý Pavel ukázav příkladem oudů těla, jak pevně
křesťané pravověřící vespolek jsou spojeni, dokládá: „A trpí-l
co jeden oud, spolu s ném trpí všickni oudové: pakli jest
v slávě jeden oud, radují se s nám spolu všickm oudové.“
(1. Kor. 12, 26.) Kterak soustrast svou v očistci zdržujícím
se spoluoudům svýmna jevo dáváme, řečeno bylo v přede
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šlém S. Avšak přemnoho spoluoudů našich jest již „v slávě“
a v radosti nebeské, jsou to ti, které oslavil a poctil již Bůh
podle onoho zaslíbení: „„Kdďožkolioslaví mne, oslavémť ho.
(1. Král. 2, 30.) A opět: „Bude-li mi kdo sloužiti, poctí ho
Otec můj“ (Jan. 12, 26.) I kterak medle k těmto oslave
ným a poctěným spoluoudům svým máme se zachovati?

Svatá církev katolická, jenž jest neomylná Boží pravdy
učitelkyně, učila nás po všecky časy a učí posud, že Svaté
ctíti dovoleno anobrž i prospěšno jest. Že dovolenojest, oslave-.
ným miláčkům Božím slušnou prokazovati poctu, snadno se můžemepřesvědčit.© Neřekl-i1apoštol,abypaklijestvslávěje
den. oud, radovali se spolu sním všickni? Nepraví-li výslovně, že
náleží „sláva a čest a pokoj každému činícému dobré ?“ (Řím.2,
10.) Sám Syn Boží věrné plnitele vůle své nazývá přátely svými,
an praví: „Vy přátelé moji jste, činíte-b, cožjá přikazují vám.“
(Jan. 15, 14.) On sám přislíbil těmto svým vyvoleným úča
stenství své společnosti a své moci, když řekl: „Vy pak jste,
kteříž jste zůstali se mnou v mých pokušeních: a já vám
spůsobuji, jakož mi spůsobil Otec můj království, abyste jedli
a pili za stolem mým v království mém, a abyste sedě na
stoncích soudíce dvanáctero pokolení Israelské.“ (Luk..22, 28.)
Podobně tak jim také přislíbil Pán Ježíš skrze ústa miláčka
svého Jana, „že budou královati na věky věkův.“ (Zjev. 25,
4.) Z toho všeho již ale. zřejmě vysvítá, že Bůh vyvolené své
sám ctí a oslavuje. Jestliže ale sám Bůh je ctí, proč by 1 nám
dovoleno nebylo, je ctíti? Jestliže sám Bůh je oslavuje, pročby1námnebylodovoleno,jeoslavovati?© Zdanejsmevšickni,ačmnozíjsme,přectělojedno?© Zdanejsmeoučastnívšechzásluh,modlitebadobrýchskutkůjejich?© Dáváme-liveškerou
čest jen Bohu samému, kde zůstane pak přikázaní Boží, ctíti
otce i matku, mocnáře zemského, a jak apoštol dí: „Ctěře

všecky“ (1. Petr. 2, 17.) Abraham, Lot, Josue, Manue a jin
hdé podle srdce Božího andělům poctu prokazovali, tak že se

před nimi až k zemi skloňovali (1. Mojž. 19, 1.) a padali na
tvář svou. (Tobiáš 12, 16.) Je-li však dovoleno, andělům poctu
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prokazovati: pročby nebylo dovoleno i Svaté ctíti, kteříž, jak
slovo Boží svědčí, jsou jako andělé v nebi? (Mat. 22, 30.)

Tím se jistě žádná ujma slávě a velebnosti Boží nečiní;
alebrž Bůh to rád vidí, jakož to rád otec aneb pěstoun vidí,
an synové a schovancové jejich od každého ctěni a milováníjsou.© Čestsynůmaschovancůmjejichprokázanápřecházína
ně, a rovně tak úcta Svatým prokázaná se vůbec na Boha
vztahuje. Řekl totiž Kristus: „Wše to dobré, co tomu nejmen
šímu (v Pána Ježíše věřícíma) prokážete, jest, jakobyste tomněsamémuprokázal.“© KdotedyBožíSvatéctí,ctíBoha
samého.

Nestihlý pak jest rozdíl mezi poklonou, kterouž se samému
Bohu koříme, a mezi tou poctou, kterouž Svatým vzdáváme.

Bohu největší čest a slávu jakožto nejvyššímu Pánu svému a
Stvořiteli prokazujeme, Bohu samému se klaníme; Svaté ale
toliko co přátele a miláčky jeho ctíme. Sám jeden znamenitý
doktor a professor protestantský z nynějších těchto našich časů,
jmenem Doederlein, svědectví katolíkům dává, že ne jinou, než
takovou příslušnou poctu vzdávají Svatým, an píše: „Ti, kteříž
praví, že katolíci se Svatým klanějí, nebývají vedeni pravdou,
nobrž nenávistí.“") A zdali to tak nebývalo po všecky časy?
Zda kdy církev katolická Svatým nějakou větší poctu, aneb
Boňu toliko přináležející poklonu vzdávala? Již svatý Jeroným
v 4. století proti kacíři Vigilanciovi napsal: „Ó ty pošetilý
člověče! kdo pak kdy Svaté jako Bohy ctůl? Kdo pak kdy
člověka za Boha držel?“ *) Proto také sv. Augustin vece: „My
ctime svaté mučedníky ne jako Bohy, ale jako přátele Boží.“*)
A tak 1 předposlední sněm církevní I. P. 1545 v příčiné tak zvané
reformací konaný, všem biskupům a duchovním pastýřům při
kázal, by dle katolhcké a apoštolské církve způsobu, od prvních
křesťanského náboženství časův zděděného, věřící vyučovali:
„Svaté nejináče než jakožto přátele Boží s Kristem v nebi
kralující ctíti.“““)

Vizme již také, čím se toto učení církve katolické o poctě

') Instit. theol, 1. 1. c. 2. *) Cont. Vigilant. *) Cont. Faust Manich. c. 21.
+) Concil. Trident. sess. 25.
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Svatých dobré a prospěšné býti ukazuje. Svatých jediná žádost
a snaha byla ta, aby zde království Boží rozšířili, a do srdcí
lidských pravou cnost a nábožnost vštípili. Tyto svaté duše
staly se překrásným vzorem a příkladem právě křesťanského
života. V jejich životě obrazí se co u nějakém zrcadle ta
ušlechtilá cnost a svátost, kterouž nám k následování Pán Ježíš
představil. Oni nám postavili příklad všech cností, a neníť
stavu a člověka, jenžby v každé života svého potřebě nenalézal
mezi nimi jednoho neb druhého, ježtoby mu nemohl bezpečným
průvodčím a vhodným příkladem býti. Jako jest Kristus naše
jediné a pravé slunce, osvěcující tmavé cesty pozemského pu
tování našeho: rovně tak zase Svatí jsou co hvězdy nám sví
tící, bychom podle nich cestu svou spravovali, a tak jakož onl
cíle svého šťastně dojíti mohli. Nechať již také ti a tací, kteříž
v bláznovství svém praví, že jim možno není, svatě živu býti,
zraky svoje obrátí k těmto oslaveným přátelům Božím. I oni
byli všem křehkostem lidského pokolení podrobeni, a přece
s milostí Boží nad tělem i pokušením zvítězili. Mohli-li oni
svatě a dle vůle Boží živi býti, proč bysi nemohl i ty? Jak
dobré a prospěšné jest tedy tobě, že tito vyvolení a oslavení
přátelé Boží ušlechtilýmí cnostmi svými tobě svítí, a svým pří
kladem netoliko tebe k následování vzbuzují, alebrž tobě 1
důkaz dávají, že s pomocí a milostí Boží může člověk všecko.
Ne bez příčiny napsal apoštol sv. Pavel: „Vzpoménejte na
vůdce své, kteříž k vám mluvili slovo Boží, jejichžto obcování
jaký byl konec, spatřujíce, následujte víry jejich.“ (Žid. 13,
7.) Jakoby byl řekl: Patřte na ty od Boha vám představené
osoby; slyšte, což k vám mluvily, a vizte, což všecko pro
Krista jsou trpěly, a jak od něho posilněny a odměněny byly.
I vy následujte jejich příkladu, abyste též posilněni, potěšeni
a slávou a ctí korunováni byli. K čemu pak svatý Pavel jiných
napomínal, to sám také činil; neb on památku cnostných a
svatých lidí měl u veliké poctivosti. (Žid. 11.) Příčinou tou
také svatý sněm Nicenský v ta slova pravil: „Proto ctíme nej
čistější pannu a matku Boží, anděly a Svaté, abychom sobě
jejich svatost a cnosti přiosobili.““ Jestliže ale z příkladu Sva
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tých naučiti se můžeme, že možno jest nám, svatě živu býti,
a pakli dle slov apoštola záměr a oučel této pocty se zvláště
v následování jejich života zakládá: již ovšem na jevu leží,
že uctění Svatých jest velmi dobré a prospěšné.

Za tou příčinou dobře a moudře ustanovila svatá církev
katolická výroční svátky jejich, aby se nám, když se v chrá
mích scházíme, jejich vznešené cnosti před oči předkládaly,
a my vědouce, co oni v tomto vezdejším životě pro Krista či
nili, a jakou nevýmluvnou odplatu v onom životě obdrželi,
k následování jich vzbuzování a ponoukáni byli. Sama pak
konfessí augsburská to za věc velmi dobrou a prospěšnou ohla
šuje, an v ta slova dí: „O službě neb poctě Svatých učíme,
že památky lidí svatých mohou lidem předkládány, a ku pa
měti přivozovány býti, abychom víry a dobrých skutků jejich
podle jednohokaždého povolání následovati se snažili.“ ") A že
takovými, na památku Svatých ustanovenými svátky cti a slávě
Boží nic se neujímá, průvodnoť jest z tohe, že svátky tyto
předně a hlavně zří a směřují k Bohu, kterýž svou milostí
Svatým tak účinlivě pomáhal, že se stali, čímž jsou, a poně
vadž týmž během každý divotvornou moc a milost Boží, kteráž
se tak hodně a jasně ve Svatých objevila, tím snáze může po
znati a velebiti.

Takovížto svátkové slavili se již na úsvitě křesťanské ka
tolické církve. Smyrnenští psali I. P. 146 bratřím svým spolu
věřícím ve Filomelimu bydlícím, že na tom místě, kde kosti
jejich biskupa, svatého Polykarpa pohřbené leží, každoročně se
shromaždují, a den smrti jeho slaví. “) Podobně Tertullian, jenž
ku konci druhého století živ byl, svědčí, že za jeho časů svě

tili křesťané památky svatých mučedníků v den smrti jejich. *)
A svatý Cyprian, jenž v první polovici třetího století živ byl,
napomínal věřících, aby dny smrti mučedníků Páně dobře za
zhamenali, jejich památku světili, a v těch dnech dary a oběti
vzdávali. “)

Dále nařídila také svatá církev, aby netoliko každý věrný

1) Coufess. Aug. p. 1. art. 21. *) Euseb. Lib. 4. c. 10. *) De coron. milit.
c. 3. *) Epist. 34. 37. ad cler, Carthag.

Jirsík, dogmatika. 30
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křesťan přijímaje svátosti křtu a biřmování jmenem některého
Svatého byl poznamenán, nobrž aby 1 chrámové a oltářové pa
mátku Svatých obnovovali. Na ten cíl a konec dávají se ko
stelům jmena Svatých, tak že říkáme k. př. u svatého Jakuba,
u svatého Mikuláše, u svaté Kateřiny atd. Avšak to není na
ujmu cti a slávy Boží, rovně jakož i to cti a slávě Boží nic
neujímá, když dětem na křtu svatém jmena Svatých k. př. Petr,
Jan, Pavel, Josef, dáváme, ačkoliv toliko ve jmenu nejsvětější
Trojice Boží křtěny bývají. Tak se to má i s oltáři: říkáme
oltář svatého Jana, svatého Václava, blahoslavené Panny Marie.
Avšak 1 tím se čest a sláva Boží nikoliv nezatemňuje, jelikož.
se to jen na památku jejich děje, všecka služba naše ale to
liko k Bohu zří. Tou příčinou dí svatý Augustin v ta slova:
„Vzděláváme sice na památku mučedníků oltáře; oběti mše
svaté ale ne nékterému mučedníku, nýbrž Pánu všech mučed
níků, Bohu totiž, přinášíme. Neboť který kdy kněz řekl na.
hrobích mučedníků: Obětujeme tobě, 6 Petře, anebo Pavle,
anebo Cypriane; anobrž svatá oběf mše se toliko Bohu přináší,
kterýž mučedníky korunoval.“ ") Každý chrám a oltář staví
se ke cti a slávě Boží, světíli se ale jmenem nékterého va
tého, tedy děje se to proto, aby Bůh skrze jeho zásluhy ráčit
sobě ten dům neb oltář oblíbiti. Jesti pak to prastarý obyčej,
chrámy jmenem některého Svatého zasvěcovati; neb již 1. P.
150 posvětil papež Pius I. chrám na památkusvaté Pudenciány,
a 1. P 218 totéž učinil papež Kalixtus na památku blahosla
vené panny Marie. *)

(Vímeli již, že sám Bůh ctí a oslavuje tyto své miláčky:
a) mějme tedy i my je v uctivosti. Jim se již dostala ta:

hojná odplata, kterouž jim připověděl Pán Ježíš. (Mat. 5, 12.)
Oni s ním věčné požívají již radosti; jim svítí bez přestání
věčné světlo, jenž jest Kristus, a bleskem jeho ozáření, sami
jako krásné hvězdy svítí. A my bychom těch přátel a miláčků
Kristových, těch věrných plnitelů přikázaní Božích nectili? —
Oni vešken život svůj službě Boží jsou oddali, oni velini mnoho

1) Contra Faustum lib. 20. c. 21. ?) Polid. Vigil 1. 5. c. 6.
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dobrého v životě svém vykonali, štěstí a blaho lidské dle své
největší možnosti rozmáhali, a až dosavád nejvroucnější láskou
k nám lidem jsou rozníceni, a my bychom jich v uctivosti neměli?© Neprokazujemelivšímožnépoctytakovýmlidemjižza
jejich života, kteříž obzvláštní šlechetností a neobyčejnou cností
nad jiné vynikají? I ctěme tedy tím více ty, kteříž běh svůj
již dokonali, hříchů a pokušení všeho znikli, a s Bohem se již
na věky spojili. Tak si počínajíce, učiníme to, k čemuž nás
sám Duch Boží napomíná, an dí: „Chvalmež muže slavné.MnohouslávučiniljimPám.| Všicknititovpokoleníchná
rodu svého slávy dosáhli, a za dnů svých jsou v chválách.
Pozůstavili jmeno k vypravování chvály jejich. Se semenem
jejich trvají dobré věci. Sémějejich a sláva jejich nebude
opuštěna. Téla jejich v pokoji pochována jsou, a jmeno jejichživojestodnároduaždonárodu.© Moudrostjejichať
vypravují liďé, a chválu jejich ať zvěstuje církev.“ (Eklesiast.
44, 1—15.)

b) Vímeli ale také, že nejhlavnější pocta Svatých v ná
sledování života jejich se má zakládati: následujme tedy toho
příkladu, kterýž nám pozůstavili. Světlo jejich ať nám nadarmo
nesvítí. V životě jejich zhlížejme se co v nějakém zrcadle.
Jako Joachim a Anna, Zachariáš a Alžběta živi buďte manželé ;
jako starý Tobiáš k synům svým se mějte otcové; jako Maria,
Josef Egyptský a svatý Aloys chovejte se panny a panicové;
jako Simeon a Anna, dcera Fanuelova, čekejte spasení svého
vdovci a vdovy. Jedenkaždý Svatý volá k nám se svatým Pa
vlem: „Prosím vás, buďte následovníci moji, jakož i já jsem
Kristův.“ (1. Kor. 4, 16.) To jest: Vzdělávejte se podle
mne, jakož jsem já se vzdělával podle Krista. A toli učiníme,
a příkladů od Svatých nám pozůstavených věrně následovati
budeme, jistojistě z pocty svatých pršeti bude na nás milost a
láska Boží, dojdeme jednou věčné slávy, a jako oni s Kristem
věčně věkův kralovati budeme.)

S. 160. Pravověřící křesťané i obrazy Svatých v poctivosti mají.
Coby mnohý za to dal, kdyby měl obraz některého. ze

mřelého miláčka svého? Máli věrná manželka obraz svého ze
30*
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mřelého manžela, máli dobré a vděčné dítě obraz svých ze
mřelých rodičů, Ójak se z toho radují, že je aspoň na obraze
mají, a že jim popřáno jest, aspoň v podobizně je před očima
míti. A kdo jest, ježtoby jim to za zlé pokládal? Neníli to
znamení dobrého a citelného srdce, an člověk vše to, což ho
na milované osoby pamatuje, bedlivě chová? Jeli však dovo
leno, míti obrazy přátel, rodičů a miláčků; jeli dovoleno míti
obrazy králův a světa tohoto knížat; jeli dovoleno, míti obrazy
slavných a proslulých osob, pročby neslušelo, míti také obrazySvatých?| Zasluhujílionimenšíláskyavděčnosti,nežliten
onen, jenž snad toliko v umění světském se proslavil, v těch
věcech ale, kteréž jsou Boží, málo aneb nic neprospíval? Má
meli na zemřelé rodiče, přátele a dobrodince často pamatovati:
proč bychom neměli i také na ty pilně mysliti, jenž příklad
ušlechtilých ceností, příklad svatého života nám zde pozůstavili,
a teď již slávou a ctí od Boha korunováni jsou? Zdaž ale
obrazy nepřivozují nám živě na paměť těchto oslavených přátel
a miláčků Božích? Zdaž před oči postavení obrazové nevzbu
zují v nás netoliko živější jejich památku, alebřž i také větší
chuť k činění všeho dobrého, a k následování těch ušlechtilýchcností,jimižseskvělživotjejich?© Nejsoulitakovíobrazové
Svatých a Světic Božích znamením vděčnosti a lásky? Neslou
žíli ku poučení i těm, ježto ani čísti neumějí? Hledíce na
obraz vypodobňující nám nějaký krásný příběh, zda nebýváme
vzděláni, a k dobrým myšlénkám i úmyslům vzbuzeni? Když
V tmavé noci, jsa o samotě, probudíš se, a rozpomeneš se, že
nad tvým lůžkem visí obraz ukřižovaného tvého Spasitele, aneb
milé matky jeho, aneb některého jiného Svatého, zda tím ne
nabývá teskné srdce tvoje veliké radosti, věda, že nejsi docela
sobě zůstaven a samoten? Zda pohledna na kříž, neupamatuješ
se i na Krista Pána, kterýž pro tebe 1 pro všecky lidi na něm
umřel? Zdali hledícímu na kříž Kristův netane tobě ihned také

na mysli to všecko, což ten předrahý Pán a Spasitel z nestihlé
lásky své pro nás lidi přetrpěl? Obraz představující Pána Je
žíše na kříži spůsobil ve svaté Terezii velmi podivnou a ve
hkou proměnu. „Když jsem jednoho dne, tak sama vypravuje,
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vešla do domácí kaple, uzřela jsem obraz, jenž zde k jisté
slavnosti schován byl. Představoval Pána Ježíše, krví zalitého,
a na celém těle zraněného. Tento pohled, kterýž mne na všecko
upamatoval, což Pán Ježíš pro nás přetrpěl, pohnul duší mou,
vzbudiv v ní litost nejvroucnější. Bolest, kterouž jsem v sobě
pocítila z toho, že jsem posud tak málo sobě vážila svatých
ran Jesu Krista, byla náramná. Srdce moje bylo celé roztří
štěné. I padla jsem na kolena, a s pláčem jsem Pána prosila,
by mne ráčil posilniti, abych ho budoucně již neurážela. Pra
vila jsem, že nevstanu, dokudž prosby mé nevyslyší. Nyní však
jsem úplně tím ujištěna, že mne vyslyšel; neb od toho času
jsem den ke dni v nápravě života svého víc a více prospívala.“
— A rovně tak i obrazy Rodičky Boží a jiných Svatých mo
hou utěšení, blahou naději, a spasitelné myšlení v nás vzbuditi.
Mohou nás na jejich život, na ty ušlechtilé cnosti, kterýmiž se
skvěli, na ty nesnáze a těžkosti, kteréž pro Krista podstoupili
a přetrpěli, jakož 1 na tu divotvornou moc a milost Boží upa
matovati, kteráž se tak hojně a jasně v nich objevila, a týmž
během mohou se nám ovšem velmi prospěšnými a spasitelnými
státi. Tou příčinou není se co diviti, že již za časů apoštol
ských svatým obrazům slušná pocta se prokazovala, a že již
hned v prvním věku křesťanské církve obrazové kříže svatého,
obrazové Syna Božího, obrazové blahoslavené Panny Marie a
jiných Svatých v obyčej jsou přišli. Křesťané již tehdáž ozdo
bovali křížem své domy, knihy, roucha, praporce a kalichy,
na kterýchžto posledních dle svědectví starého Tertulliana 1
obraz dobrého pastýře vyryt býval.“) Podobně hned na počátku
schválila církev Boží dělání obrazů matky Boží a jiných Sva
tých. Již Evangelista svatý Lukáš, kterýž se znal v malířství,
vyobrazil matku Boží. Později, když pronásledování křesťanů
přestalo, a povoleno bylo, chrámy Boží vzdělávati, ihned také
obrazové Krista Pána, jeho přemilé matky a jiných oslavených
miláčků Božích, a sice netoliko ze sprostých a chatrných látek,
alebrž i z drahých kovů udělání, tyto příbytky Boží slušně

*) Exhort. castit. c. 10.
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ozdobovali. Čteme v letopisech, že za papeže Silvestra 1. P. 320
císař Konstantin v městě svém chrám stavěti, a jej ze stříbra
ulitou sochou našeho Spasitele, 120 liber vážící, a sochami
dvanácti apoštolů, 5 stop vysokými a 90 liber těžkými ozdobiti
kázal. “)

Ovšem namítají jinověrci tato slova Hospodinova: „Ne
učiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž
jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž jsou na zemi dole, ant
těch, kteréž jsou ve vodách.“ Než neníli dovoleno, obrazy dě
lati a míti, proč pak oni sami přikázaní toto přestupujou, vy
věšujíce obrazy Luthera, Kalvina a jiných svých proslvlých
osob v chrámích a domích svých? Jeli jim to ale dovoleno,
proč medle žehrají na katolíky, že obrazy Krista a jeho věr
ných služebníků vyzdvihují? Než navraťtme se k výše dotčeným
slovům Hospodinovým, a zpytujme, jaký vlastně mají do sebe
význam a smysl. Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství,
pravil Bůh. Ale proč? — Málo níže praví tentýž Hospodin:„Nebudešsejimklaněti,amijichctáti.“© (2.Mojž.20,5.)
Jakoby byl řekl: Nemáte sobě vedle způsobu a obyčeje po
hanského obrazův dělati, abyste je za Boha měli, vzývali, a
v nich naději svou skládali. A tenť jest tedy pravý smysl slov
těch; což průvodnoť jest i z toho, poněvadž tentýž Bůh sám
Mojžíšovi na jiném místě přikázal: „Uděláš dva Cherubíny
zlaté a okované, s obou stran modlitebnice.“ (2. Mojž. 25, 18.)
A dále opět přikazuje: „Udělej hada měděného, a polož ho
na znamení, kdoby raněn jsa od hada, pohlédi naň, živ
bude.“ (4. Mojž. 21, 8.) Podobně čteme, že Šalomoun dva
Cherubíny z dříví olivového, 10 loket zvýší, a zlatem přikryté
uprostřed chrámu postavil. A dále oznamuje písmo o Beseleovi,
že mu Bůh sám dal moudrost a umění, aby pěkné obrazy ho
toviti mohl. I zda tedy z toho ze všeho nevysvítá zřejmě, že
Bůh těmi výše řečenými slovy nezapověděl dočista všech obrazů ;
nobrž že toliko zapověděl, obrazy proto dělati, abychom se jim
klaněli a je za Boha měli? Sám Luther dosvědčuje, že obrazů

*) Damas in vita Silvestri.
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užívání nenít zakázáno, an praví: „Obrazy míti, neníť nic ne
pravého, nebo Bůh sám v starém zákoně měděného hada při
kázal vystaviti, a archu Cherubíny ozdobiti; ale obrazům se
klaněti zakázal.“ ")

Již ale svatá církev katolická nikdy neučila, žeby se obra
zům bozská měla čest prokazovati. Každý vycvičený katolík
dobře ví, že jest to jen plátno, dřevo, kov aneb kámen, a že
v těchto látkách žádná vyšší bytost aneb zázračná moc nepře
bývá; nýbrž že se jich toliko proto užívá, poněvadž nám ku
paměti přivozují ty, jenž se nám stali nevidomými, a jichžto
památka v nás vzbuzuje nábožné cítění, myšlení a předsevzetí.
A jestliže před obrazem Jesu Krista a Svatých klekají, tedy
se ne tomu obrazu klanějí, nýbrž klanějí se Kristu, kteréhož
jim obraz vypodobňuje, a ctí a vzývají ty Svaté, na kteréž
z obrazů vzpomínají. Pocta jejich ne na obraz, alebrž na toho,
*kteréhož vyznamenává, se vztahuje; neboť žádný katolík není
tak zpozdilým, aby nevěděl, že ku příkladu obraz matky Boží
není sama matka boží. Protož praví také svatý otec Athanas,
jenž I. P. 330 živ byl, v ta slova: „My křesťané obrazů jako
Boha nectíme; nýbrž úcta naše na původní podobu, totiž na
toho, jehožto obraz před očima máme, se vztahuje.“*) A tak
se vyjádřila i celá svatá církev katolická na předposledním obecném
sněmu shromážděná, neboť takto řekla: „Skrze obrazy, jichžto
líbáme, aneb před nimižto smekáme, Kristu se klaníme, a Svaté,
jejichž vyobrazení nesou, ctíme.““) A taková mírná a slušná
obrazův pocta, jakovouž zde vytknul svatý sněm Tridentský,
nemá zajisté nic pověrčivého a nenáležitého do sebe; nebo
ctění osoby přirozeným způsobem za sebou táhne ctění obrazu
jejího, a kdo někoho ctí, ctí jistě i obraz jeho. Že pak obrazy
líbáme, tím toliko lásku svou objevujeme, kterouž srdce naše
k tomu plápolá, kdo těmi obrazy vyobrazen bývá. Že před
mimi smekáme, to jest znamením, že ty Svaté zde vypodobněné
v uctivosti máme. Klekajíce ale před nimi, skláníme vlastně
před Bohem kolena svá, jehožto milostí stali se těmi, jimižto

1) Tom. 2. Jenen. fol. 102. *) Lib. de pass. imag. Dom. *) Concil, Trident.
sess. 25.
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jsou, a k němuž předně a hlavně mysl svou skrze modlitbu
obracujeme.

Svatý opat Štěpán mladší odpověděl 1. P. 768 císaři Kon
stantinu Kopronymu, jenž byl obrazův protivníkem, na jeho
výčitku, že ten, kdož v poctivosti má obrazy, ctí dřevo a ká
men, takto: „Ctíme Ježíše Krista v jeho obrazích, a nikdo
z nás není tak zpozdilým, aby kámen, dřevo, stříbro a zlato
ctil a vzýval. Pohled na viditelné obrazy pozdvihuje mysl naši
k neviditelným předmětům lásky a uctivosti naší; vy ale obrazo
tupičové tupíte Ježíše a jeho panenskou matku, šlapajíce obrazy
jejich nohama, a házejíce je do ohně.“ — — „Blbý člověče,“
odpověděl císař, „zda my Ježíše Krista nohama šlapeme, an
obrazy nohama šlapeme?“ V tom okamžení hodil svatý opat
peníz, na kterémž byl obraz 1 nápis císařův, na zemi, a jal se
po něm šlapati. Avšak ihned také vrhli se naň služebníci cí
sařští, viníce ho z urážky velebnosti císařské, „,O, slepci !““zvolal
svatý opat, „vy trestáte toho, jenž obraz zemského krále zleh
čuje; a ten, ježto obraz nebeského krále zlehčuje, nemělby
býti trestu hoden?“

a) Často staví nám svět před oči obrazy takové, na něžto:
poctivý a cnostný člověk bez zardění tváři své patřiti nemůže.
I nečiníli tedy moudře svatá církev katolická, že od těch a
takových obrazů světských odtahuje zraky naše, obracujíc je
k jiným, jimižby se mysl k Bohu pozdvihovala, a dobrodiní odněhonámprokázanápřipomínala?© Nenílitomoudréaspasi
telné ustanovení, že nám svatá církev místo takých oheň vše
hkých zlých žádostí podpalujících obrazů staví před oči kříž
Kristův, obrazy čisté a nepoškvrnéné matky jeho, obrazy vě
řících arciotců, putujících a hlásajících apoštolů, umírajících
mučedníků, trpících vyznavačů, světa se odřeklých panen a
všech těch Svatých a Světic Božích, jenž se zde pro Boha
1 toho nejmilejšího odřekše, tělo své a žádosti jeho přemohli,
službě Boží se oddali, a jichžto „odplata hojná jest v nebe
sích 2“ (Mat. 5, 12.) Nepamatujíli nás ti a tací obrazové ži
věji než kterákoli kniha na nestihlou lásku Boží a na to, což
bychom i my z lásky k Bohu činiti měli? Nejsouli nám obra
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zové Svatých co budíčkové, jenž nás též k životu svatému pro
buzují? Děkujme tedy církvi Boží, že nás všemi možnými způ
soby, až i ušlcchtilými obrazy k Bohu a cnosti vede, a pozná
vejme i velebme tuto její pravě mateřskou péči.

b) Poněvadž pak obrazy představují ty, jichžto Bůh sám
poctil a oslavil, a ctění obrazu ze ctění osoby přirozeným ná
sleduje během: tou příčinou mějme vždy obrazy Svatých v po
ctivosti.. Již mnohdykráte vyslyšel Bůh nábožné modlitby před
obrazy oslavených přátel a miláčků svých vykonané! Již mno
hdykráte prokázal Bůh veliká dobrodiní lidem modlivším se
k němu před obrazem toho neb onoho Svatého.

S. 161. Také ostatkům Svatých pravověřící křesťané poctu činí.

Svatá církev katolická se na sněmu Tridentském vta slova

vyjádřila: „Těla svatých mučedníků a jiných Svatých, kteráž
byla živými údy Kristovými a chrámy Ducha svatého, a též bu
dou od něho k životu věčnému vzkříšena a oslavena, mají vě
řící v poctivosti míti, jakož taková, skrze něžto se lidem od
Boha mnoho dobrodiní uděluje.““) Tato slova církve Boží jsou
zajisté pravdivá; nebo slušíli obrazy Svatých ctíti, sluší jistě 1
ostatkům jejich poctu činiti, jakožto věcem, kteréž bezprostředně
od nich pocházejí, a ceny i hodnosti od nich nabývají. Jsou
ale ostatky vůbec všecky věci, kteréž nám po Svatých pozů
staly, jako: oděv, knihy, částky jejich těl; hroby, v nichž po
hřben leží, nástroje, jimiž mučeni byli atd.

Lidé vůbec všecko mají u vážnosti, cožkoli od znameni
tých a milovaných osob pochází. Jestliže neuprositelná smrť
břitkou svou kosou vazby věrného přátelství přeťala, jest nám
vše, což nám po věrném příteli pozůstalo, milé a drahé. Ó! jakž
sobě váží zdárné děti oděvu, jejž po milovaných zdědily rodi
čích! Jak bedlivě chová věrný manžel toho, což mu drahá
manželka pozůstavila! S jakou uctivostí ukládá vděčný člověk
1 nepatrných věcí, kteréž mu dobrodinec jeho odkázal! Již ja
kýmsi přistvořeným citem býváme k tomu vedeni, bychom všeho

*) Sess. 25.
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toho sobě vážili, což k nám koli od milovaných, drahých a vzá
cných osob dochází, a čím vzácnější osoba, tím dražší věc, kte
rouž pozůstavila. Sám jeden učený a pověstný protestant z časů
novějších, jmenem Krummacher, takto vyznal: „Jest člověku
přirozeno, ostatky znamenitých lidí v poctivosti -míti. Již Ří
mané chovali popel a ostatky milovaných zemřelých co svaté
věci.“') I pročbychom neměli tedy ctíti ostatků těch svatých
osob, jichžto zásluhy žádný jazyk vypraviti nemůže, a jenž již
„dědicové Boží, spolu pak dědicové Kristovi jsou ?2“ (Řím. 8, 5.)
Oni těla svá posvětili tou krví, kterouž pro Krista vylili; omni
těla svá posvětili živou věrou, pevnou nadějí a plamennou lá
skou, i všemi cnostmi, v nichžto až do konce setrvali. Bůh, kte
rýž v nich s milostí svou přebýval, kterýž těla jejich chrámem
svým učinil, neopustil jich ani po smrti. To tělo, kteréž pro
něj trpělo, kteréž s duší spolu čest a slávu jeho rozmáhalo,
zasloužilo i s duší spolu odměněno býti. A protož všemocný
a spravedlivý Bůh nejednoho Svatého zvelebil a oslavil tím, že
tělesnou schránku duše jeho chránil přede vším porušením a ze
tlením, a že celé údy těl Svatých neporušeny zůstaly, jakož ku
příkladu u nás v Čechách po 336 letech na jazyku svatého
Jana Nepomuckého stalo se, aby tak písmo naplněno bylo,
řkoucí: „Nedáš svatému svému vidět porušení.“ (Žalm 15,10.)

Slušno tedy jest, abychom i my ostatky Svatých v pocti
vosti měli, an Bůh sám je v poctivosti má. Neříkej nikdo, že
v tom jest cos pověrčivého aneb nenáležitého; neb všecka úcta,
kterouž svatá církev katolická svatým ostatkům vzdává, a vzdá
vati radí, toliko na tom záleží, že je co nejdražší poklady a
klenoty na památku chová, všelijakou zevnitřní ozdobou krášlí,
a věřícím k líbání podává. Přes to přese všecko úcta jim vzdá
vaná směřuje předkem k Bohu, jehož všemohoucnost, moudrost
a dobrota se v nich jasným světlem ukázala. "Tou příčinou dí
svatý Jeroným: „Cříme ostatky mučedníků, abychom onoho,
jehož jsou mučedníci, zvelebili; ctíme služebníky, abychom
Pána poctili.“*)

') Die alte und neue Zeit 1828. *) Epist. 58.
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Písmo svaté ač nepřikazuje, však také nezakazuje, ostatků
svatých míti v uctivosti. Mojžíš táhna s lidem Israelským
z Egypta, kosti Josefovy s sebou vzal. (2. Mojž. 13, 19.) A po
něvadž Hospodin v kostech těchto moc a slávu svou zjeviti rá
čil tak, že prorokovaly ; tedy tím samým je oslavil. Přikázal
také Mojžíš, nádobu manny zachovati potomním národům (2. Mojž.
16, 19.), a prut Aronův ve svatyni uložiti. (4. Mojž. 17, 10.)
Což se pak zvláště částek z těl Svatých tkne, výslovně dí pí
smo: „Drahá jest před obličejem Hospodinovým snmurtsvatých

Jeho (Žalm 115, 15.), a ostříháť om všecky kosti jejich, a ne
bude zmařena žádná z mich“ (Žalm 33, 21.)

Hned na počátku církve věřící Kristovi ostatky svatých
mučedníků u veliké chovali uctivosti. Oni ctili ostatky tyto,
aby poctili toho, jehožto milost učinila je mučedníky. Mámeť
ze spisů Eusebia, Jana Zlatoústého, Cyrilla Jerusalémského, Je
ronýma a jiných učitelů a otců nejstarších, že se již za časů
apoštolských svatým ostatkům prokazovala pocta. S jakou ucti
vostí měli se ku př. první věřící k tělům svatého Petra a Pa
vla! Hned po jejich mučednické smrti vzali těla jejich, na
zvláštním místě položili, chrám zde ustavili a ze všech stran
světa tam putovali. Podobnou poctu činili Antiochenští ostat
kům biskupa svatého Ignacia. Svatý Ignác, jenž od samých
apoštolů vyučen byl, leta Páně 107 na rozkaz císaře Trajana
v Římě líté zvěři předhozen pro Krista život položil. Jako ale
Mojžíš s uctivostí vynesl z Egvpta kosti Josefovy: rovně tak i
Antiochenští mřtvé tělo svatého biskupa svého z Říma do Anti
ochie na svých ramenách odnesli s uctivostí velikou. I vyplnilo
se, čemuž tentýž svatý biskup za svého života učil, „že (totiž)
an kosti těch, kteříž Bohu sloužili, bez pocty meostanou“ ")
I Smyrnenští ostatky svatého Polykarpa, jenž 1. P. 168 za živa
upálen byl, uctivě sebrali, a v slušném místě uložili. Byli pak
jun dle vlastního vyznání tito jeho ostatkové dražší než zlato
a stříbro.“) A tomu, kdožby se tázal, proč jim tyto ostatky

1) Acta S. Ignatii. *) Euseb. Histor. tom. 4. c. 15. — V jak veliké uctivosti
mívali pravověrní křesťané svaté ostatky, dokazujou i následující dva příkla
dové. Když I. P. 437 tělo svatého Jana Zlatoústého z Komony, kdežto tento
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tak milé, vzácné a drahé byly, proč je s takou nábožností ctili,
a s takou uctivostí schovávali, odpovídá sv. otec Ambrož, uči
tel církve z 4. století, takto: „Útill v těle mučedníka jizvy a
rány pro Krista přijaté; ctili prach, vyznáním Páně posvěcený;
ctili tělo, kteréž jim Pána milovati ukazovalo, kteréž je vy
učilo, pro Pána smrti se nebáti, a kteréž s Kristem kralovati
bude v nebi.“ *) Nuže, tak hned na úsvitě svaté církve měli
se pravověrní křesťané k ostatkům Svatých, a jelikož jsouce
bezprostředně od svatých apoštolů vyučeni, nám svým světlem
svítiti mají, pročbychom i my svatých ostatků neměli v uctivosti?

Dále učí také písmo svaté, že všemohoucí Bůh mnohdy
skrze ostatky svých milých svatých i divy a zázraky činil,
chtěje jich tak před světem oslaviti. Prorok Eliseus ku př. ne

svatý biskup ve vyhnanství umřel, přenešeno mělo býti do Konstantinopoli,
sešli se biskupové, kněží, mniši, poustevníci a nesčíslní zástupové lidu z nej
vzdálenějších krajin, a to veškero mnozství lidu doprovázelo svaté tělo to
až do Ronstantinopoli. Kde se koli noclehovalo, všecky ulice a domy Se osví
tily, chrámové celou noc zůstali otevření a lid trval na modlitbách, chválu
Boží prozpěvujíc. když ale ten velečetný a slavný průvod přišel do Chalce
donu, odložil císař Theodosius, mladší, korunu a svlékl s sebe roucho císař
ske, vyšel mu vstříc s patriarchou a vším duchovenstvem Konstantinopolitán
ským, s celým dvorem svým a se všemi úředníky svými. V oděvu kajicím při
stoupil císař k svatým ostatkům, vrhl se na zemi, čelem i očima svýma do
tekl se stříbrné rakve a prosil ve jmenu svých zemřelých rodičů oslaveného
a v nebi již se -radujicího ducha svatého Jana, by odpustil ty křivdy a urážky,
kteréž mu od jeho otce Arkádia a matky jeho návodem zlých lidí zde na
zemi učiněny byly. Na to se odebral průvod dále, kráčející s velikou slávou
do Koustantinopoli. Ostatky svatého biskupa nešeny byly do chrámu svatých
apoštolů, kdežto se pochovávali císařové a patriarchové Konstantinopolitánští.
U přítomnosti císaře, celého dvora jeho a všeho lidu uvítal nyní patriarcha
Proklus svatého Jana co laskavého otce, jenž k dětem svým přichází, a pro
sil ho, by v radosti nebeské nezapomenul na své bývalé stádečko, alebrž svou
před trůnem Božím přímluvou mu byl nápomocen. — Svatý Ludvík, král fran
couzský, koupil za velikou sumu peněz od Benátčanů korunu trnovou Krista.
Ježíše. Tento nástroj utrpení Kristova byl Benátčanům do zástavy dán od
řeckého císaře. Když slavné vyslanství přineslo korunu tu do země Fran
couzské, šli jí naproti král, matka jeho, synové a hratří, a mnoho pánů a bi
skupů. Bylať v zlaté nádobě, kterážto zase v stříbrné truhličce uzavřena
byla. Vzezřev král na tyto drahé ostatky počal hořce plakati a je líbati.
Sám teď nesl tento poklad s bratrem svým Robertem. Oba měli odkrytou
hlavu, byli bosi, a kajicím rouchem oděni. Též veškeré šlechtictvo a velicí
zástupové bosýma nohama vyprovázeli drahý klenot tento.

+) Serm. 92. de Naz.
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toliko za živa mocí Boží činil veliké divy, nobrž i po smrti ta
milost Boží neopustila těla jeho. Neboť máme z písma, že
mrtvý, položen jsa do hrobu jeho, pouhým dotknutím se jeho kostí
byl vzkříšen. (4. Král. 13, 21,) A netoliko těla Svatých, nýbrž
1 rozličné věci od nich pocházející, touže mocí od Boha byly
obdařeny. Plášť na nebe vzatého Eliáše zázračnou moc svou
zjevil Eliseovi, kterýž jim rozděliv vody, učinil sobě cestu skrze
vodu. (4. Král. 2, 14.) Žena, dvanáct let krvotokem ztrudněná,
pouhým dotknutím se roucha Páně byla uzdravena. (Mat. 9.)
Šátky a pásky z těla Pavlova uzdravoval Bůh nemocné, na
kteréž kladeny byly. (Skut. apošt. 19, 11.) A zda nevíme též
Z písma, že věřící vynášeli své nemocné na ulice, aby, kdyžby
šel Petr svatý, aspoň jeho stín zastínil na někoho z nich?
I byli ti, kteříž takovou důvěrnost měli, pouhým stínem Petro
vým osvobození od nemoci svých. (Skut. apošt. 5, 15.) Zázraky,
kteréž Bůh skrze ostatky Svatých učiniti ráčil, vypisují také
svatý Ambrož a svatý Augustin rozsoudným a věrohodným pe
rem. A svatý Efrem výslovně praví: „Milost Ducha svatého spočívá
týž a týž na ostatcích Svatých, působíc skrze ně zázraky.“ “)
Že pravdu napsal tento sv. otec, i za našich časů se mnohou
zkušeností prokazuje. Nebť jak mnohá vzezřením na tyto drahé
ostatky oslavených přátel Božích rozhorlená a roznícená modlitbabýváodBohavyslyšána?© Jakmnohýažposudskrze
nábožnou důvěru ve svaté ostatky nalézá u Boha pomoci a mi
losti! Vímeť ovšem, že tyto ostatky samy o sobě toho způso
biti nemohou, aby mrtvý byl vzkříšen, nemocný uzdraven, aneb
nějaké jiné dobrodiní Boží k nám přišlo. Neboť nic jiného
nejsou, než pozůstalosti pouhých lidí, lidí smrtelných, jakový
mižto 1 my jsme. Nemají tedy a nemohou míti do sebe žádné
nadpřirozené moci a síly. Než ale chce-li tomu Bůh, mohou
ovšem býti nástrojové jeho všemohoucnosti, mohou ovšem kří
sti z mrtvých jako kosti Eliseovy, mohou uzdravovati jako
uzdravoval podolek Páně, a jako uzdravovaly stín Petrův a
šátky, Pavlovy. Bůh libo-li mu jest, divy a zázraky činiti,

*) In encom. omn. Mart.
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může i z kamení vzbuditi syny Abrahamovy. (Mat. 3, 9.)
Sám Luther v dobách vášněmi nezkalených vyznal: „Nikdo ne
můž zapříti, že až podnes při tělích a hrobích milých Svatých
Pán Bůh patrné činí zázraky.““) A výše dotčený protestant
Krummacher v ten rozum píše: „Není proti rozumu, věřiti, že
ty kosti, v kterýchž jednou svatá duše obývala, mohou, an
tomu Bůh chce, blahodějnou mocí zevnitř působiti.“?*) Posléz
dějí-li se zde onde některé pověry se svatými ostatky, věz
každý, že se dějí proti vůli církve svaté. Církev vždy vyhle
dávala jistoty, prvé než ostatky toho neb onoho Svatého k ucténí
předložila. Již na pátém sněmu Karthaginenském, 1. P. 401.,
nařízeno bylo, aby se žádných ostatků nepřijímalo, lečby je
řádný biskup za pravé uznal. Na sněmu Lateránském obzvlášt
ním nařízením bylo uzavřeno, aby nikdo v nově nalezených
ostatků k uctění nevystavoval, dokavadžby za pravé a ctihodné
uznány nebyly.

(Vědouce, že Bůh sám poctil ostatky Svatých,
a) chtějme i my jim slušnou poctu činiti. Možná-li k dra

hým těmto ostatkům se přiblížiti, aneb zraky svoje k nim obrá
tit, bychom spolu nábožných a spasitelných hnutí v sobě ne
pocítili? Není-li člověku hledícímu na tyto drahé jejich pozů
stalosti, jakoby někdo k němu mluvil: Tyto nohy toliko po
spravedlivých cestách kráčely, pohybovavše se, aby sklíčenému
co nejrychleji ku pomoci přispěly. Tyto ruce se od všeho zlého
zdržely, byvše čisté a nepoškvrněné. Tato ústa jen čest a chválu
Boží prozpěvovala, hlásajíce světu slovo míru a spásy. Tento
jazyk nikdy nepoklesl a nesloužil sebe nehodným. (Ekles. 25, 11.)
Všickni tito oudové byli jsou jen nástrojové cnosti a lásky,
byli jsou „ouďové Kristovi a chrám Ducha svatého“. (1. Kor.
3, 17.), a budou zase jednou od Krista vzkříšení a oslaveni.
Jestliže ale oudy Kristovými a chrámem Ducha svatého byli,
slušno zajisté a náležito jest, bychom jim poctu činili, Syn
Boží blahoslavil Petra ještě na živě byvšího, že vyznal Bozství
jeho. (Mat. 16, 17. 18.): a my bychom neblahoslavili ostatků

') Tom. 1 Jenen. f. 65. *) 1. c.
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těch přátel Božích, kteříž u vyznání Pána Ježíše a svaté víry
jeho až do smrti věrně setrvali? Stavíme pomníky milovaným
a zasloužilým osobám, s uctivostí chováme jejich vlasy a všecko,
což od nich pochází: a ostatkům věrných přátel Božích žádné
bychom neprokazovaly pocty? „Dávejte všem, cožjste povinní“
dí sv. Pavel, „tomu čest, komu čest.“ (Řím. 13, 7.)

b) Prokazuje-li ale také Bůh mnohdykráte lidem skrze
svaté ostatky veliká dobrodiní, tedy s důvěrou k nim se utí
kejme. Bůh může i nám skrze ně mnoho dobrého prokázati,
a modlitby naše skrze ně vyslyšeti. A učiní to jistě, jestliže
pokání činiti, a život svůj příkladem Svatých jeho spravovati
budeme. Protož napravme dřív života svého, a pak s církví
svatou k Bohu se modleme: „Skrze zásluhy Svatých, jejichžto
ostatkové pod tímto oltářem jsou, prosíme tebe, ó Pane! budiž
k nám laskavým, jakož jsi byl k těmto Svatým; odpusť nám,
jakož těmto Svatým; ospravedlniž nás, jako tyto Svaté; oslav
nás, jakož jsi je oslavil po všecky věky věkův. Amen.“

$, 162 Křesťané pravověrní vzývají oslavené miláčky Boží.

Velikými bědami stírání byli synové Israelští, když Holo
fernes se vším vojskem svým proti nim povstal, Bethulii oblehl,
a hladem 1 žízní, mečem 1 ohněm jim hrozil. Ve svrchované
této bídě své obrátili se Oziáš i kněží, vidouce, an modlitby
a posty jejich nic neprospívají, k nábožné Judith, řkouce: „Mo

důž se za nás. nebo žena svatá jsi, a bojící se Boha.“
(Judith 8, 29.) Judith se za lid modlila, a byla vyslyšána:
Holofernes byl zabit a Bethulia před zkázou uchráněna. Svatý
Pavel, onen veliký apoštol národů, jenž tak mnoho pro Krista
trpěl, a se tolikerými zásluhami Bohu milým stal, netoliko sám
se modlil, alebrž i věřících často žádal, by i oni se za něj

k Bohu modlili. Důkazem toho jsou mnohá místa v listech jeho
k věřícím učiněných. Posléz písmo svaté výslovně to nejen
za Bohu milou věc prohlašuje, alebrž i přikazuje, bychom se
za sebe vespolek modlili. — Sluší-li ale, poroučeti se do mo
dliteb lidí v hříšném těle ještě chodících, proč by mnohem více
neslušelo, k těm se o přímluvu utíkati, jenž zde na zemi svatě
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živi byvše, již na nebi s Kristem kralují? Sluší-li, bychom se
za sebe vespolek modlili, sluší to zajisté 1 tehdáž, an smrt
jedny od druhých rozdělila; neboť jako smrtí láska nevypadá,
rovně tak se i modlitbě a přímluvě skrze smrt konec nečiní.
Může-li osiřelé dítě k rodičům svým na věčnost odešlým vo
lati, aby se za ně modlili, jakož se za ně modlili, byvše ještě
na zemi: pročby nesmělo i jiných také oslavených duchů, a
zejmena těch, kteréž Bůh sám poctil a oslavil, vzývati a k nim
se o přímluvu utíkati? Za starého zákona poroučeli se synové
lidu vyvoleného do přímluvy otcův svých, Abrahama, Isáka,
Jakoba, Mojžíše a jiných, a nám by nemělo býti dovoleno,
k těm se o přímluvu utíkati, jenž s Kristem trpěli, a s Kristem
teď se již v nebi radují? “)

Však ale zda svatí v nebi skutečně se za nás modlí a

a orodují u Boha? Tito oslavení přátelé Boží nepřestali býti
spoluoudové a bratří naši. Jejich láska k nám zde pozůstalým
neustydla, alebrž, poněvadž pramenu vší lásky, jenž jest Bůh,
bližšími se stali, mnohem ještě více se rozhojnila. A poněvadž
jestliže láskou tou rozžeti již zde na zemi za nás bratry své
se modlili; jistě se mnohem vroucněji nyní v onom blaženém
svém životě modlí za nás, zde ještě putující a pomoci jejich
potřebné bratry své. Judas Machabejský slyšel hlas s nebe
k němu řkoucí, že Jeremiáš prorok Boží, dávno již na věčnost
odešlý, milovník jest lidu Israelského, a že mnoho se modlí za

+) Jakkoli se protestanti v knihách učení tomuto na odpor staví, však na ka
zatelnách přece je hlásají. Superintendent doktor Ruperti v pohřebním ká
zaní na památku zemřelého professora doktora Karla Stáudleina takto zavírá
reč: „Nábožný duchu zvěčnělého našeho kazatele, jehož ztrátu bolestně plá
čeme, ty potřebí nemáš, bychom tebe Bohu a slovu jeho milosti poroučeli.
Kdekoli nyní přebýváš, již přání našeho, modlitby naší nepotřebuješ. Spro
štěn utrpení a těžkostí, jakož i vad a poblouznění toho viditelného světla zí
ráš čistým zrakem toho jasného světla pravdy tebou neustále až do posled
ního vzdechnutí hledané. Než my, jichž v dáli a cizině jsi zůstavil, my toho
potřebí máme, by rozpomínání na tebe nás sílilo, vzdělávalo, a tvé paměti
nás učinilo hodnými. Poruč nás do milosti Boží, blíže k ní nás přivodě.“
Slovy „nyní zíráš čistým zrakem toho jasného světla pravdy“ vyhlašuje pan
superintendent zemřelého professora za nebešťana, či svatého, slova ale „po
ruč nás do milosti Boži“ atd. jinak slyšána býti nemohou, leč že nebožtík
za přímluvu a orodování se vzývá. — Viz Časopis pro katolické duchovenstvo.
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lid a veškero svaté město. (2. Machab. 15, 14.) Čteme též ve
zjevení svatého Jana, že Svatí modlitby svoje i naše, kteréž
jsou co baně zlaté, plné vonných věcí, Pánu Bohu přednášejí.
(Zjev. 5, 8.) A svatý otec Jeroným příčinou té věci v ta slova
řekl: „Mohouli apoštolé a mučedníci, an jestě v těle obývají,
a sami 0 sebe pečovati musí, za jiné se modliti; tím více to
činiti mohou, an již dosáhli koruny vítězství a slávy.“ “)

Nastává ale otázka, zda svatí v nebi mohou to věděti, zač
je prosíme, nejsouce vševědoucí? Svatých vědomost jest ovšem
obmezena; než oni na tvář Doží ustavičně hledí, a v Bohu
všecky věci vidí a poznávají, které k rozmnožení jejich blaže
nosti slouží. A nepravíli písmo, že jasnost Boží osvěcuje spra
vedlivé, a že tam uúBoha ani noci ani temnosti není? (Zjev.
22, 4. 5.) K tomu pak, aby věděli, čehož potřebujeme, neníť
třeba, by byli vševědoucí. Neb zda neputovali sami v tomto
plačtivém údolí, ve kterémž my posud putujeme? Zda nebyli
sami těmiže bědami a strastmi stíráni a Ssvíráni, kteréž nás
posud stíhají? Zda jen na nás doléhájí všeliká pokušení k hříchu,
a na ně nedoléhala žádná? Zdaž i oni netrpěli toho všeho, co
my posud trpíme, a potřební nebyli toho, čeho my posud po
třebí máme? Protož nelze za něco jich prositi, cožby jim již
napřed nebylo známo. Bůh pak mnohým z nich juž zde na
zemi udělil paprsků své vševědoucnosti, tak že skryté a bu
doucí věci jich tajny nebyly. Samuel věděl, což Saul myslil
v srdci svém. (1. Král. 9, 17) Daniel věděl myšlení Nabucho
donosorovo. (Daniel 2.) Eluseas věděl, co král tajně mluvil

(4. Král. 6, 11.), a co jeho služebník s Námanem na cestě
jednal. (4. Král. 5, 26.) Josef věděl výklad snu Faraonova
(1. Mojž. 41.), a svatý Petr znal tajnou úmluvu Ananiáše a
manželky jeho. (Skut. Apošt. 5.) Jestliže ale tito miláčkové
Boží již za svého života vezdejšího osvícením Božím mohli
skryté a tajné věci věděti, pročby týmž osvícením Božím jich
věděti nemohli v životě druhém? Avšak že v skutku mají na
věčnosti vědomost toho, což se zde děje, neklamné slovo Boží

*) Lib. advers. Vigilant.

Jirsík, dogmatika, ol
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učí. Oniáš a Jeremiáš měli na věčnosti vědomost o soužení

lidu Israelského. (2. Machab. 15.) Také Mojžíš a Samuel vě
děli v životě druhém o strastech národu židovského, neboť Bůh
řekl, že ho od nich neosvobodí, by třeba Mojžíš a Samuel před
něj předstoupili, a se přimlouvali. (Jerem. 15, 1.) Věděl také
Eliáš v druhém životě o hanebnostech krále Joráma; archanděl
Rafael o dobrých skutcích starého Tobiáše (Job. 12, 12.), a
Abraham o volání a vzývání boháče v pekle, neboť mu odpo
věděl na jeho prosbu. (Luk. 16, 31.) Konečně majíli andělé
v nebi vědomost toho, když na zemi hříšník pokání činí;
pročby také Svatí to nevěděli, jenž jsou jako andělé Boží?
(Luk. 15, 7. Mat. 22, 30.) Pokudž ale vědí o pokání, kteréž
zde hříšník činí; pročby též nevěděli o jiných potřebách našich
a o naší prosbě, kterouž k nim posíláme? Avšak dejme tomu,
žeby nic nevěděli o modlitbách našich, přece by dobré a uži
tečné bylo, je vzývati. Neb dle toho obcování, kteréž mají
s těmi, jenž je vzývají, jistě se také u Boha za ně přimlou
vají, byt 1 nevěděli, kteří to jsou a jaké potřeby mají.

Že pak přímluva jejich jest platná, průvodnoť jest z toho,
že Bůh každý dobrý a milosrdný skutek schvaluje a odmě
ňuje. Takovým dobrým a milosrdným skutkem jest ale
také přímluva Svatých. Písmo dí, že modlitba spravedlivého
mnoho může (Jak. 5, 16.), a ukazuje v jasném světle, což již
všecko vymohla. Mojžíš se modlil k Bohu, aby odejmul od
lidu Israelského ohnivé hady, a obdržel od Boha, oč prosil.
(4. Mojž. 21.) Samuel vzýval Boha, aby syny Israelské osvo
bodil od Filistinských, a byl vyslyšán. (1. Král. 7, 8.) Byla-li
modlitba zde na zemi žijících od Boha vyslyšána: tím spíše vy
slyšána bude, an jsou již v nebi ve společenství Boha svého.
Nakloňujeli Bůh uši své k prosbám ještě v hříšném těle cho
dících lidí spravedlivých: jistě daleko laskavějším a dobrotivěj
ším býti se prokazuje k prosbám již oslavených přátel a mi
láčků svých. Aneb zdali mu nejsou tak milé ty prosby a pří
mluvy, kteréž mu přednášejí miláčkové jeho v nebi již s ním
spojení, jakož ony prosby a přímluvy hříšných a chybám pod
robených lidí, jenž posud v těžkém boji na zemi trvají? Pravda
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pravdoucí je, že Bůh je rád slyší, a že nemůže jim odepříti
toho, čehož neodepírá v nábožnosti a spravedlnosti modlícím se
na zemi. Sám Luther význal: „Skrze Svaté mnohých milostí
od Boha dosahujeme; a oni mnoho u Boha mohou.“") V ten
smysl píše 1 Blackmore, Angličan a na slovo vzatý protestant,
an dí: „Hned za nejprvnějších časů modlili se křesťané při
službách Božích: Připomínáme sobě svaté apoštoly a mučed

níky, bychom skrze jejich přímluvu odpuštění dosáhli.“ *) Než
proč uvozujeme svědectví jinověrců, ant nám svatí Otcové a
učitelové církevní z prvních hned věků dostatečné svědectví dá
vají? Nemohouce všech zde uvésti, připomínáme Origena, cír
kevního spisovatele z 3. století, kterýž v ta slova píše: „Padnu
na kolena svá, a poněvadž hříšníkem jsa, dosti srdnatosti ne
mám, modlitbu svou Bohu přednášeti, budu všech Svatých ku
pomoci své vzývati. Ó vy Svatí na nebesích, se skroušenými
vzdechy a slzavýma očima vás prosím, skloňte za mne bídného
hříšníka před Bohem smilování kolena svá.“*) A svatý Efrem
z Edessy takto se modlil: „Prosím vás, svatí mučedníci, jenž
jste tak mnoho pro našeho Pána trpěli, buďte naši prostředníci
u něho, aby nám své milosti udělil“ *)

Nikomu se ovšem nezabraňuje, modlitbou svou upřímo
k Bohu se obrátiti; neboť církev Boží nepřikazuje vzývání Sva
tých, alebrž toliko praví, že dobré jest a prospěšné, Svaté vzý
vati; a ne sice proto, jakoby sami o sobě mohli nám něco dáti,
ale že mohou u Boha mnoho dobrého nám vyprositi. *) Jakkoli
ale není k spasení nevyhnutelně třeba k Svatým se o přímluvu
utíkati, a člověk modlitbou svou hned upřímo k Bohu se může
obrátiti: však lépe každý učiní, smejšlíli mírně a pokorně o
sobě, a jsa nehodnosti své sobě povědom, hledá dříve přátel a
orodovníků u Boha, kteřížby nehodnost jeho zásluhami svými a
přímluvami zastírajíce, Boha mu nakloněného činili. Protestanti
připouštějí, že jest život Svatých následování hoden, a že dlužno,
tímto následováním je ctíti; připouštějí dále, žeby se vůbec 1
za církev přimlouvali; ale abysme je o přímluvu prosili, tomu

1) De 10 pracept. c. 5. *) Christliche Alterthůmer Th. 2. 1769. S. 302. *) In
lamentatione. *) Encom. in S. Mart. *) Concil. Trident. sess. 25.

31*
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odpírají, ježto Kristus sám jediný jest náš prostředník. Jaké
to podivné rozumování! — Svatí za nás sice Boha prosí, za
nás vůbec orodují, a tím nesahají v prostřednický úřad Kristův ;
za to ale, aby se za nás přimlouvali, jich prositi nemáme, po
něvadž by prý taková prosba naše Pána Ježíše urazila. — Jeli
modlitba a přímluva jejich Pánu Bohu milá a příjemná, proč
by se nelíbila Bohu také prosba naše, kterou této přímluvyvyhledáváme?© MarnéjesttoodvolávánísenaKristaPána,
jediného prostředníka mezi Bohem a lidmi. Ježíš Kristus jest
ovšem prvním a hlavním prostředníkem naším, avšak jeho pro
střednictví děje se vykoupením, spasením, milováním, pomáhá
ním a dáváním. Svatí jsou též prostředníci naši, ale v jiném
smyslu, ježto se zase u Krista, Syna Božího za nás přimlou
vají, a milost jeho nám vyjednávají. Kristus Pán jest prostřed
níkem naším, sám o sobě, skrze sebe a své zásluhy. Svatí ale toliko
skrze své přímluvy, skrze své orodování. Protož také v litanii
voláme k Pánu Ježíši: „Smiluj se nad námi, tě prosíme, uslyš
nás, vysvoboď nás Pane!“ Svaté pak, poněvadž Bohu jsou milí,
prosíme, aby se za nás přimlouvali, říkajíce: „Orodujte za nás!“
Tou příčinou také každou církevní modlitbu, i také tu, kterou
se k Svatým o přímluvu utíkáme, těmito slovy zavíráme; „Skrze
Pána našeho, Ježíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou živ jest
a kraluje na věky věkův. Amen.“ Kristus Pán jest tedy a zů
stává „slunce spravedlnosti“ by i svatí se co krásné hvězdy
okolo něho skvěli. Jako slunce na nebeské báni ani světla ani

krásy tím netratí, že okolo sebe má mnoho světel a stkvoucích
hvězd: rovně tak i sláva Syna Božího se tím nikoli nezatem
ňuje, že svaté co krásné hvězdy přitáhl k sobě, zůčastniv je
slávy své. Což i Angličan a protestant Montagne vyznává, an
praví: „Ovšem se přiznávám, že vzýváním svatých Kristovo
prostřednictví žádné ujmy netrpí.“ *“)Nad to výše, jestliže pří
mluvou Svatých, kteréž vyhledáváme, Kristovu prostřednictví
ujmu činíme: proč pak apoštol svatý Pavel Efesských, Kolosen
ských a Thesalonicenských tak snažně prosil, by se zaň modlili,

*) On Invocation of Saints.
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a u Boha přimlouvali? Nač a proč hledal tolik prostředníků
a přímluvčí u Boha, maje jediného svého prostředníka Krista
Pána ?

Nejposléze pozastavují se také na tom někteří, že katolíci
ve zvláštních příčinách se k zvláštním Svatým o přímluvu utí
kají. Jestliže však v jedné potřebě se k tomu, v jiné k ji
nému Svatému utíkáme, neděje se to proto, jakobychom některým
Svatým zvláštní nějakou moc připisovali; nobrž toliko proto,
poněvadž nás i písmo i zkušení učí, že Bůh rozličné dary své
rozličným osobám rozdává, oslavujíc rozdílným způsobem zde
na zemi 1 v nebi miláčky své. Poněvadž jeden z nich v tom,
druhý v jiném se vyznamenal, protož vzýváme také jednoho
v té, druhého v jiné strasti a potřebě, tou nadějí se kojíce,
že na přímluvu jeho od Boha posilněni budeme, bychom v téže
cnosti prospívali, v kteréž onen Švatý prospíval, k němuž se
utíkáme. Podobně jeden Svatý to, druhý ono přetrpěl. Již se
ale opět těšíme tou nadějí, že ten, jenž s námi stejnou měrou
„sám trpěl a pokouším byl, mocen jest i těm, kteříž pokoušen
bývají, spomáhati (totiž přímluvou svou.)“ (Žid. 2, 18.)

a) Svatí jsou přátelé a miláčkové Boží. Pán Bůh je mi
luje a rád slyší, a skrze né a pro ně lidem často milostiv
bývá. Od mnohé prosby a modlitby naší odvrátilby snad spra
vedlivý Bůh tvář svou, kdyby ji tito svatí naši přátelé a oro
dovníci přímluvami svými nepodpíral. Vzývejme tedy Svaté!
vzývejme je vůbec, neboť nevíme, který z nich tam v nebi,
svatou k nám jsa rozžat láskou, o spasení naše pečuje. Vzý
vejme je ale také zvláště, a zejmena ty, jichžto jmena na křtu
svatém a ve svátosti svatého biřmování jsou nám dána. Tit
jsou zvláštní ochrancové, přátelé a dobrodincové naši, a protož
se k nim důvěrně utíkejme. Svatí apoštolové nechať se za nás
přimlouvají, bychom byli nejen posluchači ale i činitelé téhož
slova Božího, kteréhož símě oni jsou rozsívali. Svatí mučedníci
nechat za nás u Boha orodují, bychom tak neohroženě jako
oni jmeno Kristovo před světem oslavovali. Svatí vyznavači
nechať nám u Boha té milosti vyžádají, bychom stále víru vy
znávali, a „0 věci, kteréž svrchu jsou, a ne o ty, kteréž jsou
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na zemi, pečovali.“ (Kolos. 3, 2.) Svaté panny nechať nám
daru čistoty, a svatí kající darů Ducha svatého vyprosí, bychom
bázní Boží rozníceni, ovoce hodné pokání činili, a k Bohu se
zase obrátili, od kteréhož jsme se skrze hřích odvrátili. Jeden
každý z nás „k některému ze Svatých obrať se.“ (Job. 5, 1.)

b) Avšak nechtějme se domýšleti, že nám vzývání Svatých
něco prospěje, jestliže dobře a ctně živi nejsme, z hříchů
svých se nekajeme, a dobrých skutků nečiníme. Svatí milujou
jen ty, a jenom těch prosby a modlitby před trůn Boží doná
šejí, ježto věrní a praví jsou jejich následovníci.

c) Konečně vždy i k tomu prohlédejme, že jakkoli Svatí
jsou Pánu Bohu milí, nicméně že přece jsou jen lidé, že sami
ze sebe nic nemohou, a že jen svou přímluvou platně nám po
máhají. Vzývajíce tedy Svaté, nezapomínejme na Boha, jenž
sám jest všemocný dárce všech dobrých darů, a protož nechať
1 ty modlitby, kterýmiž se k Svatým o jejich přímluvu utíkáme,
předně a hlavně zří a směřují k Bohu.)

$. 163. O poctě Marie panny.

Mluvíce o poctě a vzývání Svatých, nemůžeme mlčením
pominouti poctu, kterou dlužní jsme královně všech Svatých,
blahoslavené panně Marii. Pověděli jsme už dříve na patřičném
místě, že Bůh lidí pro hřích prvotný na věky nezavrhl, nýbrž
že jim slíbil Messiáše, kterýž by je z vazeb hříchů a dábla
vykoupil, a jim brány nebeské opět odevřel. "Tento lidského
pokolení Spasitel byl Syn Boží od věčnosti zplozený, kterýž
měl na sebe vzíti člověčenství, aby jakožto Bůh a spolu člověk
mohl vykonati to veliké dílo spasení lidského. Maje však „Svatý
všech Svatých“ vzíti na sebe lidské tělo, nemohl je na sebe
vzíti, leč z matky čisté, všeho i toho nejmenšího hříchu prázdné.
Ustanovil tedy Bůh Otec, aby působením Ducha svatého na
rodil se z panny, nižádnému, ani prvotnému hříchu nepodleha
jící, a tou příčinou učinil, aby bez poškvrny hříchu prvopočát
ného byla počata. Panna tato od Boha vyvolená jest Maria,
Důstojnost, ku kteréž ji povýšil Bůh, převyšuje všelikou dů
stojnost lidskou i andělskou. Čo je měsíc mezi hvězdami, to je
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Maria mezi Svatými. Jí se nižádný tvor ani lidský ani andělský
vyrovnati nemůže; neb ona jest ta nepoškvrněná panna, „z nážto
se narodil Ježíš, jenž slove Kristus“ (Mat. 1, 16.) Těmito
slovy jest všecko řečeno. Z ní se narodil Ježíš, vtělený Syn
Boha živého, jenž jest Bůh i spolu člověk. Matka, rodička Boží
je tedy Maria. Tím, že ji vyvolil za matku Syna svého, poctil
ji Bůh Otec v nejsvrchovanější míře, oslaviv ji nade všecky
dcery světa tohoto. Ji též Duch svatý poctil, učiniv ji zázrač
ným a tajemným působením svým bez poškvrnění panenské či
stoty matkou Spasitele světa, a opatřiv ji neobyčejnými dary a
milostmi, tak že v skutku po Ježíši Kristu, Synu svém, největší
lidskou dokonalostí zde byla ozdobena, a ve všem smýšlení a
jednání Synu svému podobna. A zdali jí nectil všech synů nej
lepší Syn její, Pán Ježíš? Útil ji zajisté co matku svou věrnou
a dobrou, z které vzal člověčenství na sebe, která ho ve svém
životě nosila, porodila, prsy svými kojila, z dětinství odchovala
a s ním spolu mnoho přetrpěla bolestí, zármutků a žalostí. On
ji ctil tak, že ač hodina jeho nebyla posud přišla, na její pří
mluvu učinil v Káni Galilejské první svůj zázrak, a že jedno
z posledních slov jeho na kříži promluvených směřovalo k ní,
jeho milené máti. A my bychom té tak svrchovaně od Boha
trojjediného poctěné a požehnané panně slušné pocty nevzdá
vali? Neníli chvála té panenské matky chválou Syna Božího,
od kteréhož ona, jako měsíc od slunce, své světlo a blesk svůjjestobdržela?© Nesměřujelivšecko,cožsekolinebeskététo
královně ke cti od lidí věrných děje a činí, ku poctivosti a
chvále Ježíše Krista?

Za těmi příčinami u veliké uctivosti měli ji svatí apoštolé
a první hned věřící. Útili ji a oslavovali, an ještě v smrtelném
těle chodila. Máme z letopisů, že věřící z dalekých krajin do
Efesu se odebírali, kdež ona za nějaký čas s apoštolem svatým
Janem obývala, aby se matku Spasitele svého znáti naučili, a
ji slušně poctili. Když však byla od Syna svého na nebe vzata,
tu křesťané daleko větší poctu jí vzdávali; neboť vůbec jmína
byla za královnu andělů a všech Svatých. Svatý Cyrill, biskupAlexandrinský,taktoknívzdychal:© „Dobrotivá,milostiplná
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slavná královno nebes! kýžby tě mohl člověk tak, jak za
sluhuješ, chváliti. Budiž odemne pozdravena, Maria, matko mého:
Boha, cti nejhodnější ochranitelkyně celého křesťanstva, světlo,
kteréž nikdy nehasne, skvoucí koruno všech blažených kůrů,
jasně svítící hvězdo pravdy a pravé lásky!“") A v takové
uctivosti měli ji všickni národové, jenž se obrátili na víru kře
sťanskou. Kdekoli kříž Kristův byl pozdvižen, kde se koli
chvála Syna Božího rozléhala, tamť i panenské matce jeho se
pocta vzdávala. Naplnilo se tedy, což tato požehnaná matka
Spasitele našeho vnuknutím Ducha svatého sama o sobě předpověděla,řkoucí:© „A7oďtétochvíleblahoslavenoumnena
zývati budou všickní národové“ (Luk. 1, 48.)

Poněvadž ale Maria matkou jest toho, který vzav na sebe
tělo lidské za bratra našeho se ráčil ponížiti: tou příčinou jesti
také matkou naší. Jakož taková miluje nás, a jest plna dobroty
a útrpnosti k nám. Ona milovala lidi, dokudž byla na zemi, a
odšedší odsud do nebeského království Syna svého, nepřestala
nás milovati, anobrž mnohem vroucněji nás teď miluje. Ona nic
tak snažně nežádá, než aby nám všem dobře a blaze bylo. A
protož u Boha ustavičně za nás oroduje, modlitby naše Pánu
Bohu a Synu svému přednáší, a svou přímluvou podpírá. Ona
nás u Syna svého vymlouvá, jestli jsme zhřešili; ona slzy naše
co drahé perly klade na oltář nestihlého milosrdenství jeho,
jestliže pokání činíme; ona, jestliže dobré skutky konáme, hoj
nou odplatu nám vyjednává; ona v každém čase, v každé po
třebě se pravou matkou naší býti ukazuje. A její přímluva
jest velmi účinlivá, nebo Syn její nemůže jí oslyšeti. (3. Král.
2, 20.) Protož také po všecky časy a hned na počátku církve
všickni věrní křesťané se k ní utíkali o přímluvu. Svatý Efrém
z Edessy se takto s věřícím lidem modlíval: „K tobě se utí
káme, svatá matko Boží! zastaň a ochraňuj nás křídlama svého
milosrdenství a dobroty své. Bože milosrdný, skrze přímluva
nejblahoslavenější panny Marie, všech andělů a všech Svatých
smiluj se nad námi.“ *) A svatý Athanas takto se modlíval,

') 5. Cyrilli Alex. Opera. *) Serm. de laudib. B. M. V.
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„Slyš, dcero Davidova, skloň ucho své k prosbám našim; k tobě
voláme, uslyš nás, nejsvětější panno, a otevři nám za naši
chatrnou poctu, kterouž ti vzdáváme, poklad své milosti. Svatá
Maria, královno nebes a matko Boží, pros za násl“ *) Posléz
i svatý otec Bernard v ta slova volal: „Ó Maria, matko naše,
z úst tvých vyplývá útěcha utrápeným, vykoupení vězňům, vy
svobození zajatým, spasení všem synům Adamovým.“*) A tak
jako od věků po všecky časy věrní ctitelové Syna Božího vzý
valil matku jeho; rovně tak až posud ji vzýváme. Vzýváme
matku Syna Božího obzvláště těmi slovy, kterýmiž archanděl
Gabriel (Luk. 1, 28.) a teta její svatá Alžběta (Luk. 1, 42.)
jí pozdravili. Vzýváme Marii těmi slovy, kteráž svatá církev
katolická Duchem svatým vedená a spravovaná ku pozdravení
tomu jest přidala, a jimiž na mateřské srdce její tu prosbu
klademe, by za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší u Boha
prosila. Vzýváme Marii též onou tak zvanou litanií loretánskou,
v kteréž rozličná krásná a líbezná jmena z písma svatého vzatá
jí dáváme, pokaždé opakujíce: „Oroduj za násl“

Tato jmena se snad mnohým zdají podivná, jelikož jejich
smyslu a významu neznají, a nevědí, proč jí říkáme: „zrcadlo
spravedlnosti, stolice moudrosti, příčino maší radosti, archo
úmluvy, bráno nebeská, hvězdo jitřní, uzdravení nemocných,
útočiště hříšníků“ atd. Však ale přestaliby se diviti, a neměliby
žádného pozastavení, kdyby pravému smyslu slov těch dobře
rozuměli, Že byla „zrcadlem spravedlnosti “ to jest, panna
úplně čistá, šlechetná a cnostná, vysvítá již ze slov archanděla
Gabriele, jenž z poručení Božího ji „malosti plnou“ nazval.
„Příčinou naší radosti“ jmenuje se proto, poněvadž nám po
rodila na svět toho, v němž všickni národové požehnán byli.JakožtomatkaBožíslujevšímprávem„stolicí© moudrosti“
neb Bůh, kteréhož v životě svém nosila, jest věčná moudrost.
Archa staré úmluvy zavírala v sobě zákon Boží, a tou příčinou
za svatou jmína jest byla. Požehnaná tato panna zavírala v sobě
Toho, jenž jest ustanovitel nového zákona, i ona tedy jesti

1) Serm. in Aunut. *) Homil. 4. super Missus.
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„archou,“ a sice daleko světější než ona starého zákona. Po
dobně se tak pravou stala „Avězdou jitřné,“ poněvadž jako
předoznamuje hvězda jitřní na obloze nebeské přicházející den,
podobně tak i Maria předoznamovala nám příchod onoho slunce,
které nám svítí do života věčného. Voláme k ní: „Bráno ne
beská /“ poněvadž nebývají od Boha zavržení a opuštěni, kdož
ji za přímluvu prosí, jakož svatý Bernard svědčí an dí: „Bez
pečný máš přístup ku Pánu Bohu, 6 člověče hříšný, když SynstojípředsvýmmilýmOtcemamatkapředSynem!“© Růží
duchovní, věží Davidovou, věží z slonových kostí, domem zla
tým nazývá se buď příčinou Krista, Syna svého, jenž vše da

leko převyšuje, což svět tento má krásného, drahého a skvost
ného, aneb také příčinou svých neobyčejných cností a té veliké
milosti, kterouž u Boha nalezla, a z které se teď co matka
jednorozeného Syna Božího bez přestaní raduje v království
nebeském. Nazýváme ji „uzďravením nemocných, útočištěm
hříšných a pomocmcí křesťanů,“ poněvadž nás není tajno, že
se před trůnem Syna svého ustavičně za nás přimlouvá, nám
svou přímluvoa vyjednávajíc mnoho dobrého jak pro duši tak
i pro tělo. Že pak konečně královnou nebeskou jest, násle
duje z toho, že jest matkou krále všech králův, jemuž dána
jest všecka moc na nebi i na zemi. A tak každé slovo v této
litanii založeno jest na onom přesvatém tajemství vtělení Božího
a vykoupení našeho. Všecka pak chvála, kterouž jí vzdáváme,
má svůj základ v Bozství Ježíše Krista, jenž z ní na sebe vzav
člověčenství, ráčil ji matkou svou učiniti.

a) Vědouce, že Maria jest „milosti plná, Pán s ní a
požehnaná mezi ženami“ že nás miluje, že mnoho platí u Boha
a Syna svého nejmilejšího, a že i naši dobrotivou jest matkou,
matkou plnou dobroty a lásky: mějme ji tedy v poctivosti, sy
novskou na ni skládajíce důvěru. Ona mocnou přímluvou svou
vyjednává nám přízeň a lásku Boží; na její přímluvu Kristus
Ježíš, Syn její, k prosbám a modlitbám našim milostivě se sklo
ňuje; její mateřská ruka nás střeže a ochraňuje před trůnem
Božím, a my bychom z celého srdce svého touto mocnou, utrp
nou a laskavou matku a přítelkyni svou u Boha nectili?
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C) Poněvadž dále Maria se mnoho za nás modlí, nás
u Syna svého zastává, za nás oroduje, a přímluvajejí jest velmi
mocná a účinná: protož vzývejme ji v nebezpečnostech, poku
šeních, bědách a souženích svých. Volejme k Marii každý den,
volejme často, zvláště pak, když se ráno, v poledne a u večer
k modlení zvoní, volejme tu s nábožným srdcem: Svatá Maria,
matko Boží, pros za nás! A na její mocnou přímluvu udělí
nám Bůh, čehož pro svou nehodnost nezasiuhujeme. *“)

+) Podivné uzdravení přihodilo se dne 9. května 1841 v nemocnici Genevské.
Tam kde se před třemi sty lety veliké roztržení církve oním vášnivým Kal
vinem stalo, tam Bůh oslavil sebe i církev katolickou. Dívka jedna na celé
pravé straně ochromená měla mezi plecema a prsama vřed dvou neb tří liber
ztíží, který jí působil nesmírné bolesti, nemoha od lékařů zléčen býti. Čtyry
leta a dva měsíce trvala již tato nemoc. Dívka pořád jenom na jedné straně
ležeti musila, poněvadž nesnesitelné bolesti jí to dělalo, když ji chtěli po
zdvihnouti aneb narovnati. Naposledy celý měsíc bolesti její tak zuřily, že
si prsy až do krve rozedrala, a že jí ruce svázány býti musely. I lidé nej
tvrdšího srdce nemohli se slzení zdržeti, vidouce, an tak tuze trpí. Jednoho
dne pravila ku knězi, kterýž ji den co den navštěvoval, takto: „Otče duchovní,
já bych ráda učinila slib nějaký, abych zdraví svého zase dosáhla. (Chci se
zasvětiti blahoslavené panně Marii, a k její poctě devítidenní pobožnost vy
konati.“ I počala v skutku hned dne 1. května tuto pobožnost s přijímáním
nejsvětější svátosti oltářní. Všickni o tom věděli. Kalvini ale, jenž u velikémpočtu© Genevějsou,ztohosijenposměchtropili,říkajíce:Uvidíme,
v neděli (to byl totiž devátý den) se to ukáže. Již tu byl večer soboty, a
ani to nejmenší bolestí ulevení se neshledalo; protož se nové ostré masti na
řídily. Na uzdravení nebylo ani pomyšlení. V neděli ráno ale přinášeje jí
kněz s tlukoucim srdcem večeři Páně, vidí ji hned při svém vkročení do ne
mocnice, an ubohá obě ruce spíná, a kříž dělá, což jindy činiti nemohla.
Prvni její slovo bylo: Chvála Bohu, já jsem uzdravena! A v skutku rameno
i noha byly všeho nedubu prosté, a ona ohyzdnárána zcela zmizela. Všickni
ostatní nemocní, jenž spolu S ní v té nemocnici leželi, zvolali: To jest zá
zrak! Rychle roznesla se tato pověst po celém městě. Nahrnulo se tolik lidí
k nemocnici, že posléz zvědavým přístup musil se zameziti. Přišel lékař, a
nemálo se podivil, slyše dívku, před tím skoro vší řečízbavenou, hlasitě mlu
viti. Slyše, že se jí velmi dobře vede, nechtěl prv svým uším, potom pak
když ji prohlžel, ani svým očím věřiti. Spatřil totiž, že i její rozežírající se
vřed i naběhlina zcela zmizely. Jako omráčený odešel. Po něm přišla man
želka helvetského duchovního, odeslaná od svého muže, kterýž tomu věřiti
nechtěl. Když pak mu manželka zvěstovala, že tomu tak v pravdě jest, při
šel sám, a řekl k nemocné: „Vaše modlitba jest vyslyšána ?“ Ano, milý pane,
odpověděla dívka, a vždyť jsem vám tento minulý týhoden to pravila, že Pán
Ježíš, tak dobrý Syn, své matce ničehož neodepře. „Arciť,“ nevrle prohodil
onen duchovní, a šel. A nyní přišlo osm lékařů nechtících tomu věřiti, a je
jich konečný úsudek byl ten, že dívka jest úplně uzdravena. Mnoho prote
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Pravověrní křesťané, aby oslaveným přátelům Božím vděč
nost, lásku a poctu svou prokázali, někdy putují na ta místa,
na kterýchž jednou ten neb onen Svatý přebýval, aneb kdež
se něco k zvláštní pobožnosti vzbuzujícího nalézá. Mnohdy
se pak toto putování u veliké společnosti a slavným průvodem
děje a koná. Dříve ale, než o tomto nábožném obyčeji řeč
učiníme, budiž nám dovoleno o procesích vůbec slovo nějaké
promluviti.

Procesí je slavný průvod, kteříž katoličtí křesťané v sluš
ném pořádku, za křížem a pod praporci jdouce, konají. Taková.
společná pobožnost jest ale velmi dobrá a vzdělavatelná, po
něvadž jeden druhým k horlivější modlitbě rozněcován a zbu
zován bývá. Máť pak i základ v písmě svatém. Bůh totiž sám

přikázal lidu Israelskému, by sedmkráte v slavném průvodu
s archou úmluvy obcházel město Jericho. (Josue 6, 4.) Podobně
Duchem Božím vedený král David velmi slavný průvod s archou
Páně nařídil. (2. Kral. 6.) Šalomoun s veškerým lidem plesa
jícím a prozpěvujícím v slavném průvodu přenesl tuto archu
do chrámu Jerusalémského. (3. Král. 8.) Posléz sám Spasitel
světa, Kristus Ježíš, vyprovázen od velikého mnozství lidu ko
nal slavný průvod do Jerusaléma nedlouho před svou smrtí.
(Jan 21.) A takové průvody a společné pobožnosti konali jsou
věřící dle svědectví Tertulliana, svatého Jana Zlatoústého a ji
ných církevních spisovatelů již za nejprvnějších časů církve
Kristovy. Sotva bouře poutichly, kteréž prvním křesťanstvem
zmítaly, již hned se věřící netoliko z blízkých ale i z dalekých
končin do Jerusaléma na pouti vydávali. Putovali také do
Říma k hrobům svatých apoštolů Petra a Pavla, netoliko spro
stí a chudí lidé, nýbrž i císařové, králové a knížata, odloživše
na čas koruny své. Kdo nemohl do Říma putovati, aspoň za
jisté takovou žádostí opojen byl, jako svatý Jan Zlatoústý, jenž

stantských nemocných počalo od té doby nejsvětější pannu Marii ctíti a vzý
vati, a lze se nadíti, že Bůh k tomuto účinku své milosti i dalšího požehoání
svého připojí. Ejhle příklad, že až posud vzývání panny Marie platno a uži
tečno jest! (Časopis pro katolické duchovenstvo. Svazek 3. V Praze 1843.)
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pravil: „Mám velikou žádost, spatřiti to místo, kde Petr a Pavel
trpěli. Kdyby na mně neleželo břemeno tak mnoha duchovních

péčí a starostí, a kdyby tělo moje nebylo tak velmi slabo,
rádbych do Říma putoval, abych ty okovy a ten žalář spatřil,
v kterýchž apoštolé jsou trpěli.“ *) Avšak první křesťané ne
toliko do Jerusaléma a do Říma, alebrž i na jiná místa, kte
ráž Bůh nějakým způsobem oslavil, putovali. Již Niceforus
svědčí, že věřící hned v prvních stoletích putovali do Panéy
k milostivé soše Ježíše Krista. *) Putovali jsou na rozličná
místa, na kterých se Bůh lidem obzvláště dobrotivým a la
skavým býti ukázal. A v tom jim vůdcem bezpečným bylo
písmo svaté, z něhož měli, že Anna, matka Samuelova, pu
tovala do Šilo, a tam vyslyšána byla od Boha (1. Král. 1.),
že rodičové Pána Ježíše po všecka leta chodívali do Jerusaléma
na slavnost velikonoční, ano, že sám Spasitel světa, Syn Boží,
pouť tuto konával. (Luk. 2.)

Co se již na počátku církve dálo, děje se posud. Kato
líci putují, ač se to žádnému nepřikazuje, alebrž mnohdy 1 za
braňuje těm, o nichžto se v jistotě ví, že k tomu žádným dobrým
vedeni nejsou úmyslem. Putují na místa, na kterých Bůh zvláště
oslavil některého Svatého, netoliko pro větší vzdělání a roz
horlení pobožnosti své, nobrž i také proto, poněvadž od Boha
důvěrně očekávají, že na mocnou přímluvu těch oslavených
jeho přátel spíše a snáze vyslyšáni budou. A medle zdali jest
v tom co“ zlého? Jeli dovoleno pro vyražení mysli do míst
Kkratochvlinych putovati, a do lázní dost vzdálených, aneb
k zhlídnutí cizéch krajin se odebrati: pročbý dovoleno nebylo,
putovati pro vzdělání duše na místa od Boha oslavená, na místa,
kdež se něco k zvláštní pobožnosti vzbuzujícího nalézá, kde
věrní sluhové Páně vší mocné dokonalosti dosáhli, aneb kde
se jejich tělesné ostatky nábožně chovají. Na takových místech
může se každý horlivěji modliti, než doma; neb tam žádné do
mácí starosti a trampoty na člověka nedoléhají, tamť nic ho
z pobožnosti nevytrhuje, alebrž vše, nač pohledí, i živější víru

D Hom. 8. in epist, ad Ephes. *) Hist. ecel. lid. 10, c. 30.
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i roznícenější pobožnost v něm sílí a rozmáhá. Pohled na ostatky
Svatého, pohled na jeho žalář, hrob, okovy a nástroje umučení
jeho doniká daleko hloub k srdci, než slyšímeli o těchže vě
cech pouze rozprávěti. I spatření tolika lidí z rozličných kra
jin, věků a stavů srdce rovně zanímá, a k větší nábožnosti
rozněcuje. Nebez příčiny řekl už sv. otec Augustin: „Některá mí
sta napomínají k většímu milování těch, kterých následovati máme, a
k většímu milování Toho, s jehož pomocíjich následovati můžeme.“*")

I v tom není nic zlého, jestliže nábožní křesťané na ta
ková místa z té příčiny putují, aby snáze od Boha vyslyšání
byli. Majíli pevnou a živou víru, jeli srdce jejich pravou ná
božností rozžeto, žádajíli Boha o cos dobrého a jim spasitelného,
pročby nesměli doufati, že vyslyšáni budou, obzvláště jestliže
přímluva toho neb onoho Svatého, k němuž se důvěrně utíkají,
prosby jejich u Boha podepírá. Nemůželi Bůh, kterýž stínem
Petrovým (Skut. Apošt. 5, 15.) a pásky Pavlovými (Skut. Ap.
19, 11.) nemocné uzdravoval, zázraky také činiti a pokorné
prosby naše vyslýchati skrze jmena a oslavená těla jejich ?
Nemůželi skrze jmena a těla jiných Svatých tytéž důkazy lásky
své a všemohoucnosti lidem dávati, kteréž dával skrze páskyastínsvatýchapoštolů?© SámLuthervyznal:„Nikdonemůže
zapříti, že až podnes při tělích a hrobích milých Svatých Pán
Bůh patrné činí zazraky.““) A podobně i Krummacher, prote
stantský spisovatel nynějších časův, veřejně vyznal: „K vyve
dení svých svatých úmyslů, a k obživení a utvrzení svých vě
řících užívá Bůh i kostí nábožných mučedníků.“ *) Mnohý se
už na to ono od Pána Boha oslavené místo utekl, tou se kojiv
nadějí, že skrze přímluvu onoho Svatého, k jehož památce to.
místo zvláště bylo zasvěceno, pomoci u Boha najde; a hle, na
děje ho nezklamala, Bůh se k němu na tom místě dobrotivějším
a laskavějším býti ukázal. Důvěrná jeho modlitba rychle byla.
vyslyšána. Ovšemť jest Bůh všudy přítomen, a následovně na.
každém místě může člověka vyslyšeti. Než můželi mu kdo brá
niti, aby se na jednom místě s větší láskou a dobrotivostí li

') Lib. 20. contra Faust. c. 21. *) Tom. 1. Jen. f. 65. *) Die alte und neue
Zeit. 1828.
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dem nepropůjčoval, nežli na druhém ? Již ono veliké světlo na
obloze církevní, svatý otec Augustin, u příčině této v ta slova
pravil: „Nepostižitelný jest soud Boží; neboť Bůh na některých
místech zázraky činí. a na jiných zase žádných zázraků nečiní.“
A proč to? Neníli se co nadíti, že ty obtížnosti, kteréž dobro
volně podnikáme, jsou mu velmi milé a příjemné ? On zajisté
počítá a klade na vážky všecky ty kročeje, nesnáze od zlého
povětří, a všeliké ty obtíže pro něho strpené ; a S potěšením
přijímá od člověka tuto upřímnou ochotnou službu, nenechávaje
jí bez odměny. Ačkoliv ucho Boží všude nakloněno jest k mo
dlitbám našim, však že přece na některých místech všemocný
ten Pán ruku svou štědřeji a hojněji odvírá, písmo svaté a
zkušenost učí. V Jerusalémě byl u brány bravné rybník, do
kteréhož časem sstupoval anděl Páně. a kdož nejprvé do vody
od něho zkormoucené sstoupil, uzdraven byl od kterékoli ne
moci. (Jan 5, 8—4.) Podobně oslavil Bůh mnohá jiná místa
těmi tam učiněnými zázraky a lidem udělenými milostmi. Co
jest tedy v tom pověrčivého, jestliže věřící z vlastní vůle někdy
k těm místům chvátají, pomoci tam hledajíce, odkud již mnohá
pomoc přišla lidem? Církev Kristova toho ani nepřikazuje ani
nezapovídá; nobrž každému na vůli dává, by putoval neb ne
putoval, ježto každý sám nejlépe věděti musí, co mu jest pro
spěšno a spasitelno.

Jestliže se však při poutích mnohdy některé zlé obyčeje
mezi putujícími nacházejí, nepřičítej jich nikdo církvi, alebrž
těm, jenž proti vůli církve svaté v lehkomyslnosti své dobré
věci užívají k zlému. I ty nejlepší a nejsvětější věci bývají
zneužívány. Neníť tedy divu, že 1 při poutích mnohý lehko
vážný člověk více svého vyražení hledí, než svého duchovního
vzdělání. Však ale máli proto všecko putování dokonce a na
prosto zavrženo býti? Zlí zvykové aneřádové se všudy 1 při
těch nejlepších a nejsvětějších věcech nalézají, tím však dobrá
věc netratí ceny a váhy své, že zlovolní ji zlehčují a k zlému
jí užívají.

Můžeš býti dobrým a šlechetným katolíkem, bys i nikdy
žádné pouti byl nevykonal. Nechcešli tedy putovati, neputuj
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Modli se k Pánu Bohu doma, modli a klaněj se Pánu Bohu
v tom chrámu, do kterého úvazkem pastýřským náležíš, ve
kterémž jsi nesčíslná dobrodiní od Boha již obdržel, a ve kte
rémž 1 budoucné Pán nebeský bude rosu svého požehnání na
tebe vylévati, hodenli toho budeš. Zde vidíš svého vlastního
pastýře a všecky ty, jenž s tebou na jednom místě obývají, a
tolikerými svazky lásky, přátelství a příbuzenství s tebou jsou
spojeni. Zde tože slovo Boží se hlásá a zvěstuje, tentýž pramen
milostí Božích teče, tytéž Kristovy svátosti se rozdávají, a tytéž
modlitby a oběti se za živé a mrtvé konají, co na místě pout
ním. Nehledej tedy jinde, čehož dobrotivý Bůh tobě dává na
blízku, ve vlastním chrámu Páně tvém farním. Mníšli ale, že
většího vzdělání a rozhorlení pobožnosti své nabudeš. když ča
sem na místa jiná, ku památce některých Svatých zvláště za
svěcená, putuješ: i nu tedy s veselým, důvěrným a pobožným
srdcem putuj. Bůh bude počítati ty kroky, kteréž v službě
jeho učiníš, a vynahradí tobě ten pot, to namáhání nevýmluvnou
slastí a radostí. Věz, že rozkoš srdce a hojná Boží odměna
tobě bude, učiníšli to s dobrým úmyslem.

Třetí rozdíl.

Učení církve katolické o tom, Cose na konci světa díti bude.

S. 165. Jednou se tvář země promění, a všecko, což se na ní nachází,
pomine,

Země, na kteréž obýváme, nebyla vždy v tom způsobu,
ve kterémž se nyní nalézá. Z toho jest již podobné, že 1 tento
nynější způsob její nebude věčně trvati. Čehož se již pouhým
rozumem domysliti můžeme, to nám i jednorozený Syn Boží
zjeviti ráčil. On výslovně řekl: „Nebe a země pominou.“ (Mat.
24, 35.) Vedle neklamného předpovědění jeho přijde čas, v kte
rýžto se předivná, hrozná znamení na nebi ukážou. Budou zna
mení na slunci, na měsíci a na hvězdách. Slunce se zatmí,
měsíc nedá světla svého, hvězdy budou padati s nebe, a moci
nebeské budou se pohybovati. Tím se nám dává návěští, že
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se jednou veliká stane proměna i na zemi. An se klenutí ne
beské zatřese, hýbati se budou i základové země, její tvář se
promění, a vše, což zde oko vidí, v nic bude uvedeno. Oheň
padati bude s nebe, živlové budou rozplývati, a veškerá země,
i vše, což na ní jest, v plamenném moři zhyne. „Nebesa,“ dí
svatý Petr, „kteráž teď jsou, i země odložena jsou a zacho
vána k ohni ke dni soudu (aby ohněm byla přepálena a pře
čištěna.) Tehdáž nebesa velikou prudkostí pominou, živlové
pak horkostí se rozplynou, země pak a dila, Kteráž na ní
jsou, vypálena budou.“ (2. Petr. 3, 7—10.) Po té pak hrozné
a strašné zkáze veškerého světa nastane nové nebe a nová

země. To dosvědčuje tentýž apoštol, an málo níže praví: „(No
vého nebe a nové země čekáme, v kterýchž spravedlnost pře

bývá (v nichž toliko ctní a blažení lidé přebývati budou),“
(2. Petr. 3, 13.) A totéž dosvědčuje i svatý Jan, an píše:
„Viděl jsem nebe nové, a zemi novou. Nebo první nebe a

první země odešla.“ (Zjev. 21, 1.)
V onen veliký a strašlivý den sběhne se i s lidmi veliká

proměna. Lidé budou strachem schnouti a umírati, an se zá
kladové nebes 1 země budou pohybovati. Lidské pokolení vezme
za své, přestane bydliti na zemi, a odsud vyhostěno bude. I ti,
jenž se toho strašlivého dne dočkají, budou tak podstatně pro
měněni, že se ovšem bude moci 0 nich říci, že přestali býti
lidmi. Neboť apoštol Páně svatý Pavel v ta slova vece: „Trouba
zavzní a mrt:“ vstanou neporušitelní: a my (totiž ti lidé, kteříž
posud neumřel) proměněn: budeme. Musí zajisté toto poruši
telné (tělo) obléci neporušitelnost, a smrtelné toto obléci ne
smrtelnost.“ (1. Kor. 15, 52. 53.)

Kdy však se to všecko stane, to žádnému není známo.
Pán Ježíš sám nás ubezpečil, že o dni tomto a hodině této
neví nikdo, ani andělé nebeští, jediné sám Bůh Otec. (Mat.
24, 36.) Nevíme tedy, byl-liby onen den poslední blízko, čili
daleko. Dobře to ale od Boha jest zřízeno a ustanoveno, že
čas ten žádnému není vědom. Nebo kdyby lidé věděli, že čas
ten jest blízko aneb dokonce již ve dveřích, veliký by z toho
pocházel zmatek a nepořádek ve všech zaměstnáních života.
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Pakliby jim známo bylo, že čas ten ještě jest daleko: lehko
myslně by sobě počínali, a s pokáním odkládali. Kdoby se
však domýšlel, že den tento snad nikdy nepřijde, poněvadž již
téměř šest tisíc let uplynulo, a on se neobjevil, ten a taký
nechat na mysli své uváží, že podle slova Božího „jeden den
u Pána jest jako tisíc let, a tisíc let jako jeden dem.“
(2. Petr. 3, 8.)

a) Pomíjíť vše, a přijde jednou čas, v němžto se všemu
konec učiní, což se na této zemi nachází. I sama země tato
pomine. Nemilujme tedy příliš těchto časných pomíjejících věcí,

a nelpi srdce naše na vezdejších statcích; nýbrž vzhůru, k ne
beským, věčně trvajícím věcem obráceno buď zření naše.
K tomu nás vzbuzuje apoštol sv. Pavel, an dí: „Ó věci, kteréžsvrchujsou,pečujte,neoty,kteréžjsounazemi.“© (Kološ.
3, 2.) K tomu nás napomíná i apoštol a miláček Páně sv. Jan,
řkoucí: „Nemilujte světa, ani těch věcí, kteréž na světě jsou;
nebo zahyne svět i žádost jeho.“ (1. Jan. 2, 15—17.)

b) Neptejme se, kdy nastane onen veliký den, v kterýž
tvář země se promění, a všecko, což se koli na zemi nachází,
pomine; nobrž buďme živi tak, abychom se každou chvíli
s tímto světem mohli rozloučili.

S. 166. Mrtví vstanou z mrtvých.

V onen veliký a strašný den poslední přijdou podle svě
dectví písma svatého andělé s troubou a hlasem velkým, a
shromáždějí všecky lidi ode čtyř úhlů země. „rouba Boží“
(1. Tessal. 4, 15.) vyzve veškero pokolení lidské, a vzkřísí
mrtvé. Hrobové se otevrou, mrtví z mrtvých vstanou, a odíni budou
zase těmi těly, kteráž za živa měli. Jakkoli toto učení o budoucím
těl našich vzkříšení rozum náš přesahuje, nezavírá přece v sobě
nic k víře nepodobného, nic takového, cožby přirozeným záko
nům odpíralo. Ano právě veškera příroda toto učení, jak svatý
Minucius Felix svědčí, k našemu potěšení hlásá a zvěstuje. *)
Hlásá a zvěstuje budoucí z mrtvých vstání naše slunce zapada

*) In octava c. 16,
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jící a zase vycházející, hlásají je a zvěstujou hvězdy odcháze
jící a přicházející, Jakož 1 země času jarního oživující. Hlásá
a zvěstuje těl našich vzkříšení tolikéž zrno do země hozené.
Ono sice v zemi tlí, hnije a porušeno bývá, opět ale z poru
Šenosti své povstává, kořeny pouští, rozvinuje se, zelená a klasy
zrnaté nese. Těl našich vzkříšení hlásají i rozliční druhové
hmyzu několikráte těla svá proměňujícího. Motýl vleče se nej
prvé po zemi co nesličná housenka, potom v pupě jako v hrobě
mrtev leží, konečně se probudí, tělo své promění, a skvoucíma
křídloma do výší vylítne. Babka klade vajíčko do země, z toho
vylíhne se pondrava, z té se udělá za nějaký čas kukla, a z té
opět vyvine se chroust nebo babka. Nyní se táži, většíli to
div jest, z pozůstalých částek porušeného našeho těla rozvinouti
tělo omlazené, než ze shnilého zrna strom neb květinu, z hou
senky motýla, z pondravy kuklu a z kukly chrousta učiniti ?
Většíli to div jest, tělu život navrátiti, než ze krve člověka
tělo to učiniti? Většíli to div jest spráchnivělé tělo vzkřísiti,nežzhlínyzemějeučiniti?© Bůhmůžečástkytělanašeho,a
by třeba do čtyř úhlů světa byly rozptýleny, tak snadno spo
jiti, jakož spojil údy prvního člověka při stvoření jeho. Rtuť,
by 1 na sebe menší částky byla rozdrobena, nicméně se snadno
zase spojuje, a spojená opět předešlou podobu přijímá. Pročby
tedy nemohl Bůh 1 spráchnivělé a rozptýlené částky těla našehoopětspojiti?© TenPán,jenžmocenbylzničehopouhým
svým pokynutím nové utvořiti světy, může zajisté i údy naše
spojiti, a mrtvá těla naše vzkřísiti. Že pak nejen může, ale
brž 1 chce těla naše vzkřísiti, průvodnoť jest z jeho dobrotivo
sti, moudrosti a spravedlnosti.

Podle učení svatého Pavla jsou těla lidská údové Ježíše
Krista, a chrám Ducha svatého; jsou schránky a příbytkové
duše nesmrtelné; jsou nástrojové, kterýmiž duše dobře aneb zle
činí. Při všem, cožkoli činíme, tělo duši jest nápomocno. Tělo
s duší koná spravedlnost, aneb páchá nešlechetnost. Neníli to
tedy slušná a spravedlivá věc, aby 1 Ss duší spolu odměněnoanebpotrestánobylo?© Bůhbynebylúplnědobrotivým,mou
drým a spravedlivým, kdyby na to tělo, kteréž s duší hřešilo

32"
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aneb dobře činilo, dokonce žádného neměl zření. Nebylby úplně
spravedliy, kdyby tomu tělu, které zde na zemi s duší spolu i
zásluh 1 provinění účastno bylo, na věčnosti nedal také jednou

i odplaty i zaslouženého trestu účastenství. I vstane tedy je
dnou z mrtvých všeliké tělo; vstane, aby se jak zlým tak idobrýmúplnějšíspravedlnostidostalo.© „Vstanoutohodne“,dí
sv. Augustin, „k hlasu moci Boží všickni lidé, koliž koli duši
lidskou přijali, v těle svém, kteréž zde měli, tak aby celý člo
věk aneb slávu přijal, aneb pekelný oheň.“ *) Týmž pak bě
hem stane se zlých odsouzení daleko přísnějším a bolestnějším ;
svatých ale blaženost bude teprv takým způsobem doplněna a
dovršena, an duše jejich opět s tím tělem, s kterýmž zároveň
byly stvořeny, a po němž, ztrativše je na čas, toužiti nepře
staly, opět budou spojeny.

Učení toto jest i zřejmým slovem Božím opodstatněno. Těl
z mrtvých vstání zvěstoval Bůh již v starém zákoně skrze Joba
(Job. 19, 25. 26.), Isaiáše (Isai. 26.), Ezechiele (Ezech. 37,
1—4.) a Daniele, kterýžto poslední výslovně dí: „T%,kteří spí
v prachu země,procítí : jiní k životu věčnému, a jiní k věčnépotupě.“© (Dan.12,2.)Sámpakvěčnépravdyučitel,vtě
lený Syn Boží, budoucí těl našich z mrtvých vstání předpově
děl, řka: „Tato pak jest vůle Otce mého, kterýž mne poslal,
aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný,
a jáť jej vzkřísím v den nejposlednějsí,“ (Jan. 6, 40.) K Sa
duceům pak, příčinou z mrtvých vstání bloudícím, řekl Pán Je
žíš: „PBloudíte, neznajíce písem, ani moci Boží. Při vzkříšení
zajisté ani se nebudou ženiti, ani vdávati; ale budou jako
andělé Boží v nebi. © vzkříšení pak z mrtvých zdali jste
nečetli, co jest povědíno od Boha?“ (Mat. 22, 29—31.) Mluví
také Spasitel světa o hodině, v kteréžto jedni půjdou na vzkří
šení života, druzí na vzkříšení soudu, řka: „Přichází hodina,

vsv
v kteroužto všickni, kteříž v hrobích jsou, uslyší hlas Syna
Božího. I půjdou, kteříž dobré věcí činili, na vzkříšení ži
vota : kteříž pak zlé věci čimili, na vzkříšení soudu.“ (Jan. 5,

*) Soliloguia animae ad Deum.
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28. 29.) A čemu Pán Ježíš zřejmě učil, totéž i také sám na
sobě prokázal. Svým vlastním z mrtvých vstáním v jisté usta
novil nás naději, že 1 my z mrtvých vstaneme, že „toto naše
porušitelné tělo obleče neporušitelnost a smrtelné toto nesmr
telnost.“ (1. Kor. 15, 53.)

Čemu Pán Ježíš učil, a čehož i svým vlastním z mrtvých
vstáním dokázal, tomu učili i svatí jeho učedníci. Nemoha
všech svědectví, kteráž písmo svaté nového zákona v sobě za
vírá, ku paměti uvésti, připomenu toliko apoštola svatého Pa
vla v ta slova řkoucího: „Sám Pán s rozkazem a s hlasem
archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mertví, kteří
jsou v Kristu, vstanou první. Potom my, kteří živi jsme,
kteří ponechání jsme, spolu zachvácení budeme s nimi do oblaků
vstříc Kristu v povětří, a tak vždycky s Pánem budeme.“
(1. Tes. 4, 15. 16.) A v 1. listu ke Korintským přednáší ten
týž apoštol obšírnou řečí tože učení; neboť v celé 15. kapitole
o něm mluví, předkládaje nejprvé důvody, jimiž se učení toto
opodstatňuje, a pak vykládaje, kterak vstanou mrtví, a v Ja
kém těle vstanou.

Nejposléze bylo toto učení o těl z mrtvých vstání neto
liko Bohem osvědčeno, nébrž i také od křesťanské dávnověko
sti za pravé zjevení Boží přijato. Všickni svatí Otcové a uči
telové církevní hned z těch nejprvnějších časův o tomto článku
víry nejen zběžně, nýbrž i obšírnou řečí jsou mluvili. Athana
goras a Tertullian celé knihy jsou sepsali toliko o těl vzkří
šení. Přes to všecko církev Boží, neomylná Boží pravdy uči
telkyně, na 4. sněmu Lateránském se v ta slova prohlásila:
„Všickni lidé jednou se svými vlastními těly vstanou, kteráž
teď za živa mají, aby přijali dle zasloužení a zavinění svého:
jedni s dáblem tresty věčné, druzí s Kristem slávu věčnou.“

Učíc ale svatá církev katolická, že týmiž těly, kteráž jsme
za živa měli, z mrtvých vstaneme, nechce tím dovozovati, žeby
se dokonce nic neproměnilo. Může ovšem něco proměněno býti,
a přece týmž, což bylo, ostati. Měníme se ustavičně již v tomto
životě i dle těla svého, a přece titíž ostáváme. Tak i při vzkří
šení budou těla naše proměněna, a přece týmiž těly ostanou.
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Slovo Boží výslovně učí, že těla spravedlivých čtverem zvlášt
ních mocností obdařena a ozdobena budou.

1) Budou nebolestivá; zbavena budou všechněch útrpností.
„Setře Bůh všelikou slzu s očí jejich: a smrti více nebude,
am kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více.“ (Zjev. 21,4.)

2) Budou skvělá. Tou příčinou dí slovo Boží: „Sprave
dliví skvíti se budou jako slunce v království Otce svého.“
(Mat. 13, 43.) Tak se skvěl Pán Ježíš, an se u přítomnosti
trí svých učedníků na jedné hoře proměnil. A protož řekl také
apoštol: „Promění tělo ponížení našeho, připodobněné k tělu
Jasnosti jeho.“ (Filip. 3, 21.) Avšak podobně slovem Božím
jest prokázáno, že těla spravedlivých stejnou měrou se skvíti
nebudou. Jejich skvělost bude větší aneb menší, podle zaslou
žení. Šem směřují slova apoštola svatého Pavla, řkoucího:
„Jiná jest jasnost slunce, jiná měsíce, a jiná jasnost hvězd.
Nebo hvězda od hvězdy dělí se v jasnosti; tak i vzkříšení
z mrivých.“ (1. Kor. 15, 41. 42.)

3) Budou čilá, hbitá, divnou mocí a silou obdařená. Zba
vena jsouce vší vezdejší hmotnosti a tíhoty, snadno, kamžby
duše chtěla, se odeberou. „Spravedlivé jako jiskry na třtinoviněprobíhatisebudou.“© (Moudrost3,7.)AsvatýPavel
praví: „Lvozsívá se v nemoci, vstane v moci.“ (1. Kor. 15, 43.)

4) Budou lepá, duchovní a nebeská; pokrmu, nápoje a
spaní jim nebude potřebí; budou podobna k tělu slávy Kri
stovy, kteréž mohlo projíti zavřenými dveřmi; nenadále zmizeti
s očí hledících, podobu svou proměniti, tak že Ježíš v něm již
poznán, již za cizího poutníka, za zahradníka, neb i za ducha
držán byl. Na to dají se slyšeti slova Pavlova: —„Rozsíváse
tělo živočišné, vstane tělo duchovní“ (1. Kor. 15, 43.)

a) Vímeli, že tělo naše jednou vzkříšeno, s duší opět spo
jeno, k novému životu probuzeno, a s duší zároveň aneb se
věčně radovati, aneb svých věčných muk pykati bude: vystří
hejme se všemožně každého hříchu, bychom tohoto našeho těla
nepokáleli, nepoškvrnili, nezohyzdili. Ano vědouce, k jaké slávě
a odplatě i tělo naše od Boha jest povoláno, se vší možnou
snahou a bedlivostí o to pečujme, bychom tělo své učinili



O posledním soudu. 503

ctným, šlechetným a svatým oudů svých užíváním téže blaže
nosti účastno. Bděme tedy pilně nad ním, nepouštějme mu uzdu,
a Kristu i cnosti v dobrolíbeznou službu je oddávejme.

b) Svírajíli nás vezdejší bídy, zachvátilali nás nezhojitelná
nemoc, neduhemli nezléčitelným a převelmi traplivým sklíčeno
Jest tělo naše: nic se nermuťme, nébrž toto utěšení přijíti
chtějme, že jednou opět týmiž ztrápenými a ztrudněnými těly

vstaneme z mrtvých, a pak že žádné již „více bolesti cítiti ne
budeme. 3

c) Jestliže nám slunce života našeho zapadá, stojímeli již
u večera života svého, a bojímeli se velmi té veliké, strašné
hodiny, kteráž nás s tímto světem má rozloučiti; zpomeňme
na budoucí vzkříšení těl našich, a to pomyšlení zkormouceného
ducha našeho pozdvihne, a ztrudněné srdce naše potěší. Smrt,
hrob, porušení nemají již více žádných hrůz, co apoštol řekl:
„fvozsívá se v porušení, vstane v neporušitelnosti, Rozsívá se
v nesličnosti, vstane v slávě: rozsévá se v nemoci, vstane
v moci.“ (1. Kor. 15, 42, 43.) Podobně se těš jedenkaždý při
smrů miláčků svých. I jejich těla jednou v obnovené skvělosti,
kráse, moci a slávě vstanou z mrtvých; a protož kdykoli vše
krotná smrt některého z náručí ti vyrve, s utěšenou myslí jako
Marta zvolej: „Vim, že vstane při vzkříšení v den nejposled
nější.“ (Jan. 11, 25.) Volej jako stojí v nábožné písni:

„Ježíš Kristus z mrtvých vstalý
Důkaz nám jest dokonalý,

V poslední že dobu
Vstaneme též z hrobu.““

9. 167. Pán Ježíš přijde soudit živých i mrtvých.

Každý sice člověk hned po své smrti soukromě od Boha
souzen bývá; avšak potřebí jest, by jednou držán byl i vše
obecný soud, by kromě soukromého soudu držán byl od Syna
Božího soud nad všemi lidmi společně a veřejně. Příčiny toho
veřejného a všeobecného soudu jsou velmi důležité. Bůh sice
jsa neobmezený Pán a velitel světa, není povinen, lidem účty
klásti z toho, což učinil. Než ale aby ukázal svou otcovskou
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lásku k lidem, a nikdo si nesměl stěžovati, chce veřejně ozná
miti, proč jedny odměnil, a druhé pokutoval. Protož jednou před
tváří veškerého světa váženy budou jak dobré tak 1 zlé skutky
naše, aby se celému světu ukázalo, že spravedlivě jedenkaždý
již na soudu soukromém aneb odměněn aneb potrestán byl. ©

Slušno též jest a náležito, aby se veřejně ukázalo, jak
jsme těch od Pána Ježíše k spasení nám podaných prostředků
užívali. Syn Boží nám při prvním k nám příchodu j slovemiskutkemukázalcestuživota.© Všemuučil,všeckozřídil,vše:
ustanovil a spůsobil, což bylo potřebno k zdokonalení a obla
žení našemu; potřebí tedy jest, aby jednou on sám vyhledal,
vážil a soudil, jak jsme prvního příští jeho na svět užívali, a:
s jakou snahou a bedlivostí jsme obraceli učení a příklad jeho
k spasení duše své, Potřebí jest, aby se též veřejně sprave
dlnost stala těm, jenž zde nevinně trpěli, a za zlé snad držáni
a jmíni byli, byvše v skutku lidé cnostní a šlechetní. Rovně
tak slušné i potřebné jest, aby též hříšníci a pokrytci za ta
kové uznáni, a před tváří celého světa zahanbeni byli. Vůbec
potřebí jest, aby každý se jednou dověděl, jak všickni ostatní
hdé živi byli, a jakého osudu na onom světě zasloužili.

Když Pán Ježíš ráčil vstupovati na nebesa, a svatí milí
učedníci za ním toužebně hleděli, aj dva andělé v postavě ve
lebných mužů, oděni jako rouchem bílým podle nich se posta
vili řkouce: „Muži Galilejští, co zde stojíte, hledíce do nebe?
Tento Ježíš, kterýž vzat jest od vás do nebe, tak opět přijde,
jak jste ho viděli jďoucího do nebe.“ (Skut. Apošt. 1, 11.)
Z těchto slov zřejmě vysvítá, že Pán Ježíš opět přijde na tento
svět, ale nepřijde již jako pokorný služebník, nýbrž jako vele
slavný Pán a král, jakož velikomocný soudce, jakož ten, „jemuž
veškeren souď Otec odevzďal.“ (Jan. 5, 22.) Ano přijde opět
Pán Kristus, přijde v onen veliký a strašlivý den poslední, a
příchod jeho naplní veškeru zemi strachem a hrůzou. Neboť
jak písmo svaté svědčí, přijde v oblacích nebeských s mnohou
mocí a velebností. Znamení jeho se na nebi ukáže, a obstoupen
všemi anděly svými, posadí se na trůn velebnosti své, by soudil
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veškero pokolení lidské, živé i mrtvé, to jest, dobré 1 zlé, šle
chetné i nešlechetné.

(Vědouce, že Pán Ježíš opět přijde na svět, ale ne již
více co chudý a opovržený člověk, alebrž co velikomocný Pán

a spravedlivý soudce, pilně na mysli své přemítejme tento druhý
jeho příchod. Jednou uzříme Pána Ježíše v oblacích přicháze
jícího s mocí velikou a velebností. Uzříme ho, an na soudnou
stolici dosedá, k soudu se hotoví, a zraky svoje na nás obra
cuje. Hrůza a strach nás pojme, a úzkostí schnouti budeme,
dřív než v skutku strašlivý ten soud započne. Nebo svědomí
naše strašlivě se probudí a již napřed viniti nás bude, vytý
kajíc nám všecko, čímž jsme se kdy prohřešili a Boha urazili.
Již toto zbouřené svědomí předpoví nám ten ortel, kterýž nás
očekává. A jak nám teprv bude, až se v skutku soud ten za
počne, ježto již pouhé přípravy k němu smrtelnými strachy náspojmou?© Dobrýmactnýmlidemseovšemniczléhonestane,
ale běda těm, kteří před tím přísným a spravedlivým soudcem
neobstojí! Protož abychom se nemuseli druhého příchodu Páně
na svět strachovati, vcházejme často sami s sebou v přísný
soud, litujme již nyní provinění svých, z hříchů svých se zpo
vídejme, a za ně čiňme dosti.)

$. 168. Poslední či obecný soud,

„Když pak přijde Syn člověka ve velebnosti své, a všickní
andělé s ném, tehdy se posadí na trůnu velebnosti své“ (Mat.
25, 31.) a soud se započne. Hrozná, strašná to doba! „SAro
mážděn budou před něj všickní národové.“ (Mat. 25, 32.)
Všickni lidé, což jich koli hned od počátku světa živo bylo,
budou se museti před soudnou stolici jeho dostaviti, aby z úst
jeho konečnou slyšeli výpověď. Tu se před tváří celého světa
tajné rady a soudy Boží objeví; tu se před veškerým světem
ukáže, jakým každý z nás byl. Knihy života budou otevříny, a
z nich se dobré 1 zlé skutky naše čísti budou. „Pán %osvítí
skryté věci temností, 1 zjeví rady srdcí.“ (1. Kor. 4, 5.) Vše
liké dobré i všecko zlé, kteréž každý z nás kdy byl učinil,
v jasném světle se nám postaví před oči. I to nejtajnější zlé,
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kteréhož se kde kdo dočinil, čehož se svět nikdy nedověděl
na světlo vyloženo bude. (Co jsme skrývali v temnosti, co
v nejtajnějších útrobách srdce našeho jako pohřbeno bylo, to
přijde na světlo, a odhaleno, váženo a souzeno bude. Na tom
soudu světa pominou všeliké rozdíly, jichž posud stává mezi
lidmi. Rozdílové bohatství, urozenství, moci a důstojenství pře
stanou. Očitě se ukáže, že všickni lidé v podstatných stránkách
sobě rovni jsou. Nic na tom soudu nespomůže bohatství, čest,
moc a vysoké důstojenství. Nic nespomohou marné výmluvy,
nic nespomohou i přímluvy jiných lidí, na kteréžby snad kdo
spoléhal; neboť každý sám za sebe odpovídat bude. Při vše
obecném soudu tom toliko cnost a šlechetnost bude míti cenu,
a všecko rozhodne. ——Cnost rozhodne, na kterou stranu po

staveni budeme. Neboť „vyjdou andělé, a oddělí zlé z pro
středku spravedlivých.“ (Mat. 13, 49.) Jako pastýř ovce od
kozlův odděluje: rovně tak Pán Ježíš zlé od dobrých oddělí,
a postaví dobré na pravici své, zlé pak na levici. (Mat. 25,
32. 33.) Hrozné, strašlivé bude to oddělení; neboť trvati bude
na věky. Teď teprv poznají bezbožní, jak nesmyslně a bláznivě
jednali, an život ctných a šlechetných soudili jsou za pošetilost.
Nyní je uzří, an „počtění jsou mezi Syny Božími, a mezi
Svatými los jejich.“ (Moudrost 5, 5.) I budou sami sobě vý
čitky dělati, v plné míře cítiti budou svou nehodnost, a všecka
možná bolest je sevře a pronikne.

Rozděliv Pán Ježíš skrze anděly své jedny od druhých,
obrátí se již s milostivou tváří k dobrým, a počne dobré skutky
jejich vyčítati. Všeliké dobré, což učinili, jim připomene. Při
pomene jejich modlitby, bdění, posty, almužny, boje, jejich lásku
k Bohu a bližnímu; vše, což kdy dobrého v úmysl pojali, žá
dali, mluvili, činili, vše bude před tváří celého světa zjeveno.
Potom je očistí a ospravedlní před veškerým světem, jestliže
snad za Života svého od zlých byli nařknuti a v podezření
nějaké vzati. Dá jim též náhradu, jestliže jim zlí a bezbožní
činili protivenství. Posléz jim přirkne věčnou, neskonalou bla
ženost těmito slovy: „Pojďte požehnaní Otce mého, vládněte
královstvím vám připraveným od ustanovení světa.“ (Mat.
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25, 34.) Na to se obrátí ke zlým na levici stojícím. Nejprvé
vyloží na světlo celý hříšný a ohavný život jejich. Vyčítati
Jim bude všecky jejich zlé žádosti, nestydaté řeči, pomluvy,
na cti utrhání, křivé přísahy, klamy, podvody a krádeže. Při
vede jim ku paměti všecka daná pohoršení, a všecky ty nečisté
skutky chlipnosti a smilstva, kterýmiž tělo své i duši poškvr
nili, znečistili, zhanobili. I to, což dobrého obmeškali a zane
dbali, jim připomene. Skutky milosrdné, kterýchž bližním neproka
zovali; slovo Boží, kteréhož neposlouchali; navštěvování chrámu
Páně, přijímání svátostí, posty, modlitby, kterýchž zanedbávali,
to vše položí jim Pán Ježíš na mysl. Potom jim také vypočte
všecky ty prostředky, kteréž jim k napravení a spasení jejich
tak hojně podával. Přivede jim ku paměti svou neskončenou
lásku, kterouž jim vždy prokazoval. Ukáže jim svůj kříž a
všecky ty rány, kterýmiž pro né raněn byl, a řekne k nim
Z lásky k vám stal jsem se člověkem a na kříži jsem se za
vás obětoval; dal jsem vám zvěstovati vůli svou, prosil jsem
vás a napomínal skrze služebníky svoje, shovíval jsem vám 1
káral jsem vás, činil jsem všecko pro vás a spasení vaše: ale
to vše nic platno nebylo, vy jste se ke mně neobrátili, vy jste
učením mým pohrdali. Protož „odejděte ode mne zlořečení do
ohně věčného, kterýž jest připraven dáblu a andělům jeho.
I půjdou tito do trápení věčného: ale spravedliví do života
věčného.“ (Mat. 25, 41—46.)

Často zpomínejme na tento soud obecný, přemítajíce pilně
na mysli své, jakým strachem a jakou hrůzou naplnění budeme
všickni, an se před Pána svého postavíme. „Budešli nepravostí
našich šetřiti, Hospodine, kdo obstojí ?“ Svatý Jeroným odebral
se na poušť, aby mohl s neroztržitou, nerozlezlou myslí a bez
přestání o přísnosti soudu Božího rozjímati, a tak se zabral
v rozjímání toto, že se mu zdálo, jakoby ustavičně slyšel troubu
archanděiskou. „Když se koli na ten den rozpomínám,“ tak
často říkával, „všecek se celým tělem třesu. Buď že jím, neb

spím, aneb jiného něco dělám, ustavičně mním, že tu hroznou
troubu, vstaňte mrtví, jděte k soudu, slyším. Dnem i nocí roz
léhá se zvuk té přehrozné trouby v uších mých, a duše moje
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žádného pokoje najíti nemůže, uvažujíc přísnosti onoho soudce,
od něhož jednou souzena bude.“ Podobně i svatý Makarius.
a svatý Hilario strachem a hrůzou se třásli, kdy jim koli po
slední soud připadl na mysl. A jestliže t1 a tací svatí a bohu
milí lidé na týž soud poslední zpomínati nemohli, aby jich strach
neobešel, nuže, nemáli nás, ježto tak často a mnoho hřešíme,
zpomínání toto spasitelnou bázní podtrhnouti ?

Chceme-li ale v soudný den býti bez bázně a strachu,
bojme se teď všeho hříchu. Mějme Boha a zákon jeho vždy
před očima, chodíce ve všech přikázáních a spravedlnostech
Páně bez ouhony. Nechtějme ani tím nejmenším hříchem po
škvrniti duší svých. Zdá se, že málo na tom záleží, nebo nic,
marnáli slova z úst našich vycházejí. Nic méně výslovně řekli
Pán: „Z každého slova prázdného, kteréž mluviti budou lidé,
vydají počet v den soudný.“ (Mat. 12, 36.)

Vizme tedy, abychom ani toho nejmenšího nezanedbali,
nač se nás jednou vševědoucí soudce náš tázati bude. Pilně
zpytujme svědomí své, abychom jednou všecky své činy veliké
i malé před soudem Páně zodpovídati mohli. Čiňme dobře i
v skrytě, an nás nikdo nepozoruje, vědouce, že všecko bude
odkryto, a všecko i to nejtajnější přičinění naše váženo 1 sou
zeno. Křivých o sobě soudů lidských velmi těžko nenesme,
vědouce, že lidé jen povrchně soudí; Bůh ale že nevinnost a
poctivost naši na světlo vynese, a nás před celým světem ospra
vedlní. Mějme vždy na paměti slova ta, kteráž svatá církev
při zádušních službách na srdce nám klade, an prozpěvuje:

„Předloží se knihy psané,
Z kterýchž bude všecko známé,
Co svět spáchal, co provinil,
Aby z toho počet činil.“

$. 169. Závěrek celé knihy.

Dokonavše výklad celé víry křesťanské katolické, s ra
dostným srdcem voláme: Tať jest víra katolická! Víra to pravá,
samospasitelná, Bohem zjevená a potvrzená, apoštoly hlásaná a
ve světě rozšířená, krví svatých mučedníků zpečetěná a svatou
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neomylnou církví Boží, jenž „jest sloupem a utvrzením pravdy“
(I. Tim. 3. 15), osvědčená a opodstatněná. „Tať jest víra ka
tolická !““voláme se svatým Athanasem, „kteréž jestli kdo (vlastní
vinou svou) nemá, spasen býti nemůže.“*)

Víra pravá, víra Boží, víra k spasení bezpečně vedoucí
může býti toliko jedna; neboť Pán Ježíš, vtělený Syn Boží,
jednu toliko víru z výšin nadhvězdných dolů na zem přinesl,
jednu toliko víru lidem zvěstoval, o jedné toliko víře rovněž
Jako o jednom toliko Bohu a Pánu jest mluvil. Jako dva lidé,
jenž příčinou téže věci jsou sobě na odpor, nemohou oba pravdu
míti; rovně tak i dvě neb tři víry sobě odporující nemohou
zároveň pravými býti. Neb Bůh jest Duch pravdy, vždy a všady
tentýž věčný a neproměnlivý Pán. On tedy vezdy a všude to
liko pravdu může mluviti a milovati, a protož nemůže chtíti,
aby jedni tak, jiní zase jináče věřili. Víra katolická se v skutku
ale vírou jeho, vírou pravou, vírou Boží býti prokázala. Ona
přede všemi jinými věrami k svatosti života nejvíce dopomáhá.
Ona více než každá jiná víra náklonnost k hřešení dusí, krotí,
v uzdu pojímá. Všecko, co nám o Bohu a budoucím životě našem
věděti třeba, oznamuje nám tato svatá víra tak důkladně, jak
to žádná jiná víra na světě nečiní. Katolická víra předkládá
nám učení Kristovo v úplné celosti a v původní čistotě. Toliko
katolická víra všecko člověku podává, čehož v životě 1 při
smrti jemu potřebí jest k upokojení mysli a ku potěšení srdce.
Neboť jenom v ní se všickni pramenové prýští, z nichžto se
pravé zjevení Boží poznává; jenom ona má tu sedmeronásob
nou studnici od Krista Ježíše zřízených a ustanovených svátostí

k našemu obmytí, ospravedlnění, posilnění, potěšení a posvěcení.
O víře katolické nejen písmo svaté a nejstarobylejší knihy kře
sťanských spisovatelů dávají svědectví; nýbrž i protivníci její
chtíc nechtíc jednotlivé články její přijímají, a tak celou víru
katolickou osvědčují. Posléz Bůh sám pravdy katolické víry
velikým mnozstvím divů a zázraků potvrdil a zapečetil. Víra
katolická jest tedy víra pravá, víra Boží! Příčinou tou řekl
„svatý otec Augustin: „Neníť žádného bohatství, žádných po

*) Symb. S. Athanasii.
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kladů, žádného důstojenství, žádných statků, ježtoby větší do
sebe měly cenu, než víra „katolická.“ ") A na jiném místě dí
tento svatý učitel v ta slova: „Největší moudrost, nejužitečnější
umění jest, cvičiti se v křesťanské katolické víře.“ *)

Již tedy co se má souditi o těch, ježto praví, že to jedno
stejné jest, ku které se koli víře člověk přiznává, a že v každé
víře spasen býti může? — Jaká to pošetilost a nesmyslnost!
Jednoli to jest, ve světle-li kráčí člověk či ve tmách ? Pravdu-li
vyznává či lež? S Kristem-li je, čili proti němu? Jest-li že
každé náboženství, každá víra k spasení vede, proč tedy Bůh
sám s nebe mluvil k lidem, by je vyučil? Proč posílal proroky
na svět, aby lidem oznamovali nejsvětější vůli jeho? Proč ko
nečně v plnosti času sám jednorozený Syn jeho sstoupil na
zemi a zákon svůj nám dal, za nás trpěl a umřel? Proč sám
tvořil tolik zázraků, a proč i apoštolům svým udělil moci, zá
zraky činiti? Zdaž ne proto, aby učení jeho bylo před světem
osvědčeno, potvrzeno, a tím snáze od lidí přijato? Proč posléz
vyslal Pán Ježíš učedníky svoje do veškerého světa, přikázav
jim: „Učte všecky národy !“ jednoli to jest, zda tak, neb onak
člověk věří? Proč tomu Bůh chtěl, aby svatí mučedníci krev
svou vylévali pro víru jeho, jednostejnéli to jest, jeli člověk
katolíkem čili není, takou neb jinou máli víru?

Není to tedy jednostejné, držíli se člověk víry katolické,
čili nic. Víra katolická jenom jest od Krista Ježíše šťípena;
víra katolická toliko jest první a nejstarší, jenž svým učením
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upřímo na Krista Ježíše a jeho svaté apoštoly sahá a se od
volává. A protož raduj se jedenkaždý, kdož víru katolickou
držíš a vyznáváš! Raduj se z toho, že Bůh z pouhé milosti
své povolal tebe do jejího lůna.

Již na křtu svatém byl jsi beze vší zásluhy své učiněn
oudem té církve, kterouž založil Pán Ježíš na Petru, aby brány
pekelné nepřemohli jí. Považ, zda bysi nebyl rovně tak zatvr
dilým, jakož jsou Židé, kdyby tě byli židovští rodičové zplodili?

') Serm. 1. *) Lib. de fide orth.



,
Závěrek. 5l1

Zda bysi nebyl rovně tak zaslepeným, jakož jsou posud pohané,
kdyby pohanská matka byla tě porodila? Byl bys katolickou
víru přijal, kdybysi se byl v protestantské víře narodil? Snad
bysi se jí byl vší silou protivil, jakož jí vzdorují posud synové a
vyznavači její. O, děkuj tedy Bohu za toto nevýmluvné dobrodiní !
Nemůžeš ale lépe děkovati, než když budeš podle víry té život
svůj spravovati. Čemu tě tedy víra katolická učí, to skutky a
životem svým ukazuj, to ústy veřejně vyznávej, pak i tobě
platiti budou slova Spasitelova, že % ty jst nejlepší stránku
vyvolil, kterážto nebude odjata od tebe.“ (Luk. 10, 42,)
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