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Předmluva.
Áč několikero spisův bohosloveckých z oboru historie církevní a homi
letiky bylo Dědictví sv. Prokopskému od spisovatelův českých k vydání vředlo
ženo, uznal přece nížepsaný výbor pilnou toho potřebu, aby nejdříve výtečný
komentár proslaveného bohovědce dr. Františka Sušila byl dokončen, načež teprv
ku pěstování jiných odvětví theologie se přikročí. Za tou příčinou bylo ustano
veno, aby na rok 1871 se spoluúdům Dědictví podal výklad veškerých ještě zbý
vajících listův sv. Pavla, vyjma toliko epištolu k Židům, kteráž spolu s listy ka
tolickými a Zjevením sv. Jana činiti bude poslední část komentáru a dá-li Bůh
r. 1872 členům Dědictví do rukou se dostane.
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Péčí o správné vytištění komentáru jakož 1 censurou ordinariatní byli
také letos pověření Dr. Klement Borový, c. kr. řádný profesor církevního práva
a fundamentalní theologie, i Dr. Jan Velhartický, c. kr. mimořádný profesor exe
gese Nového Zákona na Pražské Karolo-Ferdinandejské universitě.
Ku komentáru připojen přídavek vzácný, jímžto se Dědictví naše za
jisté každému ze spoluúdův nemálo zavděčí. Na základě podobizny zvěčnělého
kan. Dr. Sušila, kterouž nakreslil chvalně známý akademický malíř Scheiwl, zho
tovil dovedný umělec Rybička zdařilou ocelorytinu, kterouž co milou památku ve
škerým členům Dědictví podáváme s důkladnou btografií téhož proslavence, kterou
sepsal jeho nejvroucnější přítel prof. Matěj Procházka v- Brné, jenž i úřad pa
trlarchy duchovenstva Moravského po témž drahém mistru a soudruhu svém
zdědil.
V Praze, na den sv. Ludmily 1871.

Výbor Dědictví sv. Prokopa.
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DR. FRANTIŠKA SUŠILA,
NĚKDY PROFESORA THEOLOGIE A Č. KANOVNÍKA V BRNĚ.

List ků Galatům.
Galaté byli zvláštní oddíl národa celti
ckého, druhdy přemohutného, v Gallia Bri
tanii především osedlého, jenž ale nejednou
na východ a jih se vysouval a v cizé vlasti
a země, ovšem ne bez násilí a bez vybíjení
a plenění, se uvazoval. Ve čtvrtém století
před Kristem plukové jejich pod správou
brenna či krále svého do Panonie a Illyrika
se vyřítili a Slovany tamější dílem zbivše,
dílem za Tatry vytisknuvše na Drávě, Sávě
a Dvině se osadili. Po smrti Alexandra Vel.
plenili v rozličných zástupech Thraciia Ma
cedonii, až 1 k samým Delfům pronikli. Brzo
však veliká část jich I. 278 pod vůdcem
Leonorem a Lutarem a sice kmenové Tek
tosagů, Trokmů a Tolistobojů, přes thracký
Bospor do malé Asie přešli, tu dále a dále
se mohutně rozkládali a až po Taurus horu
a po Halys řeku se rozprostranili.
Teprv 1. 238 se Attalovi králi Pergam
skému podařilo dálšímu jich šíření přítrž
učiniti a obmeziti na krajinu dle nich Gala
tií nazvanou. Krajina ta byla obklíčena Pa
fHagonií, Pontem, Kapadociíí a Bithynií a
Ancyra, Pessinus a Tavium byla hlavní mě
sta v ní. Na krátkou dobu sice Galatia pod
Amyntem hranice své šířila tak, že Lykao

mi, Pisidii a jiné prostory zahrnovala; leč
sv. Pavel jménem Galatie vlastnou jenom
Galatii rozumí, jak z Act. 16, 6. 18, 23. vi
děti, kdež Frygia se od Galatie různí a
slova zoo« užívá se o této, kteréž slovo
na jiné přivtělené krajiny vzťahovati se ne
může.
Žili tu dle spůsobu svého, každý z
tří kmenů těch na čtyry župy se rozdělu

jíce a tudy pode dvanácti náčelníky podro
beni jsouce společné, vážné záležitosti na
obecných sněmech v doubravě držených roz
hodovali. Leč ubývalo těch županů či vla
dařů vzájemným utiskováním vezdy více a
více, až Dejotar celou krajinu opanoval a od
Pompéja titulu královského dostal. Avšak
již po zavraždění nástupce jeho Amynta l.
20. př. Kr. krajina Galatská v římskou pro

vincii proměněna byla. Na mnoze se orbou
obírali, ač 1 chov dobytka od některých více
pěstován. Ještě za dob sv. Jeronyma měli
mimo řecký, jemuž se přiučili od spoluoby
vatelů, také svůj vlastní jazyk podobný tomu,
jehožto se tehdá v Trevirech užívalo, jak
vece Jeroným in ep. Gal.; tenkráte tedy 0
čividně v Trevirech německý jazyk nepano
val a darmo se někteří národovci pokoušejí
u Němců, v těch Galatech předky svoje po
znávati. Bydleli pak již teď mezi nimi ne
toliko Rekové, nébrž i veliká část Zidůse
mezi nimi usadila, jak Jos. Flav. antg. 10,
6, 2. svědčí a z listu P. vysvítá.
O původu církve mezi nimi nestává po
chybnosti, že od apoštola Pavla založena
byla. med sice při prvé své pouti apo
štolské po malé Asii přišel apoštol Pisidií
a Lykaonií, některý čas ku Galatii přičíta
nými, na samy hranice vlastní Galatie, Act.
13, 14. 51. 14, 6., ale hranic těch přece ne
překročil Act. 14, 20—25. Na své cestě
druhé však Act. 16, 6. přibyl do samé Ga“
latie se strany západní a založil církev, po
nějakou dobu mezi nimi ostávaje. Přijat
byl s velikou ochotou od Galatů a přes ne
duh, jímž u nich sklíčen byl, co anděla bo
žího jej považovali Gal. 4, 13. 14., modlář
ství se odřekli, víru přijali a přesně jí se
drželi, milostinami oštědření byvše Gal. 3,
2. nn. I byl stav církve jejich kvetoucný
Gal. 4, 8. 5, 7. -Na třetí své apoštolské
vestě po dvou či třech létech přišel Pavel
opět do Galatie Act. 18, 23., aby utvrdil
křesťany ty nedávno obrácené. Zdá se, že
tenkrát již nějakých uštěrbování pozoroval;
jisto ale, že se ho brzo po jeho v Efesu se
usídlení donesla zpráva, kterak Galaté od
předešlých lichoapoštolů se k následování
obyčejů židovských odvléci dali tou měrou,
že se již téměř na záhraní víry křesťan
ské ociťovali.. Přemluvili je totiž někteří
z Jerusaléma k nim přišelci, od velikých
apoštolů, sloupů církve, Jakoba, Petra, Ja:
1*
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na, jak pravili vyučení, že nebudou-li ob
řadů St. Z. zachovávati, spasení býti nemo
hou. Aniž také dodávali, apoštolem jest
Pavel, aniž jím býti může, ješto věcem učí
odporným a ovšem odchodným od těch, jimž
veleapoštolé vyučují.
Co tu na apoštola doléhalo více, než
aby, nemoha ku Galatům opět vydati se,
písemně k nim se obrátil a těch, do nichž
ubíhali nebezpečí je ostřehl? Napsal list
tento. Všecko k tomu vede, že psán list
ten v Efesu po druhém pobytu apošťolově
mezi Galaty. V samé epištole 4, 13. mlu
ví o dřívějším zvěstování svém mezi nimi;
slovem dřívějším, přednějším, dávnější ká
zaní nadesýlá, že i pozdéji kázal jim a tudy
list ten před letem 55., v němž apoštol do
Efesu přišel, psán není. Avšak slova 1, 6.
jimiž apoštol diví se, že Galaté se tak brzo
dali od pravdy jim kázané odšinouti, tomu
nasvědčují, že apoštol brzo po svém do E
fesu přibytí psaní to Galatům vyhotovil.
Tudy dobře viděl Mar. Viktorinus (Mai
coll. nov. III. 2. pag, 1.), že list náš v E
fesu brzo, ano tudíž po příbytu apoštolovu
do města toho léta 55. napsán byl. Act. 19,
1. Ze slov 6, 17. kde apoštol praví, že ji
zvy Páně na těle svém nosí, domněli se ne
jedni list náš psán býti u vězení Rímském;
leč Pavel netoliko u vězení tom, nébrž mno
hem dříve již 2. Cor. 11, 23. nn. nesčíslné
svízely a strasti pro Krista podstoupal, což
jizvami pro Krista zove a domněnce oné se
celý obsah listu příčí.
Z toho, co jsme nadzmínili, již o účelu
a příčině, proč Pavel list ten napsal, snad
ně soud vynésti můžeme. Byli-li skutečně
vnikli lichoapoštolé mezi Galaty a skuteč
ně-li je od Kristova pravého evangelia od
váděli, což mohlo býti předmětem listu jim
daného, což účelem jeho a záměrem apo
štolovým, leč Galaty z léček, pastí a osidel
jim strojených vyvaditi? Ale aby se to
státi mohlo, bylo přede vším potřebí apo
štolovi, apoštolského svého úřadu hájiti a
stejnovahost jeho 8 jiných apoštolův úřa
dem a srodnost jeho s oním prokázati, po
něvadž lichoučitelé ti všelijak vážnost a au
toritu apoštolství Pavlova podrýti a podko
pati usilovali. Tím dvojím dovršuje se vše
chen účel listu našeho; důkazem a průka
zem pravého apoštolského důstojenství Pa
vlova s jedné, a sdruhé strany dolíčením,
že obřadové St. Z. platnosti své pozbyli,
ješto spásy pravé a skutečné člověku do
pomoci nemohli. Při tom neopustil apoštol
také jiné ještě napomeny přičiniti, jak se
toho povaha církve Galatské vymáhati vi

děla. Ovšem pak všelikým během k tomu
prohlídá, aby Galaty opět nazpět od ne
scestí a bludů na cestu pravou a ku pravdě
čiré a čisté v Kristu přivedl.
:
Příbuzen jest list náš listu k Ríma
nům, což již staří sv. otcové poznamenali,
tak že jej výtahem onoho nazývali. Povahu
výtažku nějakého sice na sobě nenese, ale
za účelem svojím bližní a srodné listu k
Římanům myšlénky předkládá; musel zaji
sté pojednati o tom, jakým spůsobem člo
věk spásy dostihá a v jakém poměru se
Zákon Starý k Novému povahuje a tudy hla
vitých křesťanstva ideí dotýkati přinucen byl.
Zákon žádaje zevrubného příkazů Božích
plnění, sám sebou člověka spasiti nemůže,
spása jenom z milosti se člověku dostává,
milost nám Jesu Kristem zjednána byla a
činí podstatu Nového Zákona, milosti té se
ale přiúčastňujeme skrze víru. To jsou hla
vné ony pravdy, o nichž v listu našem apo
štol jedná; z čehožto 1důležitost listu na
šeho i jeho s listem k Rímanům příbuznost
vysvítá. Listové dotčení se vzájemně vy
světlují a docelují a na nejednom místě ná
kresové listu ku Galatům obšírného vývoje
v listu k Rímanům docházejí. Ale sloh a
výstava listu našeho a celý spůsob, jakým
své myšlénky vykládá, liší se značně od
spůsobu, jímž sobě v listu k hímanům vede.
V listu k Rímanům řeč a mluva řádným ač
ovšem plným korytem se nese; v listu na
šem nejeden práh, sráz a vodopád pravi
delnému proudu se v cestu klade. V listu
k Rímanům všelijak předmět vládne, v listu
našem podmětnost horuje a Pavla nejeden
krát síla strázní unáší, ač již staří otcové
sebevládě a sebezapírání apoštolově při ta
kovém návalu náruživosti se obdivovali. Zi
vost oběma listům společna jest a dialek
tika v obou listech stejnou měrou vyniká;
leč v našem listu nejednou se živost mocí
přidušuje, aby z mezí nevybíhala a dialek

prostírá.
Příbuzenství obou listů v tom spatřuje
se, že Jak list k Rímanům jasně odděluje
část dogmatickou ode mravné, tak se to i
při listu našem spatřuje. (ást dogmatická
zajímá čtyry prvnější hlavy, část mravná
ostatníma dvěma se zanáší. V části první
— abychom zevrubněji obsah listu předlo
žili — po obšírnějším pozdravení I. 1—5.
přede vším diví se, že se svésti dali k od
měšnému bludoevangeliu od pravého evan
gelia, ješto jim on věci od samého Krista
přijaté ani anjelem změněnu býti nemohou
cí kázal. G—13. Dokazuje božskou jistotu
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evangelia jim hlásaného z neodvislosti své
od druhých apoštolů 14—24. a z uznání ho
jinými apoštoly za apoštola 2, 1—10. jakož
i z domluvy Petrovi dané pro nepředložité
jeho se zachování 11—21. Přechází k do
Jičování nedostatečnosti řádu starozákonné
ho, kterou dovodí z milostin Novým Záko
nem uštědřených jim 3, 1—Ď5. a z příkladu
Abrahamova věrou ospravedlněného 6—-18.,

an zákon toliko pěstounem a vůdcem člo
věčenstva ku Kristu jest 19—29. Člově
čenstvo pod zákonem v nedospělosti byto
valo, Kristem však zletilosti došlo 4, 1--1.
a tudy neslušno vraceti se do věku již dá
vno zbylého a pod Zákon Starý se podro
bovati, 8—20. což jinotajem od Hagary a
Sáry vzatým vysvětluje 21—31.
S tím přikročuje k části paranetické;
především ku svobodě křesťanské jich na
pomíná 5, 1—12., ale spolu od zneužitby
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svobody vystříhá 13—18. a skutky pravé
svobody, jakož i skutky pleťského otroctví
vyčítá 19—26., načež částečné napomeny ně
které přičiňuje. 6, 1—10. Posléz 11—18.
ve vlastnorukém přípisu obsah listu v krát
ce opětujíc křesťanství proti
Zidovstvu co
jedinou spásu vystavuje a 8 blahořečením
končí.
O původčitosti nebylo nikdá

pochyb a
nejzarytější záporolibci neodvážili se něja
kého útoku na list ten, jenž netoliko samo
sobně ráz pravosti nese, nébrž hned od
otcův apoštolských počínaje osvědčitele pra
vosti svojí má. Otcové apoštolští Ign. filad.
1. Polyc. fil. 5. sice jen některé námyky
z listu toho naskýtají, ale otcové nápotom
ní od Irenéa a dále jednohlasně sv. Pavla
co tvorce listu našeho zejména kladou. Tu
dy se my dalších důkazů authentičnosti prá
vem odtahujeme.

Hlava I.
Pozdravení nadeslav 1—5. vytýká Galatům
jich od pravé nauky odstoupení 6- 10.
a pro dolíčení božskosti a pravdivosti evan
gelia jim kázaného ukazuje, že neodvtsle
od apoštolů druhých k apoštolstv povo
lán byl 11—17. a že týž úřad svůj od
mich neodvisle vede 18—24.

1. Pavel apoštol, ne od člověků
ani skrze člověka, nébrž skrze Jesu Kri
sta a Boha Otce, jenž ho vzkřísil z
mrtvých, 2. a ti, jenž se mnou jsou
všickni bratři, církvem Galatským (pí
šem). 3. Milost vám a pokoj od Boha
Otce a Pána našeho Jesu Krista, 4.
jenž vydal sebe samého za hříchy naše,
aby nás vyprostil od nynějšího věku
nešlechetného podle vůle Boha a Otce
našeho, 5. jemuž jest sláva na věky
věkův; amen.
Jako v ep. k Řím. a napotom v ep. k
Titovi dané, prostranněji si vede apoštol v
epištole naší hned při samém pozdravení.
V listech ostatních apoštol prostě obyčejné
pozdravení klade; v listu našem a ve dvou
listech dotčených spolu hlavitý celé epištoly
obsah přičiňuje. Totiž v našem listu nazna
čuje tu božský úřadu svého apoštolského
původ, jakož i spásu Kristem, ne pak Záko
nem Starým zjednanou. Klade jméno apo
štol, vece Zlatoúst, abys nemyslel, že věci
lidské toliko mluví a abys věděl, že dán byl
od Boha Galatům. © jménu apoštol viz
Řím. 1, 1. Béře se to slovo v plném vý
znamu svém, jak samozřejmo jest; druhdy,
ačkoli zřídka slovo apoštol v odvodném vý
znamu se béře o těch, kterým od prvoapo
štolů rozsívání slova Božího svěřeno bylo
Rom. 16, 7., tuto ale značí se tím slovem
ten, kdo bezprostředně od Krista k apoštol
ství povolán, Rozlikuje tuto Pavel předložku

od a předložku skrze; onou (oď) značí ne
prostředečnou příčinu, touto (skrze) vysta
vuje příčinu prostředečnou čili nástrojnou a
slovy: ne od člověků ant skrze člověka, chce
říci, že k apoštolství nebyl ani od lidí ani
od Boha skrze lidi, nébrž bezprostředně od
Boha povolán. Překládáme od člověků, ne
od lidí, aby více vynikal důraz, jejž Pavel
na to slovo klade. Nebo vece sv. Jeroným,
čtvero poslání a poselství rozeznávati přijde;
jedni od samého Boha posláni bývají, jak
Pavel, druzí od Boha skrze lidi, jak Barna
ba Act, 13, 2.; jiní od lidí pouze, jak Ti
motheus a Titus od Pavla, a jak nyní bi
skupové a kněží ; jiní konečně samozvaně se
posýlají či vtírají a jsou to haeretikové. Tak
šetří sice ve větě prvé rozdílu mezi spojka
mi od a skrze, ale hned v násl. výroku od
záporu ke kladu přechází, ale skrze Jesu Krt
sta a Boha Otce rozdíl ten mimo sebe pou
ští bez mála proto, že se mu tuto pořádek
slov proměniti událo. Nebo že při Kristu
užívá částice skrze: to sobě snadně vysvětlí
me; považuje Krista (o prostředníka, jímž
Otcovo odvěčné Pavla k apoštolství určení
1—14. uskutečněno bylo. Ale že také o
Otci částice skrze užívá, to nejedněm vykla
datelům divno jest. Leč příčina toho jest
nejprvé ta, že Pavel teného rozdílu mezi
předložkami

«nr0 oď a dia skrze přísně ne

šetří, jak ho ani klassičtí spisovatelé řečtí
nešetřili, a za druhé záleží tu všechno jedině
na myšlénce, kým Pavel apoštolem stal se,
aniž jde Pavlovi o to, aby spůsob povolání
svého místněji vylíčil. Nébrž i to nalezají
exegéti v bezrozdílném tom částice die o
Synu 1 Otci užívání, že Syn Bohu Otci spo
lumodlným jest. Také 1. Tim. 1, 1. apo
štolství svoje Otci a Synu spolu připisuje.
Mělo by rčení Boha Otce předcházeti před
slovy Jesu Krista, an dvěma členům od člo
věků, skrze člověka odpovídají členové od
Boha, skrze Jesu Krista, ale apoštol přesa
zuje pořádek a Boha Otce klade později, na

Gal. I, 1—5. Pozdravení Galatů.
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druhém místě, poněvadž k slovům těm my čeho nepodjímejte, aniž se zasazujte něco
šlénku o vzkříšeníKrista přidati hodlal. Také na věc rozumnou obětovati. Nébrž za jedno
pořádku toho následuje, poněvadž nějaké se scházejte, a bývej mezi vámi jedna mod
stupňování nalezá se v těch slovech: od člo litba , jedno vzývání, jedna mysl, jedna na
věků, skrze člověky od Boha, skrze Krista děje. Píše však ne církvi jedné, nébrž cr
od B., od Boha samého. Praví jednou v Rvem Galatským, mnohým totiž, jenž po Ga
singuláru, ami skrze člověka, poněvadž pro latii roztroušeny byly. Z toho jde, že list
hlédá ku protivě, jíž klade slovy: nébrž náš jest listem oběžným a okružným. Smyslí
skrze Jesu Krista; tím pak Krista Pána od někteří, že církve v Galatii znenáhla podle
děluje od pouhého člověčenství, jak již sv. dvanáctera žup politických se zřídily, čehož
otcové Viktorín a Jeronym toho dotkli. Při důkazů toho nemajíce při své váze nechá
pojuje o vzkříšení Páně, jenž ho vzkřísil z váme. Prostě vece: církvem Galatským ne
mrtvých, poněvadž po vzkříšení Páně apo přičíněje přímětku žádného, a neklada: mi
štolem učiněn byl, ješto za pobytu Páně na bým, svatým, posvěceným atd., jak to jinde
zemi ani křesťanem nebyl a poněvadž se na spatřujeme. Nezasloužili Galaté pochvalné
apoštolu především postihovalo, aby osobně zmínky takové. Při listech k Soluňanům
byl svědkem vzkřesu Páně. (Čo se dle času aspoň klade přímětek v Bohu Otci av Pánu
Pavlovi nedostávalo, to mu nahražuje sláva Jesu Kristu ke slovu církev, tuto ale ani
Páně, vece o tom sv. Aug. hl. I o kněžích toho neklade, ješto Galaté raději poroku než
a biskupech říci dá se, že ustanoveni jsou pochvalného uznání zasloužili.
od Poha, ale skrze lidi; avšak i to převzne
Již pak následuje želání a samo oby
šeno jest a svrchované svatosti Života vy čejné to pozdravení: Milost vám a pokoj od
máhá. Byl ustanoven Pavel za apoštola od Boha Otce a Pána našeho Jesu Krista. Slo
Krista nechodícího jižv pleti, nébrž od Kri vem milost, jak již z podobných Rom. 1, 7.
sta všemírem vládnoucího, a tudy nějak nad atd. pozdravení víme, počátek a zárod, slovem
Jiné apoštoly vynikal nápodobně synům cí pokoj cíl a ovoce křesťanské spásosprávy
sařův za císařství zrozeným, jimž tytýž pře se naznačují. Ostatně slovo našeho klade se
dek dáván před syny týchže císařův před v naší epištole ke slovu Fdna a nikoli ke
ujetím vlády narozenými. Ve Skutcích ap. slovu Očřcejak jinde Rom. 1, 7. atd., z čehož
13, 2. sice praví se, že Pavel od předsta průvodno, že genitiv Pána nepřislouchá k
vencův církve Antiochijské posvěcení obdr slovu Otce, nébrž ku předložce oď a že tudy
žel. Leč při apoštolech dvojí věc rozezná Kristovi stejná s Otcem moc se připisuje,
vati potřeba: 1. důstojenství biskupské a O významnosti a působnosti želání takových
toho se Pavlovi od Antiochejských biskupův z úst apoštolům vyšlých jsme již několikráte
dostalo, a 2. úřad apoštolský, toho pak bez se pronesli, že nejsou pouzí obřadní výro
prostředně od Krista a od Boha přiúčast kové, nébrž dle Mt. 10, 13. působí a udělují
blahodaru v nich pronešeného, ač ovšem je
něn byl.
Listu ale toho apoštol Pavel nepíše sám stli kdo jeho se hodným býti prokazuje;
od sebe toliko, nébrž píší jej sním i ti, jak ale i to pravda, že kněži nadarmo káží, ne
praví, jenž se mnou jsou, veškeři bratří. Ze dá-l: Bůh milosti a pokoje v srdce poslu
slova veškeři soudili, že nemyslí toliko na chačů.
Jednu část hlavitou listu svého.byl výše
představence církve Efeské, nébrž že veškery
křesťany na mysli má, kteréž tu připojuje, namykl, apoštolství svoje; nyní již druhé do
aby ukázal, že celá ta církev S ním se sho tknouti se jme, an dí: Kterýžto dal sebe sa
duje, v něm apoštola svého uznává a s ním mého za hříchy naše, aby nás vyprostiů od
v jednomyslnosti se sbíhá. Ale Pavel nikdy nynějšího věku nešlechetného. Vydal se Kri
nepíše jménem celé církve, leč jménem spo stus na smrt za hříchy naše, za nás pro
lupracovatelů svých. Všude v listech jme shlazení hříchů našich, másto nds během ná
nuje druhy, jenž při něm byli, tu jenom městným smrt podstoupil a za nás Bohu za
vůbec a vesměs je uvádí. Uvádí je, aby dost učinil; můžeme přeložiti také pro hříchy
ukázal, že nestojí o samotě se svými nau naše, leč reci předložka totéž značí tuto co
kami, nébrž že předstatelé církevní s ním úrěp a ovšemby ani oním překladem smysl
stejně smýšlejí. Jednota taková vzácny činí nezměnil se. Učel, za kterým Kristus za nás
představence a dodává jim sílu proti nepřá a naše hříchy umřel a za nás zadost učinil,
telům. Jakož Pán, vece sv. Ignat. M. k byl jak klade apoštol, aby nds vyňal, vy
Magn. 7. bez Otce sjednocen jsa s ním ni prostil, vybavil, vyrval, vychvátil, vytrhnul z
čeho nečinil ani sám sebou ani apoštoly nynějšího věku mešlechetného. Věkem sluje
svými, tak ani vy bez biskupa a kněží se V písmě všecko, co času a změnám jeho pod
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robeno jest, svět totiž a věci v něm, pře což účel náš jest. Vulgata vece: jemuž sláva
devším pak lidi vrátké, neustavičné, od Kri Jest, jenž se všady oslavuje; lépe ale se do
sta neobrozené, jakož i skutky jejich přiro plňuje slovíčko buď, ve kterémžto smyslu i
zené, z milosti nevyprýštělé. Sv. Jeronym vulgata své slovo béře, ano toho dokladek
dí: Vydal se Syn, aby nespravedlnost, jenž amen vymáhá. Jest to neobyčejno, aby na
jest v nás, spravedlivostí samou podvrátil. samém začátku P. se v doxologii vydával ;
Vydala se Moudrost, aby nemoudrosti do patří věc ta ku zvláštnostem, k nimž jej oko
byla, Svatost a Síla se vydala, aby hanebnost, ličnosti vyvolaly. Sám ten obšírný úvod tak
nevědomost a nestateč shladila. Zde při jest nastrojen, aby Galaté ihned poznali, na
daným slovem nešslechetného namyká, že svět jakém omylu a bludu seocitnuli k Židovství
ten právě se zlé strany a povahy jeho po se skloňujíce. Slávoslovím nahražuje čest,
važuje a na mysli má obecnou zkázu lidstva kterou Bohu ujímají ti, kdož nesličně o spáse
a jich v bludech a nepravostech zahřezlost; v Kristu dané smýšlejí. Sv. Tomás praví:
a s té strany považuje svět se jinde v písmě, Máš v pozdravení vážnost apoštolovu, která
když satan knížetem světa sluje Jo. 12, 31. pýchu jejich láme, mocnost milosti, jíž se
ku poslušenství evangelia vybízí a nestateč
1 Jo. 2, 15. ano bohem jeho 2 Cor. 4, 4.a
když 1 Jo. 5, 19. o něm praví se, že ve obřadů Starého Zákona, aby je od nich od
škeren ve zlu postaven jest. Podobně Ignat. volal.
Ten úvod položiv a Bohu dobrořečiv pře
magn. 1. Věku nynějšímu stojí naproti říše
Boží a království Syna Božího Col. 1, 18. chází již ku podnětu listu svého a dí:
t. j. církev, v níž lidé ku poznání Boha a k
svatosti života se navodí a což stěžejná věc
6. Divím se, že tak rychle odchy
jest, ode vlády knížete světa vyproštění bý
vají či jak vece, mocně a úsilně vytrženi a lujete se od toho, jenž vás povolal v
vychváceni, jak pastýř mohutný vlku neb lvu milost Kristovu k jinému evangeliu, 7%.
ovci uchvácenou z úst vydírá a vyrývá. Do ješto není jiné, leč jsou někteří, jenž vás
kladná slova podle vůle Boží mohou se po kormoutí, a chtějí převrátiti evangelium
jiti s nejbližším slovem vyprostil, ješto vý Kristovo. 8. Ale bychom pak my, neb
prost ten svrchovanou vůlí Boží se dál; aneb
raději vážou se ta slova s vyššími: jenžto se anjel s nebe kázal vám mimo to, co
vydal, což téměř rozdílu nečiní. Kristus Pán jsme kázali vám, proklat buď. 9. Jako
k vůli Otcově co k svrchovanému účelu ve jsme napřed pověděli, 1 nyní opět prá
všem konání a utrpení svém zaměřoval Jo. vím: Bude-li vám kdo kázati, mimo to
5, 30. Mt. 26, 39. Nedí P. prostě podle vůle co jste přijali, proklat buď. 10. Nebo
B., nébrž podle vůle Boha a Otce na to uka
zujíc, že láska Otce nebeského nás dotčeným nyní lidem-li se zamlouvám čili Bohu?
svrchovaným dobrem obmyslila. Vůle a rada Zda hledám lidem se líbiti? Kdybych se
Otcova tomu chtěla, aby Syn dílo spásy naší ještě lidem zaliboval, Kristovým služeb
na se vzal. Nedal se ani Syn za naše hříchy níkem bych nebyl,
bez vůle Otcovy, vece sv. Jeronym, ani Otec
nevydal Syna bez vůle Synovy. A sv. Kle
V listech jiných apoštol pozdravení u
ment R. v listu ku Kor. I. 49 dí: v lásce činiv ještě dříve než ku vlastnímu předmětu,
ujal nás Panovník, pro lásku, kterou měl k o němž psáti hodlá, přijde, klade díkůčinění
nám, krev svou dal za nás Ježíš Kristus, Pán za dobrodiní církvi té od Boha prokázaná.
náš podle vůle Boží a pleť svou za pleť naši Toho nenalezáme tuto; bez mála unešen,
a duši za duši naši. Dí Otce našeho, aby u uvlečen ano uchvácen byl trudnou tou my
vedl na mysl synovství naše, jehož jsme skrze šlénkou, že Galaté od křesťanství k židovství
Krista došli.
odstupují a památka o vykoupení Kristové,
Za tou příčinou vděkem unešen a jako kterou předesýlá, trud a bolest jeho zvýšila.
uchvácen vylévá se v doxologii Jemuž sláva Kromě toho díků činění takové pokládá vezdy
na věky věků amen; tanula mů zajisté na pochvalnou povahu toho, za kterého se díky
mysli ta hloub a propast zkázy, z 'níž jsme vzdávají, církev ale Galatská pochvaly té
vyproštění byli a spolu ta nevystíhlá milo hodnou býti se neprokazovala. A tím to šlo,
srdnost, skrze niž jsme té propasti azáhuby že díky ony vypustil a hned ksamé do
znikli. O slávě Boží již několikráte nám mlu mluvě přistoupá. V listu 1. Cor. apoštol po
viti přišlo, a tudy odmlčujeme se tuto. V dobně kárati musel; leč tam si přece jinak
slávě Boží se i spása naše zavírá ; nebo spa vede chválu předesýlaje a s nemalým še
seni budouce v Bohu žíti a bytovati budeme, třením výslipku činí. Nic toho není v listu
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našem, nébrž z prosta a stroho, z přísna
výtky své jim vůči klade. Ve slově dťvémse
vězí ovšem poněkud 1 pochvala; nebo kdyby
nebyl se lepších věcí do nich domněl, ne
bylby se divil. Dřvém se praví; nebo stav

a povaha jejich lepší věci slíbiti zdály se.
jemu při jeho u nich pobytu. Nyní ale jinak
se stalo a diví se, žetak rychle, kvapně, náhle,
brzo t. j. tak snadno, tak lehkou měrou;
pojem brzkosti a pojem snadnosti tu v jedno
splývají, se přešinujete, obracíte, přebíháte,
překloňujete, odchylujete, od toho, jenž vás
povolal v milost Kristovu. "Text řecký sice
mohl by se přeložiti uchylujete se od toho,
jenž vás povolal v milost, od Krista; leč po
volání k víře se v písmě připisuje Otci 2
Tim. 1, 9. R. 8, 30. 1. Petr 1, 15. a tudy

lépe jest tu vůbec Boha slovce přimysliti;
odchylujíce se od evangelia pravého, odšinují
se od Boha povolatele. Nyní nejedníi odstu
pují od pravé nauky Kristovy ve mravech a
náhledech svojich a nikdo se nediví. Evan
gellum Jesu Kristovo pní rovně, jak sám
Ježíš Kristus, mezi dvěma lotroma; jedni
úvazy jeho příliš zavazují, jiní příliš rozva
zují. Jenž je povolal, dí dále, v milost Krt
stovu, k milosti Kristově, ku přiúčastnění se
milosti jeho a tudy také vynikající odtud
spásy. Zalibování se lidem, ctižádost, po
chotě a baživost jsou prameny, z nichž se
nakazuje evangelium. Tak nejedni vykládají.
Leč lépe se klade v milosti Jesu Kristově
vás povolal k spáse, totiž beze všech zásluh
vašich, ano při všech nehodnostech, vinách a
přese všeliký nevděk váš, z pouhé lásky ami
losti té, již nám Kristus na křížizískala zjed
nal R. 5, 15. Ef. 1, 4. Slovo v milosti tedy
značí původ a příčinu povolání jejich, a sluje
milost ta Kristovou, že od Krista nám vymožena
byla. Té milosti výhost dadouce odchylují se
dí, nedí odchýlil: jste se a tudy odchýlení a
vyštěrbování jejich ještě nebylo vykonáno,
nébrž se vykonávalo; avšak přece rychle se
odchylovali, tak rychle po odchodu Pavlovu
a po přijatém od něho u víře utvrzení. Dává
se v tom znáti lehkomyslná povaha národu
toho tatéž, kterou posaváde slynou příbuzenci
jejich v Irech osedlí a jenž se i Francouzům
připisuje, ze které krajiny oni pochodili.
A kam se odklonili od Boha? K jinému
evangelu, vece. Zidovatelé nauku svou, kterou
Galatům předkládali a kterou od pravého
evangelia je svedli, nazývali evangeliem, a bez
mála pravým evangeliem, aby jménem tím
spíšeji neostražité a nepodhlídavé Galaty okla
mali. Aneb jak jiným se lépe vidí, Pavel
bludnou jich náuku ironicky tak jmenuje.
Pravili, že evangelium, jež Pavel hlásá, není
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pravé, poněvadž kázal, že Zákona Starého
křesťanům zachovávati nepřijde a že spása
jediným evangeliem Kristovým beze šetření
St. Z. lidem se dostává. Ti židovníci ale či
židovatelé na tom stáli, že spolu s křesťan
stvím také židovské řády zachovávati potřebí,
jinak že spásy dojíti nemohou. Tou naukou
svojí podvracovali celou víru křesťanskou a
ničili spásu Kristem zjednanou, nebo nemů
že-li křesťanství bez židovství člověka spa
siti, tudy veškera spása se připisuje Starému
Zákonu a vyprázdňuje se všechna mocnost
víry Kristovy. 5, 2.
Leč sám apoštol tuto hned povahu toho,
jež mezi Galaty hlásali evangelia vypisuje,
an dí: Kteréž není jiné aneb ješto není, ne
stává jiného. Opravuje apoštol výraz svůj
předešlý, jímžto se připouštěti zdál, že jiné
jest ještě evangelium. Méně vhodně jiní exe
geti za to mají, že apoštol opravuje větou
tou slova nepřátelů bludařů, jiné evangehum
Galatům kázati se vychloubajících a dí: Na
uka ta, kterou vám schvalují a vnucují, ne
zasluhuje jména evangelia, ješto není jiného
evangelia mimo to, které jsem já vám kázal.
Výklad ten ostatně shoduje se co do smyslu
s výkladem předchozím. Také zajisté dle
něho apoštol praví, že cokoli odchodno jest
od onoho mnou hlásaného vám evangelia,
evangeliem není. Nebo nehlásá Pán námi
jiné evangelium a jinými apoštoly opět jiné;
nébrž my všickni totéž kážeme a kdož opačně
smýšlejí, ti nepřednášejí božské nauky, nébrž
je podebrati a porušiti usilují. Jiní, bychom
i těch dotkli, táhnou vztažné slovo ješťo k
celé větě — ne k evangeliu toliko — a pře
vodí: což není jiného leč že jsou, jenž vás
kormoutí. "Ten výklad jest nucený, ač do
smyslu ani jím rozdíl nevzniká. Avšak apo
štol ač odmítaje domněnku o nějakém ji
norodém evangeliu, půjčuje přece a připou
ští výjimku řka dále: leč jsou, jenž vás ko
rmoutí a chtějí převrátitievangehum Kristovo.
Veškeří ode Krista vyslaní apoštolé jedno
evangelium hlásají jiného a jinakého nezna
jíce. Jestliže tedy přece jinorodé evangelium
se hlásá, pochází to od některých, jenž se
odštěpili od nauky pravé. Jsou, jenž vás ko
rmoutí, to jest bouří, matou, nepokojí, totiž
tím, že převracují či převrátiti chtějí evange
lium Kristovo, jiné nauky než ony od Krista
přijaté přednášejíce, potřebu a nevyhnutelnost
zachovávati obřady Starého Zákona kážíce.
Takovým počínáním evangelium Páně převrá
ceno, porušeno, podvráceno, vyprázněno a
na zkázu přiváděno bývá. I malý přimět k
evangeliu přilípaný a jemu odporný, na pf.
nauka o potřebě obřízky a sobotování, celou
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nauku Páně podvracuje, poněvadž již ná
potom nepřikládá se spása celá zásluhám Kri
stovým a víře v Něhó a věci přechodné a
dočasné, jakou byl ZákonStarý, věčná plat
nost se připisuje. Praví chtějípřevrátití evan
gellum ale nemohou, nebo má evangelium do
sebe povahu, že nemůže jiným leč pravým
býti, vece Jeroným. V řeckém textu leží
zvláštní důraz, ješto participia rTaoaocovzes
Oěhovyvrecartikul

mají, jímž se vystavují co

lidé, jenž neustále se podvracováním a sko
rmoucením dotčeným obírají. Vak věc sku
tečně v základech svojích byla, a přidáním
se k nauce lichých učitelů těch celé evan
gelium v přesnotě své porušení bralo. Avšak
lichoučitelé věc tu v jiném světle ukazovali
lid namlouvajíce, aby Zákona Starého před
pisy zachovával.
An ale Pavel na mysli své váží ono
evangelia Božího převracování, nevolí a hor
Jivostí projat jest a vylévá se ve slova ta
náramná: Ale kdybychom my neb i anjel s nebe
blahověstili vám mímo to, co jsme blahověstili

vám, proklat buď. A jak jsme již napověděli,i
teď opět pravém: blahověstil-liby vám kdo
mimo to co jste přijali, proklat buď. Slova
obtoužná a mocná, a užívá jich, aby ukázal,
že se tu nejedná o věc nepatrnou a jen 0
osoby, nébrž že věc ta samé podstaty víry
se dotýká. Kdybychom my, totiž já apoštol
něco jiného kázal, kdyby Bůh padnouti mi
dal, tak že bych jinou než jsem vám vydal,
nyní nauku vám přednášel, neměli byste mě
snésti, nepotvrdil by Bůh nauky té, ale pro
klat bych byl. Tak mluví, aby ukázal, že
nade všecko pravdu klade v tom ani sebe
šetřiti nehledě. Méně vhodně někteří slovo
my uprostraňovali také na apoštolovy druhy;
leč očividně apoštol slovem tím jediného
sebe míní. Slovo blahověstiti očividně značí
evangelium hlásati. Ano, vece dále a zvý
šuje sílu feči: Kdyby, což ovšem nemožno
jest, anjel s nebe jinou víru kázal vám, ne
máte nauky té poslouchati, ješto klatba B.
na něm spočinula. Tak mluví a klade věci
nemožné, aby neproměnlivost a věčnou plat
nost přijatého od nich apoštolem evangelia
dokázal. Slova amjel s nebe k sobě patří;
jimi se vylučují zloanjelé, o nichž tu řeč
není. Judaisté se volali na Jakoba a vece
Pavel dle výkladu Zlatoústova: Nemluvte mi
o Jakobu; nebo kdyby sám anjel S nebe
měnil nauku naši, zlořečen byl by. Anjel s
nebe zajisté odporovati pravdě nemůže a
tudy dovolávání se anjelů trvalosti a nevrát
kosti evangelia zvláštní pečeť přičinuje. Víra
od apoštolů kázaná a v církvi ujatá má ta
kovou jistotu, že největší autorita, žeanjel s

nebe, byť i po nemožnu divy činil, jí odpo
rovati, ovšem pak ji proměnovati a příměsky
nevhodnými kaliti nesmí, ač nemá-li v pro
kletí upadnouti. Pravda, dí sv. August., pro

sebe milá buď tobě, nepak pro toho, jenž ji
tobě hlásá. Co v církvi za slovo Kristovo
přijato bylo a co takové se hlásalo, žádné
proměně podléhati nemůže a všeliká obnova
v církvi toliko k opravě mravů a k lepšímu
a matornějšímu vnikání v podstatu nauky
přislušeti může.
Kdo by vám kázal něco měmo mého,
mimo to co jsem já vám kázal, vece ap., Co
mimo, kromě evangelia se nalezá, k evange
liu nepatří, s ním se neshoduje a jemu od
poruje. Nevece, dí Aug., jestliže vám někdo
více káže než co jste přijali, nebo tak by
sám sobě odpíral, ješto žádal do Soluna do
jíti, aby doplnil to, čeho se Soluňanům ještě
nedostávalo. Předložka ta mimo, kromě, ty
týž klade se místo proti, jak viděti 1 Cor.
3, 11. Základu jiného nemůže nikdo položit
mimo ten, jenž položen, jenž jest Kristus Ježíš.
Kdo mimo Krista P. jiného by Krista uváděl,
antichrista, odpůrce Kristova by uvodil. Jest
tedy mímo toli co proti; přece však dí memo,
aby ukázal, že i ten anáthemě propadá, jenž
nepřímým spůsobem úchabek a úštěrbek v
nauku křesťanskou uvodí. Takový přívaz
čivý bludař, jenž odporné evangeliu vám ká
zanému věci vede, proklat buď, aneb jak v
ř. a I. textu stojí, buď andthemou. Anáthema
značí původně věc bohu věnovanou; ješto
ale věci ty stráveny bývaly, tudy anáthema
zkázu, zhoubu, výplen a vyloučení z lidu
Israelského znamenala, slovu hebr. chérem
odpovídajíc. Deut. 7, 26. 13, 9. Již v Št. Z.
vyloučení od lidu B. bylo vyloučení od zámluv
lidu tomu učiněných; tím více v Zákoně
Novém vyloučení z církve jest vyloučením z
věčné říše blaženství Rom. 9, 3, 1. Cor. 12,
3. 16, 22. atudy ten, kdo z církve vyloučen
jest, satanovi vydán se býti praví 1. Cor. 5,
5. Apoštolův výrok ospravedlňuje ty anáthemy,
jež církev proti bludařům v posloupnosti
času -vydala, ano odřezání nákazného úda pro
zachování celého těla nevyhnutedlno bývá.
Viz 1. Cor. 5, 5.

Leč apoštol nespokojuje ses jedním aná
themy vynešením ; znova pro větší důraz opě

tuje:

Jak jsme prvé pravili, nyná opět dím:

Kážše-li vám kdo mímo to cojste přijali, pro
klat buď. Srovnáme-li opětovaná slova ta se
slovy předešlými, rozdíl nalezneme ten, žean
dříve pravil Kdybychom my, nyní obecněji
praví kdyby někdo. Dále užívá částice ei,
ješto dříveji užil částice s8av; a tedy nyní
již případnost skutečnou klade, ješto dříve 0

Gal. I, 6—10. Výtka pro odstup od nauky pravě,

věci možné mluvil. Třetí rozdíl jest, že místo
blahověsti vám klade nyní přijali jste. O

slovech: Prvé pravilt jsme, nesnadí se vy
kladatelé; některým vidí se, že apoštol se
táhne k dobám svého u nich pobytu, kdež
byl již větu onu vyslovil, což dobře možno
ano podobno jest. Jiným zdá se, že apoštol
zří k slovům neprostředně předcházejícím a
že opětuje výrok svůj, aby se nezdálo, že snad
nějakým přenáhlením a ukvapením slova ona
vynesl, nébrž že je s dobrou rozvahou pro
jádřil. Zdá se, že výklad poslední předčí nad
onen, ješto slova sice důrazna jsou, avšak
nijak taková, abychom pokládati museli, že
prohlédá k výroku svému druhdy v Galatii
pronešenému.
Ještě pozoru hoden jest výraz: mťmo to
co jste ode mne přijali; v něm zajisté se
zahrnuje pravidlo, podle něhož o čistotě a
přesnosti nauky souditi přijde. Ta nauka
prava jest, ne která se toliko v písmě čte —
nebo tu o písmě zhola nic nepraví — nébrž
která podáním v církvi utvrzena; ata nauka
prava jest, která od pradávna v církvi se
chová a ovšem tudy všeliká novota vylučuje
se. Což jest to, vece sv. Vincent. Lir. comm. 1.
12. Což jest, že vece: Byťbychom my? Proč
nedí raději: Byť bych já? To značí: by také
Petr, by Ondřej, by Jan, by veškeren po
sléze obor apoštolů vám kázal mimo to co
jste přijali, proklet buď. Usudek hrozný!
Pro dolíčení trvalosti, pevnoty a. stálosti
první víry ani sebe ani druhých apoštolů ne
šetří; ale 1 to málo mu jest. Byť i anjel s
nebe, dí, vám kázal mimo to co jsme vám
hlásali, proklat buď. Nestačilo mu pro ochranu
vydané víry připomínati lidské jenom pří
rody, aby nebyl spolu i anjelský obor za
hřnul, atd. Svatý Jan JJamaský proti Leonu
Isaur. v řeč. 2. o obr. dí: slyšte, národové,
jazykové, pokolení, muži, ženy, starci, jino
chové, děti, lide svatý křesťanský: By vám
kdo hlásal mimo to, co církev katolická jako
nauku od apoštolů, od Otců a sněmů při
jatou do dneška zachovala, toho neslyšte;
by anjel, by císař vám hlásal mimo to co
jste přijali, uši zatvořte; nebo bojím se až
tam jíti, kam postoupil Pavel: proklat buď!
Od důrazného výroku, jímž pravdu evan
gelia jim zvěstovaného doličuje, přistoupá ap.
ku dání příčiny, proč tak mocně se pronesl,
an dí: Nebo nyní lidem-li zamlouvám se
čili Bohu? Hledám-li se lidemlíbiti? Kdybych
se ještě lidem zaliboval, sluhou Kristovým bych
nebyl. Slovo nyné a slovo ještě s důrazem se
vynášejí, an Pavel nynější své jednání při
licuje ku předešlému, jehož před obrácením
svojím následoval a jež v. 13. opisuje. Má
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verš ten nesnázi svou nejen co vazby s pře
dešlým se týká, než i hned časoslovo prvé
věty obtíž zavaluje, zese 1. suadeo váže se
se slovem lidi i se slovem Bůh a starý pře
klad český doslovně klade: liďem-li radím
čili Bohu. Což jest to ale Bohu raditi? Tak
i starosl. má: člověky prepiraju-li Boga?
Tudy se v rozličné pro dobytí smyslu do
mněnky vydáno. Podsunují totiž někteří
slovu radím jiný význam a kladou: X liďem-li
vedu čili k Bohu? aneb: člověcké-li čili
božské věci předkládám, tak že by nebyla
řeč o osobách, nébrž o věcech. Jiným zdá
se slovo zeiďw právné býti a udávají smysl:
zdali při svou vedu před lidmi, čili před
Bohem? "Tak Zlatoúst a Aug. Jiným opět
vidí se, že apoštol slovo zetbeo béře ve smy
slu získati, nakloniti sobě, pohnouti, přízniti.
A těch jsme my následovali a přeložili: Lo
dem-liž či Bohu zamlouvám se? Mohlo to
dvojí kletby pronešení strohým, příkrým a
krutým se zdáti a mohli mu nejední namít
nouti: Nevíš-li, že takové posupné počínání
odrazí od tebe lidi ty, jichž se řeč tvátýká ?
I omlouvá se Pavel, že mu zhola nejde o
lidi a o urážku neb neurážku jejich, nébrž
o slávu Boží, o zalíbení Bohu. Heslo jeho
bylo Bůh, Kristus, pravda, spása lidí; jestli
při tom urazil někoho nechtě a někomu se
znelíbil, na tom málo mu leželo. Nebo praví
písmo Ezech. 13, 18. Běda těm, kdož šíjí
polštáře pode všelikérámě a dělají podhlavmce
poď hlavu

všelikého věku Kkpolapení

duší.

Leč od povšechnějšího výrazu přechází Pavel

k místnějšímu a táže se: Zda hledím líbit
se lidem? totiž v té míře, abych pro zalíbení
se lidem pravdu opouštěl, aneb ji zamlčoval.
Sic jinak kdo o lásku a přízeň lidskou stojí
během slušným a u věcech slušných s tím
záměrem, aby je tím spíše ku pravdě a k
Bohu naklonil, ovšem dobře jedná; a proto
se nepotýká s místem tutějším výrok Pavlův
1. Cor. 10, 33. Já ve všem — totiž co slu
šno a volno jest — líbitť se ustluji všechněm,
aby spasení byl. Kdo z lásky těch věcí,
jenž jiným k spáse slouží, hledaje, lidem se
líbí, ten napřed Bohu líbí se, jemuž 0 spásu
lidskou péče jest, dí sv. Jeron. h. I Kdo
ale tak po zalíbení se lidem dychtí, že by
se povinnostem svojim zpronevěřil, ten ovšem
proti Bohu se prohřešuje. Kdo předkuje v
církvi, vece sv. Reh. Vel. pastor 2, 8. měj
se na pozoru, aby ho zalíbivost neporáněla,
a aby nehledal více lásky od poddanců než
pravdy B. Nebo jest nepřítelem Spasitelo
vým, kdo místo něho od církve milován býti
žádá a ovšem cizoloží ten vyslanec, jenž
dary nesa nevěstě od ženicha, jejím očím sám
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zalíbiti se hledí. A to jest, co praví Pavel:
Kdybych se ještě, jak druhdy za nevěry své
jsem činil, lidem zaliboval, služebníkem Kri
stovým nebyl bych. Věta poslední dvojím
spůsobem se béře, ohledem obrácení jeho a
ohledem apoštolování jeho: nebyl bych ovšem
ani Kristu Pánu ve službu se podrobil, aniž
bych věrně úřadu svého nekonal. Sčítali na
něho nepřátelé několikrát dotčení, že poha
nům se zalíbiti hledá, aby důstojenství jeho
apoštolské v podezření a v potupu uvedli.
Již tudy ap. cele na zastávání důstojenství
svého se vydává a ukazuje především, že
od samého Krista k apoštolství povolán byl.

tomu přípravu učinil a dí: Oznomují vám
zajisté, bratří, že evangelium zvěstované ode
mne není podlé čtověka. Místo částice zaji

sté zo enim, kterou čte vulgata a s ní rkp.
BDFG. kladou rukop. AEJK. a 5 částice
dě ale, však; jak viděti, pro ono i pro toto
čtení svědkové téměř slejnovážní svědčí. Na
štěstí nemá rozdíl ten veliké dovahy.

Cástice

zajisté jest vysvětlovací; vysvětluje apoštol
místněji to,o čem přípravně mluvil. Cteme-li
částici dě ale či raději pak, tedy ji musíme
za přechodnici míti. Udává Pavel có pro
kázati a dokázati hodlá v následující své
řeči a pro snadnější a milejší navnazeníčte
nářů oslovuje je slovem bratří.
Rčení, jehož užívá: Oznamuji vám,

11. Oznamuji vám zajisté, bratří,
že evangelium zvěstované ode mne není vědomo vám činím, má cosi svátečného do
podle člověka; 12. nebo ani jsem já od sebe; přichází u apoštola, když důležitou
obšírněji vyložiti se podjímá. 1. Cor.
člověka nepřijal ho, aniž jsem se mu věc
15, 1. 2. Cor. 8, 1. To i tuto činí. Vede
vyučil, ale skrze zjevení Jesu Krista. důkaz, že evangelium, "jež jim hlásal, není
13. Slyšeli jste zajisté o obcování mém podle člověka. Evangeliem od Pavla zvě
někdejším v židovství, že jsem nad míru stovaným či hlásaným rozumí se vůbec na
pronásledoval církev Boží a pobojovával, uka, kterou všady a netoliko u Galatů hlá
sal. Dí: Není podlé člověka a namítá, že
ji, 14. a prospíval jsem v židovství povaha
nauky té není po mysli člověků svět
nade mnohé vrstevníky v pokolení svém ských. Nemá ráz lidí pouhých, nemá váhu
jsa úsilnějším horlitelem otcovských svo lidskou toliko, lidskou cenu, lidskou důstoj=
jich podání. 15. Když ale se zalíbilo nost, aniž v něm lidská jen moudrost se dává
tomu, jenž oddělil mne ze života matky a lidská moc a síla spatřuje. To pak dovo
zuje řka dále, že nauka jeho není původu
mé a povolal skrze milost svou, 16, lidského.
Obojí ten ráz spolu se váže a jen
zjeviti Syna svého ve mně, abych ohla nálezek z mysli lidské vyšlý po mysli lidem
šoval jej mezi pohany, tudíž jsem ne býti může, Sám pak dvojí tu stránku v ná
smlouval se s tělem a krví, 17. aniž sledujícím verši vykládá: Nebo amiž jsem já
jsem přišel do Jerusaléma k těm, jenž ho dostal ode člověka, aniž jsem jemu vyučil
Slovem nedostal, nevzal, nepřijal od člo
přede mnou byli, apoštolům, nébrž ode se..
věka zapírá lidský původ nauky a ovšem tedy
šel jsem do Arabie a opět jsem navrá božské pojití jeho podstaty doličuje; slovem
til se do Damašku. 18. Potom po le aniž vyučil jsem se od čl. popírá, žeby smy
tech třech přibyl jsem do Jerusaléma, slu a vyrozumění nauky té byl došel od
abych uzřel Petra a zůstal jsem u něho lidí a ovšem tedy tvrdí, že jak nauku od Boha
tak i pochopení a vyrozumění jí od
dní patnácte. 19. Jiného však z apo vzal,
Boha přijal. Dí: aniž já, a zří při tom k
štolů neviděl jsem, leč Jakoba -bratra hlavitým apoštolům, jenž od Krista za jeho
Páně. 20. Co pak píši vám, aj před na zemi pobytu vyvolení byli. Obojí ta my
Bohem (že) nelhu! 21. Potom přišel šlénka záporně pronešená zahrnuje se v té
jsem do krajin syrských a cilických. 22. jedné kladně vyjádřené: nébrž skrze zjevené
Kristovo totiž 1 nauku i vyrozumění
Byl jsem pak neznám obličejem jud jíJesuobdržel
jsem. Zjevením hromadně ve
ským, jenž byly v Kristu církvem. 23. škera jemu propůjčená vidění, odkrývání
Toliko byli slýchali, (že) ten, jenž pro a odhalování a vytržení se slyší, kterýmiž
následoval nás druhdy, nyní zvěstuje vezdy více a více vnikal ve hloubi mysterií
víru, kterou druhdy obojovával. 24. A Božích. Samozřejmě rozumí zjevby, jichž
se mu předosobným Krista hlásáním dostalo ;
ve mně oslavovali Boha.
Přistoupá nyní k úkolu svému
a zastává
božský původ apoštolství svého, jak již k

ovšem ale vyznati musíme, že o dobe a spů
sobu zjevení toho místněji vyučeni nejsme.
Apoštol přestává na tom, že evangelium své
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od Krista přijal. Bůh sám člověka učí a
víra není nálezkem lidským, ani ovocemstu
dií a nauky, nébrž darem Božím.
A tu již pro dolíčení toho vypravuje
předešlé obcování svoje. Nebo slyšeli jste
o mém někdejším v Zidovství obcování; ne
mohlo jim to býti neznámo, ješto se div ten
po světě roznesl a jim to Pavel bez mála
sám ústně povídal. Naď míru dí pronásle
dovával jsem církev Boží a obojovával jsem
J% či bojovával jsem proti ní, aneb jak lepší
rkpp. čtou, hubil, plenil, pustošil, pronásle
doval jsem či jak Act. 26, 11. dí: náramně
pošetil jsem se. Nedí křesťany, nébrž církev,
poněvadž přonásledování a plenění jeho ne
směřovalo tak k vyhubení lidí, jak raději k
vyhubení víry samé a ku podvrácení církve
od Boha štípené. "bo a co ještě následuje
klade proto, poněvadž na něho se osmělili
sčítati nějakou proti Zidovstvu nenávist; i
ukazuje, že příběhové života jeho opak toho
dosvědčují. Nad míru pravi rád ku přede
šlým chybám a pokleskům svojim v celé
míře se přiznávaje, ješto sobě zas naproti
tomu o zásluhách skrovněji vodí, všechny mi
losti Boží přičítaje. 1. Cor. 15, 9. Církev
plenil, hubil a pronásledoval a všelijak zni
čiti ji hleděl nutě vyznávače Páně k odečtení
se Krista a na smrť je vydávaje, ovšem tedy
málo dbal, aby nějak ve známosti jí prospí
val. Naopak všelijak Židovství pílel jsem «
prospíval známostí, vědomostí jeho a horli
vostí či zahořelostí pro ně nade mnohé vr
stevníky národu svého.Dí: A prospíval jsem ;
váže prospěch svůj v Židovství s pronásle
dováním církve a chce říci, že s pronásledo
váním církve jeho v Zidovství t. j. ve smý
šlení, mravu a životě židovském prospěch
spojen jest. Dí národu svéhot. j. Zilovského ;
tak mluví ohledem Galatů, jenž nežidovského
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původu byli a o svém národu, ano o svém
koleně a kmenu svém, což blíže jde, mluví,
aby ukázal, jak dobře národnost svou cítí a
že se mu nenávidění jí toliko s velkou křiv
dou připisuje; Act. 20, 4. Fil. 3, 6. Byl
zajisté, jak místněji dí dále, úsilnějším než
jiní horlitelem otéeckýchsvých podání, Podáními
rozumí netoliko předpisy Mojžíšovy písemné,
nébrž i ústná ta ustanovení, © nichž za to
měli, že od samého Mojžíše pocházejí a ná
stupců jeho a učitelů starozákonných od předků
na potomky se přehrnula ; na zachováníjich
Fariséové, z jejichžto školy Pavel byl, nemálo
sobě zakládali. Act. 23, 3. 6. Pavel slepě

pro taková ustanovení horlil a ta slepá hor
livost právě podnětem mu byla ku plenění a
obojování církve. Připomíná to pro ukázání
toho, že tenkráte nešlo a nemohlo mu jíti
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o nějaké poznání křesťanskénauky, ješto toho
pro zaslepenost a zášť svoji zhola schopen
nebyl a veškeren smysl jeho toliko k vyhla
zení nenáviděné církve Boží směřoval. Neroz
umí podáními toliko ústné tradice Fariseů,
jak se některým vidí. Dí svojřchpodání, ješto
píše ku Galatům, kteří židovského kmene
nebyli. Ostatně zmínka ta o svém druhdy
církve pronásledování mnoho prospěla Gala
tům, jenž si říci museli: Když ten,jenž ondy
nejvíce zachovával zákon, teď ho tupí, což
nám činiti zbývá?
Od té v nevědomí Krista prošlé doby
přechází na dobu, v níž milost a apoštolství
Rom. 1, 5. mu uštědřeno bylo. Když pak
zalébilo se tomu, jenž mne oddělil ze života ma
teře mojí a povolal skrze milost svou. Zalí
bilo se Bohu dí a namyká tím, že všechna
spása Z pouhé milosti Boží pochodí. Podi
vný jest spůsob, jak o tom svém obrácení
mluví ; vede sobě při tom něžně a útle a S

pokorou.
Mohl
sokázalost
asebes

mluviti o tom svém před tolika tisíci a tisíci
vyvolení. Ale on raději skromně o tom mluví
a zkrátka toho dotýká; mohl tím kratšeji
mluviti, ana událost ta Galatům známa byla.
Bůh Pavla k tomu, k čemu jej určil, usta
novil již v životě mateřském a časem svým
ustanovení to ve skutek uvedl. Předčasové
to určení a předustanovení svoje nazývá tu
oddělením svojím ze žťvota máteře narážeje
na výrok Boží Jeremijovi 1, 5. dany. Dříve
než jsem stvořil tebe a nežlis vyšel ze životu,
posvětil jsem tebe atd. Tudy rčení ze žtvota
matky toli jest co: dříve než se narodil a
značí předchozí Pavla k apoštolství předur
čení. Slovem povolal znamená skutečné své
na víru křesťanskou obrácení a s tímu něho
v jedno splynulé vyvolení k apoštolství, což
se dálo tedy skrze pouhou mělost beze vše
liké Pavlovy zásluhy. Dříve než na svět
přišel, od Boha byl vyvolen; Bůh tak vedl
jej, že se k svému ustanovení přihlásil ten
krát, když nejvíce se ho vzdalovati hodlal a
v největším zatemnění ducha jeho mu záře
vzešla spásy věčné. Tomu tedy před na
rozením ho oddělivšímu a svým časem ho
povolavšímu Bohu zalíbilo se, dí,zjevití Syna
svého ve mně. Zjeviti znamená na světlo
pronésti, odnětím záclony ukázati. Ve mluvě
biblické značí oznámiti skrytá tajemství, ana
vyšší stránka duše ozářena bývá od osvěty
boží. Krista nemůže znáti, leč komu to Otec
uštědří Mt. 11, 27. Tudy bláhal Pán Ježíš
Petra, tka že ne pleť a krev, nébrž Otec ne
beský zjevil mu pravdu o Kristu co Syn"
Božím. Mat. 16, 17. Nedí mně néhrž: ve mně,
V duši mé, v útrobách mojich a namykátím,
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že chtěl Bůh, aby Pavel napřed sám mocnost
Kristovu cítil a sílu jeho ducha obnovující
a obrozující poznal a na sobě samém zkusil,
než by druhým kázati se podjímal. Nedobře
tu kladou české bibly poslední doby: skrze
mne, o čemž teprv doleji hned mluví.
Milost ale apoštolovi daná nesměřovala
toliko k obrácení a tudy k spasení jediného
apoštola, nébrž spolu čelila k spaseníjiných ;
i dí tedy, že Bůh proto zjevil Syna svého v
něm: abych ho zvěstoval mezi pohany. Ze
ho Bůh za tou příčinou povolal, praveno mu
hned při obrácení jeho Act. 9, 15. Nádobou
vyvolenou jest mi, aby nosil jméno moje před
pohany. A toho povolání svého apoštolovati
mezi pohany nejednou dotýká, ozvláště v li
stu k Rím. 11, 13. 15, 20. A v naší epi
štole hned níže 2, 8. Ovšem apoštol téměř
vezdy své mezi pohany zvěstování od židů
počínal; leč to byla nejbližší cesta a byl to
prostředek k uskutečnění cíle ode Pánajemu
vytknutého. A co činil apoštol, když se Bohu
zalíbilo poslati ho kázat a evangelium o Synu
Božím zvěstovat? Tudíž, dí, hned jsem se
nesmlouval s pletí a krví. Pleť a krev jsou
částky člověka vněšného a znamenají přímin
kou (synekdochou) celého člověka, jak 1 Mt.
16, 17. vece Pán Petrovi: Pleť a krev ne
zjevily toho tobě t. j. žádný člověk. Hebr. 2,
14. Ef. 6, 12. Má rčení to přivtěleno znak
nestateče a.čhaboty. Pletí a krví slyší apo
štol všecky oOsobyplidské, pokud lidské a
tudy bludu podřóbeny jsou a spolu svůj
vlastní, přírodný a slabý rozum. Kladou se
slova ta pleť a krev naproti zjevení a vnu
kání Ducha svatého, jímžto poznal, že nemá
hned jíti do Jerusaléma, aby bezprostředné
povolání jeho v pochybnost nepřišlo, Ne
smlouval jsem se s krví a tělem, nedokládal
jsem se člověka, neradil jsem se s nikým ze
člověků; neskládal jsem myšlének svojich v
klín a lůno přátelů, abych od nich poučení,
radu, vysvětlení, napoučení přijal; jist zaji
sté jsem byl povoláním svojím, jakož i na
ukou svou ode Krista bezprostředně a ta
jemně přijatou. Vulgáta klade non acguievi,
ale totéž slovo 2, 2. 60. převádí contuli a
mělo, jak Jeronym dí, zde se tak přeložiti;
acguiescere pak jest to co consentire sříkati
se, umlouvati se, snášeti se a tedy právě
vyřinuje smysl tentýž, jehož jsme výše ná
sledovali. V týž smysl stojí v č. překl. ne
povolil jsem, méně vhodně jest nedbal jsem,
jak nejnověji Desolda. Tenkráte na počátku
nevebázel v žádné s jinými apoštoly narovná
vání, jak vece ihned jsem neumluvil se s
člověkem; později ale po letech třech to u
činil, jak nížeji hned klade, když se toho

potřeba viděla pro neustálé v pochybnost
uvádění pravosti nauky jím zvěstované. Člo
věky těmi, s nimiž potaz nevzal, dle někte
rých se prvoapoštolé rozumějí, nebo jim prý
jediným v té věci mluviti a nalézati slušelo.
Avšak apoštol mluví všeobecně, aby všeliké
umlouvání a radění vyloučil; teprv napotom
stupňováním řeči své přechází k apoštolům.
Bylo by velice nemístno bývalo, aby ten, jenž
od Boha vyučen byl, s člověky v potaz byl
vcházel, vece sv. Zlatoúst. Kdo se od lidí
vyučil, ten může s lidmi v potaz jíti; ten
ale, kdo hlasu blaženého a božského byl u
dostojen a všemu se od držitele vší moud
rosti vyučil, proč by ten se člověky se radil?
Tomu zajisté sluší lidi vyučovati, nevšak od
lidí vyučovánu býti. Rřipomínají otcové, jak
sluší následovati Pavla a ihned a tudíž vše
cko zanechati, co by nám vaditi mohlo na
cestě spásy a tudíž v to vydati se bez ohledů
pozemských, k čemu nás Bůh povolal.
Se žádným člověkem neumlouval a ne
radil se; od věty té všeobecné přechází ap.
k podrobnějším a určitějším výrokům, an dí:
Aniž jsem (přidej hned tenkráte) přišel do
Jevusaléma Kkapoštolům. A tu vypravuje věci,

jež sv. Luka v dějech apoštolských zamlčel,
z čehož vidno, že apoštol s nikým v potaz
nevešel a že evangelia svého tedy od žád
ného člověka nepřijal. Nejedni za to mají,
že ta do Arabie vykonaná cesta jenom poutí
přípravnou byla. Ale jiní drží, že se takové
odmlčování nesrovnává s horoucím charakte
rem Pavlovým a že ovšem do Arabie šel
kázat Krista; cesta ta do Arabie ostatně
dobře se klade ke skutkům ap. Act. 9, 23.
ke slovům: když se naplnilo drabně dnů ;
že ji Lukáš mlčením pominul, vykládá sobě
sv. Jeronym odtud, že Pavel v Arabii hlá
sáním svým nemnohého došel úspěchu a to
bez mála proto, aby napřed sám v sebe šel
a hloub povahy své vystopoval a výsost po
znání Krista rozjímal. Vypravuje to a jiné
příběhy své pořadem dle postupu časového,
aby odsud zřejmě vysvítalo, že neodvisle od
apoštolů jiných apoštolem se stal, proto také
dále dí: Nešel jsem k těm, jenž přede mnou
byli, apoštolům do Jerusaléma, ale jsem se
odebral do Arabte a zas jsem do Damašku
se navrátil. Dí: K těm co přede mnou byli
apoštolům, nedí pouze K apostolům. Viděti,
že stejnou S ostatními apoštoly váhu sobě
připisuje a rozdíl jenom do času klade. Opět
pak viděti ze slov dalejších, že Damašek byl
východištěm jeho a středem jeho v těch stra
nách působení. Tím zřejměji bylo, že přední
apoštolé žádného neměli účastenství v jeho
obrácení a poznání Krista. Proto právě byl
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v Damašku a ne v Jerusalémě aneb jinde
ve svaté zemi na apoštolství povolán, aby
úřad ten neodvisle od jiných apoštolů a Sa
mostatně vedl.
Avšak neměl apoštol napořád o samotě
působiti. Sám 0 tom praví dále: Potom po
třech letech přišel jsem do Jerusaléma na
vštívit Petra. Tři leta se čítají od obrácení
jeho na víru a některé věci mohou se dopl
niti ze Skutků apoštolských, kdež v 9. a 22.
kapitole poněkud stejných příběhů se dočí
táme. Přišel do Jerusaléma navštívit a shléd
nout či odvídat Petra či jak AD čtou, Kéfu
syrským jménem Petra jmenujíce. V tom
jméně již se zavírá příčina, proč Pavel jej
poznati a osobně naň se podívati toužil. Ne
chtěl ho jenom uviděti ičeč, nébrž místněji
s ním pobyti iozoofccu, jak lidé, dí Zlatoúst,
sobě veliká města a památnosti prohlédají.
A dále dí týž Zlatoúst: Po tolika výkonech,
Petra ani hlasu jeho nepotřebujíc a stejné
s ním jsa moci, putuje Pavel k němu co k
většímu; a pohnutkou ku pouti té jest viděti
Petra. Jako nyní mnozí ke světcům putují,
tak putoval Pavel ku Petrovi. Ano ještě
více.. Nyní poutníci putují ku prospěchu
svému, ale Pavel neputoval, aby se něčemu
od něho naučil aneb od něho opravu přijal,
nébrž jen aby jej uviděl a příštím svým
jemu čest prokázal. Místněji vysvětluje to
Lukáš, an Act.9, 26. přidává o něm, že když
se v Jerusalémě chtěl připojiti ku křesťanům,
tito se ho báli nevěříce jej učeníkem Páně
býti; ale že Barnabáš ho vedl k apoštolům,
kteří tam byli tenkráte přítomni, ku Petrovi
a Jakobovi, načež důvěrně a svobodně sobě
tam počínal. Petra sice navštívit či uvidět
přišel, ale ho neznaje přivinul se napřed k
těm, jenž mu z pobytu jeho v Jerusalémě
známi byli; byl mezi nimi také Barnabáš,
jehož sestra v Jerusalémě bydlela Act. 12,
12. Col. 4, 10. a ten uvedl jej k dotčeným
apoštolům. Ze tak Petra viděti toužil, dí
Theodoret, nestalo se, aby se něčemu od
něho naučil — nebo tomu právě ap. odpírá
nauku svou od Boha vládce světa bezpro
středně pocházeti svědče — nébrž pro osvěd
čení úcty tomu, jejž Kristus hlavou církve
ustanovil. Tak i Jeronym i jiní otcové do
ličují, ač i ovšem při tom o okresu budoucí
své apoštolské působnosti s ním jednati ho
dlal. Ale i v tom se přednost Petrova před
jinými apoštoly spatřuje. Zůstal pak u něho
patnácte dní; rčení to bez mála ne podle
písmene bráti třeba, nébrž značí toli co u
nás čtrnácte dnů neb dvě neděle; když ale
my tak mluvíme, nevezdy plných dvou tý
dnů, ač někdy i více rozumíme, tudy Act.
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22, 18. dí se, že mu při tehdejším v Jeru
salémě promeškání Pán ukázav se velel:
Vyjdi rychle z Jerusaléma. Přebýval, jak pa
trno ze slov jeho, po těch patnácte dní u
Petra, hostem jeho jsa. Což svědectvím jest,
že dokona se v nauce sjednávali. O patnácti
dnech zpomíná a chce říci, že po Čas ten
krátký nebyl snad něčemu od apoštolů vy
učován. Kdyby nebyl udal blížeji počet dnů,
mohl snadno někdo z toho věci odporné od
větovati, jako by totiž byl se něčemu od
prvoapoštolů přiučil. Kromě Petra neviděl
jiného apoštola, leč ještě Jakoba Alféovce
;
tito dva, Petr a Jakob, těch patnácte dní,
za kterých se Pavel v Jerusalémě zdržoval,
jediní se tam nalezali a ty dva rozumí Luka
Act. 9, 27., když praví, že jej Barnaba k a
poštolům uvedl. Šešel se tam tedy ovšem
s Barnabou, leč o něm mlčí Pavel tuto, po
něvadž v strohém smyslu apoštolem nebyl,
ač někdy v širším a prostrannějším slychu
takto se nazývá. A to jest, co dí 19, v.:
Jiného apoštola neviděl jsem leč Jakoba bra
tra Páně. Byl Alféovec příbuzen Pánův, je
što matka jeho jmenuje se sestrou t. j. pří
buznou mateře Páně Jo. 19, 25. Byl on
apoštolem v témž smyslu, v jakém Petr apo
štolem sluje a jak ze souvislosti a ze slova
ěreoog druhého jiného apoštola jsem neviděl
patrno jest. Jsou, kdož Jakobem tímto ně
jakého třetího Jakoba rozumějí, od Jakoba
apoštola Alféoviče jej rozeznávajíce. Činí to
s násilím proti všemu právu souvislosti. Pa
vel odvolává se na apoštola a jenom o tom
řeč jest, jestliže od prvoapoštolů nauku při
jal. Bratr Páně, jenž apoštolem nebyl, ne
měl žádné váhy v té věci, ješto někteří v
Pána uvěřitl se zpěčovali. Jo. 7, %. Nížeji
2, 9. se týž Jakob klade a sice co sloup
církve před Janem a Petrem a ovšem tedy
apoštolem byl stejnou jak Petr váhou. Ještě
hůře si vedou interpreti, kteří slova eiun praví
býti toli co cAká a Jakoba toho docela z apo
štolů vylučují. Ostatně přidává tu přímětek
bratr Páně, poněvadž tehdá žil ještě jiný Ja
kob, totiž bratr Janův; doleji 2,9. toho nečiní
prostě o Jakobu beze přímětku mluvě, ješto
tehdá, když se dály věci, o nichž níže mluví,
již Jakoba staršího mezi živými nestávalo.
Leč o bratrech Páně jsme se prostranili k
Mt. 13, 55. a níže při listu sv. Jakoba nám
opět o tom mluviti přijde.
To pak všecko ap. vypravuje na důkaz,
že skrze tu nedrahnou dobu svého u Petra
a Jakoba apoštolův pobytu evangeliu vyučiti
se nemohl; praví mimo Petra neviděl jsem
žádného apoštola jiného leč Jakoba, aby se
nemyslelo, že snad tajné u ap. jiných ku po
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učení svému se zdržoval. Ješto věci ty pře
důležity byly ku průkazu neodvislosti a samo
stojnosti evangelia jeho, on svědků věcí těch
uvésti nemoha k svědku svrchovanému se
táhne a dí: Cožpak písivám, aj před Bohem
svědčím, že nelhu. Vece aj a vyzývá vševidce
Boha a jej co svědka, že pravdu mluvil, ta
kořka mezi čtenáře své uvádí. Potvrdiv vý
roků svojich dovoláním se svědectví Božího
pokračuje ve svém vypravování, an dí: Potom
přišel jsem do krajin Syrských a Cilických.
Když totiž, jak dí Luk. Act. 9, 28. nn.,
Pavel tenkráte při svém v Jerusalémě po
bytu svobodně kázal o Kristu a mimo po
hany také s Helenisty o víře jednal a na
nevěru jejich mocně dorýval, tito proti němu
takovou záští zahořeli, že o život mu uklá
dati neostýchali se. Což když bratři pozoro
vali, dovedli jej do Cesaréy, odkud se vydal
do Syrie a napotom do Čilicie do vlastisvé,
do města Tarsu, kdež v kázaní Krista po
kračoval. Slovem Syrče rozumí provincii syr
skou s hlavným městem Antiochií, jak vy
svítá z účelu jeho vytknutí, že daleko od
apoštolů se zdržoval; marně se některým vidí,
že slovem Syrče se Penicie rozumí.
Ještě pak se mu potřebno vidí pro dů
kladnější a místnější dolíčení toho, žeod ni
koho leč jedině od samého Krista křesťan
ské víře vyučen byl, přidati: Byl jsem oblí
čejem neznám církvem judským, jenž byly v
Kristu, t. j. církvem křesťanským; v Kristu
býti, jak jsme nejednou viděli, jest ku Kri
stu co úd přislouchati. Odlíčejem, vece, byl
neznám, ješto podle pověsti dobře znám jim
byl. Církvemi júdskými zahrnuje veškery kře
sťanské církve mimo Jerusalém; v Jerusa
lémě ovšem znám byl od času svého církve
pronásledování. Netoliko v Jerusalémě, ale
ani jinde po Judsku, dí apoštol, nesešel jsem
se se žádným apoštolem, od něhož bych byl

víře Kristově vyučiti se mohl, se žádným
jsem ve styčnost nepřišel, tak že mne mimo
Jerusalém ani podle oblíčeje nepoznali. To
ko pak slyšeli skrze pověst o mně, že ten,
jenž pronásledoval nás druhdy, nyní zvěstuje
víru druhdy obojovávanou , hubívanou, plení
vanou v. 13. V řeckém textu místo slyšeli
čte se axovovreg %ocavbyli slyšíce;

rozdíl jest

v tom, že větší důraz na slově slyšeti spo
léhá. Místo jenž pronásledoval v řec. textě
stojí © Ouoxwv; participium času přítomného
má nejednou váhu substantiva a značí také
tu toli co pronásledovatel. Víru hubil, dí,jak
výše praví, že hubil církev ; víru hubil, ješto
věřícím víru z útroby vyvrátiti usiloval. Pro
následoval zajisté křesťany pro to, aby zničil
víru v Krista ze země. Rozumí vérou pod
mětně přijetí víry v srdce lidská a jí v něm

že ji zvěstuje. Z té pak veliké s Pavlem
zašlé proměny náramná u nich radost po
vstala a jak dí ap. Ve mně oslavovali Boha,
jenžto moc svou a lásku i milosrdnost svou
tak slavně ukázal, že mne netoliko k víře
své obrátil, nébrž i apoštolstvím obdařil. Bůh
působil v Pavlu a tudy také v Pavlu osla
vován býval. Nedí pro mne, příčinou mne,
nébrž ve mně. Nedí: chválili mne, nébrž vece
oslavovali Boha, nebo viděli, že takového ne
přítele jediná moc Boží obrátiti mohla. Nedí
chválili mne a ukazuje pokoru a jeví mysl
právě Jesu Kristovu, kterýž všecko k slávě
Boží vykonával.
Tak dokazuje ap., že od žádného leč od
samého Krista víře křesťanské vyučen nebyl
a úřad svůj neodvisle od nich vedl. Již pak
k tomu přikročuje, aby ukázal, že to důsto
jenství jeho také od jiných apoštolů a sice
těch nejúhlavnějších uznáno bylo, na které se
nepřátelé

Pavlovi

odvolávali

a že on Se VY

nauce docela s nimi shoduje.

Hlava I.
1. Potom po čtrnácti letech opět
vstoupil jsem do Jerusaléma s Barnabou,
pojav i Dita. 2, Vstoupil jsem však
podle zjevení a předložiljsem jim evan
gelium, jež hlásám mezi pohany ozvláště
pak znamenitými, abych snad nadarmo
neběhal, aneb nebyl běžel. 3. Ale ani
Titus,
jenž se mnou byl, pohan (byv)
žoval v. 17. poněvadž 6) sám zákon 0 svémv
nebyl
přinucen
obřezati se, 4. Pro vlou
Kristu přestání povídá v. 19. a poněvadž
dilé
pak
liché
bratry,
kteří podešli vy
c) by jinak byl Kristus nadarmo umřel21.

Ve hlavě této apoštol pokračuje hodnost svou

apoštolskou zastávati a udává toho dů
vody, nejprv 1—10. že přední apoštolé
jej za neodvislého apoštola a nauku jeho
za pravou poznali, nápotom 11—10. že sám
Petr domluvámjeho povolil. Konečněuka
zuje, že z víry a nikoli ze skutků zákon
ných ospravedlňování býváme 17 —21.po
něvadža) bysie jinak Kristus hříchunadr
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zvídnout svobodu naši, jižto máme v Kri
stu Ježíši, aby nás podmanili, 5. pro ty
jsme ani na hodinu neustoupili podlože
ním-se, aby pravda evangelia zůstala u
vás. 6. Od těch ale, jenž domněni bvli
něčím býti — jací druhdy byli, toho není
mi píle; Bůh na osobu lidskou nehledí
— ti zajisté, dím, jenž domnění byli
něčím býti, mně ničeho nepřidali. 7.
Nébrž naopak uzřevše, že jest mi svě
řeno evangelium neobřízky jakož 1 Pe
trovi obřízky, 8. nebo kterýž působil s
Petrem v apoštolství mezi obřezanými,
působil i se mnou mezi pohaný; 9. ipo
znavše, dím, milost, danou mně Jakob a
Kéfas a Jan, kteří se viděli. sloupové
býti, pravic podali mně a Barnabovi ve
společenství, abychom my mezi pohany,
oni pak mezi Židy (šli); 10. toliko abychom
na chudé pamatovali, čehož také pilen
jsem byl vykonati.

uky Páně od apoštolů nepřijal, povoliti ne
můžeme. On prý musel zmíniti se 0 té cestě
své I. 43. předsevzaté, aby se nezdál zata
jovati něco a nevešel v podezření, že při
jetí nauky od apoštolů tehdá stalé zamlčeti
usiluje. Ale k čemu bylo potřebí zmiňovati
se o věcech, jež Galatům samozřejmy byly?
Jak mohlo podezření u nich povstati, žeby
něco zatajoval, ješto vůbec vědomo bylo,
že 1. 44. nic toho býti nemohlo, coby byl
zatajoval? Tenkráte také nebylo Tita ještě
ve společnosti jeho, s Petrem se tenkráte
nesešel, aniž také mu tenkráte na mysl ta
nulo nějakou měrou néodvislosti svého apo
štolství od jiných apoštolů hájiti, an úřad
svůj vlastně teprv po vzkládání jemu rukou,
o němž se později Act. 13, 1, 2. čte, zapo

čal, aniž se tehdá o vážnost apoštolskou jed
nalo, ana cesta ta poselstvím lásky byla. Za
oněch dob Act. 12. vypuklo pronásledování
křesťanů, Jakob Starší sťat a Petr vězen byl
a ostatní apoštolé se rozprchli. A nadevše
jiné důvody rozhoduje okoličnost, že ta dot
čená cesta připadá l. 44., žeby tedy obrácení
Pavla muselo proti vší historii aspoň leta 30
O p. se přeložiti, ač nemuseli- bychom je
Dále pokračuje Pavel u vypravování dokona do 1. 27. klásti.
Všecko k tomu se sbíhá, že cesta ta
oněch příběhů, z nichž by vvsvítalo, že ne
odvisle od jiných apoštolství vedl. Po čťr jest tožna s cestou, o které nám sv. Luka
nácti letech, dí, vstoupil jsem do Jerusaléma vypravuje Act. 15, totiž s cestou vykonanou
s Barnabou pojav spolu t Tita. Otázka se z Antiochie ku sněmu Jerusalémskému, aniž
hned naskýtá, odkad léta ona počítati se mají, mohl Pavel této cesty mlčením pominouti,
zdali od obrácení Pavla na víru čili od oněch, ješto známo bylo, že při té příležitosti poměru
jichž byl dotekl tří let v Damašku a v Ara kázně církevní k nauce Páně bedlivě uva
žováno a na potaz vzato. Ovšem se Pavel ne
Jerusaléma s Titem a Barnabou, nám slou táhne tuto ani k nálezům sněmu Jerusalém
žiti může za důkaz, že nemohou se léta čí ského 1. 51., ani k vidmu Petrovi danému
tati jinak leč od jeho na víru obrácení, jež Act. 10. Ale z toho mlčení nemůžeme od
se obyčejně klade na rok 36 letopočtu na větovati žádných odporů proti náhledu do
šeho. Nebo když tři léta k oněm pfipočteme tčenému, ješto apoštol Pavel jenom takové
a k těm odtad vzešlým 39 ještě čtrnácte, důkazy uváděti hodlá, jenž v bytnosti a pod
octneme se v roku 53 či 54, když již se statě křesťanské nauky a jejího k staré u
byl Barnaba od Pavla oddělil. Tuto ale Pa mluvě poměru leží. Luka ve skutcích 15.
vel do Jerusaléma přibyl s Barnabou. Skut vypravuje, že přišli z Jerusaléma do Anti
kové apostolští dvojí cesty Pavlovy s Barna ochie Zidé a zkormoutili církev učíce, Že
bou do Jerusaléma dotýkají. Jedna jest, 0 nikdo, lečby zachovával Zákon Starý, spasen
kteréž v k. 11, 30. se vypravuje, když totiž býti nemůže; v našem listu také o takových
přibyl do hlavného města toho s Barnabou, podchozích vloudilcích 2, 4. mluví a je míst
nesa jim almužnu v Antiochii sebranou pro něji opisuje. Ve Skutcích 15, 2. se povídá,
odvrácení hladu prorokem Agabem předpo že Pavel, Barnaba % někteří jiné do Jerusů
vídaného. I zdálo se některým, že ta cesta léma z Antiochie se odebrali; z těch někte
to byla, o kteréž ap. v listu našem mluví vých jiných zde uvádí P. Tita, o jehož obře
proto ozvláště, že se jim hodilo slova na zování se Židé oni zasazovali. A tu dí sv.
šeho listu 2, 2. (vstoupil jsem) podle zjevení Jeronym: Navrhuje Pavel, že pro víru Kri
o proroctví Agabově slyšeti. Ale zjevením stovu a pro svobodu evangelia k tém, kteří
míní apoštol zjevení později dané. Ani tomu, o něm, že zákon ruší, Mojžíše ničí, obřízku
což oni dále nad to praví, že je ktomu ná maří slyšeli, odvážil se přivésti Tita člověka
hledu vede záměr apoštola dokázati, že na neobřezance a že v tom davu nepřátel, kteří
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z horlení pro zákon krev jeho vyliti usilo
vali, ani on sám, ani Titus nedali se hroz
bami překonati. Dále se praví Act. 15, 12.,
že Baraaba a Pavel úspěchy svého mezi po
hany kázaní vypravovali, tuto 2, 2. praví
apoštol, že apoštolům předkládal to, jež po
hanům káže evangelium. Posléze ve Skutc.
ap. 15, 7. 13. Petr a Jakub apoštolé jme
nují se, a v listu našem tytéž 2,9. nalezáme,
leč že Luka o Janovi mlčí, ty jenom klada,
jejichžto nápotom řeči uvádí. Aniž také vadí
tožnosti dotčené to, že Act. 15, 2. Pavel s
Barnabou a jinými od církve Antiochijské
se do Jerusaléma poslánu býti praví, v listu
našem 2, 2. ale Pavel dí, že podle zjevení do
Jerusaléma přibyl,ano obojí se snadno spo
lem pojí. Nežli totiž ono poselství od Anti
ochianů na se přijal, radil se 0 to na mod
litbách s Pánem a dostal u vidění odpověď
Boží, že ovšem cestě té k výhodé církve
se podjíti má. Tak Act. 10. Petr zjevením i
poselstvím ku Korneliu jíti pohnut byl. Při
dal: podle zjevení, vece Zlatoúst, aby nikdo
před rozřešením otázky neodsoudil ho z ne
vědomosti věda že o věc nejde lidskou, né
brž že tu prozřetedlnost Boží vládla. Jakého
druhu zjevení to bylo, ve snách-li, ve výtrhu
a vzchytu či vnuknutím vniterným, a komu
se zjevení stalo, nějakému-li proroku, což po
dobněji aneb apoštolu Pavlovi samému, jak
největší díl interpretů drží, o tom těžko roz
hodovati. Leč ti, kdož od Boha zvláštního
osvícení nedosahují, dobře činí, když 0 ná
hledy svoje se s jinými sdělují, aniž světlům
svým příliš důvéří. Sněm onen Jerusalémský
Act. 15. připadaje leta čtrnáctého po obrá
cení Pavlově (tedy 36—-14) slaven byl 1. 50.
neb 51. obyčejného letopočtu.
Po svém pak podle zjevení stalém pří
chodu do Jerusaléma, vece ap., předložil jsem
jim evangelium, kteréž káži mezt pohany; jim
vece. Kdož jsou to? Někteří rozuméjí apo
štoly; avšak o těch mluví hned nížeji. Lépe
slyšeti to slovo o křesťanech jerusalémských
vůbec, jak tomu souvislost chce. Veřejně to
učinil před celým shromážděním Act. 15, 6.
12. přede všemi apoštoly a biskupy a kněžmi
a věřícími tam sešedšími se. A nad to ještě
zvláště a soukromě předložil evangelium své
t. jj. nauku a spůsob jak ji vede těm, kteří
domnění, vidíni, vážení byli něčím býti, kteří
znamenití byli, kteří platnost a váhu měli,
předkovali Petrovi, Janovi, Jakobovi, sloupům
církve, 2, 9. a vůbec všem, kteří néjakou
přednost vedli v církvi Act. 15, 22. Někteří
jimi rozumějí toliko apoštoly, aneb dokonce
jen tři prvoapoštoly hned níže uvedené Petra,
Jana a Jakoba, leč jak Act. 15, 6. 24. vi

©

děti, musejí se slyšeti všickni výšeji v církvi
postavení. Byli totiž, když věc ta veřejné v
potaz vešla a ujednána a rozeznána byla, ne
jední ze stoupenstva farisejského odporovali
a tedy věc ta také v jiném soukromnějším
shromáždění znova potvrzena byla. Předložil
jim evangelium své, přednesl je a s nimi
o něm narovnával a se snášel 0 něm naroz
mluvách veřejných a soukromých, ne žeby 0
pravdě jeho se teprv přesvědčiti byl hodlal
aneb se toho dověděti žádal, zdali evange
lium to jeho s naukou jiných apoštolův se
shoduje; o tom zajisté jistoty od Boha nabyl
1, 8. 11. 12. Nébrž to učinil pro nepřátely
své, kteříž na něho strkali nějakou proti zá
konu Mojžíšovu noevážnost a úkory řádům
jeho posvátným činěně a zas na opak hlas

pouštěli, že vele-poštolé Jan, Jakob, Petr
zákona tožo pilně šetrni jsou.

aneb
neby!
běžel.
Rčení
vzato
od
okol
1.
Předložil evangelium to svoje za tím ú
čelem, abych snad, vece, nadarmo neběhal

Cor. 9, 26., na nichžto ti, jenž od jiných
předstižení bývají, cíle a ovšem koruny ne
docházejí; smysl: abych nepracoval bez užit
ku a úspěchu. Nebo kdyby byli apoštolé jiní
na zachovávání ode všech křesťanů Zákona
Starého naléhali, byli by všichni podnikové
Pavlovi v nivec se rozplynuli. A tak horlivci
židovští o Pavlovi rozšiřovali, od zachová
vání starozákonných řádův spásu zavislou či
| níce. Pavel jist byl pravdou evangelia svého,
ale aby také lidé ti, jimž evangelium kázal,

o jistotě evangelia jím kázaného se přesvěd
čili a nahlédli, že neběžel nadarmo, bylo po
třebí shodu jeho s evangeliem jiných apošto
lův ukázati. Proto Barnabáš ze židovstva
pošlý a Titus pošlý z pohanstva těch porad
| přítomen byl, aby jedno svědčili, že Pavel
tak a nejinak učí a za druhé aby sami Vi
děli a slyšeli, že nauka Pavlova ode předních
apoštolův uznána byla a aby o tom církvem
po pohanstvu zprávu dáti mohli. Tudy dí
Aug. (ctra Faust. 4.), že nejčirejší slovo Boží
a nejpřímější hlasatelé jeho lidských svědků
potřební jsou, ješto Pavel po vstoupení Páně
s nebe k apoštolství povolaný na darmo by
byl běhal a beze všeho úspěchu pravého se
namáhal, kdyby nebyl ukázal, že v jednotě
s jinými apoštoly stojí.
Tuto shodu svou s jinými apoštoly uka
zuje nějakým stupňováním k nejznačnější
částce Starého Zákona přecházeje. Předložil
jsem jim jak a co káži a ovšem dokona se
mnou shodli se a na mém vyučování pře
stávali. Áno ant Titus, jenž se mnou tam do
Jerusaléma přibyl, nebyl připuzen obřezati se,
a ovšem tedy na tom se snesli apoštolé, že
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pohané přecházejíce na víru křesťanskou ob jak patrno jenom logické souvislosti myšlenek
řízky zhola nepotřebují. Titus byl pohan se týká, když dává totiž příčinu, proč tak
rodem a tudy na něm co Zákonu Starému pevně na neobřezání Tita stál aniž dopustil,
nepodrobenci Pavel nejlépe svobody křesťan aby ho nějak k obřízce připudili. Podešli a
ské proti Zidovatelům hájiti mohl. Nebo byla vloudili se a vkradli lichokřesťané někteří
to se strany Pavlovy nemalá opovaha, že podloudně, pokrytě a pokrytsky lestným ú
sobě člověka neobřezance přidružil a do Je myslem vedeni jsouce, kteří Act. 15, 1. 2.
rusaléma, sídla ZŽidovstvauvedl. Také jistota byli již v Antiochii, do města toho z Jeru
onoho od řádů starozákonných oproštění tím saléma přibyvše na zachování obřízky a
co nejsvětleji se ukázala, sic jinak byli by všechněch obřadů St. Z. dorývali a ovšem
apoštolé na obřezání Titovo doléhali. Ze po také již tam v Antiochii na obřezání Titovo
zději Act. 16, 3. Timothea obřezati poručil, dolehali. To nyní v Jerusalémě tím prouzeji
dálo se, poněvadž pocházel od matky židovky činili všelijak usilujíce, aby náhledy své o
a poněvadž chtěl Pavel ho ku kázaní mezi zákoně Mojžíšově celé církvi vnutili, což jim
Židy užiti, oni ale by porozence z matky ale na prázno splynulo. Lichým?i bratry je
židovky neobřezaného nebyli do svých syna zove £. j. nepravými křesťanv, kteří křivé mí
g0g připustili, aniž nauk jeho poslouchali. nění svoje podloudně v mysl jiných křesťanů
Jinak se dálo při Titovi rozeném pohanínu, vpraviti usilovali. Byl by snad Pavel, vece
jehož apoštol obřezati zhola nepřipustil. Za Aug., dopustil, aby Titus obřezán byl, ješto
běhly ale o tom tenkráte nemalé nesnady a neučil, žeby obřízka vůbec spásu ničila, nébrž
ono svobody křesťanské hájení nebylo bez jenom když člověk na ni jediné důvěru spásy
velikého se strany Pavlovyúsilí. Sám to vy klade. Mobl tedy dopustiti obřízku Titovu
pravuje, an dí: 4. Pro vloudilépak lichobratry, podle výroku svého: obřízku mic není a ne
ješto podešli shlednout svobodu naši v Kristu obřízka mic není, nébrž zachovávání příkazů
Ježíší, aby nás podrobili 5. těm (nebo tak Božích. Ale pro vloudilé bratry něbyl Titus
vlastně stojí) jsme ant na hodinu neustoupili připuzen se dáti obřezati, aby neodvětovali,
podložením se, aby pravda evunyelta zůstala u že sám Pavel potřebě obřízky učí. Tak Aug.
vás. Vazba slov těchto nemálo vtip vykla Ostatně v ř. jazyku slova vloudilí bratři mají
datelů zabývala, a sice buď verš čtvrtý se artikul, poněvadž mluví 0 osobách Galatům
váže 3 předešlým, aneb se blížeji poutá s známých. Apoštol od nich nemálo svízelů sná
pátým veršem, ve kterémž případě se výšin šeti musel, jak toho v 2. Cor. 11, 26. touží,
z vazby přijímá. Podle prvního spůsobuvazby,
že mnohá nebezpečí od křivých a lichých
jehož se otcové drží, musí se přimysliti: Ne bratrů podnikal. Přišli pak oni do Antiochie
byl připuzen k slovům pro vloudilé lichobratry. vyzvědět, shlednoutť, zvídat úmyslem zlým svo
Cástice pak toliko pro snadnější přechod se bodu křesťanskou, aby ji podryli a podko
klade; užil apoštol, že o velkém odporu pali. Svobodou v Kristu znamená oproštění
mluví, odporovacího toho příslovce, an týž ode jha Starého Zákona Act. 15, 10. Gal.
apoštol částice té jak Rom. 3, 22. jenom 5, 1. 13, 6, 13.. Leč apoštol sám místněji
pro lepší vytčení myšlenek svých užívá. Ne příčinu onoho vyzvídání udává, an vece: aby
bylo pak to připuzení, chce říci Pavel, při nás podmamli totiž pod službu a robotu Zá
puštěno právě pro vloudilé bratry. Načež kona Starého. Futurum zezadoviocovotklade
verš pátý dobře a zřejmě se pojí v ten spů pro vytknutí myšlénky, že lichoučitelé ti o
úspěchu svého počínání přesvědčeni byli.
Ale jiní poutají verš 4. a pátý spolem. Při Podjali se toho, jak praveno, již v Antiochii
vazbě té ovšem nesnada vězí v dovětě, jenž a nyní králku svou v Jerusalémě provésti
zamyslili, doufajíce některého úspěchu od Ja
s veršem pátým začíná.
Pro zbytí nesnady té se vidí slova těm koba biskupa Jerusalémského, jenž Zákon
na začátku verše toho docela vypustiti, aneb Starý pro sebe v celé strohosti zachovával.
pro ujití toho libovolného počínání, ač již za Ale tu neočekávaně odbyti jsou, an právě on
starého věku podjatého, za to mají, že těm vynesl soud, že nemá se Zákon Starý poha
dativ Pavel proměnou vazby klade místo pro nům ukládati. Sám Pavel také praví, že ani
ty. Takto tedy dle té druhé vazby by bylo na hodinu neustoupil. Ještě musíme mluviti
vázati onu větu verše pátého ve spojení s o různočtení, jenž ve verši pátém povstalo
veršem čtvrtým: Pro vloudilé podešelce a shle pro nesnadnou a obtížnou vazbu věcí v něm
datele svobody naší, aby nás podrobili, pro předkládaných s předešlými; rkp. D. vyne
ty dím, ant na hodinu neustoupili jsme. Buď chává slova oig ovdě a S ním někteří jiní
již k této aneb ku předešlé vazbě se připo rkp. a Otcové, Ječ vulgata čte slova ta s před
Jíme, smysl vezdy týž ostává a celý rozdíl. nějšími rkp. Vypustíme-li mimo oíg také

©sob:
Těm
jsme
ani
na
hodinu
neustoupil.

A

20

Čal. li, 1—10. Sv. Pavel dohazuje neodvislost apoštobství svého.

slovo ovdě, vyjde smysl dokona opačný, totiž
že Pavel na čas uhnul naléhání oněch žido
vatelů a ač nejsa připuzen přece pro pokoj
slichobratry Tita obřezal. Duch víry křesťan
ské nezná lichotiti a pochlebovati a špatná
a nepravá pokora jest klaněti se lidem spů
sobem, jenž Bohu přisluší. Ale takovýto vý
klad čelí a zříproti celému důvoděnísv. Pavla.
Vymáhala tenkrát svrchovaná potřeba an:
na chvíli neustoupati tomu žŽidovstvado kře
sťanství vtrušování, aby Čistota víry se ne
pokálela. A to jest, co sám dí apoštol, že
neustoupil proto, aby pravda evangelia zů
stala u vás t. čista, čČira,ryza, nenaprzněna
přídavky starozákonnými již odbytými. Proto
všecko úsilí vážil ani na chvíli neustoupaje
podložením se pod zákon; slovo neustoupaje
vytýká skutek, slovo podložením se spůsob
jakým a povahu mysli znamená, ze které ten
skutek se prýštil.
Tím vším dokázal ap., že proti nauce, jak
ji všady vedl, nic se nenamítalo, nébrž že
naopak na sněmu veřejném obdržela. Mohli
ale nepřátelé jeho odtud odvětovati, že ten
kráte při svém s apoštoly druhými a to S
prvoapoštoly narovnávání od nich nauky a na
pomínání některá přijal. O tom se nyní 0
zývá, an veče dále zhola toho popíraje a samo
statnost apoštolského svého úřadu chráně:
Od těch pak, jenž viděli se, domnění byli
něčím býti (— jací druhdy byli, toho není
mně píle, Bůh na osobu člověka neohlídá
se —) 8 zajisté dím, jenž domnění byli něco
býti, nic mně nepřídali. Uvlečen jsa myšlén
kami apoštol vazbu v dovětě proměnil a na
místo od těch zajisté, jenž domnění byli, nic
mně přidáno nebylo, vece, ti zajisté nic mně
nepřidal. Tak nyní obyčejně vazba se uro
vnává. Jiní ale předložku ze praví býti toli
co zepť a překládají: O těch, jenž znamemiti
byli, čím oni byli mně nená píle. Dále pak
odlučně od předešlého kladou: Bůh na 0
sobu nehledí; nebo mně ti výtečníci nic ne

přidali. Ještě jiní a jiní jinak a jinak si
text urovnávají a smysl svůj jinak a jinak
v něj vkládají. Bez mála nebude veliký
rozdíl, jestli pomíjejíce ostatních výkladů z
dvou námi položených souvislostí tu neb onu
vyvolíme. Jistí apoštol, že se ode předních
apoštolů ničemu nenaučil, při tom dotýká
mimochodem a závorkou dřívějšíhojich stavu
an dí: jací druhdy byli, toho není mně píle;
druhdy před svým ku Kristu obrácením aneb
před Ducha svatého přijetímn. "Trojí měrou

mohou se bráti slova ta jací druhdy byli.
Buďtotiž hledí se na jejich dřívější stav
nízký, že ti, na nichž nepřátelé jeho všechno
zavěšovali, byli druhdy lidé neuměli, neučení,

chudí, rybáři stavem; an naproti tomu Pa
vel byl měšťanem

Rímským, vyučen zákonu

na školách Jerusalémských a hned mezi Židy
co mladec nějakou přednost vedl. Aneb mo
hou slova ta jací byli potahovati se ku vni
terné jich povaze, že totiž dřívěji rovně
křehci byli a že tudy není příčiny, proč by
Pavlem pro jeho dřívější církve pronásle
dování pohrdati měli, ješto Petr sám Kri
sta zapřel. Aneb se béře při tom ohled na
dřívější apoštolů strany Zákona Starého so
bě počínání, jestli totiž oni dříve sami zá
kon a obřady jeho zachovávali čili neza
chovávali. Není těžko rozsouditi. kam apo
štol směřuje a co namysli má; zdá se jednak,
že ohled poslední převládá, ješto se to nej
lépe k souvislosti hodí. Tak mluví ne z
nějakého pohrdání, nébrž aby to náramné
předními těmi apoštoly honosení se Židů po
někud ztenčil a vážnost svou apoštolskou a
tudy také pravdu evangelia svého stanovil a
vztýčil.

Pro uvarování všeliké zdánlivosti, jakoby
s potupou byl předešlá slova přednesl, do
kládá slova ve Starém Zákoně nejednou u
žívaná: Bůh nu osobu lidskou aneb Bůh osoby
lidské nepřijímá; kterými slovy spolu udává
příčinu, proč sám k vážnosti a důstojenství
oněch osob nepřihlédá, na něžto jej odkazovali.
Přijímati osobu, na osobu hleděti značí, ohled
bráti na okoličnosti člověka, které ku věci,
o níž běží, ve styčnosti nejsou, jako na po
stavení vněšné, na bohatství, moc, sličnost
těla a jiné podobné zevnějšiny. Bůh ovšem
na zevnitřek a na povýšenost nehledí, ješto
před ním nic vysokého, nic nízkého 'není, a
tudy o apoštolech, proto že apoštolé byli, ne
bude zákon nestrannosti své proměnovati. A
tudy nemůže na tom záležeti mnoho, jak
prvoapoštolé pro sebe dřívěji v té věci sobé
vedli. To mimochodem o dřívějším stavu a
poštola pověděv praví: ti předkovatelé a vý
tečníci mezi apoštoly nic mně nepředložili,
nepřiložili, nepřiraděli, nepřidali, ani rady,
ani správy, ani nápravy, nemajíce čeho tu
piti, měniti, jinačiti, přičiňovati při mém
učení, nébrž pouze nauky mojí potvrditi. A
tím ovšem mne za pravého apoštola a nauku
moji za pravé evangelium uznali. Užívá té
hož slova, jehož výšeji v. 2. užil. Tam praví,
že předložil evangelium předkovatelům či
vynikatelům; tu praví, že oni k té předloze
jeho na vzájem nic nepředložili a tudy nic
nepřiložili, ovšem tedy na evangeliu jeho
přestávajíce. Ještě domětkem, dostavkem
dokládáme, že někteří slova řecká ozočoí
zoze předkládají jacikolívěk ponětí času z
nich docela vynímajíce; leč lépe jsme my

Gal. II, 1—10. Sv. Pavel dokazuje neodvislost apoštolství svěho,

podle vulgáty guales aliguando převedli ja
kými ondy čí druhdy byli.
Více, dí apoštol dále, se mi od prvoa
poštolů než netečného jenom uznání něja
kébo dostalo; nebo netoliko nic neproměnili
a nepřidali, nébrž na obrat uzřevše mi svě
řeno býti evangehum neobřízky jako 1 Petrovi
obřízky, nebo ten, jenž působil s Petrem v
apoštolství mezi obřezanými, působil 1 se mnou
mezi pohany, 1 poznavše, dém, milost danou
mně Jakob, Petr a Jan, kteří viděli se slou
pové býti, podali pravice mně a Barnabovi na
společenství.Ilavná věta jest v.1.: Nébrž na
opak uzřevše mi svěřeno býti evangéltum ne
obřízky s dovětou v. 9. podalt pravice mně a
Barnabovi k obecenstvé. Netoliko totiž ni
čeho nenamítali proti učení ani čeho přidá
vali, nébrž podáním pravic mne a Barnabu
za apoštoly mezi pohany uznali. Příčinu toho
takového obecenství udávají slova: uzřevše
mně svěřeno býti evangelium neobřízky, jako
Petrovi obřízky. Uzřeli a poznali to z těch
úspěchů a z divů, 0 nichž dle Act. 15, 12.
Barnaba a Pavel vypravovali, z nichž jasně
vysvítalo, že Bůh skutečně Pavla za apoštola
mezi neobřízkou t. j. pohany ustanovil, tak
jako Petra k tomu, aby mezi obřezanými t.j.
Židy evangelium hlásal. Rozdělení oboru čin
nosti toto nesmí se stroho bráti, ješto víme,
že Petr Act. 10. pohanům kázal a své iisty
především ku pohanům napsal, jakož i sídlo
svoje v Rímě hlavném městě pohanském za
razil; a na obrat také Pavel Zidům kázal,
ano vezdy, kamkoli na cestách svojich apo
štolských přibyl, nejdříve se k Zidům obra
cel a potom teprv ku pohanům přibýval.
Musí se tedy při větách oněch přimysleti od
zvláště, především a nadto nesmí se věc ta,
jak jsme již zmínili, ve příkrém a přísném
smyslu bráti. Zdá se jednak, že se to více
na začátku jenom dálo a později od té ú
mluvy docela se ustoupilo. Vedou k tomu
slova, z nichž viděti, že rozdělení to oboru
působnosti základ mělo ve spolupůsobení Bo
žím a v úspěchách jím docílených.
Dí zajisté Pavel vloženou či vsutou vě
tou: Nebo ten, jenž pomáhal Petrovi v apo
stolstvé mezi obřízkou, pomáhal, spolupůsobil
se mnou, mně mezi pohany. Pomáhal, pů
sobil Bůh vniterně srdce lidská milostí svou
nastrájeje, vněšně pravdy evangelia Petrem
mezi Zidy, Pavlem mezi pohany kázaného
divy a zázraky opíraje a potvrzuje. Důvod,

jak jsme pravili, vzat jest z úspěchů apo
štolování Pavlova, nemenšího a neméně Bo
hem potvrzeného, nežli úspěchové prvoapo
štola Petra. Za vsutou onou větou Pavel
větu ve v. 7. nedokončenou doplňuje v. 9..
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tou měrou, že hlavnou myšlénku oné před
věty v této dovětě opakuje, an dí: Poznavše
milost danou mi Jakob a Kéfas a Jan, jenž
viděli se sloupy býti, dali mně a Burnabovi
pravice ku stoupenství, k obecenství. Poznali
z úspěchu a z pomoci Bohem Pavlovi pro
půjčované mzlost t. j. apoštolství, úspěchy a
spůsobilost od Boha propůjčenou ; spůsobilost
svou a úspěchy své a všechna díla svá na
zývá milostí Boží Rom. 12, 3. 15, 15. 1 Cor.
3, 10. Ef. 3, 2. 7. 8. Col. 1, 25. Výšeji
místo poznalt pravil viděli. Viděli úspěchy
a poznali co v nich vyskytá se a co Bůh
jimi zvěstovati hodlá. Poznali pak milost

tu jeho Jakob, Kéfas a Jan.

Jakob není

jiný leč Jakob Mladší syn Alfeův, o němž
1, 19. řeč byla. Tu nepřikládá žádného pří
jmění, ješto tehdáž již dávno byl Jakob Štarší
mrtvým a tedy nebylo potřebí nějakého roz
lišovacího slova přidávati. Tak i v Skutcích
app. 15, 13. prostě Jakobem sluje. Byl bi
skupem Jerusalémským a tudy jakož i pro
povahu života svého, jejž dokona vedl podle
zákona Mojžíšova obřadův, rozhodčím byl při
otázce, o níž běželo a tudy se klade na

prvém místě. Kéfou nemíní jinéholeč Petra
a takto jej zove podle obyčeje Zidovatelů,
a dle jejich náhledů jej také po Jakobovi,
k němuž oni nejvíce lípnuli kiade, Jana při
dává, jenž s Petrem církev Jerusalémskou
založil Act. 2, 41. 3, 11. Byli ti apoštolé
Petr, Jan a Jakob sloupové církve, nejpřed
nější a nejvážnější mezi apoštoly, na nichžto
co základech spoléhá církev Ef. 2, 20.; před
koval ale mezi nimi Petr Mt. 16, 18., ač tu
položen jest po Jakobovi teprv po smyslu
Židovatelů. Jakob co biskup Jerus. a co
příbuzenec Páně, Jan co milostník Páně, Petr
co hlava církve před jinými znameniti byli.
Slovem sloupové církve vytýká svrchovaný
význam a přední postavení jejich v církvi.
Mohl říci: jenž byli přední náčelníci, zna
menití v církvi; nedí toho, nébrž konkret
něji si počíná a vece: sloupové byli, ovšem
církve sloupové. Církev jest chrám Boží;
Bůh netoliko v ní bytuje, nébrž ji vystavěl
také a v ní postavuje sloupy, jenž k osnově
stavby nepřináležejí, ale přidáni bývají, aby
budovu nesli a podporovali. Takovými byli
ti tři apoštolé. Je uvádí Pavel co svědky
toho, co praví nade vší pochybnost vznešené.
Obraz ten od stavby vzatý nejednou v písmě
přichází 1. Tim. 3, 15. Apoc, 3, 12. a jest
povšechně znám.

Podali oni Pavlovi a Barnabovt rukou

na důkaz obecenství, že spolu na obrácení
světa ku Kristu pracovati budeme a že je
dnu víru, jednu pravdu, jedno evangelium
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Gal. IH, 11—21. Další důvodění z domluvy sv. Petru učiněné,

vedeme. Podání rukou jest význačný kon,
jehož veškeři téměř národové při smlouvách
užívají. Slovo obecenstvé odděleno jest od
slova rukou, k němuž co genitiv povahy pa
tří; děje se to pro lepší vytknutí ostražito
sti, kterou dotčení apoštolé vedli. Nebylo
to jenom nějaké shovívání s Pavlem, jež

prvoapoštolé prokázali tenkráte podáním ru
kou, nébrž to mnohem více bylo, totiž sku
tečné uznání stejného s prvoapoštoly práva
a stejné s nimi váhy v církevních věcech,
jakož i důkaz dokonalého S nimi souhlasu.
Podáním ruky přijali apoštola do sboru apo
štolského veřejným vyjádřením, což posud
nebylo se stalo, ješto se toho potřeba nena
mítala. Tenkrát se vyskytla poprvé zřejmě
a veřejně jednota církve z pohanstva a ži
dovstva sestoupilé co dvou zdí na jednom
úhelníku vystavených; a tak na konciliu Je
rusalémském netoliko svoboda od obřadůži
dovských, nébrž i jednota církve provolána
byla. Z toho již měli Galaté učiti se obojí
té nauce tehdá od sloupů vystavené. Toto
pak rukou podání a společné za apoštoly
uznání dálo se tím spůsobem a závazkem,
abychom my, Barnaba a Pavel, mezi pohany,
oni ale Petr, Jan a Jakob, mezi: Zidy kázali,
či k Zidům ti, my pak ku pohanům apošto
lováním se nesli. Dálo se to, jak jsme pra
vili, jenom na čas, a jediný Jakob Menší, o
němž tu řeč jest, u pouhých a jediných Ži
dův evangelium kázal, z Palestýny nevyšed;
o Petru, že později před jinými pohanům
kázal, jsme zmínili a tolikéž víme 0 Janovi,
že mezi pohany působil a proně, pro pohany
na víru obrácené evangelium sepsal. Neroz
dělují se lidé, nébrž krajiny. Krajiny obý
vané větším dílem od pohanů připadly co
úkol Pavlovi a stoupencům jeho, krajiny od
Zidů připadly Petrovi a jiným sloupům tu
dotčeným, avšak ani to nesmí se výlučně
slyšeti. Krajiny rozdělili, ale péči o chudé
společnou podrželi.
Umluvu a smlouvu tu ale učinili pod
tím spolu, jak dí dále závazkem: toliko na
pomenuli abychom na chudé pamatovali, na
schudlé křesťany judské, pro víru od spolu
krajanů pronásledované Hebr. 10,34. a jenž
statky svoje dříve také mezi chudší byli roz
dělili Act. 2, 45. Čož, či s důrazem totéž
vykonati, vece ap., plen, snažen jsem byl;
všady zajisté na cestách svojich zařizoval
sbírky a ze všech pohanských církví je do
Jerusaléma buď posýlal, buď sám donášel,
dílem pro podporu chudým v Palestýně, dí
lem aby svazek jednoty mezi oběma národy,
pohany a Zidy, se udržoval. O tom Rom.
15, 25, nn, 1 Cor. 16, 1. atd.

Mluví v sin

guláru, an se byl tehdá od Barnaby již od
loučil a dotčení příkladové jsou z pozdější
doby; avšak ovšem i dřívěji se vynasnažil
Pavel almužny po pohanech obrácených pro
schudlé církve ve svaté zemi sbírati, což
Galatům dobře známo bylo. Sv. Jeronym
vece: Prozřetedlnost Boží dala jiného apo
štola obřezancům, který ve stínech zákona
si zaliboval a jiného lidem neobřezaným,
který milost evangelia nedržel býti poroben
stvím, nébrž svobodnou vírou, aby žádnou
měrou nenadešla překážka pro víru a lidé
buď pro obřízku buď pro neobřízku se víry
v Krista nezpěčovali. Ostatně církev vezdy
o chudé pečovala a o církvi Rímské co ob
zvláštní pečovatelkyni chudých svědčí sv.
Klem. Rímský. Viz otec. ap.

Tímto vším ap. směřuje k dokázání, že
od prvoapoštolů byl za neodvislého apoštola
uznán. Vyšší a důraznější ještě toho důkaz
vede z toho, co hned o svém Petrovi do
mlouvání praví:

11. Když ale byl přišel Kéfa do An
tiochle, do očí jsem jemu odporoval, že
byl hoden domluvy. 12. Nebo před při
jítím některých od Jakoba s pohany
jídal, když ale přišli, odchyloval a oddě
loval se, boje se těch, jenž byli z ob
řízky. 13. A s ním se přetvářeli také
ostatní Zidé, tak že i Barnaba sveden
byl od nich v tu přetvářenost. 14.
Leč když jsem uzřel, že nechodí přímě
po pravdě evangelia, řekl jsem Kéfovi
přede všemi: Jestliže ty Zidem jsa
pohansky žiješ a ne židovsky, kterak

pohany nutíš židovati? 15. My jsme
přirozeností Židé a ne z pohanův hříš
níci, 10. vědouce pak, že se neospra
vedlňuje člověk ze skutků zákona, nébrž
skrze víru v Jesu Krista, i my v Kri
sta Ježíše věříme, abychom ospravedl
něni byli z víry Kristovy a ne ze skutků
zákona, protože ze skutků zákona neo
spravedlní se žádný člověk. 17. Jestliže
ale, hledajíce ospravedlnění býti v Kri
stu, nalezeni jsme 1my hříšníky, není-liž
Kristus služebníkem hřícha ? Odstup to.
18. Nebo jestli to, co jsem zbořil, opět
buduji, za přestupníka se stavím. 19.
Já zajisté skrze zákon zákonu jsem 0
demřel, abych žil Bohu, s Kristemukři

Gal. II, 11—21. Další důvodění z domluvy sv. Petru učiněně,
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mluvu tu slyšeti slovo v tvář berouce v ten
smysl, jakoby pravil tvárně, přetvářivě; to
prý tvárně se dálo, aby tvárným, napohled
žiji v těle, u víře Žiji Syna Božího, ným, zdánlivým a postavným tím domlouvá
kterýž zamiloval mne a vydal sebe sa ním, čili aby pokrytstvím domluvy pokryt
mého za mne. 21. Nezamítám milosti ství zachovávání Starého Zákona se opravilo.
Boží ; nebo jestli spravedlnost skrze zá Domnívali se totiž někteří již ze starých
vykladatelů a jmenovitě sv. Jeronyimn, že co
kon, tedy Kristus nadarmo umřel.
se tu o domluvě Petrovi dané klade, jen na
Co Pavel tuto vypravuje o své Petrovi bílo a postavně se dálo; Petr prý žil v Je
dané veřejné domluvě, to sice svrchovaně rusalémě po židovsku t. j. zákon v předpi
neodvislosti apoštolského úřadu jeho doka sech o jídle vykonávaje, napotom do Antio
zuje, ale s dvojí strany bez nesnáze není. chie přišed pohansky žil, t. j. žádného roz
Jedna leží v nevědomí, které doby se to dílu mezi pokrmy nezachovával. Ale když
dálo, an sv. Luka o tom zhola mlčí. Pro někteří odJakoba z Jerusaléma došli do Anti
ušetření povahy Petrovy — nebo ten se tu ochie, Zidé totiž Jerusalémští, kteří své Sta
jménem syrským Kéfa (skála, petra) rozumí rého Zákona zevrubné zachovávání příkla
— chtěli někteří událost tu před koncilium dem Jakoba ap. zastírali, ač od něho neby
Jerusalémské položiti, dokud ještě otázka ta vše na to vysláni, tehdá vzdaloval, utajoval
o zachovávání neb nezachovávání Starého se, ukrýval se, ukrádal se pohanů a odnich
Zakona rozřešena nebyla. Ale pořádek vy se odděloval a Sice za tou příčinou, aby tím
pravování Pavlova vymáhá domluvu tu od dal námětek a příčinu Pavlovi jemu domlou
Pavla Petrovi učiněnou položiti v dobu po vati a aby domluvám a výtkám Pavlovým
dotčeném sněmu, a sice v dobu tu, když dle povole vlastním příkladem svojím učil, že
Act. 15, 35. Pavel a Barnabáš po svém ode již konečně židování zanechati potřeba. Tak
sněmu návratu některý čas v Antiochil po Jeronym a někteří ze starých s ním; z no
byli slovo Páně kážíce. Tehdá — tak mu vějších Hardumn domněnku tu obnovil, ač
síme domníti se — přibyl Petr do Antiochie Jeroným docela od ní odstoupil, pohnut byv
a chováním svojím Pavlovi námětek dal k důkazy sv. Augustina, s nímž o tomto místě
té, o níž tu běží, výtce či domluvě. Větší déleji narovnával v dopisech posud zacho
váha leží na samé domluvě té a na příčině, vaných.
Avšak slovo v tvář značí v oči, do očí,
za kterou ji Pavel Petrovi učinil.
Ptají se theologové, zda Petr zhřešil; veřejně přede všemi, jak jsme již výše pra
leč dobře praví vykladatel jeden, že ani Pa vili a úhona ovšem ná samém Petrovi zůstá
vel nechtěl Petra co zhřešitele vystaviti. vá, sic jinak, jak vece Aug., bychom Pavlovi,
Praví o něm, že odsouzen byl t. j. že lidé čehož Bůh ostřež, klamů nadati museli. Vada
neschvalovali jeho k židovatelům povolnost u Petra nalezá se, že k těm z Jerusaléma
a prohlídá co apoštol pohanstva jenom ku do Antiochie přišelcům tou měrou se při
vlivu. a tlaku, jakýž vyvíralo to Petrovo li vinul, že dřívěji rozdílu pokrmův nedbaje
coměrné jednání. Bůh Petra nevolil tehdá nyní jej přísně zachovával a tím příkladem
ani zvláštním viděním ani anjelem poučiti, svojím domnění ztvrzovati se zdával, žeby
poněvadž chtěl, aby se církev od něho po se od zachovávání starých řádů docela ode
koře učila. Odepřel jsem mu v oči, v tvář, stávati nemělo. Všechna vada a úhona Pe
Zidovatelůmpovo
veřejně, a jako 14. vykládá, přede všemi, aby trova tedy na tom oněm
veřejné to pohoršení jeho veřejnou výtkou lování záleží, z něhož lidé souditi mohli a
se zacelilo. A, dí dále, zajisté úhonným, po skutečně ten úsudek odvětovali, že obyčejů
tupy, hany hoden dyl. Slovy těmi vůbec staré úmluvy i v Novém Zákoně šetřiti
příčinu té jemu dané výtky udává, chtěje jest. Vada to byla, ale nebyl blud; vada v
tudíž místněji o ní mluviti. Uhonným byl, obcování, něvšak vada v nauce, ješto tak
hany, důtky, domluvy zasloužil, vece. Někteří dobře jak Pavel byl také Petr tomu učil, že
vykládají: usvědčen byl čili odsouzen byl nyní po ohlášení na den vstoupení na apo
soudem lidí, v očích lidí svědkův jcho se štoly Ducha svatého nové úmluvy, úmluva
chování; aneb odsouzen vlastním jednáním stará za své vzala. Sám Pavel také Act. 106,
svojím. Leč lépe se to příčeští překládá 3. 18, 18. 21, 23. nn. zachovával řády Sta
podle vulgáty, že úhonen, hany, důtky hoden rého Zákona k nestateči některých ze Židů
Vina se tedy sčítá na Petra a tudy obrácených křesťanův se schýleje; aleta jeho
darmo bychom to tutlali a nadarmo namá povolnost v tom se různila od povolnosti
hali se někteří napohlednou a postavnou do Petrovy, že v jistých mezech se držela a

žován jsem. 20. Žiji pak ne již já,
ale žije ve mně Kristus. Co ale nyní

24

Gal. II, 11—21. Další důvoděn z domluvy sv. Petru učiněné,

pilně okolnostem nakládala, aby totiž žád částkách vyložili; zbývá nám ale podrobněji
nému odtad pohoršení námětek dán nebyl. slova rozbírati. Apoštol praviv, že Petr úhonu
Apoštolé Duchem svatým osvícení proti blu měl, podává místněji, jak se věc měla, an dí:
dům uhájeni byli, poněvadž toho svrchovaná Nebo před příjítím některých od Jakoba s po
potřeba žádala, ale poklesků se uchraňovati hany jídal, když ale přišli, odchyloval a od
na nich záleželo, ana iailost Boží v člověku děloval se boje se těch, jenž byli z obřízky.
spolupůsobení jeho vlastního vymáhá. Také Spojka Nebo v. 12. dává příčinu, proč ta do
vada ona mimovolně u Petra zaběhla, an my mluva či výtka se svatému Petrovi stala. Při
slel právě nejlépe jednati, když jsa rodem šelci od Jakoba z Jerusaléma nebyli od Ja
Žid Židokřesťanům raději nežli pohanokře koba nastrojeni a nasunuti a posláni, nébrž
sťanům obcovati bude.
tak slují, že z Jerusaléma přišli, kde Jakob
Z děje toho tedy ani proti bohoduchosti apoštol biskupoval a poněvadž v očích při
apoštolů ničeho namítati nelze, anitaké proti šelců oněch na prvoti byl pro své zevrubné
primátu odtad něco závadného plyne, ješto Starého Zákona zachovávání. Nežli tito při
primát dán byl více pro časy budoucí nežlh šelci došli do Antiochie, Petr Jídal s pohany
s křesťany z pohanstva, rozdílu mezi
pro dobu apoštolů, z nichž každý o sobě t.j.
neblnden byl a ovšem nikde se nezapovídá, zapovězenými a nezapovězenými pokrmy Lev.
žeby jistou měrou druhdy v čas nevyhnutné 11. nečině. Když ale přišli — omylem čtou
potřeby nižší vyššího napomínati nesměl. Po tu znamenití rkp. přišel, neznámého nějakého
volil Petr domluvám Pavlovým adal řídký a nejmenovaného od Pavla zatajeného při
příklad pokory a jak vece sv. Rehoř. Vel. šelce namanujíce. — Když ale přišli, vece,
(in Ez. hom. 18.), on jsa prvním apoštolem utálel či utájel se jich a odděloval se od nich,
prokázal se také býti prvním v pokoře. 8v. od pohanů. Nestranil se Petr pohanů tou
Cyprian vece: Když Pavel výslhpky činil Pe měrou, aby byl s nimi mluviti a je učiti se
trovi, nic si neosoboval hrdě aniž se táhl ku zdráhal, nébrž toliko co se pokrmů týká, s
prvotnosti a náčelnictví svému, aniž zpupně nimi nestolovával a nejídal, raději k těm,jenž
žádal, aby mladší apoštol před ním se sklo rodem Židé byli se přidávaje; nebo o pokr
nil; aniž opomítal Pavlem, že dříve církev mech toliko řeč jest. Vyslovil se o tom Petr
pronásledoval, nébrž povolil pravdě a dů sám Act. 15, 1—11., že Bůh nečiní rozdílu
vodům rozumným. Av. Augustin praví: Ká mezi Židem a Nežidem, že srdce všechněch
ranec byl podivuhodnější samého karatele skrze víru čistí a že oni 1 tito jenom skrze
svého. Snadněj vidíme co na jiném opraviti, milost Kristovu spásy dojdou. Odděloval se,
než co bys na sobě napraviti měl, ovšem pak dí boje se křesťanů ze Zidovstva pošlých.
skutečně se polepšiti. A sv. Tomáš Agu. od Nebál se nějakého od nich nebezpečí, ješto
větuje odtud nauku, že představení i od niž se naučil ani smrti pro Krista se nebáti.
ších kárání k sobě pfipustiti mají. Dopustil Nébrž bál se, aby svým Starého Zákona ne
Bůh vadu Petrovu pro poučení vzňešenců, že zachováváním jich neurazil a jim příčiny ku
od nižších také napomínání přijímati mají, provodění kramolů nějakých nezadal a roz
a Pavlovi dáno Petru domlouvati, aby se šiřování evangelia staveno nebylo. Něco toho
vezdy v církvi nacházeli mužové, jenžto časem
svým vady přednějším a představencům vy nelia do církve, tehdá všeobecný reptot po
týkati se neostýchají. Ostatně uvádí Pavel vstal proti němu Act. 11, 2. Pavel pak sám
tu příhodu za tím úmyslem, jedno aby do později Act. 21, 20. do Jerusaléma přišed
kázal, že pro naúku to dotýkáno nebylo, nébrž podobně toho zakusil. Z toho se Galaté u
že raději sám pro vadu a chování-se Petrovi čili, že Petr dřívěji svobodně sobě vedl s po
domlouvati mohl a druhé že otázka o nepo hany, aniž obřadů Zidovských pilen byl. I
třebě zachovávati Starý Zákon ode všech apo to jim zřejmo býti mohlo, že když Petr po
štolů s ním jednomyslně rozhodnuta byla a zději opět obřadů oněch pílel, že se to z
že nikdo k nauce o potřebě St. Z. nepovo pouhé bázně stalo. Obojí věc ta dobře pro
loval. Bůh ani sám ani skrze anjela nepo vedení záležitosti jeho se Pavlovi hodila, O
učil Petra v té věci, poněvadž chtěl, aby statně mohli ještě ti křesťané, jenž ze Zidů
církev pokorou jeho se vzdělávala. 1 učíme pocházeli, Starého Zákona šetřiti, ač jestli
se neočekávati mimořádných hlasů a napo nepotřebu jeho k spáse připouštěli; ačkoli
mínek pro napravení svoje; první ten, kdo zajisté Starý Zákon s Kristem na kříž byl
nás ku povinnosti naší vede, jest anjelem přibit Col. 2, 14. a nová úmluva na seslání
pro nás a musíme ho považovati co vyslance Ducha svatého zaštěpena, přecepro počestné,
Božího k spáse naší.
jak učitelé církve praví, starého závětu po
O tím jsme celou tu událost ve hlavných chování těm, jenž rodem Židé byli, křesťanům

Gal, II, 11—21. Další důvodění z domluvy sv. Petru učinéně,

jej zachovávati se dovolovalo. Nazývá Pavel
to Petrovo sobě počínání pokrytstvém, či li
coměrstvím, přetvařováním, stavením se, dě
láním se, na osobu braním. Vekteréž pokryt
stvá, vece, 1 Barnaba uvlečen byl, jakož i
ostatní Židé, jenž od Jakoba nepřišli. Ne
chodil, nejednal Petr podle přesvědčenísvého
docela, podle něhož věděl, že obřadové sta
rozákonní za své vzali, jak to sličně ve svém
vótu vyslovil Act. 15, 13. vynešeném na
sněmě Jerusalémském. Okoličnosti, jenž na
něho doryly, takový tlak naňčinily, že semu
zdálo jim povoliti museti. Povolení a hovění
takové jindy mohlo snad i chvalitebno býti,
v mezech se udržujíc a nic nejsouc leč jedi
ným schýlením se k obyčejům blížného; ale
tehdá věci tak se sběhly, že to postavnéjed
nání Petrovo zlé následky po sobě táhlo.
Zidé v Antiochii bezmála již v jednu církev
splynuli s pohany obřadů svých se odřekše.
Tito tedy vidouce, že Petr po příchodu vy
slanců Jakobových obřady židovské zacho
vává, oddělili se od pohanokřesťanů a roz
trhli jednotu církve. O Barnabáši dí, že ť on
byl uvlečen k tomu pokrytstvé; tím namítá,
že se to po mnohém teprv boji vniterném
stalo. Zdálo se z jednání jejich, jakoby Zá
kon Starý zachovávati za pilnou potřebu po
važovali, ješto přece tomu učili, že již zá
vazek jeho zrušen a přetržen jest. Tím ostrým
pokrytstvé jménem pak to chování se nazývá,
poněvadž lidé z toho neúchylnou potřebu
zákon zachovávati odvětovali.
Ale já uzřev, že nechodí příměpo pravdě
evangelia; ze slov nechodí přímě po ev. vy
svítá, že se tu nejedná o nějaký blud, nébrž
o skutek a čin a chování se, kteréž nedosti
opatrné a upřímé bylo. Petr považoval se
povinen býti, aby co rozený Žid a co apo
štol obřízky tehdá obřadů zákonných pilen
byl, kdyby nezachovávání jich s poboršením
spojeno bylo. To se mu zdálo připadati, když
vyslanci od Jakoba do Antiochie přibyli. Boje
se uraziti muže ty obyčejům zákonným u
vyklé a tudy překážku a závadu učiniti dá
lejším křesťanství pokrokům, odrazil se od
spolku pohanokřesťanů a přilípnul k obyčejům
a spolku židokřesťanů, nepředvídaje, jaké ná
sledky to jeho jednání za sebou povleče. Pa
vel zakladatel církví pohanskokřesťanských
bezmála déle se k tomu Ss bolestí díval a
mlčel. Když ale viděl, co to jednání Petrovo
působí, že i sám Barnabáš, jenž s ním všudy
chodil mezi pohany a ty církve s ním osno
val, k obřadům těm se přivtěluje, zdála se
mu svrchovaná potřeba býti rázně se o té
věciozvati, aby snad celá církev Antiochejská
se tím uvléci nedala a tak židování v ní ne
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obdrželo. Proto veřejně vystoupil a odporo
val Petrovi. Ve slově, jehož Pavel užívá o
Petrovi, že pokrytě jednal a licoměrně, již se
zahrnuje, že v zásadách s ním se dokonasho
doval.
Uzřev to, vece, řekl jsem Petrovi přede
všem?, ješto přede všemi jednání to patrno
bylo; sic jinak láska a opatrnost velí, aby
člověkům nedostatkové jejich soukromě se
vytýkali. Jakož Petr nevyštěrbal ve víře, tak
Pavel nepřekročil meze úcty předníkovi církve
povinné podjav se vyjádřiti se k němu, že
jeho počínání ke škodě a záhubě evangelia a
církve vede. Vytýkal pak mu, jak dále klade
slovo výšeji pravené, že mu v ťvář odporoval
a se protivil vykládaje a místněji rozbíraje
tímto spůsobem k němu mluvě: Jestliže ty
jsa Ziď pohansky žiješ, kterak nutíš pohany ži
dovsky zíti? Pohansky, vece, t. j. nerozezná
vaje více pokrm od pokrmu, jak Lev. 11. v
Starém Zákoně se dálo. Ziješ dí v času pří
tomném a namyká tím, že sv. Petr obyčejně
starých řádů těch nezachovával. Dí kterak
nuťíš pohany Židovati, totiž příkladem svým,
svým v té věci se chováním, ač nikoli na
ukou svojí. Jakoby byl řekl: ty ač Zid jsa
rodem a tudy pod zákonem od zákona od
stoupáš a pohanských obyčejů pílíš. Ovšem
pak co tobě dovoleno, tím více na pohano
křesťany sluší. Sobě tedy odporuješ samému
nutě pohany zachovávati, čehož sám ne
uznáváš závazným býti. Oddělováním se apo
štolů a tudy za jich přikladem 1 jiných kře
sťanů ze Zidovstva ode křesťanů z pohanstva
roztrhovalo jednotu církve a křesťané z po
hanstva jednoty pílejíce viděli se nuceny i
ty starozákonní ceremonie zachovávati. Tudy
pro zachování jednoty církve viděla se po
třeba, aby znenáhla i židokřesťané zachová
vání Starého Zákona se oprošťovali a Petr
jako hlava církve v tom příkladem svým
předcházeti měl. Vidouce pohanokřesťané ale,
že Petr sám starozákonné řády zachovává,
bez mála nad tím ustrnuli, snadné za to ma
jíce, že snad přece ono St. Z. šetření po
třebno jest, aspoň že jistěji a bezpečněji
bude pro neminutí se se spásou je zachová
vati. Domnění to, kdyby se mu nebylo v
ústrety zakročilo, byloby převelmi zle půso

bilo a tudy Pavel tak stroho sobě tenkrát
počínal. Ku Petru šla domluva jeho pro jeho
přede všemi předkování. Jedinému Petru
výtku a výslipku činí, ostatních všechněch
pomíjeje, ale činí to veřejně a ve shromáž
dění, aby také ostatní se vyučili to činiti.
Také pomíjí dokona mluviti o poměru Zi
dokřesťanů k obřadům zákonným; čeho hájí
a co zastává, jest svoboda pohanů na víru
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obrácených; a té se ovšem co apoštol po Židovatelé zásadám jeho poddali vidouce, že
hanstva ujíti musel. Ještě přidáváme, že ně práva Židů nepodceňuje. Slova: My rodem
kteří jménem Kéfy jednoho ze sedmdesáti
idé a ne pohané hříšní činí spolu větu za
(Lukáš 10, 1.) učeníků býti pokládali, jak vřenou a musejí se slovem jsme doplniti, ale
na př. Klément. Alex. v hypot. (Eus. h. c. mají povahu předvěty ohledem verše násled.,
1, 12.) Leč vizme, kterak Pavel potírá to, jenž jim za dovětu slouží. Vazba jest: My
Jenž povstati mohlo domnění 0 neúchylnosti sice Židé jsme, ale vědouce, že ne zákodem
St. Zákon zachovávati.
nébrž věrou člověk ospravedlnění dosahá, 1
Leč dříve než dále pokračovati můžeme, my věříme, bychom ospravedlnění byli. Vi
musíme odbyti otázku, ku komu řeč Pavlova děti, že dověta ku předvětě čili v. 16. ku
v následujících větách se nese? Nejedni mají verši 15. povahu protikladu nese. Vědouce,
za to, že co odtud následuje, nemluvil Pavel dí, že člověk se neospravedlnuje ze skutků zá
ku Petrovi, nébrž že již ozvláště od sebe kona, nébrž z víry v Krista, t my v Krista
nauku svou přednáší a svoje dálejší vyučo Ježíše věříme aneb jak text ř. čte uvěřilijsme.
vání připravuje, ješto prý sotva přijíti možno, Přijali jsme víru v tom přesvědčení, že zákon,
aby Pavel byl Petra tak vyučoval u věcech, v němž jsme stáli a žili, nám ospravedlnění
v nichžto stejně s ním smýšlel. Avšak Pavel zjednati nemůže, sic jinak bychom se byli
mluvil v Antiochii ku Petrovi ne pro jeho se zákonem spokojiti mohli. Dí: vědouce;
poučení, nébrž pro poučení těch, kteří ná mluví tedy o dokonalém poznání a přesvěd
tlakem a nátiskem svojím jej byli ku pro čení a ne o nějakém domnívání se a doha
měnám obyčejův života přiměli. Obezříme-li dování a táhne se ku povšechnémupově
se místněji ve spojitosti, musí nám ihned domí všech ze Zidovstva obrácenců. Clověk
tanouti, že Pavel tak slavně o svém proti se neospravedlnuje ze skutků zákona, nébrž
Petru odporu mluviti počínaje nemohl naje z víry v Krista. (© slovu ospravedlniti jsme
diné té otázce, kterak nutíš pohany židovati již Rom. 1, 17. pravili, že značí toli co spra
přestávati; každý zde víc domluvy té oče vedlivým učiniti podle slov 1. Jo. 3, 7. Kdo
kává. Dále Pavel nikde nevytýká ani nena činí spravedlnost, spravedln jest a Apoc. 22,
myká slovem, žeby ku Galatům se s řečí 11. Kdo spravedliv jest, ospravedlniž se ješťě.
svou obracel; ano naopak vidíme, že v ná V té příčině vece Klem. Alex. spravedlnost
sledující kapitole 3, 1. teprva se ku Galatům čtverhrannu býti odevšad rovnou a stejnou
podává. Také řeč a rnluva apoštolova proudem v řeči, ve skutku, ve zdržování se zlého, v
svým teče, aniž vidíme, žeby jiného koryta dobročinění, v dokonalosti poznávací, nikdá
sobě byla vyhlídla. Ovšem pak od výslipky nijak nebelhajíc a nekulhajíc. Značí v soud
přechází k výuce. Abys nemyslel, vece Zla ném jednání slovo to ovšem toli co za Sprá
toúst, že jen pohanokřesťanům se zakazuje vedlivého uznati; ale kdo od Boha svrcho
židovati, židokřesťanům ale že plná se toho vaného soudce za spravedlného uznán bývá,
propůjčuje svoboda, řeč učitelům vede. My, ten ovšem jím býti musí a od jiného jím
vece, oď přirozenosti jsme Zidé a ne pohané býti nemoha od samého Boha spravedlnosti
hříšnící. Od přirozenosti, vece, pojitím, rodem, dochází. A tu vece Zlatoúst: Jakož jest
zplozením, naproti proselytům, kteří vůlí a znakem bohatství netoliko sám bohatým býti,
myslí, ne ale přirozeností stali se Židé či nébrž i jiné obohatiti, oznakem života nejen
raději k nim připočteni byli. Slovo my na sám žíti, nébrž 1 mrtvé obživovati, a znakem
myká, že ještě řeč ku Petrovi se nese, ješto moci nejen sám mocným býti, nébrž i slabě
o Galatech co rodem pohanech tak mluviti omocňovati, takto znakem spravedlnosti jest
nemohl. Židé jsme a ne pohané hříšníci; po netoliko sám spravedliv býti, nébrž 1 jiné v
hané od Židů zváni hříšníky proto, že zá hříších spuchřelé, zetlelé a ztýřelé spravedl
kona nemajíce více do zbrodní padali, ozvlá nými učiniti.
A tu se táhne apoštol ku písmu, ačkoli
ště ale poněvadž modlám sloužili pravého
Boha neznajíce. O sobě ale Židé kladli, že zjevně ho necituje. Jest jakoby pravil: V tom
bohabojni jsou a ovšem bohumili; byli zajisté přesvědčení nás utvrzovalo písmo samo,ješto
pohané Ef. 2, 12. bez Boha na tom světě.
Pavel užívá toho Zidům obyčejného u

přílišení, aby i s té strany při svoji právu
býti ukázal. Nechce říci, žeby Zidé bezhříšnií
byli, an hned povídá, že oni spolu s pohany
stejně potřebovali ospravedlnění skrze Kri
sta; ale uvádí věci na paměť, jimiž Zidé
před pohany předkovali, aby tím spíše se

Ž. 142, 2. vece, že před obličejem Božím
nebude žádný živý ospravedlněn. Zalmista to
vesměs tvrdí, Pavel pak tu odvětuje, že člověk
ani skrze zákon ospravedlněn nebývá, poně
vadž slova ta pod zákonem a za vlády zá
kona vyslovena byvše nejinak slyšána býti
mohou. Slova nebývá člověk ospravedlněn ze
skutků zákona dvakrát přicházejí, jednou na

Gal. II, 11. 21. Další důvoděni z domluvy sv, Pefru učiněné,
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začátku co osobní přesvědčení a příčina víry, vadž hledáme odpuštění a ospravedlnění věrou
po druhé na konci verše co předmětná a dů v Krista, přivinutím k Němu, vštěpením v
kazná pravda z písma svatého vzatá a tudy Něho, sjednocením a přivtělením se k Němu,
tautologie tu není. Dí jednou v času pří ješto v ní dle židovatelů nemá hledáno býti,
tomném ospravedlnuje se dixouoťzar,poněvadž nébrž v zákoně, co z toho následuje? Ne
mluví o spůsobu, jakým každý člověk ospra byl-liby Kristus slubou hřícha, nařídiv Zá
vedlněn bývá. Dále dí vefuturu: Zádná pleť kona Starého nezachovávati či St. Z. vyzdvih
nebude ospravedlněna, poněvadž prohlídá ku nuv? To by zajisté odtud šlo a následovalo,
poslednímu soudu. Skutky Zákona, skutky kdyby pravda bylo, že člověk bývá toliko ze
jež zákon předpisuje, jak již Rom. 3, 20, 28. skutků Starého Zákona ospravedlněn. Kdyby
víme, celý Zákon Starý odloučeně od víry v víra k ospravedlnění nestačila, nébrž kdyby
Krista rozumí či lépe celý spůsob Starým Zá k tomu ostříhání zákona potřebno bylo, tedy
konem vytknutý ku dosažení spásy. Dobře by víra neospravedlňovala a ten kdo od víry
od skutků zákona rozeznávati dlužno skutky se spásy nadál, nalezal by se ve stejném S
dobré, z víry v Krista výchozí, jenž jsou pohanem stavu, židovství seodřeknuv a sprá
ovoce víry a ovšem potřebny, má-li člověk vedlnosti nedošed a tedy ve hříchu trvaje.
ospravedlněn býti, nebo co z víry vychází, Theodor Mopsv. vykládá poněkud odchodně:
nemůže od víry se odlučovati, aniž jinou po Nemohše ze zákona ospravedlnění býti, při
vahu míti leč víra sama. Tudy skutkové vý vinuli jsme se ku Kristu od něho osprave
chozí.z víry povahu ospravedlňovací od ní dlnění se nadějíce. Jestliže ale v naději té
dostávají. Nechce ale apoštol říci,žeby skut jsme se oklamali a hříšníci-li nalezeni bý
kové starozákonní, když k nim víra v Krista váme, že jsme zákonu výhost dali, tedy Kri
přistoupí, nemohli ospravedlniti, nébrž vůbec stus opatřitel hříchu býti se vidí. Z úcty ku
a vesměs praví nemožno býti, aby kdo byl Pánu místo kladné věty užívá otázky a na
ze Starého Zákona ospravedlněn. Nebo ne ni s nevolí odpovídá: Odstup to; rčení to
klade tu skutky zákona proti skutkům víry, Pavel nenečasto vyslovuje pro vyjádření ne
nébrž proti spůsobu ospravedlnění ze zákona slušnosti věci té a pro vynoření svého nad
klade spůsob či cestu ospravedlnění z víry tím se rozjaření. Nikoli, nic toho není, vece,
v Krista. Samozřejmě víra Krista jest víra nejsme proto hříšní, že zákonu ospravedlnění
v Krista. I to znamenito jest a památno, upíráme.
že Pavel o zákoně a skutcích jeho užívá
Již pak tento zápor svůj místněji do
svědčuje a přijimá osobu toho, jemuž se vý
stále předložky ze (čS čoyov), o véře ale buď
diž skrze, když ji co prostředek ospravedl slipka děje. Užívá obrazu od stavby a bou
nění považuje, buď předložky 8x ze klade, rání jí a vyvodí důkaz svůj tímto spůsobem:
když na ni hledí co příčinu či počinek a Nebýváme hříšnými býti postíženi, v Kristu
princip. Konečně klade čzí na, když víru co ospravedlnění býti hledíce, nébrž v tom pří
základ a páku našeho ospravedlnění před padě by se to dálo, kdybychom bořili, co jsme
stavuje. Vírou pak se rozumí pevné a jisté vystavěli. Cina obrat bychom hříšnými byli,
přesvědčení, jímž věcem nevidomým a ne kdybychom ospravedlnění připisovali zákonu.
zkušeným pro věrohodnost jiných povolujeme To vede dále fka: Nebo jestliže to co.jsem
a je za pravdu ujímáme. Ospravedlnění jak zbořil, zase budují, za přestupitele sevystavuji.
řečeno značí udělení pravé, před Bohem plat Slovy těmi vysvětluje místněji předeslanou
né spravedlnosti. Ještě dotýkáme toho, že myšlénku svoji v. 17. Kdo to co zbořil opět
ta slova nejedni sice ještě za odpověď Pe staví, toutéž měrou ukazuje, že boře a bou
trovi danou a za domluvu jemu přičiněnou raje nedobře sobě poradil, že boření to dálo
považují, avšak tvrdí, že apoštol nyní, ač toho se za nějakou pokleskou a vadou. Židokře
nepoznávaje, řeč svou opět obracíku Galatům sťané víru v Krista ujavše zbořili vetchý zá
skrytým přechodem. Leč my jsme již výše kon za neužitečen a neúčinen jej uznávajíce;
pravili, že řeč celá se ku Petrovi obrací a jestliže nyní opět se k zákonu vrací, či jak
Pavel nauku o nezávaznosti starých řádů dí Pavel, jestliže opět budují co zbořili, tím
dále vede a potírá nepravý těch židovatelů samým osvědčují, že zákon opustivše zhře
výmyslek, jakoby ti, kdo Zákona St. nezacho ši a vystavují, vyskýtají se co přestupitelé
vávají, s pohany hříšníci se stali.
či co Rříšníci. Kteří interpreti slova ta kla
Vede důvod od nemožnosti a neshody: dou ne ku Petrovi, nébrž ku Galatům se
Jestli hledajíce býti ospravedlnění, v Kristu potahovati, poněkud jinaký výklad vynášejí,

nalezení jsme také my hříšníky, zda Kristus
stužebník hřícha jest? Odstup to t. j. Jestliže
ale posaváde se ve hříchu nalezáme, poně

netáhnouce slova Pavlova k Starému Zá
konu a k jeho stavení, nébrž ku poměrům
mravným. Jakoby Pavel námitku proti ospra
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Gal. IC, 11—21. Další důvodění z domluvy sv, Petru učiněné.

vedlnění vírou v Krista jménem těch, kteří
nauce té povoliti nechtěli, vyjádřujíc pravil:
To ovšem bylo by velmi vzácné a pravé,
kdyby co v Kristu hledají ospravedlnění, sku
tečně co ospravedlnění shledáni bývali. Ale
pakli toho není a pakli oni také co hříšníci
se vyskytují, zdali nepřichází úhona z toho
na Krista? I zavrhuje to Pavel, žeby ten,
kdo v Kristu ospravedlněn jest, mohl shledán
býti hříšníkem. Hříšníkem, dovodí Pavel,
jest, kdo přestupitelem se býti okázal; tím
pak by se ospravedlněnec Kristův stal, kdyby
to co zboural t. j. hříšné skutky znova konal
a tedy sám sobě odporujíc kladl, čeho se byl
odepřel.
Pro důraznější důvodění Pavel jak pra
veno singuláru místo plurálu užívá a tím
spůsobem sobě prostýlá přístup k tomu oso
bitému výroku, jejž v. 20. předkládá a jenž
pravdu obecnou vytýká, ale z povahy Pavlovy
se vylévá a tvaru svého odtad dosáhl. Ne
spokojuje se P. s holým výrokem oním, že
kdo k zákonu znova lípne, přestupitelem se
činí, nébrž tudíž doličuje, že kdo zákona ne
pílí, nehřeší, ješto nepatří k jeho okresu,
nébrž koboru vyššímu, spolu příčinu a spů
sob ukazujíc, jak Zákon Starý zrušen byl.
Dí: Já zajisté skrze zákon umřeljsem zákonu,
abych žil Bohu, s Kristem ukřišován jsem.
Podle interpretů, kteří věci tyto ke Galatům
a ne ku Petrovi potahují, vykládá Pavel, ja
kou povahu s sebou obnáší ospravedlnění v
Kristu a ukazuje, že hřích a co S ním Sou
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visí, takového člověka dokona vzdáleno jest.
Jakoby pravil: Tomu aby, kdo v Kristu 0
spravedlněn jest, hříšníkem shledán byl, od
poruje ta okolnost, že odemřel hříchu. Zákon
dvakrát se klade a oboukrát v řečtině beze
členu a tudy bez mála nedobře vykládají ti,
jenž rozličný zákon tam a tu kladou, jakoby
pravil apoštol: Já skrze Nový Zákon umřel
jsem Starému Zákonu. Lépe jest zákonem
na obojím místě Starý Zákon slyšeti: skrze
zákon, jenž mne ku Kristu vede a svůj konec
a cíl v Kristu býti praví, umřel jsem zákonu
ť. Jj. přestal jsem jemu podroben býti, pokud
byl zatímným vůdcem a pokutu na přestu
pitele svoje vynášel; sám zajisté zákon na
Krista mě odkazoval a sám jasně mi pravil,
že v Kristu a ve smrti jeho přestává. Jiní
jinou příčinu kladou té protiřekosti, že zá
konem zákonu odumřel: totiž nestatečnost
zákona k objednání nám spásy. Zákonem
poznal člověk hříšnost svoji a odsouzenísvoje
9, 20., svoji pod hříchem upoutanost a mdlobu,
nemožnost svou sobě spásy dopomoci. I po
vodín byl tudy Zákon Starý opustiti a jinou
cestu hledati, kterou by skutečného osprave

dlnění a skutečné spásy došel. Dí umřeljsem
m. zákona oproštěn jsem byl, netoliko něja
kým závazku Starého Zákona se závazkem
manželstva porovnáním, jenžto smrtí zrušen
bývá 1. Cor. 7, 39. Rom. 7, 1, nébrž ozvláště
že prohlédá k odňátku zlořečenízákonem na
přestupníky vyrčeného spůsobenému nám skrze
smrt Kristovu. Kdo v Krista uvěřili, ti jak
vece týž ap. Rom. 6, 3. s Kristem umřeli a
vzkříšení jsou. Když Kristus umřel, tehdy
jsem i já s ním umřel, ješto jak za všecky,
tak i za mne náměstnou smrť podstoupil
Již tedy Zákon Starý s něčím se ke mně po
tahovati, mne stíhati, mne za dlužitele míti
nemůže, aniž jakého do mne práva má, an
jsem ho zhola odemřel. Umřel jsem pak
zákonu, a tu udává příčinu toho odumření,
abych žil Bohu po veškeren čas budoucí, ži
votem novým, spravedlivým, svatým, neode
mřel jsem zákonu, abych bezzákonně žil,
nébrž abych se lépe a snáze přivinouti mohl
ku Bohu a službě jeho. Tak píše Rom. 7, 4.
Umrtvení jste zákonu tělem Kristovým, abyste
byli jiného t. j. abyste jinou službu podnikli ;

nový život stojí naproti životu starémua

hříšnému, jako Kristus naproti Adamovi a
obrod duchovný proti zrození tělesnému ; jinde
jej nazývá ap. novým a starým člověkem.
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Spůsob, jakým se odumrtístalo a nástroj,
jakým odumření to provedeno bylo, opisuje
slovem s Kristem ukřižován, rozpiat, ku kříži
přibit jsem; tak nejen odůmrtí ono silněji
vytýká, nébrž i namyká, že se odůmrtíto, ježto
ustavičně obnovovati potřebí Gal. 5,24. nikoli
bez úsilí, bez trudů a bolesti neděje Rom 6,
2.3. Na křestu vštípeni býváme v Krista
a člověk starý t. j. k hříchům sklonnýv nás
umrtven a ukřižován bývá; nebo vece níže

ovvsotavovum,
an
dříve
byl
aorist
azéP

5, 24. Kdo Kristoví jsou, pleť ukřižovah s
náruživostmi a žádostmi. Klade perfektum

položil, ješto již nevyličuje úkon pomíjející,
nébrž trvalou povahu a stálýstav. Všechno
ale to umírání a ovšem i to ukřižování smě
řovalo jak pravil k tomu, abychom Bohu žili. L
vyličuje život tenslovy an dí: Zýjt pak ne již
já, ale žije ve mněKristus, poněvadž se již ne
spravuji Zákonem Starým, ani přírodou, ani
vlastní vůlí, aní chtíčemi a žádostmi svými
seřídím, nébrž Kristus milostmi svými mne
pořádá, veškery myšlénky, žádosti, skutky mé
řídía ve mně co Spravedlnost, co Moudrost,
Pravda a co Pokoj 1. Cor. 1, 26. působí a
ke všem ctnostem navodí, tak že nejen milost
jeho, ale i ctnosti jeho ve mně žijí. Slovem
já (nežiji) rozumí starého Adama, přírodného
člověka. Dvojí člověk starý a nový Adam
se tu různí, člověk pletský a člověk ducho

Gal. W, 11—21. Další důvodění z domluvy sv. Pavlu učiněné.

vný; novota vymahá, abys dokona starobě
umřel a ji zanechal. Slova ta: Nejiž já žiji,
nébrž žije ve mně Kristus podle idey vůbec
a vesměs o všech křesťanech platí, ješto všem
se nového rodu dostalo, jímž vetchý a starý
člověk umřel a člověk nový k životu povstal
Rom. 6, 6. Col. 3, 3. a ješto všickni životem
milosti Kristovy žijí obrod onen a onen nový
život vlastním působením pěstovati Ef. 3, 16.
4, 34, Col. 2, 6. hříchův více a více odmírati
2. Cor. 4, 10. a Bohu v novém duchu slou
žiti mají R. 7, 4—6., aby tou měrou nedo

statek útrap Páně Col. 1, 24.t.j.to, co každý
člověk se strany svojí k dostižení věčné spásy
učiniti povinen, se vyplnilo. Leč poněvadž
mnozí toho ani nepílejí aniž o vyplnění sub
jektivné stránky spasení svého dbají, tudy
výrok ten: Žťji nejiž já, ale žije Kristus ve
mně o křesťanech dokonalých platí, k nimž
všelikým právem Pavel přičten býti musí; a
pro tu příčinu výrok ten individualně se nese.
On zajisté svlékl starého člověka a oblékl
se v nového, vyzul se z nenávisti církve a
vzal na se oděv lásky ku Kristu, veškera
sebe propůjčil a podlé vůle Kristovy a vnu
kání jeho ustavičně se řídil a spravoval.
Mohl tudy říci netoliko: já žiji podle Krista,
než co mnohem výšeji stojí: Kristus žije ve
mně. Ke všem věcem kromě Krista byl
jako mrtev, ale co Krista se týkalo, v tom
nejvýše žil a se hýbal a dýchal. Tím člověk
tady žije, co miluje a láska stanoví život
člověka. Zemi-li miluješ, vece Aug. ho. 2. in
Jo. 2., zemí jsi, Boha-li miluješ, měrou něja
kou bohovati budeš. Láska zajisté přetvořuje
člověka v to, co zamiloval podle Os. 9, 10.
Stali se — jak to, co kochali. "Tudy vece
šv. Ignatius v listu k Rím. Láska moje u
křižována jest, s Kristem, jenž život můj, duše
má jest, všechna láska má, duše má a celý
já ukřižován jsem. Výrok ten Pavlův u světců
a světic Božích abychom tak řekli divy tvořil
a jejich nejvroucnější tužba tam šla, aby v
Krista se zhola jako přerodili. Víme to o
sv. Františku Assiském, víme to o sv. Kate
řině senenské, jenž ustavičně na modlitbách
0 to prosila, aby Kristus jí vlastní srdce její
vyňal a svoje jí uštědřil.
|
Ovšem pak dalek jest apoštol všeho
pantheistického v Kristu zanikání a se vyo
sobování, jak to z násl. vysvítá, kdež o víře

v Krista mluví a Krista historicky pojímá a
netoliko ideálně a pojemně dí: Co pak nyní
žiji, žijí u víře v Syna Božího, jenž zamilo

val mne a dal sebe samého za mne. Věta
ta stojí v protikladu S větou předchozí. Zdá
se zajisté potýkati vespolek: žije Kristus ve
mně, an přece tělo měl neobrozené, neosla
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vené a tudy nepodobné tělu Páně po vzkří«
šení, nad to sám také tytýž ostnů v těle svém
toužíval. Odporu tomu v ústrety vchází sv.
Pavel, an dí, že nyné žťv jsa v pleti žije u
víře v Syna Božího. Nyní t, j. za toho ob
život. Nyní život jeho ač ho vede v pleti
t.j. v předešlých okolnostech a v předešlých
podmínkách časnosti, jinakými pohnutkami se
řídí od víry poskytanými. Jiní mají za to,
že nehledí ku přešlosti, nébrž ku příští a k
budoucí dokonalosti nebeské. Víra, vece,
život ten můj pleťský proměnuje v duchovný
a nadpřirozený život, ta mě postavuje již
teď podle idey v onen stav, jenž druhdy pro
mne nastane; nebo víra jest předujetí (či
prolépsa, anticipace) dober budoucích. Ilebr.
10, 1. a nějaké předchozí bytování ve věcech
příštích. A ten Život ve víře jest život, an
život pletský vlastně živořením toliko slouti
dostojen. Dí ve víře a víru považuje Co
ži
vel, v němž nyní se pohybuje, jakož dříve
žil a v pleti život pletský veda. Vírou žije
Kristus v nás a věčný život věrou ujímáme v
naději 2. C. 5, 7. majíce druhdy, až smrtelnost
bude pohlcena od života a v nesmrtelnost se
obleče 1. Cor. 15, 53. 54. vidomě a skuteč
ně blahostmi těmi věčně vládnouti. Přidává
v Syna Božího ; poznáním Syna Božího, druhé
osoby v božství vyniká křesťanství nad Zidov
ství. To poznání jest hlavitou podmínkou
spásy a pramenem, z něhož život lidský vším
blahem oplývá. Nedí v Krista Ježíše, nébrž
Syna Božího, poněvadž chce vytknouti věčné
pojití Kristovo z Otce, spolubytnost jeho s
Otcem a věčnou jeho velebnost. A povážení
té Páně vznešenosti a k člověčenstvu přivi
nulosti proniká neobyčejnou slastí útrobu
jeho, že vzchycen a unešen pohnutku a po
budku k ujímání v sebe věrou Krista a k
žití v něm vytýká slovy: Kterýž zamiloval
mne a vydal sebe samého za mne na smrť
totiž. Oblažuje člověka myšlénka, že milován
jest od jiných; což teprv musí působiti my
šlénka milovánu býti od Syna Božího, jenž
zamiloval nás, an jsme ho neznali a hříchy
uráželi. A jakou zamiloval nás láskou! Tou,
že za nás na. smrtnejukrutnější se vydal! Dí:
mne a Za mne m. nás a za nás, poněvadž
přede vším prohlédá k těm milostem, ježto
jemu byly uštědřeny, poněvadž hledí k té
nehodnosti své, ku předešlému církve pro
následování, poněvadž tudy útroba jeho před
jinými tu hloubi a výši lásky K. pociťovala,
a nad to jak sv. Zlatoúst klade, každý kře
sťan tak za utrpení Pánu vděčen byti má,
jakoby za něho samého byl se na smrt vy
dal; dal se tobě Kristus cele, žíj i ty mu
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pokuďs v těle. Podobně dí 2. Cor. 5, 14.
láska Kristova nutká nás, an považujeme, že
za všechny umřel, aby kdo žijí, nežili sobě,né

brž tomu, jenž za nes umřel az mrtvých vstal.
Kdo k zákonu ještě hledí po těch utrpeních
a po té smrti Páně, ten jí buď nezná, buď
důstojnosti její málo cení. Toho ale dí P.
k zavírce, dalek jsem. Nezamítám milosti
Boží, nepohrdám jí, nejsem jí nepovděčen
;
mluví tak mejósou či ztenčováním řeči ně
jakým a chce svrchovanou svou přivinulost
a vděčnost k milosti Boží smrtí Kristovou
nám prokázané projádřiti; mluví díme ještě
tak ohledem těch, jenž ospravedlnění bez za
chovávání ceremonií St. Z. nemožným býti kla
dli, tím milost B.v Kristu danou zhola zamí
tajíce a nevděčně odvrhujíce. Kristus zajisté
umřel pro zjednání nauk spravedlnosti před
Bohem platné a pro vyjednání nám věčné
spásy, Odpůrcové a bludníci Zidovatelé však

učením svojím toho doličují, že zhola sobě
milosti B. neváží a smrt Kristovu daremnou
býti kladou. Nebo, vece, jestliže spravedlnost
skrze zákon se dává, tedy Kristus nadarmo
umřel. Mluví o tom s velikým pohnutím,
ana mu tanula fa 0 vznešenosti Páně my
šlénka, kteréž výšeji dotekl. Jakoby řekl:
Víme my, kdo jest ten, v něhož věříme,
známe svrchovanou vznešenost jeho, víme,
že on Syn Boží jsa s nebe vyšel a za nás
smrt ohavnou trpěl; a to všecko má býti
nadarmo a bez účelu? To zhola býti ne
může. Radost pravého křesťana jest docela
záviseti od Krista a jemu se obětovati. A
tudy ovšem plyne, že poněvadž smrt Páně
nadarmo býti nemohla, ona spravedlnost ze
zákona vycházeti nemůže.
Leč o tom nové důkazy ve dvou násl.
k. uvádí dovodě, že člověk ne zákonem, ale
věrou v Krista ospravedlnění dochází.

Hlava III.
Ve hlavě této Pavel čtvero důkazů vede toho,
že ne ze zákona, ale z véry v Krista

ospravedlnění naše plyne. Důvod prvý
čerpá ze zkušenosti křesťanů Galatských,
an milostin Ducha sv. ne zákonem, ale
věrou Krist. se jim dostalo 1—5. Druhý
důvod vede od Abrahama věrou ospra
vedlněného 6—14.; třetí z povahy záko
na a jeho k zámluvám Abrahamovým
poměru 15—18. Čtvrtý konečněbéře z
určení zákona co ústuvu zaťémnéhoa vůdce
ku Kristu 19—29.

1. O nesmyslní Galaté, kdož vás
uhranul pravdy poslušnu nebýti, ješto
vám před očima Ježíš Kristus vystaven,
jako by mezi vámi ukřižovaný ? Z. Toho
toliko chci dověděti se od vás, ze skut
ků-li zákona jste Ducha přijali, čili z
poslechu víry? 3. Tak-li pošetilí jste,
že počavše duchem, nyní tělem dokoná
váte? 4. Tolik jste trpěli nadarmo?
avšak nadarmo-li. 5. Ven tedy, jenž
uštědřuje vám ducha a působí divy mezi
vámi; ze skutků-li zákona (to činí) čili
z poslechu víry? 6. Jakož psáno jest:
Abraham uvěřil Bohu a počteno mu jest
ku spravedlnosti. %. Poznejte tedy, že
kteří jsou z víry, ti jsou synové Abra
hamovi, 8. Předvidoue pak písmo, že
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z víry ospravedlňuje pohany Bůh, vřed
povědělo Abrahamovi, že požehnání bů
dou v tobě všickni národové. 9. Protož
kteří jsou z víry, budou požehnáni s
věrným Abrahamem. 10. Nebo kteří
koli ze skutků zákona jsou, pod zloře
čenstvím jsou, nebo psáno jest: zloře
čen každý, kdož nezůstane ve všem, což
psáno jest v knize zákona, aby činil
věci ty, 11. Ze pak v Zákoně žáden
nebývá ospravedlněn u Boha, zjevno
jest, an spravedlivý z víry žije. 12.
Zákon ale není z víry, nébrž kdo ko
nati bude věci ty, živ bude v nich. 15.
Kristus nás vykoupil od zlořečenství zá
kona, stav se za nás zlořečenstvím, an

psáno
jest:
Zlořečen
každý,
kdo
vis
na dřevě. 14. Aby mezi pohany po
žehnání Abrahamovo stalo se ve Kri
stu Ježíši, abychom záslib Ducha při

jah skrze víru.
Proražena byla cesta věcmi těmi, jež byl
předeslal k důvodění © neospravedlňování
zákonem a apoštol se v dálejšku podjímá
místnějšího nauky té vyvinování. I váže
apoštol na mysli důvody ony a na mysli pře
mítaje ty milosti a milostiny Kristem Gala
tům udělené a tudy láskou ku Kristu projaf

Gal, III, 1—14. Sv Pavel dokazuje, že ospravedinění ne ze zákona, nébrž z víry plyné.

jsa cítil náramnou bolest nad oním nevděkem
Galatův a nad tou lehkovážností, kterou k
řádům Starého Zákona lípnouce ode pravdy
evangelické odstoupali. Tudy se vylévá v
rozjařenosti mysli své ve strohou domluvu,
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Páně: Kristus ukřižován jest, t. j. mnoho
strádal ve vás, t.j. vy jste mnoho svízelů
pro Krista snášeli; tak že útrapy křesťanů
přičítají se Kristovi, jak tam Act. 9, 4. pra
vil Pán Savlovi; proč mne pronásleduješ?
Schází se s výkladem tím věta v. 4. tolik
jste trpěli. Jiní vyšládají ta slova o vniter
ném vlivu utrpení Kristova od Galatů zku

©an
dO
í:nesmyslné
Galaté!
Kterýmiž
slovy

ten nevděk jejich tupí a tu jejich lehkováž
nost haní; nedobře slova ta někteří potaho
vali ku povaze národní, an z verše 3. viděti, šeném, tak že slova ve vás značí v útrobách
že se k duchovnímu jejich stavu nynějšímu vašich byl ukřižován Kristus, podobně jak
táhnou. Obtoužná slova ta vyšla z otecké 2, 20. pravil, že v něm Kristus žije, poně
lásky a z apoštolské horlivosti a strohost vadž jste totiž mocnost utrpení jeho na sobě
jich zmírňuje Pavel poněkud, an dí: Kdož vám poznali a zakusili a dožili skrze dary, vám
uhranul, kdož vám učaroval, či kdo vás 0 od Ducha sv. propůjčené, přede vším ale
čaroval? Má zajisté i mluva lásky osten skrze umrtvení v nich starého člověka. Leč
svůj, jako pochoť či nevole; leč nevole ža jiní prostěji a příhodněji slova ve vás ukři
hadla užívá, aby ranila, láska ale aby zho žovaný slyší o živém vypisování a vypravo
jila. Slova moudrých, dí písmo Ecl. 12, 11., vání smrti Kristovy a je úzko s předešl.
jsou jako ostnové a jako hřebovéhluboce vdití, vážou: tak vám před očima vypsán, vylíčep,
kteráž radou mistra dána jsou od pastýře vyobrazen Kristus, jako by se skutečně vám
jednoho — Boha. Slova moudrých tedy, dí před očima ukřižování jeho znova dálo. Smě
sv.Jeronym, musejí bodati, ne však lahoditi. řují slova ta k vytknutí podivení apoštolova,
Uhranouti, uřeknouti, očarovati jest tak ně že se Galaté oblouditi a oblestiti dali, ješto
koho omámiti, že zdá se viděti, čeho nestává přece dokonale o Kristu a o ospravedlnění
a naobrat nevidí, co skutečně bytuje. Ne jedině smrtí Kristovou udělovaném vyuče
myslí Pavel, že by kouzla a čáry a uhranutí ni byli.
Za tou příčinou doléhá a dorývá na ně
byla, nébrž užívá slova obyčejného pro sil
nější vytknutí své nevole. Značí se tím slo otázkami některými, aby, nemajíce jak na
vem blud nevšední a takový, jenžto zlým ně odpovědíti, tudy se v pošetilosti své po
vplyvem a vlivem mamičů povstal. Kdož znali a sobě usmyslili. Nevniká ve všechny
vás, vece, v ten blud o platnosti Starého příčiny omamu jejich, nébrž zkušenosti se
Zákona uvedl? Vulgáta přidává pravdy ne dovolává: To jenom chci věděti od vás, ze
poslušnu býti a váže tedy tím smyslem: Kdož skutků-li zákona přijali jste Ducha čili z po
vás omámil pravdě tak jasné spasného evan
gelia nepovoliti? a cisternu vod živých opu nabytá nestačila k tomu, aby pocítili nesta
stiti Jer. 2, 13. Avšak dotčená slova ani teč Starého Zákona k ospravedlnění člověka
u sv. otců ani v rkp. nečtou se a vklouzla a k propůjčení síly pro přemáhání náruži
semhle z páté kap. v. 7. té epištoly pro snad vostí a zložádostí. Viděli s nebe oheň pa
nější bez mála vazbu se slovy násl. ješto dati pro strávení žertev a pro potrestání
vám před očima Ježíš Kristus vypsán. Slovo hříšníků, ale neviděli ho sestoupati pro oči
praescriptus zoosyeceny nejednoho výkladu stu srdcí. Duchem zde rozumí Ducha sv. či
došlo. Omylem stará rukopisná přeložení raději dary jeho neviditelné i viditelné a
česká kladou poťupen bez mála proscriptus milostiny v prvých dobách církve zhusta u
m. praescriptus. Slyší někteří slovo to o dělované co ukazatele vnitrných, posvětných
času předešlém, o Starém totiž Zákoně; již darů téhož Ducha sv. I táže se tedy: do
dříve opsán byl Kristus a úmrtí jeho v pro stalo se vám těch darův Ducha sv. z ostři
rocích a předobrazen byl v obřadech SŠt. Z. hání staré úmluvy čili raději z poslechu evan
Leč lépe jiní o jistotě nauky Kristovy slovo geha, odtud, že jste evangelia poslušni byli?
to vykládají, jakoby pravil: ješto vám káza Foslech znamená buď slyšení evangelia a
ním mojím, jako na veřejné tabule, kdež by hlásby jeho Rom. 10, 17., buď poslušnost
zjevně a dokonale se čísti a poznati mohl, evangeliu prokázanou Rom. 1, 5., buď obojí
Kristus napsán a představen byl; aneb po ten pojem spolu Se pojí, poněvadž pouhé
něvadž řecké slovo zočgm netoliko o písmu, slyšení daremno jest Rom. 10, 16. Slovem
nébrž také o malbě se říká: ješto vám před poslechu vytýká se stránka podmětná, slovem
víry stránka předmětná: že víry, totiž nauky
očima Kristus vyobrazen, vymalován byl.
Větší nesnadu zavalují slova násl. ve Kristovy, poslušni byli. Jiní kladou genitiv
vás či mezi vámi ukřižovaný. Brali ta slova víry, avšak méně vhodně za genitiv přístavku
někteří o obecenství a účasti ve strastech z poslechu, jená ve víře či věřenézáleží, Smysl
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jest, dí Aug., kdyby v oněch skutcích zá
kona spása vaše záležela, nebyl by vám, leč
obřezaným, Duch sv. udělen býval. Neplyne
ze slov verše toho, jakoby Galaté byli k Zi
dovství se obrátili před svým na víru kře
sťanskou obrácením, oni raději, jak ze slov
ap. 1, 6. jde, z pohanů stali se křesťané a
napotom od svůdců Židovatelů se od čiré a
pouhé pravdy Kristovy uloviti a ulouditi dali.
Proto ap. domluvu v. 1. učiněnou hned v.3.
opětuje a příčinu její udává, poněvadž totiž
Krista odpadajíce s vrcholu poznalosti a bla
ženosti křesťanské octli se na dně nepoznání
a neblaženosti. Dí: Tak nesmyslní jste, že
počavše duchem, nyní tělem dokonáváte? Du
chem slyší Ducha svatého, jehož přijali do
útroby svojí; slyší tedy duchem milost Du
cha svatého a slyší Nový Zákon, jenž ústav
jest pro těch milostí lidem udělování. Opak
toho znamená pleť, totiž ducha světa, smý
šlení nízké, nízkým ohledům služné, jakéž
tuto St. Z. se' vynořuje, pak míní Z. Starý
2. Cor. 5, 6. Duch vyniká nad tělem, Zákon
Nový nad Starým a řád přirozený toho vy
máhá, aby se od méně dokonalého k doko
nalejšímu postupovalo. Kde toho se opak
nalezá a od věcí dokonalejších k nečackým
se kráčí, tam pošetilost duchovní se umí
stila. To se dálo u Galatů, ješto od Zákona
Nového se obraceli k Starému a tak duchem
počavše, tělem končili, či dovršovali, či pře
stávali. Lépe ale jest místo dokonáváte pa
sivně bráti slovo to a přeložiti dokonúní bý
váte; to k trpnému jejich a odvislému stavu
dobře se hodí a lépe obyčeji mluvitému od
povídá. Při tom ironie, jenž v slovích těch
vězí, více vyniká. Ukazuje, vece Zlatoúst,
že se dávali jak nerozumný dobytek zabíjeti
a sebou libovůli provoditi.
Uvádí jim na mysl, co již pro Krista
podnikli, aby je tím spíše od opáčné té ce
sty na dráhu pravou obrátil: Tak mnoho
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12, 47. a povahu zarytosti na sebe béře, 0
jejížto opravě Pavel nedobře tuší Hebr. 6,
4.

A to jest,

co dí:

Jestliže jenom mna

darmo a není-li čeho horšího obávati se.
Jiní v lahodnějším výkladu myslí, že Pa
vel říci chce: jestliže sobě neusmyslíte;
nebo ostanete-li v milosti a odmítnete-li
vykonávání obřadů Starého Zákona, nebudou
vám nadarmo ta utrpení vaše, nébrž dosá
hnete odplaty za ně. Jakoby nechtěje se
nad nimi rozpačiti, nébrž dobrou o nich na
ději maje, takto mluvil. Leč předeslaný vý
klad obyčejnější jest a lépe k souvislosti
připadá. Ale z toho případu se máme učiti
nedůvěřovati sobě a se pokořovati a vzdy
chati před Bohem! S takové výše padli
Galaté! Taková vroucí a živá víra utuchla
u nich! Kristus před jich zrakem byl ukři
žován, Duch svatý vidomě sstoupil na ně a
působil v nich divy, a oni sami toli přetr
pěli pro víru a přece v tom smýšlení nese
trvali. Tu přijde prositi, modliti se a do
brých skutků vykonáváním se snažiti o mi
lost vytrvati v dobru.
Chtěje ap. ke druhému důkazu přejíti,
ku příkladu Abrahamovu totiž, ohlédá se
jednou ještě k tomu hlavnému, jejž byl před
nesl, důvodu vzatému od udělování milostin
Ducha sv.; tak netoliko výroky své předešlé
okřepuje, nébrž sobě i cestu prolamuje k
dotčenému novému důkazu. Táže se tedy

ještě
jednou:
Ten
tedy,
jenž
vám
posk
uštědřuje Ducha a působí divy ve vás, ze
skutků- zálkona čili z poslechu víry (působí
to)? Ve verši druhém tázal se o přijetí

darů; tu místo darů důrazněji se táže 0 da
rovateli Bohu, aby nesmysl Galatů tím pa
trněji se ozračoval, ješto se zdálo, jakoby
samého Boha chtěli závisným učiniti od St.
Zákona a tudy ovšem na neodvislost a svr
chovanost Boží se dobývati. Dávají či dějí-li
se divové ve vás mocí obřadů starozákonných
čili raději mocí víry v Krista? A dal-li vám
Bůh milostiny pro zásluhy oněch řádů sta
okusili totiž dober Ducha sv. Leč slovo ře roúmluvných čili pro zásluhy víry v Krista ?
cké tohoto místa zacye v Novém Zákoně v Přimysliti dlužno: ovšem přesvědčení jste a
tom významu nepřichází. Apoštol táhne se na jisto víte, že jedině věrou v Krista toho
k utrpením, jež křesťané galatští dílem od všeho jste účastní byli. Nedí mezi vámi,
pohanů, dílem od Židů mezi nimi osedlých nébrž ve vás, vůtrobách vašich a divy řeče
snášeti museli, kteréžto snášení Fil. 1, 29. nými se slyší síly divotvorné 1. Cor.12, 28.,
zvláštní milostí se počítalo a ovšem velkou jejichž nástroji účinnými oni sami byli a jichž
do sebe zásluhu mělo. To ale všecko nyní Sami zakoušeli. Nepřišel hlasatel evangelia
splynulo nadarmo, poněvadž se ode Krista toliko a činil divy mezi nimi, nébrž oni sami
odvracovali. Ano, netoliko daremně zásluhy je konali a na sobě a v sobě pociťovali.
té potratili, nébrž většího zla se jim obávati Nedí z víry, nébrž dí ze slyšení víry, chtěje
bylo, poněvadž kdo poznalé jednou pravdě dáti na rozum, že divové dotčení tudíž na
odpírá a milostmi Božími sobě udělenými přijetí víry následovali.
nevážně pohrdá, dvojí pokuty hoden Luk.
Nyní již proklestěnou cestu maje pře

jste
nadarmo?
Ač
jestli
nadarmo
je
|©trpěli
nom.
Místo
trpěli
vykládají
někteří
zkusili,
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chází ku příkladu Abrahamovu, ku kterému
se bez mála Židovatelé táhli a samým tím
Abrahamem ukazuje, jak neprávě a křivě
jim ostříhání zákona namlouvali. Praví: Jako
psáno jest: Abraham uvěřiď Bohu a počteno
jest mu to k spravedlnosti. Uvodí místo z
Gen. 15, 6. a říci chce, že ze skutků zákona,
jehož tehdá nebylo, Abraham ospravedlněn
nebyl, nébrž z víry. Začátek víry Abraha
movy béře se od doby té, když na rozkaz
Boží vlast opustil Gen. 11, 8. Hebr. 11, 8.;
tehdá přijal od Boha prvou ale poněkud
temnou zámluvu, jenž posloupně Gen. 12, 3.
více a více ozřejměla, o potomstvu a 0 kra
jině, jenž mu za dědictví dána býti měla.
Za dob těch zámluva ta, ješto Abraham v
jarejším věku nalezal se, nějakou podobnost
do sebe měla. Když ale Abraham ostařel
a tudy zaslíbení jemu učiněné méně podobné
se býti vidělo Gen. 15, 6. Hebr. 11, 11.,
Bůh opět učinil mu zaslíbení ono a Abra
ham uvěřil. Víra ta byla víra nadpřirozená,
ješto Abraham věc přirozeně nemožnou od
Boha očekával, a konečný předmět víry jeho
byl Kristus, v němž veškera pokolení měla
požehnána býti Gen. 20, 7. Jo. 8, 56. a tudy
víra jeho byla stejné s věrou křesťanskou
povahy Act. 3, 25. 4, I2. Měla však víra
ta jeho dvojím projíti nebezpečím, jedním,
když se Ismael narodil, jejž zamiloval, ale
jehož se odříci musel Gen. 17, 1í. nn. 21,
11. nn. maje ze Sary vetché, obstarožné a
neplodné potomka čekati. Druhé nebezpe
čenství podnikla víra jeho, když Izáka, syna
Sařina, syna záslibu Bohu v žertvu obětovati
měl, k čemuž z té duše hotov se býti pro
kazoval Hebr. 11, 17. Proto po třetí Gen.
22,16. mu Bůh, a to spřísahou, slíbil Hebr.
6, 13—17., že slib jemu učiněný jistě vypl
něn bude. Tak počátečná víra Abrahamova
Gen. 12, 3. došla po stupněch Gen. 18, 18.
vrcholu svého konečného Gen. 22, 10., a
asketi neopomínají v životě Abrahamovětrojí
stupeň k dokonalosti naznačovati, výhost
světa, přemaha nebezpečí a konečně odříkání
se vší potěchy nadpřirozené po vůli Páně.
Místo čtení, jež vulgáta má s některými rkp.
FG. jakož psáno, čtou ostatní rkp. vynechá
vajíce slovo psáno: Jakož Abraham uvěřil
atd. Pavel podle čtení toho neuvádí místa
Z písma, nébrž slova písma sv. ke svým po
třebám v důvodění béře. Podle toho také
světleji vyniká podobnost poměrů Galatů s
poměry Abrahamovými. Abraham uvěřil a
počteno mu ku spravedlnosti; vy jste uvěřili
a dán vám byl Duch sv. O slově přičteno
již při Rom. 4, 3. nn. jsme mluvili, že komu
Bůh přičítá ke spravedlnosti, že zajisté spra
Svatý Pavel,
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vedlivým stal se, že tedy značí to rčení toli,
co ospravedlněn byl od Boha a že se vče
ním tím toliko nedoměrnost víry lidské k
zasloužení té ospravedlněnosti vytýká.
Z toho písmového výroku Božího, Abra
hamovi učiněného, vyvírá a odvětuje apoštol
vším právem: Poznejtež, aneb poznáváte, tedy
z toho, že kteří jsou z věry, ti jsou synové
Abrahamovi. Z váry býti jest z víry se na
roditi, z víry zplozen, narozen býti, býti sy
nem víry, od víry co zásady vycházeli, víru
za základ smýšlení a jednání svého míti,
vychovancem víry býti. Učili Židovatelé, že
jen kdo synem Abrahamovým se stal, podíl
má ve slibech Abrahamovi učiněných. I u
kazuje apoštol, že vsynění to děje se vírou.
Z víry zrozen byl Izák, ješto Ismael zrodil
se po pleti. Abraham otcem věřících z víry
stal se a věrcové vírou v potomstvo Abra
hamovo vštípeni bývají. Pro lepší vytknutí
duchovného toho pojití klade důrazně, tito
jsou syny Abrahamovými, ne pak ti, jenž se
podle těla z něho narodili, nebo praví syno
vé nemohou míti povahu od povahy otcovy
odchodnou; načež pokládá ovoce slibu toho
a ukazuje, že víra Abrahamova za vzor víře
křesťanů sloužiti může. Přeďdvidoucpak pí
smo, vece, že Bůh z víry ospravedlňuje po
hany, předvěstovalo Abrahamovi: Požehnání
budou v tobě všickní národové, Klade písmo
co nějakou osobu, co proroka, vidce a bla
hověsta; či klade písmo místo Ducha sv.,
předního původce písma sv.; Duch sv. před
zvídaje, že člověk v Kristu z víry osprave
dlnění bude docházeti, nastrojil tak řečsvou,
ano takovou měrou vedl Abrahama, že v
jeho životě řád toho ospravedlnění naznačen
byl. Důraz spoléhá na slově z víry, a ovšem
tedy ne ze skutkův Zákona Starého. Dí v
praesentě ospravedlňuje dixewořa neklade fu
turum, poněvadž věc tu co věčnou a mimo
časovou zásadu považuje od Boha ustanove
nou. Dí ospravedlňuje Bůh v aktivě a nedí
V passivě ospravedlněn bývá, aby více ozřej
mělo, že Bůh řád ten ustanovil. Místo před
věstovalo stojí v řečtině předblahověstovalo,
předevangelizovalo, aneb — an předložku
někteří rkp. vypouštějí — evangelizovalo,
blahověstilo, čím ap. chtěl namyknouti, že
slib Abrahamovi učiněný bylo nějaké proro
cké evangelium, a že v něm veškera spása
lidstva nastíněna a naobrazena byla. Pože
hnáni budou v tobě všickní národové; to jest
ta předpověď písma sv. Vzato místo z Gen.
12, 3. budou požehnaná v tobě všechna po
kolení země, kterážto slova se vykládají po
zdějším výrokem Hospodina Gen. 22, 18.
požehnání budou v sememi tvém všickní ná
9
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Gal. NI, i—14, Sv. Pavel dokazuje, že ospřavedinéní né zé zákona, nébrž z viry plyté,

rodové země a tudy slova všickní národovéz
posledního místa vyňata jsou místo slov po
kolení země, jenž se na prvnějším místě po
kládají, ješto slovo národ obšírnějšího cosi
namítá, nežli slovo pokolení. Dí v tobě, po
važujíc Abrahama co střed ústavu spásy,
ješto z něho se spása od Boha přijatá měla
na všechny národy vylévati. Slova sv oaoi
v tobě, mění se v dálejšku v písmě sv. ve
slova v sement tvém, jak jsme výšeji viděli.
Odtad také průvodno, že se požehnání toho
národům toliko skrze símě Abrahamovo, skrze
Krista dostati mělo. Dí ale v tobě, v Abra
hamu, ano v požehnání otcovi daném za
hrnuje se nutně požehnání duchovních dítek
jeho. Předložka ve představuje Abrahama
co podklad a základ, na němž a v němž po
žehnání spoléhá. Požehnání u Boha značí
skutečné udělení darů a milostí požehnáním
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vyslovených; svrchované požehnání pak jest
spása člověčenstva a tudy slovo požehnati
zahrnuje v sobě pojem ospravedlnění a spa
sení co následek a vývodek.
Písmo slibuje, že požehnání se všem ná
rodům dostane. Leč kterak se dostane těm,
co k Abrahamovi nepřináležejí a mimo zákon
se nalezají? Odpovídá Pavel, že jest cesta
zcela jiná k ospravedlnění pohanů. Nebo z
uvedených slov písma vyvodíjiž: /rotož kteří
jsou z víry, budou požehnání s věrným Abra
hamem. Nebo ješto Bůh skrze potomka Abra
hamova Krista věřící v něho zaslíbil spasiti
Či požehnati, zaslíbení pak Boží věčnou plat
nost mají, tudy ti, jenž z víry ku potomstvu
Abrahamovu se přivtělili, požehnání budou
s věrcemAbrahamem tou měrou, jak Abraham,
jenž uvěřil. Kdo s Abrahamem víru má, ten
S ním požehnání t. j. ospravedlnění a spásy
dojde. Pohané tedy měli čáku ke všem do
brům spásy od Abrahama tak dobře, jak
idé a sice neodvisle od nich, aniž měli Zidé
starší nějaký nárok, než pohané k těm dobrům.
Ano Zidé právě proto, aby pohanům spása
dochována byla, odděleni byli od ostatních
národů, aby snáze naději spásy zachovati a
uchrániti mohli. Nedí v Abrahamu nepova
žujíc ho tudy co otce, nébrž s Abrah., poně
vadž chce říci, že nebyl toliko nástinem a
obrazem spůsobu spásy, nébrž že i sám co
jednotlivec spásy došel.
Z víry tedy požehnání, z víry spása jde
a jak v. 5. záporně pravil, nikoli ze skutků
zákona. Na tom mohl apoštol přestati. Avšak
on nauku svou všestranně pojistiti a ubezpe
čiti chtěje, po předložení positivného důkazu
se ubírá předložiti důkaz negativný a poráží
námitky, jenž se mu činiti mohly. O víře
byl již důkaz provedl ze života Abrahamova;
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o skutcích zákona mu mluviti zbývá a do
kázati, že z nich požehnání nejde, nébrž
kletba plyne; činí to an dí: Nebo kteří ze
skutků zákona jsou, pod zlořečenstvémjsou. Ze
skutků zákona býti, vece sv. Tomáš Ag., jest
důvěru skládati ve skutky zákona a jimi 0
spravedlněnu chtít býti. Jiná věc jest zákon
plniti a jiná ze zákona býti. Ze skutků zákona
býti jest zákonem, skutky a obřadyjeho své
spásy hledati čili svého ospravedlnění Rom.
10, 3. na nich sobě zákládati a tušiti. Ti a
takoví netoliko toho Abrahamovi slíbeného
požehnání nedojdou, nébrž ti se nalezají pod

kletbou
©a
zlořečenstv
Předpo
př
tom, že zákon odloučeně od milosti Kristovy
přikazoval sice, ale síly k vyplnění příkazů
nedával a tudy ti, jenž na něm sobě zaklá
dali, zlořečení zákonem na nečinitele příkazů
vyrčeného ujíti nemohli. Kdo zákon neplní,
pod kletbou.jest, zákon ale bez víry v Krista
vyplněn býti nemůže, tudy každý, kdo v Kri
sta nevěře zákonem ospravedlnění hledá, pod
zlořečením ostává. Nebo psáno jest, dovodí

aby
točímil.
Ve
všem,
vece,
tak
žekdo
v

ap. Deut. 27, 206. zlořečen každý, kdo nezů
stává ve všem, co jest psáno v knize zákona,

jednom jen poklesne, celým zákonem vinen
jest, Jac. 2, 10. Jest pak bez víry v Krista
nemožno zachovávati zákon ten zevrubně a
tudy kdo pouze. na zákon spoléhá, pod klet
bou se nachází.
Ale mohli proti tomu namítati někteří,
že ovšem v přikázáních Bóžích se nalezají a
tudy nejsou pod zlořečením zákona, nébrž
pod požehnáním jeho, Deut. 28, 2., kdež
všem plnitelům zákona se požehnání slibuje.
Apoštol zamlčenou sadu tu, že nikdo celého
zákona neplní, dokazovati za potřebno uznává.
Dokazuje toho z nepříma, z toho totiž, že
písmo nikoho ze skutků před Bohem za 0
spravedlněného neklade. A tuto větu doličuje
z proroka Habakuka 2, 4. C. Rom. 1, 17.
Hebr. 10, 38. Dí: Ze pak v zákoně nikdo ne
bývá ospravedlněn, zjevno jest, an spravedlivý
z véry žije. V zákoně dí a považuje zákon
co ústav, jenž nezničuje kletbu vyrčenou a

nepůsobí ospravedlnění; jinak by musel zá
kon z víry co základu vycházeti. Takto pak
ap. dovodí: V zákoně nikdo se od Boha ne
ospravedtňuje, nebo pravé ospravedlnění by
udělilo také pravého života. Již ale písmo
sv. svědčí, že spravedlivý žije z víry a ne ze

skutků; tedy ze zákona žáden ospravedlnění
nedochází. Dí oď Boha; nebo v očích a
úsudku lidí snad mnohý se držel za ospra
vedlněného, ale Bůh jinak soudí nežli lidé.
Výrok ten spravedlivý z víry žije z Habakuka
2, 4. vzatý Pavel co vůbec známým býti před

Gal, III, 1—14. Sv. Pavel dokazuje, že ospravedlnění ne ze zákona, něbrž z viry plyné,

pokládá a tudy ani nepřičiňuje odvolání na
písmo. Pavel ho užívá co hesla proti všem,
jenž nauce jeho odporovali, ješto zahrnuje
věci tři, kteréž tu rozhodny jsou, totiž ospra
vedlnění, život, víru a jich vzájemný poměr
mezi sebou. Spravedlivým značí očividně,
kdo v skutku před Bohem spravedliv jest.
Slovo spravedlivý může buď k slovu z véry
se vázati buď se pojiti se slovem ž?je; tam
znamená se pramen spravedlnosti, tuto značí
následek, kterýž spravedlnost z víry ze sebe
vyvodí. Prvnější pochop předek zasluhuje.
Život, žíti se klade život pravý a blažený,
život z víry, duchovní ospravedlnění, svatost
a spása. Tudy klade ve futuru: žíti bude
Cyoerat. A vírou rozumí se víra živá, skutky
se pronášející dobrými. Viz ostatně Rom. 1,
17. Jac. 2, 17. Této povaze víry ospravedl
ňujicné staví naproti povahu zákona a z po
vahy té dokazuje, že ospravedlniti sám 0
sobě nemůže. Dí: zákon pak není z víry t.j.
není ústavem, jehož principem, bytostí a pod
statou by víra byla, zákon sám o své ujmě
nežádá víry, nepraví věř, aniž učí, že Spra
vedlivý z víry žíti bude; nébrž zákon podle
podstatné povahy své praví Lev. 18, 5: Kdo
je (přikázání ta veškerá) plnitt bude, ten živ
bude v nich, či jak místo plniti bude klade
Pavel: kdo je naplnil zowces, nedí kdo je
plní; chce totiž říci, že zákon dokonalého
vyplnění předpisů svých vymáhá. Tímto ve
škerých příkazů svojich zevrubného plnění
žádáním odsuzuje zákon každého v pouhý
zákon doufatele, ješto bez víry v Krista vy
plněna býti nemohou a tudy pod zlořečen
stvím jeho zůstávají. Světci a světice Starého
Zákona v jiném postavení se nalezali, za
svrchovaný cíl všech nadějí svojich Krista
majíce; tu ap. mluví o zákoně odloučoném
a odervaném od Krista, jak ho Židé za věku
Pavlova nevěrci považovali. Ti zajisté v zá
konu pouhém a tak odloučeném doufajíce,
avšak jej dokonale plniti nemohouce podzlo
řečením ostávali, jak v. 10. pravil. A ten
byl stav Židů vyjma malé číslo těch, kteří
zvláštní výsadou přiúčastněni byli milostí No
vého Zákona. Nikdo z vds neplní zákona, dí
Spasitel Jo. 7, 19. Nejeden křesťan posa
váde v srdci svém nosí kletbu zákona. A
běda srdci, které spoléhá a se opírá o něco
jiného leč o Krista, a zanecháno jest samo
sobě a hříchům svým. Z víry žije člověk,
dí písmo a svatý Augustin vece, že slova
ta jsou hrozna pro ty, kteří proti víře žijí,
v evangelium nevěříce aneb žijíce, jakoby
v ně nevěřili, jeho totiž předpisů nešetří
ce. Spravedlivý žije z víry a tudy v Kri
stu důvěru svou všecku má a jemu se
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docela odevzdává a K němu se na modlitbě
utíká.
Ti ale, kdo ne v zákon, nébrž v Krista

doufají,
nejsou
pod
zlořečen
Kris

vece, vykoupil nás ze zlořečenstvízákona, stuv
se za nás zlořečenstvém. Přechází od zlořečen

ství ku požehnání a zápornou část její, opro
štění od kletby nejprv klade. Mluví bezspo
jebně unešen návalem myšlének; tím roste
důraz řeči. Považuje pak zákon co vládyku,
co vladaře, co mohútníka, kterýž podrobence
svoje podrobuje pod zlořečenství; tomu ne
blahému působení zákona naproti staví bla
hé působení Kristovo. Klade jako v triumfu
slovo Kristus z předu. Vykoupil nás Kristus
smrtí svou na kříži, ze zlořečenstvé zákona
t. j. z toho, jejž zákon vynáší Deut. 27, 26.
Zlořečen každý, kdo všeho neplní. Spůsob,
jakým vykonal to Kristus, udává ap. an vece:
stav se za nás zlořečenstvém t. j. přijav na
se ono zlořečenství, jež nám pro bříchy naše
přináleželo a za nás pro ty hříchy na kříži
umřev, Dí abstraktně zlořečenstvémísto kon
kretného zlořečeným, zlořečencempro udělení
řeči své větší váhy. Všechno zlořečenství na
lidstvu spolehlé vzal Kr. na se; podobně dí
2. Cor. 5, 21. Kristus stal se za nás hříchem,
vzal hříchy naše na sebe, a za ně umřel a
je shladil. Dí vykoupil, an níže 5, 1. vece
vysvobodil. Rozdíl jest v tom, že se prvněj
ším slovem spolu idea vyjádřuje, že jsme

právem
byli
pod
zlořečens
Záko
mě

právo vyříci zlořečenství nad hříšnými; právo
to nebylo ztenčeno, nébrž vybaveno spůsobem
náměstným. Tudy dí za nás t. j. místo nás;
úzčěostojí místo dvri jak často.
Toho pak, že na Krista zlořečení naše
t. j. pokuta za hříchy námi spáchané polo
žena byla, doličuje Pavel z Deut. 21, 23.
prohlídaje ke spůsobu smrti Páně na kříži.
Přikazuje Hospodin na dotčeném místě: kdyby

někdo pro trest odsouzen jsa nasmrt oběšen
byl, nemá zůstati tělo jeho na dřevě, nébrž
téhož dne pochováno býti, nebo (a k těm
slovům táhne se apoštol) Zlořečen jest od
Boha, kdo visí na dřevě. Sedmdesátci tu čtou
jak v hebrejském také slova oď Boha, jež
apoštol vypustil, za to ale přidal slovo zás
každý, jež ale i sedmdesátci mají, ač v heb
rejském textu není, ale podle souvislosti
se přimysliti musí; slova vypuštěna úzo Peov
sama sebou od každého se přimyslují a pro
tu očitou patrnost jich apoštol vynechal. Na
tomto místě není sice řeči o Kristu; ap. vidí
ale v tom výroku písmovém vyobrazenu tu
pravdu, že Kristus na se veškeru kletbu při
jal, poněvadž umřel tou smrtí ohavnou, nade
kteroužto zvláštní kletba Boží vyrčena byla,
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Čal. III, 15—29, O poměru zákoná ku záslíbeli,

Podle toho výroku také Pán náš téhož dne
s kříže složen a pohřben byl. Ó vykoupení
viz Rom. 3, 25. Sv. Athanasius se táže, proč

právě na kříži umřel Pán? Odpovídá, že
smrti té pro nás potřeba bylo. Nebo přišel li
Pán za nás snášet kletbu na nás vydanou,
kterak mohl jinak státi se zlořečenstvím, leč
přijav smrt, na níž kletba vydána byla? To
pak jest kříž. To sv. Athanasius. Ostatně
slovy nds a za nás nejenom k Zidům, nébrž
k celému člověčenstvu prohlédá, ješto oni
také aspoň přirodilý zákon měli, Rom. 2, 14.
15., avšak zřetel jeho především k lidem Zá
konu Starému podčiněným směřuje.
Ještě udává ap. účel onoho za nás v
kletbu se vydání, an vece: Proto Kristus za
nás umřel, aby na pohany požehnání Abra
hamovo vzešlo v Kristu Ježíši, abychom zást
Ducha obdrželi skrze věru. Dvě účelné věty
sebe vespolek, druhá prvou vysvětlují a stup
ňují. Místo zlořečení, jež na kříži shladil,
uvedl Kristus na veškery národy požehnání
Abrahamovi zaslíbené a sice to, abychom za
slíbení Ducha či zaslíbeného Ducha sv., jímž
ospravedlnění a posvěcení býváme, příjali
skrze víru. Požehnání Abrahamovo jest tedy
vylití Ducha sv. a Hospodin Bůh slíbě po
žehnati v semeni Abrahamově veškery ná
rody, tím samým slíbil je Duchem svatým
ospravedlniti, posvětiti a ovšem spasiti. Vý
minka všeho toho a kořen i podloha spásy
té se strany člověkovy jest véra, jak již byl
výše dokázal. Dí v Kristu Ježíšt a považuje
Krista co základ, střed, pramen a žídlo, kdež
se požehnání to nalezá; vytýká předmětnou
stránku, ana stránka podmětná leží ve slovech
skrze víru. Poněvadž nebylo možno, vece
Zlatoúst, aby milost Ducha sv. přišla k tomu,
jenž v nemilost upadl, tedy napřed se lidé
žehnají, ana kletba se s nich odnímá; ná
potom vírou ospravedlnění jsouce potahují k
sobě milost Ducha sv.
Ale kterak se povahuje zákon keslibům
Abrahamu učiněným? Zdali zákon slibů oněch
nezrušil později vydán byv, aneb k těm sli
bům co nějaký doplněk připojen nebyl? O
tom jedná ap. v násl. v. a nový důvod uvodí,
že ne ze zákona, nébrž z víry ospravedlnění
docházíme.

15. Bratři, podle člověka pravím;
všaktě člověčí potvrzené úmluvy nikdo
neruší, aniž čeho přiřizuje, 16, Abraha
movi povědína jsou zaslíbení a semeni
jeho. Nedí; A semenům, jako o mnohých,
ale jako o jednom: A semenu tvému
jenž jest Kristus, 17, Toto pak pravím:

úmluvy ztvrzené od Boha nastalý pó
čtyrech stech a třicíti létech zákon ne
ruší na zmaření záslibu; 18. nebo jde-li
ze zákona dědictví, již ne ze záslibu;
Abrahamovi ale záslibem uštědřil ho Bůh.
19. Což tedy zákon? Pro přestupy při
činěn jest, ažby přišlo símě, jemuž Za
slíbil, zřízen byv skrze anjely v ruce
prostředníka. 20. Prostředník pak není
jednoho, Bůh ale jeden jest. 21. Tedy-li
zákon jest proti slibům Božím? Odstup
to. Nebo kdyby dán byl zákon mohoucí
oživiti, skutečně by zezákona byla spra
vedlnost. 22, Ale Písmo zavřelo všechno
pod hříchem, aby zaslíbení z víry Jesu
Krista dáno bylo věřícím. 23. Před při
jitím pak víry pod zákonem jsme ostří
háni byli, zavříníi jsouce k té víře, jenž
měla zjevena býti. 24. Protož zákon pě
stounem naším byl v Kristu, abychom z
víry ospravedlnění byli. 25. Ale ana
přišla víra, již nejsme pod pěstounem.
26. Všickni zajisté synové Boží jste
skrze víru, která jest v Kristu Ježíši.
27. Nebo kteříkoli v Kristu pokřestěni
jste, Krista jste oblékli. 28. Není tu
Zida ani pohana, není slažebníka ani
svobodníka, není muže ani ženy; nebo
všickni vy jedno jste v Kristu Ježíši,
29. Jste-li pak vy Kristovi, tedy símě
Abrahamovo jste, podle slibu dědicové.
K jinému nyní důvodu toho, že ospravedl
nění nepochází ze zákona, přecházeje apoštol,
užívá rčení také jinde kladeného: Bratři, po
hhdsku mluvím. Ze slova bratří viděti, že
mnohem pokojněji mluva plyne. Výšeji žehral

jim nemoudrými je nazývaje; nyní se knim
toulí a útulným je slovem oslovuje Bratří.
Ještě přítulněji doleji 4, 19. je dítkami svými
zove. Lak mění řeč a mluvu podle potřeby.
Po lidsku mluvím, podle člověka pravím; pří
kladu od lidských věcí vzatého užiji, abych
věc (u o nedocházení spravedlnosti zákonem,
nébrž věrou dokonaleji ojasnil. Dřívěji z
písma důkaz uváděl, nyní z lidských záleži
tosti příkladu sobě půjčuje k objasnění toho,
o čem mluví. Mluví po lidsku, ze své zá
soby, ne z Božích výroků. Vždyť, všakť, pře
ceť vece, závět či poručenství člověka neza
mítá se, tím méně vůle Boží se změniti může
a ovšem tedy slibové B. Abrahamovi učinění
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vyzdvižení a zhlazeni býti nemohou. Číově
čího, dí ap. potvrzeného poručenstvé nikdo ne
ruší. Aneb člověčí stvyzení smlouvy žáden
nezavrhuje. Dá se totiž slovo dieabrxn buď zá
větem či poručenstvím, buď úmluvou přeložiti.
Očividně značí slovo to závět Hebr. 9, 16,
ješto nad závět mezi lidmi pevnější smlouvy

nestává, tedy také tuto nejedni chtěli závět
přeložiti. Ovšem závět lidský a slib Abra
hamovi učiněný sobě podobají se, že k bu
doucnu oba prohlédají, oba skrze smrt účinku
docházejí a dědictví uštědřují; nebo zámluva
Abrahamovi učiněná mohla teprv skrze smrt
Kristovu k vyplnění dostibnouti. Avšak po
nětí úmluvy či smlouvy tu stačí, poněvadž
zámluva Boží o věčném dědictví zavěšena
byla na výminkách od lidí plniti se majících
a v St. Z. nejednou připomínaných ; tudy
Zákon Starý povahu úmluvy na sobě nese.
Nikdo závětu aneb úmluvy lidské neruší aniž
čeho přiřizuje, jakoby doplněno býti mělo,
aneb něco se odnímati muselo. Toho se ni
kdo neopovažuje v řádném státě, kde správa
řádu občanského volný průchod má. Z toho
pak příkladu vývodek učiniti apoštol zůsta
vuje samému čtenáři. Ovšem tedy slibu Abra
hamovi učiněného nikdo, ani sám zákon zru
šiti, změniti, od něho odejmouti, k němu při
činiti něčeho nesmí a nemůže ; a to tím méně,
poněvadž věci Božské vezdy jsou pevnější
a jistější nad věci člověcké. A toho P. v
násl. doličuje.
Abrahamovi řečent byli slibové a semenu
jeho. Veršem tím pronáší ap. nižší článek
či dolejšek sousudku svého : závět či smlouva
vezdy obdržeti a ostáti a v platnosti býti
povinna, slibové Abrahamovi učinění jsou
závětem a smlouvou a tudy nemohou přeji
načeni, zkaženi ani změněni býti. Slibové dí
v plurále, poněvadž několikráte opětován slib
ten o budoucím všech národů požehnání Gen.
12, 13. 15, 17. 22. Očividně důraz na slo
vech a semenu jeho spočívá a slibové a zá
mluvy slyší se ty, jenž se ku potomstvu od
nášejí; zahrnuje tedy veškery ty zámluvy,
jenž se odnášejí ke spáse v Kristu; všechny
sliby ty v zárodě se obsahovaly hned v
prvém slibu a v pozdějších zámluvách více
a více ozřejmovaly, jak jsme toho výše do
tekli. Abrahamovi pověďíny sliby ty, vece
ap., poněvadž k němu se řeč nesla a slibové
se jeho týkali, a semenť jeho povědíny zá
mluvy, poněvadž i potomkům jeho opětovány
byly a poněvadž potomstvem a na potomstvu
jeho: 'se vyplniti měly. Z přidané částice
a semeni viděti, že apoštol nemá na mysli
Gen. 22, 16., kdež dí k Abrahamovi Hospo
dn: Poněvadž jsi neušetřil syna svého, pože
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hnám tobě a požehnána budou v semeni tvém
všechna pokolení země. Nebo na tomto místě
se praví učiněnými zámluvy ty Abrahamovi
v semeni jeho; apoštol ale dorývá na spojku
a,a tudy musíme za te míti, že před očima
měl místa Gen. 13 a 17, kdež Hospodin zemi
chananejskou slíbě Abrahamovi dí k němu:
Dám ji tobě a sement tvému. Země zaslíbe
ná ale jest obrazem věčné spásy Hebr. 4,
8. a lid duchovním smyslem z Abrahama
pošlý veškerým oborem světa vládnouti měl,
Nedi ale, dovětuje ap., semenům jako mno
hým, nébrž sement jako jednomu. Símě jest
slovo hromadné a tudy také v singuláru
množství sebou obnáší; avšak někdy přece
v písmě jednu osobu znamená, jak Gen. 4,
25. Beth semenem Adamovým, 11, 13. 0 Is
maelovi se praví, že semenem Abrahamovým
jest. Semenem pak tím, oním potomkem, 'k
němuž se zámluvy odnášely a jímž na veškero
lidstvo se.rozlívati měly, jest IKristus, vysvět
luje apoštol. Všeobecně také u Židů dotčená
slova písma sv. za věku apoštolova o Kristu
se vykládala. Máme tu authentický výklad
apoštola Duchem sv. osvíceného, že týž Dueh
sv. při zámluvách Abrahamovi činěných toho
slova užíval, jenž o Kristu se slyšeti mělo
a tudy ve slovech a seméní tvému přede vším
ku Kristu oním proroctvím směřoval. No
vějším vykladatelům výklad ten Pavlův méně
se líbí; an nelíbí se jim, ješto ducha Pavlova
prázni a holi jsou a s hlídky a hlásny světa
na pole Páně pozírají. Někteří slovo Kri
stus neslyší o osobě Kristově, nébrž o du
chovním Kristu, o církvi čili hromadně o ve
škerenstvu věřících. Leč Pavel hromadné po
nětí slova toho očividně vylučuje a je o osobě
Krista Pána béře. Z toho pak ovšem plyne,
že všickni ti, jenž v Kristu sjednocení jsou
a duchovní jeho potomstvo činí, účastenství
mají v zámluvách Abrahamovi činěných.
Již nyní z předeslaných návěští apoštol
závírku činí, an dí: To pak pravém t. j. to
"pak z předeslaných vět na jisto zavírám, že
úmluvy od Boha stvrzené zákon přišlý teprv
po čtyrech stech a třiceti letech neruší, tak
aby slib Boží zmařil : úmluvou tou, o níž tu
řeč vede, rozumí, jak na bílední jest, úmluvu
učiněnou s Abrahamem, která 1 závěťem, po
ručenstvím byla, poněvadž, jak praveno, smrtí
Kristovou ve skutek teprv přejíti mohla. Ni
kdo, pravil ap. v. 15., člověčího zavětu ne
ruší a nemění, tím méně — závírá tu v. 17.
—- úmluva Boží nějakou proměnu vzíti mů
že skrze zákon tak pozdě po té úmluvě za
šlý. Klade výslovně slova od Boha ino roi
Oeoť,aby stálost a nepodvratnost úmluvy do

líčil, Ta úmluva pak, jak tohoapoštol Hebr.
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mužů zbrojných z Egypta vyšlo, což předpo
kládá, že veškerých Israelitů při svém z Egypta
vyjítí přes tři milliony vynášelo, k jakémužto
ta tedy ukřepená jsouc od Boha samého v znamenitému počtu by se nebyli mohli za
platnosti své musí zůstávati. Bůh zdá se dvě stě let rozmnožiti. Jestli mezi při
sám se vázati hodlal před přestoupením zá bytím do Egypta a východem z něho toliko
kona, aby spravedlnost jeho nemohla zrušiti tři rodové se v pokolení Levijovou kladou
úmysly a úminky milosrdenství jeho; řekl Gen. 46, 11. Ex. 6, 18. 20., tedy ovšem při
bys, že Bůh sám sebe tu předešel, aby se jíti musíme, že některý kmen vypuštěn byl,
hříšníkům propůjčiti mohl; a tudy nemůže právě jak to při rodokmenu Páně Mt. 1.
ospravedlnění se připisovati zákonu, ješto v shledáváme. Apoštol na našem místě čítá
oné úmluvě se připisuje víře, aniž duchovní léta od přibytí Israelitů do Egypta, poněvadž
Kristovo potomstvo může lišeno býti pože slibové ti Abrahamovi daní také Isákovi a
hnání Abrahamovi zamluveného, poněvadž v Jakobovi opětováni byli Gen. 28, 14.35,11.
tomto semeni, v Kristu, co pravém a 12. a to ještě při samém vcházení do Egypta.
jednom dědici oněch slibův Božích náro Gen. 46, 3. Slovy aby zákon vypráznil, zma
dové veškeří se sbíhají. Nesnáze vládne řil, zničil, zneplatnil zaslíbení předešlých slov
o počtu o 430 létech, odkud by se počí následek vyjadřuje; neruší zákon úmluvy B.
tati měla; © konci víme, že přestávají S tou měrou, aby vyprázněna, zničena byla; zá
vydáním zákona na hoře Sinajské. Israeli mluva by ale vyprázněna a zničena byla, kdy
té podle Ex. 12, 14. bydleli v Egyptě čtyry by požehnání a ospravedlnění dotčené od zá
sta a třidcet let, podobně Gen. 15, 13. Act. kona později zavedeného záviselo. A právě
T, 0. okrouhlým počtem čtyry sta se počítají. to hned apoštol místněji vyvinuje a potvrzuje,
Ubytovali se pak oni v té zemi, když Jakob an dále pokračuje: Nebo jestli jde ze zákona
za hladu s rodinou a se svou čeledí byv od
syna Josefa povolán z Palestiny se do Egypta ale Bůh je slibem ušťědřil. Dědictvím rozumí
vystěhoval; od tohoto Jakobova do Egypta se předmět a obstih onoho požehnání, o němž
přibytí až do vyjítí Israelitů z Egypta uply výše mluvil, ospravedlnění a věčná spása
nulo čtyry sta třicet let. Od Abrahama onou dědičnou zemí naobrazovaná. Neužívá
však až do onoho Jakobova se stěhování pro jiného slova, na př. spása, život, poněvadž v
šlo ještě dvojí století, tak že by apoštol místo předešlých větách se táhl k výrokům písma,
čtyr set třicet měl čítati šest set a čtyřicet v nichž řeč jest o dědictví. Hlavní věta
pět let.
jest: Abrahamovi B. uštědřil zaslíbením či
Pro zniknutí nesnáze té vidělo se ně slibem ono dědictví ; větu však tu posléz klade
klerým, že v oněch čtyrech stech třiceti lé apoštol jakožto ovšem známou a několikráte
tech zahrnují se také léta nomadického ži již pojednávanou. Dí ze zaslíbení a tedy
vota u praotců, jak skutečně Sedmdesátci kla ne ze zásluh. Z ní pak vývodek činí, že ne
dou při. Ex. 12, 40.: bydlení synův Israel může dědictví dotčené ze zákona pocházeti,
ských, jímž bydleli v Egyptě a v zem? cha sic jinak by již nepocházelo ze zaslíbení, což
nanejské oni a otcové jejich, bylo let čtyry přece Bůh připověděl. Ze věta: již nejde
sta třicet. Ti vykladatelé, s nimiž i text ze slibů ne kladně, nébrž podmínečně se
samaritanský i Josef Flavijský se shodují, béře, jak jsme ji vyložili, na bíledni jest.
oněch čtyry sta třicet let na dvě části roz Však poslední v. 18. chová dilematický syllo
dělují, dvě stě patnáct let od povolání Abra
gismus, jehož závěrka samozřejmá jsouc se
bamova do vystěhování se do Egypta, dvě vypouští.
Z takového ale důvodění Pavlova snadno
stě patnáct opět od přibytí do Egypta do vy
jítí odtud počítajíce. Leč počítání tomu do mohla myšlénka a náhled ten o Zákoně Sta
cela odporují text hebrejský a latinský starý rém povstati, že zhola neužitečen a neprospě
překlad, jenž na dotčeném místě Ex. 12, 40. šen byl a tudy nádarmo byl vydán. Takovému
jasně praví: čas bydlení synů Israelských v náhledu apoštol tuto v ústrety vybíhá a 0 ú
Egyptě, (kdež tedy se nekladou slova: a v čelu téhož zákona jedná, an dí: Což tedy Zá
zemi chananejské) bylo čtyry sta a třicet leťa kon? nač vydán byl, jakým účelem po tolika
již v předpovědi Abrahamovi dané o bydlení stoletích vynešen byl? Odpovídá; Pro přestou
potomstva jeho Gen. 15,13.: Pohostinu bude pení byl ustanoven či jak text ř. vece, přidán,
smě tvé, vece k němu Hospodin, v zem?cizé přičiněn byl, ažby přišlo sémě, jemuž slib uči
a trápení tam budou za čtyry sta leťokrouhle ml Bůh. Těmi slovy vytýká prvý účel St.
jenom čítají. A s těmi čtyrmi sty a třiceti Z. hodlaje níže o jiném záměru jeho řeč u
léty jenom srovnává se, že šestkrát stotisíc . činiti, Mluví vůbec pro přestoupení a tudy
6, 10. nn. dotýká, byla od Boha i přísahou
stvrzena. (Gen. 22, 16. Máme tu, chce říci
Pavel, dokonalou smlouvu spolu Spotvrzením ;
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jak se vidí interpretům některým, více strá Pacov, poněvadž apoštol veškerenstvo pfe
stupků zahrnuje.
nek na mysli při tom má. A vykládají jedni:
Vydán byl zákon pro skrocování, odvrácení
Byl tedy do času dán zákon a otom se
přestupků, zabránění jim a pro odhražení od pronáší sv. Pavel, an dí: Ažby přišlo sémě,
nich, aby totiž sveřepé náruživosti na uzdě jemuž zaslíbení bylo, ažby přišlo símě t. j.
držány a úchvalým skatkům přítrž činěna Kristus, jemuž zaslíbení se stalo t.j. k němuž
bývala. Za doby patriarchů národ israelský jedinému veškery ty zámluvy a přípovědi
se nalezal u věku dítěcím a láskou vésti se prohlédaly a čelily. Dočasen byl zákon, do
dával zákona nepotřebujíc. V Egyptě ale Krista jen trvati maje, a tudy ovšem rozličen
vyrostl v neohrabaného mlaďocha, jenž pro od úmluvy a zámluvy Abrahamovy. Za doby
baživost a vzdorovitost ovšem zákona na Kristovy lid dospěl pro Krista, vzešla plnost
nejvýš byl potřeben; ale ten výklad nemůže dnů Gal. 4, 4. a všady svrchovaná po něm
obstáti. Pavel zajisté na nejednom místě opak tužba se jevila.
toho praví, že totiž nejenom zákon slab a
Ještě o spůsobu zákona, jakým přidán
nestatečen jest, nébrž že se jím zmohlahříš byl, dokládá ap. zřízen byv skrze anjely v
nost lidská. Zákon sice svat jest Rom. 1, ruce prostředníka. Tu jsme octli se při místě
9., ale taková jest zloba přírody lidské, že písma sv. o němž nesčíslně mnoho výkladů
co dáno bylo k spáse, stalo se podnětem k vynešeno jest; ještě slova uvedená dosti zdají
hříchu. Ale i ta okolnost a ta právě spásy se zřejma býti sama 0 sobě, ale spojením
dopomáha člověčenstvu, ješto z toho lidé svou jich s násl. povstává právě ta záhadnost, ta
hříšnou povahu a potřebu spásy odjinud do nesvětlota a mhlivost, k jejížto odhalení ne
sažitelné poznali. Tudy lépe vidí vykladači, jedni vtipové svou veškerou sílu naparovali.
jenž za fo mají, že apoštol tu zvláště na mysli Zřízen zákon skrze anjely, vece tu apoštol,
vážiti se zdá, že Zákon Starý vydán bylpro
nejinak se pronáší sv. Štěpán Act. 7, 38. a
oznámení a poznáné přestupků, aby lidé po sám ap. Hebr. 2, 2., odkud viděti, že Zákon
znali, že skutkové jejich zlí jsou a poznáním Starý přísluhami anjelů B. pronesen, napsán,
tím ku Kristu přivedení byli co k jedinému zřízen byl. Ukazuje ap. tedy třetí rozdíl
od věčné zkázy útočišti svému. K tomuto zákona od zámluvy Abrahamovi učiněné;
zákona účelu prohlídá apoštol na rovnobě tato bezprostředně od Boha pocházela, zákon
hých místech Rom. 3, 4. 5, 20. 7, 8., kdež ale vydáu byl od anjelů ; anjelé jsou, dí Hebr.
praví, že poznání hřícha pochází ze zákona, 1, 12. služební duchové posílaní ku spáse
že hřích se nepoznává leč skrze zákon, že spasenců ; a tudy snadně připustí každý, že
zákon podeslán byl pro rozhojnění se hří anjelé přisluhovali také při vydávání zákona
cha, aby totiž lidé o nestateči své se pře na hoře Sinaji. Ale anjelé nevydali zákona
svědčili a ovšem toho na sobě zakusili, že Božího v ruce lidu samého, nébrž v ruce
k vyvedení na svět spravedlnosti zákon zhola prostředníka, jenž prostředkoval mezi anjely
nepostačuje. Místo ustanoven jest zákon stojí a lidem, jemuž ten zákon vydán byl, totiž v
jak jsme již toho dotkli: přičiněn jest zákon, ruce Mojžíše, jenž prostředníkem byl. Act,
co nějaký přístavek, přídavek, čímž se na T, 25. 38. Deut. 5, 5. Jos. 17,4.a jenž desky
um dává, že zákon ústavem byl dočasným a kamenné do rukou svojich přijal. Prostřed
přechodným toliko a že za doby podzákonné níkem jest, kdo mezi dvěma stranama vyjed
nává a narovnává, jemuž tedy nějaká moc
lidé od víry Abrahamovi k ospravedlněnípo
čtené oproštěni do konce nebyli, ač chtěli-li uštědřena jest, tak že není pouhým sluhou,
ovšem ospravedlnění dojíti. Pýchavému lidu, nébrž nějaký díl samostatné moci obdržuje.
vece sv. Aug., vydán byl zákon, aby nemoha Mojžíš o sobě praví Deut. 5, 5. Já jsem byl
milost leč po svém ponížení přijíti a bez mi smluvčí a prostředník mezi Hospodinem a
losti nijakým spůsobem předpisy zákona vy vámi v ten čas, abych oznámil vám slova jeho,
plniti, přestoupeními byl pokořen, tak aby nebo jste se báli ohně a nevystoupali jste na
hledal milosti, aniž pak se domníval, že zá horu. Chtěli sice někteří prostředníkem Kri
sluhami svými jich dobývá. To sv. Augustin. sta slyšeti volajíce se k 1. Tim. 2, 5. Hebr.
Před zákonem mysli pleť člověkova sloužila 8, 6. 9, 15. 12, 24. Avšak ona místa ne
hříchu; když zákon byl vydán, mysl sice vy sbíhají se s naším podle předmětu, není zde
učena byla, avšak pleť ještě obhrozena a řeči o spáse lidí, nébrž o zákoně, při jehož
obklíčena zůstala. Toli však získáno, že člo dání neprostředkoval Kristus mezi anjely a
věk nyní věděl, že hřeší a že zažádal s Bo lidem, nébrž Mojzíš prostředníkem tím byl.
hem se smířiti; zákon vece sv, Irenéus,
Prostředníkem zůve se Mojžíš za života zem
ukázal, že člověk není králem, nébrž zboj ského a tudy netřeba urážeti se, jestli týž
titul dává se světcům, oslavencům a do
níkem. Ostatně stojí člen před slovem 704

40

Gal. ITI, 15—29. O poměru zákona ku zaslíbení,

opce když blahoslavená Panna prostřednicí
sluje.
O prostředníkovi dále dí: Frostředník
pak není jednoho, Bůh ale jedenjest. To jsou
ta záhadná tak nesčíslným výkladům podro
bená slova. Všichni výkladové — abychom
jich něco dotekli — jenž prostředníka tuto
slyší o Kristu, že totiž ne jednoho, nébrž
dvou národů v jedno spojených prostředníkem
jest, R. 3, 29. Eph. 2, 14. aneb že není
jedné přirozenosti a bytnosti a jacíkoli po
dobní výkladové nepravi a opovrhlí jsou. Ale
Prostředníkem na našem tomhle místě, ač 0
Mojžíši řeč jde, slyšán býti nemůže ani Moj
žíš, aniž také smysl jest ten, jakoby apoštol
pravil: Mojžíš pak nebyl prostředníkem jed
noho, totiž Boha bezprostředně, nébrž pro
středkoval mezi lidem a témi nesčíslnými
anjely při vydání zákona přítomnými. Věta
ta prostředník není jednoho raději vůbec a
vesměs co nějaká axióma se tu od ap. pro
náší a označuje povahu prostředníka a po
vinnost jeho. Prostředník není jednoho, vezdy
aspoň dvě stránky se předpokládají, kde pro
středníkem kdo býti má. A to dálo se také
při vydávání zákona, ješto při něm Mojžíšovi
mezi Bohem a lidem prostředkovati přišlo.
A tudy Zákon Starý nebyl bezprostředně
vydán od Boha a prostřednictví potřebovav
stojí níže než zámluva ona, jenž Abrahamovi
bez prostředníka od Boha samého povědína
byla. A to jest smysl věty, jenž hned násle
duje: Bůh ale jeden jest. Bůh při uštědřo
vání zámluv Abrahamovi neužil žádného pro
středníka, jakož toho byl užil při vydávání
zákona na Sinaji. Slovy tedy těmi prostřed
nák není jednoho, Bůh pak jeden jest, ap.
nový rozdíl slibu Abrahamovi daného od zá
kona Sinajského udává, ten totiž, že slib ne
měl prostředníka bezprostředně uštědřen byv,
zákon ale bez takového prostředníka obejíti
se nemohl. Aniž také Bůh — jak ještě bez
mála apoštolovi při slovech Bůh jeden jest
na mysli tanulo — jeden jsa zákonem Moj
žíšovým nemohl zrušiti slibův Abrahamovi
učiněných a na jich místo zákon Mojžíšův
ustanoviti, a veškeren řád víry v řád skutků
zákonných proměniti. Nemůže tudy zákon,
jak na oce jest, se potýkati se zámluvami
Abrahamovi učiněnými.
Jiným se vidí, že apoštol vytýká spůsob,
jakým zákon vydán. byl, aby již z toho do
časnost zákona patrna byla. Bůh dal úmluvu
a dal zákon; úmluvu bezprostředně, zákon
ale prostředně a ta povaha prostředničí pře
šla na sámtakézákon. Sv.Jeronym dí: jakož
prostředník byl mezi Bohem a lidmi upro
střed, tak sám zákon prostředkoval mezi zá

mluvou Boží v Abrahamu a mezi vyplněním
jejím v Kristu. Ten výklad téměř na jedno
vychází s předešlým. Jiní verš 20. považují
co námitku, kterou ap. v následujícím v. 21.
rozhřešuje a odmítá. Jakoby řekl: Zákon pro
středníkem dán byl, úmluva bezprostředně
uštědřena; Z toho mohl by namítati někdo
zde, že zákon jinorodým jsa než úmluva, ú
mluvě jest protiven, tak že by nyní zákon
panovati měl, kdež dvě strany jsou zastou
peny. Proti tomu ale dí prý Pavel v. 21., že
tomu zhola jinak jest. Tím spůsobem se ale
v. 20. od v. 19. vytrhuje, což souvislosti se
protiví.
To jest vývodek, jenž plyne sám sebou
z toho, co posavád apoštol pojednával. A
proto apoštol s tím větším důrazem se tá
zati může: Zákon-lť tedy jest proti slibům
Božím? Prohlídá k tomu, co pravil v. 17. o
pozdějším zákonu, po slibech ustanovení, z
něhož by něco takového se namítati mohlo.
Odstup to, odpovídá. A uvádí hned důvod
nemožnosti té: Nebo kdyby byl zákon byl vy
dán oživiti mohouci, skutečně by ze zákona
pocházela spravedlnost, skutečně vece, a ne
jenom v domnění Židů. A tedy by spravedl
nost t. j. ospravedlnění nepřicházelo již ze
slibů; avšak tím by se potýkal Bůh sám
sebou, což mysliti rouhati se jest. Nemůže
se tedy zákon protiviti slibům B., ješto zákon
také ani té oživné moci do sebe nemá, kte
réžto potřebí jest k ospravedlnění, ku po
svěcení a oblažení člověka. Dovodí od ná
sledků ku příčině, Klade artikul ku příčastí
Ó Ovvanevos, aby vyznačil,

kterak

zákon při

vydání považován nebyl, totiž nebyl jmín za
takový, nebyl vydán co takový, jenž by ospra
vedlnění provésti měl. Obživiti a ospravedl
niti se vespolek poutá a jeden pojem za
druhý bráti se může. Kdyby ze zákona šel
život, mohlby někdo za to míti, že čelí proti
zámluvám Božím, odjímajíc ospravedlnění z
nich pochodilé. Ješto ale nic toho provésti
nemůže, zřejmo jest, že nebyl vydán proti
zámluvám. Nébrž v tom raději účel Zákona
Starého spoléhal, aby člověku jeho pod hří
chem spoutanost ozřejměla, Rom. 3, 9. jak
hned praví: Ale písmo zavřelo všechno pod
hříchem t. j. tak málo mohl zákon člověka
od hříchů osvoboditi, že raděj všechny lidi
pod hříchem zavřel t. j. všechny lidi za hříš
níky ohlásil, je pod hříchem bytovati, hříchem
svázány a uvězněny býti ukázala vyjevil. Vě
zeň čím těžší má pouta, tím více touží po
svobodě a kdo rány má, tím více hledá lé
kaře; a proto zavříni pod hříchem lidé, aby
v nich tužba po Kristu osvoboditeli povstala.
Klade pásmo m. zákona, poněvadž zákon ste
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žejnou, hlavnou a základnou částkou písma
jest, klada celek m. části, an celé písmo sv.
St. Z. totéž svědčí. Na stejném místěv listu
k Rím. 11, 32. místo písma klade Boha; Bůh
písmem mluví a písmo tudy snísto Boží u
nás zastává. Tudy se písmo tu zosobnuje.
Zavření od písma působené není jiné leč
osvědčení a obvinění či odsouzení. Praví
všechno pro lepší vytknutí veškerenstva lidí
hříchem zasáhlého a poněvadž hříchem také
na ostatní přírodu kletba se vylila, Rom. 8,
20. Toho pak pod hříchem zavírání účel
byl: aby zaslíbené z výry Jesu Krista dáno
bylo věřícím. Zaslíbením rozumí požehnání
Abrahamovi připověděné, ospravedlnění totiž
a spasení a tudy smysl jest: aby lidé ve
hříších vězeti se vidouce, ale v zákoně léku
nenalezajíce, ku Kristu útočiště vzali, a u
víře v Krista Ježíše spásy hledali; nebo ku
Kristovi se slibové ti především odnášeli, jak
16. v. vece, že sémě ono jest Kristus. Není
tedy, můžeme zavírati, zákon proti zámluvám,
an raději je zvelebuje; ohlašujíc hříchy lid
stva, oznamuje neduh a velí hledati lékaře ;
rozhojnujíc ale hřích Rom. 5, 20. projevuje
nestateč a dočasnost svou a tudy opět ku
Kristu odesýlá. Genitiv Jesu Krista jest oči
vidně genitiv předmětu. Dokládá věřícím ne
toliko pro důležitost věci, nébrž aby ukázal,
že věřícím v Kristu spása se dává z víry, a
ne z poslušenství zákona pro ty, kteří mimo
víru ještě zachovávání zákona k spáse po
stihovali. Nebo, že věřícím se dává spása, 0
tom nepochybovali, ale za to měli, že za
chovávání zákona při tom zhola potřebno
jest. A tudy klade Pavel, že spása věřícím
se dává z véry. Tak níže 5, 2. klade, že jim,
ač v Krista věří, obřezati-li se dají, Kristus
neprospěje.
Tím P. povahu Zákona Starého poněkud
vylíčil; ale potřeba bylo, ji v jasnějším světle
vystaviti, aby veškeren člověk nahlédnouti
mohl, že oné zámluvě B. Abrahamovi uči
něné neodporuje, aniž také ač nemoha ospra
vedlniti, bez účelu a velikého prospěchu vy
dán byl. Ciní to v dálejších třech v., kdež
přístrojný a přípravný ráz Zákona Starého
místněji provodí. Mluví od osoby Židů, jimž
dán zákon. Předzřízeno bylo, aby lidem spra
vedlnost skrze víru se dostala, ale ústavu
víry ještě nebylo tehdy; tudy prozatimní
ústav jiný zaveden. Dí: Před přijitím víry
pod zákonem byli jsme ostříhání, zavřímíjsouce
v du víru, jenš měla zjevena býti. Vírou značí
křesťanskou dobu či evangelium a věření v
ně. Avšak nechce tím říci, že před přibytím
na svět Krista víry nebylo, ješto sám Abra
hama co otce věrců byl vystavil; ale vysta
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vuje víru se strany předmětné a jakožto řád
spásy lidem předložený, což se v Kristu
dálo. Nad to měla víra v St. Z. véce povahu
naděje do sebe, ač ovšem vírou jsouci Hebr.
11, 1. Na stejno vychodí, vážeme-li slovo
zavříni se slovy v tu víru, jak se některým
vidí; aneb se slovem pod zákonem. Útou
rkp. jedni ovyxexkeouévo«DEJK.; jiní ale váž
nější rkp. ABDFG. N čtou v praes. ovyxlei

onevor.
Prvé
čtení
sehodí
více
ke
spo

s předešlým slovem ostříhání, druhé čtení
se lépeji váže s následujícím slovem v tu
véru. Leč na jedno vychodí, jestliže onoho
aneb tohoto čtení se držíme; ostříhánu býti
a zavřínu býti nemnoho se od sebe liší.
Dříve příchodu Kristova nalezali jsme se
pod stráží zákona jako zavření vězňové, aby
chom tím vězením © jedné strany ode hří
chův pro strach se zdržovali, s druhé strany
ale abychom zachování byli a připraveni v
tu věru, jenž měla zjevena býti, totiž Kristem
a kázaním apoštolů. Tím vyličuje účel oné
pod zákonem ostrahy a závory; dálo se to
k spáse ostříhanců a zavřenců, aby k víře
přivedeni a chováni byli, když ona přijde.
Vím spolu líčí účel lidu israelského, an ovšem
jemu zákon vydán byl. O víře dí, jenž měla
zjevna býti; ustrojena byla, že přijde, ale
nehned, nébrž svým časem, a zatím se skrý
vala v tajných radách Božích. Židé záko
nem ode všech národů byli odloučení a mu
seli za veškeré lidstvo odbývati a břímě vě
domosti bříchů nésti.
Leč bylo potřebí místněji účel zákona
naznačiti a činí to ap., an dí: Tedy zákon
byl pěstounem naším v Kristu čili ku Kristu.
Dí: Tedy, vyvodíc větu z předeslaných my
šlének a ji jasněji vyjádřujíc. Zákon nás v
ostraze držel a tudy činil, co činí pěstouni.
Pěstoun u Řeků a Rímanů byl otrak, jenž
děti opatroval, je všady sprovázel a je v po
čátcích vyučoval a k naukám vyšším připra
voval. Tak právě zákon sám měl otrockou
povahu, opatroval Zidy, vyučoval je počát
kům a stínům od nepravostí se zdržovati, po
chotě zlé na uzdu bráti, známost Boží u
lidu zachovávati a znenáhla výšeji a výšeji
vodil k výšinám Nového Zákona. Dětovo
ditelem, strachovancem, čuvarem, káratelem,
biřicem, strážcem byl otrok takový, ale ne
byl vychovatelem ani učitelem; a právě ta
kové postavení měl v řádu spásy Starý Zá
kon. Vulgáta klade zn Christo, v Kristu, leč
řecký text má ku Kristu eis předložku ú
čelnou; ovšem pak s účelným významem
tím se i význam časový spojuje, an koncem
zákona jest Kristus Rom. 10, 4. Podle to
ho nemá zákon jenom mezitímný význam,
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nébrž i spolupůsobné postavení k uvedení

Krista ustanoveným, nébrž také týmže kfe
stem býváme v Krista vštípeni, vespováni a

Apoštol dále účel toho pěstounství zá
konného vyličuje, abychom z víry ospravedl
nění byli a tudy spásy dostihli. Proto dán
Zidům zákon a proto ostříhal jich ku pří
chodu Kristovu, aby vírou v Krista spásy
došli. Měl zákon povahu pěstounství a cíl
a konec pěstounství toho bylo ujmutí víry
v Krista. Ale pěstounství přestává jistým
časem, když totiž doba zletilosti přijde, kdež
z ochrany pěstounů a učitelů k svoboden
ství pěstovanec dospěl. A to vece Pavel:
Ale když přišla víra, již nejsme pod pěstou
nem t. j. když jsme byli oddáni Kristu vě
rou v něho, když přišel čas plnosti, jak vece
4, 4.; vérou rozumí dobu křesťanskou, poně
vadž všechněch dober křesťanské církve vě
rou toliko se přiúčastniti můžeme. Když
nám sama věc dána byla, tu již příprav k
ní potřebí nebylo, aniž muž potřebuje kázně,
Jenž výrostku svědčí. To svrchovaný výsle
dek, Jehož docházíme z uvažování povahy
zákona. A to již apoštol v následujících
větách dotvrzuje a udává příčinu, proč ne
jsme pod pěstounem, slovy násled.: Nebo
všichni synové Boží jste skrze víru, jenž jest
v Kristu Ježíšť. Kdo pacholetem jest, po
třebuje učitele, vůdce, hájce, průvodčího, ale

vtělení R. 6, 3. R. 11, 24. Proto dí: v
Krista pokřestěnu býti, jak t. ř. čte. Nedí
kteřížkolijste v Krista uvěřih, nébrž kteří
jste koli pokřestěni byli; aby nikdo nemohl
učiti, že z víry bez svátostí člověk spásy
dosahuje. Dále dí v Krista pokřestěni a.
nedí v Otce, Syna č Ducha sv. týmže spůso
bem, jak Petr. Act. 2, 38. velí, aby se dali
pokřestiti v jménu Jesu Krista. Již pak dí,
že pokřestěnci oblékli Krista. Krista obléci,
aneb ve Krista obléci se, jest svléci s sebe
člověka starého a přeměniti či přetvořiti se
v Krista, ve člověka nového. Kristu Pánu
připodobniti se v ctnostech, vniknouti v ta

křesťanství.

vérou v Krista docházíme zletilosti a tudy
také osvobozeni býváme od pěstouna. Řecký
text táhne slova v Kristu Ježíšť ke slovům
synové jste, synovství Božího došli jste Kri
stem. Vulgáta připisuje synovství víře v
Kristu. Víra se praví býti v Kristu, že v
něm spoléhá a spočívá, v něm trvá a bytuje
a jestuje. Leč první spojba převládá. a vě
tou tou Pavel obojí stránku vypovídá, pod
mětnou, víru, předmětnou, Krista t. j. mi
lost Jeho. Proměňuje osobu a mluví v osobě
druhé, poněvadž to, co praví, se netoliko k
židokřesťanům, nébrž také k pohanokřesťa
nům, jakými Galaté byli, odnáší. Spůsob,
jakým se stali syny Božími a nástroj, jakým
toho synovství došli udává, jak již praveno,
víru; ovšem věrou všechnu ústavu, veškeren
řád spásy pojímá, jak jsme již toho výše
dotekli; a tudy také lásku a především svá
tost křestu slovem tím zahrnuje. Vece vši
ckno, totiž ti, jenž víru v Krista příjali. Proč
ale víra ta skutečně synovství Božího udě
luje a spůsob, jakým se to děje, vyslovují

jemnou s Kristem jednotu, aby Duch Kri
stův byl duší života našeho. Nedí, vece
Zlatoúst, jak bys očekával, i z Boha jste se
zrodili, nébrž dí Krista jste oblékli. A proč
tak dá? Poněvadě něcovyššího tu na mysli má.
To Zlatoúst. Nedí maáťe se obléci, oblecte
se a podobně ku mravům se ohlídaje, nébrž
dí oblečení jste, oblekli jste se, a vytýká svr
chovanou důstojnost křesťanství, svrchované
totiž s Kristem spojení, jehož se nám kře

stem dostává. O tom vece Zlatoúst: Krista
obleknuv a tedy v sobě Syna Božího maje
a jemu byv připodobněn s ním v jeden rod
a pokrevenství s nimi jsi vešel. A ještě dí
týž Zlatoúst: Duše jest tvar těla, jenž netvar
nost a surovost jeho zahaluje a ozdobuje. Krt
stus ale křestem stává se tvarem duše naší,
halí a zdobí ji a v příbuzenství svojepřijímá
nás tak, že skrze něho, jenž rodným Synem
jest, my syny Bočími z milosti se stáváme.
Na oznak toho dáváno druhdy křesťanům
roucho bílé, jež nosili od bílé soboty až
do provodné neděle.
Aby ale se nedomnívali Galaté, že by
něčeho vyššího dostihli v křesťanstvu pod
dajíce se pod ostrahu a pěstounství zákona,
to apoštol všeobecnou větou odmítá a učí,
že při ospravedlnění skrze Krista rozdíl rodu,
stavu a pohlaví moci a průchodu nemá. Pro
tikladem Žid a Rek i pohan dotýká rodu,
slovy služebník, svobodník dotýká stavu, slovy
muž, žena prohlídá ku pohlaví; a třemi pro
tiklady těmi doličuje, že se zákon, moc a
příroda Kristu podrobiti musí. Není Zida
ani Řeka, není služebníka ant svobodníka,
není muže ani ženy. Klade sluhy před svo
bodcem Col. 3, 11., aby tím více ukázal, že
v křesťanství stranu ospravedlnění žádného
předku nestává. Veškeren rozdíl s té strany
zanikl, nebo vy všickní jedno jste v Kristu,
jedno tělo, jedna čeleď, aneb jak lépe t. ř.
všickní jeden jste, člověk jeden, jedna osoba.

©slova:
Nebo,
kteříkoli
vKrista
pokřestění
Jste, Krista jste oblékli. Dí, kteříkoli, ocas a
zahrnuje slovem tím myšlénku, že nikdo
není vyloučen. Mocnost, jenž synovství v
nás působí, jest křest. Křestěni býváme ne
toliko jménem Kristovým a křestem ode

Gal. IV, 1—7. Synovství Boži dostává se z viry, ne ze zákona,

Tím naznačuje apoštol jednotu skutečnou,
vnitrnou a těsné spojení vespolné, nejenom
mravnou nějakou, nejenom jednotu odtaži
tou a myslnou. Jednou rodinou jsme skrze
Adama, jednou rodinou jsme skrze Krista;
ovšem pak, jestli veškeři obrozenci jsou je
den člověk, tedy ti, jenž v Kristu zesnuli, s
námi nejúžeji spojeni ostávají. Nemluví o
vněšném postavení a o rozdílu stavův a spo
lečenských poměrův, v tom rozdílu vida ří
zení Boží, jemuž nikdo se protiviti nesmí
Rom. 13, 1. n. Nébrž mluví, jak viděti ze
slov v Kristu, o vniterném sjednání a sje
dnocení a vece, že v církvi před Bohem není
přednosti jiné, leč která ve větší ctnosti zá
leží. Jakož i nejeden otrok výšeji se v cír
kvi staví, než mnozí králové. Sv. Jeronym
praví: Když kdo Krista oblékl a vhozen byv
do ohně Ducha svatého se rozžehnul a roz
planul, neví se, zlatem-li jest čili stříbrem.
Dokud barva ohně látkou vládne, jednu ohni
vou barvu má a všeliký rozdíl zmizel. To
Jeroným.
Z toho pak již konečně odvětuje: Je
stliůžepak jste Kristovt, tedy jste sémě Abra
hamovo. Kdo s Kristem tak spojen, že jednu
s ním jako osobu činí, ten také rodu a pří

buzenství jeho se přiúčastňuje a tudy se
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stává skrze to v Krista vtělení synem Abra
hamovým R. 9, 8., ješto v rod ten, z něhož
Kristus pošel, vštípen a vtělen. Nebo Kri
stus jest símě Abrahamovo, jak pravil v. 16.
a vy S ním jste nerozlučně a nejúžeji Spo
jeni a S ním spoluvtěleni a tudy jste spolu
semenem či potomstvem Abrahamovým. 8a
mým tedy křesťanstvím beze všeho k zákonu
se přilípání synovství Abrahamova se přiú

častnujete, tak že Zidovatelé ani v té věci
před vámi žádné přednosti nemají. Ovšem
ale vy před nimi ten předek máte, že, če
hož se oněm pro nevěru v Krista nedostává,
dědicové jste podle zaslíbení. Podle zaslí
bení dí a klade zaslíbení oproti zplození a
zrození; dědicové totiž požehnání toho, jež
Bůh Abrahamovi a semeni jeho uštědřiti za
slíbil 8. v. A tudy nepotřeba vratno do Št.
Z. se ubírati, což není jiného, leč jako kdyby
svobodec samovolně se znova v otroctví svoje
předešlé vydával. Takto přemnohými důvody
doličuje ap. větu verše 7., k nížto se tuto
vrací, že kdo z víry jest, jest synem Abra
hamovým. Tím výrokem co nějakým klíčem
se nám otvírá vyrozumívání Starému i No
vému zákonu. Hodlá avšak ještě v násl.
kap. dále dokazovati, že zákon křesťanů ne
zavazuje.

Hlava IV.

© St.
Zákona.
Obzvláštně
pak
pronáší,
Pokračuje apoštol v dokazování o neplatnosti

1. že vsynění Boží se dostává z víry a
nikoli ze zákona 1—7.; 2. neslušno býti
praví synovstvím tím zhrdati a v otroctví
zánona vraceti se 8—20. 3. Z obrazu
od Hagary a Sary a synů jich vzatého
svobodu tu. od Zákona Starého znovapro
jadřuje 21—31.

Ducha Syna svého v srdce vaše, volají
cího Abba, Otče. 7. Proto již není
služebník, ale syn; jestliže pak syn, i
dědic skrze Boha.

Rčením pravém pak, jak již víme, Pa
vel myšlénky svoje vysvětlovati počíná. O
hlídá se na 10, co pronesl 3, 24. 25. 0 pě
stounství zákona, a objasňuje to příkladem
od dětí pod poručenství postavených vzatým.
1. Pravím pak, dokavad dědic dí Dí tedy jakoby: Což jsem o dočasném pě
tětem jest, nic se nerůzní od služebníka, stounství a tedy dočasnosti zákona pravil,
ač pánem všeho jsa, 2. nébrž pod opa to nyní podobenstvím vysvětluji. Dokud dě
trovníky a správci jest až do ulože-e die dítětem, pacholetem jest, nerůzné se od
ač pánem jsa všého. Dědicem jest
ného času od otce. 3, Tak i my, když sluhy,
ten, kdo se buď zrozením, buď přísvojbou či
jsme byl děti, pod počátky světa jsme zálibou stává nápadníkem a nástupcem ma
byli podrobeni. 4. Když ale přišla jetku něčího. Mluví vesměs, aniž hledí k
plnost času, poslal Bůh Syna svého, u sirotkům toliko, jak se některým vidí. Do
činěného ze ženy, podčiněného zákonu, kud dědic ještě dítětem, či dle řeckého ne
jest, nerůzní se od otroka, svo
5. aby ty, jenž pod zákonem byli, vy mluvnětem
boden nejsa, ač pánem jsa, či býti maje ča
koupil, abychom synovství obdrželi. 6. sem svým. Jest jím sice teď již podlé idey,
Poněvadž ale jste synové, poslal Bůh ale skutečné ujetí dědictví odloženo jest pro
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budoucnost. Zatím ale on poď poručníky a
správci jest až do času uloženého od otce,
aniž může panství jakého užívati, sám ještě
poslušen býti muse. Opatrovníkemjest, kdo
místo otcovo u dědice zastoupá, péči oň vede,
správcem, kdo jmění jeho spravuje. Místo
opatrovníkem mohlo by se klásti poručníkem ;
leč to slovo již nvní se úžeji béře o těch,
jimž poručeni bývají sirotci. Obyčejně zá
kony se určovalo, jak dlouho poručnictví čili
zákonitá nezletilost panovati má. Některým
se vidělo za to míti, že apoštol předpokládá
jiný nějaký u

Zidůvobyčej, dle něhož otec

před smrtí poručenstvím ustanovoval, jak
dlouho by syn pod poručníky ostávati měl.
Leč o tom dávnověkost mlčí, aniž takového
neodůvodněného náhledu tu výklad vymáhá,
ješto apoštol mluví o dědici, jehož otec na
živě jest. Tak i Bůh nebeský určil čas, kdy
lid jeho poručnictví zákona zbýti měl. A

©

Jiš závisel od zemských, světských, smysl
ných věcí, k sobotám, novoměsícům atd. pro

hlídaje. Stroze vytýká

to Židům list ku

Diognet. 4, že Zidé ku hvězdám a k luně
přisedají, v pozorování měsíců a dnů se za
bírají a řád Boží a proměny časů dle svých
pochotí stanoví. Zidé hned narozením svo
jím byli dědicové zámluv Abrahamovi uči
něných, avšak měli pod poručenstvím zá
kona trvati, podrobení býti a sloužiti až do
přibytí Kristova. Poroba ovšem byla v Št.
Z. pro obtížnost předpisů jeho Act. 15, 10.
a pro bázeň, kterou výhrůžkami svými vzbu
zoval. Slova dokuď jsme maličtí, dětmi byli
odpovídají slovům ďokad dědic malitek jest;
slovo podrobení zří k slovům nerůzní se od

sluhy;
pod
živly
ohlídá
sekslovů
po

poručníky a jak dále slovo plnost času táhne
se k slovu určitý čas od otce.. Poměr ten a

povahu tu zákona Židé necítili tou měrou
aniž cítiti měli za bytování a vlády toho zá
kona. Jinak ale se dálo, když nové občasí

to jest, co dí: Tak t my byvše dětmi, pod
živly světa jsme podrobení byli. I my, vece,
a rozumí sice nejblížeji Zidy, jimžto zákon došlo.
vydán byl spolu se zámluvou budoucího po
O tom praví apoštol: Když ale přišla
slání jim Messiáše. Leč poněvadž podle 3, plnost času, poslal Bůh Syna svéhozrozeného,
26. také pohané skrze víru Krista přeštěpeni učiněného ze ženy, učiněného pod zákonem.
byli a tím syny Abrahamovými stali se, tedy Plnost času vece a považuje čas ten co míru,
se ovšem slova ap. k nim také odnášejí. jenž dotud nebyla plna, dokud čas ten ne
Pod živly světa jsme žili; což rozumí živly prošel. Plností času míní ap. zletilost, čas
těmi ? Brali nejedni slovo to fysicky a hmot od Boha ustanovený; když pěstounství ono
ně onebesích, zemi, hvězdách, moři, vzduchu přestalo, když nezletilost a nepřípůsobnost
atd. obzvláštně ti, kteří slovo my 0 poha lidského pokolení se skončila a dozrálo i
nech pouze vykládali. I dávalo smysl, že dospělo ku přijetí Spasitele světa. Nedí apo
pohané druhdy živlům přírody se klaněli. štol: Když jsme dozráli, aneb když člově
Avšak víme, že se netáhnou slova apošto čenstvo dozrálo, nébrž bledě ku prozřetedl
lova ku pouhým pohanům, s nimiž on ne nosti a milosti Boží praví: když časové se
mohl býti za jedno, rodem Žid jsa. Tudy naplnili. U Mrc. 1, 15. Kristus Pán počíná
Jiní o počátcích umění a nauky, 0 živlech a kázaní svoje s výrokem tím, že se čas na
elementech, prvkách a počátcích učení slovo plnil. Za přibytí Kristova Zidé očekávali ho
živel vykládají. Ale i tu interpreti v pře povšechně a zákon tudy došel cíle svého,
rozličné strany se rozcházejí. Odtahujíce se pěstounství ku Kristu a lid israelskýod ci
tu nevhodných a nemístných výkladů díme, zincův uhnětený a zákonem ku povědomí
že těmi živly světa zůve Zákon Starý, oběti hříchů svých a veškerého člověčenstva při
jeho, jeho očišťování, svátky, rozličné obřady vedený tím bolestněji po spasiteli zatoužil.
jeho. Živly, t. j. počátky či začátky je jme I pohanům čas vrchoval, an schodivše veškery
nuje, že se v Zákoně Starém počátkové a možné cesty k nalezení spásy, ale nikde pra
jakoby abeceda či azbuka Božské nauky vého pokoje nenalezajíce a pro zoufalost zbrod
předkládali, podle nezletilého věku teprv pě : , něm uzdu pustivše Ef. 4, 19. dokonale bídu
stovance, lidu israelského, any mu vyšší svou a svou k dojítí spásy nestateč poznali,
pravdy v plnosti věku teprv svěřeny býti že bez učitele a spasitele Bohem poslaného
měly. Nazývá je živly světa čili světskými zaškoudnouti a mravně docela zajíti a 'znive
t. j. vněšnými, zevnějšími, padkými, dočas četi by museli. Nebo seč lidstvo bylo ve
nými, hmotnými, vidomými; svět tu, jak Hebr. vědách a umách, to Rekové a Římané vy
9, 1. značí padkost, míjelivost, dočasnost a vedli, ale ocitli se při všech těch pokrocích
stojí naproti nadpřirozenému či pravdivému na beznadějnosti a na bezůtěší. Tudy ta po
a pravednému alnGwóc. Aneb světem roz všechná i mezi pohany rozvládlá po Spasiteli
umí svět vidomý a nazývá dotčené počátky touha, o níž Mt. 1, 2. jsme mluvili ze Sve
světskými či světovými, že řád Zákona pří ton. a Josef Flav. místa. uvodivše sem zřej

Gal. IV, 1—7. Synovství Boží dostává šsé Z viry, ie že zákora,

ná. Poslal tedy B. časem od věčnosti ur
čeným Syna. V řeckém textě stojí vyposlal,
vyslal, dvousložené slovo č$uzéorzed.ev,což větší

důraz má než pouhé azégree a spolu zahr
nuje v sobě, že Kristus osobně před naroze
ním svým bytoval a sice v lůně Otcově Jo.
1, 18. Vyslal vece Syna svého: v řeckém
textě se klade artikul z0v viov, čímž se je
dinost a tudy spolustatnost Krista s Otcem
vystihuje. Poslání to se dálo včlověčením,
vpletbou, pletitbou čí inkarnací. Tudy nedí
vyslal Syna, aby se narodil, aby stal se ze
ženy, nébrž vece učiněného ze ženy, jenž člo
věčenství své z Panny Marie vzal, beze všeho
působení mužského; to značí apoštol slovem
ze ženy. Ve slově tom ap. toliko ku pohlaví
zřetel béře, aniž tím praviti míní, že by
Panna Maria byla po porodu Páně pannou
dověčnou býti přestávala. Sám anděl pozdra
vil Pannu při zvěstování: Požehnánas mezi
ženami. Ze ženy, dí hledě k Gen. 3, 15.,
kdež o ženě a plodu jejím řeč jest. Ze ženy
dí, vece Basil ep. 5. 5, 12., aby označil, že.
Kristus podstatu lidského těla z panny vzal,
nedonesl s nebe, ani napohledného jenom
těla neměl. Otcové sv. k tomu místu se
táhli proti Nestoriovi i proti Eutychovi. Při
dává: učiněného pod zákonem, poněvadž Kri
stus Mt. 5, 17. samovolně se zákonu pod
robil a všelijak jej vyplnil. Neměl Syn Boží
jenom ze ženy se naroditi, nébrž měl i pod
roben a podčiněn býti zákonu, jenž lidu isra
elskému byluložen. Nejenom člověkem, nébrž
1 služebníkem býti měl na zemi, jak sám
praví Mt. 20, 28. Tudy byl osmého dne ob
řezán, tudy v chrámě byl obětován a dle zá
kona vyplacen, tudy také zákon zachovával

a všelijak strastem služby Hebr. 5,8.se pod
číněl.

Proč Krista B. poslal a K. zákonu sa
movolně se podrobil, udává ap., an dí: Aby
ty, jenž pod zákonem byli, vykoupil; výkup
a výplata byla smrt Páně 1. P. 1, 18. 19.,
vykoupil je z otroctví a ze služby zákona, z
područí a nadvlády jeho a z jeho zlořečen
ství; vykoupenci jsou ti, jenž byli poď zá
Ronem, poněvadžti takového vyproštění nejprv
měli přiúčastněni býti a poněvadž tuto o Zidech
jednati hodlá; nechce tím pohany vyloučiti,
leč že ti nebyvše pod zákonem, od něho vy
manění býti nemuseli a nemohli. Ale vypro
štění od zákona nebyl poslední účel příbytu
a úmrtí Krista P., nébrž samo to vyproštění
dálo se proto, abychom synovství, usynění
či zvolení za syny obdrželi 3, 23. 26. Pozo
rovati, že osobu mění. Dřívěji pravil v třetí
osobě o Zidech mluvě: aby liďě podzákonné
vykoupil; v druhé. větě ale praví v první
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osobě, abychomsynovství došli. Tam k Židům,
tu k celému člověčenstvu prohlídá. Dříve
jsme byli otroci a služebníci, nyní ale jsme
synové a dítky Boží. Vsyněním či synovstvím
rozumí se přijetí za syny a za děti, a při
rčení jim všech práv, jimiž se honosí vlastní
Syn. Jest to svrchovaná milost a vrch ve
škerých milostí. Světci starozákonní byli
sice v milosti B. a tudy synovství Božího
účastni, poněvadž v Krista přijíti majícího vě
řili; ale ti věrou usyněni byvše, patřili více
do Nov. než do St. Zákona. Ještě Zlatoúst
praví, že ve slově čnokaBouev obdržeh, do
stali, leží ponětí nějakého dluhu, ješto Kti
stus nám synovství smrtí svou zasloužil. Ná
sledek pak synovství toho dále teď vyličuje,
z jich vlastní zkušenosti důvod veda, že sy
novství Božího dosáhli. Dí: Poněvadž pak
jste synové, poslal Bůh Ducha Syna svého v
srdce vaše. Zaměnuje osobu prvou ná druhou
pravě jste, aby Galaté nepochybovali, že bez
zachovávání zákona synovství Božího se do
sahuje. Mohli z toho, co Pavel pravil, Ga
laté namítati: jestliže Zidé usyněni byli po
svém od zákona vyproštění a jestliže Kristus
stal se podzákonným, aby lidi podzákonné
vysvobodil, tedy také my pod zákon dáti se
musíme, abychom usynění se přiúčastnili. I
dí apoštol: Proto jste synové již, a tudy Sy
novství majíce, nepotřebujete zákona co ně
jakého k tomu vsynění průchodu, jímž to
liko Zidům procházeti potřebí bylo. Apoštol
sice v předešlých v. zdál se o Židech toliko
mluviti, avšak poněvadž 3, 20. skrze křest
pohané se Zidy v jednotu vnikli a jedním
jako člověkemse stali, v Krista vštípení a
vtělení jsouce spolu se Židyvěrci, proto řeč
jeho dotčená také ku pohanokřesťanům se
odnáší. Tudy vece Col. 2, 11., že pohané v
Krista obřezání byli, obřízkou nerukodělnou.
Pro vystavení jednoty té hned jinačí osobu,
an dí: poslal B. ducha v srdce naše, i žido
křesťanů i pohanokřesťanů, v jednoho člo
věka shluklých. Příbuzno místu našemu jest
místo Rom. 8, 15., z čeho pošlo, že některá
ač nepatrná čtení do verše našeho se vtrou
sila. Sličně odpovídají sobě slova: synové
Jste a Duch Syna jeho. Mohl říci ducha
svého, Ducha svatého; ale nazývá jej Duchem
Syna, poněvadž netoliko z Otce, nébrž 1 ze
Syna pochází a od Syna lidem dáván bývá.
Dí: do srdce našeho, nedí do mysli a po
dobně, nébrž do srdce, poněvadž srdce jest
střed života. Učinek pak toho poslání Ducha
v srdce naše vytýká apoštol slovy volající:
Abba, Otče. Duch sv. nám dán v srdce, aby
nás důvěrou a láskou synovskou naplnil a
tudy nastrojil, abychom volati mohli Otče,
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Gal. IV, 8—20. Napomehuti, aby G. zůstali v milosti a nedávali se V porobu zákoniá,

Otče! tak že se člověk ústrojem Ducha sv.
8. Leč tehdá sice neznajíce Boha
stává, an Duch sv. v něm působí. Dává nám těm, jenž podstatou (přírodou) nejsou
mysl dětenčí, jenž se modlitbami vynořuje. bohové, jste sloužili, 9. nyní ale pozna
Moalitba jest obecenství a obcování Syna
vše Boha, ano poznání jsouce od Boha,
člověka s Otcem Bohem, jest úvazek, jenž
synovství to utužuje a jest rukojemstvím, že kterak obracujete se opět ku mdlým a
syny Božími jsme. Volající vece, t. j. jenž nuzným počátkům, jimž znova sloužiti
činí a působí, abychom volali, jenž vnuká chcete? 10. Dnů šetříte a měsíců a časů
nám modlitbu tu dětinnou, vroucnou a něž
i roků. 11. Bojím se o vás, abych snad
nou a dle slov Rom. 8, 26. sám za nás prosí
vzdechy nevýslovnými Abba, Otče. Dvojím nebyl darmo pracoval u vás. 12. Buďte
slovem vytýká apoštol, synovské to volání k jako já, nebo 1 já jsem jako vy; bratří,
Bohu co k Otci, slovem aramejským a slovem prosím vás, V ničem jste mne neurazili!
řeckým, za jedno, aby obojí národihebrejský
13. Víte však, že ve mdlobě těla bla
j pohanský obsáhnul, a za druhé, aby to samo hověstil jsem vám prvé 14. a pokuše
slovo, jehož Kristus uštědřitel synovského k
Bohu poměru našeho užíval, v uších našich ku ním vaším na těle mém jste nepohrdli,
probuzení větší lásky a důvěry zaznívalo; aniž ho zavrhnuli, ale jako anjela Bo
ještě přichází slovo to Rom. 8, 15. Mr. 14, žího přijali jste mne, jako Krista Je
36. Otcem Boha nazývati pochází z milosti žíše. 15. Kdež jest tedy blaženost vaše?
Ducha svatého, jakož od téhož Ducha sv. Nebo svědčím vám, že kdyby možná
1. Cor. 12, 3. pochodí, že Krista Pánem býti
vyznáváme; není pak to poslání Ducha pou bylo, oči své byli byste vyloupali a mně
hým působením zahrnuto, nýbrž značí nový dali, 16. Tedy-liž nepřítelem vaším uči
spůsob v srdcích našich bytovati. — Pře něn jsem, pravdu pravě vám? 17. Horlí
vhodně přidává Ducha Syna B., aby tím na o vás oni nedobře, nébrž vyloučiti vás
mykl, že vsynění naše zásluhám rodného chtějí, abyste o ně horlili. 18. O dobro
syna B. připisovati dlužno. Viděti tu celou
Trojici nejsvětější, jakož i pochod Syna z pak horlete, v dobru vždycky a netoliko
Otce a pochod Ducha sv. z Otce a ze Syna, za pobytí mého u vás. 19. Synáčkové
co jediného počátku či principu. R. 8, 15. 16. moji, jimiž opět bolezním, až vobrazí

Z toho pak vyvodí apoštol:

Protož již

nikdo nenéslužebníkem,jenž nerad pánu svému
se propůjčuje věda, že otrok není dědicem,
nébrž toliko Syn Jo. 8, 35., nébrž každýjest
synem, jestliže pak Synem, tedy t dědicem
skrze Boha. Opět zaměnuje počet množný s
počtem jednotným, pro lepší důraz řeči své.
Veškeren poměr k Bohu přejinačen
jest skrze
Krista, služebnost docela vyzdvižena a všickni
již syny jsou Božími, a poněvadž syn jest
dědicem, (v. 1.) tedy jsou i dědici a to skrze
Boha čili milostí Boží, ne snad nějakýmprá
vem a nějakou zásluhou nám dobra ta u
štědřena byla. Dřívější text ř. četl děďicem
Božím skrze Krista, skrze zásluhy a zjednání
jeho; avšak čtení vulgáty již nyní do t. ř.
přijato; ješto ABC a v tak čtou. Ostatně
synovství to samozřejmě ostává jenom, do
kavad se člověk v milosti Boží nalezá; hří
chem ztrácí člověk právo to a tu převzne
Šenou výsadu, avšak pokáním jí opět dojíti
může.

Taková výše, k níž Galaté povýšenibyli,
namanovala apoštolu přičiniti napomenutí,
aby jinak o ten blahý stav se nepřipravovali.
Vece tudy dále:

se Kristus ve vás. 20. Chtěl bych pak
u vás býti nyní a proměniti hlas svůj,
nebo se rozpakuji 0 vás.
Pro odvrácení Galatův ode jha starozá
konného uvádí jim na pamět jejich stav pře
dešlý a předešlou nevolnost jejich, v níž za
pohanství kleměli. Co dosud přednesl, mohlo
jim stačiti k nauce, v čem se křesťanství za
kládá a jak si špatně poradili, k obřadůmsta
rozákonným se podávajíce. Ale ještě ostávali
nějací rozpakové co vlákna, jimiž ku pře
dešlým zlonaukám a zlořádům se poutali. I
zbývalo vlákna a niti ony spřetínati a ná
mitky jim v mysli povstávající vyvrátiti, aby
to očarování a zmámení přestati mohlo, jímž
se opoutati dali. I zdvihá všechny pobudky,
bolest, lásku, rozpaky, obrazy, a co jen pří
tulnost vnuknouti může, aby je získal. Leč
tehdá, vece, dokud jste byli v pohanství a
syny B. jste nestali se ještě, byl jiný a opač
ný stav váš; odporovací spojka leč zří ku
předešl. v., v němž stav svobody křesťanské
vyličoval. Tehdá sice neznajíce Boha těm,jenž
z podstaty či bytnosti, jestoty nejsou bohové,
sloužili jste; přírodou, bytím, podstatou ne
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byli bohové, nébrž běsové, zmokové, zlodu pravil, to podrobněji vyčítá, an dí: dnů še
chové, jimž se v službu vydali 1. Cor. 10, tříte a měsíců a časů a roků, jak židé to či
20. Dálo se to pro zatmělost vašich zraků nili, dnů sobot, obzvláště postů, měsíců t. j.
duchovních a pro oblouzení vás ode týchže novoměsíců či novoluní, měsíc prvý a sedmý
zloduchů. Božství býti pohané znali, ale ne mnohými svátky znamenitý, časů výročných
dostávalo se jim poznání o podstatě, bytosti svátků, paschy, letnic, stánků atd; roků či
a povaze Boží. Dí oťročilt jste stav jejich let, jako roku sedmého, roku padesátého či
upodlujíc a snižujíc. Byli jste u velikém 0 Jubilného. Těmito čtyrmi věcmi veškery ob
troctví, Boha pravého neznali, Rom. 1, 21., řady st. Z. zahrnuje, ač o nich nemluvě. Ji
ač mohouce ho poznati, ale jste nedostihli ným sice se vidí, že ještě Galaté se neobře
ku poznání pravého Boha, nébrž jste otro zali, a že Pavel jenom toho, v čem již byli
čili bohům domnělým, neskutečným, nejesto poklesli, dotýká. Ale prvnější výklad obyčej
tným, sloužili jste těm, jenžto podstatou bo nější jest. O křesťanských nemluví svátcích,
hové nejsou, sloužili jste nebohům. Jiný jest jak samo sebou zřejmo. Povaha obřadu ařád
stav váš nyní, ač jestli že svévolně se ho St. Z. byla předvěstná a stínové zanikli,
nezbavíte. Nyní ale, dí, poznavše Boha, ano když vzešlo slunko Nového Zákona. Povaha
od něho poznám jsouce, netoliko jste pra křesťanských řádů v církvi má více svátost
vého Boha skrze hlásání evangelia poznali a nou povahu, ale 1 ta se promění při příští
tudy otroctví zbavení byli, Jo. 8, 32. ješto Páně v pozírání a vidění; ale ani pohanských
pravda člověka osvobozuje; nébržá sami jste dnů posvátných a neposvátných. osudných a
od něho poznánt, uznáni či milováni, ješto neosudných na mysli nemá, ješto o vraco
vás za syny přijal 1. Jo. 3, 24. a veškerými vání se jich do St. Z. mluví a tudy ztenčuje
blahostmi obmyslil 1. Cor. 8, 3. Bůh uznal a Smžuje vážnost obřadů těch zašlých, ač
jejich známost o něm býti pravou a odplatil jindy posvátných i předepsaných. Neučili oni,
tu jejich k němu přivinulost velikými dary že kdo chce, může zachovávati obřady St. Z.,
a milostmi 3, 2. Tudy se s podivením táže: nébrž zachovávání to potřebným býti kladli.
kterak obracujete se opět ke mdlým a nuzným Tato jejich k obřadům židovským příchylnost
ho bázní naplňovala, aby snad všecko jeho
bracují, nejsou titéž, jimž dříve otročili, nébrž u nich pracování a namáhání na zmar ne
dříve modlám a nebohůmsloužili, nyní ale splynulo. Což i dí: Bojím se o vás, abých
ješitným teď již obřadům a stínům Starého snad nadarmo nepracoval mezivámi. Kdoza
Zákona; živlové tedy rozdílní jsou, ale stav jisté u víře nesetrvá, ale jí odpadne, při tom
týž jest, otroctví a podrobenost, tak že mohl veškera snaha nadarmo vychází. Ano 2. Petr.
říci ap., že opět se obracují k počátkům, zas 2, 21. bývá druhdy lépe nepoznávati cesty
dětmi se stávají nedospělými. Tudy slovo spravedlnosti, nežli po posndáníjí spačovati se
opět. Jiní vykladatelé dorývají na jiný význam od né a tak poslední věci své činiti horší
slova opět a slyší slova ta v ten spůsob, že nežli první. Nedí: Nádďarmo jsem pracoval,
pohané křesťanstvím jako jedním člověkem nébrž bojím se, abych snad nepracoval darmo.
3, 28. se Židy se stavše sami ideálně kázeň Chce říci, vece Zlatoúst, ještě loď není stro
Starého Zákona podnikali a obřadům jeho skotána, ale vidím bouři, která troskotem ob
sloužili Col. 2, 11. A tudy zachovávání od těžkána jest. Proto se bojím, ale ještě jsem
nich Starého Zákona zpáčením, zpátečenstvím se naděje nevzdal. Na vás jest všecko opra
či zpětením nějakým bylo. Zivly, ceremonie viti a utišení spůsobiti. Tak Zlatoúst. Mluví
a řády staré, úmluvy nazývá mdlé, bez pů očividně láska z Pavla, která by je spasila
sobení pravého ospravedlnění, nuzné, že od a zabránila nebláze jejich.
Aby pak takovým zlým koncům nad
loučeně od Krista nechovaly v sobě milosti
B. svátostí, nejsouce leč stínové Hebr. 10, běhl a vyhověl, přičinuje napomenutíněkterá,
1. Dokud evangelium po celém světě nezá při nichžto svojich k nim poměrů, nám ne
řilo, dí sv. Jeronym, měl Zákon Starý záři docela známých, dotýká a tudy slovům jeho
svou; ale ovšem před slunkem Nového Zá dokona vyrozuměti věc nelehká jest. Dává
kona, hvězdy St. otměly. Nebo tu větší jest se apoštol citem bolesti a lásky vzájemně
než Salomoun.
vésti a tudy mluvu svoji proměnuje, již těše
Opět, znova vece ř. t. a má větší důraz, je, již na ně dorývaje, již slzám svým prů
jakoby apoštol pravil znova, z počátku chod dávaje. „Buďtejako já, vece, nebo 1 já
Chcete veškerá ta občasí pěstounství zákon jsem jako vy. Slova tato neodnášejí se k
ného podnikati. Jha znikše, již kterak opět lásce nějaké, jíž by se od nich dožadoval,
pode jho se podklonujete? Jho nynější bylo nébrž hledí slova ta ke spůsobě života, aby
jinaké, avšak přece bylo jhem. Což vůbec se mu v tom připodobnili. Já stal jsem sg

| počátkům
? Zivlové,
počátkové,
knimž
se
o
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Řekům Řekem, 1. Cor. 9, 21. osvojil jsem
sobě svobodu evangelickou a oprostil jsem
se od úvazků a závazků St. Z., pokud mne
Kristus jha toho zbavil; buďte tedy jako já,
rovně se šije své jarmo to svrhněte, ješto já
byv Židem, pro vás pohany stal jsem se jako
vy. Při obnoveném tomto napomínání tane
mu na mysl některé to strohé slovo, jehož

pobytu ; slovo dřívěji nadesýlá, že před po

sláním listu tohoto apoštol po dvakráte u
Galatů zdržoval se. Ve mnohých souženích
jsem blahověstil vám a dokládá pokušením
vaším na pleti mé nepohrdli jste, aniž jste ho

zavrhli. Někteří rkp. čtou pokušením mojím,
což sice jasněji se slyší, ale také co vniklá
glosséma podezřelé jest, smysl nemění se.
v listu svém k nim užil; 1ividí se mu při Nebo pokušením vaším t. Galatů nazývá ony
dati některá jiná slova, jimiž by obtoužnost svízely, sužby a tužby, chudobu a uníženost,
oněch předešlých zlahodněla. Prosím vás, ve které si u nich vedl a kterou oni se 0
bratří; napomínání moje z lásky přichází, všem urážeti, pokoušíni býti až i klesnouti
aniž důraznější řeč moje z toho pochází, že mohli; pokušení vaše, dí a značí následek a
bych se od vás uražena býti cítil; nebo nic účinek té chabosti a mdloby své, o níž přede
jste mne neurazili a tudy já ne z nějakého slal. Pokušení moje podle jiného čtení jsou
hněvu, aneb z nevole a nechuti nějaké vám titéž svízelové a soužení, jež Pavel podnikal
domlouvám, nébrž z lásky k vám a k spa a která pokušeními slují, jak Jac. 1. 2., po
sení vašemu. Podle toho výkladu slova Nic něvadž souženími víra a ctnost zkušena bývá.
jste mne neurazí poutají se s předešlými Převládá čtení Vulgáty. Viděti, že pokušením
větami. Leč jiným se vidí slova ta k násle zve totéž, co dříve jmenoval mdlobou pletě.
dujícím co nějaký úvod táhnouti. Počíná prý Nevadily jim ty neslibné věci, aniž jich mátly
jimi chlácholiti mysl jejich a připomíná jim aneb k tomu přiměly, aby Pavla sobě méně
vlastní jich k němu přítulnost, aby tím snáze vážili, jím pohrdali ; jej sobě znechutili a
napomínka jeho se v nich zaštěpila. Vazba jím opomítali; nébrž přese všechny ty ne
prvá jest průvodnější. Mohl apoštol poru slibnosti a neúhlednosti, vece dále, jako an
čiti, nebo byl povědom sobě práva svého; děla Božího přijali jste mne, jako Krista Je
ale volí raděj prositi a aby tím spíše prosba žišee Bylo by to přirozeno bývalo, kdyby
se ujala, zůve je bratřími, moha je syny byli tehdá Pavlem opomítli, ale neučinili
svými nazývati. Není nic lahodnějšího, vece toho a prokázali se povážlivýmia chvály hod
sv. Zlatoúst, než ta duše svatá, nic sladšího, nými; tak sám Pán Mt. 11, 6. blahoslaví ty,
nic jemnějšího. Sotva nasadil ránu, již olej jenž se nepohoršují na něm. Stupňovaně
na ni vylívá a k výslipkám lásku a chválu praví anjela a pak Jesu Krista a značí Svr
chovanou účtu, lásku a důvěru, se kterou
přivtěluje.
A tu jim připomíná předešlé doby, když jej u sebe přivítali za blažené se pokládajíce,
byl poprvé do Galatie přišel, aby tím lehčej že jim Kristus Pán takového poslal posla.
a snadněj je k úmyslu přivodil. Váte pak, Sv. Ignatius Muč. Ef. 6. vece: Každého,
vece, že se mdlobou plelě kázal jsem vám jejž hospodář posýlá na hospodářství své, tak
jíti dlužno, jak samého poslatele. Pa
evangeltum již poprvé. (Co jsme přeložili se nám přijí
mdlobou mělo by vlastně zníti pro křehkost, trno tedy, že ku biskupu jako k samému
pro mdlobu jsem vám kázal t. j, pro neduh Pánu pohlídati máme. Kďdežjest, táže se jich,
těla nemohl jsem dále jíti a byl jsem při tedy ta blaženost vaše, jížto jste za šťastné se
nucen u vás ostati a tudy vám hlásari. Avšak pokládali. To je nejbližší výklad. Jiní méně
o takovém přinuceném hlásání nevíse a tudy vhodně rozamějí blahoslavenství, jímž odjiných
jmí mdlobou slyší mdlobu
a nestateč Galatův za blažené pokládáni byli. Příčinu toho sebe
a vykládají, musel jsem u vás délo ostati a blahoslavení někteří praví býti, že takovéhojste
všelijak se k vám schylovati a ku pochop apoštola od Boha dostali. Leč lépe jiní rozu
nosti vaší snižovati se. Jiní ale překládají mějí o blahání, jakým se blahoslavili pro převe
ve mdlobě, v nestateči a slyší buď o zevněj liký dar víry, pravdy a milosti a že ze vděč
šku jeho neúhledném a o tom, čeho dotýká nosti takovou láskou ku Pavlovi zahořeli. Tako
2. Cor. 10 8. přítomnost těla či postať osobná vá zajisté byla vaše ke mně přítulnosta při
mdla a řeč chabá. Buď raději — a ten jest vinulost, že vám svědectví jistě vydati mohu,že
vyklad nejdopadnější — otrudech, úzkostech, byste byli, by možno bylo, oči svoje vyloupali a
starostech, pronásledováních, svízelech a ne mněda'i. Příslovím u všechněch národů běžným
bezpečích, jimž každodenně podrobena ho vroucnotu lásky a jich k němu přítulnosti vy
býti viděli a z nichž tudy mdlob přemnohých pisuje. Láska jejich k němu a jejich k uěmu
se do něho domýšleli. V takových okolno přítulnost svrchovaná byla. Takto druhdy,
stech neslavných a neúhledných kázal jim praví Pavel, s uboléváním pamatujíc na to,
evangelium dřívěj? hned při prvém u nich kterak se nyní k němu povahují. Pavel se
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strany svojí ničeho se nedopustil, čím by se
o tu jich k sobě lásku připraviti mohl, tudy
táže se, jakou měrou se to dálo, že ode pří
tulnosti té upustili a v protivnou stranu se
obrátili.
Tedy-li, ptá se, nepřítelem vaším stal
jsem se, pravdu pravě vám? Místo nepříte
lem stal jsem se chtěli někteří překládati ne
návistným jsem se stal vám? berouce slovo
čyOo0gpassivně. Leč toho významuslovo to
v Novém Zákoně nemá. Dříve ho považo
vali a ctili co přítele, otce a dobrodince svého,
kterak nyní tak v brzce jej svým nepřítelem
klásti mohli? Stal jsem se, vece apoštol,
véyova;již pak lze se tázati: Kdy se stal?
Listem tím se to nestalo, ješto ho Galaté
ještě nebyli přečetli; při první návštěvě to
také nebylo, ješto raději je blaženstvím na
plnil. Patrno tedy, že še táhne k druhému
u nich svému pobytu, při němž pozorovav
již něco z vrátkosti a viklavosti jejich vůči
jim pravdu vyjádřil. Tak se 1 tu spravdilo,
co přísloví praví, že: Pravda plodí nenávist;
avšak pravda musí nám nade vši přízeňbýti.
Darmo byste se byli křesťany stali, kdybyste
v Zákon Starý co k spáse potřebný se uva
zovali; tak pokládati můžeme, ač ostatně
těžko určiti, co vlastně ap. tu na mysli má,
an dosti sice bylo pro Galaty věci té vidomé
dotknouti. Zdá se ale, že o usilování Žido
vátelů Galaty na stranu svou přivésti a tudy
pod Starý Zákon podjařmiti mluví, poněvadž
hned dokládá: Zárlé o vás nedobře: horlí 0
vás, hledají vás získati a nakloniti k službě
té a k osobám svojim nedobře t. j. s vaší
věčnou škodou a s úmyslem nedobrým. Což
hned místněji vysvětluje: odloučit? vás zajisté
chtějí, abyste o ně horlili. Odloučiti vás chtějí
ode všech jiných učitelů a přede vším ode
mne, aby vámi sami a docela vlásti mohli;
ovšem pak tím vás od svobody v Kristu a
od Krista odloučí. Nejmenuje jich, poněvadž
Jim byli povědomi a známi, a ješto se mu
neviděloje jmenovati. Tak sv. Ignatius Smyrn.
O.: Jména jejich, an nevěrci jsou, nevidělo
se mi zaznamenati; alebrž jen vůbec je při
pomínati leda až se obrátí k umučení Páně,
jenž jest vzkřísením naším. Místo vyloučiti
čte syrský text vloučiti, sklíčiti, zavříti v obor
svůj tak, abyste se k nikomu jinému přivi
nouti nemohli; což na jedno vychází, ačkoli
čtení to jenom nedopatřením povstalo, an
četl eyalelca« místo

čxuAečoceu.Ještě

postře

hujeme, že vyloučení to jinam a jinam bylo
potahováno, buď ku pravdě, buď ku křesťan
ství, buď ku Kristu atd. Nám se vidělo je
slyšeti o osobě Pavlově.
Od horlení toho Pavel námětek béře
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promluviti o pravé horlivosti. Na obrat musím
vám raditi raději horlení jiné: O dobro hor
lete v dobrém vezdy; o dobro, o dobré věci
se snažte, jich pílejte, po nichstůjte, nevšak
po těch lichoučitelech a po jich lichoukách ;
v dobru, v dobrém úmyslu usilujte o věci
dobré vezdy, netoliko za přítomnosti mojí u
vás, něbrž také za mé odtomnosti. Tak Vul
gáta a rkp. B. čtou. Jiní ale rkp. místo
ČykodoVe čtou lépe čyAodoGm v infinitivu

a

tudy přijde vyložiti: Dobře jest, slično jest
horliti v dobru vezdy, v dobru, ve věci dobré,
ve ctnostech vezdy, netoliko za pobytí mého,
nébrž 1 v nebytí mém u vás. Tím ukazuje,
že nepřítomnosti apoštolovy oni lichoučitelé
použili k odvedení Galatů ode Pavla a ode
pravého křesťanství. V slovích těch chvála
spolu i výtka se nalezá; ale výslipka ta co
nejmožněji zahalena, aby snad jich neurážela,
ješto výslipek svojich hojněji byl užil. Ne
dopadně slova ta někteří vykládají o horli
vosti apoštolově, jenž vezdy i ve své příto
mnosti 1 v nebytí svém u nich 0 ně pečliva
a snažna se býti tu praví. Ostatních výkladů
pomíjíme.
Při upamatování jich horlení 0 ty licho
učitele a o přivinutí se k nim rozvlnili se
citové a rozjihla tužba a láska apoštolova
ku Galatům ; i vylévá se k nim v ta slova
pěstěnosti a přítulnosti: Synáčkové mojt, kte
rými opět bolezním, ažby Kristus vyobrazen byl
ve vás, Syny svými, dětmi je jmenuje, po
něvadž je na víru obrátil a tudy pro Krista
zplodil. Kterými já opět bolezním vece; opět,
ješto jsem již jednou to podnikal, ale nyní
pro vaše od Krista odpadnutí znova podstou
pati musím ; jednou jsem zrodil, ale že se
opět strhujete Krista, tedy vázníopět bolestním,
ku porodu pracuji, nejinak než rodička, jenž
na bůlech se povahuje a s velikým úsilím
dítětem omladnouti a je zroditi namáhati se
musí. Užívá slova od matek a rodiček vza
otého bolezním vámi pro vytknutí lásky své
a trudů svojich a svých o ně péčí. Mohl je
apoštol odsaditi, mohl je zavrhnouti Co ne
dochůdčata, ale tomu odepírá láska jeho.
Raději znova bůle mateřské s nimi podni
kati hodlá. Apoštol tuto, vece Zlatoúst, před
stavuje matku o děti se strachující; spatřuješ
otcovskou ano mateřskou útrobu, spatřuješ
úzkost jeho, slyšíš jakou kvilbu vydává, mno
hemtruchlivější než bývá při boleznicech. A
sv. Řehořpraví: Ti jsou praví pastýři, kte
ří jsouce dle kázně otcové, podle lásky mat
kami býti umějí. Dává P. příklad, s jakou
duchovenstvo láskou a snahou 0 svěřence
starati se povinno. Ciní pak to Pavel a rodí
je znova, ažby Kristus byl vyobrazen v nich,
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až byste dokonale tvářnost Páně na sobě
nesli, ve Krista se správně a zcela oblékli,
pravou nauku jeho čistou drželi a mravy své
podle ní upravili; ovšem pak — a k tomu
ozvláštně prohlídá — od St. Z. již odestali,
ku Kristu jedinému se přivinuli a od něho
samého s pominutím a odvržením obřadů
starých ospravedlniti se dali. Nedí: až byste
připodobněni byli Kristovi, nébrž ažby Kri
stus vypodobněn či vyobrazen byl ve vás, což
mnohem více jest. Matka a otec spojili
v apoštolu svou lásku a svou přítulnost.
Matka jednou jenom čije bolesti porodu, pa
stýř duchovní je čije po celý život. Není
dosti Kristovi roditi syny a dcery, potřeba
je činiti, aby se Kristu hodili, potřeba denně
v nich obličej Páně vytvařovati. Může-li býti
co důstojnějšího, co svatějšího a více hodno
ctižádosti lidské ? Toho převelmi apoštol že
den jest a dychtiv a tudy přerád k nim řeč
svou tak nastrojil, aby se účinkem nemi
nula. v
,
2.
7
.
., v
Leč nyní neví, jak věci u nich stojí a
jakby tudy upraviti měl mluvu svoji. Proto
dí: Chtěl bych u vás nyní meškati a promě
niti hlas svůj; měniti svou řeč podle polo
žení vašeho, podle okolností vašich a dle
vaší potřeby, buď totiž se k vám přimíleti a
pěstěně vám zamlouvati se, buď opět, kdyby
toho potřeba byla u některých, pěstoty té
mateřské líšiti se a co mátorný otec sobě
počínati. Věda ap., dí Jeronym, že vícepů
sobí řeč ku přítomným mluvená, želá hlas
listovný zaměniti na přítomnost a živým hla
sem K nim promluviti. Tak knězovi potřeba
znáti povahu svěřenců svojich. Lékař neví-li
jak působil jeden lék u nemocného, nemůže
souditi, má-li s týmž lékem pokračovati či
jiný lék dáti. Rodičky zajisté a matky s
rozenci svými ve všeliké vášně se strojí, aby
je k žádostem svojim naklonily a Pavel sebe
k matce přirovnává v. př. Ješto ale od nich
vzdálen jest, tedy neví, jak mluviti. Nebo,
vece, rozpáčím se nad vámi, jsem nad vámi
v pochybách, v rozpacích nevěda přísně-li či
lahodně počínati sobě potřebí.
Po takových pěstotách, prosbách a zá
mluvách apoštol opět vrací se k důvodům
novým, jimiž by je od řádův St. Z. odvedl.

©

se praví, nebo to jsou dva zákonové;
jeden sice na hoře sinajské k služebnosti
plodě, jenž jest Hagara. 25. Nebo Sinaj
hora jest v Arábii, jenž přiléhá k ny
nějšímu Jerusalému a slouží s dětmi
svojími. 26. Ona pak hořejší Jerusalém
svobodna jest, jenž jest máti naše. 27.
Nebo psáno jest: Vzvesel se neplodnice,
jenž nerodíš, vzjásej a vzvolej, která ne
bolezníš, poněvadž mnoho dětí má opu
štěná, více než ta, jenž má muže. 28.
My pak, bratří, podle Izáka, záslibu sy
nové jsme. 29. Ale jako tehdá ten, jenž
se byl podle těla narodil, pronásledoval
toho, jenž podle ducha, tak i nyní. 30,
Ale co dí Písmo? Vyžeň děvku i syna
jejího, nebude zajisté dědicem syn děv
čin se synem svobodnice. 31. Protož,
bratří, nejsme synové děvky, ale svo
bodnice, kteroužto svobodou Kristus nás
osvobodil,
Ze samého zákona čili z písma apoštol
vede důvody, aby ukázal, že již pod zákonem
nejsou, a že tedy zákonu se podrobovati ne
prospěšno, zbytečno, ano i škodlivo jest. Již
výše nejednou ze zákona dovozoval nepo
třebu téhož zákona pro křesťany; nyní to
činí jinotajným výkladem příběhů ze života
Abrahamova co té osoby, jenž v největší u
Židů vážnosti stála. Ješto výšeji Gal. 3, 29.
pravil, že jsou semenem Abrahamovým slíčně
a příhodně vyvodí, že příběhové Abrahamovi
se k nim co k rodině jeho odnášejí. Otáz
kou v. 21. si strojí cestu k důvodění svému:
Povězte mně, di, vy kteří pod zákonem býti

hodláte, nečetli-li jste zíkona? Tak vulgáta ;
B*DEFG čtou nečtete-lčžv praesentě a obecný
t. ř. čte dle ABCK N: zdkona-li neslyšíte či

neposloucháte?
Všechna
tačtení
neliš
se

co do smyslu, jenž jest zřejmý, všady ode
sýlá čtenáře své k St. Z., aby samými jeho
výroky o neplatnosti jeho je přesvědčil.
Obracuje se očividně k těm, kteří ještě
zákona nepodnikli, avšak se ku přijetí ho na
chylovah. Netáhne se k soukromému čtení,
21. Povězte mně, kteří pod záko— nébrž k veřejnému, jak z nejlepšího tuto čtení
nem chcete býti, nečetli-li jste zákona? vysvítá, předčítání se potahuje. Viděti, že v
22. Nebo psáno jest, že Abraham dva nejstarších církvech Zákon St. se předčítával.
syny měl, jednoho z děvky a jednoho Slovo zákon s důrazem napřed klade a tím
hodlá jim dáti na um, že sám zákon odsu
ze svobodnice. 23. Ale ten z děvky zuje židování jejich, jakož jim i vytýká, že
podle těla se narodil, kterýž pak ze svo výrokům starozákonným nedobře vyrozumí

bodné, skrze zaslíbení. 24. To jinotajně

vají. Viděti také na oko, že slovozákon
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dvakrát položeno jest, ale v rozličném vý- | nili se ozvláštně příběhové a příhody toho,
znamu, značíc na prvém místě ústav staro jejž Bůh vyvolil, aby v něm počátek vzalo
zákonný a na druhém místě patero knih dílo spásy. V Abrahamu otci a vzoru věrců
Mojžíšových. Ve slově Aodláte býti značí se dva řádové spásy předpodobeni, řád přípravný
osudná schýlenost člověkova; pokaženost a řád svrchovaný; nebo těma dvěma ženama
srdce lidského taková jest, že miluje jarmo a těma dvěma jich synoma naznačeny jsou
hříchu více, než svobodu v Kristu. I potřebí ty dvě úmluvy Starého a Nového Zákona.
modliti se, aby nás Bůh nevydal v neblahou Jednu na vrchu Sinajském sloužiti splozujíc,
tu náklonnost, nébrž nás vypěstoval pro svo kteráž jest Hagar.
bodu svou. A již v. 22. 23. klade příběh,
Zákon Starý vyobrazuje se Hagarou
děvkou a nevolnicí, která sice dříve Abra
jenž mu za podlohu důvodění slouží.
hamovi syna porodila, ale nevolnicí a otro
syny, jednohoz děvky a jednoho ze svobodnice; kyní ostala, aniž rozenci svému dědictví pra
ale ten z nevolnice podle pleti narodil se, ten vého svobodného syna a potomka Abraha
ze svobodnice podle zaslíbení. Veleznámy jsou mova přisvojiti mohla. Takto dán byl na
věci ty, jichž namyká apoštol. Syn z nevolnice hoře Sinajské a zplodil Židy nevolníky, jenž
Hagary narozený byl Ismael, syn svobodnice jarmo a manství zákona podniknouti museli
Sáry, paní Hagařiny, byl Izák; synové ne a vněšnými a zemskými sliby k zachování ho
volnic takových, jakou byla Hagara, nemí přivabování a strohými pokutami od pře
vali účasti v dědictví, nébrž je otec. libo stoupání jeho odhrozováni bývali. A velmi
volnými dary odbýval Gen. 25,5. 6. Měl sice dopadně Šinajem horou služebnost se vy
Abraham jiné později syny z Ketury, po smrti obrazuje. Nebo, vece ap., Sinaj jest hora v
Sářině narozené Gen. 25, 1. 2. 3. 4., leč po Arabů, jenž (odpovídá, se pořaduje, přilehá)
něvadž ku podobenství a k důvodění Pavlovu sřaduje se s nynějším Jerusalémem a slouží
potřební nebyli, tedy jich tu mlčením po s dětmi svými. Tak čte Vulgáta a s ní CFG
míjí; sv. otcové ale je k heretikům přirov a N. Dí: Sinaj jest hora v Arabii, jenž spo
návali. Ismael narodil se obyčejným během jena jest s nynějším Jerusalémem. Jerusa
přirozeným a tělesným z nevolnice, jenž plod lémem nynějším značí město ve svaté zemi
nou mocí nadána byla a tudy jak vece Pavel a staví je proti nebeskému Jerusalému. 8
narodil se podle pleti či po pleti. Takovým ním praví se hora Sinaj spojena, sjednána,
během nenarodil se Izák, syn svobodnice Sáry, soumezna, souřadna £. j. Jerusalém na tomž
která byla neplodna a nad to již dávno onoho pohoří vystaven jest, ku kterému hora Sinaj
věku dosáhla, v němž ženy také plodné ro se čítá. Dle vulgáty sv. Pavel z obapolného
diti přestávají. "Vudy vece apoštol: čen ale stýkání se téhož pohoří příbuznost Jerusa
ze svobodnice; Izák syn Sáry paní, narodil se léma a Šinaje dovodí a spojena jest toli co
skrze zaslíbení, skrze moczvláštní Boží, skrze souvisí, mezuje, váže sp, poutá se. Leč lépe
zvláštní zaslíbení Abrahamovi a Sáře učiněné jiní příbuznost tu nekladou zeměpisnu, nébrž
Gen. 17, 15. nn. 18, 11., když již plodi duchovnu býti, Pavel totiž shodu Starého Zá
vost jich utlumena byla Rom. 4, 19. Ismael kona s horou Sinajskou vyličuje. Sinaj jest
byl syn pleti, Izák syn milosti B. Hebr. 11, úrupná hora v Arabii, za hranicemi země
11. Podestřev tu událost za podlohu, již nyní svaté a patří ku krajině, z níž otrokové po
cházejí a tudy přiléhá, podobna jest a na
mají toliko smyslu písemného, nébrž Duch stejné řadě leží duchovně s nynějšímJerusa
sv. aneb vůbec prozřetedlnost Boží tak věci lémem, t. j. se synagógou, či s církví staro
ty nastrájela, že hlubší smysl pod rouškou zákonnou, která pod službou Starého Zá
Jitery se v nich kryje. Jtnotaj pod rouškou kona se nalezá; to jest hora sinajská pře
děje pravdu tají a ukrývá. Ze se v písmě slíčně k tomu se hodí, aby povahu a služeb
pod halinou písmene tají vyšší pravda, znali nost St. Z. naznačovala a ty lidi věštila, jenž
již vykladatelé židovští, a tím více svatí ot pro úrupnost mysli své museli hrozbami k
cové typickou povahu Starého Zákona uzná vyplňování předpisů B. doháněni býti a nyní
vali, táhnouce se k výroku Páně Mt. 11,13., mimo zaslíbení zůstali a vně dědičnosti se
že celé. písmo má ráz prorocký. A tudy i nalezají. Dí apoštol: Sinaj a Jerusalém na
osudové osob, jenž S vyjevováním ústavu lezají se nastejné míře. Jerusalém co hla
spásy Boží souvisí, typickou povahu mají. vité město Zidovstva, kdež Zákon Štarý k
Apoštolovi tajemství to zahalené odhaleno a plnému uskutečnění přišel,zakládá svou slávu
odkryto bylo Duchem sv. 2. Petr. 2, 20. Ja a důstojnost docela na zákonu daném na i
kož celý zákon typickou, předvěstnou a na naji. A tudy děti Jerusaléma pod jarmem
obraznou povahu měl, tak povahy té účast nevolnictví jsou, jak bylo dítě Ismael. Recký
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text čte: Nebo Hagara jest Sinajská hora v
Arabii. Rozdíl mezi tímto čtením a přede
šlým, jehož vulgáta a s ní CFG a spolu si
najský kodex drží se, záleží v tom, že se v
druhém textě slovo Agar přidává, jež čtení
první vynechává. Smysl druhého čtení jest,
že hora Sinaj jiným jménem se nazývá Agar.
Toho potvrzuje sv. Chrysostom. Harant z Pol
žic tolikéž svědčí, II, 77, že pohané arabští
a mouřeninští tu horu Agar neb Tur jme
nují a volá se na Odoarda Balbosa. Apo
štol tedy v tom, že Sinaj hora, na níž zá
kon nevolníkům dán byl, Hagarou u zemců
sluje, vidí sličnou shodu s významem, jenž
Hagaře nevolnici sluší *. j. Hagar a Sinaj
mají týž význam, t. j. vyobrazují Zákon Starý,
jenž vydán pro nevolníky. Sama Hagara po
cházela z Egypta Gen. 10, 1. ale pocházejí
od ní Arabové.
Poněvadž slovo Agar někteří rkp. ne
čtou a ono nesnázi působí, tudy se ho ne
jedni zbaviti hleděli, domnějíce se, že čtení
Agar povstalo z částice 780 s přistaveným a.
t.j.adloí, že totiž jiní místo spojky déčtou y4o.
Byla prý slova ta napřed na kraji napsána
©. yao, leč nedopatřením pisců přijata byla
do samého textu. Nepodobného toho výkladu
o povstání onoho přídavku zhola nelze při
pustiti, ješto čtení to znamenití rkp. mají.
Také těžko sobé vyložiti, pročby někdo při
pisoval slovo Agar k slovu Sinaj, kdyby pů
vodně slovo to od samého Pavla nepochá
zelo, an text beze slova toho snáze plyne.
Připomínáme ještě, že sv Augustin (ctr.
2. epp. Pel.) světce St. Z. k Novému Zá
konu co syny Sářiny počítaje ty křesťany,
jenž jenom hrozbami ku plnění zákona se
připuzovati dají, k Zákonu Starému přilicuje.
Nynějšímu Jerusalému přiléhá, připodobnuje
a přiřaduje se Sinajská hora; obyvatelé Je
rusalémští t. j. Židé vůbec, jež tu vesměs
tím částečným jménem zahrnuje, byli potomci
těch, jimž zákon služebný vydán byl, jakož
pak oni neméně než tam ti, pod těrchou
Starého Zákona se nalezají. Slova a slouží
se syny svými mohou se vázati buď s Jeru
salémem a tu udávají příčinu, proč nynější
Jerusalém s Agarou dle řeck. aneb dle lat.
se Sinajem přirovnával, poněvadž totiž po
dobně pod službou St. Z., se nacházejí. Jiní
vážou slova ta s Agarou či Sinajem co po
dobiznou St. Z. a vykládají: Zákon Starý
vyobrazený Agarou a Sinajem slouží službou
dotčenou, jakož Agara otrokyně zrodila Isma
ela otroka a otrocké potomstvo jeho, tak
podobiznou tou vyjádřeno, že Zákon Starý
otroky plodí a rodí.
Vyloživ jednu část své allegorie o Aga

©
©

ře, přistoupá k výkladu části druhé o Sáře
a Isákovi co podobiznách Zákona Nového.
Ona pak vyšná (vrchní) Jerusalém svobodna
jest, jenž jest máti naše. Kratčeji si tu ap.
vede, než při výkladu části prvnější, některé
věci přimysliti ponechávaje. Kdyby byl stejnou
měrou, jak tam výše, i tuto při druhé části
se pronésti hodlal, bylby bezmála takto pro
jadřoval se: Druhý pak zákon s hory stonské,
kterýž k svoboděplodí; jenž jest Sára (pří
ležitá, podobná), příliená s Jerusalémi vrchné,
a ta jest máti naše. Leč poněvadž věc ty
lehko doplniti se dají, pouští je ap. Sára a
Zákon Nový shodují se ve svobodě; Šára
byla paní a Nový Zákon prost jest jha sta
rozákonného; obojí. také rodí a plodí svobod
níky. Vrchní, vyšnou, hořejší Jerusalémí na
ozývá církev Nového Zákona, podle původce
Krista s nebe přibylého a do nebe vstoupil
lého, pro povahu její nebeskou a pro ne
beské jimiž oplývá dary, pro mnoha údů
jejích život nebeský a pro ustavičné po vy
šinách nebeských toužení její. Nazývá ještě
církev tu Nového Zákona máteří, an dí jenž
jest máti naše, poněvadž ze židů a z pohanů
lidé skrze ni k novému životu synů Božích
spojeni bývají. Církev na zemi jest nějakým
předujetím říše nebeské, schýlením nebeského
Jerusaléma. Ta matkou jest naší, ta nás zro
dila; kdo po zemských touží dobrech a roz
košech, ten patří k Zákonu Starému, ten se
odříká svobody ducha. Dí naše t. j. křesťanů.
Křesťan tudy každý jest s výše jak. církev,
kterou co matku ctí, jenž ho zrodila pro
nebe, pro nebe ho pěstuje a vychovává. Jak
bychom měli církev svou milovati! Jak ple
sati nad ní, pro lásku její a pro pojití její s
nebe, s jakou úctou bychom se k ní míti
měli! Kdo církev svou co matku miluje, ne
může bez rozkoše viděti ji růsti a se roz
plozovati. Byla by to ale neblahá plodnost,
neroditi než pouhé roby a otroky. Blažená
církev, jenž má toli králů co synů! Text ř.
čte: jenž jest máti nás všechněch; čtení sice
důraznější, ale méně průvodnější.
Poslední výrok svůj, že církev Sárou vy
podobněná jest máti naše, ap. slovy proro
ctví starozákonného vysvětluje a odůvodňuje.

Činí
toslovy
Jes.
54,
1.nm.:
Vese
sene

plodkyně, jenž nerodíš, vzplesej a vzvolej, jenž
nebolezníš; nebo mnoho jest synů osamělé, opu
šťěné, věce nežli té, jenž má muže. Slova pro
rokova odnášejí se k Novému Zákonu a před
povídají obrácení se nesčíslného lidstva k
církvi Kristově; Sáry jenom, jenž tak dlouho
osamocenou byla bezdětkyní, potud se do
týkají, pokavad církev Nov. Zák. předobra

zovala.
Vesel
secírkvi
Nov.
Z.neplo

Gal. IV, 21 —91. Důkaz z Písma o nepotřěbě zákona pro křesťany,

jenžto's, jako druhdy Sára neplodnice, před
přibytím Kristovým žádných ctítelů a násle
dovatelů, žádných dětí neměla! Vesel se ano
vzplesej a vzvolej s radostí a S jásáním ty
jenž nebolezníš, ku porodu nepracuješ a ne
rodíš; v tom že nebolezní, nevojetí, nepod
níká bůlí, viděti, že neplodkyni není pro ne
stateč, nébrž pro panenskou povahu svou.
Nebo druhdy bude mnoho synů tobě osamělé
a opuštěné dáno, více nežli té, jenž muže má;
tím udává příčinu, proč ji ku plesotům vzbu

D9

Dále veda ono porovnání vece, že povaha
obojího zákona a obojího vyznavačstva od
sebe velice odchodna jest, což se i skutkem
a životem projevovalo a projevuje. Ale, dí,
jako tehdáž narozenec podle pleti pronásle
doval narozence podle ducha, tak se ť posa
váde děje nyní., Narozenec po pleti jest, jak
víme Ismael, narozenec po duchu jest Izák.
O pronásledování nějakém nečteme určitěji
v písmě sv.; leč shodují se vykladatelé, že
apoštol hledí k Gen. 21, 9., kde čteme: U
zřevší Sára, če syn Agary egyptské pohrává s
lzákem synem jejím, řekla k Abrahamovi: Vy
vrhní děvku tu 1 syna jejího; nebo nebude

©zoval.
Mnoho
jest
synů
t.j.ustanovil
Bůh,

že jich přemnoho bude; přítomného času pro
vytčení jistoty užívá. Osamělou ji nazývá pro
touže příčinu, za kterou ji nazýval neplod dědicem syn děvěm se synem mým Izákem.
nicí. Více budeš míti vyznávačů, nežťa, jenž V čem to pohrávání záleželo, o tom nesnadí
muže má, t. j. nežli synagóga čili církev St. se a myslí nejedni, že to půtka nějaká byla,
Z., k níž jen Zidé národ nevalný se přizná v níž Ismael Izáka zkaziti usiloval; tak
val, ješto se k tobě nesčíslní národové 0 aspoň 2. Reg. 2, 14. hra se rozumí vojen
brátí. Sára dlouhá leta neplodnou zůstávala, ská. Jiní podle Ex. 32, 6. slyší to o nějakém
nápotom ale porodila toho, z něhož nesčíslné k modlářství zavádění; jiní dle Gen. 27, 2.
potomstvo pošlo; církev na počátku beze cti o svodu k nemravnosti a chlipnosti. Jiní o
telů téměř byla, až pak veškeren svět jí za pouhém příkoří a potupení myslí a kladou
podnože dán. (Cas neplodnosti církve nové pronásledování to býti pronásledování du
kladou jiní do doby St. Z., za jehožto zlo chovní. Ve všech výkladech hlavná myšlénka
řečením nemohlo požehnané potomstvo vznik jest nějaké o Izáka ukládání a pronásledo
nouti, až Bůh sobě lid B. podruhé zasnou vání ho. Agara nepotrestala tu jakoukoli hru
bil v Kristu Os. 2, 19. Jiní táhnou to ku potupnou syna svého a tudy spolu také proti
prvé době církve křesťanské před obrácením ní vynesen byl soud od Sáry, paní její. (Co
Pavlovým, kdež zdálo se, že církev nijak z se tam dálo, to se nyné podobně děje, vece
protivenství nevynikne a potomstva míti ne ap. I za našich dob, dí ap., Židé na Krista
bude. Místo to z Jes. dle LXX uvedeno. O potupně se potrhovali Mt. 27, 29. 41, Luk.
statně poněvadž k církvi Boží nejvíce po 23, 35. v posměch jej vzali, na kříž přibili;
hanů se obrátilo a ze Zidovstva nemnoho se apoštoly a vůbec všechny křesťany podobně
k ní podalo, nejedni to místo ku pohanství V posměch vystavují, svízely jim strojí a
obracují, jak již Klement vece: Co praví: všelijak je pronásledují. Ismael byl pro
Vesel sé neplodná, která ku porodu nepracuješ, obrazem všech pronásledovatelů. Slova apo
o nás pohanech pravil, neplodná zajisté byla štola ostatně platí o všech těch, jenž pro
církev naše, nežli jí dětí dáno. Co ale praví; pobožný život a pro víru v Krista a stálost
Mnoho jest dětí opuštěné více než té, jenž má v církvi hanu, svízely a pronásledování od
muže, to mluví, že národ náš zdál se bez všelijakých ismaelů trpěti musejí. Blažen,
bohým býti, nyní ale, an jsme uvěřili, více kdo ví, že nynějšek ten neustále trvá a tudy
nás jest, kteří Boha se míti domnívají.
dokonalého míru, poklidu a pokoje církve
Již pak jinotaj tu apoštol obrací a upo tuto neočekává.
třebuje k větám, o něž mu běží. Mluví v
Ale, pokračuje dále ap. a vysvětluje ko
osobě věřících: My pak, dí, bratři, jsme po nečný následek uvedené z písma události o
dle Isáka synové zaslíbení. Čtení jiné důraz Izákovi a učiněném jemu od Ismaela potu
něji praví: Vy pak jste; leč nespolehá na pení. Ale co dí písmo? o Ismaelovi a o
dosti četných svědectvích. Podle Izáka, podle těch, jež předobrazoval, nepřátelích Krista
příkladu Izákova, jako Izák; jako Izák ob a církve. Vyžeň děvku a syna jejího, jsou
zvláštním řízením Božím a zázračným B. pů slova Sáry Gen. 21, 26., jimiž žádala od
sobením, ne pak přirozeným během narodil Abrahama, aby zahnal nevolnici i se synem
se, tak i my křesťané stáváme se syny zá jejím. (Což sice Abraham z počátku těžko
slibu, ne během přirozeným, nébrž nadpři nesl, ale na poručení Sáře po vůli učinil,
rozeným spůsobem. Podobně Rom. 9, 8. z poněvadž věc spravedlivou žádala. Ale v
toho již jim odvětovati zůstavuje, že již pod tom vyhnání naobrazovalo se vyloučení Židů
zákonem nejsou, poněvadž by sic nebyli sy z církve a z požehnaní Božího. Sv. Pavel
nové zaslíbení podle Izáka ze svobodnice, dí syn nevolnice úmyslně, aby vytknul nízký
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stav Starého Zákona; mohl zajisté říci syn
Hagary. Slova Sářina se synem mým Izákem
proměnil ve slova se synem svobodnice pro
lepší vytknutí té svobody, jenž se křesťanům

skrze Krista dostává. V tom naobrazen
osud Židů a povaha jejich, oboje pro potě
chu a pouku Galatů; měli věděti, že tvrdo
Šijnost jejich a otrockost byla předvěděna a
že jim zhola nemůže na podivenívyjíti, když
Zidé Pavla a vůbec křesťany pronásledujíce
Krista prázdni ostávají, majíce teprv na ko
nec časův se obrátiti Rom. 11, 25. Obzvlášt
ním řízením Božím nynější Jerusalém Isma
elitům t. j. vyšlému z Arabie muháamedanismu
podroben jest. Zavírá apoštol výklad před
nesené jinotaje slovy: rotož, bratří, nejsme
synové děvky, ale svoboďnice. Slova ta apo
štol sice z předešlého vyvodí, ale nepřed
kládá jich co vývodek, nébrž raději co na

pomenutí nějaké, sic jinak činí spojka protož
nesnadu a nemálo rkp. jinou částici klade
místo ní; A.C. čtou: my však co nějaký pro
tiklad proti tomu, co povědíno © povaze a
skutku služebných nevolníků. (Ovšem pak
slovy těmi Pavel svrchovanou velebnost a
vyšné důstojenství křesťanů vyličuje. Nejsme
synové rabině, porobkyně či otrokyně syna
gógy, St. Zákona, aniž nám již pod jeho
jhem býti sluší, nébrž jsme synové svobodnice,
církve křesťanské, Sárou vypodobněné, a
tudy svobodní od příkazů St. Z., kteří k 0
spravedlnění nevedou. Tou pak svobodou
nás osvobodil Krtstus. Slova ta sama sebou
světlá a jasná v někt. rkp. k násl. slovu tá
hnou se a obyčejně v ř. vyd. k násl. kap.
se přibírají. Z čehož vidno, jak úzce hlava
násl. s touto kapitolou souvisí.

Hlava V.
Pokračuje dorývati na Galaty, aby jha St.
Z. na sebe nebrali, ješto v Kristu platí
jen víra v lásce účinlivá 1—12. Dále
jich napomíná snažiti se o svobodu kře
sťanskou, jenš záleží v lásce a Duchu
13—16. Posléze 17—26. boj pleti a du
cha a skutky obou vyličuje.

sledování trpím? Tedy jest vyprázdněno
pohoršení kříže. 12. O by také odře
záni byli, kteří vás nepokojí.
Pravili jsme již na konci př. k., že úzce
spojena jsou slova její se slovy hlavy této.
V některých rkp. a vydáních ř. slova verše
prvého naší kapitoly splývají v jedno se slo
vy posledními kap. předešlé tímto spůsobem:
Svobodou, kterouž nás Kristus osvobodil, stůjte.
Rkp. ABCD. absolutně kladou větu prvou:
Svobodě nás Kristus osvobodil a dále dodá
vají stůjtež tedy. Rkp. tedy ti nejznameni
tější větu: svobodě nás Kristus osvobodil ne
vážou s předešl. větami, nébrž s násl., ješto
přidávají spojku ťeďy k slovu sčůjte. Bude
tedy bez mála nejlepší čtení: K svoboděnás
Kristus osvobodil, stůjtež tedy a t. d. Čtení
to se nalezá jak povědíno v rkp. ABCD. a
v 8. Pavel ukázal, že veškery přednosti,

1. Stůjte a nepodchycujte se pode
jho služebnosti. 2. Aj já Pavel pravím
vám, že budete-li se obřezovati, Kristus
vám nic neprospěje. 3. Osvědčuji pak
opět každému člověku obřezujícímu se,
že povinen jest veškeren zákon napl
niti. 4. Zbaveni jste Krista, kteří v
zákoně se ospravedlňujete; milosti jste
odpadli. 5. Nebo my duchem z víry
naději spravedlnosti očekáváme. 6. Nebo
v Kristu Ježíši ani obřízka nic neplatí jimiž ZŽidovníciStarý Zákon ozdobovali, ho
ani neobřízka, ale víra, která skrze lá lým jsou stínem proti skutečným a převy
sku působí. 7. Běželi jste dobře; kdož výšeným výsadám Nového Zákona; v St. Z.
porobenství a nevolnictví, ješto v
vám překazil, abyste pravdy neposlou panovalo
Novém Zákoně každý křesťan rodí se svo
chali? 8. Přesvědčení to není z toho, bodníkem a šlechticem.
kterýž vás volá. 9. Maličko kvasu všech
Již pak z té pravdy tak vítězně vysta
no těsto kvasí. 10. Já důvěřuji se o vené přechází k napomínkám mluvu svou
vás v Pánu, že nic jiného nebudete opět proměňujíc, opět si po apoštolsku vede
a důstojnost svou projevuje. Slovo k svo
smýšleti, kdo pak vás kormoutí, ponese, bodě aneb ve svobodu aneb svobodou (nebo
kdokoli jest on. 11. Já pak, bratří, tak rozličně dativ ř. dá se vykládati) klade
obřízku-li ještě káži, proč ještě proná se na počátku věty, aby všechna pozornost
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mysli na ni se obrátila; prohblídá k těm li
choučitelům, kteří Krista sice za výbavce a
osvoboditele ctili, avšak přece jho St. Z. na
šije křesťanův uvalovali. I dí naproti nim:
Ve svobodu a nikoli v novou služebnost nás
Kristus osvobodil. „Stůjtež, slovo to sice 0
byčejně se pojí se slovy ve víře, v ducha I.
Kor. 16, 13. Fil. 1, 27., avšak také o sobě
stojí Fil. 4, 1. I. Thess. 3, 8, 2. Thess. 2, 15.
Rom. 14, 4.

AStůjte, vece, čehož nedává se

tomu, jenž pode jhem se nalezá, ješto šíji
skloňovati musí; stůjtež co svobodníci s hla
vou pozdviženou a všeliké viklavosti a vrát
kosti výhost davše setrvávejte v té, kteréž
jste dostihli svobodě. Ze slova stůjte odvodí
sv. Aug., že ač vrtkajíce se a viklajíce přece
ještě neodpadli. A, vece dále, zápornou větu
ku předkladné připojujíc a nepodchycujte se
opět pode jho služebnosti. Nepodchycujte se,
nezabřídejte, nezapletejte se, nezachycujte
se, nedržte se pode jhem, neskličujte se
pode jho, nevzdávejte se pode jho; všecky
ty překlady v českých a slovanských překla
dech přicházejí a prohlídají k obrazu tomu,
že zákon jako síť a osidlo nějaké před Ga
laty oni lichouci rozestírali, je zlapati, pod
chytati, zaplésti usilujíce, tak že již potom
nevěděli, kady a jak vybřísti a vymotati se.
Act. 15, 10. nazývá Petr Zákon Starý břemenem
na šíje Židův uloženým, jehož ani praotcové
oni sami snésti nemohli. Dí opět, poněvadž
již dříve byli pode jhem pohanství modlám
sloužíce; již pak svobody dostihše neměli
opět do nevole se dávati. Ovšem ale, dí sv.
Ambrož, horší jest ještě otroctví, když kdo
zložádostěm svým slouží, ješto otroctví toho
ani ve dne ani v noci ujíti nemůže, poněvadž
v sobě pány své chová. Bůh nedopouští,
aby sluhové jeho jiným pánům sloužili. Lá
sku svoua důvěru svou nemůžeme mezi Bo
hem a tvorem, mezi Mojžíšem a Kristem
bezhříšně rozdělovati a sklonnost k zlová
šněm a. náruživostem horší jest © mnoho
než přítulnost Galatů k obřadům Starého
Zákona. Ovšem Zidovatelé, jenž jim potřebu
Starý Zákon zachovávati navrhovali, vezdy
při tom je ubezpečovali tím, že křesťanství
svého tím netratí, nébrž nad to, že oni teprv
tou měrou pravými kfesťany se stávají a v
Kristu pravého účastenství docházejí. To
domnění bylo dokona bludné a apoštol tudy
proti němu vztyčuje se a srdnatě se oněm
lichoukům na odpor staví na apoštolskou
svou jim dobře známou důstojnost se odvo
lávaje: Aj já Pavel, jenž jsem vás ku Kri
stu obrátil a jejžto jste druhdy co anděla a
posla Božího přijali a ctili, já pravím vám:
Budete-li obřezovatí se, Kristus vám mec ne

u
His

prospěje t. j. položíte-li obřízku co potřebnou
k dosáhnutí spásy, budete-li v ni skládati
naději výbavy své a od "zákona ospravedl
nění očekávati, tedy Kristem uštědřovaní
darové nic neprospějí. Nebo kdo obřízku

a sní Starý Zákon k spáse za potřebnou
klade, ten za to má, že víra v Krista k o
spravedlnění nepostačuje a tudy nemá pravé
víry aniž také dojemnosti ku přijímání mi
Jostí Nristových. Pavel sice Timothea obře
zati dal, ale učinil to pouze proto, aby Ti
motheus měl snázeji přístup k Židům a jim
evangelium kázati mohl. Act. 16, 1. n. Tita
ale obřezati zhola nedopustil, ješto z obou
rodičů pohanských pocházel, o čemž výšeji
Gal. 2, 3. Povážíme-li, kdo ten jest, jenž
nás ospravedlňuje a jakým činem nás ospra
vedlnil, patrno nám býti musí, že taková
Krista nedba rouhání se rovná a že ovšem
1 víru podrýti musí dokona.
Větu svou apoštol přímo vystavuje proti
té větě, jižto v ústech měli zlouci pravíce
Act. 15, 1. Nebudete-li se obřezovati, nemů
žete spasen: býti. Neodjímá apoštol obřízce
dočasnou platnost, ješto byla znamením ú
mluvy Boží s Abrahamem, víru v Krista při
byti majícího obsahujíc spolu závdavkem a
zálomem byla spásy příští; ale ješto s při
bytím Kristovým účel zákona dokonán byl,
povstává Pavel proti důvěře, kterouž někteří
a zvláště ti lichouci u Galatův v obřízku a
v obřady St. Z. kladli; nebo za potřebnou
ji uznávajíce vyzdvihovali veškeřu důstojnost
a platnost Nového Zákona, ano jelikož ob
řízka zahrnovala víru v budoucího messiáše,
tedy obřezujíce se odpírali se Krista již při
šlého. Lichoučitelé jejich jim bez mála před
stavovali a na bílo pravili, že se tu jedná
jenom o nepatrný obřad a nikolivěk o celý
zákon a zevrubné jeho zachovávání, aby tím
spůsobem je spíše ku podniknutí obřízky
přivábili. Nad to z 06, 12. 13. patrno, že ti
Zidovatelé sami ze zákona jenom to, co se
jim vidělo, po libosti své zachovávali a ob
řízku proto na se brali, aby Zidy býti o nich
se pohané domněli a za nového náboženství
uvoditele a následovatele jich nepočítali;
nebo Act. 16, 21. bez povolení senátu řím
ského nesmělo se nové náboženství ani Za
rážeti ani vyznávati. Jinak ale se věc S
obřízkou ve skutku měla, ješto jest veřejné
k židovství a k zachování celého Zákona St.
vyznávání a přiznávání-se, jsouc v tom kře
stu svátosti naší podobna. Tudy apoštol
horlivě doléhá na Galaty a jim na um dů
razně klade: Osvědčuji pak zase všelikému
člověku obřezajícímu se, že povinen jest ve
škeren zákon naplmití, Osvědčuji, vece, nedí
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a člověk Krista prázden jeslí. Jaká prázdeň
pak vládne v srdci, jež Kristus opustil a
které Krista opustilo! To nejhroznější kletba,
která na člověka přijíti může. Zbavili jste
se Krista a všechněch dober jeho a ovšem
vámtedy víra křesťanská nic neprospěje v.
2. Kdo zajisté ospravedlnění hledá v záko
ně, ten křesťanskou vírou opomítá a ji zavr
huje co neužitečnou, nevděčen jest milosti
jemu v Kristu propůjčené a tudy z té mt
ale slovo opéťttáhnou ku předešlým naukám,
losti vypadá, amž více křesťanem slouti za
jež Pavel jim, u nich přítomen jsa, předná sluhuje. Nebo my praví křesťané, vece ap.
šel, jak výšeji 1, 9. Dí obřezujícím se v a dokazuje neprospěšnost a škodlivost onoho
čase přítomném a obmezuje obřízku na ty ve Starý Zákon zabíhání; nebo my duchem
křesťany, kteří nebyli podle rodu svého ob z víry naději spravedlnosti očekáváme. To
řezání a nyní po svém ku Kristu obratu se jest to pravidlo a ta opolna, podle které se
teprv chtěli obřezovati. Spoléhá důraz na říditi musíme, chceme-li spásy dojíti. My
slově celý. Povinen jest celý zákon zacho ryzí, nezažidělí, přesní, praví křesťané neo
vati, vece, poněvadž, jak jsme pravili, obříz čekáváme spásy ze zákona, nébrž duchem z
kou se člověk přiznává k židovství a béře víry. Duchem, vece, t. j. skrze milost Du
na sebe závaznost zákon celý zachovávati; cha sv., kteráž ducha našeho posvěcuje. Duch
nebo částečného zachovávání zákon netrpí, sv. jest původce a působce ospravedlnitby a
vynášeje na přestupitele jednoho příkazu jen kdo jím se dává vésti, ten synem a svo
kletbu Deut. 27, 26. 28, 15. Lev. 26. 14. bodcem Božím jsa Rom. 8,14. spasitedlných
Již ale všeho zákona píleti a jej zevrubně darů Kristových se přiúčastňuje. Nevhodněji
zachovávati nemožno bylo bez milosti Kri slovo duchemjiní vysvětlují, že toli jest co
stovy, této ale obřezanci se zbavili: tudy spůsobem duchovním, tak že slova z víry jsou
hdé ti, jenž se obřezati dávali, ve zlořečení jako doklad slova toho; jakoby řekl duchem,
Starým Zákonem vynešená upadali. V pré duchovním během, z víry totiž a nikoli 0
sentu klade odbřezujetese, an nemluví 0 Zi stříháním vněšných obřadů St. Z. Leč ten
dech, jimž druhdy obřízka předepsána byla, výklad ustoupá prvějšímu. Víra jest osnova,
nébrž o pohanech, jenž nyní obřízku na se kořen a základ spásy, Rom. 1, 17.; prohlídá
brali. Nebo jak praveno, jsou jen dvě cesty tu ku podnětné stránce víry. Očekáváme na
možny k dosažení ospravedlnitby, buď zákon ději spravedlnosti; genitiv spravedlnosti není
dokonale, docela a všestranně zachovávaný, genitiv předmětu: Naději ospravedlněnu býti;
buď milost v Kristu vírou s vyloučením zá jakoby smysl byl: spravedlnost či ospravedl
kona daná. Třetí cesty zhola není, té totiž, nění očekáváme, kteréž se dojista nadějeme.
kterou sobě libovolně Zidovníci zaráželi. Ten, Tu slovo spravedlnost t. j. ospravedlnění
jenž dal zákon, přislíbil dáti milost nové ú značí, kam ta naděje směřuje. Leč výklad
mluvy; ješto nyní milost dána jest, ukazuje ten tautologický jest; dí jakoby: očekáváme
se býti zákon zbytečným a prázdným a kdo očekávané ospravedlnění, což sotva na Pavla
hodlají podle něho žíti, pozbývají darů z mi připadá. Nad to ospravedlnění se nenadě
losti výchozích.
jeme teprv, nébrž je tudíž vírou obdržujeme.
Zavazovali se k celému zachovávání zá Lépe máme genitiv ten za genitiv podmětný:
kona ti, jenž obřízku podnikli, ale milosti naděje, která ze spravedlnosti pochází. Tudy
Kristovy tím zbavovali se, jak jsme pravili. lépe jest nadějí jak Col. 1, 5. Tit. 2, 13.
Zbavování se milosti Kristovy jest věc, která slyšeti předmět křesťanské naděje t. j, věč
jim pro veledůležitost svou opět a opět před nou blaženost ospravedlněným v Kristu od
stavována.býti musela, ač měli-li od Zákona Boha zaslíbenou. Rom. 8, 24. Naději ospra
St. odvráceni býti. Ciní to Pavel, an dí v. vedlněnosti klade naproti ospravedlnění př.
4.: Uprázdníl jste se Krista, kteří v zákoně v. 4.3; tam v. 4. o pouhém ospravedlnění
ospravedlnění býváte, sami Krista vyprázd mluví, tu v. 5. klade něco vyššíhojiž, to jest
nivše a všemocnosti ho takměř zbavivše. V plod a ovoce onoho ospravedlnění, poněvadž
Kristu jest pramen spásy a Z něho spasite kde se spravedlnost nalezá, ku plodům jejím,
dlná moc se v duše věrců skrze víru a svá blaženosti, prohlídati sluší. A tudy patrno
tosti vylévá. Když víra přestává, což se jest, že kdo ze zákona hledá ospravedlnitby,
děje s přijímáním důvěry k obřadům St. Z., z milosti B. vypadl, ješto ospravedlněnci v
přestává se milost vylévati v útrobu člověka Kristu neočekávají ospravedlnění již došlého,

pouze pravím, an s obzvláštním důrazem
mluviti hodlá; já apoštol Pavel osvědčují,
Jenž toho dobře povědom jsem; všelikému
člověku praví pro větší důraz a vytčení toho,
že nikdo se nevyjímá od takového závazku.
Zase a opět a znova slovo to ku předešlé
větě táhnou, a vykládají, jako by Pavel ho
dlal říci: netoliko nic Kristus takovémuZi
dovateli nespomůže, nébrž člověk ten nad to

—povinen
jest
celý
zákon
zachovávati.
Jiní
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nébrž dědictví spásy. Kdo ještě ospravedl výše I. Kor. 15. Sv. Zlatoúst to vysvětluje
nění hledá, ten vyznává, že došlého ospra podobenstvím od šermířů vzatým pravě, že
vedlnění pozbyl aneb zbyl a ovšem od Kri při nich hledí se na statečnost. sílu a zdravé
údy, a že na ostatních maličkostech, jestli
sta a milosti jeho vyloučen jest.
'
Ale byli také ještě kromě oněch Žido snědým jest neb černé barvy, pikosým neb
vatelů jiní lidé, kteří sobě na pouhé víře a křivonosým jest, mnoho nezáleží.
Výrokem tohoto verše o viře láskou ú
na pouhém od obřadů židovských oproštění
zakládali. I k těm bylo potřebí prohlédati, činlivé vyjádřil apoštol svrchované pravidlo,
aby nezdáli se pravdu míti a na slovo apo jehožto pevně držeti se každému potřebí,
štolovo se neodvolávali. Činí to ap. v násl. kdo pravým křesťanem býti, ovšem pak spa
v., v němžto blud ten obojí potírá, ten, 0 sení dojíti žádá. Víra se zde klade podle
němžto předešlo, i ten, jejž tuto na mysli naděje a lásky, od obou pojmem oddělená a
má, an vece: Nebo ve Kristu Ježíši ani ob rozumí se vírou, jak Gal. 2, 16. praveno, při
řízka nic neplatí ani neobřízka , ale víra, svědčení a za pravdu ujetí věcí hlásaných
jenž skrze lásku působí. Výrokem tím Pavel pouze pro hodnověrnost hlasatelovu. Takové
především potvrzuje, co předešle pravil 0 víře se připisuje tu jisté působení k vymo
víře a Duchu. Jest to axióma, jenž Část žení spásy; ale nesamotné víře se to připi
zápornou i kladnou zahrnuje a v obojí věci suje, nébrž víře, jenž působí skrze lásku, či
důležité klade. Kristus se tu neklade ab raději, jenž láskou uspůsobena jest. Svatý
straktně pro církev, jak se toho nejední e Ignatius k Smyrn. vece: Všecko záleží na
xegéti domýšleli, nébrž v Kristu jest toli, co víře a lásce, nad něžto nic nejde. A v listu
v oboru Kristově, v poměru ku Kristu, ve k Ef. 14. vece: Víra počátek, láska jest do
spojení s Kristem, když kdo křestem v Kri konání, obě v jedno spojené jsou věcmi Bo
sta se oblekl. Považuje Krista co ostředek, žími; ostatní všecky věci ke zbožnosti nále
v nějž křesťané obíhají a co srdce, k němuá žité z nich následují. A sv. Polykarp dí:
tíží a pulsují a dí, že člověčenstvo v Kristu Víra jest matka naše, na ni následuje na
spojené jedním takměř člověkem se stalo; děje a ji předchází láska k Bohu a Kristu
obřízka značí zachovávání starých řádů, 0 a k bližnímu. Nebo kdo v tom bytuje, na
nichž několikráte již P. mluvil, neobřízka plnil zákon spravedlnosti. Kdo zajisté lásku
značí původ pohanský či stav od Zákona má, dalek jest všeho hříchu! A tu muna
Starého neodvislý. Chce říci: Stejná věc mysli tane předešlý stav tak chvalitebný Ga
jest, jestli jsi co pohan anebo co Žid do latů a spolu ten nynější, do něhožto byli
křesťanské víry přistoupil, tu i tam věrou přeneblaze sklesnuli. Tudy jim píše: Běžel
jen ospravedlněn býti můžeš, a ani zachová jste dobře; kdo vám překazil, abyste pravdy
vání zákona tu coprospívá, ani ta bývalá neposlouchali? "Táže se ne z nevědomosti,
od zákona neodvislost člověkovi křesťanu nébrž z podivení a zármutku, že toho něco
před Bohem pravé nějaké přednosti dopo u nich zajíti mohlo. Běželi jste, dí, a béře
máhá. (Cojediné tu platnost má, jest víra, to mluvení od běhání na běhalištěch a oko
jenž skrze lásku působí, aneb jak jiní lépe lech I. Kor. 9, 24., s velkým úspěchem jste
překládají, víra láskou uspůsobená, upravená, o život právě křesťanský se zasazovali. Proč
umocněná, ustrojená, passivně příčestí to jste se zastavili na dráze té? Nébrž proč
čveoyovuévy berouce, což ale na týže smysl jste tu dobrou cestu opustili a na nescestí
vychází. Slovo čvěoyše se nebéře leč aktivně
zašli? Kdož vám překazil, kdož vás zasta
a passivně, nikda ale nestojí medialně a pro vi a vám zabránil, abyste pravdy nepostou
testanti proti vší mluvitosti slovu tomu vnu chali? Pravdy té totiž, kterou jste ode mne
cují smysl slov Pavlových zatemňujíce. Ale přijali a jenž vám pravila, že z víry a nl
odkud ono působení lásky? táže se sv. Aug, koli ze skutků zákona spása se dává. Vy
leč odtud, odkad ji víra dosáhla. Nebo ne pravdě té ale výhost dali jste a ujali jste
byla by v nás, kdyby jí nevylil Duch sv. domnění, ano přesvědčení nové, že bez za
Co zde působením, láskou zove, to I. Kor. 7, chování řádů starozákonných spásy nedojdete.
19. nazývá zachováváním příkazů Božích, an Takové přesvědčení, takový náhled není z
dí: Obřízka mic není a neobřízka nic není, toho, jenž vás volá. Tak překládají jedni
ale zachovávání přikázání Božích. "Tu vyklá slovo zewouovy,persuasio, berouce je passi
dá P., jakou tam R. 1, 17. a jinde víru roz vně; jiní slovo to berou aktivně o přemlu
umí, když o ní praví, že spravedlivý žije z vení a namluvení k něčemu nehodnému a
víry čili když jí spasení připisuje; míní totiž bludnému. Leč prvnější výklad průvodnější
víru živou, skutky působící a se vynořující jest; nejednou slovo to značí tvrdošíjnost a
Jak. 2, 11. Lásku a povahu její opisuje vytrvalost v přijatém domnění, Leč ani ten
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druhý výklad neliší se tuze od prvního, té ve vás je také dokoná 2. Thess. 3, 4. Dů
měř na jedno vychodě. Chce Pavel říci: věru mám k vám, leč ne tak k vám jakoku
Přesvědčení vaše, namluvenost vaše, kterou Pánu, ku Kristu, že vás ukřepí u víře a nedá
Jste se namluviti dali, nepochodí od Boha, vám uvlečenu býti těmi lichotami, jež vám ti
Jenž vás skrze Krista povolal k víře, k mi Židovatelé předstírají, nébrž že nicjiného než
losti a spáse, nébrž ode vraha spásy vaší čemu jsem vás vyučil o té svobodě naší v
taková rada pocházeti musí. Slovy těmi již Kristu, smýšleti nebudete. Nedí v praesentě
ap. narayká, že se k tomu náhledu a nyněj nic jiného nesmýslíte, nébrž vece v budoucím
šímu přesvědčení svému či domnění svému čase smýšleti nebudete. Tím jeví, že nyní s
ním ve shodě dokona nejsou a za druhé jich
a domnělému přesvědčení — neboť neníslo
vo to bez ironie — od jiných navésti a za mlčemně napomíná, aby seč jsou přičinili se,
vésti dali, což tu jejich vinu ztenčuje a u aby jednota a stejnost ta ve smýšlení s ním
menšuje. Také i to ujímá velikosti viny je u nich horu vzala. Při té naději však apo
jich, že nehned všickni Galaté se zavésti štolovi napadají ti židovatelé, jenž v církvi
Galatskénejvícebrojili proti Pavloviidí: Kdo
dali, nébrž že díl menší jenom to učinil.
Avšak věc ta na oko nepatrná mohla pak vás kormoutí, ponese soud, kdožkoli jest
přelehko také jiné posud neporušené zasá ten. Kdož vás ode pravdy odvléká a k ži
hnouti. Tudy jim na pováženou dává: Málo dovství navodí, neujde trestu Božího, ačby
kvasu všechno těsto nakvašuje. Jediné obco si na svém židování velké věci a naději od
vání může otráviti duši, jedinýnevěrec celou platy Boží zakládal. Bylo takových brojitelů,
osadu, jediný bludař celou církev, a každý nepokojitelů a buřitelů několik mezi nimi 1,
člověk chová v sobě více méně kvasu, jímž 7. ale apoštol v singuláru mluví, ješto mluví
dobří skutkové jeho se kazí. Jest to pří průpovědně a singulár ten má do sebe po
sloví, jenž značí, že z maličkých a nepatr vahu plurálu. Každý, kdožkoli vás kormoutí,
ných věcí veliké a důležité následky povstá každý se potká s tím trestem. Někteří vy
vají; podle všeobecného významu svého může kladači berou slova ta vten spůsob, že snad
se výrok ten k rozličným vývodkům upotře mnoho svůdců bylo mezi Galaty, leč že byl
biti a viděli jsme I. Kor. 5, 6., že Pavel užil mezi nimi jeden, jenž ozvláštní horlivostí a
ho pro naučení, že jeden smilník celou cír ozvláštním úspěchem vyznačoval se, k němuž
kev nakaziti a o dobrou pověst připraviti prý tu zřetel béře apoštol. Avšak lépe vidí,
může. I tuto prohlídá Pavel k osobám a kdož všeobecněji slova ta slyší. Dí; Kdokol
chce říci, ačkoli nevalná čásť těm Židovate jest, aby ukázal, že se tu k osobám nehledí,
lům se dosaváde propůjčila, přece obávati a že pravda nade vši osobnost výše stojí 2,
se jest, aby se i ostatní z vás nenakazili. 6. Sv. Ignatius muč. dí Ef. 16: Nemylte se,
Vykladatelé jiní táhnou to ne k osobám, bratří! Rodokaziči, domokazové království
Božího nezdědí. Jestli tedy ti, kteří podle
nébrž k věci, jakoby ap. pravil: Domněníto
vaše zdá se nepatrno býti, avšak jím veškeré pletě věci ty páchají, odemřeli, čím více když
křesťanství se vyvrací. Zdá se zajisté, že někdo víru Boží zlonáukou kazí, pro kterou
dotčení lichoučitelé věcí nepatrnou to býti Ježíš Kristus ukřižován byl; takovýto na
kladli, když kdo se dá obřezati a něco ji przněnec do ohně neuhasinatedlného odejde,
ných obřadů St. Z. zachovává, ač pak, jak jakož i ten, kdo poslouchá ho. A podobně
jsme výše podotkli, vbřezáním se zachová čteme Clem. Rom. 2. Cor. 10.: Snesitedlno
vání celého zákona a podvrat víry v Krista by bylo, kdyby jen sami zle činili; oni ale
obsahoval. Avšak výklad předuější lépe ku neustávají zloukám učiti duše nevinné nevě
spojitosti přiléhati se zdá; od nemnohých douce, že dvojnásobný soud podniknou i oni
mohli se lehko druzí nakaziti a zavésti dáti. sami i posluchatelé jejich.
Pro lehčejší svedení Galatův svůdci do
Sv. Jeronym ještě příklad béře od jiskry,
jenž malou a nepatrnou jsouci, přece kdež tčení na samého Pavla sčítali, že obřízku
troud jest a věci ohně chytlavé, velká města káže, ješto byl Timothea obřezal a nejednou
popelem klade.
sám řádů starozákonných vykonatelem shle
Leč i tu obavu ap. zlahodňuje, an dí: Já dán byl. I poráží ap. a odmítá blud ten a
důvěřují se do vás v Pánu, žejiného nic smý tu pomluvu; Já pak, bratří, obřízku-li ještě
šleti nebudete. Já praví s důrazem slovo to kdáži,proč ještě pronásledování snáším. Vece
napřed klada, jakoby řekl: Jakkoli vás na ještě-h obřízkukáži; ne jakoby ji byl druhdy
mlouvají a přimlouvají ti Zidovníci, já přece kázal, nébrž příslovce ještě zří k nynější době
o vás na dobrou stranu smýšlím. Dí: Dů spásy ; ještě nyní, ana vyzdvižena jest, ana
věřuji se o vás v Pánu; má naděje a důvěra Kristem a věrou v něho neplatnou prokázala
spoléhá na Kristu, jenž započav dílo spásy se, Že ale tomu taknení, jak ho ti Židovatelé

Gal. V, 13—26. Napomenutí k vespolně lásce ; skutkově těla a ducha,

donášeli, že platnosti St. Z. neučí, dovodí Pa
vel z pronásledování, jež trpěl od Židů
právě pro svou ovyzdvižení St. Z. nauku 1. K.
2, 14. nn. 2.Tim.3,11. Mohl zajisté jen učiti,
že potřeba jest obřezati se a byl by znikl všeho
pronásledování. Nebo jenom nauka jeho, že
smrt Kristova na kříži jest základem a osno
vou spásy a Že vněšná nadpraví půchodu a
rodu vyzdvižena jsou, ta jenom nauka byla
pohoršením pro Židy a podnětem pronásledo
vati ho. A tu příčiňuje vývodek a následek
onoho sobě podsunutého chování-se a spolu
druhý důkaz, že nekázal obřízku a tuďy vy
prázdněno jest či vyprázdněno by bylo pohoršení
kříže. Smysl: jestli já ještě obřízku káži, tedy
musí přestati či přestalo by pohoršení, jímž
Židé se urážejí pro kázaní kříže; již by se
neuráželi na Messíáši ukřižovaném, ač slav
ného se nadávše, kdyby Z. St. v platnosti ostá
val. Zidů zajisté neuráželo čukono Páně ukři
žování — ač ovšem velmi jim nelahodilo 1.
Cor. 1, 23. — jak to Zákona přestání a ta
platnosti jeho ztráta. Pohoršení kříže jest
genitiv předmětu, pohoršení, jež Židé vzali
pro učení 0 Spasiteli ukřižovaném. Nesprávně
vykladači někteří pohoršení kříže o kříži samém
a vyprázdnění o daremném kázaní apoštolové
vykládají, jakoby pravil: Kdybych kázal ob
řízku, domněl bych se vyprázdněnu býti a
vyzdviženu kříž Ráně a tu bych nadarmo 0
kříži Kristově kázal, poněvadž jestliže spra
vedlnost jde ze zákona, tedy Kristus nadarmo
na kříži umřel 2, 21.

ější

klad první. Při pomyšlení na zkázu, kterou
ti židovní bludaři na církev Galatskou uvo
dili, apoštol citem horlivosti unesen vzvolává:
O by také odřezání byli ti, kteří vás nepo
kojí. Slova ta jsou nějaké stupňování slov
obřízku kázati a zří k těm, kteří všechnu dů
věru v obřízku kladli: O by ti takoví netoliko
obřezáni, nébrž také odřezání byli. Nepo
kojili, bouřili, kormoutili ti bludaři ustálení
a vkořenění jejich u víře a svobodě křesťan
ské podrývajíce a díl je na rozpaky uvozujíce.
Ale co míní ap. slovem odřezánu býti? Vidělo
se starým vykladačům slovo to vykládati, ja
koby P. jakousi ironií hněvu posvátnéhoči svaté
horlivosti povodín pravil: nechať již pro mne
lidé ti obřízky milovníci a kochánkové obřízku
netoliko, nébrž celou odřízku provodí. Ti vy
kladači táhnou se k slovu také zní, jenž právě
tohoto výkladu vymáhá a k slovu dzoxozra,
jenž ve formě středné o vykleštěncích se u
žívá, V passivé užíváno nebývajíc. Jiným se
vidí, že výklad ten nemísten jest a nevkusen
a proto slovo odřezáni rozumějí o vyloučení
Z Církve, o odřezání a odsečeníod těla církve,
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pobuřována. Ten výklad druhý ale potýká:
se s obyčejem a mluvením a přírodnémuvý
znamu slov odporen
jest; tudy prvnímu musíme
přednost dáti. Bezmála tanou apoštolu na
mysli slova Páně Mt. 18, 7., kdež Pán dí,
že úd ten, jenž pohoršuje člověka, odřezán
a odťat býti má ; o pohoršení pak mluvil v.
před., tudy se mu ta zpomínka lehko nama
nouti mohla,
Ale proč tak stroho vystoupal apoštol?
proč žádal, aby kormutníci vyloučení byli?
Proč sobě stěžoval, že malitko kvasu porušuje
celou spoustu? O tom dí dále přecházeje k
napomínání mravnému takto:

13. Vy zajisté ve svobodu povo
lání jste, bratří; toliko svobody ku pří
čině těla neužívejte, ale skrze lásku du
cha služte sobě vespolek,
14. Nebo
všechen zákon v jednom slově se napl
ňuje: Milovati budeš bližního svého ja
ko sebe samého. 15. Pakli se vespo
lek kousáte a požíráte, vizte, abyste se
vespolek nezahubili. 16. Pravím pak:
Duchem choďte a žádosti těla nevyko
náte. 17. Nebo tělo žádá proti duchu,
duch pak proti tělu, ty zajisté se ve
spolek sobě protiví, abyste ne, cokoli
zachcete, to činili. 18. Jestliže ale du
chem vedeni býváte, nejste pod záko
nem. 19. Zjevní pak jsou skutkové těla,
jenž jsou smilství, nečistota, nestydatost,
chlipnost, 20. modloslužba, čarodějství,
nepřátelství, svárové, žárlivosti, hněvy,
vády, různice, rozkolové, 21. závisti,
vraždy, opilství, obžerství a těm podobné
věci, o kterých předpovídám vám, jakož
jsem předpověděl, že kdož takové věcí
činí, království Božího nedojdou. 22.
Ovoce ale ducha jest láska, radost, po
koj, trpělivost, lahodnost, dobrota, dlou
homyslnost, 293. krotkost, věrnost, mír
nost, zdrželivost, čistota; proti takovým
není zákon. 24. Kteří pak jsou Kri
stovi, tělo své ukřižovali s nepravostmi
a žádostmi. 25. Duchem-li žijeme, du
chem i choďme. 26. Nebuďme marno
slavní, vespolek sebe popouzejíce, sobě
vespolek závidíce.

a aby
tělo
celé,
celá
církev
nebyla
nakažena
|

O duchovní Kristem zjednané svobodě
mluví přechod bera od příčiny, proč by ne
pokojitelé židovní odřezání býti měli; omni
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vás, vece, o svobodu tu připravují, ve kterou vosk, tak teplo a vroucnota lásky všeliké sebe
povoláni jste. Vy zajisté vě svobodu povolání domnění a všelikou nemoudrost rozvazuje.
Jste; svobodu míní od řádů 8t. Z., od bázné Proto dí netoliko milujte se, nébrž dí stužte
otrocké a ode hříchu, nebo těmi třemi věcmi si vespolek v lásce, což jest vyšší míra lásky.
se dovršuje svoboda křesťanská. Ale přeslib Odjav z nich jařmo zákona, aby se neodra
né to slovo svoboďa lehko se na ten smysl zili, vložil na ně jařmo lásky, silnější ale 1
béře, jakoby již veškery hráze vyzdviženy a sladší a lehčejší. To slova Zlatoústova. A
snešeny byly a pleť lidská pochotěm svojim sv. Jeronym dí: Postem béře tělo křivdu,
volně popouštěti mohla. Proto apoštol tudíž bděním télo hubení, almužnami statek uchází,
dokládá : toliko svobody ku příčině pleti ne mučenictvím krev bolestně se vylévá ; jediná
užívejte, nedávejte svobodou onou pleti své láskabez trudu jest.
Že pak v lásce všecko, čeho Bůh ode
příležitosti, pod zámyslem a záminkou svo
body křesťanské ve hříchy se vylévati, jako člověka žádá, se sbíhá, o tom přidává ap.
byste již ve všech také přikázání mravných o lásce klada výrok ten, s nímž jsme se již
oprostiti se mohli. Pleť značí maso živé vně výše Rom. 13, 8. 9. postřehli. Nebo všechen
šnou, smyslnou přírodu člověkovu s ústroji zákon v jednom slovu se naplňuje: Můilovati
a mohutnostmi jejími. Pleť ta následuje stejno budeš bližného svého jako sebe samého. Láska
bytných pudů a hledá se nasytiti požíváním bližního, má-li pravou býti, zahrnuje v sobě
dober smyslných a tělesných. Sv Zlatoúst lásku k Bohu, beze kteréž lásky by láska
dí: Osvobodil nás Kristus ode jha služeb bliženská na bezcestí zabloudila. Lásku béře
nosti, pány nás učinil činiti co libo, ne aby co princip, co povahu, co zárod, která všecky
chom svobodu ke zlu zneužili, nébrž abychom skutky nébrž i všechny mohutnosti člověka
vyšších věcí čenichali a ku pravé moudrosti prostoupá, jimi vládne a k službě svéje po
se pozvedli. Pouta nám sejmuta jsou, ne vinuje. A tudy možno říci, že milováníbli
abychom byli podlejšími, nébrž vznešeněj žního v sobě veškeren zákon zahrnuje a kdo
šími. Podobně i sv. Petr napomíná 1. Petr bližního pravou láskou kochá, ten zákon na
2, 16., aby neměli svobodu za zástěru zlo plnil. Bylo jak vezdv tak u Galatů potřebí
sti, z čehož viděti, jak potřeba svrchovaná na ten svrchovaný zákon lásky upomínati,
toho vymáhala o pravé svobodě jim svědčiti ješto u nich nemálo zdá se třenic, různic a
sice, ale spolu při tom výstrahu dáti, aby svárů bylo. Tudy jim před oči staví záhubné ná
svobody na zlo nezneužívali. Leč výstrahou sledky nelásky anesvornostiřka: Pak-lt se ve
tou zápornou nespokojuje se ap. nébrž kla spolek koušete a požíráte, vizte abyste se ve
dnou upomínku přičiňuje an dí: Ale skrze spolek nezahubili. Nepraví jenom koušete, což
lásku ducha služte sobě vespolek. Slovíčko může z nenáhlé vášně pocházeti, nébrž dí
ducha není sice v Ťř.t. aniž ho překladové
také sežíráte, což zlovůli předpokládá. Obra
staří a někteří z "Otců čtou, avšak se při zně mluví a slova béře od povahy němé
mysliti musí pro protivu pleti a Zákona St., tváře; kousati, požírati se značí pronásledo
jimž naproti čelí. Lásku rozumí, jenž z Du vati a na cti utrhati Z. 26, 2. 52, 5. 57, 4.
cha sv. pochází Rom. 5, 5., jenž jediná člo a všelijak škodu činiti a zkázu uváděti. Jest
věka od pout tělesnosti osvobozuje a mysl liže se vespolek sváříte 4 pronásledujete,
jeho ochotou naplňuje, aby sloužil bližním. velmi se obávati jest, abyste zkázu tělesnou
Ta svoboda, chce ap. říci, o které vám mlu i duchovnou na se neuvodili. Domácí roz
vím, nepouští uzdy pleti, nébrž raději novou brojové se obyčejně zkázou mravů, záhubou
služebnošt křesťanům ukládá, aby totiž každý hospodářství a ztrátou spásy končí.
povinnosti lásky vykonával. Nedí pouze mi
Leč ap. shrnuje v jedno jakoby ohnisko
lujte se, nébrž milováním poslůhujte sobě, všecko, co se 0 svobodě, jíž obdařeni jsou V
aby ukázal, že láska jest služba, ješto milov Kristu, říci dá a klade hlavitou větu veške
ník nečiní toho, co se jemu líbí, nébrž co vého života křesťanského, an dí: Pravém pak,
jiným příjemno. Službou jest láska, ale také Duchem choďte a žádostí pleťi nevykonáte.
volností a svobodou a ona jediná pravou Aby nemyslili, že jednou Krista oblekše v
svobodu uštědřuje, vniterně uvolňujíc člověka něm neustále ostávati mohou bez všeliké půtky
a podnět mu dávajíc, že mu veškery podniky a námahy, praví jim ta slova co svrchovanou
bez obtíže se vedou. Ona také jediné jest opolnu, dle níž se říditi mají. Sv. Cyprian
přikázání a znám jest výrok sv. Aug.: Miluj vece: Majíce tělo ze země a ducha s nebe,
a čiň co chceš. V řeckém jest artikul drč sami zemí jsme a nebem a. žádáme, aby na
arg ayamns:; tím se láska staví na určité místo, zemi i na nebi t. j. tělem i duchem Boží
na místo zákona jakožto ta mocnost, která vůle se dála. Nebo pleť a duch se neustále
provodí co zákon nemohl. Jako oheň změkčuje vespolek potýkají. Duch a pleť se tu na
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proti staví a jsou dvě studnice, dvě zřídla,
dva počátkové, z nichž plynou veškeři mravní
a nemravní skutkové lidští. Duchem neroz
umí se vyšší stránka člověkova, rozum, mysl
a svědomí, jimiž si člověk v zákoně B.libuje,

bi

svině, kteráž v blátě své libosti vede; někdy
netrpělivá jako pes; někdy utrhavá jako věz
ník, někdy šťípavá jako hadice neb střihovka,
po jejímž uštípení všudy oteče; někdy lživá
a Jstivá jako liška. A tak pomysli na které
což sv. Pavel Rom. 7, 22. vniterným člověkem koli zvíře na světě a věz jistě, že je máš ve
svém těle jako Noe v arše. KdyžBůh stvo
zůve ; aniž pleť značí toliko nižší stránku
člověka, za kterou člověk věcí smyslných če řil zvířata, dal člověkovi moc. nad nimi pa
nichá. V člověku padlém také vyšší stránka novati, aby všecky ty žádosti potlačoval a pod
u velké části porušení vzala. Duchemse tuto sebe je podroboval. A jakož některá zvířata
rozumí vyšší ta člověkova stránka, pokud jsou domácí a pitomá a okrocená a některá
skrze Ducha sv. obrozena a obnovena jest, divoká, tak jsou některé žádosti v člověku.
čili se rozumí Duch sv.. pokud pleťzlou pře Blaze tomn člověku, jenž jak Noe má v arše
máhati dává člověkovi byv dán jemu, jak t. j. ve svém těle všecka zvířatakrotká, tichá
a nebujná.
Pavel nejednou pravil výšeji 3, 3. 5. 14,4,
Nebylo by boje toho, dí sv. Aug. M. B.
6. a pletí se rozumí celý člověk neobrozený
15, 5.,kdyby příroda lidská samovolně byla
a neobnovený Duchem sv. se všemi žádost
mi netoliko smyslnými nébrž i myslnými, ku v pravosti zůstala, ve kteréž stvořena byla.
kterým posledním počítá se n. p. chlouba, Nyní ale ona nechtěvší blaženě s Bohem po
pýcha. Kdo duchem chodí, kdo se Duchem koj míti, s sebou nešťastna boj má. Lépe
sv. dává osvítiti či raději, poněvadž ve slově ale aby boj ten trval, než aby zložádosti bez
Duch v jedno splývá Duch sv. s duchem lid boje vládly. Lepší jest boj nadějí věčného
života, nežli zajetí bez naděje vysvobození.
ským, kdo smýšlení Duchem sv. v sobě za
loženého následuje a vnukáním téhož smý A jinde dí: Jiná věc jest dobře bojovati, a
šlení se řídí a spravuje, ten nevykoná, nebude jiná nepřítele nemíti, cožbude, když nejposled
vykonávati žádostí pleti, poněvadž to dvojí nější nepřítelkyně smrt bude zmařena. Nebo
tak málo spolu obstáti může jak světlo a tma, nemíti zhola žádostí tělesných není již půt
teplo a zima. Někteří slovo nevykonáte be kou, nébrž odměnou půtky. A boj tudy ten
rou za jiný imperativ, než lépe jiní je považují neustále trvá, ažby zvítězila stránka některá,
což na tomto světě dokona nevelmi často se
co následek z předešlého výchozí.
A toho tudíž dokazuje ap., an dí: Fčeť přihází. Následek takového boje vniterného
zajisté žádá proti Duchu a duch proti pleli. jest, že ne cokoli chcete, to činíte. Tak ně
Již sice půtku vede nižší stránka proti stránce kteří vykladatelé za to mají, že P. slovy wa
vyšší v člověku Rom. 7, 23. Ale proti ob a t. d. nechtěl jiného vytýkati leč. to, co z toho
rozenému rázu v člověku tytýž obě ty stránky boje vyniká. Stává se totiž tím během, že obojí
se spikají a pleť, neobrozený člověk bojuje stránka, pleť 1 duch, v jiných mezech udržují
proti duchu, proti mysli lidské Duchem sv. se že pleť se podává duchu, duch ale ode pleti
opravené a obrozené, u věcech Světa toho se napomínání přijímá, aby pamatoval, že v pleti
ponořujíc a za nimi se žedíc; duch pak dle žije a že bez ohledu na pleť nemůže po vý
smyslu Duchem sv. vnukaného protiví se šinách a ideálech horovalti, nébrž že sluší, aby
pleti, zemskému bažení a snažení, touže a pokory pilen byl. Leč výklad ten nedobře do
táhne se k nebeským věcem. Proč věci ty padati k slovům ap. se zdá vykladatelům ji
pleť a duch na potyčkách se nalezají, to vy ným, kteří praví smysl býti slov těch: násle
světluje ap. slovy: nebo věci ty se vespolek dek boje toho jest, ženečiníte, co byste chtěli.
sobě protiví, mají do sebe povahu sobé od Chtěli byste nežádoniti, necítiti hněvu, nemíti
pornou, aniž obě obdržeti mohou. Jako jest hnutí ku pochotem a jimi nebýti zkormuco
těžko všechna zvířata všeho světa svou silou vání a V provozování ctností a zabavování; a
přemoci, jakožto lvy, medvědy, vlky, ostro- | na obrat byste chtěli věcem duchovným se
vidy, hady, draky, koně, svině, krávy, lišky oddati a hrdinské ctnosti provozovati, leč tělo
1 střihavky, tak jest těžko ve svých se žá vám v tom závadou jest. Zádáte, chcete dot
dostech ukrotiti. Anť jednak vyskočí na du čené věci činiti, ale nemůžete jich činiti. Na
ši silná žádost jako lev, někdy mstivá jako tomto výkladu druzí vykladači ustrnuli; jak
medvěd, neb hltavá jako vlk, někdy lízavá a na bíledni jest, liší se sice sice výklad ten
sladká jako štír, ale jedovatá jako drak: ně ode předešlého, leč v tom se mu rovná, že
kdy smilná jako kráva, nebo klisna, nebo slova ta co následek věty předešlé béře.
Psina; někdy hrdá jako orlice, rádaby nade
Lépe však bráti slova ap. za účelná, tak
všecky vyletěla; někdy veselá a zpěvavájako že smysl jest: abyste ne cokoli chcete, to čí
slavík a jiné ptactvo, někdy nečistá jako nei. Nesmíte činiti, cokoli se vám namane
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a zachce, nebo to od těla pocházeti může, šlé z nenávisti stupňovaně od nepřízně až k
ač byste se již za duchovní lidi, za lidi Du vraždě. Mezi obojím tím hříchorodem po
chem vedené, pokládali. Nečiňte, co vám stavil čarování či otravy, ješto k obojí třídě
se namítne a co napadne vám, nébrž vezdy přičísti se může. Na posledním místě staví
zřetel mějte k Duchu sv. V boji onom ne obžerství a opilství co nepravosti, jenž pří
má tělo nikdá horu bráti, nébrž musí vezdy rodu člověckou nejvíce hyzdí. Plurálu užívá
přemáháno býti a vy musíte vedeni bývati buď proto, poněvadž nepravosti ty o své
Duchem. A to jest, co dí ap.: Jestliže pak újmě se rozmnožují, an skutek jeden se dru
Duchem vedení býváte, již nejste pod záko hého jako dovolává, anebo to činí proto, že
mem. Těmi slovy udává spůsob, jakým by ty nepravosti mezi Galaty zavládly. Zjevní
chom tělo v sobě přemáhali a spolu také jsou, vece, poněvadž na bíledni jest, že skut
následek přemahání a vítězení toho. Duchem kové ti z těla povstávají. Nemálo tu různo
veden býti jest toli, co Duchem choditi, 0 čtení jest, an někteří rkp. některé slovo buď
čemž výše řeč byla; jest to vnukání Ducha přidávají buď vypouštějí; my se držíme Vul
sv. duchu našemu daného následovati, jím gáty a jejího pořádku. Smilstvé známá ne
říditi a spravovati se. Kdo Duchem vésti pravost proti šestému přikázání; tělesné spo
se dává spůsobem tímto, ten není pod záko jení svobodného se svobodnou s přivolením
nem, nébrž pod duchem a nad zákonem; zá obapolným, kdež ani příbuznosti ani závady
kona samo sebou šetříte, aniž potřebí máte, z posvátného slibu není. Nečřstota jest vyšší
abyste ku plnění jeho byli hrozbami přidr toho stupeň v nějaký obyčej vešlý. Nesty
žováni 1. Tim. 1, 9. Vy rádi a s nadšením datost, když člověk stydkých věcí oněch již
k tomu jen střepíte, toho jen žedni jste, co se styděti přestává. Chlipnost jest v nesty
zákon velí a co se zákonu příčí, to vám nad datostech rozbujelost a rozpustilost, zabřed
míru protiví se. Nejste pod zákonem, ne lost v prostopášnostech; slovem vyšší stupeň
máte ho potřebí, aniž vám vyhrážeti může
a vás odsuzovati, poněvadž ovšem předpisy křesťané z pohbanstva pošlí při hostinách
jeho dokonale vyplňujete. Nedí, že by kře obětných a jindy snadno k ní se navésti
sťanův nevázal zákon, pokud v Kristu před mohli. Modloslužba samozřejma a sama se
slony a obrazy jeho smazány nebyly, nébrž bou omezena jest; byla obyčejně se smil
že obrozenec a duchovní člověk zákon ži nými obřady spojena a proto ji Pavel k těm
votem svatým převyšuje, jak v list. Diogn. nepravostem přiřaďuje. Carodějstvé či otravy,
5. se praví o křesťanech. Leč apoštol spolu když kdo jedovatinou tajně člověka usmrcuje
také říci chce, že nyní, ješto Duchem vésti aneb jedovatých věcí k podnícení nečisté lá
se dávají, nejsou pod zákonem, nébrž pod sky a chlipnosti užívá.
Po těchto nepravostech pochotových pře
milostí, v ten smysl jak Rom. 6, 14. Sv.
Zlatoúst vece: Ješto nám milost dána byla, chází ap. k srditým. Nepřátelství, tajné hně
co nejenom přikazuje zložádostí se vystříhati, vy; svárové, půtky vněšné; žárlivosti, usilo
nébrž je i moří a suší a k vyššímu životu vání jiné převýšiti spojené. se zármutkem
vede, k čemu by tu zákona potřebí bylo? pro přednost jiných a S tajnou proti nim
Nebo když od sebe kdo dobře jedná, nač záští; hněvové, chtíčové pomsty, Spojení se
potřebuje pěstouna a kárce? Nepotřebuje zahořelostí a zahořčeností; vády, sklonnost
a náchylnost k neustálému odporování a se
již abedáře, kdo se filosofii oddal.
©
Nyní ap., aby povahu boje vniterného zpírání; různíce, roztržky, když kdo praví,
a jestotu odporných při něm mocností vy já jsem Pavlův, a jiný, já jsem Kéfův. Roz
světlil, jme se vyčítati skutky těla 1 skutky koly, rozštěpy, kdvž kdo rozkálá a rozště
ducha; nevyčítá ani oněch ani těchto všech puje víru a církev, raději svého smyslu nežli
něch, nébrž jenom některé; bez mála ty ne smyslu starých otců následovati hodlaje.
Přichází pořádek slov těch také 2. Cor. 12,
pravosti, jež mezi Galaty poněkudpanovaly
a ty ctnosti, které jim před jinými potřebny 20. Závisti, zármutkové pro blaženost ji
se býti viděly. Vidělo se mu to vyčítání k ných. Vraždy, zabíjení; přidáno na tom mí
vysvětlení duchového a tělesného života ne stě, dílem že závisti k tomu zločinu vraždy
nepotřebno býti. Nejdříve klade nepravosti, vedou, dílem že v řečtině slovo vraždya zá
potom ctnosti, ode zla k dobru, od záporu vist půóvoď a goóvogstejnozvuká jsou, a tudy
ke kladu přecházeje. Ve výčtu šetří toho také v někt. rkp. buď nedopatřením jedno
pořádku, že hříchy napřed čísluje, kteří z nebo druhé z nich vynecháno, buď co pode
nemírné k sobě a k tvorům přivinulosti po zřelé vypuštěno bylo. Posléze klade odžer
vstávají, tudy posléze jmenuje modloslužbu ství a opilství pro dotčenou příčinu; slova
co vrchování jich. Následují nepravosti vy ' samo sebou jsou jasná. O posledním vece
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Čal. V, 13—26. Nápoménutí k vespolně láste; skutkové těla á duchá,

Jes. 5, 22. běda, kteří mocnějste ku pití ví
na a muži silní k smíšení opilství. O těch
všechněch tu vyčítaných nepravostech vece,
že kdo se jich dopouští, věčného spasení ne
dojde. Dí o kterých nepravostech jsem před
pověděl vám, při svém u vás pobytu jsem
vám pravil a ještě nyní předpovídám, že kdož
takové věci činí, královstvím Božím vládnouti
nebudou. Předpovídání vztahuje se k bu
doucnosti posmrtné; opětuje ap. slovo to
po vylíčení jistoty. Chrám Boží s pomocí
milosti Kristovy v sobě vystavujme, vece sv.
Augustin. Nejednou místa se opravují po
městech a vesnicech, jedna se bourají, jiná
na lepší stav zaměňují. Tak i my buďme!
Skutkové tělesní byli v nás; strhnouti se
musejí, ne proměňovati; ti comodly nějaké
sboření býti musejí. K lepším ale věcem
mají údové těla našeho obrácení býti, aby
slouživše hříchům sloužili nyní milosti lásky.
Těm skutkům těla staví naproti ovoce
ducha. Vece v sing. ovoce či plod pro vy
tčení jednoty a spojitosti všech ctností, které
z jednoho semene co plod vyrostají a jedno
ústrojí živé a jako jedno tělo činí, ješto ne
pravosti vynikají z mysli rozbratné, rozerva
né a roztrhané a podobají se údům lidského
těla hynoucím. Plodem a ovocem je nazývá,
že pravou a podstatnou rozkoš mysli člo
věka přinášejí, jak ovoce země tělu člově
kovu. Ve vyčítání jich Vulgáta se liší od
textu řeckého, text řecký jich čítá devět,
Vulgáta dvanácte; což pochází odtud, že to
též slovo řecké od rozličných rozličně přelo
ženo bylo, a ti rozliční překladové ve Vul
gátu shrnuli se. Těch devatero ctností v
řeckém textě rozděluje se tak, že tři prvější
k Bohu, tři následující přímo k bližnímu
hledí, tři ostatní ku pokoji s Bohem 1 s lid
mi zří. Klade prvou lásku co královnu a
vůdkyni všechněch ctností jiných; rozumí
lásku k Bohu, leč poněvadž nemiluje ten
Boha, kdo nemiluje bližního 1. Jo. 4, 20.,
ovšem tedy v ní i lásku blíženskou zavírá.
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že přesahá všeliké pochopování lidské Fil. 4,
7.3 trpělivost sama sebou jasna jest a ovšem
potřebna k zachování radosti a pokoje 1. Cor.
13,4., dobrotivost, lahodná mysl, jenž se ve mlu
vení, odpovídání a celém chování jeví; do
brota náchylnost k dobročinění, o níž Act.
10, 38. vece Petr, že Kristus Pán procházel
dobro čině; dlouhočekáné, dlouhomyslnostliší
se poněkud od příbuznésobě trpělivosti ; tato
trpělivost jeví se ve snášení a podnikání zel
a svízelů, dlouhomyslnost ji dokonává, vy
trvajíc všelijak 1 v trápeních a v činění-dobra;
jest tedy širšího objemu či obstihu; tichosťt
stojí naproti hněvivosti, povaha duše, za kte
rou se dává ke všemu dobru nakloniti a u
ražena byvši všechno odpouští. Věrnost stojí
proti klamu a jest dodržení víry a pravdy V

řečech
achování
se.Márnos
všud
mí

drží v chování se, chůzi, odívání se, rado
dovánkách, vůbec ve všech věcech. Zdrželi
vost jest držení na uzdě všech žádostí a po
chotí a chtíčů; různí se od mírnosti, že tamta
již jako povaha došlá cíle a dokonalá zdr
želivost jest, tato ale ještě na potyčkách se
Chtíčemi nalezá se.
Proti takovým ctnostem a podobným
není zákon. Nejedni slova ta za skromno
mluvu či mejósu mají, jenž méně praví než
vyjádřiti míní; jakoby chtěl říci: netoliko ta
kových ctností a lidí ctnostem těm oddaných
(nebo takovým může se buď ctnost buď 0
soba rozuměti) neodsuzuje zákon vydaný pro
přestupky 3, 19., nébrž je odměnami obmýšlí.
Ale jiní ukazují na to, že Pavel se táhne k
v. 18. a že nechce jiného dokázati, leč že
ti, kdož duchem bývají vedeni, nejsou pod
zákonem. Což apoštol praví, že proti takovým
zákon není, z čehož plyne, že lidé duchem
vedení nejsou pod zákonem. Nebo kdo tu
povahu má, že zákon nic nemůže proti němu,
ten pod zákonem není. Postřeha ta sice prava
jest, ale proto slova apoštolova nepřestávají
býti skromnomluvou. Ve Vulgátě jak dotčeno
nadbývají tři ctnosti t. trpělivost, mírnost,
Radost jest vnitrná útěcha, jenž povstává čistota, jichž v ř. textu není. Pavel nechtěl
z lásky k Bohu a z povážení věčné spásy všech ctností vyčítati, nébrž jen některých
naší a z vítězství nade všemi svízely života těch, kterých se mu pro Galaty potřeba
Ecl. 1, 12. Rom. 14, 17. Fil. 4, 4. Jo. 16, viděla.
Vyčítav ctnosti i nepravosti co obojí
21. Ta jest radost pravá, kterou člověk ne
má nade tvorem, nébrž nade stvořitelem; k stránky, jenž mezi sebou na bojia válce bývá,
té radosti přirovnají-li se radosti světa, jsou nyní ap. udává dvojí pravidlo, jakby se i
pouhážalost, a všeliká sladkost jest jen hořem. strany ctností 1 strany žádostí měli chovati
Pokoj, neobouřenost mysli žádnou vášní a a co jestota a bytnost křesťanství sebou ob
žádným chtíčem, dobrá s Bohem a bližním náší a na vyznavačích vymáhá. Ze totiž kře
míra, klidnost duše pocházející z povědomí sťan tělo umrtviv, žije duchem a že dle ducha
oproštěnosti ode hříchů a trestů a vlévající tak tedy choditi musí. © žádostech vece: Kteří
v chování se s bližními, že se všemi pokoj pak jsou Kristovi, pleť svoji ukřižovali s ne
udržuje, Jest to svrchované dobro a takové, pravostmi a žádostmr. (Čo pleť jest, již výše
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jsme viděli; místo žádosti stojí strázně v Ť.
t.; strázně jsou ty zlé žádosti, jež takto zůve,
poněvadž člověkovi memo vůli u vmitřku po

vstávají a člověk tu více strádavým a trp
ným než činným bývá, jak při žárlivosti,
hněvu a t. d., ve slově žádost více činná
stránka u též věci se vyjádřuje, jako na př.
ctižádost; strázně ty jak 1 nepravosti velí ap.
netoliko umrtvovati, nébrž ukřižovati; tak
mluví, poněvadž máme život Kristův v sobě
nápodobiti Rom. 6, 5. 6. a poněvadž pře
máhání strázní a zlých žádostí a nepravostí
bez bolestí velikých se neobejde. Jest tedy
ukřižovati tělo toli Co všeho společenství 8
hříchem se vzdáti, tak že jak Kristus vně u
křižován byl, člověk tělo své, hříšnou všeli
kou náklonnost všelijak zmařil a zničil, ji
bezživotnu a bezpůsobnu a bezčinnu učinil
oním s Kristem spojením. Jest toli co Kol.
3, 5. umrtvovati údy pozemské a 8, 13. u
smrcovati skutky těla. Dí ukřižovalt a nedí
ukřižují, poněvadž pokládá, že křesťan pravý
té výše došel. Ideálně se umrtvení to stalo
na křestu, ale ve skutečnosti člověk je ne
ustále na sobě prováděti musí, aniž maje po
koje, leč ozvláštním-li darem Božím v něm
utuchla a utluměla zloklonnost. Sv. Aug. dí:
Na kříži tom po celý život, jenž se vede u
prostřed pokušení, ustavičně musí křesťan
pníti. Nebo v tomto životě není kdy hřeby
vytrhovati, o nichž v žalmě se praví: Probij
hřeby bázně tvojí tělo mé. Děje se to u
křižování, jak sv. Aug. dí, onou čistou a cud
nou bázní, kterou se Boha uraziti strachu
jeme. To pravil o těle, tělo ukřižováno býti
musí. O ctnostech a 0 duchu vece dále:
Jsme-li duchem -živí, duchem 1 choďme. Plyne

zásada ta z předešlé; nebo jestli křesťan tělo
ukřižoval, tedy jde z toho, že Život jeho po
chází z ducha a tudy dle ducha povinen cho
diti. Neklade spojky žádné, a tudy tím dů
razněji řeč plyne. Má na zřeteli Galaty, kteří
se bez mála duchovný život vésti pravili.

Žáté duchem jest smyslem duchovním a bož
ným oddychati; duchem choditi jest vněšné
skutky ze vnuknutí Ducha sv. pošlé vydá
vati a šlechétným životem duchovného smý
šlení svého dokazovati. Ve slovech žijem-li
duchem, slovo duch béře se Co mocnost, ve
slovech ďuchem choďme béře se co pravidlo

a norma a opolna.
Toho ale mnozí z Galatů nečinili, nébrž
za ty, jenž duchem žijí, se vydávajíce a ta
kovými býti se chlubíce v marné chloubě
postihovati se dávali. Proto dodává Nebuďme
mavné slávy žádostivi; sláva marná to chtíti
držánu býti za toho, jímž nejsi, sebe na po
předí všady vystavovati, přednosti všady žá
dati, chvály z úst jiných vymáhati. Dí ne
buďme či raději nebývejme, nestávejme se v
présentě un zwwueb«, aby je vzbudilku bdě
losti, aby neupadli vtu slávomarnivost. Aneb
raději apoštol k těm ohled béře, jenž Sice
duchem chodili, ale při tom slávy hledali u
lidí, I dí, že marna jest sláva ta, ješto člo
věka neoblažuje a pouhý stín a ničemná bu
blina jest. Ano žádost ta marná popouzí lidi
jiné a rodí různice, vády a nad to závist,
když přednosti té, jíž žičíme, nad jinými do
stihnouti se nám neudá. To dí ap. slovy ve
spolek sebe popouzejíce, sobě vespolek závidice.

Pro ulahodění řeči mluví v první osobě plur.
sebe jakoby také napomínáním tím zahrnujíc.
Sv. Cyprian praví, že křesťan ničeho takjak
závisti a nepříznivosti se nemávystříhati, aby
závistí se na bratra vypouštěje mečem svým
samého sebe neproklál. Marnoslaví či žádost
marné slávy přečasto se vylévá v posuzo
vání jiných a toho se u Galatů tím více obá
vati bylo, poněvadž ap. výše ctnosti a ne
-pravosti vyčítal a marnoslovcům do rukou
měřítko dáti zdál se, k němuž by skutky
jiných vyměřovali. Proto ap. zvláštní o tom
předpisy vydati za potřebno uznával a Sice
nejprv 1—ó. pro učitele a představence, na
potom 6—10. pro lajíky.

Hlava VÍ,
Napomíná k neposuzování a k nevynášení se nad
druhé 1—5., Ksdílnosti a propůjčováné se
představeným v církví 6—10. Dále ap.
ještě jednou v jadrné krátňosti obsahepi
štoly své opakuje 11—17 o neobřízcea
ukřižování duchovním aBoží toho odměně
jednaje, načež blaháním list zavírá.

1. Bratří, byl-liby také zachvácen
člověk v nějakém úpadku, vy kteří du

chovní jste, upravujte takového v duchu
lahody prohlédaje sám k sobě, abys i
ty nebyl pokoušen. 2. Druh druha bře
mena neste, a tak naplníte zákon Kri
stův. 3. Nebo domnívá-li se kdo něčím
býti nic nejsa, sám sebe svodí. 4. Dílo
pak své skoumej každý, a tak sám v
sobě toliko chloubu míti bude a nev
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v jiném; 5. každý zajisté břímě svoje po
nese. 6. Sděluj se pak vyučovanec ve
slovu Božím s vyučovatelem všemi dobry.
7. Nemylte se, Bůh nebývá posmíván.
8. Nebo co seje člověk, to i žíti bude;
ješto kdo rozsívá v těle svém, z těla
take žíti bude porušení. Kdo ale roz
sívá v duchu, z ducha žíti bude život
věčný. 9. Dobro pak konajíce neocha
bujme, nebo časem svým žíti budeme
neustávajíce. 10. Protož dokud časmáme,
čiůňme dobře všem, ozvláště pak domácím
víry,
Vystavil apoštol opolnu křesťanství a
tvar její ideálný vylíčil. Tu ale schyluje se
k obyčejnému životu a ku pokleskám v něm
zacházejícím a k lékům, jimiž by opraveny
býti mohly. Počíná slovem: Bratří, aby lásku
svou jim projevil a je tím spíše pro svá na
pomenutí získal. Předpokládá všecko dobré,
Co ihned na počátku klade, o zachvácení,
unesení, uvlečení, předchycení, klade a ne
mluví o nějakém ve hříších zarytci; proto
užívá slova úpadu, poklesky, kterou člověk
upadá jinam jako hledě anedosti pozoru dá
vaje. Dí v některém úpadku a předpokládá,
že člověk ten zřídka a nezhusta padá. K
tomu jde i slovo předstižen, předchvácen či
uchvácen, tak že utíkaje hříchu a jeho se
ubraňujíc, jím přece předchvácen byl a tudy
postižen a zachvácen. A samo to slovo člověk,

jak Jeronym vece, vymlouvá křehkosti jeho.
de zarytými a nekolnými zajisté jinak by
nakládati velel. Když tedy takový člověk pře
náhlen, ukvapen, zachvácen v nějakémúpadku
jest, vy, jenž duchovní jste, napravte ho v
duchu tichosti. Duchovní jsou, jenž v životě
křesťanském již pokroky znamenité učinili,
Rom. 15, 1., je silnějšími nazývá a klade na
proti mdlým Rom. 14, 1. a nedospělým v
Kristu. Za prvních dnů církve představenci
ozvláště nad jiné vynikali a tudy řeč těchto
se ozvláště týká. Vede mluvu k duchovními
tém, jenž jimi skutečně byli, i těm, jenž toho
do sebe domnívali se. Napravte, opravte,
vzdělejte, obnovte aneb raději v prés. napra
vujte, opravujte, poněvadž nehned a jedinou
domluvou člověk se napravuje. Ve Vulg.
místo instaurate přepisovateli vklouzlo n
struite, avšak i to slovo totéž znamená. Na
pravování, vyučování, napomínání, a jakým
koli během se dálo, má se díti v duchu tt
chosti či lahody, krotko, lahodně, sladce.
Duchem tu zove položení a míru mysli od
Ducha sv. pochozí, z níž plyne ve slova na
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pomínatelova sladká lahoda, která se mysli
člověka napomínaného blaženě ujímá. Stává
se jazyk náš jazykem Kristovým, vece Chrys.,
když lahodnost Kristovu následujeme. O Moj
žíšovi písmo tu lahodu nejednou chválí, ne
méně Davidovu Ž. 131, 1. dle LXX. Kdo drs
notou řečí duši bližního poranil, ten novou
ránu k ráně předešlé přičiniv, darmo bliž
ního léčiti bude, vece sv. Aug. Dí však: ťa
kového totiž, jenž bloudí z unáhlení, nevšak
ze zloby a zarytosti. Nebo jak Ignát M. ku
Polykarpovi 2. píše, nekaždá rána tímže ob
kladkem se hojí. A sám Pavel táže se Ko
rinfanů 1. Cor.4, 21., nemá-li k nim s prutem
přijíti. Proč snášelivě a lahodně ku napra
vení se míti mají, klade ap., an dí: prohlé
daje každý sám k sobě, abys i ty nebyl po
koušen. Přešel ap. od plur. k sing., aby tím

důrazněji k jednotlivcům mluvil; prohlédati,
pozorovati musí každý při napomínání, aby
snad nebyl pokoušen a což zde na mysli
má příčinu m. účinku klada, v pokušení pře
možen nebyl a hříchem sám zachvácen. Dí;
I ty a má na mysli bohaté nadání jeho du
chovné, které ho nemůže nijak před poku
šeními uchrániti. Učí to místo, že se nikdo
ctností svou bezpečiti nemůže a že vezdy a
ovšem platí 1. Cor. 10, 12., že kdo domnívá
se státi, má hleděti, aby nepadl. Sv. Klement
Rím. v listu ku Kor. dí k. 48: budsi kdo
věrným, buď mocným vědu vykládati, bud
moudrým v rozeznávání nauk, buď čirým ve
skutcích, tím pokorněji sobě musí vésti, čím
větším se zdá býti a hleděti má dobra, co
všem užitečno a nejenom jemu jest.
S tím pak souvisí to, co ihned připo
juje o nesení břemen vzájemném. Nebo na
pomínanec, i když dobrou vůli má, nehned
může vady a chyby nějaké zbýti a potřebí
trpělivost s ním míti. Leč od toho přichází
ap. na prostrannější myšlénku a šířeji roz
umín býti chce, an dí: Druh druha břemena
neste; obraz vzat od nosičů břemen sebe ve
spolek podporujících. Břemeny vůbec rozumí
všecko, co obtížnost působí, vady, mdloby,
neduhy, nemoci, chudobu, ozvláště ale koněm
úpadům prohlédá, o nichžto předešlo. Hřích
největší břemeno jest. Sílu břemena cizá
nésti dává láska, dí sv. Aug. Nikdo není
břemena prázden, všickni, jeden víc, druhý
méně, jeden tu, druhý jinou vadu do sebe
máme. Píše tu sv. Ignát ku sv. Polykarpovi:
Všechny snášej jakož i tebe Pán, se všemi
strpení měj v lásce, jakož i činíš. Ne
duhy všech nes co dokonalý bojovník; kde
více trudu, tam více zisku. A Chrys. vece:
Jeden jest náhlý, druhý ospalý; snášej bou
řivost onoho a on saese loudavost tvou. Kri
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stus kříž za všecky něsl. Dí: taková buď
mírnost a tichost při napomínání, abyste člo
věka pod břemenem vady jeho neuhnětii a
nepotiskli, nébrž tak veďte věc svou, aby
břemene mu ubylo a on tím radostnějik ná
pravě se podal. Tak t. j. snášením a ne
sením cizého břemena naplnáte zákon Kristův,
jenž velí bližního milovati; aneb Jak jiní vy
kládají doplníte zákon Kristův; čeho zákon
P. žádá a čeho u nich se nedostává, to vy
doplníte, nedostatky jejich vyzdvihnete. Na
opak ale kdo břemena bližních nenese, vad
tělesných neb duchovních nesnáší, v nouzi
jich nepodporuje a pokuty jejich na se ne
béře, ten neplní zákona Kristova. Zákon,
vece, jest tedy i v křesťanství zákon. Jiní
ale táhnou se ke slovu dvazAinoovv,jehožto
zde užívá a praví, že slovo to cosi oddílného
namítá, a že Pavel tedy rozličné předpisy a
příkazy na mysli má. Ten pak, o čem vece
hned ap., jenž s druhými, když podklesnou,
přísně a stroho nakládá, činí to přečasto, že
se za dokonalého má a ten velmi sám se
šálí. Nebo domnává-lí se kdo, že by něco byl
nic nejsa, že by bez úhony byl, čehož při
žádném člověku není, žen sebe sám svodí a
se klame. 1. Jo. 1, 8. Taková domnělost nic
se neliší od pýchy, z níž vychází. Nic nejsu
vece a míní to 0 všech lidech, 1 těch, jenž
žádných poklesek nejsou sobě povědomi; což
jde již z předchozího slova, abys sám nebyl
pokoušín. Beztoho všichni darové vycházejí
od Otce světel Jak. J, 17. a Pán dí Luk.
17, 10., bychom všechno vykonavše sobě my
slili, že jsme neužiteční služebníci. Domýšli
vost jest hlavitou příčinou, že se lidé břemen
cizých zdráhají.

I udává ap. prostředek proti pýše a
samolibosti té, zkoumání a zpytování vlast
ního svědomí a přilicování ho k zákonu Kri

s jinými měře a ke špatnějším sebe přirov
návaje za něco velikého se drží, že takových
poklesek do sebe nemá jak bližní; jak onen
Farisej Luk. 18. o sobě se domněl. Potykač
nedobře se silou svojí chlubí, protivník-li jeho,
nad nímž zvítězil, ohrožítý a neduživý člo
věk jest. Jiní slovo v jiném slyší u jiného,
před jinými; může sice těšiti se z prospěchu
svého a u sebe slávu míti, ale nemá vně
před jinými pronášeti chlouby žádné a bude
vezdy vamětliv toho, že všeliká ctnost jeho
plyne z Boha. Leč prvnější smysl více do
lehati zdá se a obyčejný jest; ještě někteří
slovo chloubu ironicky berou, jakoby řekl P.:
bude-li se přilicovati k zákonu DB.anek
chování druhých, shledá brzo, že sláva žádná
a žádná chlouba u sebe místa nemá a že
zhola všechna zásluha přestává, a bude se
chlubiti jenom v nestateči své 2. Cor. 10.
12. n. Leč tomu výkladu odporují slova a
ně v jiném, na nichž tu veškeren důraz spo
léhá. Nemluví apoštol o tom, že žádný člověk
příčinu a látku chvalitebnou v sobě nemá,
nébrž mluví o tom, že všelijaká chlouba a
chvála člověkova na vlastní ctnosti spoléhati
musí co na něčem kladném, ne pak nacizých
nedostatcích, kteří mu ku ctnosti pravé ni
čeho nemohou přičiniti a tudy ani mu ne
mohou dáti námět a podnět k výchlubě a
sebechvále. Sv. Zlatoúst dí o tom: že kdo
sám k sobě se přirovnávaje a počínání své
na zákonu Božím měře chloubu a slávu ně
jakou u sebe nalezá, že brzo 1 té výchluby
se vzdá. Veškeren člověk, dí sv. Aug., hledej
slávy u Boha, od čistoty svědomí svého, ne
však ode chvály lidské nejvíce mylné a
bludné. Nebo chvalitelé naši nezmenšují bře
men svědomí našeho, nébrž je zveličují ra
ději. Což jest tmavějšího nad zaslepenost
onu, k obdržení ješitné slávy po bludech
lidských se sháněti a Bohem svědkem v srdci
opomítati?
Apoštol dále příčinu dává, proč se člo
věk nemá přirovnávati s jinými lidmi a v ji
ných hledati chlouby svojí, andí: Nebo každý

| stovu.
Dálo
pak
své
zkoumej
každý;
dílem
rozumí soujem a obstih všech děl a skutků
a velí přilicovati je ku přikázáním Božím co
kamenu zkušebnému, aby dověděl se, sám-li
proti Bohu křiv není a nemá-li čeno u sebe
napravovati; zkušuj a zpytuj netoliko vněšné
skutky, nébrž také úmysl, jakým vykonány
byly. Nejednou se člověk mýlí, šálí a svádí,
mysle že dobře a chvalitebně jednal, ješto
proti Bohu se prohřešil. „Své praví s dů
razem a ne cizé. Kdo tak činí a pilně zpy
tuje 1. Cor. i1, 28., ten takto sám v sobě to
liko chloubu míti bude a ne v jiném. Větutu
nejeden postihl výklad. Obyčejně se vysvět
luje, že ten, kdo zkusiv sebe něco dobrého
v sobě nalezá, chloubu jistou má v sobě a
ne v jiném t. j. ne u přirovnání S jiným;
naopak ten chloubu v jiném má, jenž sebe

břímě své ponese. Břímě se zde béře v témž
smyslu jak v. 2., leč v jiném smyslu slovo
ponese; v řeckém též nestojí břímě, nébrž
jiné slovo nůsť svou ponese. Vlastní hříchy
tak jmenuje a slovo goozlov nedělí se vý
znamem od slova Beooc, břemenem jest nůše
a nůší jest břemeno. Ponese odnáší sek bu
doucímu soudu, a tam každý sám za sebe
odpovídati bude, tam své hříchy co břímě
ponese a za ně trest a pokutuopět co břímě
podstoupí. Ve v. 2. mluvil o nynějšku, kde
druh za druha odbývati, odčiňovati a odvi
ňovati může; ale když přijdeme před soud
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nou stolici B. či sudistě B., tenkrát jak se
dí Ez. 14, 14. ani Job, ani Daniel, ani Noe
nebude moci jiné spasiti přímluvou svou.
Při slově břemenu čí nůší se apoštolovi
namítají jiné nedostatky a sice houževnost,
skrbnost a nesdílnost novokřesťanů Galat
ských či některých mezi nimi, pro kterou se
nechtěli propůjčovati statky a mohovitostmi
svými učitelům a představencům svojim. Na
pomíná tudy, aby ješto tito břemeno duchovní
nesou, oni s ramen jich břemena tělesná od
jímali. Sděluj se pak ten, jenž naučení při
jímá čili naučovanec v slovu Božím s vyučo
vatelem o všechna dobra. Vděčnost učencům

k učitelům poroučí; dobramí statek a mo
hovitost slyší a chce, aby všelijak časného
zboží udělovali učitelům a věcmi časnými za
věčné se odsluhovali. V listu Barnabově čteme
19. k.: Sděluj se o všechno s bližním svým
a nebudeš míti vlastních věcí; nebo jestliže
ve věcech nehynoucích společníci jste, čím
více ve věcech hynoucích. Nedí apoštol u
děluj nébrž sděluj a namítá, že v těch věcech
má sdíinost a společenství nějaké vládnouti
a Že se vyučovávanec musí považovati za dluž
níka učitele svého. Bezmála zapomínali se
Galaté nad svými učiteli. Ale mnozí z po
vinnosti té se vytahovali jalové příčinkypřed
stírajíce a na nemožnost svou se volajíce.
K tomu prohlédá apoštol, an vece: Nemylte
se; Bůh nebývá oklamán. K dogmatické
pravdě se táhne a dí: Nemylte se. Výstraha
ta velepotřebna jest, poněvadž lidé tuší sobě,
že soud Boží nebude přísen. Takové zástěry
můžete před lidmi oblékati, ale Bůh zná dobře,
skutečně-li tomu tak čili nic. Boha darmo
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náš jest role, jest čas setby a život budoucí
posmrtný jest čas žní. Kďo seje v pleť čili v
pleti, kdo pochotem pastvu dává a libostem
pleťtským povoluje, kdo povolování a hovění

jim za základ a cíl života svého klade, ten
z pléti t. j. z díla toho, jež vedl o pleť, bude
žití porušení, vezme za odplatu věčné zahy

nutí. Dí porušení a nedí zkáza, zátrata, po
něvadž slovo to lépe vyznačuje neustálé hy
nutí, jenž pleti přirozeno jest a tudy S po
vahou jeho se schází a sjednává. Kdo ale v
duchu neb dle ř. v ducha seje, kdo plodův
ducha, o nichž 5, 22., pilen jest, kdo ku
božnosti prohlídá, nebeských věcí žádá a
dychtí a k slávě B. všechny věci naměřuje,
ten z ďucha, ze snahy své duchovné bude
žítl žvvot věčný, dostane věčného blahoslaven
ství odměnou. Sv. Jeronym pozoruje, že ap.
nedí v duchu svém, jak pravil kdo sejevpleti
svojí, poněvadž kdo seje dobré věci, to nemá
z ducha svého, nébrž z ducha Božího a z mi
losti jeho. Z toho místa viděti, že almužny

jsou skutky dobré.
Předpokládá ostatně ap., že skutkové ti
nějakou předsmrtnou člověka proměnou sma

záni nebyli. Nebo často se přihází, že člo
věk, jenž dobrých skutků a pobožného ži
vota velmi pilen byl, usteskna sobě v duchu
rozsívati přestává. A proto ap. tudíž napo
míná : Dobré činíce neustávejme a neochabujme,
neomdlévejme; toho pak neumdleného sna
žení se duchovního udává důvod: nebo časem
svým žáti budeme neustávajíce. © slovu ne
ustávajíce různě soudí vykladatelé podle toho,
jestli je pojíme s nejbližším slovem žáťibude
me a dávají smysl, jakoby Pavel chtěl říci t.j.
by někdo oklamati hleděl. Slovo puvarnviče neustále, ustavičně, věčně, bez přestání wčč
značí šklebiti se, nos ukřivovati a špouleti ného blahoslavenství požívati budeme.
Beč
a potom znamená toli co Šutiti, šuliti, po jiní prohlédajíce, že Pavel nedí ovx nébrž rý
smívati se, smích střápati, Šutky provoditi. (éxkvouevor) lépe slovo to berou co výminku,
K tomu výroku se táhne sv. Polykarp v kterou Pavel klade, ač již se v předešlém
hstu ku Fil. 4., an vece: vědouce, že Bůh zahrnuje, poněvadž velmi důležita jest, a vy
nebývá posmíván musíme zákona a slávy jeho kládají: jestliže neustaneme. Cas svůj jest
důstojně obcovati. Apoštol každý pokus, ně čas od Boha ustavený, čas soudu, jenž jest
jakou výmluvou jalovou z povinnosti se vy časem žní a odplaty. Kdo vytrvá až do kon
zouvati, považuje co rouhání se Bohu. Bez ce, dí Pán, ten spasen bude; Mt. 10, 22. 24,
mála povodín byl Pavel pronésti větu tu 13. Z toho pak, že tu jest čas setby, dobře
ohledně na okolnosti, o nichž předešlo; avšak ap. dovodí a zavírá: Protož dokud čas máme,
věta sama prostranněji zní a apoštol tudíž čiňme dobře všem, zvláště ale domácím víry.
prostranněji béře ji za přechod ku všeobecné Dokud máme čas síti, dokud žijeme, dokud
pravdě následující jí užívaje. Pravdu pak tu něčeho sobě zasloužiti můžeme. Casnemáme
předpokládá příkladem od setby a rolí vza mařiti, ale již pohan Seneka naříkal v 1. li
tým, role dvojí klada pleť, zkázu mravnou, stu k Luciliu, že veliký díl života nám pro
žádostivost, a ďucha, vyšší stránku člověka chází nečiněním ničeho, celý ale téměř život
Duchem sv. opravenou. Dí: Nebo co seje že stravujeme v činění věcí nenáležitých. Sv.
člověk, to také žíti bude; kdo zajisté seje v Rehoř Naz. vece tu býti trh a napomíná hodně
pleti, 2 pleti i požne porušení; kdo aleseje
a hojně se zásobiti zbožím tím, jenž v nebi
Y duchu, požne z ducha život věčný. Zivot platí. Dokud čas máme, dokudžijeme; přijda
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zajisté čas, kde vynesen bude výrok anděla
Apoc. 10, 6. a přísahati bude skrze toho,
jenž věčně žije, že již času není. Lo Naz.
Mnozí začínají, mnozí vytrvávají, ale nedo
trvajíce odpadají buď umdlevše, buď oblou
zeni byvše. A proto praví apoštol: Dokud
čas máme, čiňme dobře všem, pohanům 1 ži

dům, přátelům i nepřátelům, aniž koho od
lásky a dobrodiní svých odlučovati sluší.
Ješto ale se všem vezdy propůjčovati ne
můžeme, žádá a vymáhá pořádnost lásky toho,
abychom před jinými sdílnost svou projevo
vali a všelijak se užívati dávali domácím víry
Ef. 2, 19. t. j. těm, jenž s námi jednu víru
mají, jednoho Krista ctí, jednu církev za
matku považují. Všem dobře činiti máme,
ale rozličným kruhem se nám oni naskýtají,
jedni bližším a těm napřed se propůjčovati
máme, druzí širším. Sv. Jeronym táhne sek
císaři Titovi, jenž zpomenuv si večer jednou,
že nic dobrého neučinil, pravil: Přátelé, den
jsem ztratil. Ješto on Krista neznaje to či
nil, což my činiti máme, kteří v Krista vě
říme?
To byly hlavité myšlénky, ježto Pavel
Galatům předložiti a na pomysl dáti volil.
Nyní již ku konci pospíchá a v závěrce té
hlavný obsah celého listu opětuje. Vece:

tázka, zda Pavel celý list psal obyčeje svého
zanechav, aneb-li také v našem listu jenom
slova, jenž nyní následují, za slova vlastno
ručně psaná považovati se mají? Vyklada
telé se tu rozcházejí. Jedni mají za to, že
ap. mimo obyčej svůj listy do péra říkati,
list ku Galatům svou rukou napsal. Výklad
ten klade, že slovo napsal k tomu, co již
napsáno před rukama máme, se potahuje a
že tedy celý list ode Pavla napsán jest. A
však jiní opak toho smyslí a slovo napsal 0
tom přípisku, jejž apoštol od v. 11. do konce
přičinil, rozumějí. Povážíme-li obyčej Pavla
apoštola listy svoje diktovati, tedy se přira
zíme k náhledu, že 1 při tomto listu téhož
svého obyčeje šetřil a že jenom poslední
částku vlastní rukou připsal. Podle toho
slovo napsal jsem zří k času, když Galaté
list čísti budou, jak to. zhusta se děje, ku
př. týž Pavel v listu k Filemonovi užívá
slov napsal jsem v. 19. o tom, co ještě dále
následuje a apoštolé v oběžném listu Act.
15, 27. praví, že poslali Judu a Silu, ač je
právě teprv posýlají. Ale i o slová jakými
písmeny jsem napsal, nesnáz jest. Slovo
zozuu«e v obyčejném smyslu užívá se 0 pé
smenech, ale slovo znAíxosnejedni bralia berou

ve významu povahya jakosti a vykládají slova
jakými písmeny o tvaru písmen a 0 jich snad
11. Vizte, jakými písmeny napsal nedosti sličném všady postavení, tak že to
omluva jest Pavlova, jakoby pravil: Ačkoli
jsem vám svou rukou. 12. Nebo kte písmena, jež kladu, sličnosti do sebe nemají,
říkoli chtějí zalíbit se v těle, tl nutí přece jsem sám vlastnoručně psal, abych vás
vás obřezati se, jedině aby pronásledo o své k vám přivinulosti přesvědčil. Jiným
vání kříže Kristova netrpěl.
13. Nebo se dokonce vidí 0 odsahu listu slova ta vy
ani sami fi, jenž seobřezují, zákona ne rozumívati, totiž m. jakými písmeny překlá
dají jaký list jsem napsal, jak potřebný pro
zábhovávají, ale chtějí vás obřezánubýti,
vás list, v němž jsem všechno vám jasně vy
aby se tělem vaším chlubil. 14. Ode světlil, čeho vám potřeba bylo. Leč lépe jiní
mne ale odstup chlubiti se, leč v kříži slovo voduuare litera o písmenech berou a

Pána našeho Jesu Krista, skrze něhožto
svět mně ukřižován jest a já světu. 15.
Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka nic
neplatí, ani neobřízka, ale nové stvo
ření. 16. A kteříkoli pravidla toho ná
sledují, pokoj na ně a milosrdenství i
na Israela Božího. 17. Ostatně, nikdo mi
těžkosti nečiň, já zajisté jízvy Pána Ježíše
na těle svém nosím. 18. Milost Pána
našeho Ježíše Krista s duchem vaším,
bratří, amen.
Slova hned v. lí. nejsou nepamátna.
Nebo poněvadž Pavel obyčejně diktovával
hsty svoje a jenom na konci pozdravení a
závěrku vlastnoručně připisoval, nastává 0

slovo zmÁťzxoS
© velikosti,

jak slovo to řecké

jedině ten význam do sebe má. Tak že smysl
toho jest: Jak velikými písmeny jsem vám
napsal. Učinil to Pavel, aby jim na rozum
dal, že věci, které připisuje, velikou váhu do
sebe mají. Děje se u nás také, že slova, na
nichž záleží, většími literami vytištěna bý
vají. Mají slova ta jak velikými písmeny jsem
vám napsal dvojí účel, jeden na důležitost
věcí připsaných upozorniti, druhý upozorniti
Galaty na povahu písma svého a svojich
písmen, poněvadž jemu nenečasto listové pod
vrhováni bývali 2. Thess. 2, 2.
Důležitá, předůležitá byla nauka, již ap.
byl v listu svém objasnil a proto se muvidí
ku konci epištoly svojí veškeren ten obsah
v krátkosti obstihnouti. Ciní to v osmeru
odstavků, slohem téměř lapidárným, slavným,
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odsečným, z útroby vytonulým. Nejprvé líčí,
jací jsou ti, jenž je k zákonu Mojž. odvleci
usilují a za jakou příčinou to činí. Praví 0
nich, že to nečiní dobrým úmyslem, ano že
ani dle svého přesvědčení v tom nepokra
čují, nébrá jenom aby platnosti a slávy do
byli a aby ušli pronásledováním. Dí: Ti|
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jste po nich postoupili, aby stoupenstva ně
jakého na vás došli, aby se chlubiti mohli,
že toli a toli skrze ně k židovským obřadům
se podrobili. Pán o podobných lidech mluví
Mt. 23, 15., an vece: Běda, kteří obcházíte
moře, abyste učinili novověrce.
Marné chloubě židovatelů Pavel naproti

staví pravou a podstatnou chloubu svou, an
vece: Ode mne pak odstup, abych se chlubil,
leč v kříží Pána našeho Ježíše Krista. Výrok
ten z nejvniternější útroby vyšlý památen
eúrzowoonijoe Br, mají tvárnými býti. V těle jest ašzasluhuje, aby nejenom pochopen, nébrž
chtějí se zalíbiti, t.j. zevnitrně, vněšně; slovo 1 uchopen a v hrudi a mysli zaštípen byl.
to udává živel, v němž se to zalibování děje Nedí: Nebudu se chlubiti leč v kříži, ani nedí:
či spůsob, jakým oni zalíbiti se baží, ovšem Nechci se chlubiti leč v kříži, nébrž dí: od
tedy značí vněšným se obřezováním a jiným stup, abych se chlubil leč v kříži, jakoby hrozná
Starého Zákona zachováváním. Jiní v těle o to věc byla v kříži Krista nechlubiti se. V
účelu nečestném a zlém slyší, jakoby ap. kříší če křížem t. j. vírou, památkou, rozjí
volil říci, že se obřezují úmyslem nepočest
máním milostí, blahodatí kříže, jímž vykou
ným a neposvátným, licoměrně, neupřímně, peni jsme. Mohl se chlubiti ap., vecesv. Aug.
s. 20. de Bp. moudrostí Kristovou, mohl se
v*va
chlubiti velebou jeho, jeho všemocností, leč chlubí
blaholéčití se dostatečně vyražena. A po se křížem; nebo kde pokora, tam je velebnost,
něvadž ta chtivost slávy u bludařů těch ži kde mdloba, tam všemocnost, kde smrť, tam
dovných ovšem zjevna byla, proto ji Pavel život. Křížem se chlubí, poněvadž na něm
klade napřed, načež teprv staví předmět, čím spatřuje se láska Boží a Páně a pokladové
slávy hledali: t? nutí vás obřezati se. Všelijak všech jiných vlastností B. se vylévají. Nic
k tomu prohlédají, aby vás ulovili pro svou nemá za věc slavnější, jak nositi pohoršení
obřízku. Dálejší pak židovníků těch úmysl kříže. Tř*ťvěci, vece Bernard ad Jun. II. 190
při tom byl: jedině aby pronásledování kříže ep. v čom znamení spásy naší rozjímám, po
Kristova netrpělt či jak ř. t.má: aby křížem koru, kterou se Bůh zmařil, lásku, již až k
Kristovým pronásledování nebyli. Křížem jest smrti kříže rozšířil, a tajemstvé spásy, jímž
toli co pro kříž. Kázaní o kříži bylo pohor smrt podstoupiv, svět smrti sprostil. Ukazuje
šením 1. Cor. 1, 23. a kříž znameni, jemuž spolu, že cokoli člověk do sebe dobrého a
odpíráno bývá Luk. 2, 34., leč kde se za slávy hodného má, všechno ze studnice té,
chovávati Zákon Starý podvolovali, tam židé z kříže Kristova, se prýští. Proto díJeronym
méně na křesťanech takových se uráželi a méně sv., že veškera sláva ohledem kříže Kristova
je pronásledovali, ješto je nejvíce nauka 0 hledaná slávou kříže jest a cokoli důstojného
konečné neplatnosti St. Z. hněvala. Chce říci se ve ctnostech děje, že to ku kříži Páně
apoštol: Zniknouti chtějí pronásledování a čelí.
Praví pak sám ap. o kříži Páně: skrze
proto vás nutí obřezati se, nevede jich ně
jaká úcta k zákonu, nébrž bázeň a choulo něhož svět mně ukřižován jest a já světu.
stivost. Nebo, vece dále ap. a záporem pře Slova skrze něho mohou se buď ku Kristu,
dešlý klad tvrdí, an? ti, kteří se obřezují, zá buď ku kříži Kristovu odnášeti, aniž se tím
kona nezachovávají. Což ovšem vám na jevě v podstatě smysl přeměňuje. Svěřem značí
jest, aniž o tom déle mluviti třeba. Těmi všechno to, co člověka slibným obličejem ke
slovy potvrzuje, co předešle o zlém úmyslu hříchu láká, jakož i všechno, co stálosti do
židovatelů pověděl. Nepílejí oni a nehorlí o sebe nemá, nébrž pomíjivé, vrátké, marné
to, aby Zákon Starý platnosti a úcty došel. jest; co Bohu a řádu jeho v Kristu zave
denému se protivuje. Ti, jenž učení 0 kříži
M. kteří se obřezují t. j. obřezanci — nebo
zajisté, jenž lébiti se chtějí v těle. Slovo řecké,

jež Vulgáta překládá placere, značí blahou
tvář ukazovati, blahotvářiti, blaholíčiti se
pro zalíbení jiným, tedy toli co zalibovati se

nejednou participium místo substantiva za
stává — čtou někteří v perf. kteří obřezání
byli, což na jedno vychodí. Ale perf. zepuze
zunuěvouv řídkých rkp. přichází, ješto présens
eowmeuvousvoutéměř veškeři lepší rkp. čtou;
nébrž chtějí vás obřezány býti, či chtějí abyste
se obřezovali, tím účelem aby se télem vaším

chudí,

aby se chlubili, že vás získali, že

ututlávali a potřebu obřízky hlásali, ti sou
viseli se světem, s duchem jeho a libostmi
jeho. Pavel ale se blahá, že souvislost ta
u něho přestala a skrze kříž přestala. „Svět
mně ukřižován t. j. mrtev jest, není těch lá
kadel a radovánek jeho ničemných pro mne
více, mrtvy jsou a umrlé již pro mne, čehož
následek jest, že já světu ukřižován jsem,

+0
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Věta Svět mi ukřižován jest nějako záporná,
věta druhá a já světu jest větakladná, kterou
předešlá vysvětlení a potvrzení dochodí. Cítí
Pavel, že ho svět nepovažuje leč za člověka
kříže hodného; nebo proto ho pronásleduje.
Ale apoštolem to nehýbá aniž se tím on ko
rmoutí, něbrž veškeru radost, rozkoš a slast
přece jenom v kříži Kristově nalezá. Všichni
světci v kříži Krista P. se kochali a ovšem
přijde nám nejenom ústy chlubiti se křížem
Krista, nébrž i životem vyznávati, že všeliká
chlouba naše v kříži Kristově spoléhá. V
pokoře, v unížení, v poslušenství, v oběto
vání sebe Bohu až do nejhorší smrti zalibo
vati se učiti máme a rozkošem světa, slávě
jeho a všem nádherám a kouzlům a vnadám
jeho máme umírati. Ale ovšem! Mnoho již
jest, když se člověk křížům a pokořenímna
hodilým podrobuje. Více jest, když jich člo
věk hledá a po nich touží. Ale v nich se
kochati, jimi se chlubiti a za největší po
hromu považovati, když bys v těch křížech
se nekochal a jimi nechlubil se, toť svrcho
vané hrdinství, toť dokonalá vítězosláva jest.
Dí ukřižován a nedí mrtev, poněvadž skrze
zalíbení sobě v kříži Kristově umrtven jest
pro Pavla svět ten. Mrtvy jsou pro mne ra
dosti světské, přízně velmožů nehledám, bo
hatstvím pohrdám, slávy u lidí sobě nevší
mám. Svět a já na rozmanu se povahujeme
a já kochám, čeho svět nenávidí a toho ne
návidím, co svět miluje. Jo. 15, 19. vece
Pán: Kdybyste byli ze světa, svět což jeho
jest miloval-by, ale že mejste ze světa, proto
vás svět nenávidí. Kříž jest prapor vítězství
Kristova, církev všechny věci jím posvěcuje
a křesťan jím Krista vyznává. Nedělání kříže
při modlitbách není znak veliké lásky blu
dařů ku kříži Páně, nébrž raději nějaké jeho
se odpovídání.
Proč ap. se jen v kříži chlubí a v čem

umírání světu záleží, toho doličují slova:
Nebo v Kristu Ježíši ant obřízka mic neplatí,
ant neobřízka, nébrž nové stvoření. V Kristu
J. to jest v náboženství, víře, církvi Kristově
me obřízka neplatí ant neobřízka, to jest ne
přijde na to, jestli jsi přede svým na víru
křesťanskou obrácením byl odřízkou, ZŽidem
totiž, čili neobřízkou, pohanem neobřezaným;
věci ty vněšné docela jednostejny jsou a nic
neváží v křesťanství. Tn platí a váhu má
jenom nové stvoření. Stojí nové stvořené co
výklad, v čem záleží světu umírati a značí
obnovení mysli a celého smýšlení a obcování;
nové v Kristu a milosti jeho zrození. Starý
člověk jest ten, jenž z Adama urodiv sejeho
ke zlu náklonnost a ve věcech světa toho
zalíbení v sobě nese, Nový člověk jest, jenž

z toho všeho se vyzul a světu odvelel. Jako
Kristus novým jest Adamem Rom. 5, 14.,
tak křesťan má býti novým člověkem, an
život Kristův na sobě projadřovati a nějakým
předujímáním život nebeský vésti má. Ef.
2, 10. Dí apoštol: Božím jsme dílem, stvo
řeni v Kristu Ježíši ke skutkům dobrým,
jež nám Bůh přihotovil, abychom vnich cho
dili. Křesťan se neobřezuje aniž jest v ne
obřízce,.vlastní obřízku maje. Se Židy se
neobřezuje lepší obřízku chovaje, s pohany
není v neobřízce obřízku maje; nejda tedy
ani s pohany ani se Židy jest novorodem,
novým stvořením 4, 24.
A jaký následek plyne z takového no
vého života? A kteříkoli pravidla toho násle
dují, přijde na ně pokoj a milosrdenství i na
Israela Božího. Toho pravidla vece, totiž
kdo ukřižování s Kristem světu a ozvláště
obrodu a duchovní obnovy pílejí a oně bed
Jivou péči mají, při tom na vnějšek a vněšné
věci neohlédajíce se, ani se Židy se neobře
zujíce ani s pohany pohansky nežijíce. Místo
následují jest v ř. podle toho pravidla krá
čejé či ve futuře, jak nejeden rkp. lépe klade,
Kkráčetiíbudou, nikam ani na levo ani na pravo
z koleje a z dráhy té neušinujíce, dokonce
pak k tomu, aby v zevnitrnostech sobě za
kládali. Dí kteříkolt a nedí pouze kteří, aby
povšechnost pravidla toho a jeho od vnějšku
neupoutanost vyrazil. Na ty přijde pokoj,
jímž obstih všeho dobra rozumí se a m
losřdenstvé co příčina a studnice všeho po
koje. Slova ta pokoj a milosrdenství také se
pojí I. Tim. 1, 2. 2. Tim. 1, 2. 2. Jo. 3.
Jud. 2. Místo přřjďe můžeme doplniti také
přijdi co želání apoštolovo ; leč prvnější výklad
přijde v budoucnu, dohodnější jest. Dokládá
t na Israela Božího, aby nezdál se, že od spásy
pravé Israelity vylučuje; ale aby se to 0
Židech obyčejných neslyšelo, přidává slovo
Boží a rozumí tedy pravé vyvolence, pravý
lid vyvolený, kteří vyvolení svého věrou v
Krista a svatým životem i stvořením novým
dokazují. Někteří vykladatelé za to mají, že
spojka « před slovy na Isr. B. jest vysvětlo
vací a že značí toli co totiž a že P.tím chce
naznačiti, že lidé ti, jenž pravidla dotčeného
se drží, pravým lidem vyvoleným a Božím
jsou. Leč prvnější výklad více přiléhá; apo
štol ještě ku konci žehná lidu svému
a všeho
dobrého mu želá.
Ještě než list zavříti hodlá, ohlédá se
na protivníky svoje, kteří mu apoštolské dů
stojenství popírali. Avšak lahodně se tu
proti nim ohražuje, an dí: Ostatně či dále,
budoucně nikdo mně těžkostí něčiň, nikdo
sváry a různicemi a vádami mně svízelů ne
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vál

přičiňuj; mluví s váhou co apoštol světa a ukřižují. Někteří světci a světice udostojeny
zvláště apoštol Galatův, jehož oni ovšem vše byly, šrámy a rány či jizvy Páně na těle
lijak ctíti a poslouchati povinni jsou. Nebylo svém vryty a vbodeny nositi, jak sv. Fran
mu stejno, že všechny podniky a všechna šek Ass., Kateřina Senenská, sv. Juliána a
muka pro Krista u nich málo platnými býti jj., kteří celou duší svou ve strasti a útrapy
se zdály. Příčinu, pročby jemu nikdo neměl Páně vnikli a tou ku Kristu a kříži jeho za
obtížným býti, udává slovy: nebo já jizvy hořeli láskou, že na údech, nohou i rukou i
Pána našeho Ježíše Krista na tělesvém nosím, prsou patero ran se vyprýštilo. Leč v tom
Jizvy t. j. oznaky, znamení, jež se vypalo smyslu toho Pavel o sobě nedí, nébrž ve
valo neb vleptávalo otrokům, vojákům a těm, smyslu dříve udaném.
kdož se bohům či bohyněm obětovali, na
Již pak klade závěrek podobný těm, jež
čele neb na rukou aneb na jiných údech V jiných epištolách nalezáme, kterýmž slovům
těla. Také o Kainu Gen. 4, 15. píše se, že svým pečeť vkládá. Milost Pána našeho Je
měl znamení. A ve zjevení Páně 1, 2. 13, číšeKrista s duchem vaším, bratří. Jinde vece
10. 16, 2. a jinde přichází fráza znak čí no se všemi vámi Rom. 16, 22. a t. d., tu vece
siti t. j. někoho poslušen bývati, k někomu s duchem vaším, aby jako jedním slovem za
přináležeti. izvami, jež proti obřízce staví, hroul tu nauku, že Boží milost na ducha
rozumí šrámy a rány, jichž došel na svých působí a že duchem mají choditi, což toliko
cestách ap., v žalářích, v okovech, v kame skrze milost Pána Ježíše díti se může. Již
nováních a v neustálých trudech, o nichž 2. na začátku jim želal milosti od Krista; ale
Cor. 11, 23. nn. Nedí mám nébrž nosím co "nyní větším dojmem milosti té jim žádá a
znaky slávy své, na nichž sobě všechno za ješto o milostech v Kristu toli jednal, Ga
kládá. Dí tedy: Nepřičiňujte misvízelů, ješto latům slovo to nyní mnohem prozračnější,
já beztoho již jizvy na těle svém nosím, milejší a působivější bylo. Poslední slovo
kterých jsem pro Ježíše při úřadu svém apo klade Bratří; ješto jednou ulahodňuje ta ně
štolském dosáhl a jež ovšem na těle mém která přísná slova, kterých v listu svém užil.
spatřovati se mohou. Nosí ač v jiném smyslu Tak je co dvojí hradbou, vece Zlatoúst, ohra
jizvy Kristovy ti na těle svém, dí Jeronym, dil, naukou totiž a modlitbou.
kdo tělo ve smyslu výše položeném 5, 24.
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List k Efešanům.
Efesus, město v prokonsulárné Asii, kra
jině krásou přírody, nevyčerpaným bohat
stvím, průmyslem a náramnou lidnatostí pro
slulé, bylo jedno z těch pěti set měst Jos.
Flav. Válk. Z. 2, 16. 4,, jenž díly umělými,
veřejnými stavbami a památníky po celém
římském světě slynula. Od Hellénů bylo
založeno a obydleno a leželo na úpatí hory
Koressu na řece Kaystru, jenžto se vlévala
do moře u přísťavu efeského Panormus ře
čeného. Bylo prvou hlavou Asie řečené;
okem a zřitedlnicí jejím, jak je Plinius h.
n. 5, 29. 31. nazývá a obchodem svým zna
menitého blahobytu došlo. Mezi jeho nád
hernýmit budovami vynikal chrám Artemi
din čili Dianin, největší a nejnádhernější
stavba celého řeckého světa; jenž sice v
noci, v níž se narodil Alexander, shořel
13—14. října 356 př. Kristem, ale o mnoho
nádherněji, o mnoho velikolepěji a uměleji
znova vystavěn byl, an řecká města k tomu
přispívala, ženy šperky a ozdoby své k to
mu věnovaly a umělci řečtí všechnu svou
umělost ke zvelebení jeho vynaložili, tak že
chrám ten mezi sedm divů tehdejšího světa
se počítal. Jednak služba bohyni Artemidě
věnovaná měla do sebe více asijskou než
hellenskou povahu, přívlastkové téměř ve
škerých božství ženských se v ní sbíhali a
tedy jako nějaká všemáti považována byla.
Socha bohyně byla z černého dřeva a po
doba její byla mumijnatá a z dávna pochá
zejíc a ztyřelá a zetlelá jsouc vlívaným do
štěrbin olejem se osvěžovala a proti roz
padu chránila. Bylo seslužbou její spoje
no tajnůstkářství a Kouzelnictví. Na koru
ně, na pásu a na nohou sochy té bohyně
byli tajemní nápisové, jenž od muďrců ne
jednoho podivného výkladu došli a ke tmě
a světlu, ke stínu a zemi, k rokůma slun
ku se potahovali. Podle toho čarodějní
amuletové se dělali a efeská písma, jak
sloula, se tvořila, několik slov totiž na
psaných na pergaméně nebo na jiné látce,

což na těle se nosíc prý člověka neduhů
chránilo.
Služba bohyně se ode knězů a kněžek,
paniců či kleštěnců a panen vykonávala a
chrám práva útočištného požíval, až Augu
stus císař právo to zrušil, aby pod zámin“
kou útočištného práva toho celé město do
rukou nešlechetníků a zbrodníků nepadlo.
Ještě připomínáme, že město to bylo rodi
štěm Herakléta mudrce, životopisce Apella a
Paschasia a sochaře Agasia, a že za dnů
našich z celé slávy hlavitého města toho
nepatrné jenom zříceniny ostaly u vsi Aja
saluku.
Města tak slavného, tak lidného, od
toli cizinců navštěvovaného a pro službu
Dianinu tak veliký vliv vyvírajícího a po
hanství září a leskem nějakým obdávajícího
nemohl Pavel apošto! národů Rom. 11, 15.
15, 16., jenž se dlužníkem všeho pohanstva
býti pokládal Rom. 1, 14., takového města,
díme, nemohl Pavel apoštol pominouti a 0
jeho na víru Kristovu obrácení se nezasa
diti. Poprvé do něho přibyl, když z Ko
rintu po půldruhaletém tam přebývání do
Jerusaléma se ubíral Act. 18, 19. n., ač
tehdá nemoha se déle zdržeti také o obrá
cení obyvatelů jeho mnoho učiniti nemohl.
Avšak připověděl jim, že k nim přijde, což
i vyplnil, napotom v Efesu po tři téměř léta
pobyv Act. 20, 31. 19, 8. 10. bezmála po
léta po Kristu 55—57. Nejpříze vyučoval
ve sbornici židovské tři měsíce; poněvadž
ale Židé nekolni a zaryti ostávali, odloučil
se od nich a přenesl své vyučování do. U
čírny muže pohana, jenž jmenoval se Tyran,
kdež dvě leta každodenně pravdu Páně hlá
sal. I obrátilo se působením jeho převeliké
množství Židů i pohanů z města Efesu a z
okolí, ano i z příchozích lidí přespolních
nejední se k víře v Krista přivinuli, an Bůh
divy znamenitými učení jeho potvrzoval. Hor
livost novoobrácencův byla taková, že čaro
dějné knihy v ceně padesát tisíc drachem
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ť. j. asi patnáct tisíc zlatých na stř. na dů
kaz upřímného svého obrácení spálili. Avšak
1 se strany druhé odpůrci se proti cestě
Páně spikli a pobuzením Demetria stříbrníka
a druhů jeho, jimž ujma se stávala v zisku
z vytvořování obrazů Diany nabývaném, na
pluilo se veškero město rozbrojem a ačkoli
Pavel z bouře té beze škody vyšel, přece
brzo Efes opustil a podal se do Macedonie,
avšak péče o Efeskou církev nikde nezane
chav. Netoliko na své do Jerusaléma pouti
představenců jejích do Miléta povolal a jich
ku pilnému stádu Páně ostříhání napomínal
Act. 20, 15. nn., nébrž napotom i ze zajetí
svého v Římě jim list poslal, aby Efešanů
proti bludům vystříhal a v křesťanských
pravdách a mravech potvrdil.
Ale skutečně-li psal Pavel ten list svůj
Efešanům? Podíváme-li se do rukopisů a
do překladů, nalezáme všady, že list dotyčný
připsán jest světcům v Efesu, dv Egécw a
slova ta jsou tak průvodna, že všeliká pochy
benství se tu odmlčeti a stouliti musejí. Tak
1 svatí otcové svědčí, že Pavel epištolu k E
fešanům napsal a takové svědectví máme již
od otce apoštolského, od sv. Ignatia Muč.,
jenž Ef. 12. dokládá, že Pavel v listu jim
daném pochvalně o nich připomíná a po něm
od sv. Irenéa, učeníka Polykarpova, haer.
O, 2. 3., tamto od muže prvého století, to
tohle od světce století druhého, k nimž se
veškera řada otců následujících připojuje.
Odkad tedy povstati mohla ta pochybenství,
o kterých jsme se tuto zmínili?
Nepatrné věci jí námětek zavdaly. S je
dné strany v kodexu B. slova 4 'Epsce jen
na okraji rukou pozdější připsána se nale
zají a se strany druhé sv. Basilius ctr. Eun.
2, 19. svědčí, že slov těch v rukopisech sta
rých nebylo; a nad to ještě Marcion
list náš
Laodiceanům připisoval, jak o tom Tertul
lian ctr. Marc. 5, 11. 17. doličuje. Ale dů
vodové ti očividně nestačí podvrátiti staré
podání církve tak mocně osvědčené. Avšak
se tu přece nějaká příčina vyskytla, za kte
rou dotčená slova v některých starých rkp.,
jak Basilius svědčí, vypuštěna byla. Bylo-li
to pouhé nedopatření? aneb-li se to stalo,
aby list se v jiných také církvech čísti mohl,
jak se to také se slovem v Římě při Rom.
1, 7. dálo?
Prohlédneme-li obsah listu našeho, na
lezneme nejedno místo, které nám s podive
ním býti a na myšlénku nás uvésti může,
že list ten nebyl psán Efešanům. Ani na
jednom místě nedotýká toho, že u těch, jimž
pise, po delší čas pobýval, na konci listu
nikoho nepozdravuje, což přece ve všech li

stech svojich činí, ano tak si počíná druhdy,
jakoby mluvil k lidem, co ho neviděli a jen
z doslechu o něm známosti došli, sami od
někoho jiného na víru obrácení byvše. Tak
1, 15. praví: protož jd uslyšev o víře vaší a
o lásce nepřestávám díky čímti; dále 3, 2.
praví: jestliže jste slyšeli o milosti přísluhy,
kteráž jest dána mně a podobně 4, 11. se
vyjadřuje; a 1 ta věc nápadna jest, že 6, 23.
všeobecně pozdravení svoje činí bratrům v
třetí osobě vesměs, nižádného místného ob
mezení nepřidávaje. To jsou příčiny, že ne
jeden pochyboval o přípisu našeho listu Efe
šanům a že tudy v některých rkp. již za
dávna slova v Efesu, čv Egéore, vynechána
byla.
Dvojí tedy věc na oce jest, jedna že
slova čv Egéce, v Bfesu, přesna, prava a
pojištěna jsou; druhá, že pro napohlednou a
zdánlivou neshodu a nepřístojnost k okolno
stem Pavla apoštola vypuštěna byla. Z to
hoto již můžeme poznati, co by se o hypo
thesách, jimiž tu neshodu odkliditi se vyna
snažují, souditi mělo. A tujistě přisvědčíme,
že ta domněnka 8 pravdou neostojí, která list
náš Laodiceanům napsán býti praví, což po
Marcionovi výše zmíněném 7a novější doby
někteří učenci učiniti se podjali, mezi nimiž
Grotius hlavité místo drží. O mnoho lépe
a jedině na pravou cestu udeřili ti, kdož
list náš za oběžný pokládají, což po Ushe
rovi annal. mund. ad an. 64. veliká část vy
kladatelů činí, s nimiž také my nezbytí spa
třujíce souhlasíme. I máme za to, že list
náš oběžným jsa nejblíže dán býti měl Efe
šanům co církvi otečné či mateřské; ale že
spolu byl určen všechněm oněm církvem,
kteréž co dcery od mateře efeské vyšly a
s ní nejúžeji spojeny byly. Tu již se pří
čina vidí, proč Pavel k Efešanům co hlavě
píšíc slova v Efesu přidává, proč nikoho ne
pozdravuje, proč druhdy ke čtenářům co k
lidem sobě neznámým mluví a proč žádné
okoličnosti ze svého tříletého v Efesu po
bytu nedotýká. A ovšem také se tu příčina
udati může, proč ve mnohých rukopisech
slov těch: v Bfesu se nedostávalo, an list
náš do samého jen Efesu poslán nebyl, nébrž
opisové jeho ke všem církvem okoličným se
dostati měli, nechať již Tychikus anebo kdo
koli jiný je obstarati povinen byl, aneb
nechat Pavel ihned Tychikovi několik opisův
listu toto doručil.
K této hypothése veledobře a velevhodně
přiléhá jiná domněnka, ta totiž, že list náš
jest listem oním,jejž Pavel Col. 4, 16. li
stem Laodicenským jmenuje a velí, aby si
ho z města onoho ku čtení vyžádali Kološané
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a na obrat svého listu aby Laodiceanům ku
čtení propůjčili. Oběžný list náš totiž byl
sice nejblíže určen pro Efes, ale spolu pro
dcerské církve v Asii a také pro Laodicéu.
Tychikus měl psaní to donésti do Efesu az
Efesu mělo dojíti do Laodicéy a odtad se
mělo dostati do Kolossy, ješto Kološané blíž
měli do Laodicéy nežli do Efesu. Poněvadž
list k Efešanům stejný obsah chová s listem
ku Kološanům vydaným, tudy se vidělo Pa
vlovi na pouhémčtení listu přestati, anižjim
zvláštní opis jeho doručiti. Čtení listu ale
jim poručeno, aby některá místa jim zrači
těji se vyskytla, an Pavel v obou listech, v
listu k Efešanům i v onom ku Kološanům
daném o stejných věcech jedná. Nemálo ta
ké domněnky poslední, že list náš jest oním
listem Laodicenským, potvrzuje velení Col.
4, 15., aby Kološané ode Pavla pozdravili
Laodiceany, což svědčí, že list Laodicepský
nebyl obzvláštním nyní ztraceným listem Pa
vlovým, nébrž listem oběžným, právě tako
vým, jakým jest náš list k Efešanům; sic ji
nak bylo by takové pozdravování zbyteč
ným bývalo.
Patří list náš k těm, jenžto ze žaláře a
zajetí ode Pavla napsáni byli; o tom svědčí
slova, jichž Pavel v listu samém užívá. V k.
8, 1. jmenuje se vězněm Páně, tak 1 4, 1.;
a 6, 20. praví, že poselství Páně koná v ře
tězu. Jaké vězení by se rozuměti mělo,
zdali ono v Cesaree či ono v Rímě, Pavel
nepovídá; mohou se tedy tu náhledové roz
cházeti. A skutečně byli a jsou, jenž list náš
ve vězení cesarejském psána kladou. Důvo
dové jejich sbíhají se v tom, že Pavel Efesu
a Kolosy blíže, než to z Ríma bylo, býti
musel, ješto v listu k Filémonovi v. 22. brzy
příchod svůj příteli tomu slibuje, kterýžto
list prý spolu s listem k Efešanům a Kolo
šanům skrze Tychika byl vypraven. Leč také
Filip. 2, 24. připovídá brzo k Filipanům
přijíti a list k Filipanům nebyl jinde leč v
Římě psán Fil. 4, 22. Tudy lépe ostati při
obyčejném a na tradici založeném náhledu,
že list náš byl v Římě psán a sice dřívěji
než list psaný Kološanům, poněvadž ještě Ti
mothea při vyhotovení listu našeho v Rímě
nebylo, ač již při spisování listu ku Kološa
nům a k Filémonovi (Col. 1, 1. Fil. v. 1.)
přítomen byl a poněvadž Col. 4, 15.se Pavel
k listu Efeským danému táhne, jak výše po
vědíno.
Ostatně neshodují se, zda list náš spolu
se dvěma zmíněnýma, s listem ku Kološanům
a k Filémonovi daným jednou cestou od Ty
chika donesen byl, čili dvojí cesta se má ro
zeznati, an dle Eí. 6, 21. list k Efešanům od

ho

samého Tychika, list ku Kološanům ale ode
Tychika a Onésima spolu dopraven byl Col.
4, 7—9. Srovnáme-li obsah listův k Efeským
a Kološským a poznáme-li, že sobě ti listové
netoliko v myšlénkách, nébrž i ve větách a v
slovech přepodobní jsou, tudíž se nám na
mane, že téhož času a téže doby psání býti
museli a že Pavel, píšíc list pozdější, ještě
ideami prvního naplněn byl a ideám těm tím
spíše místa popřál, ješto okoličnosti v obojím
městě a vůbec v obojím okolí stejny jsouce,
stejných vět a slov se mu vymáhati zdály.
Pravost jeho nikdá nebyla v církvi Boží po
pírána, jak z Eusebia 3, 25. se vidí a na
nově vymyšlené vrtochy moderných kritikův
ohled bráti tu nemůžeme, any docela na pou
hém podmětném citu a na podmětných toliko
předsudcích spoléhají.
Proč ale Pavel vypravil ten list a jakým
úmyslem veden byl při spisování ho? Již při
svém v Miletě pobytu v řeči, kterou starosty
církve Efeské sem povolav k nim učinil, pro
rockým duchem předpovídal, že vzejdou mezi
nimi hubitelé církve a povstanou muži, jenž
převrácené nauky mezi nimi rozšiřovati a
ode pravdy odvraceti budou Act. 20, 29.30.
Stalo se to skutečně a Pavel o tom v Římě
dověděv se nemohl 0 to nepečovati, aby ti,
jež byl s takovou snahou dnem a nocí se
níky a svůdci těmi o pravdu Páně připraveni
byli. Efesus město bylo střediště a výcho
diště v záležitostech duchových a nauka, jenž
by byla zavládla v tom městě, byla by se
po Asii 1 po Evropě od Eufratu do Italie
rozšířila a záhubný svůj vliv vyvírala. Veliká
moc v héresách proti církvi se spikla a spo
jila spolu se židovstvem a pohanstvem ke po
tlačení a potištění jejímu a byla by ovšem
podlehnouti musela, kdyby jí nebyla větší
moc záštitou pevnou bývala. V listu ke Ga

latům vidíme, že čirota naukyKristovy v
církvech galatských utrpěla od Židů a Zido
milů; ve stranách Asie západnějších a jme
novitě v krajinách Asie prokonsulárné, třá
slech okolo moře egejského, rozvinulo se smý
šlení, kteréž idey své čerpalo jednak z vý

chodních náboženských spekulací, jednakz
filosolie řecké oněm příbuzné, jednak ze Zi
dovstva, pokud se jim hodilo a vidělo i ten
Živelse předešlými sloučiti. Podle osob, které
se takému mudrování oddaly, nauky ty měly
ráz buď více filosofický a pohanský, buď více
židovský ; v končinách kdež Efes hlavou byl,
gnostické Zidovství héretické náhledy své
vzalo bezmála od magů babylónských, kteří
ne beze vlivu orfických a pythagorejských
nauk o třídách vyšších a nižších duchů spe
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kulovali a dle zásad oněch život lidský upra
viti usilovali. V listu našem nikde se zřej
má zmínka o bludech tím spůsobem neděje,
aby se bludové ti upřímo poráželi, jak se to
stává v listu Kološanům daném, avšak listem
celým prosvítá, že bludové dotčení Pavlovi
za podlohu při vyvíjení svých myšléneksloa
žili a že převznešené idey, jež rozprostírá,
berou ohled na záhubné bludy ve stranách
oněch zavládlé, a nemalý to jest důkaz pro
autentii listu našeho a listu ku Kološanům,
že za nich gnosticismus celý ještě v plénkách
se nalezá a že mužové apoštolští museli vy
stříhání býti, aby se zdánlivými přísnostmi

pokud se v životě národů vyvinuly, rozjímá,
an v listu našem rozjímání to více ku pra
meni rad těch se pozdvihuje.
Rozpadá se list na dvě části, jak to po
nejvíce při listech Pavlových spatřujeme;
částí každá zahrnuje téměř polovici, a čásť
prvá jest více dogmatická jednajíc o vývoji
božských rad ohledem pohanů 1—3. kk., ana
čásť druhá obnáší napomínání k boholibému
životu 4—6. kk., ačkoli povaha ani ta ani
ona v celé části bez příměsi vespolné se ne
pronáší, nébrž čásť do části tytýž zabíhá.
Prvá část počíná po obyčejném pozdravení
s velebením milosti věčného Boha, jenž ú
radek svůj o spáse lidské odvěčněujatý nyní
v Kristu vyvedl a také Efešany k účasten
ství spásy povolal, načež po slušných díkách
žádá jim, aby ústavu spásy té v celé výši
poznali a zvláště k dokonalému poznánísvr
chovanosti Jesu Krista dospěli I. k., 3—23.
I uváděje jim na pamět předešlý stav jejich
hříšný opovídá, že z něho pouhou milostí vy
nikl a že z milosti té teď oni, cizinci Boží,
stali se rodinou Jeho II. 1—22., ano me
zizdí mezi pohanstvem a ZŽidovstvem bylo
rozbořeno. Tajemství toto o povolání pohan
stva v jedno tělo se Židy v dřívějšíchdobách
nebylo povědoimo, nyní ale se vůbec obla
šuje po veškerém světě atudy všelikou mod
htbu svou k Bohu vysýlati praví k tomuú
čelu, aby Kristus v srdcích jejich se ujal a
do jich myslí dokonalé poznání Božích tajem
ství vylil HI. I—21I.
Z té dogmatické části druhá praktická
čásť samoděk téměř vypryšťuje. I napomíná,
aby jednotu, o níž mluvil, skrze lásku pě
stovali a co údové jednoho těla se považu
jíce darů sobě Bohem daných ke vzdělání
církve užívali, v nížto jedině se bludův
ochrániti mohou. Ale i hříchů starého života
se štítiti potřebí jim jest a píleti veškerých
ctností, ješto jsou synové Boží IV.a V. 1—20.
Následují ozvláštná napomínání pro manžely,
rodiče, děti, pány a otroky V, 21--VI, 10.,
načež ku konci připojuje se napomínání ke
statečnémuproti zlu a bludům bojování VI.

©oblouditi
nedali.
—Aby
proti
bludům
těm
vystoupil, nebylo pro Pavla žádného podmětu
vněšného, aniž se Efešané na něho obrátili,
jak na příklad Korinťané v nesnadách svojich
o rozřechu pochybností ho žádali. Ale pově
dom jsa apoštol sobě důstojenství svého, 0
němž v listu našem Ef. 3, 1. n. píše, totiž
úlohy sobě Bohem dané, aby správu a ředbu
milosti Boží mezi pohany rozprostranil, list
tento napsal, list hlubokomyslný jak moře a
vysoký jak hvězdy; v něm on varuje a chrání
Efešany a církve okolné ode blouzní a bludů
gnostických cestou kladnou, vystavujíc kře
sťanství co svrchovaný stupeň všelikého bo
hodaného vědění a veškeré moudrosti od lidí
dostižitedlné, jakož 1 co jedinou všem otev
řenou cestu ku pravé a věčné spáse a bla
ženosti.
List ten má před očima nejvíce obrá
cence z pohanstva a jest takměřprotinožcem
listu k Hebréům daného, jenž výlučně k Zi
dokřesťanům prohlídá. Hlavitý účel svůj sám
list ten vyjadřuje slovy 4, 13. 14., že chce
je přivésti v poznání víry křesťanské k té
výši a hloubi a jistotě, aby vzrostli v té straně
v dokonalého muže a nezmítali a netočili se
každým větrem lidských bludů ošemetně a
chytře vynášených. Nesmírna jest hloub listu,
jak již praveno a mysl téměř pod návalem
myšlének v jedno shrnutých klesá, ač novost,
bohatost a vznešenost jejich ji blahým citem
naplňuje a horováním ji uvléká a unáší a
uchvacuje. Jakož list náš příbuzen jest listu
k Římanům, že oba beze vněšného podnětu
a pobodu povstali, tak i v hloubi a výši ideí,
kteréž předkládá, jemu bližen jest, ač tam
v listu kRímanům více moudrost rad Božích,

11—24.

h

A nyní již vizme podrobněji, kterak si
apoštol v rozvitku těch vznešených pravd
počíná.

Hlava I.
Předeslav obyčejné apoštolské pozdravení 1—2.
velebí spásu lidstvu v Kristu danou, od
věčně pro Zidy 1 pohany kslávě Boží při
pravenou 3—14. A proto nepřestává
modliti se, aby je Bůh osvílil a jim po
znati dal výší a slávu mociBoží 15—19.,
kterého poznání dojdou z povážení té moci,
již Kristus přiúčastněn byl jsa již Vše
pánem a hlavou církve co těla svého

20—2.

1. Pavel, apoštol Ježíše Krista skrze
vůli Boží, všem svatým, co jsou v Efesu,
a věřícím v Kristu Ježíši. 2. Milost vám
a pokoj od Boha Otce našeho a Pána
Ježíše Krista. 3. Požehnán buď Bůh a
Otec Pána našeho Jesu Krista, jenž po
žehnal nás všelikým požehnáním ducho
vním v nebesku v Kristu. 4. Jakož vy
volil nás v něm před světa založením,
abychom byli svati a nepokálení před
ním v lásce, 5. předurčiv nás k synov
ství skrze Jesu Krista k sobě, podle za
líbení vůle své, 6. ku chvále slávy mi
losti své, kterou omilostil nás v milém
Synu svém. 7. V němž máme vykou
pení skrze krev jeho, odpuštění hříchů,
podle bohatství milosti jeho, 8. která se
rozhojnila na nás, se vší moudrostí a
opatrností, 9. ješto oznámil nám tajem
ství vůle své podle dobrolibosti své,
kterou předuložil v sobě, 10. ku zjed
nání plnosti časů, ohlaviti všecko v Kri
stu, co na nebi i co na zemi jest, v
něm, 11. ve kterémž 1 my k dědictví
povoláni jsme, předurčení byvše podle
uložení toho, jenž působí všecko podle
rady vůle své, 12. abychom byli ku
chvále veleby jeho my, jenžto jsme dříve

doufali v Kristu; 13. v němžto i vy,
uslyševše slovo pravdy, evangelium spásy
vaší, v němžto i uvěřivše zpečetěni jste
Duchem záslibu svatým, 14. kterýž jest
závdavek dědictví našeho na vykoupení
nábyvku, ku chvále veleby jeho.
Počíná Pavel tento list svůj podobným
jak v listech ostatních spůsobem. A nejpříze
ohlašuje se čtenářům svojim co apoštol Je
žiše Krista, aby ukázal, že právo má k nim
mluviti a že oni ve slova jeho se ovšem bez
pečiti mohou. Jakož pak v listech již před
chozích třech, Galatům a Korinfanům daných,
pravil se býti apoštolem Páně skrze vůli Boží,
tak 1 tuto slova ta klade, namítaje, že se
apoštolem nestal o své ujmě a vůli, ani 0
zásluhách svojich, nébrž že v tom svrcho
vaná vůle Boží byla, ano že, jak 1. Tim. I,
1. praví, se povolání jeho stalo po poručená
a příkazu Božím. Ale o tom jsme se šířili v
listech dotčených při začátku; aniž také opě
tovati volíme, za jakou příčinou je svatým?
nazývá, ješto jsme Rom. 1, 7. to místněji
pověděli, že dvoulícím činem jim název ten
dává, jedním vytýkaje je býti posvěceny kře
stem a milostí Kristovou, druhým vystihaje
býti je k svatosti života povolány. Dokládá
tu a věřícím S jiné strany je líče; zdálo se
mu nepřestávati na pouhém titulu svatých a
místněji určiti, že to posvěcení dálo a děje
se skrze víru v Krista Ježíše. Slova Krista
Ježíše poutají se s předešlým slovem věřící;
přivěšeti je také k slovu svatým brání slova
mezi nima položená, ač Filip. 1, 1. slova ta
se pojí. Není, jak mnozí soudí, spojka a
před slovem věřící výkladnou, nébrž doklad
nou částicí, aniž slovo zwozog, fidelis lze pře

kládati věrným či stálým, nébrž,jak jsme my
vyložili, zdá se nejpodobněji dopadati. Slova
v Efesu vypouštějí se v některých rukopisech,
ale neprávě; leč o tom viz úvod. Dalejší
slova pozdravení Pavlova, jimiž želá jim, aby
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měli milost a pokoj od Boha, Otce našeho a
Pána Ježíše Krista, již vyložena Rom. 1, 7.,
aniž víme, co bychom ještě přičinili k vý
kladu tam položenému.
Po tomto pozdravení počíná Pavel list
svůj velebením Boha pro spásu v Kristu danou,
an dí: Fožehnán buď Bůh a Otec Pána na
šeho Jesu Krista, jenž požehnal nás všelikým
požehnáním duchovným v nebesku v Kristu.
Požehnán značí toli co veleben, chválen buď
a veleslaven, jak 2. Cor. 2, 3. jsme viděli a
samo sebou zřejmo jest. Stojí slovo to na
před pro větší důraz, přiměřeně pocitu mysli
k velebení Božímu podnícené; jinde při do
xologiech také jiné slovo, na př. Bůh Rom.
9, 5., jméno Hospodinovo Tob. 1, 21. atd.
předchází podle toho, na čem po výtce důraz
spoléhati má. V jiných listech Pavel vele
bení a chválení Boha odnáší ke zvláštním
některým dobrodiním; tuto všeobecně mluví
a Boha velebí za milost v Kristu všechněm
lidem udělenou, docela jak to přistojí listu
oběžnému, v čemž podoben jest list.sv. Petra
1. Petr. 1, 3. Ozvláštní díky následují u
sv. Pavla tuto níže v. 15. O slovech BůA
a Otec Pána našeho Jesu Krista tázati se
můžeme, zda slovo Bůh samo 0 sobě stojí a
se slovy Pána našeho Ježíše IKrista se nepojí,

aneb-li se také slovo Bůž ku Kristu Pánu
potahuje tak, že Bůh sluje Bohem Krista
Ježíše podle jeho člověčenství. Nejedněm se
vidí náhled poslední pravějším býti a táhnou
se k slovům Páně Magdaléně řečeným Jo.

zemskými a tělesnými, k dočasnému jen bla
hobytu se odnášejícími, jakovými byla dobra
ve St. Z. připoveděná větším dílem, nébrž
požehnáními duchovními, jichž člověk duchem
dochází, jenž k životu ducha patří, jaké jsou
víra, milost, odpuštění hříchů, posvěta, pří
zeň a láska Boží a podobné, jimiž života věč
ného docházíme. Jiní duchovném požehnáním
slyší požehnání od Ducha sv. pochodilé ; leč
tu by byl Pavel položil genitiv zoĎ zvevuurog
místo adjektivu zvevuazixce a my ku přednější
mu výkladu se přirážíme. V nebesku dokládá
Pavel a udává místo, odkad nám se dober těch
dostává, kde dobra ta se pro nás připravují a
na nás vylévají. Jiní kladou v nebeskýchvě
cech a mají slova in coelestibus, dv roly
šrovooviorg Za nějaký výklad a doklad slova

požehnáním duchovným; leč tomu odporuje
ta okolnost, že slovo ex ovoavioiw pětkráte
v listu našem přicházejíc vezdy se. lokálně
béře, viz v. 20. 2, 6. 3, ,10. 6, 12.

Dobra

nám uštědřovaná z tamtějška či ondějška
pocházejíce k ondějšímu životu nás uspůso
bují. Přidává ještě v Kristu, aby ukázal na
zřídlo, z něhož se nám darové oni prýští, t.
j. na zásluhy Kristovy, v nichž oni bytují a
základ mají a odkad se jich nám dostává.
Všechna milost a všeliká dobra žádost i sám
počátek víry zásluhám Kristovým připočísti
dlužno.

(Což tobě schází, křesťane, vece sv.

Ztatoúst ; stal ses nesmrtným, stal se's svo
bodným, stal se's synem, stal se's spravedli
vým, stal se's bratrem, stal ses spoludědicem ;
spolu kraluješ, spolu oslaven býváš. Všecko
tobě darmo udělil; čeho by se tobě nedo
stávalo ještě? — Ostatně přidáváme, že
slovem my a nás veškery křesťany rozumí
ode všeobecnosti, jak jsme pravili, počínaje
a níže k ozvláštnosti přecházeje.
Již pak podrobněji vyčítá a po částkách
rozbírá dobra ona duchovná s nebeska nám
darovaná. Vece: Jakož vyvohl nás v něm

| 20,
17.
Vstoupám
kOtci
svému
akOtci
vašemu, k Bohu svému a Bohu vašemu. Ji
ným ale se vidí, že výraz Bůh Ježíše Krista
ač drnhdy přicházeje nedošel té povšechnosti,
aby se slova ta také na našem místě pojiti
musela a že slovo Bůh nepožaduje nějakého

doplňku samostatně státi mohouc. Ti tedy
slovo Bůh různí od slov Pána našeho Ježíse
Krista. Prvnější výklad tu předčí,poněvadž
Pavel má na mysli bludné o božských věcech před světa založením, abychom byli svatí a
náhledy a heretikové t1 sobě Boha dokona nepokálent před očtma jeho v lásce. Slovo
jnak představovali, nežli dle bytnosti a je Jakož vyvodí a ukazuje, že požehnání Boží
stoty Boží slušelo a tudy přijde nám za to
míti, že chtěl Pavel slovy Bůh Pána našeho ř. t. jest čSekéšaro zvratnočinně — z veške
Ježíše Krista vytknouti pravého Boha, toho, rého člověčenstva, kteréž těch milostí nám
jehož Kristus co člověk ctil a jemuž vůbec uštědřených účastno se nestalo. Vyvolení to
v církvi křesťanské klanba a veleba se děje. O naše dálo se v něm, v Kristu, vece apoštol,
tomto Bohu a Otci, — o významu Otec Je v něm základ svůj má, an Bůh odvěčně
žíše Krista viz 1. Úor. 15, 24. — přidává spásu naši skrze Krista uložil Rom. 16, 25.
apoštol, že požehnal nás všeltkým požehnáním 2. Tim. 1, 9. 1. Petr. 1, 20., na kterémž po
duchovným. Požehnává Bůh udělujíc a uště sledním místě praví, že Kristus před založe
dřujíc dobrodiní; dobrodiní, jichž nám udělil, ním světa vyhlédnut byl či vyvolen, předví
přehojna a nesčíslna jsou a tudy dí Pavel, dán, zjednán, zřízen k spáse lidské a že spása
že nás Bůh všelikým požehnáním, všelikým lidstva tedy v něm se nalezala. Vyvolení
zbožím, všelikými dary a dobry, nevšak po naše od Boha zakládá se na zásluhách. Kri

©

skutky
seprojevilo.
Vyvolil
nás
sobě
—
v

Efeš. I, i—14. Pozdraveni: velebení spásy v Kristu daně,

sta Pána a my tím vyvolením se spásy v
Kristu zjednané účastníme nebudouce vyvo
Jeni, kdyby nebyl Kristus nám toho získal
a kdybychom se ku Kristu nepřipojili. To
vyvolení se dálo přede světa založením, t. j.
od věčnosti; nebo přede světa založením a
stvořením nebyla leč věčnost. Viz Mat. 13, 35.
Luc. 11,50. Vyvolil, vece Aug., ty, jichž ještě
nebylo, a nevyvolil jich na prázno a nadarmo:
vyvolil a choval je v předvědoucnosti své.
Nevýslovné to věci jsou! Kdož můžejich vy

své, ve kterých slovech se ovšem láska Boží
zahrnuje, lépe se vidí, s vulgátou slovo v
lásce ku předešlým potahovati. Samým slo
vem předurčiv Pavel udává spůsob vyvolení
Božího, ana slova předurčení k synovství A
vyvolení se vespolek nekryjí a dle pojmu na
se vespolek nedopadají. Vyvoliď nás k sva
tosti tím, že předurčil nds k synovství; před
určení k synovství jest jen vývoj vývolby Boží
a vystíhá něco místnějšího, že vyvolení to
bylo k synovstvé, že nás nevyvolil co sluby
jenom, nébrž co syny, že přisvojil si nás, že
přisynil nás sobě, což ovšem mnohem více
jest, a v tom svrchovanost milosti Boží a
Jeho k nám lásky se jeví, že nám neuštědřil
jenom svatosti a posvěty, nébrž nad to v
přízeň s námi samoděk vešel, ano nás usy
nil či syny svými učinil. To předurčení k
synovství skrze Krista Ježíše se děje, an smrtí
Jeho se s Bohem smíření nám dostalo; sy
novství to zalíbeně a přisvojené jest, jest. to
adopce čili přísvoj, an přirozeným Božím
Synem jenom Kristus jest. Dříve byli sy
nové hněvu 2, 3., nyní ale jsouce skrze Kri
sta s Bohem smíření syny se stali Božími a
dědici budoucí slávy Gal. 4, 7. Rom. 8, 1í.
— A samo to usynění a za syny přisvojení
neručí nám a neubezpečuje nás, že skutečně
spásy dověčné dojdeme, nébrž řeč ta apo
štolova nejpříze směřuje ku povolání nás do
říše Kristovy ; posvěcení, smíření s Bohem,
odpuštění hříchů a zámluva věčné spásy Se
ovšem usyněncům dává a za toho závdavek
se jim Duch sv. uštědřuje ; ale aby skutečné
toho došli, to od spolupřičinění jejich závisí.
Předurčil, vece, a časovou spojkou před pro
hlídá k vyplnění pozdějšímu. AKsobě, vece
apoštol, Bůh vyvolil nás za syny k sobě,
pro sebe, a ovšem tedy ke své slávě, jak
vykládají slovo to; leč poněvadž o slávě Božt
dále řeč jest, tedy slovo k sobě značí toli co
sobě, ohledem sebe, znamenajíc pouze poměr
a stoupenost k Bohu.
V tom pak milostí svojich nám synov
stvím prokázání Bůh nedal se vésti nějakými
zásluhami našimi, nébrž to učinil podle bla
holibosti vůle své, svobodně a neodvisle sobě
v tom veda, aniž nějakou přístrastí puzena
se cítě, jakoby bez usynění člověčenstva méně
blahoval a bohoval; všecko to předurčení po
chází ze svobodné lásky a přízně Boží. Tak
i Jan Jo. 1, 12. píše, že Kristus těm, jenž
věří v něho, dal moc syny Božími státi se
a 1. Jo. 3, 1. praví: Vizte, jakou lásku nám
uštědřil Otec, abychom syny Božími se zval
a byli. Ostatně vidíme tuto, že předurčení
naše má původ v Bohu, že ale se vykonává
ohledem zásluh Kristových dobrolíbezně od

Asvětliti,
kdož
ise
jich
domysliti?
—
stalo
se vyvolení to za účelem svrchovaným tím,
abychom byli svatí a nepokáleni před očíma
jeho. Místo nepokáleni či neposkvrněni čte
text ř. bezúhonni, aby nikdo nás nemohl
haněti a tupiti pro vadu nějakou; zdáse při
tom narážeti na předpisy obětné, jimižto se
velelo, aby veškera obět byla bezúhonna a
bezvadna. Svatí jsme skrze odpuštění hří
chů od Boha na křestu nám udělené a skrze
obnovu mysli naší Duchem svatým ; nepoká
leni a neúhonní se stáváme skrze ostříhánípří
kazů Božích; tam, při svatosti, prohlídá se
více ku působení Božímu, tu, při neúhonno
sti, ku spolupůsobení člověka. Dle jiných
svatosté se vytýká kladná, neúhonností zá
porná stránka tétéž představy a sice co po
vaha ode Krista nám zjednaná a uštědřená
a spolu co úloha a úkol života našeho. Bez
mála prvnějšímu přednost dáme, an výklad
ten více zdá se přiléhatia připadati k slovům
Pavlovým a k souvislosti jejich. Avšak jsou
lidé někteří, jenž vědí a znají se lidem stá
věti co světci a neúhonci; o takových na
pohledných ctnostech ale Pavel nemluví, nébrž
míti chce nás svaty a neúhonny před očima
či před obličejem Jeho, t. j. Božím, kterýmžto
slovem toho žádá, aby ctnosti dotčené ovšem
čisty, čiry, upřímy, přesny a pravy byly mo
houce přede svatým Bohem obstáti. Jakož
z toho jde, že Bůh se strany své nás sku
tečně posvěcuje, svatými 1 neúbonnými činí,
a netoliko hříchy naše jenom zásluhami Kri
stovými přikrývá, tak neméně jasně se vidí,
že ctnosti takové všelijak píleti máme, která
před očima Božíma dobrolíbezna jest. Mají ale
ctnosti ty, ač chtějí-li skutečně ctnostmi býti,
z lásky Boží pocházeti, v ní bytovati a živel
svůj nalézati a láska, jak vece sv. Ambrož, má
veškero naše obcování svatým činiti. Tudy
přidáno vidíme slovo v lásce, jenž udává ži
vel a původ svatosti a neúhonnosti, kteréž
pilni máme býti. Jiní chtějí slovo v ldsce vá
zati ke slovu předurčiv, jenž ihned následuje ;
pravda sice, že Bůh z pouhé (lásky nás vy
volil a předurčil; ale ješto Pavel k slovu
předurčil přidává slova podle dobrolibosti vůle
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Boha a svobodně bez našich zásluh a že čelí pené a slovo to nadesýlá zajetí a podroben
k slávě Boží. Tuto poslední myšlénku do ství a zaprodání nějaké, v němžto se lidé na
stavují slova, jenž následují: ku chvále slávy cházeli. Porobenství, manství a otroctví to
milosti své, kterou omilostil nás v milém Synu jest stav, v němž jsme se nalezali hříchem
svém. Těmi slovy vystíhá účel a záměr, proč Adamovým hněvu Božímu a pokutám pod
nás Bůh vyvolil a předurčil; jak předurčení padajíce a pro hřích ďáblovi podmaněni jsouce;
to vyšlo z lásky a milosti Boží, tak čelí k Kristus pak přišel, aby nás z moci satanovy
chvále slávy milosti jeho a Bůh žádá, aby | Act. 26, 18. a z moc? temnosti Col. 1,13. vy
sláva milosti jeho, veličí, vznešenost, svrcho | trhnul a přenesl do království Božího. Mzda
vanost a přesažitost milosti a milosrdnosti či výkupné, kterýmž Kristus nás od hněvu
jeho chváleno a velebeno bylo ode člověků i Božího a od pokut všelikých vykoupil, jest
od anjelů. Chvála slávy, ve které se ukazuje krev jeho, kterouž za nás na smíření naše vy
milost, jest vyšší stupeň než chvála milosti; ll, jak to dí Pavel i tuto, slovem skrze krev
slávou povahu m?lostť opisuje. Tou pak pře
vznešenou milostí nás netoliko obdařil, nébrž středek, jímž vykoupení naše od otroctví hří
omilostil či omilostnil, milostnými, bohulibými chu, smrti a pekla se dálo a očividně se klade
nás učinil, milost tu v nás vyliv a nás přetvořiv | krev tuto, jak Rom. 3, 25. a j. místo smrti
a přerodiv. Netoliko nás hříchů zbavil, vece sv. krvavé, ana cena a hodnota a tudy síla a
moc výkupná tkví hlavitě v poslušenství a v
mi učinil, člověkatruditého nejenom trudosti a bezvýminečném se vůli Otcově podrobení
slonovosti zbavil, nébrž i mládím a krásou Kristově, jenžto se vydáním sebe na smrt
jej opatřil a šarlatem i nachem přiodil, tak | ozvláště označilo. Ale ani slova vykoupené
že se anjelům a světcům přihází, co Z. 44, nenechává bez vysvětlivky a přístavečně klade,
12. se o králi píše: Král požádá krásy tvé. v čem podstata výkupu onoho záleží, totiž
Uštědření to se stalo v milovanému synu či odpuštění hříchů čili přestupkův. (Odpuštění
jak ř. t. má, v milovanct a zamilovanct, t. j. jest prominutí dokonalé a nejenom nějaké
v Kristu, jenž jedině a povýtečně a nevyrov pominutí a pomíjení, jaké v St. Z. bylo, kdež
naně od Boha milován jest láskou, přesaži lidé konečného hříchův odpuštění nedošli, po
tou a nevystihlou, jakou žádný tvor milován něvadž Kristus ještě nebyl krev svou na vykou
nebývá. Kristus jest předmět svrchované lá pení a výplatu vydal. V St. Z, Bůhshovíval s
sky Otcovy a tak se představuje nejednou v hříchy a pokutu za ně odkládal; v N. Z.již
písmě sv.; na křestu Mat. 3, 17. slyšán Otcův pokuta ona ode Krista přijata a snášena
hlas nade Kristem: Tento jest Syn můj milý ; byvši pominvla a tudy těm, jenž Krista se
Col. 1, 13. se nazývá Synem lásky Boží a účastní, odpuštění svrchovaného se dostává.
tak jinde. V Kristu se to omilostnění stalo, Čo jsme vyložili Aříchů, mělo by raději se
an za nás umřel a smrtí svou nám přízeň přeložiti přestupů, prohřešků, poklesků, t. j.
Otcovu a veškery dary zjednal, jimiž omi jednotlivých skutečných hříchů, leč rozdíl ten
lostnujeme. Přidává pak slovo milý či mi nepatrný sám sebou se naskýtá. Není to
lovaný Syn, aby nám velikost milosti Boží Jiko podivno, vece sv. Zlatoúst, že Syna za
pocítiti dal, jak se děje u Jana Jo. 3, 16. nás vydal, ale mnohem to jest podivnější, že
tak Bůh miloval svěť, že svého jednorozeného ho vydal za nepřátely a že ho vydal na smrt
Syna dal. 1. Joan. 4, 9. V tom seukázala krvavou. Věc veliká jest, že nám hříchové
láska Boží, že poslal Syna Svého na svět, odpuštění bývají, ale mnohem větší věcíjest,
abychom skrze Něho ožili. Nebo vece Rom. že se nám skrze krev Páně odpouštějí. Že
8, 32. týž apoštol Pavel: Vlastnímu Synu pak to věcí jest nade vše jiné o mnoho větší,
neodpustiv a za nás ho vydav kterak s ním dosvědčuje apoštol, an praví podle bohatství
nedaroval nám všech věcí?
milosti jeho, která se rozhojnila na nás, sply
Ale kterakým spůsobem nás umilostil ? nula na nás ve vší moudrosti a opatrnosti.
Pavel se o tom neodmlčuje, nébrž místněji Bohatstvém znamená se plnost Rom. 2, 4. 9,
rozvádí a vysvětluje věc tuto. Dí: V němě, 20. jj. a milosti Boží se bohatost připisuje,
v Kristu, máme vykoupení skrze krev jeho, že jí Bůh v dotčeném případě přesažitě a v
odpustění hříchů podle bohatství milosti jeho. plné hojnosti na nás vylil. Slova dle bohat
V něm, vece, a vytýká myšlénku, že spása ství milosti jeho se poutají se slovy bezpro
naše v Kristu původ vzavši v Kristu tolikéž středně předcházejícími v němž máme vykou
spočívá a bytuje; nebo vecetýž apoštol Rom. pent naše a dále, nevšak se slovy výše polo
3, 44.: Spravedlivi stáváme se darmo skrze ženými omalosti!, jak se některým marně vidí
a smysl jest: není vykoupení naše dar nepa
můlost jeho skrze vykoupení, kteréž jest v Kri
stu. Na našem místě mluví Pavel 0 vykou trný, nébrž Bůh veškery poklady svého mi
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losrdenství a bohatství takořka vypráznil a
vyčerpal, aby nás tím darem obdařil.
O hojnotě a bohatství milosti Boží do
kládá Pavel dále: která splynula na nás či
dle ř. lépe kterou rozhojnil, hojně vylil na
nás, přesažitě uštědřil nám ve všeliké mou
drosti a opatrnosti. © slovech těch nesnadí
se vykladatelé nejedním činem. Někteří z
nich je chtějí vázati k slovům násld.ještťo ozná
mil nám atd., avšak činí to bezzákladně a
lépe vidí, kdož slova ta k předešlým a jme

novitě ke slovu splynu'a táhnou. Ale i tu se
rozcházejí a nejední rozumějí jimi mouďrost
a opatrnost Boží, slovo všeltkou, nácn, vy
kládajíce býti toli co svrchovanou, nejvyšší,
přesažitou a p. a moudrostí slyší vlastnost
Boží, kterou Bůh vše moudře ustanovuje a
předřizuje, opatrností ale tu, kterou všechny
úrady a předředby svoje vykonává. Ale vý
kladu tomu vidí se odporovati slovo z«cn,
zadu cogle neznačí svrchovanou mouďrost, né
brž všelikou, všelijakou, všemožnou moudrost,
a tudy slovo to nedá o Bohu se vykládat.
Proto jiní, a těch největší díl jest, slyší slova
ta o člověcích a vykládají mouďrostť o znání
věcí nebeských, opatrnost o úpravnosti mravné,
jenž z moudrosti jde, an dle Prov. 10, 27.
z moudrosti se rodí opatrnost; jak 1 Luc.
1, 17. se o opatrnosti spravedlivých mluví.
Dí apoštol

všemožnnou, všeltkou moudrost

a

opatrnost, bez mála ohled bera na gnostiky
tehdá počínající se vyskýtati, říci hodlaje, že
ve křesťanství se nám obého v plné míře
dostává, aniž nám potřebí u gnostiků po ně
jaké vyšší moudrosti a opatrnosti se sháněti.
Obojí ten dar uštědřil Bůh Šalomounovi, jak
se 3. Rev. 4, 29. praví, že dal Bůh jemu
moudrost a opatrnost velikou náramně. Také
na stupňování upozornují vykladatelé, jakým
sobě Pavel počíná od slova omělostilku slovu
vylil či vozhojnil přechodě. Milost Boží, které
se nám dostává ve víře křesťanské, dává nám
svrchovanou moudrost věcí nebeských, vše
cky věci nám v pravém světle ukazuje a je
V pravé jich hodnotě nám jeví, totiž ve vztahu
k Bohu a k spáse naší, ale také nás opa
čvnýmaičiní a učí nás, jak bychom poznání

svého věcí těch keskutečnému spasení svému
použiti měli.
Tázati se však přijde, jakým činem Bůh
vylil na nás veškery ty poklady svoje? Od
povídá Pavel, že to učinil Bůh oznámiv či
Ješto oznámil nám tajemství vůle své podle
dobrolibosti své. Tajemstvém vůle Boží rozu
mí se řád spásy křesťanstvím vyskytlý a nám
ť. j. všemu lidstvu uštědřený; řád ten či ta
správa byla sice od proroků předpovědína,
ale zahaleně toliko a odhalení její bylo při
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pověděno jimi a dle proroctví jejich poznáno
Rom. 16, 25. A tudy tajemstvím sluje, dí
lem poněvadž lidskému rozumu nepřístupen
byl, větším ale dílem, poněvadž v Bohu skryt
a utajen a lidem neznám ostával. Mat. 13,
10. Ve slově tajemství, mysterium naráží na
mysterie pohanů, v nichž se mnoho slibo
valo, ale nic neudělovalo, ani totiž pravého
poznání Boha, ctnosti a věčnosti, ani a ovšem
mnohem méně odpuštění hříchů a smíření s
Bohem. Vůle praví a vytýká slovem tím svo
bodnost daru, o němž mluví, že totiž jenom
jedině od jediné blahovůle Boží záviselo jej
dáti aneb jej zadržeti. Neodvislost tu Boží
vůle ještě více vystíbá slovy: podle dobro
libosti své, jimiž všelikou opětně zásluhu vy
lučuje a vyjevení dotčeného tajemství ku
pouhé štědrotě a dobrotě Boží táhne. Ještě
dokládá Kterou dobrolíbeznost předuložil v
sobě, t. j. u sebe, v mysli své, v radě své
dobrotivou a štědrou vůlí u sebe ustanovil
a podtají choval; při slově uložil přechází
Pavel od pojmu myslného a stránky subjek
tivné slova dodrolébeznostik stránce jeho před
mětné a dobrolibnost očividně béře věcně a
jí značí věc zalíbenou, totiž obnovení veške
rých věcí, jak ihned níže klade. Místo v sobě
vykládají někteří v něm, t.j. v Kristu, leč
o Kristu se klade jmenovitě ve verši 10, a
tudy se příhodněji vidí překlad a výklad výše
položený v sobě, u sebe, v své radě. Před
uložil pak před ustanovením či založením
světa, že svým časem vykoná tu zalíbenou
vůli či tu zalíbenou věc ku správě, vladař
ství, záředbě či ku zjednání plnosti časů
obnoviti všecko v Kristu, co na nebi i co na
zem?jest. Předuložení ono, vece apoštol, dálo
se ohledem řádu či řádby aneb záředby pl
nosti časů; Bůh totiž zařizujíc u sebe vyje
viti či oznámiti tajemství vůle své prohlédal
k zařízení či záředbě a správě plnosti časů,
t. j. ke správě, jenž v plnosti časů zavésti a
zaříditi se má; vytýká se úmysl předložkou
slo, ku či na. Jiní ale předložkou tou praví
znamenati se dobu a překládají: až do správy
čl až do zařízení plnosti časů, až by se pl
nost časů zařídila, až by zavládla či ustano
vena byla. Plnosť časů či doplnění časů či
jak vlastně stojí plnost dob, xauodv, znamená
to, čím časové doplnění svého došli, totiž
příští Messiáše, jímž všechny přípovědi a zá
mluvy Boží vyplnění svého došly a v němž
doba života člověčenstva vrcholu svého do
sáhla. Bůh se co moudrý správce vystavuje,
který v jistou dobu věci příbodně zařizuje a
obrok sluhám svým dává; obrokem tím jest
zjevení tajemství, rad, nauk atd. Doba, v
níž obroku toho se svrchovanou měrou člo
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věčenstvu dostati a lidstvo k dokonalému
poznání úrad Božích a k účasti milosti Boží
přijíti mělo, plnosté časů sluje, že tehdá ve
škery výminky a přípravy, jenž přede Kri
stem předcházeti měly, se vyplnily. Když
Kristus se na zemi ocitnul, již proroctví
všechna došla a Židé vyzuvše náchylnost k
modlářství vroucně Messiáše očekávali. Po
hané shodivše běh pochotí a soustav svojich
dostihli té zkušenosti a toho přesvědčení, že
člověk o svých silách a o své ujmě ani pravdy
ani spásy nalézti nemůže. Přibyl Kristus,
když svět stárnul a na svrchovaném vetechu
se ocitnul a ovšem neodbytná se ukávala
potřeba, aby nový život obdržel. Nikdá tou
měrou netoužilo lidstvo po náboženství pravdy
a ducha, jak doby té a pocit vniterné ro
zervanosti a vněšného útlaku stejnou měrou
u Židů i u pohanů se nacházel. Správa
či záředba plnosti časů jest správa, která při
sluší časům došlým a plným a očividně slovy
správa plnosti času se křesťanský ústav mi
losti čili církev Páně rozumí. Takto jmenuje
Pavel dobu příchodu Kristova také Gal. 4,
4., kdež klade v singuláru plnost Či náplň
času, veškeren před Kristem prošlý věk co
jednotu považujíc, an na našem místě dobu
předkristovu považuje dle rozličných dob ča
sových čili period a proto plurálu užívá.
Co se ale správou tou díti mělo, to vy
světluje dostavným výkladem apoštol, an dí:
podhlaviti všecko v Kristu, co na nebi a co
na zemí jest, Ohlaviti značí v jedno shromá
ždti, k jedné hlavě připojiti, pod jednou
hlavou sjednotiti. Smysl: ustanovil Bůh ve
škery věci na nebi i na zemi, lidi, anjely a
veškero ostatní tvorstvo nerozumné, posud
vespolek rozvedené, různé a nepřátelské, ve
spolek pod jednou blavou, pod Kristem sjed
notiti, opět podhlaviti, opět pod jednou hla
vou spojiti. Přede hříchem nebe a země s
Bohem a tedy také vespolek sjednoceny byly.
Celé stvořenstvo tehdá skrze člověka k slávě
Boží vedeno bylo. Nyní v Kristu se to ob
noviti má. Anjelé či nebešťané, re 8v gol
ovoavoče,zde se kladou, že spolu s lidmičiní
říši Boží a předkují tam, kam lidé nyní do
praviti se mají. Ale i zemstvo, ze smi zis
7%s, přlúčastněno bude požehnání vyšlého z
křesťanství, ješto pro hřích prvotný podro
beno bylo klatbě. — Sjednocení to obnáší
sebou obnovení stavu rajského předhříšného,
obcování totiž anjelů s lidmi Jo. 1, 51., ob
rození mravné člověčenstva z Ducha svatého
Jo. 3, 5. a opravu veškeré přírody nerozumné
do stavu svobody synů Božích Rom. 8, 19.
Krista zajisté, jak níže dí v. 22., učinil hla
vou a Kristus jest ten střed, v němž se ve

škero tvorstvo sbíhá a jednotí; slověm vše
cko netoliko lidé, jak se některým zazdálo,
nébrž veškeři tvorové, jak již povědíno, roz
uměti se musejí. Před pádem člověka v ráji
veškeři tvorové se pode vládou Boží svorně
sjednávali a k uskutečnění úmyslů Božích
sbíhali; ale hříchem ta shoda a jednota se
zrušila, anjelé od Boha odpadli, lidé se Ho
návodem zloducha podobně strhli a tak se
zapomněli, že místo klanby hodného Boha se
modlám a v nich zloduchu 1. Cor. 10, 20.n.
klaněli. V tu zkázu potažena byla i ostatní
příroda podrobena byvši marnosti Rom. 8,
18. n. Již pak ustanovil Bůh rozštěpu tomu
v Kristu konec učiniti a jednotu říše Boží
obnoviti a znova upraviti. Počátečně se to
ustavičně děje a jednocení to v neustálém
vývoji a pokroku se nalezá, ale svrchovaná
jednota teprv na dovršení časů a na konci
věků veškerých se docílí, když nová nebesa
a nová země povstane, v nichž spravedlnost
bytovati bude 2. Petr. 3, 13. To smysl místa
toho. Nejední zúžují význam výroku toho a
buď obnovu řečenou pokládají toliko v ná
hradě odpadlců anjelů skrze lidstvo vyvolené;
buď ji obmezují slyšíce ji o sjednocení lidí
a anjelů toliko a o skončení nepřízně mezi
oběma zavládlé. Sv. Zlatoúst sjednocení to
béře co obnovení nějakého domu, na němž
některé částky na oboření se nalezají. Ovšem
ale nesmí se za to míti, jakoby se jednoty
pod Kristem 1 zloduchové druhdy měli přiú
častniti, jak bludně Origenes a někteří po
něm učili; správa Boží ohledem těch záleží
v přemožení jich skrze milost 1. Jo. 3, 8.
1. Cor. 15, 24. n, a v konečnéjich v pekel
ných ohněch pokutě Jud. v. 6. Apoc. 20, 1.
n. Mat. 25, 41. Ještě přidáváme, že slovy
výše položenými apoštola Pavla plnost časů
myšlénka o nekonečné řadě světů se docela
podvracuje; sv. Chrysostom dorývá při slo
vech těch na plnost ctnosti křesťanské a
skutečné celého člověka obnovení.
Leč Pavel vylíčiv blažený úmysl Boží o
povšechném obnovení veškerého tvorstva v
Kristu, přechází obzvláštně na účinky, ježto
se s lidstvem udály. I opětujíc slovo v něm,
v Kristu, aby novou myšlénku ku předešlým
sadám a větám připojil, vece dále napřed o
Zidech v. 11, 12., napotom v. 13. o poha
nech ku Kristu obrácených jednaje: V něm,
ve kterémž 1 my Kkdědictví povolání jsme,

předurčení jsouce podle předlohy (přeznaku,
prozoru, úminku, úlohy) toho, jenž působí
všecko po radě vůle své. Místo povoláni jsme
čtou jiní děďictvé jsme došli, dědici jsme se
stali, což 1 Jépe jest, a rčení vzato jest od
rozlosování Čili rozhřebení země palestýnské,
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jenž hřebím či losem mezi Židy rozdělena
byla, an (Num. 33,54.) jednomu každému jak
los padne, dáno bylo dědictví; země zaslíbe
ná značila říši Boží Mat.5, 5.3, 18. a smysl
jest: dědictví svaté církve a života věčného
jsme došli. Podobně Col. 1, 12. dí, že jsme
byli povoláni k losu svatých, t. j. k dědictví
vyvolenců Božích. Jiným se vidí překládati
slovo čxAnowOryusvlosem povolání jsme,

totiž

k dědictví, k víře a ke všem milostem vírou
v Krista nám připadajícím. Losem, vece, po
volánť jsme, ne žeby v Bohu, když lidí volá,
nebylo moudré příčiny a náhoda vládla, což
ihned apoštol popírá slovy: podle úlohy toho,
jenž působí dle rady vůle své, nébrž poněvadá
ve vyvolencích není žádné příčiny, proč se
jim před jinými povolání dostává; z čeho
jde, že předúloha a předúrok k víře a k
spáse v Kristu z pouhé milosti Boží pochází,
ač tím nepopírá se, že bychom neměli se
strany své spolupůsobiti a zásluhami svými
nebeského království vydobývati. Výklad po
slední od prvního nemnoho rozličen jest, ač
prvnímu ustoupati musí, an jím jakási tycha,
náhoda a osud v Boba se klásti zdá, jak to
u pohanů bylo, jenž mluví 0 Peču zvyn. Aby
toho pohanského náhledu zbyli čtenáři listu,
o to postaral se apoštol sám doloživ slova
předurčení jsouce podle úlohy toho, jenž pů
sobí všechno po radě vůle svojí. Praedestinace
naše a naše k víře a k spáse povolání, ač
koli nám bez zásluhy se dává, přece neděje
se náhodou, nébrž podle úmínku, úmyslu a
úlohy moudré a podle rady vůle Boží; Bůh
při tom má příčiny nejmoudřejší, jakož i
všecko, co působí, působí po radě vůle své,
a náhoda a osud v ničem a nikde nepanuje.
Radu připisuje Bohu a nemíní, že by
Bůh teprv po nějakém přemětu příčin klad
ných a záporných na něčem se ustanovil,
nébrž vytýká tím, že Bůh vše věci moudře
a svobodně působí. Spojka %ve rčení č my
táhne se k Židokřesťanům, jež naproti staví
pohanokřesťanům, © nichž doleji mluví;
jiným se vidí, že spojka % či také naproti
pouhému Božímu určení klade skutečné do
jití účasti nám určené; vulgáta kladoucí eř
nos, ač v Ť. t. stojí jenom «aí, prvnímu vý
kladu přednost dává. Z toho pak, že Bůh
všecko radou vůle své působí, vysvítá, že i
naše předurčení a vyvolení dálo se jenom za
nejmoudřejšími příčinami. A to jest, co praví
Pavel v následujících větách: Abychom byli
ku chvále neleby jeho my, jenžto jsme dříve
doufali v Kristu, t. j. my Židokřesťané, kteří
již před přibytím Krista jsme k němu
se nesli
a jej za svrchovaný předmět tužby a čáky a
naděje své položil. Tu již výslovně mluví
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o Zidokřesťanech, níže o pohanokřesťanech
mluviti hodlaje; o obojích klade, že se povo
lání jich stalo ke chvále veleby Boží, o Zi
dokřesťanech to klade hned napřed s počátku
věty, o pohanokřesťanech teprv ku konci věty
v. 14. Slovo my má důraz a hledí ku pro
tivě slova vy, jenž níže se klade o pohano
křesťanech; slovo dříve zří ku příchodu Páně
skutečnému a opovídá, že Židé po tisíciletí
své zření ku budoucímu příbytu Krista Pána
obraceli a naději v něho skládali proroky
ode Boha poslanými v té naději utvrzeni bý
vajíce. Rom. 9, 4. Act. 26, 6. n. Pohané
později k té naději a víře v Krista došli,
proroků nemajíce a na Krista připravováni
nebyvše. Někteří z novějších vykladačů mají
slova ku chvále veleby Jeho za vkladek a ná
sek nějaký a jinou souvislost mermomocí
strojíce vykládají v ten spůsob, jakoby Pavel
pravil: předurčení byvše podle předúlohyJeho
atd. býti těmi, ku chvále veleby Jeho, kteříjiž
dříve v Krista doufali. Ale příčen jest vý
klad ten, slovům ku chvále veleby, na nichž
síla ulípla, veškeren důraz odjímá, a před
určení Boží na předkřesťanskou dobu ob
mezuje.

©

O Zidokřesťanech mluvil; přechází ku
pohanokřesťanům a stejné právo a stejné u
rčení jim přikládaje praví:
V něměto i vy,
uslyševše slovo pravdy, evangelium spásy vaší,
v němžto i uvěřivše zpečetění jste Duchem zá
slibu svatým. Po slovech v něměto i vy při

mysliti se musí slovo nějaké, buď doufáte,
buď raději pouze jste, bytujete; v Kristu býti
á bytovati jest obyčejné rčení sv. Pavla, o
jehož významu nejednou praveno. Oni, po
hané, stali se Kristovými a počali bytovati
v Kristu uslyševše slovo pravdy, evangelium
spásy. Nauku křesťanskou nazývá slovem
pravdy, poněvadž čistou, čirou pravdu v sobě
chová, čili čirou a čistou pravdou jest od Bo
ha zjevenou; prohlédá při tom na bludná mí
nění pohanů, jichž naukou křesťanskou zba
vili se. Přístavkem nauku tu nazývá evange
hum spásy, poněvadž o spáse jedná a cestu
ukazuje, kterou jí dojíti lze jest, jakož i
milosti, kterými spásy dostihnouti možno.
Rom.

1, 106.

Aby pak nezdálo se, že pohanokřesťta
nům menšího daru než Zidokřesťanům se
dostává, ješto byli odloučení od obcování
Božího a o Kristu dříve nevěděli zhola, ne
přestává apoštol na pouhém vylíčení toho,
že v Kristu nyní bytují a s ním ve spojení
a v obecenství vešli, nébrž vytýká obzvláště
o jejich Duchem svatým zpečetění, an dí:
v němžto i uvěřivše zpečetění jste Duchem
záslibu svatým. Slovo v němžto se obyčejně
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potahuje ku Kristu, jakoby Pavel větu znova
přejímal a opakoval; jiní ale potahují slovo
to k nejblíže předchozímu slovu evangelium,
poněvadž Pavel neopětuje řeč, nébrž ji dále
provodí a že nenalezá se obnova, nébrž po
krok řeči; slyšelť oni a k slyšení tomu uvě
ři. A tu se se slovem v něm váží slova u
věřili jste a značí toli, co jemuž aneb v něž,
ana předložka v nejednou se pojí se slovem
zwozevo. Mar. 1, 15. Ale předešlý výklad, jenž
slovo v němž na Krista potahuje, obyčejnější

a dopadnější jest. Ujali víru v Krista skrze
Krista a milost jeho a uvěřivše dosáhli pe
četě od Ducha svatého; víra předcházela a
pečeť Ducha Božího následovala a řada ú
konů byla ta: slyšeli, věřili, pokřestění byli,
Ducha sv. a pečeti jeho došli. Ten pořádek
vidíme ve Skutcích ap. 2, 97. v Jerusalémě,
o, 12. 17. v Samaří a j., a vylití Ducha sv.
dálo se kromě jedné potřebné výjimky Act.
10, 44, teprv po křestu. Zpečetěmi, vece, zna

menáni, označeni, osvědčení, potvrzeni jste,
a béře mluvení to od listů a veřejných pí
semností, jimž se pečeť přidává na potvrzení.
a ujištění a upravdění jich, že skutečně pravy
a přesny jsou; tak křesťané co list Kristův
napsaný na masitých tabulách srdce 2. Cor.
9, 3. zpečetěni jsou dary Ducha sv., aby se
osvědčilo, že jsou skutečnými věrci a sku
tečným lidem Božím. Zpečetění to a potvr
zení dálo se druhdy viditedlně také, an ti,
co dosáhli Ducha sv., vněšnými znameními
toho důkazy vydávali, cizími jazyky mluvíce
a jinými divy jsouce vyznačení. Leč hlavitá
řeč jde ku vniternému povědomí vniterně
přijatých nevidomých darův svatého Ducha,
když Rom. 8, 16. Duch Boží dává svědectví
duchu našemu, že jsme dětmi Božími. Ovšem
pak, jak již Rom. 8, 16. praveno, svědectví
to, jsouc se strany Ducha sv. neomylným,
ohledem nás vezdy jisto není, poněvadž tu
podmětná slabota a chabota člověka šáliti a
mámiti může. A proto sněm Tridentský 6,
9. praví: Každý, když na sebe a na svou
slabost a křehkost a neupravenost patří, 0
svou milost báti se a strachovati může, ne
moha jistotou víry zhola bezeklamnou věděti,
že skutečně v milosti Boží se nalezá. A proto
apoštol 1. Cor. 4, 4. dí: Ničeho nejsem pově
dom sobě, ale však proto nejsem ospravedlněn
a 1. Cor. 9, 21. praví, že kárá tělo své, aby

jiným kázav zavržen nebyl. Pečetěni jsou
Duchem svatým, jenž sluje Duchem přípovědi
či záslibu, t. j. zaslíbeným a připověděným,
an ve Št. Z. nejednou Bůh připovídal, že
Ducha sv. vylije na všelikou pleť, t. j. na
každého člověka Joel. 2, 28. Act. 2, 6. a j.
Ez. 36, 26. čteme přípověď Boží: Dám vám

srdce nové a Ducha nového, kterými slovy
se vystíhají následkové z darů Ducha sv.
vyšlí. Dokládá svatým Duchem, aby své řeči
důrazu přičinil a ukázal, že v posvětě člo
věka působení Ducha Božího záleží. O témž
Duchu svatém dokládá: jenž jest závdavek
dědictví našeho na výplatu majetnosti ku chvále
veleby jeho. Závdavek se dává na důkaz, že
kup dokonán, že jist a nespačitedlen jest a
jest předchozí a předjemná a předbornáčást
ka celé budoucí výplaty. Podle smyslu apo
štola se tedy dává Duch sv. či darové a mi
losti jeho se udělují co předchodné částky
a co předchuť a předtucha budoucího našeho
dědictví a blahoslavenství. Apoštol tedy Du
cha sv. nazývá pečetí spolu a zdvdavkem či
závdankem dědictví našeho, t.j. jímž dědictví
naše, t. j. věčná bláha naše se potvrzuje.
Obojí ten výraz se praví o Duchu sv. ohle
dem darů jeho věrcům poskýtaných, jenž ve
lici a vznešeni jsouce namítají a pronášejí,
že ovšem mnohem vznešenější bude věčná
blaženost, jejížto závdavkem ti vznešení da
rové jsou, tak že volá sv. Jeronym: Jestliže
zálom takový jest, jakým bude sám majetek!
Závdavek, vece sv. Zlatoúst, jest díl a část
celku; proč nám nedává celku? Poněvadž
jsme ani my celku nedokonali. Uvěřili jsme
a to jest začátek, 1 On nám dal začátek, a
to jest závdavek Ducha sv.; až víru svou
dobrými skutky dokážeme a dokonáme úkol
svůj, i On nám celek dokonalý uštědří. Viz
2. Cor. 1, 22. 5, 5.

Slova na vykoupení nábyvku mohou se
pojiti buď ke slovům závdavek aneb raději
se slovem zpečetěníjste, což na jedno vycho
dí, a udávají záměr toho zpečetění a toho
závdavku. Nábyvek, dobyvek, výtěžek, nabytý
národ, dobytý, vyzískaný, ziskem došlý lid,
jehož Kristus získal sobě takovými trudy,
bolestmi, slzami a smrtí krvavou ; Act.20, 28.
vece Pavel, že Kristus dobyl církve krví svou
a sv. Petr 1. Petr. 2, 9. nazývá křesťany
lidem nabytým. V St. Z. zove se lid Israel
ský nábytem či dobytem či nábyvkem, do
byvkem, výtěžkem a dochodkem Božím Ex.
19, 5. Deut. 7, 6. 24. 2. hlavy, kdež Israe
lité slují majetkem, nábyvkem, dobyvkem
Božím. Vykoupení značí konečné, úplné a
dokonalé vykoupení a oproštění ode všeho
zla, ode hříchu, strastí a smrti. Jest zajisté
dvojí vykoupení, jedno začátečné, jímžto zba
veni býváme od otroctví hřícha a uvedeni ve
svobodu synů Božích: a druhé dokonalé a
svrchované vykoupení, jímž osvobozeni bu
deme ode vší pochotě, pokuty a svízelů a
přlúčastněni budeme k slávě nebeské. Smysl
jest: abychom dokonale vykoupeni, vybaveni
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a spaseni byli my, jenžto jsme nábytek či
nábyvek, výtěžek a majetek Páně. Jiní vý
kládají na výplatu majetnostě a slyší majet
ností věčnou blaženost a slova ta se slovem
Duch pojíce tento smysl udávají: kterýžto
Duch svatý nám pomáhá vyplatiti majetnost
naši hříchem potracenou a zastavenou, véč
nou blaženost totiž. Ale smysl ten nedopadá
k slovům textu ani latinského, ani řeckého,
ani zajisté

zsovroíyoic ani anmokiromomtoho

smyslu nevydává.
Ještě přidává slova, jimiž se poslední
cíl a konec všeho působení Božího vystihá
a k němuž veškery snahy lidské, ano i an
jelské směřovati povinny. Dí: ku chvále ve
leby Jeho. Velebou se veškera sláva, veškera
svrchovaná vznešenost Boží se všemi vlast
nostmi rozumí. Těmi slovy konečné určení
Zidokřesťanův naznačil výšeji v. 12., nyní
jimi vytýká konečné určení pohanokřesťanů
a tím na oči staví, že obojí národ, jakož
stejných milostí dochází, tak i stejné urče
ní. má.

Ty věci povšechné předeslav a pocitům
vznešenosti vyvolení křesťanů zadost učiniv
přechází ode všeobecna k zvláštním církvím
těm, k nimž list ten psán byl. Dí:

15, Protož i já uslyšev o víře vaší,
která jest v Pánu Ježíši, a o lásce ke
všem svatým, 16. nepřestávám děkovati
pro vás, připomínaje vás na modlitbách
svých, 17. aby Bůh Pána našeho Ježíše
Krista, Otec slávy, dal vám ducha mou
drosti a zjevení v poznání jeho, 18.
osvícené zraky srdce vašeho, abyste vě
děli, jaká jest naděje povolání jeho, a
jaká bohatost slávy dědictví jeho Ve |
svatých, 19. a jaká jest přesažitá veli
kost

moci jeho

v nás, jenž

věříme,

dle působení vlády síly jeho,

po- |

mluvám za ně; v listech jiných to činí hned
po učiněném pozdravení, tuto ale uvlečen
byv myšlénkami o vznešenosti víry křesťan
ské, nyní teprv k věci té přichází. Pravě
Protož ohlédá se k tomu, což v. 13. 14. po
věděl o pohanů k dědictví Božímu povolání,
jakoby pravil: Ješto se věci takto mají a
ješto z toho, co jsem povídal, na oce jest,
že se 1 k vám vztahuje dobroděj povolání
Božího a spečetění Duchem svatým. Někteří
míní, že Pavel odvětuje ze všeho toho, co
od v. 3. až dotud mluvil, ale nikde důvodu
toho nespatřujeme a na dotčené souvislosti
přestati musíme. Slovem uslyšev o víře vaší
v Pánu Ježíši projadřuje býti víru jejich čiru,
čistu, neporušenu od lichoučitelů a nepokor
moucenu vězením apoštola samého. Alei o
lásce vaší ke svatým slyšel jsem, pokračuje
Pavel, kterou se propůjčujete totiž všechněm
křesťanům, v bídě, nouzi a potřebách posta
veným. Dí slyšel, poněvadž k některým cír
kvím dostal se list jeho, jichžto údův ne
znal; nad to nejméně čtyry léta Efesu sa
mého neviděl a 0 stavu církve Efeské jenom
slyšeti a od jiných dověděti se mohl. Vece
č já, věda, že sami čtenáři jeho na ten účel
se modlí. Dí: víra vaše v Pánu Ježíši a nedí
v Pána Ježíše, an považuje víru jejich Co v
Kristu Pánu složenou a vštípenou. Spojuje
jak jinde tak i tuto víru a lásku co neroz
lučnou dvojici. Tyto ctnosti vaše vzbuzují
mne, vece dále apoštol, že nepřestávám dě
kovati pro vás, přípomínaje vás na modlitbách
svojich. Neděkoval by, kdyby nebyl přesvěd
čen, že víra a láska jsou darové toho, jemuž
díky činí,
Děkuje pak tím spůsobem, žepřipomíná
jen jejich víru a lásku na modlitbách svojich.
I tu spatřujeme, že apoštol netoliko vyučo
vání, nébrž i orodovánía modlitby za obrá
cence svoje horlivě pilen býval. Zpomínal
pak
pak na
na modlitbách svojich
svojiproto na lásku :a

20. kte- | VÍTU
Jejich, aby z

Pána našeho Jesu Krv

rouž působil v Kristu, vzkřísiv jej z. SE ofoe odkrvtbv.Pac
mrtvých a posadiv na pravici své na.
nebesku, 21. nade všelikou náčelnost a.
vládu a mocnost a panstvo a všeliké
jméno, kteréž se jmenuje netoliko v |
tomto světě, nébrž 1 v budoucím.
A všecko podrobil pod nohy jeho, a jeho
dal za hlavu nade všechnu církev, 23.
jenž jest tělem jeho a plnost toho, kte
rýž všecko ve všem naplňuje.

22

Přechází nyní, jak praveno, Pavel k dí
kům za víru čtenářům udělenou a ku pří
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moudrostA

odírovu
(odkryty,
odhalby)účel
v poznání
jeko.
Těmi
slovy
vytýká nejenom
připomínání
jich svého, nébrž také obsah modliteb svo
jich; dle jiných toliko obsah a předmět svých
modliteb vystihá, ještě Wa, aby tytýž jen ob
sah žádosti, prosby, příkazu atd. vyličuje.
Nazývá Boha Bohem Pána Jesu Krista
podle lidské přírody jeho. Jakož Bůh v St.
Z. sluje Bohem Abrahamovým, Isákovým a
Jakobovým pro přízeň, kterou se jim pro
půjčoval, tak i tuto se nazývá Bohem Jesu
Kristovým pro lásku, kterou se povýtečně a
jedině ku Kristu nese a Pavel tím jménem
nazývá Boha dílem pro určení pravého Boha
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proti bludařům, dílem pro vytknutí své k, | vadž tajemství víry jinak leč zjevením Božím
Bohu důvěry, an nás Bůh pro svou ku Kri se nepoznávají. Obor pak duchovní, v němž
stu lásku vyslýchá, onu lásku na nás co údy Ducha moudrosti a zjevby obdržeti mají, jest
Kristovy vylévaje a vyvíraje. Tak Jo. 20, 11. poznání Boha, jak ihned přidává v poznání
nazývá sám Kristus Boha svým Bohem. Na Ho, což k Bohu se táhne a ne ku Kristu,
zývá ještě Boha Otcem slávy; není to geni jak se některým zazdává. Ovšem želá Pavel,
aby více a více v poznání Boha moudrosti
tiv povahy, jakoby nebylo rčení to nic jiného
a zjevení docházeli a vnich ohledem poznání
než Otec slavný, kterýž výklad řeč ochabuje;
ani není genitiv povahy v ten smysl, jakoby toho vezdy rostli, ješto počátečně hned při
Pavel říci chtěl: Otec lidstva, jemuž sláva po obrácení jejich se jim těch darů dostalo. Ta
přednosti a jedině připadá a přísluší, nébrž kové dokonalé poznání znamená složité slovo
jest genitiv původu a podmětu a Bůh sluje ěniyvocic,jenž důkladnější a hlubší poznání
Otcem slávy, poněvadž veškera sláva křesťanů vytýká než slovo jednoduché yvécis 1. Cor.
od něho pochází a poněvadž slávu svou co 13, 12. Nedobře někteří slova v poznání
Pán, král a co pramen všeliké slávy slávu tu jeho táhnou ke slovům následujícím; rozdě
na tvory a přede všemi na křesťany vylévá. lením takovým souměrnost vět marně se
ztrácí. Dostavkem přičinuje úspěch, pro který
Tak sluje Jak. 1, 17. Otcem světel co pramen
a zdroj. Sličně a vhodně jmenuje těmi pří jim žádá dotčených darů Ducha svatého, an
znaky Boha, an od Boha Kristova a od Otce vece: aby vám dal: osvíceny oči srdce vašeho.
slávy ovšem očekávati lze, že učiní to, co

věci Kristově napomáháa ke zvelebeníslávy
vlastní čelí a slouží. Zelá pak apoštol na
Bohu, aby dal vám, vece, Ducha moudrosti
a zjevby v poznání Jeho. Nejedna nesnada se
tu vyskytá. Hned zajisté se tázati musíme,
jaký duch, lidský-li čili Boží se zde rozumí?
Nejedni zajisté slyší tu ďucha lidského a vý
kládají: aby vám dal moudré a pro všelikou
Boží zjevbu otvořité srdce, aneb; aby vám
dal tu povahu mysli, která v moudrosti či
prostředečném poznání a ve zjevbě či ve vní
mavosti bezprostředného poznání pravdy bož
ské záleží. Avšak lépe vidí, kteří slova ta o
Duchu svatém Božím berou, jenž sluje Du
chem moudrosti a zjevby, poněvadž moudrost
dává a zjevení lidem. A tu druhou nesnáz
činí vykladači, jenž chtějí hendiadou či 0
dvojbou ta slova bráti 0 moudrosti zjevené, 0
moudrosti, jenž nejde z lidí, nébrž ze zjevení
Božího. Ale nadarmo se v Novém Zákoně
hendiady přijímají, an jich tam zhola nenía
tudy musíme obojí slovo různě a odličně bráti.
Ale i tu nesnadí se vykladatelé; jiní berou
slovo Moudrost o dokonalé známosti věcí
božských i lidských a o jich příčinách ohle
Bem spásy, jenž se v Kristu lidem uděluje
oozjevbou slyší zvláštní zjevování tajemstev
zdýžích. Jiným se vidí, že mouďrost stav, a
aevba prostředek znamená, kterým se stav
enen strojí a prostředkuje. Jiní moudrost 0

Těmi slovy obrazně značí mysl, jenž osvíce
na bývá, když človék božskou pravdu po
znává. Opak toho praví týž apoštol o po
hanech neobrácených Rom. 1, 21., že zatmí
no bylo nemoudré srdce jejich. „Srdcem ne
rozumí se toliko mohutnost cíticí a žádací,
nébrž často se béře slovo to o mysli vůbec,
o všech působitelech vniterného života, jimiž
člověk vědomí osobné duchovní zkušenosti
pronáší, a poznání srdcové jest poznání, jenž
'nespoléhá na přemítání mysli, nébrž na vni
terné zkušenosti. Netoliko písmo N. Zákona
Rom. 1, 21. 2, 15. Hebr. 4, 12. 2. Cor. 4,
6. tak mluví, 1 u Platóna, Sofokla a Ovidia

týž
63. výraz
n. dí: přichází, a poslední Metam. 15,
Co očím pak odepřela dáti
Příroda člověckým, to onen zraky útroby čerpá.

Et guae natura negabat
Visibus humanis, oculis ea pectoris hausit.

Podobně mluví sv. Klément Římský I.
Kor. 36. pravě o Kristu, že skrze něho oči
srdcě našeho otevříny byly a že zkvétá skrze
něho nemoudrá mysl naše opět ku podivnému
světlu Božímu.
To pak osvícení má ten účel míti: aby
ste, jak dále apoštol vece, abyste věděli,jaká

jest naděje povolání jeho, jak veliká a vzne
šená naděje se těm dává, kdož ke křesťan
ství povoláni jsou, aneb jak velikých věcí
wmravném chování a zjevbu o dokonalém vy očekávati mohou ti, kdož povolání toho do
vozumívání věcí Kristem zjevených vykládají. šli. První výklad béře naději subjektivně o
resnadno rozhodnouti, kterého bychom roz vniterném doufání, druhý objektivně o věci
Nílu se držeti měli; tuším nejlépe moudrost nadějné a převládá 'první tak, že Pavel v.
d pravé moudrosti ve protivě s moudrostí 15. a 18. o hlavitých třech věcech, víře, na
oludnou slyšeti přijde, ku kteréž vniterná ději i lásce mluví; středem Života křesťan
bucha sv. vnukání a zjevení co prostředek ského jest víra s láskou spojená, a naděje
Ddou a apoštol přidává slovo zjevda, poně neustále na tom světě je provází, ku po
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tvrzení a okřepení jich cíl a konec jim
představujíc, an obcování naše má býti v
nebesích Fil. 3, 20. a na obrat naděje a
láska působí, aby osvícením Ducha svaté
ho vznešenost nadějných věcí vezdy víc a
více ozřejměla. © těch nadějných věcech
co předmětu naděje praví: a Jaká bohatost
slávy děďictvá jeho ve svatých. Kupí apoštol
slova významná, aby plnost, velikolepost a
přesažitost věčné spásy, jenž jest předmětem
naděje naší, vyobrazil. Smysl: jak přehojna,
převýtečna, přebohata a přesažita jest nebe
ská sláva, která se nám dědictvím dostane;
avšak genitivy těmi se věc o mnoho silněji
a důrazněji vyznačuje nežli slovy přídavnými.
Svatými ve slovech ve svatých, jak velezná
mo, slují křesťané a praví ve svatých, poně
vadž křesťany co obor považuje, v němžto
se bohatství slávy pronésti má. Není řeč
tuto o tutější slávě říše Boží, nébrž o slávě
věčné spásy, jak ze souvislosti samo zřejmo
jest, ana naděje k dobrům budoucím zření
své má.
Ale kdo ty přesažité věci může lidstvu
ustrojiti a kdo člověčenstvo jich přiúčast
niti? To jenom všemocnost Boží může uči
niti, která se nejvíce vyjevila při vzkřísení
Krista Pána. A proto apoštol ještě po před
mětu naděje vystavuje nekonečnou mocnost
Boží, an vece: a jaká jest přesažitá velikost
moci jeho v nds, jenž věříme, podle působení
vlády síly jeho, t. j. jak převýtečnou a pře
vyvýšenou moc ukazuje Bůh ohledem nás
věřících. Slova ta nejedni táhnou k životu
nynějšímu a vykládají o moci, kterou pro
kázal Bůh přived nás ke spasitedlné víře a
ze hříšníků světce, z pyšných pokorné, z vlků
ovce učiniv atd.; nebo obrácení hříšníka sv.
otcové k největším zázrakům moci Boží po
čítají. To sice pravda svrchovaná jest; ale
lépe vidí jiní, jenž slova Pavlova o dobrech
života budoucího a o moci Boží, jenž při
Páně příští se ukáže, vykládají; tehdá se za
jisté ukáže nemenší moc Boží na věrcech
Kristových, nežli se ukázala při vzkřísení a
povýšení Kristovu. O té moci Boží, jenž
tehdá působiti bude, praví ještě, že se vy
nořuje: podle působení vlády síly jeho. Těmi
slovy vystíhá apoštol spůsob, jakým Bůh pře
sažitou velikost moci své projeví a pravidlo,
podle něhož přesažitost moci té měřiti mohou;
táhnou se tedy slova ta k slovům velikost
moct jeho a nikoli ke slovům jenž věříme,
aa podřadný pojem toliko vyjádřují, aniž také
Pavel o původu víry tu mluví. Opět kupí
slova souznačná pro větší důraz; vláda a síla
se tu různí tak, že síla značí vniternou mo
hutnost, vláda tutéž mohutnost znamená, po
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kud se jeví v přemáhání překážek, v pano
vání atd. a působení či působnost, čvěovem,
jest skutečné pronášení moci a síly. Dopl
ňuje větu svou Pavel slovy sílu tu místněji
určujícími, kterouž působil v Kristu vzkřístv
jej z mrtvých a posadiv po pravicí své v ne

©

besku.
Asmysl
jest:
Nebude
moc
Bož
na

nás menší než byla ta, kterouž ukázal Bůh
při vzkřesu a povýšení Krista Pána. Tuto
vece, že Bůh vzkřísil Krista, podle člověčen
ství ho považujíc; jinde se píše, že Kristus
sám vzkřísil sebe, Jo. 2, 19. vece Pán: Zbořte
chrám těla toho a ve třech dnech vzdělám
jej a Jo. 10, 18. dí, že má moc položiti t
přijmoutť život svůj; tak mluví Pán o sobě
podle přírody sobě s Otcem společné. Rčení
posadiv se po pravicť své vzato z oboru lid
ského, kdež král na nejvyšším trůně sedě
toho, jenž po něm nejvyšší moc obdržuje,
sází po pravici trůnu svého. Značí se, jak
vědomo, že Bůh Krista nejvyší moci přiúčast
nil. Slovy na nebesku vytýká se místo, ne
však sťav, jakse některým vidělo; nebo Kri
stus oslaveným tělem sedí v nebi po pravici
Boží Fil. 3, 20. n. a odtud přijde, jak tě
lesně na nebesa vstoupil Act. 1, 11. Mat.
24, 30. n. a tudy vzkřísenci a oslavenci jemu,
když s nebe přicházeti bude, v ústřety do
vzduchu uchvácení budou 1. Thess. 4, 17.
To pak Kristovo po pravici Otcově sedění
není věc nějaká nepatrná, nébrž jím se sku
tečně svrchovaná vláda Kristova vystihuje.
A to jest, co praví dále Pavel: Nade vše
likou náčelnost a vládu a mocnost a panstvo
a všeliké jméno, kteréž se jmenuje netohiko v
tomto světě, nébrž i v budoucím. Místo nade
mělo by se vlastněji říci přenade a jak Cyr.
převýše, t. j. neskončeně výše, an stojí Ú7e8

očvo A ne pouze dve; ač tomu jiní odpírají
pravíce, že slovo to složité zhusta toli značí,

co částice pouhá vo.
Znamená se, že Kristus neskončeně
výše postaven jest nad veškery tvory, jak
koli nejvyšší a nejvznešenější. Náčelmetvem,
vladařstvem, mocnářstvem a panstvem, jak
bychom abstraktná slova náčelnost, vláďu,
mocnost a panskost lépe přeložiti mohli, ne
značí vrchností a mocností zemských, aniž
se jimi opisuje všeliký druh slávy a důstoj

nosti, jak některým se zazdálo, nébrž se

|

jimi očividně vytýkají řádové anjelů a Sice
anjelů dobrých, ješto o nebesích a 0 pový
šení Krista řeč se vede. Již Kristus Mat.
18, 10. nějakou rozličnost a stupnovatost an
jelů klade, ač rozdílové jejich co do důstoj
nosti a služby toliko na pouhých dohadech
se zakládají. Některým se vidí, že Pavel je
v sestupné řadě klade a že tedy nejvýše
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stojí náčelníci, po nich vladaři, za těmi moc
nári a nejníže páni místo mají; ale opaktoho
se vůbec přijímá, že apoštol totiž vzestupně
pokračuje od nižšího řádu k vyššímu postou
paje a se zvedaje. Obecné mínění theologů řadí
anjely ve trojí řád a v každém řádě klade
tři [kůry tímto spůsobem sestupným, že v
nejvyšším fádě zahrnují se cherubové, sera
fové, trůnové, v druhém řáděpanovníci, moc
nosti, vladařstva, v posledním řádě konečně
náčelníci, archandělé a andělé. Náčelnosti, vlá
dy, mocnosti a panskosti vezdy v témže pořadí v
písmé přicházejí 3, 10. Col. 1, 16. 2, 10. 1.

Petr. 3, 22. Klade Pavel řady anjelů ne bez
ohledu na bludnou poctu vyšších duchů, jíž
gnostici píleli Col. 2, 18. a píše věci ty, aby
ukázal, že Kristus nepatří mezi ty jejich vy
myšlené aeóny; nepokračuje sice polemicky,
avšak věda, že bludy ty ve svých počátcích
se rozšiřovaly ve stranách oněch, předstižně
a propravně o tom mluví, aby čtenáře své
nákazy těch bludův ochránil.
„„„Ješto ale jiní duchovéještě jsou mnohem
vyšší nad uvedené tuto anjely, tudy apoštol
pro vylíčení svrchovaného důstojenství Kri
stova dále klade ještě: A nade všelikéjméno,
Jenž se jmenuje netoliko v tomto světě, nébrž
t v budoucím. Slovem jméno se očividně dů
stojenství rozumí a smysl jest: Buďte si jiní
Ještě neskončeně vyšší duchové, Kristus nade
všemi 1 nejvyššími nekonečně vyniká a po
výšen jest. Slovy netoliko v tomto světě, než
% v budoucím Pavel zmocňuje důraz slov
svojich a říci chce: cokoliv se vznešeného
nalezá a mysliti může, to všechno Kristus
přestihuje a přesahuje důstojenstvím svojím.
Aby ale ukázal tu nekonečnou důstojnost
Kristovu, přidává o podrobení a podřízení
Jemu od Boha veškerých i nejvznešenějších
tvorů prohlédaje k tomu, že vládou se nej
lépe důstojenství vytýká a projevuje. Dí o
tom: A všecko podrobil pod nohy jeho. Pro
hlídá k slovům ZŽalmu 8, 8., kdež slova ta
čtou se a který ve smyslu povýšeném se od
náší ku Kristu, v němž idea člověka v pou
hosti, Čirosti a čistotě se nejdokonaleji ob
Jevila; viděti to z toho, že týž Pavel Hebr.
2, 8. slova ta ku Kristu potahuje. Rčení
všecko podrobil pod nohy jeho znamená do
konalé všeho tvorstva pod Krista podma
nění, jenž jinak při dobrých anjelech se stává,
jinak při zlých. Slovo všecko tolikrát opěto
vané má důraz ozvláštní. Dí apoštol podro
bil, poddal v perfektu, ne jako by již sku
tečně podrobeny byly veškery věci; nyné
ještě nevidíme, že by Mu poddány byly všechny
věci Hebr. 2, 8. Ale tak mluví, že se to ne
ustále plní a druhdy dojista vyplní.

Již pak vylíčiv Kristova důstojenství
ohledem všech tvorů vůbeč, jedná o důstoj
nosti jeho ohledem církve křesťanské a klade:
a jeho dal za hlavu nade všechnu církev.
Jeho vece, Krista takovým důstojenstvím odě
ného, toho, jenž jest neobmezeným pánem
a vládcem veškerenstva. Tím se vytýká ve
likost dobroty Boží k církvi Kristově, ješto
jí dal hlavu nejsvrchovanější a ovšem toho,
jenž má vládu všeho světa. Proto slovo Jeho
před jinými klade. Vulgáta čte, jak jsme pře
ložili, Jeho dal za hlavu nade všechnu církev
a sv. Augustin vykládá slovo všechnu, nad
církev zemskou i nebeskou; z toho někteří
učí, že se netoliko ze vtělení Kristova 1 an
jelům velikých milostí dostalo, an jim mou
drost Boží nevyzpytná v novém neočeká
vaném světle se ozračila a spojitost s lidmi
se utužila, nébrž že Kristus i co člověk
jest
hlavou anjelů. Ale. text řecký čte: Jeho dal
za hlavu nade všecko církví, kdež slova nade
všecko se pojí ke slovu hlava a Kristus hla
vou jsa nade vším ovšem církvi za hlavu
dán byl. Čtení to řecké oprávněnější jest a
důraznější, ač zhola smyslem se nerůzní ode
čtení vulgáty. Hlavou církve Kristus sluje
nejenom, že ji řidí a spravuje, nébrž že i
tajemným spůsobem v ní a v údech jejích
působí, jak se působení ode hlavy do všech
údů těla rozchází. Tudy dí dále povahu cír
kve a poměr její ku Kristu opisujíc: Jenž
jest tělem jeho a plmost toho, kterýž všeckove

všem naplňuje. Čírkev sluje tělem Kristovým,
poněvadž jak tělo přirozené nějaké na roz
ličné údy se rozpadá a od Krista přírodou
lidskou S ní spojeného spravována bývá a
vlívání a vplývání od jeho působení přijímá
Rom. 12, 5. 1 Cor. 12, 27. Ef. 4, 4. Thom.
Ag. dí: Tělo učiněno jest pro duši a ne na
opak, tudy tělo jest doplněk duše. Nebo
kdyby ho s údy jeho nebylo, nemohla by
duše působení svoje vésti. Podobně se to má
s Kristem a církví. Církev založena byla pro
Krista a tudy sluje doplněk jeho, to jest aby
vše, co se v Kristu v moci nalezá, v údech
církve naplnilo se, když totiž všecko, co v
církvi býti může, od Krista v ní se vylévá
a dokonaluje. —
Místněji vystihá poměr církve slovy pů
nost Jeho jakožto toho, jenž všecko vevšem
naplňuje. Slova ta velmi nesnadná nejeden
výklad provolala a nemálo námahy vyklada
telům zavalila. Především neprav jest výklad
ten, jenž slova poslední: kterýž vše ve všem
naplňuje, o Bohu Otcislyší; podmětslov těch
jest Kristus, jak jest podmětem slov pře
dešlých, an se změna podmětu ničím nejeví,
Mnohem nepravějším a zhola bludným jest

Efeš. I

1—10. Vykoupení jest dar Boží.

výklad těch, jenž plnost, záňooue vysvětlují
ze gnostických náhledů, jakoby Pavel pra
vil, že v Kristu se zavírá veškerenstvo ae
ónů, kterýžto výklad na pavučinách marných
výmyslů pantheistických vykladatelů spoléhá.
Ty výklady snadně odbyti možno. Ale jsou
jiní, jenž se pravěji místa svého dobývají.
Nejedni berou slovo zAňooua«co doplněk, ja

koby apoštol pravil: Církev co tělo Kristovo
jest doplněk Krista co hlavy své, ana hlava
tělem se doplňuje a dovršuje a tenkrát pl
nou nazvána býti může, když všemi údy těla
opatřena a Ssnimi spojena jest. Kteří tak vy

kládají, neopomíjejí odkazovati na lásku Kri
stovu k církvi, že On ač všemocen a vše
obsáhlý jsa, sebe takměř za necelého a ne
úplného, ano kusého a komolého považuje,
leč by spojen byl s církví co s tělem svo
jím; odtud 1 Cor. 12, 12. Kristus celou
církví sluje a odtad se praví, že my jsme,
že rosteme, jednáme, žijeme a trpíme v Kri
stu. A tito vykladatelé slova následující:
kterýž všechno ve všem naplňuje vykládají
buď tak, že slovo naplňuje opět o doplňo
vání slyší a místo naplňuje passivně překlá
dají doplňuje se v tento spůsob: jenž všelijak
ve všech údech těla se doplňuje; nebo kdyby
nebylo údů, a ten nebyl nohou, rukou jiný,
a Jiný jiným členem těla službou rozdílným,
nedoplnil by se Kristus v poměru hlavy cír
kve. Tu vece sv. Jeronym: Kristus se do
plňuje podle ruky ve člověku štědrém, podle
nohy v poutnících a navštěvovatelech ne
mocných, podle jazyka v učiteli a tak Kri
stus ve všechněch moudrostí a ctností pro
spívá. Aneb slovo naplňuje aktivně berou a
vykládají: Naplňuje Kristus všecko, t. j.
všechny lidi ve všem, t. j. všelikými milostmi,
ješto dává všem, aby ve ctnostech prospí
vati mohli; naplňuje mysl světlem, vůli do
brými žádostmi, tělo mohutností poslouchati;
dává pannám čistotu, stradatelům trpělivost,
mučeníkům statnost atd. Jako by pravil
apoštol: Kristus nepotřebuje doplňku toho,
o němž praveno, ješto sám všechno ve všem
naplňuje a jenom z lásky jde to jeho pře
úzké s církví spojení.

91

Posledního toho výkladu blízek a pří
buzen jemu jest výklad, který spolu slovo
Aroon béře ve významu náplň, t. j. tím
jest církev Kristova, což od něho se napl
ňuje, ješto Kristus Duchem svatým v církvi
bytuje. vládne a veškeren život působí. A
druhý článek věty: jenž všecko ve všem na
plňuje. V tom výkladě má širší smysl tento:
jenž veškerenstvo všemi věcmi naplňuje, an
svět jím stvořen jest, jím v bytu se chová,
od něho se řídí. Podle toho výkladu tedy
tím, že se církev zve plností Kristovou, vy
světluje se idea ta, že Kristus hlavou jest
církve a slovy jenž vše ve všem naplňuje Vy
světluje idea, že jest hlavou nade všemi
věcmi. Slovo zánoovuévov jest medium a zna
čí, že Kristus sobě naplňuje všecko, ješto jest
pánem a cílem všech věcí Col. 1, 16. Hebr.
2, 10. Podle toho výkladu druhá věta chová
v sobě nějaké stupňování myšlénky prvou
větou vyjádřené; napřed se vypovídá, co

církev jest ohledem Krista, nápotom se vy
stihuje, co Kristus ohledem veškerenstvajest.
Slovo ve všem béře se právě instrumentálně,
vším Či všemi věcmi; a nad to Pavel béře
ohled na gnostiky, jenžto svět vyšší plnosti,
zinovuu, svět zemský práznotou, xévou«, na
zývali, Na jiné výklady již ohled bráti zby
tečným pokládáme a přestáváme na posled
ním výkladě co na nejdopadnějším. Svatý
Zlatoúst přičinuje tu zvláštní napomínání.
Mějme úctu ke hlavě svojí, praví, a po
važme, jaké hlavy údy jsme. Nad anjely
výše postavil nás; nepřijal Vladařství, Moc
nosti, Panstva, nébrž naši přírodu na se vzal
a ji po pravici Otcově postavil. I považuj,
kde hlava tvá sedí! Hlava tvá přijímá čest
od nejvyšších duchů a ty tělo její a údy vy

dáváš nepřátelům azlopachatelům ? Jsi-li tě
lem Kristovým, snášej příkoří a kříž, jejž
On nesl.
Vystaviv Pavel vznešenost dobrodiní kře
sťanstvím lidstvu uštědřených přechází na
vyličování předešlého stavu jejich, z něhož
vírou v Krista vynikli. Činí to ve hlavě ná
sledující,

Hlava II.
Připomíná Efešanům osvobození od přede
šlého zlého stavu skrze milost Boží spůso
bené 1—10., že totiž mrtví byvše oži
vent byli. Dále porovnává 11—22. stav
Jejich nynější a předešlý a uči, že ine
atzdí mezi Židy a pohany odklizeno jest

a že obůj lid, i Židé i pohané, v jednu
církev spojeni jsou, an tt pohané dříve
cizí byvše nyní domácími Božímise stalt,

1. I vás, když jste byli mrtvi pře
stoupeními a hříchy svými, 2. v nichžto

92

Efeš. II, 1—10. Vykoupení jest dar Boží.

jste druhdy chodili podle věku světa mrtvým nazývá. Mrtvi pak byli přestoupe
toho, podle knížete vlády vzduchu toho, námi a hříchy svými; místo přestoupeními
přeložiti výstupky, přestupky, pře
ducha, jenž nyní působí v synech ne můžeme
činy, vlastně úpadky, pokleskami, zaovazze
věry, 3. mezi nimižto jsme my všickní nacw. Jaký rozdíl by zabíhal mezi hříchy a
druhdy obcovali v žádostech těla svého, úpadky či přestupky, o tom nesnášejí se.
činíce vůli těla a myšlének, a byl jsme Jedni mnějí, že hříchem zve se přečin s vě
přírodou děti hněvu, jak i ti ostatní. 4. domím spojený, přestupkem pokléska z ne
vědomosti a z nepaměti pošlá; jiní za to
Bůh pak bohat jsa v milosrdenství pro mají, že přestupek jest opuštění dobra a Ařích
převelikou lásku svou, kterouž zamiloval jest vykonání zla, jiní že rozdíl jest jak mezi
nás, 5. a když jsme byli mrtví hříchy, výkonem a stavem, jiní konečně myslí ne
spoluobživil nás v Kristu, jehož milostí býti žádného věcného rozdílu, nébrž že obě
spaseni jste, 6. a spolu vzkřísil a spolu slova totéž znamenají, skutečné totiž hříchy
posadil v nebesích v Kristu Ježíši, 7. v myšlení, slově a konání ve dvojí představě,
ve představě chyby a pádu. Stav ten hříšný
aby ukázal ve časech budoucích přesa místněji vyličujíc pokračuje: v něchžto, ve
žité bohatství milosti své skrze dobrotu kterýchžto hříších a zločinech jste druhdy,
k nám v Kristu Ježíši. 8. Nebo milostí t. za pohanství, chodili podle věku světa toho.
hříších choďditi značí hříšnou navyklost.
jste spaseni skrze víru a to ne ze sebe Ve
Věkem zove se čas či doba a věkem světa
(Boží zajisté dar to jest), 9. ne ze toho sluje čas a doba trvání světa toho ; ješto
skutků, aby se nikdo nechlubil. 10. Jeho ale nepravost povahou jest doby té, tedy se
zajisté jsme dílem, stvořeni byvše v Kri věkem značí život aneb povaha ta, která se
stu Ježíši ke skutkům dobrým, které při na lidech před příchodem Krista vůbec spa
třuje, směr života, jak 1 u klassiků slovo to
pravil Bůh, abychom v nich chodili.
Mluvil Pavel předešle o přesažité moci
Boží, jenž se zjevuje na věrcích a z toho,
co v Kristu působila, poznati se dává; nyní
obrací to na čtenáře a dává jim na um, že
1 v nich se táž moc Boží vyjevila. Vazba
větami vkladenými se přetíná, až ve verši 4.
se dostavuje, kdež podmět posud zamlčený
Se pronáší a vyličuje, načež v. 5. časoslovo
konečně následuje, ač mezi tím druhá osoba
V prvou zaměněna byla pro vytknutí všeobet

nosti. Dí tedy apoštol: I vás totiž oživil
Bůh, když Jste byli mrtvi přestoupeními a

hříchy svými. Mrtví byli jste vece a připisuje
smrť a umrtvělost všechněm lidem skrze Kri
sta neobrozeným. Nerozumí toliko zamřelost
mravnou, ke zlu sklonnou, k dobru nesta
tečnou, a odvrácení mysli od Boha, jak na
př. otec marnotratného syna Luc. 15, 32., o
němž dí, že umřel a opět ožil, nébrž pro
hlídá k věčné spolu také smrti, k odsudku
věčnému a k věčné zátratě, jížto podpadli
byli; mzda hříchů zajisté jest smrt Rom. 6,
29. Bamovidno jest, že předjetím nějakým
praví mrtvi jste byli, t. j. jistě byste byli
smrti propadli, hříchy svými jste věčnou
smrt na sebe potahovali a byli byste sku
tečně potáhli, kdyby Kristus nebyl vás vy
koupil a vy se nebyli k němu vírou přivtě
lili a tak jeho vzkřesu a povýšení se při
účastnili. Podobně mluví Col. 1, 21. 2, 13.
o zavládlé hříchy smrti a neobrozenélidstvo

"m

přichází. Světem rozumí veškerenstvo, pokud
celé jest ve zlu postaveno 1. Jo. 5,19. Smysl
tedy jest: podle převráceného směru a smyslu
lidí nepravostem oddaných a jediných věcí
dočasných čenichajících.
Zivota směr takový ač obyčejný nebyl
nějakou věcí nepatrnou a malichernou, aniž
byl ceny chatrné, že by na něm málo zá
leželo, nébrž on pocházeje ze zlého zdroje
ovšem svrchovaně zlým byl; pocházel pak
směr ten od zloducha, jak dále vytýká apo
štol, an dí: podle knížete vlády vzduchu toho,
t. j. podle vuukání, pudu, vdunutí a vdění
ďábla, jenž dle Jo. 12, 31. 2 Cor. 4, 4. jest
knižetem světa tohoto a vládu v něm pro
vodí. Slova: kníže vlády berou někteří ad
jektivně místo kníže vládný, kníže vladař,
genitiv čŠovoleacza genitiv povahy kladouce,
jakoby Pavel pravil: dle knížete, jenž vládu
má ve vzduchu a nade vzduchem. Ale Pavel
více něco praví a lépe vidí ti, kdož slovo
vládu hromadně berou a vykládají o zlo
duchách a sice o tom kůru jejich, jenž od
povídá kůru anjelů dobrých vládami nazva
ných. Smysl jest: podle knížete vladařů
vzduchu, vladařů, jenž moc a vládu mají ve
vzduchu a tam rejdy svoje provádějí. Vzdu
chem či aérem rozumí místo mezi nebem a
zemí a sice místo nižší, an místa vyšší slují
étherem a neužívá tu jiného slova výššího,
jak to níže činí 6, 12., poněvadž chce vyslo
viti potupu vlády takové. V thalmudě ne
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jednou postíhámě nauku, že vzduch jistými
duchy či démony obýván jest a neméně Py
thagorovci tolikéž učili; a tudy se některým
vykladačům vidělo, že se Pavel schyluje k
náhledům těm a jim se poddává, důvod z
jejich vlastní nauky bera, aby prý je od ně
kdejší nevěry tím dáleji odvedl, čím blíže
jim satana postavil. Avšak veškeren spůsob,
jímž apoštol si vede a ozvláště ten důraz,
s jakým ideu tu vynáší, ukazuje, že svou
vlastní myšlénku vyjadřuje a o schylce či
akkomodaci zhola mysliti se nedá.
Proto také dále pokračujíc dostavkem
vysvětluje, co jest vláda vzduchu, an dí:
ducha, jenž nyní působí v synech nevěry. Slovo
ducha závisí ode slova Knižete a jak apoštol
moc tu, nade kterou ďábel vládne, dle místa
zevnějšího jmenoval vládou vzduchu, tak ji
nyní nazývá dle vniterného jejího v lidech

©

působení

duchem, jenž působí

v nevěrcich.

A tu dvojí výklad možen jest; buď totiž
duchem rozumí se nějaká ode dábla vy
chodilá a na člověky přechodící působnost
co nějaká protiva Ducha svatého od Boha
vychodilého, jenž sluje 1. Jo. 4, 6. duchem
bludu a odporem stojí duchu pravdy. Avšak
výklad ten podivinstvím zavání a těžko jest
si představiti, jak by byl Pavel 0 knížeti
ducha toho abstraktného, jenž není leč mocí
nějakou působící, mluvit1 mohl. Proto lépe
jiní slovo ducha hromadně berou a slyší
mnohé duchy, tak že ďábel sluje knížetem
duchů, t. zloduchů či démonů, jenž vnukáním
a vdouváním a vsouváním svojím působí či
moc svou a zlobu svou provodí v synech ne
věry, je k nemírnosti, netrpělivosti, pýše,
pomstě, bludařství, smilství ak jiným hříchům
navozujíc. Nyní vece a slovo to staví od

porem slovu druhdy, když totiž dábel iv
samých čtenářech listu, před jejich totiž 0
brácením, působil. Syny nevěry aneb jak by
raději přeložiti se mělo neposlušnosti, zpur
nosti, úpornosti slují ti, jenž zpurnosti tak
jsou oddáni, jako by se byli z ní narodili a
poměr adjektivný ten značí nejsstoupenější
a nejužší oddanost. Opak toho pojmu jsou
děti či synové poslušenstvá 1. Petr.

1, 14.

Praví Pavel, že ďábel působí v těch lidech,
kteří pravdě Boží se zpírají, ješto sami svými
zbrodněmi a nepravostmi se mu v službu a
otroctví vydávají a ovšem zasluhují, aby od
milosti Boží opuštění byli. Na věrné kře
stany nemá ďábel moci té, ana mu od Kri
sta odňata byla Luc. 10, 18., může je sice
k zlému pokoušeti 1. Petr. 5, 8., jakož 1
skutečně obchází hledaje, koho by zahubil,
avšak jim na spáse uškoditi nemůže, an dí
sv, Jak, 4, 7. Odpírejte ďáblu a uteče od
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vás. Nebo jest podoben psovi na řetězu, jenž
tomu toliko uškoditi může, kdož se k němu
blíží.
An ale Pavel líčil zašlost, zamřelost a
zkázu před Kristem na čtenářech, bylých po
hanech, tane mu na mysli, že se ani Židé
neuvarovali zkázy té, a tedy dí o Zidokře
stanech, sebe také v jich počet zahrnujíc:
Mezi nimižto jsme 1 my všickní druhdy obco
vali v žádostech pletě své činíce vůli pletě a
myšlének. Slovo my stojí naproti slovu vy, a
jakož slovem vy rozumějí se pohané nyní
obrácení, tak slovem my se slyší ti, jenžto
ze Zidovstva obrácení byli. Pavel opět v
obecných tazích a čerchách vyličuje stav
jejich před obrácením, aby tím spůsobem
stejnost mravného stavu obou stran proká

zal.
Mezi
mimi,
t.j.nekolným
nevě
po

hanskými také Židé se nalezali ohledem ne
věry a neposlušenství a na rovné míře s
nimi se v té části povahovali druhdy, t. j.
přede svojím ku Kristu obrácením. Jakoby
pravil Pavel: Když pravím, že jste vydruhdy
ve hříších kráčeli, nevylučuji sebe a litu
svého židovského, ano pravím, že dříve pří
chodu Pána Ježíše Krista všickni, Židé jak
pohané, v nepravostech žili. Slovem my při
ráží se nějakousdílností a koinósou k těm,
o nichž mluví, Židům pro umírnění řeči ne
návidné a strohé, ač ovšem Fil. 3, 6. sám
bez úhony se v náboženství židovsk“m cho
val. Místněji pak vyličuje stav ten slovy:
v žádostech pletě své obor nemravnosti opi
sujíc, ve kterém ono chodění se dálo. Pleť
značí přírodnou ke zlu sklonnost a pochy
lost a popud v přírodě naší zákonu Božímu
odporný, Duchem svatým neopravený a samé
vyšší stránce v člověku příčný. Chce říci:
zlým žádostem jsme povolovali a pudu jejich
následovali. A hned udává spůsob, jakým se
to dálo, an dí: čřnéce vůli pletě a myšlének.
Místo vůl: čte ř. t. v plurále vůle či volitby,

bažitby, báhy, bažení, pochotě, zachtění, chtíče,
žádby, dychtitby. Připisují se pletí a my
šlénkám žádosti a chtění, an obojí se zosob
ňují a co vládkyně nějaké nad nevěrci vlád
noucí představují. Rozdíl mezi pletí a my
šlénkami činí se buď ten, že myšlénky po
dílně a ozvláštně značí, co se slovem „pleř
všeobecně vytýká; myšlénkami tedy se my
šlénky zlé, sobětné, pletské slyší, jenžto se
od obraznosti naskýtají a v ní co zloděloze
neustále splozují a zarozují. Aneb dle jiných
zřejměji ten rozdíl mezi slovama oběma za
bíhá, že vůlemi pletě rozumějí se Žádosti, jenž
ku pleťským a tělesným hříchům, ku chlip
nosti, opilství atd. ponoukají, vůlemi my
šlének ale ty žádby a dychtby, jenž podně“
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cují ku hříchům duchovným, jakými jsou
bludařství, závist, pýcha, mstivost atd. První
výklad pravějším jest, jak z plurálu drwvorwv,
myšlének či pomyslů patrno.
Z postavení slova čťnícena prvním místě
věty viděti, že na něm důraz lpí; ale jak
slovem tím vytýká jednání a činění a skut
kování, tak dáleji udává stav, který tomu jed
nání za podklad spolu a následek sloužil.
Činí to slovy: A byli jsme přírodou dětmi
hněvu, jal ť ostatní. Děti hněvu značí lidi
hodné hněvu Božího a pomstě Boží podro
bené. Pavel sice vůbec mluví 0 Ančvu ne
doloživ, o jakém by hněvu mínil, ale ovšem
samosvitno jest, že na zřeteli měl pomstu
Boží. Těmi pak dětmi hněvu jsme byli pří
rodou, ode přírody, ode porodu svého jsme
byli předmětem nelibosti Boží, ze života
matky jsme byli stíženi hříchem dědičným
od Adama na nás spadlým a tudy hněvu Bo
žího a věčné zátraty hodnými jsme byli.
Příroda mnohým spůsobem se slyšeti může,
tuto ale dle souvislosti znamená přirozené
naše s padlým a bříšným Adamem spojení
a odtud vzešlou hříšnost naši: Jako had s
jedem se rodí, takto člověk se hříchem po
čátečným ; rodí se člověk se zárodem zlým,
jenž ve svém vývoji vyšší stránku v člověku
k Bohu obrácenou sobě podrobuje a pod
hřích zaprodává Rom. 7, 14., ze kteréhož
otroctví ho vyprošťuje obrod z Ducha sva
tého Jo. 3, 6., jímž mravná vůle ve člověku
se posiluje, člověk Hebr. 12, 10. svatosti
Boží, ano Boží přírody 2. Petr. 1, 4. se při

účastňuje. Takto vystavuje apoštol slovem
přírodou stav ten, v němžto Boží spasivá pů
sobnost národy nalezla. Nedobře někteří
slovo přírodou berou ve smyslu právě, dAnbůs,
ovšem, skutečně; leč činí to zhola bez kusa
důvodu a o ujměsvévolné. Ostatníma, o nichž
povídá, že jim Židokřesťané podobní byli,
rozumí samozřejmě pohany; tak Rom. 3, 9.
vece, že Židé i pohané pode hříchem se na
lezají.
Po takovýchto mezivětách vrací se Pa
vel k tomu, o čem byl na počátku kapitoly
mluviti počal a řeč v zavěšení zanechanou
znenáhla sbírá a brzo doplňuje. Ale místo
částice tedy, ovv, které bychom očekávali, u
žívá spojky Jé, pak, poněvadž to, co nyní
praví, o milosrdnosti Boží, potýká se s tím,
co předešle mluvil o nemravech před Kristem.
Dí: Bůh pak (ale) bohaťtjsa v milosrdenství
pro převelikou lásku svou, kterou zamiloval
nds, a když jsme byli mrtvi ve přečinech, spolu
obživil nás v Kristu, jehož milostí spasení jste.
Praví, že Bůh Dohatjest mlosrdenstvém, po
něvadž poklad milosrdenství Božího nikdá se

nevyprázní a Bůh nikdá smilovávati se né
přestává. Udává se slovy těmi příčina, za
kterou Bůh dotčených nížeji dobrodiní nám
uděluje. Příčinu tu ještě místněji líčí an dí:
pro převeltkou lásku, kterou zamiloval nás.
Vulgáta vlastně má pro přílišnou lásku, ale
text řecký má pro mnohou lásku a tak zove
se láska pro množství dobrodiní, která se
nám z Boží milosti a milosrdnosti vylévá,
mezi nimiž největší jest to, o němž Rom. 5,
8., že za nás nepřátely své dal Krista, aby
nás smířil s sebou. Nás, vece, t. j. veškery
Zido- 1 pohanokřesťany; tu k obojím zřetel
obrací. Spojka 2, za, také nemálo nesnáze
působí a zdála by se vazba, býti plynutější,
kdyby se čísti nemusela. Nejedni pro znik
nutí nesnáze ji docela vypouštějí, ohledu na
ni zhola neberouce (jak Allioli také), jiní jinak
a jinak ji vysvětlujíce. Nejpodobněji zdá se
nejedněm spojka ta spojovati tři časoslova:
č spobuobžřvil i spoluvzkřísil 1 spoluposadil ;
jiná domněnka jest těch, jenž ji berou podo
bně jak stojí v. l., jakoby pravil Pavel z nds
veškery, což by muselo slouti začuds, et nos,
a V prvním případě by musela ta spojka státi
před slovem spoluobátvil. Tudy jiní — aby
chom mezi mnohými zde pominutými ještě
jeden. náhled uvedli — mají za to, že zai, eť
pouze a značí a že pojí myšlénku 0 umrtvě
losti k myšlénce předchozí o lásce Boží v
tento spůsob: Bůh nás pro svou lásku a když
jsme mrtví byli, t. j. pro umrtvělost naši,
oživil atd., tak že se strany dvojí se Boží
milosrdenství slaví, a se strany Boží slovem
láska, kterou zamiloval nás, a se strany lid
ské slovy a když jsme byli mrtví. Mohl Pa
vel vynechati spojky té, ale pro větší důraz
různí a odlučuje ty dva pojmy.
Když jsme bylimrtvi Ařáchyči pokléskami
svými, jichžto jsme se dočinili (má zajisté
slovo v ř. t. artikul zočs), tenkrát Bůh spolu
obživil nás v Kristu, t. j.ku podobnému, k ja
kému Kristus ožil, nás životu vzkřísil, aby
také údové týmže životem žili, jakým žije
hlava. Zivot Kristův a jeho vzkříšení ijeho
na nebi oslavení má se na nás zračiti 4 vy
jeviti a skrze spojení, v němž Kristus s věrci
svými spojen jest, obživení věrců se již v
jeho obživení zahrnuje. Tudy také dí obži
vil a vzkřísil a posadil v nebesích, jakoby se
-ty věci již byly s námi přihodily. Zivot se
rozumí duchovní, posvěcení a obrod, co vý
minka a nevyhnutedlný podklad života věč

ného; mrtvi jsme byli, an jsme nepravosti
sloužili a tím věčné smrti propadli ; nyní ži
jme, an nás Kristus posvětil a věčného ži
vota schopnými učinil. Ale ovšem se mrav
ným významem slova živoť spolu blažený a
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věčný co následek prvního slyší, kteréhož se
nám při Páně příští dostane. Pavel nechtěl
futurně mluviti a praviti spoluobživé a níže
spoluvzleřísí a posadí, poněvadž jedna stránka,
duchovná, se již nyní plní, ana stránka reálná,
skutečné se přiúčastnění dotčených dober, v
budoucnu se očekává; dílem také užívá aoristu
pro důraznější a vítěznější vytknutí té věci,
ač dokonalá spása a bláha jenom v naději
se posud povahovala. Rom. 8, 24. An ale
o tom mluví a milost tu na mysli rozjímá,
zastupuje a uvléká jej podivení a jím uchvá
cen volá: molostí spasení jste v druhé osobě
pro rozplápolení své mluvě a čtenářům tou
mezivětou půvoď spásy vystíhaje a všechnu
chloubu lidstva potíraje. Sám toho svrcho
vaně zkusil na sobě 1. Cor. 15, 10., že to
liko milostí Boží tím byl, čím ho svět býti
poznával. Klade slovo milostí z předu, aby
tím zračitěji důraz vynikal; vulgáta ovšem
čte před slovem tím jehož a slovo ov čtou sní
rkpp. DEFCG,
ale vzácnější rukopisové to slovo
vypouštějí.
Ale jakož jsme s Kristem spolu oživeni
byli, tak jsme v Kristu také vzkříšení byli
a věčné slávy došli v naději, jak již praveno.
A to praví Pavel slovy následujícími: a spo
luvzkřísíl a spoluposadil v nebesích v Kristu
Ježíši. Vzkříšení a spolusezení rozumí mravné
či duchovní, to jest obnovu naši k životu
svatému a k obcování v nebesích Fil. 3, 20.
a spolu také rozumí se skutečné a reálné
vzkříšení těl našich a skutečné naše věčnou
blažeností ovládnutí. V názoru Božím věci
tři ty, oživení, vzkřes a sezení v nebesích,
již staly se, ač pokud zlovůle naše tomu ne
vadila a blahé naděje nepřitlumila; spolu
sezení také obnáší s sebou spoluvládu s Kri
stem, která nám v podíl přijde, an s Kristem
1 anjely souditi budeme (I. Cor. 6, 2. a
Apoc. 1, 6. skrze Krista králi jsme se stali.
Ty pak věci nám uštědřují se v Kristu Je
žiši; v Jesu Kristu vzkříšení a na nebi jsme.
posazeni. O obživení užíval spojky s, se; 0
vzkřesu a nebesku užívá spojky ve, tutéž
myšlénku ještě úžeji a přiléhavěji vyjadřujíc ;
v tom, že Bůh Krista vzkřísil a v nebi po
sadil, v tom činu i nás spolu vzkřísil a v
nebi osadil. V nebesích dí vůbec, což jinde
místněji určuje slovem po pravici Boží.
Obdivuje se sv. Rehoř Veliký Mor. 6,
8. té řeči Pavlově, že ji pravil v žaláři; stí
sněn jsa okovy a odevšad nemálo trápen a
sklíčen přece pro jistotu věčné slávy pravil
O nás i 0 sobě, že sedí v nebesích s Kri
stem a že vyplnilo se o něm slovo písma:|
Spravedlivý jako lev srdnaťt jest Prov. 28, 1.
Ale jakým záměrem Bůh obživil nás
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mrtvé a nás znova vzkřísil a k těm výsostem
podnesl? To vece Pavel, an dí: aby ukázal
ve věkách budoucích přesažité bohatství milosti
své skrze dobrotu k nám v Kristu Ježíši. Ne
chtěl, aby to bohatství milosti jeho neznámo
a skryto bývalo, nébrž objeveno a známo bylo.
A sice mělo se to ukázati ve věkách budou
cích či přibudoucích, jak vlastně vt.ř. i lat.
vulgátě stojí, t. j. v časech po příchodu Páně,
kteří již již přibudou, ano přibývají. Mluví
o projevení přebohaté milosti Boží v časech
přibudoucích po příští Kristově, poněvadž te
prv po příchodu tom obživení a vzkřísení lid
stva v Kristu se vyplniti mělo. Ukazuje se
nyní, an církev Páně bytuje a ukazovati se
bude vezdy více a více nejenom za nynějšího
věku, nébrž i v nebeských sídlech se teprv
ve své přesažiťé, svrchované bohatostí objeví
a označí milost Boží, kdež pozná se doko
nale, jak nevýslovně bohata, velika, vznešena
a výtečna jest milost ta, kterou se k nám na
klonil. A ovšem poněvadž veškeren důvod
a původ milosti té v Kristu Ježíšť a nikoli
v nás leží a spočívá, objevil v něm k nám
milost tu skrze dobrotu co nástroj, kterým se
nám milosti té dostalo a co řečíště, kterým
k nám milost ta splynula a co pramen, ze
kterého se vyprýštila. Dobratou se rozumějí
skutkové či průkazové dobrotivosti, kteří v
sobě celou spásu naši, ospravedlnění a obla
žení naše obsahují, co dílo dokona od Boha
Kristem nám uštědřené. Dobrotivosti této
protiva jest přísnost Rom. 18, 23, A vším
právem praví apoštol o přesažité milosti Boží
Co prameni spásy naší; nebo — jak toho pří
činu udává — milostí jste spasení skrze víru
a to ne ze sebe, Boží zajisté dar to jest, t.j.
veškera spása vaše od počátku až do konce
z milosti Boží pochází, které vám dobrotivě
uštědřuje beze všech zásluh vašich. Alejakož
milost Boží původcem jest a předmětným
prostředkem spásy lidské, tak prostředkem
podmětným a Subjektivným jest víra, kte
rá se strany člověka přistoupiti musí a
jest dle sněmu Trid. základem a kořenem
spásy a přijímadlem, kterým spásu v Kristu
vjímáme. Ale 1 ta víra není pouhým účin
kem a úkonem lidským, nébrž naopak i ona
jde z milosti Boží. A to praví Pavel, an
vece: A čo ne ze sebe. Dí ne z vás, Boží

zajisté dar to jest. Jakoby řekl: když pra
vím z víry, tedy nechci to tak pochopeno
býti, jako bych víru od milosti vyjímal, ana
víra sama dar Boží jest. Takto se slovo
zoůto, toto potahuje k víře či k věření, vo
zuotěvew. A sv. Augustin odvolává se na
místo to co důkaz, že víra jest darem Božím
a sněm Arausik. II. 1. 329 c. 25. praví: vé
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řiti v Boha nikdo nemůže, leč ho předejde
milost a milosrdnost Boží. Pán Kafernauma
nům Jo. €, 29. totéž praví, an dí: To jest
dílo Boží, abyste uvěřili v toho, jejž poslal a
Pavel Fil. 1, 29. připomíná Filippanům mi
lost tu, že jim dáno netoltko věřit, nébrž 1
trpěti pro váru. Úástice zajisté, nebo přidána
od vulgáty v ř. t. se jínečte; a slova a to
ne z vás, Božím zajisté daremjest, přestane
me-li na výkladě tom, parenthesou se zam
knouti a co vsuvek považovati musejí. Jiným
ale vidí se vsuvku a vložku nepříjímati a.
proto slovo zoúzo potahovati k slovům spa
sení jste, čímž řeč plynutější a splavnější se
stává. A dle toho spojení Pavel se 0 spasení
vírou vysvětluje napřed záporně: ne ze sebe,
t.j. z vás, potom kladně: Božím to darem jest
a nápotom opět záporně ne ze skutků, aby
spůsob, jakým spasení to u nich seděje,tím
místnéji vylíčil. Spasení vaše nešlo vaší sna
hou, nébrž Božím darem a zhola nejde ze
skutků a působků a zásluh vašich. Slovy:
ne ze skutků vysvětluje slova ne z vása slovy
Boží dar klade protivu a odpor oběma těm
větám. Skutky nerozumí skutky z víry, ja
kými jsou víry, naděje, lásky, kajby atd.
skutkové, nebo se skutkové ti staví naproti
víře; nébrž rozumí skutky před obrácením
vykonávané, skutky mravnosti přirozené Rom.
2, 14., ješto řeč jde ku pohanům ; ovšem se
také skutkové Zákona Starého vylučují. A
praví spasení jste, jakoby se to již bylo stalo
za stejnou příčinou, jak výše pověděl, že jsme
v Kristu zasedli v nebesích, jelikož se to na
dějí již stalo. Rom. 8, 24. Tak ale všechny
věci řídil Bůh tím úmyslem: aby se nikdo
nechlubil a nepřipisoval spásu sobě, svým sna
hám, svým silám, nébrž aby všeliká chlouba
a sláva se na Boha odlila podle slov Zalmu
114, 1. Ne nám, ne nám, Pane, nébržjménu
svému dej slávu. A 1. Cor. 1, 29. 31. nikdo
se nemá v sobě a v člověcích chlubiti, nébrž

v Bohu. Samochlouba jest svatokrádeží, an
sobě osvojuje, co Bohu příleží.
Ale ještě i toho dokazuje Pavel, že spása
naše jest darem Božím a že nám nepřichází
ze skutků našich, totiž poněvadž ospravedl
nění naše jest novým stvořením, nikdo ale
sám sebe stvořiti nemůže. Dí: Jeho zajisté
jsme dílem stvoření byvše ke skutkům dobrým,
které připravil Bůh, abychom v mich chodili.
Pro důraz klade slovo Jeho na prvém místě.
Dílem, tvorem, stvořením Božím slujeme, ne

jelikož jsme lidé, nebo apoštol o tom nejedná,
nébrž jelikož jsme křesťané a řeč jest o du
chovném a mravném stvoření a 0 obrodu
Tit. 3, 5.; dílem jsme Božím ohledem svého
ospravedlnění a své spásy, poněvadž všechno,

co tu máme, od Boha jest a zhola z nás a
od nás není. Obrácení naše porovnává se
stvořením, aby dolíčil, že beze všech zásluh
jsme ospravedlnění byli; stvoření byvše totiž
při obrácení k víře a těma slovama vysvět
luje slovo délo. Ale jakož dle přírody tvory
Božími jsouce sami též díla mnohá přírodná
vykonáváme, tak také podle obrodu a obtvoru
milostí Boží nám uštědřenou svobodně vy
konáváme díla a výkony víry, naděje a lásky.
Ač ovšem stvoření a obtvoření dokonav sobě
neodpovídají v každém ohledu; nebo jenž
tebe stvořil bez tebe, vece sv. Aug.. neospra
vedlní a neobrodítebe bez tebe, an ovšem naše
spolupůsobení nevyhnutedlně se vymáhá. Sám
apoštol slovo dílo vysvětluje dodatkem stvoření
byvše v Kristu Ježíši ke skutkům dobrým; tvory
jsme novými a novota či obnova ta nám v
Pánu dána jest podle slov 2. Cor. 5, 17.
Gal. 6, 15., že kdo v Kristu jest, novým jest
stvořením. To pak obnovení se stalo tím úče
lem, abychom uschopněni byli ke skutkům
dobrým. To přidává, vece sv. Zlatoúst, aby
nikdo ze slov předešlých, jimiž nás beze
skutků spaseny pravil býti, neodvětoval, ja
koby ze života křesťanského vylučoval dobré
skutky a jakoby se na pouhé víře přestávati
mohlo. O těchto pak skutcích dokládáještě:
Které příprav Bůh, abychom v nich chodili.
Bůh tak ustrojil a připravil nám od věků
dobré skutky, aby nám byly živlem, v němž
chodíme a bytujeme; považuje Pavel skutky
dobré co nějakou zásobu, kterou Bůh odvěčně
uhotovil k uštědření jí svým časem lidem,
které svými tvory a svým dílem ve vyšším
smyslu učinil a dobří skutkové jsou takměř
výronové a výplynové z Božího pokladu ob
rozencům poskýtaného, aby v nich chodili a
je činili. Pozírá slovy přťpravil Bůh k tomu,
že veškeři skutkové naši dobří pocházejí z
milosti Boží a slovy abychom chodili v ních
udává, že i my spolupůsobiti musíme s mi
lostí Boží. Dí choděli a tudy není dosti do
bré skutky počíti, nébrž ustavičně vykoná
vati je musíme. Jiní vykládají o připravování
vůle lidské skrze milost Boží, skrze dobrá
vnukání, osvícení a nabádání, jimiž rozum a
vůle se ustrojuje a naklonuje k dobrých skutků
vykonání, jak na př. rozsíváním se žeň při
pravuje. Nad to mluví jiní o přípravě takové
skrze dobré soudruhy, rádce, kazatele, dobré
příklady a jiné dobré okolnosti, jimiž člověk
k činění dobra povozován bývá. Leč ti vý
kladové nedopatřují, že Pavel nemluví 0
přípravě ducha, nébrž o přípravě skutků, a
přijímati hypallagu či jinovaznost, totiž pře
vrácení vazby či konstrukce, jakoby stálo:
připravil nás k dobrým skutkům, čelí proti
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slovům a libovolnost prozrazuje. Blažen člo
věk, který skutky Bohem spravené uchopuje
a pilným a neustálým v nich chozením svými
činí. Ostatně z těch slov jde, že jsouce tvory
Božími ohledem ospravedlnění skutečně a
netoliko přísudně spravedlivými jsme a že
chodice v nich je za své vlastní skutky po
važovati můžeme. Avšak veškeři skutkové
ti z milosti Boží pocházejí a tudy se Zal
mistou Z. 50, 12. volati sluší: Srdce čtsté
stvoř. ve mně a ducha

přímého obnov v ú

trobách mojich. Nebo jest duše naše jako
země bezvodá Z. 142, 6., jenž Žžízniti může,

ale žízeň svou uhasiti a sebe ovlažiti ne
může.
Již pak z těch dobrodiní Božích odvě
tuje, jak by za ně vděčnými se měli proka
zovali. Praví:

11. Proto pamatujte, že druhdy vy
pohané podle těla, jenžto slujete ne
obřízkou od tak prozvané obřízky na těle
rukotvorné, 12. že jste byli za onoho
času bez Krista, odcizení od obecen
ství Israelova, a cizí umluvám, záslibu
naděje nemající a bezbozi na tomto světě.
13. Nyní ale v Kristu Ježíši vy, kteří
jste druhdy byli daleko, stali jste se
blízko v krvi Kristově. 14. On zajisté
jest pokojem naším, jenž učinil oboje
jedním, a středostěnu přehrady zbořiv,
nepřátelství, v těle svém 15. zákon pří
kazův ustanoveními vyprázniv, aby dva
vzdělal v sobě v jednoho nového člo
věka, čině pokoj, 16. a (aby) usmířil
oba v jednom těle s Bohem skrze kříž,
usmrtiv nepřátelství na samém sobě. 17.
A přišed zvěstoval pokoj vám dalekým
a pokoj blízkým, 18. ješto skrze něho
přístup máme obadva v jednom Duchu
k Otci. 19. Již tedy nejste cizinci a po
druhové, nébrž jste spoluměšťané svatých
a domácí Boží, 20. vzdělaní na základě

apoštolů a prorokův, an hlavným úhel
níkem sám Kristus Ježíš jest, 21. na
němžto veškera stavba spojovaná roste
v chrám svatý v Pánu, 22. v něměto i
vy spoluvzděláváte se ve příbytek Boží
v Duchu.
Pobízí Pavel slovy těmi k rozvažování
dřívějšího stavu, v němžto se přede svým
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obrácením nacházeli, aby porovnávajíce s ním
stav svůj nynější tím více poznali velikost
milosti sobě ode Krista uštědřené. Jakoby
pravil: Poněvadž beze své zásluhy k takové
milosti povoláni jste, proto pamatujte, t. j.
vděčnou myslí považujte a rozjímejte. Pova
žovati máte, vece, že druhdy vy, pohané po
pleti, jenž slujete neobřízkou, že jste byl za
onoho času bez Krista. Pohany byli oni po
pleti, netoliko narozením totiž Rom. 1, 3. 9,
3., nébrž také životem svým pleťských věcí
čenichajíce. Jsou zajisté pohané, kteří ně
jakým spůsobem po křesťansku smýšlejí a
žijí Rom. 2, 10. 14. zákon přirodilý zacho
vávajíce a ovšem pokavad touhu po Kristu
mají, ospravedlnění dojíti mohouce. Rom. 2,
15. Podle toho slovo -po pleti či v pleti se
víc ku smýšlení potahujíc chová v sobě vý
slipku a hanu nějakou. Podle sv. Zlatoústa
ale slovo to v pletí vymlouvá a chválí mysl
Efešanů obrácených, že v pleti, t. j. dle pů
vodu, dle rodu, po přírodě byvše pohané,
duchem jimi nebývali, o čem jejich ku Kri
stu obrácení svědčí. Ale prvnější výklad více
přiléhá k souvislosti.
Ještě dále vyličuje stav jejich slovy,
jenž slujete neobřízkou od tak zvané obřízky
pleťské, rukotvorné. Užívá abstraktných slov
místo konkretných, ješto oněmi se větší dů
raz řeči přičiňuje a větší potupa lepí na
slově neobřízka, než na slově neobřezanec.
Obřízkou pleťskou či na pleti, rukotvornou či
od ruky učiněnou slují Židé, že obřezáni byli
vně na pleti, na těle, rukou jenom lidskou,
výkonem vněšným a Cchirurgickým; protiva
té vněšné obřízky jest obřízka duchovná,
která se stává na duchu od Ducha Božího
Rom. 2, 28. Col. 2, 11. Fil. 3, 3., která je
diná věčnou cenu má, ana obřízka vněšná a
pleťská před Bohem žádné hodnoty člověku
nepřičiňuje. Tak hluboko jste stáli, že jste
se od Židů hanlivě neobřízkou nazývati mu
seli dávati! Opovržený stav pohanů vytýká
se slovem neobřízka a opovrženost ta zvět
Šujese tím, že se jim přezdívky té dostalo
od Zidů, ježto nazývá s příhanou čak zvanou
pleťskou, rukotvornou obřízkou. Di: od pro
zvané obřízky a nedí ode prozvaných či jme
novaných obřízkou, poněvadž obřízku ozna
čiti chce Co jméno, které na ideu svou ne
dopadá při lidech tak jmenovaných a poně
vadž s příhanou mluví. Již pak dí, povahu
jejich a jejich předešlý stav vyličujíc, pama
tujte, že jste byli za onoho času beze Krista.
Oním časem rozumí dobu před jejich obrá
cením, kterou výše slovem (11. v.) druhdy
označil; tehdá byli bez Krista, bez poznání
Ho, bez vlivu od něho, bez spojení s ním,

8

Efeš. II, 11-22. Upominání pohanokřesťanů na stav jejich předešlý a nynější.

bez předběžné víry a naděje v něho, bez
vazby s Ním té, v níž ke Kristu co budou
címu Spasiteli prohlédali. Pavel sice má na
mysli nejblíže čas u čtenářů svojich před
obrácením jejich prošlý, avšak nezdá se vy
lučovati dobu pobanstva vůbec a ovšem praví,
že Kristus nebyl mezi nimi tím spůsobem,
jakým dle 1. Cor. 10, 4. ve Starém Zákoně
se nalezal a působil. Dále, vece, byli jste
odetzení od obecenstvé Israelova, t. j. ode spů
sobu života, od obyčejů Israelitův, kteříž je
diného Boha pravého vyznávali a ctili a po
dle zákona jeho svatě žili; ješto jste vy, dí
Pavel, klaněli se modlám a bezzákoní jsouce,
pochotí svojich jste následovali. Israelem
sloul Jakob jménem posvátným a přešel ná
zev ten na sám lid bohovládný. Pohané tím
činem byli, jak vece dále, cizi úmluvám zá
slibu, odloučení od úmluv, ve kteréžto Bůh
vnikal za stara s lidem israelským a se kte
rými úmluvami zaslíbení spojoval, obzvláště
pak zaslíbení Messiáše, což bylo vrcholem
všechněch těch Božích zámluv. Rozumějí se
úmluvy s Abrahamem, Isákem a Jakobem
učiněné Gen. 12, 2. n. 17, 20. 22, 16. 20,
2. 28, 13. a jj., jakož i smlouva s Mojžíšem
učiněná. Ex. 24, 7. n. Ješto pak zámluv a
příslib neměli, stalo se jim, že byli naděje
nemající; neměli zajisté naděje o Kristu, na
děje vzkřesu Act. 26, 6. 28, 20. a života
věčného neočekávali, ve kterých věcech na
děje lidská horuje. Tudy na jedno vychodí,
jestli slovo výše položené záslibu ku přede
šlému slovu úmluvám přivěsíme, aneb-li je
ke slovu naděje. potáhneme, jak se od ně
kterých stává. Leč lépe jest ovšem slovo
dotýčné s předešlými slovy poutati a slova
naděje nemající šířeji bráti o beznadějnosti
vůbec,

ano hned

slova

ta čimzide um čyovrec

jedním slovem beznadějné přeložiti, ješto se
v ř. t. artikulu neklade; stav beznadějnosti
jest stav svrchovaně bídný a povahu tu měl
život duchovný pohanského světa. Tudy ú
zek jest všeliký výklad, který pojem bezna
dějnosti obmezuje. K těmto tahům a čer
chám obrazu tak zasmušilého přičinuje jednu

ještě, kterou nejhlubší stupeň bídy pohan
stva vypisuje. Byli jste bezbozť a ovšem i
bezbožní, ana z bezbohosti bezbožnost vy
plynuje; leč tuto ku prvnímu pojmu prozírá.
Měli oni bohy, avšak nebyli to bohové praví
Act. 14, 15. Gal. 4, 8., nébrž co za bohy
ctili, byli démonové 1. Cor. 10, 20. a při
vší své bohoslužbě Act. 17, 22. přece Boha
byli prázni a ovšem ve styku s pravým Bo
hem nestáli od té doby, co byli se přirodi
lému poznání Boha zpronevěřili. Přidává pro |
zvýšení důrazu: V tomto světě, jenž ve zlu '
|

|

postaven jsa tím nutněji pevného k Bohu
přitoulení potřebuje a ovšem v tom světě,
jenž o Bohu jasně svědčí Rom. 1, 21. Mluví

ostatně Pavel všeobecně a vyličuje trnavou
stránku pohanstva, nechtěje ovšem zapírati,
že také mezi pohany lepší stránka se nale
zala, kterou Rom. 2, 14. n. opisuje.
Tomu neblahému stavu naproti klade
stav jejich nynější, an dí: Nyní ale v Krt
stu Ježíši vy, kteříž jste druhdy byli daleko,
stali jste se blízkými v krvi Kristově. Slovo
nyní čelí proti slovům za onoho času v. 12.

Ze jste nyní po svém obrácení vy, jenž
druhdy byli daleci všech předností dotčených,
daleci úmluvy, daleci obecenství Israelského,
daleci zámluv, nadějí a daleci věčného bla
ženství, že jste vy nyní stali se blízci těchto
veškerých dobrodiní, to se stalo v Kristu
Ježíši, v němž ta přednost vaše se zakládá.
A sice, jak dále Pavel slova v Kristu Ježíši
vysvětlujíc praví: v krvi Kristově, tím, že
Kristus svou krev za vás vylil, tím umožnil,
že jsve se přiblížili, ana mezizeď rozbořena
byvši vám příchod k obecenství a k účasten
ství oněch předností otevřela. Přiblížením
se rozumí skutečné účastenství, an se právě
jenom proto přiblížení stalo, aby se ve před
nostech dotčených účastniti mohli. A dálo
se to přiblížení skrze krev Krista Pána, nebo
On, vece Pavel dále a dotvrzuje toho dů
vodem, om jest pokojem naším, jenž učinil
obojejedním, On, vece s důrazem slovo na
prvním místě klada, On a nikdo jiný, jest
pokojem, t. j: pokojedárcem a pokoje stro
jitelem; jém Col. 1, 20, Bůh smířil všecko s
sebou v pokoj uvodě skrze krev kříže jeho, co

na zemi a co na nebt jest; tak sluje Jes. 9,
6. knížetem pokoje. Ješto Kristus naším po
kojem jest, vece sv. Jeronym, tedy ten, kdo
bez pokoje jest, nemá Krista. — Avšak na
našem místě neprohlédá Pavel k smířenílid
stva s Bohem, nébrž k smíření lidstva ve
společnému a vzájemnému, totiž ke sjedno
cení pohanů se Židy v jednu církev, což
ovšem nadesýlá ono S Bohem předchodné
smíření. Viděti to z toho, co Pavel ihned
k vysvětlení slov oněch přičiňuje, an dí: jenž
učinil oboje jedním; oboje, t. j. obojí část,
obůj lid dosavad od sebe různý, Židy a po
hany. Jedním učinil, ne že by byli pohané
a Zidé tak vespolek splynuli, že by přiro
dilá povaha obou byla zanikla, nébrž tak,
že různost a odluka jejich přestala. Což je
ště místněji vysvětluje, an dí: Mezizeď plotu,
hradby zbořiv. Genitiv hradby či ohrady či
plotu jest genitiv přístavku: mezizeď, která
záležela v ohradě či plotě známé. Naráží
na ohradu, která se nalezala mezi síní Isra
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elitů a síní pohanů ve chrámě Jerusalémském
Jos. FI. V. Z. 5, 5, 2., kterouž přestoupiti
se pod pokutou smrti zakazovalo. Mluví
apoštol o zboření ohrady té; i co rozumí
tou ohradou? To sám praví, an přístavkem
dí: nepřízeň; z čehož jde, že není řeč 0
pouhém zdvihnutí odloučenosti Starého Zá
kona, nébrž o vyzdvižení a zrušení nenávisti,
která mezi Židy a Nežidy panovala; Židé
pohanům nadávali a spílali modlářů a ne
obřezanců a pohané Židů co nenávistníků ji
ných národů nenáviděli. Někteří vykladatelé
rozumějí nepřízní Zákon Starý co příčinu té
nepřízně; leč Pavel oboje od sebe různí.
Kterak zbořil? Odpovídá Pavel: v pleti svojí,
an pro lidstvo se vtělil, za ně umřel, Zidy 1
pohany s Bohem a tím 1 vespolek smířil a
Zákon Starý, pokud překážkou a podnětem
nenávisti byl, vyzdvihl a zrušil. Tak se poutá
slovo v pleti své ku slovu zbořiď. Jiní ale
táhnou slova ta k následujícím zákon příka
zův ustanoveními zruštv, poněvadž zmínka 0
smrti Kristově nutně patří ke zrušení záko
na příkazův. Smysl těchto slov jest: zrustv
zdkon v plet, an totiž dal pleť svou ukři
žovati a tím kletbu, která se zákonem byla
spojena Gal. 3, 13, zkazil a průchod nové
mu ústavu spásy otevřel, čím řád Starého
Zákona vyzdvižen byl; při čemž mravní pří
kazové z oboru pouhého zákona do oboru
milosti přenešení a pozdvižení byli, tak že
obojí místo má, i to, že Kristus jest konec
zákona Rom. 10, 4., i to, že nepřišel zrušit,
nébrž naplnit ho. Mat. 5, 17. Zákonem pří
kazův sluje Starý Zákon, poněvadž neobsa
huje v sobě leč nesčíslné příkazy, aniž pak
k jich vykonávání nějaké milosti ze sebe
uděluje; genit. příkazů jest genitivem obsahu.
Ten zákon Kristus vyprázdnil či zrušil usta
noveními, čv doyuecw, t. j. jinými ústavami
aneb naukami, zaměniv stará ustanovení či
staré nauky novými. Tak nejední po Zla
toústovi vykládají, slovo čv doyuacw instru
mentálně berouce a se slovem zrušíů Či vy
prázníil pojíce. Leč jiní svazují slovo dv 00
uacw se slovem příkazův a překládají, jak
v Ť. t. stojí, v ústavách, naukách, t. j. pří
kazův, jejichž hlavitý tvar záleží v ústavách,
M ustanoveních, v poručeních; aneb táhnou
slova ta čv d0vuaci k slovu zákon v ten
smysl, jakoby Pavel pravil, že zákon záležel
v poručeních a náředbách. Při obou těchto
posledních výkladech slovo doyna se béře ve
smyslu soujmenném se slovem čvzodř,a tedy
ve Významu vrodilém a rozdíl mezi oběma
slovama jest ten, že slovo doyne vyjádřeným
výrokem jest či rozkazem příkazu. Jiní slova
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práznil, jakoby Pavel chtěl říci, že zákon
byl vyzdvižen v té straně, ve které obsaho
val poručení a rozkazy; což očividně pro
tivno jest písmu, ješto Zákon Nový nemálo
rozkazů Chová a Pavel celé křesťanství co
zákon nejednou vystavuje Rom. 3, 27. 9,31.

Gal. 6, 2. 1 Cor. 9, 21. Z těchto výkladů
jest nejobyčejnější, jenžto slova v ustanove
nách se slovem zrušil poutá a smysl dává již
výše položený, že novými Nového Zákona
ustanoveními stará ustanovení přestala, jak
stín ustoupá tělu Col. 2, 17. a pěstoun zle
tilosti vychovancově Gal. 3, 24. n.
Při tom pak zrušení Zákona Starého byl
záměr ten, aby dva vzdělal v sobě v jednoho
nového člověka čině pokoj. Dva, t. j. dva
národy, Zidy a pohany; dí teď dva určitěji
v rodu mužském, což dříve v. 14. všeobec
něji jmenoval rodem věcným oboje praviv a
považuje dva národy co dva člověky, z nichž
Kristus jednoho člověka stvořil, kterýž sluje
abstraktně novým tvorem Gal. 6, 15. Dí v
jednoho člověka a nedí v jeden národ, poně
vadž v národě jest nemálo různic, což 0 je
dnom člověku se nepřihází, Dí v nového
člověka, poněvadž nyní ani Zidem ani poha
nem nezůstal, obojí strana se dřívějšího od
dílného a různivého postavení vzdala a po
něvadž sjednocení to se novým zrozením či
obrodem vykonává. Dí v sobě, poněvadž
sjednocení to v Kristu spočívá a základ má
a odnikud jinde povstati nemohlo, an by bez
Krista posavad rozdíl onen a ono nepřátel
ství mezi oběma panovalo. To pak vyko
nává Kristus pokoj číně mezi Židy a pohany,
obůj národ přízně a poje a sjednávaje svou
milostí v jedné církvi; pokoj se staví naproti
nepřízní Čl nepřátelství, sybouv, jenž přede
šlo. Dálejší toho záměr již v prvém obsa
žený jest: aby usméřil oba národy v jednom
těle s Bohem skrze kříž. Kristus smrtí svou
Zákon Starý zrušil, aby Zidy a pohany je
dním člověkem učinil a tudy smíření obou S
Bohem vykonal. Usmířil, dokonale smířil;
složité slovo droxaroAlácoce zvyšuje význam
prostého slova. Praví oba a nedí již dva,
jak výše, poněvadž je nyní již považuje Co
spojené; spojil je pak v jednom těle mysti
ckém, v jedné církvi a tak je v jednom těle
spojené co jednoho člověka a co jeden Ce
lek s Bohem smířil, Boží milosti a lásky jim
vydobyl a sice skrze kříž, usmrtiv nepřízeň
v sobě samém. Křížem se rozumí, jak vele
známo jest, smrt Páně a smysl jest: skrze
zásluhu utrpení svého; nepřízeň dle někte
rých jest nepřátelství mezilidstvem a Bohem,
jest pravda věčná, že Bůh s lidstvem smířen
év Oovuacw, v poručeních, pojí se slovem vy byl skrze Krista, leč tuto jedná Pavel o
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smíření jsme vespolek s Bohem. Přístup
máme, dí, a naráží na obyčej výchoďanův,
u nichž ku králi nikdo bez průvodce či pří
stupce či zástupce přijíti nesmí, jenž mu
napřed naučení dává, jak se při vchodu ku
králi chovati, jak se néósti, dvořiti, staviti,
klaněti, mluviti, titulovati atd. má Rom. 5,
2. Ješto jsme byli synové hněvu, nesměli
pokoj číně, zow6v, v praesentě, tu vece usmr jsme se ubírati k Otci; smířiv nás ale Kri
ťiv, amoxteivac,ponévadž tam prohlídák ne stus smrtí svou s Otcem, stal se naším zá
ustálému působení, tuto ale vystavuje smrť stupcem a průvodcem a zjednal nám volný
Kristovu co skutek ukončený a jednodobý. k Otci přístup, ješto umřel za hříšníky, aby
V sobě samém usmrtil, v těle svém, vydav je uvedl k Bohu 1. Petr. 3, 18. V ř. t. stojí
je na smrt; svou smrtí usmrtil nepřízeň mezi vlastně přívod místo přístup; ale slovo 700
Zidy a pohany. Značí toli co pověděl dříve
slovem v pleti svojí. Ale lepší čtení jest na což značí Židy a pohany, máme přístup k
něm, na kříži; ač smysl nevalně se ode pře Otci v jednom Duchu; rozumí se v jednom
dešlého různí. K tomuto místu se táhne sv. Duchu svatém, kterýž oběma, Židům i po
Leo a učí z něho, že všelijak smířenlivi býti hanům, nyní živlem jest Rom. 8, 15., vněmžto
máme a že Kristus již přibytím svojím nás k Otci přístup se vykonává. Tak apoštol v
pokojnými býti zavazuje. A skutečně tuto tomto místě celou nejsvětější Trojici jmenuje.
Pavel naráží na událost tu, že po narození Ještě pamatovati přijde na rozdíl, že Rom.
Páně anjelé pastýřům zvěstovali: Sláva Bohu 5, 2. čoynxausv © obdržení přístupu mluví,
na výsostech a pokoj lidem dobré vůle Luc. tuto na našem místě čyousv © držení řeč
2, 10. 14., an dí: (A přišed zvěstoval pokoj vede.
A z toho, co 14—18. o zásluhách Kri
vám dalekým i vám blízkým. Slovo přišed
někteří berou o duchovním příchodu Páně stových a Jeho smírné smrti pravil, nyní od
po vzkřísení skrze Ducha sv. a apoštoly; větuje, an dí: Již tedy nejste cizinci a po
dalekými jsou pohané, blízkými jsou Židé a druhové, nébrž jste spoluměšťuné svatých a
Pavel dle toho praví, že již pohané i Židé domovníci Boží. Myšlénky té byl již výše
ku Kristu obrácení jsouce zvěstování pokoje v. 13. dotekl, nyní ale ji více rozvádí a roz
Božího došli. Leč jiní lépe slovo přišed roz vinuje ustrojiv cestu k vývoji tomu. Úézťnct,
umějí o vtělení Páně aneb o vystoupení jeho vece, cizi a odcizení rad, zámluv, měšťan
veřejném a Pavel pověděv, že Kristus jest ství, domu Božího; posud jste takovými byli
pokojem naším skutečným (v. 14.), dokládá, jsouce přespolní, jinostranní, cizozemci ohle
že jest jím také podle slova v. 17. a že ne dem lidu Božího, nepřináleželi jste k městu
toliko dárcem, nébrž i zvěstovatelem pokoje Božímu. A byli jste, jak vece dále, podru
jest. Fřišed, vece, sám přišed, nejenom po hové, t. j. takoví, jenžto se v městě a kraji
slancem nějakým nám usmíření zvěstoval. zdržují, ale práva nepožívají čili jenž domov
Klade daleké, pohany, napřed, poněvadž o stejný mají s měšťany, ale k jich počtu se
nich řeč jest a k nim se Pavel obrací. Kri nečíslují. Sličně toho slova užívá přijav je
stus osobně pohanům nezvěstoval čině to ze života, an pohané mezi Židy a Židémezi
skrze apoštoly, ale dal těmto příkaz, aby to pohany meškání svá měli, avšak sebe stra
jménem jeho vykonali, rozeslav je po šírém nili a cizími sobě vespolek ostávali. Nébrž
světě. Mat. 28, 19. Kázal a hlásal pokoj ne jste, vece dále protivu toho uváděje, spolu
toliko Zidů a pohanů mezi sebou, nébrž také měšťané svatých, t. j. patříte k lidu Božímu,
pokoj lidstva s Bohem, na němžto smíření jímž druhdy Židé byvše nyní křesťanůmprá
lidstva vespolek se zakládá, ač ovšem Pavel va postoupiti museli; svatými křesťany jme
tu nejvíce ku pokoji Židů a pohanů pro nuje, jak jinde a jak na oce jest, a nedobře
hlídá. Opakuje slovo pokoj očividně pro někteří vykladači pojem slová toho na pa
zjednání důrazu své řeči. A skutečně zvě triarchy a anjely rozšiřovali, jakož ani ti
stoval a ohlašoval pokoj, jakož vysvítá z dobře nevidí, jenž dyiíev sanctorum překlá
toho, že skrze ného docházíme k Otd, či dají, svatyně místo svatých, svatyní tou ne
jak doslovně praví apoštol: ješťo skrze něho besa rozumějíce. Domovníky je nazývá, že
přístup máme oba dva (obojí) v jednom du k domu, k čeledi, k rodu Božímu přijati
chu k Otci. Ze v pokoji trváme a bytujeme, jsou a přisvojení a že patří nyní k rodině,
vyniká z toho, že nyní svobodně k Otci při jejímž otcem a starostou jest Bůh Hebr. 3,
stoupati můžeme; dokazuje z následků, že 2.5. 6. Ješto mluvil o domu co rodině,
smíření pohanův a Židův a tudy nepřízeň
jest nesvornost a různice obapolná mezi Zidy
a pohany, jak očividno jest, an Pavel jedná
o tom, kterak v jednotu spojení byli náro
dové ti dva, pohané a Zidé. Díusmrtiv ne
přízeň, nedí zrušiv, an představuje nepřízeň
co osobu a nepřítele nekolného, jehož usmr
cením teprv možen jest pokoj. Tam pravil
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přechází na dům co stavbu a budovu a slo
vům předešlým dálejší vývoj dávaje praví
dále: vzdělaní na základě apoštolů a proroků,
an hlavným úhelníkem Kristus Ježíš jest.
Domem a stavbou a chrámem nazývá církev
Boží jinde také 1 Cor. 3, 9. 16. 17. 2 Cor.
6, 16. Základem apoštolů a proroků nejedni
praví býti toli co základ, jímž jsou apoštolé
a proroci. Nepříčí se tomu, že jinde Kristus
základem církve sluje, an Kristus prvotným,
apoštolé podřadnými a druhotnými základy
jsou vzdělanými na Kristu, jenž steinodobně
chrámem, dveřmi a stavitelem jest Joan. 2,
19. 10, 7. Mat. 16, 18. a spolu úhelníkem ;
aniž výkladu tomu vadí číslo jednotné, že
základ dí a nedí základové, poněvadž činem
tím jednotu a sjednocenost prorokův a apo
štolův, jakož 1 jejich všestrannou shodu vy
ličuje. Ale přece lépe se drží výklad ten,
jenž genitivy apoštolů a proroků nemá za
genitivy přístavku, nébrž za genitivy původu
a základem apoštolů a proroků rozumí e
vangelium či nauku 0 vykoupení lidstva,
Kristem spolu se všemi ústavy ke spáse lid
stva zavedenými. Apoštolé základ budovali,
proroci jej připravovali, ovšem obojí svou
měrou ; apoštolé uskutečnili předpovědi pro
roků po sta a tisíce let předpověděné a u
kázali, že předpovědi ony ovšem zúst věčné
pravdy wyšly. Jiní proroky slyší proroky
Nového Zákona, o nichž doleji 4, 11. mluví;
leč prorokové ti činili podřadnou stránku v
N. Z., an proroci St. Z. bytedlně spásu N.
Z. připravovali, tak že týž apoštol Rom. 16,
26. praví, že evangelium písmy prorokův
zjéveno jest. Klade proroky po apoštolech,
jak Mat. 1, 1. Abrahama po Davidovi. O
tom konečně výkladě, jenž proroky apo
štoly samy rozumí, zbytečno bylo by jednati,

ana vrátkost jeho na bíledni jest.
Avšak stavba každá, která z více zdí
sestává, předpokládá a nadesýlá úhelný ká
men; i budova církve jsouc dvoustěná a z
pohanů a ze Zidů budována jsouci má úhel
ník takový a úhelníkem jest Alavitým sám
Ježiš Kristus. Evangelium od prorokův před
povídané a odapoštolů hlásané jest zákla
dem, na němž Efeská a veškery jiné církve
vykladěny jsou co budova nějaká duchovní;
při té budově ale jest hlavným úhelníkem
Ježiš Kristus sám a nikdo jiný. Uhelný ká
men jest kámen, jenž v úhlu osnovy či zá
kladu položen jsa dvě zdi růžně se sbíhající
udržuje a spojuje. Tou metaforou Kristus
netoliko základem církve se býti klade, nébrž
se tím na um dává, že na něm co na úhel
níku dva národové se spojují a v jednu
stavbu církve zvedají. Naráží při tom slově
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na Jes. 28, 16. a Žalm 117, 22., kdež řeč
jest o zavrženém kameni, jenž učiněn jest
hlavou úhlu, kteréžto místo sám Pán k sobě
obrací Mat. 21, 42. a Petr 1. Petr. 2, 5.
tolikéž o Kristu ho upotřebuje. Místněji pak
sám apoštol obraz ten o stavbě a o úhelníku
vysvětluje, an vece: Na němětoveškera stavba
ustrojovaná, spojovaná, sráženároste ve chrám
svatý v Fánu; na něm, t. j. na úhelníku, č»
©, ač někteří potahují ta slova ku Kristu
Ježíši, čemuž se ale příčí slova dv Kvoíw, v

Pánu. V úhelníku všechna stavba se sbíhá,
| sráží, spojuje; jest příčestí času přítomného,
jímžto se praví, že církev se neustále staví,
spojuje a sražuje. Praví všechna, záce bez
artikulu, a nedí celá církev, an považuje cír
kev Boží v dílech a částech jejích, které se
veškery v jednotu sbíhají na osnovném ka
meni Kristu. Děje se spojování to vírou a
láskou. Loste, vece, jak i budova roste,
zmáhá se, an jí novými kameny a dálejším
vzděláváním vezdy přibývá; tak církev roste,
když víc a víc lidí a národů se k ní při
vtělují a s Kristem se spojují a sice neustále,
až vzroste ve chrám svatý v Pánu, ve chrám
tajemný, jehož jednotlivými kameny jsou kře
stané, kteří o Pánu, t. j. v Kristu žijí, tak
že již nežijí sami, nébrž Kristus v nich žije
Gal. 2, 20. V Kristu se stává lidstvo chrá
mem Boha, a Kristus jenom ideu chrámu v
něm uskutečniti může, v něm všeliký vzrůst
spočívá a v něm toliko vývoj vykonán býti
může. Ode všeobecné církve ke čtenářům
a jejich církvi částečné přecházeje praví: na
němžto i vy spolu vzděláváte se ve příbytek
Boží v Duchu. Na němžto, t. j. na úhelném
kameni Kristu; jiní překládají v němžto a
potahují slovo to k slovu v Fánu bezpro
středně předchozímu. Leč smysl týž ostává
a lépe se vidí pokládati, že apoštol vztažně
zájmeno potahuje k témuž slovu, ku kterému
ve předešlé větě byl je potahoval. I vy, E
fešané a druzí pohanokřesťané, k nimžto se
list tento dostane. Spolu vzděláváte, spolu
stavíte, soubudujete se totiž spolu s jinými
církvemi a vzájemně vespolek. A sice vzdě
láváte a budujete se v příbytek Boží, t. j.
v chrám Boží, v němž Bůh přebývá svou
milostí přesažitou a zvláštní. To pak vzdělá
vání a budování děje se v Duchu sv. totiž,
čili skrze Ducha svatého, kterýž nejenom
milostmi svými všechny věrce pojí a váže,
nébrž v církvi neustále bydlí 1. Cor. 3, 16.
2. Cor. 6, 16. n. a ji chrámem a příbytkem
Božím činí; bez bydlení Ducha sv. v církvi
nemůže tato příbytkem Božím a chrámem
Jeho se státi. Jiní, avšak méně vhodně,
slovo v duchu adjektivně berou a pojí 56
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slovem příbytek: v příbytek duchovní; ale
důvod, za kterým to činí, jakoby bezartikulá
slova čv zvevuarí nemohla o Duchu svatém
se rozuměti, vrátek a ničemen jest, an slovo
zvedu« ve významu Ducha svatého povahu
vlastního jména přijalo. Duch svatý obývá
církev tím spůsobem, jak druhdy šechina
obývala stánek úmluvy. Ostatně sličně v týž
smysl, ač nějak jiným obrazem, sv. Ignatius
Muč. v listu k týmže Efešanům k. 9. praví
je chvále: Dokázali jste se býti kameny
chrámu Otcova, uchystanými ku stavbě Boha
Otce, podnesenými strojem Ježíše Krista, jenž
jest kříž, za láno užívajíce Ducha svatého.
V pastýři Hermově 1, 3, 2, nn. podrobně se
vypisuje, kterak se upravují lidé, aby sličným
kamením byli ve stavbě Boží. A sv. Jeronym

vece: Když budeme kamením živým odevšad
otesaným a uhlazeným a žádné drsnatosti a
žádné skouly míti nebudeme, tehdá se sta
neme příbytkem Božím a chrámem Páně a
bude v nás chovati se schrána úmluvy, stráž
kyně zákona a cherubové známosti a vědo
mosti věcí Božích. V životě starých Otců
nauka se dává, jak máme stavěti sebe ve
chrám Boží. Základ děj se odvíry a buduj
se na ní stavba ctností potřebných. Vypa
dla-li poslušnost? přičiň kámen poslušnosti;
pojímá tě hněv? přičiň kámen trpělivosti a
lásky.
Ale již vizme, co sám apoštol dále o
svém působení praví v té příčině, aby vybu
dován byl chrám Bohu po světě.

Hlava III.
Jedná o kázaní Božích tajemství sobě svěře (nyní) náčelníkům a mocnostem na ne
ném od Boha, pro kteréž 1 okovy pod besích skrze církev mnohorozličná mou
stupuje 1—13. Napotom prosí Boha, aby drost Boží, 11. podle předůlohy věků,
Kfešanům rozmnožení víry a lásky uště
dřiti ráčil 14—19. a přeje, aby sláva kterou vykonal v Kristu Ježíši Pánu
Boží všady a vezdy se rozprostraňovala našem, 12. v němžto máme bezpečnost
20—21.
a přístup v důvěrnosti skrze víru jeho.

1. Pro tu věc já Pavel (jsem) vě
zeň Krista Ježíše pro vás pohany, 2.
jestli ovšem jste uslyšeli o zařízení mi
losti Boží, jenž dána jest mně pro vás,
3. že po zjevení známo mně učiněno
bylo tajemství, jakož jsem výše psal
krátce, 4, podle čehož můžete, čtouce,
poznati znalosti mé v tajemství Kristo
vě, 5. kteréž jiným rodům nebylo ozná
meno synům lidským, jak nyní zjeveno
bylo svatým apoštolům jeho a prorokům
v Duchu, 6. že jsou pohané soudědici
a soutělesníky a souúčastníky přípovědi
jeho v Kristu Ježíši skrze evangelium,
7. jehož jsem stal se služebníkem podle
daru milosti Boží, kteráž dána jest mně
podle působení moci jeho. 8, Mně, ze
všechněch svatých přenejmenšímu, dána
byla milost ta, mezi pohany zvěstovati
nestihlé bohatství Kristovo, 9. a osví
titi všecky, jaké jest rozdávání tajem
ství skrytého od věků v Bohu, jenž
všecko stvořil, 10, aby oznámena byla

13. Pročež prosím neochabovati při sou
ženích mojich pro vás, což jest slávou
vaší.
Stavbou a budovou Boží pravil býti E
fešany a ty, kteří s nimi spolu čtenáři byli
toho listu. I vypovídá, že právě pro takové
církve Boží mezi pohany vybudování on sví

zelům podroben jest. Dí: Pro tu věc já Fa
vel vězeň jsem Krista Ježíše pro vás pohany.
Nenáviděli ho Židé ponejvíce proto, poně
vadž učil, že pohané stejně jsou k říši Mes
slášově oprávněni a za tou příčinou jej k
smrti pronásledovali, jakož také to jeho v
Římě uvěznění a ti okovové jeho z téhož
záští

Židůproti němu původ vzali.

Ale ti

svízelové právě u pohanů navíru obrácených
a ovšem i u Efešanův velmi blaze působiti,
ji vzdělávati, ukřepovati a potvrzovati mu
seli, a proto klade na začátku věty slova:
Pro tu věc. Přidává Já Pavel s povědomím
váhy své a důstojnosti, jak to i jinde za
touže příčinou činí 2. Cor. 10, 1. a j., která
se okovy a vazbami Žaláře nemohla zmen
šiti, nébrž ovšem zvětšiti se musela. Vězeň
jsem či vězněmjsem Krista Ježíše; slovíč
kem jsem nejlépe kusá a komolá vazba se
doplňuje, aniž potřebí hledati souvislosti ve
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v. 8. nebo 13. nebo což nejobyčejněji se děje hovalo ale v sobě věc trojí, nejprv o tajem
v. 14., kdež Pavel tatáž prvá slova opaku ství vykoupení lidského, druhou o povolání
jíc dí: Pro tu věc skloňují kolena. Pavel v pohanů a třetí o vyslání Pavla pohanům
návalu myšlének nedovršuje věty své a u
chvácen pocitem milostí sobě daných na jiné se na našem místě, ana první celému kře
strany čtenáře svojeuvodí. VězeňJežíše Krista, sťanskému řádu za základ stojí. Gal, 1, 16.
t. j. pro Ježíše Krista, za příčinou Ježíše Kri vece apoštol, že Bůh zjevil Syna jeho v něm,
sta; artikul v ř. t. 0 déoutocvystíhá, že přísu aby jej kázal mezi pohany; a Act. 28, 17.
dek vězněJesu Kristova jemu po přednosti a 18. dí, že mu Kristus u Damašku pravil:
povýtečně přísluší. Jak spatřujeme, chlubí se ku pohanům posýlám tebe, abys osvěcoval
vězením svým pro Krista podniknutým co ko mysli jejich. Známo učiněno bylo tajemství to
runou nějakou. Všechna mučenická koruna jde od (Boha a) Krista; tajemstvémzůve, jak pra
ne tak z trápení, jak raději z příčiny, za kte veno, obrácení pohanstva bezprostředně a
rou se trápení ta podnikají a dobře ukazuje beze vcházení do církve židovské k víře kře
se na Žalm 17, 22., že se tam dí: Suď Pane sťanské. O tom již poněkud výše 2, 11—22.
při mou a nedí se: Šuď Pane trápení moje. psal, a, proto se k tomu tuto volá, an dí:
Vězněm býti Kristovým klade sobě Pavel za jakož jsem výše psal krátce moha ovšem 0
slávu větší než apoštolství, vece Zlatoúst, a tom šíře se rozprostraňovati. To pak, co
ovšem výše stojí ona důstojnost nad králov napsal tuto, považuje Pavel co důkaz, z
ství, aniž koruna tak zdobí člověka jak 0 něhož souditi mohou o moudrosti jeho: Po
kovy, jimiž pro Krista sklíčen jest. Nebla dle čehož, vece, můžete čtouce dovědět se (na
hám Pavla tak pro jeho do ráje Božího pod hlídati) znalost mou v tajemství Krista Ježíše.
nesení, jak pro jeho okovů podnikání. © V tom, co napsal výše, praví býti měřítko
blažení okovové! O blažené ruce, kteréž se a pravidlo pro posouzení známosti jeho v

evangelium
kázat.
Odruhé
třetí
věci
mlu

jimi zdobily! Babylas, biskup Antiochenský tajemstvích Páně. Mohou pak shlédnouti to
a mučeník Páně, velel sobě okovy svoje do a toho dostihnouti čťouce a ovšem rozvažu
hrobu dáti, maje je za největší svou ozdobu. jíce ty věci hořeji napsané od něho. Pfidává
Dokládá pro vás pohany, poněvadž jak jsme ta slova pro Gnostiky tehdá v počátcích se
výšeji toho dotkli a jak Act. 21, 21, 28. vyskytlé, jenžto se chlubili znáti věci nej
ější
Jiní vysvětlují slova
Lukáš vypravuje, za příčinou své ku poha
nům náchylnosti a pro stejného jim se Ži podle čehož v ten smysl, že psal apoštol
dy práva přisvojování do vazby a klatby od jenom toli, co oni chápati mohli; leč od
Židů přišel.
větek ten nemá důvodu. Tajemství Ježíše
Ale arci při těch slovech tane mu na Krista jest buď tajemství o Ježíši Kristu,
mysli upamatovati ty, kterým se to čísti do jehož předmětem jest Ježíš Kristus, aneb jest
stane, na věci jim, jak předpokládá, známé, Ježíš Kristus sám tajemstvím tím, jak Col.
1, 27. Mohl se Pavel táhnouti ku působení
Jestliže jste ovšem, vece, uslyšeli o správě(pří
sluze, záředbě) milosti Boží, kteráž jest dána svému apošťolskému, ale mohl to učiniti vo
mně pro vás. Jiní slovo jestliže berou spů láním se k věcem v listu psaným, což tuto
sobem pochybovacím, jakoby pokládal, že činí ne ze samolibé schlouby, nébrž pro
snad někteří z těch, k nimž list ten svědčil, Gnostiky, jak praveno. Bylo to ovšem chlou
neslvšeli o spůsobu, jakým k apoštolství byl bou a slávou, jakož 1 radostí jeho patřiti k
povolán, což lépe přiléhá k tomu náhledu, těm, jimž se známosti tak vysokých a vzne
že list ten oběžným jest ve smyslu výše v šených tajemství dostalo.
I praví v povědomí tom takové bláhy
úvodě položeném. Slyšeli o zařízení či usta
novení milostí Boží mně dané pro vás. Mi sobě udělené s nějakým plesotem vítězným:
losté tu značí milost jemu v apoštolství danou, Kteréžjiným rodům nebylo oznámeno synům
milost samého úřadu toho apoštolského; tak hdským, jak nyní zjeveno bylo svatým apo
nazývá službu apoštolskou, poněvadž ozvláštní šťolůmjeho a prorokům v Duchu. Nejedni
milostí Boží k ní byl povolán. Místněji mi místo jiným rodům překládají za jiných věků;
lost tu sám opisuje, an vece: že zjevbou ale slovo yevex mylně se v tom významu béře
známo mně učiněno bylo tajemství, jakož jsem a značí rod, rodinu a dí Pavel, že tajemství
výše psal v krátce. Zjevbou, vece, či po zjevbě, to jiným, t. j. předešlým rodům nebylo známo
podle zjevby, a udává spůsob, jakým mu učiněno, dle čehož slovy: synům lidským se
bylo tajemství oznámeno. Rozumí o zjevbě jenom slova jiným rodům přístavečně vysvě
oné, o níž mluví Gal. 1, 12., kdedí, že evan tlují, an místo abstraktného rodu kladou se
gelia nepřijal od člověka, aniž se jemu učil, konkretně synové lidští. Dí: synům lidským,
nébrž že je přijal zjevením, Zjevení to obsa což-u Pavla jedině na tomto místě přichází,
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dobra Nového Zákona jménem milosti 4
slávy obstižená. Dí v Kristu, totiž jsou spo
lutělni, spoluúčastni, spoludědici, poněvadž
v Kristu co Smírci spoluúčastenství jejich se
zakládá; dí skrze evangelium, poněvadž pfi
účastnění se k té přípovědi a přivtělení v
církev se děje skrze kázaní evangelia a 0
všem vírou V ně se strany pohanů.
Od pohanů a jich důstojenství přechází
stili, jakým jest prorok Isaiáš, který evan
gelistem Starého Zákona sluje. Odpověď na k důstojenství svému a pln vítězoslávy Aa
otázku tu dává slovo jak, kteroužto poro spolu pokory praví: jehož jsem stal se sluhou
vnávací částicí se vystihá, že za St. Zákona podle daru milosti Boží, jenž dána mi podle
prorokové rady Boží o povolání pohanů k působení mocí jeho. Stal se sluhou evange
stejné se Zidy v říši Boží důstojnosti nena lia zřízen a ustanoven byv, aby pracoval v
hlídali s tou jasnotou, s jakou nyní v době ohlašování evangelia Gal. 1, 15. Sluhoustal
křesťanské vyvedena a odkryta byla, a neto se podle daru milosti, podle daru, jehož ne
liko oznámena apoštolům, kteří majíce radu zasloužil, nébrž jenž mu milostivě a bez zá
tu ve skutek a život uvésti, spůsob, místo, sluhy uštědřen byl. Darem tím rozumí apo
čas, řád a jiné okolnosti její dokonaleji a štolství svoje. Dar ten dán jemu byl podle
ovšem pokud potřeba dokonale nahlíželi; věc působnosti moci jeho. Veliká moc Boží půso
ovšem plněji a světleji se zračí ve své sku bila, vece Pavel, když mne z pronásledo
tečnosti, než v jakémkoli sebe lepším ná vatele církve učinila apoštolem; v tom za
krese a náryse. Dí svatým prorokům a apo jisté se jeví moc, když z ničeho něco veli
štolům, poněvadž je před syny lidskými vy kého tvoří. Tak mluví Pavel a uštědření sobě
značiti chce. Titul ten dáván ode dávna pro apoštolského úřadu odvádí od moci Boží a
rokům 4. Reg. 4, 9. Luc. 1, 70. 2. Petr. 1, mocného působení Božího, věda, jakým činem
21. a apoštol Pavel o apoštolech vesměs a se ze Bavla Pavlem stal. Jiní ale táhnou
vůbec mluvě mohl tím odhodlaněji slovo to slova dle působení mocí jeho ke slovům dar
apoštolům připsati, čím pokorněji o sobě milosti a vykládají o tom, jak Bůh skrze
samém i hned dále mluví. Proroky rozumí něho mocně působil, toli pohanstva na víru
ty, o nichž výše 2, 20. řeč byla. Jim jakož
obrátiv skrze něho a nedopustiv, aby na
1 apoštolům zjevena byla rada Boží tajná v
Duchu, t. j. v Duchu svatém, an Duch svatý výklad jest jedině dopaden. O tom pak
jest jevitelem a odkrytelem tajemství Božích místněji se rozšiřuje, an ve skromné pokoře
či principem, kterým se zjevení děje 1. Cor. praví: Mně ze všechněch svatých přenejmen
2, 10. n. Které by to tajemství bylo, již sám šímu dána byla milost ta mezi pohany zvě
Pavel místněji odkrývá, an dí: že jsou po
hané soudědici a soutělníky a souúčastníky apoštol velikou a přesažitou milost sobě
přípovědi Jeho v Kristu Ježíši skrze evange danou tak proniknut jest pokorou a pocitem
bum. Tím vytýká obsah tajemství. Dí: své nehodnosti, že užívá slova přenejmen
jsou, pokavad věc od Boha jde, ač ovšem šímu o sobě nepřestávaje na pouhém nejmen
každý z pohanů samoděk a 0 své vůli šímu ; v řeckém textě stojí totiž 'AuyiorTorTécm,
přivtěliti a přiděliti se musel k církvi Bo komparativ utvořený ze superlativu čiayicze,
ží. Ooudědici jsou, majíce spolu se Židy menšímu nežli jest nejmenší, což jsme pře
dověčné bláhy dostati 1, 14. Místněji to ložili přenejmenšímu; k lepšímu své nezá
vytýká ještě dvěma slovama soutělníci a sluhy vytknutí vece ze všech svatíých přenej
součastníct, Z nichž prvé jest obrazné, druhé menšímu, nepraví toliko ze všech apoštolů,
prosté, aby věc tu tak důležitou důrazněji nébrž ze všech křesťanů. Tak mluví 0 sobě,
vystihl. Soutělní jsou, t. j. k témuž tělu cír poněvadž náramnou a bezpřemnou bolest a
kve svaté, jejíž hlavou jest Kristus, co ú lítost cítil nad tím, že druhdy církev Boží a
dové připojeni jsou. Slovo řecké bezmála v ní Krista pronásledoval, kterýžto pocit
od Pavla utvořeno bylo, an u nekřesťanů jej neustále sprovázel 1. Cor. 15, 9. Fil. 3,
spisovatelů se nenalezá. A poněvadž v jedno 6. 1, Tim. 1, 13. Eccles. 3, 20. n. Čím Jsi
tělo se Židy srostli a se slili, tudy také jsou vyšší, tím více ponižu)j sebe a nalezneš mi
součastní přípovědi Boží, přípovědi totiž, lost před Bohem, nebo veliká jest moc Boha
kterou učinil Bůh Abrahamovi Gen. 18, 18., samého a od ponížených ctěn bývá. Tak sv.
že v němvšickní národové požehnám budou, František Assiský se tytýž nazýval největším
kteréžto požehnání sebou obnáší všechna hříšníkem prohlídaje ke křehkostem svojim
a nedí pouze lidem, poněvadž slovy těmi
značí člověka lépe podle pouhé přirodilosti
Jeho a podle nižší jeho stránky, podle které
nemá schopnosti pro tak vysoká a hluboká
tajemství. Ale kterak, vece, že dřívějším
rodům neznámo bylo tajemstvíto, ješto všickni
prorokové se k říši Messiášově odnášeli a
někteří z nich jasně o příští Messiášově vě
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Efeš. HI, 1—-13. Pro hlásání evangelia mezi pobany apoštol 1 okovy podstupuje,

ač nepatrným, ale je měře měřítkem milostí
sobě větší měrou udělených, nežli se toho u
jiných dopatřoval a pokládaje, že by snad
jiný člověk při milostech těch většího stupně
svatosti a zbožnosti byl došel. Milost ta,
ohledem na kteroužto se apoštol přenejmen
ším zove, jest mezt pohany zvěstovati bohat
stvé Krtstovo. Mezi pohany dí, poněvadž byl
po přednosti apoštolem pohanů; nevystihlým
bohatstvím Kristovým rozumí soujem veške
rých darů a milostí, kterými nás Kristus ob
sypal a kteréžto jsou té povahy, že rozum
lidský jich všechněch obstihnouti a pocho
piti nemůže a že při jich hlásání a pojímání
nejedněmi hranicemi se obmezena býti na
lezá poznávaje, jak kuso a částečno jest ve
škero vědění naše 1. Cor. 13, 9. n.
Zvěstováním tím měla pominouti ta čirá
nad pohanstvem ulehlá tma a vzejíti mělo
světlo v myslech pohanů dosud neosvícených.
Tudy dí apoštol větu předešlou obrazně vy
kládaje: A osvětiti všecky, jaká jest správa
(zařízení, spořádání, ustrojení) tajemstvéskry
tého od věků v Bohu, jenž všecko stvořil. Osví
titi jest toli co vyučováním bludy a před
sudky zapuditi, v nichžto duchovní tma spo
čívá; světlem jest pravda Boží Kristem
zjevená a jak slunce světlem svým temná
místa osvětluje, tak apoštol osvěcoval tem
nosti lidských myslí. Tudy se praví Dan.
12, 3. o odplatě učitelů pravdy Boží, že se
skvíti budou jak záře blankytnáa jak hvězdy
po veškery věky. Slují apoštolé také jinde
světlem světa Mat. 5, 14. 2. Cor. 4, 4., t.j.
světlem odřadným, an Kristus Jo. 1,9. svět

lem jest podstatným. Správa tajemství jest
spůsob, jakým tajemství to zřízeno, ustano
veno a spořádáno jest a jakým činem se ho
lidé přiúčastniti mají. Tajemství to v povo
lání a stejném oprávnění pohanů se Židyzá
leží a bylo dosud skryto a zamlčeno Rom.
16, 25. a utajováno Col. 1, 26. od věků, t.j.
od počátku světa, s nímžto věkové povstali,
od věčnosti, od prvopočátku. Před věky 1.
Cor. 2, 7. Ef. 1, 4. ustanoveno bylo sice ta
jemství to, ale skryto a tajno ostávalo po
veškery časy, až nyní bylo zařízeno a zave
deno. Utajováno a ukrýváno bylo v Bohu,
jenž všecko stvořil. Úiní zmínku o stvoření
všechněch věcí, poněvadž zařízení spásy na
desláno jest stvořením veškerých věcí a jich
se strany Boží vládáním, aby mohly k úče
lům správy té Boží upotřebeny býti. Tím
spolu Pavel namítá, že uspořádání spásy lid
stva bylo obsaženo v úradku Božím, za kte
rýmž svět stvořiti se uradil. Přidal také

slova ta ohledem gnostiků, jenž nesličně
Játku světa podřízených duchů nějakých stvo
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řenu aneb raději upořádánu a ustrojenu býti
učili. Osvícení pohanů, jich v jednu se Židy
církev sjednocení, hlásání a zvěstování správy,
kterou Bůh zařídil k spáse lidské, netoliko
lidem s podivením vycbází, nébrž na vývoj
samých anjelů a jich v blaženosti a známosti
Boží Vzrostání veliký vliv vyrývá. A to bylo
spolu zamyšleno v úradách Božích, jak vece
Pavel, an dí: Aby oznámena byla náčelníkům
a mocnostem na nebesích skrze církev mnoho
rozličná moudrost Boží. Řecký text přidává
výv, nyné k slovům oznámena byla. Náčelníky
a mocnostmi rozumí, jak 1, 21.řády a třídy
anjelů a obstihá těma dvěma řádoma veško
renstvo duchův anjelských a nedí apoštol
jiného, leč že anjelé nebeští mají na církvi
křesťanské moudrost Boží poznávati, usta
novení církve a spřáva i řád spásy lidské

na zemi má jeviti nebeským duchům, jak
velká jest moudrost Boží. Jaký ústav musí
býti ten ústav spásy! Jaká moudrost se musí
vyskýtati ve správě té, kterou Bůh spásu
veškerého lidstva a ovšem pohanů opatřuje!
Jaká moudrost se vyskýtati musí ve všem
jednání, vyučování, řízení Páně a apoštolů,
ve všem darů jeho rozdělování, ve všelikém
úřadů církevních posluhování projevovati, že
se anjelé sami z toho všeho vyučiti mohou
dokonaleji, jak nesmírna a bezpřemna a ne
vystihlá jest moudrost Boží! Nedí tak, ja
koby anjelé nebyli dřívěji moudrost Boží
poznávali, nébrž to dí, že z řádu a správy
mnohem zračitěji se jim moudrost Boží vy
skýtala; tudy sv. Zlatoúst jmenuje Pavla evan
gelistou anjelů, jakož již 1. Petr. 1, 12. čteme,
že anjelé prahnou patřiti na tajemství Boží
v Křistu na zemi projevená. Tuto řeč jest
jenom o dobrých anjelech, jak očividno ztoho,
že přidává na nebesích. Dí náčelníkům a moc
nostem na nebesích a nedí pouze: anjelům, po
něvadž prozírá k tomu, že anjelé nad ná
rody nějakou měrou vládnou a poněvadž
název a titul ten k oslavení církve přispívá;
pouhého slova anjel apoštol v listu našem
neužívá. Docházejí vyššího poznání anjelé ti
skrze církev, co ústav k spáse lidské zaří
zený, z jejíhožto ustanovení a vyvíjení se
aujelům se jeví moudrost Boží a jim Co z

nějakého zrcadla bleskotá; nebo jisto jest,
že anjelé velké účastenství berou ve spáse
Jidské a všelijak jí napomáhají Mat. 18, 10.
Luc. 15, 7. Hebr. 1, 14. Bleskotá jim z
církve mnohorozličná či velerozličná moudrost
Boží; tak sluje moudrost Boží pro velikou
rozličnost skutkův a účinkův, v nichžto se
poznávati dává. Spatřují anjelé ve správě a
v řádu spásy lidské, že rozličné cesty a pro
středky, jimiž Zidy a pohany posud vedl,
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důvěru máme v Kristu, odvětuje Pavel pros
bu, aby těch dober dokona se přiúčastňovali,
an dí: Pročež prosím neochabovati (nemdleti,
neustávati) při souženích mojích pro vás, což
jest slávou vaší. Nemáte choditi a klesati na
mysli, aniž srdce ztráceti pro soužení, kteráž
za příčinou evangelia podstoupati musím pro
vás pohany, pro osvícení, obrácení a spasení
pohanstva. Byla prosba ta potřebna, nebo,
jak jsme nejednou zmínili, mohli se urážeti
na tom, že Bůh tak málo hlasatele evangelia
ve svou záštitu a ochranu béře a jim ta
kové příkoří stávati se dopouští a mohli z
toho úhonu na víře své utrpěti. Jak čteme:
Žalm 72, 2.: Nohy moje by byly málem po
klesly a rozhorli jsem se pokoj hříšníků vida.
Tudy je ukřepujíc a srdce jim dodávaje praví:
což jest slávou vaší. Tak málo se máte sty
děti za soužení má a tak málo jimi na mysli
a ve víře mdleti a chaběti, že raději je sobě
za slávu máte klásti a tudy jimi ve víře se
posilňovati, utužovati a osvěžovati. Byla jim
Pavlova soužení k slávě, poněvadž z toho
poznávali, jak velice jsou mili Bohu, an pro
ně i apoštolům svojim trápení ukládá.
A tato myšlénka jej přivádí k vylévání
prosby před Bohem, o čemž praví:

veškery k jednomu účelů směřovaly a posud
Je toliko odloučeně znajíce nyní po vniknutí
v úmysly Boží a vyrozumění jim řády v cír
kvi zařízenými přemoudrost Boží zračitě po
znávají a velebí.
To pak, co Pavel o církvi a 0 zvýše
ném anjelů poznání cest Božích skrze církev
dí, není rada Boží teprv vnově ujatá, nébrž
zamýšlena byla podle přeďúlohy věků, kterou
vukonal v Kristu Ježíši, Pánu našem, t. j.
podle předsevzetí, jež měl Bůh od počátku
časů až do vyvedení předsevzatku toho; již
předvěčně uložena a ustavena byla věc tal,
3. a byla ukrývána a utajována v Bohu po
veškery časy, nyní teprv všem na odiv vy
stavena byvši v Kristu Ježiší, v němž před
úloha ta vykonána byla. Někteří vykladatelé
předúlohou věků rozumějí předúlohu o voz
hěných věcích, podle nížto Bůh časem svým
jeden národ vyvoliti hodlal po toli věků pře
dešlých žádnému přednosti nedávaje, až na
potom k Zidům také pohany povolati a při
vtěliti zamyslil. Leč o tom tuto řeč není,
nébrž o jedné jenom předúloze, která v Kri
stu vykonána byla, jak o ní dokládá. Z toho
také jde, že slovo fecit, učinil, čnoinos patříc
ke slovu zodbece, předúloze, neznačí pojal,
ujal, uchopil, nébrž vykonal. Čemuž netoliko
to nasvědčuje, že klade v Kristu Ježíš? na
pouhém slovu Kristu nepřestávaje, nébrž
historickou osobnost Páně (v Ježéšť) přidá
vaje; nébrž také tomu nasvědčují slova, jenž
následují, v nichžto skutečné vykonání úrady
Boží předpokládaje praví: V němžto máme

14. Pro tu věc ohýbám kolena svá
k Otci Pána našeho Ježíše Krista, 15.
z něhož se veškero otectví na nebi a
na zemi jmenuje, 16. aby dal vám po
dle bohatství slávy své mocí posilněnu
býti skrze Ducha svého na vniterném
člověku, 17. aby Kristus přebýval skrze
víru v srdcích vašich, 18. v lásce vko
řeněni a založení jsouce abyste se roz
mohli pochopiti se všemi svatými, jaká
jest širokost a dlouhost a výsost a hloubě,
19. a poznati předstihující nad vědo
most lásku Kristovu, abyste naplnění
byli do všeliké plnosti Boží. 20. Tomu
pak, jenž může všecko učiniti přehoj
něji, než prosíme neb rozumíme, podle
moci, která působí v nás, 21. tomu buď
sláva v církvi a v Kristu Ježíši po vše
cka pokolení na věky věků. Amen.

bezpečnost a přístup v důvěře skrze víru jeho.

V Kristu spoléhá a spočívá, v něm základ
má veškera bezpeč naše. Bezpečím tuto na
zývá jistotu a dobrou mysl, kterou člověk o
milosti Boží a o svém s Bohem usmíření do
cela přesvědčen jest, hněvu Božího se již ne
boje. Z té bezpečnosti pochází co účinek
její přístup v důvěře, t. j. s důvěrou co přá
telé, ano co synové Boží směle můžeme jíti
k Bohu a jej Otcem svým nazývati všeho
dobra a vší lásky se od něho nadějíce. Dů
věra podmíněna jest bezpečností a přístupem,
an bez ní ani ona ani tento možen není.
Prostředkována ale bývá ta bezpečnost a
ten přístup skrze víru jeho, t. j. v něho;
avroů jest genitiv předmětu. Vírou ujímáme
veškera dobra nám v Kristu zjednaná a tudy
také bezpečnost dotčená jenom z víry po
chází, jakož také přístup k Otci ve víře se
osnuje. Proto církev všechny prosby své za
vírá skrze Krista Ježíše, Pána našeho atd.,
an v Kristu veškera důvěra naše se za
kládá.
Z toho pak, že jistotu, bezpečnost a

l

Rozcházejí se tu náhledové při vyklá
dání slov pro tu věc, t.j. za tou příčinou,
kam by se slova ta potahovati měla. S těmi,
kteří za to mají, že Pavel opět ujímá vazbu
na počátku kapitoly opuštěnou, neshodujeme
se, jak jsme na svém místě pravil. Ale ani

Eféš. III, 14—21, Vrouci modlitba apoštolova ; doxologie,

s těmi nesouhlasíme, kteří slova ta táhnou
jenom ku předchozí větě v. 13., v níž o
ochabování a tracení mysli řeč jest, nébrž
my ke všem věcem, jenž předcházejí, je vzta
hujeme: Za tou příčinou, t. j. poněvadž jste
vy pohané stejného se Zidy práva došli, a
ovšem také abyste ve víře stálými a nepod
vratnými ostávali, ohýbám kolena svá k Otci
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kladatelů praví, že slovo zazeré nikdá nemá
významu otcovství, nébrž že značí rod, čeleď,
rodinu, pokolení, kmen a že se třídy a sbory
anjelské v nebi tak jmenují, poněvadž Boha,
za otce a vládce, tvorce a pána svého mají;
všehiká rodina či všeliké pokolení vece a roz
umí množstvé pokolení, nevšak jenom dvě,
jak se některým vykladačům uvidělo, kteří
Pána našeho Jesu Krista. Slova Pána na o anjelské a lidské jenom rodině Pavla mlu
šeho Ježíše Krista nečtou se v rkp. ABC, viti pravili. Chce říci, že Bůh není toliko
ano v nejslavnějších rukopisech vulgáty; pří Otcem Krista Pána, nébrž veškerých tvorů,
piskem jsou nějakého opisovatele. Ohybáním anjelských i lidských řádů, tak že sobě ne
kolen značí vroucnou a skroušenou modlitbu, toliko Zidé a pohané, nébrž i anjelé a lid
aniž potřebí za to míti, že Pavel právě, když stvo příbuzní jsou, v Bohu všickni Otce jed
slova ta psal, na kolena padl; ovšem ale noho majíce a všickni tvorové Ho s dětenčí
jindy nejednou to činil tělesně a nyní aspoň láskou a pokorou ctíti a jemu klaněti se po
v mysli a duchu to vykonával. Rozumí se vinni jsou, všickni čeleď jeho činíce. Ale
vniterný mysli ohyb a podrobenost, jak tam nemá na mysli jenom, že Otcem jest dle
Fj]. 2, 10., kdež se dí, že se má ve jménu stvoření, nébrž také vyšší a duchovní otcov
Ježíšovu ohýbati každé koleno nebešťanů, ství a synovství vyjádřiti hodlá, ješto anjelé
od prvopočátku syny Božími slují, aniž z té
zemšťanů 1 podsvěťanů. Tudy dí sv. Jero
nym: Jakož ten, jenž se Kristu podrobuje, důstojnosti vypadli, lidstvo ale celé v Kristu
před ním se praví ohýbati koleno, tak kdo usyněno či usynovněno bylo se strany Boží,
hříchu slouží, přede hříchem koleno obýbá. — majíc se své strany na sobě důstojenství to
Jak jinde, tak i zde sličně klade k OtciPána více a více uskutecňovati. Dí: Jmenuje se,
našeho Ježíše Krista, jist jsa, že Otec z jméno nosí, t. j. bytuje, jest, původ má; ne
lásky ke Kristu tím spíše vyslyší modlitbu jednou v písmě slovo to se tím spůsobem
jeho. Přidává: z něhož se veškero otectví na béře. Přidal slova ta o všeotectví Božím
nebi t na zemijmenuje. Tak vulgáta a s ní ještě také kromě příčiny výše uvedené pro
nejední sami Rekové vykládají slovo řecké haeretiky, kteří o více principův učili a mí
nato a udávají smysl: veškero otcovství, sto Boha anjelstvo uváděli.
Směřuje pak Pavel s pokornou svou pros
jenž se nalezá u lidí a u jiných jakýchkoli
tvorů, pochází od Boha, jenž prvotným a bou, vece, aby Bůh dni vám podle bohatství
nestvořeným jsa Otcem i jiným uděluje, aby slávy své mocí posilněnu býti skrze Ducha
se otci stávati mohli. Jakož Bůh sám dobr svého na vniterném člověku. O bohatství již
jsa jiné dobrými činí, sám jsa nesmrten jiné 1, 7. řeč byla a dohatstvím slávy rozumí se
nesmrtnými a sám pravdiv jsa jiným pravdu neobsáhlost slávy a veleby Boží; slávou roz
uštědřuje, tak jest 1 sám Otcem jakožto umí se veškera vznešenost a převyšnost a
Tvorce a původce veškera a dává z milosti soujem veškerých vlastností v Bohu, ale pře
jiným, aby se otci státi a jmenovati mohli. Dle devším hledí tu Pavel k nevyvážné moci a
toho Luk. 3, 38. písmo nazývá Setha synem dobrotě Boží, podle nichž Bůh může a chce
Adamovým, Adama synem Božím a tím uka to hojně uštědřiti, oč apoštol Pavel tu k
zuje, že otectví od Boha na lidi přešlo. Dí Němu se modlí. Totiž: mocí, t. j. nejen
Pavel: z něhož veškeré otectví se jménuje, mocně a statečně, jak někteří berou, nébrž
nedí: pochází aneb pošlo, aby ukázal, že mocí a silou od Boha danou posilněnu
důstojnosti otecké tvorům se jenom z mi býti a ovšem všeliké nestatečnosti a ocha
losti Boží dostává a že mikoli nejde jim z bělosti pozbyti skrze Ducha svatého, od něhož
přírody, an prapůvodce všeho Bůh jest. Roz veškera síla a moc pochází Rom. 15, 13. Po
umí otectvím netoliko tělesné otectví, nébrž sily jim žádá na vniterném člověku Či —
1 duchovní otcovství, jak na př. Pavel 1 Cor. ješto stojí eig — ohledem vniterného člověka.
4, 15. sebe otcem Korinfanů jmenuje, an je
Vniterným člověkem slyší mysl, ducha, vyšší,
byl v Kristu zplodil; jak 4 Reg. 5, 13. slu mravnou a myslnou stránku v člověku, mra
hové Naamanovi jej otcem jmenovali, jak u vné osobnosti sobě povědomou bytost v člo
Rímanů senatoři otci slouli, tak že 1 anjelé věku Rom. 7, 16. 25., která nejednou stráz
duchovními otci buď nižších anjelů co kní něm a strastem podléhá, slabne a chabne a
žata jejich, buď lidstva co jeho opatrovníci od Ducha sv. ukřepena a posilněna býti musí,
zváti se mohou. Tak výklad jeden sobě vede neustálého obnovování a opravování potře
dosti obyčejný a rozšiřený. Leč jiný obor vy bujíc, ač nemá-li od pleťských pochotí pod
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maněna býti Gal. 5, 16. n.

Opak toho jest

člověk vněšný, o němž mluví 2 Cor. 4, 16.

abyste mohli pochopiti se všemi svatými,jaká
jest šíře a déle a výše a hloubě. Místo mohli
jest v ř. t. vzmohli. rozmohli se, sŠicyvonte,
docela mohli, dokona v stavu byli pochopitt,
myslí a duchem pojmouti, matorně rozvážiti
a hodně sobě vážiti. „Se všeme svatými dí,
se všemi křesťany; tak přidává, poněvadž
chce, aby dokonalé poznání pravdy Boží 0
becným a společným dobrem všechněch bylo,
kdož se na víru křesťanskou obrátili. Co

Zádá tedy, aby posilněni byli na rozumu,
mysli, vůli a všech mohutnostech. Místněji
udává, v čem by to ukřepení, utužení a po
silnění záleželo, an vece: aby Kristus pře
býval skrze víru v srdvéch vašich. V řeckém
textě pro větší důraz předchází slovo pře
býval, obydlí ujal Kristus ve vás; bydlení
Kristovo spojeno jest s obýváním Duchasv.,
jenž jest Duchem Kristovým a bez něhož pochopiti mají, vytýká slovy: jaká, jak ve
obývání a meškání Krista v člověku není liká a nesmírná jest šíře a déle a výše a
Rom. 8, 9., an v něm Kristus vykonávápří
pověď navštivení svého Joan. 14, 23.. Mi a proto na rozličné cesty se rozcházejí vy
luje-li kdo mne — knému přijdeme a příbytek u kladači. Jedni rozumějí ty rozměry o chrá
něho učiníme. Přebývati a příbytek ujíti vece, mu Božím, o němž 2, 21. řeč byla a mnějí,
netoliko mimochodem se zastavovati, nébrž že říci chce, že církev Boží prostranna do
tak bydleti, aby stali se chrámem Božím. A sti jest a že může veškery pohany obsti
to se děje skrze víru, kterou v Krista věří; hati a nesestávati ze samých Židů, a poro
ne že by víra bez jiných ctností stačila z vnávají místo to s Apoc. 21, 16., kdež se
člověka chrám Boží učiniti, ana láska dle město Boží, Jerusalém nebeský, dle toho roz
Joan. 14, 13. se k návštěvě a ostávání Páně měru vyličuje. Avšak aby Pavel se potaho
vymáhá, — nébrž poněvadž víra jest základ val na to, co 2, 21. pravil a od čehojiž byl
a kořen všech ctností. Přebývá v nás skrze dávno k jiným představám přešel, zhola při
víru, když na základě jejím budovu dobrých jíti nemůžeme. Jiní vykládají slova ta o správě
skutků stavíme a když z kořene kmen aha spásy či o dílu, řádu a náředbě spásy a do
luzy se vznášejí. To však činí láska, 0 níž podrobna jdouce slyší šťrokost o tom, že pro
hned praví:
veškery národy dáno jest, dlouhosťpraví zna
V lásce vkořenění a založení jsouce, aby čiti, že se na veškery časy až do věčnosti
ste se rozmohli pochopiti se všemi svatým?, jaká
vztahuje, výši praví znamenati, že dílem tím
Jest šíře,a délea výše a hloubě. Nejedni slova až. do nebe, ano až do lůna Božího podne
ta vespolek spojují a mají za to, že přestava seni býváme a Aloubi konečně kladou, že až
se či nějaká přeloha tu nalezá a že Pavel do podsvětí mocí svou sahá. Sličný výklad,
slova: v lásce vkořenění a založení ozvláště leč Pavel již od v. 14. přestal mluviti 0 ťa
vyznačiti chtěje účelnou spojku aby později jemství a přešel k želání a modlitbě. Jiní o
teprv klade, Jiníale slova dotčená s předešlý kříži co spasidlu lidském vykládajíce ta slova
mi spojují a praví býti výšin z vazby a při mysticky slyší rozměry těmi čtvero hran či
rohů kříže, tak že nejvyšší hrana výsost,nej
loženi), což snáze se váže a sličněji přiléhá, nižší Aloubi, pravá déli, levá šíři činí; ten prý
an prvnější náhled nějaké násilí vazbě činí. šéři kříže pochopuje, kdo považuje, jak Ccír
Tudy my se poslednější vazby držíme, ač 0 kev z boku Kristova po celém světě seroz
statně smysl se nemění, leč jenom logický šířila; déli, kdo ví, že od počátku nikdo ne
poměr myšlének tam i tu jiný jest. Vezdy byl jinak leda křížem spasen aniž také jinak
zajisté žádá Pavel, aby byli v lásce vkořenění spasen bude; výšť pochopuje, kdo převyvý
a založení či osnováni, čili aby jejich láska, Šenost a přesažitost věčné bláhy rozjímá ;
láska křesťanská, láska k Bohu a bližnímu, hloubi ehápá, kdo nevystižetedlnost vyvolení
pevna a stála a trvanliva byla. Stálost a Božího rozvažuje. Leč i tuto vadí, že Pavel
pevnost tu Pavel dvěma podobenstvíma vy o kříži nikde tu nemluví a protož ani ten
stihuje, stromu kořeny hluboko pouštějícího výklad neobstojí, dle něhož Aloubí se rozumí
Matth. 13, 6. 21. a stavby dobře osnované velikost, dosažnost a dolehlivost strastí, sví
a založené Mat. 7, 24. Láska se považuje co zelů a otrap Páně; dlouhosté prodlení času
půda, v níž vkořeněni a založeni býti mají. čtyratřicetl roků, jimiž na světě putoval a
Podobně jak tuto, Pavel také Gal. 5, 6. po na duši i na těle strádal a trpěl; sáří tu 0
stíhá víru, jenž skrze lásku působí.
kolnost, že veškery druhy útrap a svízelů se
Když ale na vniterném člověku budou na něho shrnuly, že všickni tvorové lidé, an
posilněni, když vírou v nich bude Kristus jelé, ano sám Bůh jej opustil a výšť to, že
přebývati a když v lásce upevněni budou, Kristus dokonale věděl a přemítal a nevý
tedy se stane, čeho jim dále želá, an dí: slovně se trudil z toho na kříži, že Bůh tak
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14 —21. Vrouci modlitba apoštolova; doxologié.

byl uražen, že lidé tak málo toho dbají, ano
že nesmírné ty bolesti přemnohým nic nebu
dou prospívati. — Mimochodem připomínáme,
že i mravně obracejí se ta slova od sv. otců,
an k dobrým skutkům se rozšiřovati, v nich
se prodlužovati či prodélovati, t. j. setrvá
vati, srdce své k Bohu povýšovati a v soudy
Boží se zahloubati máme. Jiní ty čtyry roz
měry o bytnosti Boží rozumějí, šířt o lásce,
déli o věčnosti, výš? o velebě, hloubť o mou

drosti Boží. Leč ani o tom nemluví tuto
Pavel. O čem mluví, jest láska Kristova, 0
níž i v následující větě dostavně a vysvět
livě dokládá: a poznat? přesažitou lásku Kri
stovu, která slova jsou doplněk věty naší, 0
jejímž výkladě řeč jest. Chtěl Pavel hned
při oněch čtyrech rozměrech přidati Zenitiv
lásky Kristovy, ale neučinil toho, ješto une
šen a uvlečen a uchvácen byv proudem my
šlének přidati hodlal i tu myšlénku 0 pře
vyšnosti lásky nade všeliké poznání a tudy
genitiv ten teprv po vyjádření té myšlénky
položil. Slova tedy: a poznati přesažitounad
poznání lásku Kristovu jsou nějakou vysvět
livkou věty předešlé a Pavel výší, šíří, délí
a hloubí lásky Kristovy míní právě lásku
tu Kristovu přesahati všeliké vědění a po
znání a býti nevystižitedlnu. Rozumí lásku
Kristovu k nám a praví ji větší býti nade
poznání, větší, než aby poznána, pojmuta a
pochopena býti mohla. Nebo kdož vystihne
lásku, kterou se Kristus opustiv slávu člo
věkem a sluhou člověků stal a za nepřátely
své se vydal na smrt a na smrť tak ukrut
nou. O lásko, volá sv. Aug. cf. 10, 1., jenž
vezdy hoříš a nikdá nehasneš ! O lásko, Bože
můj, rozpal mne! Učiň, abych nic nemilo
val nad Tebe, nic leda v Tobě a pro Tebe.
Nebo méně miluje Tebe, kdo s Tebou něco
miluje, čeho nemiluje pro Tebe. — Slova
abyste poznali odpovídají slovům předešlým
abyste pochopili a souznačna jsou jim. Lá
ska Kristova se více a více poznává, čím
více útroba lidská Duchu svatému se otvírá
a v lásce ke Kristu upevňuje a ovšem po
znání to nejde z přimítky, nébrž ze do
žití a ze zkušenosti, tak že poznání zna
mená toli co počití a požívání. Rukopis A
čte, jak i Jeronym, abyste poznali přesaži
tou lásku vědomosti o Kristu totiž, leč to
přesadou slov vzniklé čtení nemá žádného
základu.
Ale v poznání lásky Kristovy nespoléhá
poslední cíl, ku kterémuž Pavel křesťany vede,
nébrž účel poznání onoho jest ten, jejž
dále udává řka: Abyste naplnění byli do vše
liké plnosti Boží. Plností či náplní rozumí
hojnost darů Božích a želá Pavel: abyste
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dary Božími až do toho stupně naplněníbyli,
aby veškera plnost jejich na vás přešla;
nAnooue, náplněk, značí také náplň, hojnost,
bohatství darů Božích. Jiní stroho zůstáva
jíce při prvním významě vysvětlují: abyste tak
naplnění byli všemi cnostmi a dokonalostmi,
až byste dokonalosti Boží dostihli podle slov
Páně: duďte dokonalí, jak Otec váš nebeský
dvkonalý jest Mat. 5, 48. Zelá jim tedy ta
kový vzrost a takovou plnost darů Božích,
aby se jimi vezdy více k Bohu přibližo
vali a připodobňovali, až by konečně, jak
2. Petr. 1, 4. praví, bytnosti Boží nějakou
měrou se přiúčastnili. Výkladu toho se tří
má sv. Zlatoúst a nejlépe k němu se při
pojiti, ač předešlý nemnoho jestodchoden od
něho.
Těch svrchovaných věcí želal Pavel Efe
šanům na Bohu a ovšem se vší důvěrou
prosbu a modlitbu svou vylil. Ale srdce jeho
modlitbou tou a city v ní pronešenými jsouc
unešeno vynořuje z hloubi svojí nejhlubší ve
lebení a oslavování Boha podobné tomu, kte
réž vynesl Rom. 16, 25—27. Vece:
Tomu
paň, jenž může všecko učiniti přehojnějí než
prosíme a rozumíme, podle moci, která působí
v nds, tomu buď sláva v církvi a v Kristu
Ježíši po všecka pokolení na věky věkův.
Amen. Opisuje v slávosloví tom Boha dle
všemoci a všedobroty důvěru projevujíc, že
Bůh učiní více, než on byl v modlitbě své
žádal. Všecko učiniti může Bůh hojněji než
rozumíme; v Ť. t. stojí: Nade všecko učiniti
může hojněji, což toliko slovem se různí a
větším důrazem. Důraz ten množí se dalejším
slovem přehojněji, nesmírně hojněji, Vzs0ex78
owcov, nežli prosíme, ano nežli rozumíme a

pochopujeme; jest stupňování to nějaké, an
rozumění či myšlení šíře se prostírá nežli
prošení. Neosmělila se mysl lidská chápati
aniž vůle lidská žádati by se byla osmělila,
aby se Bůh člověkem stal a člověk se Boží
přiúčastnil povahy. „Kdož postihne vypravo
vati dílo Boží, vece písmo Eccles. 18, 3. n.,
kdož vypravé mocnost věleby jeho? Při tom
důvěry své projádřování táhne se apoštol ke
zkušení a pocitování a povědomí vlastnímu
božské moci a všemohutnosti, an dí: podle
moci, která působí v nás. Moc, která v nás
působí, jest Duch Boží a Boží milost, kterouž
osvícení, vzbuzování a vedeni býváme a skrze
kterou, co dobrého ve skutcích našich jest,
vykonáváno. Z toho tedy působení inilosti
Boží, jehož v sobě zakoušíme každodenně,
Pavel odvětuje, že poznati můžeme, že ovšem
Bůb může a ovšem i chce více činiti a udě
liti nám, než prosíme a rozumíme. Tomu,
vece, buď sláva, velebení a chválení; v ř. t,
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stojí % dóče s artikulem, t. j. ta sláva, to
velebení, kterým Bohu povinni jsme. Tak
Apoc. 4, 11. padají starcové před Bohem a
skládajíce koruny své pějí: Hoden jsi, Pane
Bvže náš, přijíti slávu a čest a moc. A ta
sláva se má díti Bohu v cérkví jeho, V tom
oboru a prostoru, v němž si před jinými za
líbil a kdež milestmi svými bytuje více, než
to mimo církev se děje. Ten ale, jenž cír
kvi ty přednosti zjednal a v němž církev byt

nost svou má, jest Ježíš Kristus; a tenkrát
jenom, když s Kristem spojena zůstane, právě
Boha velebiti a oslavovati bude. Tudy při
dává Pavel: a v Kristu Ježíši, a, t. j. a sice,
leč v textu řeckém nečtou častice té, s nímž
církev jedno tělo činí a takořka jedna ústa

má. Slova ta se rozléháti povinná po vše
chna pokolení, jedno pokolení a rodjeden má
přijímati to oslavování od druhého, aby ni
kdá nepřestávalo velebení a chválení. Věk
věků jest věk, jenž s příštím Páně započne
a který se považuje co svrchování občasí
světových a vystihá se v singuláru co celek;
plurál věky věků Gal. 1, 5. Fil. 4, 20. značí
totiž s tím rozdílem, že se věk považuje po
částech a dobách jednotlivých, které částky
celek činí. Chce říci Pavel, že velebení Boží
netoliko nyní za této světové doby přede
příštím Páně, nébrž 1 po příští jeho se věčné
a neustále díti má.
Již pak z toho, co pověděl nyní, napo
mínání některá odvětuje.

Hlava IV.
které pak za proroky, jiné pak za e
vangelisty, jiné pak za pastýře a učitele,
vody toho vede odtad, že církevjest jedno
12. pro dokonání svatých k dílu po
tělo 4—-6., dále od darů vozhěně uště
sluhy,
ku vzdělání těla Kristova, 13.
dřených 7—10. a od účelu církve lidstvo
až
bychom
se setkali všickni v jednotu
bludů ochrániti a k spáse vyvíjeti 11—16.
víry
a
poznání
Syna Božího, v muže
Vzbuzuje, aby odřeknouce se nepravostí
pohanských 17—-19. nového člověka oblekli dokonalého, v míru věku plnosti Kri
20—24., načež k jednotlivým napominá
stovy, 14. abychom již nebyli dětmi
nám o krádeži, lži a jiných přistupuje
kolísajíce
se a nezmítali se každým vě
25— 92.
trem nauky skrze ošemetnost člověků,
1. Prosím tedy vás, já vězeň V skrze chytrost ku podskočení bludu:
Pánu, důstojně choditi toho povolání, 15. nébrž abychom pravdu činíce v lá
kterým povoláni jste, 2. se vší poko sce vzrostli v němvšelikterak, jenž jest
rou a lahodou, s trpělivostí snášejíce hlavou, v Kristu, 10. od něhož veškeré
se vespolek v lásce, 3. starajíce se za tělo skládáno a spojováno bývajíc skrze
chovati jednotu ducha ve svazku pokoje, všeliký kloub nápomoci podle působení
4. jedno tělo a jeden duch, jak 1 po v míře jednoho každého údu, vzrůst
voláni jste v jedné naději povolání své těla činí ke vzdělání samého sebe v
ho, 5. jeden Pán, jedna víra, jeden lásce,
křest. 6. Jeden Bůh a Otec všechněch,
Dokonav apoštol náučnou část listu svého
jenž jest nade všecky a skrze všecko a

Napomíná Efešanů ke svatosti života a kjed
notě ducha ve svazku pokoje 1—9. a dů

ve všech nás. 7%.Jednomu každému ale

z nás dána jest milost podle míry ob
daru Kristova. 8. Pročež praví (pí
smo): Vstoupiv na výsost zajal zajatost,
dal dary lidem. 9. Že ale vzestoupil,
což jest, leč že i sestoupil prvé do dol
ních stran země? 410. Kterýž sestou
pil, týž jest, i kterýž sestoupil nadě vše
cka nebesa, aby naplnil všecko. 11. A
týž dal některé sice za apoštoly, ně

přechází jak obyčejně k části napomínací, ač
ovšem i napomínání svoje naukami proplítá,
aby těmi podporamí jim tím spíše a snáze
průchod zjednal. Vyvádí pax a odvětuje na
pomínky svoje ze předešlých nauk, jakoby
řekl: Poněvadž vás Bůh takovými obmyslil
dary a k takové vás povolal slávě syny a
domácími svými vás učiniv, tedy slušno, aby
ste důstojně toho povolání chodili. Jiným
zdá se odvětka z poslední doxologie plynouti
(3, 21.), jakoby pravil: Ješto Boha velebiti
lépe nemůžeme než mravným chováním, tedy
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atd. Ale prvá vazba jest obyčejnější a do
ličnější. Dí: Já vězeň v Pánu, aby napo
mínkám svojim větší váhy přičinil; viděti, že
se chlubí svými vazbami více než král koru
nou a chce, aby důstojnost mučenická jasně
před očima čtenářů stála. Slovo v Pánu se
nejoužeji pojí se slovem vězeň, jak i z ne
dokladu členu v Č. t. viděti, že slova vězeň

v Pánu splynula v jednu představu. Slovem
v Pánu se vězení Pavlovo od jiných vazeb
rozeznává. Výše 3, 1. nazývá se vězněm
Páně, což totéž jest, ač myšlénka ta s jiné
strany se považuje. Vězení Pavlovo nebylo
vězení mimo Krista, jakovým jest vězení z
jiných příčin podstoupené, nébrž v Kristu
záleželo vězení jeho, poněvadž pro Krista je
podstoupil; tak že v Půúnu toli jest téměř
tuto co pro Pána, ač něco nad to ještě vy
nořuje. Prosí pak Efešany důstojně chodďiti
v povolání, kterým povolání jste t. j. abyste
se tak ve svém životě chovali, jak to sluší
na povolání vaše do církve Boží; důstojně
měšťanství nebeského, důstojně společen
ství anjelského, důstojně slávy nebeské; k
těm zajisté přednostem jste povolání a slá
va nebeská připadá jedině těm, jejichž
mravná povaha od Ducha svatého obno
vena a posvěcena byla. Svatý Bernard se
tázával sám sebe: Bernarde, proč jsi při
šel, a tak tu napomínají vykladatelé, aby
každý se tázal sebe se vší pokorou v řeči,
skutcích i mysli: k čemu jsi povolán? Po
volán jsi k dílu a tedy neoddávej se za
hálce; povolán jsi k obdělávání vinice t£.j.,
duše své, hleď, aby koukolem a buření ne
zarostla.
Leč Pavel sám přičiňuje smýšlení, s ja
kým život ten nový provoditi se má. Dí:
Se vší pokorou a lahodou, pokorně se ke všem
a tiše chovati; pokorně totiž s pamatováním
na křehkost a padkost svou a tudy aby se
nad jiné nevynášeli, jiných neposuzovali, vy
sokých věcí se nedomýšleli Rom. 12, 10. a
něčím býti se nedomnívali Gal. 6, 3. Tiše
ale či lahodně, vece, t. j. aby se hněvu a
vády štítili a ne hned slova obtoužná bliž
ních svojich za urážku sobě kladli. Lahoda
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snášíš-li ty bližního, nesnese tebe Bůh, dí
Chrysostom. Vady takové jsou také na př.
zevnější neupravenost a neomalenost, morut
nost, prchlost, mrzutá mysl, nevrlost. Pra
men všechněch těch ctností udávaje dokládá
v lásce, ana láska snášeliva a dobrotiva jest
1 Cor. 13,4. Nedobře někteří vykladači slovo
v lásce k následující větě berou. To však
samo sebou neděje se, nébrž vymáhá snahy
lidské a lidského úsilí. A proto dokládá a
poštol větu předešlou vysvětlujíc: starajéce
se zachovati jednotu ducha ve svazku pokoje.
Starati, snažiti se, usilovati mají, aby zacho
vali jednotu ducha. Obyčejně se duchem tu
rozumí duch lidský a jednotou ducha slyší
se shoda a svornost myslí, jakoby jedno
srdce a jedna mysl byli, ač tělem, stavem,
pohlavím jsouce různí, a Pavel prý nepraví
jednotu mysli, roů voog, nébrž jednotu ducha,
poněvadž jednotu ducha v dotčeném smyslu
od Ducha svatého odvodí. Jednota, svornost
a shodnost přede všemi jest potřebna a jako
svorností věci malé rostou, tak nesvorností
věci největší se rozpadávají. Tudy sv. otcové
k jednotě a svornosti ve víře přede vším
napomínají pravíce, že nesvornost, různění
a odštěpenství ani krví mučenickouse vy
mazati nemůže. Tudy sv. Bernard, když se
jemu zazlívalo, že se tak snadně

smířil Ss

mužem, jenž jej tak velmi urazil, pravil: Já,
bratři, jsem uzavřel všelijak, vezdy vás mi
lovati, ač bych milován nebyl. Zdávna jsem
se svázal silnou vazbou, láskou neošemetnou
a tou, která nikdá nevypadá. S pobouře
nými budu pokojen, i buřivcům místa hněvu
propůjčím, abych ho ďáblu nepropůjčil atd.
Na tom obyčejném výkladu přestávati mů
žeme, ač jiným se vidízřejmo býti, že duchem
se jmeuje tuto Duch sv., jak slovo to v. 4.
se béře; ti jednotou Ducha slyší jednotu od
Ducha svatého pochodilou, ješto Duch sv.,
jak dí Chrysostom, lidi rodem a obyčeji roz
dílné spojuje a jednotí; tak zajisté dí 1.

jest dcerou pokory; kdo zajisté pokoren jest,
ten se lahodné má k jiným v řeči i skutcích.
Z pokory a lahody jde „ctnost ta, ku které

Cor. 12, 13., že v jednom Duchu sv.my všt
ckní vjedno tělo pokřestění jsme, buď Zidé, buď
pohané, buď otroct, buď svobodní. Mají pak
jednotu ducha zachovati ve svazku pokoje,
genitiv přístavku či výkladu, t. j. ve svazku,
jenž jest pokoj, vzájemný pokoj a pokojnost
jest vazba, řetěz a páska, jenž člověky pojí,

nabízí dale, an dí: s trpělivostí snášejíce se
v lásce. Místo trpělivostí stojí vlastně s dlou
hočekáním, s dlouhomyslností, což týž smysl
dává. Velí apoštol, abychom křehkosti jiných
dobrotivě snášeli a pro vady některé bliž
ního se svou přízní se nevzdalovali, jak to
1 praví Gal. 6, 2. Jeden druhého břemena
neste a tak vyplníte zákon Kristův. Nebo ne

svazuje a jednotí; tak nejední vykládají,
spojku ve svazku berouce instrumentálně:
svazkem pokoje. Vazba ta nezúžuje, nébrž
uvolňuje, vece Zlatoúst, a nikdo, ani nebe,
ani země, ani smrt nemůže překážeti vazbě
té, nébrž jest všeho silvější a mocnější. Jiní
ale strozeji spojku ve berouce praví slovy ve
svazku pokoje udávati se mravný poměr, v

1iž
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němž jednotu ducha zachovati mají, totiž an
vzájemný pokoj svazem jest, jenž je ovíjeti
má. Ještě jiní vykládají ta slova: ve svazku,
kterým se pokoj udržuje a praví býti svaz
kem tím lásku dle Col. 3, 14., kdež se láska
svazkem dokonalosti jmenuje. Leč prvý vý
klad předčí, aniž se může proti němu namí
tati, že jednota inysli nezachovává se po
kojem, nébrž že pokoj se zachovává jedno
myslností, ješto pokojem se pokojnost, sklon
nost ku pokoji rozumí a snaha 0 pokoj, a
pokojnost taková, co od smýšlení lidského
závislá, co vazba jednotu mysli zachovávati
povinna jest. Měl-li při napomínání tom na
očích nesvornost a různice mezi nimi po
vstalé, na váhách jest; ale to jisto, že ma
pomínání taková všady a vezdy potřebna bý
vají, an lidé všady se nalezají také takoví,
jimiž jednota mysli spíšeji později přerušo
váná bývá.
Aby pak tím snáze a raději k té po
kojnosti a poklidnosti prohlédali, udává jim
apoštol příčinu, an dí: Jedno tělo a jeden
duch, jak 1 povolání jste v jedné naději po
volání svého. Zvyšuje se řeč a oživuje vyne
cháním částice nebo; jiní sice praví, že ne
udává se příčina, nébrž že napomínání po
kračuje; ale proti takovému Spojování se
příčí v. 5. a 6. Veškeré křesťanstvo předsta
vuje Co jedno mystické tělo pro vněšné, po
řádné a viditedlné spojení, kterým v církvi
Spojeni jsou jako údové v těle. Tak vece
Rom. 12, 4. 5. Mnozí jsme jedno tělo v Kri
stu. Ale praví také, že jsou jeden duch, jed
ním Duchem svatým naplnění a vedeni, kte
rýž činí, že jedné mysli a jednoho jsou smý
šlení; tělem vněšná, vidomá jednota se na
značuje, leč povinna jednota ta pocházeti od
Ducha svatého, tak aby Duch svatý stal se
duší lidského života, jenž mysli všech jed
notí a vněšné jednotě vniterný podklad u
štědřuje. Nemůže míti Boha otcem, jemuž
není církev matkou, dí sv. Cyprian 0 jed
notě církve. Nebo v jednom Duchu pokře
stění jsme a jedním duchem napojení jsme
všickni, vece apoštol 1 Cor. 12, 13. Jiní
slova jeden duch nevhodně slyší o jednotě
mysli, jakoby Pavel říci chtěl, že docela a
netoliko částečně máme sjednocení býti; leč
výklad ten ustoupiti povinen předešlému a
může míti jen tenkráte místo, když slova ta
berou se ne co příčina věty předešlé, nébrž
co dálejší její vývojek.
K těm dvěma příčinám, proč by měli

na němž povolání vaše K vířé vybudováno;
jest naděje jedna všem společná, an všickni
stejně k věčnému životu povoláni jste. Ma
jíce tudy po nedrahné době všickní v ži
votě věčném společné bláhy požívati, nač
tuto by vám byly různice? Ovšem raději
myslí svou k nebeským věcem směřujíce
věci veškery, jenž by jednotě vniterné mohly
na újmu a na závadě býti, odmítati a jimi
pohrdati sluší a rozšíříme-li pohled svůj do
nebes, rozšíří se úzká a těsná povaha ku
prostrannosti všepokoje a všejednoty. Co
jeden má, to všickni mají skrze lásku ajed
notu. Odkliď závist a odejini zázdrost a tvým
jest, co má druh tvůj, dí sv. Augustin. —
Ale i to má veškery křesťany vzbuzo
vati k jednotě, že společen jest všechněm
Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Pánem
rozumí Krista, jenžto si nás zásluhami svými
zjednal a jemuž co sluhové patříme. Klade
napřed Pána, poněvadž víra i křest na Pánu
osnovány jsou. Jeden Pán jest, není jich více
a tedy ovšem povinni jsme jednotou svou
jednotě oné odpovídati a všelijak jednoty
ducha a mysli pilni býti. Jedna jest víra,
víra všech křesťanů má stejný předmět, Kri
sta a nauku od něho vydanou, a jest jedna,
an všickni křesťané stejná tajemství vyzná
vají a stejným víry pravidlem se řídí. Tudy
ti na omylu jsou, kdož učí, že člověk v každé
víře spasen býti může, když jenom v Krista
jakkoli věří a počestně žijí. Apoštol žádá
jednotu víry, jak jest jeden Kristus a jeden
křest. Kdo v Kristu buď člověčenství buď
božství, buď duši lidskou, buď vůli lidskou
popírá, ten jednotu v Kristu ruší a hubí.
Křestjeden jest, totiž od Krista ustanovený
a má jistou a jednu látku, vodu, a jistou
formu, udělování ho ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého; ten křest jedině platen
jest, an křest jinaký a jinorodý, jenž jakým
koli během se od obyčejného křestu v pod
statě různí a liší, neplaten jest. Tak kdo
ve víře nějak vyštěrbuje a jednotu víry roz
štěpuje, odchoden jest od nauky Páně a je
dnota ta se tu postihuje taková, jaká se na
lezá v Kristu a v Duchu sv. Za pronásle
dování vandalského v Africe nejední muče
níci od Ariánů k odpadnutí od víry staráni
byvše jedním ústem a jednou myslí vyznali
víru slovy těmi: Jeden Páúm,jedna víra, je
den křest a po věky budou slova ta nesmír
nou moc svou vyvírati a k jednotě mocně
vzbuzovati. Křest jmenuje přimínečně ve
škery svátosti rozuměje a béře důvod od
že se jednota ona dokona s poměrem po jednoty svátostí jakožto vněšných vidomých
volání jejich shoduje; vece: jak %povoláni znaků, jimiž věrcové se v jednotu víry sbí
jste v jedné nadějí povolání svého. Základ, hají. Jinde podobně důvodí z jednosti eu
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charistie, an vece 1 Cor. 10,17. Jeden chléb,
jedno tělo jsme mnozí my a všickní, kteří se

jednoho chleba přiúčastňují,
Konečně uvodíještě jeden důvod, v němž
se předešlí všickni sbíhají, an vece: Jeden
Bůh a Otec všechněch, jenž jest nade všecky
a skrze všecko a ve všech nás.,

©

An jednoho

Boha máme a jednoho Otce všickni my a
tudy jednu rodinu činíme, tedy ovšemjednoty
pilni máme býti. Mluví tu o křesťanech, jak
očividno jest, a tedy slovo všechněch ke kře
sťanům se luto táhne, aniž se dá na veškery
lidi rozšiřovati. Bůh jest nade všeckyči nade
všemi panstvím, vládou, mocí a řízením svým ;
jest skrze všecko, an všechno proniká, pro
stoupá a prostihuje a ve všem působí a any
veškery věci jeho řízením se stávají. Jiní
místo skrze všeckopřekládají v mnžském rodu
skrze všechny a rozumějí charismatickou pří
tomnost Boží, za kterou Duchem svatým vše
chny křesťany prostihuje; leč první výklad
jest dopadnější, ješto smysl členu toho různí
ode smyslu členu následujícího: ve všech nds
bytuje a působí, milost svou nám vlévaje, k
dobrým skutkům nás vzbuzujíc, jakož i vni
ternou potěchou nás oblažujíc. Ostatně ně
kteří vykladači za to mají, že se předlož
kami těmi třemi nade, skrze a ve apoštol k
nejsvětější Trojici ohlídá, jak se to Rom. 11,
36. prý děje, a že Bůh se jimi vypisuje v
rozličných poměrech svojich ke tvorům co
Pán nade všemi, což Otci přisluší, co nástroj,
skrze nějž jsou, což přisluší Synu a co živel,
v němž se pohybují a žijí, což na Ducha sv.
připadá. Tolikéž Kristus k jednotě směřuje
ve své velekněžské modlitbě Jo. 17, 20., v
níž se modlil, aby jedno bylť všickní a doko
náni byli v jedno.
K té jednotě pak všickni prohlídati a
každý podle míry svých sil přispívati mají.
A to ovšem také mohou, an každému od
Boha dáno nějakým darem se bližnímu pro
půjčiti. Dí to apoštol slovy: Jednomu ka
ždému ale z nás dána jest milost podle máry
obdaru Kristova. Ode všeobecnosti slovy na
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mu dary jemu propůjčené a ovšem přestávati
sluší na tom, jak Bůh dle nejvyšší dobroty
a moudroty své dary rozdělil. Darem Kr+i
stovým se rozumí dar od Krista uštědřený ;
míra obdaru jest míra, jakou obdar ode Kri
sta odměřen bývá, an jednomu větší, jinému
menší míru darování svojich uděluje.
Toho pak, že Kristus uštědřil darů mi
losti své lidem, dokazuje z písma, an dí:

Pročež
pravé
písmo
totiž:
Vstoup
navý

| sost zajal zajatost a dal dary lidem. Přitáčí
Žalm 67, 19. svobodně. Žalm ten jest píseň
vítězná a Zalmista děkuje Bohu a velebíHo
za vítězství udělené, ač ostatně se neví, při
které příležitosti skládán byl. Jisto, že jest
to zpěv zpívaný při průvodu, při němž archa
úmluvy přednášela se; pěje se v něm o před
cházení Hospodina před lidem, 0 vyvolení
Slonu za obydlí Boží, o vítězotahu vládyk
israelských, o darech Bohu donášených a 0
podrobení všech národů. Ve smyslu dalejším
obvyšném a duchovním nastíněno jest ví
tězné Kristovo na nebe vstoupení, an pový
šení Krista na nebesích co skutečné vypl
nění onoho Božího triumfu se považovati
musí. A v tom smyslu Pavel slova ta béře;
místo druhé osoby vstoupil jst atd. klade
třetí vstoupil jest; a místo přijal, jak v hebr.
stojí 1 v LXX. a vulgátě, klade dal, poně
vadž je přijat Kristus právě proto, aby je
mezi člověky rozdělil, tak že slovo dal jest
výkladem slova přijal; tudy tak parafrása
chaldejská a překlad syrský kladou da! mí
sto přijal na zřetelný důkaz, že se jinak
slovu tomu rozuměti nemůže. Vstoupil Kri
stus na výsost, když vstoupil na nebesa; za
jal zajatost, zajatce ďáblovy učinil svými za
jatci, neblahé zajetí zaměnil zajetím nejbla
ženějším; zajatost, kterouž zajal, béře se ab
straktně místo konkretných zajatců či zaja
tých. Ale kdo se rozumí zajatci či vězněmi

těmi?
Nejední
jimi
rozumě
svaté
otc

kteří se v předpeklí, v limbu či v podsvětí
nalezali a vykoupení od Spasitele očekávali
a kteří nyní vysvobození byli z moci pekla,
smrti a ďábla. Jiní myslí, že se tu nepřátelé
rozumějí, které Kristus přemohl a nyní za
jaté na odiv vyvedl moc jejich poskromiv a
přitlumiv. Ti dokládají nejprv, že sice Kri
stus hřích, smrt, ďábla a peklo, svět nevzal
s sebou na nebesa v plen, nébrž že to rčení
ke. spůsobu výstavy patří a k obrazu, v němž
Kristus co vítěz se vystavuje a za druhé,
že se zde skutek onoho přemožení velebí, ač
ovšem konečné dovršení a dokonalé vítězství
teprv s koncem věku člověckého na zemi
nastane, až konečně všickni podnožím Páně
se stanou a nejposlednější nepřítelkyně, smrt,

| jednotlivým
křesťanům.
Jednomu
každému
de všemi a ve všech nás vylíčené přechází k

dí, an nikdo není tu zanedbán a pominut,
nébrž každému dáno, čím by mohl přispěti
ke vzájemnému jiným pomoci udělování. Mi
lostí rozumí milost Boží, pokud se v rozlič
ných darech projevuje; darové ti pak se od
Boha dávají podle míry darování Kristova,
ne podle míry zásluh, nébrž podle toho, jak
Kristus každému odměřil a uštědřiti ustano
vil. Jednomu v té míře ten dar, druhému
V jiné míře onen dar a tak ostatním rozdělil.
A tudy není potřebí záviděti tomu neb ono
Svatý Pavel.
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zničena bude 1 Cor. 15, 25. 26. Obyčejně
však oba ti výkladové se spojují: Nad ne
přátely, světem, ďáblem, hříchem, peklem,
smrtí triumf slavil a otce vyvolené z man
ství dáblova vysvobodiv na nebesích posadil;
s tím i my souhlasíme. Dary dal člověkům,
vece, a dary se rozumějí darové Ducha sva

tého, kteréž Kristus při svém vstoupení na
nebesa od Otce pro lidi co kořisť a plen ob
držel a lidem uštědřil. Darové ti co plen a
kořist se vystavují, an hříchém pro lidstvo
zhvnuli, a Kristem opět zjednáni a získáni
býti musili. Místo člověkům stojí v St. Z.
v člověcích či mezi člověky a splývá slovo
to se slovem dary v jeden pojem a dary
mezi člověky slyší dary, jenž od věčnosti po
dle rady Boží za dary ustanoveny byly pro
hdi v protivě darů mezi anjely v nebesích
za dary uznávaných a považovaných. Dary
se tedy rozumějí, jakové na seslání Ducha
sv. lidem udělení byli, o čemž Act. 2, 33.
vece, že Kristus pravicí Boží povýšen jsa a
vzav záslib Ducha svatého od Otce vylil toho,
kteréhož vy vidíte a slyšíte.
Již pak apoštol vyvodí a odvětuje, co
slovo vstoupí! v sobě obsahuje a co ono před
pokládá a nadesýlá, an dí:
Zeale vzestoupil,
což jest, leč že i sestoupil prvé do dolnějších
stran země. Jakoby pravil: Abych ale vám
ukázal, co slovem vzestoupii se míní atd.
Což jest, t. j. co se tím míní, což se tím
jiného praví leč že sestoupil; vstoupení na

desýlá a předpokládá sestoupení u Krista
Pána, poněvadž Kristus v nebesích maje 0
bydlí svoje Jo. 3, 13. ovšem s nebe sestou
piti musel, měl-li opět na ně vzestoupiti.

nami země rozumí strany, jenž doleji leží než
země; a to jest podsvětí, hád čďrg, šeol

bit,

předpeklí, kdež otcové se zdržovali

na Kristovo vykoupení očekávajíce; jak i v
St. Z. spodinami země se tytýž říše zemře
lých vyrozumívá Sap. 1, 14. Eccles. 51, 9.
Bar. 3, 19. Genitiv země jest genitiv srov

nání, nevšak genitiv oddílu, t. j. do stran
nižších než země. Mohl říci: do nejdolněj
ších stran země, jak jinde Zalm 62, 10. se
praví, ale vece do/nějších komparativně, aby
hloubi podsvěta proti nebesům, Ss nichžto

Kristus sestoupil, tím více vystihnul; sestou
pil Kristus doleji než nejdolejší strany země,
sestoupil do podzemě a do podsvěta, do
hádu, do návi. Výkladu tomu nasvědčují
netoliko jiná místa písma sv., jenž 0 před
peklí jednají, u příkl. 1 Petr. 3, 19. Fil. 2,
10., kdež slovo podzemšťané či podsvěťané
ovšem podzemi či předpeklí nadesýlá, nýbrž
pravost jeho se jeví z toho, co dále dí slovy
aby naplnil všecko. Vystavuje Pavel Krista
jako toho, jenž všecko naplňuje, a tudy co
plnivé působivosti vítězně veškery Části a
strany světa prošel a ovšem tedy také do
podsvěta dostihnouti musel. Také smysl ten
o sestoupení Páně do pekel jedině pravým
tuto býti se vidí z toho, co Pavel dále dí z
předešlého vyvozujíc: Kterýž sestoupil, týž
jest, i kterýž vzestoupil nade všecka nebesa,
aby naplnil všecko. Výrokem tím apoštol
větu předešlou shrnuje a dovršuje a potvr
zuje. Sestoupilý jest týž co vzestoupilý; se
stoupil v nejnižší strany a za to vzestoupil

do výšiny nejvyšší a Sice nade všechna ne
besa, t. j. nad nejvznešenější sídla nebešťanů
největší díl Luteránů o sestupu do pekla a ovšem tedy nade veškery nebeské duchy i
berou. Kalvíni ale a s nimi čeští Bratří (dle nejvýtečnější, tak že důstojenstvím nad ně
Bezy, Witsia, Colomesa, Calixta a j.) to xa předče také vyšším místem nad ně předčí.
zozece tu slyší o vtělení Páně a podivně vy Ten smysl na oce jest; nepotřebí tedy há
světlují o sestoupení v útrobu Panny. Ale dati se, koli nebes, sedm-li či raději a pra
o inkarnaci nelze rozuměti je, tomu se příčí věji tři tuto Pavel předpokládá, o čemž viz
hned šířejší vypisování místa, což by pouhou 2. Cor. 12, 2. Prošel Kristus nebesa Hebr.
nadutostí a nabubřelostí bylo, kdyby nic ji 4, 14. a stal se vyšším nad nebesa Hebr.
ného než země se nemělo rozuměti. Nač T, 26. posadiv se po pravici Otcově Hebr.
klásti: do dolnějších stran či částí země, ne 1, 3. Učel pak a záměr toho vzestupu a
má-li se nic jiného slyšeti, leč jen země? sestupu byl, aby naplní! všecko, aby vládnul
Nač ten komparativ dolnější? Nač plurál vším světem a aby veškeren svět ten svými
dary obdařiti a naplniti mohl. Musel Kristus
trácí se, jestliže slova jeho o inkarnaci sly s nebe netoliko na zemi, nébrž do podzemě
šíme a jestli jenom se odvodí, že Kristus vejíti, poněvadž dříve vládu celé oblasti, nade
na zem sestoupil, když na nebesa vstoupil. kterou měl panovati, ujíti a tudy celou tu
Také se výklad ten příčí obyčeji hebrejského
oblast a celý obor světa i podsvěta vítězně
mluvení, ana slova dolejší části země 0 vnitř prochoditi musel. Naplňuje všecko, an vše
ku zemském se slyší Ez. 26, 20.32, 18. 24. cko řídí, spravuje a vede a všem dary svými
Jes. 44, 23. Žalm 62, 10. Dolnějšími stra se propůjčuje; jest naplňovati toli co vlásti
Do dolnějších

stran

země,

sig T% xutwtTevu

něon Tý vře. Slova ta katolíci od jakživa a
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Mar. 3, Luk. 6, z nichž vypadl Jidáš Act.
1, 13. (a na jehož místo zvolen byl Matěj
Act. 1, 20. 26.), a napotom Pavel a Barna
báš Act. 13, 2; ti byli pro veškeren svět
určeni všady evangelium hlásati majíce. 1
Cor. 12, 28. V apoštolech vrchovali darové
Ducha svatého a splývala veškera právo
mocnost církve. Proroct jsou, co tajné věci
buď přítomné buď budoucí, buď rady v Bohu
nás Kristus naplniti. Veškery mohutnosti skryté podle zjevení sobě od Ducha Božího
naše naplňte se Kristem, rozum naplň se uděleného odhalovali a na jevo vynášeli, 0
jeho vírou, vůle naplň se láskou k němu, nichž Act. 11, 27. 1 Cor. 12, 10. Blahově
pamět památkou na něho, očím se neustále stové Či evangelisté jsou ti, jenž pod dozor
obraz jeho namanuj, ústa naše přeplývejte stvím apoštolů evangelium po světě kázali
chválou jeho, ruce naše dobrodiními jménem na místo uvázáni nejsouce, missionářům ny
nějším podobní, jak na příklad Lukáš pod
jeho uštědřenými.
Nyní apoštol některé dary a milosti dozorstvím Pavla, Marek pod dozorstvím
ode Krista uštědřené uvádí co námětek a Petra; nedobře někteří rozuměli jimi čtyry
pobudku jednotu víry zachovávati, an darové evangelisty Matouše, Marka, Lukáše a Jana.
ti dáni byli, abychom všickníi k jednotě víry Po těchto třech pro celý svět určených a
dostihli. Dí: A on dal některé za apoštoly, žádným místem nevázaných stupněch klade
některé pak za proroky, jiné pak za evan pastýře a učitele a sice co tožné osoby, jak
gelisty, jiné za pastýře a učitele. Nevyčítá patrno z neopětování slova tyto Či jiné, zove
veškerých stupňů, jenžto se v církvi nalezali dé€, alios. Rozumí ty představence církve,
a jmenovitě ani tu ani 1 Cor. 12, 28. ne jimžto správa jednotlivých církví, větších
klade biskupů, presbyterů, diakonů; z toho menších, svěřena byla s větší neb menší pra
průvodno, že nemluví o stálých a pevných vomocí; jsou to biskupové a kněží či pres
úřadech církve, nýbrž o milodarech a chari byteři; dvojím jménem se naznačují, jedním
smách. Dokavad charismy v celé působno obrazným a slavným co pastýři či dozorci
sti své trvaly, úřadování stálých náčelníků nad životem, řádem a naukami v církvi 1
od Krista ustanovených do pozadí ustoupalo. Petr, 5, 2. Act. 20, 28., druhým co vyučo
A tudy také ty stupně, které zde uvádí, vatelé dle úřadu učitelského. Nebyli všickni
považuje se strany charismatické, ne pak co učitelé biskupy a kněžími, an jahnové také
nosiče jistých a pevných úřadů, an život v. vyučovali, jak Stěpán Act. 7, a Filip Act. 8.
církvi tehdá na počátku na mnoze ve svém| Ale od biskupů a kněží žádá Pavel 1 Tim.
vývoji od charismatických darů závisel a 3, 2., aby schopen a spůšoben byl k vyučo
ovládán býval, a každá charisma se oboru vání, jak i sv. Jeronym klade, že nikdo ne
působnosti domáhala. Tudy nedí apoštol: | má na se bráti důstojnost pastýřskou, leč
A on (Kristus) ustanovil, nébrž dí dal, totiž ©může-li učiti ty, kteréž pase.
Učelem ustanovení toho, jímžto dal a
uděliv jim zvláštních darů charismatických
a tudy je k dotčenému stupni povolav. Po poštoly a pastýře a učitele a ostatní náčel
dle toho dává Kristus posavád lidem dary níky církvi svaté, bylo, jak dále praví apo
takové, jenž je schopnými k úřadům církev štol, dokování svatých. Nebo dí: pro doko
ním činí a představení církve nemají libo nání svatých k dílu posluhy ku vzdělání těla
volně voleni býti, nýbrž veškero volení se. Kristova. Veliký úkol, veliká důstojnost slu
strany lidské záleží v poznávání a uznávání hův církve svaté! Třemi členy ji vystíhá
a zkoušení, zdali lidé dotyční od Krista darů tuto apoštol, o nichž se hádají, jsou-li sou
k úřadu potřebných přiúčastnění byli. Pořá řadny vespolek čili jeden podřaden jest z
dek jest ten, že ti, jenž vůbec a bez urči nich jinému. Kdyby souřadny a jednoběžny
tého v oddílných církvech místa církvi slou byly, v jiném pořádku by stály a předchá
ží, předcházejí podle důstojenství pokládáni zela by věta k dílu posluhy před větou pro
jsouce, apoštolé, proroci, blahověstové; ná“ dokondání svatých co všeobecnější a neurčitá
sledují po nich ti, co jednotlivým církvem před určitou. Tudy lépe jiní drží, že dvě
představení byli, pastýři a učitelé, k nimž věty poslední k dílu posluhy a ku vzdělání
biskupi a kněží a jahnové či diakoni patří. těla Kristova rovnoběžny jsou udávajíce pří
Apoštoly klade na prvním místě a rozumí činu, za kterou dání byli apoštolé a ostatní
ty, jenž bezprostředně ode Krista vyvoleni náčelníci v církvi; článek první ale pro do
byli, jakož bylo dvanáctero jich Mat. 10, konání svatých, t. j. křesťanů, vytýká ko.
a panovati a dary obohacovati. (Cinil to
dříve co Bůh, nyní ale co Bůhčlověk všecko
naplňuje. Svatý Bernard vece, že Kristus
Pánem veškerenstva, Co jest na zemi a v
moři a v podzemí, se býti osvědčiv ještě i
toho, co zbývalo, vzduchu a nebe Pánem
chtěl se osvědčiti a tedy vstoupil na nebesa
atd. Ale musíme prázní světa, prázní po
chotí světských, prázni náruživosti býti, má-li
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nečný záměr, proč dotčení v. 11. náčelníci
tělo církve vzdělávati a dílo posluhy konati
mají, totiž aby se dokonalili a dovršili věrci
čili aby dokonalosti své dostihli. Svrcho
vaný účel tedy všeho posluhování a budo
vání v církvi jest ďokonání, dokonalost, do
vršitost, dokonalá úprava věřících, aby do
stihli toho stavu, té výše a míry, jaké se
od nich právem žádati může; dokonalost roz
umí se v poznání pravd Božích a ve svato
sti života. Pro dostižení toho svrchovaného
účelu dáni byli dotčení náčelníci církve k
dílu posluhy či v dílo posluhy, aby v posluze
církevní a v úřadech církevních pracovali a
působili; aby totiž učili, svátostmi přisluho
vali a povinnosti úřadu svého zastávali. Ze
slov těch odvětují otcové, že úřadové v cír
kvi jsou díla a posluhy a že S té strany
přede vším a více nežli se strany důstojno

první osobě. Sběhnouti se mají v Jednotu
véry a sice v jistou a určitou jednotu víry
rovně určité a jisté; obojí zajisté slovo stojí
v řeckém textu s artikulem, eig zyv čvórnra
zís mioremc; totiž míní se jednota ne leda

která alibovolná,

nébrž ta, kterou Kristus

zamyslil a kterou co účel veškerého půso
bení učitelského ustanovil. Vírou se rozumí,
jak na oce jest, víra v Krista Pána a po
znáním rozumí se dokonalé poznání, jak z
ř. t. viděti, kdež stojí čz/yroce a ne jenom
pouhé yvoocw. Víra ta a ta veleznámost má
býti u všech jedna a tatáž, aniž různé v ní

senáhledy
ukazovati
mají.
Víra
apoz

jsou pojmy příbuzné, ale nejsou tožné a po
znání jest vyšší stupeň víry, o čemž 1, 17.
Nedobře někteří vykladači mnějí řeč býti o
jednotě mez? vírou a poznáním a jednotu, 0
níž Pavel mluví, myslí býti tu, aby víra a
sti považovati se mají. Proto sv,
Rehoř poznání jedno byly, t. j. aby víra se na po
Veliký praví, že každý tím pokorněji a k znání povýšila; nedobře pravíme, poněvadž
službě Boží ochotněji se míti má, čím výše Pavel mluví o jednotě, jenžto rozličné osoby
v církvi postaven jest. Jaké dílo a jaká po svazovati má.
sluha by se rozuměla, ukazuje apoštol pří
Dí dále přístavečně a výkladně, předešlá
stavečnými slovy, jimiž slova ta vysvětluje, slova obrazem vysvětlujíc: (až se sejdem) v
an dí: ku vzdělání či vybudování těla Kri muže dokonalého; nedí V muže dokonalé v
stova. Ve slovech těch pojí se dvojí obraz, plurále, nébrž v muže dokonalého v singu
obraz stavby či domu a obraz těla; o obo láru, poněvadž veškery co jednu osobu po
jím Pavel výše mluvil 1, 23. 2, 20. 3, 6. a važuje. Staví dokonalého muže oproti dí
tudy obojí tuto spojuje. Církev jest stavba, těti a poznání či poznatek onoho naproti
jenž se neustále staví a vzdělává a lidstvo poznání či poznatku tohoto; jak 1 Cor. 13,
jest to živé kamení, z něhož se buduje, do 11. dí: Když jsem byl dítětem, mluvil jsem
konána pak bude stavba ta, až lidé vrcholu Jako dítě, myslil jsem jako dítě, ale mužem
svatosti v Kristu dostihnou; podobně čělu se stav vyprázníl jsém, co bylo dětinského.
se církev přirovnává, jenž neustále vyvinuje Jako se z nemluvněte a dítěte vyvinuje pa
se a roste a z nepatrnosti dítěte k dokona chole a v dálejším vývoji jinoch, až vak v
losti mužské dospívá.
muže dospělo a vrcholu vývoje svého dosti
Těmi slovy a větami udává svrchovaný hlo, tak i veškera církev, t. j. veškeří vě
účel zařízení Božího toho. Ale na jak dlou řící mají neustále růsti a prospívati v po
ho má náředba a ústava ta Boží trvati? znání a ve svatosti života. Mluví o církvi
Snad li jen na jistý čas, jak Zákon Starý co o jednotlivém člověku, aby jednotu, o níž
trval po půldruha tisíce let? O tom píše mluví, vysvětlil a aby každý pamatoval, že
Pavel: až bychom setkali se všickní v je nauka ta patří ke každému a že každý po
dnotu víry a známostí Syna Božího, v muže vinen růsti v Kristu v muže dokonalého.
dokonalého, v míru věku plnosti Kristovy. Mimochodem dotýkáme, že ze slov v muže
stupňové a řádové ti v církvi, vece apoštol, dokonalého, jak již sv. Augustin o Městě
zůstanou tak dlouho, až se všickni sběhnou Božím 22, 17. klade, odvětovali, že všickni
v jednu církev a v jednu víru, veškeru ne lidé v pohlaví mužském povstanou a Duns
svyornost mimo sebe pustivše, až dokonalého
Skotus tomu výslovně učil, že veškery ženy
poznání Krista a dokonalé křesťanské mysli vstanou v mužském poblaví. Ale, vece sv.
dojdou, t. j. ovšem řád církve bude trvati Augustin, mně se zdají lépe smýšleti, kteříž
až do přechodu časnosti ve věčnost, bude o vzkřísení obojího pohlaví nepochybují: tam
neustále trvati. Setkali se, vece, a klade, nebude chlípy a tělům se jenom vady ode
že z rozličných a různých stran přijdou a jmou, ana povaha přirozená jim zůstane; což
sběhnou se k jednotě církve, strany a růz bude k nové okrase, kteroužto se nevzbudí
nosti své zanechavše; méně vhodně jiní zlá žádost, — nebo takové tam nebude —
nébrž Boží moudrost se chváliti a velebiti
umí očividně všechny křesťany, an mluví v bude. Ano, vece dále svatý Augustin, Pán
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sám narovnávaje se Saducéy a říci moha, že
žena, o kterou spor vedli, mužem bude, ne
učinil tobo, nébrž pověděl: Při vzkřesu ne
budou se ani vdávati ani ženiti, nébrž bu
dou jak andělé v nebi. Mat. 22, 30. Vdá
vání náleží ženám a dí Pavel, že tam budou
osoby, jimž na světě přináleželo se vdávati,
že ale tam toho činiti nebudou. Leč o tom
viz Mat. 22, 30. Ještě pak jedním přístav
kem jednotu víry a poznání vysvětluje spolu
přístavek předešlý o dospělém muži více a
místněji určujíc, an dí: v méru věku plnosti
Kristovy. Slovo plnost, zAňovu«, nejoužeji
se poutá se slovem Krtstus a plnost Kristova
a věk plnosti Kristovy jest věk, jemuž plnost
Kristova příleží čili věk, v němž se plnosti
Kristovy dochází. Plností Kristovou se roz
umí plnost milosti a daru od Krista a věk
plnosti Kristovy jest věk, v němž křesťan
veškerých darů Páně plnou měrou přiúčast
nil se. "Fak vykládají jedni, an jiní jinou
vazbou svazují úžeji slova věku plnosti 4
slyší jimi věk plný, zletilost, jenž od Krista
přichází a se dává, aneb slyší Kristem ve
smyslu mystickém církev, plnoletost či zle
tilost v církvi. Smysl: až bychom sešli se
v míru věku, jenž od Krista má, že síly
mužské dostihl; aneb: až bychom dostihli
plného věku v církvi, podle 1 Cor. 12, 12.,
kdež Kristus církví sluje a Se v ní co dítě,
pachole, jinoch, muž vyvinuje, roste a doko
naluje mystickým spůsobem, když poznání
víry a život křesťanský se vyvíjí a vzrůst
béře. Ještě jiní, ač řídcí, berou slovo věk
ve smyslu postavy; jiní smysl praví býti slovo
plnost o dokonalosti berouce; až dostihne
me té dokonalosti mužské, kterou na Kristu
spatřujeme, podle čehož se Kristus předsta
vuje co ideál mužské. síly a krásy, církev
ale co taková, jenž určena jest jemu se do
cela připodobniti a obraz dokonalosti jeho
na sobě obnášeti. Ostatně z místa toho od
vozovali, že při vzkřesu z mrtvých všickni
v tom věku vstaneme, ve kterémž Kristus
byl, když z mrtvých vstal.
To pak má věk dozrálý a dospělý před
věkem dětinským a nedospělým, že stále se
drží jednoho, any děti od jedné věci ke
druhé snadno a neustále přecházejí, již to
již ono, jak se jim zabahne, chtějíce a na
ničem se neustanovujíce a napořád jako vě
trem nějakým hned na levo hned na pravo
se klátíce. Mají však veškeři křesťané býti
muži dokonalí a tudy se nemají dětem po
dobati. Tudy apoštol vysvětlujíc věk plnosti
Kristovy a záměr jeho udávaje vece dále:
abychom již nebyli dětmi vlajícími sé u ne
zmítali se každýmvětrem nauky skrze ošemet|

nost člověků, skrze chytrost
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bludu. Praví abychom již nebyli a béře
ohled na čas onen, v němž nejední křesťané
bludaři od pravé nauky odvésti se dali, ač
ovšem 1 ku příští prohlídá a napomíná ve
škery budoucí časy, aby se skrze bludaře v
pravé nauce zviklati nedaly. Děťtm?vece, any
děti, jak jsme pravili, nikde dlouho nepo
stojí, nébrž se jako rtuť mektají semo tamo,
či, jak apoštol jiným od vody vzatým obra
zem praví, dětmi vlajícími se či nepokojí
cími-se, již tam již onam se klonícími jak
lod, jenž brzo na levo brzo na pravo od
větrů pochýlena bývá. Nejednou také jinde
Pavel vystříhá podobným spůsobem a dí
Hebr. 13, 9.: Učením rozličným a cizím ne
dejte se svésti, a obrazu toho se vlání-se a
pohybování vody větrem i jinde písmo užívá
pravíc, že kdo pochybuje, podobá se vlnám
mořským, jež vítr honí Jac. 1, 6. atd., Jud.
12. n. Větrem nauky nazývá rozličné bludné
nauky, jenž rozličny a od pravé nauky od
ličny jsouce na mysl lidskou co na nějakou
loďku připadají a se obuřují podvrátiti a po
topiti ji usilujíce; velí však apoštol mužně ta
kovému násilí se vzpírati a proti němu bo
jovati. Bývají ale, jak doličuje Pavel, zmí
tány mysli lidské a rozpakovány skrze oše
metnost člověků, t. j. zlolidí, klamačů a
podvodníků, jenž pod zástěrou slibnou a ta
jemnou, ano posvátnou pokličkou bludy své
v mysl lidí vštěpiti usilují. Dí člověkůa klade
člověky naproti Kristu, jímž jedině člověk
se má dávati vésti. Užívá v ř. slova xvpele
vzatého od kostkářů, jenž rozdivných šmejdů
a rejdů pro oklamání lidí užívají. Sám pak
apoštol přístavkem nějakým to vysvětluje,
an dí: skrze chytrost ku podskočené bludů,
t. j. chytrost, která ku podskočení bludu se
přičinuje a působí. Bluď se vystavuje co
osoba, co podvodník a svůdce nějaký, jenž
jiné podskakuje, svádí, šálí, šidí a obluzuje.
I dí opět, že nemají býti takovými, jenžto
se dávají sváděti od chytrosti chytráků, kteří
bludům svým zjednávají moc a sílu jiné pod
skočiti, svésti, okyptati a oklamati.
Co tu negativně pověděl o nedávání se
svésti a nezůstávání v dětinství, to ihned
dále vyvinuje a vysvětluje, an dí: „Nébrž
(abychom) pravdu činíce v lásce rostli v ném
všelikterak, jenž jest hlavou, v Kristu. Vlastně
stojí pravdu činíce či dle ř. t. pravdďíce,pra
vdujíce ale; nám však se vidělo částici od
porovací hned na počátku položiti, ana věta
tím světlejší se stává. Pravdou, © níž tu
mluví, rozumí pravdu nauky, an ji staví na
proti bludu a pravdu činiti napomínaje velí
pravdu všady následovati, pravdy píleti, jí
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se držeti, k ní se touliti a ovšem všadyji
vyznávati a mluviti; ješto ale člověk s těží
se utřimuje v pravdě, nevede-li život podle
ni, tudy vulgáta překládá pravdu činíce, ji
životem naplňujíce; ač pojem výkonu ve
slově din9:Ve se nenalezá a od vulgáty z
vlastního přidáno bylo. Pílejíce pak pravdy

jováno skrze všeliký kloub nápomoci, t.j.ndpo
mocný čili skrze vazbu nápomocnou či pří
sluhovnou, takovou, kterou úd údu k zrostu
a vývoji napomáhá a přisluhuje. Vývoj a
růst ten děje se podle působení v míře jed
noho každého údu; těmi slovy udává,v jakém
poměru vzrůst onen stává se, totiž podle pů
sobení, jenž míře každého údu přiměřeno
jest, t. j. tělo ve vzrostu svém se vyvinuje
tím vývojem, jenž přiměřen jest míře kaž
dému údu vlastivé, tak že se na př. ruka
stejnou měrou vyvinuje jak noha, aniž noha
nepříměrně vzrůst béře nad ruku. V míře
tedy jest toli co podle míry, po míře, po
měrně, přístojně a vlastivě každému údu.
Vývoj v církvi neděje se stejně při každém
údu, nébrž podle stupně každému jednotlivci
přísvojně a vlastivě; každý stav, každý věk,
ano každá osoba dle své povahy se vyvinuje
v Kristu. V tom pak vyvíjení jest účelem a
záměrem svrchovaná dokonalost v. 13., což
nyní Pavel jiným obrazem opětuje, an dí:
ke vzdělání samého sebe, aby každý úd sebe
vzdělal příměrně k.hlavě a k celému tělu a
sám sebe zdokonaliv zdokonalil a dovršil
tělo samo, jenž jest církev. Ještě přičiňuje
slovo v lásce, totiž vzrůst činí a skutkuje v
lásce, ana láska jest obor, v němž se vzá
jemné k zrostu pomáhání děje; rozuměj vzá
jemnou lásku údův mezi sebou, beze které
lásky žádný úd neprospívá sám, aniž jiným
k zrostu dopomáhá nejsa spojen s jinými
údy. Láska jest dechem a duchem a duší
těla toho, církve.
Tu ale Pavel uchylku a odchylku svou
dlouhou přetrhuje a vrací se k započatému
napomínání. Dí:

máme v lásce růsti v něm všelikterak, v Ť. t.
místo v něm stojí sig avrov, v něho. Slovo |
lásce nejlépe se pojí se slovem vůstť a vý |

týká obor, kdež vzrostání naše se dítl má;
mimo obor ten nemohou údové mystického
těla Kristova se rozvíjeti a růsti. A vazba ta
předčí před tou, podle nížto se slovo v lásce
váže se slovem pravdu čťníce v ten smysl,
že ku pílení pravdy máme lásku připojovati,
aneb že pravdu s láskou vyznávati máme,
tak abychom pravdy se nehty zuby držíce
ty, jenž pravdy se nedrží, přísným chováním
neuráželi. Ještě jiní přivěšují slovo v lásce
ke slovu v něho a rozumějí, že v lásce ku
Kristu růsti máme. Ale, jak praveno, první
vazba předkuje, nejvíce k souvislosti přilé
hajíc a velí apoštol, abychom rostli v něho,
v Krista, t. j. ohledem Krista, an jest hlavou
těla a tudy údové těla bez ohledu na něho
nemohou prospívati v rostu, což Pavel ihned
dále vysvětluje pravě, že celé tělo oď něho
vzrůst béře. Slovem v něho, kněmu, ohledem
jeho, ele avróv se Kristus vystavuje co účel,
slovem č£ oť, z něhož, od něhož, kteréhož

o

Kristu ihned níže užívá, vystavuje ho co
zdroj a studnici života církevního a učí, že
jakož od Krista počátek béře, tak k němu
docela směřuje. Jiní čtou s vulgátou v něm
místo v něho a vysvětlují: skrze něho, vlivem

©jeho,
mocí
jeho.
—Máme
však
všehkterak
růsti, t. j. v každé straňě, v každém ohledu,
ve všech věcech, v nichž růsti přijde.
Objasňuje to slovy následujícími. Nebo
přičiniv ku většímu důrazu přístavek jenž
jest hlava v Kristu pokračuje dále; Odněhož
veškeré tělo skládáno a spojováno jsouc skrze

17. To tedy pravím a osvědčuji v
Pánu, abyste již nechodili, jak i pohané
chodí v marnosti smyslu svého, 18. za
temněný
majíce rozum temností, odci
všeltký kloub nápomocíi podle působení v míře
zeni
jsouce
života Božího pro nevědo
jednoho každého údu vzrůst těla číní ke vzdě
lání samého sebe v lásce. Od Krista či z most, jenžto jest v nich, pro osleplost
Krista co hlavy celé tělo církve se váže a srdce jejich, 19. ješto zoufavše sebe vý
jednotí vazbou a pažbou a napomáhá se tak dali v nestydatosti, v páchání nečistoty
vzrostu každého údu, an každý úd k rostu
ceiého těla podle míry své působnosti sku všeliké v lakotě. 20. Vy ale ne takto
tkuje. Dí: veškeré tělo a pro zmocnění dů naučili jste se Krista, 21. ač jestliže
razu klade slovo veškeré na prvním místě. jste ho slyšeli a v něm vyučeni byli,
Dí: skládáno a spojováno bývajíc v prae jak jest pravda v Ježíši, 22. abyste slo
sentě, poněvadž se neustále v Kristu skládá žili ohledem dřívějšího obcování starého
a Spojuje, ana církev v neustálém vývoji a
vzrostu se nalezá; neustále se věrec k věrci, člověka, kterýž se porušuje podle po
úd k údu skrze víru a lásku připojuje, aby chotíšalby. 23. Obnovujte se pak duchem
jedno tělo se stalo a jedna církev. Bývá pak spo mysli své, 24, a oblecte nového člověka,
|
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jenž podle Boha stvořen jest ve spra že i po marných ato jedině a výlučněvěcech
vedlnosti a svatosti pravdy. 25. Protož toužili. Příčinou takového těch pohanů po
stoupání bylo to, co Pavel ihned dokládá
složivše lež mluvte pravdu každý s bliž slovy:
zatemněný a pomračený majíce rozum,
ním svým, poněvadž jsme vespolek údové. odcizen jsouce života Božího pro nevědomost,
26. Hněvejte se a nehřešte: slunko ne jenžto jest v mích, pro zaslepenost srdce jejich.
zapadej na rozhněvání vaše. 27. Nedá Dvojí příčinu toho marného pohanů obco
vejte místa dáblu. 48. Kdo kradl, již vání udává podle dvojí stránky duchového
člověka, myslné a činlivé; k oné zří slova
nekrad, ale raději pracuj dělaje rukama zatemněný
majíce rozum, k této slova: odci
svýma, co dobrého jest, aby měl z čeho zení jsouce života Božího. Zatemněnost či
uděliti potřebnému. 29. Žádná řeč zlá zatmělost rozumu značí nevědomost a bludy.
z úst vašich nevycházej, nébrž jestli Řekové a Římané sice mnoho věcí znali
která dobra jest ke vzdělání víry, aby a mudrcové jejich nejenom o přírodě a 0
dala milost posluchačům. 30. A neza mravech, nébrž i o Bohu nemálo se ve spi
sech svojich rozšiřovali, přece ale pro nevděč
rmucujte Ducha svatého Božího, v němž nost a pýchu svou od Boha opuštění byvše
znamenáni jste byli ke dni výkupu. 31. zmarnělt v myšleních svojich a zatmíno jest
Všeliká hořkost a rozjařenost a hněv a nemoudré srdce jejich a zpošetělíjsou. Rom.
křik a rouhání odkliď se od vás se vše 1, 21. Takovými byli se myslné stránky své;
ale nejiná povaha zračila se ve stránce ži
likou zlobou. 32. Buďte raději vespolek | vota mravné. Odcizení byli života Božího,
dobrotivi, milosrdni, odpouštějíce jeden t. j. života, jenž z Boha pochází, života du
druhému, jak 1 Bůh v Kristu odpustil chovního, jenž tuto počíná vírou a Sprave
vám.
dlností, a v životě věčném se bláhou doko
nává a dovršuje; život ten Božím životem
jest, poněvadž z milosti Boží vychází. Jiní
stručněji berou slova ta a smysl udávají:
kujíc, co v. 1. slovy abyste hodně chodili atd. cizi jsouce života a obcování, jež Bůh usta.
positivně vyslovil: To tedy, abych opět ke novil a přikázal. Genitiv zov de00, Božího
svým napomínáním zašel, pravím a osvědčuji jest genitiv původu 1 tuto; ale tu se jedná
v Fánu; ne svým vlastním jménem ani osvé o mravný život toliko, tam ale o celý obrod,
ujmě to činím, nýbrž v moci ode Pána mně jejž Bůh skrze Ducha svatého působí Rom.
dané. Abyste již nyní, vece dále, když jste 8, 2. a jehož pohané docela a zhola prázní
se na víru obrátili, nechodili a. neobcovali, byli. Obšírnější ten výklad předčí. Příčina
jak i pohané ostatní chodí; praví %,také, že toho pohanů odcizení od života Božího byla
ostatní pohané posaváde obcují tím spůso ta, kterou Pavel ihned udává: pro nevědo
bem, jakým obcovali Efešané a druzí čte most, ježto jest v mích pro zaslepenost srdce
náři listu přede svým víry Kristovy ujetím. Jejich. Příčina odcizení jich od života Bo
Přidává t. ř. slovo ostatní, ale vulgáta ho žího jest tedy nevědomost a ta nevědomost
nečte ani rukopisové ABDFG; ke smyslu povstala ze zaslepenosti či z kamenělosti, jak
vhodně přiléhá ovšem, ale proto tím více v ř. t. jest, ze zarytosti, zatvrdlosti a tedy
podezřelým jest. Opustili cestu pravou a nevědomost ta byla zaviněná; slova ze zaslep
chodí po cestách tmavých, vesehli se zle či losti podřadna jsou slovům pro nevědomost
níce a plesalt ve věcech nejhorších. Prov. 2, a vece apoštol, že cizota jejich k Bohu ze
13. 14. Chodili oni, jakož vy teď choditi ne zavinilé nevědomosti a tudy z hříchu po
máte, v marnosti smyslu svého či mysli svojí, vstala.
Místněji pak volí apoštol a rozvinutěji
Mysl jest nejvyšší mohutnost v člověku,
která jej vede, aby všady rozumně a mravně ji dolíčiti a vysvětlujíc ji praví: ješto zou
sobě počínal a všady pravdy v poměrech favše se vydali v nestydatosti v páchání ne
nauky i života pilen býval. Mysl-li opustí čistoty všeliké a lakotě. Místo zoufavše, což
směr ten a vydá-li se v marnost, tedy ve s vulgátou čtou rukopisové DEFG a pře
škery ostatní mohutnosti zmarnují a ješitní, klad syrský, čte lepšítext řecký: amnAynxozes,
jak viděti u opilce, u smilníka a u každého, ješto odtrnuvše, ztrnuvše, bezcitnými se
jenž náruživosti nějaké oddalse. Celá mravná stavše, zmozolněvše, všeho citu a všeho svě
a rozumová povaha pohanů byla ode pravdy domí pozbyvše a tudy jako dobytek se na
odvrácena a zatonula v marnosti a ješitnosti, zbrodně a nepravosti slepě vydavše. Vychází
netoliko že marným bohům sloužili, nébrž čtení to na stejný smysl se čtením zoufavše,
Vrací se Pavel ku napomínáním, jejichž
řády byl v. 4. přeryl, a vece negativně 0pa
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rozpačivše se; zoufavše totiž a o tom zhola Krista přijavše. Dokládá ale hned větu: ač
pustivše, že by mohli jinak živi býti a že jesth jste Ho slyšeli a v něm vyučení byli, jak
život cudný a čistý možný jest. Seneca (ira jest pravda v Ježíši. Mluví s pochybenstvím
2, 8. n)dí: „Nač mluviti podrobně? Když nějakým, buď maje před očima ty, jenž od
vidíš náměstí množstvím naplněné a ohrady něho vyučení nebyli, o nichž pochybovati
všechny lidem natlačené a onen okol, v němž mohl, zda pravého a přesného i čistého učení
největší díl lidu se ukazuje, toho věz, že tam ©o Kristu dosáhli; buď raději tak mluví, aby
toli nepravostí jest, koli jest lidí. Jest to tím více vzbudil, ponukl a pobídl jich k ná
schůze šelem, leč že šelmy mezi sebou po sledování a zachovávání tolfo, co jim velí.
kojny jsou a vespolek senekouší, ti ale (lidé) Jestliže, vece, jak nepochybuji, pravou nauku
vzájemným sápáním se kochají. Tím pak se jste obdrželi a-dověděli se, v čem obecnost
zvláště liší oni od němé tváře, že tato k těm, a společenství s Ježíšem záleží, ovšem se
co je nakrmují, krotnou, zuřivost oněch ale propůjčíte napomínkám mojim. Slovem sly
i ty sežírá, kteří ji živí. Všecko je plno ne Šeli jste první učení, slovem v něm, v Kri
pravostí a zbrodní a každým dnem roste stu vyučení jste byl? dalejší pokrok jejich v
křesťanství vyličuje; v něm, v Kristu, zajisté
v zoufalost tu, poněvadž nedržeh o budou značí bytování v Kristu, což obrácením na
cím životě a 0 spravedlnosti a 0 svatosti víru se stalo. Praví v Ježišť a nedí v Kristu,
Boží neměli toho pojmu, jenž by je byl k neklada jméno úřadné, nébrž osobné, ohledem
životu docela mravnému uspůsobil. V té zou na Gnostiky některé, kteří nějaké ideálné a
falosti vydali sebe,vece; s důrazem sebepraví, vzdušné křesťanství zosnovavše Ježíše a Krt
aby vystihl svobodu a zvůli, s jakou se o sta různili a rozdělovali, a poněvadž se ke
vlastní újmě vydali v nemravy. Jinak v li stránce mravné obracuje, která v osobě se
stu k Rímanům 1, 24. dí, že Bůh je vydal, více než v důstojnosti ozračuje a poněvadž
t. j. dopustil, aby padli v nepravosti: obojí Ježíše co vzor vystaviti na mysli chová. Slova:
představa pravdiva jest, o čemž viz Rom. jak jest pravda v Ježíši vyznačují spůsob,
1, 24., obojí právo svoje má a podle po jakým uslyšeli a vyučení byli a očividně zří
třeby užívána býti může. Vydali sebe nesty k slovu ne tak jste vyučení byli. "Ta pak
datosti, acekyele, vilné rozpustilostia nezbed pravda v Ježíši, které jste se naučili, jest:
nosti a chlipné drzosti; nestydatost se co abyste složili ohledem dřívějšího obcování sta
osoba překupnice považuje, které se. pohané rého člověka, jenžto se porušuje podle žádosti
docela ve službu podmanili. Vydali se jí v bludu. Kdo pravdivě v Kristu Ježíši vyučen
páchání nečistoty všeliké. Nečistota a smilství jest a v Ježíši se nalezá, ten svatě žíti po
byly hlavité nepravosti pohanů, kteréž také vinen, a starým člověkem býti a v Ježíši
bohům a bohyněm ke cti odbývali. Aby stu Kristu bytovati se vespolek potýká a sobě
peň, v němž se pohané zbrodni té vydávali, odporuje. Slova abyste složili atd. táhnou
vylíčil, dokládá: v lakotě, s dychtivostí, ne se k slovům předešlým pravda v Ježíší a'
nasyceností.
Slovo řecké nmAsoveéíe,
latinské
vystihují pravdu evangelia se stránky mra
avariha značí prý přílišnou žádost, chtivost a vné, ač jiní slova ta svazují se slovy vyu
lakotnost buď po jmění, buď po cti, buď po čení jste aneb dokonce se slovy abyste již
požitbách a pochotěch. Smysldle toho: vydali nechodilt v. 1%. je spojují; poslední nedo
se v páchání smilství se vší lakotou a snějakým bře, poněvadž libovolně a násilně, prvnější
útokem, na překot, klopotem, úprkem, druh pak dosti přiléhavé a shodně, jenom že
druha předstíhajíce. Leč jiní vykladači na slova jak jest pravda v Ježíši se Co mi
mítají, že slovo zAsovstí« neznačí jiného leč mochodný stavek toliko považují. Složiti a
lakomství a že Pavel tu slovem tím vytýká se sebe svlécí mají starého člověka; podoben
druhou hlavitou a stežejnou nepravost po ství vzato ode svlékání a oblékání roucha,
hanů, chtivost jmění a majetků dočasných a jehož apoštol nejednou také jinde Rom. 13,
bezohledné a nesvědomité shánění; leč pr 12. 14. užívá. Starým člověkem rozumí Pavel
vnější výklad téměř opanoval.
starou, ke hříchu sklonnou, v nepravosti si
Vylíčiv nestoudné a nezbedné obcování libující povahu, kterou jsme zdědili po Ada
pohanů staví nyní naproti tomu nynější život movi a ve kteréž lidé neobrození chodí a
křesťanů Efesských. Vece: Vy ale ne takto obcují. Dí pak podle či ohledem dřívějšího
naučili jste se Krista totiž znáti, jeho nauku obcování, aby vystihnul, v čem starého člo
nepoznali jste s té strany, že byste mohli věka svléci mají a v čem to složení jeho
v takové chtíče se vydávati; úskrovem ně záleží; záleží ve složení a odříkání přede
jakým vece takto, chtěje vlastně říci: Vy pak šlého hříšného živobytí a dí Pavel, že člověk
docela jinak vyučení jste v Kristu, víru v křesťan z osobnosti své předešlé v nový stav

| chtíč
hřešiti
aubývá
stydlivosti“
—Padli
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obrodu nic nebrati a nepojímati nesmí, nýbrž
veškeru svou osoblivost pohanskou složiti a
svléci a sníti musí. Praví o tom starém člo
věku Pavel dále: jenž se porušuje podle po
choté šalby. Porušuje se, dí, nedí porušen
jest, poněvadž zkáza mravná vezdy více a
vice se rozjídá, až člověk v bezednost ne
pravosti upadá. Děje se porušení to podle
pochoté šalby. Salba se tu zosobňuje a při
pisují se jí pochotě či chtíče neb žádosti,
šalbou pak či klamem rozumí se hříšný ve
člověku popud Rom. 7, 11., hříšná náklon
nost, schýlenost a pochylost k zlému, která
člověka úlisností svou ošemetnou obluzuje;
připisují se jí pochotě či chtíčové, jimiž ona
co sluhami a nástroji svými člověka zkaziti
usiluje, a genitiv šalby jsou pochotě od šal
by povstalé, nastrojené a upravené. Jiní berou
slovo šaldby za genitiv povahy a kladou po
dle pochotí šulebných, podle pochotí, jenž člo
věka oklamávají a zavádějí, hřích a nepra
vost mu co předmět.žádoucí a oblažující před
stavujíce a vyličujíce, an přece jen ke zkáze
a záhynu vedou.
Tak zápornou stránku nového života vy
líčil. Ale na té nesmí člověk přestávati, nébrž
ku kladné přistoupiti, se povznésti musí. O
té dí dále: Obnovujte se pak duchem mysli
své a oblecte nového člověka, jenž podle Boha
stvořen jest vespravedlnosti a svatosti pravdy.
Recký text zůstává lépe při infinitivu a tu
bychom přeložiti museli abyste obnovovali se
u oblekli se; četla vulgáta avavsovo9e místo
ovavsovoVau, Obnoviti se mají duchem mysli;

duchem, t. j. ohledem ducha mysli a roz
umí myslívyšší života lidského mocnost a
duchem mysli rozumí nejvniternější stránku
mocnosti té a chce říci, aby obnovili se po
dle celého vniterného člověka, dle vůle a dle
rozumu. Obnova hříšníka záleží v odložení
zla a bludu a obnova spravedlivého záleží
v neustálém v dobru prospívání a k svato
sti pospíchání. Tak velí Rom. 12, 2. Na
pravte se v novotě mysli své. Velí, aby mysl
vezdy ve službě Božího zákona působila a
skutky mravné vyvodila. Obnova mysli děje
se ovšem od Boha skrze Ducha svatého Tit.
9, 5. n., ale poněvadž také člověk spolupů
sobiti musí, tedy napomíná Pavel obnovovati
se a rod starý od sebe odbývati. Proč ctnost
člověkem a proč člověkem nazývá nepravost?
Poněvadž člověk se ukazuje skutky dobrými
neb zlými, dí sv. Zlatoúst. — Obnova se
neustále díti povinna. Obnovovati potřebí se
neustále a neustále sobě přivolávati slova
Zalm. 76, 11. Nyné započnu. Nemůže duch
stárnouti, jenž ustavičně na novo započíti se
snaží, vece sv. Řehoř Veliký. Sv. Antonius
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| velel poručencům svojim: Synové moji, my
slete každého dne, že jest to den první, na
němž jste Bohu sloužiti počali!
Obnova ta má k tomu dospěti, aby člo
věk docela novým a jiným stal se člověkem,
než jakým byl přede svým ku Kristu obrá
cením. A to dí Pavel slovy: Oblecte nového
člověka, jenž dle Boha stvořen jest. Novým
člověkem rozumí novou povahu, podle níž
člověk k dobru se kloní, v Bohu a V zá
koně jeho se kochá, v nevinnosti a sprave
dlnosti chodí. To pak se uštědřuje člověku
od Boba a jest novým stvořením, ač ovšem
člověk si obnovu tu přisvojiti a v nového
člověka se oblécí musí; tudy dí: jenž dle
Boha stvořen jesť, jak dříve pravil: Oblecte
se. Otvořen, vece, nedí stvořován, poněvadž
obrod se od Boha najednou uděluje, maje
nápotom více a více se rozvíjeti v životě člo
věka. Dí: dle Boha, dle vzoru Božího a pro
hlídá ke stvoření lidí prvotnému v ráji, 0
nichž se dí Gen. 1, 27., že dle obrazu Bo
žého stvoření byli a se ve spravedlnosti a sva
tosti nalezali. A proto přičiňuje také tuto
Pavel: jenž stvořen jest dle Boha ve sprave
dinosti a svatosti pravdy. Spravedlností roz
umí pravý stav a řád, tak že duše Bohu,
tělo duši se podrobuje a pleť docela duchu
podmaněna ostává, jenom co troud a popud
a vznět k dobrému slouží, proti duchu ale
vzpírati se neodvážíc. Svatost není jiného leč
právě ta spravedlnost ohledem a vztahem k
Bohu se jevící a naskýtá myšlénku, že člo
věk obrozený veškery ctnosti své ohledem
na Boha vykonávati má, Ale co chce apo
štol tím, že dokládá genitiv pravdy? Nejed
něm se vidí genitiv ten býti genitivem po
vahy, an ji pokládají ve svatosti a sprave
dlnosti pravé, takové, která před Bohem
platí a obstojí a není pokrytecka a licoměrna.
Leč lépe jiní genitiv podinětu přijímají a
praví, že Pravda se tu zosobnuje, jak vý
šeji v. 22. Sšalba zosobněna byla; starého
člověka popouzela šalba, nového vede Pravda,
L.j. pravda víry křesťanské, jenž jest pra
vdou po přednosti. (Svatost k Bohu, spra
dlnost k bližnímu potahují někteří.) Tím
spůsobem spravedlnost a svatost vystavují
se co vlastnosti pravdy, jenžto se na obro
dném člověku vyskytují. Chce Pavel, abychom
denně svlékali staré obyčeje a zlé náklon
nosti umrtvovali a odporné jim ctnosti v
duši své vštěpovali, rostili a obtužovali sna
žíce se k vrcholu spravedlnosti a svatosti
dostihnouti a neustále se obnovujíce v Bohu,
abychom nikdy nezestařeli a nezvetšeli a
obrazu Božího v nás znova vštípeného ne

potratili a nepokáleli.
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Již pak všeobecná napomínání předeslav děje. Jakým během by se díti mělo, aby ve
a jimi sobě cestu ku zvláštním upraviv dále hřích nepřešlo hněvání, ukazuje Pavel, an
pokračuje a v podrobnosti se schylujíc vece: vece: Slunko nezacházej na rozhněvání vaše
Protož složivše lež mluvte pravdu každý s blíž či na popuzení, roztrpčení, rozjitření vaše.
ném svým. Jednotlivá napomínání dává v Velí, aby hněv co nejspíše přestal a poklidu
následujících větách, ješto není dosti a ne srdce jakož 1 smířenlivosti ustoupil; užívá k
stačí při všeobecnostech ostávati. První před tomu přísloví běžného, jehož také Pythago
pis jest o mluvení pravdy a odložení lži v rovci užívali. Kdyby snad po celý dentrp
obcování s bližním, ana se mu ta povinnost -kost a kyselost a rozjitřenost trvala, uložiti
před jinými pro čtenáře potřebnou býti vi se, zapadnouti a ulehnouti má při západě
děla, bez mála že lež za hřích nepokládali
slunka. Svatý Jan Almužník, patriarcha Ale
za pohanství svého. Udává důvod toho, proč xandrijský, poslal doslovně presbytera či kněze
pravdu mluviti máme: poněvadž jsme vespo k Niketovi patriciovi, jenž na něho zanevřel,
lek údové a úd údu tak blízek, tak úzce a a vzkázal mu: Sřunkojiž zachází; načež tento
k Janovi ihned se vydal a s ním se smířil.
těsně s ním spojen, sjednán a sjednoceujest,
že nemožno, aby vespolek se klamati a sá Sv. Anton poustevník, jak o něm sv. Atha
liti měli. Ud upřímě druhému údu činí slu nas vypravuje, říkal, že netoliko nade hně
žbu, aniž u př. ruka oklamává nohu, nena vem, nébrž nad žádným hříchem naším slunko
strkuje jí na cestu kamení a opuky; aniž nemá zacházeti. Vyvrhni hněv ze srdce, dříve
oko nohoum ukrývá propast, nébrž čiře a než zajde světlo to vidomé, aby tebe neopu
pravdivě se jim v tom otvírá. O poměru tom, stilo Světlo ono nevidomé, vece sv. Augustin.
že jsme sobě vespolek údové, sv. Pavel ob — Alei jiný předpis přičiňuje Pavel, an dí
šírněji mluví Rom. 12, 5. 1 Cor. 12, 15. n. Nedávejte místa dáblu; slova ta ve vulgátě o
Pravdivost a čirost jest etnost křesťanská a sobě stojí, ale v textu řeckém lépe se přiva
volili křesťané raději smrt podstoupiti nežli zují ku předešlé větě, ana udávají druhý spů
se lži dopustiti prohlídajíce k tomu, co dí sob, jakým člověk při hněvě má se hříchu
uvarovávati: aniž dávejte místa ďáblu, t. j.
Pán o sobě Joan. 14, 6. Já jsem pravda.
Co ihned klade apoštol: Hněvejte se a příležitosti a námětu ku působení a osnování
nehřeštťe,což vzato jest ze Zalm. 4, 5.,to jiní léček a záloh svojich. Rom. 12, 19. Dí:
překládají také tímto spůsobem: Hněváte-lí Odložte záhy z mysli svojí hněv, aby vás
se, nehřešte; to sice dobrým výkladem jest, ďábel ku pomstě a ku křivdám nepopudil,
leč přeložiti tak nelze. Aniž pak slova ně
ješto popuzená mysl v nestřízvosti trvá a ne
vejte se a nehřešte něco závadného do sebe dosti bdějíc snadno ode ďábla k rozličným
obsahují. Nejprv říci třeba, že nejednou v hříchům lákána a zlapána býti může. Také
písmě sv. se pojí slova souřadně, an jedno jiným spůsobem v samé církvi z nesmířenlivo
druhému se podřaduje. Důraz spoléhá tu sti mohou jiné nedověcnosti povstati. Někteří
na slově nehřešte a slovu tomu slova Hně sice místo ďáblu překládají utrhači a vysvět
vejte se jenom za podklad slouží, podobně jak Jují, jakoby Pavel pravil: Nedávejte příčiny
Mat. 11, 25. slova skryl jsť slouží za podlohu utrhačům ku pomlouvání vás. Leč slovo
a podstavek slovům a zjevil jsi dětem. Což draBodos, diabolus, když přídavně nestojí, ný
1 jinde nejednou shledáváme, na př. Jes. 12, brž substantivně se klade, vezdy v Nov. Z.
1. Jer. 10, 24. Dí apoštol: Při hněvu vašem dábla znamená. Nejední přilicují hněv včele,
nepostíhej vás hřích; tak hněv svůj proje jenž ze hněvu a pomsty někoho uštíkajíc že
vujte, abyste při tom nikdá hříchu se ne hadlo ztrácí a druhdy se i života zbavuje.
dopustili. Udá-li se vám rozhněvati se, ne Žalm 117, 12. David nepřátely své včelám
dejte se hněvem odvléci a odsunouti. Podobně připodobňuje, an dí: Obklíčily mne včely.
podmínečně mluví Ecel. 30, 9. Lahoď synovi Ukazují tuto vykladatelé na Aristotela, že
a nažene ti strachu, pohrávej s néma zarmouti Alexandru radil urážkami pohrdati a nikdá
tebe, t. j. budešli mu lahoditi, budeš-li s ním se k hněvu nedávati popouzeti, a Seneka při
hráti. Nevelí tedy apoštol, aby se lidé hněvali, pisuje k velikoduší, když někdo uražena se
ale anl nezakazuje, ješto jest hněv také posvá při urážkách necítí. (De ira 25.) Sv. Zla
tný,když kdo se hněvá pro urážku Bohu, pro toúst o tom zvláštní knihu napsal, že nikdo
křivdu bližnímu učiněnou ; ale ten hněv po leč od sebe uražen býti nemůže. Ostatně
vinen vezdy s láskou býti spojen a vezdy k při slovech: Nedejte místa ďáblu otcové na
nápravě hříšníka má prohlédati, nikdá choutce pomínají obraceti slova ta šířeji na všelikou
pouhé nelichotě. Jiní čtou otazně: Hněváte pochoť a všelikou ke všelikým hříchům pří
se? I nehřešte! Smysl týž všady ostává, ležitost.
Přechází odtud na jiné napomínání, an
avšak vazba taková jenom ve velké vášni se
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praví: Kdo kradl, již nekraď, nébrž raději
pracuj dělaje rukama svýma, co dobro jest,
aby měl z čeho uděliti potřebnému. Místo kdo

kradl stojí v ř. t. krádce či kradatel, an stojí
příčestí 0 xdézzrwv,kteréž odbývá místo sub

stantiva. Slovo krásti béře se tu ve smyslu
širším, jak i v sedmém přikázání Něpokra=
deš se šířeji béře, značíc vůbec šiditi, šáliti,
ubírati, ustraňovati, odnímati a neprávě za
držovati. Některým a jmenovitě Estiovi se
vidí, že Pavel o náhradě přičinuje, an vece:
již nekraď více, poněvadž kdo nevrací a ná
hrady nečiní, zlodějem a krádcem býti ne
přestává. Leč Pavel nemluví o náhradě, po
něvadž se to samo sebou rozumělo, že bez
náhrady a návraty není odpuštění a poně
vadž Pavel celé theorie tu předkládati ne
hodlá. Ale za to mluví o jiné náhradě, an
vece: raděj pracuj rukama dělaje, co dobro
jest, aby měl z čeho uděliti potřebnémuči nu
znému. Dí: Pracuj rukama dělaje, co dobro
jest a staví to dělání dobra naproti krádeži
co zlodějství, an tenkráte rukama svýma zlo
děl či zlo činil a dělal. Vidí se některým,
že prohlédá Pavel k domněnce Židů býti do
voleno z věcí ukradených chudé a nuzné pod
porovati; než sv. Pavel vůbec mluví a mluví
ku pohanům, ač ovšem domněnka ta zlá se
vyvracuje naukou Pavlovou tu položenou. Dí
pracuj, netoliko aby zahálky se varoval, jenž
mnohému zlu učí Ecel. 33, 29., a netoliko
aby náhradu učinil a sobě věcí zaopatřil k
životu potřebných, aby již dále po cizím sa
hati nemusel; nébrž nad to praví: aby měl
z čeho uděliti nuznému ; a ovšem viděti, že
se pokání nějaké za hřích předešlý ukládá a
sice dvojí, jedno slovem pracuj, druhé slovem
udělitií nuznému naznačené.
Ode skutků se opět k řeči vraceje dí:
Zádná řeč zlá z úst vašich nevycházej, nébrž
jestli ktérá dobrá jest ke vzdělání víry, aby
dala milost posluchačům. Reč zlá jest řeč
hnilá, mrzutá, shnilá, zetlelá, zkažená, spu
chřelá a zkazilá, neužitečná a daremná, jenž
není totiž osolena moudrostí, nébrž věci ob
sahuje a pronáší, jimiž dobří mravové ujmu
a urážku berou; jako žaludek sobě oškliví
krmi stuchlou a nahnilou, tak duch křesťana
má utíkati mrzutých a špatných řečí. Ovšem
kde nemá vycházeti řeč zlá, tam srdce musí
dobro a zbožno býti, ješto z plnosti srdce
mluví. Překládáme jak obyčejně žádná řeč
dle genia jazyka našeho, ač v ř. t. stojí:
Všeliká řeč zlá nevycházej. Nébrž jestli která
jest dobra ke vzdělání víry; ta vycházej z
úst vašich, která k tomu přispívá, aby víra
vzdělána, pobožnost rozmnožena, ctnost upe
vněna byla a více a více rostla bohumilá po

pravdomluvnosti a smiřlivosti,
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vaha církve. Tak vulgáta čte a sníDEFG;
ale rukopisové lepší čtou vzdělání potřeby,
noste, t. j. aby se potřebě vyhovělo a vzdě
lání toho došlo, kteréhož potřeba vymáhá a
okolnosti žádají a potřebuje-li bližní poučení,
aby se mu poučení, potřebuje-li napomenutí,
aby se mu napomenutí, potřebuje-li potěchy,
aby se mu potěchy dostalo. Tudy dokládá
apoštol záměr řeči příhodné udávaje: aby dala
mlost posluchačům. Reč dává milost poslu
chačům, když Bůh řeči té užívá, aby milostí
svých lidem udělil; stává se to, když poslu
chačové ve víře a mravech skrze řeč se
vzdělávají a budují. Nelepo a nepříhodno
vysvětlují někteří vykladači: aby byla vděk,
aby byla mila, příjemna posluchačům jak
blahovůně nějaká; leč ne každá řeč, jenž ke
vzdělání slouží, bývá příjemna a Pavel sám
nejednou mluvil, čím posluchači se zarmoutili
2. Cor. 7, 8. n., a nad to výklad ten odporuje
mluvě řecké, ana frása ydomwdičova

vezdy

znamená jen milost dávati, udělovati a uště
dřovati. Jak.
Ješto ale
církev ovládá
cela protiví a

4, 6. 1. Petr. 5, 5.
zlé řeči Duchu Božímu, který
a ve křesťanech bydlí, se do
jemu příkoří a takměť smutek

činí, tudy vece dále sv. Pavel: A nezarmu
cujte Ducha svatého Božího, v němě zname
náni jste bylů v den vykoupení. Mluví 0 Sv.
Duchu po lidsku a po člověcku připisuje mu

strázně a vášně a ovšem tedy zármutek nad
řečmi zpukřelými a zlými a špatnými, any se
svatostí jeho docela se potýkají. Pro vytknntí
většího důrazu dí Ducha svatého Božího, aby
pych ten tím více ozračel. Podobně i Her
mas [I, 10, 3. napomíná: Netrap ducha Bo
žího v tobě přebývajícího, aby snad nedomlou
val se Boha a neodešel od tebe. Jaká to idea
plná lásky! Duch svatý rmoutí se nade zlem,

moha přísně kárati! Jest Duch svatý zajisté
Duch lásky, jenž lásku Boží v útrobu lid
skou vlévá Rom. 5, 5. Pro lásku svou knám
dává nám svědectví, že syny Božími jsme
Rom. 8, 16. a nedáváním svědectví toho nám
známu činí truchlivost svoji. Podobného vý
roku Jesaiáš prorok o Židech užívá o nich
řka, že trápili svatého Ducha Jeho. Praví
o Duchu svatém, že v něm znamenání byli
ke dní vykoupení a tou výpovědí dává po
hnutku, pročby Ducha zarmucovati neměli.
Duch svatý vás znamenal a spečetil (1, 13.),
dal duši vaší pečeť a znak, že jste Synové
Boží a že Bohu patříte a že dědictví králov
ství nebeského vám na jisto připadá. A sice
znamenání jste byli ke dni výkupu, t. j. do
stali jste pečetě té, abyste ji a znak její za
chovali až na den výkupu, do dne vzkřesu a
věčné blaženosti, abyste totiž tehdá po znaku

124

Efeš. V, 1—21. Dálejší napomenuti k bohulibému životu,

tom poznáni a k věčné slávě synů Božích
připuštěni byli. Praví Pán Luc. 21, 28. o
tom vykoupení: Pozďvihněte hlav svojich, po
něvadž se přiblížilo vykoupent vašé a Pavel
Rom. 8, 23. vece: My v sobě stenáme usynční
synů Božích očekávajíce vykoupenítěla svého.
Ješto tedy Duch svatý takovou milost vám
prokázal, ovšem nespravedlivě a nevděčno
jest zarmucovati Ho a svatokrádeži se po
dobá, poněvadž pečeť, kterou vás označil, ru
šíte a trháte. Sv. Zlatoúst vece: Máš ústa
duchovní značená Duchem svatým, považ, ja
kou důstojnost má ústo tvoje ! Považ jaké ho
stiny ústo tvoje účastno bývá! Považ, s kým
za doby tajny (mše sv.) stojíš, s cheruby totiž
a se serafy. V nebesích přítomen jsi, 5 an
jely obcuješ, pocelkův Božích udůstojen bý
váš; a ty bys chtěl mluviti věci, jimiž Duch
sv. zarmoucen bývá? Ostatně že vykoupením,
apolytrósou konečná poslední výbava se roz
umí při Páně příchodu, když svízelové, hří
chové a smrt docela odbyty a vybyty budou
a věčná blaženost nastane, již výše 1, 14. po
vědíno bylo.
Ještě dále pokračujíc od řečí přechází
na vniterné žádosti a vášně. Dí: Všelhká
hořkost a rozjařenost a hněv a křik a rou
hání odkliď se od vás sevšelikou zlobou. Hoř

nuje tím slovem veškery urážky bližního, jenž
ze zlosti pocházejí. Všechný ty necnosti mají
a mohou s milostí Boží se odkliditi a ode
jmouti, přemoci a překonati skrze trpělivost.
Nebo, vece sv. Cyprian, když křesťan z bouře
hněvu a jitřenosti se v tichém přístavě Kri
stově ocitnul, nesmí nic z těchto věcí Pavlem
tu haněných u sebe přechovávati. A Efrém
vece, že ten, kdo urážky v paměti chová,
pěstuje v ňádrách svojich hada více sobě než
jiným škodného. Athenodorus radil Augustovi,
aby ve hněvu nic nemluvil a nečinil, leč čty
ryadvacet písmen abecedy řecké vyčte. Kato
pravíval, že se hněvivec nerozeznává od ší
lence, leč kratší dobou šílenosti. Nesluší ale
přestávati na pouhém zlého utíkání, nébrž
potřebí také ctnostmi se opatřiti a sice těmi
přede všemi, kteréž předešlým vadám naproti
čelí. A tudy vece: Buďte raději vespolekdo
brotivi, t. j. lahodni, vlídni; stojí slovo to na
proti hněvu, jenž nehasne hněvem, jak oheň
nehasne ohněm. Dále velí, aby mělosrdní
byli, abý se všelijak i nehodným a nepřáte
lům dobrotou propůjčovali, jest vyšší stupeň
dobroty. Nějakým výkladem přidává Pavel:
odpoušťějícedruh druhu, jak t Bůh v Kristu
odpustiě vám vydav jej na smrt kříže a skrze
něho svět s sebou smířiv 2. Cor.5,19. Béře

kost lahodě protivna jest a značí povahu u-.
rážlivou a nenávistnou; 70zjařenostjest zbou
ření mysli ku hněvu, rozhněvání se, roz
jitření mysli; kde rozjařenost, tu neustálí, tam
hněv povstane, jenž hledí všelijak vymstíti
se na nepříteli, z čehož nezřídka povstává

pohnutku k milosrdenství od Boha,jakijinde

křik Či skřekání, jaký na př. povstal Act.
23, 9., když Pavel byl před Židy mluvil o

se k Bohu co ke vzoru našemu potahuje.
Mat. 6, 14. 18, 21.

Tomáš Morus říkal, že

pohané ovšem dobrodiní v prachu, urážky ve
mramoru zapisovali, že ale křesťanům právě
opak toho činiti náleží. Kdo jiným urážku
odpouští, vece sv. Zlatoúst, ten i své itoho,
jemuž odpouští, duši prospívá. Podobně vece

svém ku pohanům poselství, sv. Zlatoúst

Col. 3, 12.

jmenuje křik koněm hněvu. Vyšší stupeň
křiku jest rouhání, zlořečení proti bližnímu
pronešené; souvislost zajisté nasvědčuje, že
řeč nejde o rouhání se Bohu. Konečně do
týká obecného všech těch vad a zlost zá
rodu a kvasu, an vece se vší zlobou a zahr

někdo proti -druhému stížnost, jakož Pán od
pustil vám, tak 1 vy.
Tu vrchuje řeč jeho, an Boha co vzor
křesťanům vystavuje. Nemíní ale ihned my
šlénky té zanechati, nébrž vývodky některé
z ní činí hned v následující kapitole.

Odpouštějte sobě vespolek, má-lť

Hlava V.
Napomíná, aby Boha následujíce lásky píleli
1. 2., aby se vilnosti, lakomství a jt
mých nepravostí vystříhali 3—5. marný
mi řečmi se sváděti nedávajíce, ješto ze
tmy ke světlu vynikl 6—14. Jakožto
moudří mají nyní obcovati 15—17. ne
vínem, nébrž Duchem svatým se naplňu

21—-24. a mužů k ženám povinnostech
29—99.

1. Buďtež tedy následovníci Boží,
jako děti rozmilé, 2. a choďte v lásce,
jakož i Kristus miloval nás a vydal sebe
samého za nás v oběť a žertvu Bohu
Jíce a v písněch svatých sobě vedouce
k
vůni blaholíbezné, 3. Smilství pak
18—20. Posléze jedná o žen k mužům

Bfeš, V, 1—21. Dálejší napomenutí k bohulibému životu,

A všeliká nečistota neb lakomství ani
nebuď jmenováno mezi vámi, jak sluší
na svaté, 4. aneb mrzkost, aneb blá
znotlachy, aneb šaškování, což neslušno
jest, nébrž raději díkůčinění. 5. "To
zajisté vězte poznávajíce, že žádný smil
ník aneb nečistotník, aneb lakomec, což
jest modlářstvím, nemá dědictví v krá
lovství Kristově a Božím. 6. Nikdo
vás nesvozuj marnými slovy, nebo pro
ty věci přichází hněv Boží na syny ne
věry. 7. Nestávejte se tedy účastníky
jejich. 8. Byli jste zajisté druhdy tmou,
nyní ale světlem v Pánu; jako děti svě
tla choďte. 9. (Nebo plod světla jest
ve vší dobrotě a spravedlnosti a prav
dě.) 10. Zkoušejíce, co se líbí Bohu.
11. A neobcujte skutkům neužitečným
temnosti, nébrž raději je kárejte. 12.
Nebo co se podtají děje od nich, mrzko
jest i mluviti. 13. Všecko pak, což se
kárá, ode světla objeveno bývá; nebo
všecko, co se vyjevuje, světlo jest. 14.

Proto praví:

Obuďse,

spateli, a po

vstaň z mrtvých, a osvítí tebe Kristus.
15. Viztež tedy bratří, kterak byste
opatrně chodili, ne jako nemoudří, 16.
nébrž jako moudří vykupujíce dobu,
poněvadž dnové zlí jsou. 17. Protož
nestávejte se nerozumnými, nébrž roz
umějícími, což jest vůlí Boží. 18. A
neopíjejte se vínem, v čemž jest pro
stopášnost, nébrž naplňujte se Duchem
svatým, 19. mluvíce vespolek v žalmech
a chvalozpěvech a písněch duchovných,
pějíce a zpívajíce v srdcích svojich Pá
nu, 20. děkujíce vezdy ze všeho ve
jméno Pána našeho Ježíše Krista Bohu
a Otci, 21. poddáni jsouce jedni dru
hým v bázni Kristově.
Pavel velení dané na konci předešlé ka
pitoly, aby vespolek sobě odpouštěli, odůvo
dnil příkladem vzatým od Boha. I praví nyní
od té jednotlivé případnosti ke všeobecnému
předpisu přechodě: Buďtež tedy následovníci
Boží, jako děti rozmilé. Nepraví, abychom
následovali Boha ve stvoření světa, v divech
a zázracích, nébrž abychom vlastnosti Boží
V sobě nápodobovali. Viz Mat. 5, 45. Jakož
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následovati mají a nápodobiti Boha v odpu
štění, tak ho nápodobiti mají také ve všem
živobytu svém. Dává toho důvod, an dí:
jako dětí rozmilé. Bůh nás miluje a osvojil
nás sobě za syny milené; již pak synové a
děti mají následovati a nadrahovati otce, ač
nechtějí-li odrodkové a výrodkové býti. 1.
Jo. 3, 1. 4, 7. Mat. 5, 45,

V čem ale Boha

následovati a nápodobiti máme, učí Pavel
dále, an dí: A choďte v lásce, jakož 1 Krt
stus zammloval nás a vydal sebe za nds v obět

a žertvu Bohu. Láska má býti ten živel, v
němž se Život jejich má pohybovati a sice
láska, jakou Kristus k nám dokázal na smrt
vydav se za naši spásu. Boha ve všemoci,
vševědoucnosti a podobných vlastnostech ná
podobiti nemůžeme, vece sv. Jeronym, ale v
lásce ho následovati máme. Svrchovanou lá
sku ukázal nám ale Ježíš Kristus vydav se
za nás v obět a žertvu a tedy lásky své do
kázal skutkem svrchovaným, an nedal snad
statek, nébrž život za nás hříšníky a nepřá
tely své. Rom. 5, 6. Za nás či jak jiní pro
nás, k našemu spasení, ale i za nás, na místě
našem. Idea zastupitelství a náměstnosti spo
léhá netoliko na předložce vzép za, nýbrž
ještě k většímu důrazu dokládají se slova
obět a žertva, kdež obětí každý přínos a každá
oféra znamená se, žertvou ale obět krvavá se
značí. Slovem druhým určuje apoštol slovo
prvé a obojím vynáší předmětný poměr Kri
sta k Bohu, an poměr podmětný se slovem
vydal se vynořen jest. Jak příjemna obět
ta Otci byla, doličuje Pavel slovy dálejšími
k vůní blahohbezné či jak vlastně stojí v zd
pach blahovůně. Vzata frása od obětí von
ných, jenž se přinášely na zlatém oltáři ka
didlném, co stál ve svatyni oproti velesva
tyně, tak že dým vcházel do svatosvatyně
před trůn Boží ve slitovnici a Bůh vůni tu
s líbezností přijímal a k lidem se schyloval
s nimi se smiřujíc. Užívá písmo toho vý
razu jenom při dobrovolných obětech Aa
tudy tím jeví se tuto, že smrt Kristova do
brovolnou obětí byla; frása pak po lidsku
vyslovená sama značí, že oběť ta Bohu nej
výše se líbila. Tak o oběti Noemově Gen. 8,
20. vece písmo, že povoně? Hospodin vůni
příjemnou oběti zápalné, t. j. že se mu vní
líbilo. A Pavel v listu ku Filipenským 4,
18. nazývá dary sobě poslané blahou vůní a
příjemnou Bohu obětí.
Od výstavy té Boha.a Krista co vzoru,
jejž máme v životě nápodobiti, k jiným na
pomínkám, jenž se mu potřebny býti viděly,
přecházeje vece dále: Smeilstvípak a všeliká
nečistota neb lakomstvé ani nebuď jmenováno
mezi vámu. Smilstvím se každé mužského
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a ženy mimomanželské sbydlení rozumí; ne
čistota Šířeji se béře a nečisté dotýkání a
podobné věci zahrnuje, o nichž, jak soudí
sv. Jeronym, by apoštol byl pomlčel, kdyby
se pohanským mudrcům nebylo vidělo věci
ty hanebné za obojetné a nejetné vyhlašo
vati. Slova stelou cestu ke skutkům a kře
sťan veškeren svat býti povinen, oči, uši,
ústa, jazyk, všechny smysly má zachovati od
nečistoty. Přidává, aby se vystříhali také
lakomství, a tuto jako tam výše 4, 19. ne
snadí se vykladači, jak by se slovo to vy
ložiti mělo a jedni myslí, že Pavel lakom
ství, bažení po zboží světském a bezohledné
jeho shrabování slovem tím slyší, an jiným
se vidí, že Pavel slovem tím lakotu v poží
vání věcí nestoudných a smilných rozumí,
poněvadž je klade u prostřed hříchův neči
stoty, což bezmála čelí tuto proti v. 5. Dí
pak o hříších těch: ant nebuď jmenováno
mezi vámi; tak vece dílem, aby ukázal, jak
hanebny a mrzky a šeredny jsou věci ty,
dílem to praví pro odvarování hříchů těch,
aby v mysli některé chytlavé a k věcem ta

kovým sklonné samou upomínkou zlá po
choť nevzešla. Udává pak příčinu, proč by
ty věci ani jmenovány u nich býti neměly,
an vece: jak sluší na svaté, na lidi, kteří se
zavázali všelijak a v každém ohledu píleti
svatého života.
Pro doplnění svého napomínání uvodí
Pavel jiné podobné nepravosti řka: aneb

dem vzdělaným. Ale jakož nikdá nemá se
přestávati na pouhém vad a nepravostí se
vystříhání, nébrž vezdy ctnosti oněm protivné
mají pěstovány býti, tak i tuto klade proti
zlému řečí užívání dobrou a spasitedlnou
užitbu řeči, an vece: nébrž raději dikůčiněné
mezi vámi bývej a panuj. Na hostinách, be
sedách a v schůzích nevyrážejte se šašková
ním, šibřinkami, kančinami a ožahavostmi,
jak pohané to činí, nébrž raději besedujte o
Kristu, o svém povolání, o velikém dobro
diní, jehož se vám vírou v Krista dostalo a
o věcech podobných, jimiž byste ku vděč
nosti k Bohu a Kristu roznítili se. K tomu
výroku prohlídajíce prvokřesťané přečasto mí
vali v ústech slova: Déky Bohu. Nedobře
někteří myslili, že jest řeč 0 vděku a lahodě
řeči a hovoru, jako by velel Pavel, aby řeč
naše příjemna, vděku plna, lahodna, sladka,
mila a líbezna byla; prvý výklad jedině tů
práv jest.
Nemíní ale apoštol jenom prostě zaka
zovati zbrodně, nepravosti a vady ty, nébrž
uvádí také důvod, proč by se jich krýti, še
třiti, varovati a vystříhati měli; dí: To zaji
sté vězte poznávajíce, že žádný smilník aneb
nečistotník aneb lakomec — což jest modlář
stvéím — nemá dědictvé v královstvé Kristově
a Božím. Jiní překládají víte místo vězte v

indikativě, an prý Pavel se dokládá důvodu
jim ovšem známého; leč rozdíl velik není.
Poznávajíce, dí, t. j. z vlastního poznání,
mrzkost aneb bláznotlachy aneb šaškování, což aniž potřebí dlouho mluviti o věci té; slovo
neslušno jest. Mrzkost někteří berou šířeji to nakládá náhledu tomu, že místo vězte má
o každé hanebnosti, ať již jest v myšlén se raději víte přeložiti. Místo slova modlář
kách, řečech neb skutcích; jiným ale vidí stvé, jak vulgáta a s ní nepatrnější kodexové
se, že tu aioyoozns jest toli CO aioyoodovim F. G. a přeloha gotická čtou, mají rukopi
Col. 3, 8. a obmezují pojem slova toho na sové lepší modlářem, sidwAoAkrons, Což ostatně
pouhé řeči, aby tím rozdíl mezi tímto a ji smyslu nevadí. Lakomec, slovo to béře od
nými slovy se vyskýtal. Nadržuje jim, že i některých, na př. od Jeronyma, v tom smy
v následujících dvou slovech o řečech se slu, jak jsme toho výše dotekli, totiž o la
mluví a zakazují se bláznotlachy a šaškování. kotnosti a nenasycenosti, pravíce, že právě
Bláznotlachy jsou bláznivá mluvení, jak sa s výkladem tím shoduje se jméno modlář
mo již slovo povídá a větší díl vykladačů ství, ješto pohané skutky nečistoty ke cti
shoduje se, že v tom prohlídá Pavel obzvlá bohů a bohyň svojich vykonávali. Jiní ale
šté ke tlachům a machům nečistým, jak praví, že takový výklad jest libovolen a tudy
totéž drží o šaškování. Slovo řecké sťroa neoprávněn a berou slovo lakomství o žádo
mehla dle etymologie značilo z počátku zdvo sti, snažnosti a dychtivosti časného statku a
řilost a umílenost; ale že pro zalíbení seji
jeho vším činem shrabování; výklad ten se
ným nejeden zdvořilkář vydal se v šibřinky, potvrzuje obzvláště z Col. 3, 5., kdež řeč
frašky a šašky, přijalo slovo to význam po jistě jest o lakomství a kdež lakomství mo
jmu zlého a značí šašky, háby (treby) a plety, dlářstvím sluje. Praví lakomství býti modlář
jimiž se buď písmová slova, buď řeči neči stvím, poněvadž člověk lakomec dočasný
sta
sté a kančiny, buď vady i nevady soudruhů tek jako boha svého ctí a tudy od služby
vten spůsob přetřepávají, že pohoršení od Boha odpadá, an dvěma pánům sloužiti ne
tad povstává. Přikládá což neslušno jest, aby možno Mat. 6, 24. Útí peníze své a obětuje
udal příčinu, proč se těch věcí máme varo jim ne nějaký dobytek, nébrž duši v žertvu,
vati; béře od slušnosti důvod, ješto píše li jim mohutnosti ducha věnuje, jim promysl
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nóst a prozřetelnost svou pálí, ano jim v
obět vlastní spásu zabíjí. Ovšem jest také
smilství a jsou jiné nepravosti nějakým mo
dlářstvím, ale Pavel dotýká povahy té jenom
o lakomství, ješťto se mu obzvláště vidělo
na nepravost tu dorážeti, ana nejvíce rozší
ření evangelia vadila, kteréž největšího se
bezapírání a obětovnosti svrchované žádalo,
jakouž se skvěl Pavel darmo evangelium ká
zav 2 Cor, 6, 10. 11, 27. Bohem či modlou

jest každému to, což neustále na mysli má,
k čemu své žádby a tužby táhne, co za účel
života svého sobě položil, kam všemi sna
hami svými směřuje a co duši jeho docela
zajalo. Mluví tedy o lakomství skutečném
a také proto bez mála je modlářstvím zvlá
ště a před jinými nepravostmi nazývá, po
něvadž ta nepravost se stářím více a více
roste a se zmáhá, což 0 jiných nepravostech
a náruživostech tou měrou neplatí, any ty
týž s časem se ukládají a ochabují. Takový
člověk, dí apoštol, nemá dědictví v králov
ství Kristově a Božím. DíÍ nemá, ač jinde
futura užívá 1 Cor. 6, 10., Gal. 5, 21., po
něvadž jistý a bezpečný poměr ten budoucí
zpřítomňuje aneb poněvadž dědictvém slyší
právo k dědictví, jak Rom. 8, 17. praví:
jste-lů dětmi, tedy i dědice Božími.

Dí: v

království Kristově a Božím, ješto považuje
tu Krista co toho, jenž králem ustanoven
byl Zalm. 2, 6. a tedy Bohu podroben, maje
druhdy veškeru tu moc Bohu odevzdati, aby
Bůh byl všechněm ve všem 1. Cor. 15,
29—28.; slovo v Božím jest stupňováním
slova v Kristově; o těch, jenž slovo Božím
ke Kristu táhli, poněvadž artikulu nemá v
řeckém textě Peoť, pravíme, že ve křivdě
jsou, poněvadž slovo 9:0g členu potřebí ne
má. Ostatně již stejná propověď se nalezá
Gal. 5, 21. Sv. Zlatoúst podrobněji tu jedná
o těch nepravostech, jenž od království Bo
žího. člověka vylučují. Lépe jest, dí, neřád
vypouštěti z úst nežli řeči nečisté. Kdyby
někdo na stůl tvůj nečistou nádobu postavil,
ovšem by se's i ranami proti tomu vzpíral.
Ničím stydlivost více neochabuje, než řečmi
oplizlými a ovšem jsou podobny plameni,
jímž oheň zlý se vznímá.
Ale můžeme si mysliti, že pohané ne
obrácení všelijak ve svém s křesťany obcování
zbrodně a nepravosti svoje vymlouvali a une
vinovali, je za věc nejetnoua život křesťanský
za zbytečnou přísnost a příkrost vydávajíce.
I bylo potřebí křesťanů proti takovým pod
vodným řečem chrániti, jak to činí apoštol
řka dále: Nikdo vás nesvozuj marnými slovy,
nebo pro ty věcí přichází hněv Boži na syny
nevěry. Marna byla slova těch pohanů, je
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što na pravdě nespoléhala. Jes. 5, 20: Jenž
říkají dobru zlo a zlu dobro kladouce tmu
za světlo a světlo za tmu, sladké za hořké a
hořké za sladké. Svůdcové takoví byli po
hané, jak jsme to pověděli; nadarmo zužují
někteří smysl slov těch rozumějíce je 0 pou
hých mudrcích aneb o Židech, kteří učili,

že každý Zid spásou jist jest skrze své od
Abrahama pojití, v čemž mu život jakýkoli
vaditi prý nemůže. Leč že Pavel tu na mysli
má pohany vůbec, z toho, co dále o synech
nevěry praví a co ještě dále pfičiňuje 0 jich

druhdějších temnotách, jasno a průvodnojest.
Děje se to tytýž také nyní a nejeden zbro
dně své pláštěm nepatrných křehkostí omlouvá
a okrašluje, ano i ctností (an na př. lako
mec lakomství za spořivost vydává). Podobně
napomíná 1 Cor. 3, 18. 15, 33., aby se zlý
mi řečmi sváděti a mýliti nedávali, ješto ji
mi dobří mravové se kazí a podvracují, Nebo,

vece dále Pavel, nejsou nepravosti ty ne
jetny a lhostejny, pro ty věcťpřichází hněv
Boží na syny nevěry; pro ty věci, t.j. pro
ty nepravosti, o nichž předešlo a darmo ně
kteří slova ta vykládají o výroku nejblíže
předchozím, o svádění marnými řečmi; an
Bůh v St. Z. pro smilství Sodomany na př.
a pro lakomství Achana Jos. 7, 25.atd. tre
stal. Hněvem Božím slyší se trest a pomsta
Boží, kteráž přijde druhdy na ně v den
soudný; zpřítomňuje i tu Pavel jak v. 5.
věci budoucí a očividně Aněv Boží naproti
staví slovům předešlým království Boží. Sy
nové nevěry či jak vlastně v ř. t. stojí ne
poslušnosti jsou ti, kteří se v Krista uvěřiti
vzpírají a tudy Boha neposlušni jsou 2, 2.
Jiní chtěli Aněvem Božím pomstu časnou a
časné tresty rozuměti, ale souvislost vymáhá,
abychom k budoucnosti se táhli. Ovšem ale
poněvadž hněv Boží na syny nevěry přijde,
moudře jednati budete, když v těch zlých
věcech se k nim nepřiúčastníte. To vece, an
dí: Nestávejte se tedy účastníky jejich, těch
synův nevěry a nepřipojujte se k jejich ne
pravostem, abyste z říše Boží nevypadli Rom.
11, 22. a pod pomstu Boží nepřišli. Jakož
pak ani věc taková pro nejeden důvod na
vás připadati nemá.
Byli jste zajisté, dí apoštol, druhdy tmou,
nyní jste světlem v Pánu, jako děti světla
choďte. Těmi slovy podpírá předešlé napo
menutí svoje. Byli jste či býval? jste (jest
imperf.) druhdy, vece s důrazem; nyní ale
již nejste tmou; podobný důraz na časo
slově lepí Rom. 6, 17. Dí abstraktně: tmou
jste byli, poněvadž v tom větší síla spoléhá,
než kdyby byl pouze řekl tmaví, temní jste
byli. Tma jest oznakem nevědomosti a ne
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pravosti a ovšem naopak světlo jestoznakem
známosti věcí Božích a svatého života. Ne
znali jste Boha, neznali jste Krista, ano ne
věděli jste, že nepravosti ty u Boha ve ve
liké ošklivosti se nalezají. A tu vykladači
ukazují, jaká tma vládla pohany, an z nich
někteří krádež, jiní vykládání dětí, jiní u
smrcování starých rodičů a jiní jiné zbrodně
za věci dovolené kladli, jak to apologetové
staří s důrazem vyličují. Jinak ale nyní ve
křesťanství, nyní jste světlo, t. j. osvícení
vírou a milostí Krista Pána a víte, že Bůh
svat jest, že jenom život svatý mu příjemen
jest, že vám víru životem svatým projevo
vati potřebí, ješto právě proto jste milosti
Kristovy účastnými se stali. Z toho ovšem
jde napomenutí: Jako děti světla choďte, t.j.
jak osvícenci, jenž pravým osvícením Božím
osvíceni jsou; jest napomenutí to vývodek z
předešlého, ale připojen jest bezespojně, čímž
důraz roste a věta větší moc má, než kdyby
byl ov, tedy, ergo přidal. Chtěl Pavel při
tom dodati, co níže klade, zkoušejíce, co se
Bohu líbí; leč vidělo se mu přidati pobudku
a pohnutku aspoň mimochodnou, aby ve svě
tle chodili, což činí vložkou: Nebo plod
světla jest ve vší dobrotě a spravedlnosti a
pravdě. Dobrota čelí proti hofkosti a zlobi
vosti, spravedlnost proti útiskům, pravda
proti klamům. Plodem Či ovocem rozumí
mravné účinky, jenžto z osvícení křesťan
ského povstávají. Gal. 5, 22. je jmenuje
plody ducha, poněvadž Duch svatý, skrze
něhož Bůh a Kristus v srdcích bydlejí Rom.
8, 9., ono světlo působí 2. Cor. 4, 6. Ef. 1,
17., tak že plod ducha jest také plodem svě
tla. Záleží pak ovoce nového Života v do
brotě, spravedlnosti a pravdě; slova ta Zla
toúst stručněji a obmezeněji béře a praví
že dobrota čelí proti hněvu, spravedlnost
proti klamům a mamům, pravda proti lži;
jiní jinak určují, nejlépe ti, jenž šířeji slova
ta berou a dobroťou všeliké dobré chování a
jednání, spravedlností veškery povinnosti k
Bohu a bližnímu a pravdou mravnou pří
most a nepokrytství rozumějí 1 Cor. 5, 8.
vo mimochodem pověděv dokládá ohle
dem spůsobu chodění ve světle: zkoušejíce,
co se líbí Bohu. Takovým spůsobem mají
totiž ve světle choditi, aby všady a vezdy
se tázali, co Bůh chce a žádá. Ale vyšetřu
jíce jak penězoměnci, vece sv. Jeronym, jenž
peníz netoliko dle nápisu, nýbrž 1 dle zvuku
a tíže zkoušejí. Jest to svrchované pravidlo
křesťanského života a opolnou při něm se
strany podmětu jest svědomí Rom. 14, 23.,
se strany předmětu ale zákon Boží a ovšem
jeho od církve výklad. Ale při tom svém

, ve světle chodění co částce kladné musejí
se vystříhati skutků temnosti. A o té části
záporné přidává: Neodcujte skutkům neuži
tečným temnosti, nébvž raději je kárejte. Ne
spolkujte se se syny nevěry ve skutcích tmy,

t.j.

v skutcích, jenžto se vykonávají pro

duchovní zatemnělost Rom. 13, 12. Dvojím
činem tebe zlý člověk neposkvrní, když mu
nepovolíš a když ho pokáráš. Jsou to ne
pravosti, o nichž předešlo, jenž jinde Col.
1, 21. slují skuťky zlé, jinde Gal. 5, 21.
skutky pleťské. Dí uskrovněním nějakým, že
skutkové ti neužiteční jsou, totiž ke spáse,
jak jinde Hebr. 6, 1. 9, 14. slujískutky mrt
vými; ovšem ale netoliko neužiteční jsou,
nébrž záhubni a zkázu věčnou
přinášejí. Leč
na tom nesluší přestávati, vece dále apoštol,
nébrž raději je kárejte, nepomíjejíce jich ml
čením aniž jich páchatelům přehlídajíce, nébrž
je vytýkajíce a vyslípajíce a všelijak k jich
napravení prohlédajíce; ale ovšem i příkla
dem svojím je věcem lepším vyučujíce a ke
ctnostem je vzbuzujíce.
Potřebí ale, vece dále, důvod udávaje,
kárání takového se strany vaší: Nebo co se
podtají děje od nich, mrzko jest i mluvitt.
Důvod ku kárání béře od tajně páchaných
zbrodní nevěrců, jenž té jsou povahy, že 0
nich hanebno jest mluviti a 0 nich Se zmi
ňovati. Někteří myslí na orgie, jichž se do
pouštěli pohané při tajemstvích. I mlwvřťi
o nich mrzko a hanebno jest, tím haneb
nější věc byla by je konati; a ovšem tedy
přijde je kárati, což s velikým prospěchem
se děje. Dí apošto! dále: Všecko pak, což se
kárá, ode světa bývá objeveno, nebo vsecko,
co objeveno bývá, světlo jest. Apoštol vzbu
zuje k vyplňování daného předpisu a jej
dále odůvodnuje ukazujíc na spasitedlné ú
činky křesťanského světla, oním káráním vy
vedené. Všecko pak, coš se kárá, ode světla
bývá objeveno, t. j. veškery tajné nepravosti,
když je káráte a stíháte, ode světla pravdy
křesťanské, jenž ve vašem kárání se vyskýtá,
bývá ve své pravdivé povaze ukázáno, odha
leno a na um dáno; zbrodně ty ve světle
víry křesťanské ukazují se nebýti křehkostmi,
nýbrž zbrodněmi a těžkými hříchy. Slova:
ode světla stojí ve větě z předu, aby se vidělo,
že na nich důraz spoléhá. K témuž slovu

táhne se věta všeobecná, kterouž apoštol
dále klade a kterouž dokazuje, že světlem
víry se objevení zbrodní státi musí; dí:
Nebo všecko, co objeveno bývá, světlo jest, t.j.

všecko, co z podtají
své povaze se jeví a
tmou a přijímá na
jest: pohané poznají

na den přichází a ve
ukazuje, přestalo býti
se povahu světla. To
se ve svých zbrodnéch,
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poznají je tmou býti a káráním vaším osví
ceni jsouce na pokání se dají a tudy dětmi
světla a světlem takměř se stanou. Jiní slovo

může; výpovědi písma výše uvedené velmi
odchodnyjsou a směs starozákonných upo
mínek rovně se nemůže přijíti, jesto citát na
povegovuevov,guod mamfestatur, co objeveno sobě ráz původnosti a jednoty nese. Sv. Je
bývá berou aktivně a překládají: Nebo vše ronym myslí, že Pavel uvádí Krista uvnitř
mluvícího. Jiným se vidělo, že se Pavel volá
cko, co se objevuje, světlo jest, t.j. věc žádná
nemůže se v pravé povaze ukázati, leč by na obyčej Židů, jenž prvního dne roku prý
na světlo přišla a světla se nějakou měrou s troubením prohlašovali: Vstaň, kdož spíš!
přiúčastnila; a jako světlem denním se po aby napomenuli odestáti ode hříchův a činiti
znávají všecky věci, tak se světlem víry zlé pokání. Ale to bez jistých důvodů se tvrdí.
nepravosti ve zlobě a uhonnosti své uka Ještě jiným se vidělo, že Pavel cituje nějakou
zují a odhalují. Z čeho jde, že vy pohany píseň v církvi užívanou, aneb nějaký spis po
kárati a je osvěcovati a tudy je ze hříchů svátný, nyní ztracený. Poslední náhled snadně
jejich vyvozovati máte. Tak nejdni vysvět sobě palmu dobyti může, ač nevolíme-li se
lují slibným, an snadně přístupným výkladem, přidati k prvnímu, že se slova ta k Jes. 60,
leč vadí mu, že slovo gavsoovuce byvši pas 1. potahují. Obuď se, vece výrok, spáči či
sivně bráno ve slově gaveooťrar, nemůže ve spateli, a povstaň z mrtvých; spáti a mrtev
slově waveoovusvov aktivně se bráti. Tudy býti značí stupňovaně totéž, stav hříšný, v
lépe se prvnějšího výkladu přidržeti a podle němž život vyšší uspán a umrtven, t. j. při
něho Pavel projevuje naději, že se kárání tlumen jest, když člověk dle slov Jes. 59,
jejich s dobrým úspěchem potká. Ovšem že 10. maká jako slepec a hmatá jako bezoký
se to všady a vezdy neděje, ale apoštol uka a ve mrákotách jak mrtvec zavaďuje 0 po
zuje na to, co povahou světla jest a co by lednách. Hříšník nezná, co mu k spáse a
se dálo, kdyby zloba lidská se nezatvrzo nedbá o ni, a naopak sobě obrazuje rozkoše,
vala.
kterých nikde není a tudy sny má a mrá
Aby pak potřebu a prospěch kárání ta koty se mu v nich namihují. Ale hřích jest
kového tím více dolíčil, uvádí zvláštní vý smrt duše a ze smrti té ho jediná milost
rok jakožto důvod věci té, an dí: Proto Boží může vysvoboditi. V těch slovech za
praví: Obuď se, spáči, a povstaň z mrtvých vírá se úkol a úloha kněží, aby volali hlasem
a osvété tebe Kristus. Proto, vece, poněvadž sedmera hromů, hlasem, jak když lev řve
totiž kárání to (v. 12.) potřebno a (v. 193.) Apoc. 10, 3.: Vstáti a dáti se ode Krista
spasitedlno jest, proto praví, vás k napomí osvítiti. Ostatně sv. Augustin vece, že ve
nání a kárání vzbuzujíc. Reč jde k lidem škera bláha a rozkoš toho světa snům po
neobráceným, jak na oce jest, k synům ne dobá se; jako chudý člověk, ač ve snách
věry a jest to hlas Boží, jenž je ze spánku vidí se bohatým, když procitne, se přece na
hříchův budí a ku pokání a kobrácení zove; lezá chudým, tak lidé se radují z věcí světa
hlasem tím se potvrzuje potřeba káry a ze toho co snáři a vystřízvějí z toho spánku a
slov: osvětí tebe Kristus spatřuje se prospěch, z těch snů. Jsou ale, jenž nespí, ale podři
užitek a úspěch káry takové. Slovem pravá mují a poklimují světem a rozkošemi jeho.
zdá se apoštol písmo svaté citovati, ale po A 1 těm slušno volati: Prociť a vstaň atd.
něvadž slov těch nikde se nenalezá, tedy do Vstaneš-li nyní, vece dále apoštol, stane se
hadem myslí interpreti, že tanulo na mysli ti veliká milost ode Krista: osvétí tebe Krt
apoštolovi místo Jes. 60, 1., kdež čteme: stus, osvítí světlem pravdy, an pravdou jest,
Vstaň, Jerusaléme, a dej se osvítiti, ješto pří a osvítí světlem živodárné imilosti, an Ži
šlo světlo tvoje! Jiným se zdálo, že naráží na votem jest Joan. 14, 6. Dle některých inter
Jes. 20, 19.: Ziti budou mrtevci tvoji, zbit pretů naráží na ospalce, jenž dlouho do dne
cové moji zase vstanou, nebo rosa světla rosa dospávají a chce říci: Již vzešlo slunko, Kri
tvá. Jiným se opět vidělo, že se táhne k stus, již vstaň a dej se odněho osvítiti, nebo
slovům Jes. 9, 2.: Lid, jenž chodil ve tmě, již Rom. 13, 12. čas jest ze spánku se pro
-viděl velčké světlo. Jsou také, kdož za to brati, odložiti skutky tmy a odíti se ve skut
mají, že všechna ta místa apoštolovi, když ky světla. Místo osvítí četli někteří dotkne
ona slova psal, na mysli tanula a že z nich se tebe záměnou řecké litery w za g, ač čtení
vzal, co se mu vidělo, a co se mu vidělo z to iu latiníků ve vážnosti bylo a nejední
nich vynechal, sám Duchem svatým osvícen vykládali slova ta býti pravena k Adamovi,
jsa. Leč spůsob, kterým se slova ta uvádějí, o němžto smýšleno, že na hoře Kalvaril po
nadesýlá, že apoštol samá slova výroku či chován leží a že Kristus lebky jeho doteki,
výrok doslovně uvésti hodlal a ovšem tedy když na kříži pněje krev svou na něho vy
žádná z dotčených domněnek místa míti ne ronil a jej oživil, tak že právě tam lékař
Bvutý Pavel,

J
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pozvedán, kdež neduživec ležel. Za tou pří- ; náš činí zlým svízelové a zloba a od té
činou se umřlčí hlava pod křížem Páně ma chvíle, co Adam zhřešil v ráji, všickni dnové
luje. Sv. Jeronym to bájí býti praví. Vo ale naši zlí jsou, vece sv. Aug., an 1. Joan. 5,
jisto, že člověk nevstává duchovně, leč ho 19. svět ten ve zlu postaven jest. 1. Čor. 1,
předejde a obudí blas milosti Boží, kteráž 26. praví apoštol, že čas jest krátek. Co
tedy jiní času věnují rozkošem, to věnuj
napotom jej osvěcuje.
Těmi větami, v nichž povahu svaté víry modlitbám, rozjímáním, Bohu, a ztrať raději
co světlo svrchované vyličoval, odchýll se rozepři a vzdej se majetku, abys získal čas
apoštol od povahy napomínací. Nyní se na a příhodnost o spásu svou bedliti. Ještě
vracaje k ní opět a jakoby pravil: Abych poznamenati musíme, že někteří slova vyku
se opět vrátil k opuštěnému napomínání: pujíce čas © pouhé opatrnosti a o moudrém
Vtztež tedy, bratří, kterak byste opatrně cho křivd a nenávisti se vystříhání a nevčasném
dili, ne jako nemoudří, nébrž jako moudří se v káru nedávání vykládají, což ale není
vykupujíce Čas, poněvadž dnové zlíjsou. Vizte, čas vykupovati, nébrž času sloužiti Rom.

pozorujte, prohlídejte k tomu a všelijak se 12, 11.
Z toho ale, že dnové zlí jsou a že doby
snažte, kterak byste opatrně chodil, t. j. jak
byste věc nastrojiti a jakou snahu 0 to vé vykupovati máme, následuje vývodek, jejž
sti měli, abyste opatrně či dle Ť.t. zevrubně, činí apoštol: Protož nestávejte se nerozumný
přísně dle pravidla víry křesťanské a dle mi, nébrž rozumějícími, co jest vůlí Boží.
povinnosti své chodili, obcovali a žili; cho Slovem nestávejte se klade, že se moudrými
dil, vece, ješto život náš jest cestou kluz a rozumnými stali víru přijavše, že by ale
kou mezi dvěma propastma. Slovo opatrně odpadli té moudrosti, kdyby se neopatrně,
místněji vysvětlujíc vece: Ne jako nemoudďří, nerozšafně, nemoudře a lehkomyslně chovali,
nébrž jako moudří. Nemoudr jest, kdo oči ke své spáse a k věcem, jení jí napomáhají,
zatýká k světlu evangelia a ve skutcích tmy neprohlídajíce. Nébrž jim především píleti
sobě libuje; nemoudr, kdo jiné maje kárati jest, aby rozuměl, co jest vůli Boží aneb dle
a stíhati ze zlých skutků sám se do nich ř. t. co jest vůlí Kristovou, čeho od nich
pouští a v ně zabíhá. Ovšem pak moudří žádá, čím jemu se zavděčiti a Spásu svou
opak toho činí, skutky světla milujíce a Či opatřiti mohou; dokonale rozuměti mají, co
níce a dříve sebe než jiné stíhajíce a kára jest vůlí Kristovou, aby se dle ní spravovati
jíce.. Sám pak apoštol vysvětluje částečně a ji za pravidlo života sobě položiti mohli;
slovo jako moudří, an vece: vykupujíce dobu podobného něco již výše v. 10. pravil, aby
sobě, t. j. příležitost sobé objednávajíce, čas zkoušeli, co se Bohu líbí. K tomu všeobec
sobě připravujíce a strojíce, abyste žádné nému pravidlu uvádí zvláštní případnost co
chvíle bez upotřebení a užití neztráceli. Z1 vysvětlení jeho, an dí: A neopájejte se vínem,
vot náš, vecé sv. Rehoř Naz., trhu se po v čemžjest prostopášnost (chlipnost, bujnost,
dobá a přejde-li den trhu, nebudeš moci zhýralost, nezbednost, rozpustilost), Nemír
ničeho koupiti. Kupuje se doba a čas Či ným pitím vína a všelikého opoje ukřepuje
něním dobrých skutků a ctností, k nimž nám a zvyšuje se přirozená ke zlu povaha a člo
doba přiležitost, námětek a pobudku dává a věk se k bujnosti, nezbednosti, zhýralosti a
ten jest nejlepším kupcem doby, kdo jí ke prostopáchání skloňuje. Slovo v čemž oči
spáse užívá. A tu přijde druhdy všeho se vidně táhne se k opéjení vínem; a ješto víno
vzdávati, všech rozkoší se odpovídati a vše zde všeliký opoj zastoupá, jakýmkoli opojem
Jlijak zásluhy sobě shromáždovati. Irhovec
podnět všeliké rozpustilosti a prostopášnosti
a obchodník prohlídá především, aby zboží se rozumí. Fodobně se Prov. 20, 1. nazývá
nakoupil a tomu vše jiné podřizuje. Největší víno bujností. Někteří ale překládají v němž
hrozba jest Apoc. 10, 6., kdež anjel hrozí: jest prostopášnost a táhnou to k vínua praví
Nebude času více. Zavrženci v pekle nejlépe býti ve víně prostopášnost nevlastním rče
značí hodnotu času a dali by celý svět se ním, jak se 0 prvorodičích dí, že je ovoce
všemi rozkošemi jeho a mukám všem by se obloudilo, jak Daniel chlipnému starci vytýká,
podrobili za minutu, kterou by pokání mohli že ho sličnost zavedla Zuzanina Dan. 13,
činiti. Vykupuje se čas minulý pokáním, 30. a jak Eceles. 19, 2. se dí: Víno a ženy
čas přítomný odříkáním-se rozkoší a budoucí převracují rozumné Úidi. Udové stydcí a
všelikých dobrých skutků se podjímáním. břicho sebe jsou blízci, dí sv. Jeroným, a
Máme ale čas vykupovati, poněvadž dnové Lot podnapiv se v mrzkost velikou se vy
dal. Kdo tělu hoví, ten vrahy spásy své
se dnové praví býti, ješto jsou vystaveni pěstuje a Heraklét povídal, že nejmoudřejší
jest duše suchá, t. j. jenžto se v pijanství
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nevydává. Leč překlad v čemž jest místnější,
jakož i prostopášnost lépe přiléhá k slovu
agozl“ a lucuria než chlipnosť, čímž se po
jem slova toho příliš obmezuje. Plnění-se
vínem zakazuje; ješto ale duše prázdna býti
nevolí a tytýž nějakého zvýšení, podnesení
a horování žedna a potřebna jest, tudy do
kládá: nýbrž naplňujte se Duchem svatým.
Stav opojenosti vínem klade oproti stavu
nadšenosti, poněvadž sobě v tom příbuzní
jsou, že se v obojím nějaká rozčilenost my
sli nalezá. Act. 2, 13. Místo naplňujte se,
naplňte se lépe bylo by přeložiti naplňování
buďte, passivně, ana v tom nauka spoléhá,
že člověk může Duchu svatému odporovati.
Jakož ale se opojenost vínem vylévá v
písně a prozpěvování, ovšem o věcech ne
vezdy chvalných, tak 1 nadšenost Duchem
svatým, velí Pavel, má se písněmi jeviti.
Dí: Mluvíce vespolek v žalmech a chvalo
zpěvech a písních duchovních. Nadšení ne
může ostávati bez průjevu a průnosu své
nadšenosti a kde nadšenost pochází od Du
cha sv., tam se jeviti bude písněmi svatými
a posvátnými zpěvy. Náboženství křesťan
ské nezakazuje veselost, nýbrž ji proměňuje
a posvěcuje, místo rozkoší obřidkých raději
duchovní poskytujíc a člověka skutečně obla
žujíc. Církev od Ducha sv. byvši naučena
věrcům svojim zpívati velí, zbožnost a ra
dostnost jejich pěstujíc. Dí mluvíce vespo
lek a tedy řeč vede o zpěvech vzájemných
či obapolných, tak řečených antifonách bud
veřejně ve chrámech či schodištech, buď ob
zvláště při agapách, buď při soukromých
schůzech odbývaných. © křesťanech v By
thinii Plinius Trajanovi napsal 10, 97., že
píseň pějí Kristovi co Bohu vespolek. Zalmy
se rozumějí zpěvové Starého Zákona pod
tím jménem známí, ač původně slovem tím
se značil veškeren zpěv s průvodem citary
spojený 1. Cor. 14, 15. 26. Jac. 5, 13. Pro
hlédá apoštol také k takovým žalmům, jež
křesťané v nadšení svém dle vzoru starozá
konných žalmů sami pronášeli, jak 1. Cor.
14, 26. viděti, ač bezmála žalmové ti veškeři
za své vzali a dokona žalmům St. Z. místo

zavládlými a ovšem nevelí neustále zpívati,
nébrž při jistých výše dotčených příležito
stech místo světských a často oplzlých písní
písněmi svatými se obodřovati a obudová
vati. Ale ještě nepřestává na tom, co dosud
pravil, nýbrž přičiňuje jinou větu: pějíce a
plesajíce (zpívajíce) v srdcích svojich Pánu.
Obyčejně se slova ta považují co vysvětlení
věty předešlé a praví se, že je přiložil, aby
napomenulnetoliko ústy, nébrži celým srdcem
a celou myslí Pánu, t. j. Kristu prozpěvo
vati. Leč jiní právem ten výklad popírají
pravíce, že Pavel mluvě o zpěvů co 0 výro
nu a nádechu nemůže pomýšleti o nějakém
jen ústovém bez srdce zpívání, nýbrž že
slovy těmi jiný rod zpěvu, jenž se děje sou
kromí u sebe a vnitř v útrobě, tuto na my
sli má, a že jimi vytýká neustálou křesťanů
povahu a polohu a nálad, kterým mysl kře
stanů ovládána býti má. Prvokřesťané ovšem
toho předpisu Pavlova pilni byli; při agapách
napomínáno každého, aby Bohu zapěl buď z
písma buď z vlastního nadšení. Sv. Jeroným
vypravuje, že rolníci připluhu, žencovéna roli,
vinaři ve vinohradech žalmy zpívali a žeděti
záhy se učily žalmy z paměti pronášeti, a
sv. Zlatoúst lodníků, umělců, řemeslníků a
rolníků napomíná, aby žalmy a jinými písněmi
nábožnými Boha chváliti neoblevovali.
Ještě pak zvláštní předmět zpěvu a pí
sní klade, aby buď veřejně buď soukromí
ony písně pějíce přede vším vděčnost k Bohu
projevovali za veškery dary tělesné i ducho
vní, jichž jim Bůb udělila napořáde uděluje.
Dí: Děkujíce vezdy ze všeho ve jménu Pána
našeho Ježíše Krista Bohu a Otci. Vece
vezdy a chce, aby cit vděčnosti neustále mysl
jejich provázel; při zpívání neklade slova
toho, ješto neustálý zpěv k nemožnostem
patří. Mají ale děkovati ze všeho, ze všech
darů, ze všech dobrodiní, ano i ze všeho
příkořenství a ze všechněch svízelů; jest za
jisté zvláštní ctnost křesťanů 1 z věcí proti
vných Bohu díky vzdávati; an pro dobro
diní také pohané v díky se vydávají. Má se
to pak díti: Ve jménu Pána Ježíše Krista
či v Pánu Ježíši Kristu, an jméno se za
osobu klade. Ježíš Kristus má býti živlem,
v němžto se vděčnost vaše pohybuje, an jím
veškera dobrodiní od Boha se nám dostá
vají. Skrze Krista tedy mají díky vzdávati
Bohu a Otci 1, 3.; udává dvojí důvod děko
vání. První jest, že jest Bůh náš, od něho
máme tělo, duši, milost, obrod a všeliká
ostatní dobra svoje; druhý jest, že jest Očec,
jenž otcovsky nás miluje, o nás pečuje a
všelikým dobrem z lásky nás obmýšlí. Proto
v Žalmech se vyskýtá tak časté napomínání
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tedy písně, v nichž se Bůh, jeho vlastnosti a
prozřetedlnost Jeho chválí a velebí; písněmi
či ódami se slyší vyšší nějaké zpěvy ve vyš
ším horování mysli pronešené a poněvadž
slova óda či píseň také o písněch světských
se užívá, tedy přičiňuje slovo duchovných,
t.j. od Ducha svatého pochodilých, boho
deckých a ovšem příměrných k ubudování
bližních. Tři slova klade pro důraz a pro
vytknutí rozdílu mezi písněmi u křesťanů
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ke chválení Boha, a proto církev tak často
pěje chválu Bohu slovem alleluja či hallelu
jah, t. j. chvalte Boha.
Dokonav tyto předpisy více všeobecné
obrací se k uapomínkám o domácnosti, které
protahuje téměř do polovice kapitoly násle
dující. Prvá věta předpisu toho ještě chová
povahu všeobecnosti a závisí ode předešlých
vět, takto znějíc: Poddání jsouce jedni dru
hým v bázní Kristově. Participium poddám
jsouce zavěšeno jest k slovu naplňování buďte
v. 18. ajest stejnorodé s příčestími přede
šlými mluvíce, děkujíce atd. Slovy těmi pod
dání atd. vytýká Pavel poměr jejich k sobě
vespolek, an předešle o jich poměru k Bohu
mluvil. Rozumí se, že podřízenci představe
ným a nižší vyšším, ne ale naopak poddání
býti mají. Klade apoštol co hlavitou zásadu,
že křesťanstvím sice nějaká rovnota a stej
nost zavedena mezi lidmi, že ale tím ve
vněšných poměrech obyčejná poddanost ne
přestala, nébrž posvěcena byla majíc se díti
v bázní Kristově. Bázeň před Kristem co
Pánem a soudcem má býti pohnutkou, aby
se představeným svojim podrobovali, a ne
má se to díti od nich pouze z bázně před
trestem. Tím vyrčen příkaz, že ve křesťan
ství poddanost a poslušnost pod náčelníky
neruší se, nébrž zvyšuje a posvěcuje, an pod
daní ve svých představených místodržitele
Boží mají spatřovati a poddanost úctou ke
Kristu co podnětem se má posvěcovati.
Tu sadu obecnou vystaviv přechází a
poštol k jednotlivým případnostem, v nichžto
se poddanost ta vespolná jeviti povinna a
mluví nejprvé o poddanosti žen, nápotom v
hlavě VI. o poddanosti dětí a služebníků,
při tom o vzájemných mužů, rodičů a pánů
povinnostech. O prvnějších vece:

22. Ženy mužům svým poddány
buďte jako Pánu, 23. poněvadž muž
hlavou jest ženy, jako Kristus hlavou
jest církve, on sám ASpasitelem těla
svého. 24. Ale jako církev poddána
jest Kristu, tak i ženy mužům svým ve
všem. 25. Muži, milujte manželky své,
jak i Kristus zamiloval církev a samého
sebe vydal za ni, 260. aby ji posvětil
očistiv ji obmytím vody skrze slovo ži
vota, 27. aby prokázal sám sobě cír

kev slavnu, jenž nemá poskvrny ani
vrásky, aneb něco takového, nébrž aby
byla svata a bezúůhonna. 28. Tak i
muži mají milovati manželky své co

těla svá; kdo svou manželku miluje,
sebe samého miluje. 29. Zádný zajisté
nikdy těla svého nenáviděl, nébrž krmí
a pěstuje je, jako Kristus církev; 30.
nebo údové jsme těla jeho, z masa je
ho a z kostí jeho. 31. Protož opustí
člověk otce i matku svou a přidrží se
manželky své: a budou dva v těle je
dnom. 32. Tajemství to veliko jest,
já pak pravím v Kristu a v církvi. 33.
Avšak i vy jedenkaždý manželku svou
jak sebe miluj, manželka ale boj se
muže svého.
Do podrobna ode všeobecných vět se
stoupaje především jedná o manželích a od
poddanosti manželek přechází na povinnosti
mužů k manželkám. Dí: Zeny mužům svým
poddány buďte jako Pánu.
V ř. t. stojí
vlastním

mužům, toď; idlowg úvdodow;

tak

mluví Pavel, ač moha slovo vlastním vypu
stiti, aby povinnost poddanství tím důrazněji
ženám pocítiti dal. Jsou sice mnohé příčiny
té poddanosti, nejenom že žena od přírody
slabším jest tvorem, nébrž že i Bůh zvláště
podřízenost žen naznačil uapřed Adama stvo
řiv a nad to velel, aby se Žena muži podro
bovala Gen. 3, 16. Pavel těch a jiných dů
vodů pomíjeje praví, by jako Pánu poddány
byly, t. j. jako Kristu, mají poddanost svou
k mužům považovati Co poddanost Kristu
Pánu učiněnou, poněvadž, jak ihned klade,
muž se k ženě tou měrou povahuje, jakou
Kristus k církvi a žena V muži svém ná
městníka Kristova spatřovati má 1. Cor. 11,
T. Zdá se, že na mysli měl nevázanost ně
kterých nedokřesťanů, kterým se vidělo, že
svobodou křesťanskou svazkové poddanosti
mezi ženami se roztrhali; tak se aspoň ne
jedněm vidí. Ten ale výklad, dle něhož slo
vem pán manžel se slyšel, nepráv jest, jak
poznati již z toho, že by mušelo státi pá
nům svojím.
Aby pak nezdál se mnoho žádati veleje
poddánu býti mužům jak Kristu, klade dů
vody té věci, an dí: Nebo muž hlavou jest
ženy, jako Kristus hlavou jest církve. Muž
v manželství má podobný poměr, jaký Kri
stus v církvi; Kristus řídí církev a ji ochra
ňuje: tak i muž má nad ženou býti a ji ří
diti a vésti k jejímu a celé rodiny prospě
chu. Protož také dokládá: On sám jest spa
sitelem těla svého. Slovo on někteří chtěli
rozuměti o muži a slova těla jejího o ženě,
ješto hlava se starati má o tělo, Avšak vý
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klad ten očividně nepráv jest, ješto samo
zřejmě on sám ke slovu nejblíže předchozí
mu Kristus patří a slovo těla o ženě se říci
nedá, nébrž obyčejně o církvi užíváno bývá.
Proto slovem On sám jen Kristus se může
rozuměti a slovem tělo církev slyšeti musí
se.. Kristus jest co hlava spásou církve
co těla svého, jelikož na ní a do ní vše
liké dary duchovní vlívá a ji k věčnému spa
sení uspůsobuje. "Tím výrokem se spolu
určuje, že mimo církev nelze očekávati spá
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lujte manželky své, jak 1 Kristus zamiloval
církev a sebe samého vydal za ni! Ženám
poroučel poslušnost, mužům poroučí lásku,
ne ledabylou, nýbrž takovou, jakou Kristus
zamiloval církev, útlou, čistou, upřímou, stá
lou, obětovnou až k smrti, an i Kristus vy
dal sebe za církev na smrt. Jaká to nauka
pro manžely! Stav jejich nemá býti pouhou
smlouvou, pouhým vespolným sebe doplňkem,
nébrž má býti všelijak obrazem jednoty Kri
sy, jakož za věku Nočěmova nikdo mimo ko sta s církví. Jak proměněn byl veškeren
ráb jeho nebyl zachován, ana hlava nepů náhled o manželství a o poměru vespolném
sobí na tělo cizí. V tom výkladě se všickni
manželův! U samých Rekůa Římanů, ač u
téměř shodují; ale nesnázi působí vyklada obou stav manželský ve větší než u barbarů
telům slova, jenž následují: Ale jako církev držán úctě, tehdá život rodinný poklesl. Ano
poddána jest Kristu, tak i ženy mužům svým již Demosthenes se vyjádřil, že Rekové mají
ve všem. Nesnázi působí jenom spojka ale: k rozkoši hetáry, ženiny pro pěstování těla
nebo čemu se odpor klade tou odporovací a manželky pro zplození dětí a ostrahu do
spojkou? Nejední berou částici tu za vý mu. Již za Platóna láska k ženské co muže
vodnou, výslednou, za sousudnou či syllogi Reka méně hodna považována a nad ni výše
stickou a udávají smysl: Poněvadž muž jest kladena láska k jinochům krasavicům. Za
hlava ženy, jak Kristus hlava církve, jak v. věku Augustova zamřelost, rozpadlost a za
23. praveno, tedy ovšem následuje, že jak řícenost a rozrytost života rodinného dosá
církev poddána jest Kristu, tak žena má pod hla vrcholu svého; o závod tropeny nečistoty
dána býti muži. Leč kdyby byl Pavel tu od mužů a žen, cizoložství denně pácháno a
myšlénku vystihnouti volil, byl by raději jiné každodenně se dáli rozvodové manželští a
partikuly, buď ovv buď «woze, užil. Bratří zákonové ohledem věcí těch vydaní nic ne
kladou A tak = ore. Jiní myslí, že Pavel prospěli. Jak docela jiným spůsobem zákon
přeryv předmět svůj slovy on sám spastte tento působil na mravy a štěstí lidstva! Je
lem těla svého, opět tuto přístavečnou větu diným tím zákonem pojištěno Jidstvu trvání
přerývá a ke svému předmětu se vrací; leč a blahobyt.
Leč Pavel nejenom udává zákon pro
tou krátkou přístavečnou větou vývoj před
mětu se nepřetrhuje, aby přeryvné částice hlédati ku Kristu při poměru manželském,
čaká potřebí bylo. Proto jiní slova dotčená nýbrž i k dalšímu nauky té ozračení klade
On sámjest spásou těla svého nemají za pří příčinu, za kterou se Kristus pro církev vy
stavečnou, nýbrž za samostatnou větu a po dal: Aby ji posvětil očistiv ji koupelem vody
nechávají slovo Ale, vrozený význam na tento skrze slovo života. Při bolestném se na smrť
spůsob vykládajíce: (On sám, a nikdo jiný, vydání svém měl Kristus úmysl církev po
jest spásou těla; ale poměr ten na Krista světiti, t. j. ji obroditi a svatosti života svého
jedině připadající neruší a nezničuje či ne ji přiúčastniti. Spůsob, jakým to učinil, u
zdvihá poslušnosti žen k mužům, nébrž jak dává slovy: očistťiv ji koupelem vody skrze
církev poddánajest Kristu, tak žena muži slovo života. Jmenuje křest koupelí vody,
svému poddána býti musí. Ačkoli mužové an když vodou tělo obmyto bývá, duše skrze
v tom Kristu rovni nejsou, co se spásy tý milost Boží se odhřešuje, očišťuje a posvě
ká, jednak v tom jemu podobni jsou, že cuje a sice skrze slovo života, skrze slova,
představení jsou žen svojich a od nich po která se při udělování křestu vynášejí a V
slušnosti žádati mohou. Má pak ta posluš sobě moc obživnou a obrodnou ve spojení
nost a poddanost se jeviti ve všem, ve všech se živlem vody chovají. Slova ta jsou: Já
věcech, ovšem slušných a bohumilých; před křestím tebe ve jménu Otce i Syna i Ducha
pokládá Pavel, že mužové jiných věcí, leda svatého. Proto sv. Augustin praví: Fřisťu
poměru svému Krista představovati příměr puje slovo k živlu a stává se svátost. Při
ných, od žen požadovati nebudou a může posledním výroku vypouští t. ř. výraz života;
právem předkládati takto, ješto manželství výraz ten se ovšem ukazuje býti holým pří
vystavuje co obraz, v němž se spojení Kri pisem, ale dobře slouží k vystižení pravého
sta s cirkví ozračovati má.
smyslu. Příčestí očistiv, xatbagicas jest stej
Takto krátce vystavil povinnosti man nodobé se slovem úysácn, posvětil a odpu
želky; šířeji a prostranněji vyličuje povin štění hříchů či negativná stránka stejnou do
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bou S posvětou či stránkou ospravedlnění
positivnou se křestěnci uděluje. Ve slově,
jehož užívá o křestu koupel naráží na obyčej,
podle něhož nevěsty u výchoďanů a jmeno
vitě u Židů se přede vdavkami svými kou
pávaly. Jiní slovo Či řeč života berou o e
vangelu, aneb přípoječně: výrokem, zámlu
vou či přípovědečně, a svazují slovo ořu«
se slovem předchozejším posvětil, ne však se
slovem bezprostředně předchozím vody, aneb
je svazují se slovem očistiď; obojí děje se
nuceně, a nejlépe při prvém výkladě ostati,
aniž rozvratným a nejapným výkladům, jichž
jsme se tu lišili, místa dávati.
Ale při tom posvěcení a očištění měl
Kristus na mysli poslední záměr, totiž: Aby
vystavil či prokázal sobě církev slavnou, jenž
nemá poskvrny ant vrásky, aneb měco tako
vého, nýbrž aby byla svata a bezáhonna. Ko
nečný záměr Kristův se tu vytýká, a sice
více se strany negativné nežli positivné, a
rozumějí se darové posvětní i milodarové
vněšní, církvi pro průkaz božského pojití svého
udělení; a výstava či průkaz zří k tomuto 1
k budoucímu životu. Církev jest říše Boží a
Kristova na zemi, jest pokračování díla jeho
mezi lidmi, jest ústrojné tělo, v němž duch
jeho stále žije, slovo jeho stále učí, milost
jeho stále oblažuje, On sám stále přítomen jest;
jest ona tělem Krista stále se obnovujícím,jest
druhá včlověčba,jest mystické tělo jeho, jest
božskočlověcký organismus, v němž živel vi
domý a nevidomý, zemský i nebeský, božský
a lidský se pronikají. Jako v Kristu božská
1 lidská bytnost se spojují, tak i v církvi
neustále časné věci s věčnými se snoubiti a
prostoupati mají. Ale praví sv. Method
(Muč.): I ta slova se v ní vyplňují, jež Ho
spodin pravil k Adamovi a Evě: Rosttež a
množte se! ješto ji denně na zvíci, kráse a
obstihu přibývá. Vidomost církve není ně
jaký jen případek její vně k ní přidaný a
vnějšný přívlastek ku pojmu církve, nébrž
jest nutný výjev bytnosti a podstaty její,
pátno hned z počátku jí vtlačené. Bůh věčné
idey vystavuje ve světě, Kristus vidomě v
těle k nám přišel; tak církev nemůže býti
toliko nevidomou. Nebyla církev vidomá
dříve, tak že by z ní se byla nevidomá vy
vinula, nýbrž obojí za jednou; církev zajisté
jest živé tělo. Tak v Kristu člověčenství s
božstvím spojeno hned s počátku. —
Dí pak apoštol: Aby sám sobě postavil
slavnou; naráží na svadebné obyčeje církev
k choti přirovnávaje a praví, že sice jindy
při obyčejné svadbě choť od jiných se pro
kazuje a přivádí, že ale církev, choť svou,
Kristus sám si volí vystaviti a vyšlechtiti,

aby se ukázala slavnou, takovou, jaká sluší
na Krista, krále slávy. „Sám sobě dí a chce
říci, že nikdo nemůže církev učiniti slavnu,
leč on, Kristus sám, jenž samého sebe vý
dal za ni. I slovo slavnou má důraz a zna

mená všelikou slávou ozdobiti a vyznačiti,
jak vyšlechtěna bývá na den svatby choť,
nevěsta. Některými zápornými výrazy ojas
ňuje apoštol slávu tu, an dí: jenž nemá po
skvrny ani vrásky; poskorny nemá, vece t. j.
všech nepravostí zbyla, vrásky nemá, t. j.
plna jest jarosti a síly, žádného stáří a žád
ného úchabku neokoušejíc. K většímu dů
razu klade: aneb něco takového, t. j. co by
poskvrně neb vrásce se podobalo. Obměnou
vazby dí dále od záporu ku kladu přechá
zeje: nýbrž uby byla svata a bezúhonna; po
slední slovo záporně vysvětluje pojem, jenž
ve slově kladném svatá leží, a přichází po
dobné spojení slov výše 1, 4, při čemž se
ohled béře na Cant. 4, 7., kdež dí choť o
choti: Všechnakrásna jsi, přítelkyně má, a
plámy v tobě nent. Sluje církev svata a bez
poskvrny a vrásky netoliko ohledem budoucí
slávy, nébrž také ohledem věku přítomného,
jedno, poněvadž Kristus, hlava církve, svrcho
vaně svat jest, od něhož se svatost po celém
těle církve rozlévá. Jak o celém člověku
praví se, že vidí, slyší, myslí, chodí atd., ač
jen zvláštním smyslům, mohutnostem a údům
to připadá a jak o městě nejednom se praví,
že na př. bohato jest, ač v něm i chudina
bydlí, tak se nazývá církev svatou, ač v ní
nejeden nesvětec se nalezá. Svata je církev,
ješto všichni darové, jenž se jí ode Krista
udělují, směřují k tomu, aby všickni údové
její svati byli; tam svátosti, tam zákonové
její, tam obět její, tam kázeň, tam hlásání
slova Božího jedině směřuje. Tak církev již
tuto na zemi Svata jest, ač vrcholu svatosti
své dostihne teprv na začátku věčnosti, když
veškera pláma a všecko, což poskvrnu do
sebe má, od ní ocíděno a odmíšeno, a ona ve
stav nebeské říše povýšena bude. Těmi slovy
Pavel také napomíná mlčky, aby manžel
manželku svou všelijak vedl ke svatosti ži
vota.
Na tom základě také osnována býti má
láska, o níž praví apoštol: Tak i muži mají
milovati manželky své jakožto těla svá; slovo
tak nezří ke slovu jakožto, nýbrž prohlídá ku
předešlým větám a ozvláště ku povaze lásky
Kristovy a velí, aby lásku svou k ženám, k
níž napomínal v. 25., podle té lásky Páně
ustrojili. Má každý manžel považovati man
želku co svou vlastní pleť, co své vlastní
tělo, jak Kristus církev co vlastní tělo své
miluje, její hlavou jsa. Není žena učiněna z
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hlavy, aby sobě vlády neosobovala, není z
nohou učiněna, aby nemusela co čeledín a
služka sloužiti mužovi. Jsou jedno tělo a
tudy jeden duch; spolu se modlí, spolu
se postí, spolu v kostele, spolu na hosti
nách bývají, spolu v radosti, spolu v nesná
zl, jeden druhému nic nezatajuj, jeden dru
hého se neštiť, jeden druhému nebuď obtížen.
Tert. ux. 2, ult. — Ta myšlénka, že Kristus
miluje církev co tělo své, prostoupá již pře
dešlé předpisy apoštolovy, leč myšlénku tu
apoštol teprvé nyní při obratu na manžely
vysvětluje. Z povinnosti milovati ženy co
těla svá jde sada, kterou Pavel dále klade:
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jimky některé zdánlivé jí nepopírají. Avšak
pletí tuto se rozumí pleť nejetná, pokud ke
zlu neklonna jest; nebo pleť ke zlu se klo
nící a ve hříchu si libující, t. j. zlá žádost
ovšem musí ukřižována býti Gal. 5, 24. A
všák nemíní apoštol ani toho, aby někdo pří
lišně si vedl v pěstování těla a Rom.13, 14.
velí nemít: péči o tělo k žádostem, t. j. ne
hověti zložádbám jeho. Proto praví sv. Ber
nard: Tak miluj duše pleť, aby Sama ne
spletěla a neřeklo se jí ode Pána: Nezůsťane
duch můj v člověku, poněvadž pleť jest; mi
luj duše pleť, ale miluj více spásu svou. Mi
luj Adam Evu, ale nemiluj jí tak, aby hlasu
jejího více poslouchal než hlasu Božího.

Praví apoštol ještě: jako Kristus etrkev,krmí
a pěstuje totiž, ovšem ve smyslu duchovním,
svátostmi, milostmi, slovem Božím ji opá
třuje a 0 její úspěch a zdar všelijak pečuje
a o spásu její. Někteří oddílně slova ta chtějí
vykládati, krmí a pěstuje ji slovem a duchem,
hřeje či odívá ji ctnostmi; leč lépe jest tu
vůbec a vesměs jenom, jak jsme učinili, vylo
žiti, an by Pavel byl jistě slova ta opětoval,
kdyby mu rozdíl takový byl na mysli tanul.
Vidí se ale témuž apoštolu udati důvod,
proč Kristus takovým spůsobem církev opa
truje a pěstuje. Dí: Nebo údové jsme těla
jeho, z pletě jeho a z kostt jeho. Klade na
před slovo údové, poněvadž chce vytknouti
myšlénku, že nejsme nějaký nahodilý pří
padek, nýbrž docelní údové těla jeho, jak to
šířeji praví 1. Cor. 12. 27. Nepřestává ale
ani tu na pouhém tom pojmu, nébrž míst
něji vyličujíc ho dodává: z pletě jeho a z
kostí jeho. Slov těch, jimiž poměr dotčený
mezi Kristem a církví co nejdůrazněji vy
stihá, užívá apoštol ohledem a nárazem na
Gen. 2, 22., kdež Adam o pojití Evy z masa
svého a z kostí svojich mluví. A tím mileji
užívá slov těch, ješto Kristus druhým Ada
mem jest Rom. 5, 12. a ješto právě o man
želství jedná. Nad to křesťanstvo z Krista
podobným jak tam Eva z Adama spůsobem
— ač ovšem duchovním a tajemným — po
V ř. t. stojí důraznější slovo čxročper, enu vstalo, ana bytost a bytnost církve v Kristu
trit, odchovává, což vulgáta pouhým nuťrť, se zakládá, jak bytost a bytnost Evy z Ada
chová oddala, značíc vývoj chováním a kr ma počátek vzala. Nejobyčejněji se vysta
mením došlý. Pěstuje, vece, a značí vyšší vuje věc ta tajemná tak, že jak z boku a
stupeň opatrování těla, ač nejedněm se vídí, ze žebra spícího Adama Eva stvořena byla,
že slovo Padre, fovet má se oddati slovem tak z masa a z kostí Krista na kříži pnějí
hřeje, zahřívá je, an prý Pavel jím Šatstvo cího a dřímajícího, t. j. umírajícího církev
rozumí. Leč ačkoli slovo řecké zřídka při vynikla, byvši totiž cenou a zásluhami pletě,
chází u autorů klassických ve smyslu cůo krve a kostí Kristových na kříži obětovaných
vati, přece sami řečtí otcové v prvnějším tom zřízena a posvěcena. A na oznak věci té prý
smyslu je vykládají a na jejich výkladě ovšem z Kristova boku na kříži vyploula krev a
přestati můžeme. Věta či sada ta z přírody voda, čímž dvě hlavité svátosti, křest a pří
vzata jsouc všeobecnou platnost má, a vý čast či eucharistie a jimi co vepresentkami
Kdo svou manželku miluje, sám sebe miluje;
láska ženy jest sebeláska. Ale odvětek ten,
jenž spolu i důvodem lásky jest, nezane
chává se ode Pavla bez vysvětlení, jak po
sléz ještě znova na ně dorývá. Dí: Nikdo
zajisté nikdy pletě své nenáviděl, nýbrž krmí
a pěstuje ji, jako Kristus církev. Odůvodňuje
to, co pravil o sebelásce, láskou ženy pro-|
jevené, spolu k té ženoláskou projevené se
belásce, díl z přirodilosti díl příkladem Kri
stovým napomínaje, ačkoli škareda, shrbena,
sbědována jest. To jest důvodění apoštolovo:
Kdo ženu Svou miluje, sám sebe miluje,
nebo kdyby jí nemiloval, pletě své by ne
náviděl, což čelí proti přírodě a proti pří
kladu Kristovu, jenž církev miluje, že jeho
tělem jest, a žena přece jest tak doplňkem
muže, jak církev doplňkem Krista jest 1,
23.. Nikdo jak živ nemá v nenávisti těla
svého, jako nikdo nemůže sám sebe míti v
nenávisti; tak zákon přírody s sebou nese
a jestli kdo sobě smrt činí, neděje se to z
nenávisti sebe a z nenávisti těla svého, né
brž z nenávisti útrap, jichž tím spůsobem
se
sprostiti doufá. Manichéové jenom a kdo,
tělo naše od principu zlého pocházeti se do
myslili, tělo své v nenávisti měli. Apoštol
ale má před očima zdravou přírodu lidskou,
podle níž nikdo nemá těla svého v nená
visti, nýbrž chová či odchovává a pěstuje je.
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veškery jiné svátosti nastíněny byly. Jiní o |
nejsvětější blahodati či eucharistii to vyklá
dají, ješto Kristus právě v té svátosti těla
svého a tudy mysticky kostí svojich také
přiúčastnuje; ač jiní dobře odpírají tomu
pravíce, že by tu Pavel byl jistě raději řekl
z těla a z krve jeho. Jiní to rozuměli 0 člo
věcké přírodě Kristově; leč tu raději by byl
Pavel obráceně říci musel, že Kristus z na
šeho masa a z našich kostí jest Rom. 1, 3.
9, 5. Joan. 1, 14. a nad to nejenom lidé v
církvi Kristově, nýbrž veškeré pohanstvo také
v té věci sobě vespolek a Kristovi stejno
rodí jsou, poněvadž dítky mají účast těla a
krve, i on podobně účastnil se jich. Hebr.
2, 14. Tudy nejlépe ostati při povšechném
výkladě, že církev z Krista povstala a že
docelnou jeho těla částkou jest, ovšem vše
likého blahodějného působení od něho při
účastněna bývajíc.
Mluvil apoštol o povinnosti mužů mi-.
lovati manželku svou v. 28. a dokazoval po
vinnost tu z přirozené příměrnosti a z pří
kladu Kristova v. 29., jehož lásky k církvi
příčinu vystihoval. Vezdy apoštol při všem
tom, co o Kristu a o jeho s církví jednotě
praví, bral zřetel a ohled k manželství co
hlavitému, o němž jedná, předmětu. Byl k
objasnění věci té uvedl místo ze Starého
Zákona, v čemž nyní pokračujíc vece: Protož
opustí člověk otce V matku svou a přidrží se

manželky své, a budou dva v pleti jedné.
Slova ta Gen. 2, 24. čtou se a pravena jsou
O poméru muže a ženy a vyjadřují, že vazba
mezi mužem a ženou jest nad jiné veškery
mnohem útlejší, sstoupenější a těsnější a že
za tou příčinou žena ze žebra Adamova uči
něna, aby se vyznačilo ženu a muže nebýti
dvěma těloma, nébrž jedním tělem býti. A
tudy že povinen muž i žena otce a máteř
opustiti a vespolek k sobě lípnouti čilnouti.
Ovšem pak při tom apoštol problídá ke smy
slu tajemnému o Kristu s církví nejužší jed
notě a nejsstoupenější spojbě, o níž dí Je
ronym: Prvý věstec Adam o Kristu proro
koval, že opustil! Otce, Boha svého, a máteř
svou nebeskou, Jerusalém a přišel na zem
pro tělo svoje, pro církev, a ji učinil a pro
nm umřel; a tím dva, Kristus a církev, je
dním se stali, t. j. nejtajemněji se spojili.
Tudy apoštol ještě za potřebné uznal
promluviti o významu a půtahu slov oněch
právě uvedených a vece o nich: Tajemství
to veltko jest, já pak pravím v Kristu a v
církvi či jak v řeckém textu stojí ohledem

Krista a církve. Tajemstvím zove onu ve
spolnou a vzájemnou mezi mužem a ženou
vazbu, ješto netoliko nejsstoupenější jednotu
mezi mužem a ženou pronáší, nýbrž také
značí a znamená jednotu, která mezi Kristem
a církví se nalezá a tudy jest tajemstvím,
oznakem a nositelem svrchovaně svaté věci,
t. j. oznakem jednoty Krista s církví. Ve
likým jest to tajemstvím ta muže a ženy
vazba ohledem Krista a církve, t. j. jelikož
onu posvátnou Krista a církve jednotu ob
ráží, odbíjí a předslavuje. "Těmi slovy po
svátná a-svátostná povaha stavu manželské
ho se vytýká, manželství oznak a význam ve
spojbě Krista s církví má, a tudy co 0 spoj
bě Krista s církví platí, také o spojbě muže
a ženy platiti musí. Vnějším znamením jest
v té svátosti sjednanost a spojba ženy S
mužem, milost Boží záleží v daru, že tak
spojeni jsou, jak Kristus a církev spojena
jest. Předpokládá jednožeuství, o němž míst
něji rozšiřovati se mu nevidělo. Výrokem
tím pak jednoženství poručil a zasvětil zno
va. Ostatně katechismus římský 2, 8, 15.
učí, že těmi slovy posvátnost a svátostnost
stavu manželského vyrčena jest a odvolává
se na výrok koncilia Tridentského sess. 24,
can. 1. Avšak nemíní apoštol se šířeji o tom
tajemství rozprostraňovati, nébrž jenom kře
sťanům hlouběji vštípiti hodlá napomínku a
nauku, jak by se. dle velikého tajemství toho
manželé chovati měli. Tudy přerývaje vece:
Avšak, abych totiž dále řeči své o tajemství
nerozvíjel, přestávám na tom, co jsem pravil
z krátka a na srdce vám kladu: č vy jeden
každý manželku svou jako sebe miluj, mam
želka ale boj se muže svého. V řeckém textě

stojí důrazněji takto miluj jak sebe, kdež slovo
takto značí: spůsobem výšeji v. 31. udaným
prohblédaje totiž k jednotě Krista a církve.
I slova: I vy jeden každý rozmnožují důraz
řeči a chtějí: každý beze všeho rozdílu, beze
vší výmluvy. Miluj ženu jak sám sebe, ješto,
jak předešlo, kdo miluje manželku, sám sebe
miluje. Mužům velí milovati; o ženách ale
nad to velí:

„Manželka boj se muže svého.

Ovšem bázeň, jaká na manželku, jenž s mu
žem činí jedno tělo, sluší, se ženám poroučí,
nevšak bázeň otrocká. Za tou příčinou Sára
Gen. 18, 12. nazývala Abrahama pánem svým.
O Monice, máteři své, svatý Augustin svědčí,
že sloužila muži co pánu svému.
© tím skončil jednání o manželství a
přechází ku povinnostem rodinným. © tom
jedná v hlavě následující.
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Hlava VÍ.
Předkládá povinnosti dítek k rodičům 1—3. diči poslušny jsou, nýbrž obzvláště z lásky
a rodičův k dětem 4.; dále služebníků ku Kristu rodičů poslouchají; ovšem ale tím
ku pánům 5—8. a pánů k sluhům 9. brání se ve věcech zlých poslušenství konati,
Podobenstvém od vojína římského vzatým ješto tenkráte nemohou v nich representanty
učí boj duchovní vésti 10— 17., při čemž Boží ctíti, jak Salóma, dcera Herodiady Mat.
modlitby konati a také za apoštola se 14, a ovšem sluší více poslouchati Boha než
modlti mají 18—20., načež 21—24. s lidí Act. 4, 19. Tím spůsobem poslušnost
pozdravením list končí.
dosahuje povahy křesťanské a svrchované
důstojnosti a u Boha záslužnosti. Ostatně
1. Děti, poslouchejte rodičů svých že slovem v Pánu Kristus se rozumí, samo
v Pánu; nebo to spravedlivo jest. 2. sebou zřejmo jest. Udává důvod poslušen
ství: nebo to spravedlivo jest, sama příroda
Cti otce svého a matku svou, což jest nás
učí spravedlivo býti, abychom se do
příkazem prvním v záslibu, 3. aby blaze brodincům odměňovali, ovšem tedy rodičům
bylo tobě a abys byl dlouhověk na co největším dobrodincům to dle zákona Bo
zemi. 4. A vy, otcové, nerozdráždujte žího jest, to příměrno jest vůl Boží. Zá
dětí svých, výbrž vychovávejte je v kon Boží pak uvádí ihned řka: Út?otce svého
matku svou, čím namítá, že poslušnost z
cviku a kázni Páně. 5. Sluhové, po iúcty
k rodičům vycházeti povinna Ex. 20,
slouchejte pánů tělesných se strachem 12. Deut. 5, 16. Cest obsahuje v sobě ne
a S třasem ve prostotě srdce svého, toliko úctu, nébrž i lásku, poslušnost a snahu
jako Krista, 6. ne na oko sloužíce co všelijak je podporovati, jak to viděti z řeči
člověkolibci, nébrž co sluhové Kristovi, Páně u Matouše 15, 3. Proto i 1. Tim. 5,
veleje Pavel vdovy cťítí velí je. živiti a
činíce vůli Boží z té duše, 7. s blaho 3.
chovati. Ješto ale na tom rodičů ode dětí
vůlí sloužíce co Pánu, a ne člověkům, ctění toli záleží a ješto poslušnost k rodi
8. vědouce, že každý, což učiní dobrého, čům základem jest ctností jiných, tudy Bůh
to vezme ode Pána, buď on sluhou, buď ku přikázání tomu zvláštní pohnutku přiči
svobodníkem jsa. 9. A vy, páni, to též nil, kterouž Pavel tuto opětuje poukázav na
důležitost její. Dí: Cožjest. příkazem prvním

čiňte jim zanechávajíce pohrůžek, vě
douce, že i jejich i váš Pán jest v ne
besích a že ohledu na osoby není u
něho.

Vědomo, že u Římanů děti v moci otco
vě se tou měrou nalezaly, že je bez další
odpovědnosti prodati, ano i zabiti mohl.
Tam děti ovšem poslušenstvím neobmezeným
byly otci zavázány. Sama povinnost rodičů
poslušnu býti má v přírodě rovně jak v zá
koně Božím platnost, ale nikdá v St. Z. ne
měla vláda otcova nad dětmi té nevázano
sti, jakou u Rímanů spatřujeme. Sv. Pavel
spořádati a upraviti usilujíc svazky rodinné
podle věčných zásad křesťanské víry píše v
této hlavě o tom: Děti, poslouchejte rodičů
svých v Púnu. Jak všechny věci křesťanů
mají se vyznačovati nějakou ku Kristu Pánu
přítulností a všechna příroda u nich tou
vazbou se posvěcovati, tak se díti má také
S poměrem rodinným a poslušnost dětí má
se stávati a má bytovati v Pánu. To se
stane, když děti ne z pouhé bázně před ro

v přípovědi, aby blaze bylo tobě a ty dlouho
leten na zemi. Příkaz ten jest prvním v pří

povědi, ne v důležitosti a v pořádku; či jest
prvé přikázání v dekalogu, jemuž připojena
přípověď, totiž o zemském blahu a dlouhém
životě. Přidána přípověď ku příkazu tomu,
ješto jest příkaz kladný, aby tím raději děti
povinnost tu vykonávaly. Má sice i první
přikázání Ex. 26, 6. Deut. 5, 10. přípověd,
ale ta jest všeobecna a povšechna a na ve
škera přikázání se vztahuje, ješto přípověď
připojená ke čtvrtému přikázání něco zvlášt
ního do sebe chová. Jiní slovo první neob
na všechny příkazy a zákazy celého zákona
a smysl dávají, že v celé řadě těch šesti set
příkazů, jež Bůh po všechna léta lidu na
poušti od Sinajské hory až po moabská po
pluží dával, jest přikázání o ctění rodičů
první, jemuž připojen jestiť slib. Slib ten
uvádí apoštol doslovně: aby blaze bylo tobě
a ty dlouholeten bul na zemi. V Starém Zá
koně, odkad slova ta vzata Ex. 20, 12. Deut.
5, 16., obšírněji zní ta přípověď; Pavel jí
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ho dočasné i dověčné dítěte; ale ovšem se
povinno říditi dle evangelia, nevšák dle du
cha času a zdání nevěreckých paedagógů.
textě při slově Blaze bylo Čl se stalo stojí
aorist jakož o věci, jejíž pouhé uskutečnění Nemysli, vece Zlatoúst, že takové zbožné vy
na mysli má, při dlouholetosti ale užívá fu chování sluší na mnichy; jest ono jinochům,
tura ey, ješto dlouhý věk časem se teprvé kteří Život ve světě povedou, tím potřeb
vyvinuje. Očividně nerozumí se doslovně nější, ješto je očekávají nejedny bouře, ná
dlouholetost a blahost zemská, nébrž v No valy, svůdy a lákadla nejedna na ně číhají.
vém obzvláště Zákoně zří zaslíbení to k ze
Přechází nyní nasluhy či otroky, o jejichž
mi, t. j. ku krajině nebeské a k blahu věč stavě v sobě samém nic nepraví, avšak k
nému Mat. 5, 5. Dětem, jenž nectili rodičů, tomu prohlédá, aby otroci nijak se z poslu
obyčejně se hned na zemi zle vede, čehož Šenství nevymlouvali pod zámyslem, že nyní
Absolon jest příkladem, jak to již sami po v křesťanství svoboda všechněm lidem vyšla ;
hané ze zkušenosti vyjadřovali. Nad to ne on opak toho chce, aby při všeliké nevol
náleží nám na tajné úmysly Boží se dobý nosti zevnější sobě vnitřní svobodu zachovati
vati Zalm 35, 7., a jestli dobrý jinoch záhy hleděli. Veškero zajisté obnovené a opravené
umřel, dálo se, aby, jak dí písmo Sap. 4, působení evangelia počíná od smýšlení a na
pravení povahy vniterné, vněšné poměry
zlo
11. zloba nezměnila mysli jeho.
Odpraviv děti přistupuje k otcům a jim zvyků měly se znenáhla díti a z nutnosti
ohledem na děti negativně i positivně před vniterné pocházeti, jak se bylina a strom
pisy činí. O matkách mlčí, poněvadž otec vniternou silou rozvíjí a zemi a prsť a půdu
vládu v rodině vede -a Pavel všechnu 0 vý sobě znenáhla podčinuje. Velí: Oťrokové,
chově nauku vyčerpati se nepodjímá. Velí: poslouchejte půnů pleťských se strachem a třa
A vy, otcové, nepopouzejte dětí svých, nébrž sem ve sprostnotě srdce svého, jako Krista,
vychovávejte je v kázní a káře Páně. Po Pleťských, t. j. pánů, jenž páni vaši jsou to
pouzení a dráždění se děje skrze nesprave iko podlé pletě, podlé dočasných zemských
dlivost, tvrdost, nemírnou přísnost, vášnivost poměrů, jejichž otroky jste se stali ve svém
a podobné. Důvod toho dává Col. 3, 21., světském vněšném postavení; slovem pleť
aby nezmálomyslnily, se nezpáčily, srdce a ských různí pány ty od pánů duchovních,
mysli neztratily a posléz veškero poslušen představených církve a především ode Pána,
ství nevypověděly. K negativnému tomu jenž všech nás Pánem jest. Slovo to ale spolu
předpisu dodává positivný; dí: nébrž vycho bylo potěchou otroků, že otroctví jejich je
vdvejte je ve cviku a kázní Páně, tak aby nom pletě a těla se týká, ducha při tom ne
kázeň a bázeň Páně byla živel, v němž se dosahujíc, že jen dočasno jest, ana jim, ač
vychování vaše děje. Kdzeř obsahuje vyu zaslouží-li, věčná svoboda nastane. Vůči Ari
čování, vychování a pěstování vůbec, kára
stotela a Platona vece Klement Alex. paed.
zahrnuje potřebná napomínání, trestání a po 3, 12.: Není otroctví z přírody. Bůh, vece
dobné věci; obě ale mají býti Páně, t.j.
Zlatoúst, nestvořil nikoho otrokem, nýbrž svo
příměrna býti duchu evangelia Kristova a bodníky Adama a Evu stvořil se stejným
tak se díti mají, aby se zdálo, že sám Pán, důstojenstvím, se stejnou duší, se stejnými
t. j. Kristus, kázeň a káru vede. Dokládá o dary; jest jediné otroctví, otroctví náruživosti.
kázni, aby se nerozpakovali rodičové také — Má ale jejich poslušnost nebýti ledabyla,
druhdy přísněji dokráčeti, poněvadž mluvil nébrž spojena se strachem a třasem, se vší
o nepopouzení jich. "Tudy v platnosti ne snahou, úctou a s obavou, že jste povinnosti
chává slov Prov. 23, 13. n.: Neodjímej od své nedosti učinili a pánům nedosti vyhověli.
pacholete kázně, nebo budeš-li je mrskati me Ve svých službách, prácech a zaměstnáních
tlou, neumře a dušť jeho z pekla vysvobodíš. mají ukazovati, že se bojí svých pánů a že
Všelijak mají rodičové prohlédati k tomu, je ctí. A to ne nějak přetvářeně, postavně,
aby děti dobrému navykli, vece Zlatoúst, a hcoměrně a pokrytsky, nýbrž v prostnosti
musí jim více záležeti na tom, aby z nich srdce svého, v jednoduchosti, v upřímnosti,
dobří křesťané byli, než aby z nich velicí bez dvojsmyslnosti. Tím již povýšil, uhod
mistři, velicí řečníci neb básníkové byli. Kdo nil a udůstojnil otroctví jejich; nejvíce ale
mistrně vymaluje podobiznu královu, ten se ušlechťuje stav ten, an dí: jako Krista po
nemálo chválí, vece Zlatoúst dále, a ty obraz slušní jich buďte, tak že službu jim proká
Boží v dítě své vpravujíc dobrým výchovem zanou považujete za takovou, jako byste ji
tím větší zásluhy a odplaty dojdeš. Největší samému Kristu činili. Tím odnímá se stavu
poklad, jejž dětem rodičové dáti mohou, jest tomu všeliká uníženost a příkornost a vtě
dobré vychování, a od něho závisí celé bla
luje a odívá se a vštěpuje ušlechtilá po

zkrátka jen dotýká, poněvadž v celém znění
svém každému známa byla. Šličně v řeckém
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vaha a záslužnost i radostnost a blaženost
se proudně tím jediným slovem na otroctvo
vylévá.
Ješto ale právě na tom toli záleželo, tudy
prostotu onu a onen vyšší ohled místněji

otroky spatřujte, nýbrž 1 jejich stav považujte
ohledem na Krista. A tudy dokládá spůsob
toho neurčitého výroku: zanechajíce pohrňůžek,
přísnosti, nesmírné tvrdosti a příkrosti a ko
ravosti; místo zanechajíce někteří překládají

opisuje a dí: Ne na oko sloužíce co člověko
bet, nýbrž co sluhové Kristovi. Na oko slouží,
kdo na bílo, zdánlivě, napohledně slouží, před
očima páně se věrným a ochotným staví, ale
za jeho zádoma zhola služby zanedbává a
jinou povahu ukazuje a tudy licoměrcem a
pokrytcem se býti jeví. Jiná necnost se tupí
slovem člověkohboi, kdež pod člověky, jimž se
otroci zalíbiti hledí, se rozumějí páni jejich
a tupí se ten časný, sobecký, zemský ohled,
že při svých posluhách neprozírají ku Pánu
svrchovanému a jemu se před jinými zalibo
vati nesnaží, an i tu platí, že dvěma pánům
sloužiti nemožno Math. 6, 24. Ne taková
má býti služba vaše, nýbrž jinakou má do
sebe chovati povahu, o níž vece: nébrž co
sluhové Kristovt činíce vůli Boží z tě duše.
Máte se již nepovažovati co pouhých otroků,
nébrž máte spatřovati v sobě sluhy Kristovy
a tudy máte činiti vůli Boží ne nějak nuceně,
Z musSu, pro nezbytí, nébrž z celého srdce,
z celé duše, s radostí; s nevolí zajisté vyko
návati vůli pánů svojich nesluší na sluhu
Páně. Kdo tak slouží, ten bude sloužiti také
tehdá, když ho pán nevidí. Proto dokládá
ještě k jasnějšímu té věci vytčení: S blahovůlé
sloužice co Pánu a ne člověkům, čímž velí
pohlédati na službu svou co na službu Kri
stu prokazovávanou; děje se sice člověkům,
ale ohled při vykonávání jí nemá pouze na
člověky, nýbrž především na Pána brán býti.
a tudy si nemá nikdo překážeti v službě své
pro mrzutost, tvrdost a příkrost pánovu. Aby
pak k té službě tím spíše je naklonil, před
kládá jim pobudku a pohnutku : Vědouce že
každý, což učiní dobrého, toho dostane ode
Fána, buď sluhou, buď svobodníkemjsa. Jistě
o tom dobře víte, že každý člověk, sluha i
pán, za to, co dobrého učinil, ode Pána a
soudce Krista druhdy takovou odplatu vezme,
jaké sobě zasloužil. Ukazuje spolu, že mr
zké otroctví jenom tuto se nalezá a že tu
jenom platí rozdíl mezi pány a otroky, an
nápotom při soudě jediný rozdíl bude mezi
dobrým a zlým.
Ještě měl apoštol na srdci napomenouti
také pánů samých, aby také oni sobě ohle
dem otroků po křesťansku vedli a pohanské

uskrovňujíce, ale poněvadž před slovem azetAnv
stojí artikul, tedy zdá se přiměřeněji 0 opu

nešetrnosti, libovůle a tvrdosti nechali. Praví:
A vy, páni, totéž číňte jim, t. j. blahovůli,
upřímost, věrnost a lásku jim prokazujte,
jakož jsem od nich žádal, aby vám ve svém
stavě prokazovali ; a nad to v nich nepouze

štění veškeré přety a pohrůžky vykládati.
Příčinu toho vytýká: vědouce, šet jejich 1 váš
Pán jest v nebesích a že ohledu na osoby ne
ná u něho. Nestranný Pán, Kristus, v nebe
sích se nalezá, jenž žádnému pánu nedá před
nosti před otrokem a ovšem nestranně druhdy
nade pány i otroky soud vynese. Tudy SY.
Augustin pravil, že u křesťanů raději služba
než panství se nalezá. V domě spravedlivce
tu putujícího také vozkazovatelé slouží těm, jimž
na pohled rozkazují. Chtěl Bůh, aby člověk
nad nerozumnou tváří panoval, nikoliv ale
člověk nad člověkem Gen. 1, 26. a v písmech
slova otrok ne dříve se dočítáme, až když
Noě tém jménem potrestal syna svého. O Mě
stě Božím 19, 14. 15. — Láska křesťanská

boří ohrady mezi pánem a sluhou a obnovuje
prvotný řád člověčenstva. Slušno jest a bla
živo člověku, jejž příroda svobodným
zrodila,
blaho svobody původní opět navrátiti. Dal
toho příklady nejeden křesťanský pán daro
vav svobodu četným otrokům svým. Počátek
učinil Hermes, praefekt Rímský za Trajana,
jenž na den křestu svého svým dvanácti stům
a padesáti otrokům svobodu uštědřil. Ale
křesťanství otroka netoliko svobodou nadě
lilo, nýbrž mu vštípilo vědomí osobného dů
stojenství a samostatnosti. Učí ono, že
celá věčnost závisí od svobodného rozhodlání
vůle a tímto vědomím člověka pozdvihlo z
prachu.
Tak probírá apoštol podrobně povinnosti
rozličnýchstavů a poměrů. Zbývala ještě
nejedna povinnost jednotlivá o které se mohl
rozšiřovati. Ale vidělo se mu kn konci ra
ději pospěchati a ještě toliko všeobecné na
pomenutí přičiniti. Jest ono:

10. Ostatně, bratří, umocňujte se
v Pánu a v moci síly jeho. 11. Oble
cte se v celoodění Boží, abyste mohli

ostáti proti úkladům dábla; 12. ješto
nemáme půtky toliko proti tělu a krvi,
nýbrž proti náčelníkům a mocnostem,
proti světovládcům tmy této, proti du
chovstvu nešlechetnosti v podnebesku,
13. Protož vezměte celoodění Boží, aby
ste mohli odporovati v den zlý a ve
všem dokonalí ostáti, 14. Stůjtež tedy
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podkasána majíce bedra svá pravdou a
oblečeni jsouce v pancíř spravedlivosti,
15. a obuty majíce nohy přípravou e
vangelia pokoje. 16. Nade všecko ve
zmouce štít víry, kterýmž bystě mohli
všechny šípy zlostníkovy ohnivé uhasiti.
17. A lebku spásy pojměte a meč du
cha, jenž jest slovo Boží, 18. Všelikou
modlitbou a prosbou modlíce se každé
doby v duchu a k tomu bdějíce se vší
ustavičností a prosbou za všecky svaté,
19. i za mne, aby dána byla mně řeč
při otvoru úst mojich se smělostí 0
znamovati tajemství evangelia, 20. pro
něžto poselstvuji v řetězu, tak abych
v něm osmělil se, jak na mne sluší
mluviti.

od Boha bylo, an jinak ďáblu odporovat,
ovšem jej překonati nemůžeme. Ovšem tedy
čehokoli potřebí jest vojínovi, nejenom k ob
hájení sebe, nébrž i k útoku na nepřítele
a k vítězství nad ním, rozumí se tuto. Ale
musí býti odění Boží, t. j. jenž od Boha pů
vod má; tím oděním jenom doufat! můžeme
nějaké obdržeti vítězství nad úklady ďábla,
ješto Bůh sám takměř skrze tu zbroj za nás
bojuje.
Vzal obraz od vojína římského; neu
vádí ale všechněch částek vojína, nýbrž je
nom ty, jež se mu vidělo užiti pro svou
nauku. Vidí se nejedněm, že při tom pro
hlédal ku slovům Isajáše proroka 59, 17.,
kdež se o Bohu praví, že se obleků v spra
vedlnost jako v pancíř a v roucho pomsty a
oděl se horlivostí jako pláštěm; věc to podo
bná, leč neustálým pohledem na vojíny řím

ské ve všech krajinách rozložené apoštol sa
moděk ku podobenství tomu přiveden býti
mohl. Učel takového oblékání se v plno
zbroj Boží jest, vece apoštol, abyste mohli
ostáti proti úkladům ďábla; ostáti, vece, ne
utíkati, nedávati se v paty, nechouliti, ne
schovávati se, neklesati myslí, nezaházeti
zbroje. Ukladyse rozumějí úskokové, zálohy
a lestné útoky, jimiž ďábel z boku, nevidky
a z nedojípky druhdy, ač tytéž také někdy
ze předu, na nás doráží. Máme zajisté ne
přítele velelestného a veleúskočného a chy
trého, jenž slabé stránky naše dobře si ohlédá,
otevřenými štěrbami v útrobu naši se snadně
dobývá, nepravost nám co slabotu jenom a
křehkost tytýž milostnou vyličuje, hříchy v
napohlednost ctnosti obléká a ví, jak dí sv.
Leo, na koho palčivostí vášně, na koho pří
ludy labužnosti, na koho půvaby krásy, na
koho jed závisti uvésti, koho smutkem zko
rmoutiti, koho radostí oblouditi, koho strachem
přitlumiti, koho podivením svésti má; všech
obyčeje vyšetřujíc, péče podněcujíc, náruži
vosti shledaje a všady příčiny příležitosti k
uškození vybledávaje.

Mocně a rázně apoštol poslední a závě
rečná svá napomínání vede. Přechází od po
drobných věcí ke všeobecné napomínce a
všechněch vůbec křesťanův napomíná, aby
boj svůj proti ďáblu vrahu mužně a statečně
bojovali, k čemuž jim přístojných zbraní půj
čuje. Ostatné, dí, t. j. co byste ještě nad to,
co jsem vám napsal, zachovávati měli, obsa
huje se v následujícím. Především umocňujte
se v Pánu, mocnými se stávejte, více a více
síly nabírejte, v mužnosti více a více rosťte
a sice o Fdnu, v Kristu a ve všem díle jeho
ve víře, lásce, naději, milosti, skutcích do
brých. Tím naznačil živel, v němž zmocnění
a ukřepení se státi má; přičiňuje ale k tomu
působivou příčinu, řka: a v moci síly jeho,
t. j. mocnost síly Páně má v nás ono ukře
pení působiti a provésti. Moc či mocnost
znamená vládu, jenžto se panováním, přemá
háním odporu atd. vyjevuje, síla značí sílu
co vniternou mohutnost ; leč tuto nepotřeba
odsebe lišiti slov těch a značí se oběma
mocná síla či silná mocnost Páně božská,
kterou Kristus lidi umocňuje, ukřepuje a po
A dobře, praví Pavel, mluvím o úskocích
siluje. Odvozuje od sebedůvěry, opatřuje skro
mností a pokorou a důvěrou v Boží posilu ďábla; nebo skutečně nemáme půtku proti
je ozbrojuje. Sličně to činí povinnosti vylí pleti a krvi, nébrž proti náčelníkům a moc
čiv, ješto potřebná k vyplňování jich síla z nostem, proti světovládcům tmy této,proti du
moci Boží toliko plynouti může. Avšak i chovstvu nešlechetnosti v nebesku. Dokazuje,
sám člověk musí se všelijak přičiniti 0 to, že skutečně a právě ďábelských úkladů se
aby okřepen, utužen, upevněn a umocněn báti přijde. Půtka naše nevede se s lidmi,
byl. I napomíná tudy zbroj na se vzíti tá nýbrž s dábelskými mocnostmi. Místo půtka
kovou, aby potřebné síly dosáhli. Dí: Oble čte se vlastně zápas, což pojem ten ještě
zvyšuje. Ví Pavel, že lidé mají půtku také
cte se v celooruží Boží, abyste mohli ostáti proti
úkladům ďábla. (Celoorudí či celoodění, vece, s lidmi a od lidí velečastá svádění pocházejí;
an chce, abychom ne snad tu neb onu zbroj dí ale přece nemáme půtku proti pleti a krvi
od Boha vzali, nýbrž aby celé odění naše t. j. slabým lidem Gal. 1, 16. poněvadž takové
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lidi co nástroje dáblovy považuje. Nebo patrno
a průvodno a veleznámo jest, že pletí a krví
aneb jak v ř. t. opáčným pořadem se čte,
krvé a pletí lidé slabí se rozumějí, jež staví

naproti dáblům co mohutným. Tudy patrno
také nepravým býti onen výklad, dle něhož
slovy těmi slyší se vniterné pochotě a zlo
chtíčové; není zde protiva vněšného a vniter
ného, nébrž zemského a nizozemského boje,
a nad to by byl Pavel vynechal slovo krev.
Roztřiďuje pak apoštol ďábly nejprvé podle
moci a síly, napotom je opisuje a vyličuje
dle oboru a dle mravné povahy. Dí: proti
náčelníkům a mocnostem a rozumí zloduchy,
jenž dřívepřed svým pádem do třídy dotčených
anjelů patřili a nyní také v neblahoříši po
drželi důstojnost tuto, ješto bez nějakého ustro
jení žádná říše a ovšem tedy ani říše démonů
se obejíti nemůže. Jsou tedy také mezi zlo
duchy náčelníci, jenž jiným předkují a jim v
čele stojí a jsou mocnosti, jenž ozvláštní do
sebe moc mají a vyššími dary se nad jiné
podřízence svoje skvějí.
Dále opisuje zloduchy ty, jak již praveno,
podle oboru jich působnosti, řka: proťisvěto
vládcům tmy této, t. j. světovládcům, jejichžto
živlem tma jest, která se v nynějšku
po světě
nepokřesťaněném nalezá a z níž toliko věr
cové světlem jsouce 4, 8. 9. vysvobození a
oproštěni jsou. mou rozumí se tma ducho
vní, ulehlá nad pohanským světem, tma hří
chův a bludů, ve kteréž co ve svém živlu
běsové králku svou provodí. Toť jest, což
výšeji pravil 4, 18., že mají pohané tmou
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místo nešlechetníky; leč tomu příčí se ge
nitiv singuláru a jedině první výklad obdr
žuje. Ještě dokládá slovo, jímž nemalou
obtíž a nesnázi vykladatelům připravil, an
dí: v nebesku. Zlatoúst a po něm nejedni
vykládali to slovo, jako by stálo: o nebeské
věci, o nebeská dobra, tak že se předmět půtky
vystihuje podle výkladu toho. Ale příčí se
mu slovo ve, jenž druhdy sice značí pro,jak
Math. 6, 6. pro mnohomluvení; tn multiloguio,
ěv vi zoÁvkovie, Act. T, 29. utekl Mojžíš pro
to slovo, čv z$ Aóym,in verbo. Leč příkladové

tito nedopadají dosti k našemu místa a slovo
črovoňví. Se V našem listě místně béře. I
znamená se mésto raději, kde zloduchové by
dlo své mají a sice dle 2, 2. nebesy či ne
beskem nerozumí sídlo Boží, nýbrž jak Math.
6, 26. ptáci vzdušní slují ptáky nebeským?,
tak zde dle rozličného významu slova nebesa
2. Úor. 12, 2. vzduch se slyšeti musí, místo
obvýšné nad zemí, jehožto co nějakého trůnu
dábel užívá. Tím slovem ukazuje, že jest
jim snadno na nás dorážeti, jako s vysokého

hradu snadno jest střely dolů vypouštěti; a
ovšem chce, abychom tím snažněji se na péči
měli. Mohl říci: ve vzďuchu, jak to výše
2, 2. učinil, ale chtěl nadzemskou a nadlid
skou bytnost a mocnost zloduchů zveliéeně
vylíčiti. Někteří pro ujití nesličného, jak se
jim zdá, výkladu slovo na nebesku či v ne
beséch praví líčiti dřívější obydlí zloduchů a
berou slovo v nebesích o sídlech blahoduchů;
leč o tom Pavel tu nemluví a lépejest slovo
to o vzduchu rozuměti. Částice proti čtyři
omráčený rozum pro slepotu srdce svého. Slují kráte opětovaná zvláštní důraz řeči přičiňuje.
pak ďáblové světovládce?,poněvadž vládu svou Ostatně každým slovem přirostá váha řeči a
po celém světě pohanském provodili a jediní chce apoštol nás tím spůsobem k ostražito
věrcové Kristovi od jejich vlády oproštěni sti a udatnosti v půtce té se zloduchy tím
jsou 2, 2.; tudy se jmenuje satan knížetem více ponuknouti a pobodnouti. Duchové
světa toho Joan. 16, 11., ano bohem světa jsou nevidomi, jsou vládcové a mohutníci,
toho 2. Cor. 4, 4. Mají nejedni za to, že jsou nešlechetní a lestni a tudy nám ovšem
jména toho se jim dostalo, poněvadž před všelijak potřebí ve veškeren háv Boží se u
jejich pádem jim vláda nade světem jistou strojiti,
měrou dána byla, již svým pádem ztratili,
K tomu také odvětkem nabízí apoštol,
ale kteréž opět všelijak sobě dobyti usilovali an dí: Frotož vezměte celoodění Boží, abyste
a usilují, což se jim v pohanstvu podařilo. mohli odolati (odporovati) v den zlý a ve
Někteří slovem čmy rozuměti chtějí vzďuch všem dokonalé státi. Pro takové nebezpečné
dle 2, 2., kdež ďábla nazývá Knížetem vlády půtky a obtížné i osuhlé boje potřebí odíti
vzduchu toho; leč prvnější výklad jedině pra se v celé brnění a odění Boží a to za tím
vým jest a jedině nenuceným,jenžto se samo účelem, abyste mohli odolat? návalům a úto
zvaně naskýtá. Ještě zloduchy dle zlopovahy kům ďábla v den zlý. Dnem zlým nazývá
vyličuje a dí: proti ďuchovstvu neslechetnosti den velikého nebezpečí a velikých bojů ode
v nebesku. Duchovstvo jsou veškeří duchové dábla strojených, v němž se moc temností
a sice, jak z genitivu povahy jde, duchové Luc. 22, 53. se zvláštní silou jeví. Jiní dnem
nešlechetnosti, duchové nešlechetní, zlí; za zlým rozumí celý život náš, tak pro krátkost
zvevuatine se béře takto hromadně a sub a pro neustálé boje prozvaný ; jiní den sou
stantivně. Jiní kladou: proti duchovním ne dný tím dnem slyší, ještě Jiní jistý den, v
šlechetnostem,nešlechetnost berouce konkretně | němž rozhodný útok se stane a moc ďábel
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ská nad mocí Páně úsilným udeřením vítěz
ství dobyti ač marně se vynasnaží Apoc. 20,
8. nn. Dokládá Pavel ještě a ve všem doko
nalé ostáti. Tak čte vulgáta; leč lépe tu
text řecký čte: a všecko dokonavše ostáti
abyste mohli. Trojí věc žádá od nich, aby
se protivili a půtky nepobíhali, aby všecko
dokonali a posléze co výsledek toho dvojího
žádá, aby ostáti mohli, odolavše obdržeti a
oseděti místa svého již postoupiti nemusejíce.
Všecko dokonarše, vece, co totiž vykonati při
šlo, aby boj se podařiti a půtka vítěznou býti
mohla.
Útení vulgáty ve všem dokonalí
jak i čte rukopis A, téměř týž smysl dává;
neb ten dokonalým jest, jenž všecko, co mu
činiti přišlo, vykonal.
To, co dosud pravil, bylo jenom vše
obecné napomenutí ; místněji nyní rozbírati
je se podjímá vývodky z něho čině, an dí:
Stůjtež tedy podkasána majíce bedra sváprav

ctností, kteréžto smýšlení a snaženství člo
věka nedobytným hradem činí. Pravdou se
vytýká smyslná pořádnost, spravedlností po
řádnost mravná se vystihuje.
Ale na pancíři a pásu nemůže přestá
vati bojovník, on nevyhnutedlně potřebí má,
aby lýtka a holeně svoje proti ústrkům aú
prkům opatřil. Tudy vece apoštol: Obuty
majíce nohy přípravou (hotovosti) evangelia
pokoje. Co střevíce a sandály působily při
vojínovi, že totiž na jisto a pevno a obratně
se v boji chovati mohl, to má působiti u du
chovního bojovníka příprava evangelia po
koje. Přípravou rozumí neustálou hotovost k
vedení boje až ku konečnému dosažení VÍ
tězství. O hotovosti pěje Zalmista 56, 8.řka:
Hotovo jest srdce mé, Bože, hotovo jest, zpí
vati a žalmovati budu tobě, a Žalm 111, 1.
praví písmo o spravedlivém člověku, že. ho
tovo jest srdce jeho doufati v Hospodina.
Genitiv evangelia jest genitiv původu a značí
se hotovost či příprava, kterou evangelium
poskýtá či která se z evangelia béře a prý

| dou
aoblečení
jsouce
vpancíř.
spravedli
vostř. Při podepásání myslí nejední vykla
datelé býti narážku na Zíidy, kterýmž při
odcházení z Egypta velel Hospodin Ex. 12,
11.: Bedra svá přepášete atd. Leč není po
třebí takové narážky; pás či opasadlo (čoozno,
Čevy) otáčel tělo pod pancířem ve slabinách
a Pavel jej napřed jmenuje, poněvadž každý
vojín jím opásati se před jinými věcmi při
číněl a bez něho půtka pohybně a obratně
se díti nemobla. Mají ale se opásati pravdou
a pravda má býti opasadlem jich, jak Jes.
11, 5. o Kristu se dí, že se přepásal spra
vedlivostí a vírou ČÍ pravdou. Bez pásu ne
může se obejíti vojín a nemůže dobře boj
vésti, tak ten kdo boj duchovný bojuje, ne
může se obejíti bez pravdy, ovšem pravdy
či nauky evangelické, jenž jest svrchovaná
pravda ; přepásáním se rozumíosvojení, osobení
a uvlastnění sobě pravdy té tou měrou, že
poznání jeho docela s evangeliem souhlasí.
Protož na označení toho již v St. Z. Ex.28,
29. kněz oděv svůj pásem podkasával. Ně
kteří pravdou rozumějí upřímnost a věrnost
a praví toho býti podkasána, kdo raději smrt
podstoupiti nežli Kristu se pronevěřiti volí.
Leč prvnější výklad předčí nad tímto, aniž
při tomto nedosti rozdílu se činí mezi prav
dou a spravedlivostí, o níž ihned dokládá:
oblečeníjsouce v pancíř spravedlnosti, t.j. ve
spravedlnost co pancíř; jest genitiv přístavku.
Pancíř byl záštítou vojína a chránil hruď

jeho, a tak má spravedlnost bájiti a chrániti
hruď, t. j. mysl a srdce každého křesťana a
ji útokům ďábla nepřístupnou činiti. Spra
ved/nost se tu béře šiřeji a prostrannéji a
značí soujem všech ctností či raději mravnou
upravenost na mysli a snahu a píli všech

vahu evangelia a obsah jeho, že totiž z evan
gelia, t. j. z křesťanské víry vychází naše s
Bohem smíření a pokoj náš s ním, s bližním
a S námi samými Rom. 5, 1. Tím srdnatost
k bojování nemálo roste a všeliká choulo
stivost zaniká; nebo tehdá, když s Bohem
na pokoji jsme, můžeme se nadíti konečného
vítězství; nebo když Bůh s námi, kdož proti
nám býti může ? Rom. 8, 31., a ovšem nám
jisté vítězství se dostati musí Rom. 8, 37.
Ale jak svatý Basilius napomíná, neustále v
hotovosti se chovati a držeti a ustavičně
bdíti musíme a musíme se všeho pohodlí od
říkati, jak voják též manželku a děti opu
stiti povinen bývá. Což také snáze činiti
můžeme, an voják po bitvě sice domů se
vrací, ty ale nepřítele přemoha do království
všechněch svatých se dostaneš.
Věcmi těmi třemi, pancířem, pásem a
obuví tělo křesťana po vojensku oblečeno
jest; ale ještě nejedné věci, štítu, lebky,
meče potřebí jest k tomu hávu, aby se půt
ka podařiti mohla. Proto klade apoštol: Nade
všecko vezmouce stít víry, kterýmž byste mohli
všechny šípy nešlechetníkovy chnivé uhasttí.
Užívá Pavel slova ©vpeos a míní štít velký,

čtyry stopy dlouhý a půl třetí stopy široký,
a neužívá slova dozís, clypeus, pavéza, štítek,
poněvadž křesťana co těžkooděnce předsta
vuje. Vzíti má oděnec křesťanský stít víry,
t. j. víry své má co štítu užívati. Vérou se
rozumí dokonalé přesvědčení o pravdě evan
gelia a neobmezené se v službu Boží oddání;
nebo to jest vítězství, kteréž přemáhá svět, víra
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naše 1. Joan. 5, 4. Toho Štítu potřebí jest
pro odrážení a uhasení šípů ohntvých zlost
nika. Zlostníkem se nazývá očividně ďábel
Math. 5, 37. Joan. 17, 15., v němž veškera
ctnost a nešlechetnost se sbíhá a jeho po
vahu stanoví a určuje. On vysýlá šípy ohnivé,
šípy hořlavými látkami opatřené, jakých Ří
mané a Rekové užívali, aby tím města za
pálili a podvrátili, ač i Zalm 7, 14. 0 stře
lách zapálených mluvě naskýtá, že také Zidům
známy byly. Přísudkem ohnivé vytýká se ne
bezpečnost a opasnost útoků a pokusů dá
blových, a svatí otcové obracují to na pal
čivé pochotě a chtíče, jež vrah ten v útro
bách lidských obouzí. Nedí ale apoštol:
abyste odrazil? ohnivé střely a šípy, nýbrž
dí více. nad to: abyste uhasiti mohli střely
ohnivé dáblovy, t. j. docela zničiti je a ne
toliko neškodnými je učiniti, nébrž z nich
ještě nad to námětek zásluhy sobě zjednati.
Naráží na obyčej Římanů, štít kůží potaho
vati, aby dřevěný štít se vznítiti a zapáliti
nemohl. Každou zložádbou vniterný náš člo
věk poraněn bývá a nejedna jízva v něm
utkvívá ; tomu zlu se jedinou vírou může vy
hověti.
Při vytýkání tohoto oruží Pavel takměř
uvlékati se dává myšlénkou obrazu svého od
vojína přijatého a pro takovou mysli zaja
tost přerývá vazbu příčestí na imperativ za
měnujíc. I klade za touž příčinou jméno
zbraně napřed, po něm teprvé čČasoslovem
je
určujíc. Ale 1 to pozorují vykladači, že pří
hodně a vhodně napřed 0 lebce, nápotom o
meči mluví, an dříve k záštitě, nápotom k
výboji starost a péče prohlídati povinna a
nad to by lebka, kdyby meč již v ruce byl,
již ani vzít? se nemohla, ana levice pavézu
nese. Dí tudy: A lebku spásy vezměte a meč
ducha, jenž jest slovo Boží. Spása má býti
naší lebkou, t. j. dle 1 Thess. 5, 8. naděje
spásy věčné či spása ta, které se na jisto
nadějeme, an nadějí spaseni jsme tuto to
liko Rom. 8, 24. Naděje ta věčné spásy
mocna jest, a člověku nemalým podnětem k
statečnému podnikání boje bývá. Praví ve
změte, přijměte, totiž od Boha, jenž vám leb
ku tu nabízí; nebo všeliké odění dává se od
Boha a tudy Božím sluje v. 13. Ale i lebka
patří ještě k obrannému orudí; mimo obran
ného ale potřeba jest též výbojného odění a
o tom přičiňuje apoštol, an vece: a meč
ducha vezměte, jenž jest slovo Boží. Meč
ducha jest meč od Ducha svatého darovaný,
an ducha jest genitiv původu a není genitiv
přístavku, jakým byl genitiv předešlé věty.
Meč pak ten od Ducha daný jest, jak vy
světluje apoštol, slovo Boží, evangelium či
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nauka Páně, jenž jest Hebr. 4, 12. ostřejší
nad meč obojstranný, jejíž obsah, když sek
mysli a srdci do samé hloubě připouští, mocí
neodolatelnou jej ozbrojuje Rom. 1, 16.,
aby porazil všeliké návaly zlovrahovy. Tak
Kristus sám Math. 4, 2. nn. slovem Božím
porazil útoky a zálohy dáblovy. Takovou
zbraní a zbrojí se zaopatřovali světci a svě
tice Boží také a jí pilně užívali. O svaté
Paule píše sv. Jeronym: Popuzována když
byla, tedy pravila sobě slova: „Kdyžpovstal
proti mně hříšník, odmlčel jsem se. V poku
šeních si říkala: Bůh vás pokouší, aby se do
věděl, zdali jej milujete z celého srdce. Trá
pena jsouc pravívala s písmem: Trápení
působí trpělivost, trpělivost působí zkušenost,
zkušenost působí naději a nadějenás neklame.
V ochabách, mdlobách a neduzích pravívala :
Když mdla jsem, tehdá jsem silna. Ve smut
ku zpívala: Proč jst smutna, duše, a proč
kormoutiš mne? Doufej v Boha! V nebez
pečích si pravívala: Kdo chcepřijíti za mnou,
vezmi kříž svůj a následuj mne.
Tak Pavel opatřil bojovníka duchovního

všelikou zbraní a všelikou zbrojí; aniž pak
vadí, že na př. zde v listu našem pancířem
klade býti spravedlnost, ješto 1 Thess. 5, 8.
pancířem býti udává víru a lásku, an na
touž věc pod jiným a jiným zřetelem nazíráno
a hledíno býti může. Ale mimo výbojných
a záštitných odění vidělo se apoštolovi Svr
chovaně býti potřebno některá. pravidla při
činiti, jimiž by se při boji svém říditi měl. A
tu dí, že všeliké bojování, stání a dorážení
1 odrážení jeho s modlitbou spojeno býti po
vinno. Všeltkou modlitbou, dí, a prosbou mo
dlíce se každého času v duchu a k tomu bdě
Jíce ve vší ustavičnosti a prosbě za všecky
svaté. Učí, odkud statečnost a úspěch při
jíti může, totiž od Boha, od něhož síly Si

na modlitbách vyprositi mají; zavěšena jsou
příčestí modlíce se a bdějíce ke slovu Stůjtež
v. 14. a potahují se ke všem odtad polo
ženým věcem a tu dvojí vazba možna jest,
jenž na týž smysl vychodí. Buď totiž slova
všelikou prosbou a modlitbou o sobě klademe,
kdež bychom museli raději přeložiti při vše
liké modlitbě a prosbě, tak že slovy těmi se
povaha a poloha mysli pří tom počinku vy
stíhá; a tu by slova následující modlíce se
atd. byla nějakým slov předchozích vysvět
lením; aneb-li slova ta dotčena bezprostředně
spojujeme se slovem modlíce se každého času
v duchu; což samozřejmo jest. Všelikou
vece prosbou a vysvětluje slovo to, an dí
každého času, čímž namítá, že se modlitba
dle potřeb časových má stávati, an již díky,
již vzývání, již prosby, již pokání atd. vy
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Efes. Ví, 10—20. Napomenutí k statečnému boji próti zlému, k modlitbé,

jadřovati má. Prosbu a modlitbu nejedni tak gelia. Za sebe káže se apoštol modliti a u
líšili a různili, že tamty k odvrácení zla, dává účel a tím spolu obsah přímluvy a pro
tyto k dosažení dobra prohlídají; leč jiným sby. Aby, vece, Bůh mi neodjímal, nýbrž
se vidí nedosti základu míti rozdíl ten. Mo uštědřil řeč při otvoru úst mojích, aby mi
dlitbou se člověk k Bohu obrací a posvátný naskytal, co a jak mám mluviti, když ústa
ten úkon rozličný může míti obsah; prosba svá ke mluvení a učení otevru. Jiní slova
vezdy jen prosí a žádá o něco a také se to při otvoru úst vykládají o Bohu: když Bůh
hoto slova-o lidech užívá. Díti se má mod otevře ústa moje; Bůh pak otvírá ústa, když
litba každé doby, jak i Kristus velí Luc. 21, poskýtá látku, o níž člověk mluviti má, dle
36. řka: Protož bděte každého času se mod čehož Žalm 50, 15. dí: Pane, rty mé otevři!
léce. Míní se časté modlení a neustálé rozlo Leč tu by byl musel Pavel psáti, aby mu
žení mysli k modlitbě a k myšlení na Boha dán byl otvor úst mojich; a tudy prvnější
sklonné a pochylé a všeho díla našeho ke výklad předčí. Slova ta sluší spojovati s
cti a slávě Boží vykonávání. Má se ale mod předešlými a novou větu počínati slovy: se
litba díti v duchu, vniterně, vroucně, z té smělostioznamovati tajemství evangeha, t. j. ta
duše a z celého srdce, ne jako pohané Math. jemství v evangeliu obsažené, o němž evan
gelium jedná. Tajemství v evangeliu obsa
©, T. druhdy za to měli, že pro mnohomluv
nost svou ač chladnou vyslyšáni býti mohou; žené jest 1, 9. rada v Bohu skrytá o spáse
a to bývá, když Duch svatý sám nás vyu lidstva, a sluje tajemstvím, že rozumu lid
čuje, jak se inodliti, a když jeho vnukáním skému nepřístupna a v Bohu skryta a před
se při tom vésti dáváme Rom. 8, 15. 26. lidskou myslí po tisícletí zahalena byla Rom.
Gal. 4, 6. Toho příklad udává se obyčejně 16, 25. n. Se smělostí, vece, a svobodně Aa
Mojžíš, jenžto svou modlitbou boji Josuovu ovšem, nikdo mi nebyl v cestě a okovy moje
vymohl vítězství Ex. 17, 10. Sv. Basilius rozšíření evangelia nepřekážely. Bylo mu
velel v pravidlech pro mnichy své vydaných, skutečně popřáno v Rímě Act. 28, 30. n.
aby prosba a čtení či rozjímání aneb také slovo Boží svobodně hlásati. Ciní zmínku 0
jiné dílo se u nich přejímalo. Veliké oruží těch svojich okovách, an klade: Pro něžto
proti ďáblům jest život upřímý a neporušená poselstvuji v řetězu; pro něžto, t. j.pro evan
k Bohu věrnost, říkal sv, Antonín Poustevník.
gelium aneb dle jiných pročež, t. j. pro 0
Věřte mi, bojí se satan bdění, modliteb, znamování tajemství evangelia, tak že se slova
postů, mírnosti, pokory, milosrdenství a 0 či ov, propter guod na celou větu předešlou
zvláště čisté ku Kristu lásky při těch, jenž potahují. Samozřejrno, že poslán byl od Kri
právě žijí.
sta ku pohanům Act. 9, 15. 22, 15. Rom.
Ale netoliko mají za sebe se modliti, 11, 13.. Dí v řetězu, aby tím více ozřejmělo,
nýbrž také za bližní a především za ty, jenž jak mu svobody ku kázaní evangelia potřebí
slovem Božím posluhují. Tudy dí: K tomu jest, ale i to vězí ve slově tom, že se mu
bdějíce se vší ustavičností a prosbou za všecky děje mimo veškeren obyčej, an poslancům
svaté. Vece k tomu či k témuž a zří k mod do řetězů a okovů přijíti seudati nikdy nemá.
htbám v duchu, o nichž nadeslal; velí, aby Ještě udává místněji úlohu svou co účel oné
ohledem modliteb těch bedlivi byli ozvláště k Bohu vyslati se mající přímluvy -abych v
ustavičnosté a prosbou t.j. ustavičnou prosbou ; něm osmělil se, jak na mne sluší, mluvitt.
jest tu vid v písmě svatém Nového Zákona
V něm, vece, totiž v tajemství evangelia, t.
veleřídký, totiž hendiada, dle níž jeden po j. tajemstvím evangelia se vbíraje, je hlásaje
jem se dvěma slovama oddává spojkou a a káže; jiní vykládají slovo v něm 0 posel
spojenýma a povinno jedno slovo buď v genitiv stvování co zdroji všeliké smělosti, čemuž ale
se obléci, buď v adjektivum se proměniti. souvislost se příčí, zdroj ale všeliké smělosti
Dí, tedy, aby ustavičnou prosbou bděli za spoléhá v Bohu 1. Thess. 2, 2., jak se to v
všecky svaté, t. j. křesťany. Stálost v prosbě potřebě modlitby k Bohu namítá samo sebou.
ukázala ozvláště žena Chananejská Mat. 15, Nebo apoštol dobře věda, že darem Božím to
21. a bdělost a bedlivost s modlitbou spojovati jde, aby člověk svobodně a směle uprostřed
velel Pán Mat. 26, 41. řka: Bděte a modlete nepřátelů slovo Boží blásal, o přímluvu za
se! A ješto v církvi nikdo sám o sobě a pro sebe pro tu věcEfešanův žádal. Protož Esther
sebe nestojí, nébrž veškera církev jedno tělo 14, 13. se modlila k Bohu, aby jí dal řeč
činí, tudy jeden za druhého modliti se povi spořádanou v ústa před obličejem krále.
nen jest.
S tím dokončil nauky a napomínky svoje
Velí ale ještě, aby se modlili: I za mne, a zbývalo mu ještě zmíniti se jim o záležito
vece, aby dána byla mi řeč při otvoru úst stech osobních a list s pozdravením skončiti.
mojich se smělostí oznamovati tajemství evan Činí to spůsobem tímto:

Eeš. TI, 91—ba, Onobnízprávy; závěrek,

21. Abyste pak i vy věděli věci,
jenž se mne týkají, co činím: všecko
vám oznámí Tychikus, přemilý bratr a
věrný sluha v Pánu; 22. jehož jsem
poslal k vám právě proto, aby jste po
znali okoličnosti naše, a aby potěšil srdcí
vašich. 23. Pokoj bratrům a láska s
vírou od Boha Otce a Pána Ježíše Kri
sta. 24. Milost (budiž) se všemi, jenž
milují Pána našeho Ježíše Krista v ne
porušenosti. Amen.
Žádal apoštol ukojiti jejich touhu a je
jich bobumilou zvědavost a tudy poslal k
nim Tychika. Vece: Abyste pak i vy, tak
jako ostatní a také Kološané Col. 4, 8. n.,
věděli o věcech, jenž se mne týkají, co činím,

t. j. jak se mám, jak slovo zoůoow nejednou
znamená. O tom vás poučí, vece, Tychikus,
jenž se v Asii prokonsulárné narodil Act.
20, 4. a jehož k službám při evangeliu apo
štol užíval; ještě přichází jeho jméno Col.4,
7, 2. Tim. 4; 12. Tit. 3, 12., ačkoli z míst
oněch nic místnějšího se 0 něm nedovídáme.
Chválí jej zva ho přemlým bratrem, t. j.kře
sťanem a nad to věrným sluhou v Pánu, t.
j. ve věcech, jenž se Pána, Krista, týkají,
tak že Pán jest živel, v němž se služba jeho
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sťanstvo v. 24. O prvním vece: Pokoj bra
trům a láska s vírou od Boha Otce a Pána
Ježíše Krista. Neoslovuje čtenářů svojich, jak
to jinde činí přidávaje: Pokoj bud s vámi,
se všemť vámi, s duchem vaším atd. Nečiní
toho proto, že má také čtenáře před očima,

kteří ho neznají, nýbrž náhodou vynechává
dotčených slov, aby nemusil vezdy jediné
formy užívati. Ovšem pak tuto čtenáře své
před očima má známé, a želá jim pokoj, bláhu
tu, kterou u nich nad jiné potřebnou býti
shledával a kterou se hlavitý zdroj všehoži
vota křesťanského vystihuje, an dí: A láska
s vérou. Nedí: a láska a víra, dílem chtěje
dvěma slovama těma jeden vytknouti pojem,
dílem že víru předpokládá; dí láska s vírou,
poněvadž mnozí víru majíce o lásku pravou
nedbají. Víru béře všeobevně a tudy také
láskou slyší lásku vůbec, lásku k Bohu bliž
nímu spolu. Rukopis A čte milosrdenství
místo lásky, leč samoten stoje pravého čtení
nemá. Obojí však, láska i víra darem jsouc
Božím od Boha a od Krista jenom nám dána
býti může, což 1 vytýká, an dí: Od Boha
Otce a Pána Ježíše Krista. Od Boha co
dárce, od něhož všechno dobro pochází Jac.
1, 17. a od Krista co spasitele a prostřed
níka, jenž nám skrze kříž svůj veškerých
dober zasloužil. Dí ještě bratrům a nedí
vám, poněvadž list ten oběžným jest. Od
pozdravení zvláštního svojich čtenářů se zdvi
há ke všeobecnému blahání a přání doklá
daje: Milost budiž se všemi, jenž milují Pána
našeho Ježíše Krista v neporušenosti. Milost
zahrnuje v sobě všechna dobra, jenž k životu
věčnému napomáhají. V jiných listech do
kládá : Milost Krista Pána bom. 16, 20.24.

pohybuje; tudy ho Pavel také ku poselství
tomuto užíval a to míní, že věrně jemu při
těch službách se propůjčoval; ač jiní myslí,
že slovem sluha vůbec službu v církvi vytýká
a někteří, jak Estius, dokona jej diakonem
býti kladou ; leč tém výkladům protiví se slova
Col. 4, 7. a nadržují výkladu prvnímu. Toho
Tychika poslal Pavel pro to samé, právě pro 1. Cor. 16, 23. 2. Cor. 13, 13. Gal. 6, 18.
to a tím úmyslem, abyste poznalt okolnosti Fil. 4, 23. 1. Thess. 5, 28. 2. Thess. 3, 18.
naše, naše, totiž moje a těch, jenž u mne atd. Zelá pak milosti té všem, jenž milují
jsou Col. 4, 10., o nichž jim Tychikus také Pána našeho Ježíše Krista v neporušenosti, t.
zprávu dáti měl. Nad to měl potěsiti srdcí j. s neminoucností, s nepominutedlností, stále
Jejich, aby pro útrapy Pavlovy mysli netra aneb dle jiných upřímě, láskou neporušenou,
til 3, 13.
ničím vedlejším, žádným podlým úmyslem
Ještě přičinuje dvojí pozdravení, pro čte nepokálenou.
náře jedno v, 23. a druhé pro veškeré kře
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List k Filipanům.
I. Mezi městy v Evropě, jimžto se nej
dřív bláhy dostalo slovo spásy věčné sly
šeti, město Filipy nejprvnější místo drží.
Leželo pevné město ono v Macedonii mezi
řekami Mestem a Štrumou či dle starých
jmen mezi Nestem a Strymonem na severo
východné příkré stráni pohoří Paengejského
na pomezí thráckém. Dříve ke Thracii se
počítalo a Krénidy sloulo od pramenité pů
dy, jenžto se tam nalezala; od té doby ale,
co Filip, král macedonský, I. 358 př. Kr.
je obnovil, zvětšil a ohradil, přislouchalo k
Macedonii a neslo jméno po tom obnovci a
zveličiteli svém Filipy slujíc. Bohato a sla
veno bylo zlatými doly a vítězstvím nad
Kassiem a Brutem (1. 42.), netoliko světové
proslulosti, nébrž také znamenitých výsad
došlo, hodnosti římské kolonie a práva ital

židovské ženy k modlitbám scházívaly, hlá
sati započal I. 52. po Kr. Kázaním jeho
byla obzvláště dojata Lydia žena z Thyatiry,
jenžto za příčinou obchodu s purpurem či
nachem právě v tom městě pomeškávala.
I přijala po svém na víru obrácení svatého
Pavla a pomocníky jeho do domu svého ú
živu jejich obstarávajíc a zdá se, že po ně
kterou dobu tam přebývali s velikým slova
Kristova úspěchem, až obzvláštní případ
nost nemalou věci té přívadu a překážku
zavalila.
Děvečka jedna v městě měla ducha vě
štího a obtížna byla apoštolu a jeho sstou
pencům, když šli k modlitebně, za nimi s
pochvalou a velebením víry od nich kázané
pokřikujíc. Pavel vypudil mocí Krista Je
žíše z ní onoho věštího ducha, načež veške
ren zisk pánům té děvečky pominul, ale i
ještě titulem prvoměsta, jak Act. 16, 12. se veliká bouře proti apoštolům povstala, -tak
dočítáme; buď to byl pouhý čestný název, že Pavel a Silván jati, šleháni, spoutáni a
ješto v tom podkrají Amfipole hlavním mě do žaláře uvrženi byli. Ale zázračným spů
stem bylo, buď že znamenitostí svou nad sobem obrat učiněn v tom pronásledování.
samo Amfipole vynikalo, buď že jenom mezi Když o půlnoci Pavel a Silván žalmy Bohu
římskými koloniemi prvotnost drželo. Nej prozpěvovali, stalo se zemětřesení, dvéře ža
podobněji se přijímá domněnka poslední a láře se otevřely a pouta věznům popadala.
nedobře se ještě jiným vidělo, že je sv. Lu Tím se pohnul žalářný ku přijetí víry v Kri
káš pouze proto prvým městem jmenuje, sta a sami blahověstové ráno odprošeni a
poněvadž Pavel nejprvněji do toho města se ctí propuštění byli. Act. 16, 33. n. Ta
mezi městy evropskými dorazil. (Obyvatelé kovým spůsobem v městě tom osnováno kře
jeho byli téměř samí pohané a ač město stanství a město to stalo se pro Evropu ží
znamenitý obchod vedlo, málo přece Zidů dlem a pramenem spasitedlné nauky, vý
v něm ubytováno bylo, tak že pro nečetnost znam prvotného jména svého opravdivši a
svou ani synagógy neměli pouhou proseu uskutečnivši.
Pavel, Silván a Timotheus sice odešli
chou či pouhou modlitebnou pod holým či
rým nebem podle řeky na záměstí Act. 106, do Berey, ale zůstal v městě Lukáš a dílo
13. se spokojujíce. Leč ta modlitebnice za to spasitedlné k žádoucímu konci přivedl.
vdala apoštolu Pavlovi vhodnou příležitost I byla církev v městě tom vzdělaná nejspa
kázaní evangelia počíti a jemu úspěšný prů nilejším výkvětem péčí apoštola Pavla vy
chod zjednati. Byv nočním viděním, v němž rostlým a list náš o tom skvělé dává svě
se mu Macedoňan ukázal, napomenut do dectví, jak vděčně se Filipané k apoštolu
stihl se Silvánem, Timotheem a Lukášem do. měli po veškeren čas napotomný. Zádná
toho města a pro nedostatek synagógy na církev v tak přítulném poměru k apoštolovi
onom místě, kdežto se některé tu ubydlené se nepovahovala jak církev Filipská a neto

©ského
dostavší.
Honosilo
sekromě
toho
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List k Filipanům,

liko sami nauku Páně věrně a vroucně pě škera zásoba citů, láska, hněv, obava, pří
stovali, nébrž také Pavla příspěvky svými snost, apoštolský sebecit, povědomost svého
všelijak podporovali, takovou podporu do důstojenství, něžnost i tvrdost, útlota i ma
Soluna, do Korintu a napotom do Říma, tornost, dětinnost i oteckost se v něm zračí
když ve vězení meškal Fil. 4, 16. II. Kor. a list, smíme li říci, veškerými zvukynastru
11. 8. jemu poslavše. Z toho nám nebude něné lyry srdce člověcké přehudá: netak v
divno, když sv. Pavel k té obci píše Fil. listu našem, jenž raději tóny ty jenom vy
4, 15., že žádná jiná církev s ním nestojí náší, jimiž blažený pastýř blahost svou a
na té míře, na jaké Filipská, když nejraději svou nade stádem radost vynáší. Tudy pře
mezi nimi obcoval a nejednou se k nim vra plývá list náš srdečnými výlevy, tudy vy
cel a u nich velikonoc ztrávil. Act. 20, 6.
nořuje vlastní city na nějaké rozvržení před
II. Církev Filipská ze samých téměř mětu nepomýšleje; tudy v listu našem ne
pohanů sestávajíc neměla žádných sporů a nacházíme ani důkazů dogmatických, ani
stran různých a nedávala příčiny k nějakým dialektických důvodění, ani citátů ze Staré
od Pavla napomínáním ke svornosti, jak to ho Zákona vzatých; ale ovšem city radost
při nejedné církvi potřebí bývalo. Také byl nými se proplétá tón elegický, ješto list
veškeren stav církve Filipské na té dobré psán byl v žaláři. List k Římanům nese
míře a chování se Filipanů tak bezúhonno ráz bystroty mysli, list k Efešanům ráz hlu
bylo, že Pavel žádného námětku neměl, spů bokého důmyslu ; náš list jest výraz a obraz
sobem tím, jak se to při jiných listech dě milovné srdečnosti apoštolovy, ač ovšem i
je, písemně zakročovati a dílem vyučovati, při té pochylosti své důstojenství svého do
dílem kárati, dílem napomínati. Potěchy bře šetřiti věděl.
nějaké potřebovati se zdáli pro víru nejeden
II. Tím jsme hlavitý odsah listu onoho
svízel trpíce 1, 29., ale taková byla jejich již téměř nakreslili. Nese se docela parae
oddanost Kristu Pánu, že z té k němu při neticky až na zprávy, které s nimi sděluje
vinulosti vezdy samoděk potěchu čerpali a a dva krátké výběžky dogmatické o Kristu
ducha svého ukřepovali. Tudy k tomu, aby 2, 5. n. a 0 poměru víry k zákonu 3, 9. n.
Pavel nějaký list ku Filipanům vydal, ne Pozdraviv jich obyčejným spůsobem ubez
bylo pobudky a pohnutky při spisování ji pečuje je důvěrně a laskavě o své s jejich
ných listů obyčejné a jestliže apoštol 3, chováním spokojenosti a své za ně modlitbě
2. n. před Žžidovníky vystříhá, dálo se to a přeje jim, aby všelijak v tom smýšlení se
jenom výstražně a předujetně, aby Filipané zmáhali a upevňovali 1, 1—11. I okolič
jimi, kdyby snad k nim přibyli, se másti ne nosti jeho vlastní, vypravuje jim, k úspěchu
dávali.
evangelia se obrátily a nejední povoděni
Co Pavlovi podnět k listu tomu dalo, tím jsou nauku Páně hlásati, ačkoliv ne
byla právě ta Filipanův k němu přítulnost, všickní s dobrým úmyslem se toho podjí
za kterou zmohše se z nedostatku tudíž a mají 1, 12—19., ale on Pavel raduje se z
poštolu v Římě v žaláři bydlejícímu zna toho, hotov jsa život za Krista položiti, ač
menitou podporu po Epafroditovi, náčelníku ještě pro duchovný prospěch věrců dále a
církve svojí, poslali. Těšil se z daru toho déle žíti se nezdráhá 1, 20-——20.; načež i
Pavel, ale mnohem větší potěchu měl z té Filipanů k stejné mysli napomíná 1, 27—30.
Filipanův útulnosti a přivinulosti, o kteréž Přede vším k jednotě a svornosti a ku pod
ti dnové nezáporné svědectví vydávali. Epa dávání se vzájemnému je vzbuzuje příklad
froditus v Římě nebezpečným neduhem o Krista jim v tom předstíraje 2, 1—11.; na
chořel a Filipané v nemalém pro tu nehodu čéž jim svrchovanou péči 0 spasení své po
smutku se pohřižovali; když ale Bůh jej roučí na milost Boží je odkazujíc 2, 12—18.
uzdravil a Epafrodit domů do Filip vrátiti Připovídá po tom, že Timothea k nim po
se strojil, napsal Pavel list náš tento a šle a sám také je navštiví 2, 19—24, za
dal mu jej s sebou 2, 25. n. Není listu, v tím odesýlaje Epafrodita, jenž nyní se vy
němž by laskavost, vlídnost a lahoda Pa stonav po nich velice zatoužil 2, 25—30.
vlova v takovém světle se bleskotaly, jak
v listu tomto, ve kterémžto se útulná, tkli strahu před Zidovníky a S nimi se v neje
vá a řekli bychom domácná mysl apoštolova dnom ohledu porovnává, jedná o přesažité
v celé milostnosti své vyjevuje. Jest list blaženosti poznání Krista Pána a o účasten
náš bezprostředným výlivem srdce apošto ství v jeho smrti a vzkřesu a napomíná,
lova, jak také list druhý Korinfanům psaný aby ho v tom následovali varujíce se těch,
z téhož bezprostředného pramene vyřinul kteří životem svým za nepřátely kříže Kri
se, Ale an v tom listu ku Korinťanům „ve stova se vystavují 3, I—21, Vzbuzuje na
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potom ku stálosti ve víře, k radostnosti v raznost, slovem všechny vlastnosti listu na
ní, k jednomyslnosti a ku pílení veškerých šeho jasně o Pavlu co sepsateli mluví. Nad
ctností 4, 1—9.; vylévá se vděčně pro za to se honosí list náš toli svědectvími apo
slaná od nich podarování 4, 10—20, a končí štolského původu hned z nejprvnější doby
církve, jakými jsou svědectví Irenéa 4, 18.
list ten pozdraveními 4, 21—23.
IV. Místo, kde list náš psán byl, podle 4. Tertulliána c. Mare. 5, 19. praescrip. 36.,
všeho, co se nás ze starožitnosti dochovalo, kanonu Muratoriova a přemnoha jiných, že
jednosvitně se Řím klade, aniž o tom po tu právem a s rozumem žádné pochyben
chybnosti býti může, ješto okolnosti, jichž ství zabíhati nemůže a to tím méně, an již
Pavel dotýká a obzvláště zmínka o domě sv. Polykarp v listu ku Filipanům se na
císařově 4, 22. jasně o tom svědčí. Ptáme-li | náš list odvolává, an vece: Ani já ani kdo
se na dobu, za které psán byl, vede nás jiný dostihá moudrosti blaženého a oslave
celý obsah listu ku prvému apoštolovu v ného Pavla, jenž mezi vámi ode tváře ve
Římě uvěznění a sice ku pozdějšímu v oko tvář přebývaje vás slovu pravdy Boží do
vech pomeškávání, když nauka Páně u sa konale vyučoval a vám v odtomnosti své
mých dvořanů nemalou pozornost vzbudila list napsal, v nějž pozorně nahlédajíce ve
a již nějaká naděje brzkého propuštění pro víře, jenž jest matka všechněch, vzděláváni
svitávala 1, 25. 2, 23. n. a když „úspěch, býti můžete.
I toho dotknouti můžeme, že někteří
jehožto hlásáním evangelia došel, u někte
rých byl mu závist zjednal 1, 17. Psán tedy nedokritikové z našeho listu dva listy uči
niti usilovali zapomínajíce, že listovná po
list náš asi I. 62. po Kr.
V. Co se konečně pravosti listů našeho vaha sobě svobodněji vede a nejedno opě
týká, snáší se u všech střízlivých kritiků, tování snáší. Ostatné možno, že Pavel je
že ze všechněch listů Pavlových žádný list ště jiný list nyní ztracený ku Filipanům na
sal, ale to z plurálu sniozoAcíPolyc. Fil.
tak zjevných průkazů. původčitosti své ne
nese jak právě list tento. Sloh, obsah, duch, ), se nedá dokázati, poněvadž plurálu toho
city, vztahové, obratové řeči, jemnost a dů se také o jednom listě užívá.

Hlava I,
Předeslav pozdravení 1. 2. dáky vzdává Bohu
pro stálost Pilipanů ve víře a otvírá
se jim o naději své k nim ao lásce, kte
rou k nim chová 3— 11. Mluví 0 svých
okolnostech ve vězení a učí, že jak vší
ckní tak ť jeho vlastní osudové k oslavě
Krista a ke spáse lidí slouží 12—26.
Posléze některá napomenuň přičiňuje
27— 30.

1. Pavel a Timotheus, sluhové Jesu
Kristovi, všechněm svatým v Kristu Je
žíši, jenžto jsou ve Filipech s biskupy
a jáhny; 2. milost vám a pokoj od
Boha Otce našeho a Pána Jesu Krista.
9. Děkuji Bohu svému při všeliké vzpo
mínce na vás, 4. vezdy na všech mo
dlitbách svojich za všechny vás s rado
stí prosbu konaje 5. pro obecenství
vaše v evangeliu Kristovu od prvního
dne až dosavád 6. důvěřujíc se pro to
samé, že ten, jenž započal ve vás dílo
dobré, dokoná (je) až do dne Krista
Ježíše. 7. Jakož jest mi spravedlivo to
smýšletl o všechněch vás, poněvadž mám
vás v srdei i v okovách svojich a v
obraně a utvrdbě evangelia, že úča
stníci radosti mé všickni vy jste. 8.
Svědek zajisté jest mi Bůh, kterak tou
žím po všechněch vás v útrobách Ježíše
Krista 9. a o to se modlím, aby láska
vaše více a více oplývala poznáním a
všelikou vnímavostí, 10. byste schvalo
vali, co nejvýtečnějším jest, abyste byli
čiři a bezúrazni ke dni Kristovu, 11.
naplnění jsouce ovocem spravedlnosti
skrze Jesu Krista ke slávě a chvále
Boží,

Jako v jiných listech, také v listu na
šem sobě vede apoštol od pozdravení počí
naje. Připojuje sobě hnedle ve přípisu 1%
mothea ne proto, že snad psal list ten, ač
ovšem možná věc ta jesti, an apoštol oby
čejně listy svoje diktoval, nébrž ho připojuje
co podřízeného spoluskladatele toho listu, S
nímž Pavel dříve v poradu vešel a jenž nad
to co znamenitý pomocník apoštolský pro
slulým a Filipskécírkvi dobře známým byl.
Hodlal Pavel tím připojením, jakož ono
švědčí o zvláštní k Timotheovi příchylnosti,
tomuto u Filpanů důvěru a vážnost zjednati,
v úmyslu maje za krátkou dobu jej k nim
poslati 2, 19. Avšak vezdy zůstává Pavel
hlavitým a jediným spisovatelem listu na
šeho, jak viděti z toho, že hned v. 3. svým
toliko jediným jménem rozkládati počíná a
níže 2, 19. o Timotheovi co o nějaké třetí
osobě mluví. Tuto na počátku zove sebe a
Timothea sluhamť Jesu Kristovými, slovem
tím povšechným sluhy či služebníka J. Kr.
i svou apoštolskou důstojnost i církevní po
stavení Timotheovo, jejž Řím. 16, 21. spo
ludělníkem svým nazývá, spolu na jednou
zahrnujíc. A tak slovo sluha něco vyššího
než obyčejného křesťana znamená, ač apo
štol důstojenství svého apoštolského tu ne
přičiňuje, dílem aby se nad Timotheem ne
vynášel, dílem větším ale, poněvadž to zby
tečným se mu býti vidělo při té Filipanův
k němu přítulnosti a při své k nim sstou
pené lásce, ke své apoštolské důstojnosti se
táhnouti. Není větší důstojnosti a větší roz
koše než sloužiti Kristu, vece sv. Ambrož;
blažená služba, kde neslouží nutnost, nébrž
láska. Jak mnoho pánů má ten, jenž jedno
ho se Pána svrchovaného odpírá. Leč ne
odpírejme se ho! Kdož by se odpíral toho,
pro něhož Pavel okovy nesl?
Filipanům ale neodpírá obyčejného kře
sťanům dávaného názvu, an píše: všechněm
svatým v Kristu Ježísť, jenžto jsou ve Fili
pech. Název ten nám znám jest již z pře
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dešlých listův Rom. 1, 7.; I. Kor. 1, 2. a
víme, že tak slují křesťané se strany milo
sti Boží, kterou se jim posvěty dostalo, a
také se strany úlohy jejich vlastní, ješto sva
tosti života píleti povinní jsou. Dostává se
ale svatosti té jenom těm, kdo jsou vštípeni
v Kristu Ježíši. tak že již přestala onapřed
nost Židů jim Ex. 19, 6. udělená co národu
posvátnému přenesena jsouc na křesťany a
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pojednání svému a počíná i náš list s díků

činěním, an vece: „Děkuji Bohu svému při
všeliké zpomínce na vás, tím všechněm nám
příklad znova naskýtaje. Zpomínám-li na
vás, tedy celý a veškeren díkami k Bohu
oplývám. či památka moje na vás docela s
díky k Bohu spojena jest; není leč malý
rozdíl od výkladu toho, jenžto zní: Kolikrát
koli na vás si vzpomenu, vezdy Bohu díky
tudy na veškery lidi z jakéhokoli národu, vzdávám. Avšak jiní vykládají: pro všelikou
kdož v Krista uvěřili a v něm co živlu svém zpomínku vaší, z toho, že vy neustále na
bytují. Všem těm svatým ve Filipech apo mne pamatujete; leč ačkoli předložka čzč
štol píše spolu s diskupy a jahny; jmé nejednou příčinu vytýká I. Cor. 1, 4., přece
noma těma dvěma veškeré představenstvo na našem místě nic toho není, ješto důvod
církve Filipské míní, pod slovem biskupy a předmět díků teprv v násl. v. 5. násle
také presbytery či nižší kněze rozuměje, je duje, také vezdy věci, ze kterých Bohu díky
što tenkráte, ač úřad vyššího a nižšího kněž činí, vyšší nějakou povahu do sebe malí,
ství dobře rozeznával, přece jména episcopos nežli bv se zde zdálo. kdyby dotčený vý
a presbyteros pomíšeně vesměs a nerozdílně klad obdržel. Ale nepřestávaje na pouhém
o obojím důstojenství v užívání byla. O tom udání tom přičiňuje apoštol také dohu, ve
dílem výše Act. 20, 28. řeč byla, větším ale které se pamatování ono děje, an klade ve
dílem se nám řeč vrátí níže 1. Tim. 3, 3. zdy na všech modlitbách svojich za všecky
nn. Někteří, mezi nimiž také Zlatoúst se vás s radostí prosbu konaje. Chceříci: Kdy
nalezá, místo s dťskupy a jahny vykládají: koli za vás modlitbu konám, vezdy s pamá
spolubiskupům a jahnům slova dvě ov a čni tkou na vás díky k Bohu spojuji a nikdy
gxónois V jedno slovo stahujíce, jakoby apo nevykonávám za vás modlitbu. abych vzdá
štol byl toliko list ten jediným představen vání díků Bohu svému s namátkou na vás
cům církve napsal. Leč vadí náhledu tomu nespojoval. O rozdílu modlitby a prosby jsme
již slovo všechněm svatým, kteréž slovo vše dotekli Ef. 6, 18. a poznali, že modlitba se
chněm v našem listě častěji klade 1, 4. 1. koná k Bohu a obsahu rozličného býti může,
8. 25. 2, 17. 26. 4, 25. pocitem lásky une ana prosba jenom žádost v sobě zahrnuje a
šen jsa pro důraznější toho vyjádření, že ovšem také k lidem konati se může. Ještě
nikoho od své přivinulosti neodlučuje; nad přidává láskou srdce svého k tomupřipuzen
to list sám náhled ten podvracuje, ješto na isa slovo s radosti vytýkaje, čeho při listech
pomínání a potěchy a slovem celá osnova jiných nečiní, že modlitbu svou za ně S
jeho k celé církvi se odnáší. Jmenuje pak rozkoší vykonává, což nejenom lásku se
zvláště představené církve, ješto jejich při strany Pavlovy, nébrž také ctnost a šlechet
činěním stav ten boholibý u Filipanů zavládl, nost se strany Filipanův nadesýlá. Ostatně
jakož i darové Pavlovi poslaní jejich přiči skupení slov př? vší zpomínce. vezdy na všech
něním sebráni byli; tudy také jenom v ná modlitbách, na vás všechny, kdež v ř. vezdy
pisu listu našeho dotčení náčelníci církve slovo ze vyzvukuje se, větám Pavlovým
se jmenují. Ostatně jmenuje napřed obec zvláštní důraz přičiňují. Modlitba jest duší
a potom teprv biskupy a jahny, poněvadž všeho hlásání a jest důležitější než toto, vece
pastýř obyčejně za stádem chodívá a poně sv. Bernard. Ale ten se jenom jak sluší
vadž mezi celou církví, kteréž list svědčí, modlí a ten jenom slušně Bohu děkuje. je
představenstvo vyznačiti hodlal, jak i Act. hož Hospodin Bůh Bohem jest, jenž Boha
7, 2. 22, 1. napřed bratří napotom otcové čiře miluje a s chotí říci může: Milee můj
se stupňovaně oslovují.
mně a já jemu. On mně, poněvadž milosr
I v listu našem želá: Milost vám a po den a dobrotiv jest; já jemu, poněvadž ne
koj od Boha Otce našeho a Pána Jesu Krt jsem nevděčna: on mně dává milost z mi
sta, jak to při jiných listech shledáváme; losti, já jemu vděčnost pro milost; On mé
tudy se na výklad slov těch Rom. 1, 7. po spáse, já vůli jeho.
©
ložený odvoláváme. Zákon, dí sv. Ambrož,
Takto pocitům lásky své ku Filipanům
nemohl dáti pokoj: a tudy na označení toho uprostraniv udává nyní předmět, pro který
Mojžíš neustále bojovav do země zaslíbené k Bohu díky svoje vysýlá pravě: pro obe
nevešel; v Novém Zákoně jenom se ozývati cenství vaše v evangeliu Kristovu od prvního
mohl hlas: Pokoj svůj dávám vám. Po u dne až dosavád. Obecenství Filipanů v e
končeném pozdravě přistupuje apoštol ku vangeliu rozumí se dvojí: jedno, že se při
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účastnili víry Kristovy ji z toho srdce při
javše; druhé jest spolupůsobení jejich v roz
šiřování evangelia, podíl berouce v pracech
a trudech Pavlových smýšlením svým a svým
apoštola podporováním. Tím se vystihuje
obzvláštní jejich horlivost, ješto nepřestávali
na pouhém víry svaté přijetí, nébrž také o
spásu jiných péči majíce apoštola a pomo
cníky jeho ve hlásání evangelia podporovali,
tím části a podílu v pracech apoštola do
cházejíce, jak dí sám Pán: Mt. 10, 40. Kdo
přijme toho, jenž mne poslal, mne přijímá a
kdo proroka přijímá ve jménu proroka, od
platu proroka dostane. A jejich se k té
věci přiúčastňování netrvalo jenom chvíli,
nébrž od prvního dne až dosavád a proto
mohla a musela vděčná za ně k Bohu mo
dlitba ustavična býti. Prvním dmem rozumí
den, když poprvé jim evangelium hlásal, což
ihned s velikým úspěchem se potkalo. Act.
16, 13, n. Ostatně sv. Zlatoúst obšírně u
kazuje, jak se lidé prací apoštolských mo
hou přiúčastňovati a takořka s apoštolem ká
zati, s ním putovati, trpěti, lidi obraceti atd.
pravě, že se to děje podporováním. Ty. vece,
nemůžeš se na posty vydávati, na holé zemi
spáti, celé noci probděti; avšak se koruny
jeho účastným staneš podporujíc jej věcně a
snahu jeho ulevujíc. A sv. Řehoř Vel. vece:
Ačkoli jilm nenese plodů, přece podpírá lozu
vinnou a tím úrodnosti její napomáhá. Tak
ty štědrotou svou sobě zásluhy bohclibých
lidí osvojiti můžeš. Někteří berou slova od
prvního dne až dosavád k následující větě
důvěřujíc se atd., leč tím nepřistojná váha
se klade na důvěru Pavlovu, ješto přece hla
vitá otázka jde o chování se Filipanů.
Tato pak jejich horlivost vzbuzuje v apo
štolu všechnu důvěru, že v ní až do konce
potrvají, což pronáší slovy: důvěřujíe se pro
to samé, že ten, jenž počal ve vás dílo dobré,
dokoná je až do dne Krista Ježíše. Důvěru
tu chová apoštol pro to samé t. j. pro tu
jejich ve přiúčastňování se k evangeliu hor
livost; důvěra ta jeho jde tam, že jakož za
čali horlivě víru svou provozovati, tak z mi
losti Boží v tom vytrvají až do dne soud
ného. Mohl říci: důvěřují se, že v započatém
dobrém díle vytrváte až do konce; leč dí:
důvěřuji se, že ten, jenž počal ve tds, do
koná dílo to dobré: tak dí, aby ukázal, že
setrvalost jest ozvláštním výstřelkem milo
sti Boží. Délem dobrým se očividně znamená
to, o němž mluvil, účastenství v evangeliu;
dnem J. Kristovým pak den soudný rozumí,
kde Kristus slávu svou a svou všemocnost
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jakoby měl nastati záhy, poněvadž doba pří
chodu jeho všem se tají tak, že Mr. 13, 32.
sám Kristus praví, že o tom dni nikdo neví
ani anjelé v nebi ani Syn, jedině Otec. Tím
se pohnutka a podnět dává, abychom neu
stále seč jsme se k tomu dni připrávěli.
Jest místo to místo klassické o milosti Boží
a o zvláštním rodu jejím, vytrvalosti až do
konce, o nížto učí sném Tridentský 6, 13.,
že jest zvláštním darem Božím nepocházejíc
z nás, nébrž z Boha, že dále nikdo tímbez
pečen a jist není, že dar té vytrvalosti má
aneb míti bude; a nápotom že každý ji od
Boha doufati může, ale ovšem vystřihaje se,
aby závaden nebyl působení jejímu a raději
se snaže, jak dí Zlatoúst, milost tu tužbou
svojí a svým úsilím k sobě stáhnouti a při
vábiti. Tudy naději svou s bázní spojovati a
neustále modliti se potřebí, aby nás Bůh ří
dil a spravoval a také odbojnou vůli naší sobě
podčiňoval.
Co ale jest to, co Pavlovi důvěru dává,
že Bůh Filipanům milost vytrvalosti uštědří ?
Pavel o tom dí: Jakož jest mťspravedlivo to
smýšleti o všechněch vás, poněvadž vás mám
v srdci, že ť v okovách mojich i v obraně a
útvrdbě evangeha účastníci radosti mé všickně
vy jste. Příčina důvěry jeho jest láska, kterou
se k nim nese a která mu za povinnost klade,
aby takovou důvěru o nich choval. Částice
Jakož jest příčinná částice, jak I. Cor. 1, G.
Ef. 1, 4. Jon. 13, 34. a vytýká, že důvěra
ona docela příměrný základ má v lásce jeho
k nim. Spravedlivo vece t. j.zákonu Božímu
| přiměřeno a s ním shodno a schodno jest,
abych tak smýšlel o vás, ana láska všeho se
naděje L.Cor. 13, T. já pak vás v srdci mám
a ovšem tedy vřelou a vroucnou k vám lá
sku chovám. Tím velikou svou k nim lásku
vystihuje a to co dále přičiňuje, onu lásku
ještě více zveličuje a vyličuje, an dí: č v oko

vách
svojich;
okovy
moje
amoje
věze
a

ti svízelové, jimž tu podroben jsem, mne
nijak nevytrhli od té horoucí k vám lásky,
aniž jí umenšili a ochladili. Utrpný stav,
praví tedy asoštol, nepřitlumil jeho k nim
lásky. Aie — vece a tím ještě více ukazuje
výši a vroucnost svojí lásky k nim — ani
ta veliká úloha, která na mne naléhá ve sklí
čeném stavě mém, neumenšila mé k vám lá
sky a přítulnosti, an vás chovám v srdcine
jen v okovách, nébrž i v obraně a útvrdbě
evangelia. "Tojest druhá stránka, kterou věr
nost a stálost své k nim lásky potvrzuje a
vece, že ani ta práce ani ten trud, kterýmž
zaměstnán jest, neochabily a neoslabily lásky
jeho, jakož toho ani okovové jeho učiniti ne

' avšelásku
všespravedlivost
před
celým
©
zdolali,
Odranou
sezáporná
strán
Vy
světem plnou měrou objeví a mluví 0 něm,

Filip, I, 1-—11. Pozdravení, Bv. Pavel ubezpečuje F. o svě lásce k nim a modlitbách zá ně,

týká, kdež činiti jest s nepřátely slova Bo
žího, útvrdbou stránka kladná se vystihuje,
když pravda evangelia důkazy, svědectvími,
ano i divy a zázraky, jež Bůh skrze apo
štola činil, se potvrzuje; ač Pavel k zázra
kům se tuto netáhne, nébrž ku působení
svému hledí a projevuje, že mu horlivost ne
„dávala mlčeti, nébrž. jím pohýbala, aby buď
kázal, buď se modlil, buď vyučoval a sice
buď zastával a útoky odrážel, buď vysvětlo
val, buď dokazoval, buď jiným spůsobem věc
nauky křesťanské dále vedl; oheň zajisté čím
více obmezuje se a svírá, tím více se vzní
má. Dálo se to od apoštola soukromí i ve
řejně před soudem a proti Židům i pohanům.
Příklad takového soukromého obranování a
utvrzování vypravuje Lukáš Act. 28, 23.:
Uložili Židé apoštolovi den a přišli k němu
do obydlí, i vykládal jim královstvé Boží svě
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tužba jeho právě křesťanská jest; co dí,jest
více, že totiž tužba jeho není jenom pouze
člověcká a přirozená, nébrž že pochází od
Krista, jenž ve mně bytuje. Žiji, vece Pavel,
v stu ku Galatům 2, 20. ne já již, žije ve
mně Kristus; zdroj a pramen vniterného ží
vota Pavlova, vůle a citů jeho a celého jeho
smýšlení jest Kristus a tudy touží po nich
v útrobách ne svojich, ne smyslných t. j. ne
smyslnou, ne zištnou a chtivou, nébrž ze
srdce Kristova vyprýštělou láskou; nebo an
Kristus v něm žil, tedy i srdce Kristovo v
něm tepalo. Ostatně Pavel i jinde učí, že
Kristus v srdcích křesťanů bydlí. Rom. 8,
10. II. Cor

13, 5. Ef. 3, 17.

Dosavad Pavel jednal o věcech chva
litebných církve Filipské a vystihoval ctnosti,
za které Bohu díky činil: nyní ale mluví 0
tom, čeho jim na Pánu Bohu žádá a vypro
dectvé vydávaje od rána do večera.
šuje. A o to se modlím, aby láska vaše více
Ještě pak jednou udává příčinu té své a více oplývala poznáním m všelikou vníma
k nim lásky, an vece: že účastnící radosti mé vostí. Předmět modlitby své vytýká spůsobem
všickní vy jste, či jak lépe čte text řecký, že úmyslu a záměru. Láskou oplývali, láskou
účastnící milosti mojí všickni vy jste. Láska tou, o níž předešlo v. 5. a kterou své v
má, vece apošť., spoléhá na obecenství vašem, evangeliu účastenství osvědčovali. Ale po
podle něhož vy účastenství v milosti mně třebí, aby láska, má-li prospěšna býti, více a
dané béřete, Milost apoštolovi daná jest více oplývala poznáním a vnímavosti. To
očividně ta, že nese okovy za evangelium a jsou dvě ruce ony, jenž vyvodí z duchovního
že evangelium obranuje a utvrzuje; a v tom Egynta, jako lid israelský vyveden byl Ž.
Filipané jemu družili a spolkovali za evan 76, 21. v ruce Mojžíše a Arona; nestačila
gelium i trpíce 1, 29. a všelijak k obraně a ruka Mojžíšova, nébrž se vyhledávalo také
útvrdbě evangelia podporami a modlitbami ruky Aronovy. Foznáním rozumí se hlubší
svými se přičiňujíce. Klade slovo účastníci pochopení celé pravdy křesťanské nauky; a
v té větě na prvním místě, ješto právě láska v něm růsti a rozhojňovati se mají Filipané,
ta Pavlova k nim pro takové jejich účasten ana samá láska podle stupně toho poznání
ství vrchovala. Ovšem jsme slova ta o sobě buď roste buď chabne. Ale potřebí rozhoj
položili, an jiní je co nejúžeji ku předešlým ňovati se ve vnímavosti či v pocitování a
slovům přivěšují překládajíce: mám vás v vpiterném dožívání a zkušování mravném
srdci, že ? v okovech mojich a v obraně č toho co dobro jest a co zlo, a v libování si
útvrdbě evangelia účastnící mojí jste atd. Leč v dobru a ve vystříhání se zla. Opak toho
prvnější spojba citům a vášněm Pavlovým jest zatvrzelost a zarytost a obutost mysli
přiměřenější se býti vidí.
ke všem vyšším věcem nejetné a nevšímavé.
Pocitové ti a ty vášně jeho ještě sobě Ještě dí: všelikou vnímavostí, ješto chce, aby
průtoku hledají většího a vylévají se ve slav ve všech příhodách toho vnitrného smyslu
ném potvrzení toho, co byl jim o lásce své užívali a jím se řídili.
Nejbližší toho poznáním a vnímáním 0
toužím po všech vás v útrobách Ježíše Krista.
plývání záměr jest, aby uznávali, co výtečněj
Boha za svědka uvádí, ne že by o tom, aby ším jest; svrchovaný ale a konečný všeho
mu uvěřili, pochyboval, nébrž poněvadžvolný
záměr a účel jest. aby byli čiří a bezúrazné
a valný průchod lásce své pouští. Toužim ke dni Kristovu. Dí aby vyznávali, co jest
po vás vece a tím ovšem svědectví vydávám, výtečnějším ve mravném ohledu, a aby to
že vás miluji, an bych netoužil v srdci vás schvalovali k věcem výtečnějším se přivinu
nemaje; jak, vece t. j. jak velmi, jak ne jíce; jiní méně vhodně překládají: aby zkou
smírně a náramně po vás toužím. Náram šet; leč zkoušené se již v poznání, o němž
nosf, vroucnost a pravdivost tužby té a té předešlo, obsahuje, a čirost, o níž následuje,
své k nim lásky ještě vícevyličuje, an vece: není výsledkem zkušby, nébrž úznatku a
v útrobách Ježíše Krista či ve vnitřnostech, schvalby všeho dobra. Svrchovaný pak toho
v srdoi Ježíše Krista, Nedí, že láska jeho a účel jest, abyste byli čířá a Dezůrazní ke dní

©pravil:
Svěďek
zajisté
jest
mi
Bůh,
kterak
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Filip. I, 12—26, Vorba epeštolova k úspěchu evangelia slouží,

Kristovu. Čiři, čisti, neúhonni, vad a chyb
prosti ovšem v očích Božích především; do
kládá: a neúrazní, bezúrazní t. j. abyste ni
jak nikomu žádnou vadou k úrazu a ku po
horšení nebyli, všem čirým ačistým životem
dobrý příklad poskytujíce. Jiní slovo bez
úraznm passivně slyší: abyste úrazu neutr
pěli a nebrali na ctnosti své. což méně vhod
no jest, ač ostatně smysl odlišen velmi není.
Doba ale. ve které se čirost a bezúraznost
jejich prokáže, jest den soudný a tudy při
dává Pavel: ke dní Kristovu: nedí až do
dme Kristova, ač rozdílu v těch rčeních vel
kého není, poněvadž čirost a bezúraznost v
poměru ke dni soudnému považuje. Ale i
spůsob. jakým se tam čiři a bezúrazni uká
zati mají, udává ještě dále apoštol, an dí:
naplnění jsouce ovocemspravedlnosti skrze Jesu
Krista. ke slávě a chvále Boží. V ovoci a v

plodech spravedlnosti máse čirost a hezúraz
nost jejich vyjeviti. Spravedlnost se šířebéře
o píli všechněch ctností či raději v té po
vaze pravé, kteréž člověk skrze Krista do
šel a tom pravostavu, ve kterýžto skrze mi
Jost Kristovu postaveni býváme: a ovoce či
plod spravedlnosti isou skutkové, jenž z té
píle a z toho pravého stavu mravného vy
plývají. Takových skutků ale nelzejinak do
cházeti leč skrze Jesu Krista, jímž skutkvty
možny jsou a jímž ceny a hodnotv i zásluž
nosti docházejí. Velí píleli a snažiti se, aby
chom v den onen říci mohli s chotí Cant.
5, 2. Příjdiž milý můj do zahrady své, aby
poži! ploďův ovoce svého.

Svrchovaný pak toho jak všeho člověc
kého jednání účel má býti ke slávě a chvále
Boží, aby Bůh vezdy a všady oslavován a
chválen býval dla výroku Páně Mt. 5. 16.
Tak svěť světlo vaše, aby vidouce vaše dohré
skutky velebili Otce, jenž v nebesích jest.
Slávou rozumí se tudy veleha B., pokud k
uznání a ohlašování přichází, jak z doda
ného slova chrála viděti. Ostatně sv. Zlato
úst vece, že ten jenom skrze Krista plodo
nosí, kdo všecko k slávě Boží odnáší, an
ten, kdo své slávy jen hledá, neplodonosí
skrze Krista, nébrž skrze marnou chválu.
Aby nak je tím více ktomu pílení všech
ctností přiměl a ubudil a aby nijak okovami
jeho se v tom pílení mýliti nedávali, tedy
jedná o svém v Římě stavu obšírněji. Dí:

12. Chci pak, abyste věděli, bratří,
že okoličnosti moje raděj k úspěchu vy
padly evangelia, 13. tak že okovové
moji zjevni se stali v Kristu po celé
strážnici a po ostatních všechněch mí

stech

14. a více z bratrů v Pánu do

věřujíce okovům mojim hojněji se 0
smělili bez bázně slovo Boží mluviti.
15. Někteří sice 1 pro závist a spor,
někteří ale i pro blahovůli Krista hlásají.
16. Jedni z lásky vědouce, že k obraně
evangelia postaven jsem, 17. jedni ale
ze svárlivosti Krista zvěstují nečiře do
mnívajíce se vzbuditi svízel okovům
mojim. 18. I což? Když jen všelikým
spůsobem bud pod zámyslem buďv pra

vdě Kristus se zvěstuje, i ztoho se ra
duji ale 1 radovati budu, 19. Nebo vím,
že to mně vyjde k spasení skrze vaši
modlitbu a příspěch Ducha Jesu Kri
stova, 20. podle čáky a naděje mojí, že
v ničem nebudu zahanben, nébrž se vší
smělostí jako vezdy i nyní veleben bude
Kristus na těle mém buďto skrze život
buďto skrze smrt. 21. Nebo mně žitím
Kristus jest a úmrtí ziskem. 22. Pakli
život v těle tomto mně s prospěchem
díla jest, také co bych vyvolil nevím.
23. Sklíčen pak jsem ode dvého, žá
dost maje odebrati se a býti s Kristem,
což o mnoho lépe, 24. zůstávati ale v
těle potřebí jest pro vás 25. a o tom
přesvědčen jsa vím, že vstanu a po
zůstanu se všemi vámi k úspěchu va
šemu a k radosti víry, 26. aby chlouba
vaše oplynula v Kristu Ježíši ve mně
skrze příchod můj opětný k vám.
Obával se Pavel, dí sv. Zlatoúst, aby
Filipané pro jeho uvěznění nad evangeliem
se nerozpáčeli a nemysleli, že evangelium po
světě klesá a za své vezme. I praví tedy,
že právě vězení jeho zavdalo příležitost k
většímu evangelia rozšiřovaní. Dí: Chci pak,
abyste věděli bratří, či jakby pro větší důraz
se slovo vědět na prvém místě postaviti
mělo: Vědět? pak máte, věděti pak vám
velím, že okoličnosti moje raděj k úspěchu a
zdaru- vypadly evangelia. Slovo raději na
desýlá, že Filipané nějak v bázní a starosti
pro evangelium se nalézali o okovách apo
štola uslyševše; i dí: nestaly se moje okovy
závadou, nébrž raděj k zdaru a rozšíření
evangelia přispěly, an za první: evangelium
povšechnou pozornost na se obrátilo a za
druhé: hlasatelé statečnějšími se stah. O
obojím Pavel rozvinuje a Sice nejpry 0 prv

Filip. I, 12—26. Vazba apoštolova k úspěchů evangelia slouží.

nim dí: čak že okovové moji zjevní se stali ©
Kristu po celé strážnici a po ostatních všech
něch místech. To jest prvý blahý následek
vězení Pavlova. Stalo se, co i později v cír

kvi se dálo, že církev pronásledováními se
rozmálala a mučenictvím koruny docházela.
Soptili pohané, jítřili se národove, zuřili krá
lové, mocnosti odpíraly, a všeho světa

Dblu

dové se vzpouzeli: ale z pronasledovatelů,
zuřitelů a odpůrců Kristus ud svůj rozmno
žoval, svízely a vazbami a odpravami okře
povala se víra, vítězila pravda a po celém
světě úroda semene Bozího se rozprostírala.
Nezůstali tajni, nébrž zjevni učiněnbyli oko
vové moji, a sice v Kristu zjevnými se stali,
že já totiž netrpím pro nějake zbrodněa pře
činy, nébrž že snáším vézení pro Krista; to
se všady rozhlásilo a právem nemalé podi
vení vzbudilo po celé strážníci Či po celém
prétoriu. Prétoriem nerozumí se palác Né
ronův či dům césarův, © němž níže 4, 322.

řeč jest; vladárny či domové, hradové a pa
lácové vladařů v provinciech ovšem prétoria
slouly Mt. 21, 27. Jo. 18, 28. Act. 23, 35.,
ale palác císařský jména toho nenosil. Né
brž se prétoriem slyší bytové tísařské stráže
či strážnice císařská, kteréž Pavel při svém
do Ríma příchodu odevzdán byl. Act. 28, 16.
Stála ona nedaleko brány viminálné na se
verovýchodné straně města Rima. V préto
riu celém, vece Pavel, rozhlásilo Se, že 0
Kovy moje jsou okovy pro Krista; snadno
se rozhlasiti mohlo, jesto Pavel prétorskou
stráž okolo sebe měl a bezzávadne evange
hum hlásati mohl. Act. 28, Lo. 30. NetohkKo
V prétoriu známost té věci rozšířila Se, ne
brž také po ostatních všechněch mástech mě

sta Ríma; tak čte vulgáta dokiádajíc před
ložku n před slovo ceteris, kteražtu se v t. ř,
neklade a tudy lépe vyložiti příjde: a vsem
ostatním totiž osobám mimo prétoriány. Vím
upřílišeným a nadsažitým výrazem vyjadřuje,
že evangelium a jeho vlastní uvěznění Šíro
šíře se po Rímě rozhlásilo, což se skrze vo
jáky, sluby, posluchače, biřice, posly a jiné
osoby dálo. Nejední ostatními slyší přespolné
pohany, což ale k souvislosti nepřiléhá. Vémi
slovy vytknul jeden blahý následek okovů
svojich,
Druhý vystihuje dalejšími slovy, an dí:
A mnozší z bratrů v Pánu důvěřujíce okovům
mojím hojněji se osmělovalt bez bázně slovo
Boží mluvili. Mnozší z bratrů t. j. větší díl
z křesťanů důvěru a srdnatost v Pánu vzali
k hlásání evangelia z okovů mojich, nebo
poznali z nich pravdu, mocnost a velebnost
evangelia ustrnujíce na pravé myšlénce, že
by Favel jistě okovů těch nepodnikal, kdyby |
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v evangeliu svrchovaná pravda Se nenalezala,
čímž nemálo k srdnatosu vzbuzeni byli. Slo
vo v Pánu se nepoutá se slovem dratrů, né
brž se slovem důvěřujíce se; brali oni srd
natost z okovů, ale brali ji v Kristu a ve
škera srdnatost jejich v Kristu bytovala, ke
Kristu se odnášela a křesťanskou povahu
měla. Smělost tu pak hojněji projevovali,
ovšem hojněji, než kdybych v okoveců se ne
nalezal a okovy moje netoliko jim smělosti
neodňaly, nébráž mnohem více přičinily, aby
evangehum hlásali.
Ale ovšem touží o těch zvěstovatelech
apoštol, ne všickni osmělovali se v Fúnu
dobrým úmyslem, nébrž nejední neupřímé to
činí. Dí to apoštol slovy: Někteří sice ť pro
závist a spor, někteří ale t pro blahovůli Kri
sta hlásají. Dí: I pro závist oddělujíc ty,
jenžto zlym úmyslem Krista zvěstují, od těch,
O nichž předešlo, dobromyslnych ohlašova
telů. Ii nlásali Krista, aby závisti své, kte
rou Pavlovi velikou tu Slavu záviděli, prů
chod zjednali a slávu Pavlovu, ač mohli-liž
nějak zatemnili. Podobní jim Dyli ti, co pro
spor a Svár slovo Krisiovo hlásati se podjí
mali, aby totiž svou Králku provodili, vy
mluvnost svou a Svou jiné V feči porážet
Spůsobilost, jakož i svou nad jiné vyčečnost
na odiv postavili. Byli to lidé zidovnici, 0
nichzto sice zpráv imustnějších nemáme, kteří
ale také v hímé, jak z Hom. 14. vysvítá,
proti Pavlovi a jeho evangelia svobodnému
hlásání povstávan: leč nepyli všickni taK
podlyimi uíysly Ku kázaní popuzováni, něbrž,
vece ap., někteří i pro otahovůlti iCrista hlásují.
Již sice 0 nich vyse mluvil v. 14. mnozšimí
je pojinenovav; teď znova je vystavuje, ač
CISelinehojich poméru neopetujíc, nébrž jen
vůJec něsterými je Jmenujic. Blahovůli se
rozumí náklonnost ku Caviovi a mysl k nému
privétivá a jenu oddaná a cůce řici, že ne
jedni kaží z přízně a přítulnosti k němu.
wléné vhodné jiní vykládají o dobrém úmy
slu, Ke spáse jinych přispívati aneb 0 pre
svédčení o uprimosti, o zalíbení sobě věcí
téch a podobné, kteří výkladové k souvislo
sti neprilénají, ano slovo dlahovůle oproti
stojí slovům závist a spor.
Víin sice dosti zřejimě obojí stranu vy
líčil; ale vidí se mu ještě místněji o nich
obou se pronéšti, Což činí V. LO, l. an dí:
Jední z lásky vědouce, že k obraně evangelia
postaven jsem, jedni ale ze svárlivosti Kri
sta zvěstují nečiro domnívajíce se vzbuditi
svězel okovům mojím.

Opačným pořádkem

obojí Stranu dotčených hlasatelů mistnéjivy
stinuje, Kterýž opak urovnati chtéjice s pře
dešiyu pořadzem, někteří rKp. véty pí
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stavili, napřed o svárl:vosti, potom o lásce spor a Svárlivost, ošemeť, nenávist a Závist.
kladouce, leč pořádek vulgáty, jehožto se my Opak toho děje se u jiných, jenž v přavdě
držíme, jediné průvoden jest. Jedni z lásky, t. j. dobrým úmyslem Krista hlásají jědině
vece, t. j. Krista hlásají; z lásky ku Pavlovi slávu Páně a spásu lidskoau na očích ma
totiž, jak viděti z následující věty, kteroužto jíce. Apoštol ale sí nic nedává překážeti li
se vytýká pohnútka: věďouce, že k obraně coměrností a pokrytstvím těch, 0 nichž na
evangeha postaven jsem 1. j. určen 0d Boha před klade, nébrž jak se radoval nad těmi,
a ustanoven a tudy vidouce, že pro okovy kteří upřímě a čiře Krista hlásali, tak vece
úkolu svému vyhověti dobře nemohu, mne 1 0 těch neupřímých a vůbec o všechněch
zastávají a zastupují A na místo mne evan hlasatelech: £ z toho se raduji, ale ť rado
gelium bláší a obranují; ačkoli zajisté Pavel vatt budu. Lépe jiní tečkou tyto věty dvě
Act. 28, 31. svobodně v Rímě kúzati mohl dělí kladouce: £ z toho se radují. Ale %ra
ve vězení, jednak přece vázán a upoután jsa dovati buďu; nebo atd. spojkou tou věta po
nemohl té svobody užívati, která by byla sleduí se více s následujícími než s přede
prospěšnější k obranování a utvrzování evan šlými slovy váže. I z toho t. j. takového ne
gelia. Jiní ale zvěstují Krista ze svárlivosti dobromyslného hlásání. Pohraá apoštol ne
cntějíce králku svou provésti a svou nad návistí a závistí odpůrců svojich a těší se z
jiné ve vymluvnosti vytečnost ukázati; ti toho, co z jejich úsilí dobrého pro říši Páně
zvěstují Krista, vece, nedí hlásají, nébrž zvě vyplyvalo. Znamením veliké duše jest, dí
stují, ješto slovo to místnějšího Cosi do sebe Zlatoúst, nedávati se mýliti a rmoutiti a ná
má a pojem zvěsti Messiáše v sobě zahrnuje hradu obvýšné mysli se dobrými radostmi
a opovida Act. 14, 3. 23. Zvěstují oni ne proti zlým jiných úmyslům zamuitati. Lidé ti
číro, nečiře, nečistým, neupřímným úmyslem Sice nedobrým úmyslem ale pravou nauku
ze závisti a ze sporu, jak předešío a jak vy Kristovu hlásali, sic jinak by se byl- apoštol
světlujíc dokládá domnivajice se vzbuditi svi Z jejich kázaní neradoval, an Gal. 1,8.píše:
zel okovům mojím tt. j. úuapami stížiti vazby Kdyby anjel $ nebe hlásal vám jiného něco
moje a k soužení novou sužbu přičiniti. Lo nežli vám ode mne hlásáno bylo, vyloučen buď.
mmnívají se, dí © nich, an výše 0 správných a Ovšem pak měrou nějakou se mohl rádo
dobroinyslných pravil vědoucej dí domnívají vati i tenkráte, kdyby byli něco nedověc
se, ale bezdůvodně, ješto já nad tím netrápím ného ve svých kázaních přiměšovali, poně
se, nébrž na obrat z toho se velmi raduji. vadž již hlásání o jednom pravém Bohu a
(v. 15.) Svárlivci ti byli stranníci židovničí, porážení té nesčíslné haldy nesličných a ha
jenž svobodné hlásání evangelia podkopati a nebných bohů a bohýní náramnými dobry
vážnost Pavlovu podryti usilovali, a Se do lidstvo obohacovalo. Leč i to pravda, že by
muěli, že již samo hlásání evangelia a ta od Pavel, ač těší se ze snahy takových hlasa
tud pro ně vzniklá sláva jeho závist pod telů, moha nebyl jich se své strany k hlá
nítí.
sání posýlal.
Ale, vece apoštol, mohu ovšem a; budu
Leč tomu jejich očekávání zhola odpírá
Pavel, an vece dále: Ico8? Skutečně-li tomu se z toho radovati, nebo vím, že to mně vy
tak, že bych já se nad kázanímjejich rmou jde k spasení skrze vaši modlitbu a příspěch
ul? Zhola se nermoutím, Kdyžjen vece ap.: Duchu Jesu Kristova. Odůvodňuje to co
pravil, že se vezdy radovati bude. Důvod
všelikým spůsobem, buď pod zámyslem buďv
pravdě Kristus se zvěstuje, 1 z toho se ra jest, poněvadž ví, že to t. j. takové buď zá
duji, ale t radovati budu. Ačkoli pohnutky myslné buď upřímé Krista ohlašování vyjde
a pobudky ku kázaní Krista tak se od sebe a poslouží jemu k spasení věčnému duše a
liši, já přece vezdy srdečně se raduji, že se k věčné blaženosti, jak patrno jest smysl ten
evangelium jeho hlásá. Netěší se z úmyslu býti z následujících slov v. 20. Když jen 0
zlého, nébrž z toho, že 1ten zlý úmysl jejich slaven bude Kristus buď smrtí buď životem
přispívá k rozšiřbě víry Kristovy a rád proto mojím. Sloužilo mu k spáse to pletichové a
jim té slávy při velhkoduší svem přeje a ošemetné hlásání jejich, ješto mu sloužilo k
svou ztrácí, když jen sláva Kristova a spása jevení velikoduší, k osvojení sobě nezávisti,
lidí pří tom roste. Zámyslně či pod zámy trpělivosti a jiných ctností a tudy K dosti
slem a V pravdě sobě protivně odpovídají a žení věčné blaženosti. To pak mu se stone
vysvětlují obapol slova všeltkým spůsobem. a to nepříznivců jeho kázaní mu spásy do
Jedni zámyslně hlásají Krista; nejde jim o pomůže ozvláště dvěma prostředkoma,z nichž
slavu Boží a 0 spásu lidí, nébrž hlásání jim jeden od Pilipanů, druný od Boha pochází.
toliko slouží za plášť, přístěru a pokličku, Lotiž bude mi to k spáse skrze vašť modlitbu
pode kterou zlé úmysly svoje ukrývají, totiž s.jedné strany askrze příspěch Ducha J.
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Kristova se strany druhé. Vyjde to k dobru skrze život, buďio skrze smrť, © obojím dou
mému věčnému, jestliže vy se za mne mod faje, že k oslavě splyne Kristově. Nebo na
Jiti budete a tou přímluvou vaší mně dána živě-li zůstane, bude dále hlásati víru a slávu
bude pomoc či dán bude příspěch t.j. milost Kristovu a celý Život svůj mu Z nova ve
od Ducha sv., jenž by učinil, aby mně věc ta službu posvětí; přijde-li mu ale umříti, tedy
se spásou byla. Spojuje apoštol modlitby oslaví Krista mučenictvím svým a sám Se S
lidí s poskytáním Ducha sv. t. j. poskytáním Kristem, svou nejvřelejší tužbou, spojí; tak
darů a milostí od Ducha Božího a klade na ovšem nebuda zahanben, nébrž dojda toho,
před modlitbu ne co věc vyšší nad milost což mou čákou a nadějí jest, a jak by jinak
Ducha sv., nébrž poněvadž skrze ni darové býti mohlo, leč že obojí, smrt i živou k ve
Ducha sy. se ušťědřují, ač i sama modlitba lebení Krista přispívati musí ?
tolikéž z milosti Ducha sv. se prýští. Ge
Nebo, vece ap. dále a odůvodňuje tu
nitiv Ducha jest genitiv podmětu a původu myšlénku: Nebo mně žiťím Kristus jest a
a Ducha sv. jmenujeme Duchem Kristovým, úmrté ziskem. Tajemná a mnohovážná slova.
jak Rom. 8, 9. Gal. 4, 6. poněvadž celá řeč Kristus jest mi žitím, t. j. Kristus živlem,
jeho ku Kristu směřuje a veškera jeho mysl účelem a tužboujest, jest předmětem, k němuž
Kristem zajata jest a obchopena. Ale i veškery síly a Snahy Života mého směřují,
to plyne z místa našeho, ze Duch sv. od pro něhož všechno podstoupati, trpěti a sná
šeti s radostí hotov jsem ; on jest hýbadlem,
Syna pochází:
O tom pak, že mu to všecko ke spáse kořenem a osnovou, světlem a duchem života
poslouží, apoštol docela přesvědčen byl a ne mého ; a tudy když přiživotě zůstanu, jemu se
tají se tu se svým přesvědčením před Fili docela zaobětuji a zavěnuji. Příbuzna jest
pany, nébrž dokládá: (Bude mi to kspáse). výpověď Rom. 14, 8.: Buďžijeme, buď umí
Podle čáky a naděje mojí, že v ničem nebudu ráme, Páně jsme a Gal. 2, 20. Ziji pak ne
zahanben. Dí: v ničem t. j. žádnou měrou, již já, nébrž žije ve mně Kristus. Nemá ži
v žádném ohledu nebudu zahanben t. j. co vot ceny, leč ho ve službě Kristově uživeš;
koli se mnou stane se, nijak nevyjde k za jsou lidé, jenž trpělivě umírají; jsou ale také
hanbení mému a nic se nestane, co by Se s lidé, jenž trpělivě žijí. Kdo žádážíti ještě
určením mojím nesrovnávalo, aniž kdy tine maje umírati, trpělivě umírá; kdo ale žádá
příznivci a závistníci moji nade mnou obdrží, se rozstaviti a býti s Kristem, ten trpělivě
abych jim záviděl a z kázaníjejich se netěšil. žije a ochotně umírá. Aug. Ale 7 smsť, dí
dále, jesť mz ztskem, ješto skrze ni ku Kri
JNébrž naopak vece, ap., se vší smělotoujako
vezdy 1 nyní veleben bude Kristus na těle mém stu přibudu, a tudy cokoliv mne zastihne,
buď životem, buď smrtí. Všeliká smělota stojí poslouží všecko k oslavení Krista. Déle-li
naproti slovům v ničem nebuďu zahanben. Pa žíti budu, tedy budu hlásati úsilně Krista,
Sivně váže větu apoštol a dí: se vší smělotou jestliže umru, tedy se spojím s Kristem, což
veleben bude Kr. v těle mém, na místo já ve mým svrchovaným ziskem jest. Vůbec smrt
lebiti budu v těle svém Krista se vší smělo všechněém světcům ziskem bývá jsouc pře
tou, poněvadž na mysli mu tane, že i to chodem k životu věčnému, ačkoli ne všickni
jeho velebení Krista z milosti Boží jde, a hned blaženosti dosahují po své smrti, ješto
poněvadž celá vazba věty ovládána jest my mají se z plám a vad svojich očistiti a tomu
šlénkou přechodnou: vyjde mi to k spasení. Zlatoúst na tomto místě učí tvrdě, že od
A veleben bude Kristus jako vezdy tak 1 apoštolů nařízeno, aby při slavení tajemné
nyní, vece ap. a vytýká tím důvěru svou, služby se památka umrlých dála. Není tedy
že jak všechny osudy a okolnosti jeho života smrt strašna, dí sv. Ambrož, a smrtí mnohé
přispívaly a směřovaly k oslavování Krista, často výhody se lidem dostávají; Kristus
tak i ty nynější nepříznitelů svojich podjemy smrtí svou vykoupil svět a mučeníci smrtí
a podniky, ač ze zlých úmyslů začaté a pro svou náboženství ohájili. Sv. Ignatius mučeník
vedené, ovšem s blahým ano přeblahým pro psal Rímanům, aby se mu neprokazovali s
mne úspěchem se skonají. Táhne se kesvým nevčasnou přízní, nébrž mu dovolili státi se
pro evangelium podstoupeným svízelům a o pokrmem šelem, aby Boha dojíti mohl. Jsem
trapám, o nichž 2. Cor. 11, 11. n. Veleben žito Boží, dí, a zubami šelem rozemlín býti
bude Kristus na těle mém,vece apoštol: nedí musím, abych čistým chlebem Kristovým shle
skrze mne, aneb na mně, nébrž na téle mém, dán byl. Lichoťte raději divokým zvířatům,
poněvadž mu nastávalo nyní rozhodné okam aby se mi hrobem stala. Proste za mne,
žení, kdež buď při těle v životě zachován, abych nástroji těmi stal se obětí Páně. Oheň,
útok šelem, řezání a trhání, rozeptýlení kostí,
buď od těla skrze smrt odloučen měl býtia
tudy obojí případ přidávaje praví: Buďto | zmrzačení údů, celého těla rozsápání, všechna
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zlá muka Ssatanova shlukněte

se na mne,

opět do boje se vydává ? Nevolím, vece ti
Pavel, ještě s Kristem býti a to pro samého
Rom. 4, 15.
Krista, abych mu více sluhů získal a role
Tak tenkrát mučeník Ignát jsa na ce to, jehož jsem dosáhl, úrodným učinil. "Tak
stě k útrpné a jisté smrti psal Rímanům. 8v. si vážil apoštol spásy duší lidských, že ji
Pavel tehdá, když list náš k Filipanům spi vlastnímu spasení svému předkládal. Toli sv.
Soval, nevěděl ještě, co ho Konečně očekává, Zlatoúst.
Sv. Pavel ale ještě místněji o svém za
a život-li Či smrt se mu strojí. A tudy sám
se na obě straně povahuje nevěda, co by z svěcení a na obě strany váhání dále mluví
toho dvého vyvolil. Dí o tom: /akl? žťvot a dí: Sklíčen jsem ode dvého žádost maje 0
v pleti tento mně s prospěchem díla jest, také, debrati se a býti s Kristem, což o mnoho lépe,
co bych st vyvolil, nevém. Podle toho, co byl zůstávat ale v pleti potřebí jest pro vás. Ode
dříve pravil, že umříti mu zěskémjest, nezdálo dvého t. j. ode dvou věcí, o nichž předešlo,
se žádné pochybnosti býti o tom, coby Pavel od žádosti smrti a od potřeby v životě zů
vyvoliti měl. Ale nalehala na něho úloha stati; což vysvětluje ihned slovy: žádost
naň od Boha složená, a byl povědom sobě, maje umříti se strany jedné a dále: zůstá
že mu ještě mnoho zbývá, co by tu pro Kri vati v pleti se strany druhé. Odebrati se t.j.
sta na zemi působiti měl. Dí: pakt, ne že odstěhovati se, odejíti, odtrhnouti, značí tali
by věc ta zábadna a nejista byla, nébrž po co umříti; jiní ale přikládají: žádost mám
névadž sousudečně mluví; dí ževot v pleti či rozvázán býti od těla, jenž duši mou k sobě
v těle, aby protiva se slovem zisk, jenž se poutá a mně závadou jest, že ku Kristu při
k životu posmrtnému táhne, tím více ozře jíti nemohu. Leč slovo advakůcar jak i lat.
jměla. Dokládá tento pro touže příčinu, aby slovo solvere prosté o smrti se užívá co 0
totiž pozornost obrátil na to, 0 jaký život se nějakém odchodu a odstěhování. Sv. Rehoř
mu v té větě jedná; dí s prospěchem, S u Vel. mor. 4, 41. dí: Rovázán býti Pavel by
žitkem, totiž lidí jiných, a klade slovo pro nežádal, kdyby se svázána neviděl. Mohlo
by se též přeložiti: odvázati, odstrčiti, od
spěch proti předchozímu slovu zesk; dí spro
plaviti se, ješto slova toho užívá se o lodích
spěchemči ku prospěchu dála t. j. díla, které
konal, obrácení na víru, kázaní a hlásání a korábech z přístavu vybíhajících; ale od
evangelia. Dí také a slovem tím dovětu po stěhovati se a odebrati se dobře k tomu
číná, aby projádřil, že prospěch ten, jehož slovu přiléhá. Přidává a býti s Kristem, což
životem dosáhnouti může, jej rozpakuje, anby jedině mu smrt netoliko snesitelnou, nébrž žá
jinak ovšem o Zisk, o smrt žádal. Jesté mí doucnou činilo, jak i dí: Což o mnoho lépe,
sto nevém překládají jiní nepovím, an yvoviíče aneb jak v řeckém textu se hromadí: o mnoho
oznámiti, vyjevitt a podobné pojmy značí; více lépe jest; hromadí a kupí slova ta pro
leč vulgáta klade nevém. To jest vyklad nej sílu a živost citu svého a pro ukázání, jak
přiměřenější a slovům nepřilehlejší. Jiní ji horoucně po Smrti a po převývání s Kristem
nak vysvetlují a oddělují dovětu hned slovy touží. Z toho místa jde, že druhdy človek z
zoúzo mou ento počínajíce a věty doplňujíce lásky pro Krista může smrti žadati sobé a
vten spůsob: Pakli žítí v pleti mně jest t.j. za druné, že duše zbožných a svatých lidí
paklů žié v pleti v těle mém, jest mi to ku ihned po smrti do slávy přecházejí neočeká
prospěchu dílu a já nevím co vyvoliti. Jiní vajíce teprv soudu posledního, amž mezi tůn
nejeden docelek a doplnek vsouvajíce takto nejakým snem stíženy jsouce. Uo se tedy
skládají věty: Pakli žíti v těle vyhodou a S Pavia tyká, on by rade) a svrchované Ta
druhé strany umříti mi ziském jest, co ději odstěhoval se ze sveta ke Kristu; ale
bych vyvohl, nevím. Leč ti a jiní vykladové ho rozchází Co dí: zůstávatř v pleti potřebno
nuceni, točiti, motavi a zadrhlivi jsouce prv pro vás, Či jak čte ř. potřebněji než touz od
nějšímu místo postupují. Ke slovům nevém stěhovati se ze světa. Zíti hodlá, ale jenom
co bych vyvolí poznamenává sv. Zlatoúst:. « z lásky pro Filipany, ovšem také pro jiné,
Co pravíš Pavle? dMajeodtud do slávy ne jimž by jestě evangelium Kázal, ač nyní nej
beské přejíti a s Kristem obcovati, nevíš co více jen Filipany pred očima chová. Sv. Mar
bys vyvohi? Strohý a trpký tu život vedeš tin pravil V nemoci: Pane, jsem-li jestě lidu
o hladě a Žízni, v zimě, nanotě, v péčech, potřeben, nezdráhám se práce. 5v. Zlatoúst.
pronásledováních, úzkostech a život ten hoř učí, že V jistých okolnostech raděj spása
Ký sobě vyvoliti hodláš? Který Kupec maje bližních nad imnučenictvímpředkuje, jakož i
loď drahým zbožím naplněnou a moha již neméně z toho jde, že Se nikdo nemá Sa
do přístavu vejíti, opět se na širé moře vy moděk a 0 ujmě své k mučenictví vtírati a
dá? Který bojovník maje korunován byti vdírati.

jenom nechat Krista účastným budu.

Ign.
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An ale váhání svoje tuto jim vyjevuje, | že stojíte v jednom duchu jednou duší
ukazuje se mu jistota s strany budoucnosti, spolu zápasíce za víru evangelia 28. a
kterou jim ohlašuje, an vece: A o ťom pře
svědčenjsa vím, že ostanu a pozůstanu se že v ničem se neustrašujete od protiv
všemi vámi k úspěchu vašemu a k radosti níků, což jim jest důkazem záhuby, vám
víry. Ó tom t. j. o té mojí pro vás potřeb ale spásy a to od Boha, 29. ješto vám
nosti přesvědčen jsa. Přesvědčení to mu dle uštědřeno jest, abyste pro Krista neto
Zlatoústa vzešlo z Božího zjevu při tom an liko v něho věřili, nébrž také pro něho
psal jemu daného a tudy týž světec již od
vodí z toho místa, že Pavel skutečně pro trpěli: 30. týž boj majíce, jakýž jste i
puštěn byl z vězení prvního a skutečně Fi viděli při mně a nyní slyšíte o mně.
lipany navštivil. Dí: ostanu t. j. na živě a
mohl na tom slově přestati; ale pln lásky
Pravil jim, že ho Bůh při životě za
pro ně dokládá a pozůstanu se všemi vámi. nechá a tím ukončil návěští o sobě. I nemá
A sice proto mne ponechá Bůh mezi vámi při tom, když ho Bůh na světě zanechá,
déle, abych posloužil k úspěchu vašemu a K žádné jiné touhy a Žádosti, leč té to
radosti věry, t. j. abyste ve víře a milosti liko, aby důstojně evangelia Kristova obco
více prospívali a z úspěchu a prospěchu toho vali, tak jak sluší na lidi, kteří se přizná
svého vlastního jakož 1 lidí ostatních se ra vají k evangeliu Kristovu, t. j. jenž o Kristu
dovali. Slovo víry k obojímu předchozímu jedná, jehož jediným předmětem Kristus jest
slovu se váže, jak jsme vyložili a očividně Mar. 1, 1. zo“ Xororov jest tu očividně ge
apoštol slovy těmi účel svého na zemi po nitiv předmětu. Dí odcujte a nedí choďte, jak
byti vytýká; leč přidává k tomu všeobec jinde obyčejně mluví Ef. 4, 1. Col. 1, 10.,
nému účelu ještě účel zvláštní řka: aby poněvadž tuto k veřejnému, obecnému a cír
chlouba vaše oplynula v Kristu Ježíši ve mně kevně společenskému životu prohlédá; za
skrze příchod můj opětný k vám. Chlouba kterou příčinou i Pavel Act. 23, 1. praví 0
t. j. předmět chlouby t. j. víra vaše a stav sobě, že vezdy bezúhonně obcoval. Chce pak,
váš vírou tou zplozený; oplynouti t. j. roz aby důstojně obcovali, abych, vece, buď pří
hojniti se má přesažitě a horu má u nich jda a uzře vás, buď % odtomen jsa uslyšel
bráti a vrcholu svého dosahovati a sice v o vás, že stojíte v jednom duchu. Klade dvojí
Kristu Ježíši; tím vystíhá obor, v němž to případnost a v obojí nadesýlá, že z vězení
rozhojnění a oplývání se státi povinno a ži propuštěn bude; jednu že k nim přibude,
vel, v němž víra a život jejich se má roz druhou, že by snad zevnějšími okolnostmi
vinovati. Dí: ve mně skrze příchod můj opětný jinam mohl postrkován býti a odtomen od
k vám, a chce říci, že oplývání dotčené v nich zůstávati. Ale 1 v té i v oné případno
něm základ míti má, an přibytím svým k sti želá uslyšetř o nich, buď od nich samých
nim a svojím novým mezi nimi působením při své u nich přítomnosti, buď i v od
ono rozhojnění se docílí. Různí se tedy vý tomnosti a nebytosti své od jiných, že
znam předložky ve při slově v Kristu a při setrvávají v pořádku křesťanského života.
slově ve mně, tam obor, tu základ a takměř Dí, bych uslyšel, že stojíte v jednom duchu
půda se vystihuje, kdež se to rozhojňování t. j. v jednom smýšlení, v jednom přesvěd
díti má. Jiní místo ve mně překládají mnou čení, v jedné víře a v jedné horlivé vzá
a spojují se slovem chlouba, abyste se mnou jemné lásce; společnost věcí těch činí mezi
opět osvobozeným chlubiti mohli. Ještě jiní lidmi jednoho ducha, jednu povahu a jeden
slova chloubu vaši slyší passivně o chloubě ráz, jak o prvokřesťanech píše Luk. Act. 4,
apoštola nad Filipany a udávají smysl: abych 32., že byli jedno srdce a jedna duše. Ale
já vámi chlubiti se mohl hojněji přijda k slovem v jednom duchu stůjte vystihl apoštol
vám a uvida, jak velice jste v Kristu pro jenom všeobecně povahu, která u nich vlád
spěli. Leč výklad prvý nad jinými obdr nouti povinna. Místněji toho spůsob vyličuje,
žuje.
an vece: jednou duší spolu zdápasíce za víru
Tuto zprávu o sobě jim dav přistupuje evangelia. Duše, když se od ducha lišiti má,
opět k napomínáním, o kterých se mu "“i značí nižší mohutnosti ducha lidského a
stránku tu, v níž vášně bytují, jak i tu Pa
dělo. Vece:
vel k soucitu prohlídá a velí, aby jako jed
duší jsouce spolu zápasil či spolu sním,
27. Toliko důstojně evangelia Kri dou
Pavlem, bojovali za véru proti všem odpor
stova obcujte, abych buď přijda a uzře níkům, židům i pohanům a jakýmkoli ne
vás buď i odtomen jsa, uslyšel o vás, přátelům. Dí spolu zápasit a považuje sebe
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co zápasníka II. Tim. 4, 7. a Filipany co
své pomocníky, ač jiným — leč nevhodněji
— se vidí, že slovem spolu se Pavel táhne
ku Filipanům samým a kuspolečnému jejich
bojování. Každý boj S neustrašením a sta
tečně a neohroženě musí se vésti, ač má-li
šťastného konce dojíti. Tudy napomíná Pa
vel nepřestávaje na pouhém bojování, tak
vésti boj ten, aby uslyšel, že v ničem se ne
ustrašujete od protivníků; v mčem t. j. ni
kterak, žádnou měrou, žádným činem neu
strašujete se, t. j. nedáváte se plašiti, lekatt
a děsiti, nébrž pevně a neohroženě v půtce

dřeno pro Krista trpěti, což se ku předešlé
mu co důkaz slov: to oďd Boha potahuje;
ale an slova ta psáti hodlal, namanula se
mu myšlénka, že jim dáno také věřiti v Krt
sta a myšlénku tu vsul v řeč svoji a tudy

se předložka pro into dvakráte položena
býti shledává. Klade slovo vám na začátku
pro větší důraz. Dvojí pak milost od Boha
jim uštědřenou připomíná, jednu: v Krista
věřit, druhou a větší: pro Krista trpětt.
Plyne z toho, že víra jest dárem milosti
Boží; ale že i trpěti pro Krista ze zvláštní
Boží milosti pochází a sice netoliko vněšná
k utrpení příležitost, nébrž vniterná také
náchylnost a toužebnost pro Krista podstou
pati, avšak při tom skromně sobě připomí
nati, že veškera trpělivost jejich darem jest
milosti Boží. Milost pro Krista trpěti, vece
Zlatoúst, jest větší než dar divy činiti. Je
dno z toho patří k začátku, druhé ku kon
ci; obojí ale darem jest Božím. Pavel do
třetího nebe vzchycen byl, ale v tom nebyl
tak blažen, jako v tom, že pro Krista oko
vy trpěl. Jaký počátek u křesťanů býti
může pravějším, leč uvěřiti v Krista, a jaký
konec lepším, než pro Krista trpěti, dí sv.
|. Augustin.
Ještě pak boj a utrpení jejich místněji
vyličuje srdnatosti jim přičiniti hodlaje, an
vece: Týž boj majíce, jakýž jste i viděli

©vytrváváte.
Tato
pak
vaše
neohroženost,
nelekavost a neustrašenost nesplyne vám na
darmo, jakož ani protivníci vaši jí dobrým
neužijí.
A to jest, co dí: Čož jim jest důkazem,
opovědí záhuby, vám ale spásy a to od Boha.
Ta vaše neohroženost jim ukazuje jasně, že
věc jejich hyne, an tisícero úskoků proti
vám obmýšlejíce nic provésti nemohou, že
ale věc vaše mocna, nepodvratna a samo
statna jest; ovšem oni zaslepení jsouce toho
nepoznávají, ale mohli a měli by poznati to
a jednou ke své spáse nade svým stavem
oči otevříti. Jiní méně vhodně slovo e88učis
slovem příčinou překládají, což ale přirodi
lému významu slova řeckého se příčí. Smysl
byl by tento: pronásledování protivníky při
vede k věčné záhubě, vás ale přivede k vě
čné blaženosti. Kdož se zajisté Kristu pro
tiví, od něho setřen bývá Mt. 21, 44. Atta
spása vaše, přidává apoštol, jest od Boha a
tudy vás tím k většímu potěšení a k větší
srdnatosti věc ta ubodati má. Částka a to
od Boha dle toho výkladu táhne se jenom
k druhému členu věty, totiž ke slovům: vám
ale jest to znamením spásy. Jiní potahují
částku tu k oběma předešlým členům a u
dávají smysl: A to ovšem se za vedením
prozřetelnosti Boží stane a pocítí oni ko
nečně, že vším svojím proti vám úsilím je
nom záhubu sobě kopali, jakož 1 vy shledáte,
že svízelové a útrapy vám věčnou bláhu
zjednali. Ale ta co následuje věta, nadržuje
prvnímu výkladu.
Dí zajisté Pavel dále: Nebo vám ustě
dřeno jest, abyste pro Krista — netoltko v
něho věřili, nébrž také pro něho — trpěli.
Chtěl apoštol napsati toliko: nebo vám uště

při mně a nyné slyšíte o mně. Dálo se jim,
Co se apoštolovi samému dálo a mělo to 0

sudu obapolné obecenství podnítiti Filipany,
aby tím udatněji sobě v útrapách svojich
pro Krista počínali. Nebo máte, vece, se
mnou týž boj, já i vy pro Krista útrapy
podnikáme; boj ten, jakýž jste druhdy, když
jsem u vás ve Filipech pobyl Act. 16, 16.,
na mně spatřoval, a nynž z Říma o mně
slyšíte.. Místo o mně stojí v ř. t. na mně

t. j. z listu mého, jak vykládají někteří, an
Pavel mluví v listu o útrapách a Filipané
slova ta čtouce neb čtená slyšíce slyšeli na
něm samém, jaký boj vede. Leč vulgáta a
překlad syrský a větší díl interpretů slyší
slova čv émoťtak jak jsme přeložili.

Vybočil apoštol od napomínání v. 27.
započatého uvlečen byv myšlénkou veliké
milosti Filipanům propůjčené. Vrací se nyní
k témuž napomínání opět a pokračuje v násl.
kapitole.
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Hlava II.
Napomíná ku svornosti a pokoře dle vzoru
Kristova I—11. a k neustálé o spásu
péči 12—18. Přípovidá poslati k nim
Timothea 19—24. a Epafrodita jím. po
roučí 29—90.

1. Jestli tedy jaké obodření v Kri
stu, jestli jaká potěcha lásky, jestli ja
ké obecenství Ducha, jestli jaká útroba
slitovnosti, 2. naplňte radost mou, aby
ste totéž smýšleli, tutéž lásku majíce,
spoludušně jedno smýŠlejíce, J. nic ne
smýšlejíce ze sváru, ani z marné slávy,
nébrž v pokoře za výtečnější nad sebe
druh druha držíce, 4. ne svého každý
hledíce, nébrž toho, což jiných jest. 5.
To zajisté smýšlejte u sebe, což 1 u
Krista Ježíše, 6. jenžto ve spůsobě Boží

©

rozpadá. Jestliže jaké obodření v Kristu, dí
a rozumí obodřením vzbuzení a napomínání,
kterýmž mezi křesťany druh druha ku sva
tému a pobožnému životu pobídá; jiní buď
potěšení, buď vůbec přímluvu, obojí nedosti
odůvodněně slovem tím slyší; napomínání a
obodření opisuje přidanými slovy v Kristu
udávaje tím, že míní křesťanské obodření
takové, jenžto se stává v Kristu co v živlu
a oboru. Druhá pobudka vystihuje se slovy
jestli jaká potěcha lásky, t. j. potěcha z lá
sky křesťanské co z pramene svého vychodí
a se vypryšťuje, kterou křesťan křesťana 0
křepuje a ovlažuje. Od podmětné pobudky
opět ku předmětnému podnětu přechodě kla
de jestli jaké obecenstvéducha, rozuměj Du
cha svatého v ten smysl: jestli já a vy Spo
lem máme nějakého přiúčastnění Ducha sv.
a darů jeho, jestli jsme účastní se Ducha
sv. stali víru přijavše, od něhož pravé smý
šlení pochází a dostatečná pomoc se lidem

uštědřuje.
Nejmocnějš
ale
pobud
opě

jsa ne za loupež uznával bytí rovné
Bohu, 7. nébrž sebe opráznil spůsobu ku podmětu zahýbaje klade posléze, an dí:
služebníka přijav, v podobenství člověků jestli jaká útroba slitovnosti, v ř. t. čte se
se vyskytnuv a postavou shledán byv jestli jaká útroba a slitovnost, kteréž čtení
ovšem lepší jest, avšak jiného smyslu ne
co člověk. 8. Ponížil sebe stav se po dává, leč tento: jestli jaké srdce jest a ja
slušným až k smrti, smrti pak kříže. ká slitovnost v srdcích lidských se nalezá,
9. Protož 1 Bůh přepovýšil ho a daro kterou povozován člověk se útrpně a sou
val jemu jméno, jenž jest nade všeliké citně utrápených a usoužených ujímá. Jestli
jméno, 10. aby ve jménu Ježíše vše
Pavel, naplňte radost mou, abyste totéž smý
lhké koleno klekalo nebešťanů, pozem šle.
Převhodny jsou pobudky ty a dí Pa
šťanů i podsvěťanů 11. a každý jazyk vel : tenkráte když jednomyslní budete, ne
vyznal, že pánem Ježíš Kristus ve slávě splyne napomínání moje u vás nadarmo, ten
kráte se mně dostane od vás potěchy lásky,
jest Boha Otce.
Již částice tedy oúv položená na začátku
ukazuje nám, že napomínky ty jsou výsled
kem a vývodkem z toho, co ku konci pře
dešlé kapitoly byl apoštol pravil. Poněvadž
boj máte vněšně, potřebí, abyste tím více je
dnomyslni byli, jak jsem vás již výše 1, 27.
vzbuzoval. Jestli tedy, vece apoštol, jaké
obodření v Kristu, jestli jaká potěcha lásky,
jestli jaké obecenstvéducha, jestli jaká útroba
stitovnosti, naplňte radost mou, abyste totéž
smýšleli tutéž lásku majíce.e. Reč apoštolova
dojemna a horoucna a plna vroucné rozči
lenosti. Čtverou pobudkou jich pobízí, aby
jednomyslnosti píleli; prvá a třetí z těch po
budek vzata jest z předmětné, druhá a čtvrtá
z podmětné stránky života křesťanského, tak
že ta čtveřice ve dvě rovnoběžné dvojice se

tenkráte dokážete se býti v obecenství Du
cha svatého a tenkráte ke mně pravou sli
tovnost projevíte.
Měl již apoštol radost nad Filipany a
jak výše 1, 4. pravil, s radostí se za ně mo
dlil, ale želá od nich a zaklíná je, aby va
dost tu, již pociťuje z obrácení jejich na víru
a z tak sličného stavu církve jejich, napěnalt.
Kterak a čím by ji naplniti měli, udává, an
dí: abyste totéž smýšlelt atd. Mohl říci, jak
bychom i očekávali:

totéž smýšlejte, abyste

radost mou naplmli; ale dí raděj: naplňte
radost mou, abyste totéž smýšleli, poněvadž
napomínání to ohledem na sebe projadřuje;

proto také spůsob, jakým mají naplniti ra
dost jeho, záměrně vyslovuje klada: abyste
totéž smýšleli, an naobrat ve slově naplňte
míra snahy té jejich se vystihuje. Totéž
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smýšleti značí jednostejné smýšlení míti. Jak jiných jest. Schvaluje pokoru a obětovnost,
by tomu povšechnému významu rozuměti kterou člověk věci cizé službou jak své
měli, rozbírá ihned dodávaje: tutéž lásku ma vlastní se propůjčuje. Druh druha má za
Jíce spoludušně jedno smýšlejíce. Dvěma čle výtečnější nad sebe považovati a to 5e jenom
noma rozbírá ono tožné a stejné smýšlení pokorou díti může, an totiž pohlédáš na vady
jednostejnou vzájemnou láskou a shodou po a nedostatky u sebe, naopak ale u bližního
citu čili soucitem či spoludušností, a ne jenom ke ctnostem a přednostem jeho při
moha se pro rozcítěnost svou odloučiti od hlédáš. Což se může ovšem stávati, an ka
myšlénky, jíž útroba jeho naplněna jest, té ždý člověk nějakou stránku do sebě má, jíž
hož slova opětně užívá řka: spoludušně jedno nad jiné vyniká a jako zřídka se nalezá kra
smýšlejíce,e kdež důraz lpí na slově spolu jina, v níž by se nerodilo něco, což nad ú
dušně; to jednostejné smýšlení má vycházeti rody jiných krajin se vynáší, tak zřídka se
z nejvniternější shody a harmonie duševné, člověk nalezá, v němž by nebylo, co bys
z ladu a skladu, vírou a láskou křesťanskou zamilovati a čeho vysoce si vážiti mohl. Sv.
v duši a duchu zavládlého. Konstrukce, ja Antonius poustevník, jak o něm vypravuje
kéž užívá tu apoštol, příčestí k témuž časo sv. Athanasius, na lidech ohledoval vezdyý
slovu poje Wa 70 az0 goovytTe — T0 čv Goo jenom dobré stránky, které by sobě za pří
vovvrec, abyste totéž smýšlejíce jedno smýšleli, klad a za podnět ku pokroku na cestě ctno
přichází také u klassiků a slova totéž a je sti vybrati mohl. Nemůžeš-li se dohlédati
dno stejný význam mají, ač někteří rozdíl výtečnější stránky u bližního, vece sv. To
mezi nimi činí, slovo čotéž k víře a jedno k máš, můžeš a máš za to míti, že má něja
vůli potahujíce aneb naopak. Tutéž lásku kou stránku chvalitebnou do sebe tobě ne
budou míti, když druh druha tak miluje, jak známou, jak naopak mnohá zložádost v tobě
od něho milován jest. Vnada, zdroj a pra skryta bývá, při obzvláštní příležitosti se na
men lásky jest láska a tajemství dojíti lásky jev prodírajíc. Každá dokonalost v životě
tom nějaký nedostatek do sebe má, vece
pojéná
ové: ve slovech či ve dvouverší básní Tóma Kempský 1, 37. a každé zpytování
naše není bez nějaké temnosti. V pravdě
Bych se jevil Pyladem, projevuj se mi někdo
Orestem.
Nejde to Marku slovem, miť kdo chce lásku

mluj.

Od lásky, jak praveno, opět přichází na
stejnomyslnost, ješto kde stejné mysli u víře
a souhlasu v dušech není, láska trvati ne
může. Slova soudušně jedno smýslejíce velejí,
aby v nich jedna duše byla jak praveno a
z té 'jednodušnosti jednomyslnost vynikala.
Tak jednotu mysli jim poroučí, poněvadž na
ní veškeren dobrý úspěch zavěšen. Tudy
Agesilaus, král spartanský, otázán byv, proč
město Sparta neohrazuje zděmi, odpověděl,
že jednomyslnost jest hradbou města toho.
„Svazek proutků nerozláme se snadně, ovšem
ale různí prutové. Micipsa maje umírati po
volal syny svoje a pravil jim onu zlatou prů
pověď: Svorností věci malé rostou, nesvor
ností se největší rozpadají. Tudy také apo
štol ještě tu jednomyslnost poroučí, od pro
tivy výstrahu dávaje: Nic ze svárlivosti ani
z marné chlouby neobmýšlejíce totiž: svárli
vost čelí pravým odporem proti jednotě my
sli podvrátiti ji usilujíc a marná ctižádost
tolkéž nemůže jednotu mysli zachovati. To
lze jest jenom pokorným smýšlením a obě
tovnou láskou, jak dokládá apoštol: Nébrž
v pokoře za výtečnější nad sebe druh druha
držíce, ne svého každý hledíce, nébrě toho, což

velik
jest,
kdo
sebe
za
malého
má
všel

vrchol slávy sobě za nic neváží. Neměj sebe
za lepšího nad druhé, abys za horšího po
kládán nebyl před Bohem, jenž ví, co v člo
věku jest. Máš-li do sebe co dobrého, do
věř se ještě lepších věcí u jiného. Kromě
té pokory potřebí píleti také obětovnosti, ač
má-li se zachovati jednomyslnost. O nípraví:
ne svého každý hledice, nébrž toho, což jiných
jest. Sobec hledí jen o sebe, pravý křesťan
má na péči dobro jiných jak své vlastní a
stará se o to, aby i jiným blaze bylo. Re
cký text přikládá slovce také vdovětě: nébrž
také toho, což jiných jest a tudy patrno, že
zápor předvětou vynešený nebéře se proto,
nepodmíněně a Ssamosobně, nébrž vztažitě,
podmíněně, což ostatně samo sebou očiv:dno
jest, an hledění svojich vlastních věcí ku
povinnostem člověka patří. Ostatně z napo
mínání těch nelze odvětovati, jakoby stav
církve Filipské byl sváry a podobnými ne
ctnostmi pokálen býval; taková napomínání
všady potřebna jsou, ana druhdy při nej
sstoupenějších přátelích nejednota v myšlení
povstává; to jisto, že řeči *tu není 0 různici
v nauce. Nikdo se nepovažuj tak vznešeným,
dí sv. Leo, aby se za to styděl, což Syn
Boží za sebe nehodno nekladl, a jnikdo ne
pohrdej pokorou Páně. Následujte co konal,
milujte co miloval, poněvadž jak On chu
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dobou nestratil bohatství, pokorou slávu ne
ztenčil, smrtí o věčnost nepřišel, tak i vy
těmi slápějemi, týmiž kročejemi choďte,
věcmi zemskými, abyste nebeských došli, po
hrdajíce.
Aby ale napomínání ta s tím větším
potkala se úspěchem, tedy jim v nich za
vzor předládá Krista Pána, jenž obětovnou
láskou za lidstvo umřel. Dí: To zajisté
smýslejte u sebe, což 1 u Krista Ježíše se smý
šlelo, jenžto ve spůsobě Boží jsa za loupež
neuznával rovným Bohu býti, nébrž sebe 0
práznil spůsobu služebníka přijav. Vytýká
jim Krista za vzor, jak druhdy praveno bylo

nouti mohl; aneb ač věda že užívaje boho
rovného bytí žádnému křivdy neučiní a lou
peže se nedopustí, přece práva svého ustou
piv zmařil se. Jiní dávají výkladu svému
ten spůsob: Kristus, ač moha, nehodlal na
bohorovném bytí a slávě přestávati a v sobě
samém blahosti věčné požívati, nébrž láskou
hnut jsa k lidem zmařil se. Ještě jiní vy
kládají: nechtěl božské bytě a slávy své na
odiv vynášeti, jak vítěz kořistmi z nepřátel
vzatými se v triumfu honosí. Ještě je mnoho
jiných výkladů, jichžto se odtahujeme, an
na uvedených přestávati můžeme, z nichž
nejprvnějšímu předek sluší.
Ješto v řeckém textě se artikul nalezá
z0 sťva«,tedy jsme infinitiv ten substantivně
jak slušno přeložili. Na místo nějaké lou
peže, vece ap., sám sebe raděj opráznil, t. j.
postavy a spůsoby a slávy Boží se zbavil a
místo ní ma se vzal spůsobu služebníka a
stal se člověkem; svlekl se sebe slávu a
oblekl na se službu či spůsob a postať a
stav služebníka. Slovy vzav na se spůsobu
služebníka se vysvětluje, kterak se opráznil,
což ještě dálejšími větami: v podobenství člo
věka se vyskytnuv a postavou nalezen byv co
člověk místněji a podrobněji se vyvinuje.
Spůsobu služebníka přijal, f. j. stav a osud
sluhy podnikl tím, že v podobenství člověka
se vyskytl, ješto člověk každý jest sluhou
Božím; neprohlédá k tomu, že Pán skutečně
lidem sloužil, jak Mt. 20, 28, a jak Jo. 13.
i učňům nohy umýval, nébrž na mysli má
jen člověčenství jeho. Místo vyskytnuv se
může se přeložiti sťav se aneb narodiv Se;
leč poněvadž dí v podobenství, tedy se lépe
klade vyskyčnuvse, ješto narození Páně ovšem
člověcké bylo a takové, jaké všem lidem
společno jest. Dí v podobenství člověka, po
něvadž Kristus nebyl pouhým člověkem a
poněvadž bezhříšen byv Hebr. 4, 15. v té
straně, co se hříšnosti týká, s jinými člověky
na rovni nestál. Dí v podobenství obrazně
člověčenství co nějaký oděv a oblek vyliču
jíc. Ještě dále vysvětlujíc přidává a posta
vou shledán co člověk. Postava či postat
značí zevnějšek či zevnitřek spůsob se uka
zovati, projevovati a vystupovati. Ve všem
zevnějšku, v posunách, řeči, spůsobu života,
v obyčejech, ve všem jednání, konání a trpě
ní se na něm člověk spatřoval a shledával,
aniž se v tom od jiných lidí lišil, ač mimo
lidskou také božskou přírodu do sebe měl.
Všady se pronášel co člověk a prokázal se
skutečným člověkem býti, ale člověčenství
jeho nebylo celou jeho osobou.
Již sice včlověčení jeho bylo nějakým
sebe uprázněním; ale ač moha co král vy

©Ex.
25,
40.
Mojžíšovi:
Vzhlédní
aučiň
po
dle vzoru, jenž tobě ukázán byl na hoře. U
sebe ap. dí, smýšlejte t.j. v myslech a ú
trobách svojich; takové buď u vás smýšlení,
jakové bylo u Krista Ježíše. Krista vysta
vuje napřed podle předčasového jeho bytí,
napotom podle člověčenství. O prvém praví:
jenž ve spůsobě Boží jsa za loupež neuznával
Bohorovné bytí. Loupeží bylo, když Adam
Gen. 3, 5. a Lucifer Jes. 14, 14. bohem
býti chtěli a tudy hrozná pokuta na ně do
padla. „Spůsobou rozumí se skutečný tvar,
skutečná postať oproti napohledné tvárnosti;
a značí se stav, v jakém se božská bvtnost
Kristova jevila či značí se oblesk slávy a
obraz podstaty Boží. Hebr. 1, 3. Jak dle
slov Pána samého Bůh spůsobu či vid ně
jaký má Jo. 5, 37. t. j. spůsob bytování prá
vě božského, tak i Kristus dříve světa a
a dříve člověčení svého měl spůsobu bytě
či spůsobu, ve které bytoval. Není novym
Geoť spůsoba Boží jiného, leč podstata a
bytnost Boží, pokud se zvláštním spůsobem
vyjevuje, jako výraz rovným býti Bohu vni
ternou božskou povahu a bytnost opovídá,
která spůsobě Boží takměř za podlohu slou
ží. Příčestí jsa táhne se ku předčasnému
bytování Kristovu; všelikému výkladu, jenž
slova ta o člověckém Krista bytování a 0
slávě, kterou Kristus zázraky a divy svými
projevoval, vykládá, zhola se příčí slovo 0
práznil se. Slovo loupež béře se od jedněch
aktivně a smysl jest: nepovažoval, nesou
dil bytí bohorovné co námětek kořisti t. j.
nesoudil u sebe za předčasného bytová
ní svého, že přijda na svět a včlověče se
veškeru slávu svou vyjevovati a podle své
bohorovnosti veškeru slávu, nádheru, krásu,
bohatost na sebe potáhnouti hodlá. Jiní ale
slovo loupež berou, jak obyčejně se béře, za
kořist a vykládají: Kristus nepokládal boho
rovné bytí svoje za osvojbu a bezpraví, nébrž
za sobě přirodilou povahu a tudy se oprá
znil a zmařiů neboje se, že by z ní vypad
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jeviti se, neučinil toho, nébrž — a v tom
horuje upráznění a zmaření Páně: Fonážil
sebe (stana se) poslušným až k smrti, smrti
pak kříže. Při větě předešlé sebe upráznil,
položil slovo sebe na prvém místě chtěje na.
ně důraz položiti; při větě ponížil sebeklade
důraz na slovo ponížil, kterýmžto vyšší stu
peň upráznění dotčeného vystihuje. Ponížení
jeho se jevilo obzvláště v tom, že se stal
poslušným až k smrti. V ráji, dí sv. Am
brož, povstala neposlušnost a tudy posluš
nost se Spasitelem se snesla; v ráji pochy
bila pokora a proto přišla s nebe. Proto,
vece sv. Augustin, neohlašuje se Kristus
slavný, nébrž Kristus ukřižovaný. Poslušen
ství míní to, jakýmž Boha poslušen byl, 0
čemž sám dí Jo. 4, 34.: Můj pokrm jest,
abych činil vůli toho, jenž mne poslal. Byl
ovšem poslušen i lidí, rodičů svojich za mlá
dí, vrchnosti atd., leč ani k tomu, ani ku
poslušenství zákona Gal. 4, 4., jemuž se pod
robil, nezří Pavel tuto, nébrž ku poslušen
ství, jimž Boha poslušen byl a o němž Rom.
ó, 19. praví, že poslušenstvím jeho mnozí
spravedlivými učiněni jsou, a že sám co8Syn
z toho, co trpěl, poslušnosti se učil Hebr.
5, 8. Shoduje se řeč o poslušenství k tomu,
co mluvil výše, že služebníkem se stal, ana
poslušnost ovšem na sluhu náleží. Posluš
nost Páně vrchuje ve smrti, a v té smrti
vrchuje také ponížení jeho; a to tím více,
ješto smrt ta nebyla obyčejná, nébrž ohavná,
ukrutná, přebolestná a vněšným spůsobem
nejpodlejší, nebo poslušen byl až k smrti
kříže. Proto Pán vycházeje v ústrety smrti
své hrozné praví Jo. 14, 31.: Aby poznal
svět, že miluji Otce a jakož mí přikázání dal,
tak činím, vstaňte a pojďme vestříc nepřáte
lům a vrahům mojim.
Tak apoštol potřebu pokory a obětovno
sti křesťanů z příkladu Krista Pána odůvod
nil namítaje a naskýtaje, že jsouce křesťané
Krista ve smýšlení a jednání následovati a
na sobě vystavovati mají a že tedy žádné i
sebe podlejší služby a sebe větší oběti se
odpírati nemají. © pokoře světoznám jest
výrok Augustinův od nás již uvedený, že
první ctnost a druhá ctnost a třetí ctnost,
jenž k nebi vede, jest pokora, jak Demo
sthenes prvou a druhou a třetí přednost
v řečnictví připisoval výmluvnosti a výho
voru a přednesu. Veškera moudrost křesťana,
vece sv. Leo, nezáleží v hojnosti slova ani
v umělosti hádání, nébrž v pravé a přesné
pokoře.
Ovšem ale nemalým podnětem ku po
koře a obětovnosti jest, že ctnosti ty od Bo
ha vysoce váženy, ano odměněny bývají. To

ukazuje apoštol na Kristu Pánu dále klada:
Protož 1 Bůh přepovýšil ho a daroval jemu
jméno, jenž jest nade všeliké jméno. Proto,
vece ap., pro to sebe-upráznění a pokoření
také Bůh ho povýšil; vytýká odměnu, která
se Kristu Pánu za ponížení jeho od Boha
dostala, z čehož viděti, že Kristus smrtí
svou také sobě zásluh dobyl a především
té povýšenosti a slávy, ku které co člověk
pozdvižen byl; svrchovaná, dobrovolná po
slušnost Hebr. 12, 2. zjednala mu tu velikou
odplatu. Dí: přepovýši! vzsovymce, poněvadž
povýšení Páně svrchované jest, an povýšen
byl nade všechny anjely a vůbec nade vše
cko, co se mysliti dá ve stvořenstvu nejvyš
ším. Povýšení to dálo se vstoupením na
nebesa, Ef. 4, 10. posazením po pravici Boží,
Mr. 16, 19.; Ef. 1, 20. Hebr. 1, 3. 12, 2. a
tedy přiúčastněním k slávě a vládě Boží Jo.
17, 5. Ef. 1, 21. Zasloužil tedy sobě Kri
stus svrchované slávy a vlády, o nížto tu
Pavel mluví a 0 níž dodává: A daroval je
mu jméno, jenž jest nade všeliké jméno. Dí
daroval, aby ukázal, že i ta od Krista za

sloužená odplata jest darem lásky Otcovy,
tudy také Kristus Jo. 17, 5. o ni v mos
dlitbě žádal: Oslav mne slávou, kterou jsem
měl u Tebe před ustanovením světa. Slovem
jméno značí slávu, důstojnost, čest a vece
apoštol, že Kristus co člověk byl obdarován
důstojenstvím, jenž všechna důstojenství jiná
převyšuje. Ne že by nebyl měl Kristus dů
stojenství toho, ješto s Logem jednu osobu
činil, nébrž poněvadž co člověk jí zasloužiti
hodlal. Daroval mu Bůh tu slávu právě
tím povýšením, na nebe přijetím a po pra
vici své posazením. Někteří vlastně a pří
sně jméno berou o jménu Ježíš; leč jméno
to dáno bylo hned při početí, tu ale se praví,
že mu jméno dáno bylo pro pokoření a po
slušenství, jehož za svého na zemi pobytu
dokázal. Sláva ale ta neměla pouhou, od
jiných tolko chladně obdivovanou slávou
býti, nébrž měla ta sláva, ta důstojnost 'a
povýšenost všeobecně uznána byvši úctu a
vyznávání u veškerenstva jemu zjednati.
Tento Boží úmysl při povýšení Krista
vytýká apoštol, an vece: aby ve jménu Je
žiše všeliké koleno klekalo nebešťanů, pozem
šťtanů 1 podsvěťanů. Tu klade v popředí jmé

no Ježíš a vystihuje jím, že ve jménu Ježíš
důvod všelikého klekání se zahrnuje. Kolena
skláněti, ohýbati, klekati značí samozřejmě
klanbu a klanba ta a ta sklona se díti má
jménu t. j. osobě Ježíšově, jenž božské ve
leby a tudy také božské cti od Otce přiú
častněn jest. Co odvěčný Logos Kristus spo
Jumodlným byl s Otcem a stejné s ním klan
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by hoden; ale na našem. místě mluví se 0
klanbě, kteréž přiúčastněn Kristus pro poní
žení své a pro své tím ponížením zasloužené
povýšení. Tudy Ap. 5, 8. 12. se praví v
nové písni od celého tvorstva zpívané 0 Kri
stu, že hoden jest, an vykoupil nás krví
svou+a nás královstvem a kněžstvem učinil,
přijítí mocnost a božstvě a čest a slávu a
chválu. Čož hned prvokřesťané činili Kri
stu jakožto Bohu písně prozpěvujíce, jak o
tom Plinius píše ep. 10, 97. Ješto ta klanba
má důvod a původ svůj ve jménu Ježíš, tudy
také jméno to všem křesťanům sladko, mi
Jo, žádoucno, ctihodno a chváleno bývalo a
posaváde bývá. Pěje to zpěv sv. Bernarda:
Ježíši, sladká památko! Týž svatý Bernard
vece, že jméno to jest medem v ústech, zpě
vem v uších a plesotem v srdci. Sv. Au
gustin s mlékem mateřským sosal lásku ku
jménu tomu a nebylo mu nic milo, jak vece,
ani před jeho na víru katolickou obrácením,
co nebylo spojeno s tím jménem. Sv. Fran
tiškovi tolikéž, kdykoli vyřekl to slovo, oply
nula ústa medem, tak že se po něm vezdy
oblizoval. Ve jménu tom se skláněti mají

O tom vyznávání veškerého jazyka do
vršuje také apoštol: A každý jazyk aby vy
znal, že Pánem Ježíš Kristus ve slávě jest
Boha Otce. S klonbou tedy spojovati se po
vinno vyznávání. A tu se může buď slovo
pán se slovem ve slávě pojiti v ten smysl:
a vyznávati má všeliký jazyk, že Ježíš jest
pánem, ješto jest ve slávě Boha Otce. Tak

až řeknete: Veleben buď, jenž přichází ve jmé
nu Fáně. Dála se klanba ta sice již dříve,
nežli jí Kristus zásluhami co člověk došel,

a posluze víry vaší, raduji se a spolu
raduji se se všemi vámi. 18. Z toho
pak i vy se radujte a spoluradujte se
se mnou.

vulgáta berouc eig za čv. Leč lépe dle t. ř.

že pánem Ježíš Kristus jest k slávě Boha
Otce, tak že slovy těmi se udává záměr a
účel, k jakému ono vyznávání směřuje. Slá
va Kristova a tudy také poznání a vyzná
vání slávy té směřuje k slávě Otcově, po
něvadž Kristem obnoveno poslušenství celé
ho tvorstva Bohu a tak navrácena čest, úcta
a sklona jemu povinná, která hříchem A
damovým mu odňata byla. Klade slovo pá
nem V popředí pro větší důraz a panstvím
rozumí účastenství Kristovo v panování Otco
vě a ve všeliké velebě jeho. Ještě doklá
dáme, že na základě tohoto místa se osnuje
obyčej v církvi při vyrčení slova Ježíš hla
vu a druhdy kolena skláněti.
Vylíčiv Pavel tu Páně pokoru a za
kolena nebešťanů, zemšťanů, podsvěťanů a sice vzor vystaviv ho nyní místněji nauku tu k
veškera kolena, tak aby nižádné nezůstávalo napomínkám pro Filipany obracuje. Dí:
neohýbaným. Nebešťany se rozumějí anjelé
a svatí, jenžto se tam nalezají a nikdo se z
12. Tedy, rozmilí moji, jakož jste
nich, ani největší knížata nevyjímají ode
vezdy poslechli netoliko jak v příto
klanby Kristu povinné; pozemšťanéjsou lidé,
jenžto se na zemi nalezají. Konečně pod mnosti mojí, nébrž mnohem více nyní
svěťany se ti rozumějí, jenžto v podsvětí, v v odtomnosti mojí, s bázní a třasotem
podzemí se nalezají, v předpeklí, pekle a spásu svou vykonávejte. 19. Bůh za
očistci; předpokládá se, že Kristus do pe jisté jest, kterýž působí ve vás 1 chtě
kel sestoupil a tam co Pán se prokázal. ní i konání. po blahovůli. 14. Všecko
Otcové v předpeklí a duše v očistci rády
činí tu sklonu Kristovi; ale i o zlodu pak čiňte bez reptů a rozpaků, 15.
chách platí výrok ten, an dle Ž. 109, 3. abyste byli bezúhonnými a čirými dětmi
všickni nepřátelé Kristu za podnož položeni, Božími neporočnými u prostřed rodu
zloduchové za zemského Páně putování pře nešlechetného a převráceného, mezi ni
de Kristem se v posedlých lidech třásli a
mižto se vyskýtáte jako světla na svě
na slovo jeho z nich ihned vycházeli. Nebo
nedějí se slova ta o milovném a vděčném tě; 16. slovo života chovajíce ke chlou
toliko klonění, nébrž také o bezděčném a bě mojí v den Kristův, že ne nadar
nutném, jak viděti ze slov Mt. 26, 64., kdež mo jsem běžel, ani nadarmo pracoval;
Pán dí k nepřátelům svojim: Neuzříte mne 17. ale bychť se i prolíval při oběti

an se anjelé klaněli jemu hned při narození
jeho, běsové ho za zemské jeho poutě vy
znávali, ale dála se předujetím, předejmem,
předsevzatkem nějakým, nyní ale po vzkře
su v neustálém se rozvoji nalezá, až ve
škera kolena se ohybnou Jes. 45, 24. Rom.
14, 11. a jak se tu dokládá, každý jazyk
vyzná.

Byl apoštol započal Filipanův napomí
nati ku etnostem jim před jinými potřebným
a ukazoval jim na příklad Kristův co zrca
dlo, v němž by se zhlídati měli. I odvětuje
a vyvozuje z toho vzoru Kristova, an dí:
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Tedy poněvadž vám Kristus takového pří 25., že kárá tělo svoje, aby zavržen nebyl.
kladu zanechal, jako jste vezdy poslechli ne Toli nepřátel máme spasení svého, a svět,
jenom jak ve přítomnosti mojí, nébrž mnohem pleť, zloduch veškerými silami proti nám po
více nyní v odtomnosti mojí, s bázní a tře vstávají. Toli mohutníků padlo! David, Petr,
sotem spásu svou dokonávejte; Kristus byl Origenes, Tertullian podklesli se, abychom
poslušen, i vy poslušní buďte, jako jste vezdy o jiných mlčeli. A tudy s bázní a třesotem
o
byli. Kristus pro poslušenství slávy došel, i potřeba spásu svou ostarávati.
Ale přece jenom konejte a dokonávejte
vy hleďte spásy a tudy slávy věčné dojíti,
abyste s ním spoludědicové byli Rom. 8, 17. spásu svou a můžete jí dojíti ne svou ale
Poslouchali oni dosavád evangelia a před Boží silou, vece dále apoštol důvod napomí
pisů jeho vezďdy,t. j. od prvního dne, kdež nání svého a spolu pobudku dávaje. Dí:
slyšeli evangelium kázati, až do nynějška 1, Bůh zajisté jest, jenž působí ve vás 1 chtění
5. a tudy od nich doufati může, že i dáleji i konání po blahovůli. Ve vás t. j. v duchu
jeho poslušni budou. Vece, aby spásy své vašem, mysli vaší. Jak Bůh %chtění v nás
hleděli nejenom jako ve přítomnosti jeho, ne působí a tudy jak každý dobrý skutek ve
Z pouhé bázně jeho a z pouhého naň ohledu svých počátcích od Boha pochodí a přece
a k němu zřetele, nébrž mnohem více v od lidským skutkem svobodným jest, o tom ne
tomnosti jeho, v jeho nebytí a nepřítomnosti jedni theologové se hádali a hluboké a by
mají se starati o spásu, aby ukázali, že je stré náhledy vynášeli, ale věci té záhadné a
k tomu nevedla bázeň před Pavlem, nébrž tajemné vysvětliti nemohli. Nedí apoštol:
pravá a skutečná péče o spásu duše je na Bůh v nás působí, abychom mohli chtíti a
dychuje. Mají pak spásu dokonávati t. j. ji dokonati, kdybychom chtěli; nébrž praví, že
opečovati, opatrovati a spolu dovršovati a působí, abychom skutečně chtěli a konali.
dokončívati; jest zajisté v ř. t. složité slovo Tudy Bůh v nás své vlastní zásluhy takořka
korunuje a tudy dí sv. Cyprian, že se ne
ného člověka závisela, ač ihned klade, že líbí Bohu v nás, leč co máme z Boha. My
Bůh v nás i chtění i konání působí, poně jsme, dí sv. Aug., jenž chtějí, ale Bůh pů
vadž člověk se strany své má se tak přiči sobí chtění to v nás; my jsme, jenž doko
niti, jako by on sám spásu svou obstarati a návají, ale Bůh působí, abychom dokonávati
opatřiti mohl. Slovem tím více prohlédá k mohli. Se strany-li lidské dějnosti na věc tu
tomu, co výše 1, 27. n. pravil o trudech a pohlédáme, můžeme říci, že člověk sám pů
svízelech, jež pro víru podstoupiti museli. sobí spásu svoji, jak apoštol ve předešlém
Ale nemůžete sobě při tom ledabylo počí verši to nadesýlá; pohlédneme-li ale se strany
nati, nébrž, vece Pavel, dokonávejte spásu Boží milosti, nevyhnutedlně potřebné, vy
s bázní a třesotem t. j. tak pečlivě, že se znati musíme, že Bůh působí počátek i konec
vezdy obáváte nedosti se o ni starati. Báti dobrého skutku. © člověcké vůli a působ
a třásti se jim velí ne z pouhéúcty k Bohu nosti tudy platí, co Bůh praví Deut. 30, 19.
všepřítomnému, nébrž z povědomívlastní své Israelitům: Svědky vzývám dnes nebe t zemi,
nestateče, an člověk snadně vyvinouti, kles že jsem předožil vám život t smrt. Vyvohě
nouti a ze spásy vypadnouti může. Naráží tedy život! O milosti Boží ale dokládá ještě
na slova Z. 2, 11.: Služťe Hospodinu s bázní apoštol: podle blahovůle své či podle dobro
a plesejte jemu s třesotem.
líbeznosti svojí; ne totiž podle našich zásluh
Odtud nejedna nauka plyne. Nejprv Bůh působí v nás chtění a konání, nébrž
nější a hlavitá jest, že nikdo nemůže se ji pro dobrovůlt svou, aby blahovůli své k lidem
stotou spásy bezpečiti. Tudy napomíná Ecel. zadost učinil, podle které všecky lidi spa
O, 5.: Pro prominutý hřích nebývej bez bázně siti žádá. Slovy těmi udává apoštol příčinu
moha opět do hříchu padnouti. A Z. 142, a původ Božího působení dotčeného.
Po té hlavité nauce, jenž poměru Svo
2. prosí: Nevchdzej v soud se služebníkem
svojím, nebo nebude ospravedlněn před soudem bodné vůle a milosti Boží se týká, vrací se
tvým žádný živý. Sv. Augustin vecek Bohu: apoštol k napomínkám k bohulibémuživotu ;
Běda životu i chvalitebnému, budeš-li ho s leč již ne samých napomínek jim předpisuje,
pominutím milosrdnosti ohledovati. Kdož zná nébrž spůsob, jakým by napomínání daná
hříchy svoje, aby nemusel se žalmistou Páně vykonávati měli. Nebo praví: Všecko pak
prositi, by mu Bůh i tajné a neznámé hříchy čiňte bez reptotu a rozpaků; bez reptotu
odpustil? Tudy sv. Hilarion umíraje sebe proti Bohu, jak viděti z místa podobného I.
obodřoval slovy: Vyjdi, proč se bojíš? vyjdi Cor. 10, 10., kdež dí: Nereptejte, jak někteří
duše má! Sedmdesát let jsi sloužila Kristu reptali a pošli od hubitele. Reptání připadá
a vyjíti se bojíš? Sám Pavel vece I, Cor. 9, jen na zlého a nemoudrého otroka, na toho,
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jenž pro jiného pracuje a se potí; kdo ale "pustiv a na ztočilosti, zmotanosti a zakrou“
pro sebe pracuje a kdo rád a samoděk pra tilosti se ocitnuv.
Poněvadž ale památka na vlastní posta
cuje, proč by ten reptal? Reptati jest ne
spokojenost svou vzdorovitě pronášeti, a vení jest mocnou pákou ku pokračování na
ješto vůbec mluví, tedy také reptání proti cestě ctnosti, tudy také se k tomu povědomí
představeným na mysli má.

Velí aby činili,
co jim činiti jest nereptajíce a jak dokládá
bez rozpaků, nerozpakujíce se dlouho, zda by
vám to prospělo, není-liž to velmi obtížno,
zda by přece nemohlo se bez toho obejíti.
Potřebí toho napomínání bývá, ješto, jak
vece Zlatoúst, zloduch nemoha nás od či
nění dobra odvésti, jinak zásluhu naši zma
řiti usiluje buď ku vzdoru. buď k rozpaku a
zdráhání nás ponoukaje. Zápory těmi velí,
aby rádi, volně, ochotně a rychle vykonávali,
co evangelium přikazuje.
Mají ale spůsobem tím jednati a se cho
vati ve vykonávání svojich povinností, aby
byli jak dokládá bezúhonnými a čirými dětmi
Božími, neporočnými uprostřed rodu nešlechet
ného a převráceného. K bezúhonnosti, čirosti
a neporočnosti všelijak prohlédati mají. Bez
úhonnost zří k reptotu, čirost zří k rozpa
kům ; prvním slovem se vytýká mravná hod
nota podle vněšného průjevu, druhým podle

vniterné bytnosti. Bezúhonný
jest, koho nikdo
haněti a tupiti právem nemůže; čir či pro
sten jest Mt. 10, 15., kdo k jediné povin
nosti hledí ohledů vedlejších nemaje a dobr
jsa všecko u jiných na dobrou stranu béře
a tudy nereptá a.nerozpakuje, svých věcí to
ko se ujímaje a do cizých záležitostí a ú
myslů se nedobývaje, nébrž se všemi pokoj
zachovávaje. Obojí ta ctnost zahrnuje se ve
slovech dětmi buďte Božími neporočnými. Těmi
slovy vynáší ráznou pobudku, aby ctností dotče
ných pilni bývali. Dětmi Božími stali se skrze
Krista Rom. 8, 15. 16. Ef. 1, 5., ale mají
takovými dětmi Božími býti, aby nikdo jim
ničeho vytýkati a vyslípati, jim poroku žád
ného dávati a jich z ničeho kárati a tupiti
nemohl; mají všelijak dokonalost Otce ne
beského na sobě pronášeti*a od povahy Boží
se neodrozovati a nepřevrhovati. Tím potřeb
něji ale bylo jich k těm ctnostem napomí
nati, ješto se nalezali u prostřed rodu nešle
chetného a převráceného. Místo slova nešle
chetný stojí v Ť. oxohác křivého, stočitého,
překrouceného, jenž z pravé cesty se vy

vinul a vyšinul; pojem ten sesiluje slovem
převratný či převrácený a převráceno jest,
kdež co na vrchu býti má, dole se nalezá a
na opak a kdež věc ze své polohy přirozené
docela do jiné nepřirozené a nucené při
chází. Převraten svět, že se odvrátil od Boha
a ctnosti, k níž stvořen a se vydal v opak
toho, v nešlechatnost a nemravnost Boha 0

táhne apoštol a praví dále:
+4

omezťměmiž se

vyskýtáte jako světla na světě. Jest totéž co
připomíná Efešanům 5, 8. Byli jste druhdy
tmou a nyná světlem v Pánu. Z čehož do
vodí, aby chodili co synové světla. Jiní pře
kládají svíťíte; leč v ř. t. nestojí ga/vere, né
brž gaíveobe, což značí vyskýtati se, jeviti
se, spatfovati se dávati. Jeví se ale oni Co
světla, co světidla gworřoec t. j. co světla
nebeská, co slunko, luna, hvězdy a pokládá
apoštol, že jako svíce nebeské světu se jeví,
slunko za dne, luna a hvězdy za noci, tak
se vyjevují křesťané na světě mezi pohany,
dávajíce svítiti světlu svému podle předpisu
Páně Mt. 5, 16., tak že jich po životu, po
mravech, po řeči, po celé držemnosti lze
dobře a hned na první pohled od pohanů
rozeznávati. Čítá Bůh Z. 146, 9. hvězdy, čítá
i ty, jenž druhdy na nebeském oboru věčné
blaženosti svítiti budou, vece sv. Aug. A ne
mají dosti příčiny a důvodu k tomu,aby sví
tili a vyskýtali se co jasná světla po temném
světě? Ovšem a všelijak, odpovídá sv. Pavel,
tak se vyskýtati máte slovo života chovajíce
ke chloubě mojí v den Kristův, že ne nadarmo
jsem běžel ani nadarmo pracoval. Slovem ži
vota rozumí samozřejmě evangelium či nauku
křesťanskou, poněvadž nadáno jest mocí Boží
člověky věčným životem obdařiti Rom.1, 16.
Act. 5, 20. praví anjel k apoštolům dvéře jim
v žaláři otevřev: Jděte a mluvte před lidem
ve chrámě slova toho života. Slovo to v sobě
chovají a drží křesťané a tudy se vyskýtají
co světla odrážená a odbíjená od prvosvětla
Krista, jenž jest prvosvětlem světa-Jo. 1,4. 8,
12., ješto světlem tma vládne Ef. 5,8. Stane-li
se to od nich, k čemu je namlouvá, tedy to
nesplyne apošťtolovi nadarmo, nébrž poslouží
mu to ke chloubě t. j. aby se |chlubiti a ho
nositi mohl v den Kristův t. j.v den soudný,
na němž Kristus v celé slávě své přibude,
že neběžel darmo a nepracoval darmo. T)va
krát klade slovo darmo a dvojího významu,
práce a běhu, o snahách svojich užívá pro
větší důraz a uvlečen jsa affektem radosti a
plesotu. Během sluje život křesťana Gal.2,2.
Poněvadž ale mluvil o soudném dni, na
manula se mu takměř nutně myšlénka o
vlastní smrti tím spíše, ješto se ve vězení
nalezal a dosavád z něho vyproštěn nebyl.
Vidí se mu tudy potřebno býti i tu myšlénku
projeviti a ohledem jí zvláštní pro Filipany
potěchu přidati. Di; Ale bych se %proléval
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19. Naději se pak v Pánu Ježíši
při oběti a bohoslužbě posluze víry vaší ra
duji se a spoluraduji se s vámi. Částice ale Timothea záhy poslati k vám, abychi
jest přechodná; přechází z okolu k métě a já dobré mysli byl, zvěděv, kterak se
z práce ku konci a odpočinku. Bych se 1 máte. 20. Nebo žádného nemám tak
proléval vece, t.j bychť i prolil krev svou a
smrť podstoupiti musel. Mluví v praesentu stejnomyslného, jenžby upřímě o vás pe
onévčouau a nedí prolit byv, poněvadž k ny čoval. 21. Všickni zajisté svojich věcí
nějšímu postavení svému hledí. Slovem pro hledají a ne Krista Ježíšových. 22. Pro
léván byl prohlédá ke spůsobu obětovati. kázanost ale jeho znáte, že jako otci
Bylo při obětování dvou částí hleděti potřebí,
totiž oběti, která se zabíjela a litba t.j.
víno neb olej, jenž na obětné zvíře se vy
lila a kterouž se tedy ta oběť polila a litba
prolila. Rád ten se předpisuje Num. 15, 4.
nn. Kdoby obětoval krvavou oběť, bude obě
tovati také oběť běli a vína. Tudy také na
našem místě ap. mluví 0 oběti a průlitbě, an
vece, bych %prolíval se při oběti víry vaší;
obětí či obětováním jmenuje víru Filipanů a
hibou jmenuje krev svou či život svůj. Ještě
přidává při posluze či jak vlastně stojí přt
bohoslužbě víry vaší; tak praví, poněvadž
htba a oběť se ode knězů co posvátná služba
vykonává. Přivovnává práce své a své 0 zve
Jebení víry Filipanů trudy a snahy a námahy
bohoslužbě a oběti jak Rom. 15, 16., poně
vadž vírou Filipané Bohu zasvěcení a vě
nováni byli nejinak, než obětováním se žertva
Bohu zasvěcuje a věnuje. Mluví jedině 0
víře Filipanů, ješto je právě na mysli má
a v nich veškery křesťany spatřuje. Smysl
jest: Bych i pro vás umíral a pro úspěch
víry vaší smrt podstoupal, raduji se a S
radostí podnikám smrt takovou. Tím vy
jevuje velikoduší svoje, ale je spolu vzbu
zuje, přiluzuje a přivabuje ku podobnému
smýšlení a vznešenost mučenictví jim před
oči staví. Dí: raďují se a spoluradují se s
vámi předpokládaje sice, že nad smrtí apo
štolovou by hořekovali, ale chtěje na vyšší
stupeň a vznešenější stanoviště je povzné
sti, tak mluví k ukřepení, obodření a vzbu
zení jejich. Aby pak je tím spíše k témuž
účelu pohnul, přidává ještě znova: z toho
pak v vy se radujte u spoluradujte se se
mnou, aby radost naše vzájemna byla. Jiní
místo spoluradujte se ovyyaloe berou ve smy
slu blahopřání a blahožičení, čehož i vul

gáta zdá se následuje překládajíc gratulor.
Leč jiným se vidí, že by Pavel místo ovyya
osre napsal ovyyaloeoVe a tudy jsme při oby

k

čejném výkladě zůstali. V tom se veleslič
ným příkladem vydává apoštol pro veškery
náčelníky církve, aby úřad svůj co usta
vičnou obět považovali a i život položiti ho
tovi byli.
Od těch napomínek přecházíke zprávám
o svém stavě v Rímském vězení. Dí:

dítě se mnou sloužil v evangeliu. 293.
"Toho tedy se naději poslati k vám, jak
mile uzřím, co se stane se mnou. 24.
Důvěřují ale v Pánu, že i sám přijdu k
vám brzo. 25. Potřebí ale vidělo se mi

Epafrodita, bratra a spoludělníka a spo
lubojovníka svého, vašeho pak poslance
a posluhovatele potřeb mojich poslati k
vám, 26. poněvadž toužil po vás všech
a tesklil proto, že jste slyšeli, že one
mocněl. 27. I ovšem onemocněl až k
smrti, ale Bůh se smiloval nad ním, ne
toliko ale nad ním, nébrž 1 nade mnou,

abych zármutku nad zármutek neměl.
28. Rychleji tedy poslal jsem ho, abyste
uvidouce jej opět zradovali se a já bez
zármutku byl. 29. Přijměte tedy jej se
vší radostí v Pánu a takovéto v ucti
vosti mějte, 30. ješto pro dílo Kristovo
až ke smrti se přiblížil opováživ se ži
vota svého, aby doplnil scházení vaše
při posloužení mně.
Pravil hotov býti smrt pro víru a spásu
jejich podstoupiti; ale ovšem nepokládal za
jisto, že by skutečně k tomu přijít mělo.
Raděj, vece dále nyní, naději se v Pánu Je
žáši Timothea brzo poslati k vám; naděje jeho
jak v jiných věcech tak i v této spoléhala
docela v Pánu Ježíši. Místo k vám čte ř. t.
pouze vám, kterýžto nepatrný rozdíl samo
zřejem jest. A pošle ho, abych vece
dobré mysli byl zvěděv, kterak se máte;
dí t. j. jak vy jste dobré mysli nabyli,
děvše o věcech a okolnostech mojich;

%já
1 já
zvě
nebo

trvám, míní apoštol, pro nevědomost tu v
úzkosti a velké starosti. Ze ale právě Timo
thea pošle, toho příčinu dává: nebo žádného
nemám tak stejnomyslného, jeně by upřímě 0
vás popečoval. R. t. ješto upřímě o vás po
pečuje. Dle ř. t. stejnomyslnost s Pavlem se

potahuje
tuto
jenom
stejné
oFilipa
péč
dle latinského může se stejnomyslnost šířeji
bráti, což obyčejným výkladem jest. Stejno

Filip. II, 19—30, Zprávy a odporučení Timothea a Epafrodita,

myslnosti či stejnoduší píleli ozvláště Pytha
goreovci a v ní vrchol své školy pokládali.
Dí upřímě t. j. ne licho, ne postavně, ne na
pohled, nébrž skutečně a pravdivě. Dí pope
čoval a táhne se k nějakému budoucímu ope
čování jejich záležitostí při svém k nim pří
ští, napomínáním, vzbuzováním, radou, skut
ky. Žádného, pravil, nemám jiného k tomuto
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vabný, milostný; nedobře jej někteří stožno
vali s Epafrou, náčelníkem církve koloské
Col. 1, 7. 4, 12. Filem. 23. Pět přísudků o

něm klade, jimiž chválu jeho pronáší; tři z
nich ku Pavlovi, dva ku Filipanům se po
tahují. První tři nějakým stůpňováním po
kládá nazývaje ho bratrem pro společnou
víru a společný učitelský úřad, ač ovšem ne
byl Epafrodit apoštolem ; dále ho zve spolu
dělnékem pro tutéž příčinu, že v evangeliu pra
coval o rozšiřování se jeho staraje ; spolubo
jovníkem jej jmenuje pro boje, kteréž každý
tehdejší kazatel při úřadě svém podnikati
musel proti nepřátelům tak početným 2. Tim.
2, 3., ohledem Filipanů jmenuje ho jejich
vyslancem, jehož totiž Filipané ku Pavlovi s
peněžitou pomocí poslali; nedobře někteří o
apoštolství jeho aneb o dřívějším ode Pavla
ho k nim vyslání vysvětlovali. Ještě ho na
zývá obětníkem či pomahatelem potřeb svo
jich, jenž totiž věci k živobytí potřebné ode
Filipanů Pavlovi donesl. Považuje pomoc tu
co obět a Epafrodita co obětníka či liturga
t.j. co toho, jenž při té oběti kněžský úřad
zastával. Podobně 2. Cor. 9, 12. Toho tak
pochváleného Epafrodita, vece apoštol, k něm
poslati za potřebné uznal. Příčinu udává:
Poněvadž toužil po vás a rmoutil se proto, že
jste slyšeli, že onemocněl. Příčina tedy byla
vniterné položení mysli Epafroditovy, zá
rmutek jeho náramný, jaký se slovem adm
| novečyvystihuje Mth. 26, 37; byl v úzkosti
proto, že oni o nemoci jeho uslyšeli, ač ja
kým spůsobem uslyšeli, se nedokládá; trou
dil se nad tím, a protož vám tu starost, kte
rouž vám ta jeho nemoc spůsobila, svou
přítomností odníti chtěl. A skutečně potvr
zuje apoštol, že se to stalo: Ovšem onemoc
něl až k smrti, či jak text řecký klade po
dobným smrti spůsobem, což totéž jest. Leč
Bůh smiloval se nad ném totiž uzdraviv ho
a zbaviv ho nemoci té těžké, ve které se
nalezal. Leč apoštol pokládá ozdravení jeho
co milost sobě samému od Boha prokázanou,
an dí: Netoliko nad ním, nébrž i nade mnou,
abych zármutku nad zármutek neměl. Jeden
zármutek měl apoštol ze svého vězení a z
toho, že nemohl jakby byl chtěl evangelium
docela svobodně hlásati; druhý zármutek byl
by ho postihl ze smrti Epafroditovy. Méně
vhodně ten jeden zármutek vykládají někteří
o nemoci a druhý o smrti Epafroditově, ja
kož nevhodnost ta zračita jest ze slova adu

©poselství:
Nebo,
atím
výrok
svůj
odůvod
ňuje, všťekní svojich věcí hledají a ne Krista
Ježíšových. Všicknt, vece, totiž z těch pomoc
níků, jenž tehdá u něho se právě nalezali a
jichž k takovému poselství potřebovati mohl.
Upřímí ti, jenž z lásky evangelium kázali, 0
nichž 1, 10. mluví, jistě nebyli přítomni a
ovšem ani Lukáš, z čehož se vidí, proč Pa
vel ku konci našeho listu tak málo pozdra
vení přičiňuje. Jiní všelijak tu, jak se jim
vidí, příkrost výroku toho zmírňují, buď slovo
všťckní na mnohé obracujíce, buď 0 známých
vykládajíce, buď jinak smysl vytáčejíce.
Musel ale Pavel něco místnějšího přiči
niti ku chvále Timothea. I praví 0 něm:
Prokázanost jeho pak znejte, že jako otci dítě
se mnou sloužil v evangeliu. Prokázanost
t. j. osvědčenost, osvědčilost, povahu, ja
kou osvědčil a jakou se prokázal. Znejte,
vece, odtad, že jak dítě otci, tak on mi slou
žil. Místo znejte kladou jiní znáte, ješto Ti
motheus ve Filipech druhdy pobyl Act. 16,
1, 3. 17, 14. Chtěl bez mála Pavel psáti:
že jak dítě oteť tak mi sloužil, leč pamatujíc,
že všeliká služba ke Kristu se odnášeti po
vinna, přejinačuje vazbu adí: se mnou sloužil
v evangeltu. Dvojí věc chválí tedy na Ti
motheu, že sloužil mu co otci a že sloužil
v evangeliu, v. kázaní, rozšiřování, upevňo
vání atd. víry křesťanské. Přičiniv, co mohlo
sloužiti ku pochvale Timothea, vrací se opět
ku poselství jeho řka: Toho tedy se naději
poslati k vám, jak mile uzřím, co se stane se
mnou.

Slovo dpiídčew
m. ariče

značí zdaleka

uzírati, uhlídnouti a chce říci Pavel, že ihned,
jak mile se něčeho bezpečného o svém stavě
doví, Timothea k nim odešle. Ještě ale nad
to slíbí jim sám přijíti k nim, ovšem tedy
doufaje, že z vězení brzo propuštěn bude. Dí:
Důvěřují ale v Pánu, že 1 sám přijdu k vám
brzo; brzo totiž po onom Timothea k vám
odeslání; důvěra ta opět v Pánu spočívá,
jak výše 1, 14. 2, 19. již vyslovil.
Ale ač Timothea brzo k nim pošle a na
to sám k nim v skoře přibyti doufá, jednak
vece dále: Potřebž se mi vidělo Epafrodita,
zórTepogv. 28. (méně zarmouceným), podle
bratra a spoludělníka a spolubojovníka svého, čehož apoštolovi zůstala zarmoucenost také
vašeho pak vyslance a posluhovatele potřeb po odeslání Epafrodita.
Ješto ale Filipané velmi starostlivi a
mojich poslatt k vám. Epafroditus bylo jméno
zhusta užívané a značí po nasku sličný, pů -úzkostlivi pro Epafrodita byli, tudy, dí Pa
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vel, rychleji jsem poslal ho, abyste vidouce
ho opět se zaradovali. Rychleji, vece, než
bych ho byl jinak poslal, kdyby nebyl one
mocněl a vy nebyli o jeho nemoci uslyšeli;
byl by ho Pavel déle u sebe podržel. O
slově opět vedou hádku, mělo-li by se k
slovu vidouce či uzříce ho, aneb se slovem

zradovali poutati; těžko tu rozhodnouti; na
štěstí neleží velká váha na tom. Ještě do
kládá o sobě a abyeh já bez zármutku byl;
jemně a milovně praví takto naskýtaje, že
za vlastní radost svou klade radost Filipa
nův. V ř. t. stojí bych já méně zarmoucen
byl, jak jsme toho již dotkli pravivše odtad

jíti, že zármutkem tím jedním se zármutek
Pavlův nad stavem svým a svým vězením
rozumí. Leč sv. Chrysostom odvětuje, že
apoštol nikdá nebýval bez zármutku podle
toho, co píše II. Čor. 11, 29. Kdo jest ne

evangelium kázal, rozšiřoval, upevňoval, 0
hajoval a obranoval a jak v. 27. dí, spolu
dělníkem a spolubojovníkem Pavlovým jest.
Méně vhodně někteří slyší dílem tím jenom
ono Pavla v Římských vazbách navštivení,

slova
Pavlova
příliš
obmezu
Přib

se až k smrti při těch velkých trudech, sví
zelech, snahách a námahách, bděních, ne
snázech a nebezpečích přemnohých. A o
všem se opovážil 1 života, málo dbaje o sebe
a raději k úspěchům evangelia všelijak pro
hlédaje. Opovážil se pak života za tím zá
měrem, aby doplnil scházení vaše při svato
službě pro mne. Tak se dobře klade, ješto
v ř. t. jsou dva genitivy, jimiž slovo Vors

ou% obstoupeno jest, z nichž jeden vuv
vystihá, co scházelo či čeho se nedostávalo,
vy totiž jste chybili a scházeli, a druhým
se vytýká, na čem se nedostávalo. Smysl
tedy: aby doplnil či nahradil, že jste vy při
onom svatosloužení pro mne činěném nebyli
přítomnoi. Tím jemně a útle a něžně jeví,
jak by byl rád samy Filipany uviděl, tak
že se mu svatoslužba ta neúplna zdála bez

©posýlám,
tedy
vece
apoštol:
Příjmětež
tedy
mocen, abych já s ném nemocen nebyl? Je
što vám ho tedy pro zjednání vám radosti

jej se vší radostí v Fánu a takovéto v ucti
vosti mějte. Přijmouti ho mají v Pánu, t.j.
spůsobem a účelem od Pána vystaveným,
aby to přijetí dálo se jako v živlu Páně.
Přijmouti ho mají dále se vší radostí, se vší
ochotou, vlídností, bez nejmenší mrzutosti
a nepřívětivosti. Ještě jim velí jej s ucti
vosťí přijíti a v uctivosti míti; leč přiodívá
velení své ve všeobecnou propověď, aby se
nezdál jedinému Epafroditovi nakládati, nébrž
aby jasno bylo, že veškery takovými ctnost
mi obdařené chce ctěny míti, dí; A takovéto
v ucíivosti mějte.
Proč by pak Efrodita, k němuž při té
povšechné propovědi zřetel měl, velel v ucti
vosti míti, praví dále: Ješťo pro dílo Kri
stovo k smrti se přiblížil opováživ se života
svého. Klade v popředí slova pro dílo Kri
stovo, aby větším důrazem hlavitou příčinu
tu pronesl. Dílo Kristovo konal Epafrodit, an

nich, a s druhé strany právě takútle praví,
že Epafrodit všelijak hleděl nedostatek ten
nahraditi a doplniti plnou měrou. Jiní oby
čejný výklad drží: Vý jste měli mně slou
žiti a se odsluhovati za služby duchovné
mnou vám konané, ale poněvadž jste ne
mohli, tedy vaše místo zastal a zastoupil
Epafrodit. Leč prvnější výklad jest dopad
nější.
Ješto Pavel již o osobnostech mluviti
počal, zdá se, že list svůj skončiti hodlal
některé ještě připoje poznamenání. Ale ne
přišlo tentokráte k zavírání listu, nébrž vi
dělo se mu potřebno, aby o Zidovatelech,
kteří se do Filip vtírali, místnější výstrahu
napsal. I činí zadost té, jenž mu na mysli
tanula myšlénce "a jedná o věci té v hlavě
následující.

Hlava III.
Jedná nejprv, jak by se Židovatelů bludařů
varovati měli 1—16. porážeje marnou
chloubu jejich 1—6. a poroučeje nade
vše k dokonalosti dostihovati 7—16.
Dále velí, aby vystříhajíce se nepřátelů
kříže Páně 17—19. život nebeský vedli
20—21.

1. Ostatně, bratří moji, radujte se
v Pánu. Totéž vám psáti mně sice ne
stýská se, vám ale jest potřebno,. 2.

Vizte psy, vizte zlé dělníky, vizte roz
řízku. 3. Nebo my jsme obřízkou, jenž
duchem sloužíme Bohu a chlubíme se
v Kristu Ježíši a ne v těle se důvěřu
jeme, 4. ačkoli já mám důvěru i v těle.
Jestli komu jinému vidí se dověřovati
v těle, mně více; 5. obřezán byv osmé
ho dne, z rodu israelského, z pokolení
Benjaminova, Hebrej z Hebreův, podle

Filip. II,
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zákona Fariseus, 6. podle horlivosti
pronásledovatel církve Boží, podle spra
vedlnosti, jenž v zákoně jest, obcovav
bez úhony. 7. Ale které věci mi byly
ziskem, ty jsem položil pro Krista za
škodu. 8. Anobrž pokládám všecko
škodou býti pro převýšenost známosti
Ježíše Krista Pána svého, pro něhožto
jsem všechno ztratil a mám za odvrhel,
abych Krista získal, 9. a shledán byl
v něm ne maje své spravedlnosti, jenž
ze zákona jest, nébrž tu, jenž z víry
jest Krista Ježíše, jenž z Boha jest spra
vedlnost u víře. 10. abych poznal jej
a moc vzkřesu jeho a společenství útrap
jeho připodobňován jsa k smrti jeho,
11. zda bych některak dostihl vzkřesu
z mrtvých. 12. Ne že bych již byl
dosáhl aneb dokonalým byl, nébrž chvá
tám, zda bych nějak uchvátil, k čemu
1 uchvácen jsem od Krista Ježíše. 13.
Bratří, já nesoudím, že bych již byl
dostihl jedno, ale (soudím) že na to,
co zadu jest, zapomínaje k tomu pak,
co je z předu, se rozprostíraje, 14. k
cíli běžím, k odplatě svrchovaného po
volání Božího v Kristu Ježíši. 15.
Kteříkoli tedy dokonalí jsme, to smý
šlejme a pakli v čem jinak smýšlíte, i
to vám Bůh zjeví. 16. Avšak čeho
jsme došli, v tom totéž smýšlejme a v
témž zůstávejme pravidle.
Jak ze začátku a zvláště ze slova ostatně
viděti, chtěl Pavel tuto list svůj dovršiti a
dokončiti, ale naskytlá nějaká vněšná náhoda
přiměla ho k tomu, aby se ještě zasadil proti
těm, kteří jistou nauku Páně nějak židov
skými přílepky pokáleti usilovali. Ostatně,
vece, bratří moji, radujte se v Pánu. Slova
ostatně užívá obyčejně ku konci listů svojich
chtěje žávěrečné nauky, napomínky, prosby
a podobné věci přivtěliti IL. Cor. 13, 11. Gal.
6, 17. Ef. 6, 10. O těch řídkých, jenž list

náš na dva listy děliti a tuto prý končiti a
ve druhém verši počínati pravili, nebudeme
mluviti, ješto náhled jejich pouhýmkritického
upřílišování výštěrbkem jest. Napomíná jich
radujte se v Pánu t. j. radostí, která má zá
klad svůj v Kristu totiž, že jste se víry Krl
stovy přiúčastnili a že Kristus v srdcích va
šich bytuje; podobný smysl má rčení Pavlovo
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radosť Ducha svatého I. Thess. 1, 6. Níže 4,

4. opětuje to napomínání povodín jsa zvláštní
svou ku Filipanům láskou, která také se vy
skýtá ve slovech bratří mojí pěstěně proneše
ných. Ale kam se táhnouslova, jenž následují
Totéž vám psáti mně sice nestýská se, vám ale
potřebno jest? K napomínce radďovati se bíle
dně se nemohou potahovati, ješto o tom do
savád nemluvil a taková omluva při tom do
cela zbytečna a nemístna jest, tím nemístnější,
ješto nížeji dvakráte ještě totéž napomenutí
přichází 4, 4. Jak ze slov vám potřebno vysvítá,
týká se omluva ta nějaké výstrahy, ale ovšem
vrací se otázka: jaké výstrahy? V následují
cích veršech jedná o židovatelech a jejich
víry křesťanské nálezky svými podrývání a
slovo totéž očividně k těm výstražným násle
dujícím napomínkám pozírá ; ale kdež jsou
ta předešlá podobná napomínání, k nimž tá
hne se, an dí: Totéž t. j. jednostejné věci
vám psát se mi nestýská? Jedni myslí, že
slovy těmi zří k tomu, co výše 1, 27—30.

o lichoučitelech pravil; jiným to nestačí a
zdá se jim, že táhne k tomu co ústně pravil
aneb co byl v listu jim dřívěji poslaném a
ztraceném psal, kteřížto poslední se dovolá
vají svědectví Polykarpova, jenž v listu svém
ku Filipanům 3. o listech čzioczodasode Pa
vla Filipanům poslaných píše (Viz naše vydání
sv. otců app.). Věc tu rozhodovati nesnadno
a ovšem na prvém obyčejném vůbec náhledu
přestati můžeme. Místo potřebno vám stojí
v ř. t. bezpečno t. j. vás nebezpečí a nebez

pečenství od vás odvrátí. I Pán sám nejed
nou touž řeč k Židům opakoval, ješto jim ke
spáse potřebnou býti se viděla.
A nyní mocným útokem povstává proti
těm lichoučitelům, jenžto se podjímali vrodilou
krásu křesťanské víry příkrasami či příkresami
židovskými obtěžovati a zatemnovati. Vtzte
psy, vřzte zlé dělníky, vizte rozřízku ! Slovem

vizte t. j. pozorujte spolu k vystříhání se
psů, to jest zloučitelů Žžidovníků, kteří po

třebnost ano nevyhnutelnost Starý Zákon za
chovávati hlásají. Tak je nazývá pro nestyda
tost jejich, pro jejich ustavičné lání, štěkání
a poštívání na pravověrce, pro urputnéjejich
na apoštoly a ozvláště na Pavla pomluvy a pro
jejich neustálé zlosnahy, rozprášiti rozptýliti
a roztrhati pravé ovce Páně! pro jich dotě
ravost, drzost, podlost a ošemeť. Psi na vý
chodě města pobíhají a strašný skřek při tom
dělají. Tak lidé ti nepřátelé Pavlovi proti
němu se spikali, na něho rydali a všelijak jej
pronásledovali- Podobně sv. Ignatius Muč.
v listu k Ef 7. takové lidi nazývá zběsiřými
psy, tajně kousajícími, jichžto se potřebí vy
stříhati. Psi byli zvířaty nečistými a tudy se
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jich v písmě užívá k vyznačení věcí nesvatých vytýká spůsob bohoslužby, aneb jest to TA
a nečistých Mt. 7, 6. Ap. 22,15. a tudy Židé ději dativ nástroje a znamenáse jím, že služba,
i pohanům tím jménempřezdívali, Mt. 15, kterou sloužíme, od Ducha svatého pochodí
26. Dále jmenuje ty Zidovníky zlé dělníky, a že ji Duch svatý v nás působí Rom. 8,
poněvadž pravou nauku Páně kazili a káleli 13. Vnitrnou službu staví proti službě vněšné,
pravé náboženství podkopávali a pod zástěrou jak dále chloubu v Kristu proti chloubě v
pleti. Chludíme se v Kristu, vece, na něm dů
Boží slávy toliko svých vlastních výhod
píleli,
a hleděli. Podobně píše II. Cor. 11, 13. o věru svou jedině stavíme, od něho jedině
nich, že jsou ti lichoapoštolé dělníci lestní a spásy se nadějeme a nev pletť se důvěřujeme,
že berou na se podobu pravých apoštolů a t. j. ve věcech vněšných, v obřadech židov
pravých bohomilých dělníků, jakýmiž dle 2. ských již zrušených, v zevnějších poměrech,
Tim. 2, 15. každý předloženec církve býti v pojití ze Zidovstva a v jiných věcech, 0
povinen. Oni, vece Zlatoúůst, pracují, ale ke nichž Pavel ihned místněji se rozvinuje, ne
zlu a dělají dílo, jenž horší jest než všeliká skládáme své důvěry, aniž od nich spásy se
nadějeme.
zahálka, podvracujíce co sličně založenojest.
O věcech zevnějších mluvě připadá Pa
Ještě novým stupňováním je nazývá rozřízkou
ironickou paronomasií, poněvadž jenom vněš vel na osobu svou a na ty přednosti, kterými
ně obřezáni jsouce o vniternou obřízku srdce se před jinými honositi mohl, ale sé vzdává
zhola nedbali, na tu zevnější obřízku docela honosby a chlouby té za vyšším účelem. Bylo
spoléhali, na ni svou spásu zakládali a k tomu potřebí vyčítati přednosti ty svoje, aby se
jedině ohled měli, aby rozbrojů v církvi na nezdálo, že lichoapoštolům té nějaké ač liché
tropili. Obřízka jest pravé obřezání zákonité slávy nepřeje a že nějak ze závisti mluví.
v St. Z. spojené s ideou povinnosti srdce Dí tedy: ačkoliv já mám důvěru v pleti. Mám,
svoje obřezati; rozřízka jest nezákomté ob dí, ovšem čím se chlubiti a honositi se mohu
řezání za doby, když obřízka již platnost před jinými, mám přednosti i v pletí. Praví
ztratila Rom. 10, 4. Jiní rozumějí roztržku č také prohlídaje k vyšším křesťanským ma
církve a odřezání od ní: leč první výklad jetkům a milostem, jimiž jedině se honosšiti
pravější jest; zdá se spolu na konečné roz a na něž jedině spoléhati volil. Dí s důra
řezání t. j. na konečnou záhubu narážeti. zem: já, poněvadž proti němu všeliká půtka
Třikráte opětuje slovo vizte pro důraz a tři se vedla a všeliká zášť naň se shrnovala. V
krát mění název a jméno židovců a z arti pleti t. j. ve vněšnostech, v obřízce a jiných
kulu třikrát položeného v řeckém textě patrno, věcech, o nichž hned klade. Zvyšuje a okře
že má na mysli jisté osoby, jež Filipané do puje řeč svou řka: estlů komu jinému se
bře znali a jenž se všelijak bludy svými vidí ďůvěřovati v pleti, mně více, kterýmižto
Filipanům zamlouvali, dosud úspěchu u nich slovy vystihuje, že má přednosti takové, ja
nenaleznuvše; nebo všeliký ráz řeči Pavlovy kými se lichoapoštolé nemohou nikterak ho
předpokládá, že ještě církev Filipanů sjedno nositi A že v té straně směle se může v
zápas pustiti s kýmkoli.
cena a neroztržita byla.
A že oprávněn jest takto mluviti, doka
Patrna věc ta z toho, co ihned dokládá:
Nebo my jsme obřízkou, jenž duchem sloužíme zuje, an přednosti vytýká, jimiž se právem
Bohu a chlubíme se v Kristu Ježiši a ne v chlubiti mohl. Dí: Obřezán byv osmého dne
pleti se důvěřujeme. Právem, chce říci apoštol, z rodu tsraelského, z pokolení Benjamánova,
jmenuji dotčené lichoapoštoly rozřízkou či roz
řezanci; nebo nyní po zrušení Starého Zákona podle horlivostí pronásledovatel círlkve Boží,
pravá obřízka se u nás křesťanův nalezá, ob podle spravedlnosti zákonité obcovav bezúhony.
řízka duchovní, iešto hlavitě zříme k tomu, To jsou výtečnosti, z nichž jemu před jinými
abychom zlé pochotě a nepravosti od sebe Zidovníky sláva plynouti musela, jestliže
odbývali Rom. 2, 29. Dí: není to obřezání se ohled bral jedině ke vněšnostem a k ze
pravým, jenž jest na těle zjevně, nébrž obře
zání srdce v duchu, to má chloubu před Bo t. přeložiti přijde: obřízkou osmidennímjsa:
hem. “Ludy dále opisuje duchovní tu obřízku, což vulgáta světleji přeložila, obřezám byv 0
an vece: jenž duchemsloužímeBohu; duchem smého dne. Slovy témi hledí proti oněm, kteří
slouží Bohu, kdo ducha, rozum, vůli, city a později se Zidy stali a přišelei čí příchozími
veškery mohutnosti mysli Bohu věnuje a všeli se nazývali a praví se býti rodem Židem,
jak příkazů jeho poslušen jest. Leč text řecký ješto ihned osmého dne, jak zákonemse stano
správněji čte: jenž sloužíme duchem Božím, čte vilo, obřezán byl. Ale mohl býti obřezán
se totiž genitiv Vs0t místo datívu Ve$. Smysl dne osmého také potomek proselytů. A tudy
jest buď týž jak při čtení vulgáty, tak že se přikládá Pavel o sobě z roďu tsraelského t. j.
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z čeledi Jakobovy jsem a nepocházím od nává. Avšak nechlubím se věcmi těmi, vece
proselytů ani od Idumeův, jenž později k dále apoštol, nébrž které věcí m? bylyziskem,
národu židovskému nějak přivtěleni byli. Ale ty jsem položil pro Krista za škodu. Slovem
i mezi samými Israelity rozdíl zabíhal a ti, věci všecky ty přednosti míní, o nichž pře
jenž k judskému království se čítali, výše ce dešlo; věci ty mu druhdy, dokud se neobrá
nili se než ti, jenž přislouchali ku království ti ku Kristu, skutečně výhodny a prospěšny
israelskému či k Efraimu, jenž odpadlo od úcty byly a zjednaly mu nemalou vážnost a ne
pravého Boha. I dí tedy 0 sobě apoštol, že malý vliv u veřejnosti židovského života.
z pokolení Benjaminovu pochází a tedy ze Vlastně má státi, které věci mi byly zisky v
kmenu, jenž věren zůstal pravé a národné plurále, což více přiléhá k smyslu, ješto se
poctě Boží I. Ezdr. 4, 1. Ale mohla matka plurálem tím rozličnost a mnohost předností
nějakého Benjaminovce cizinkou býti a mohl oněch vystihuje. Za škodu položil či početl
sám ten Benjaminovec zapomenouti jazyk ma věci ty, poněvadž mu byly závadou a pře
teřský hebrejský. A v tom ohledu praví 0 kážkou obrátiti se ku Kristu; praví za škodu
sobě Pavel, že jest Hebreem z Hebreů, že v singuláru, poněvadž tu svrchovanou jednu
z obou stran i totiž se strany matčiny po škodu ve všech přednostech spatřoval a na
chází z pravého, ryzého a přesného rodu a lézal. Foložil vece a pokládám v ř. t. jest
že v rodině jeho zachováno pátno či znak perfektum, od té doby, co jsem se ku Kristu
pravého Israelity, jazyk hebrejský. Ty před obrátil. Pro Krista vece vesměs a všeobecně,
nosti počítá sobě podle rodu a půchodu, nad co nápotom ihned místněji vyvinuje; naskýtá
to klade ještě tři výtečnosti, kterými náčelné tím, že pákou a živlem celého života jeho
své mezi Zidy a Israelity postavení vystihuje. jest jediný Kristus, a že pro něho věci do
Prvá ta výtečnostjest: podle zákona Fartseus. tčené za škodu pokládá.
Tři byly třídy Zidů, Fariseové, Esseové a
Ale netoliko věci ty vytčené, nébrž všecky
Saduceové; mezi nimi nejvíce a právem pro pod nebem věci mu neměly ceny proti po
sluli Fariseové co nejzevrubnější a nejpřís znání Krista, jak stupňovaně vece: Anodrž
nější zachovávatelé předpisů Mojžíšových. Po pokládám všecko škodou býti pro převýšenost
dobně Act. 26, 5. před Agrippou mluví Pa známosti Jesu Krista Pána svého,pro něhožto
vel, že podle nejjistější sekty našeho nábo jsem všecko ztratil a mám za odvrhel, abych
Krista získal. Pokládám, vece, pokládám ještě
ženství byl jsem Pariseus.
Ale byli mezi Farisey také chladní lidé, a věčně pokládati budu; stojí praesent ten
jenž na zevnějšku poněkud přestávajíce 0 pokládám naproti perfektu položil jsem yn
rozšíření sekty své a o přitlumení a potla
čení nauky odporné se nepřičíněli. Ti ovšem se a platnost má mimo dotčené přednosti,
menší hodnotu měli v očích Židů nežti, kteří totiž bohatství, výmluvnost, rozkoše, slávu a
všelijak s odpornými stranami se potýkali a cokoli ještě se tu vytknouti může, skodou
je vyhubiti usilovali. Proto dí o sobě Pavel: býti kladu, poněvadž kdo v nich důvěřuje,
podle horlivostí prondsledovatel církve. Ze cír tomu překážkou bývají na cestě ku Kristu
kev křesťanskou pronásledoval, toho mu ne a ku poznání jeho. Příčinu tu vyjadřuje slovy
smírně žel bylo I. Cor. 15,8; ale proti těm, pro převýšenost poznání Jesu Krista, Pána
jenž se honosili židovstvem a v něm sobě svého, t. j. poněvadž poznání Jesu Krista
toli zakládali, mohl on ovšem dovolávati všechny věci a přednosti a výtečnost neskon
se ač s trpkým a bolestným sebevědomím té čeně přesahuje a přestihá. Poznáním Krista
přednosti, že nijak neodevzdá jiným kterým rozumí očividně obrácení svoje. Dokládá:
koli horlivcům v horlivosti pro zákon Moj Pána svého a vynořuje vroucí přítulnost a
žíšův. Ale i to mohl směle sobě připisovati, horoucí lásku svou ku Kristu; nepraví Pána
že nikdo ač sebe přísnější jemu V něčem našeho, nébrž Pána svého pamětliv jsa, jaké
úhony mravné dáti nemohl, ješto, dí, podle milosti se mu od Krista dostalo, že neto
spravedlnosti, jenž v zákoně jest, obcoval bez iko křesťanem, nébrž i apoštolem stal se.
úhony; veškery předpisy zákona zachovával Vroucnotu té přítulnosti dále vyjevují slova:
a nikdo ho z nejmenších přestupků nemohl pro něhožto jsem všecko ztratil a mám za od
viniti. Podobně praví také přede sněmem ve vrhel, abych Krista získal. Ztratil, pustil,
lerady Act. 23, 1.: Jad se vsím dobrým svě vzdal a odřekl se apoštol všeho toho, co mu
vadilo v obrácení se ku Kristu; odřekl se
domím obcoval jsem před Bohem.
Těmi všemi přednostmi a výtečnostmi těch věcí tím snáze, an je má za odvrhel, za
honositi se mohl apoštol a chlouba jeho byla neřád, smetí, za takové věci, jež míti věcne
na pravdě založena a přesahovala výtečnosti důstojna jest. Učel a záměr pak apoštola při
všech těch židovníků, s nimiž tuto narov | tom jest: aby Krista získal t. j. abych sním
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ve stoupenství vešel a skrze víru se ho při
účastnil, ovšem tedy milosti a lásky u něho
dosáhl. Tak, vece Zlatoúst, veškery věci nám
sloužiti mají k získání Jesu Krista.
Leč netoliko získati chtěl Krista Pavel;
výše se pnula jeho žádost a pouhé s Kristem
stoupenství neupokojilo tužby jeho, nébrž
žádal, aby shledán byl v něm, v Kristu, jako
ratolest se nalezá ve kmenu; aby Kristus
mně stal se živlem a vzduchem, v němž Žiji
a jímž oddýchám. Čehož já svrchovanou po
třebu cítím, dí dále apoštol, nemaje své spra
vedlnosti, jenž ze zákona jest, nébrž tu, jenž
z víry jestv Krista Ježíše. Spravedlnost vlast
ní jest ta, které člověk vlastními silami a

snahami dochází a která ze zákona t.j. z
plnění předpisův zákona plyne a se dosa
huje; nebo vece Rom. 2, 13. čřnitelé zákona
ospravedlnění bývají. Ale měl-li zákon ospra
vedlniti, bylo potřebí víry v Krista a tudy
klade apoštol: nébdržmaje tu spravedlnost,
jenž z víry jest v Krista Ježíše. Staví tu na

proti spravedlnosti prázné nynía vyšlechtalé
spravedlnost věčně trvalou a spasivou; 0 tom
poměru místněji se rozšiřuje Rom. 4, 4. a j.
a víme, že Zákon Starý a spravedlnost zněho
jdoucí při takových protikladech se považuje
vezdy odloučeně od Krista, jakož 1 viděti ze
slov Rom. 10,3., kdež praví Pavel o Zidech
nevěrcech, že vlastní spravedlnost ustanoviti
hleďdice spravedlnosti Boží poddání nejsou.
Ještě přidává Pavel na našem místě původ
spravedlnosti pravénamítaje: jenž z Bohajest
spravedlnost u víře. Z Boha jde ospravedl
nění naše, an milostí jeho stáváme se spra
vedlivými a spravedlnost Boží z Boha se ta
kořka v nás vlívá; tudy spravedlnost ta sku
tečně naší stává se a my skutečně spravedl
nými učinění býváme a netoliko za takové
od Boha se považujeme. Místo u víře čte
text Ť. na víře čni 11) miore, na základě víry;

spravedlnost ta založena jest na víře co zá
kladě svém; dvojí věc tedy vystíhá Pavel:
že naše ospravedlnění jde z Boha, a že jde
skrze Krista z Boha co působce, z Krista co
zasluhovatele. Jiní slova na véře nespojují se
slovem spravedlnost, nébrž se slovem maje;
leč předešlá spojba jest obyčejnější a smysl
se nemění.
Dotekl výše o tom, že všecko má za
škodu pro výtečnost poznání Krtsta v. 8., nyní
místněji vytýká, jakou to známost a znalost
Jesu Krista míní, ne nějakou toliko myslnou,
nébrž výkonnou a zkušebnou, tak aby sena
nás a v nás duchovné konalo, co na Kristu
spatřujeme. Dí: abych poznal ho a moc vzkřesu
jeho « obecenstvé útrap jeho připodobňován
jsa k smrti jeho, zdabych některak dostihl

vzkřesu z mrtvých. Někteří slova tato poutají
se slovem u víře, kteroužto se poznává Kri

stus a mocnost vzkřesu jeho; leč lépe jest
potahovati je ke předešlým větám a považo
vati co bližší rozbor slov pro vyvýšenost po
znání Krista. Smysl: všecko pokládám za
nic, bych jenom Krista poznal a mocvzkřesu
jeho a obecenství útrap jeho. Trojí věc Pa
vel na sobě zkusiti a skutkem poznati a do
žiti-se žádá. Nejprv poznati žádá jej t. j.
Krista, milost jeho, jeho život, jeho bytost,
vykoupení jeho. Dále žádá poznati mocnost
vzkřesu jeho, t. j. mocnost, která ze vzkřesu
jeho vychodí a na věřící lid se vylévá, aby
k životu povstati mohli nad světem a nad
smrtí vítězíce a tudy vzkříseníjeho zde mra
vně, napotom při konci světa skutečně a tě
lesně se dožili a s Kristem oslavy došli. Po
něvadž ale ten jenom s Kristem oslaven bude,
kdo s Kristem spolu trpí, Rom. 8. tudy při
dává apoštol třetí věc, kterouž doznati a do
žiti si žádá, obecenstvé útrap jeho; poznatl
žádá, jak milo a sladko jest s Kristem a pro
Krista trpěti, pro víru, pro pravdu, sprave
dlnost, pro církev, pro spásu lidí podstou
pati svízely, nesnáze a protivenství. Kdo tak
trpí, ten s Kristem spolutrpí Rom. 8. (1,
pije kalich, jejž Kristus pil Mt. 20, 22. a
mrtvení Kristovo na svém těle nese II. Cor.
4, 10. Spůsob tohoto obecenství útrap s Kri
stem udává Pavel slovy připodobňován bý
vaje k smrti jeho spolu vystihujíc postup ča
sový, jímž se obecenství děje; tu moc má
do sebe praesentné příčestí ovupoogičopevog
namítajíc, že spodobňování to se neustále
děje na něm, an díl sám sebe a pochotě a
chtíče umrtvuje a žádostem pletě více a více
odemírá, díl od jiných zhusta pronásledován
bývá a nyní ve vězení římskem blízek smrti
postaven jest.
To pak ku Kristu se připodobňování není
beze svrchovaného účelu, nébrž děje se ovšem
pro dojití slavného druhdy vzkřísení. O tom
záměru Pavel záhadně a s pochybenstvím se
vyráží ne pro pochybnost, nébrž z pokory
nemaje se za hodna, aby tak veliké blaže
nosti dostihl, pamatujíc na to,co jinde I. Cor.
10, 12. psal: Kdo stojí, hleď aby nepadl. Dí:
zda bych některak dostihl vzkřesu z mrtvých.
V ř. t. jest slovo složité č$avacrads A vidí
se mnohým, že takého slova užil pro vylí
čení blaženého vzkřísení; o blaženém vzkřesu
sice řeč jistě jest, ale to vysvítá ze souvi
slosti, ne však ze slova *čaváczacic,jenž klade
se pro větší toliko důraz místo obyčejného

úváctacis. Z pochybného mluvení jde, že ni
kdo nemůže beze zvláštního zjevení Božího
býti jist a bezpečen svým spasením a že pouhá

177

Filíp, III, 1—16. Napomínka k vnrování se bludařů a k pileni dokonalosti,

víra k spáse nestačí, nébrž že člověk skutky
se Kristu připodobniti musí, chce-li spásy
dojíti.
Ale poněvadž pravil Pavel o svém se
Kristu Pánu připodobňování, tudy aby sene
zdálo, že již nějakou dokonalost a došlost
sobě připisuje a osobuje, zamítá se proti ta
kovým nářkům a porokům spolu tím Fili
panův nabádaje, aby stejné pokory pilni byli.
Viděti, že nedával se uchvátiti horlivostí a
Citein, nébrž že v největším horování a roz
vroucnění vezdy střízlivost ducha zachovával.
Dí: Ne že bych již byl dosáhl aneb doko
nalým byl, ale ženu se, chvátám, zda bych
nějak uchváthl, k čemu i uchvácenjsem od Krt
sta Ježíše. Chce říci: Čo jsem pravil 0 po
hrdání všemi věcmi, 0 přisvojení sobě vzkřesu
a utrpení Kristových a o připodobnění se k
němu, nepravil jsem, jakobych byl všeho toho
již dostihl a vrcholu v těch ctnostech došel,
nébrž já snažím, namáhám se a pílím všeli
jak toho skrze milost Kristovu dosíci. Měl
tu, jak praveno, na mysli Filipany, mezi ni
miž nejedni, ač jsouce začátečníci v duchovním
životě, sebe drželi za dokonalé, což se oby
čejně přihází těm, jenž pokušení tomu ne
odporují. Dí Pavel: nepravém, že bych již byl
dosáhl nejmenujíc předmětu, ješto se ho ze
souvislosti snadně domysliti bylo. Přirovnává
se tu jak I. Cor. 9, 25. ku běhounu na oko
lech, jenž cíle dostihnuv odplatu béře. Aniž
soudím, vece apoštol dále, že bych dokonalým
byl; těmi slovy apoštol vysvětluje slovo pře
dešlé dosáhl, an jenom křesťan dokonalý
cíle, odplaty a koruny dosáhnouti může. Né
brž, praví dále, chvátám, abych nějak uchvá
til, k čemu i uchvácen jsem, Místo chvátám
(čímž paronomasie řecká se v našem jazyku
ještě zvýšuje) můžeme přeložiti spěchám, ženu
se, běžím, ač v slově dioxe větší důraz leží
a značí pronásledovati, což přerychlý a usta
vičný běh namítá, an pronásledovatel mysl,
oko a sílu veškeru k jedinému cíli napíná a
naměřuje. (Cíl, o němž mluví, jest dokona
lost poznání a života, k němuž každý ač sebe
dokonalejší vezdy teprv dostihovati povinen,
ješto ze stupně k stupni vezdy vyšší cíl se
vyskytuje. Sv. Augustin praví: V tomto ži
votě, jenž pouhým pokusem jest, ani při nej
větších světcích a světicech se nenalezá
stupeň ten, aby dokonalejšími státi se ne
mohli. V ř. t. čte se s přidáním částice ?:
zda bych 1 uchvátil a částice ta má význam,
že netoliko chvátiti, nébrž uchvátiti a ovšem
držetl žádá to, po čem se žene a k čemu t
uchvácen byl od Krista Ježíše. Naráží na své
obrácení na cestě do Damašku, kteréž před
stavuje, že ho Kristus uchvátil, že se ho
Švutý Pavel

zmocnil a jej co nepřítele překonal, dále ce
stou pronásledovatele mu běžeti nedaje. Mí
sto £ čemu t. j. ku běženía uchvacovánícíle
může se též přeložiti *p © poněvadž, v čem,
pročež; ale smysl týž ostává. Vykládači tu
po návodu sv. otcův ukazují, že všeliký člo
věk, jehož milost Boží ze hříchu vychvátila,
Pavla následovati a cíl uchvátiti či uchvaco
vati povinen jest a sv. Jan Klimakus vece:
Běžme a chvátejme, aniž pletě své šetříce,
nébrž ji usmrcujíce, ana nás dřívěji usmrtila.
Byla pak taká jeho pokora a ta jeho 0
spásu a nápravu Filipanů snaha a péče, že
ještě jednou totéž vyznati o sobě se přinu
cena cítě dále pěstěně praví: Bratří, já ne
soudím, že bych již byl uchvátil, že bych již
byl vrcholu dostihl. Nébrž to soudím, jeďno
to jediné svrchovaně na mysli a na péči mám,
že na to co zadu jest zapoménaje, k tomu
pak co jest s předu, se vrozprostíraje k cíli
běžím. Vytýká tím spůsob, jakým k dokona
losti dospívati potřebí; jest to zapomínání
na to, čeho člověk již dostihl a prohlídáník
tomu, čeho ještě dojíti zbývá. Jedno to, ta
jedna věc a záležitost, jenž mu na srdcileží,
jest právě to napomínání předešlých došlých
již předností a péče o dostižení posud ne
došlého stupně. Tém co zaďu Jest značí dobré
skutky posud vykonané, zásluhy dosud zí
skané, útrapy pro Krista podniklé, stupeň
dokonalosti dosud dostoupený; na to zapo
míná, na to se neohlédá, toho nepočítá, ano
za nic pokládá přesvědčen jsa, že by na tom
si zakládaje snadně v liknavost, ochabělost
a V pýchu klesnouti mohl. Činí právě jak
běhoun na okole, jenžto na zad se neohlédá,
an by se tím stavoval a opozdíval a tudy o
korunu a o vítězství se připravil. Blažen, dí
sv. Jeronym, kdo sobě pro předešlou spra
vedlnost nepochlebuje, nébrž každým dnem
se obnovuje. Vyšla 1 Lothova manželka, ale
ohlednouci se zahynula. Tří pocestníků ne
návidí cesta života, dí sv. Augustin, těch jenž
se vrací, ale 1 těch, jenž meškají nepokraču
jíce. Ale nestačí zapomínati na věci zadní,
nébrž činiti také, co o sobě praví dále Pa
vel: k tomu pak co s předu jest se rozpro
stéraje k cíli běžím. Tím Co s předujest, roz
umí dokonalost, kteréž dosíci potřebí. Roz
prostíraje se vece a nedí pouze prostéraje,
aby tím důrazněji vyjádřil snažnost a usilo
vnost a rostoucí prostírání se, jak na běhou
nech viděti, při nichž oko ruku a ruka nohu
předstihuje a táhne. To rozprostírání děje se
toužebností či tužbou, vece sv. Aug., která
srdce a mysl křesťana rozšiřuje a rozprostra
ňuje; celý život pravého křesťanajest svatou
tužbou prospívati, Nepokrok jest odkrok a
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1—16, Napominká k varování se bludařů a k pilení dokonalosti.

krok zpátečný a nějaký ze zemězaslíbené do
Egypta návrat a naplňuje se na něm, co čteme
Prov. 20, 4. Pro zimu nechtěl lenoch orati;
žebrati bude v letě a nebude dáno. Nemá
však rozprostírání to díti se darmo, nébrž,
dí Pavel, já rozprostíraje se K cált běžím,
abych cíle dostihl, úkolu dosáhl a koruny
dostal. Nikdo se nepovažuj za dokonalého;
nebo kdo to činí, ten již zahynul, vece sv.
Augustin. Cesta spravedlivých, dí písmo Prov.
4, 18. vzchází a roste až do dne dokonalého.
Jest jak dennice vycházející, jak luna příbytu
a doplňku a jak slunce. Cant. 6, 9.
Dennicí se začátek, lunou prospěch a
slunkem dospěch a došlost vyznačuje. Pavel
praví o sobě Gal. 2, 20., že Kristus v něm
žije a přece sobě netuší o dokonalosti, nébrž
k cíli běží, k odplatě vítězné svrchovaného po
volání Božího v Kristu Ježíši. Vítězná od

plata či počest jest věčné blahoslavenství, k
němuž Bůh svrchovaně s hůry volá. Mohl
apoštol říci jen povolání Božího; ale nepře
stává pouze na tom, nébrž přičinuje Aorného
povolání, aby povolání to nade všecky věci
pozemské vznešenějším býti vyjádřil. Naráží
na agonothety a brabeuty či půtkokladce a
půtkosoudce, jenž s vyššího místa potykače
a běhouny skrze hlasatele pobízeli a pobá
dali; tak zajisté Bůh nás s hůry volá a nám
svrchovanou bláhu co vítěznou počest a od
měnu věnuje. Povolání to učinil Bůh v K7%
stu Ježíšť 1. Petr. 5, 10. a tudy se slova ta
pojí se slovem povolání, ač jiní slovav Krt
stu Ježíši táhnou k slovu děžím; kcíli v Kri
stu Ježíši běžím, jenž mne posiluje a ukře
puje, v němž celý ten běh můj se děje a
bez něhož bych nikdá cíle dojíti nemohl. Po

slední spojba zdáse více příležita býti.
To pověděv apoštol o sobě nyní obrací
to na Filipany ku poučení a napomenutí
jejich, aby stejného s ním smyslu byli. Dí:
Kteříkoli tedy dokonalí jsme, to smýšťejme a
pakli v. čem jinak smýšlíte, i to vám Bůh
zjeví. Dřívěji výše v. 12. 13. odpírá, že by
byl dokonalosti došel; kterak tedy nyní ne
jenom sebe mezi dokonalé klade, nébrž i
Filipany některé dokonalým? býti předpoklá
dá? Nemluví o svrchované dokonalosti nyní,
jak tam výše, nébrž o dokonalosti poměrné,
jenž záleží ve vnímavosti vyšší moudrosti a
ve vyšším Stupní mravnosti v poměru k ji
ným křesťanům v obojí příčině opozdilým:;
dokonalost ta poměrna jsouc nikdá se neu
zavírá a vezdy dále pokračuje. Oproti těm
jsou druzí nedošelci a dětmi a pacholaty
1. Cor. 3, 1. Hebr. 5, 13. Praví kteříkoli
jsme a zůstavuje úsudek o tom každému,
zda do počtu dokonalých náleží čili nená

leží. Zádá ale: to smiýšlejme, co já smýšlím
a COjsem 0 tom smýšlení výše v. 13. n,
pověděl, že totiž nemním již dokonalým
zhola býti, nébrž že snažím se dojíti a do
běhnouti dokonalosti vezdy vyšší a vyšší.

Tím naskýtá Pavel, že právě k dokonalosti
náleží za to míti, že dokonalým nejsi a 0
všem všeliké hrdosti a pýše ve stříc vchází.
Někteří slova to smýšlejme táhli ještě výšeji
ku prvním částem kapitoly této; ale ješitně
a nedůvodně, ješto Pavel teprv od v. 12.
ty věci vytýká, co ku mravnému životu Fi
lipanů prohlédá. Tak sice napomíná, aby
stejně s ním smýšleli, ale nemůže nepolo
žiti za nemožnou věc, že někteří z nich ji
nak smýšlejí, a tudy vece: paklí v čemjt
nak smýšlite, 1 to vám Bůh zjeví. Nemluví
o povšechné a celité jinakosti, nébrž o čá
stečné, která v tom neb onom případě za
bíhá a sice jak ze souvislosti viděti, ne ve
věcech hlavitých a v naukách, nébrž v ohle
du mravném a ve věcech podřízených, v

nichž se státi mohlo, že nehned případnost
nějakou ku pravidlu jinak jistému potaho
vali a tak mravné nedůslednosti se doči
nili. Možná že v některých věcech jinak
smýšleli; tu ale prohlídá především k tomu,
že se zazdálo některým, jako by již byli stu
pně dosti vysokého dostihli, na němž by
přestávati mohli. Nechválí on takové ve
smyslu neshody, ale naději vynáší, že Bůh
smysl ten jejich napraví a je osvítí, aby po
znali se ve svých omylech. Nadesýlá je býti
bezporočny a bez viny blouditi a učí spolu,
že od Boha to jde, když někdo nedokona
lost svou uznává a dobrého smyslu dojde.
Praví i to vám Bůh zjeví, jak věci jiné vám
zjevil. Ovšem že obcování s křesťany ji
nými a vzrůst jejich vlastní mnoho vlivu
vyvíral na opravení takového smyslu, ale
Pavel více něco praví, an mluví 0 zjevení
Božím, jímž to smýšlení jejich opraveno
bude.
Aby ale se nezdál příliš popouštěti vý
rokem tím od pravosti nauky, obmezuje a
otěsňuje jej slovy: avšak čeho Jsme došli,
v tom totéž smýšlejme a v témž zůstávejme
pravidle. I zde mluví o mravném směru
a mravné dokonalosti a napomíná, aby ni
jak se neodsouvali a od pravé snahy nevy
vinovali a nevyštěrbovali ani na pravo ani
na levo, nébrž vezdy jenom ku předu se
podávajíce. Vece: Ač byste snad v některé
věci jinak smýšleli a zjevení Božího očeká
vali, přece nijak od počatého směru nemáte
se uchylovati, nébrž v něm úsilně dále po
stoupati. Dává dobré svědectví Filipanům,
že již k jistému stupní dokonalosti křesťan
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ty, jenžto mne skutečně následují. Slova
jakož máte vzor náš, odůvodňují předešlé
napomínání: jakož, ješto, poněvadž máte nás
za vzor. A tedy neodpovídá částice jakož
předešlé částici tak (chodí), jako by chtěl
říci apoštol, že následovati mají Filipané
těch lidí, jenž chodí, jak chodí Pavel. Pa
trno to z proměny osoby máte místo mají.
Přece ale největší díl interpretův chápe slo
va ta v ten spůsob, jako by Pavel mluvil o
těch, jenž týmž spůsobem, jakým Pavel chodí,
sami také obcují. Leč malicherný jest rozdíl
ten a netřeba se oň hádati. Vezdy jde z
toho, že blažen pastýř, jenž jest všelijak
vzorem pro stádo svoje a jenž mluviti může
komunikativně při všelikých ctnostech podo
ben jsa křišťálu prozračnému, z něhož pa
prskové sluneční se na všechny blízké věci
odlívají. Blažen, kdo lidi svaté a dokonalé
sobě za příklad a vzor béře; nebezpečno
sobě bráti lidi za příklad světácké, jimiž
člověk se ve vadáchsvojich bezpečí. Mou
drý muž, vece sv. Rehoř Naz., veliké měři
dlo životu svému ukládá a veliké muže so
bě za vzor vybírá maje za to, že lépe za
orlem horovati, než s jiřičkami nízko polěto
vati. Sv. Hilarion vydal se na poušť, aby
17. Následovníci moji buďte, bra uviděl sv. Antonia a od něho životu svaté
tří, a patřte na ty, kteří tak chodí, ja mu se vyučil a zůstav u něho po dva mě
kož máte vzor náš. 18. Nebo mnozí síce vrátil se a stal se divem a zrcadlem
celému světu.
chodí, o nichžto jsem mnohokrát pravil
Tak činiti napomíná také svatý Pavel
vám, nyní pak 1 s pláčem pravím, co a odůvodňuje svou napomínku výstrahou,
nepřátelé kříže Kristova, 19. jichžto an dále pokračuje: Nebo mnozt chodí, o
koncem jest zahynutí, jejichžto bohem mchžto jsem mnohokrát pravil vám, nynépak
břicho jest a sláva v hanbějejich, jenž i s pláčem pravím, co nepřátelé kříže Kristo
věcí zemských čenichají. 20. Naše ale va. Pravil jim o nich často při svém ve Fi
lipech pobytu a snad také v listu, ač ovšem

ské dostoupili. Praví zůstávejme, i sebe v
počet lidí oněch počítaje; ve předešlém v.
pravil výlučně o Filipanech řeč maje 0 ji
nakém smyslu ode smyslu jeho odchodném
a tudy se ovšem spolu S nimi za jedno lí
čiti a čČíslovatinemohl. Ten smysl jest nej
dopadnější; přece ale jinak si vede výklad
obyčejný, který slyší věci ty o naukách a
pravidlem či opolnou rozumí pravidlo víry
a vykládá v tento smysl: avšak co se hla
vitých článků víry křesťanské týká, v těch
jednoho smyslu následujme; takto mluvě ne
jako by jiných článkův si nevšímati velel,
nébrž poněvadž právem nadesýlá, že bludové.
méně vážní, jimiž Filipané se zapletli, snadně
odbýti se mohou, jestliže jenom hlavitou
nauku, které dostihli, upřímě věřiti a skut
ky plniti budou. Ostatně t. ř. pravější vy
nechává slova: v tom totéž snvýšlejme a slovo
v pravidle či opolně, i zdají se slova ta ho
lým přípiskem býti, ač jimi jednost smyslu
neruší se.
Udává jim pak spůsob, jakým by tomu,
čeho od nich žádá, nejlépe mohli u sebe prů
chod zjednati. Dí totiž dále:

obcování v nebesích jest, odkud také
Spasitele očekáváme, Pána svého Je
žíše Krista, 21. jenž přetvoří tělo po
níženosti naší, aby bylo soupodobno
tělu jasnosti jeho podle působení, kte
rýmž také může podmaniti sobě vše

ný. Slova mnozí a mnohokrát se přijímají
ku přidání většího důrazu. S pláčem pra
vém, vece, ješto zlo se z toho rozjídalo a
mnozí o spásu věčnou se připravovali. Vi
děti, jaké srdce a jakou lásku měl Pavel ku
Filipanům a vůbec ke všem obrácencům a
chny věci.
jak velice mu jejich spása ležela na srdoi.
Chodí, oni, vece, co nepřátelé kříže Kristo
Vydává se jim za vzor v těch věcech, va. Slova ta nejedni berou o naukách Zi
ku kterým jich nabádá a velí, aby ho v dovníků spásu odpírajících všechněm, kdož
obřadů Mojžíšových pilni nebyli, kteří ovšem
bratří. V Ť. t. stojí spolunásledovníci moji byli nepřátelé kříže Kristova, poněvadž dle
buďte t. j. spolu s jinými, kteří mne násle Gal. 2, 28. Kristus nadarmo umřel, jestli
dují, i vy také mne následujte. Což míst že ospravedlnění ze Starého Zákona plyne.
něji vyvinuje slovy a patřete na ty, kteří Leč o těch tuto Pavel nemluví, „nébrž jak z
tak chodí, jakož máte vzor náš či jak t. ř. následujících slov vysvítá, mluví o křesťa
čte jakož máte vzorem nds. Abyste snáze nech rozkošně, labužné a pochotně živou
mne mohli následovati, mnoho vám prospě cích, kteří svých vad a nepravostí nijak u
je, když pohlédati a pozorovati budete na křižovati nechtějí Gal. 5, 34. 6, 14. a s Kri

©tom
následovali.
Následovnící
moji
buďte,
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stem spolutrpěti Rom. 8, 17. se zdráhají.
Leč Pavel sám vyjadřuje, jaké by lidi tu
rozuměl, an dí: jichžto koncem zahynuťí jest,
jejichžto bohem břicho jest a sláva v hanbě
jejich, jenž věcí zemských čemichají. Líčí je
spůsobem odstrašivým a klade věc nejhrozi
vější hned z předu, po níž klade příčiny
její, skrze kteréžto vznik béře. „Koncemje

jich, konečným jejich osudem jest zahynutí,
věčná smrt, dověčná zátrata, any jejich roz
koše ve věčném ohni se skončí. Zaslouží
pak takového konce, nebo jejich bohem bři
cho jest. Břichu slouží co bohu nějakému,
jemu se oddávají a věnují, jemu lichotí a
všelijak hoví a povolují, veselí se, když zle
činí a plesají ve věcech nejhorších, Proverb.
2, 14.3 nebo to každému člověku bohem
jest, čemu slouží, čemu se ve službu dává
hotov jsa všelijak zákon Boží přestoupiti,
aby jenom pochotěm svojim vždy zadost
učinil. Kdo v Krista skutečně věří, ten tělo
své dle výroku Pavlova I. Cor. 9, 25. kárá
a v uzdu pojímá; ješto naopak ten, kdo sa
molibě ve vlastních ctnostech se kochá, Spa
sitele nepotřebovati se domněje, záhy s na
pohledné a zdánlivé výše svojí v Kaluži po
dlých rozkoší se ocitá. Jest to břichopase
ctví, gastrimareie. Oni pak tak převráceně
smýšlejí, že v tom čest a slávu hledají, co
jim právě k necti a hanbě slouží. A to
vytýká Pavel slovy: sláva v hanbě jejich.
Sláva se béře subjektivně se stanoviště těch
rozkošníků, hanba objektivně podle mravné
skutečnosti. Ještě ku konci přičiňuje 0 nich
přístavek, jímž mravný stav jejich úhrnkem
opisuje: jenž věcí zemských čentchají; © věci
zemské jedině stojí, jich jedině Žádají a 0
ně jedině dbají a pečují, všechnu mysl svou
k nim jedině obracejíce.
Leč Pavel vyličování dálejší nepřátel
těch kříže Kristova opouští a obracuje se
k těm, kteří přátelé kříže jsou a podle vzo
ru pokračují, o němž výše verš 17. mluvil.
Oni sice, ti nepřátelé kříže čenichají zem
ských toliko věcí, ale u nás, pravých kře
stanů a milovníkůkříže Kristova jinak se
děje.

„Naše ale obcování v nebesích jest, od

kud také Spasitele očekáváme, Pána svého
Ježíše Krista. Místo ale čte ř. t. nebo ve
da důvod od protivy. Slovo naše klade pro
důraz napřed a tak osoby proti osobám sta
ví. Místo obcováné jiní překládají: obec,
říše, stát, což jest nebeský Jerusalém Gal.
4, 26., jehož měšťané jsou v naději Rom. 5,
2. všickni praví křesťané a tudy věcí ne
beských hledají podle výroku Páně: kde
poklad tvůj, tam i srdce tvoje Mt. 6, 21.
Avšak lépe vulgáta překládá conversatio 08

cování a chce Pavel říci, že celý Život náš
v nebesích se takořka vede, ješto k nebe
ským věcem střepíme, nebeských věcí žádá
me a hledáme, k nim jedině prozíráme, v
nich se jedině kocháme; jsme sice tělem na
zemi, ale duchem a myslí bytujeme v nebi
a sebe na zemi za Cizince považujeme. Ta
kové v nebi obcování jest nějaký předjem
věčné bláhy. Anaxagoras již druhdy pra

vil, že vlast jeho jsou nebesa a Empedokles
otázán byv, proč Žije, abych nebesa spatřo
val, odpověděl. Ovšem mudrcové ti v jiném
smyslu výroky své učinili, ale vezdy uvésti
se mohou co takoví, kteří tušili zemi tu ne
býti leč nějakým pohostinstvím. Duše kře
sťana, vece sv. Augustiu, přečasto na nebesa
vstoupá a probíhá po domácku silnice a uli
ce nebeského Jerusaléma a obcuje se všemi,
kteří se tam nalezají. Tak to činili světci
a světice.
Tím více a vroucněji pak se máme vi
nouti ku věcem nebeským, poněvadž s nebe,
či bychom slovy apoštola mluvili, odkad t
Spasitele očekáváme, Príma svého Jesu Krt
sta. Ve slově očekáváme v ř. t. zvláštní
důraz leží, ješto slovo dnexdeyousbu ze dvou
praeposicí jest složeno; značí se stálé a u
stavičné očekávání. Očekáváme pak Krista

Pána coSpasitele,

jenž nám věčné spásy

udělí a duši 1 tělo naše oblahoslaví.

Apo

štol ale jednu jenom stránku působení Páně
uvádí řka: jenž přetvoří tělo poníženosti naší,
aby bylo spolupodobno tělu jasnosti jeho po
dle působení, kterým i může podmaniti sobě
všechny věci. "Ti lidé sice žijí v rozkošech
a libostem svojim hoví, ješto my kříže Kri
sta milovní se v nějaké těla poníženosti na
lezáme. Takovýto přechod činí někteří vy
kladači. Leč apoštol nezdá se tuto jenom
ke svízelům prohlédati, nébrž rozhled jeho
prostranněji se šíří a tělo lidské jmenuje
vůbec tělem poníženosti, poněvadž jest pod
robeno nemocem, neduhům, vněšným neho
dám a smrti. Protiva toho jest tělo jasno
sti či tělo slávy, jenž prosto bude neduhů
a nemocí, jasné a slavné bude a nesmrtné,
aniž zimy, horka, ran, hladu a podobných
nehod citedlno bude. Dí přetvoří, přepo
dobní, přemění; ač bytnost lidská tělem zů
stane, přece případnosti jeho promění se a
stane se ze smrtného nesmrtným a z poru
šitedlného neporušným a obleče na se po
vahu duchovou, pokud se to s látečným je
ho rázem spojiti dá. Genitivy ponéženosti
a jasitostt jsou genitivy povahy aneb před
mětu, což na jedno téměř vychodí. Tělo,
v němž se poníženost lidská ukazuje a spa
třuje, a tělo, v němž nebeská sláva a ja

Filíp. IV, 1—9, Napomenutí k pilení všelikých otností,

snost Kristova se bleskotala. Spolupodobno
či spolutvárno bude tělo naše tělu Kristovu
po jeho z mrtvých vzkříšení podobno, ovšem
ne rovno, ješto v Kristu Božství se člově
čenstvím spojeno jest. Budeme spolu s Kri
stem oslaveni, jestli jsme spolu s ním trpěli
Rom. 8, 17. Tomu se obdivuje sv. Zlatoúst
a praví, že slzami celého světa nemohou 0
plakáni býti oni, jenž této blaženosti a té
veliké naděje odpadají. A sv. Bernard vece:
Což tedy ještě, bídná pleti, proti duchu se
zpouzíš, když tě pokořuje a kárá? Zdali
to není s tvou výhodou vlastní, ješto tak
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niti tělu svému oslavenému podle působení,
kterýmž také podmamiti sobě může všecky věci.

Soudí apoštol a vede důvod ode všemocno
sti Kristovy; má Kristus moc nejenom tělo
naše svému tělu oslavenému připodobniti,
nébrž má moc všechny věci sobě podrobiti
a tedy ovšem není pochybnosti žádné, že i
ono přepodobnění s námi učiní. Vede dů
vod od větška k menšku a již sv. Otcové
Arianům na slova ta ukazovali, že se tu při
pisuje vševláda a všemoc Kristovi, jenž druh
dy se Otci připisuje.
Ještě z toho co pravil, povšechné vývod
ky odvětuje, leč to se děje v kapitole násle
dující.

©jedině
oslavení
dojíti
můžeš?
Ovšem
jistou
slávy té naději míti můžeme; nebo může
zajisté Kristus tělo naše ponížené připodob

Hlava IV,
Napomíná 1--9., aby se v Pánu radovali a
střídmosti a jiných ctností všelikých pí
leli. Dále je chválí, že mu štědrou po
moc prokázali a pravé, že to jim k nej
většímu jest prospěchu 10—20. Posléze
jim všeho dobra čželá a list zavírá,
21—23.

1. Tedy bratří moji, rozmilí a pře

žádoucí, radosti má a koruno moje!
Tak stůjte v Pánu rozmilí, 2. Evodie
žádám a Syntychy prosím totéž smý
šleti v Pánu. 3. Ano žádám i tebe,
upřímný soudruhu pomáhej jim, ješto
se mnou zápasily v evangeliu s Kle
mentem a s jinými pomocníky mým),
jejichž jména jsou v knize života. 4.
Radujte se v Pánu vezdy, opět pravím,
radujte se. 5. Lahoda vaše známa buď
všechněm lidem; Pán blízko jest. 6.
O nic nebuďte starostlivi, nébrž ve všem
modlitbou a prosbou s díkůčiněním žá
dosti vaše oznamujte se Bohu. %. A
pokoj Boží, jenž převyšuje všeliký smysl,
ostříhej srdcí vašich a myslí vašich v
Kristu Ježíši. 8. Ostatně bratří, což

koli jest pravdivo, cožkoli ctihodno,
cožkoli spravedlivo, cožkoli svato, což
koli rozmilo, cožkoli dobropověstno,
jestli která ctnost, jestli která chvála
kázně, to obmýšlejte. 9, Čemu jste se

i naučili a co jste přijali a slyšeli i vi
děli na mně, to konejtej a Bůh pokoje
bude s vámi.
Již první slovo kapitoly namítá, že Pa
vel napomínky ty svoje klade co vývodek a
výsledek z věcí předešle pravených. Tedy či
proto, bratří moji! Roněvadž totiž naše ob
cování v nebesích má býti a poněvadž spásy
své věčné odtad očekáváme, tedy tak stťůjte
v Pánu. Aby pak tím snáze je přiměl k či
nění toho, čeho od nich žádá, tedy někte
rými pěstotami se k nim přimílí a přivdě
čuje, jimiž upřímou svou spolu k nim lásku
vyslovuje. Rozmilí vece a přežádoucí, jež ne
toliko miluji, nébrž po nichž také neustále
žádám, dychtím a toužím. Dále je zove ra
dosti má a koruno moje, poněvadž mu neu
stálou příčinou a předmětem příčiny byli;
oni zajisté ze všech církví od Pavla založe
ných se nejupříměji ku Kristu přihlásili a
nejhorlivěji si v životě právě křesťanském
vedli všech svárův se vystříhajíce a ku Pa
vlovi celým srdcem lípnouce. Tudy z nich
neustálou radost míval a tudy všeliká čest z
jejich dobrého a neúhonného stavu se na apo
štola odbíjela. Pro tu čest, kterou mu či
nili a pro tu odplatu tedy, kteréž se z jejich
na víru obrácení druhdy u Boha nadíti mohl,
jmenuje je korunou svou. Korunou nápotom
nejednou se lid od biskupů a zvláště od mu
čeníků nazýval, jak se píše o Korneliovi pa
peži, jenž druhdy otázán byv, proč proti roz
kazu císařovu přijímá listy od Cypriana, od
pověděl, že list ten od koruny jest t. j. od
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lidu věřícího. Napomíná pak jich: Tak stůjte
v Pánu rozmilé. Slovce tak se táhne k tomu,
co výše 3, 17. pravil: tak jak já a jak ti,
jenž mne následují. Stůjte v Pánu co ve svém
živlu, v Kristu bytujte, bydlete a se pova
hujte a nijak se od něho neodšinujte a ne
odchylujte stále při něm, při víře, milosti,
naději a lásce jeho vytrvajíce a smysl ne
beský pronášejíce. Bez vytrvalosti, dí sv.
Bernard, nemá ani poslušenství odměny, ani
dobrodiní není milo, ani ctnost ani udatnost
nemá chvály. Učil nás apoštol státi, dí Sv.
Ambrož; to jest, co se pravilo Mojžíšovi:
Místo, na němž stojíš, svato jest; nikdo ne
stojí, leč kdo stojí vírou vcírkvi; ta jest tou
zemí svatou a tím svatým místem. Ještě opě
tuje Pavel slovo rozmilí a ukazuje, jakou
láskou háralo srdce jeho, ano se takovými
slovy pěstěnými opětně vylévalo. V žádném
jiném listu nenalezáme takových pěstěností
a pěstot jako v listu našem.
Vůbec jich ke stálosti v Kristu napo
míná; poněvadž ale stálosti té na nejvýše se
protiví nejednota a roztržka, a sváry a růz
nice, tudy po všeobecném napomenutí vidí
se apoštolu připvjiti napomínku zvláštní, an
vece: Bvodie žádám a Syntychy prosím totéž
smýšleti v Pánu. Očividně to byly dvě o víru
křesťanskou zasloužilé ženy, bez mála já
henky, jenž nevíme proč a jak v nesvornost
vešly ; domnívají se, že zaběhlo nějaké mezi
nima nedorozumění pro služby úřadné a do
sti značno bylo, tak že Pavel každou z nich
zvláštně napomíná či raději prosí, aby jed
nostejně smýšlely 2, 2., jednomyslny, svorny
byly všelikou různici mimo sebe pustíce. V
ř. t. totéž slovo zaoexcdo se opakuje, což
vulgáta a my dle ní dvojím slovem jsme vy
ložili. V Pánu přidává jednomyslny býti mají
udávaje, že Pán má býti vazbou jednomysl
nosti jejich a živlem, v němž jednomyslně
žijí. Při této napomínce mu tane na mysli
potřeba ještě jiné napomenutí přidati, čímž
naskýtá, jak velenutna byla předešlá dvou
žen těch napomínka. Ano žádám 1 tebe, u
přímý spoludruhu, pomáhej jim, ješto se mnou
se trudily v evangehu s Klementem a s ji
mýmťpomocníky mými, jejichž jména jsou v
knize života. Kdož tím upřímým, přesným,

pravým spoludruhem se míní, neví se; byl
ovšem výtečný muž, souspřežník či spolu
pracovník Pavlův v evangeliu, jenž ve Fi
lipech se nalezal a velikých zásluh si 0 cír
kev jejich dobyl buď presbyterem buď bi
skupem jsa Filipanům dobře známým. Há
dali někteří, že to byl Sylvan, jiní že Timo
theus, ještě. jiní že Epafroditus, vše bez kusa
důvodu. Jiní slovo Syzygos mají za jméno

vlastní a tu by se přeložiti musilo: Syzyge
pravý t. j. jenž ve jménu svém nosíš i po
vahu svou pravým jsa spřežencem či soupřez
níkem, soudělníkem Pavlovým a všelijak o
Filipany záslužným mužem. Vadí náhledu
tomu, že jméno to jenom na tomto místě při
chází a v celém oboru řeckého jazyka se ni
kde nevyskýtá a tudy my náhledu toho při
své váze necháváme, ač jej ostatně za dosti
podobný kladouce. Mimochodem dotýkáme
domněnky té, dle níž se slova ta o domnělé
manželce Pavlově od některých haeretiků vy
kládala, což netoliko proti historii I, Cor. 1,
8. nébrž i proti grammatice čelí, ana by státi
musela

slova ověvyn yvnola m. cčůČvys yvmote;

Prosí pak toho spoludruha, aby pomáhal jim,
Evodii a Syntyše, aby při ruce byl radou J
skutkem, aby mezi nima opět mohla jedno
myslnost tím snáze zavedena býti. Nedobře
někteří o podporování jich v časných věcech
a ve vyživování slovo to berou. Ze ale jim
pomáhati má, toho důvod uvádí Pavel ihned
pravě: Ješto se mnou zápastly v evangeliu s
Klementem a jinými pomocníky, jejichž jména
jsou v knize života. Viděti, že ženy ty se
vyznačily při rozšiřování evangelia, jakož pak
ve Filipech Act. 16, 13. nejprv mezi ženami
evangelium se ujalo; nad to pak spolubojo
valy či spolu S jinými zápasily pro evange
lium, mnohé svízely a protivenství nejedno
pro ně podnikajíce. Mezi těmi spoluzápas
níky evangelickými jmenuje ještě Klementa
a jménem jeho míní zvláštní slávu přičiniti
ženám dotčeným, že ve spolku s takovým
mužem boj pro evangelium podnikaly. V
řeckém textu před slovem s Klementem stojí
částice xoť také, také s Klementem, nejenom

totiž se mnou. Klement ten bez mála jest
Klement Rímský biskup, jeden z otců apo
štolských, od něhož list ku Korintanům má
me; aspoň náhled ten již u Origena se na
lezá a vůbec průchod má. Ti ostatné čl jiné
pomocníci, © michž Pavel mluví, Filipanům
veleznámi byli, nám ale neznámi ostávají,
aniž se kde o nich něčeho dovídáme. Do

kládá o nich: Jejich jména jsou v knize ži
vota t.j. zaznamenání jsou oni v knize ži
vota, ač tuto jich já sám místněji nejmenuji
a nevyličuji. O knize života viz Luc. 10,
20. a v Starém Zákoně Ex. 32, 32. míní
se obrazným výrazem tím, že jim Bůh za
to věčné spásy udělí. Kniha smrti nepři
chází v písmě sv., poněvadž, jak vece svatý
Tomáš Agu., Bůh nikoho k věčné smrti ne
ustanovil.
Po těchto zvláštních napomínkách Pa
vel opětně napomínání některá všeobecná
přičiňuje a opětuje přímluvu výše 3, 1. o
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neustálém se v Pánu radování. Dí: Ra
dujte se v Pánu vezdy, opět pravím, radujte
se! V Pánu, vece jak 3, 1. pro víru, na
ději a milost, kteréž jste dostali, křesťany
se stavše. Jakož nikdo nemůže dvěma pá
nům sloužiti, tak ani dvojí radostí, světskou
a právě křesťanskou, se nikdo nemůže Ta
dovati, ješto svět ve zlu jsa pohřížen a po
staven ze zla radost sobě tvoří. Horuj a
vítěziž radost v Pánu nad radostí světa, až
by tato se ztratila v srdci tvém. Augustin.
Kromě Pána není radosti, jak kromě slun
ka není světla. Poněvadž je nejeden svízel
svíral, tudy Pavel opětuje přímluvu: opět
pravím, radujte se. Neustálou radost jim
poroučí, která jiná býti nemůže leč ducho
vní v Pánu, jenž jde z darů Pánem nám
uštědřených a jak Zlatoúst praví, ovšem mo
cna jest všeliký zármutek zapuditi, jak ji
skra v moři snadně se hasí. Tudy světci a
světice Boží neustále se radovali. Ostatně
samovidno jest, že © povaze, ne však 0 je
dnotlivých výrazech radosti mluví.
Kdo nebývá pošmurným, nébrž vezdy
se raduje, ten obyčejně vlídně se k lidem
chová. A k tomu vede Pavel tuto. an dí:
Lahoda vaše známa buď všechněmlidem, Pán
blízko jest; všickni jí zkušujte a skutkem
doznávejte a nikdo na vás nenacházej, že
mrzuti jste a morutni. Ješto dí všem Ut
dem nevyjímá žádného a jest to napomínka
táž, kterou Kristus v horné řeči klade Mt.
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koliv se vám vede, vezdy lahodnou mysl
a radost v srdci zachovávejte, což se nejlépe
vám podaří, když všelikou péči uvrhnete na
Boha I. Petr. 5, 7.; ve všem to jest v každé
věci a v každé záležitosti modlitbou a pros
bou, s dikůčiněním žádosti vaše se oznámí
Bohu. Modlitba a prosba jak Ef. 6, 18. se
liší jenom tím, že modlitba jenom k Bohu se
odnáší a všeliký obsah míti může, ješto pro
sba 1 k lidem se vede a toliko na prosebné
žádosti se vztahuje. Nebezpečno jest, vece
Tertullian, bez modlitby den tráviti, ješto se
všech stran nepřátelé nastražují a my bez
modlitby jsme bezbranni. Díkůčiněné přidává,
ješto jak I. Thess. 5, 18. praví, vůle Boží
jest, abychom vezdy a ve vší okolnosti ra
dostné i žalostné Bohu díky vzdávali a ta
modlitba Bohu se líbí, jenž ze srdce vdě
čného pochází; nebo jak může doprošovati
se nových darů, kdo za dary staré není
vděčen?
Kdo žádosti své tají, ten péčemi skli
čuje se; kdo je ale synovsky a dětinně před
Bohem vynořuje, ten péčí se zbavuje. Ja
kož i sám apoštol blahý následek takového
modliteb před Bohem vylévání vyličuje, an
dí: A pokoj Boží, jenž převyšuje všeliký um,
ostříhej srdcí vašich a myslí vašteh v Kristu
Ježíší. Pokoj Boží jest pokoj od Boha skrze
Ducha sv. v nás působený a značí vniterný
poklid duše a mír mysli, kterým se všeliký
svár vylučuje a veškera bázeň vypuzuje a
blahost po celé duši rozkládá co nějaké pře
dejmutí slávy věčné; nadesýlá ovšem úplné
s Bohem smíření a na něm založen jest vni
terný pokoj ten. Praví o něm, že přesahd
všeliký um, ne pro tu příčinu, že rozum lid
ský pochopiti nemůže vznešenosti a bláhy

o, 4. blaženi krotci, ač tam v ř. a L. textu
jiné souznačné slovo přichází. Lahodou ži
vola vyznačoval se mučeník Lucian (311), že
z obličeje jeho podivná ta lahoda bleskotala
a každého, kdo s ním obcoval, pro Krista
získala. Mohou pak i Filipané lahodu vezdy
zachovávati a nedávati se v ní mýliti proná
sledováními, křivdami, bezprávími a příkořími bením svojím všeliké působení rozumu ne
od jiných utrpenými, ješto Bůh jim příto konečně přesahá a lépe než rozum člověka
men jest a druhdy sám nad bezpravím oním podnáší, povyšuje, ukřepuje a potěšuje. Ro
pomstu vydá, jejich ale lahodu odmění. A to zum lidský sotva přemoci může mocnost
jest, co Pavel klade dále: Pánblízko jest. Při pletě a žádostivosti a tudy nemůže člově
jde druhdy Kristus a spravedlivě souditi bude kovi dopomoci pokoje vniterného a té mra
a ovšem krotkost vaši odmění, ješto krotké vné a svaté síly, kterou člověk všem náva
lidi blaženými sám nazval Mt. 5, 4. a vašim lům světa a všem svízelům života odolává;
nepřátelům odplatí podobně podle zásluhy to se děje pokojem Božím, jejž Duch Božív
jejich. Pánem tedy Kristus a blízí příchod srdce vlívá, když člověk se před Bohem v mo
jeho se míní, ač jiní o Bohu a pomoci jeho dlitbách, prosbách a díkůčiněních rozprostírá.
vůbec slova ta berou, což méně vhodně činí. Sličně se hodí smysl ten k tomu, co apoštol
Při tom ale, aby tím spíše lahodu za předeslal napomínaje: Radujte se, nestarejte
chovali, nemají pro ty svízely a pro ta od se přílišně, modlitby čiňte k Bohu; nebo v
nepřátel Kristových zašlá protivenství aniž těch věcech zavírá se a v nich záleží pokoj
pro jiné věci ani pro nouzi a pro budouc ten Boží, o němž tu mluví. Místo ostříhej
nost mnoho starosti a péče sobě činiti. To čte ř. t. lépe ostříhati bude srdcí vaších a
vece Pavel řka: O nic nebuďte starostlivi myslí vašich v Kristu Ježiš; dodávájim srdce
rozumí se přílišnou péčí Mat. 6, 25. Jak a ukřepuje je přislíbenou záštitou přede vše
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likým škodným vlivem, před úklady dábla i
náhončích jeho, před zlými myšlénkami, před
hříchy, přede všelikou náramnou starostí a
slovem před každým, jenž by tu zajíti mobl
případem. Rozeznává srdce a mysl; srdcem
rozumí sídlo myšlének
či původ jejich vniterný
a svobodný; skrze mysl vovue rozumí výsle
dek rozumu a tudy spolu úminky a úmysly
slovem tím zahrnuje. Podle jiných srdce
značí city a vášně a těch ostříhati bude, aby
pokusbám ke hříchu nepodlehly; mysl zna
mená myslnou stránku a ta ostřežena bude,
aby do bludů nepoklesla. Přidává v Kristu
Ježíši, v jeho víře, v jeho naději, milosti a
lásce, abyste v těch ctnostech rostli a s Kri
stem vezdy úžeji se spojovali. Místo ostří
hati bude čte vulgáta ostříhej; ale čtení lepší
má t. řecký.
Ještě pak apoštol dříve než končiti ho
dlá tento list, některá napomínání přičiňuje,
napomínání všeobecná, jimiž je vzbuzuje ku
křesťanskému smýšlení a jednání. Vece: Osta
tně bratři, cožkoli jest pravdivo, co ctihodno,
co spravedlivo, co svato, co mělo, co dobro
pověstno, to obmýšlejte. Slovem co pravdivo
jest netoliko pravdivost v řeči, přímost a ne

pokrytství se rozumí, nébrž vniterná shoda
s tím, což mravně a myslně pravo jest; co
ctihodno jest, počestno, poctivo, samosebou
zřejmo jest; zahrnuje se, co jest vážno, Čl
sto, cudno a vylučuje se všeliká lehkovážnost
a rozpustilost. (Co spravedliivo vece a ksluš
nosti a spravedlivosti nabádá a zapovídá či
niti křivdu a bezpraví.

(Co svato či dle ř.

stanské větší váha položena býti musela co
na ctnosti člověčenstvu neznámé. Chválou
kázně — slovo kázně v ř. t. nečte se —
znamená chválu, jenž z dobrého chování a z
dobré tedy kázně vychází a velí, aby činil
to, co zjednává u lidí chválu a nikoli káru.
Nevelí po chvále dychtiti, nébrž velí činiti
ty věci, k nimž chvála se ráda a samoděk
poutá. Ty věci káže odmýšlejte, k těm pro
hlídejte.
©Avšak nedosti prohlídati, nébrž i konati
potřebí. Tudy vece dále: Čemu jste se na
učili a co přijal a slyšeli i viděli na mně, to
konejte. Tu napomínání svoje místněji v po
měru sebe k nim vede opět se za vzor jim
vydávaje, čeho lichoapoštolé ovšem činiti ne
mohli. První dvě slova: naučili jstelse a při
jali jste odnášejí se k nauce, dvě slova poslední
vlastně zří ku příkladu, totiž: slyšel a vt
děli na mně. Nepraví již cožkoli, nébrž je
nom co řeč svou obmezujíc na to, co k nauce
mravné patří. Ze slov těch ne zlý důkaz se
o tradici vede, an předpokládá nebýti všecko
napsáno ani v tom ani jiném listě, čeho oni
přece pilni býti měli. Slovo na mně táhne
se ke slovům slyšelt a viděli jste; nevšady
viděli Pavla jednati, aby jeho příklad ná
sledovati mohli, o mnohých věcech měli je
nom vědomost ze slyšení. Leč to jim mě
lo stačiti, aby přece ho následovali. Slo
vo konejte nebéře se výlučně; jak výše ani
slovo odmýšťejte se nebralo výlučně o my
šlénkách, tak ani slovo konejte nevylučuje
úmyslů, nébrž obojí činnost tam i tu Se za
hrnuje a jenom formálně odděluje. Ještě jim
opětně přislibuje se strany Boží, budou-li
k těm věcem, k nimž napomínal, státi, an dí:
a Bůh pokoje bude s vámi a pokoje toho
v. 7., jenž všeliký rozum přesahá, vás při
účastní.

t. co čisto, nepokáleno, neposkvrněno jest;
tím se čistota mysli a skutků schvaluje a
všeliká nestoudnost, nestřídmost a labužni
ctví zapovídá. Slovem co mělo rozumějí se
ctnosti, jimiž si člověk lásku jiných získá a
přede vším vlídnost a laskavost a opak za
povídá se slovem tím všeliká morutnost a
Než list svůj končí, vidí se apošto
rozmrzelost: chce zajisté, aby takovým laho
vděčnost svou za poslané dary vyjeviti.
dným chováním pohané ku křesťanské víře lovi
Praví:
navnazeni a přivábeni byli. Co dobropověstno,
co u jiných lidí dobrou pověst vzbuzuje;
10. Zradoval jsem se pak v Pánu
nebo mnoho na tom záleží, aby křesťanstvo
v dobré pověsti bylo u těch, jenž k němu velmi, že jste opět jednou rozkvetli,
nepřistoupili. Jiní vykládají slovo Ť. evoru« abyste věci pro mne obmýšleli, jakož
co dobrozvučno jest, co dobrý zvuk a hlas
u lidí má a dobrý vítr. Leč rozdíl není té jste 1 obmýšleli, ale jste nepohodu měli.
11. Ne jakožto pro nedostatek to vra
měř žádný, leda ve spůsobu představy.
Ještě shrnutěji uvádí dále napomínku: vím, nebo já jsem se naučil na tom,
jest-h která ctnost, jest-li která chvála kázně. co mám, přestávati. 12. Umím i sni
Ctností, slovem, jenž v N. Z. jenom třikrát žován býti i oplývati, všudy a ve všem
(tu a 1. Petr. 2, 9. 2. Petr. 1, 3.5.) příchází,
značí se vůbec všeliká mravnástatnost ; zřídka vycvičen jsem i nasycen býti i lačněti,
se slova toho u filosofů zamilovaného užívá i oplývati i nuzeti. 13. Všecko mohu
Y písmě, poněvadž na ozvláštné ctnosti kře v tom, kterýž mne posiluje, 14, Avšak
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a jak Zlatoúst dí, nouze jim ruce k nedávání
soužení mém. 15. Víte pak i vy FEi svírala. Nedobře někteří vykládají o nedostat
ku příležitosti a poselství; byl to skutečný ne
lipané, že při začátku evangelia, když dostatek a skutečná nouze byla příčinou, že
jsem vyšel z Macedonie, žádná církev své k Pavlovi přítulnosti zadost učiniti ne
se mnou neobcovala ohledem podatku a mohli.
Aby se ale nedomněli, že raduje se nad
vzatku než vy sami, 16. nebo i do 80
luna jednou „i po druhé ku potřebě mé jich blahobytem pro sebe a pro svůj vlastní
prospěch, tudy odvracuje takové nedoroz
jste poslali. 17. Ne že bych vyhledá umění a vece: Ve jakožto pro nedostatek to
val daru, nébrž vyhledávám plodu, jenž pravém. Neraduji se nad blahobytem vaším v
by se rozhojnil k účtu vašemu, 18. té naději, že nyní nedostatku mému vyhovíte.
Mám pak všecko a oplývám a naplněn Důvod toho udává: Nebo já jsem se mna
jsem přijav od Epafrodita, což jste po učil na tom co mám přestávati. Já vece S
důrazem a oproti jiným, kteří snad jinak
slali vůni líbeznosti, obět vzácnou, pří smýšlejí a se v té příčině chovají; já přestá
jemnou Bohu. 19. Bůh pak můj naplň vám na tom, co mám ve všech okoličnostech
všelikou žádost vaši podle bohatství a poměrech, aniž po cizé pomoci toužím. Ve
svého v slávě v Kristu Ježíši. 20. Bo zdy bohata jest chudoba křesťana, poněvadž
bu pak a Otci našemu sláva na věky více jest toho co má, nežli co nemá; aniž se
bojí nedostatku v tom světě, ješto ji dáno
věků amen.
v Pánu veškerenstva všechno míti a držeti.
Sv. Leo. Naučil jsem se, dí a namítá, že
Při vzdávání díků za poslanou podporu nedostatkům z mládí nebyl uvykl, nébrž co
Pavel jak jinak nemohl po křesťansku a a apoštol teprv jim zvykati přinucen byl. O
poštolsku sobě počíná a díky ty s blaho té spokojenosti a o tom na mále přestávání
přáním a sradostí posvátnou spojuje. Zrado mluví Pavel místněji H. Cor. 9, 8. Tuto
val jsem se v Pánu velmi, dí, totiž radostí pak ji blížeji a zevrubněji a podrobněji vyli
svatou, nesvětskou a obyčejnou a to nemálo, čuje, an dí: Umím 1 snižován býti tioplývati;
nébrž velmi a hojně. Slovo velmí klade pro snižován býti skrze nouzi a nedostatek a jiné
důraz na konci věty. Příčina radosti té veliké svízely jsem se naučil a ovšem tedy i nuzeti
byla, že opět jednou rozkvetli, se rozzelenali a nedostatek trpěti umím: slovo snižován býti
t. j. že jste opět přišli v stav kvetoucí, v širšího jest obsahu, ješto je ale Pavel tuto
stav dobrý, že nehody a nechvíle a nečasové klade oproti slovu oplývati, značí ono totéž
vám přešli. Béře obraz ode stromů, jenž v co nuzeti. Ale i oplývati umím a ani hoj
zimě oprchnou a olysují, z jara a na vesno nost mne nepozdvíhá ani nouze mne nepo
opět pučí a rozkvítají a pokládá, že v ne davuje; což apoštol dále vysvětlujíc praví:
hodách a neblahobytu dlouho trvali, nyní Všudy a ve všem vycvičen jsem ťnasycen býti
ale že opětse jim blahobyt vrátil a za todě i lačněti, i oplývali ť nuzeti. Znal Pavel 0
kuje Bohu a raduje se nad tím blahobytem plývati, vece sv. Ambrož, poněvadž měl bo
jejich v Pánu. Ten výklad příležitěji dopadá hatého ducha, ač pokladu bohatcova nemaje.
k slovům než ten, dle něhož rozkvetlost po Všudy t.j. o každé příhodě; ve všem t.j.
tahují ku péči a lásce Filipanů ku Pavlovi, v každé okolnosti. Vycvičen jsem, navykl
jako by byli nějak na Pavla zapomněli; nyní jsem dle ř. t. zasvěcen jsem, ješto Pavel
ale za danou příležitostí opět na něho seroz užívá metaforicky slova usuvyuc, kteréž 0
pomenuli. Nyní vece, v tom vašem kvetoucím byčejně o zasvěcování se v mysterie se kla
stavu se vám umožnilo, abyste věcídobré pro de. Tím navrhuje, že dostatek i nedostatek
mne obmýšleli, moje dobro časné opečovali a jest nějaká obět a nějaké tajemství, jehož
obstarávali. Toho ale nepravím, jako byste službě nás Kristus vyučil, jak se v něm
byli kdy věcí těch neobmýšleli, nébrž musím chovati přijde; a svatý Rehoř Vel. z toho
vyznati a rád vyznávám, vece dále apoštol, odvětuje, že nuzeti a oplývati beze škody
že obmýšlíte jakož jste Vobmýšleli dříve a ve spásy uměti ovšem k největším umám člo
zdy ; ale neměli jste pohody, nechvíleli jste a věckým přičísti se musí. Ale ze slov těch
tudy jste rozkvésti nemohouce také úmysly odvětují též, že raděj nuzeti a lačněti než
a péče své o mne ve skutek uvésti nemohli. krásti sluší. Bůh sám sobě dostatečen jest
Příčinou tedy, že se Pavlovi hojněji nepro a žádné věci nepotřebuje Z. 15, 2.; člověk
půjčívali, byli zlí časové, nepohody a nedo ale dle výroku Sokratova ku božství se nej
statek jejich, kdež sami o sebe co činiti měli více blíží ten, který na nejmenších potře

dobře jste učinili účastenství vzavše v
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bách přestává. Jakož nak týž Sokrat vida
nádherné věci kupovati říkal: jak mnohých
věcí já nepotřebuji, a z toho bohům díky
vzdával.
Leč i Pavel totéž činí ohledem k Bohu
a aby se nezdálo, že své moci a síle připi
suje takovouto ctnost dostateče či autarkie,
tudy klade dále: Všecko mohu v tom,jenž mne
postuje. Z toho jde, že slovy umím, vyučen
jsem, naučil jsem se, jež nějakým stupňo
váním klade, nevylučuje milost Boží, nébrž na
opak, že to umění, vyučení a vycvičení mi
losti té Boží připisuje, jenž mu z Krista

k moři, chtěje tamtady se do Athén podati. I
ta podpora peněžitá, o níž II. Cor. 11,9. mluví,
ač vůbec od Macedoňanů pocházejíč z velké
části šla z rukou Filipanů, čímž osvědčili,
že rádi dávají podatek dočasný za vzatek
duchovný. Místo ohledem sluší raději přelo
žiti: na účet vzatku a datku; rčení přijato
ode knih účetných, o nichž důchodové či
přijmové a vydajové se znamenají. Za časné
dary dostávali Filipané dle I. Cor. 9, 11. Rom.
15, 27. dary duchovné.
Co vůbec pravil, místněji a podrobněji
doličuje, an dí: Nebo t do Soluna jednou 1
dvakrát ku potřebě mojí poslali jste. Částice
či také zvyšuje důraz; ihned tenkrát, hned
na samých počátcích vašeho obrácení. V ř.t.
m. do Soluna stojí v Soluně t. j. Když já
Pavel v Soluně jsem se nacházel. OnSice
nejvíce vlastníma rukama vydělával sobě živ

jde; všeliká síla k tomu jde a plyne z Kri
sta a považuje tu Krista netoliko co získa
tele a zaslužitele milosti, nébrž co dárce
jejího. "Tudy Bohu díky vzdávej, jenž stojíš
a říkej dle Ž. 39, 3.: Postavil na skálenohy
moje a upravil a zřídil kroky moje. Tudy
vece sv. Bernard: Jakou důvěru dává řeč nost I. Thes. 2, 7. 9. 4, 11. 2. Thess. 3, %.
8., avšak to mu nevadilo, že Filipané pod
tato: Vše mohu v tom, jenž mne posilujej
Nic nevystavuje všemocnost Kristovu ve svě poru mu posýlali, ješto mnoho pracovníků
tlejším světle, než to, že všemocnýmičiní vše vyživováno býti muselo. Poněvadž pak opět
cky ty, kteří v něho doufají. Nebo není-liž mluví o darech, tedy aby se nezdálo, že mlu
ten všemocen, jenž všecko může? Tak ovšem ví to všecko ze zištnosti, tudy předchází to
duch lidský posilněn jsa od Krista může pa nedorozumění a praví: Ne že bych vyhledával
novati nad sebou, aby nepanovala nad ním daru, nébrž vyhledávám plodu, jenž byse roz
žádná nepravost. Jest zajisté všemohutným v hojnil na účet váš. Zvláštní důraz má opěto
vání slova vyhledával. Ostává Pavel v pře
síle moci jeho Ef. 6, 10. Leč aby nezdálose,
že dobrodiními jejich pohrdá a aby nevidělo nosu či v metafoře výšeji počaté o knihách
se, že oni podnikli věc docela zbytečnou, účtových a vece tím, že každý člověk sobě
tudy vece dále: Avšak dobře jste učimli ú knihu spisuje účetnou a v ní znamená, co od
častenství vzavše v soužení mém. Moudře praví, Boha obdržel a co ke cti Boží vydal skrze
že poslavše mu pomoc a podporu účast vzali cbování svaté a ctnostný život, především ale
v soužení jeho a že jste sňali s mých ra almužnou. Chce říci, že právě jim jest snej
menou díl svízelů a na svá je ramena pře větším prospěchem, když Pavlovi podporu
nesli; takto se oni i zásluh Pavlových přiú posýlají, poněvadž činí sobě Boha a Krista
častnili dle slov Páně Mt. 10, 41., Kdo při jako nějakým dlužníkem a píší do své knihy
jímá proroka ve jménu proroka, odplatu pro účetné, co jim Bůh druhdy odplatí. Nikdá s
roka obdrží.
Bohem nebudeme na stejných účtech a vezdy
An ale o darech jejich mluví, tane mu jeho dlužníky ostaneme, aniž kdy, vece Re
na mysli, že právě Filipané s ozvláštní se hoř Naz., stín před tělem předbíhá, ač on
vezdy k němu měli ochotou a štědrotou a tak cení milostiny naše chudým poskytlé, že
nevolí toho mlčením minouti, nébrž k jich za ně nám dluhem býti se praví. Ovšem pak
chvále uvádí to řka: Víte pak ť vy Filipané, almužna neochudí, jak vece přísloví a jak
že při začátku evangelia, když jsem vyšel z když roste tělo, roste také hlava, tak Bůh
Macedonie, žádná církev se mnou neobcovala čím větší kdo dává almužnu, tím většími mi
ohledem podatku a vzatku než vy sami. I lostmi se mu propůjčuje.
Nehledá darů, vece, ale ješto mu po
vy víte, vece, tak dobře jako já to vím. Pě
stěně přidává opět jméno Filipané pro vroucí slali, musel zmíniti se o nich, Cožčiní opětně
svou k nim lásku. Na začátku evangelia, vyličujíc, v jak hojné míře se mu jich do
vece, £. j. když u vás evangelium se nejprv stalo. Vece: Mám či přijal jsem pak všecko
hlásalo, když v Macedonii víra křesťanská a oplývám a naplněn jsem, přijav od Epa
nejprv se zakládala. Místněji určuje čas slovy: frodita, co jste poslali, vůmi líbeznosti, obět
Když jsem vyšel z Macedonte Act. 17, 14.,

abych se do Řecka dostal. Viděti, že Pavel
již tenkráte od nově obrácenécírkve Filipské
obdržel podporu, když se z Macedonie ubíral

vzácnou, příjemnou Bohu. Všecko, čehož jsem
jenom požádati mohl, obdržel jsem; oplývám
a všem potřebám mojim v hojnosti se vy
hovělo a ještě mi nemálo zbývá. Ano na
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plněn jsem, a plnou měrou oplývám. Slova
obdržel jsem, oplývám a naplněn jsem týž
pojem s nějakým stupňováním značí. Ještě
pak dary ty, jež mu poslali, ohledem k Bohu
vystavuje jmenujíc je napřed vůní líbezností
Ef. 5, 2. narážeje na starozákonné oběti, ka
didla, jenž páleny bývajíce k Bohu do výše
se vznášely a vůni líbeznou rozprostíraly,
čímž se znamenalo, že oběti ty Bohu mily
jsou. Po druhé nazývá ty dary oběť vzácnou
a příjemnou Bohu, v týž smysl. Prvním praví,
čím dary Bohu jsou, druhým, čím se strany
Filipanů jsou a co jsou samy v sobě. Tak i
Hebr. 13, 16. vece: Na dobročinnost a sdil
nost nezapomínejte, nebo takovýnu obětmi zí
skán bývá Bůh.
A ovšem, poněvadž takové oběti Bohu
líbezny jsou, Bůh odmění je; což i dále pra
ví: Bůh pák můj naplň všelikou žádost vaši
podle bohatství svého v slávě v Kristu Ježíši.
Dí Pavel: Bůh můj, ponévadž jemu, Pavlovi,
ty dary a oběti věnovány byly a on příjem
cem těch žertev Bohu příjemných byl. Místo
naplň čte ř. t. naplní s lepším právem,a ne
vytýká Pavel želání, nébrž přípověď. Místo
žádost čte t. ř. potřebu vaši všelikou naplní
Bůh, tak jak jste vy (v. 16.) všeliké mojí
potřebě vyhověli; naplní všel'kou a tedy ne
toliko tělesnou, než i duchovnou potřebu. Ne
míní pak dočasné potřeby, nébrž rozumí vy
hovění všem potřebám v blaženosti nebeské,
jak viděti z toho, co přidává, v slávětotiž ne
beské co místě nějakém; jiní instrumentálně
berou oslavou vám odmění v Kristu, ješto v
něm všechna sláva se zakládá a z jeho zá
sluh na lidi plyne. A ovšem snadno jest Bohu
odměniti vás, ješto bohat jest a vším oplývá
hojně, co vás oblažiti může; to praví Pavel
slovy: podle bohatství svého.
Ješto ale věčná spása od Boha se dává,
tudy Pavel přičiňuje ve vděčnosti své doxo
logii: Bohu pak a Otci našemu sláva na věky
věků amen. Otci, praví, podle toho, že nás
syny svými učinil Rom. 8, 15. a tudy také
dědici své slávy. Tím spolu na um dává, že
co dobrého vykonali, nemají sobě připiso
vati, nébrž i za to, že to vykonati mohli,
Boha velebiti. S tím velebením Božím končí
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list svůj a přidává jenom některá obecná po
zdravení. Dí:

21. Pozdravte všechny svaté v Kri
stu Ježíši. 22. Pozdravují vás ti, co se
mnou jsou bratří. Pozdravují vás všickni
svatí, ozvláště pak ti z císařova domu.
23. Milost Pána našeho Jesu Krista s
duchem vaším. Amen.
Smysl slov těch přístupen, aniž potřeben
jest výkladu nějakého. Všechny svaté či dle
ř. a l. všelikého svatého pozdraviti velí žád
ného nevyjímaje, což lépe singulárem se vy
jadřuje. Pozdraviti velí v Kristu, t. j. tím po
zdravením, jímž se pozdravují ti, kdo v Kri
stu žijí a oddychají. Nevelí jak jinde Rom.
16, 16; I. Cor. 16, 20. IT. Cor. 13, 12., aby

se vespolek pozdravili svatým polibením, po
něvadž nejprvnější příjemce listu dle 1, 1.
presbytery a biskupy býti předpokládá; tak
i 1. Thess. 5, 26. Dále je pozdravuje od bra
trů, jenž se mnou jsou vece, jimiž rozumí
obor křesťanů v Římě a před jinýmity, kteří
v evangeliu pracovali, Pavla navštěvovali,jemu
sloužili. Výše 2, 20. praví je nemíti žádného
u sebe stejného smyslu; leč přece nezdráhá
se i ty, jenž mu tak mili a přítulní jak Ti
motheus nebyli, bratry svými nazývati srdce
prostranné maje. Dále jim vzkazuje pozdra
vení ode všech bratrů, t. j. od křesťanů, jenž
přítomní mu byli a obzvláště od těch, jenž
z domu císařova jsou, totiž z palácu císa
ře Neróna sluhové, kteří, jak vece Zlatoúst,
pro krále Krista všemi věcmi královskými
pohrdali. Které osoby se tu míní, bylo
ovšem Filipanům dobře povědomo, nám ale
jistoty tu dojíti nelze. Bájeno druhdy, že
se Pavel se Senekou a s Lukánem básní
kem scházel, ano i listy mezi Pavlem a Še
nekou vymyšleno ; martyrologium římské
jmenuje při 10. a 17. máji dva muže z če
ledě Nerónovy co mučeníky, Evillia a Tor
péta. Končí co nejslavněji a nejlaskavěji žá
daje milost Pána našeho Ježíše Krista; s
duchem vaším či jak lépe čte ř. t. se všemi
vámi. Amen.

SV. PAVLA
LIST KU KOLOŠANŮM,
PŘELOŽEN A OBŠÍRNĚ VYLOŽEN

PRACÍ

DR. FRANTIŠKA SUŠILA,
NĚKDY PROFESORA THEOLOGIE A Č. KANOVNÍKA V BRNĚ.

List ku Kološanům.
I. Frygie, provincie maloasiatská, rozpadala připisuje 1,57., že on jest ten, od něhož Ko
se za dnů, o ktérých tu jednáme, za dnů sv. lošané jako i Laodiceané evang. přijali. Jak
Pavla ve dvě hlavní části, ve Frygii velkou a sám Epafras obrácen byl, nikde se nedovídáme;
malou. V první části se na úrodné krajině v avšak zdá se, že ho Pavel již při první své
trojhraně proti sobě nalézala tři města, Hiera po Frygii pouti víře získal, ač ovšem i to mo
polis, Laodicéa a Kolosa či Kolasa, o níž nám žno, že Pavel se s ním v Efesu při svém té
jedině řeč býti může. Leželo město Kolosa ne měř tříletém pobytu seznámil, jej obrátil a ke
daleko ústí řeky Lyku do Meandraa bylo za službě evang. Kristova posvětil. Z toho, žev
starší své doby, za Herodota a Xenofonta, mě čele našeho listu Timotheus se uvádí spolu s
stem velkým a bohatým, avšak za Seleucidů a Pavlem, právem se soudi, že i Timotheus ně
ještě více za Římanů mnoho pokleslo a ovšem jakou měrou při založení církve Koloské úča
bylo mezi všemi městy, k nimž ap. listy po stnil se. Před pobytem Pavlovým v Efesu ta
slal, nejchatrnějším městem. Ještě za Neróna církev založena nebyla, an byji byl Pavelji
nedrahně po odeslání tohoto listu ode Pavla stě Act.18,23.na své okružné pouti navštívil.
MI. Ale proč Pavel napsal list Kološa
Kolosa jak i Hierapolis a Laodicéa zemětřesem
1. 64. spustošena byla. Od té doby již se ni nům? Otázka to nutná, i při této epištole se
jak k blahobytu nemohla zmoci a více a více vrací a odpovědi své se domáhá. Když ap. v
se ztrácela, až i jména svého pozbyla, dle Římě se zdržoval, přibyl k němu do vězení
svědectví Theofylaktova v kommentáru do li Epafras a uvědomil jej o stavu církví v Ma
stu našeho za věku jeho ve dvanáctém století loasii a o nebezpečích, jenž jim z bludů no
Chonam? (Xavas) prozvána byvši od debry, vopovstalých a se rozplizujících hrozí. Ap.
ve které Lykus po některý prostor v zemi jak 2, 1. viděti nemalou starostí byl sklíčen
zanikal. Za dnů našich nepatrný městys pode o církve křesťanské, jež sám zarazil; ovšem ale
péče o jiné Maloasijské církve od stoupenců
jménem pozdějším Chonus se spatřuje.
II. Pavel sice do Frygie Act. 16, 6. s Ti svých založené tím větší býti musela. Uslyšel
motheem a Sylvánem přibyl na své po koncilu on odEpafry, že v Kolose víra se rozprostra
Jerusalémském 1.52. předevzaté cestě a z dá ňuje a hojné ovoce nese 1, 3.n.; ale uslyšel
lejšího vypravování Lukova Act.18, 23., kdež také, že nejeden bludař se v mysla srdce Ko
o potvrzování učeníků ve Frygiiřeč jest, vidí lošanů vluzuje. Bludaři ti pocházeli ze Židov
se, že s úspěchem se potkal ihned připrvní stva, ale nebyli to obyčejní Zidovatelé, kteří
své Fryžanů návštěvě; ale do města Kolosy na zachovávání St. Z. prostě doráželi a za
nepřišel ani do Laodicéy. Viděti to ze slov chovávání to i pohanům vnucovali, nébrž byli
našeho listu Col. 2, 1., kdež mezi ty, kteří ne to bludaři židovští, kteří své židovství s gnósou
viděli tváře jeho vpleti, též Kološany počítá; či gnostickou spekulací spojovali a tu bludnou
také ta okoličnost, že 1,23.25. teprv o svém spekulaci co vyšší nějaký výkvět křesťanské
apoštolství Kološany vyučuje, tomu nasvěd nauky na mnoze vystavovali, pod zámyslem
tím veškeru víru křesťanskou podvracujíce.
čuje, že Pavel v Kolose dosud nikdá nebyl,ja
kož pak nikde v listě našem ke svémuunich Nemíjeli se oni s velikým výsledkem; jejich
pobytu se netáhne, čeho by zajisté nebyl opo výmluvnost, jejich postavná učenost, jejich ta
menul. Leč nejsme v nesnázi udati muže, kte jemnůstkování a napohledná jejich mravná
rýž církev ve Frygii a jmenovitěv Kolose za přísnost nejednoho netoliko pohana, nébrž i
ložil. Jest to Epafras, rodilý Kološan, jemuž pravého křesťana do sítě bludařství jejich ulo
Pavel 4, 12.13. svědectví dává, že se mnoho vovala. Není jejich soustava docela z listu na
snaží a stará o věrce Koloské i Laodicejské. šeho průzračna a zřejma, ale toli prosvitno
Jemu, jejž nejmilejším spolusluhou Kristovým jest, že se vnauce jejich základové a zárodové
a sluhou Páně věrným nazývá, zřejmě Pavel pozdějšího židovského gnosticismu zahrnují,
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Mluvili oni o potřebě obřízky a o rozdílu po
travy a pokrmů 2, 11. 16. po židovsku, ale
mluvili též o nějakém spojování se s vyššími
bytnostmi mnohočetnými a mnohomocnými,
nauku o anjelech zneužívajíce, přetvořujíce a v
báje proměňujíce. Výmysly ty své bájivé za fi
losofii svrchovanou vydávali 2, 8.a pýchu svou
skrze domnělou pokoru a poctu anjelův a té
lesnou askésu přikrýti a zahaliti uměli. Nauka
ta jejich theosofická obzvláště se povaze Fry
žanův zamlouvala, národu k blouznivosti nad
míru pochylému; ale spolu každému nepřed
pojatci zřejmo bylo, že se jí veškero křesťan
ství z kořene vyvracuje, ana Krista neuznávala
za hlavu 2,19., nébrž nějakou podřadnou ro
lou jenom jej obmýšlela, o stvoření světa ne
sličně smýšlela a hmotu a látku co ode zla
pochodilou považovala a tudy nesmírnou aské
sou tělo hubila2,23, K soustavěoni posudje
ště nevynikli a tudy se vysvětluje, kterak u
čencové dnešní v udávání naukjejich a v po
jmenování a vyličování soustavy jejich se rů
zní a jedni je za Epikurovce, jiní za Pythago
rovce, jiní za Platoniky aneb za Stoiky, jiní

4,16. také sLaodiceany sdělen býti měl. O
statně dokládáme ještě, že se některým vidělo
vyhotovení listu našeho do vězení v Césaree po
ložiti Act. 24,23. Leč co Pavel 4,3. 11. praví,
přiléhá jen k okolnostem jeho v Římě a náhled
ten, že list náš v Rímě psán, od starodávna
vůbec se přijímá. V Césaree Pavel neměl bez
pečné naděje propustu a dokonalé svobody, aniž
k orientu, nébrž neustále k Rímu prohlédal.
O pravosti listu nebudeme se rozprostraňovati,
ana od dob nejstarších beze vší pochybnosti
se přijímala, od Irenéa haer. 3,14,1. a jinde
a od ještě staršího zlomku Muratoriova 0
svědčena a od Euseb.h. e. 3,25. za průvodnou
uznána byvši. Na výmysly některých kriti
ků, jenžto z nedorozumění místům některým
list náš v pochybenství brali, není se ohlé
dati, ješto důvodové jejich pražádné váhy
nemají, stranni, matni, níčemní a na pou
hých libůstkách založení jsouce.
V. Rozbírá se list náš, jak obyčejně také
při jiných listech Pavlových nalezáme, na dvě

a za
Essey
jiní
za
jinaké
drželia
jinými
jmény
nazývali. Co výsledek všelikého badání o nich
se vyskýtá, že byli židovští Gnostikové, u nichž
ale soustava později vyvinutá v listu našem v
zárodcích jedině se spatřuje. Proti těmto blu
dařům, jejichž nauka tak mnohostranněslibna
a svůdna byla, ap. Pavel v našem listě vy
stoupá a všelijak k tomu prohlédá, aby ty
nauky, proti nimž bludové ti čelili, v náleži
tém světle a důrazu se vyskýtaly a ty strán
ky víry křesťanské důvodně se upevnily, jenž
za ohradu spásy v Kristu slouží.
[V. List náš psán byl v Ríměv okovech,
jak ze samého listu 1,25.4, 18., kdež 0 vaz
bách ap. mluví, vysvítá. Psán bezmála o něco
později než list k Efeš., což souditi lze z toho,
že při listu k Efeš. Timothea při Pavlu ne
bylo ještě, ovšemale tenkráte, když Pavel list
náš Kološanům hotovil. Týžpak Tychikus, jenž
1.61. Jist k Efeš. donesl, také nosičem našeho
listu se býti klade spolu s Onésimem Kološa
nem 4, 7. n.; a než se Tychikus z východu
vrátil, ovšem nemalá doba uplynula. Přece ale
psán list náš dřívějinež epištola k Filip., ješto
v listu ku Kološanům žádné zmínky o svém z
okovů vysvobození nečiní, ana naobrat v listu
k Filip. naděje brzkého ze žaláře vyváznutí
zřejmě problýská. Tak nejedni věcsi předsta
vují, dvojí poselství Tychika přijímajíce. Jiným
ale se vidí mnohem podobněji býti, že oba li
stové k Efeš. i ku Kološ. stejnou dobou i s
listem ku Filemonovi ode Tychika i Onésima

do Asie se dostali, jak jsme vůvoduklistu k
Efeš. postaveném věc vyslovili. List ten dle

části, dogmutickou a mravoučnou. V první Čá
sti dílem vývojně dílem výbojně pokračuje a
tímto spůsobem si vede. Pozdraviv čtenáře vy
jevuje radost nad jich obrácením žádaje, aby
dále v známosti Krista prospívali a vystavuje
Krista Pána vznešenost co hlavy církve a Spa
sitele povšechného, v němž plnost božství by
tuje, sebe pak co hlasatele tajemství těch vzne
šených od věků tajených kap. I. V II. kap.
přechází od stanovného vyučování kodmítání
bludných nauk a vyjeviv svou starosto Kolo
šany vystříhá je obšírně od. bludů těch, jenž
na se roucho filosofie vzaly a spásu v Kristu
danou vylíčiv odvracuje je od obřadův pově
rečných, od ducha Kristova odchodných a zhola
ješitných. V kap. III. přechází k části druhé,
mravoučné a napomíná, aby s Kristem po
vstavše žili životem právě duchovným, všech
nepravostí se vystříhajíce a všelikých ctností
pílejíce. Na to 3,18. ode všeobecných předpisů
sestoupá k obzvláštním povinnostem mužů,žen,
dětí, rodičů a (vkap. IV.) pánů a otroků. Na
čež je vyzývá ku přímluvám či moditbám za
sebe a za všechno křesťanstvo a k opatrnému
s nekřesťany obcování. Končí pozdraveními a
zprávami a velením, aby o list ten se s Laodi
ceany sdělili, sami pak od nich si listu jejich
vypůjčili. Patří list náš mezi nejvýtečnější li
sty Pavlovy, horovnost a vznešenost myšlé
nek tu neobyčejnou nalezáme a dogmatičtí
vývojové jeho povahu filosofickou a spekula
tivnou do sebe mají, jak jinak býti nemohlo,
an gnósa nepravá jenom pravou gnósou pře
konána býti mohla. Pro velepříbuzný obsah
svůj listové dva, náš ku Kološanům a onen k
Efešanům se vespolek vysvětlují a doplňují,

Hlava I.
Pozdravení předeslav 1. 2. vzdává díky Bo
hu 3—8. za víru a lásku Kološanů spolu
prose 9—13., aby vzrůst brali ve víře
a svrchované ctnosti došli. Jedná dále
14—23. o vznešenosti Krista, jeho nade
vším stvořenstvem prvotnosti a 0 jeho
smíření světa s Otcem. Posléze jeví ra
dost svou, že mu dáno, býti služebníkem
Kristovým k rozšiřování mezipohany spá
sy a slávy jeho. 24—29.

1. Pavel apoštol Ježíše Krista skrze
vůli Boží a "Timotheus bratr 2. těm,
jenž jsou v Kolose svatým a věřícím
bratrům v Kristu Ježíši. 3. Milost vám
a pokoj od Boha Otce našeho a ode
Pána Jesu Krista. Děkujeme Bohu a
Otci Pána našeho Jesu Krista vezdy za
vás modlíce se 4. uslyševše o víře vaší

v Kristu Ježíši a o lásce, kterouž máte
ke svatým všechněm, 5. pro naději,
jenžto složena jest vám v nebesích, o
které jste slyšeli ve slově pravdy evan
gelia, 6. kteréž přišlo k vám jakož i
po všem světě jest a plodonosí a roste
jakož mezi vámi ode dne, co jste usly
šeli a poznali milost Boží v pravdě, 7.
jakož jste se naučili od Epafry milého
spoluslužebníka našeho, jenž jest věr
ným pro vás služebníkem Krista Ježíše,
©. jenž také oznámil nám lásku vaši v
duchu. 9. Protož i my ode dne, co
jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás
modliti se a žádati, abyste byli naplně
ni doznáním vůle jeho ve vší moudro-
st1 a rozumnosti duchovné, 10. abyste
chodili důstojně Boha, ke všeliké zalí
benosti, ve všelikém skutku dobrém plo
Syaty Pavol

donosíce a rostouce ku doznání Božímu,
11. všelikou silou posilování jsouce po
dle moci veleby jeho ke vší trpělivosti a
dlouhomyslnosti s radováním, 12. dě
kujíce Bohu Otci, jenž nás udostojil
dílu losu svatých ve světle, 13. jenž
vyprostil nás od vlády tmy a přenesl
do království Syna lásky svojí.
Počíná Pavel obyčejným spůsobem, ja
kýž v ostatních listech jeho nalezáme a jme
nuje se apoštolem Jesu Kristovým po vůli
Boží, jak I. Cor. 1, 1. II. Cor. 1, 1. Eí. 1,
1. naskýtaje tím, že se nevetřel sám v úřad

svůj, nébrž že zvláštním spůsobem od Boha
povolán byl. K apoštolství svému pak se
táhne, aby hned na počátku ukázal, že on
co vyslanec Kristův ovšem právo i povinnost
má, proti zaběhlým bludům vystoupiti. [I
zde jmenuje spolu Třmothea, jenž bezmála
o církev Koloskou zásluhy získal sobě a na
zývá ho bratrem ne po apoštolství, nébrž
podle křesťanské víry. Píše pak svým a Ti
mothea jménem těm, jenž jsou v Kolose sva
tým a věřícím bratrům v Kristu. Křesťany
v Kolose trojím názvem zdobí a místněji
určuje. Nejprv je zove svatými, poněvadž od
Krista posvěcení jsou a spolu povoláni, aby
Bohu sloužili dle slov Zachariových Luc. 1,
15. ve svatosti po všechny dni života.

Mí

stněji ještě je nazývá věřícíminamykaje, kte
rak svatosti života došli a vezdy více dochá
zejí; posléze je nazývá Oratry namykaje, že
se vespolek přese všecky rozdíly věku, ná
rodnosti, pohlaví a stavu, co bratři povato
vati a milovati mají. Přidává v Kristu Je
žíst a tím uvědomuje, že bratrství to, jakož
1 víra a svatost jejich spočívá v Kristu, co
v původu a v živlu svém. Mohl slova tato
vypustiti; leč dílem mu bylo sladko jméno
Páně, že je často na jazyku míval, dílem
také přípisové listu nějaký ráz diplomatický
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Kol. Í, 1—13. Pozdrav, dikůvzdání d prosba, za vzrůst Kol. ve všech ctnostečii.

jsou v něm Gal. 3, 28. Ač láska všechněm
lidem, 1 nepřátelům se propůjčovati má, pře
ce nejbližší obor její, V němž se obzvláště
pohybuje, jsou domácníci a domovníci víry
Gal. 6, 10. ti, jenž stejnou s námi víru vy
znávají.
Lásku tu tím více a spíše prokazovali
všechněm křesťanům pro naději, jenž složena
upotřebovati. ZŽelá pak i Kološanům všeho jest vám v nebesích, vece Pavel; aby totiž
dobra, an píše: Milost vám a pokoj od Boha neřekl někdo, dí Zlatoúst, jaký zisk budou
Otce našeho a ode Pána Jesu Krista. Známá oni míti za lásku a skutky její, jimižto se
to formula ode Pavla ve všech listech uží křesťanům všechněm tak obětovně a štědře
vaná a od nás v předešlých listech vysvě propůjčují, tudy odkazuje, že tím sobě ve
tlená, kterou počátek a účel díla Kristova liká dobra v nebesích zjednávají. Bez na
vystihá. Viz o tom Rom. 1, %.; ostatně na děje takové nelze obejíti se přírodě lidské,
našem místě nejeden starý rkp. řecký nečte jenžto se nutně k blaženosti nese. Nadějí
slov Pána n. J. Kr., ale co přídavek po tuto očividně rozumí předmět naděje, to jest
zdější se považovati nemohou, ješto jim věčný život, a o něm praví, že složen jest v
ACEG a X. svědectví dává.
nebesích schován, maje dán býti jim časem
Tak přeslav apoštol pozdravení přistou svým. Naráží na odplaty při veřejných hrách
pá k vytýkání věcí, které s nimi sděliti ho u Řeků, kteréž se pro vítěze ukládaly a
dlal. A tu mu leží na srdci poděkovati je uchovávaly 2. Tim. 4, 8. A naráží též na
ště dřívěji za milost obrácení Kološanů na rodiče, jenž dětem svým poklady uklá
víru křesťanskou. I dává průchod citu tomu, dají za dědictví. Podobně mluvi Petr 1. P.
řka: Děkujeme Bohu a Otci Pána našeho 1, 4. o dědictví, kteréž se chová v nebesích
Jesu Krista vezdy, za vás modlice se. Dí v všechněm, kdož ho dosáhnouti hodni budou.
plurále činíme díky zahrnujíc 1 Timotbea; dí Ze slova složena, uložena jest vyniká, že na
Bohu a Ořci, jak Ef. 1, 3., že nám Bůh je děje ta jsoucna jest, nemajíc teprv nějakého
nom tou příčinou, že Oteť jest Jesu Kri základu vyhledávati a předmětu se domáhati.
stův, milostiv jest a nás spasením obdařil a Jest pak uložena v nebesích a tudy nade
že proto Boha nejvíce ctíti a milovati máme, všeliký pomysl jest vznešená. Ta pak bla
poněvadž nám dal Krista za Spasitele. Slovo ženost věčná jista jest nespolehajíc na do
vezdy může se buď se slovem děkujeme, buď mnění pouhém nějakém, nébrž základ majíc
se slovem modlíce se pojiti; poněvadž ale v jistotě slova Božího. Což praví apoštol
hlavná myšlénka tuto jest děkování, tedy řka: Kterou jste slyšeli ve slověpravdy evan
lépe se poutá se slovem děkujeme a apoštol geha. V ř. t. čte se dříve slyšeli zoo0nxov
vyslovuje tu neustálé své díky; níže teprv care dříve než jste ji přijali a okusili. Ve
v. 9. mluví o ustavičných modlitbách. Slovy slově, t. j. skrze kázaní pravdy; genitiv pra
sa vás modlíce se udává dobu, kdy za ně vdy jest genitiv předmětu a genitivem evan
díky činí, t. j. když se za ně modlí. Jiní gelia se pravda místněji určuje co taková,
ovšem pojí slovo vezdy se slovem modlice se, jenž jenom v evangeliu se dává a z evange
což méně zdá se vhodným. Příčinu díkův lia se čerpá. Leží v tom, že evangelium
těch naznačuje Pavel býti: Uslyševše o víře čirou a pouhou pravdu chová a ješto pra
vaší v Kristu ad o lásce, kterouž máte ke sva vda jenom jedna jest, že mimo evangelia
tým všechněm, pro naději, jenž složena jest pravdy není. Někteří genitiv evangelia mají
vám v nebesích. Předmět díků Pavlových za genitiv přístavku pravdy, jenž jest evan
jest tedy víra a láska Kološanů. Víra v Krt gelium, což týž smysl dává. Má při těch
stu jest víra v Krista a Kristus se považuje slovech na mysli bludaře, jenž jinde nežli v
s té strany, že víra Kološanů v něm spolé církvi Kristově pravdy hledali. V trojici
há a vězí. Viděti z toho, že víra jak láska ctností dotčených, víry, naděje a lásky spo
a kaděje jest darem Božím, an za ně Bohu čívá svatost křesťanská a tudy jim mohl s
děkuje; ze slova slyševše odvozují, že Pavel počátku dáti titul svatých, ješto na nich ctno
v Kolose nekázal; ač důvod ten chatrným sti ty vychvaluje. Aby ale tím přivinutěji se
jest, věc sama jest jista Děkuje dále za toulili k evangeliu, aniž vnikáním bludařů se
lásku, kterouž mají ke všemsvatým, t.j. kře svésti dali, předkládá jim Pavel velikou tu
sťtanům jak domácím tak přespolním, ješto společnost, ve kteréž se přijetím víry nachá
v Kristu není rozdílu mezi barbary a vzdě zejí; nebo dle slov Zlatoústa přemnozí lidé
lanci, Židy a pohany, nébrž všickni jedno ze množství společníkův potvrzení berou,

na sobě pronášeti jsou povinni. Dokládáme,
že slovo svatým považuje se Co přídavné a
že k němu slova v J. Kr. se táhnou také.
V ř. t. stojí jenom v Kristu beze slova Je
žíše. Ostatně věc nepatrna a nevýznamna
jest, že svatým atd. píše a neklade slova
církvi, jak se to při jiných listech stává; ne
musel apoštol všady téže sajmy či šablóny
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Dí o evangeliu: jenž přišlo k vám, ja
kož i po všem světě jest a plodonosí a roste,
jakož mezť vámi ode dne, co jste uslyšeh a
poznali milost Boží v pravdě. Místo přišto
stojí v Ť. t. bytuje, přítomno jest; přišlo k
vám a zůstalo u vás a panuje mezi vámi.
A netoliko mezi vámi, nébrž jest po všem
světě, t. j. po veškerých krajinách říše řím

ské, anó snad i za hranicemi jejími. Hyper
bolicky mluví, ale ovšem z toho patrno, že
víra křesťanská hned na počátku v nejod
lehlejších od sebe krajinách skrze apoštoly
do celého světa rozešlé se rozhlásila. Neto
Jiko ale se nalezá evangelium všady, nébrž
i působivou moc svou vynořuje a plodonosí
a roste.. Slovem plodonosí vytýká působivost
nauky Páně ve vněšném 1 vniterném životě;
plodonosí, nese ovoce dobrých skutků a sva
tého Života, moc svou vyvírá napravováním,
ukojováním a oblažováním lidí. Slovem roste
vytýká rozprostraňování a rozšiřování se e
vangelia, roste t. j. více a více vyznavačů do
sahuje a více a více míst na zemi zamě
stnává. Vzato rčení obrazné to ode stromu,
jenž roste a plodonosí spolu. Při tom se
odvolává Pavel na jejich vlastní zkušenost,
an: dí: jakož mezi vámí totiž plodonosno a
rostlivo; slovy těmi pochvalnými je k vět
šímu prospěchu vzbuzujíc a dokládaje, že
ten blažený úspěch seu nich nalezá již hned
z počátku, ode dne, vece, co jste uslyšel a
poznali milost Boží v pravdě a že se tedy
ničím v té příčině neobmeškali. Milost Boží
jest ta milost, která se v evangeliu zvěstuje
a dává a milost B. tu oni uslyšel t. j. ví
rou přijali a jí doznal t. j. dokonalého o
ní přesvědčení nabyli, poznali v pravdě, pra
vdivě, skutečně, životně; předložka v se sub
stantivem se klade místo adverbia, jak se to
1 jinde děje, na př. Sap. 1, 1. Smýšlejte o
Bohu v dobdrotět. j. dobře. Pravým a pra
vdivým bylo to poznání, ješto bezbludno a
bezvadno bylo. "Tím osvědčuje, že ta víra,

které se naučili, byla víra pravá a že ovšem
na ní přestávati mohou, čímž nemalého po
těšení a okřepení jim přičiňuje.
Dále i tím pravost nauky, kterou přijali
stvrzuje, an jim ukazuje na nástroj člověcký,
kterým u víře vyučení byli. Praví dále totiž:
Jakož jste se naučili od Epafru, milého spo
lusluhy našeho, jenž jest vérným pro vás slu
žedbníkemKrista Ježíše. Jakož vece a potvr
zuje, že spůsob, jakým je vyučil Epafras,
pravý byl a že čiré pravdě se od něho na
učili. Epafras byl, jak jsme v úvodě pravili,
zakladatel církve v Kolose; zdá se, že ho
Kološané ku Pavlu poslali, jak tam Filipané
Epafrodita. Jmenuje ho Pavel spolusluhout.j.

sluhou Kristovým, jakým Pavel a Timotheus
byli; podle Filem. 23. byl spoluvězněm apo
štolovým a zdá se, že apoštolovi v okovech
sloužil po čas některý v evangeliu v Rímě.
Uvádí o něm ještě: jenž jest věrným pro vás
služebníkem Jesu Kristovým, jenž vám věrně
sloužil v evangeliu, kázaje a všelijak milostí
Božích vás účastnými čině. Chválí Epafrovo
u nich apoštolování a biskupování a nedobře
někteří slova ta o službě Pavlovi propůjčené
vykládali. Ta pak chvála Epafrova měla je
utvrditi v přijaté od něho víře, aby se od
„ní odšinouti nedali. Ale i 40,co ještě o chvá
lení Epafrem lásky Kološanův uvádí, mělo
důvěru a lásku Kološanů k tomu muži zvět
šiti a je u víře jím přijaté utvrditi. Jenžtaké,
dí, oznámil nám lásku vaši v Duchu. Vyje
vuje tím, odkud se dověděl o té lásce Kolo
šanů, o nížto výšeji mluvil v. 5.; rozumí lá
sku křesťanskou vůbec, jak o ní výše řeč
byla a dokládá v Duchu totiž svatém, aby
vylíčil tu lásku co pošlou z Ducha sv. a co
takovou, jenž v Duchu sv. co živlu svém za
kládá se a pohybuje. Není láska vaše tělesna
a pletska, nébrž duchovna. Láska ta nepo
vstává skrze pletské a zemské věci, ani oby
čejem, dobrodiním, povahou, zlatem, hosti
nami a podobnými věcmi se rodí, nébrž S
nebe jest, vece Zlatoúst, a tudy věcmi těmi
také se neruší, nébrá pevna jest, jak pevná
jest vazba Ducha sv. A sv. Augustin vece:
Miluj každý bližního jak sebe samého. Již
pak nikdo sobě není otcem, ani synem, ani
pokrevencem, nébrž člověkem jest. Kdo mi
uje bližního jako sebe samého, musí to v
něm milovati, čím on sám sobě jest, musí
člověčenství v něm milovati.
AŽ posud, můžeme říci, se prostírá dí
kůčinění Pavlovo; odtud se vine modlitba a
prosba jeho za ně k Bohu až do v. 12. Po
číná: . Protož t my ode dne, co jsme to usly
šeli, nepřestáváme za vás modliti se a žádatt,
abyste bylů naplnění doznáním vůle jeho ve
vší moudrosti a vozumnosti duchovné. Oči
vidně se slovo Protož táhne ku předešlým
o Kološanech chválám a značí: pro ten váš
úspěch ve víře, v lásce a v křesťanském ži
votě. I my, vece, já a Timotheus, a staví se
naprot: Kološanům povídaje co činí k úspěchu
jejich, pověděv dříve, co se od nich za tou
příčinou dálo. Nepřestáváme žádati a prositi,
slovem nepřestáváme vynořuje lásku a hor
livost svou a ukazuje, jak mu předmět prosby
„na srdci leží. Jde z toho, že za svěřence
modliti se dlužno každému knězi a Samuel
1. Reg. 12, 23. pravil k ldu Israelskému:
Odstup ten hřích ode mne, abych přestal mo
|
dliti se za vás, Nlova modhti se a žádati
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mají se k sobě co všeobecnost a zvláštnost
a posledním slovem chce vytknouti předmět,
k němuž se ta modlitba děje. Vystihá pak
předmět ten slovy: žádati, abyste byli nupl
nění doznáním vůle Jeho, t.j. Boží, an k Bohu
se prosba děje. Slovy těmi, vece Zlatoúst,
ani dokonalými ani nedokonalými jich býti
neklade; nedí abyste přijah známost tu, nebo
již ji měli, nébrž dí: abyste naplnění byli.
Někteří dle toho, co ihned v. 10. o svatém
obcování praví, rozumějí vůli Boží to, čeho
Bůh od lidí v životě zachováváno míti žádá,
leč jiní lépe a vhodněji ku poznání rad a
uložení Božích o věčné spáse lidské slova
ta táhnou. Dí doznání t. j. dokonalé poznání,
ješto stojí čz/yvocis a ne pouhé slovo yvácu.
Kterakým spůsobem se to dokonalé poznání
u nich díti má, udává Pavel slovy: ve vší

nositi ve všelikém skutku dobrém, aby žád
ného skutku dobrého, jejž jim vykonati možno,
neopomíjeli. Velí dále, aby rostli ku doznání
Božímu každodenně ve vědomosti tajemství

Božích prospívajíce; prospěch ten závisí od
vykonávání dobrých skutků čili od svatého
a dokonalého života. Cím kdo svatěji žije,
tím více vnikati může v tajemství Boží a jim
vyrozumívati, ješto naproti tomu zložádost
člověka mrákotou obstihuje, že při vší uče
nosti člověk věcem svatým nerozumí. Tudy
sv, Pavel prospěch a pokrok v poznání Božím
klade co výsledek aneb co následek úspěchu
v dobrých skutcích.
Druhou větu, ve kteréž spůsob Bohu se
zalíbiti vystihá, klade dále řka: Všelikou
silou posilování jsouce podle moci velebyjeho
ke vší trpělivosti a dlouhomyslnosti s radostí,
Přemítaje apoštol, jak nesnadna jest stezka
spásy a jak mnohé překážky vadí člověku
na přechodu od skutků k vědomosti a od
vědomosti ke skutku, ješto i zlé žádosti vla
stní i podvody a nástrahy bludného učení
překonati potřebí; přemítaje to, díme, apo
štol mluví o posilnění Božím a sice všelikou

©moudrosti
arozumnosti
duchovné.
Moudrost
prostranněji se prostírá svým ponětím než
rozumnost, která se k rozumu potahujeaslo
vem opatrnost Ef. 1, 8. přeložena býti může,
jsouc slovu goovnow Souznačna, a obratnost

k upotřebení znamenajíc, ana moudrost se
ke všem ducha mohutnostem potahuje; tamta
moudrost značí rozhled v tajemstvích Božích,
tato se ku mravnosti odnáší. K obojí se tá
hne slovo ďuchovné t. j. od Ducha B. spů
sobené, nebo člověk pletským jsa nechápe
od sebe věcí duchovných 1. Cor. 2, 14., né
brž k vyrozumění jim pomoci Ducha sv. po
třebuje.
K čemu jim ale onoho svrchovaného po
znání ve všeliké moudrosti a rozumnosti žádá,
to udává dále pravě: abyste chodili důstojně
Boha ke všeliké zalíbenosti ve všelikémskutku
dobrém plodonosíce a rostouce ku doznání Bo
žímu. Jak jinde tak i tu spojuje s vírou ob
cování a velí, aby obcovali důstojně Boha či
jak čte ř. t. důstojné Krista, t. j. tak jak
sluší na ty, kteří se ku Kristu co Pánn a
Spasiteli svému znají. To ale ne ledabylo se
od nich má díti, nébrž mají tak choditi svatě
ke všeliké zalíbenosti Boží totiž; mají tak
obcovati, tak v každém jednání, každého času,
v každém slově a při každém myšlení se
chovati, aby plného a dokonalého zalíbení
Božího došli; dle toho praví apoštol Gal. 1,
10.: že jedinému Pánu se zalíbiti snažil se.
Spůsob pak, jakým by se to dobrolíbezné
obcování díti mělo, místněji vyličuje apoštol
třemi souřadnými a soukladnými větami, z
nichž jednu ihned v tomto verši, dvě ostatní
ve verších dvou následujících 11. a 12. klade.

silou Boží a sice podle moct veleby Boží, ta
kovou silou, chce říci, posilováni býti máte,
která příměrna jest svrchované velebnosti a
slávě Boží. Jakož velebnost Boží mocna jest
a silna, tak mocně a silně posilování býti
mají, želá jim apoštol. Podobně želá Ef. 3,
16., aby jim dal Bůh podle bohatosti slávy
své silou umocněnu býti. A takového posí
lení mají potřebí ke vsí trpělivosti a dlouho
myslnosti s radostí, aby totiž všelijak trpělivi
byli a dlouhomyslni. Trpělivost hledí k sou
žením, ke vlastuím slabotám a ke svízelům ;
dlouhomyslnost hledí k nepřátelům a úražcům.

Obojí ctnost mají vésti a vykonávati s raďostí;
to praví, aby ukázal, že nestačí býti trpělivu
a dlouhomyslnu, nébrž že při tom ctnostity
mají býti a díti se beze stesku a bez trpkosti
a se svatýmzalíbením, ješto jho Páně sladko
jest. Tudy světci a světice B. ze svízelů a pří
koří se radovali, ano jich sobě žádali a ovšem
jde na oko, že rozdílno jest rekovství křesťan
ské od rekovství pohanského; toto na sebecitu
a pýše, ono na milosti B. a pokoře spoléhá;
ono s radostí končí, totose záštím dokonává.
Jiní slovo s zadosti lépe táhnou k následu
. jícímu slovu: s radostí děkujíce a ukazují, že
díky s radostí spojeny býti mají, poněvadž
čím větší jest radost z dobrodiní dosažených,
tím větší se jich vážnost ukazuje a tím bohu
milejší jsou díky, jež za ně činíme. Vidětize
plodonosíce a rostouce ku doznání Božímu. slov Pavlových, že síla křesťanů ozvláště zá
Velí aby byli podobni dobrým stromům Mt. leží v trpělivosti a ovšem tížeji a nesnadněji
T, 17., jenž dobré ovoce nesou. Velí plodo jest udatně trpěti než udatné věci vykonati,

©První
věta
jest:
Ve
všelikém
skutku
dobrém

Tudy se praví Prov. 16, 32.: Lepším jest tr-, do bludův, z nepravostí do nepravostí je lá
pělivý muž nad udatného a ten, kdo vládne kaje. Z říše té a z nadvlády dábla vyprostil,
myslí svou, nad dobytele měst. Viděti to na vytrhnul a vychvátil nás Bůh, když nás o
mučněch.
brátil k vířev Krista a tím milostivým skut
Třetí konečně větu, kterou vystihá, jak kem nás přesadil a přenesl a přemístil do
by 1 Boha důstojně žíti a jemu se zalibovati království Syna lásky své, do církve a tím
dle čáky a naděje Rom. 8, 24. do království
nás udostojil části losu svatých ve světle>jenž nebeského. O tom vece sv. Aug.: Volejme
vyprostů nás od vlády tmy a přenesldo krá duchem lásky, až dojdeme dědictví, v němž
lovství Syna lásky svojí. Přičiňuje k Bohu povezdy zůstávati můžeme; volejme dokavad
přívlastek ořec, poněvadž mluví o dědictví, jsme chudi, až dědictvím tím zbohatneme. Ve
jehož nám co dětem svým udělil v Synu likou zástavu máme toho v tom, že Kristus
svém Kristu. Uďostoji! či uspůsobil, uschop sestoupil s nebe, aby nás obohatil. (Ovšem
nil nás a hodnými nás učinil, aby nám dáti pak království to vniterně v naší mysli a v
mohl část losu svatých, t. j. účastenství a po duchu našem se rozprostříti povinno Luc. 17,
díl v losu či hřebí, t.j. v dědictví svatých. 21., abychom skutečně slávy věčné došli. Jme
Naráží na rozdělení země dědičné mezi Židy nuje Krista Synem lásky Boží t. j. jenž před
losem; odkud částka obdržená a dědičná mětem svrchované lásky Boží jest. Jest toli
losem či hřebím sluje. Ž. 77, 54. praví se, co Synem milovaným, jak Otec Mt. 3, 17.
že Bůh rozdělil Židům zemi losem dle pro 17, 5. Krista jmenuje, leč větším důrazem se
vazce každému pokolení díl odměřiv. A Ef. věc tu opovídá; podobně vece Ef. 1, 6., že
1, 11. vece apoštol, že jsme losem povoláni nás umilostil Bůh v přemilém Synu svém.
k víře a milosti Kristově. Sluje dědictví to Rčení to jenom na tomto místě přichází a
křesťanů losem, poněvadž se jim beze VvŠÍ
zá sličně a příhodně se staví proti říši tmy Bohu
sluhy a jako maně dostává. V čem los ten přenenávistné, jakož 1 naskýtá myšlénku a
záleží, to opovídá, an dí: ve světle totiž evan ji připravuje, že s účastenstvím říše Boží sy
gelia, jež nám Kristus s nebes donesl a za novství spojeno jest. O tom převelikém štěstí
nítil. Křesťanství osvěcuje rozum, dává světlo nám Bohem daném praví Zlatoúst: Co díš,
mysli a oheň srdci a činí milostí svou člo
věka světlem dle mysli i dle života. Ef. 5, lovstvé Syna Božího a ty nedbáš, dřepíš a
8. n. Ono Ve světle jest toli co: v nadpří čumíš? Kdybys denně do tisíce smrtí pod
rodné říši pravdy a milosti Kristovy. Patrno stoupati měl, neměl-libys všeto rád podstou
z toho, že nikdo sám hodným se učiniti ne pati ?
může bláhy nebeské, nébrž že veškera hod
Tímto spůsobem Pavel činí přechod ku
nost z Boha jde; věčná bláha jest věčné pokračováním o vznešenosti osoby Kristovy,
světlo, an světlo jest oznakem slávy a Bůh ji podrobněji vylíčiti hodlaje. Praví:
ve světle bydlí, kdo tedy ve slávě věčné u
Boha se nalezá, ten ve světle nalezá se. Ge
14. V němž máme vykoupení skrze
nitiv svatých jest genitiv majetku a slovo
ve světle klade se pro lepší důraz na konci krev jeho a odpuštění hříchů, 15. kte
věty. Jiní slova ve světle vykládají světlem, rýžto jest obraz Boha neviditedlného,
skrze světlo, instrumentálně tak, že se vy prvorodec všelikého tvora, 106.ješto v
týká slovem tím spůsob, kterým docházíme něm stvořeno bylo všecko na nebi i na
losu svatých; leč prvnější výklad jest dopad
zemi, věci viditedlné i neviditedlné, buďto
nější a obyčejnější.
Místněji a zevrubněji ještě vyličuje Pa trůnové, buď panstva, buď náčelnictva,
vel božský ten dar, an přidává: jenž vypro buď mocnosti, všechno skrze něho a v
stů nás od vlády tmy a přenesl do království něm stvořeno jest. 17. A on jest přede
Syna lásky své. Vládu tmy očividně staví
vším a všecko v něm stojí. 18. A on
oproti království Kristovu. Tma jest symbo
jest
hlavou těla církve, kterýžto jest po
lem nepravosti a nevědomosti a tudy smrti;
čátkem,
prvorodeem z mrtvých, aby stal
vláda tmy, říše tmy, moc tmy jest mocnost,
kterou tma nade člověkemprovodí. Knížetem se ve všem on předkovatelem, 19. ješto
tmy Ef. 6, 12. Luc. 22, 53. sluje ďábel a se zalíbilo (Otci), aby se v něm všechna
Pavel zosobňujíc tmu říci chce, že za po
hanství vládla nad nimi tma, nevědomost, plnost ubytovala, 20. a aby skrze něho
modlářství a nepravosti všeliké a sám dábel usmířil všechno s sebou upokojiv skrze
edy nad nimi moc svou prováděl z bludů krev kříže jeho i co na zemiico vnebi

©měli,
klade
slovy:
Děkujíce
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jest. 21. I vás, jenž jste byli druhdy od
cizeni a nepřátelé smyslem ve skutcích
zlých, 22. nyní pak usmířil v těle jeho
skrze smrt, aby vystavil vás svaty a ne
poskvrněny a neúhonny před ním, 23.
ač zůstáváte-li u víře založení a pevni
a nepohnutni od naděje evangelia, kte
réž jste slvšeli, kteréž hlásáno bylo ve
všem stvořenstvu, jenžto pod nebem jest,
kteréhož jsem stal se já Pavel služe
bníkem,
Vytknul byl Pavel, že jsme skrze Kri
sta Pána z říše temnosti přešli do říše jeho,
do říše Syna Božího. 1 vypisuje dále bla
ženost, které se nám v Kristu dostává; aneb
raději vystíhá apoštol spůsob, jakým jsme z
říše tmy do říše světla přenešeni byli a jakým
v tom stavu trvati možno. Děje se to odpu
štěním hříchů, ješto hříšníci k říši tmy patří.
Dí tudy: V němž máme vykoupení skrze krev
jeho. V něm, v Kristu co zasloužiteli té mi
losti zakládá se vykoupení naše, vykoupení
z otroctví a ze zajetí, v němž nás držel kníže
tohoto světa. Výplata a peníz, kterým se vy
koupení stalo, jest krev Páně, t. j. krvavá
smrt jeho; tudy přičinuje Pavel skrze krev
jeho; leč slova tato, ač ve vulgátě a některém
rkp. řeckém přicházejí, nejsou průvodna a
původna, nébrž vklouzla sem na místo naše
z Ef. 1, 7., kdež i místněji vykládají se.

něvadž se v něm svrchovaná moc a veleba
Boží dokonale obráží, an jest stejné a též s
Otcem bytnosti a přírody, odvěčně z Otce
vyroně se a se rodě. Člověkjest podle obrazu
Božího stvořen, Syn Boží, Kristus Ježíš, jest
obrazem Božím, an veškery dokonalosti Boží
v něm se nalezají a celá podstata Boží v něm
bytuje. Tudy sám vece Jo. 14, 9.. Kdo mne
vidí, vědí i Otce mého. A Pavel Hebr. 1, 3.
nazývá ho obrazem slávy a podstaty Otcovy
a Fil. 2, 6. praví, že roven jest Bohu. Jme
nuje ho pak obrazem Boha nevidomého, Otce

nazývaje nevidomým či neviditedlným, poně
vadž dle nauky sv. otců Bůh Otec nezjevo
val se lidem, ješto Syn Boží lidem ve spů
sobu anjela neb člověka se ukazoval. Přidal
pak přímětek ten 0 nevědomosti, aby namítl,
že ke spatření Boha není jiné cestv leč skrze
Krista. jenž jest obrazem Božím. Ostatně
Syn zjevoval se a ne Otec, paněvadž, jak ot
cové učí, Syn jest věčným zjevem Otcovým.
Těmi slovy apoštol vystavil poměr Krista k
Bohu Otci. Nyní již líčí poměr jeho ke stvo
řenstvu, an vece: prvarodec všelikého tvoru,
t. j. jenž se zrodil z Boha dříve nežli co stvo
řeno bylo. Genitiv všelikého tvoru není ge
nitiv rozdělovací či oddílu a zác« xzicis ne
značí toli co celé stvořenstvo, aniž jest smysl
ten, jehož se Ariánům zachtělo, že Kristus
prvým či náčelníkem stvořenstva jest, k němu
spolu patře; tu by byl Pavel užil slova zowz0
nAcorog neb zooTozrioT0g prvotvor, jak

The

odor a Ambrož již toho dotekli. Nébrž ge
nitiv všelikého tvoru jest genitiv srovnalosti
vysvětlení slova předešlého vykoupení; nebo a smysl jest: prvorodec u přirovnání všeli
odpuštěním hříchů hlavitá část výkupu lidstva kého tvoru, t, j. zrozen dříve než co Stvo
se obnáší. Dříve již Mt. 20, 28. Mr. 10, 45. řeno bylo; porovnává se Kristus s tvory 0
pravil Pán sám o sobě, že přišel, aby dal hledem času a původu a praví apoštol, že
život svůj na vykoupení za mnohé. Tak Pa Kristus odchoden a odličen jest ode tvorů,
vel vytýká přední milost, které se člověčen ješto nebyl stvořen, nébrž zrozen a sice dříve
stvu v Kristu dostalo. Ale aby Kristus těch a spíše přede všelikým tvorem z bytnosti
svrchovaných milostí mohl rodu lidskému Boží stejnobytné pošel.
propůjčiti, musel sám svrchovanou mocí a
Ze ten a nejiný smysl ta slova vyzna
důstojností opatřen býti.
čují, patrno z toho, co Pavel ihned dále praví,
I líčí apoštol nyní to Páně důstojenství, Krista co tvorce veškerenstva vystavujíc. Po
dílem aby ukázal, jaké moci se ku provedení dobně ve Zjevení sv. Jana S, 14. zove se
spásy lidské postihuje, dílem pak aby dů Kristus počátkem stvoření Božího ve smyslu
stojnost Kristovu proti Gnostikům ohájil, činném, ač tuto na místě našem Pavel k času
kteří ji na mnoze dle svojich bludných ná prohlídá, povídaje, že Kristus dříve bytoval,
hledů a výmyslův snižovali. Nejprv 15—17. nežli co stvořeno bylo. Ostatně prvorodec v
vystihuje důstojnost tu metafysicky v poměru St. Z. sloul ten, jemuž druzíco pánu svému
Krista k Bohu a k světu, nápotom 18—20. podrobeni byli. Z. 88, 28. Výkladové, kteří
ji líčí historicky a vystavuje ji ve vztahu ke slova ta berou o Kristu co prvotvoru, oči
člověčenstvu jím spasenému. V prvním ohledu vidně proti všeliké mluvě vyštěrbují: tím více
vece o Kristu: Kterýžto jest obraz Bohu ne pak ti, kdož slovo xz/ow tvor o stvoření novém,
vidomého, prvorodec všeho stvoření. Pravě jest o obrodu vykládají, jak Ariáni tam a tuto
povahu celou a dověčnou Kristovu vytýká. Sociniáni činili. Apoštol ukazuje, že Kristus
Zove Krista obrazem Boha nevidomého, po jest dříve všeho tvoru a sice zrozením svým
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z Boha a ovšem tedy dříve veškerých anjelů,
an je byl stvořil. Sám apoštol, jak dotčeno,
potvrzuje smyslu toho o předbytování Kri
stově, an dí: Ješto v něm stvořeno bylo všecko
na nebi i na zemí, věcí vidomé i nevidomé.
Zavírá apoštol po logicku: poněvadž v Kristu
stvoření všech věcí se zakládá, nemůže on k
tvorům přičíslen býti a stojí o sobě mimo řadu
stvořenstva. Dí v něm stvořeno všecko; nedí
Jim či skrze něho, nébrž v něm namítaje, že v
Kristu stvoření příčinně spoléhá a bez něho
by bylo uskutečněno nebylo. Stvoření sice

jest dílem a účinkem veškeré sv. Trojice;
ješto ale Syn Boží jest zjevem Otcovým,
tudy všechno, Co se jeví a proto i stvoření
k němu co původu se odnáší. Někteří vy
kladači brali slovo v něm (stvořeno všecko)
o vzorné příčině vysvětlujíce, že idea všech
něch věcí v Kristu spočívá a jen Kristus
ideu veškerých věcí v sobě nese; aneb do
konce slyší to o nekonečnosti Syna Božího,
podle kteréž on všecko v sobě obsahuje a
zavírá a tudy všecky věci v sobě tvoří a věci
stvořené, ač z něho vyniklé, nikdy mimo něho
nebytují, nébrž vezdy jím zavřeny bývají, v
oboru jeho jenom žíti mohouce. Leč výklad
ten nemá zhola žádného základu a také by
Pavel místo v něm říci musel z něho, an
mluví o skutečném stvořenstva vyjití z ide
alného v Kristu bytování. Není řeč, leda o
skutečném reálném věcí všechněch z ničeho
vyvedení. Slova všechny věcí se v dálejšku

rozdružují dvojako, nejprv dle místa, an dí:
na nebi %na zemí, nápotom. dle povahy, an
vece: věcí vidomé i nevidomé. Slova: co na
nebi ti na zemí zahrnují veškero stvořenstvo,
1 samo nebe a zemi také, jak na oce jest a
značí toli co Ap. 10, 6. slovy: nebe t to což
v něm jest a zemí t to což za ní jest a moře
1 to což v něm jest. Mohl apoštol šířeji mlu
viti a mohl také přidati o podsvětí, jak Fil.
2, 10., Ap. 5, 3. veškerenstvo trojdílně se
líčí; ale stačilo jemu takto se vyjádřiti, aniž
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patrno jest. Rozvádí pak dále ty duchy roz
lučitě, an vece: buďto trůnové, buď panstva,
buď náčelnictva, buď mocnosti. Klade čtvero
sborů či kůrů anjelských, ale jiným pořádkem,
než to učinil Ef. 1, 21. A proto nesnadna
jest a na dohadě se povahuje otázka, který
sbor vyšším, který nižším jest, ač Pavel třídy
ty anjelů co známé předpokládá. Nebo jisto
sice, že jmen těch nevypůjčil od haeretiků,
jak se mnohým interpretům zazdálo, ješto 1
jinde je klade, kde s haeretiky činiti nemá
Rom. 8, 38. 1. Cor. 15, 24., ale však se nás

v té anjelouce nic nedochovalo.

Již Ef. 1,

21. jsmeuvedli obecnou domněnkutheologů,
jenž tři řády anjelů rozeznávají a v každém
řádu tři kůry kladou tak, že anjelé od vyš
ších počínaje tímto spůsobem po sobě ná
sledují: cherubové, serafové, trůnové v prvém
řádě; panstva, mocnosti, síly v druhém řádě;
a v třetím řádě náčelníci, archanjelé a an
jelé. Zde Pavel neklade síly, jak Ef. 1, 21.
trůnové se nečtou. (Očividně se abstraktná
jména místo konkretných pokládají a silní,
mocní, páni, trůdovníci či na trůnech sedící
se vyrozumívají. Ostatně se sv. Rehoř Ve
liký domnívá, že Pavel ty anjelů třídy tehda
viděl, když do třetího nebe uchvácen byl.
Tím spůsobem Pavel určil, že všechny věci
ode Krista stvořeny byly.
Aby ale někdo některé věci nevylučoval,
tedy apoštol jako novou silou stužuje a u
křepuje řeč svou, veškerost všechněch možných
poměrů jedním slovem obsahujíc, an dí: Všechno
skrze něho a v něm stvořeno jest. "Tam výše
pravil stvořeno bylo čxricoy ke konu stvoření
prohlédaje, tuto praví stvořeno jest čxuiorowa

vytýká stav a výsledek onoho stvořenského
konu; výše pravil v něm stvořenyjsou všech
ny věci, základ stvořenstva vytýkaje, tuto
praví všechno stvořeno býti skrze něho a v
něm či raději dle t. Ť. k němu Či pro něho,

stránku nástrojnou a záměrnou vystíhaje. Dí

skrze něho, poněvadž Syn Boží co výjev Otcův
jest prostředek, jímžto Bůh se vně jeví a
ovšem i působí. Bůh Slovem svým veškeren
stvo z ničeho vyvedl. Aby ale nikdo se ne
domníval, že Kristus při stvoření byl pouhým
nástrojem, tudy dokládá: pro něho či k němu
všecko stvořeno býti. Pro Krista, k slávě
jeho, k jeho cti a velebě, jemu ku poddan
ství a poslušenství všechno stvořeno; Kristus
jest účel a záměr všeho stvoření, všechno k
němu se odnáší a jenom ohledem na něho
bytuje a všechno od něho závisí. Což jinde
pod naše smysly podpadá, věcmi nevidomým? Pavel o Bohu praví, že Bůh jest účelem všeho
to, k jehož poznání smyslové naši nestačí. tvorstva a že veškerenstvo k jeho slávě stvo
Ozvláště ale slyší nevidomými věcmi anjely řeno bylo, to tuto klade o Kristu, z čeho
či nebeské duchy, jak z výčtu následujícího průvodno, že Kristus stejné jest s Otcem

se potřeboval obávati, že jinak než oreálném
a skutečném stvořenstvu slyšán bude, čehož
se někteří bez kusa důvodu opovážili. Má
pak na mysli Gnostiky aneb jejich před
chůdce, jenž za to měli, že jenom věci ne
vidomé a duchové z nejvyššího božství vy
ronily se, věci ale vidomé a věci toho světa
od demiurga co ducha nižší ho ustvořeny byly.
Proti bludu tomu Pavel z nepříma čelí
a blud ten poráží vystavením věčné o Kri

©stu
pravdy.
Věcmi
vtidomými
rozumí
toco
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vých, nebyl by stal se hlavou církve; a tudy
vztažné zájmeno kterýž má význam příčinné
částice.. Z toho již průvodno, že se slovo
počátek nebéře samosobně a nevztažitě o té
důstojnosti Kristově, podle níž jest původ
tvorce stavě: A on jest přede vším a všecko života všeho tvorstva a spolu původ obrodu
v něm stojí. Slova přede vším t. j. tvorstvem všeho lidstva; nébrž že slovo počátek se váže
či stvořením vytýkají čas a dobu a klade se slovem z mrtvých a Kristus sluje počát
Pavel opět a opět důraz a názvuk na před kem z mrtvých, poněvadž první z mrtvých
jsoucnost Krista; nedí stvořenbyť,nébrž vece: vstal a prvotinami mrtvých se učinil, jak ho
jest šozí především, což právě na Boží ráz zove 1. Cor. 15, 23. To Pavel místněji vy
připadá. Není tu řeč o pouhé Krista nade světluje, an dokládá slovo prvorodcem z mrt
vším tvorstvem povýšenosti, nébrž o před vých, t. j. ten, jenž první z mrtvých vstal k
bytí Kristově, ač ovšem z předbytí a tedy z životu nesmrtelnému. Vystavuje vzkřísení co
božské veleby jeho neskončená jeho nade nějaké obrození, poněvadž člověkovi Život
se zrodil,
vším vyvýšenost samochtíe plyne. Tak Jo. 8, tou měrou navracuje, jakoby znova
D8. Pán sám o sobě praví: Dříve nežli se tak že se vzkřísení obrodem jmenuje Mt. 19,
stal Abraham, já jsem. Nad to mohl říci: 33. Vstali sice někteří z mrtvých před Kri
On dyl především v, jak sv. Jan v evangeliu stem, ale oni opět umřeli,ješto Kristus vstav
klade Jo. 1, 1.; dí ale přece čozi, aby trvání více neumírá i. Cor. 15, 20. Při slově pr
bytě Kristovy výlíčil, nemíně historicky o Kri vorodec z mrtvých namítá a označuje Se, že
stu mluviti. Ku předčasnosti a neučasněno veškeré lidstvo vstane druhdy. Účel a záměr
sti přičiňuje všemocnost, an vece: Všecko v při té přednosti Kristově vzkřísením ukázané
něm stojí, v něm bytuje, trvá, zůstává, zá jest ten, aby ve všem on předkoval či aby
leží a se zachovává. Vyříká apoštol, že Kri stal se on ve všem předkovatelem. Dí stal
stus netoliko všechno stvořil, nébrž že také se vévyzou„a nedí aby byl, poněvadž posud
všechny věci v trvání zachovává. Podobnědí neujal Kristus všady panství Hebr. 2, 9. né
Hebr. 1,3., že Kristus nese t. j. zdržuje, spra brž více a více panství to njímá maje pano
vati, až by mu všichni nepřátelé pod nohy
vuje všecky věc? slovem moci své.
Potud vystavoval apoštol o Kristově vyšší položení byli 1. Cor. 15,25. Tudy právě vstáti
podstatě; nyní přikročuje k vytknutí poměru musel z mrtvých, jinak vládu všeobecnou u
jeho k spasenému člověčenstvu, při čemž to jíti nemoha. Má ale vládnouti a předek míti
likéž ohled béře na bludy gnostické v zá ve všem, v každém poměru či ohledu či vše
rodě vyskytlé; bludaři ti zajisté důstojnost lijak, bez výjimky, netoliko co Bůh, nébrž i
Krista co hlavy církve popírali, anjelům či co člověk, netoliko v narození, nébrž 1 ve
eónům ji přikládajíce. A tu vece Pavel: A vzkřísení.
on jest hlavou těla církve. Omvece s důrazem
I nemohlo také jináč býti a musel Kri
a vyloučením všech jiných osobností. On, týž, stus všady a všelijak předkovati, poněvadž
v němž věci veškery složeny jsou. Kristus jak dále klade Pavel: zalíbilo se Otci, aby v
sluje Alavou církve, netoliko že jiřídí a spra něm všechna plnost se ubytovala. Dovodí a
vuje, nébrž také, že v ni tajemným spůsobem poštol: Kristus co majetník božské plnosti
vlívá dary své milosti, ji oživuje, vede, osvě a Co smírce světa nemohl jinak leč ve všem
cuje a obrozuje. Těla dí, že v církvi ústrojí předkovati. Božskou důstojnost Kristovu již
sličné se nalezá, ana není pouhou skupeni sice v. 15, vystavil, avšak tam ji vystíhal co
nou nějakých údův nespojených. Jakož ale stálou povahu a trvalou byť, tuto ale ji vy
hlava, ač tělo řídí, ostává údem těla, tak i stavuje co ráz a hodnotu v poznání lidstva
Kristus bratrem lidí státi se uvolil. Církev časem a dějinně nabytou, tudy i aoristův u
ale se zove tělem Kristovým, poněvadž, jak žívá. Slovo v něm vř. a L. textě na prvním
tělo obyčejné v rozličné údy se rozbírá a místě se nalezá a ovšem důraz do sebe chová.
rozvětvuje, od Krista spravována bývá a mi V něm a v žádném jiném zalíbilo se, Otei
losti přijímá, jak tělo od hlavy. Považuje totiž, jak všickni otcové svatí vykládají a do
apoštol veškeré pokolení lidské co tělo ce plňují; nedobře někteří podmět praví býti
listvé, jehož hlavou Kristus jest. Kristus lidi, plnost a překládají a vykládají: v něm sé za
ač pokud toho jsou chopni, božské přírody lébilo vší plnosti se ubytovati; nedobře, pra
přiúčastňuje 2. Petr. 1,4. Dále o Kristu praví, víme, poněvadž z v. 20. viděti, že Bůň pod
důvod a původ předešlé jeho důstojnosti u mětem věty dotýčné jest. Ubytovati vece a
dávaje: jenžto jest počátkem, prvorodcem z prozírá k časnému žití Kristovu; ubytovala
mrtvých. Kdyby Kristus nebyl vstal z mrt se plnost vzavši v něm sídlo navždy. Plností

bytnosti a podstaty. Tudy dí Zlatoúst: Kri
stus netoliko všechny věci v byt uvedl, nébrž
je veškery udržuje v bytí tak, žekdybý seod
něho odtrhly, tudíž by se v nic rozpadly.
Tudy praví Pavel dále proti tvorstvu

Kol, I, 14—23. 0 vznešenosti Kristově,

rozumí všeliké dokonalosti člověcké a 0
zvláště božské a vece Pavel, že Kristus má
a Chová v sobě bytedlně celý poklad bož
ských vlastností a tudy že ovšem mohl lid
stvo usmířiti. Volikéž praví níže 2, 9. že v
Kristu přebývá všelká plnost Boží; rozdíl
mezi oběma výrokoma jest, že na našem mí
stě historicky, níže dogmaticky a ontologicky
pokračuje Pavel. Poněvadž ale plnost vše
likých darů a milostí v Kristu bytuje, tudy
z plnosti jeho, jak vece Jan. 1, 16. všickní
jsme dosáhli milost za milost, t.j. z Krista co
z nevyvážného pramene vyprýšťují se všelicí
darové pro nás podle chopnosti každého úda.
Možno ano'1 podobno, že názvu toho užil a
o plnosti mluvil pro bludaře gnostiky, jenž
slova zAnovue náplň či plnost neustále v
ústech měli; ale však jiní tomu odpírají pra
více, že ovšem mohl toho slova užiti bez
takového ohledu. Ti ale docela bloudí a vy
štěrbují, kdož slovo plnost na našem místě 0
církvi vykládají, čemu celá souvislost se příčí.
An dí ubytovala se, patrno považuje plnost
co osobu. Bydlení to ovšem docela jiné jest
povahy, nežli když se o lidech praví, že v
nich bydlí Kristus Ef. 3, 17. neb Duch sv.
Jac. 4, 5. a když se Otec a Syn u člověka
ubytují Jo. 14, 23.; u lidí ethické přebý
vání milosti Boží, v Kristu podstatné a stálé
bydlení bytnosti Boží místo má.
Nechtěl pak Bůh nadarmo tu plnost v
Kristu býti ubydlenu, nébrž měl při tom svr
chovaný záměr, jejž Pavel vytýká v dálejšku,
an dí: aby skrze něho usmířil všechno s sebou
upokojtv skrze krev kříže jeho 1 co na zemi 1

co na nebi jest. Převznešená věta vyslovuje
se slovy těmi, jenž nemálo nesnady vykla
dačům zavdala. Dí usméřiř slovem dvojitě
složitým úzožazeAlašeu t. j. dokonale, smí
ření dokonale provedl a dovršil. Dí: všechno
a tudy netoliko lidi aneb církev toliko, né
brž veškeré stvoření, což níže rozkládá slovy
i co na zem? %co na nebi jest. S sebou, vece,

Bůh usmířiti hodlal veškerenstvo, či dle ř. t.
k sobě, pro sebe eig airov, což důrazněji vy
týká myšlénku, která se dativem sodě(Ef. 2,
16. Rom. 5, 10. a j.) vystihuje. Nedobře ně
kteří slovo eig avzov ku Kristu odnášeli,
Kristus se zde považuje co prostředník, ne
však co záměr a účel smíru toho. Spůsob,
jakým se to usmíření dálo, vystihuje apoštol,
an vece dále: upokojiv či pokoj učintv skrze
krev kříže jeho; krev Kristova na kříži vy
Jitá učinila zadost svatosti a spravedlnosti
Boží a zjednala vládu milosti Boží. Smíření
jest upokojením a naobrat upokojení jest u
smíření ; příčestí pokoj učintv stejnodobé jest
se slovem usmířil. Krev kříže jest krev na
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kříži prolitá t. j. smrt Páně na kříži pod
stoupená; krev v sobě sama nezasloužila toho
smíření a upokojení, nébrž poslušnost Kri
stova, kterou prolitím krve na kříži dokázal.
Apoštol klade o krvi, důrazně mluviti hod
laje pro bludaře gnostické, kteří tu působ
nost ukojivou a smírnou duchům či anjelům
připisovali. Dle ř. t. apoštol opětuje pro při
dání důrazu na tomto místě slova skrze něho
t.j. Krista, jakoby pravil: skrze něho, dím,
ukojiv 1 to co na zemí ť co na nebtť
jest.

Slo

vy: co na zemi č co na nebi jest rozvětvuje
slovo všechno, jak napovědíno již výšeji. Kla
de napřed na zemi, poněvadž smíření to na
zemi se uskutečnilo a pro pozemšťany se 0
zvláště dálo; výšeji v. 16. klade napřed nebe,
poněvadž tam o stvoření mluví. Hříchem
Adamovým netoliko člověčenstvo v odpor a
hněv Boží vešlo, nébrž zkáza nějaká a kletba
Boží na celou přírodu se rozprostřela Rom.
8, 9. Kristem nepřátelství ono zrušeno a pr
votný poměr veškerého tvorstva k Bohn na
vrácen byl, ač ještě nedovršen, maje více a
více se rozvíjeti nejprv na lidstvu, až pak

také druhdy ostatní tvorstvo při parusii Páně
původné povahy své přiúčastněno bude, když
nová země a nové nebe nastane 2. Petr. 3,
13., v němž všecko bude obrodilé Mt. 19, 28.
a část člověčenstva, jenžto smíření onomu S
Bohem odpírala, do pekla odkázána bude.
Ješto těmi, jenž na nebť jsou, anjelé se roz
umějí, následuje, že i anjelé skrze Krista u
smíření a ukojeni byli. Ovšem pak neumřel
Kristus za ně, aniž nějakého oni smíření po
třebovali, proti Bohu se nijak neprohřešivše;
ale vládla nevole mezi lidstvem a anjelstvem
pro hříchy člověčenstva a Kristus sňav hříchy
ty sňal a skončil také tu nevoli a to nepřá
telství, jenžto se mezi lidstvem a anjely na

cházelo. O tomto pokoji řeč jest také Luc.
19, 38., kdež čteme, že prozpěvovali zástu
pové Kristu Pánu: Požehnán, jenž se béře ve
jménu Páně, pokoj na nebi. Odchoden a ne
prav jest výklad onen, podle něhož také zlo
duchové druhdy s Bohem smíření budou,
kterému bludu Origenes oddán byl; neméně
bluden jest výklad, podle něhož usmíření an
jelů v jich utvrzení ve svatosti záleží; nej
více ale odchází výklad ten, jenž to co na
zemi a nebi jest o jediné církvi slyší, jak
Bratří po Bezovi učinili. Sv. Zlatoúst vece:
Odtržena byla země od nebe, anjelé válku
vedli s lidmi, poněvadž tito Pána svého ura
zili a uhaněli. Apoštol vece, že v Kristu ob
noveno bylo všechno, co na zemii co na nebi
jest; kterak také to, co na nebi jest? Ote
vřel Kristus člověku dráhu k nebi a jej, jenž
anjelům nepřítelem byl, těmto opět vrátil.
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Víte-li, jak velika byla nenávist anjelů proti uskutečněn v těle Kristově co v oboru; dí v
nám? Posláni byli proti Israelitům, proti Da těle pletě či masa jeho £t. j. v masitém či
vidovi, proti Sodomanům, aby potrestalijich ; pletském těle jeho, ve hmotném těle jeho
avšak nyní již toho není, naopak zpívali oni pro bludaře, kteří Kristu Pánu skutečné tělo
plni radosti na zemi a Bůh je uvedl k lidem odpírali, nebo pro bludaře spiritualisty, jenž
a lidi k nim povýšil. Tak Zlatoúst.
všeliký smír připisovali duchům anjelům. Tělo
Leč apoštol nepřestává na všeobecném pletě či hmotné stojí naproti tělu duchovnému
vylíčení milostí a darů nám od Krista získa a oslavenému Filip. 3, 21. To, kde smíření
ných a uštědřených; on obrací ty věci ku Boha s člověkem se děje, nazývá apoštol tělo
Kološanům hodlaje tím je k stálosti u víře pletě (či masa) Kristovy, t. j. tělo jeho v pra
vzbuditi. Dí: I vás, jenž jste byli druhdy od vdě člověcké, soužení a smrti podrobené.
cizent a nepřátelé smyslem ve skutcéch zlých, Jiní za to mají, že apoštol klade tělo pletě,
nyní pak usmířil v těle pletě jeho skrze smrt. aby na bolesti a slabotu těla Páně upome
Podobně líčí stav pohanský u Efešanů 2, 11. nul, jakoby pravil: v těle křehkém, podtrp
12. Praví Kološanům, že byli druhdy t. j. za ném, strádavém, bolesti poddaném ; leč prv
svého pohanství odežzéní totiž Boha; důraz nější výklad jest dopadnější. Musel pak Kri
něji dí Ef.2, 12., že byli bezbozí či bezbožní stus smíření to vykonati skrze smrť svou a
na světě. Nepřátelé dí totiž Boží byli; jest smrt jeho jest nástroj a prostředek, jímž u
to vyšší pojem slova odcizení a vytýká se skutečněno bylo smíření, beze smrti místo
tím, že odcizenství jejich nebylo náhodno ani míti nemohouc. Účel alea záměr smíření toho
Jalovo, nébrž že z vůle pocházející zlé také byl jak dále klade apoštol: aby vystavil vás
zlými skutky se projevovalo, jak dále apo svatými a nepokálenými a neúhonným před
štol praví slovy smyslem ve skutcéch zlých. ném, totiž před Kristem v den soudný. Slovo
Slova ta k oběma předešlým slovům se tá svatými vystihá positivně totéž, co slovy ne
hnou, k slovu odcizen? i k slovu nepřátelé a úhonnými a nepokálenými negativně vytýká.
udávají základ a obor, v němž ta cizota a Místo nepokálenými čte ř. t. nepotupnými, na
nepřátelství to se provodilo. Základem a dů nichžto největší a nejpřísnější karatel a hánce
vodem byl smysl jejich, a oborem byli zlí nic haněti a tupiti nemůže. Místo před ním,
skutkové, jimiž cizými Boha a jeho nepřá před Kristem jiní předkládají před sebou a
tely se býti osvědčovali; oosvědčili se jimi slyší to o Bohu Otci; leč očividně převládá
býti vniterně smyslem a vněšně zlými skutky. výklad předešlý. Podobně dí Pavel Ef. 1, 4.,
Méně vhodně někteří slovo nepřátelé jedině že jsme vyvolení byli od počátku, bychom
se slovem smyslem vázají a ještě násilnější byli svatí a nepokálení před Ním a Ef. 5,
vazba jest slovo smyslem spojovati se slovy 27. praví o Kristu, že se vydal za církev, aby
ve skutcích zlých na ten spůsob: smyslem ve ji postavil sobě slavnou nemající žádných
zlých skutcích zaniklým, aneb poněvadž smysl vrásek a vad, nébrž aby byla svaťu a nepo
váš či vaše mysl byla docela na zlé skutky kálena. Z čehož jde, že se nám skrze milost
pomýšlela, jak Br. dle Bezy mají: v mysli Boží pravé posvěty dostává.
Ale na tom od Boha provedeném skutku
vaší obrácené ke skutkům zlým. Ještě při
dáváme, že někteří slovo čy900wsberou pas nesmějí oni přestávati, nébrž sami musejí
sivně a překládají nenávistní Bohu, od Boha ruku k dílu přičiniti, ješto Bůh jenom pod
nenávidění pravíce, že výkladu toho žádá to, jistými výminkami je druhdy před soudem
o němž řeč tuto jest, smíření, jímžto se ne Kristovým v nepokálenosti a svatosti posta
návist ta Boží v milost proměnila. Avšak vý viti může. Výminky ty uvádí apoštol slovy:
Ač zůstůváte-li u víře založení a pevní a ne
klad výšeji udaný obyčejnější jest,
Vylíčiv druhdější stav jejich přikráčí k pohnuti od naděje evangelta, které jste slyšeli.
vystižení nynějšího stavu jejich povídaje: Výminkou tou mlčky napomíná jich k stá
Nyní pak (již) usmířil v těle pletě jeho skrze losti, aby jim ta jejich dosavádní horlivost
smrt aneb dle jiného čtení: nyní pak usmí na prázdno nesplynula ; ale i učí to učení
řen? jste byli, ač čtení to dosti osvědčeno bludným býti, jenž za to vydává, že sprave
není. Nyní, vece, stav jich nynější proti pře dlnosti jednou došlé člověk pozbýti nemůže.
dešlému klada a rozumí stav jejich po obrá Velí zůstávati a setrvati ve víře a spůsob
cení na víru křesťanskou. Usmíření jejich s také uvádí negativný 1 positivný; positivný
Bohem dálo se v těle pletě jeho totiž Kri slovy: založení a pevni, negativný slovy: ne
stovy. Usmířením stal se Bůh přítelem a pohnutní od naděje evangelia. Představuje
Otcem jejich a Bůh je sám smířil sobě v očividně víru co stavení, jehož základem jest
těle pletě Kristovy objektivně, ač ovšem se naděje evangelia, na kteréžto stálost ona spo
léhá. Podobně praví Hebr. 3, 6., že dům
strany jejich víra přistoupiti musela. mír

Kol. I, 24-29.

O těžkosti a důležitosti úřadu apoštolského,

Boží činíme, jestliže důvěru a slávu naděje
dokonce pevnou zachováme. Slovo pevní jest
výkladem slova založení. Ten pak jest peven,
jenž nedá se pohnouti či pošinouti a nepo

hnutedin jest od naděje evangelia; tak apo
štol záporně vysvětluje, co dříve kladně byl
pověděl. Pohnouti může se člověk od naděje
evangelia bludy slibnými apožitbami a sliby
ješitnými. Naděje evangelia t. j. naděje, kte
rou dává evangelium Ef. 1, 18., jest naděje
věčného života. Vytýká apoštol nauku, že
kdo se odšinuje od pravé víry a pravých sva
tých mravů, nemůže se spasením se shledá
vati. Aby ale seodváděti nedávali a se neuchy
lovali oď naděje evangelia, udává apoštol trojí
pohnutku, an dí: kteréž jste slyšeli, kteréž
hlá-sáno

bylo ve všem stvořenstvu, Kteréhož

jsem stal se já

Pavel

oni

uši a přesvědčiti se mohli

mnavlastní

služebníkem. Slyšeli

o pravosti evangelia a tudy nemají výmlu
vy, kdyby v něm státi a vytrvati nehodlali.
To jest první podnět, proč vytrvati a stálí
býti mají.
Druhou pohnutkou má pro ně býti, že
evangelium to ve všem stvořenstvu či u kaž
dého tvoru hlásáno bylo; nemoudro anepří
padno by bylo odstoupati od evangelia, k ně
muž se veškeren svět hrne ak němuž se každý
tvor t. j. člověk hlásí a přidává. Tvorem se po
přednosti tu člověk co tvornejvýtečnější roz
umí, jak 1 Pán Mr. 16, 15. velí kázati evan
gelium všemu tvoru, t. j. každému národu,
jenž se pod nebem nalézá. Nebylo sice tehdá
evangelium všemu lidstvu kázáno, avšak pro
niklo valnou část člověčenstva na východě,
západě, jihu i severu říše římské hlásáno
jsouci a vůbec jsouc pro veškery národy a
každého človéka určeno.

Poslední, třetí pobudku vystíhá slovy:
kteréhož jsem já Pavel stal se služebníkem, t.
j. kteréž evangelium hlásati a rozšiřovati mně
Pavlovi ode Pána uloženo bylo. Bylo jméno
Pavlovo přeslavno pro jeho zázračné obrá
cení .a pro trudy za evangelium podnikané.
Přidává to, aby méně sobě nevážili evange
lia, jenž jim nebylo hlásáno od apoštola, nébrž
od Epafra jeho učeníka, dí zajisté, že totéž
a nejiné evangelium hlásá. Tím se spolu
vytýká, které evangelium pravo jest, totiž
jenž po světě celém se hlásá a katolické

jest a jenž hlásáno jest od apoštola a co
apoštolská nauka se vyskytí.
Dotknuv Pavel apoštolského úřadu své
ho, jme se vyličovati jej místněji a sice v.
24. ohledem strastí svojich a svízelů a dá
leji 25—29. ohledem důležitosti úřadu své
ho. Dí:
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24, Kterýžto se nyní raduji z ú
trap pro vás a doplňuji nedostatky sví
zelů Kristových na těle svém za tělo
jeho, jímž jest církev; 25. jejím stal
jsem se já služebníkem podle ustano
vení Božího, kteréž dáno bylo mně k
vám, abych naplnil slovo Boží, 20. ta
jemství, jež skryto bylo od věků a po
kolení, nyní ale zjeveno bylo svatým
jeho, 27. jimžto hodlal Bůh oznámiti
bohatost slávy tajemství toho mezi po
hany, kteréžto jest Kristus, mezi vámi,
naděje slávy, 28. kteréhož my zvěstu
jeme napomínajíce všelikého člověka a
učíce všelikého člověka ve vší moudro
sti, abychom vystavili všelikého člověka
dokonalým v Kristu Ježíši. 29. V
čemž i trudím se bojujíc podle působ
nosti jeho působované ve mně v moci.
Vylíčiv apoštol blaženost Kološanů na
ně z evangelia vyplynulou, niluví nyní o sobě
námětek ujav z toho,že se služebníkem evan
gelia byl v. 23. pojmenoval. Dí: Kterýžto
nyní se radují z útrap pro vás. Slovo kterýžto
váže věty tyto s předešlou větou, avšak slova
toho v ř. t. není, ač někteří rkp. DFG. je
čtou, jenž ale malé ceny do sebe mají. Nynž,
vece apoštol a stav nynější klade naproti
předešlé, o níž pravil, historické stránce a
pro důraz staví slovce to na začátku věty.
Raduji se, vece, z útrap pro vás, totiž pro
vás, pro spásu vaši podnikaných a podstou
paných, jsa apoštolem pohanů, k nimž i vy
patříte. Vynořuje a vyjádřuje radost tu svou
před nimi, očekávaje, že to slyšíce více a více
se ve víře utvrdí. Nemoha jim kázati a jim
užitečen býti aspoň raduje se za ně strádati
moci, a praví, že pro ně strádá, poněvadž,
ač jim nekázal a za jich příčinou uvězněn
nebyl, je stejnou jak jiné, jimž sám kázal,
křesťany z pohanstva obrácené, láskou milo
val, ješto byli od učeníka jeho obráceni a
tedy prostředečně jemu patřili.
Ještě pak udává jinou příčinu, pro kte
rou se ze svých útrap raduje, an klade: a
doplňuji nedostatky svízelů Kristovýchna pleti
své za tělo jeho, jémě jest církev. Není to věc
malá, kteréž dostihuji útrapami svými, nébrž
jimi dovršují se nedostatkové Kristových ú
trap. Slovo doplňují v ř. t. dvojnásob slo
žito jest, z dvzí a dve a tudy více znamená
než pouhé drazinoco; má v sobě pojem při
měřené náhrady a mohlo by se oddati slovem
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protidopiňují. Považuje Pavel útrapy své co
pokračování a dokončování božského záměru
útrap Kristových či co pokračování útrap
Kristových; nebo Kristus ve svojinách žije
a působí a s celou církví jedno tělo stanoví
a tudy útrapy církve a útrapyapoštolů jakož
i jiných křesťanů jsou útrapy Kristovy, tak
že když věrci trpí, i Kristus trpí, jak hlava
trpí, když trpí údové. Tudy Kristus Saulovi
Act. 9,4., když církev pronásledoval, nepravil:
proč církev,nébrž proč mnepronásleduješ. Chry
sostom vysvětluje věc porovnávánímapoštola s
podřízeným vojevůdcem, jenž místo hlavního
vůdce zastávaje i rány místo něho přijímá.
ov. Aug.vece: Nepraví apoštol svézelůmojich,
nébrž Kristových, poněvadž byl úd Krista.
Jsi-li tedy z údů či členů Kristových, cokoli
trpíš, toho nedostávalo se útrapám Kristovým.
Míru naplňuješ, nepřelíváš, toli trpíš, koli ú
trap tvojich se mělo přidati celému utrpení Kri
sta, jenž trpěl v blavěnaší, trpív údech svojich,
to jest v nás samých. K té pospolitosti obecné
každý svou měrou platí, co dlužen jest a dle
sil svojich přináší pravidlo svízelů. Donášení
to nepřestane a doplněk všech strastí se ne
dovrší, leč až věk pomine. Utrpení Kristovo
bylo ovšem dostatečno a Kristus učinil za
dost za hříchy celého světa, ano za hříchy
tisícero světů; ale se mu s naší strany ne
dostává něčeho, aby utrpeníto jistotnou spásu
nám zjednalo, an nás Kristus utrpením svým
neoprostil od podnikání pokut za hříchy, od
bojů pro víru a od přemáhání sebe, což spo
jeno jest s otrapami. A ovšem apoštoly ne
oprostil od putování světem, od prací a trudů
s obrácením pohanstva spojených a od muk
a útrap a svízelů při obrácení tom od ne
přátelstva na ně uvedených, an křesťanství
jinak rozšířeno býti nemohlo. Jakož Kristus
trpěti musel a tak vejíti do slávy své Luc.
24,26., tak každý křesťan musí cestou útrap
a svízelů a dolehlivostí kráčeti a útrap Páně
se přiúčastňovati Fil, 3, 10. Rom. 6, 5. a
křesťan musí týmž spůsobem se zdokonaliti,
jakým Kristus k dokonalosti veden byl, utr
pením Hebr. 2, 10. Předmětně od Krista všecko
vyplněno, podmětně ale vezdy zbývá neustálé
předmětných zásluh Kristových osvojování.
Pavel doplňuje útrapy Kristovy v pleti své;
slova v pleti své se vázají se slovem doplňujť
a udávají spůsob, jakým Pavel utrpení Páně
doplňuje, totiž trpě na pleti své, jenž stra
stem podrobena bývajíc jich všelijak s vel
kými bolestmi zakouší a pociťuje. To pak
činí pro tělo Kristovo, jenž jest církev, pro
spásu, pro věčné dobro člověků na víru 0
brácených, aby totiž lidé obrácení a dober
Kristových, jenž z utrpení Páně se prýští,

přiúčastněni byli. Sv. Augustin vece: Ješto
Kristus na kříži pravil: Dokondno jest, v ni
čem se pro spásu lidskou se strany Páně
ničeho nepohřešovalo a nepostrádalo. Doko
náno jest, dí, ale dokonáno jest ve slávě:
zbývaly ale ještě útrapy na těle a údech, vy
pak jste tělo jeho a údové jeho. A sv. Leo
praví: Utrpení Páně až do konce světa se
protahuje a jakož ve svatých svých on sám
ctěn bývá a milován a v chudých krmen a
stravován i odíván, tak ve všechněch, kteří
pro spravedlnost trpí, on spolu trpí. Ješto
| Pavel trpí pro církev, tedy zásluhy jeho pro
církev na ni splývají; a Salmeron, Bellarmin
a jiní tu nalezají nauku, že ze zásluh světců
a světic Božích církev svatá zvláštního po
kladu dochází a že nedostatek údů církve z
pokladu toho úhradu bráti může, ješto dobro
jednoho úda v těle údu druhému prospívá.
Ovšem ale všeliké zásluhy ty zakládají se
na nekonečné zásluze Kristově, z ní všelikou
moc a sílu jedině čerpajíce.
Při kladení slov těch byl Pavel celý po
jat blaženým citem, že pro spásu svatého těla
Kristova, církve, všeliké dolehlivosti podstou
pati může, A tudy klade dáleji o církvi a svém
k ní poměru: jejímžto stal jsem se já služeb
nákem podle ustanovení, kteréž dáno bylo mně
ohledem vás, abych naplmi slovo Boží. Pra
vil se býti sluhou evangelia v. 23., nyní praví
se býti sluhou církve, poněvadž evangelium

pro spásu církve zvěstuje. Stal se služebníkem
jejím podle ustanovení či podle správy, jenž
dána mi byla ohledem na vás, praví apoštol,
vystavujíc tuto jak často jinde Ef. 1, 10. 3,
2. Boha co správce a hospodáře, kterýž
svým sluhám jisté povinnosti určuje a vytýká.
Pavlovi věčný a svrchovaný hospodář, Bůh,
ustanovil službu ohledem vás vece, t. j. ohle
dem křesťanů z pohanstva pošlých: dí tedy,
že správcem a rozdavačem ustanoven jest v
domě Božím, jenž jest církev a sice ozvláště
v té částce domu Božího či církve, jenž z
pohanstva sešla se, aby rozdával dobra a
dary pána svého. Ten cíl a záměr úřadu
sobě od pána a velesprávce, Boha, svěřeného
vytýká slovy: abych naplnil slovo Boží, t. j.
abych dokonale a plně hlásal slovo B. a do
plnil hlásání, kteréž započal Kristus. Tak
Rom. 15, 19. praví, že od Jerusaléma až do
Hyrie naplnil evangelium Kristovo. Naplnění
či dokonání rozumí podle rozšíření jeho ;
představuje se evangelium co míra naplněna
býti mající. jenž ode Pavla naplněna bývá,
když evangelium světem rozšiřuje. Jiní ú
žeji slyší doplnění to o kázaní evangelia po
hanům, jelikož evangelium nedoplněno ostává,
pokavád se jenom Židům hlásá; Pavel tudy
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jsa apoštolem pohanův ustanoven od Boha
doplniti evangelium ve smyslu dotčeném.
Sv. Zlatoúst

béře doplmatí o přivedení ku

pevné a úplnévíře a praví, že tím ukazuje
Pavel je býti ještě viklavy. Leč vyšší výklad
předčí. Tím méně se hodí výklad Bezův, je
hož jak jindy následuje Blahoslav, jenž slovo
B. béře o slibech Božích milostných týkají
cích se povolání pohanů; leč slovo B. tu 0
čividně evangelium vůbec znamená. Vysvítá
z toho důstojnost kazatele, an to naplňuje,
co Kristus počal.
Ale i o důstojenství samého slova B. a
sice dle obsahu jeho dokládá apoštol, an dí
přístavkem: Tajemství, jenž skryto bylo od věku
a od pokolení, nyní ale zjeveno bylo svatým
jeho. Vece, že se v evangeliu obsahuje ta
jemství odvěčně v Bohu skryté a skrze evan
gelilum nyní vyjevené ; tajemství to jest rada
či úradek Boží o spáse lidstva Ef. 1, 9. Od
věků a od pokolení či od pronárodů tajem
ství to skryto bylo a dvojitým tím výrokem
zvláštní důraz řeči přidává. Nedí před věky,
nébrž od věků, poněvadž ukrytost se před po
četím času a člověčenstva mysliti nedá. Po
dobně praví Ef. 3, 5. Což jiným pokolením
nebylo známo, jakož nyní zjeveno bylo pro
rokům a apoštolům Nového Zákona v Duchu
sv. Staří prorokové ovšem o Kristu, 0 bož
ské jeho podstatě, o vtělení jeho, o Životě,
smrti, vzkřesu jeho, o hlásání evangelia, 0

povolání pohanů a zavržení Židů proroko
vali, avšak se to dálo tytýž nedosti jasně,
an apoštolům a prorokům Nového Zákona
věci ty podrobně se všemi okolnostmi a ja
sně a světle zjeveny jsou. Tudy apoštol na
dotč. m. Ef. 3, 5. užívá slovce srovnávacího
jakož. Tamže proroky a apoštoly nazývá ty,
jenž známost dotyčných věcí dosábli, na na
šem jmenuje svatými, an tam totiž podrob
něji, tuto všeobecnějí mluví; ovšem ale
na mysli má, že napřed apostolům věci
zjeveny byly a že od těchto nápotom ostat
ním křesťanům známost věcí těch se dostala.
Zjevení se jim stalo buď tím, že věci a u
dálosti života Páně sami spatřovali, buď že
věcem těm ode Pána vyučení byli, buď že
ozvláštních odkrovů či odkrytův Božích, jak
n. př. Pavel Gal. 1, 12. 15. udostojeni byli.
Co tu Pavel povšechně praví 0 od
krytých tajemstvích mluvě vůbec, k tomu
nyní zvláštní stránku přičiňujea vyličuje, ode
všeobecna ke zvláštnosti přechodě, an dí:
Jimžto hodlal Bůh oznámiti bohatost slávy
tajemství toho mezi pohany, kteréž jest Kristus
mezt vámi naděje slávy. Zvěstujíc Bůh ta
Jemství ta veliká, měl na mysli ozvláště zá
měr slávu tajemství toho mezi pohany od
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krýti a ohlásiti. Dí hodlal a slovem tím
náklonnost a svobodnou milost Boží vystihuje
nedějíc toliko oznámal, nébrž hodlal oznámiti.
Oznámiti jest toli co předešlé slovo zjevitt,
oznámiti jest k vědomosti přivésti, a tím se
věc ve světle jeví, jenž dříve v úkrytu svém
nezřejma a nesvětla, skryta a tajna byla.
Oznámil pak Bůh bohatost slávy čajemstvé
toho mezi pohany či dle řeckého čtení ozná
mil jim, kteraká jest bohatost slávy tajemství
toho, t. j. jak velika a jak bohala a slavna
jest velikost tajemství druhdy skrytého, je
hož nyní pohané se účastnými stávají, čijak
bohatými na slávě onoho tajemství se stali
pohané. Bohatost slávy jest bohatá sláva a
mluví tak apoštol, aby převýtečnost a vzne
šenou slávu toho tajemství vyjádřil, unesen
a uvlečen jsa vášní a blaženým myšlénky té
pocitem. iBlaženou bohatost té slávy líčí
ap. Ef. 3, 6. v tom býti položenu, že stali se
pohané spoludědici a spolutělní a spoluúčastní
přípovědí Božích v Kristu Ježíši skrze evan
geltum, že totiž čáku věčné slávy a měšťanství
a nápadnictví nebeské blaženosti obdrželi. Jiní
slávou rozumějí vniterné účinky nauky Páně,
vniternou důstojnost a zári mravného a sva
tého života a odtud plynoucí čáku slávy
věčné; leč předešlý výklad zdá se případněj
šín býti. Sláva tajemstvé toho jest sláva,
kterou tajemství s sebou obnáší a pohanům
naskýtá; jest genitiv podmětný. Mezipohany
vece a tím zvláštní výsost slávy onoho ta
jemství vytýká; pohanům dána sláva ta, jim,
kteří dosud po tisícletí v duchovné smrti
ponoření byli. Tím pak tajemstvím praví býti
Krista, an dí: jenž jest Kristus mezi vámi, t.
J. v tom záleží tajemství, že Kristus mezi
vámi pohanyjest, že jste víru v něho ujali
a k němu docela se přivinuli a Z pohanův
učeníky Kristovými se stali. Kristus, dí apo
štol a tedy netoliko nauka o Kristu, nébrž
on sám, slovo věčné Otcovo jest předmětem
onoho tajemství. Jiní slovo jenž táhnou K
slovu bohatost a vykládají, že Kristus jest
všelikým jejich bohatstvím; leč předešlý vý
klad předčí. Druhdy byli bez Krista Ef. 2,
12., nyní ale Kristus mezi nimi bytuje a pů
sobí. Ef. 3, 17. Takto slova mezi vámi se
slovem Kristus se poutají, a méně vhodně
někteří slova ta k následujícím slovům táhli,
totiž ku přístavku či apposici: naděje slávy.
Přičiňuje to, aby sláva a bohatost, které se
přiúčastnili, ozřejměla; Kristus jest naděje
slávy, on dává a aštědřuje naději věčné slá
vy a jen v něm možno naděje věčných dober
a věčné bláby zakládati. Někteří slova místo
mezi vámi překládají ve vás a praví, že slovy
těmi se vystíhá výminka, pod jakou Kristus
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nadějí nám jest té věčné slávy, když totiž v mínání jest, vece dále Pavel: Abychom vy
Krista se proměníme, t. j. tak smýšleti ajed stavii všelikého člověka dokonalým v Kristu.
Slovo vystavili či postavili prohlídá jak z v.
nati budeme, jak smýšlel a jednal Kristus;
leč věci ty od toho místa odchodny jsou. 22. víme k budoucímu soudu a Pavel praví,
Ostatně dí naděje slávy, poněvadž tuto jenom že veškera snaha jeho tam jde, aby tam se
nadějí spaseni jsme Rom. 8, 24.; prohlídá ukázal každý člověk od něho vyučovaný do
spolu k tomu, že druhdy přede svým obrá konalým v Kristu, t. j. křesťanskou dokona
lost na sobě osvědčil, že byl dobře vyučen
cením beznadějnými byli Ef. 2, 12.
Má pak na mysli při tom takové o Kri u víře a život svůj dokonale dle předpisů
stu učení, kteréž od vravdy nevyvíralo a ovšem Kristových spořádal. (Ovšem že nekaždý se
obřízku a jiné věcis čirým a čistým křesťan naučením a napomínkám Pavlovým podrobil,
stvím nemíchalo. Tudy vylučujíc nečiré u ale snaha Pavlova veškera šla tam, aby žá
čitele a vystihujíc spůsob, kterého ipři svém dný člověk se spásou se neminul. To pak
apoštolství následuje, praví: kteréhož my zvě netoliko o sobě, nébrž ve jménu všech apo
stujeme napomínajíce všelikého člověka a učíce štolů a jejich přímých pomocníků pravil. Již
všelikého člověka ve vší moudrosti, abychom ale sám 0 svém osobitém vynasnažení mluví
a dokládá v té příčině: V čemž %se trudím
vystavili všelikého člověka dokonalým v Krr
stu Ježíši. Třikrát vece všelikého člověka a bojujíc podle působení jeho působovaného ve
tím netoliko mluvě své veliký důraz přičiňuje, mně mocně. Přechodem tím ode všeobecna
nébrž také vznešenost apoštolského úřadu ke zvláštnu řeč důrazu nabýváa toho se apo
svého vynořuje. Wy, vece, já a kteří sku štolu viděla potřeba pro zjednání průchodu
teční jsme apoštolé a ti, kteří se jich šlápějí napomínce svojí. Dí, že v té příčině a zále
přidržují. Dí napomínajíce napřed a potom žitosti t se trudí, netoliko kázaje a hlásaje,
učíce, poněvadž napřed člověk musí hříchů nébrž to s trudem a námahou čině. Trud
zbýti, nežli se tajemstvím víry vyučiti může; ten apoštol podniká, dí, bojujíc. Přirovnává
napomínati a učiti vystihují dvojí hlavnou úřad apoštolský k boji, jak to i jinde činí
stránku přikázání evangelia zaměřenou,jedna 2. Tim. 4, 7. 1. Tim. 4, 10. a rozumí vněšné
se odnáší ku pokání, druhá k víře Mr. 1, a vniterné svízely, útrapy a půtky, péče, bdění,
15. Act. 16, 18. Níže 3, 16. předchází u namáhání, modlitby, nesnáze, nebezpečí a
čení před napomiínáním, poněvadž tam řeč všechno, cokoli tu vněšnéě a vniterně boje
jest o vzájemném lidí již věřících napomí vymáhalo. Tak 2. Tim. 2, 9. praví, že se
nání. Slova ve vší moudrosti někteří o před trudí až k okovům pro evangelium. To pak
mětě berou a na učence obracejí, jakoby truzení a namáhání nekoná Pavel podle míry
apoštol pravil: vyučujeme každého člověka svojich sil toliko, vezdy ku půtkám slabých,
dokonalé moudrosti a tajemstvím víry, COŽ nébrž, jak vece, podle působnosti jeho půso
jest pravá a svrchovaná moudrost. Leč vý bované ve mně s mocí, neděje se to mými
klad ten odporuje jazyku a mluvě a tudy silami, cokoli podnikám pro rozšíření evan
lépe jiní vykládají slova ta o spůsobu, jakým gelia, nébrž v tom působí moc Kristova, jenž
učitelé lidi vyučují a dí apoštol, že on a mne vniterně posiluje, mým slovům sílu pře
stoupenci jeho všeliké moudrosti, kterouž do svědčovací dává, srdce posluchačů otvírá, hor
sebe mají, při vyučování a napomínáníjiných
užívají. Nebo, vece sv. Chrysostom, mnoho abych všady mohl s úspěchem kázati. Praví
ličná moudrost a opatrnost potřebna jest apoštol, že 1 trudy jeho a jeho námahy a
tomu, kdo jiné člověky s úspěchemvyučovati
snahy, jak 1 úspěch těch snažení od Krista
a napomínati se jme. Tak praví Pavel také pochází, jenž v něm mocněpůsobí. Slovo mocně
Ef. 3, 4. o sobě: jakož můžete čtoucepoznati jiní berou doslovně v moc? a o divech a zá
moudrost moji v tajemství Kristově. V listu zracích vykládají; leč prvnější výklad jest
1. Cor. 2, 1. n. 1, 17. zdá se tomu od obyčejnější.
pírati, avšak tam jen o liché moudrosti a
Ale ani tu nezůstává Pavel při všeobec
o tom mluví, že věčná pravda také 0 ných větách, nébrž podrobněji rozkládá a
všem beze vší podpory moudrosti lidské ob rozvinuje, v čem to jeho úsilné bojování a
ten veliký trud záleží. Ciní to v hlavě ná
státi může.
Učel pak při tom všem učení a napo sledující.

Kol. ff, i —15. Napomenuti k stálosti u víře vůči bludařů a liché vědy,
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Hlava II.
Hledě Kološany u víře utvrdití a dovršiti 0
svědčuje jim svou pečlivost I—3., vystříhá
je od bludařů, 4.5. k věrnosti a stálosti
jich napomíná 6—8., aby se nedali svá
dětí slibnou nějakou filosofié , ukazujíc
jim, že všeliká moudrost v Kristu bytuje
a že Kristus na kříži smazal hřích a
ďábla přemohl 9— 15. Nápotom je od
vodí od zachovávání holých figur, oď li
choúcty anjelské a od pověry v jídlu
16—23.

byl
nám
15.
stva
nimi

rukopis úsudku, jenž byl odporen
a jej odklidil, přibiv jej na kříži,
a obloupiv náčelnictva a mocno
oblíčil je zjevně vítězoslaviv nad
v sobě.

Pravil Pavel, že se trudí nemálo a ne
málo bojů podstoupá pro spasení křesťanů.
Na důvod toho uvádí svou péči o Kološany
a jiné sousedné jim obyvatele, an vece: Čhct
zajisté, abyste vědět, jaký trud mám pro vás
1. Chci zajisté, abyste věděli, jaký a pro Lnodiceany a o ty, kteříkoli nespatřili
trud mám o vás a o Laodiceany a 0 tváře mojí v těle. Užívá rčení: Chci abyste
věděli pro větší důraz a upozornění Kolo
ty, kteříkoli nespatřili tváře mojí v těle, šanů na to, co praviti hodlá; jinde mimo
2. aby se potěšila srdce jejich jsoucích tuto frázu klade obyčejněji rčení negativné:
spojena v lásce a to ke všelikému bo Nechci, abyste nevěděli Rom. 11, 25. Veliká
hatství plnosti rozumu k seznání ta byla péče apoštola Pavla o blaho církví a
dle Sap. 18, 24. na fíze Aronově byl
jemstva Boha Otce a Krista Ježíše, 3, jak
veškeren svět, tak v srdci apoštola Pavla
v němžto jsou všickni pokladové mou byly veškery církve. Vece jaký trud či vla
drosti a vědy skryti. 4. Toto pak pra stněji jaký boj, t. j. jak veliký a náramný
vím, aby nikdo vás neoklamal sladko boj podnikati musím pro spásu vaši. Boj
řečím. 5. Nebo ačkoli tělem vzdálen ten a trud byl ovšem více vniterný, nežli
jsem, avšak duchem s vámi jsem, radu vněšný; nejednu půtku podstoupal Pavel s
nepřátely Krista a s bludaři; ale ješto se
jíc se a vida řád váš a pevnost vaší v ve vězení nalezal, přijde tu raději slyšeti
Krista víry. 6. Jak tedy přijali jste péči a starost jeho co vniternou půtku du
Ježíše Krista Pána, v něm choďte, 7%. ševnou a ovšem také modlitbu, která níže
vkořeněni a vzděláváni jsouce v něm a 4, 12. potýkáním zove se. Byli Kološané v
utvrzení vírou, jakož i naučení jste, nesnázi a nebezpečí ode bludařů odvlečenu
býti a oblestěnu; ale i Laodiceané týmže ne
oplývajíce v něm 8 díkučiněním. 8. bezpečím byli obklíčeni, tudy také níže 4,
Vizte, ať nikdo vás neukořistí mudro 16. velí, aby 1 jim list tento podán byl.
slovím a marným podvodem podle po Laodicéa bylo město oblíž města Kolosy,
daje lidského, podle živlů světa a ne totéž k jehož biskupu psal Jan Evangelista
podle Krista, 9. nebo v něm přebývá apokalypsu; leží na řece Lyku na pomezí
Lydie, Karie. a Frygie a tudy buď k té buď
veškera náplň božství tělesně, 10. a k oné z těch tří provincií se čítalo a bylo
jste v něm doplněni, jenž jest hlavou znamenitým městem a hlavou jednoho řím
všeho náčelnictva a mocnářstva, 11. v ského okresu. Poloha její ohledem Kolosy
němž 1 obřezáni jste byli obřízkou ne hleděla k jihozápadu a byla od města tohoto
5—7 hodin vzdálena; nejednou zemětře
rukodějnou svlečením masa na těle, asi
sem utrpěla, jak se dálo za Augusta a za
nébrž obřízkou Kristovou, 12. pohřebe Neróna brzo po sepsání tohoto listu; avšak
ni byvše s ním na křestu, v němžto vezdy opět se vzkřísila, až pak v patnáctém
jste i vzkřísení byli skrze víru V půso století za své vzala, tak že za nynějška je
bení Boha, kterýž vzkřísil ho z mrtvých. nom matné říceniny po městě tom se uka
13. A vás když jste mrtvi byli ve pře zují u vsi Eskihisaru. O ty Laodiceany Pa
vel starostliv byl, jakož i vece dále, o ty,
stupech a neobřízce těla svého, spolu kteří koli nespatřili tváře mojí v těle; slovy
obživil s ním odpustiv vám všecky pře těmi zahrnuje veškery ty, kteří ho osobně
stupy, 14, smazav ten, jenž proti nám nepoznali. Z toho průvodno jest, že Pavel
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v Laodicei a v Kolose nebyl. Chtěli sice nedostatek nezabíhal, nébrž aby celou plnost
někteří vykladači ze slova kteří koli dovozo onoho rozumění na sobě shledávali a tako
vati, že jedna část Kološanů a Laodiceanů vého rozumění došli, kterýmžto se všeliké
Pavla spatřila a osobně poznala, ale důvod pochybenství vylučuje. Tak důrazně a nad
ten maten, špaten a neplaten jest a celá dá bytečně mluví pro nebezpečí, která pravé
vnověkost svědčí, že apoštol náš v těch mí nauce Kristově se strany bludařů hrozila žá
stech neprodléval nikdá, jakož v celém listu daje, aby netoliko hojně a dobře naukám
našem není žádné stopy, že by kdy byl Pa Páně vyrozuměli, nébrž aby vyrozumění ono
vel v dotčených městech se zdržoval. Tudy úplno a všelikého jakéhokoli nedostatku pro
také na omylu jsou, kdož slovo kteří koli sto bylo. Pro lepší té věci objasnění přiči
ode předešlých slov vds a Laodďiceany oddě ňuje apoštol přístavkem předmět onoho po
lují, myslíce, že Pavel Laodiceanům a Ko znání slova bohatství plnosti rozumu vysvě
lošanům znám byl dle obličeje, nevšak o tlujíc, an vece: Kkseznání tajemstva Boha
něm; tu by byl Pavel položil co svého tru Otce a Krista Ježíše. Tajemstvém slyší radu
du a starosti své předmět podle dvou měst Boží o spáse lidské 1, 26. a žádá, aby se
osobně ho poznavších veškery ty lidi, jenž znali t. j. dokonale pozuali ten úradek Boží,
ho osobně nepoznali, což protiřeko jest, ja kterýž u sebe uradil Bůh Otec o spáse lid
kož se i výkladu tomu slova srdce jejich na stva, již v Kristu Ježíši vyvedl. Žádá, aby
počátku v. 2. položená příčí. Ostatně činila svrchovanou známost díla spásy lidské měli
právě ta města pukřestěná Pavlovi péči, jimž a jmenuje je tajemstvém Božím, poněvadž
on sám nehlásal a která tedy jím co svým Bůh Otec je odvěčně zamyslil a ustanovil,
učitelem proti bludařům se zamítati a za jmenuje je ale i tajemstvím Ježíše Krista,
štítovati nemohla. Tvář vtěle jest tvář tě poněvadž tajemství to či to dílo spásy lid
lesná či přítomnost tělesná; tak mluví ně ské v čase od Krista vykonáno bylo. Ef. 3,
jakou skromnotou a podsázkou namítaje, že 10. n. Takto podle čtení vulgáty. Leč jiná
ovšem duchovná přítomnost výše stojí nad čtení nalezají se v rkp. ř., ač mezi sebou
tělesnou. Nedobře někteří slovo v těle tá neshodna. Čtou někteří pouze tajemství Bo
hli k slovu viděli, jakoby Pavel vidění du žiho toů 9e0ů ostatní slova vypouštějícé; ji
chovnému vidění tělesné naproti stavěl.
ní čtou tajemství Boha Kristova neb raději
Příčina pak, pro kterou takovou staro Boha Krista tov Geoť Xoiorov; ale tam ono
stí se o ty, o nichž řeč jest, staral a bojo čtení docela chabo osvědčeno jest atoto po
val, byla ta, kterou ihned udává, an praví: slední sic více svědků pro sebe má, ale přece
aby se potěšila srdce jejich jsoucích spojenu ustoupá čtení, jemuž nasvědčují rkp. AC a
v lásce.. Učelem tedy svého úsilí a boje u N., které se se čtením vulgáty sjednává. až
dává býti potěšení srdce jejich t. j. Kološanů na spojku a xať před sloven Krista. Rozdíl
a Laodiceanů a těch ostatních, jenž Pavla pak mezi čtením vulgáty a čtením vzácněj
neuviděli. Potěšením spolu posilnění a ukře ších rukopisů řeckých na oce jest, že totiž
pení u víře rozumí a tak se vyjádřuje lá dle čtení vulgáty dvojitě se tajemství do
skou veden jsa, která nebezpečenství k blu tčené rozkládá, an dle rkp. ř. tajemství to
dům svedenu býti vystavuje co pouhé ne jednočástečně jenom se klade. Vynecháme-li
štěstí, jenž potěchy více nežli nějaké napo slovce a před slovem Krista, tedy se Bůh
mínky vymáhá. Spůsob, jakým to potěšení otcem Kristovým býti praví.
Nepřestává ale apoštol na tom vylíčení
se díti má, vyznačuje slovy jsoucích spojenu
v lásce či láskou, t. j když jako částky je účelu dotčeného, nébrž chtěje ohledem na
dné budovy aneb jako údové jednoho těla domnělou moudrost a vědu gnostických blu
mezi sebou úzce spojení a svázáni a sjedná dařů důstojnost a cenu známosti onoho ta
ni budou láskou co nějakou vazbou jedno jemství na rozum dáti, praví dále: V němžťo
tivou. Touto ale láskou má zjednáno býti, jsou všickní pokladové moudrostí a vědy
aby plného bohatství v Kristu došli, Což v skrytí.. Nejední sice potahují slova ta ku
nelásce se díti nemůže. Proto praví dále: slovu čajemstvé v ten smysl, že v tajemství
a to ke všelikému bohatství plnosti rozumu k víry Kristovy všeliká moudrost a věda se
seznání tajemství Boha Otce a Krista Ježíše, nalezá; leč obyčejněji táhnou se slova ta ku
a záměr i účel onoho potěšování tím vytýká. Kristu a vece Pavel, že v Kristu se nalezá
Bohatstvéím znamená hojnost a pojem hojno veškera moudrost a že tudy se jí od něho
sti zvyšuje slovem plnosť, bohatou pak plnost domáhati máme, nijak výmyslův gnostických
či plnou bohatost mají dosíci v rozumu t. j. bludařů obzvláštnou gnósou či vědou se ho
ve vyrozumívání tajemstvím Božím, mají totiž nosících si nežádajíce a nevšímajíce. Dí:
fak jim rozuměti, ahy v nijaké části nějaký pokladové a ukazuje hojnost moudrosti Kri-.
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stovy; dí veškeří pokladové a značí tím, že ckým duchem, jak druhdy Eliseus 4. Reg.
Krista nic není tajno; dí skryti a znamená, o, 26. duchem klam Giezův a Petr Act. 5,
že on sám ty poklady zná a má a že od J. klam Safíry nazíral, co se u nich děje,
něho jich prositi potřebí. Tak svatý Chry ačkoli nejeden vykladač ty smysly na na
sostom. Samovidně genitivové moudrosti a šem místě nalezal; nébrž tak mluví, poně
vědy jsou genitivy obsahu či předmětu a vy vadž péče a starost a slovem myšlení jeho
stihají, že Kristus ty poklady moudrosti a jimi se zanáší 4 obírá. Podobně vece 1.
vědy do sebe má. Rozdíl mezi slovem mou Cor. 5, 3. Já vzdálen tělem, ale přítomen
drost a véda či poznání rozličně udávají, ně jsa duchem již jsem usoudil jako přítomný.
kteří vědu co zvláštní poznání berouce a Ze slova vzdálen tělem chtěli někteří odvě
moudrost všeobecně o moudrosti křesťanské, tovati, že apoštol druhdy v Kolose byl; leč
která k veškerým božským i lidským pomě slova ta praví jen, že nyní vzdálen jest Pa
rům prohlídá, slyšíce; jiní vědu ku předmě vel, o tom, co dříve bylo, zhola nic nepoví
tům, moudrost ku prostředkům, ke spůsobu dajíce. Jest ale duchem u nich ne naprá
a řádu se odnášeti praví; jiní konečně obě zno, nébrž dí: radujíc se a vida řád váš a
slova za soujmenná pokládají a praví, že pevnost víry vaší v Kristu. Spojení slov ra
obě slova klade, aby svrchovanou moudrost dujt se a vida nemalou nesnázi vykladačům
vytknul. Slovo skryté není příčestí, nébrž činí, an, zdá se, byla opačným pořádkem státi
jest přídavné a značí skryté a tajné býti měla: vida a raďujíc se; proto nejedni tu
ony poklady moudrosti té, tak že jich lid přijímají hendiadu, jakoby chtěl říci: raduji
skou přirozenou silou vystihnouti nelze, jichž se vida; aneb praví, že spojka a xať stojí
ale se těm dostává, kteří moudrost ode Kri místo příčinné poněvadž, což na totéž vy
sta čerpají. Jiní ale — což obyčejněji — chází, jakož i výklad ten, jenž spojku a zxaí
berou slovo to za příčestí a skrytt jim jest za objasňovací spojku mají. Lépe jiní těm
toli co složení jscu v Kristu.
skroutilým výkladům odporujíce praví, že
Proč těch věcí dotýká, o tom se otvírá slovo raďujíc se, hledí k radosti jeho pro
zvláště a místněji, an praví: Toto pak pra Svoje S nimi spojení a napotom slovo vida
vém, aby nikdo vás neoblestiď veleřečím. Toto, atd. přičiňuje a vytýká, co při tom svém s
dí a rozumí všecko to, co posud byl pravil nimi spojení spatřuje, tak že ovšem mluva
v této kapitole, ačkoli se řeč jeho nejvíce pokračuje. Chválí pak řád jejich t. j. do
odnáší ke slovům posledním, že v Kristu brý stav církve jejich, jenž dosud žádnými
plnost moudrosti bytuje. A tu již blížeji rozkoly a bludy nebyl zrušen a zkažen.
přistoupá k účelu toho listu, ostříci Kološa Rád církevní udržuje se jenom, když poslu
ny bludů gnostických. Slovo řecké, jenž tu šni jsou u věcech náboženských biskupa, jak
přeloženo jest oblestití, značí lichými důvody sv. mučeň Ignatius všady ve svých listech
a závírkami a úsudky podváděti a klamati; nabádá, na př. Trall. 7. Kdo vnitř oltáře
veleřečím čili vysokořečím se dle ř. t. roz jest, ten Číst jest, kdo se vně oltáře nalezá,
umějí přemlouvací řeči, jenž slují sladkoře nečist jest, t. j. kdo bez biskupa, kněžstva a
čím také a jsou na oko slibny a lidské my jdhenstva něco před sebe béře, ten nemí čist
sle svádějí bliktrami a blyskotami marnými. ve svědomí. Smyr. 8. Poslouchejte biskupa
Chce říci: Co jsem o Kristu, že v něm se jako Ježíš Kristus Otce, nikdo ničeho, co se
naleza veškera moudrost, povídal, to jsem církve týká, nekonej bez biskupa. Neřádové
pověděl proto, abyste nedali se zmámiti a a nepořádkové v církvi, vece Řehoř Naz.,
odvléci slibným jménem vědy a moudrosti, podobní jsou bouřem ve vzduchu, potopám
kterými se bludaři honosí; nebo poněvadž na moři, vojnám na zemi, neduhům v těle.
v Kristu veškeři pokladové vědy bytují, není K tomuto vněšnému pořádku přičiňuje Pa
ovšem potřebí, abyste od jinud se vědy a vel 1 vniterný jakožto ten, bez něhož onen
moudrosti domáhali.
se udržeti nemůže, an dí: a vida pevnost
Důvod svého napomínání udává dále víry vaší v Kristu. Pevnost, utvrzení, tvr
řka: Nebo ačkoli tělem odtomen jsem, avšak dost, stálost ve víře jest tam, kde se člo
duchem s vámi jsem vadujíc se a vida řád věk nedá odsunouti a odvrátiti od víry, né
váš a pevnost vaší v Kristu víry. Vyjevuje, brž kde mu víra jest podobna hradu nedo
že ač u nich není, přece 0 nich pomýšlí, 0 bytnému a všelijak proti moci nepřátelské
ně dbá a pečuje. Tělem či pletí u nich ne hájenému a ostříhanému. Ostatně chvála
byl, nébrž vzdálen byl velikým od nich pro ta, kterou zde dává Kološanům, nepotýká
storem v Ríměse zdržujíc; ale duchem praví se S péčí jeho výšeji projevenou; nebo
s nimi býti, nerozuměje, že by skutečně duch právě, poněvadž řád jejich vzorem byl, prá
jeho při nich se nalezal, ani že by proro vě proto pečoval Pavel 0 to, aby se stav
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ten jejich bohumilý vlivem bludařů nepře
vrátil.
Od výstrahy přechází Pavel ku povin
nosti jejich zůstávati v té, kterouž přijali,
pravé víře. Dí: Jak tedy přijali jste Ježiše Krista Pána, tak choďte. Praví: tedy, po
něvadž napomenutí svoje z předchozích vět
a z předložené výstrahy své vyvodí. Přijalt,
vece, a vystihuje povahu víry Páně, že totiž
není vynálezem lidí, nébrž z tradice se čer
pá. Přijali Krista vyučení byvše od Epafra,
a tím přijetím stal se jim Kristus a víra v
něho živlem, jímž oddychati a v němž cho
diti mají a v němžto život jejich se pohy
bovati má. Velí apoštol víry nás došlé se
držeti a od ní za nehýtek se neuchylovati a
nevyštěrbovati. Nedí pouze a jednoduše:
Krista, nébrž slavně praví JežíšeKrista Pána,
t. j. co Pána a zahrnuje slovy těmi celý
úhrnek víry v Krista. Spůsob pak, jakým
by v Kristu chodili, t.j. podle předpisu víry
jeho se chovati měli, vytýká dvojím obra
zem, aby věc tu tím důrazněji a obrazněji
vylíčil. Dí: vkořenění, vzděláváni, ubudová
vání jsme v něm a utvrzení vírou. Tak velí
choditi v Kristu, abyste v něm stálé kořeny
pouštěli a na něm co pevném základě vy
co vznešená budova se budovali a vzdělá
vali. Obojího toho obrazu také Ef. 2, 20.
3, 17. užívá, an tam 2, 20. praví Efešany
býti vybudovány na základě apoštolů, tuto
ale 3, 17. velí, aby byli v lásce vkořeněni
a založení či osnováni. O vkořenění užívá
příčestí minulého, vkořenělost co povahu vy
stavujíc, která již při chození v Kristu býti
musí; o ubudovávání ale klade participium
času přítomného a tím naskýtá, že to budo
vání a vzdělávání neustále se díti a vyko
návati musí. Stavba a vzdělba ta díti se
musí na základě, jenž jest Kristus 1. Cor.
3, 10., jakož vkořenění se dálo v půdě, jenž
ovšem podobně Kristus jest Ef. 3, 17. O
statně jinde Ef. 2, 20. Pavel o budování
dokončeně mluví, leč tam jinak věc předsta
vuje a tudy participia aoristského užívá ezou

vsv

v

ana chudoba a nedostatek tutější člověka
utvrditi nemůže. Recký text místo v něm
čte v né, £. j. ve víře, což téměř týž smysl

dává. Při tom požaduje se od apoštola ji
| sté rozpoložení mysli, což vyjádřuje slovy
s dikučiněním; mají přesažitě vírou oplývati
a za tento dar Bohu vděční býti, že je udo
stojil toho štěstí, aniž mají sobě úspěch ve
víře připisovati. Nedobře jiní vázají slovo
oplývati se slovem díkůčinění o přesažité
vděčnosti to slyšíce, jimž nasvědčuje čtení

S. a některých jiných rukopisů, v nichž 8
avri; leč spojení prvnější jest bližší a míst
nější a hlavitá řeč vede se o víře.
Nyní již přechází ku předmětu, k němuž

se výstraha jeho potahovala a vyličujíc jej dí:
Vizte, ať mikdo vás neukořtistí mudroslovém

a marným podvodem podle podaje lidského.
V ř. t. stojí:

Vizte, ať nikdo nebude, kdo by

vás ukořisti; frázou tou Pavel za možnou
věc pokládá, že by je někdo podvésti mohl,
Ukořistiti jest více než oklamati; jest to kla
mem a lestí člověka odvléci a uchvátiti, tak
že již ne sobě patří, nébrž co otrok tomu,
jenž jej ukořistil; což ovšem více jest než
pouhé odloupené, jak někteří slovce to vy
kládají. Takové pak oplenění se děje mudro
slovím či filosofit a marným podvodemči li
chým, ješitným mamem. Slova marným pod
vodem nemají ani předložky zvláštní ani členu
a tudy nejsou leč vysvětlivkou slova jilosofie,
nébrž určují, jakou filosofii Pavel tuto na
mysli má či co v sobě obsahuje a jakou do
sebe má povahu ta filosofie, před níž Kolo
šany vystříhá. Slova marný podvod téměř
tožna jsou se slovem sladďkořečíčili přemluvo
řečí v. 4. Nerozumí apoštol filosofii vesměs
a vůbec, ačkoli tehdejší školy filosofické ne
mnoho vážnosti vynucovaly a tudy snadně
ohledem evangelia pošetí se býti ukazovaly
1. Cor. 1, 18., nébrž apoštol rozumí tu spe

kulaci a to libomudrctví, kteréž tehdá ve
stranách oněch vládlo, v gnostické avšak ži
dovstvím prosáklé theosofii záležíc, avšak jmé

©xodoumbévres.
Co
dvěma
obrazoma
pravil,

no filosofie nosíc. Pavelto, co oni jmenovali fi
losoňí, klade býti mamem a podvodem. Jaká
to bezobrazně vytýká dále, an dí: uřvrzení to nauka byla, o tom jsme v úvodě se pro
vírou, jakož i naučení jste; tím naskýtá, že nesli a poznali, že to nějaká byla směsice z
ona vkořenělost a ubudovanost má pevna a rozličných osnov slitá, z platonismu, pytha
tuha, nevšak kypra a sypka býti. Slovy: goreismu a ozvláště z nauk východních, pro
jak naučení jste totiž ode svého apoštola tkaná podaji židovskými. Níže 1. Tim. 6, 20.
Epafra udává, že nemají nikdá od té, ve kte ji apoštol jmenuje lichojmennou vědou, vědou,
ré vyučení byli víry a pravdy se odvraco jenž na licho věci věděti se chlubí, jichž vě
vati a odsouvati. Kterak by vírou se upe děti nemůže a tudy člověka od pravdy kře
vnili, vystíhá apoštol dále, an dí: oplývajíce sťanské odvádějíc podvodnou se stává. Uko
v něm s děkováníém. Dí oplývajíce či boha
řistění skrze nepravou filosofii děje se, jak
tíce a rozhojňujíce se, poněvadž jenom bo dále apoštol klade, podle podaje lidského, po
batost v Kristu člověku k utvrzení slouží, dle živlů světa a ne podle Krista. Slova tří

Kol. II, 1—15. Napomenutí k stálosti u víře vůči bludařů a liché vědy.

členná tato se obyčejně poutají se slovem fi
losofie, jejím povahopisem prý jsouce. Leč
jiní, k nimžto se i my přidáváme, spojují
slova ta se slovem ukořistiti. Značí slova ta
spůsob, jakým se to uvlečení a obloupeníčlo
věkův stává a jaké pravidlo při tom vládne.
Děje se to podle podaje lidkého a ne dle Bo
žího zjevení, t. j. podle nauk a stanov lichých
a zkazilých židovských 1 pohanských, 0
nichžto se proslovil Pán Mt. 15, 3. 6. Mr.
7, 8. dle výroku Jesajáše. (29, 13.) Darmo
mne ctí učíce nauky a stanovy lidské. Byli
podajové či podatkové ti směsice z podatků
židovských i jinorodých theosofických nauk.
A byly, jak opisuje dále, nauky ty podle živlů
světa t. j. podle počátečných nauk nábožen
ských, kterými se lidstvo nekřesťanské zaná
šelo. Jsou to řádové ti a ti obřadové, kteříž
ohledem křesťanské víry jen propravou a
abecedou byli a mezi nimiž rozumí 1 staro
zákonné ceremonie a předpisy, pokavad ne
byly než předobrazové a nástinové Nového
Zákona a tudy přijitím nového závětu plat
nost svou ztratily. Tím již apoštol naznačil,
jak nehodno křesťana jest k takovým pří
pravným naukám se přivíjeti; ještě více ale
nedůstojnost tu vystavuje, an dí, že veškero
to po dotčené lichouce shánění a jí držení
děje se ne podle Krista, že se tím nesmě
řuje Krista co svrchovaného Pána a učitele
následovati a všelijak a všady jenom podle
něho se spravovati a tudy raději proti Kri
stovi čelí, pravou nauku jeho podrývajíc a
místo pravdy zralé nanejvýš toliko věci ne
dochodilé a dětem jenom slušné poskýtajíc.
Věk před Kristem mohl na takových věcech
přestávati, podoben byv dětem, jimžto se je
nom mléko dávati mohlo, an s pokrm silný
a hutný nejsou.
Ale i důvod přičiňuje, pro který se ne
mají dáti uvléci a ukořistiti od Krista k těm
prvečným naukám; dí: Nebo v něm přebývá
veškera plnost božství tělesně. Dí přebývá v
něm, slovo v něm t. j. Kristu pro důraz na
předním místě klada; dí přebývá či bytuje
xarTowel A Nedí zavomeč pobývá či mešká, aby

vyznačil neustálé meškání božstva v Kristu;
proto také dí v présentu přebývá mluvě o
Kristu na nebesa povýšeném. Dí plnost bož
stvé a netoliko nějaká část neb nějaká strán
ka, nébrž veškera plnost božství v něm by
tuje. Dí božstva deornzos a nedí božskosti
Veoryzos a vystíhá slovem tím celou pod
statu Boží se všemi vlastnostmi a dokona
lostmi a se všemi ovšem též poklady mou
drosti a vědy, což samovidně z toho plyne.
Výše 1, 19. pravil, že se zalíbilo Otci, aby v

něm všechna plnost pobyla; rozdíl mezi oním
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a tímto výrokem jest, že výše 1, 19. o da
rech a milostech Kristu udělených a tedy o
charismatické plnosti mluví a tudy aoristu
užívá xazosijccm podělení Krista tím bohat
stvím darů za času pobytí Páně na zemi na
mysli maje, na našem místě ale 2, 9. řeč
vede o božské bytnosti a podstatě a tedy
mluví o metafysické plnotě a proto présen
tu užívá xazouzečv© dověčném božstva v Kri

stu bytování slovo to bera. Ještě přidává té
lesně a vytýká spůsod, jakým božství v Kri
stu bydlí; tělesně t. j. bytedlně, podstatně,
osobně, skutečně, ne nějak dary svými toli
ko, aniž v obraze a v typu, jak v arše u
mluvy, nébrž celá a dokonalá plnost božství
v něm bytuje bytně; tělo tu stojí naproti
obrazům a nástinům a značí podstatu a byt
nost. Tělesné přebývání tedy se staví proti
onomu, jenž 'se stává skrze milost a pů
sobení, jak Bůh ve všech spravedlivých
bydlí a ozvláště v těch, jimiž veliké věci
provodí jakož v prorocích a v apoštolech.
Méně vhodně tam někteří vykládají 'slovo
tělesně © spojení člověčenství s božstvím,
že totiž nyní po vtělení svém již božství je
ho nebytuje beztělesně, jak se dálo odvěčně
před oním se vtělením Páně. Ale prvnější
výklad jest obyčejný a téměř povšechný a
není příčiny od něho odstoupati. Ještě po
zorovati, že Pavel slovo tělesně pro důraz na
konec věty klade a že slovo přebývá v pré
sentu klade také pro ty bludaře, jenž učili,
že se božství s Kristem jenom na Čas spo
jilo.
Z toho pak, že v Kristu přebývá plnost
božství a tudy také plnost všech darů a mi
lostí a ovšem i plnost vědy a znalosti, od
větuje, že i věrcové jsouce údy jeho, od něho
mohou a mají očekávati plnost všelikého vě
dění nepotřebujíce teprv od bludařů liché fi
losofie se domáhati. Praví: A jste v něm do
plnění t. j. v Kristu obdržujete a dostáváte
všelikou všechněch darův a milostí plnost;
v něm jsouce vkořeněni, vsáti a vštípeni čer
páte veškeru plnost milostí podle výroku sv.
Jana Jo. 1, 16.2 plnosti jeho jsme všickní ob
drželi milost na milost. Gnostikové a blu.
daři jim příbuzní učili, že od eónů a vyšších
jakýchsi duchů plnost vědy a moudrosti vá
žiti přijde; jim naproti učí apoštol, že ve
škera moudrost ta jen z Krista pocházeti a
od něho se bráti může. Toho důvod klade,
an vece dále: jenž jest hlavou všeho náčel
nictva a mocnářstva, v němž % obřezám jste
obřízkou nerukodělnou. Těmi slovy vystíhá,
že nemohou plnosti dotčené čerpati od eónů
mimo Krista, ješto Kristus hlavou jejich jest,
aniž také od obřízky se plnosti té nadíti mají

212

Kol, II, 1—15. Napomenuti k stálosti u viře vůči bludařů a líché vědy,

ješto v Kristu pravou obřízku přijali. Kri
stus, dí apoštol, není toliko hlavou vaší, né
brž jest hlavou všelikých náčelníků a moc
nářů anjelských, t. j. anjelských duchů ja
koukoli i nejvyšší mocí a silou a vládou
nadaných. Podobně praví Ef. 1, 21. o Kri
stu, že ustanoven jest nade všechno náčelnictvo
a mocnářstvo a silstvo a panstvo a nade všeli
ké jméno, jenžto se jmenuje. Na našem místě
klade místo těch čtvero řádův v listu Ef.
položených jenom řády dva, avšak očividně
dvěma těma veškero anjelstvo rozumí. Při
kládá ale o nich, aby je odvrátil od pověreč
ného ctění eónů. Kristus pak netoliko co
Bůh, nébrž také co člověk jest hlavou an
jelů a hlavou jejich sluje, jelikož je řídí a
spravuje a blaženost jejich objednává a zvy
šuje, t. j. jelikož jejich králem jest. On tedy
jiným spůsobem slove hlavou anjelů nežli
hlavou církve, jejížto hlavou jest tím, že ona
jeho tělo činí a jednotliví věrcové členy těla
toho jsou, jsouce kost z kostí jeho Ef 5,
30., t. j. téže s ním přírody a bytosti, což na
anjely nepřipadá.
Ale netoliko od eónů nedostává se jim
onoho doplnění, nébrž ani z obřízky, kterou
jim bludaři schvalují, nedostává se jim plnosti
darů a milostí, an pravého obřezání v Kristu
docházejí. A to jest, co dále praví: v němž %
obřezání jste byli obřízkou nerukodělnou svle
čením těla pletě, nébrž obřízkou Kristovou.
Jakož v předešlé větě pravil, že všeliká mou
drost v Kristu se nalezá, tak nyní praví, že
1 veškero židovství co do vyšší stránky své
v Kristu se jim uštědřuje. A praví tu částku
za celek, obřízku za židovství celé klada;
praví, že obřezání byli ořízkou nerukodějnou,
ne tou totiž, která se rukama děje a vyko
nává, jakou byla obřízka u Židů a na kterou
nyní bludaři dorývali za svrchovaně potřeb
nou ji vydávajíce. Místněji opisujíc tu obřízku
vece, že se stává svlečením těla pletě: a tu
se rozchází čtení vulgáty ode čtení řeckého
textu v tom, že slova ta co tožná se slovem
manufacta rukodějnou béře záporu se líšíc,
načež potom co protivu klade nédrž obřízkou
Kristovou, obřízku Kristovu oné obřízce,jenž
svlečením těla pletě se děje, naproti stavíc.
Dle toho slov svlečením těla pletě smysl jest
tento: která (obřízka) se stává odnětím tě
lesné kožky pletě. Avšak řecký text tu pra
věji čte, částici sed nébrž vynechávaje a slova:
svlečením těla pletě co výklad záporného slova
nerukodějnou bera. Smysl slov: svlečenímtěla
pletě jest: tím, že tělo, co záleží a sestává z
pletě k hříchu vedoucí, se svléká a szouvá.
Genitiv oeoxóg pletě jest genitiv obsahu a

podněty k hříchu, jak i jinde Pavel pletí tu
hříchovnost jmenuje, n. p. Gal. 5, 17., kdež
dí, že pleť žádá proti duchu a duch proti tělu,
Tělo pletě jest totéž co tělo hřícha Rom. 6,
6., kdež vece apoštol, že starý člověknáš spolu
ukřižován byl, aby zahubeno bylo tělo hřícha,
t. j. tělo hříchu zadané a oddané či hříchem
zasáhlé a zavládlé. Dále praví, že solečení se tu
státi musí, že ona k zlému schýlenost a po
chylost odbyta a vybyta musí býti a oddálena,
jak nějaký nečistý oděv, jejžto svlékámea od
kládáme. Fráza ta tedy toli značí co svlécí
starého člověka, t. j. zkazilou povahu přírody
své pomocí milosti Boží odkládati a odlo
žiti. Užívá pak frázy o svlékání pletě, poně
vadí prohlídá k obřízce, při nížto se kožka
odřezávala. Smysl tedy jest: V Kristu obře
záni jste byli obřízkou vniternou a neruko
dělnou, kterou se celý člověk starý svléká a
sezouvá; ta pak obřízka jest obřízkou Krt
stovou, t. j. od Krista působenou, kterou s
nás na křestu starého člověka svlékl a nás
oprostil onoho stavu, v němž žádosti půso
bily v údech našich Rom. 7, 5., kdež jsme
dle pletě chodili Rom. 7, 6. prodáni jsouce
pode hříchem Rom. 7, 14. a spolu nás pře
ložil do stavu obnovy ducha Rom. 7, 6. Du
chem svatým nás od zákona hřícha a smrti
vysvobodiv.
Kterak ale ona obřízka Kristova se dála,
to vysvětluje v následujících slovech: pohře
bent byvše s ním ma křestu, v němžto jste i

vzkříšení byl skrze víru vpůsobení Boha, jenž
ho vzkřísil z mrtvých. Nejprv vece, že i po
hřebeni byli s Kristem na křestu a že tehdá,
když se to dálo, když totiž byli křestěni,
spolu dála se i obřízka ta Kristova na nich;
z čeho jde, že obřízka křesťanská, jenž zá
leží v obnově člověka a v odpuštění mu hříchů,
stává se na křestu a křestem, jak vece Rom.
6, 3. pohřebení jsme byli s ním na křestu k
smrti. Když věrcové se pokřesťují, tehdáž
týmž obřadem spolu s Kristem se pohřebují,
jelikož potopení či pohroužení druhdy oby
čejné Kristův pohřeb tak vypodobňuje, že
spolu to v nás působí, co pohřeb Kristův
značí, totiž pohřebení a ovšem úmrtí starého
člověka našeho. Když Kristus pohřeben byl,
tehdá objektivně všickni věrcové a vyzna
vači jeho spolu byli pohřebeni ohledem hříš
nosti své, osvojují ale sobě to pohřebení
křestem, na němž ono společné s Kristem
pohřebení se uskutečňuje. Poněvadž ale ne
toliko pohroužením pohřebení, nébrž vyno
řením a vyskytnutím se z vody také jeho
vzkřísení se vypodobňuje, tudy apoštol praví
dále nový dar v Kristu uštědřený vystihaje:

a předmětu
apleť
značí
náklonnost
asídlo
|
V něměto jste

© spolu vzkřísení byli skrag
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věru v působení Boha, který ho vzřísil z mrt
vých.

Slovo v něměto čv © někteří ke Kri=

stu táhnou, jiní ale ke křestu; ač tu rozdílu
velkého není, přece zdá se slovce v němž

potahovati na Krista, an toho vymáhá stejná
skladba řeči, podle níž vztažné zájmeno jenž,
v němž ke Kristu se v předchodných větách
odnášelo a nad to již myšlénka o pohrou
žení odpravena jsouc, nové myšlénce o vzkří
sení v Kristu v naší větě ustoupá. Dí za
jisté, že v Kristu netoliko pohřebeni byli,
nébrž v něm i vzkřísení bylč duchovně, t. j.
že v ném dosáhli nového života, nového du

cha, nových mravů, tak že již jako Kristus
povstal k životu tělesně novému, tak i vy,
vece, vzkříseni jsouce ze smrti hříchu a no
vými se stavše nápotom v novotě života
choditi budete, majíce naději druhdy při
soudu posledním s Kristem tělesně z mrtvých
vstáti; nebo účastenství na vzkřesu Kri
stově záleží 1 v tom, že práva a čáky bu
doucího vzkřesu těla svého dosahujeme tak,
že dvěma spůsoboma vstáváme z mrtvých,
skutečně dle ducha a v naději a nádbě dle
těla. To pak se děje skrze víru, jenž jest po
třebným a nevyhnutedlným prostředkem 0
svojiti sobě dobro vzkřesu Páně; víra za
jisté nás vespolek s Kristem uvádí a nevěrci
nespomáhá spása Kristem učiněná, poněvadž
se strany svojí se jí nepřiúčastňuje. Jakou
víru tu na mysli má, praví slovy: vírou v
působené Boha, kterýž vzkřísil ho z mrtvých.
Vlastně stojí vírou působnosti Boha; genitiv
čveoyelacnejlépe co genitiv předmětu se po

važuje, víra v působení Boží, čili víra, kterou
věříme, že:Bůh, který Krista z mrtvých vzkří
sil, i nás dle ducha i druhdy dle těla vzkřísí.
Dovodí Pavel od menšího k většímu, ode
vzkřesu Krista ke vzkřesu lidí závěrku čině
a částečnou či ozvláštnou tu víru přimínkou
za obecnou víru klada. Méně právě jiní ten
genitiv berou za genitiv podmětu a příčiny,
jakoby říci chtěl Pavel: skrze víru, kterou
Bůh v nás působí; leč parallelná místa Mr.
11, 22. Act. 3, 16. Rom. 3, 22. Gal. 2, 10.
20. atd. prvnímu výkladu nasvědčují, an v
nich vezdy, když osoba věřící genitivem se
nevytýká, jím předmět víry se vystíhá. Po
dobné místo máme Ef. 1, 19., kdež dí: aby
ste znali, která jest přenáramná velikost moci
jeho k nám, jenž věříme podle působení moci
Jeho, kterou působil v Kristu vzkřísv ho z
mrtvých.
Leč apoštol nepřestává na vytčení těch
jim v Kristu přišlých darů, nébrž tu blaže
nost ještě jednou ohledem dřívějšího jejich
života vytýkaje, ukazuje, jak obživenía vzkří
sení to se dálo: A vás, když jste byli mrtwi
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v přestupech a neobřízce pletě svojí, spoluob
živil s ném odpustiv vám všecky přestupy, sma
zav ten, jenž proti nám byl úpis. Mluví o
obživení mravném a duchovním, a ovšem
spolu o obživení k životu věčnému, k ně
muž v Kristu povstali ve smyslu výše vy
světleném. Byli mrtvi, vzdáleni jsouce Boha
a S ním v nepřízní žijíce pro hříchy a pře

stupy své a tudy oddáni byli věčné smrti.
Stav ten, jímž ona umrtvělost u nich zavlá
dla, opisuje Pavel slovy v přestupech a v
neobřízce pletě; nalezali se v přestupech či
ve Aříších a pleť jejich t. j. hříšná povaha
a příroda jejich byla ještě neobřezána. t. j.
ještě se jí nezbavili, ještě pohansky žijíce.
Neobřízkou rozumí mrav a stav jejich hří
šný za pohanství, dokud zložádosti neodře
závali, nébrž jim povolovali; pletí značí ka
ždou zložádost, také tu, jenž v rozumu, my
slk a vůli sídlí, jak závist, ctižádost atd.
Gal. 5, 19. To pak obživení provedl Bůh
odpustiv vám všechny hříchy; odpuštění hří
chů jest jedna a sice přední částka ob
živby té a Bůh odpustiv nám hříchy zničil
příčinu a původ věčné smrti naší; nebo hří
chové nás mrtvými činili. Obživení a od
puštění hříchů současno jest, leč odpuštění
činí jenom zápornou stránku obživby té, an
kladná stránka v posvětě záleží, o níž ale
tuto Pavel mluviti pomíjí. Místo vám (od
pustiv) čte řecký text nám; leč smysl se
nemění, an při čtení i řeckém i latinském
vůbec věrcové a křesťané se rozumějí. Jak
to odpuštění se dálo, vystíhá dokládaje:
Smazav ten, jenž proti nám byl rukopis ú
sudku, jeněš byl odporen nám. Rukopisem
nám protivným rozumí Starý Zákon, ješto
psán byl a lidstvo odsuzuje z hříchů, poně
vadž lidé neplní předpisův jeho, jak úpis
dluhový odsuzuje dlužníka před soudcem.
Židé Ex. 24, 7. volali druhdy u hory Sinaj
ské: Všecko co Bůh velel činiti budeme a to
jejich společné volání stalo se jim úpisem
a zavázalo je veškeren zákon plniti. Zidé
však tehdá veškeré lidstvo představovali a
veškero lidstvo pod hříchem jsouc prodáno
Rom. %, 14. před Bohem co nějaký veliký
dlužník se jeví, jenž zaplatiti nemůže. Dí
rukopis úsudku podle toho, že Starý Zákon
předpisy a ustanoveními svými úsudek smrti
vynášel nade člověkem, jenž ho neplnil. Leč
text řecký čte vůbec dle všech téměř rkp.
dativem instr. doyuaci úsudky či stanovami,
příkazy, což nejednako vyloženo býti může.
Jedni mají za to, že tím instrumentálem ob
sah rukopisu či úpisu se vystíhá a vyklá
dají úpis, jenž záležel v předpisech, v pří
| kazech, stanovách; aneb dle jiných se částky
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vytýkají, jimiž rukopis ten psán byl, tak že
smysl jest: úpis či rukopis, jenž příkazy a
ustanoveními co pisadlem nějakým vyhoto
ven byl. Jiní přimýšlují slovce 0+ke slo
vům proti nám a vykládají: rukopis, jenž
svými příkazy a výroky proti nám byl a
proti nám čelil. Leč lépe jiní rozumějí do
ynaci stanovy o stanovách a náředbách no
vozákonných a vykládají, slovo to se slovem
smazav poutajíce: smazav náředbami svými
Zákon Starý, jenž proti nám byl. Pro větší
důraz opakuje protivnou Zákona Starého
proti nám povahu: jenž byl odporem nám;
činí to pro bludaře, jenžto si v starozákon
ných obřadech libovali a jich píleli. Ještě
přidává, aby dokonale dovršenu býti naši
spásu dokázal, že netoliko smazán byl úpis,
nébrž vece, že Kristus jej odklidil přibio jej
na kříži; tím neplatnost úpisu toho doko
nána byla, an úpis netoliko smazán a neči
tedlen učiněn, nébrž i odklizen, s cesty od
ňat a siče — čímž spůsob toho odkladu a
odejmu udává — přibiv jej na kříž, t. j.
probodl, protrhnul a roztrhal, t. j. zničil a
zkazil úpis ten smrtí svou na kříži, Naráží
na obyčej, podle něhož věřitel dluhový úpis
zkazí, když dlužník dluh zapraví. Zákon
člověkům odporný smrtí Kristovou platnosti
pozbyl, ješto Kristus kletbu zákona za lidi
podstoupil Gal. 3, 13, a tudy Krista na kříž
přibitím a prokláním i sám zákon proklán
a probit byl. Velikolepě apoštol věc vyli
čuje a s takovým triumfem nikde o přestá
ní Starého Zákona nemluví, vece sv. Zlato
úst; nevidíš-li snahu jeho, kterou se přiči
ňuje pominutí a zkázu úpisu toho vylíčiti?
My všickni jsme byli pod hříchem a tre
stem, on pak pokutován byv odňal i hřích
i pokutu. Kdokoli hřeší, ten sobě dluhový
úpis píše před Bohem, a ten nemůže sma
zán býti, leč jej protkneš na kříži pokání.
Dvojího slova užívá o též věci a dí, že
smazán a probit byl úpis, aby nám věc do
cela zřejmě a plasticky se představovala.
Poněvadž ale smazáním hříchův lidských
moc ďáblova nad lidstvem zmařena byla,
tudy příčiňuje ještě dále: A oblouptv ná

chy, jenžto s nebes do pekel byvše svrženi
řád svůj bývalý podrželi Ef. 6, 12., jako výše
1, 16. 2, 10. o řádech dobrých duchů řeč
byla. O obojích, zlých i dobrých mluví, aby
od zlouky bludařův odvodil a chce říci: jako
od anjelů dobrých nemůžete vyšší nějaké

)

moudrosti dosahovati, jenž jen ode Krista se
béře a tudy ode Krista k lichopoctě anjelů
se pověrečně odvracovati nemáte, tak něja
kou zloměrou a nějakými kouzly úkladů zlo
duchů se zbavovati netřeba, an Kristus je
moci nad vámi obloupil.
Obdlíči!,vece, Kri
stus zloduchy, t. j. na odiv co přemožence
vystavil. Vzato mluvení od triumfů, při nichž

vítěz seděl na skvostném povozu, k němuž
vzadu přemoženci přivázáni a tak na odiv
provádění bývali. Stávalo se to zjevně, či
jak jiní slova dv zadóncie překládají, svobo
dně, statné, udatně, jak to na vítěze sluší.
Přidává sám sebou, narážeje na to, že Kri
stus sám o vlastní moci a síle, aniž, jak se
člověkům vítězům děje, jiných pomocníků
potřebujíc nade zloduchy vítězství dobyl a
tudy nad nimi vítězoslavil. Jiní ale slovo
év air
překládají na něm, t. j. na kříži,
ješto na kříži lidstvo vykoupil, smrt za ně
podstoupiv a ode hříchův je osvobodiv a
tudy dábly všeliké nad lidmi moci zbaviv.

Ukázav v podobenství rukopisu zmaře
ného a roztrhaného, že platnost Starého Zá
kona přestala, nyní z toho nauky mravné
odvozuje, an dí:

16. Nikdo tedy vás nesuď pro
pokrm neb nápoj, aneb se strany svát
ku, nebo novoměsíce, nebo sobot, 17.což
jest stínem věcí budoucích, tělo ale jest
Kristovo. 19. Nikdo vás neoklamávej
samochtě pokorou a poctou anjelů v
tom, čeho neviděl kráčeje, daremně se
nadýmaje smyslem těla svého, 19. a
nedrže se hlavy, od níž celé tělo skrze
klouby a svazky jsouc upravováno a
spojováno roste vzrostem Božím. 20.
čelnictva a mocnářstva oblíčil je zjevně, ve Jestli jste tedy umřeli s Kristem živlům
řejně vítězoslaviv nad nimť na něm sám sé
toho světa, proč ještě jakoby žijíce na
bou. Představuje zloduchy co. mocné oděnce
a Krista co vítěze, jenž překonav je, také je světě ustanovujete? 21. Neohmatej, ani
zbavuje odění a všechnu zbroj a braň jim neokus, ani nedotkni se. 22. Což jest
odnímá. Dí tedy, že zbavil zloduchy veške všecko na zkázu samou užitbou, podle
ré moci, kterouž nad lidmi hříšnými provo příkazův a nauk lidských, 23. jenž 0
dili, an hříchy lidstva veškerého zničil a člo
věkům milost zasloužil, kterou nástrahám a všem mají tvárnost moudrosti pověrou
úkladům ďáblovým mohou odolávati. Náčel a pokorou a nešetřením těla, nepak ú
miclvem a mocnářstvem rozumí Pavel zlodu
ctou nějakou k nasycení těla,
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Ukázal apoštol, že křesťané osvobozeni
byvše jistou měrou od Starého Zákona, na
stanoviště mnohem vznešenější povýšenibyli;
z toho nyní odvětuje, an dí: Niko vás nesuď
pro pokrm neb nápoj aneb s strany svátku,
neb novoluní, neb sobot. Velí, aby nikdo se ne
pojímal soudu pro pokrm a nápoj, t. j. zda
jedíce a pljíce to neb ono právě neb neprávě
činíte. Táhne se apoštol k výběru stravy a
nápoje u Zidův předepsanému. Zapověděno
bylo maso vepřové a všech těch živočichů,
jenž neožouvají či nepřežívají a nerozdělují
kopyta. Nápojové se žádní nezakazovali, leč
případně některým osobám, n. př. nazareům
se nedovolovalo požívati vína Num. 6, 3. a
jakéhokoli opoje, knězům, když na nich byla
služba ve svatyni, zakázáno požívati vína Lev.
10, 9., dotkla-li se věc nečistá nádoby čisté,
tedy se zapovídalo nápoje v té nádobě pou
žiti. I zdá se ovšem, že bludaři v přísnosti
své tyto předpisy také na všechny věrce vů
bec vztahovali přičiňujíce, snad nad to ijiné
předpisy, n. př, o nepití vína modlám věno
vaného. „Svátky rozumí svátky výročné, jakéž
nejedny v St. Z. nařízeny byly; kromě toho
předepsáno bylo zachovávati novoluní a 80
botu. O tom Gal. 4, 10. Aby pak odvrátil
Kološany od těch a takových židovských nyní
neplatných věcí, udává pravý věcí Starého
Zákona význam, an vece: Čož jest stím věcí
budoucích, tělo ale Kristovo, Všecky věci, jež
jmenoval, pokrmové a nápojové zakázaní,
svátky, novoměsícové a soboty, slovemvšecka
ustanovení starozákonnájsou stínemvěcíbudou
cích t. j. ustanovení novozákonných. Vyličuje
poměr Starého Zákona k Novému v podoben
ství těla a stínu tělem vrženému a praví, že
v St. Z. byl jenom stín, jejž vrhalo tělo, Zá
kon Nový, podobně totéž praví Hebr. 10,],
Z toho již měli o hodnotě a důstojenství
Starého Zákona souditi; stín není leč úči
nek těla, jenž jej vrhá, tak obřadové sta
rozákonní v sobě jsou ješitny a veškeru
platnost a hodnotu jenom z Nového Zákona
čerpají. Nadto jako stín má do sebe podobu
těla, od něhož pochodí, tak věci a obřady
staré úmluvy vypodobňovaly všecko, co v
Novém Zákoně se dálo a konalo. A ješto
věci dotčené nejsou leč stínové, tudy nemůže
od nich a od jejich zachování neb nezacho
vání spása křesťanů záviseti. Dí Jest a nedí
bylo, poněvadž věci zpřítomnuje a tudy jak
Rom. 5, 14. o logické přítomnosti rozumín
býti hodlá. Dí: tělo Kristovo t. j. patří Kri
stovi, a on jest tělem tím, jímž stín onen
vrhán byl; podstata, na niž stínové ti uka
zují, v Kristu se vyskytla a tudy nemáme
jinde leč u samého Krista spásy a pravdy
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se dohledávati. Ale i před jiným ještě je
nebezpečenstvím vystříhá. Dvě věci byl ve
větách předešlých pověděl, jednu že Kristus
smazal úpis nám odporný, a druhou že Kri
stus obloupil zloduchy vší vlády. Z prvního
odvětoval, co jsme právě slyšeli o pokrmech,
nápojech, svátcích, novoluních a sobotách.
Z druhého nyní jme se odvětovati proti
bludařům, že se Kološané pověrečné anjelo
služby jejich varovati mají. Praví: Nikdo
vás neoklamávej samochtě pokorou a poctou
anjelů, v to čeho neviděl vstoupaje, daremně
se nadýmaje smyslem pletě svojí. Místo ne
oklamuj čte ř. t. nepředchvacuj, o odplatu
vás nepřipravuj; řeckého slova se užívá, když
jiný bojoval a jiný mu odplatu uchvátil. Říci
tedy chce: Nikdo vás nezbavuj věčné odplaty,
která vám připravena jest a jenom skrze
Krista a vírou V něho se dosahuje. (Ovšem
míní, aby se nijak Kološané nedali oblestiti,
sobě odplaty věčné z rukou vyrážeti a se jí
odsuzovati. Toho se bludařové podjímají a
nejeden z nich hledí vás, vece ap., oklamati
samochtě, samovolně, o své ujmě a Ssnaživo

sti. Tak slovo to se váže se slovem okla
movati ; méně vhodně jiní pojí slovce to se
slovem pokora a vykládají je odchodně: Jdu
jíc sobě v pokoře a t. d. Lépe přilehá vazba
výše dotčená v ten smysl, že hledí bludař
jakýkoli je samovolně připraviti napohlednou
pokorou a poctou anjelskou o věčnou odplatu.
Bludaři ve smýšlení svém pokoru obnášeli
a ji vně službou a poctou anjelů vyjádřo
vali; leč nebyla to ani pravá pokora ani
pravá úcta anjelů. Raději, vece apoštol, na
dýmali se smyslem pletě své, což protivou
jest pokory a v tom se mravný stav je
jich zjevoval, ana povaha rozumu jejich a
jejich vědoucnosti v tom se povznášela, že v
to vstoupali, čeho neviděli. Pokornými se sta
věli, ale pokora jejich byla pouze postavna;
pokořovali se, zdržovali se rozličných jídel,
mučili se a mrtvili tělo své domnějíce se, že
tím během sobě vyšší duchy nakloní a nějaké
moci nad duchy nižšími dostanou a je k
službě své objednají, ano donutí. Tu pak
pokoru také pronášeli pootou amjelů pově
rečnou a modlářskou pravíce, že Bůh nevi
dom, nepřístupen a nedostižitedlen jest a
že člověk skrze anjely o Božskou přízeň a
blahovůli se ucházeti povinen. O tom píše
sv. Aug. conf. 10, 42. Koho najíti mám, aby
mne s Tebou smířil? Mám-li jíti k anjelům?
Mnozí hledíce k Tobě se vrátiti, ale sami ze
sebe nemohouce, jakož slyším, opovážili se
toho a upadli v bažení po všetečných viděních
a zasloužili býti oklamáni. U jiných otců
také dosti svědectví o tom nalezáme. Již
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Irenéus h. 1, 31, 2. o tom za věkujeho svědčí
a ještě Theodoret píše ve čtvrtém století, že
ten blud ve Frygii a Pisidii za věku jeho
panoval a že proto sněm církevní sešlý 1.
364 takovou pověrnou a neslušnou poctu an
jelů zapověděl. Avšak ovšem slušná a v
jistých mezech zaniklá úcta anjelů nezaka
zuje se v církvi, aniž kdy se zakazovala. My
zajisté je a svaté ctíce nectíme v nich tvorů,
nébrž především mocnost Kristovu v nich
se vyskytující, aniž pomoci u nich hledáme,
jakoby nám ze své moci přispěti mohli, né
brž veškera úcta naše v mezech slušných
sobě vede a nás od Krista neodvádí, nébrž
nás v úctě k němu utužuje, upevňuje a po
vyšuje.
Jiná byla ta pocta, o níž apoštol tu mluví,
jak jsme výše pravili a jak ještě dále apo
štol ji vyličuje : v tom čeho neviděli kráčeje,
t. j. obíraje se s těmi věcmi, jenž jsou ta
jemny, skryty, nepřístupny a nevystižny a
za toho se vydávaje aneb aspoň tak si po
čínaje, jakoby je byl skutečně viděl. Ti blu
daři mnobo mluvili o řádech, úřadech ajmé
nech anjelů nejinak než kdyby byli v nebi
bývali a tam všecko to na své oči spatřili.
Tak podle čtení obyčejného. Leč ABD a N.
rkp. vypouštějí zápornou částici um a čtou:
v tom co viděl kráčeje; a tu viděti značí sa
motvorná a blouznivá vidění míti a v obra
zech fantasie své kochati se a v nich zůstá
vati. Smysl tedy týž jest při tomto čtení
jak při čtení obyčejném, jenom že slovo viděti
poněkud v jiném významu se béře. Při těch
pak smyšlénkách a snech svojich bludaři
ti nemálo pýchali a se vypínali, jak to apo
štol dokládá řka: daremně se nadýmaje smyslem
pletě svojí. Daremně, bez příčiny, bez všeho
základu se nadýmají. Slovo to pro lepší dů
raz se na začátku klade. Ta pýcha pak a
nadutost jeho pochází od smyslu pletě jeho ;
pleť se tu zosobňuje a připisuje se jí smysl
či mysl nějaká, která člověka nadýmá a pý
chou naplňuje. Plef značí povahu člověka
neobrozenou, náklonnost a pochylost k zlému ;
honose se zajisté míti vidění věcí nadsmysl
ných a těmi viděními se napínaje a pyšněje
ovšem po pletsku a hříšnu si vede. Vněšně
se stavěli býti pokornými, ale vnitř byli do
cela pýchou ujati za takové se majíce, jenž
na jednoduchém poznání a zachovávání evan
gelia přestávati nemohou, nébrž vyšších věcí
a vyšších poznání docházejí, čehož jiným se
nedostává.
Ale i v tom svou pýchu na jevo dávali,
že Krista se spouštěli. Dí to apoštol slovy:
Anedrže se hlavy, od náž celé tělo skrze klouby
a svazky jsouc upravováno a spojováno roste

vzrostem Božím. Hlavou očividně se rozumí
Kristus a vytýká a vyslípá, že místo držeti se
Krista co hlavy a co jediného původa spásy
raději k anjelům útočiště brali od nich spásy
se nadějíce. V tom pak sobě převráceně a
nešlechetně vedli, ješto svrchovaně potřebno
jest Krista co hlavy se držeti, ač žádá-li člo
věk spasen býti. Nebo od né celé tělo skrze
klouby a svažky upravováno a spojováno bývá,
vece ap. Od né t. j. od hlavy, od Krista;
v ř. t. 86 oť nezří k hlavě xegadý, nébrž k

tomu, co hlavou se vyrozumívá, t. j. Kristu
aneb se béře v neutru a jest tu toli co od
kad, což na jedno vychází, vezdy se praví, že
tělo t. j. církev celá od Krista upravení a
spojbu svou obdržuje. Dí celé tělo a tedy
nikoho nevyjímá, že by jiným během upra
vení dojíti mohl. Dí: upravováno a spojo
váno jsouc skrze klouby a svazky a chce říci,
že jako moc životná k hýbání, k čití a k
žití potřebná od hlavy do celého těla po
kloubech, nervách, údech a svalech se roz
chází a všechněm údům číti a se hýbati dává,
tak milost spasilivá ode Krista co hlavy do
údů s ním spojených t. j. křesťanů se vylévá
vazbami obapolné jednoty a lásky a jim du
chovný hybot a život uštědřuje. Místo u
pravováno můžeme přeložiti lépe opatrováno
t. j. obstaráváno bývá tělo od hlavy všeliké
síly účastným se stávajíc; nedí Pavel čím
opatrováno bývá, ale ovšem ze souvislosti
patrno jest, že se rozumějí síly životné, žití,
čití, hýbání. Jako bez hlavy tělo neobstojí
v bytu a Životu svém, tak bez Krista člově
čenstvo u věcech spásy se týkajících obejíti
se nemůže. Svazky a klouby, jimiž se mezi
křesťany jednota udržuje, jsou víra a láska,
jež v srdcích lidských Duch sv. působí a
tak působí, že roste tělo vzrostem Božímt.j.
vzrůstem, jejž Bůh skutkuje a poskýtá, jímž
tělo t. j. lidstvo k dokonalosti jemu možné a
ustanovené dospívá a dochází.
Tím vytknul zlou a svůdnou povahu
nauky bludařů a ovšem výstrahu dal, aby se
jí chránili. Ale i jinou ještě výstrahu při
čiňuje a ta se týká života a sice přísnoty a
přikroty života, kteréž se bludaři oddávali a
na které sobě nemálo zakládali. Dí: Jestli
jste tedy umřel: s Kristem žťvlům toho světa,
proč ještě jakoby žijíce na světě ustanovujete ?
Zivly světa rozumí začátečné nauky a pro
pravné i předvěstné obřady starého světa
před Kristem, k nimžto též ustanovení o
jídlech patřila. Těm živlům, stanovám a před
pisům odemřeli křesťané skrze svoje křestem
smrti Kristovy se přiúčastnění. Skrze smrt
Kristovu (14.) zákon zrušen jest a za své
vzal a tudy na tom, kdož se drží Krista, ni

Kol. II, 16—23. Ustanovení starozákonná nemají platnosti pro křesťany.

čeho postíhati nemůže a tudy také člověkten
živlů světa toho prost jest, an umřevše s
Kristem, i živlům světa umřeli. Sličně v ř.
t. se praví: od aro živlů světa umřeli, ješto
netoliko umřeli jim, nébrž úmrtím tím od
nich docela osvobozeni byli. Ješto ale to s
vámi se dálo, vece dále apoštol, proč ještě

hodláme. Jiní slova: to všecko v zkázu sa
mou užitbou jest za vkladek a úsudek Pa
vlův mimochodný považují, načež slova ná
sledující: podle příkazů a nuuk lidských
se slovem ustanovujete doyuariCeode vázají.
Nad to jiní a to nejedni zkázou zkázu časnou
a přirozenou rozumějí, jakéž pokrmové a
nápojové podrobeni jsou, a smysl slov: což
vše v zkázu jest samou užitbou praví tento
býti: Což všecko, to jídlo a pití totiž, co blu
daři slovy netkní se, neokus, neohmať zapo
vídají, k zkáze přichází samým upotřebením
a strávením vcházejíc do břicha a vymítáno
bývajíc dle Mt. 15, 17. Ten prý úsudek ná
sečně a mimochodem vkládá apoštol, aby
Kološanům ozřejmělo, jak nemístno a poše
tilé jest na zdržování od takových věcí spá
su zavěšovati, jejichž užívání samo sebou
zkázu jim přivodí. Leč ač nejedníi otcové
se drží výkladu toho, přece větší část se při
dává k výkladu od nás na prvním místě po
loženému, jenž i všelijak nad jiné předčí.
Podle příkazů a nauk lidských se to děje,
nevšak podle náředby Boží; a tudy se neto
liko o zákazech některých pokrmův v Sta
rém Zákoně daných řeč vede, nébrž, a to
obzvláště o zdrženích takových, jenž z ne
sličných nauk, na př. že veškera hmota zla
jest, vycházely v. 8. Ostatně slovo nauka
obšírněji se prostraňuje, než slovo příkaz a
udává základ příkazův, jež předpisovali blu
daři ti.
Samy pak ty příkazy a nauky líčí apo
štol slovy následujícími: jená mají tvárnost
moudrosti pověrou a pokorou a nešetřením
těla. Místo ivárnost jiní překládají pověst,
což téměř na jedno vychodí; mají tvárnost
u lidí a pověst ty nauky a přísnosti, že
moudry jsou, ale v skutku jimi nejsou. Mí
sto ovšem jest pěv sice; částice ta žádá, aby
na ni následovala spojka odporovací; leč ta
se tu zamlčuje, ana protivěta sama sebou
zřejma jest, totiž (zdánlivost mají) ale ne
skutečnost a pravdu; aneb Se gučvosamotilé
klade místo ovšem, jak jsme my přeložili,
aneb dle jiných protiklad se obsahuje ve
slovech nešetřením těla, což méně přiléhá.
Slovem pověrou rozumí především samovol
nou službu těch anjelů, k nimž se mimo Kri
sta utíkali Kristem pohrdajíce, ač pod tím
slovem obšírného významu i jiní samovolné
obřadové obsažení býti mohou. O tom píše
sv. Augustin M. B. 10, 7. Anjelé milujíce
nás slitovnou láskou, abychom se nesmrtel
nými a blaženými stali, nechtějí ovšem, aby
se jim od nás oběti konaly, nébrž tomu, je
hožto obětí spolu s námi se býti vědí; nebo
s nimi jedno město Boží činíme, jehož jedna

©jakoby
žijíce
nasvětě
ustunovujete?
Světem
rozumí téměř totéž, co živly světa výše slyší,
totiž obor ke Kristu nepřihlásilý,jenž vně pů
sobení jeho žije, Místo ustanovujete lépe jest
trpně bráti slovo doyuaezičecVeustanovení při

jímati, proč sobě dopouštíte rozkazovati, ve
leti a ustanovovati? Chce tedy říci: ješto jste
prázní oboru světa a ješto z něho jste vyšli,
proč přece dosud od živlů světa sobě před
pisovati dáváte věci takové, ježto sluší za
chovávati těm, kdo ještě k oboru tomu při
sluší? Není to výslipka jak raději výstraha.
Již pak nějakým nápodobením vynáší ta ve
lení či rozkazy, jimžto oni proti všelikému
právu podrobováni býti měli, an dí: Nehma
tej, neokus, ant se nedotkní. Jsou to slova
bludařů, jak očito jest, jimiž doléhali na zdr
želivost v jistých věcech. Jaké věci to byly,
o tom rozcházejí se vykladači; jedni slovo
neohmatej k mrtvolám, k rouchům smírnice,
slovo okusiti k jídlům a nápojům, slovo ne
tkní se © ženách, jichž dotýkati se zapoví
dali o manželství nedržíce; jiní jinak slova
ta k rozličným předmětům přidělují. Jiní
tu jenom živé vylíčení zápovědi nalezají a
praví, že se tři ta slova ku pokrmům jenom
odnášejí a že předmět se vypouští pro větší
důraz řeči, sama slova ale že nějak stupňo
vaně po sobě jdou a sice třetí slovo ke dvěma
předešlým se má stupňovaně: nejenom neo
hmatati a neokusiti, nébrž zhola ani netknouti
se veleli bludaři.
To pak všecko, veče apoštol, úsudek svůj
o tom pronášeje, to všecko ve zkázu samou
užitbou jest podle příkazův a nauk lidských.
O smyslu těch slov a hned o jich vztahu a
spojbě nemalá jest různost mezi vykladateli
a není snadno se rozhodnouti. Obyčejný
výklad jest: Ty věci t. ta pověra s anjely
a ta pověrná zdrželivost nevede k spáse né
brž ke zkáze a záhubě věčné, jestli jich člo
věk užívá podle příkazův a nauk, t. j. podle
úmyslu těch bludařů. Dle toho slovo užita
spojí se s následujícími slovy podle příkazův
a nauk lidských a čárka mezimná smazati se
musí. Jiní slova ta: to všecko v zkázu jest
samou užitbou kladou za slova bludařův, úzce
je poutajíce se slovy netkní se a předešlými,
a slova následující od nich dělíce a co úsu
dek Pavlův slyšíce, jakoby Paval pravil: je
stli totiž dle náhledů bludařů o tom souditi

n
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část v nás tu cizincuje, druhá v nich napo tvárnost moudrosti také pro trýznění a skro
máhá. Pokorou se rozumí lichá pokora spo cování těla, avšak se jimi pleť, pochoť pleť
jená s nadutostí ducha dle v. 18., jenžto si ská, nasycuje a ukájí. Ta pak pochoť pleť
ská není jiná dle v. 18., leč pochoť a libost
libuje v bezpřemném a pnřílišném a přesaži
tém sebou pohrdání. Nešetření těla záleží pýchy a hrdosti, která si v těch příkrotách
proto libuje, Že jimi svou domnělou vyne
V převráceném odříkání a zdržováníse jistých
požiteb dovolených a v přísném, pověrečném slost a povýšenost nade vše jiné křesťany
a nemoudrém ho umrtvování.
pronášeti a dokazovati se domýšlí. Tento
Ještě klade protivu jmenovaných věcí, výklad předčí před prvějším, ano jedině práv
ve kterých totiž ti bludaři nelibují sobě, če jest, an jemu jen svědčí slova pleť a nasy
ho by ale pilni býti měli, ač má-li pověst cení Či jak v ř. t. stojí naplnění a nacpání,
o jejich moudrosti na pravdě spočívati. Dí: jakéhož Pavel nemohl tuto o pouhém če
Nevšak úctou nějakou k nasycení pletě. Dle stném opatření těla užit. Ale ovšem 1 po
obyčejného výkladu se úctou či poctou roz dle prvního výkladu nezamítá apoštol tuto,
umí vážnost tělu náležitá, podle níž si ho čeho na nejednom místě požaduje, totiž aby
vážíme co druhé své části a co nástroje du chom tělo sobě posty a umrtvováními pod
cha a je všelijak řádně opatrujeme, je sy robovali, nébrž an jenom proti pověrnému,
tíme, odíváme, radosti jemu spůsobujeme k přílišnému a ohledův na Krista neberoucí
oddechu potřebné; praví apoštol, že ona mu těla umrtvování vystoupá, kterémuž blu
moudrost a nauka ona neuděluje tělu po daři oddáni byli obzvláště pro bludnou a
vinné cti, jenž k nasycení, t. j. okřepení a nesličnou nauku, že tělo lidské ze hmoty
posilnění, k osvěze a občerstvě pletě či těla pocházejíc ovšem v sobě zlo jest. Svatý
se potahuje. Leč jiným, protože Pavel slo Rehoř Veliký praví: Tak máme zdrželivost
vo dělo na konci věty zaměňuje slovem pleť, prováděti, aby neumořila těla našeho, né
se vidí, že slovo plefř nemůže jinak leč ve brž nepravosti pleťské. 'Nejednou pronásle
mravném významu o hříšnosti a ke zlu po dujíce nepřítele, souseda svého milého u
chylosti nějaké zvláštní slyšeti. Ti slova ta: smrcujeme a nejednou hodlajíce ušetřitl sou
nevšak úctou nějakou neberou ohledem těla seda, sobě vraha krmíme a živíme. Touž
a netáhnou k slovům následujícím k nasytbě potravou nepravosti se vypínají, kterou ctno
přetě, nébrž je berou o věcech, jimiž se čest sti se živí a když nemírnou zdrželivostí
síla nepravostí ochabuje, také ctnost slá
obdržuje a vykládají:
mnevšak věcí nějakou
počestnou či nějakým počínáním, jenž by jim bnouc heká.
ke cti sloužilo. Slova však následující k na
Ty věci dopověděv apoštol přistoupá k
sycení pletě, jenž zří ke slovu nešetření těla, části parenetické. Nebo víra křesťanská ne
berou o sobě co taková, jimiž se tajný ú má co poklad nějaký utajený nikdá neuží
mysl takových umrtvování projevuje v ten vaný lapěti a kleměti, nébrž má co símě plo
smysl: aby se takto hříšná žádostivost na dy vynášeti a jimi všelikou buřeň bludů a
sytila a ukojila. Neberou jich před sebe, nemravů tlumiti a ničit. O čemž v násl.

| aby
pletské
pochotě
umrtvili,
nébrž
právě
kapitole.
Jimi nejvíce chtíče svoje zlé ukájejí.

Mají

Hlava III.
Ukázati hodlaje, kterak moudrost křesťanská |
1. Tedy jestli jste povstali s Kri
se v životě má pronášeh, jedná nejpříze stem, toho, co svrchu jest, hledejte, kdež
o podstatném směru života křesťanského,
Kristus jest na pravici Boží sedě, 2.
o smyslu nebeském 1—4., načež vystří
há přede vším, co tomu směru se příčí to, co svrchu jest, obmýŠšlejte, ne toho,
5— 11. a napomíná, aby všech ctností, co jest na zemi. 3, Nebo jste zemřeli
pravdy, mérnosti, dobroty, jednomyslno a život váš jest skryt s Kristem v Bo
sti a jiných píleli a všecky věcí ke cti hu. 4. Když pak Kristus ukáže se,
a slávě Boží vykonávah 12—17. Na život váš, tedy 1 vy se ukážete s ním
potom následují 18—25. obzvláštní před
pisy pro manžely, děti, rodiče, sluhy a ve slávě. 5. Umrtvětež tedy údy své,

pány.

jenž jsou na zemi, smilství, nečistotu,
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chlipnost, zložádost a lakomost, jenž věře, pověře a nepravostech všeho druhu a
jest modloslužba, 6. pro kteréž věci z nich teď vynikli k životu novému a sva
přichází hněv Boží na syny nevěry, %.
v nichž i vy chodili jste někdy, když
jste žili mezi nimi. 8. Nyní ale složte
i vy všechno (to), hněv, prchlivost, zlo
bu, zlořečení, mrzkou řeč z úst svojich,

tému. Proto Kristus základ náš po vzkřesu
svém sedí na pravici Boží, abychom vzhůru
stavěli a zdili. Aug. Velí hledati toho, co na
hořejest a svrchu, t.j. věcí nebeských, jak z
protivy věcí zemských viděti; věci svrchné
pak jsou ctnosti, svatost života, jednota s
Bohem a věčná blaženost, jak podobně Rom.
2, T. Pavel mluví o hledání slávy, cti a ne
porušenosti. Sv. Bernard dí: Vstali-li jste,
vece ap., tedy i vstupte s Kristem na ne
besa, znova-li žijete s Kristem, tedy s ním
1 vládněte; následujte bratří Krista, kamkoli
jde, následujme trpícího, následujme vzkří
seného 1 na nebe vstupujícího. Již v tom,
že jsme s Kristem vstali, záleží pohnutka
svatosti života, ješto s Kristem vstáti a přece
věcí svrchných nehledati se vespolek potýká.
Leč Pavel důrazněji klade pohnutku, an dí:
kde Kristus jest na pravici B. sedě. Že Kri
stus se na nebeších nalezá, to vás má ozvlá
ště vzbuzovati k hledání věcí nebeských, an
jste s ním v nejužší spojbu vešli. Seděti na
pravici B. značí o Kristu, že jest účasten
slávy věčné Boží a fráza vzata jest od oby
čeje králů východních, jenž na trůně vyvý
šeném sedíce tomu, jemuž první po sobě mí
sto a čest poskytaií, po své pravici zasedati
dávají. Ovšem o Kristu co člověku mluví.
Hodlaje pak jim takové nebeské smýšlení po
ručiti, opakuje napomenutí to ještě dvakráte
napřed kladně, potom záporně, an dí: Čo svrchu

9. nelžete jedni druhým, svlekše sta
rého člověka se skutky jeho, 10. a
oblekše nového, toho, jenžto se obno
vuje ku poznání podle obrazu toho, jenž
stvořil jej. 11. Kdežto není Řeka a
Zida, obřízky a něobřízky, barbara a
Skyta, otroka a svobodníka, nébrž vším
a ve všech Kristus. 12. Oblectež tedy
co vyvolenci Boží svatí a milí útrobu
milosrdnosti, dobrotu, pokoru, mírnost,
trpělivost, 13. snášejíce druh druha a
odpouštějíce sobě vespolek, má-li kdo
proti komu žalobu, jakož i Pán odpu
stil vám, tak i vy. 14. Nad to ale nade
všechno lásku mějte, jenž jest vazbou
dokonalosti; 15. a pokoj Kristův vládní
v srdcech vašich, k němuž i povoláni
jste byli v jednom těle, a vděční buď
te. 16. Slovo Kristovo přebývej ve vás
hojně, ve vší moudrosti učíce a napo
minajíce sebe vespolek žalmy, chvalo jest obmýšlejte, ne toho, co jest na zemi. Ob
zpěvy a písněmi duchovními, v milosti mýšleti jest prostrannějšího významu a značí
zpívajíce v srdcech svojich Bohu. 17. netoliko tužbu a snahu, nébrž všeliké smý
Všecko, cokoli činíte slovem neb skut šlení a rozjímání zahrnuje. Věcmi zemskými
kem, všecko (čiňte) ve jménu Pána Je rozumí jak samozřejmo jest peníze, statek,
blahobyt, čest, radosti a rozkoše světské a
su Krista, děkujíce Bohu a Otci skrze věci podobné, ovšem pokud nám závadou
něho.
jsou k nebeskému smyslu. V této části mravné

Pavel béře ohled k jediným křesťanům, aniž
Pravil apoštol 2, 20., že jsme s Kristem tu již ke bludařům problídá, jak to činil v
zemřeli a ovšem tedy i s Kristem povstali a části dogmatické; a tudy nemístno bylo by
vzkřesli, jak 2, 12. povídal. Již tedy z toho mysliti, že by pod věcmi světskými obřady
právem odvětuje: Tedy jestli jste povstali s a pověry bludařské na mysli měl. Jistým
Kristem, toho co svrchu jest hledejte, kdež Krt znamením, že jsme s Kristem povstali, jest
stus jest na pravici Boží sedě. Slovem jestli mysl nebeská a tužba po nebeských věcech.
neklade věc tu co záhadnou a pochybnou, Tudy církev při sanktu mše svaté přivolává
nébrž jak 2, 12. značí toli co am, ješto, po věrcům: Vzhůru srdce a věrcové odpovídají:
něvadž. Dí že vzkřesli a povstali s Kristem, Máme ku Pánu tím vyznávajíce, že povyšný
na křestu totiž, jenž jest oznakemsmrti, po smysl ovšem ke vlastnostem křesťana patří.
hřebu a vzkřesu Kristova, jak Rom. 6, 3. Sv. Augustin: Jak slična a rozkošna jest země
místněji apoštol rozkládá; ponoření člověka ve svých křetmách, ovocném stromoví, v ze
do vody značilo smrt a pohřeb, vynoření a lení luk a luhů a ve svěžesti lesů, v barvách
vyjití z vody znamenalo vzkřes Kristův a a ve zpěvu ptáků a v tisíceru jiných radostí,
ovšem povstání k novému životu od prvněj libostí a příjemností! Ale jestli těší tebe
šího starého života, kdež potopeni byli v ne země, nemá-li tě více těšiti nebe se všemi
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rozkošemi svými mnohem většími a jedině

sličnější bude palác otcovský.
Udává pak apoštol spolu příčinu, pro
kterou by s pomíjením věcí světských a zem
ských měli raději hledati a hleděti nebeských
věcí. Dí: Nebo jste zemřeli a život váš jest
skryt s Kristem v Bohu. Pravil, že povstali
z mrtvých s Kristem; kdo vzkřesnul, ten
dříve umřel a nyní žije. A to dvojí rozvádí tu
Pavel. Na křestu zemřelijste světu, hříchům,
pleti, ano i sobě, pokud v životě předešlém
v pochotech zemských se nacházeli a tudy
jste vniterné spojby se světem a zemskými
věcmi se vzdali. Sv, Rehoř Vel. Mor. 8, 19.

praví: Nejední z těch, jenž k dokonalosti se
berou, vněšně všeho se odříkají a všem pře
dešlým svým radostem výhost dávají, slávy
a cti se zbavují, vniternými potěchami oplý
vajíce vněšných se odvětují a v sobě žití tě
lesných pochotí umrtvují. Těm pravil Pavel:
Zemřeli jste a život váš skryt jest v Bohu.
Z úst jejich mluví Zalmista Z. 83, 2. Zádá
a nyje duše má,t. j. odemřela věcem země
této. To'světec Řehoř. Zivotem, jejž apoštol
praví skryta býti v Bohu, očividně znamená
život nový a obrozený a slavný, jejž v zá
rodě přijali, jenž tuto ve skrytě se nalezá a
druhdy při parusii či příchodu Páně v celé
své záři a skvělosti se ukáže. O tom životě
praví, že s Kristem se ukrývá, ješto jako svět
slávu Kristovu, v níž se v nebesích nalezá,
nespatřuje, tak ani vašeho vniterného sva
tého a blaženého života nevidí. Ješto ale ži
votem nevidomým žijete, ovšem inevidomých
dober nebeských hleděti a píleti máte. Dí
že v Bohu skryt jest, poněvadž pravil, že s
Kristem skryt jest, Kristus ale podle věčné
slávy své nám neviditedlen jest; ve slovu s
Kristem vytýká souvislost, ve slovu v Bohu
úvislost té o níž mluví ukrytosti. Svět ne
vidí vniterné slávy 1. Jo. 3, 2., ješto se ne
ukazuje tuto na světě, čím budeme. Sv. Zla
toúst vece, že ten život se podobá perle v
Jastuře, jenž roztlouci se musí, má-li perla se
v lesku svém vyskytnouti. Sv. Augustin pře
krásně o tom praví: V zimě i zdravý strom
uschlému se podobá. Přichází jaro a živý
kořen vynáší lupení a zarozuje plody. Tak
Kristovo ukrytí jest naší zimou, vyjeveníjeho
naším jarem. Nebo dí apoštol: Mrtvi jste.
Ano, mrtvi, ale mrtvi podle zevnějška, se
živým kořenem; dočekej jara a sláva tvá se
zjeví s Kristem. © Bože, to buď úmluvou
mojí s Tebou, abych sobě docela umřel a
Ty ve mně žil; já v úkrytu docela odmlčeti
se hodlám a odpočívati, abys Ty druhdy na
mně se vyjevil. Tak sv. Augustin. Podle toho

světci a světice Boží se utajívali v skrytosti,
ano již Ovid pravil v jistém smyslu: Pravdu
tu věř, kdož skryt bývá žije dobře a každý
zůstávat hodlej v okresu sudby svojí. Proto
v Bohu mysle svoje a celou duši potopovali
a šŠťastnýmia blaženými na pouštěch a sa
motách se pokládali. Sv. Maria egyptská po
kání činíc po půl téměř století o samotě
žila, se žádným se nescházejíc a nikoho ne
vidouc; sv. Hilarion, sv. Anton, sv. Maka
rius život samotárský vedli, ano křesťané po
tri století se životem svojím svatým ukrý
vati museli; svět neznal svatosti a slávy je
jich vniterné, ana poušť a samota ukrývala
ctnosti a slávu jejich, jak země skrývá po
klady zlata, moře perly, hlína kořeny. Ostatně
aoristem zemřelijste vytýká udatnost úmrtí
či smrti jejich, kterou se dostali do spole
čenství Kristovy smrti a perfektem skrytý
jest vystíhá trvalý poměr dosavádný.
Ale i to vynáší Pavel, jaký stav jejich
druhdy bude, což jim k veliké útěše býti
musí, jakož 1 všem, kdož trpkosti takového
ukrytí zakoušejí. Praví: Když ale Kristus
ukáže se, život váš, tedyť vy se ukážete s ním
v slávě. Vulgáta klade částici odporu ale,
leč v t. f. částice ta není a řeč bezspojebně
a tedy tím mocněji si vede. Ovšem ale věta
ta v protivě se s předešlou větou nalezá:
nyní sice skrývá se život váš, ale druhdy se
odkryje a vyjeví a Sice až se ukáže Kristus,
t. j. až přibude k soudu ve slávě své a vy
jeví se, že nauka jeho, ač na zemi od ne
věrců jí pohrdáno bylo, svrchovanou mou
drostí jest, a že život dle něho vedený, ač
jej nejední tupili mudrochové, jedinou cestou
k věčné spáse a k svrchované slávě nebeské
jest. Tehdá se vyjeví, že všickni Kristem
obrození a oslaveni jsou a sami bezbožníci
budou museti říci: To jsou, z nichžto jsme
druhdy posměch měli, Sap. 5, 3. nyní ale
jsou počtení mezi syny Boží. Těmi slovy
okřepuje Kološany. Jmenuje Krista životem
naším, t. j. dárcem a původem života blaže
ného a věčného; nebo lidé mrtvi byvše s
Kristem vzkřesli a nyní Žžijícejím žijí. Tak

dí Gal. 2, 20. Zi pak ne již jd, nébrž žije
ve mně Kristus. Ukáže se pak s Kristem
sláva naše druhdy, nebo perla se nyní v
lastuře skrývá a druhdy, když lastura roz
razí a rozbije se, tenkráte teprv se záře perly
vyskytá.
Podle toho, co pravil o tom, že s Kri
stem v Bohu žijí, a že k zemi nepatříce
věčných věcí hleděti mají, podle toho již
hodlá napomínati, aby umřevše s Kristem pro
zemské pochotě jim v sobě zniku nedopou
štěli, Dí; Umrtvětež tedy údy své, jenž jsou
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na zemi, smilství, nečistotu, chlipnost, zložá
dost a lakomosť. Umřeli oni ovšem světu
svým ke Kristu se obrácením, ale právě proto
nesmějí nechávati života pochotěm, nébrž je

nasytiti žádaje. Leč výkladu tomu se příčí
již artikul, který se k slovu tomu klade v
ř. t., jímž od předešlých čtyr nepravostí, jenž
se bezartikulně nesou, co zvláštní nepravost
usmrtiti mají. Umrtvěte, vece, v aoristu, a různí. Viz ostatně Ef. 4, 19. Praví lakomstvé
nedí umrtvujte v perfektu, poněvadž to umr býti modlářstvém, poněvadž lakomci veškeru
tvování, ačkoli se s Časem vyvinuje a neu naději v majetství své kladou, celou myslí v
stále trvá, tuto co jediný úkon považuje, k ně ponoření jsou a je za Boha mají; to za
němuž snaha naše prohlédati má. Udy své, jisté každému jest bohem či modlou, v čem
vece, umrtvěte a rozumí údy zemskými údy kdo naději klade, k čemu neustále střepí, k
toho těla, jež Rom O, 6. nazývá tělem hří čemu srdce klade a čemu všelikou péči ano
cha a jež tam i jinde jmenuje tytýž starým život věnuje. Tudy praví Kristus Pán: Ne

člověkem. Jakož člověk či tělo člověcké z
rozličných údů sestává, tak i starý člověk
či tělo hřícha složeno jest z rozličných dru
hův hříchu co údův a částek, jak je ihned
dílem vyčítá. Slují též údy zemským?, po
něvadž člověka od Boha oddalují a k vě
cem země skloňují a shrbují, k životu s
Kristem v Bohu skrytému se nehodí, ano
jemu se protiví a tudy ovšem co škodlivé
chovány a pěstovány býti nemají. Podo
bně Gal. 5, 25. velí důrazněji pravě: U
křižujte zložádosti, t. j. všelijak popud k
hříchům v sobě neúčinným a nedějným udě
lejte; což jak opal Mojžíšdruhdy pravil, státi
se nikomu nemůže, leč se za tři léta již po
hřebeného považuje. Jiní údy zemské berou
ve fysickém smyslu o rukách, nohách, očích
a myslí místo naše býti obdobno napomínce
Páně, Mt. 5, 29. n. 18, 8. n. že oči vylou
pati a ruku utíti sobě máme, t. j. že i toho
co nám milo a svrchovaně potřebno jest, se
vzdáti a odříci máme, pokud nám na cestě
ctnosti jest závadno. Leč prvnější výkladjest
obyčejnější a téměř povšechný a přiléhá lépe
k tomu, co následuje. Nebo Pavel vyčítaje
údy starého člověka vece: sm?lství, nečistotu,
chlipnost a zložádost. Jmenuje tu čtvero
druhů necudnosti, ode zvláštního a jednotli
vého začínaje a ke všeobecnému postoupaje.
Smělstvím značí všeliké sbydlení různého po
hlaví mimo manželství; nečistota jest objemu
prostrannějšího a značí všelikou mrzkost a
necudnost v dotýkání a jiných výkonech;
chlipnost či dle t. Ť. strázeň jest větší stupeň
a značí chlipnou náruživost, když člověk ne
čisté věci střádá tak, že téměř v té straně
sebou vládnouti nemůže a neumí. Zložádost
jest obšírnější strázeň vilná. Po nepravosti
nečistoty čtverem hříchů vyznačené vytýká
druhou hlavitou pohanskou nepravost Ef. 4,
19. lakomství, chtivost po statku a jmění.
Poněvadž Pavel tu lakomost klade spolu se
hříchy nečistoty, nejední lakomost tu vyklá
dají o nestřídmosti a lakotě po věcech vil
nosti a smilství, když člověk po všech dru
zích oplzlosti se shání, všelijak chlipnost svou

můžete Bohu sloužiti a mamoně. Mt. 6, 24.
Viz Ef. 5, 5. Aby pak výstraha jeho tím

větší měla dovahu, tudy jim klade na mysl
zlé následky takového v těch nepravostech
života, an dí: ro kteréž věcí přichází hněv
Boží na syny nevěry. Přichází, vece, jistě totiž
přijde při soudu posledním, ano často i tuto
již přichází AněvBoží, t. j. pokuta, trest, po
msta Boží na syny nevěry, t. j. na neposlušné
lidi, jenž evangelium přijíti se zdráhají a tím
svou k Bohu neposlušnost a vzdornost na
jevo dávají Ef. 5, 6. Již sice tuto pokuta
Boží zastíhá a nejednou nemoce, mor a jiná
zla se valí na lidi a na národy těm zbrod
něm oddané; leč Pavel tu má na mysli po
kutu onu, jenž lidi ty zasáhne v den pomsty
Rom. 2, 5., t. j. v den poslední.
Než apoštol dále výstrahu svou vyvi
nuje, dříve jim ukazuje na stav jejich druh
dější, čímž jim novou pohnutku dává, aby
se dotčených nepravostí vystříhali. Dí: V
nichžto jste t vy chodili, když jste žili v mich.
Přichází tu dvakráte v ních a obůjkrát se
může přeložitl mezi nimi a potahovati buď
ke zbrodněm, buď k synům nevěry, obojí
slovo aneb jedno — a to kterékoli — one
pravostech, druhé o pohanech bráti. Obě li
věty béřeme o zbrodněch, sluší rozeznávati
mezi žiťím a choděním; choděním se skutek,
žitím povaha znamená, jak se to béřei Gal.
5, 25., kdež apoštol praví: Zřjeme-li duchem,
duchem t choďme. Tudy při slově chodili a0
ristu užívá vůbec vypravujíc, co se dálo, při
slově žilď ale klade nedominulý čas, chtěje,
aby čtenář déle při pojmu slova toho se sta
voval. Chceme-li ale místo v nech jednou
přeložiti mezi nemt, nejlépe se to hodí hned
na počátku věty: Mezi nůní jste chodili, t. j.
mezi syny nevěry, ovšem v jejich zbrodněch
účastenství berouce; načež tím důrazněji ná
sleduje o nepravostech, že v mich žili t. j.
ohledem předešlého slova umrtvěte a umrt
věli jste, v. 3, že tehdá ještě neumřeli jim
aniž jich umrtvovali pohané jsouce, nébrž že
nepravosti ty živlem pro ně byly, v nichžto
se pohybovali. A ten pochop bezmála předčí,
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Avšak v těch zbrodněch nynínemají Žít,
aniž jakého mravného společenství míti s
lidmi takovými. A to jest, k čemu teď pře
chází, nynější stav jejich proti minulému klada.
Dí: Nymí ale složte ť vy všechno to, hněv,
prehlivost, zlobu, vouhavost, mrzkomluvu z

proto dopadnější jest, poněvadž jsou to par
ticipia aoristu, ješto předešlé imperativy v pré
sentě stojí. Podobně praví Ef. 4, 23. napomí
naje svlécí starého člověka dle dřívějšího ob
cování a obléci novočlověka, jenž dle Boha
stvořen jest. Starým člověkem jest člověk

Kristem neobrodilý, zložádostem a hříchům
oddaný, při němž nepravosti dotčené, hněv
věcem těm umřeli. Z vy, vece, a rozumí jak atd. panují; člověk nový jest člověk, jenž od
jiní křesťané, k nimžto se vy teď počítáte; Krista skrze Ducha sv. obrozen jest a obno
tak slovo z hledí k slovu vy a nevhodně ně ven a nepravostem dav výhost ctnostem slouží.
kteří částici tu spojují se slovem složte,jakoby Skutky nového člověka jsou ctnosti, skutky
chtěl apoštol říci: Nechci jenom, abyste u či jak vlastně zní slovo ř. praktiky, kusy,
mrtvili ty v nichž jste druhdy chodili zbrodně, kousky starého člověka jsou hříchy. Svléká
nébrž abyste i ostatní nepravosti, hněv atd. staročlověk a obléká se novočlověk na křestu,
složili, o nichž ihned vám povím. Vazba ta jenž jest koupel a lázeň obrodu a obnovy
nevhodna jest a ovšem té prvé musí ustou Tit. 3, 5. Avšak neustálého a každodenního
piti. Velí složiti všechno, t. j. všechno to, oč svlékání toho a oblékání potřebí jast, ješto
tu běží a o čem již díl mluvil, díl mluviti člověk neustále odnepadá a nadto novočlo
hodlá. Ve slově složití má na mysli složení věk své stupně a jak Aug. vece své věky
oděvů, jak Ef, 4, 22., kteréž svlečeny byvše má, jenž se nečítají podle let, nébrž podle po
se odkládají. Hněv jest rozmrzelost a uevole, kroků. V ř. t. stojí tu véoc, an Ef.4, 23. kla
když kdo se uražena neb pohrdána cítí a de se xawoc; slova ta se různí v tom,že slovo
pomstiti se žádá; prchlivost jest vyšší stupeň první k času, slovo druhé ke kolikosti a po
hněvu, rozlícenost, vztěk, rozjitřenost, roz vaze více hledí; obojí u nás slovem nový se
horlenost mysli. Zlobou rozumí mysl, jenž překládá, v lat. recens a novus. Ten novo
jiným škoditi hledí. Ruhem či rouháním sly člověk jak dotčeno není hotov a dovršen již
ší zlořečivost a sice tu, která se proti li docela, nébrž se dovršuje a nalezá se v roz
dem činí; mrzkomluvou rozumí hanlivé řeči větku, jímž mu nové povahy více a více při
prou lidem bezmála vyloučeje ohyzdné a še bývá.
Tudy přidává Pavel: jenžto se obnovuje ku
redné řeči oplzlé, an o nich výše mluvil.
Všecky ty nepravosti, jež tuto jmenuje, ku poznání stvořitele svého. Dí obnovuje se denně
povaze nelásky a nepřízně zří a dvě po totiž víc a více, an stojí présentné participi
slední vystihají ústné jich pronášení, jak vi um. Obnovuje pak se ku poznání dle obrazu
děti z přidaného slova: z úsť vašich, kteráž stvořitele, t.j. poznání jest účel oné obnovy
dvě slova, jak očividno jest, se ke dvěma a Sice poznání takové, jenž obrazu stvořite
posledním toliko slovům k vruhu a k mrzko lovu přiměřeno jest. Slovy dle obrazu vy
týká povahu onoho poznání či oné známosti
mluvě odnášejí.
Ještě k tomu přidává: nelžete sobě ve a udává Boha v dokonalé jeho veškerých
spolek, jeden druhému, dává toho pohnutku věcí známosti co vzor, k němuž známost lid
v listu k Ef. 4, 25., poněvadž jste vespolek ská směřovati a vinouti se má, ana tím, když
údové, t. j. údové toho těla, jehož hlavou jest vrcholu svého více a více dochází, také víc
Kristus, jenž se pravdou nazývá Jo. 14, 6.; a více na mravy a na obnovu ducha působí a
tak že ovšem i my pravdy píleti máme. Ve nectnosti dotčené veškery vylučuje. Jiní ale
směs pak skrze ležveškeren klam a podvod roz slova dle obrazu berou v ten smysl, jakoby
umí. Luto pak, nechtěje napomínek svojich bez Pavel vytýkal, v čem obnova ona záleží, totiž
pohnutek a pobídek zanechati, přidává pod v tom, aby obraz Boží, jejž člověk hříchem
nét ke všemu tomu, co posud o složení ne potratil, v něm opět byl opraven. Ti táhnou
pravostí mluvil, an dí: Svlekše starého člověka slova dle obrazu ke slovům jenž se obnovuje
se skutky jeho a oblekše nového, t.j. ješto jste a sličný vynášejí smysl, jemuž ale vadí, že
na křestu svlekli člověka starého a nového slova ku poznání či ke známosti docela
oblekli a proto máte-li ještě něco z onoho ve vzduchu visí a osaměle se nesou, aniž
staročlověka na sobě, to ovšem složte a toho dosti příčiny jest, proč by je byl Pavel při
zbuďte a se zbavte a zplejte. Jiní nedobře dal, ač ovšem vykladači ti svědčí, že přidal
za to mají, že participia svlekše atd. stojí je pro bludaře gnostiky, což ale nestačí a
místo imperativu, jak Rom. 12, 8., jakoby neprávo jest, ješto by Pavel to chtěje se ji
chtěl říci: svlékněte starého člověka a oblecte nak byl vyjádřil. Tudy první výklad před
novočlověka, leč první vazba a výklad již kuje. Opisujíc praví obhovorně: dle obrazu
úst svojich. Nyní, vece, an již nežijete v
těch věcech a ku Kristu jste se obrátili a
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toho, jenžto stvořil ho a nedí pouze dle obrazu
Božího, poněvadž na mysli má obraz Boží, k
jakému Adam stvořen byl a k jakému nyní
člověk v Kristu má dospívati skrze Ducha
sv. Slovy: jenžto stvořil jej nehledí ke člo
věku novozrozenému, nébrž ke člověku vůbec,
k Adamu, jehož dle obrazu Božího stvorba
vzorem a cílem jest, k níž i my se obrážeti
a obnovovati máme. Příbuzno a obdobno
jest místo Ef. 4, 22., kdež vece: Oblecte no
vého člověka, jenž podle Boha stvořen jest ve
spravedlnosti, t. j. V pravé povaze všechněch
sil duchovných i tělesných a ve svatosti pra
vdy, t. j. v pravé svatosti čili v čiré snaž
nosti po všelikých ctnostech.
Vidí se ale apoštolu ještě připojiti po
vahu říše Boží čili obrodu toho, o němž mlu
vÍ, proti zarozumělosti bludařů, jenž zdá se
povahu tu popírali, samolibosti hovějíce a
rozdíl mezi lidmi bytným a platným 1 v říši
mravné té Boží býti stanovujíce. Proto do
kládá: Kdežto není Reka a Zda, obřízky a
neobřízky, barbara a Skyta, otroka a svobod
nika, nébrž vším a ve všem Kristus. Jmenuje
některé mezi lidmi rozdíly, jenž podnět dá
vají k těm nepravostem, z nelásky pocho
dilým, o nichž právě byl mluvil v. 8., a pra
ví, že v říši obrodu místa nemají. Dí kdežto,
onmov,t. j. v záležitosti obrodu a obnovy roz
dílové ti platnosti pozbyli. Uvádí čtvero vět,
jimiž ozračuje, že ohledem obrodu všickni
lidé stejné právo mají a sobě rovni jsou,
jakýkoli by rozdíl mezi nimi ohledem pova
hy a vzdělanosti zabíhal. Nejprv praví, že

hledem jich ostatní barbarští „národové v 0
čích věku Pavlova barbary býti přestávali.
Hodlá tedy říci apoštol, že i ten nejdivočejší
národ obrodu schopen jest. Ještě klade otro
ka a svobodníka, rozličné vněšné postavení
slovy těmi líče a klade napřed otroka, aby
tím zřejměji ukázal, že v příčině té se na
stav ohledu nebéře. Nébrž tu se béře ohled
na jednu toliko věc, na obrod v Kristu. To
vece apoštol, an dí: nébrž vším a ve všech
Kristus; vším vece, a rozumí veškery zájmy,
chtěje říci, že veškero důstojenství, veškera
vznešenost, hodnota a cena spoléhá v Kri
stu a Sice při všech národech a lidech je
dnotlivých. Kristus tu stojí místo okolností
a Sice místo křesťanské víry a křesťanské
mysli a smysl jest: tu všelijak při všech li
dech bez rozdílu záleží jenom na tom, aby
skutečně byl obrozen, aby dle toho obrodu
smýšlel a smýšlení své skutky projevoval a
vně všelijak pronášel. Pro lepší důraz kla
de se slovo Kristus na konci věty. Podobně
dí apoštol (Gal. 3, 28., žetu není Zida
ani Reka, ani otroka anť svobodníka, ant
muže a ženy, nebo všichni jsme jedním v Krt
stu Ježíši.
Výseji předkládal údy či skutky staro
člověka napomínaje, aby Kološané je odlo
žili; nyní Se jme vyčítati údy éi ctnosti no
vočlověka, jež velí obléci. Béře pak námě
tek k tomu z toho, co právě byl pověděl o
novém porodu či obrodu člověka, kterýž ob
rod a kteráž obnova toho nevyhnutedlně vy
máhá a postihuje, aby ctností těch píleli.

tu není Reka a Zda a protivou tou od růz
né národnosti vzatou učí, že všickni náro
dové v říši křesťanské stejně jsou oprávněni
a že tu již není nadpraví a výsady, jak se
Zidům toho ve St. Z. dostalo. Od národního
rozdílu přechází k náboženskému, an dí, že
tu není odřízky a neobřízky; slovy těmi ab
straktnými značí obřezance, t. j. Židy a ne
obřezance, t. j. pohany. V protivě předešlé
kladl Žida na druhém místě, nyní jej klade
na místě prvním, aby tím zřejměji stejnost
oprávnělosti v této příčině vynesl. Podobně
Gal. 3, 28. Na třetím místě neklade protivy
nějaké, nébrž stupňovaně praví barbara a
Škyta, unesen a uvlečen živostí pomyslu.
Přidává ta jména, aby nezdál se nějakého

Dí: Oblectež tedy co vyvolenci Boží svatí a
milé útrobu milosrdnosti, dobrotu, pokoru,
krotost, trpělivost. Jak výšeji, tak 1 tuto
béře obraz od oblékání oděvů; podle roz
ličnosti roucha nejednou se rozeznává stav
a povaha člověka a lidé toho králem býti
kladou, kdo jako král oblečen a ustrojen
jest. Avšak apoštol, co samozřejmo jest,
oděvem vniternou povahu rozumí a obléká
ném ctnosté míní nejvroucnější pílení a pěsto
vání těch ctností, o nichžto mluví. Aby pak
je tím spíše přiměl k tomu po ctnostech
snažení, trojím jménem jim vznešenost jejich
na mysl pokládá. Jmenuje je vyvolence Boží
či takové, kteří od Boha z nesčíslného množ
ství nesvatých lidí povolání byli do říše Jesu
Kristovy. Jmenuje je vyvolenci svatými, je
što od Ducha sv. posvěcení byli, hříchův
zbaveni a milostmi k dobročinění obdarová
ni byvše; jmenuje je vyvolenci malými t. j.
Bohu milými, ježto Bůh od věčnosti miloval,
Krista Syna svého za ně k smrti dáti usta
noviv a jež posavad miluje, v křesťanské víře
je chovaje, mnohými je milostmi daře, ano

národu vylučovati, ješto byl o Recícha Ži
dech toliko mluvil. Barbaři zváni byli všickni

národové, jenž jiným než latinským a feckým
jazykem mluvili a ješto vzdělancové toho času
těch dvou jazyků užívali, tedy slovem bar
baří každý nevzdělaný národ se rozuměl.

Mezi barbaryale

nevzdělaností asurovostí

proslulí byli Skutové či Skytové, tak že 0
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jim 1 pro Krista trpěti popřávaje. Tím tro
jím názvem jich pobádá, aby píleli těch, o
nichž mluví, ctností, jakoby pravil: Oblecte,
jak to na vyvolence Boží od Ducha Božího
posvěcené a tak velice milované sluší, ty
ctnosti. Tím pořádkem ten trojí název kla
de, poněvadž odvěčné vyvolení předchází
před posvětou a z posvěty láska Boží k
nim zvláštního stupně dochází. Ostatně na
jedno vychází, jestli jenom jeden z těch tří
příznaků za subjekt máme a dva ostatní za
predikát, jak jsme my učinili, aneb-li všecka
tři slova za podmět béřeme, při čemž by
chom museli pro lepší toho vytknutí přelo
žiti: světeť a milenci.

První ctnost, ku které je vzbuzuje, jest
útroba milosrdnosti, t.j. útroba či srdce, v
němž milosrdenství bydlí a vládne, mějte
srdečnou milosrdnost k jiným a ji skutky
prokazujte. Jiní útrobou rozumějí abstraktně
o lásce; leč výklad náš jest bližší a pro
stější. Dobroťou rozumí lahodu, sladkomra
vnost, ochotnost; opak její jest příkrost a
trpkost. Fokorou tuto rozumí pokoru k li
dem Ef. 4, 2. Fil. 2, 3. Krotost jest vlíd
nost, povolnost, mírnost, povaha, jenž se
dá jiným dobrým snadno vésti a snadně u
stoupá; opak její jest osuplivost, hněv a
prchlivost. Trpělivost či dlouhočekavost, jak
výše 1, 11. řeč o tom. Praví Kassian coll.
12, 6.: Jak člověk prospívá ve krotosti a
trpělivosti, tak i prospívati bude v čistotě
srdce. Nebo nikdo neukojí bouře těla, kdo ne

ukrocuje hnutí mysli. Člověk mírný a trpělivý
vezdy na duši i těle zdráv bývá, vece jiný
Světec, raduje se v potupách, chválí Boha
v protivenství, ukájí rozzlobence a pode jhem
pokory triumfuje. Leč Pavel sám dvě po
slední ctnosti Kkrotosta trpělivost místněji
vysvětluje, an dí: Sndšejíce druh druha a
odpouštějíce sobě vespolek, má-li kdo proti
komu žalobu. Snášeti máme vespolek křeh
kosti a nedostatky jiných, podle toho, co
vece Gal. 6, 2. Jedén druhého břemena ne
ste a tak naplníte zákon Kristův. Snášeli
vost pak se obzvláště pronáší odpouštěním
urážek, jichž kdo od druhých zakusil, tak
že právě by pro to žalovati, totiž vytýkati,
vyčítati, umítati mohl a vyslípati; nečiů to
ho, nébrž odpusť, vece ap. Dává takového
odpuštění svrchovanou pohnutku, an doklá
dá: Jakož i Pán odpustil vám, tak i vy;
místo Pán čte ř. t. Kristus, což pravěji jest,
ač tím žádný rozdíl do obsahu se neuvádí,
Podobně vece Ef. 4, 32. jakož Bůh v Kri
stu, t. j. pro smrt Kristovu odpustil vám a
Mat. 6, 18. v otčenáši se modlíme: odpusť
nám naše víny, jakož 1 my odpoušťíme, Sv.

Zlatoúst za to má, že ve slovech jakož t
Pán odpustil vám slovo jakož také ke spů
sobu, jakým odpouštěti máme, hledí, totiž že
1 smrt pro jiné křesťany podstoupiti hotovi
býti máme; leč váha leží na skutku Sa
mém, nepak na spůsobu, jakým se vyko
nává.
Ještě v jednu ctnost se jim obléci velí,
v tu, kterou za hlavu a za stěžejnou pova
žuje. Praví: Nad to ale nade všecko lásku
mějte, jenž jest svazkem dokonalosti. Vulgáta
přidává slovo mějte, jehož v ř. t. není, kte
rýž slovo oblecte z předešlých vět také sem

potahuje, při obraze obleku ostávaje a lásku
co nějaký svrchník či svrchní oblek před
stavujíc, kterýž na dotčené ctnosti co spodní
oděvy se má obléci. Nad to nade všecko, t.j.
nade všechny ty ctnosti, o nichž jsem dosud
mluvil; lásku praví a rozumí lásku blížen
skou, jak patrno ze souvislosti a z parallel
ného místa Ef. 5, 2., kdež dí: Choďte v lá
sce, jakož 1 Kristus miloval nás a vydal sebe
samého za nás. Proč ale žádá, aby lásky
pilni byli, toho dává důvod, an vece: jenž
jest svazkem dokonalosti, t.j. svazek či vazba,
jenž veškery ctnosti spojuje a k dokonalosti
vede; bez lásky by ctnosti ty osamotěly a
ceny na mnoze pozbyly; láska jest duchem,
jenž oživuje ctnosti ty, a bez ní se ony roz
padají a pouhým licoměrstvím se býti pro
kazují. Kdo lásku má, ten všech ctností do
tčených pilen bude; kde láska schází, tam
scházejí všechny ctnosti. Někteří vykladači
vykládají genitiv dokonalosti za genitiv po
vahy majíce: svazkem dokonalým; jiní lépe
genitiv ten mají za genitiv obsahu: svázkem,
jenž dokonalost přičiňuje a působí oněm
ctnostem. O Pythagoreech víme, že přátel
ství jmenovali svazkem ctností; přátelství
ale jest jen obmezená forma lásky, ovšem
ale láska křesťanská jinou má povahu, než
ono přátelství pythagorejské, zahrnujíc v sobě
lásku k Bohu a na ní spočívajíc. Láska jest
kořen všeho dobra a není ovoce to dobrým,
jenž z toho kořene nevychází, vece sv. Aug.
Nedí apoštol vrcholem nébrž svazkem, vrchol
zajisté jest úmysl dokonalosti, svazek ale jest
soujem a úhrnek všeho, co dokonalost v sobě
chová.
Na tuto spojbu veškerých ctností s Bohem
a Kristem ukazuje tuto apoštol, an dí dále:
A pokoj Kristův vládní v srdcech vaších, k
němuž t povoláni jste v jednom těle a vděční
buďte. Slovy těmi navrhuje apoštol, že všechny
ty ctnosti musejí míti základ a vycházeti
musejí ze srdce pokojem Kristovým ovlád
lého a k Bohu vděčného, ač mají-li ceny 4
trvalosti nepozbývati. Pokoj Kristův jest po
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koj nám od Krista zjednaný, vniterný, Duchem nám pravené a kážané; dí ve vás co v ně
Božím v nás působený poklid a mír; ne jakém ušlechtilém stánku si oblibuj a roz
vhodně někteří rozumějí pokojem jednotu jímáno bývej. Přidává ve vší moudrosti; ně
mysli, apoštol zajisté výšeji a hlouběji zde kteří sice slova ta poutají s předešlými v
vniká a buduje stavbu ctností všechněch na ten smysl: víra Kristova vás bohatými a
základě, jenž jest pokoj Kristem donesený. hojnými učiň na všelikou moudrost a na
Ovšem ale mír ten sebou obnáší jednotu dokonalé a prosté známosti nebeských věcí;
mysli. Anjelé plesali a zpívali při narození činí to interpreti pravíce, že Pavel slova ta
Krista: Sláva Bohu a pokoj lidem. Pokoj, přičiňuje pro Gnostiky, jenž napohlednouja
vece sv. Aug., jest pořádek klidný a pokoj kousi moudrostí se chlubili. Avšak lépe jest
ten vládne ve člověku, jenž hnutí pletě a slova ve vší moudrosti k následné větě tá
pochotě hříšné skrocovati umí, což jenom S hnouti a o všeliké moudrosti při učení a
milostí Kristovou se dokonale podařiti může. napomínání rozuměti, ješto učba a napomínka
Ostatně. uvádějí interpreti příklad Pomponia nemoudře udělována jsouc s úspěchem se
Attika, jenž jsa stáří 67 lét při pohřebu ma míjí. Viz výše 1, 28. o rozdílu učby a na
teře devadesátileté mohl říci, Že nikdá mu pomínky. Dokládá ale, jakby to vyučování a
nebylo potřebí s mateří se smířovati. Vul napomínání vésti měli: žalmy, chvalozpěvy a
gáta překládá tu: plesej, jásej, což není leč
totéž co vítěziti, kralovati, říditi, spravovati; žaltáři St. Z. položené, jichž křesťané zhusta
text řecký má Boufsvérm, Což sice znamenalo
užívali. Chvalozpěvy či hymnami veškery
také odplatu přiznávati a udělovati při bojech písně, jenž v církvi mimo žalmy k Bohu se
a půtkách, leč později značilo toli co vlásti, odnášely a Boha velebily, rozumí; písněmi
říditi a spravovati. By ale jich tím spíše po duchovními slyší vyšší nějaké zpěvy, ve vyš
bídl k dotčenému míru, tedy přidává podnět ším nadchnutí pronešené a od Ducha sv.
z povolání jejich vzatý, an dí: k němuž t po vdechnuté. Leč viz o těch slov rozdíle vý
volání jste byli v jednom těle. Bůh povolav šeji Ef. 5, 19.. Nemluví tu Pavel právě o
vás ku křesťanské víře, povolal vás spolu službách Božích v kostele, ješto o vzájemném
také ku pokoji a tudy ho všelijak ostříhati všech čtenářů sebe vyučování a budování
povinni jste. I slova v jednom těle dávají mluví, nébrž o soukromém životě při schů
podnět ku pílení pokoje ; těmi slovy se značí zech obyčejných, při agapách, hostinách, a že
poměr, do něhož povoláním vešli a v němž se to dálo, patříme ze přemnohých hned z
trvale se nalezají a řící Chce apoštol, aby počátku církve dle Euseb. h. e. 2, 17. 5,
jak v těle údové se chovají ve klidu a míru, 28. skládaných hymnů; Tertullian ap. 39.
oni všelijak pokojnou mysl obnášeli. Jiný svědčí, že při schůzech se vybízeli vespolek
toho podnět zahrnuje se ve slovech, jež do Boha v písněch velebiti. V ř, t. chybí vše
kládá: a vděční buďte či vděčnými se staňte, liká spojka a to bezspoječné mluvení tím
dle t. ř., t. j. neustále se ke vděčnosti co větší důraz řeči dává. Přidává ale spůsob,
cíli svému neste. O vděku mluví či 0 vděč jakým máme zpívati, an dí: v milosti zpíva
nosti, poněvadž mluvil o velikém dobrodiní, jéce v srdcech svojich Bohu; aby totiž ne
o povolání jejich totiž; 1 žádá, aby neustále měli na tom dosti, že se zpívá vněšně, né
toho dobrodiní byli pamětlivi a vděční a vděč brž aby vniterně obsah písní oněch promý
nost svou dotčenými ctnostmi prokazovali. šlelh a cítili as celou myslí a s celým srdcem
Méně vhodně vykládají vděčnost o vděku, pronášeli, a když jiní antifóny střídavým
lahodě, milostnosti a přívětivosti; ač ř. t. se zpěvem zpívají, aby jejich zpěvy vniterným
tak bráti může, přece velí souvislost výkladu v srdci zpěvem provázeli. A (to Činiti mají
toho následovati, jejžto jsme my položili.
v malosti, podle všeliké milosti, jenž v srd
Prostředkem pak toho, aby ten pokoj cech působí a ke zpěvu svatému pobádá.
vládl mezi nimi a ctnosti ony aby mezinimi Méně vhodně jiní slovo v milosti vykládají
panovaly, praví to býti, o čemž ihned mluví o sličnosti, slušnosti, lahodě a příjemnosti, s
řka: Slovo Kristovo přebývej ve vás hojně, jakou se ty zpěvy díti mají. Zpívati v srdcích
ve vší moudrosti učíce a napomínajíce sebe stojí oproti zpívání ústnému a zpívati Bohu,
vespolek žalmy, chvalozpěvy a písněmi ducho naproti zpěvům pro jiné určeným.
Toli předpisů ještě měl na srdci Pavel,
vním?. Prostředkem tedy toho praví býti při
jetí a nesení slova Božího v útrobách a velí jež jim na mysl vložiti hodlal; ale uskrov
apoštol, aby slovo t.j. nauka Kristova do ňuje těch věcí a klade závěrečné napome
cela vštípena, vpravenaa vetklá byla v srdcích nutí, v němž učí, jakby vůbec všechny řeči,
jejich a tam stálé měla sídlo. Genitiv zow rozmluvy, zpěvy, žádosti a skutky spořádati
a zříditi měli. Dí: Všecko, cokoli čináteslovem
XowtTovjest genitiv původu, slovo od Krista
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neb skutkem, všecko (čihte) ve jménu Pána
Jesu Krista. Slovem a skutkem všeliké jed
nání se zahrnuje. Ve jménu J. Kr., tak že
jméno Jesu Krista jest živlem, v němž co
konají, a hýbadlem i podnětem i pravidlem,
jímžto se k činění pobádají a v něm řídí a
spravují. Mají tedy vše činiti podle příkazu
a předpisu Krista P. a podle spůsobu a
ducha Jeho, a tak jakby věc tu konal Kri
stus. Jiní slova ta myslí býti totožna s na
pomenutím Pavla 1. Cor. 10, 31., kdež velí
všechny věci k slávě Boží vykonávati, tak že
ve jméno vykládají: ke cti a slávě Pána J.
Krista. Podle čehož sv. Ignatius Loyola vezdy
v ústech a v srdci míval: Všeckok větší slávě
Boží. Leč výklad první předkuje jak dru
hému tak i ještě jinému, dle něhož vejménu
vykládají: se vzýváním jména Pána našeho
J. Krista. Při tom ale všelikém jednání a
konání našem velí, aby to činili děkujíce Bohu
a Otci skrze něho. Vděčnost opět a opět jim
na srdce klade, vděčnost za spásu v Kristu,
co největší dobrodiní jim došlé, jehož pamět
Jivi jsouce ovšem všechno ve jménu Krista
P. konati budou. Vece Oťe? totiž našemu,
poněvadž v daru spásy nám se Bůh Otcem
býti ozvláště prokázal. Vece skrze něho t. j.
Krista, poněvadž nám veškera dobra skrze
zásluhy Kristovy se dostávají. Veškeři skut
kové naši mají býti co oběť, jenž se skrze
Jesu Krista co kněze a prostředníka Bohu
obětuje, mají se díti v Kristu co oltáři a
chrámu, podle Jesu Krista co vzoru.
Toli Pavel napsal o všeobecných pra
vidlech, jichž by při chování svém šetřiti
měli. Přechází dále nyní k ozvláštním před
pisům, an pokračuje:

18. Ženy poddány budte mužům,
jak sluší v Pánu. 19. Muži milujte man
želky své a nemívejte se k nim trpce.
20. Děti poslouchejte rodičů svých ve
všem, nebo to jest libo v Pánu. 21.
Otcové nepopouzejte dětí svojich, aby
nezmálomyslněly. 22. Otroci poslouchejte
ve všem pánů tělesných ne v okoslužbách
jako člověkolibci, nébrž ve prostotě srd
"ce bojíce se Pána. 23. Cokoli.činíte, ze
srdce konejte jako Pánu a ne lidem 24.
vědouce, že ode Pána dostanete odplatu
dědictví; Pánu Kristu služte. 25. Nebo
kdo ukřivdďuje, odnese co ukřivdil a není
přijímání osob u Boha.
Jako v listu k Efešanům tak i v listu

našem, přešed ode všeobecných předpisů ke
zvláštním, poroučí, jak se různí členové ro
diny k sobě vespolek chovati mají. Pokra
čuje od podřízených osob ku předkujícím, jak
Ef. 5, 21. n., čehož příčinu hledají v potřebě
předpisův o poddanosti. Počíná se ženami
a vece: Ženy poddávejte se mužům svojím jak
sluší o Pánu, t. j. jak sluší ženě, jenž v Kri
stu jest, v Kristu žije a bytuje, jenž kře
sťankou jest. Jiní slovo v Pánu pojí se
slovem poddávejte se, t. j. tak jak Pán velí
a poněvadž to Pán velí; leč proti spojbě té
čelí vzdálenost a obdobná konstrukce v. 20.:
což libo jest v Pánu. Na obrat také mužů
napomíná, aby své k ženám povinnosti za
dost činili, an dí: Muži milujte manželky své
a nehořkněte k ním. Mají přednost svou mu
žové vésti s lahodou a láskou, a všelijak pod
danost ženám příslušnou jim ulehčovati; a
tudy ovšem nemají k nim hořeknouti či trp
četi, trpkými, hořkými, mrzutými, nébrž vlíd
nými, milovnými a líbeznými se prokazovati;
trpkosti a mrzutosti zavládají mezi manžely,
když se ve smýšleních a náhledech svojich
různěti a rozcházeti počínají. Mnohem ob
šírněji o těch vzájemných povinnostech se
rozprostraňuje v listu k Ef. 5, 22. a z ob
doby církve a Krista objasňuje. Zlatoúst
vece: Předpisuje muži lásku, ženě posluš
nost; oba-li co na nich jest činí, všechno
dobře jde a pevno jest. Nebo láska mužova
činí ženu blahovolnou, poslušnost manželčina
činí muže vlídným a lahodným. Proto, muži,
tobě ženu poddal, abys ji více miloval a pro
to poručil mužovi, Ó ženo, tě milovati, abys
snáze snášela, že jemu poddána jsi; nebo
tomu se podrobovati, koho miluješ, nemá
žádné obtíže. Apoštol ostatně přikazuje každé
stránce, co jí potřebno; žena kloní se ku pá
novitosti a tudy jí poslouchati velí, muž ale
nejeden bývá surový a dáva se uvléci vášní
bezlaskavou, a tudy mu lásku poroučí.
Přechážeje na děti a rodiče praví nej
dříve dětem: Děti poslouchejte rodičů ve všém,
kam totiž moc rodičů sahá a pokud se zá
konům Božím to nepříčí; nebo — a tím U
dává pohnutku příkazu toho — to jest libo

v Pánu; liba jest poslušnost dětí a sice li
bost ta křesťanská jest, a poslušnost má do

sebe sličnost mravokřesťanskou či křesťansko
mravnou. Tak jedni, an jiní slovo v Fánu
praví býti toli co před Pánem aneb u Pána,
že se totiž ctnost ta Kristu líbí. Ef 6, 1.
místo toho praví: Nebo to spravedlivo jest.
Otcům pak, jimž vláda přislušela, s pomíjením
matek předpisuje, ač ovšem předpis jeho
matek setýká: Otcové,nepopouzejtedětí svých,
aby nezmalomyslněly. Popouzení a dráždění

Kol, IV, 1—6. Naporénuti k modlitbé a k opatrnému chováni.

děje se nespravedlivým a krutým nakládáním,
což musejíc snášeti dítě zmalomyslní a v zou
falost neb rozpačitost padá, z čehož se vzdo
rovitost a všeliké jiné nedověcnosti rodí. Míst
něji o tom mluví Ef. 6, 4.
O těch povinnostech zkrátka se jenom
vyslovil, šířeji se rozprostírá o otrocích, an
dí: Sluhové poslouchejte ve všem pánů pleť
ských, ne v okoslužbách jako člověkolibci, nébrž
v prostotě srdce. O otrocích a sluhách míst

něji se rozprostírá až ku konci kapitoly, bez
mála povodín byv uprchnutím a obrácením
Onesima, jenž byl otrokem z Kolosy. Pleř
skými pány zve pány jejich zemskéa stavíje
naproti pánu, jenž všelijak podle ducha 1
těla jejich pánem jest. Okoslužbajest služba,
jenž se jenom na oko děje a jí naproti stojí
služba, jenž se v prostotě srdce stává; tamta
s lcoměrností a pokrytstvím spojena jest,
ana tatohle čira a upřímna jest. Taková se
děje jen pro zalíbení se lidem a ti, kdož k
ní toliko hledí, člověkolibct jsou, nemajíce
ohledu při službě své ku Kristu, an naopak
tuto velí apoštol, aby sloužili bojícese Pána,
t. j. aby při své službě měli ohled na Kri
sta a z lásky a z úcty k němu své ku svět
ským pánům povinnosti konali.
To místněji vysvětluje, an vece: Cokoli
činíte, ze srdce, z té duše konejte jako Pánu
a ne lidem. Cokoli činiti vám přijde ve služ
bě, čiňte z duše, z té duše, ze srdce, s bla
hovůlí, bez nevole, ne z musu a nutu, nébrž
ze svobodné ochoty. Při tom má je zprová
zeti myšlénka, že služba, kterou slouží, jest
1 služba Kristu prokazovaná; a neliďem,t.j.
nemají při své službě toliko prohlédati ku
pánu tělesnému a snad pro nehodnost a zlo
povahu jeho se dáti mýliti a ve své službě
ochabovati. Tím snáze pak jim jest prohlé
dati při službě své ku Kristu, ješto vědí,jak
Pavel praví, že ode Pána dostanete odplatu
dědictví. Otroci podle zákonů starého světa
vyloučení byli ode všelikého dědictví. K tomu
tu hledí Pavel a dí sluhům: služte, jako by
ste Kristu sloužili a. dostanete ode Pána dě
dictví, statek dědičný v nebesích, ač jsouce
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nyní otroky, ješto pánům v té straně rovni
jste, k témuž s nimi dědictví povoláni jsouce.
Ovšem z místa toho vyniká, že za dobré
skutky člověk odplaty očekávati může. Pro
lepší vytknutí této povahy jejich služby ještě
jednou napomíná apoštol veškeru jejich po
vinnost krátce zahrnujíc: Pánu Kristu služte.
Každý dobrý skutek jest služba Páně. Místo
služte chtějí někteří překládati sloužíte, což
sice smyslu nemění, avšak žádného základu
nemá a méně vhodno jest.
Ještě pak uvádí důkaz, že otroci dobří
a služní obdrží druhdy dědictví v nebesích,
a sice dokazuje to opačným spůsobem, an
dí: Nebo kdo ukřivduje, odnese co ukřivdil a

není přijímání osob u Boha. Problídá tu vý
slipkou ku pánům nevlídným, příkrým akru
tým a dává otrokům na um, že křivda, která
se jim děje, u Boha bez pomsty neostane, a
že tedy nemají uchabovati ve službách svo
jich prohlídajíce, že Kristu slouží. Nad to
ještě uvádí důvod: páni vaši za křivdu vám
činěnou odbývati budou, poněvadž není při
jimání osob t. j. strannosti a sice, jak vul
gáta dokládá, bez základu textu řeckého, odď
Boha. Bůh nehledí na osoby, nébrž na zá
sluhy a otrok neobdrží menší odplaty než
pán jeho, stejně-li sobě zásluh před Bohem
shromáždili. Někteří vykladači slova ta, jež
Pavel tuto ku potěše přidává otrokův, berou
v ten smysl, jakoby hrozbu nějakou vypo
vídal a slova kdo ukřivduje, odnese to co u
křivdil, t. j. pokutu za křivdu, slova ta díme
vykládají o otrocích, že jich Bůh potrestá,
jestliže nebudou sloužiti pánům svým upřímě;
leč tomu výkladu se příčí slova, jež dokládá
o nepřijtmání osob, z čehož jde, že Pavel 0
sobou, jenž za křivdu trest ponese, osobu
vyšší a tedy pána rozuměl. Déle se pozdr
žuje při vytýkání povinností otroků, ješto
tenkrát nejední se domníti chtěli, že křesťan
stvím všeliké otroctví šmahem se zničuje,
čímž dobrá pověst víry křesťanké nemálo tr
pěti mohla. Ještě pak napomíná pánů, o čemž
v násl. kapitole.

Hlava IV.
Vystaviv povinnosti pánův 1. napomíná k
stálé modlitbě a k modlení za něho 2—4,
a dále k opatrnému mezi pohany cho
vání 5—6. Napotom Tychika a One

mich sobě na vzdjem list jejich přečetli
10—18.

| stma
odporučuje
7—9.
Posléze
přičí
ňuje ke svým pozdravům

st

velení, aby o

ten se s Laodiceany sdělili a od

*1. Páni, co spravedlivo a slušno
otrokům prokazujte, vědouce, že i vy
Pána máte v nebi. 2, Na modlitbě
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trvejte, bdíce v ní s děkováním, d.
modlíce se spolu i za nás, aby Bůh o
tevřel nám dvéře řeči k mluvení o ta
jemství Kristovu, pro něž i vězněm
jsem, 4. abych zjevoval je takto, jak
náleží mně mluviti. 5. V moudrosti
choďtež s těmi, jenž vně jsou, čas vy
kupujíce. 6. Reč vaše vezdy v milost
nosti buď solí osolena, abyste věděli,
kterak máte jednomu každému odpoví
dati.

mezi nimiž největší jest poznání Krista. Od
děkování má všeliká modlitba začínati, aby
člověk stal se hodným, jejžto Bůh novými
dobrodiními obmyslil by. Totéž ač jinými
poněkud slovy předpisuje Efešanům 6, 18.
To jest pravá modlitba, vece Theofylakt, kte
rá spolu děkuje za všecka nám známá 1 ne
známá dobrodiní, jakož i za vše, co jsme
trpěli a snášeli.
Při takových pak modlitbách velí ne
zapomínati na něho. Dí: Modlíce se spolu

Co Pavel tu praví pánům, to ještě ku
předešlé kapitole patří a nedopatřením sem
přišlo. Velí pak apoštol pánům: Čo spra
vedlivo a slušno otrokům prokazujte. Totiž
netoliko co spravedlívo jest, co od vás po
právu žádati mohou, jak oděv, stravu a jiné
věci svrchovaně potřebné, jichž kdo otro
kům nedává, nespravedliv k nim jest; nébrž
velí jim dávati i co slušno jest, t. j. aby se

Timothea, jehož jméno list ten na čele ne
se. Mají pak se o to modliti, jak dále praví,
obsah modlitby a přímluvy jejich udávaje,

t za nás, aby Bůh otevřel nám dvéře řeči k
mluvení o tajemství Kristovu, pro něž i vě
zněm jsem. DíÍ za nás, za mne Pavla a za

aby Bůh otevřel dvéře řeči. Nedí dvéře vě
zení a žaláře, nébrž dvéře řeči a rozumí svo

bodné kázaní a hlásání evangelia beze vší
závady a překážky : dokud zajisté nějaká se
vyskýtá a trvá překážka, dotud dvéře k mlu
vení zavříny jsou. Svobodné hlásání evan
k nim nad to vlídně a nekrutě chovali, Ss gelia ovšem souviselo s osvobozením jeho
nedostatky jejich shovívali, aniž každého jich ze žaláře, ješto v žaláři přece, ač moha,hlá
provinění hned přísně trestali, nébrž jak Ef. sati slovo, nejednou měrou překážku trpěl;
6, 9. praví, hrozeb uskrovňovali. V ř. t. ale Ravlova žádost hledí ne k sobě, nébrž
vlastně stojí: co rovno či rovnost jim proka k rozšíření evangelia. Něco podobného, ač
zujte, což někteří mylně vykládají !o tom, o zcela jiném otevření praví Zalmista 50,
aby stejně se měli ke všem otrokům, aniž 17. Pane, rty moje otevři a ústa má budou
jednomu více než druhému nakládali a na zvěstovati chválu tvou. Tu o otvoru úst, tam
držovali. Leč lépe jiní rovnost tu vykládají o otvoru slova řeč jest. Netoliko skroušeně
o tom, aby páni křesťanští otroky své ne a pokorně o sobě smýšlí apoštol, nébrž také
podle stavu, nébrž podle poměru ku Kristu ukazuje mocnost modlitby blíženské. Nebo
za stejně oprávněné považovali a ve svých sám také měl zapotřebí pomoci nebeské,
otrocích netoliko otroky, nébrž i bratry své jížto modlitbou bratrův dojíti hodlal. Spolu
viděli, jak Filem. 16. napomíná; což se slo pak k vespolnému tím za sebe modlení je
vem slušnosti téměř se sbíhá v jedno. Po uvádí; nebo měli-li přímluvy za apoštola či
hnutku pak jim k takovému s otroky naklá niti, čím více za sebe samy vespolek. Ote
vříny pak chce míti Pavel dvéře, vece dále,
dání udává slovy: vědouce, že i vy pána
máte v nebi, t. j. Krista, jenž vám stejnou k mluvení o tajemství Kristovu, pro něž 1 vě
měrou odměří druhdy na soudu, když přijde zněm jsem. "Tajemství Kristovo jest nauka
soudit. Myšlénka na pána vyššího zdržuje o Kristu Efeš. 3, 4., on sám zajisté nej
pána nižšího, aby s otrokem z příkra nena větším tajemstvím jest a veškera jeho nauka
kládal.
se k jeho osobě potahuje. Pro zvěstování
Od předpisů zvláštních a jednotlivých toho tajemstva Pavel také vězněm se býti
dostavečně a výměšně se vrací k některým praví; čaké, vece, a zří k tomu, co jiného
příkazům všeobecným. A sice nejdříve před všecko pro tajemství Kristovo podnikl. Zmí
pisuje o modlitbě řka: Na modlitbách trvej ňuje se o vězení svém, poněvadž v tom měli
te, bdíce v nich s děkováním. Ustavičně mo viděti podnět k modlení-se za něho. Svatý
dliti se i jinde Pavel nejednou poroučí Rom. Chrysostom vece s udivením: Oblož papr
12, 12. a zvláště 1. Thess. 5, 17., kdež dí:
sky slunka a slunko samo vazbou a Zastav
Neustále se modlete. Spůsob, jakým stálost běh jeho, můžeš-li; nemůžeš-li, tedy ani Pa
a vytrvalost v modlení se jeviti má, udává vla, jenž co slunko v nebi bytuje a paprsky
Pavel slovy: bdíce na ní s děkováním. Bdě nauky Páně světem rozesýlá, poutati a běhu
ním rozumí pozornost, čilost a horlivost, aby jeho staviti nemůžeš. Slovo Boží, vece ap.
totiž vroucně a horlivě se modlívali. Při jinde 2. Tim. 2, 9. není svázáno. Ještě pak
dává s děkováném za dobrodiní obdržená, Pavel udává záměr mluvení svého 0 tajem
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ství Kristovu, an dí: abych zjevovál je takto,
jak náleží mně mluviti. Hlavný důraz spo
čívá na slovech řak jak náleží, jimiž se
spůsob zvěstování evangelia vytýká; ne le
dabylo, nébrž slušně, opatrně, příměrně,
vhodně, svobodně, nezávadně a tak, aby ji
ní přesvědčení došli. Praví zjevoval a nedí
hlásal, poněvadž o vynášení tajemstvá, t. j.
věcí skrytých mluví. Ostatně i jinde žádá,
aby za něho se modlili Ef, 6, 18. II. Thess.
3, 2. za tou příčinou, aby slovo Boží se roz
hlásalo.
K tomu napomenutí přičiňuje apoštol
jiné, od sebe na nekřesťany přechodě, an
dí: V moudrosti choďte s těmi, jenž vně
jsou, čas vykupujíce. Klade na prvním místě
spůsob v mouďrosti, žádaje, aby moudrost
byla živlem, v němžto se chování jejich k
těm, jenž vně jsou, pohybuje; moudře chce,
opatrně, obezřele aby zacházeli a obcovali
s těmi, jenž vně jsou, t. j. se Židy a s po
hany do rodiny Kristovy posud nevešlými
I. Cor. 5, 12., aby snad nedali se nakaziti
od nich, nébrž naopak je pro víru Kristovu
získali. Při tom ale mají pravé doby še
třiti, jak vece: čas vykupujíce, t. j. každé
příležitosti dobré dobře a svědomitě uží
vajíce.. Nevezdy se udá příležitost, poha
DY poučovati, jim se všelijak zavděčovati
a zamlouvati a je tak získati. Jiní to vy
kupování času slyší o obezřetnosti k vyva
rování se všech nesnází a pronásledování;
jiní o nevydávání se s pohany radovánkám
a ztrátám času v nich, jak to dřívěji činili.
Svatý Pavel všeobecně mluví a velí, aby
příhodného času šetřili a píleli ke všem
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otázka vzcházela mezi křesťany a pohany 0
„víře v Krista, o některé nápadnější poha
nům nauce, o příbězích Páně, o mravných
zásadách, o správě křesťanské církve, buď
dobrým, buď zlým úmyslem; viděti to na
Pavlu samém, jak v Athenách Act. 17., před
Felixem Act. 24., před Festem Act. 16.,
před Zidy v Římě Act. 28., na nejednu o
tázku odpovídati musel.
Od napomínání přechází Pavel k uvě
domění jich o některých osobách, Tychiku
totiž a Onésimu, načež následují rozličná po
zdravení.

7. Co se mne týká, všechno vám
oznámí Tychikus, přemilý bratr a věrný
sluha a spoluslužebník v Pánu, 8. je
hož jsem poslal k vám právě pro to,
aby zvěděl, co se děje s vámi a potě
šil srdcí vašich, 9. s Onésimem přemi
lým a věrným bratrem, jenž z vás jest;
všecko, co se tu děje, oznámí oni vám.
10. Pozdravuje vás Aristarchus spolu
vězeň můj a:Marek sestřenec Barnabův,
o němž jste dostali nařízení ; když při
jde k vám, přijměte jej; 11. a Jesus
prozvaný Justem, kteří jsou z obřízky :
ti toliko jsou pomocníci moji v krá
lovství Božím, jenž mně se stali útě
chou. 12. Pozdravuje vás Epafras, jenž
z vás jest, služebník Krista Ježíše, ve
zdy starostlivý o vás na modlitbách,
abyste stáli dokonale a plně ve vší vůli
mohou.
Boží. 13. Nebo svědčím jemu, že má
K tomu obecnému pravidlu přičiňuje mnoho trudu o vás 1 o ty, jenž jsou
osoblivý důvod, an dí; Řeč vaše buď v mi
v Laodicei a jenž v Hierapoli. 14. Po
lostnosti solé osolena. V milostnosti t. j. mi
lostna, příjemna, vděkuplna, líbezna buď. zdravuje vás Lukáš lékař nejmilejší a
Démas.
Což místněji vysvětluje obraz od soli bera:

| činům,
vnichž
opatrnost
svou
projeviti
solé osolena či upravena, ustrojena, rozčině
na. Sůl jest nejlepší a nejužitečnější úpra
va jídla a vyobrazuje moudrost a opatrnost,
kteráž lidem před jinými věcmi potřebna
jest. Jakož solí se jídlo příjemným stává,
tak má řeč z moudrosti čerpati chuť a pří
jemnost svou. Vyobrazuje sůl sice také ji
né poměry a vlastnosti, tuto ale očividně
jenom ke příjemnosti, jíž sůl poskýtá stra
vě, se táhne apoštol a slovy těmi vysvětluje

Věděl Pavel, že Kološané zvědaví bu
dou, jak se jemu vede a jak brzo z vězení
vyjde a je navštiví. O tom dí: vše vám
oznámí Tychtkus přemilý bratr a věrný slu
ha a spoluslužebník v Pánu, kteréhož jsem
poslal k vám právě, aby zvěděl co se děje u
vás a potěšil srdcí vašich. Pavel užil Ty

©slovo
vmělostnosti.
Mají
pak
téozdoby
řeči svojí přičíněti za tou příčinou: aby vě
děli, vece apoštol, kterak máte jednomu ka
ždému odpovidati, jak by každému potřebno,
vhodno, příjemno a užitečno bylo. Nejedna

chika co posla pro list tento a pro list E
fešanům daný. Pocházel Tychik z prokon
sulárné Asie Act. 20, 4. Jmenuje ho Pavel
bratrem t. j. křesťanem, jmenuje ho sluhou,
ješto ho při evangeliu k rozličným službám
užíval; jmenuje ho spoluslužebníkem v Pánu,
poněvadž u věcech, jenž se odnášejí k evan
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geliu Kristovu, spolu s Pavlem pracoval.
Slovo v Pánu patří ke všem třem členům
předešlým a vystihá křesťanskou jejich po
vahu; to všecko ovšem muselo jim Tychika
odporučiti. Poslal pak ho Pavel právě pros
to, aby věděl, co se děje u vás a ovšem mně

o tom zprávu dal; byl zajisté Pavel nemálo
pečliv o ně a o víru jejich pro bludaře. A
ještě praví o jiném účelu na Tychika slože
ném: aby potěšil srdcí vašich dílem pro vla
stní nějaké útrapy a protivenství, dílem pro
moje okovy sklíčených. Rkp. ACDFG čtou
abyste věděli aneb se dověděli, co se děje u
nás; to čtení ovšem průvodnější a přílehli
vější jest. Poslal ho pak Pavel s Onéstmem
přemilým a věrným bratrem, jenž z vás jest.
Byl Onésimus otrokem Filémona Kološana,
jenž některé věci mu odciziv do Říma při
šel a tam ode Pavla obrácen byl. Tudy
ho jmenuje milým a věrným bratrem a při
dává, že z vás jest, že jest Kološanín, aby
pro něj účastenství zbudil. Onésim a Ty
chik měli jim oznámiti všechno, co se tu, V

spíše k náředbám oněm stáli. Jaká ta ná
ředba byla, o tom všelijaké domysly vyná
šely se, avšak všechny na pouhých domněn
kách spočívajíce nemohou nám tu žádného
světla dáti. Domněli se jedni, že se to tý
ká listův odporučovacích, jiní, že zří věc ta
k listu Laodiceanům danému, jiní jinak. O
Marku samém ale velí: když přijde k vám,
přijmětejej, t. j. hostinsky jej uvítejte a 8
ním pokládejte. Viděti, že Marek na cestu
vydati se strojil. Prostě mluví přijměte, ne
udávaje důvodů, ješto Kološanům Marek dle
povahy a úřadů znám byl. Ještě vyřizuje

od Jesusa, jenž prozván jest Justus; jest to

jiný Justus, než který se Act. 18, 7. připo
míná. O těch třech Aristarchu, Marku a
Jesusovi ještě klade, že byli z obřízky t. j.
židovského původu; dále o nich dí, že ť
toliko jsou pomocnéci moji v království Bo
žím; z jiných jeho pomocníků rodu židov
ského tu v Římě nehylo při něm, jenž by
byli království Boží, t. j. víru křesťanskou
rozšiřovali, ano Pavel Filip. 1, 15. 17. ubo
lévá nad tím, že mnozí z těch učitelů Žido
ímě, děje.
Odbaviv apoštol o těch dvou osobách, křesťanů evangelium Kristovo ve smyslu ne
co mu na srdci leželo, přechází k hojným dosti čistém ohlašovali. Ještě třetí pozna
pozdravům. Nejprv dí: Fozdravuje vás A menání činí o třech dotčených soupracovní
ristarch, spoluvězeň můj. Aristarch byl ro cích svojich, an k jejich veliké chvále do
dem Zid, Soluňan, a byl od Pavla k víře kládá: jenž mně stali se útěchou či občerstvou
.
Kristově přiveden při prvém jeho v Soluně a osvěhou.
pobytu Act. 19, 20. 20. 4. Byl s Pavlem
Od těch, jenž ze Zidovstva byli, přechází
v Efesu a byl zahrnut v kramole od Deme k těm, jenž byli rození pohané a vzkazuje
tria spůsobené. Napotom jej následoval Kološanům pozdravení od nich. Pozdravuje
do Judey a odtad do Říma a zdržoval se vás Epafras, jenž z vás jest, služebník Kri
při Pavlovi, když tato epištola psána byla sta Ježíše vezdy starostlivý o vás na modlit
a jak se tu praví, byl spoluvězeň apošto bách, abyste stáli dokonale a plně ve vší vůli
lův, což, jak znamená Chrysostom, největší Boží. O Epafrovi viz výše v úvodě a 1,
chválu sebou obnáší. V listu k Filémonovi T.; byl rodem Kološanín, jak dí apoštol slo
verš 24. se Aristarch co spolupracovník vy vem jenž jest z vás t. j. vašinec. Dokládá
stavuje a spoluvězenství verš 23. o Epafrovi to proto, aby tím spíše se jemu všelijak pro
povídá; z toho brali nejedni námětek pra půjčovali. Chválí na něm, že jest služebník
viti, že spoluvězenství to při Epafrovi a A Krista Ježíše, ovšem tedy že k rozšíření víry
ristarchovi bylo samovolné, an prý seti přá Kristovy podniká všeliké práce, trudy a pro
telé Pavlovi s ním v Žaláři zavříti dali, aby následby. Nad to chválí o něm, že jest ve
s ním pobyti a mu posloužiti mohli. A zdy starostliv či raděj jak ř. t. praví, že ne
tudy prý se střídali a vystřídávali, po sobě ustále bojuje za ně na modlitbách, čímž se
druh po druhu jemu sloužíce. Leč náhled nejvyšší stupeň vroucné k Bohu modlitby a
ten nemá základu a musíme zůstati při oby přímluvy vystihuje; nebo čím vroucnější mo
čejném výkladu, že Aristarch skutečně ve dlitba, tím více se podobá bojům a půtkám
vězení od Rímanů dán byl a že se tam zdr proti nebezpečí, jenž někomu hrozí. Tento boj
žoval s Pavlem, vyšetřování a výslechu če na modlitbách směřoval tam a tam čelil, abyste
kaje. Ostatně slovo řecké ovvaryudleroc zna stáli, vece dále, dokonalé a plní ve vší vůli
čí jence či jatce na vojně avysvítá z toho Boží. Slovem abyste stáli značí vytrvalost.
slova, že se Pavel za bojovníka Kristova po Slova následující udávají spůsob, jakým státi
važoval. Ještě pozdravuje od Marka, jehož mají, netoliko státi ledabylo, nébrž dokonale
chválí přidávaje: sestřenec t. j. syn ze sestry a plně, t. j. aby v nejmenších věcech a vše
Barnabovi.
něm, vece, dostali jste naří. lijak stálost svou a vytrvalost ve ctnostech
wovv
křesťanských projevovali a pronášeli ve vší
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vůli Boží, ve všech předpisech Páně a ve všem,
co Bůh nařizuje a jak co Bůh spravuje.
Vytýká se slovem ve vší vůli obor, v němžto
stálost svou mají prokazovati. Jiní vykládají
slovo plně o úplném přesvědčení, jenž vše
liký rozpak a všelikou pochybnost vylučuje.
Dotvrzuje a dokazuje to, co pravil o Epa
frovi, an dí: „Nebosvědectví mu dávám, že
má mnoho trudu o váš a 0 ty, jenž jsou v

©

Laodicet a jenž jsou v Flterapol.

Pozdraviti velí bratry t. j. křesťany v
Laodicei, nejenom aby svou knim náchylnost
vyjevil, nébrž také aby přízeň mezi křesťany
podporoval a podněcoval. Z Laodiceanů jme
nuje po výtce Nymfu, jenž mezi nimi vy
znamenal se tím, že v domě jeho církev se
shromážďovala; ty všechny, jenž se tam schá
zeli, velí ap. pozdraviti: Nyní následuje na
řízení: o.vsv
Když se přečte u vás list tento, učiňte

Laodiceanův
přečetli,
Laodice
bylo
mě

Trudu t.j.

měl innoho, mnoho péče, starosti, práce,
námahy ve svém povolání měl, aby všechny
tři církve, Koloskou, Laodicejskou a Hiera
polskou ve stavě dobrém a bohulibém za
choval a tam šla i veškera modlitba jeho.
Laodicea a Hierapolis byla poblízká města,
jejichž obyvatelé bezmála od Epafry na víru
obrácení byli.
Posléze vyřizuje ještě: PFozdravuje vás
Lukáš, lékař mejmilejší a Démas. Jest to
Lukáš evangelista, jak hned Iren. 3, 14, 1.,
jakož Marek výše jmenovaný evangelistou
jest; a darmo pochybovali někteří, že by
jménem lékař jiného naznačoval Lukáše, an
tradice výslovně o Lukáši evangelistovi svědčí;
Lukáš byl s Pavlem v Cesarée a jel s ním
do Říma Act. 27, 1. Při Lukovi přidává
nejmilejší; opouští to při Démovi, jenž sice
dříve evangeliu sloužil, ale napotom roztou
živ a rozteskna se po světě Pavla opustil a
2, Tim. 4, 9. do Soluna se vrátil otčiny svojí.
Od Petra pozdravení nevzkazuje, poněvadž
tehdá v Římě se nenalezal; nebo ač staří
spisatelé svědčí o pětamecítmi letech jeho v
Římě papežování, přece nesmyslili jsou, že
by vezdy byl v Římě ostával, nébrž že od
prvého Petrova v Rímě kázaní a církve za
ložení až do jeho v Rímě smrti podniknutí
čtvrť století uplynulo, ovšem tomu místa dá
vajíce, že mezi tím časem Petr co apoštol i
jinde kázal.
Odbaviv vzkázání nařizuje sám některá
pozdravení, an pokračuje :
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přičiňte se všelijak, aby č v laodicejské

cérkví se přečetl a abyste vy navzájem ten

oblíž Kolosy a ovšem podobno jest, že blu
daři, jenž církev Koloskou podrýti se jali,
také téhož v Laodicee se podjímali. Apoštol
nechtěje více listů spisovati než potřeba bylo,
velí tuto, aby tento list poslán byl k Lao
diceanům, jenž ve stejném nebezpečí se na
cházeli. Na vzájem velí dále, aby i Kolo
šané přečetli sobě dist Laoďiceanův. Jaký
by list slyšán býti měl tím jménem, o tom
přerůzné jsou náhledy. Smyslí někteří, že
apoštol napsal list Laodiceanům a že velí,
aby si ho od Laodiceanů Kološané vypůjčili.
Stává skutečně listu jednoho, jenž nápis má:
List sv. Pavla k Laodiceanům, jenž ale oči
vidně jest slátanina nechutná, kromě někte
rého slova z jiných listů Pavla vyžebraného
nic z povahy Pavlovy na sobě nenese. Se
stává ze dvadcíti veršů toliko a ve starších
vydáních přede sněmem Tridentským se na
lezá a v některém českém přeložení n. p. v
rkp. 1406 a ve vydání 1. 1488 přichází. La
tinský text nynější — nebo ř. t.teprv l. 1699
z latiny učiněn — pochází z pozdější doby,
než byl text listu toho za času, když psán
byl zlomek Muratoriův a teprv z devátého
století pochází. Jiní myslí, že list se rozumí,
jejž Laodiceané ku Pavlovi poslali, aneb kte
rýž od nich Kološanům psán byl, ješto vř.t.
čte se a list z Laodicey. Leč prvnímu ná
hledu se příčí slova: učíňte, aby se četl; byl
by zajisté musel Pavel jim ho poslati; a
proti náhledu druhému o listu Laodiceanů
ku Kološanům čelí, že Laodiceané ode Pavla
15. Pozdravte bratry, jenž jsou v ne co spisatelé, nébrž co přijímatelé listu
Laodicei, i Nymfu i tu, co v domě jeho onoho se vystavují. Podle slov textu řeckého
jest církev. 16, A když se přečte u z Laodicey jisto, že se rozumí list, jehož
Kološané z Laodicey dostati mají, jenž ale
vás list tento, učiňte, aby 1 v Laodi odjinud do Kolosy přinešen byl. Staví se
cejské církvi se přečetl a abyste vy list Kološanům daný proti listu z Laodicey,
ten Laodiceanův přečetli. 17. A ře i následuje z toho, že jakož list ku Kolo
kněte Archippovi; Hleď služby, kterou šanům psán byl ode Pavla, tak i list z Lao
jsi obdržel v Pánu, abys ji plnil. 18. dicey Kološanům dostati se mající rovně od
Pozdravení mou rukou Pavlovou. Pa Pavla pocházel. Již pak buď list ten ztratil
se aneb se tají pod jiným jménem. A ovšem
matujte na okovy moje. Milost (Boží) se ku poslednímu přidáváme náhledu a za
s vámi, Amen,
to s přemnobými máme jinými, že list z La
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odicey jest list Pavlův k Efešanům. Tychi
kus, jenž oba listy ony obstarával, cestu ko
nal z Efesu na Laodiceu do Kolosy a vůbec
jisto, že list, o nějž tu běží, již v Laodicei
se nalezal, když Kološané list svůj z rukou
Tychikových obdrželi. Velí pak, aby přečteni
byli obapolně listové ti v Kolose 1 v Lao
dicei, poněvadž se listové ti za stejným před
mětem svojím vespolek vysvětlují a dopl
nují.
Přidává Pavel ještě, než list pozdravením
končiti hodlá, přísnější napomenutí 0 ně
jakém nám místněji neznámém Archippovi
veleje: Rekněte Archtppovi: hleď služby, kterou
jsi obdržel v Pánu, aby ji plnil. Obdržel ji v
Pánu, ve věcech, jenž se Pána týkají, v oboru
a V církvi jeho. Zdá se, že Archippus za
stával místo Epafry, když tento v Římě se
zdržoval, a že v nepřítomnosti jeho církev
Koloskou spravoval. I napomíná ho Pavel
činiti to upřímně a horlivě, aniž by blu
dařův šetřil a se ostýchal. Nesluší, aby ten,
kdo církvi slouží, liknavosti v službě se
oddával. Proč chvíle ty, jež od služby
církve prázny máš, nevěnuješ posvátnému
čtení? Proč Krista nenavštěvuješ a s Kri
stem nemluvíš? vece svatý Ambrož. Leč
jista věc ta není, jakož ani se neví, co Pa
vla k tomu napomenutí povzbudilo. Neje
dni se domnívají, že ten příkaz vlastně čelí
k záštitě Archippově, aby Kološané, kdyby

zlívali.
Jakož v jiných některých listech, n. př.
1. Cor. 16, 21., tak i tu přičiňuje to pozdra

ven svou vlastní rukou Pavlovou, na osvěd
čení, že ač jiný někdo list napsal, jej Pavel
co svůj vlastní přijímá a potvrzuje. Ale na
samém konci listu leží mu nasrdci věcjedna,
kteréž mlčením nemůže pominouti. Pama
tujte na okovy moje, vece a rozumí, aby ne
toliko se zaň modlili, nébrž všelijak od něho
stálosti, přítulnosti ku Kristu se učili a z
toho potěchu a utvrzení čerpali k bojům svo
jim. Sv. Chrysostom tu vece: Zachce-li se
ti po statcích, pamatuj na okovy Pavlovy a
poznáš, jak neslušna tvá žádost jest. Jsi v
smutku? Pamatuj na okovy Pavlovy a po
těšíš se. Chceš ve zlatě a šarlatě choditi?
Pamatuj na okovy apoštola. Žádáš-li míti
blahovonné masti a kadidlo? Pamatuj na
slzy Pavlovy. Tři léta nepřestával od slzí
Act. 20, 31. Nedím, abys' plakal za jiné, ač
by i toho želal; já toliko žádám, aby plakal
za hříchy svoje. Oči ty spatřily třetí nebesa,
ale jich neblahoslavím proto, nébrž pro slzy,
jež z lásky pro Krista vylily. K tomu jim
želá Pavel: Milosť buď s vámi t. j. milost
Kristova a v Kristu nám zasloužená; slovem
tím všecko zahrnuje, cokoli dobrého, pro
spěšného a spasitedlného Kološanům žádati
mohl.

SV. PAVLA
LIST I K SOLUNANŮU.
PŘELOŽEN A OBŠÍRNĚ VYLOŽEN

PRACÍ

DR. FRANTIŠKA SUŠILA,
NĚKDY PROFESORA THEOLOGIE A Č. KANOVNÍKA V BRNĚ,

V PRAZE.
1871.

List I. k Soluňanům.
Solun jest zkrácené jméno města, jenž
to sloulo druhdy Thessalonika; jak jiní ná
rodové slovo to sobě přikrojili, a je Salo
niki, Salnek nazvali, tak to učinili také
Slované a ve zkracování dále pokročivše
pojmenovali je Solunem. Leží na severo
východním konci chobotu soujmenného, za
stara thermejským nazvaného, na úbočí ho
ry v polokruhu na spůsob amfitheatru. Slou
lo druhdy Halia t. j. Přímořské město, po
zději neslo jméno Thermae t. j. teplice, od
minerálných pramenů. Do roku 310 před
Kristem bylo místem nepatrným; leč toho
leta Kassander, zeť Filipa, krále macedon
ského, obyvatele sousedních měst, jenž byla
Onéa, Chalestra a jiná ještě, přesídlel do
Thermy a nazval město to rozšířené ke cti
své manželky Thessalonikou. Za Daria a
Xerxa celé to podkrají, kdež Soluň leží,
Peršanům podlehalo ; leta 168 před Kristem
přišlo po bitvě u Pydny pod žezlo Rímské.
Cicero se tu na svém vyhnanství zdržoval.
Ve válce mezi Caesarem a Pompejem bylo
město naše sídlem strany pompejské, ve vál
ce mezi Antoniem a Oktaviem nakládalo to
mutohle, začež od něho nejednou svobodou
naděleno bylo.
Jakož nyní ještě slavným městem jest,
bylo jím také za doby té, když svatý Pavel
poprvé leta 52. do města toho přibyl; hla
vou bylo druhého okresu macedonského a
všelijak svévládně se spravovalo, majíc v
čele radu se šesti bezmála politarchy, avšak
1 praetora a guaestora římského ve svých
zděch chovalo. Za svou šťastnou polohou,
ješto na moři a na silnici obchodní, jenž
Asil s Italií spojovala, postavena jest, zve
leboval se Solun tržbou a bohatnul nemálo
a ovšem více a více zalidňoval se; avšak s
bohatstvím vešlo do města také nevázané
bezmraví. Obyvatelé jeho byli ponejvíce Re
kové; ale bylo tam nemálo římských osad
níků av drahném počtě se tu obzvláště na
Jezali Zidé, tržbu před jinými ve svých ru

kou majíce a pro svou četnost i synagógou
či sbornicí se honosíce Act. 17, 1., ješto v
jiných městech toliko na sprosté modlitebně
přestávati museli. Ostatně pro nás Slova
ny jest město to dověčně památným, ješto
se v něm zrodili apoštolé naši svatý Cyrill
a Method.
Jak každému se samo namítá, bylo
město to velepříhodno pro rozšiřování evan
gelia a Pavel nemeškal s pomíjením měst
jiných do toho města se podati. Přibyl do
něho na své první do Evropy předevzaté
cestě leta 52 po Kristu z Filip přes Ami
pole a Apollonii v průvodu Silvána a Ti
mothea Act. 17, 1. n. 16, 3. 12. Jak oby
čejně počal i tu Židům nejpředněj kázati
evangelium, avšak nedošel valného úspěchu
mezi nimi. Za to se mu s hlásáním svo
jím lépe vedlo u proselytů a pohanů, jenž
hejnem se ku Kristovi obraceli, mezi nimiž
nemálo vznešených žen se nalezalo. Leč
takovým blahým výsledkem dali se Židé
proti Pavlovi popuditi a stropili kramolu,
zbouřivše proti němu podlou lůzu, která
shlukši se, vedrala se do domu, kdež Pavel
s druhy svými pohostinu byl. Nenalezše
ale Pavla ani druhův jeho vlekli Jasona,
hostitele Pavlova, k městské radě a udali
jej tam co buřiče a spikelce. Neprovedli
sice s nimi své králky, ale přece vidělo se
Pavlovi ihned té noci město opustiti a do
Beróy se utéci. Tu se potkal Pavel a dru
hové jeho s úspěchem mnohem znamenitěj
ším; avšak Zidé solunští přinutili jej i z
tohoto města se pryč odebrati. Sám on po
dal se nyní do Athén, zanechal tu však
Silu či Silvána a Timothea, aby se 0 novo
zřízenou církev postarali.
Jenom po tři týdny apoštol v Soluně
evangelium hlásal u prostřed velkého pro
tivenství; jednak nebyla práce jeho daremna
a ti, jenž se k víře obrátili, zůstali jí věrni
také po Pavlově tak brzkém a náhlém od
chodu a žádným nyní od Židů na ně zdvi

ženým pronásledováním se od něho odvésti
nedali. Leč pronásledování ona musela k
srdci jíti apoštolu a v něm mocně péči a
starost o novovzešlou tu štěpnici vzbuditi.
Dvakráte sám se tam do Solun vypravoval,
aby církev tu upevnil a potěšil, hodlaje spo
lu nedostatek předešlého svého vyučování
doplniti; avšak okoličnosti mu v tom obojí
kráte zabránily 1. Thess. 2, 18. A tu aspoň
z Athén odeslal nazpět do Beróy průvod
stvo své a velel skrze ně Timotheovi do 80
luna se vydati, tam stav církve vyšetřiti, je
upevniti, ukřepiti a potěšiti a o všem tom
jej co nejspíše ústně v Athénách zpraviti.
Poselství to Timotheus skutečně vykonal a
přišed ku Pavlovi, jenž již z Athén do Ko
rintu se byl odebral, zprávu mu donesl o
stavě církve té. Zpráva ta sice apoštola v
nejedné straně potěšila, ale mu také nema
lou péči zavalila. Soluňané ostali víře věrni
přese všeliká protivenství sobě od Zidův
strojená a mohli poněkud za vzor jiným
církvem

sloužiti

1. Thess.

1, 1%.8., jakož

pak i duchodarové se mezi nimi vyskýtali
5, 19. Ale se strany druhé nejedna vada
se v solunské novocírkvi nalezala, ješto ste
žejných pohanstva nepravostí, smilství a la
komství nezbyli (4, 3. n.), zahálce a nedba
losti hověli 4, 11. n. a presbyterů svojich
dostatečně nectili 5, 12. Nadto se rozmo
hla u Soluňanův obava a starost o osud
příbuzenců, jenž po svém obrácení v Pánu
sice zesnuli, avšak domnělého na světě kra
lování Kristova již již očekávaného se ne
dočkavše 4, 11. n. Byl by tudy Pavel oso
bně do Soluna se vybral, leč nemoha toho
pro závady nejednoho druhu učiniti, usta
novil se na tom, že písemně čeho tu k je
jich utvrzení potěšení a poučení potřebí jim
vynese a napsal list svůj první k Soluňa
nům. Z toho již patrno, jaký záměr Pavlo
vi při Spisování listu našeho na mysli ta
nul. Bylo tu trojí věci potřebí; vzbuzení k
stálosti ve víře, napomenutí k odkladu za
vládlých nepravostí a naučení o osudu ze
snulých v Kristu věrců. Podle toho se také
celý obsah jeho nese.
Může pak dle obsahu toho na dvě čá
sti se rozděliti, z níž jednu 1. 2. 3. kapitolu
historickou, druhou 4. 5. kapitolu poučnou
nazvati můžeme. Po obyčejném pozdravení
projevuje radost svou s díkůčiněním k Bo
hu, spojenou pro jich ve víře stálé trvání,
kterou v samých protivenstvích přijali, tím
se vzorem jiným církvem stavše. Líčí ještě
vyšší řád Boží při jich obrácení prokázaný
(kapitola I.). Dála v II. kapitole jim uvádí
na pamět, s jakým důrazem, s jakou důvě

rou, neohrožeností, obětavostí, láskou a U
přímností jim evangelium kázal, jenž od nich
co takové, jakým skutečně jest, totiž co
slovo Boží přijato a přese všeliké proná
sledování zachováno bylo 2, 1—16. Na to
se jim otvírá, jak po nich touží a jak ne
jednou k nim se strojil, avšak k nim pro
rozličné překážky přijíti nemohl 2, 17—20.
Vypravuje potom v 3. kapitole, že boje se,
aby jeho mezi nimi snaha nadarmo nesply
nula, k nim Timothea poslal ku potvrzení
a potěšení jejich 3, 1—4. Mluví o potěše
ní, kteréhož získal z vypravování Timothe
ova 0 stavě jejich církve 3, 5—11. a vyje
vuje jim přání a modlitbu svou o zdoko
nalení jich v lásce. Tím se zahrnuje část
prvá. V části druhé (4, 1—5., 28.) z po
čátku prosí, aby svatě žili, smilství a la
komství se vystříhajíce a zahálce výhost da
jíce 4, 1—8. a Jásky a dokonalosti pílejíce
4, 9—12. Na to vyhovuje obavě jejich 0
osudu příbuzenců před parusií Páně zesnu
lých 4, 13—17. a v postupu 5, 1—1I1. na
pomíná, aby na den příchodu Páně se vše
lijak přihotovili. Napotom 5, 12—28. ná
sledují rozličné napomínky k úctě předsta
venců, ku propůjčování se k různým služ
bám, k dobročinnosti, k radosti, k modlitbě,
k dobrému duchodarův užívání, ke všech
něch věcí zkušování, ku přímluvám za Pa
vla; načež obyčejným požehnáním list svůj
zavírá, připojiv příkaz, aby list ten veřejně
v církvi čten byl.
Tážeme-li se o době a o místě, kdy a kde
list ten vyhotoven byl, musíme odpovědi
ty čerpati z listu samého toliko, ješto míst
nějších zpráv o tom nemáme. List sám
pak namítá, že nedlouho psán byl po té
době, ve které se Pavel v Soluně zdržoval;
nebo apoštol pln jest ještě toho dojmu,
jejž na něj pobytí v Soluně učinilo. Proje
vuje touhu vrátiti se k nim, záhy po vy
„loučení se s nimi v něm povstalou 2, 17.
jakož všechna napomínání o novosti církve
Solunské svědčí. Ješto ale je chválí 1, 7.
8., že od nich slovo Páně po Acháji, Ma
cedonii a jiných krajinách se rozneslo, mu
sela přece nějaká chvíle mezi oběma do
bami uplynouti. Jisto jest, že náš list psán
byl v Korintu, kdež se Pavel po svém tam
přibytí půldruha leta pozdržel. Jak viděti
z listu samého 3, 6. psán byl ihned po
příchodu Timothea ze Soluna ku Pavlovi;
již pak z Act. 18, 5. 6. víme, že Timotheus
a Silas z Macedonie se vracujíce s Pavlem
se v Korintu shledali a sice nedlouho po

jeho tam přibytí, ješto dosud teprv jen
Zidům byl evangelium hlásal. Psán tedy
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leta 52. po Kristu v Korintě a neprávě ně
kteří přípisové na konci listu na dohad z
Athén list náš býti píší. Na tom přestává
me, aniž se můžeme dáti v porážení neja
sných výmyslů za novější doby u příčině té
vynesených, ješto všechny bez kusa důvodu
projeveny byly.
O pravosti listu našeho nikdá se v cír
kvi nepochybovalo; Irenéus haer. 5, 6. 1.
Klement. Alex., Tertullian resur. carn. 24.,
Origenes Cels. 2, 65. Zlomek Muratoriho,
starý překlad syrský, Marcion a jiní svěd
kové nám patrně svědčí, že list ten za pře
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sný plod Pavlův držán byl; nad to list náš
dokona k okolnostem tehdejším přiléhá, že
tu všeliké námitky na prázno pojíti musejí.
List náš jest ohledem času nejprvněj
šém listem apoštolovým a u přirovnání S ji
nými listy jeho veškeren vypravováním své
ho v Soluně úspěchu a napomínáními mra
vnými se obmezuje mimo nauky 4, 12. nn.
o příští Páně málo dogmatického v sobě
obsahujíc, jelikož povahu tu okoličnosti teh
dejší vymáhaly. Ovšem za tou příčinou vý
klad listu našeho snadnějším jest výkladův
listův ostatních apoštola Pavla.

Hlava I.
Pavel pozdraviv Solunské křesťany 1. děkuje
Bohu, že se tak upřímě a stále ku Kristu
Pánu obrátili, nižádným? příkořím?iod véry
se odvrátiti nedavše 2—6. Chválí je
napotom, že se stali vzorem pro jiné
církve, ana o mich pověst dobrá se všady
roznesla, což k úspěchu svatého evangelia
sloužilo T—10.

1.

Pavel

a Silván a Timotheus

církvi ŠSolunské v Bohu Otci a Pánu
Ježíši Kristu. 2. Milost vám a pokoj.
Děkujeme Bohu vezdy za vás všechny
připomínajíce vás na modlitbách svojich

bez přestání, 3. pamatujíce na skutek
víry vaší a na trud a na lásku a na
stálost naděje v Pána našeho Jesu Kri
sta před Bohem a Otcem naším, 4. vě
douce bratří bohumilí o vyvolení vašem.
o. Nebo evangelium naše nedálo se k
vám v řeči toliko, nébrž i v moci a v
Duchu svatém a v plnosti mnohé, ja
kož víte, jakými jsme byli mezi vámi
pro vás. 6. A vy následovníky našimi
jste se stali i Páně, přijavše slovo v
sužbě mnohé s radostí Ducha svatého,
7. tak že jste se stali vzorem všech
něm věrcům v Macedonii a v Acháji;
8. od vás zajisté vyhlásila se řeč Páně
netoliko v Macedonii a v Acháji, nébrž

1 po všelikém místě víra vaše v Boha
rozešla se tak, že nám netřeba něco 0
tom mluvit. 9. Oni sami zajisté o
nás zvěstují, jaký příchod měli jsme k

vám a kterak obrátili jste se k Bohu
od model, abyste sloužili Bohu živému
a pravdivému, 10. a očekávali Syna je
ho s nebe, kterého vzkřísil z mrtvých,
Ježíše, jenž nás vysvobodil od hněvu
budoucího.
Vynechává Pavel na začátku listu na
šeho svůj obyčejný titul, nepřidávaje slova
apoštol. Příčina toho není, jak se nejedněm
zdálo, nějaká skromnost Pavlova, za kterou
prý nechtěl sobě titulu toho připojiti, aby
nezdál se nad Timothea a Silvána vynášeti;
nebo odporuje ta okolnost, že v listech dru
hém ku Korinftanům a v listu ku Kološa
nům Pavel ovšem titulu onoho užívá, ačkoli
v obojím listu sobě Timothea připojuje. Mu
síme raději prostě říci, že apoštolem se tu
nenazývá, poněvadž nebylo důvodu, za kte
rým by titul onen byl přičinil. Soluňané
zajisté nedávno jím samým na víru obrácení
byli a horoucí láskou a úctou se k němu
vinuli a nebylo nijak potřebí autoritu svou
pro nějaké zvýšení úcty sobě povinné před
nimi vytýkati; tudy také v listech k Filipa
nům a k Filémonu za touž od těchto k ně
mu přivinulost titulu onoho vynechává. Kde
se toho potřeba viděla, tam Pavel titulu 0
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noho neopouští přidati, jak jsme věcité výše
při začátku listu ku Galatům dotekli, ač i
to pravo jest, že později titul ten stálým
přísudkem stal se, jehož se v přípisech k
církvem také neznámým lišiti nehodlal, což
se v listech k Rímanům, Kološanům a Efe
šanům spatřuje.
Jak viděti, přičiňuje Pavel v přípisu
Silvána a Timothea; nečiní to snad, aby
váhy listu svému přidal, nébrž poněvadž prá
vě u něho byli a o církev Solunskou zá
sluhy si dobyli a tudy se vidělo Pavlovi je
připojením tím nějak v očích Soluňanů vy
značiti. Zdá se některému vykladači, že
apoštol buď tomu buď onomu, buď částečně
oběma list ten diktoval, čehož o své váze
necháváme. Poněvadž oba ti apoštolští mu
žové Soluňanům známi byli, tudy přestává
apoštol na pouhém mužů těch pojmenování.
Silván, jinak Silas, jest týž, jenž od Vavla,
když se od něho Barnabáš odloučil, co spo
lupracovník při hlásání evangelia přijat byl
a v té věci v Soluně se vyznamenal, ješto
již dříve s jinými a se samým Pavlem z Je
rusaléma byl do Antiochie poslán, aby ná
lezy koncilia Jerusalémského tam donesl
Act. 15, 22. 32. 40. Později jej nalezáme
při sv. Petrovi, jak z prvního jeho listu vi
děti 1. P. 5, 12. O Timotheovi již nejednou
praveno a opět o něm nížeji při listech ode
Pavla k němu daných řeč vrátí se. Silvána
Pavel klade na prvém místě před Timo
theem, jak to i 2. Cor. 1, 19. činí, poně
vadž mnohem dřívěji se byl obrátil a vět
ších dosud nad onoho o církev zásluh sobě
dobyl.

Pojmenovav spolupracovníky své, píše
Pavel církvi Solunské v Boku Otcť a Pánu
Ježíši Kristu. Výrokem tím se praví býti
církev Solunská v Bohu a v Kristu t. j.nej
úžeji spojena jest s Otcem a s Kristem P.
V Otci jest co původci spásy lidské a v Kri
stu co též spásy prostředkovateli a zaslou
žiteli. Ješto povahu tu stejně v Otčiiv Kri
stu ta církev míti se praví, tudy právem
připomínají vykladatelé, že se Kristovi stejná
s Otcem bytnost připisuje; podobně 2. Tes.
1, 2. a jinde předložka od se jak Otci tak
1 Kristovi přikládá, an dí se: Milost vám a
pokoj od Boha Otce našeho a Fána Jesu
Krista. Zelá i v našem listu Soluňanům mi
losti a pokoje; tentokráte ale při své prvé
epištole nepřidává, oď koho by se jim milosti
a pokoje dostati mělo, ač ovšem na mysli
měl, že od Otce a Krista se jim toho do
stati má. Někteří rkp. řečtí slova ta sku
tečně čtou, avšak Vulgáta je s lepšími rkp.

vypouští. Ostatně pozdravení to již Rom. 1,
ď. od nás vyloženo jest.
Předeslav pozdravení, přikráčí Pavel ku
předmětu, o němžto se mu psáti vidělo a
počíná díkůčiněním, jak to srdci jeho přiro
zeno a téměř potřebou se stalo. Praví: Dě
kujeme Bohu vezdy za všechny vás, či ze
všechněch vás, t. j. za všechna vám vaším
na víru obrácením udělená dobrodiní; nej
spíše samo to jejich obrácení na mysli má
tuto, ač jiní smýšlí, že mu tanou ty věci, jež
dáleji vyčítá, víra, láska, naděje, trpělivost a
jiné ctnosti, jichž se Soluňanům z přijetí
víry dostalo, spolu z toho odvětujíce, že
všechny ctnosti ty z daru Božího pochodí,
jak to z děkování samo sebou vyplývá. Vezdy,
dí, děkujeme, ovšem kdykoli si zpomeneme
na vás a kdykoli myšlénka na vás tane nám
na duchu. Místněji pak určuje, kterak dě
kování to se děje, an vece: připomínajíce vás
na modlitbách svojich bez přestání. Slovo bez
přestání, jakož 1 slovo věty předešlé vezdy,

hyperbolicky se berou a znamenají, že kdy
koli se modlí, že nikdá za ně modliti se ne
zapomíná, a že vezdy city ony pobožné 0
hledem jich v srdci chová, při každé příle
žitosti je vynořovati hotov bývaje.
Leč poslední slovo bez přestání sličněji
a vhodněji se poutá s následující větou: Fa
matujíce na skutek víry vaší a na trud a
lásku a vytrvalost naděje v Pána našeho J.
Kr. před Bohem a Otcem naším. Zahrnuje
slovy těmi předmět díků svojich, jakož pře
dešle osoby udával, za které děkování do
tčené se stává. Recký text lépe tu čte, vy
nechávaje spojku a před slovem láska a obě
slova v jedno poje za trud lásky, tak že
předmět díků trojí se býti klade, totiž sku
tek víry, trud lásky a vytrvalost naděje.
Chválí tedy Pavel tři stežejné božské ctnosti
víru, naději, lásku při Soluňanech, ale ne
chválí jich prostě, nébrž každou podle ob
zvláštní její povahy. Dí: skutek víry, trud
lásky, vytrvalost naděje. Skutkem víry ne
rozumí, jak se některým vidělo, samu víru
skutečnou, ani víru Duchem svatým skut
kovanou, ani přijetí víry, ani skutky z
víry vyšlé, jakoby skutek věry toli značilo
co víra působící Gal. 5. 6. Poslední výklad
ode mnohých se přijímá a dosti slibným
jest a přijimatedlným ; leč mu vadí, [že úči
nek víry láska jest a že by tedy tuto, an
Pavel ihned o lásce klade, tautologie po
vstala. — Nejlépe tedy se slyší skutkem víry
dle Zlatoústa dílo, v němžto se povaha víry
jejich zračí, jenž k víře jejich přislouchá,
jímž víra jejich se osvědčuje, totiž stálost a
nevrtkavost ve víře a ta neohroženost, za
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kterou se žádnými protivenstvími od víry od
nésti a odhroziti nedali. Výklad ten docela
k souvislosti přiléhá a ovšem stálost a ne
odšinulost ve víře příměrným předmětem jest
díků Bohu od apoštola činěných. Druhý před
mět díků těch jest truď lísky, láska ta není
Jáska k Bohu, aneb ku Kristu, aneb ku Pavlu
a k jeho průvodčím, nébrž rozumí se tu
láska blíženská vůbec a trudem lásky se roz
umějí obtíže a práce asvízely a obětě,kterých
se Soluňané z lásky k bližním podjímali; ge
nitiv lásky jest genitiv povahy a jakosti, a
neb raději genitiv původu, tak že trudem
lásky slyší se trudové z lásky vyšlí. Třetím
předmětem díkův apoštolových jest vytrva
lost naděje; naděje jejich stále a vytrvale se
udržuje, aniž se překážkami a protivenstvími
překonati dávajíc, nébrž všady a vezdy sama
nad nimi dokonce vítězí. Dí pak naděje ne
prostě, nébrž klade naději Pána našehoJesu
Krista t. j. naději, kterou Jesu Krista oče
káváme, jenž při svém příští všechny ty,
kdož vytrvali ve víře, naději a lásce, věčným
královstvím odmění. Méně vhodně jiní na
ději Kristovou rozumí naději od Krista v
nás působenou, jakož i to nevhodno se děje,
když se slova následující: před Bohem a Otcem
naším se slovem naděje poutá, aneb dokonce
ke všem třem předmětům dotčeným vzta
huje, jakoby tím apoštol dotčené ctnosti co
před Bohem platné a tudy co pravé vysta
viti hodlal. Raději slova přeď Bohem a Otcem
hledí k slovu pamatujíce a vytýkají, že pa
mátka ta děje se na těch vroucných, jež
před Bohem vylévá, prosbách a modlitbách.
Klade Boha a Otce našeho, aby tím Boha
co otce pojmenováním naději v jejich srdcech
vzbudil, že prosby a přímluvy jeho za ně
vyslyšení dojdou, ješto otec dítek svých ne
oslouchá. Pozoruje Zlatoúst, že apoštol neod
poroučí víry bez skutků, ani lásky bez trudu,
ani naděje bez trpělivosti.
Dosud mluvil o spůsobu, kterým své
díky před Bohem přednáší, a o předmětech,
za které to činí. Nyní již pohnutku svého
děkování vytýká, an dí: vědouce, bratři bo
humilí, o vyvolení vašem, vědouce t. j. ješto
víme; nebo nemluví tu jiný leč apoštol svým
a průvodců svojich jménem, a nelze slova
toho o Soluňanech rozuměti, jak se některým
vykladačům proti všelikému spojení vidělo. V
překladu slovem Bohumiljiž se spatřuje, že slo
va úrzoGeoůod Boha jinam leč ke slovu nyaznué
vovpotahovati nelze, ani ke slovu vyvolené, ani
ke slovu vědouce. Dí apoštol, že díky jeho k
Bohu ovšem spravedlivy a nejvýše slušny

jsou, poněvadž ví, že a kterak se Soluňanům
vyvolení dostalo, Vyvolením slyší onen kon
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Boží, podle něhož Bůh člověka neb národ k
víře v Krista od věčnosti předustanovil; zde
ale slovo to toli znamená co povolání,ač po
volání xAíow sic jinak se od vývolby různí,
oskutečněním jejím jsouc. Vyvolení ke kře
sťanské víře obsahovalo sebou také povo
lání ke všechněm dobrům, jichžto ve víře
křesťanské se člověkům dostává. Ovšem da
rové ti jsou spravedlivým a náležitým před
mětem díků apoštolových, ješto Soluňané
došli poznání pravého Boha, poznání Krista,
odpustu hříchů a naděje věčného života.
Již pak místněji udává důvod, na němžto
spoléhá jeho přesvědčení, že Soluňané vy
volenci jsou. Praví: Nebo evangelium naše
nedálo se k vám v řeči toliko, nébrž i v moci
a v Duchu svatém a v plnosti mnohé, jakož
víte, jakými jsme byli mezi vámi provás. Dů
vod ten objektivný jest, an subjektivný z po
vahy Soluňanů, t. j. z ochoty jejich k sly
šení evangelia vzatý níže ihned ve v. 6. 7.
následuje. Slovy právě uvedenými, vytýká
apoštol co prvý důvod moc a sílu, s jakou
víra Kristova mezi Soluňany hlásána byla
od Pavla a jeho stoupenců; v tom zajisté
spatřovala se milost Boží a tím shledávalo
se, že Bůh je skutečně vyvolil, ješto byl k
nim takové hlasatele svého spasitedlného u
čení poslal.
Evangelium naše dí a rozumí jím hlá
sání evangelia; hlásání to, vece, neddálo se
k vám v řeči toliko, nébrž tv moci a v Duchu
sv. Slovem dálo se, vyvedeno jest, dostalo se
k vám namítá, že milost Boží vedla Pavla,
aby jim evangelium spásy hlásal. Slovy v
řečt, v moci a v Duchu sv. vystíhá apoštol
spůsob, jakým -se to hlásání dálo. Reč, slovo,
mluva potřebna jest, aby nauku Boží lidé
poznali a ovšem nevyhnutným jest prostřed
kem víry, ale řečí, slovem se neobmezovalo
hlásání Pavlovo a druhů jeho, na řeči a slovu
nepřestávala nauka jejich, nébrž se projevo
vala nad to v moc? a v Duchu sv. a v plno
sti mnohé. O smyslu slov těchto nejedna
různost panuje mezi vykladači. To jisto, že
slova ta jsou protivou slova řečť, jenž pře
dešlo, ale poněvadž tím jenom negativně se
určuje smysl slov těch, tudy nevšickni vy
kladatelé je stejně vykládají. Nejední myslí,
že slova ta vůbec líčí, že hlásání evangelia
dálo se mocně, důrazně, s velikou silou a
přesvědčilostí se strany Pavla a druhů jeho;
ti slovo v moc? vykládají o důrazu a dojmu,
s jakým konáno hlásání; slova v Duchu sv.
mají za nějaké stupňování předešlého :slova
moci, a. rozumějí je o tak mocném a dojem
ném hlásání, že v něm působení Ducha sv.
jasně se vyskýtalo; slovo v plnosti mnohé
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berou ti vykladači o plném přesvědčení, s dle Krista všech ctností píle, nejednou na
jakým Pavel a druhové jeho slovo B. v So př. I Cor. 11, 1. sebe za vzor a příklad
Juně zvěstovali. Ti tedy o lidském, avšak vystavuje. Ale ovšem nezůstává při své 0
skrze Ducha sv. zvýšeném úsilí hlasatelů sobě, nébrž postoupá ku Kristu co svrcho
slova ta berou. Leč obyčejnější a průvod vanému každého věrce vzoru, an dí, že se
nější jest výklad, jenž slova ta 0 nadpřiro stali následovníky č Páně t. j. Krista Pána.
zených účincích slyší, zázračně vyvedených V čemale stali se následovníky Pavlovými?
a s blásáním evangelia spojených. A sice Nemíní apoštol, že se to od nich dálo v moci
apoštol pravě v moc? rozumí zázraky, jenžto a v Ducha sv. a v plnosti mnohé, jak se ne
jsou skutkové moci Boží; dále slyší slovy dobře některým vykladačům vidělo, nébrž v
v Duchu sv. dary Ducha sv. a sice milodary tom, že slovo Boží přiíjalt v sužbě mnohé S
či charismy, jichžto se Soluňanům při jich radosté Ducha sv. Přijíti slovo B. s radostí
na víru obrácení dostalo, a kteřížto sei vně veliká věc jest; přijíti je s radostí v samých
po křestu při věrcích jevili, jací darové jsou velikých sužbách a svízelích, to ovšem ještě
dar jazyků, dar prorocký, dar hojby a léčby větším, vznešenějším a šlechetnějším dílem
nemocných a jiní, o nichž apoštol se rozši jest. Hned ještě když apoštol v Soluně se
řuje v listu I. Kor. 12. Konečně slovo v pl zdržoval, počalo protivenství od Židů proti
nosti béře se o hojnosti a obižnosti dotčených těm, jenž se k víře obrátili, Act. 17, 6. nn.
Ducha sv. darů, aneb raději poněvadž slovu a po vypuzení apoštola mnohem více se zmo
sAnoogovie výklad ten méně odpovídá, zna hlo to pronásledování, jak z listu našeho 2,
mená se úplná přesvědčenost, která z těch 14. 3, 2. nn. viděti jest. Sv. Zlatoúst vece:
podivných bludařův Soluňanům udělených a Kterak se stali Soluňané následovnákyKristo
z těch při hlásání evangelia vyskytlých se vými? Poněvadž i On trpěl mnohé útrapy a
zázraků vyplynula. Ničeho se zajisté nedo neuboléval, nébrž radoval se nad tím, rád za
stávalo jim z věcí těch, jimiž se úplného pře nás se vydávaje. Nebo maje býti upliván, polič
svědčení o pravdivosti evangelia dochází. Leč kován, zraněn a na kříž rozpjat tak se těm
Pavel nemá potřebí dlouho 0 tom mluviti a svízelům těšil, že o nich pravil: Otče, oslav
věci té dokazovati, an mu stačí tu k vě mne Jo. 12. Než což jest radost Ducha sv.?
domí čtenářů svojich vlastnímu se odvolati. Jest radost, kteráž pochází od Ducha sv. či
Což i činí řka: jakož váte, jakými jsme byli kterou Duch sv. v nás působí; jest to ra
mezi vámi pro vás, t. j. jak jsme sobě mezi dost v Pánu, 0 níž vece apoštol Fil. 3, 1.
vámi počínali v kázaní evangelia, vedouce Sv. Zlatoúst praví tázaje se: Aby pak nikdo
úřad svůj co poslové Boží, jež Bůh sám co nepovídal: Kterak díš v sužbách? Kterak
své posly zázraky jim propůjčenými osvědčil. obojí ta věc obstáti může? proto přídává:
V ř. t. stojí čyevnOnuev stali jsme se, uči Ducha sv. Nebo Duch netrpí toho, aby nám
nění jsme byli, čímžveškero dílo, jež kázaním soužení obtížno bylo, vlívaje radost v srdce
evangelia vykonali, co dílo Boží se vystavuje, naše, jak druhdy rosu vylil na mládence v
peci ohnivé.
ale z čeho i průvodno, že se slovy těmi ja
Takový pak byl pokrok Soluňanů v evan
kými jsme byli nemůže Pavel potahovati k
těm postrádostem, ježto při hlásání evange geliu, že o nich může dále psáti: tal: žejste
lia podnikl, aniž k těm nebezpečím, jenž s se stali vzorem všechněm věrcům v Macedonů
tím dílem v Soluně spojena byla. To však, a v Acháji; Ť. t. čte zvrovs vzory, čímž se
cokoli se od Pavla a druhů jeho dálo, dálo ukazuje, že kolikožkoli mezi Soluňany věrců
se, vece, pro vás, t. j. abyste pro víru Kri bylo, toli bylo i vzorů stálosti. Byli jiní ně
stovu a pro spásu věčnou získáni byli. Chce kteří dříve ku Kristu obráceni, jak Filipané ;
říci, že záměr Boží při hlásání evangelia ko jiní později než Soluňané se k víře obrátili ;
naném skrze Pavla a druhy jeho, byla věčná těm i oněm Soluňané za vzor sloužiti mohli
blaženost samých Soluňanů. Tím uvedl Favel v částce nejedné. O Macedonii mluvili jsme
jeden důvod, z něhož vyvolení Soluňanů pa v úvodě k listu k Filipanům a již ve Skut
cích ap., o Achaji jsme již v I. listu ku Ko
trno jest.
Přikročuje k důvodu druhému, k ochotě, rintanům se zmínili, že tím jménem za te
s jakou Soluňané slovo Páně přijali. Dí: hdejší doby celé Recko se naznačovalo. Po
Aby následovníky našimi jste se stali 1 Páně, chvaly té své nenechává Pavel bez důkazů,
přijavše slovo v sužbě mnohé s radostí Ducha aby se nepodobala nějakému pochlebování, né
svatého. Následovati apoštola Pavla muselo brž přičiňuje ihned důvody, kterými k ní
všechněm, jenž byli od něho na víru obrá povodín bývá. Vece: Od vás zajisté rozhlá.
ceni, svrchovaně náležitou a příměrnou věcí silo se slovo Pdně netoliko v Macedonii a v
býti, a tudy apoštol povědom jsa své ochotné Acháji, mnébrž i po všehikém místě víra vase
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v Boha rozešla se. Slovy od vás nechce říci, spůsobem všady o obrácení se Soluňanů vě
že by jejich co nějakých missionářů přiči děli, tudy odvětuje Pavel dále: tak že nám
něním se bylo rozšířilo evangelium, aniž chce netřeba něco mluviti o tom, totiž obrácení
říci, že by byli nějak samočinně k té věci vašem.
přispěli; tu by byl musel v ř. t. užiti místo
Tu pak nepotřebu vytýká apoštol ihned
dy Vuov jiných předložek vy $uov, Oi Vuov, ve slovech následujících řka: Ont samt zu
nébrž od vás stojí tu místně či lokálně, od jisté o nás vypravují, jaký příchod mělt jsme
vás, z vašeho města; rozhlásila se řeč Páně, k vám; o nás, vece, t. j. o mně, Pavlovi, 0
vece, bera obraz od nějakého zvučného ná druzích mojich a o vás samých Soluňanech;

stroje, rozhlásila se, rozzvučela se, t.j. mocně
se rozzvěstovala na veškeré strany, jak zvon
zvuky na nejednu stranu roznáší. Reč Páně
či slovo Páně jest slovo Boží, jest evange
lium, jest hlásání nauky; kterou Ježíš Kri
stus hlásati poručil, a která o Pánu jedná;
převládá však myšlénka původu. Nesnázi pů
sobí slovo netoliko; patří očividně k slovům
v Macedonii a v Acháji, a stojí v protivě se
slovy po všelikém místě, ale tomu zdá se va
diti, že apoštol po slově nébrž atd., t. j. v
té protivě nový podmět a nový přísudek kla
de, ješto by bez nich t. j. beze slov víra vaše
v Boha rozešla se, snáze věta se vedla. Ne
jedni té nesnáze si nevšímají; ale větší díl
novějších interpretů hledí jí nějak zniknouti.
A to buď tím, že slova v první větě: slovo
P. rozhlástilo se, za rovnoznačná kladou se
slovy ve větě té druhé protivné, totiž se
Slovy: víra vaše v B. rozešla se, tak že také
první větou nepraví se jiné, leč to, že po
věst o přijatém skrze ně slovu B. rozhlásila
se v Mac. a v Acháji. Jiní dodávají výstupek
domnělý doplňujíce: Od vás rozhlásilo se
sl. B. v M. a v Ach. a (to jest ten dodatek)
netoliko víra vaše v B. zde (v Mac. a v Ach.)
dobře známa jest, nébrž pověst 0 tom se ro
zešla po všelikém místě. Leč ta libovolná
přísuvka nelíbí se jiným a ti, což nejlépe se
1 nám vidí, věty ty jinak rozdělují, tečku či
níce po slovech slovo Páně tímto spůsobem :
Od vds zajisté rozhlásilo se slovo Páně; ne
toliko v Macedonii a v Acháji, nébrž ť po vše
likém místě víra vaše v B. rozešla se. Samo
zřejmě slova po všelikém místě, nevztahují se
k Macedonii a Acháji, nébrž praví na opak,
že i mimo hranice těch zemí pověst dobrá o
nich se rozešla. Víra jest toli co uvěření a

klade tedy víru podmětně; praví víra vaše
v Boha a.nedí v Krista, poněvadž hodlá jc
dinobožství, k němuž se přiznali, staviti proti
mnohobožství modlářskému, jemuž právě vý
host dali. Rozešla se, dí, víra vaše t. j. po
věst o vašem k víře obrácení se rozešla na
všech místech, bezmála skrze obchodníky a
trhovce, ješto Solun znamenitým obchodištěm
a trhovištěmbylo a apoštol v Korintě, městě
rovně obchodem slavném, snadno o těch vě
cech se dovědíti mohl. Poněvadž pak tím

nebo že i Soluňany ty zahruuje, viděti z
věty následující. Dí jaký příchod či vchod
jsme měli k vám a rozumí, s jakou mocí a
silou Ducha sv., s jakou důvěrou a s jakým
nebezpečí pohrdáním jsme vám evangelium
kázali. Nevhodně někteří slova ta vykládají
o přijetí slova B. od Soluňanů v ten spůsob:
jak žádostivě a vděčné jste nás a slovo Boží
od nás hlásané přijali; výklad ten čelí proti
mluvení řeckému. © tom raději mluví apo
štol v následujících slovech, v nichž vece:
a kterak obrátili jste se k Bohu od model,
abyste sloužili Bohu živému a pravému. Kte
rak, vece, t. j. s jakou radostí a ochotou
jste se obrátili od cesty bludné, jenž k za
hynutí vede a dali jste se na cestu pravou,
jenž vede ke spáse. Jiní myslí, že se může
přeložiti: vrátili jste se, ješto modloslužba
jejich byla nějakým odpadem a odšinutím od
Boha, jemuž se modlářstvím zpronevěřili. Od
model života totiž a skutečnosti prázných;
staví modly naproti Bohu živému a pravému.
Napomíná jich, aby dobře tu věc rozvážili a
tudy se pohnuty cítili, Bohu sloužiti čistým,
spravedlivým a zbožným životem. I v těch
-větách prohlídá jen k modloslužbě od nich
opuštěné a tudy nic zvláště křesťanského ne
namítá, vůbec při obecných ideách ostávaje
také Zidům společných. Pravým dinowos či
pravdivým sluje Bůh, jelikož všechny vlast
nosti Bohu náležité na něm svrchovaně se
spatřují, čehož na modlách nic zhola není.
Slovo živému rovně čelí proti neživým mrt
vým modlám Hab. 2, 19. Poněvadž ale po
hané klaněli se též zloduchům a lidem druh
dy živším, tudy přičinil ještě přímětek pra
vdivému. Ostatně samovidně rozumí službou
službu tu, jenž na Boha připadá, tedy službu
svrchovanou a duchovnou, ale ovšem i vněšně
se pronášející. Ještě pak přičiňuje stránku
služby té křesťanům vlastnou, an dokládá:
A abyste očekávali Syna jeho s nebe, kterého
vařísil z mrtvých Ježíše, jenž nás zbavil hněvu
budoucího. Myslel by člověk, že měl apoštol
místo o naději raděj mluviti o víře v Krista.
Leč Pavel mluví 0 očekávání Krista, poně
vadž již nyní mu na mysli tanulo o věci té
šířeji rozprostraniti se, což níže v. 4, 12.
činí; jest to nějaká k té Širší nauce pro
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prava.

Ve slově očekávati ovšem 1 víra v

Krista se obsahuje a očividně mluví apoštol
takto o očekávání s nebe, že těla lidská na
zemi ostanou, ač duše se byla do nebe k
Bohu odstěhovala. Očekávání Ježíše vztahuje
se na soud poslední, přijde, aby lidi, jenž v
něho uvěřili, věčným zbožím odměnil. Zmí
ňuje se o vzkřesu Páně, poněvadž Bůh právě
vzkřísením Krista co Syna svého osvědčil
Rom. 1, 4. Místo jeně zbavil stojí v ř. t.
jenž zbavuje úvousvov; ohledem na lidi, jenž
k víře přistupují, mluví tak apoštol. Spása

sice objektivně dokonána, ale subjektivně sé
dokonává u každého člověka zvláště, an sám
se přičiniti a spáse Kristem zjednané v sobě
působivost zjednati musí. Praesentem jenž
zbavuje se sličně postup a pokrok spásy u
člověků vystihuje. Hněvu se rozumí metony
micky či přejmenovaně výplynek hněvu,
pokuta, trest; leč o tom již Rom. 2, 5.
Leč Pavel nepřestává na té chvále, kterou
nyní Soluňanům udělil, nébrž místněji se o
ní rozšiřuje dále.

Hlava IL
evangelium Boží. 10. Vy svědkové jste
i Bůh, kterak jsme svatě a spravedlivě
a neúhonně k vám věrcům se měli, 11.
jakož víte, kterak jednoho každého z
dná, kterak roztouživ se po mich co po vás jako otec dětí svých 12. prosíce
slávě své, k ním po dvakráte strojil se, vás a přimlouvajíce jsme zapřisáhali,
avšak pro překážky k ním dostihnouti abyste chodili důstojně Boha, jenž po

Připomíná apoštol, jak věrně, jak upřímě a
nezištně jim slovo Boží kázal 1—12. Dě
kuje Bohu, že slovo Páně přijali co slo
vo Boží, jakým skutečně jest, a že za ně
tvpěti se nezdráhali 15—16. Posléze je

nemohl. 1T—20.

volal vás do své říše a slávy.

1. Nebo sami víte, bratří, že pří
Výšeji 1, 9. pravil Pavel, že pv drah
chod náš k vám daremným nebyl, 2. ných krajinách rozhlašují lidé o tom, ktera=
důrazem on ajeho stoupenci evangelium
nébrž dřívěji trpěvše a příkoří snesše kým
u Soluňanů hlásali a kterakou láskou slovo
jakož víte ve Filipech, osmělili jsme se Boží od Soluňanů přijato bylo. Zde apoštol
v Bohu svém mluviti vám evangelium doplňuje věci ty z povědomí samých Solu
Boží ve mnohém zápasu. 3. Nebo na ňanů, jakoby říci chtěl: Ale což mám uvá
pomínání naše nebylo z bludu ani z ne děti úsudky jiných o našem k vám příchodu
čistoty ani v lesti, 4. nébrž jako jsme a ovocijeho. Já raděj se k vašemu vlastnímu
vědomí táhnouti hodlám. Nebo, vece, sami
osvědčení byli od Boha, aby svěřeno víte, bratří, že příchod náš k vám daremným
bylo nám evangelium, tak mluvíme ne nebyl. Ze ale Pavel vědomí jejich se dovo
jako lidem se zalibujíce, nébrž Bohu, lává, toho příčinu hledali jedni v pomluvách
jenž zkušuje srdce naše. 5. Aniž jsme nepřátelů apoštolových, proti nimžto sebe há
zajisté kdy užili řeči pochlebné, jakož jiti hodlá, jiní v pocitu vděčnosti za tak
hojný úspěch prací svojich u Soluňanů, jiní
víte, ani zámyslu lakomství; Bůh svě v úmyslu apoštolově připamatováním úspěchu
dek jest; 6. aniž jsme hledali od lidí svého Soluňany, jejichž církev ponejvíce z
chvály ani od vás ani od jiných. 7. novotníků sestávala, u víře ukřepiti a posil
Mohouce vám obtížní býti co Kristovi niti. Všickni ti důvodové spolu bezmála my
apoštolé, avšak stali jsme se malitkými sh Pavlově se představili a ovšem nejvíce
poslední přiměl jej k vypravování tomu 0
uprostřed vás, jako když kojná pěstuje svém mezi Soluňany působení, anoť na bíle
děti svoje, 8. tak toužíce po vás chtěli dni jest, že svobodné a nadšené, nezištné a
jsme vám s ochotou vydati netoliko evan obětovné hlásání evangelia víru Páně v nej
gelium Boží, nébrž životy svoje, proto že sličnějším světle obraziti a Soluňany upev
jste se nám přemilými stali. 9. Pamatu vniti muselo. Příchod náš k vám, vece, ne

jete zajisté bratří na trud náš aúnavu,
dnem nocí pracujíce, abychom nikoho
z vás neobtížili, kázali jsme mezi vámi

byl daremným. Tím nechce apoštol říci, že
neužitečen, neploden a neúroden byl příchod
jeho u nich, ješto zde ještě o úspěchu svého
hlásání nemluví hodlaje teprv nížeji v. 13. n,
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se o tom rozprostráněti. Zde apoštol jedná
o povaze příchodu a výstupu svého mezi
Soluňany a tudy slovem daremným značí:
nebyl příchod můj ničemen, maren, slab a
chab, nébrž mocen, mohuten, veleben, důra
zen. Zří k tomu, co byl 1, 5. pověděl, že
nehlásali evangelium v řeči toliko, nébrž v moci
v Duchu sv. a v plnostt mnohé. Proto nyní
dále pokračuje, praví: nébrž dřívěji trpěvše
a příkoří snesše jakož víte ve Filipech osmě
bili jsme se v Bohu svém mluviti vám evan
gelium Boží ve mnohem zápasu. Těmi slovy

bledí apoštol k té nehodě, již ve Filipech
utrpěl, byv s druhy svými pro vyhnání ducha
věštího z děvečky zmrskán a do vězení vsa
zen Act. 16, 18. nn. Ale nedbal on na ta
příkoří, ani se jimi odhroziti dával, nébrž
osmělil se v Bohu svém spoléhaje totiž na
pomoc Boží kázati evangelium ; smělosti své
všeliké nabyl Pavel z důvěry v Boha. Dí v
Bohu svém cítě se s Bohem úzce spojena a po
citem tím nejvýše blažena, Slova kdzati evan
geltum udávají předmět, jímž to osmělení jeho
se vynořovalo. A ovšem nebyla věc ta mala,
že toli utrpěvše pro evangelum nyní opět evan
gelium hlásati a opět trpěti hotovi byli. Důraz
leží na slovech ve mnohém zápasu, t. j. ve
mnohých svízelech, nebezpečích, protivenstvích
a závadách, jimiž jsme znova odhroženi měli
býti od kázaní slova Božího, což ale nás tak
málo odstrašilo, že nám raději podnětem slou
žilo k ochotnějšímu a důraznějšímu slova
Božího hlásání. Slovo evamgeltum Boží jest
slavným rčením či slavnou formulou a tudy
jí Pavel 1 tu užívá, ač slovo „„Boží,“ ježto
právě předchází, vynechati a místo něho pouze
zájmeno jeho postaviti moha. Zápasiti bylo
apoštolu s pohany i Zidy a v Soluně nejvíce
s těmitohle. Z toho viděti, že bez zápasu,
bez boje a půtky nevkořenilo se evangelium;
a tudy i u nás vniterného boje se vymáhá,
ač má-li evangelium ke spáse nám posloužiti.
Proto 1 jinde praví týž apoštol 2. Cor. 6, 4.,
že sebe vydává co sluhu Božího ve mnohá
trápení, soužení, bezbydlí, úzkosti, rány, ža
láře a podobné svízely.
Mohl pak apoštol v těch takovýchto sví
zelech ovšem směle blásati evangelium Boží,
ano ku kázaní takovému všelijak zavázán
byl. Možnost mu dávala božská povaha na
uky Kristovy, povinnost ale mu ukládá úřad
na něho složený. A tudy vece: Nebo napo
mínání naše nebylo 2 bludu ami z nečistoty
ant v lesti. Napomínáním tu míní hlásání
evangelia a jmenuje je tak, poněvadž začá
tek jeho záleží v napomínání ku pokání a
polepšení života a ku přijetí nauky Páně.
To hlásání naše, dí, nebylo z dludu t. j. ne
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pocházelo z bludu, nezakládala se na bludu
nějakém nauka naše, nébrž spoléhala a spo
léhá na nezvratné pravdě Boží a na úplném
našem o pravdivosti její přesvědčení a tudy
ani on ani druhové jeho příkoří a útrapy
pro ně podstoupati se nezdráhají. Od tohoto
předmětného původu evangelia přechází apo
štolk subjektivnému spůsobu, jakým hlásáno
bylo, an dí: an? z nečistoty t. j. pohnutka
a pobudka, která nás a jiné podněcovala
hlásati evangelium, nezáležela v nečistých ú
myslech, ješto jsme rnajetku ani slávy a Cti
„ani čeho jiného podobného nehledali. Ještě
přidává slovo nečistota stupňujíc: anč v lestt
t. j. podvodu, klamu; rozumí, že neužíval
ani on ani druhové jeho žádných nečistých,
nesličných a nehodných prostředků, npř. žá
dných obmyslů, žádného pochlebování při
svém evangelia u nich kázaní. Kdo takových
zloprostředkův užívají, o těch vece 2. Cor.
11, 13., že jsou to dělníci podvodní a že se
přetvařují v apoštoly Kristovy.
Odmítnuv od sebe všeliké ty nečisté po
hnutky svědčí o sobě opak všeho toho, an
dí: Nébrž jakož jsme osvědčení byli od Boha,
aby svěřeno bylo nám evangelium, tak mluví
me, ne jako lidem se zalibujíce, nébrž Bohu,

jenž zkušuje srdce naše. Dokládá se Pavel
povolání svého od Boha, jenž uznal jej za
hodného svěřiti mu hlásání evangelia. Dí
tedy: Jakož nás Bůh uznal býti věrnými, u
přímnými a přesnými a tudy nám hlásání
evangelia svěřil, takto s celou věrností, upří
mností a přesnotou evangelium kážeme a u
vás jsme kázali. Podobně mluví 1. Tim. 1,
12. děkuje Kristu, že ho věrným býti soudil
složiv naň službu slova Božího. © upřímo
sti pak své mluví 2. Cor. 2, 17.řka: Nejsme
jako mnozí, jenž porušují slovo B., nébrž z u
přímnosti před Bohem mluvíme. Uznán pak
byl apoštol za hodného od Boha pro dílo
kázaní evangelia, ne pro nějaké jeho zásluhy,
nébrž z pouhé milosti B., která jej ze života
matky vyvolila Gal. 1, 15. a sobě ovšem k
dílu tomu přistrojila. Přímost a věrnost ta,
kterou Bůh na něm shledal, také při svém
kázaní neúhonně zachovával, jakož praví: čak
mluvíme, nejako lidem se zalibujíce, nébrž Bohu,
jenž zkušuje srdcí našich. Slovo takto má
důraz a obsahuje v sobě myšlénku, že týmže
spůsobem, touže měrou, jak ho Bůh poznal
a uznal, sobě v hlásání evangelia počínal.
Sám pak vysvětluje ten spůsob v následují
cích slovech. Slovem jako či jakoby (lidem
zalibujíce) vytýká Pavel tu povahu, o níž
mluví a upozorňuje na ni. Nehbleděl Pavel
lidem se zalibovati, nébrž Bohu jenom, jak i
Gal. 1, 10. vece: Zdali hledím lidem se i
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biti? Kdybych se lidem zaliboval, sluhou Krt
stovým bych nebyl. Pro zvětšení důrazu při
dává o Bohu slova: jenž zkušuje srdcí na
šich, jenž nás prohlídá a dobře ví, jakým ú
myslem jsme vám evangelium hlásali. Ješto
mluví v plurále o srdcech, tedy ovšem ne
toliko o sobě, nébrž i o druzích svojich slova
ta slyšána býti žádá. Ostatně slovy těmi o
nezalibování se lidem nébrž Bohu potvrzuje
apoštol, co byl pravil o upřímnosti a neklam
nosti kázaní svého. Ještě pak i dále apo
štol upřímost a nezištnost tu svou vyličuje
a sice ozvlástně, jak v Soluně si vedl, vypi
suje. Vece: Anrž jsme zajisté kdy se nalézali
v řečí pochlebné jakož víte, ant v zámyslu lu
komství. Lichoučitelé hledíce si lidi všelijak
1 nepravým spůsobem nakloniti, mluví tytýž
věci náklonnostem jiných lidí slibné a líbezné,
ač nepravdivé. Pavel a druzi jeho nikdá toho
neučinili, nikdá nelichotili a nepochlebovali
Jiným, nébrž pravdu ač jiným odpornou směle
a svobodně hlásali. Lichometství, lichoměr
nost či pochlebivost již samým pohanům pro
tivna byla; Pythagoras říkával, že člověk

raději káratele než pochlebitele slyšeti má
a Diogenes ozvláštní hrou slovnou pravíval,
že Chce raději padnouti mezi krkavce než

©

mezi pochlebce

(«000x0g a xókaxas) a Co Se

ňuje Pavel po předešle uvedených, na fož
myslu se vykladači nalezají. Apoštol praví:
Mohouce vám obtížní býti co Kristovt apo
štolé, avšak stali jsme se malitkými uprostřed
vás, jako když kojná pěstuje děti svoje. A tu
nejední první slova mohouce vám obtížní býti
co Kristovi apoštolé s předešlými slovy pou
tají a smysl udávají: mohouce od vás vy
máhati cti, vážnosti té, kterou apoštolům
Kristovým dlužní jste a která jak nějaké
břemeno leží na ramenách podřízenců; mo
houce sobě u vás důstojně, velebně a moc
ně počínati. ŠSlyštež ho, vece svatý Ber
nard, představení, jenž poddaným svým chtějí
býti k strachu, ne pak kužitku. Učte se býti
kojnými a matkami více než pány ; hleďte více
lásky než bázně při poddaných. Hruď vaše
mlékem tučněj a nebubři pýchou. Nač bře
mena těch obtěžujete, pro něž je raději sami
nésti máte? — Smysl ten přiléhá ovšem k
souvislosti, ale přece obyčejnější jest výklad
ten, dle něhož obtížným býti znamená tolico
žádati vyživy; nebo tak slova toho užívá níže
9 v. a jinde 2. Cor. li, 9. 1. Tim. 5., 16.
vezdy o nákladě na výživu je vyrozumívaje.
Podle čehož i 1. Cor. 9, 13. n. praví: Zda
ž nevíte,že ti, jenž ve svatynípracují, od sva
tyně. jedí a kteří oltáři slouží, z oltáře se při

účastňují?
Tak
tPán
nařídil
těm,
co
eva

u nás říká, že pod sladkým medem trávílidi
jedem. Opět a zase odvolává se na jejich geltum zvěstují, z evangelia žití; Mt. 10, 10.
vlastní vědomost, jak to již výše činil uvle on pravil totéž, že hoden jest dělník odplaty
čen jsa snahou, věc svou zračitým spůsobem svojí. A tudy také na našem tuto místě ku
dolíčiti. Ale, dí dále, ani jsme nenalezali se právu tomu se táhne slovy: Co Kristovi apo
v zámysle či zámínce lakomství, t. j. neměli štolé mohli jsme ovšem práva toho užiti; ale
jsme úřad svůj za nejlepší příležitost bohat neučinili jsme toho. Jak to dále povídá řka:
ství získati, neužívali jsme kázaní evangelia avšak stali jsme se malitkými uprostřed vás,
za nějaký plášť a zástěru, abychom tak svou jako když kojná pěstí děti svoje. Těmi slovy
Jakotu a zištnost přikryli. A tu již nepři vytýká kladně povahu svého mezi nimi po
dává slova: jakož víte, nébrž přičiňujejakoby činání, ješto v předešlých větách to byl zá
nějakou přísahu dodávaje: Bůh svědek jest; porně učinil. Místo malitkými výmor čte Ť.
mohli zajisté Soluňané souditi o vněšných te 37101tichými, krotkými, lahodnými, dobro
věcech, ale © vniterném úmyslu jedině na tivými, přívětivými. (Co do smyslu nezabíhá
Boha souditi připadá. K tomu místu se tá různočtením tím veliký rozdíl, ješto v evan
hnou i mravovědci dokazujíce, že přísaha geliu děti od Krista se nám co vzor pokory
křesťanům dovolena. Ale ani vyznamenání a tichosti představují. Vysvětluje pak tu
nějakého a oslavení nehledal při svém ká vlídnosť svou mezi nimi zachovanou obrazem
zaní, jak dokládá v postupu řka: aniž jsme ze života obyčejného vzatým, an vece: Jako
hledali od lidí chválu či slávy, ant od vás, když kojná pěstí děti své či se smílí s dětmi
ani od jiných. Má bezmála na mysli slova svými. Ze slov své děti se spatřuje, že se
Páně Jo. 5, 41. 44., kdež o sobě Kristus kojnou matka rozumí, jenžto se k dítěti svému
praví, že slávy od lidí nepřijímá, na zvele všelijak přimílí, dítětem k dítěti se stávajíc.
bení svém od Otce svého přestávaje. Tak Tak my, vece Pavel, jsme se chovali mezi vámi
ani Pavel a druhové jeho nehledali slávy u netáhnouce se velením a poroučením ku právu
hdí, nébrž u Boha. (Co slovem od lidí ab svému, nébrž se ho vzdávajíce a sebe vám
straktně a vesměs praví, to místněji a docela ve službu obětujíce, abychom vás
konkretně líčí slovy ant od vás, ant od jt pro spásu věčnou získali. Místo pěstiti,
ných.
přimíleti stojí vlastně ohřívati a vzato řčení
O významu či o smyslu slov, jež přiči ode ptáků a přeneseno k matkám, jenž y
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klíně svém děti v teple chovají; značí fráza
ta vůbec pečlivou lásku. O lásce té pak
dále klade: tak toužíce po vás zochotněli
jsme vydati vám netoliko evangelium B.,né
brž i duše svoje, proto že jste se nám pře
milými stali. Otvírá se jim těmito slovy po
dle své k nim lásky a přivinulosti a hotovost
svou Za ně živoť dáti jim projevuje; a to,
vece, ochoten jsem učiniti, poněvadž jste se
nám mtilými stali, ne tedy z nějakého pro
spěchu svého, an dí duše t. j. životy v plu
rále, tedy ne toliko o sobě, nébrž i 0 Silovi
a Timotheovi to praví. Vidělo se mu po
hnutku tu znovu přidati pro lepší lásky své.
k nim osvědčení, ač již byl výšeji o tom
pověděl.
Tu pak svou ochotnou k nim lásku po
tvrzuje dále, an praví: Pamatujete zajisté,
bratří, na trud náš a únavu. 'Trudem a ú
navou či umdlením rozumí pracování rukama
svýma. pro zjednání sobě a druhům svým vý
živy; pracoval tu až do unavení, jak ihned
dí: Nocí %dnem pracujíce, abychom nikoho z
vás neobtížili, kázali jsme mezi vámi evange
ltuum Boží.

Místo mezi vámi čte t. Ť. pro

vás, pro vaši spásu. Nocí a dnem praví před
kládaje slovo noc přede dnem, ješto Židé den
s nocí počínali. Nikoho neobtížil t. j. od
žádného nežádal výživy nějaké anějaké pod
pory k věcem života. Odvolává se tu Pavel
jedině ku pracování svému nocí ? ďnemt. j.
ustavičnému ; ač ostatně Fil. 4, 16. vyznává,
že mu Filipané nejednou podporu do Soluna
poslali; nechtěl o tom tady mluviti, aby
Soluňanů nezahanbil. Ostatně o tom,že apo
štol vlastníma rukama pracoval stanařem jsa,
vypravuje ve Skutcích nejednou Lukáš, jak
18, 3.,kdež se praví, že Pavel přišed z Athén
do Korintu přivinul se k Akvilovi, poněvadž
s ním stejného řemesla byl, an obadva sta
nařství provozovali. Sv. Zlatoúst dí: Jestliže
drahdy arciotec Jákob v noci a ve dne pra
coval okolo ovec, mnohem více ten, jemuž
duše svěřeny jsou, namáhati se má k jedné
věci prohlédaje, totiž k spáse lidí a slávě
Boží.
Chtěje pak apoštol jednovětně povahu
svého u Soluňanů sobě vedení zahrnouti vece
dále: Vy svědkové jste t Bůh, kterak jsme
svatě a spravedlivě a neúhonně k vám věřícím
se měli. "Táhne se ke svědectví jejich a ke
svědectví Božímu, poněvadž netoliko o vně
šných skutcích, o nichž lidé sonuditi mohou,
nébrž i o vniterných úmyslech, o nichž jedin
Bůh souditi může, mluviti hodlá. Dí kterak,
jak vysoce, jak velmi, v jakém stupni; svatě
a spravedlivě vece a zahrnuje prvním slovem
povinné chování k Bohu, druhým slovem po
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vinné chování k bližnímu. Přidává neúhonně
a tímto záporným pojmem zahrnuje oba pojmy
předešlýma dvěma slovama vytknuté. Jiní
ta tři slova jinak vykládají a sice svaťě o
čistotě a čirotě života a nauky, spravedlivě
o neukřivdování, neúhonně o nedávání úrazu
lidem dle víry slabým berou. Leč první vý
klad, jak na oko se vidí, mnohem nad tento
předkuje.

Dí k vám (1.j. pro vás, k vaší

spáse sloužilo takové chování se naše; aneb
Jak se jiným vidí vám značí dativ náhledu
či soudu a domněnky a chce říci apoštol, že
v očích těch, jenž uvěřili, ovšem chováníjeho
svato, spravedlivo a neúhonno bylo,ač nepřá
telé o tom jinak soudili.
Blížeji pak Pavel přistoupě k důkazu
takového svého mezi nimi chování místněji
se o tom rozšiřuje, opět vlastního jejich vě
domí se dovolávaje: Jakož víte, kterak jed
noho každého z vás jako otec dětí svýchprosíce
vás a napoménajíce jsme zapřisahali, abyste
chodili důstojně Boha, jenž povolal vás do
své říše a slávy. Béře důkaz svého neúhon
ného mezi nimi pobývání od působení svého

apoštolského ; tou svou snažnou 0 spásu a0
svatý život Soluňanů péčí a starostí doká
zal, že úmyslové jeho neúhonni, svati a spra
vedlivi byh. Vazba v ř. t. vázne, ješto tři
participia bez času určitého se tu nahbrnují;
leč splavuje se ta tvrdost, přimyslíme-li
z předešlé věty čysvybnuev byli jsme, jak
téměř 1 vulgáta učinila, podle níž překlad
náš ustrojen. Slovem jednoho každého vy

týká Pavel horlivost, píli a snahu svou a
Chrysostom praví: Ajhle u takovém množ
ství nikoho nevynechává, ani malého, ani
velkého, ani bohatého, ani chudého. Slovem
jako otec dětí svých vytýká lásku, se kterou
se k jejich potřebám propůjčoval pro věčnou
říši je vychovávaje, an jich prosil, jich na
pomínal či jim přimlouval a nadto ještě —
čím pojem obou slov se zvýšuje — jich za
klínal či zapřísahal, aby chodili Boha dů
stojně t. j. tak, jak se sluší na ty, jenž ku
pravému svatému Bohu se obrátili; o tom
pak nížeji se v hlavě čtvrté rozšiřuje. Při
čiňuje pak ještě co důvod zvláštní takového
svatého obcování, an vece: jenž vás povolal
do říše a slávy své. Dle ř. stojí v času pří
tomném, jenž vás volá, povolává, anoť vo
lání to neustále trvá, až dokona se naplní,
když skutečně do slávy vejdou dověčné. Do
řáše již povoláni byli a již v ní t. j. v cír
kvi se nalezali; ale i sama církev jest je
nom síň a chodba pro říši nebeskou, která
se druhdy vyvolencům Božím dostane a s
věčnou slávou spojena jest. Křesťané za
jisté určeni jsou podíl a účastenství míti ve
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slávě té, v níž se Bůh nalezá Rom. 9, 2.
Efeš. 3, 19. Činí pak o slávě té zmínku,
aby Soluňany ve svízelech pro Krista pod
niklých potěšil, jak sv. Chrysostom udává.
Takto apoštol pojednal se své strany 0
tom, s jakou obětavostí, nadšeností a vytr
valostí Soluňanům evangelium hlásal. Již
pak přechází k samým Soluňanům a ukazu
je, s jakou nadšeností a radostí oni se své
strany evangelium přijali. Praví:

13. Protož i my děkujeme Bohu
bez přestání, že obdrževše od nás slovo
slyšení Božího přijali jste je ne co slo
vo lidské, nébrž jak jest v pravdě co
slovo Boha, jenž působí ve vás věřících.
14. Vy zajisté následovníky jste se
stali, bratří, církví Božích, jenž jsou v
Judée v Kristu Ježíši, ješto tytéž věci
jste utrpěli i vyod soukmenovců svých,
jakož i oni od Židů, 15. jenž i Pána
Ježíše usmrtili i proroky a nás proná
sledovali a Bohu se nelíbí a všem li
dem jsou odporni, 16. bráníce nám
mluviti pohanům, aby spaseni byli, aby
naplňovali hříchy své vezdy; nebo do
šel hněv Boží na ně až do konce.
O význam slova protož nesnadí se vy
kladatelé, se kterým by totiž slovem přede
šlým se mělo spojovati. Jedni — abychom
něco aspoň uvedli — vztahují slovo to k
výrokům Pavla 10—13. činěným, kdež opi
suje, s jakou snahou a pílí úřad svůj u nich
vedl; a ti činí přechod ten: poněvadž jsme
tak se Vynasnažili vás napomínati, protož z
dobrého úspěchu těch napomínek děkujeme
Bohu. Vazba ta sice příměrna jest, ale pří
hodnější jest jiná, podle níž spojka protož tá
hne se ku posledním slovům předešlým: jenž
vás povolal do říše a slávy svojí. Praví tedy
ap.: Ješto vás Bůh k účelu tak vznešenému po
volal, protož i my děkujeme, žeseto povolání
B. u vás s dobrým úspěchem potkalo. my,
vece a rozumí, že netoliko jiní křesťané,
jenž o tom úspěchu Soluňánů slyšeli, Bohu
za to díky vzdávají, nébrž že to s nimi 0
všem 1 Pavel a soudruhové jeho činí. Dě
kuje Bohu za přijetí víry od Soluňanů, z
čeho jde, že víra jest darem milosti Boží,
ač člověk s vůlí svou ji ujíti musí. Děkuje
pak Pavel za to, že obdrževše od nás slovo
styšení Božího přijali jste je ne co slovo lid
ské, nebrž jak jest v pravdě co slovo Bohu,
jenž působí ve vás věřících, V Ť, t, stojí ob

drževše od nás slovo slyšení Božího, t. j.
slovo Boží, které jste od nás slyšeli. Slo
vem Božím, jak víme, rozumí evangelium,
kteréž jim hlásal. Obdržeti a přijíti či při
jmouti se rozlikuje tuto; ono se praví 0 ob
jektivném poskýtání, toto o subjektivném u
jímání a osobování sobě slova Božího. Slovo
Boží jest slovo, jenž od Boha původ má;
genitiv rov J:0ť jest genitiv původu či pří
činy, jak již z protivy se slovem lidské zo»
avěponzov na oce jest. Přijali oni evange
lium co slovo Boží uvěřivše v ně a s veli
kým nadšením k němu přilnuvše. Pro dů
raz praví: jak v pravdě jest. Opovídá tím
silnou, nezviklanou a nevrtlavou víru; nebo
kdo ve víře nestálým a vrátkým jest, ten
dává na um, že nauku tu nějak za lidskou
nauku považuje. Průvodno z toho, že
předmětem věření jest nauka od Boha po
šlá. Evangelium co slovo od Boha pocho
dilé vyličuje Pavel slovy, jež přičiňuje, řka:
jenž působí ve vás věřících. Vztažité zájméno
jenž v Ť. 0g může se buď jen k Bohu, buď
k slovu Božímu potahovati; poněvadž ale v
mediu se klade čveoyeřraí,jehož Pavel oby
čejně o věcech užívá, tudy můžemečástici jenž
rozuměti o slovu Božím a působivost se při
pisuje slovu B., ješto jím obráceni byli; ovšem
samovidně působivost ta od Boha pochází.
Dle Gal. 5, 6. víra nejlépe láskou působí, ač
koli zde na našem místě o působení slova B.
povšechném mluví a říci hodlá: Jak mile jste
přijali a počerpali slovo Boží, nezůstalo onou
vás marným a nečinným, nébrž počalo mocnost
svou u vás prováděti, tak že ihned poznati
bylo, že duchem Kristovým se voditi dáváte.
Přikládá slovo věřících a vytýká jim nynější
jejich stav a jejich povahu a na um dává,
že výminka všeliké působivosti slova Božího
na víře spoléhá.
Že však u nich skutečně slovo Boží
působivost svou provodí, toho důkaz vede
apoštol ihned, an dí: Vy zajisté následovní
ky jste se stali církví Božích, jenž jsou v Ju
dée v Kristu Ježiš, ješto tytéž věci utrpěli
jste %vy od krajanů svojich, jakož 1 oni od
Židů. Útrpením svým pro víru podstoupeným,
vece Pavel, dokázali, že víra v nich působí.
Následovníky se stali mimo vůli svou, avšak
ovšem s blahým úspěchem. Porovnává je s
církvemi judskými, poněvadž církve ty vů
bec známy byly, jakož 1 povšechně známa
byla hrdinská mysl jejich, za kterou se cír
kve palestýnské všem svízelům a protiven
stvím podrobily, aby víru v Krista uchovaly.
Vece jenž jsou v Kristu, aby nikdo nemy
slil o synagógách Židův ke Kristu neobrá
cených, o nichž se dalo říci, že v Bohu jsou,

I. Sol, II, 13—16, O uadšeném přijetí evangelia od Soluňanů,

nevšak že jsou v Synu Božím. Jak mnohá
pronásledování judské církve v Palestýně
od Zidův utrpěli, šíře vypravuje Act. 5, 17.
8, 1. a později ještě týž apoštol v listu k

247

nimi Tacitus, Juvenal a jiní nejednou vytý
kali Židům, že všech lidí nenávistníci jsou,
sebe jenom vespolek milujíce. To totiž, jenž
jim bylo přikázáno, vzdalování se obyčejů
pohanských, zvrhlo se v nenávist lidí a po
se na předešlé dny, v nichž osvícení byvše e hrdáníjimi, ač dotčení spisovatelé ostatně
vangeliem veliký boj jste snášeli vozličných sami Židům nemálo ukřivdili, jejich štítění
utrpení. O Soluňanech ale týž Lukáš dí 17, a ostýchání se obyčejů pohanských za ne
5., že Zidé přizvavše k sobě lidi chatrné návist kladouce. V tom pak vidí sám Pa
lůzy a shlukše se město zbouřili. V Soluně vel nenávist Židů ke všem lidem, že jak
tedy Zidé nepronásledovali křesťanů bezpro ihned dokládá: bránili mluviti pohanům, aby
středně, nébrž tak, že zbouřivše chátru při spasení byli. Bránili apoštolu a druhům blá
nutili římskou vrchnost, aby s mocí svou sati pohanům evangelium spásy odporem,
tu zakročila; avšak přece vlastní původcové pomluvou, utrháním, pronásledováním, kla
a ústrojcové toho pronásledování Zidé byli. dením nástrah a podobnými rejdy. Bylo za
Slovem krajané rozumí Soluňany, víry Kri jisté evangelium určeno pro veškeré člově
stovy odpůrce. Poněvadž ale pronásledo čenstvo. Tak oni tropí, všelijak pohanům
vníci křesťanů Solunských byli především přístup do církve bráníce a spásy dojíti jim
u Krista nepřejíce. Tím se ale děje, že sami
Zidé, tudy se vidělo apoštolovi ku potěšení
Soluňanů položiti o povaze těch Zidů, ja propadají spásu a věčný odsudek si nevě
koby říci chtěl: Což divu, že vás pronásle
douce připravují. Dí totiž Pavel: aby na
dují, ješto ani svých soukmenovců ve svaté plnili hříchy své vezdy. Mimovolně naplňují
zemi neušetřili, ano i Krista Pána usmrtili. tím svým sobě ku pohanům počínáním míru
To jest, co dále dí: Jenž t Pána Ježíše u hříchů svojich, kterou jim Bůh pomíjeti již
smrhili i proroky a nás pronásledovali a nemůže a při kterémžto doplňku s pokutou
Bohu se nelíbí, a všem lidem odporní jsou. a s trestem na ně zasáhne. Slovem aby vy
Usmrtili, vece, poněvadž neustálým na Piláta týká tajný účel, kterého sami nechtíce a
dorýváním příčinu zavdali, že na kříž přibit mimovolně za ironií osudu se domáhají. Jest
byl. Tudy Petr chromého uzdraviv, pravil každému národu určena míra, při níž Bůh
Zidům: Vy jste se Svalého a Spravedlivého s ním shovívá. Když ale se míra ta doplní,
odepřeli a původce Zivotajste usmrtili, jejž tu Bůh s trestem přikráčí na lid ten. Lak
Bůh vzkřísil z mrtvých, čehož my svědkové čteme Gen. 15, 16., že ještě nebyly dopl
jsme. Act. 3, 14. Podobně i Stěpán 7, 52. něny nepravosti Amoreův, aby vyhlazení jich
vytýká Židům, že zrádci a vražedlníci Kri již za Abrahama bylo nastati mělo. Podo
stovi jsou. Slovo Fána klade napřed, čímž bně se praví 2. Mak. 6, 14., že Bůh s po
řeč důrazu dosahuje. A proroky, vece, t. j. kutou na národy, jenž naplnili míru svou,
usmrtili, jak jim to Kristus Pán sám Mat. sahá, že ale k Židům se shovívavěji má. Pa
23, 31. vytýkal, že sice hroby proroků okra vel však tu praví, že i pro Židy teď čas
šlují, ale že se v tom docela vražebným shovívavosti přestal. Vezďy praví a rozumí,
otcům svojim rovnají, a že mezi jimi samý že jak před Kristem zle činívali, tak i po
mi a otci jejich dokonalá shoda a jednota v Kristu činí a míru hříchů svojich doplňují.
zlobě a nepravosti jest. I nds, dí dále, pro Ne žeby již kdy byli ji doplnili — od času
zajetí Babylónského s nimi shovíval Bůh —
žité slovo čudrmědvrwv sesiluje pojem slova nébrž to praví Pavel, že neustále směřují,
toho. O pronásledování apoštolů a jiných aby doplnili míru nepravostí svojich. Ale
kazatelů evangelia každá strana Skutků apo neobdrží ta zloba jejich, dokládá apoštol řka:
Nebo došel hněv Boží na ně až do konce; V
štolských nás vyučuje.
Již pak z takovéhoto Židův sobě ve ř. t. stojí slovo *p9%acea nejedni chtěli pře
dení samosobně plynulo, že se tím Bohu kládati: předešel je hněv Boží do konce, ja
protivovali a tudy Bohu odpornými se stali. koby říci hodlal apoštol: předuchvátil, na
A to apoštol přidává tudíž, avšak mírným před přikvačil, předstihl je trest konečný;
spůsobem o tom mluvě: a Bohu se nelíbí; trest konečný čili pokuta věčná sice zastihuje
v slovech těch litota či melósa čili podsá člověka teprv po smrti, na Židy však přece
zka a uskrovnění se nalezá. Ještě o nich pro bezpřemnou zlobu jejich již tu předkem
klade: (A všechněm lidem odporní jsou; žá a předchodkem přišla pokuta Boží a přišla
dnému národu, žádnému člověku nepřejí, tak, že bude trvati až do konce, t. j. věčně.
jenom © své přednosti vysoce smýšlejí a Bůh je docela zavrhl tak, že již toho závrhu
všemi jinými pohrdají. Již pohané a mezi zniknouti nemohou. Mluví apoštol o Židech
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co národu vůbec, aniž chtěje říci, že by ni
kdo ze Židů neměl spasení dojíti, ješto sám
Žid byl; podobně Jo. 1, 12. praví se o Kri
stu, že přišel do svého a svoji ho nepoznali
a nepřijali. Leč nejedui doličují, že slovo
řecké nějakým pojmu otřením a seslabením
znamená nejiné leč prostě přišel, došel, po
stihl. Tak i Mt. 12, 28. A ti buď slovo
0079 hněv za pokutu a za trest berou a vy
kládají slovo přišel významem budoucího
času berouce; Přikvačila je konečná t. j.
svrchovaná pomsta čili přijde na ně pomsta
ta neb skutečně na ně dojde, co Bůh v Št.
Z. předpověděl;

nebo v ř. t. stojí m 00%

pomsta jistá, předurčená a předpověděná
aneb také pomsta, která jim náleží, které
zasloužili, kterou zavinili; míní pak záhubu
a zkázu města, chrámu i celé říše židovské
prohlédaje ku proroctví Páně Mt. 24. Luc.
21. Dle toho smysl jest: Již se blíží po
msta Boží na ně svrchovaná a neodbytná.
Avšak an1 na tom výkladě nepřestávají mnozí
a dorývají na původní význam slova 007"
hněv a udávají smysl tento: Hněv Boží do
šel na ně až ku konci svému, až do mezí
svojich, tak že již nyní Bůh na místo sho
vívání a dlouhočekání svého S pomstou na
ně přikročí. Dle toho výkladu slovo do
konce patří k celé větě a Pavel jenom vy
nořuje očekávání své prorockým duchem a
předpovědí Páné věda, že již dlouho Židé
neobejdou se bez pokuty a pomsty Boží.
Jako bývá každému národu a člověku míra
hříchův určena, která doplněna byvši po sobě
pomstu Boží táhne, tak ovšem u Boha se
nalezá míra shovívavosti, po jejímž doplnění
tolikéž Bůh s pomstou na člověka aneb na
národ doléhá. Poslední výklad nejdopad
nější jest, ostatně vulgáta místo dé četla 740;
leč převládá čtení řecké.
Chválil Soluňany pro jejich vzorné cho
vání a chválu tu zvýšil přirovnáním je k
Židům, kteří zhola opak učinili, čeho se od
nich nadíti bylo, slovo Boží od sebe odmít
nuvše. I přechází přirozeně na svou k nim
lásku a přivinulost a na svou k nim přijíti
tužbu. Dí:

|

17. My pak bratří osiřevše po vás
na dobu hodiny lícem ne srdcem, tím
více jsme usilovali obličej váš uviděti
se mnohou žádostí, 18. nebo jsme za
chtěli přijíti k vám, já sice Pavel je
dnou i vodruhé, ale překazil nám v

tom satan. 19. Nebo která jest naše
naděje, neb radost, neb koruna chlou

by? Ne-líž vy před Pánem naším
Jesu Kristem to jste v příští jeho?
20. Vy zajisté jste sláva naše a ra
dost.
Projevuje apoštol lásku a opovídá, jak
nerad se s nimi rozloučil, když Act. 17, 10.
donucen byl je ostaviti. Dí, že osiřel po
nich na dobu hodiny; jak když sirotek otce,
otec dítěte zbaven bývá. Tím slovem pro
hlidá k tomu, co v. 7. a 11. pověděl s koj
nou a S otcem se porovnávaje. Leč těšil
se tím, že osiření či ta siroba potrvá jen na
dobu hodiny t. j. na krátkou chvíli; a ještě
to jenom lícem, nevšak srdcem. Nejsou-liž
slova matek láskou planoucích a k dětem
svým se umílejících? volá svatý Zlatoúst.
Bez nich zdá se býti sirotkem či bezdětkem,
opuštěncem a ostavencem a jako osamotněl
cem. Slovem na dobu hodiny, t. j. na ne
drahnou chvíli, táhne se k slovům usilovali
jsme přijíti k vám a chce říci, že ihned se
po rozloučení se s nimi zmohla v něm tuž
ba vrátiti se k nim. Lícem, t. j. přítomno
stí tělesnou jsme od vás odloučeni, nevšak
srdcem t. j. láskou; nebo láska se neohra
ničuje místem ani časem. Pavel zajisté, jak
Col. 2, 5. píše, tělem nepřítomen jsa přece
býval duchem přítomen; tu pak praví, že
srdcem u nich ostává a všeliká láska k nim
že v něm horoucně plane. A tudy ovšem
se dálo, že tím víte usiloval, se namáhal,
se přičíněl k nim se vrátiti a obličej i tvář
jejich uviděti; nebo věc průvodna jest, že
tužba po přátelích tím větší jest, čím větší
láska k nim a čím svěžeji památka nedá
vného odloučení v útrobě se nalezá. Do
stavkem a dodatkem přidává, tužbu svou
zveličujíc: se mnohou žádostí. Pro tuto po
vás tužbu nemohli jsme odolati žádosti své,
vece dále Pavel, k vám se odebrati. Dí:
Nebo jsme zachtěli přijíti k vám, já sice Pa
vel jednou ť po druhé. Místo nebo čte lépe
ř. t. pročež udávaje následek a vývodek tužby
Pavlovy po Soluňanech; dle lat. t. verš ten
udává důkaz tužby dotčené této. Zachtěli
či rozechtěli jsme se, t. j. neměli jen želání
a žádost, nébrž skutečnou vůli a pevné před
sevzetí k vám se vydati. Užívá Pavel slova

Déko,
nepak
Sovdouaí,
Ale
tuPavel
osob

samém mluviti hodlá a druhy své mimo
pouštěje dí: Já sice Pavel jednou 1 podru
hé; tak mluví, moha o věci té se strany své
úplně pravdu říci. Z toho pak jde, že věci
předešlé, o nichž v plurále mluvil, také k
jeho druhům se odnášely. An praví: jednou
i podruhé, vytýká lím, že žádost ta jeho a

I. Sol. III, 1—13. Radost apoštolova z návěští o Soluňanech; touha po nich,

to jeho předsevzetí nebylo nějaká okamžitá
zachtělost, nébrž stálý a pevný předevzatek.
Ale, dokládá, nemohl jsem nijak k tomu do
spěti, an překazil nám a zabránil nám v tom
satan. V ř. t. stojí a místo ale; vulgáta
více smyslu než slova se tu drží. Jednou t
podruhé t. j. více než jedenkrát, nejednou,
jednou a opět. Satanem rozumí ďábla, jenž
všelijak všemu dobrému se protiví a jenž
rozvoj a rozkvět víry křesťanské překaziti
hledí a všelijak lidi nastrájí, aby závady roz
vití církve Boží zavalovali. Kterak nepřátelé
církve proti Pavlovi poštívali, zda úklady
na cestách strojíce, zda lidi a chátru bou
říce po městech aneb jiný-li spůsob závad
a překážek tu apoštol na mysli má, těžko
rozsouditi. Bezmála všecky tu možné pře
kážky na mysli má, ač tu ovšem rádi nevě
domost svou vyznáváme. Jinde Act. 10,
6—7. praví, že bránil jemu Duch sv. a duch
Ježíšův jíti do Bithynie a zůstati v Asii;
leč tu se rozumí toliko, že Duch Boží vedl
ho a mu vnukal, aby opustiv Asii do Eu
ropy se podal a ve Filipech a vůbec v Ma
cedonii evangelium kázal. O ďáblu ale dí,
že všelijak vzniku nedával věci dobré.
Leč ani důvodu toho, proč k nim tak
pospíchal, nechce mlčením pomíjeti a otvírá
se jim, že tužba jeho po nich se zakládá
na vážnosti jeho k nim. Dí: Nebo která
jest naše naděje, neb radost, neb koruna slá

©
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ště pak je nazývá korunou chlouby, poněvadž
pro své při jejich obrácení vynakládané
úsilí korunu věčné oslavy očekával, a koru
na ta ovšem předmětem chlouby jeho býti
mohla vším právem. Celou tu část pak sluší
odnášeti ku příchodu Páně k soudu, jak
Pavel dále opovídá řka: Ne-liž vy před Pá
nem naším J. Kr. to jste vpříšté jeho? Ne-lž
vy jste, ne-liž vy budete chloubou a radostí
naší tenkráte, když přibude Kristus na svět
po druhé, aby soud provedl a každémuspra

vedlivě
odplatil?
Ne-liž
čvy
atd.,
čím
na
skýtá, že mimo Soluňany také i jiné církve
jeho nadějí, chloubou a radostí jsou. Již
stce odpověď v samých slovech učiněné
otázky se obsahuje, avšak apoštol pro větší
důraz a uchvácen jsa citem přičiňuje odpo
věď sám: Vy zajisté jste sláva naše a ra
dost; ovšem v den příchodu Páně; jiní
to táhnou k životu nynějšímu, jakoby Pavel
chtěl říci: netoliko druhdy, nébrž již nyní
jste slávou a radostí naší; leč Pavel nepři
čiňuje slovce časového, na př. teď, nyníatd.
a nemůže jinak než o budoucím příští Páně
slyšán býti. Kdož tehdá, vece Chrysostom,
nebude rozkochán, když uvidí zástup dětí
ode Pavla ku spáse přivedených? Ale, na
pomíná sv. Rehoř Vel., což my tehdá uká
žeme? Přijde Petr v čele obrácenců svojich,
vystoupí Pavel a přivede veškeren téměř
svět s sebou; tu přijdou i jiní pastýřové se
stády svými. I což my tehdá řekneme a s
jakými plody se vystavíme? Ostatně Estius
dobře poznamenává, že větším právem Cír
kev katolická Pannu Marii nadějí svou jme
novati může, ješto Pavel Soluňany tím jmé
nem nazývá.
Avšak Pavel i dále pokračuje vypravo
vati o svém k Soluňanům poměru a o svém
pro jejich spásu snažení. Děje se to v ka
pitole následující, jenž nejúžeji s předešlou
souvisí a s ní měla v jedno splynouti.

| vy?
Ne-liž
vy
před
Pánem
naším
J.Kto
r.
jste v příští jeho? Jmenuje Soluňany nadějí
svou, svou radostí a korunou; nadějí, poně
vadž se naděje, že oni při víře potrvají a
při Páně příští neúhonnými a slávy věčné
bodnými shledání budou; ovšem i on s od
platou věčnou z práce pro ně podniknuté
se nepomine. Radosti, ješlo obrácení jejich
na víru jak celé církvi, tak obzvláště Pa
vlovi k radosti býti muselo a ješto druhdy
doufal uslyšeti ode Pána: Méhoděk sluho do
brý a věrný vejdi v radost Pána svého. Je

Hlava III.
Jedná o tom, kterak z Athén vyslal k ním
Timothea k jejich upevnění ve víře u
prostřed svízelů a pronásledování 1—6.
a k obdržení místnějšího o nich návěští
V—10. Posléze jim úspěchu hojného žá
daje touží po tom, aby Bůh jemu cestu

k nm uprav 11—19.
1. Protož nesnášejíce déle uznali
jsme ostati v Athenách sami, 2. a po

slali jsme Timothea bratra svého a spo
ludělníka Božího v evangeliu Kristově,
aby potvrdil vás a napomenul ve víře
vaší, 3. aby se nikdo neviklal v sužbách
těchto; sami zajisté víte, že k tomu
určeni jsme. 4. Nebo 1 když jsme u
vás byli, předpovídali jsme vám, že bu
deme sužováni, jakož 1 stalo se, 1 víte.
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o. Protož i já již déle nesnášeje, po
slal jsem ku poznání víry vaší, aby
snad byl nepokoušel vás pokušitel a
daremným se nestal trud náš. (6. Nyní
pak, an přišel Timotheus k nám od vás
a zvěstoval nám víru a lásku vaši a že
V paměti nás máte dobré vezdy, žáda

tenkráte, když Pavel Beréu opustil, Timothea
do Soluna poslal Act. 17, 14. a že poru

čením Act. 17, 15., aby Silas a Timotheus
za ním do Athen přišli, mínil, aby teprv po
navštivení od Timothea Soluňanů se dálo to
k němu do Athen přibytí. Poslední náhled
lépe se zdá přiléhati k textu Act. 17, 16.,
kdež se toliko mluví o očekávání příchodu
Timotheova ode Pavla, avšak o skutečném
jíce nás uviděti jakož 1 my též vás, 7%. příchodu jeho nic se nedotýká. Tu pak v
protož potěšili jsme se bratří z vás při listu našem dále o Timotheovi praví: Po
vší nouzi a sužbě svojí skrze víru va slali jsme Timothea bratra svého a služebníka
ši; ©. nebo nyní žijeme, jestli že vy Božího v evangeliu Kristově, aby potvrdil vás
stojíte v Pánu. 9. Nebo jakým děko a napomenul ve víře vaší. Nepřestává na
váním můžeme Bohu se odměniti z vás pouhém pojmenování Timothea, nébrž přiči
ňuje některé pochvaly o něm, aby viděli, že
za všechnu radost, kterouž se radujeme co u nich zařídil Timotheus, ovšem všechno
pro vás před Bohem svojím, 10. nocí i dobře a právě se dálo; ostatně ovšem jej
dnem přesnažně se modlíce, abychom vlastní jeho k Timotheu láska přiměla k
uzřeli obličej váš a dokonali nedostatky tomu, že se ve chválení jeho vydal; byl on
mu bezmála jedním z nejmilejších stoupencův
víry vaší? 11. Sám pak Bůh a Otec jeho. Bratrem jej nazývát.j. spolukřesťanem;
náš a Pán náš Ježíš Kristus spraviž nazývá jej služebníkem Božím či jak slav
cestu naši k vám. 1%, Vás pak Pán něji čte řecký text, spoludělníka Božího, jenž
rozmnož a rozhojni lásku vaši vespol spolupůsobí s Bohem, hlavným působcem,
nou a ke všechněm jakož i my k vám. pánem a vladařem spásy lidem strojené a
S Bohem on spolupracoval, jak
13. Ku potvrzení srdcí vašich bez úho poskýtané.
Pavel i jinde 1. Cor. 3, 9. sebe a Apollu
ny ve svatosti před Bohem a Otcem zove spolupracovníkem Božím, a Sice Vevan
naším, v příští Pána našeho Jesu Krista geltu Krista Páma pracoval co v oboru jemu
svěřeném. O tom poselství Lukáš ve Skutcích
se všemi svatými jeho.
svojich nemluví; leč víme, že L. nejedné
Jmenoval Pavel Soluňany radostí a ko věci mnohem důležitější v knize své mlčením
runou Svojí a vyjevil, že on nejednou již pominul. Proč ale Timothea do Soluna po
hleděl k nim přijíti, ale že v tom překážka slal, dokládá: aby potvrdil vás a napomenul
se mu stala. Pro tu příčinu obojí vece tuto, ve víře vaší. Potvrzení nenadesýlá nějaké již
že nesnášejíce déle uznali jsme ostati v Athe nadešlé rozviklání, ač přemnozí vykladači
nách sami. Nemohli jsme již déle snésti a tomu chtějí pravíce, že protivenství na Pavla
strpěti a vydržeti tužbu svou a ji překoná přišlá rozpačila Soluňany a ve víře je roz
vati; sami ale k vám nemohouce se vydati, viklala. Místo ve víře stojí vlastně pro víru
uznali jsme jiným někým přítomnost svou vasi, t.j. ku prospěchu víry vašemu, ku pří
nahraditi a sami v Athenách ostati Mluví rostu a většímu rozkvětu jejímu. Potvrdby
tu apoštol v plurále o sobě samém, jak vi a napomínky pak potřeba bylo proto: aby,
děti z toho, co výše 2, 18. pravil řka: jd jak dále praví, nikdo se neviklal v suždách
ovšem Pavel sám; čo zde na začátku kapi těchto či ve svízelech těchto, v těch útiscích,
toly praví, to souvisí s předešlou tou větou v tom útlaku; značí sužby ty a svízely, které
nejúžeji. Leč o. tom, že v Athenách sám on spolu i se Soluňany pro evangelium sná
zůstal, již v úvodě mluvili jsme a ze Skutků šeti musel. Věta: aby se nikdo neviklat jest
ap. Act. 18, 5. vidno, že tehdá oba dva dru přístavkem a doplňkem a jako vysvětlivkou
hové jeho Silas i Timotheus v Macedonii předešlé věty: aby potvrdil a napomenul atd.
byli, ješto k němu z WMacedontedo Korintu
a visí tedy od slova poslali jsme. Leč jiným,
přišli. Místo: ostati v Athenách čte t. ř.urči se vidí, že slova aby se nevtklal v sužbách
těji ostavení býti, z čehož nejední soudí, že těchto zavisí od slova napomenul, a že udá
Timotheus skutečně s Pavlem do Athen přibyl vají obsah a účel napomínání toho; a tento
a odtud osobně a ústně ode Pavla do Soluna ©pojem věty zdá se místnější býti. Viklati
poslán byl. Leč jiní s vulgátou slovo to ale, vrtlati a kormoutiti se nikdo nemá pro
překládají vůbec ostali jsme a za to mají, že svízely; nebo, vece Pavel dále příčinu toho
Timotheus do Athen nedošel, nébrž že hned udávaje, sami víte, že k tomu uložení jsme.
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Ale jest lépe vrátiti se ke slovům apo
štola a slyšeti, kterak dále k Soluňanům se
v Kristu, pronásledování trpěti musí 2. Tim. ohlašuje. Praví: Protož i já déle nesnášeje
3. 122., a že skrze mnohá soužení musíme vchá poslal jsem ku poznání víry vaší, aby snad
byl nepokusil vás pokušitel a daremnýmse ne
zeti do království Božího Act. 14, 21. Týká
se pravda ta netoliko Pavla a Soluňanů, né stal trud náš. Vrací se k tomu co výše v. 1.
brž vůbec všechněch křesťanů.
Žeale ne pravil v plurále a již nyní místněji o sobě
mohli o pravdě té nevěděti, o tom ihned samém to v singuláru povídá. Protož dí a
klade: Nebo ť když jsme u vás byli, předpo hledí ke svízelům již nadešlým. Dí % já a
vídali jsme vám, že budeme sužování, jakož prohlídá k jiným křesťanům, jimž ovšem k
t se stalo a vy víte. [ zde vůbec mluví o srdci šla ta protivenství, kterým Soluňané
všech křesťanech a dí, že to jest již osud podrobeni byli: ? já jakostatné praví křesťané,
křesťanů na ně Bohem složený, aby trpěli a k nimž návěští o vašich svízelech došlo. Po
strádali. Jo. 15, 18. Jestliže vás svět nená slal Timothea, aby se dověděl o stavu víry
vidí, vězte, že mne prvé nenáviděl. Není slu jejich a jak praví: ku poznáné víry vaší, zda
žebník větším Pána svého. Jestliže se mně ještě křepka, pevna a udatna a stálá jest
protivilh, i vám se protiviti budou. Místo čili nějak úhonu trpěti počíná. V ten smysl
sužování budeme raději by se mělo přeložiti: se sám Pavel vysvětluje, an dí: aby snad
že nám přijde sužovánu býti, aby tím blíže byl nepokusil vás pokušitel t.j. satan či ďábel,
k textu řeckému překlad přiléhal, kdež mí jenž pokušitelem sluje, že člověky ke zlu a
sto pouhého futura stojí unéhhouev9AiBeobau hříchu pokouší t. j. dráždí a svozuje. Tím
a aby tak myšlénka textu ř. se vystihla, že slovem nejlépe se vyličuje povaha zloducha
sužby ty v úradku Božím ustanoveny byly. ďábla. Tím ale, kdyby se v nějaké míře od
Ještě dí jakož víťe totiž z vlastního zkušení ďábla uloviti dali, na zmar by splynula vše
a Z vypravování jiných lidí. Ostatně také liká snaha Pavlova, kterou vedl o jejich 0
Kristus Pán sám Jo. 14, 29. předpověděl brácení. A tudy praví: A aby nestal se da
apoštolům pronásledování, aby, když nasta remen trud náš. Při slově nepokusil užívá
nou, uvěřili t. j. u víře přírostek brali. indikativu aoristu čmeloxosv© činu, jenž spad
Svatý Chrysostom praví: Tak se stáváme již nadešel; při slově aby se nestat daremen
vojáky Kristovými, když se ozbrojujeme trud náš yévyze užívá konjunktivu co 0 ději
zbraněmi trpělivosti; tak se stáváme muče či o úkoně, jenž teprv budoucné nadejíti měl
níky, když dábla přemáháme. Vojín, jenž a z předešlého konu vyplýval. Marnou ada
žádnou ranou a jizvou se neprokáže, nebývá remnou prací by byla bývala veškera snaha
poctěn a odměněn. Ale pravíš: Není teď Pavlova ohledem Soluňanů, ač by Pavlovi
čas války. Ovšem; ale kdyby byl, co bys vezdy veškera zásluha byla zůstala. Ostatně
činil? Nebo vidím tě peníze nad Krista ce odvětují z toho právem, že člověk, jenž k
niti, i kterak mám věřiti tobě, že bys pro Bohu se obrátil, z víry a tudy z milosti B.
něho smrt podstoupiti volil? Rekni mi, zdali vypadnouti a 0 svou spásu přijíti může. Lak
udatně snášíš ty, kteří tebe hanbou obsy strachoval se Pavel o ně dříve než ho došla
pají a zdali jim dobrořečíš? Ty toho ne zpráva.
Jinak ale ovšem smýšlel o nich, když
znáš a byl bys pro Krista chtěl trpěti rány?
Není války, ale nevidíš-li, že se zapokoje k se mu místnější o nich zprávy od Timothea
válce vojáci připravují a cvičí? Kdož to z dostalo. Praví o tom: Nyné pak, am přišel
duchovních vojínů činí? Proto jsme v půt Timotheus k nám od vás a zvěstoval nám
kách maholni a choulostivi a proto snadno víru a lásku vašt, a že v pamětí máte nás
přemáháni býváme. Leč jak ješitno, nemoudro dobré, vezdy žádajíce nás viděti, jaho i my též
a pošetilo jest za to míti, že nynějšek není vás, protož potěšili jsme se z vás. Slova:
dobou války, an přece Pavel volá: Všickni, Nyní pak vázati se musejí se slovy potěšen?
kdož pobožně žíti hodlají, pronásledováni jsme z vás; nynější stav klade naproti stavu
budou 2. Tim. 3, 10. A jinde: Nemáme boj dřívějšímu, o němž v. 5. praví. Nyní Timo
proti pleti a krvi, nébrž proti zloduchům Eí. theus mu vylíčil stav církve Solunské tak,
6, 12. a an sám Pán volá: Na světě nátisk že ovšem příčinu měl z něho setěšiti. Místo
máte Jo. 16. Veškeren čas života jest dobou zvěstoval čte se vlastně v Ťř. t. dlahověstil a
války, an obchází dábel řeva jako lev a hledě sv. Chrysostom narážeje na to slovo dí:
uchvátiti koho kde moha 1. Petr. 5, 8. atd. Vidíš-li přeradost Pavlovu? Nevece: zvěstoval
A co i Seneka pohan vece to býti odivem nébrž blahověstil; za takové dobro považoval
Boha důstojným, když muž udatný se zlým utvrzení jejich ve víře a jejich lásku. Blahá
osudem bojuje.
pak ta zvěst Timotheova dvojí stránku obsa
Víte, dí, ješto jsem vám o tom povídal a v
té straně vás vyučil, že kdo chce žíti pobožně
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hovala; jednu o povaze Soluňanů vůbec, jižto vece: jestliže a nepraví ješto, poněvadž chce
vytýká slovy: víru a lásku vaší; druhou pak spolu k dálejšímu vytrvání jich napomenouti.
o osobném poměru Soluňanů ku Pavlovi, V Pánu státi jest ve víře Krista P. státi
kterou vystihuje slovy, že v paměti máte nás či stálým býti, jak to samozřejmo jest.
Ale Pavel i odůvodňuje ono svoje nové
dobré žádajíce nás viděti. Vírou rozumí zá
klad pobožnosti, láskou pak ctnosti v životě obživení, o němž právě pověděl, an dí: Nebo
se vyskytující; památka pak na apoštola a jakým děkováním můžeme Bohu se odměniti
žádost po něm svědčí o jejich horlivosti ve z vás za všechnu radost, kterou se radujeme
víře. Přičiňují tu vykladači někteří pozname pro vás před Bohem svojím? Říci chce: které
nání, že učeníci o učitelech svojich dobře děkování bv stačilo nahraditi tu naši radost
mysleti a mluviti mají, ješto jim samým to
jest s největším prospěchem. K slovům jakož tu ustrojil a tudy Pavel o děkování Bohu
%my vás samovidně se z předešlého přimy co o náhradě nějaké mluví. Slovem před
sliti musí: viděti žádáme. I to samozřejmo Bohem, což patří ke slovu raďujeme se, klade
jest, že slova protož Pavel jenom pro drah slova ta, aby vystihl čirost a upřímnost ra
nost věty co opakování nějaké ke snadněj dosti své z jich víry. Jak lahodnou útrobu
šímu porozumění klade. Dí pak proto v sin a jak útlé srdce měl apoštol Pavel, volá sv.
guláru, nevšak pro ty věcí di vabra v plu Anselm; nevážil sobě žádných bolestí ani
rálu, poněvadž co předešle pravil, všecko v trudův a útisků, když jenom obráčenci jeho
jednotu shrnuje k rozličným částem své mluvy ve víře vytrvávali. Ostatně dvě věci samo
neprohlídaje. Z aoristu potěšili jsme se, po vidny jsou ; jedna že všechna radost znamená
těšeni jsme byli z vás zavexnbnuev odvětují svrchovanou radost, a jako úhrnek vší ra
vykladači, že list ten nedlouho po přibytí dosti; druhá, že jak radost Pavlova, tak i
Timothea psán byl, čehož o své váze ne víra Soluňanů darem Božím se tu býti po
cháváme. Potěšení pak přijal, vece, při vší kládá. Příčina pak, že se Pavel k takovým
nouzi či nuzbě a sužbě svojí, t. j. ačkoli vně Bohu díkům zavázána cítil, byla jeho k nim
na mne nejedna nouze a nejeden útisk na láska, o které i dále praví: Nocí T dnem
léhá, přece jsme potěšeni byli zprávou Ti přesnažně se modlíce, abychom uzřeli obličej
motheovou, tak že jsme veškery svízely a váš a dokonal? nedostatky víry vaší. Rčení
nátisky svoje, jakoby jich nebylo, mimo mysl nocé t dnem značí toli co bez přestání, jak
pustili. Nouze značí toliko útisky a nebez 2, 9. již jsme pravili; zdá se nejedněm, že
pečí, ač jiní o skutečné nouzi a 0 nedostatku Pavel vlastně také o noci mluví proto, po
věcí k živobytí potřebných avšak neprávě vy něvadž dle příkladu Krista Pána v noci mod
kládají. Potěšení toho se mu ale dostalo jak litby své vykonával. Slovem přesnažně či
dí: skrze víru vaší či pro víru jejich, že přesažitě, přehojně na um dává, že vroucna
totiž v ní stále ostávají. Takovou pak ra byla jeho po nich snaha. Snažná a vroucí
dostí z toho jejich ve víře úspěchu se napl modlitba apošťtolova pak směřovala tam, vece
nil Pavel, že mohl dále říci: Nebo nyní ži sám, abychom uzřeli obličej váš, totiž k vám
jeme, jestliže vy stojíte v Pánu. Chce říci: se dostavše s vámi obcovati mohli. Nad to
Ačkoli se takměř v neustálých smrti nebez pak ještě abychom, jak dokládá, dokonali ne
pečích nalezám pro ustavičné úklady a zá dostatky víry vaší, t. j. abychom to, čeho se
Johy mi strojené, tak že říci mohu, že kaž vám k úplnému poznání víry vaší nedostává,
dodenně umírám 1. Cor. 15, 31., přece do doplnili a docelili. Nebo Pavel nemnoho déle
cela na to zapomínám, a vidí mi Se, že znova než po tři neděle v Soluně pobyl Act. 17,
ožívám dovídaje se o stálosti vaší. Nedí, 2. Hledí Pavel při tom netoliko k učení víry,
vece Zlatoúst, potěšení jsme, nébrž dí: Ži nébrž také ke cvičení v mravech, an pohané
jeme, namítaje, že za smrt považoval je nesnadně předešlých nemravů svojich zbý
jich pohoršení, za život ale jejich utvrzení. vali. Některých těch nedostatků dotýká ihned
Nyní, vece, t. j. an jsme toho návěští radost níže v. 4. Než ale k nim přechází, dvojí že
ného od vás dostali. Žíti se rozumí o veliké lání předesýlá, z nichž jedno k němu samému,
radosti, skrze kterou nového jakoby života druhé k Soluňanům hledí. O prvním praví:
nabýval; nedobře slova toho někteří o věč Sám pak Bůh a Otec náš a Pán náš Ježíš
ném životě vykládali. Dí příčinu radosti té Kristus spraviž cestu naši k vám. Dí sám
udávaje: stojéte-li vwPánu vy Soluňané, na Bůh a Kristus spraviž atd., poněvadž lidé jí
nichž mi toli záleží a pro něž jsem toli péče upraviti nemohli, kteří raději opak toho či
choval. Místo jestliže vy stojíte, mohlo by se nili, apoštolovi v tom bráníce aneb aspoň
říci ješto vy stojíte, poněvadž spojka ždvvěc, jinak zlovůli nepřátel zameziti nemohouce.
o niž běží, co jistou vypovídá. — Přece pak Slovo náš se buď jenom ke slovu Očec,buď
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též ke slovu Bůh odnáší; obyčejně nalezají
vykladači v tom, že napřed Pavel vůbec jenom
Bůh praví, a že napotom k slovu Otec při
čiňuje se slovce náš přechodem nějakým ode
všeobecnosti ke zvláštnosti. © Kristu Pánu
stejně mluví co o Otci, a ovšem tedy Ho
jednobytným s Otcem býti klade. Žádá tedy,
aby Bůh a Syn Boží, Pán církve a spása
všechněch lidí tak řídil osud jeho, aby co
nejdříve k nim do Soluna přibýti mohl.
Jiné želání Pavlovo týká se samých So
luňanů. I praví o tom: Viis pak Pán roz
množ a rozhojní lásku vasi vespolnou a ke
všechněm,jakož t my k vám. Zelá jim toho
ovšem pro každou případnost, nechať již k
nim přijde aneb ještě vzdálen po čas ostane.
Fánem rozumí se Kristus, jak Pavel ponej
více slova toho o Kristu užívá. Rozmnožení
se týká vněšného přírostu církve a rozhojnění
vniterného ukřepení a rozvinutí, ač jiní vy
kladači obojí k životu vniternému táhnou.
Má pak láska jejich netoliko vespolná mezi
nimi samými se rozhojniti, t. j. mají netoliko
křesťany láskou objímati, nébrž jejich láska
se má Co láska právě křesťanská ke všem
lidem vztahovati. Udává pak nějakým spů
sobem i míru té lásky, an dí: jakož t my k
vám totiž láskou se rozmnožujeme a rozhoj
ňujeme. I zde se apoštol jim za vzor vysta
vuje, jak to 1 jinde zhusta činí, n. př. 1. Cor.
14, 11. Buďte následovníci moji, Jak i já Krt
stův. Takové pak rozhojnění lásky má čeliti
k svrchovanému účelu, o němž přičiňuje, an
dí: Ku potvrzené srdcí vašich bez úhony ve
svatosti před Bohem a Otcem naším, v příští"
Pána našeho Ježíše IKrista, se všemi svatými
jeho. Tak hojná má býti láska jejich, aby
druhdy co světci praví se před Kristem vy
skytnouti mohli, když přijde po druhé ve
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slávě své; ovšem potvrzení to jenom ode
Pána t. j. Krista státi se může. Nedí ku po
tvrzenosti vás, nébrž vašich srdcí, vece Chry
sostom, poněvadž ze srdce pocházejí myšlení
a žádosti Mat. 15, 19. Bez úhony, vece, ně
jakým předujetím, tak aby byli bezúhonnými
a Sice ve svatosti; svatost jest svrchovaný
účel křesťanstva, ješto jak níže 4, 7. dí, ku
posvětě povolal nás Bůh. Záleží pak svatost
ve svrchované shodě vůle naší s vůlí Boží.
Ovšem ale musí svatost ta či raději ta ve
svatosti neúhonnost čirou, čistou a jistou
býti, aby mohla obstáti i před Bohem a Otcem
naším, kterýž na srdce hledí a ledví lidská
proniká. A sice aby tím spůsobem dobře ob
stála v příšťí Pána našeho J. K. se všemi
světci jeho, t. j. když přijde Pán Ježíš Kri
stus k soudu v průvodu všechněch světců a
anjelů Božích, jak Zach. 14, 5. čteme: Při
jde Hospodin Bůh můj u všickni svatí s ním.
Tím spůsobem slova se všem? světce se pou
tají se slovy Jesu Kristu atd. Přecejiní slova
ta poslední se všemť svatými, táhnou ke slo
vům neúhonní ve svatosti v ten smysl: abyste
s neúhonnou svatostí se ukázati mohli se
všemi, jenž právě svati jsou, jimž tenkráte
Soudce řekne: Pojďte požehnaní Otce mého,
vládněte královstvím. Leč první výklad předčí,
ješto o příchodu Krista P. obyčejně se při
dává zmínka o anjelích a světcích, v jejichž
průvodu Kristus na svět přibude, 2. Thes.
1, 14. Mt. 16, 27, 25, 31.atd. Ještě přidává
vulgáta slovo Amen staň se, leč ř. t. je vy
pouští.
Dosud nejvíce mluvil ke chvále Solu
ňanů. Přichází k druhé části listu svého, ve
které o nejedné vadě jejich mluví k napra
vení jí nabízeje. Ciní to v následující hlavě.

Hlava LV.
Napominá apoštol Soluňanů a prosí jich, aby | choditi a líbiti se Bohu, tak i chodili,
podle přijaté nauky Páně chodili ve sva abyste oplývali více. 2. Víte zajisté, jaké
tosti 1—8.; aby bratrskou lásku skutky
provozovali a životem pokojným se vy
značili zahálky sevystříhajíce 9—11, Po

příkazy dal jsem skrze Pána Ježíše. 3.
Vo jest zajisté vůle Boží posvěta vaše,
sléze velt nemítí přílišného smutku 0 ze aby jste se zdržovali smilství, 4. aby
snulé příbuzence, ješto druhdy vstanou, uměl každý z vás nádobu svou držeti
aniž lidé ti, co za příští Páně živí budou, V posvětě a ve cti 5. ne ve strázní po
nějaké přednosti před nimť uživou 12—18.
chotě, jak i pohané, jenž neznají Boha;
1. Ostatně tedy bratří prosíme vás 6. a aby nikdo nepřestihal aniž okla
a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste mával v jednání bratra svého, poněvadž
jakož jste přijali od nás, kterak máte mstitelem jest Pán toho všeho, jakož
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jsme předpověděli vám a osvědčili. 7.
Nebo nepovolal nás Bůh na nečistotu,
nébrž ku posvětě. 8. A protož kdo tím
pohrdá, nepohrdá člověkem, nébrž Bohem,
jenž také dal Ducha svého svatého v
nás.
Spojba s předešlými myšlénkami dvojí
částicí se vykonává, totiž částicemi ostatně
tedy. Slovem ostatně přechází Pavel k druhé
a poslední části listu svého; nedobře překla
dové naši oddávají slovo to dále. Druhá čá
stice tedy věci ty, které v druhém tom díle
listu svého přednášeti hodlá, ukazuje býti
vývodkem z předeslaných vět v předešlé ka
pitole. A sice pojí se to, co nyní následo
vati má, k slovům výše položeným 3, 13.,
kdež mluví o tom, že ve svatosti a bez úhony
žití, svrchovaným účelem křesťana býti ná
leží. Tam to činí ve spůsobě modlitby k
Bohu 0 to prose, aby Bůh jim udělil ve sva
tosti a bez úhony žíti. Poněvadž ale člověk
sám, ač má-li ctnosti dojíti, s milostí Boží spolu
působiti musí, tudy apoštol prosí a napomíná,
aby ve svatém obcování vezdy více prospívali:
Prosíme vás a napomínáme v Pánu Ježíši,
vece ap., slovem proséme či žádáme vytýká
co nějaký přítel prosbu a žádost svou; slo
vy napomínáme v Pánu Ježšíšt ukazuje, že
co apoštol jim jménem Páně věci ty, k nimž
jich nabádá, poručiti může. Slovo v Frnu
odnáší se očividně ke slovu napomínáme a
znamená, že Pavel napomínku činí v Kristu,
v nejužším s Kristem spojení, co nástroj
Páně, co takový, jenž v Kristu žije a se
kryje Rom. 9, 1. Nedobře někteří slova v
Kristu kladli býti toli co skrze Krista, do
mnějíce se tu nějaké zapřisáhání býti. Pavel
dobře rozeznává předložky ve čv a skrze
čiž a tudy nesmějí se vespolek ve výkladu
másti. Svou pak prosbu a napomínku před
kládá ve spůsobu úmyslu a záměru řka:
abyste, jakož jste přijali od nás, kterak cho
diti a líbiti, zalibovati se Bohu, tak 1 chodili,
abyste oplývali více. Místo co vulgáta čte
místo tak i chodili čte se v ř. t. lépe: jak
a chodíte a Pavel předpokládá těmi slovy,
že skutečně tak žijí, jak je byl vyučil a to
předpokládaje může potom přidávati abyste
oplývah, rozhojňovali, rozmáhali více v tom
bohumilém životě. I toto napomenutí k o
plývání nadesýlá, že nějakým spůsobem již
skutečně podle příkazů jeho choditi a svatě
žíti započali. Připojuje slova a Bohu se lí
biti, ovoce a následek takového jich života
vystíhaje. Ostatně sv. Zlatoúst ze slova o
plýváte vyvodí, že Pavel od nich žádá, aby

více, než příkazové Boží sebou obnášejí, či
nili a vyšších ctností píleti nepomíjeli. Ni
kdá nemá člověk na dráze ctnosti se sta
vovati, nébrž neustále prospívati a za tou
příčinou sobě říkati se Žžalmistem Páně:
Nynž jsem počal 16., a co se dí v Z. 83.,

půjdou ode ctnosti ke ctnosti. Svatý Ber
nard praví, že nikdo není dokonalým, kdo
netouží dokonalejším býti. Ze slov: jak jste
přijali patrno, že ústním podáním víra svatá
se rozšiřovala. Totéž vysvítá ze slov, jež
ihned přičiňuje apoštol, an vece: Véte za
jisté, jaké příkazy dal jsem vám skrze Pána
Ježíše. Těmi slovy se táhne, jak samo se
naskýtá, ke slovu přijali jste; a slovy skrze
Pána Ježíše vystíhá, že to, co jim vydal,
nepocházelo od něho, od apoštola Pavla,
nébrž ode Pána Ježíše Krista. Slovem víte
jim na pamět věci ty uvádí, vědomí jejich
se dokládaje, čímž je k hotovějšímu snažení
se po dokonalosti křesťanské nabízí. Po
třeba však byla nezůstávati při tom všeo
becném napomenutí, nébrž místněji a po
drobněji se o tom projádřiti. Ciní to apo
štol řka: To jest zajisté vůle Boží, posvěta
vaše, t. j. abyste se posvětili Či posvěcovali.
Ješto Bůh náš svat jest, máme ovšem i my
jeho sluhové svati býti Leo 19. 2. 1. Petr.
1, 15., avšak tu apoštol mluví očividně v
podrobnějším smyslu a rozumí slovem tím
čistotu a cudnost, jak z toho, Co pro vysvě
tlení přidává, viděti. Praví: abyste se zdržo
valit ode smilství, Smilství u pohanů za
hřích a nepravost se nepokládalo, ano v čest
a službu bohů a bohyní se provozovalo; a
proto bylo potřebí Soluňanům připomenouti
věc tu, an co nedávní obrácenci nenajednou
svojich předešlých o tom náhledův zbýti
mohli. Slovy těmi záporně vysvětluje apo
štol, co posvětou rozumíno býti žádá. Ale
on to také kladně činí, an dále vece: aby
uměl každý z vás nádobu svou, osudí své
držeti v posvětě a ve cti. Uměl t. j. věděl,
znal, rozuměl; namítá tím, že člověk pro
zachování čistoty velikou píli přikládati a
se pro ni cvičiti povinen jest. Ale o vý
znamu slova nádobu svou se rozcházejí vy
kladači; k tomu jde, že slovo xzácoar vlast
ně v praesentě znamená získati, dobývati,
zjednati sobě a teprv v perfektu držeti, vlá
dnouti, posédati znamená. Ti co na ten vý
znam slova xrčova tlačí, berou slovo nádo
bu o ženě, manželce a praví smysl býti:
aby věděl či znal každý získati či zjednati
sobě vlastní manželku a na ní přestávati,
t. j. aby věděl každý se oženiti v posvětě a
poctivosti, t. j. svatě, Čistě a poctivě; a ti,
kteří praví, že slova v posvětě a poctivosti
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tosti neodstoupajíce. A ovšem k tomuto
poslednímu výkladu se my přidáváme. Klade
Pavel jak i pohané činí, jeně Boha neznají
a jimžto se tedy snáze věci ty prominouti
mohou. Spojku č (jak i) přičiňujeapoštol
nějakou zdvořilostí o Soluňanech něčeho lep
šího se nadějíc. Podobně o pohanech se pro
T, 1. 2 čteme: Dobré jest člověku ženy se ne jadřuje Ef. 4, 19., že pro slepotu a nevědo
dotknoutt, ale pro smilstvé mějkaždý manželku most srdce svého vydali se v nečistotu. Co
svou. Pro potvrzení výkladu svého volají se dále čteme, totiž slova a aby nikdo nepřestí
na některá místa písma, jak na 1. Petr. 3, hal aniž oklamat, podváděl v jednání bratra
7., kdež se slova nádoba o ženách užívá a svého, to opět různého výkladu schopno jest
nad to se odvolávají na sv. Augustina a souvisíc nejúžeji seslovy předešlými. Nejedni
Jeronyma, z nichž tento praví, že apoštol praví, že ta slova se potahují ještě k stavu
slovy těmi velí, aby se manželé s manželka manželskému a že jimi apoštol ku věrnosti
mi jenom jistými dobami sbíhali, jak se o v tom stavu napomíná, aby totiž každý pře
tom čte v Kazateli Ecel. 3, 5., že čas jest stával na své manželce, aniž přes meze stavu
objímání a čas vzdálení od objímání. Tak svého přesahal a přestíhal, t. j. necizoložil,
vykladatelé jedni, avšak jiní a těch větší díl aniž v té věc? nějakého podvodu a klamu se
berou slova oxsvog, nádobu či osudí o těle dočíněl. Ti, kdo tak vykládají, odvolávají se
lidském a slovo xrác?eu dle Luc. 21, 19. na souvislost, an Pavel v. 7. opět o nečistotě
Sir. 22, 23. (vulg. 28. v.) o chování, držení, mluví, a těžko věřiti, že by byl svou napomín
vládnutí. Že nádobou tělo se může roz ku ve verši 5. učiněnou a v 7. doplněnou
uměti, toho důkaz máme 1. Reg. 21, 5. a nějakým cizorodým vkladem přeryl. Dále se
Cor. 4, 7., kdež apoštol dí, že v nádobě Alí dovolávají toho, že slovo zoávu« věc, ob
něné a křehké a střepinné nosí evangelium, chod, řízení ovšem eufemisticky či blahomluvně
t. j. v těle kruchém a porušitedlném. Tak o manželské povinnosti se u Řeků béře a
1 Barn. %, 11. podvakrát tělo nádobou či že se tak tuto bráti musí, ješto artikulem
osudím ducha se zove. Napomíná tedy apo opatřeno jsouc k jistému činu již známému
štol, aby těla svého čistě, cudně a svatě 0 a ke známé věci se táhnouti musí. Ještě se
stříhali, aniž ho nečistotou a smilstvem káleli, táhnou ke konstitucem ap. 3, 2., kdež slovo
ješto 1. Cor. 6, 15. tělo jest pro Pána a Pán ročyua tolikéž v tom smyslu se béře 0 vdo
pro tělo. Nádobou sluje tělo, že v něm pře vách, jenž pro mládí stavu svého ostříhati
bývá duch; svatě se chovati musí, ješto člo se zdráhají. Ještě se obrací k následujícím
věčenstvím Krista posvěceno, milostí Boží slovům, jež dí Pavel: poněvadž mstitel jest
pomazáno, tělem Kristovým stravováno a oži toho všeho Fán, kterýchžto slov přísnost nej
veno bývá. Proto velí Rom. 12, 1., abychom lépe se hodí pro hřích, pro který Bůh ve
těla svá co obět svatou Bohu obětovali. Slovy Starém Zákoně tak časné pokuty sesýlal. Tak
V posvěcení a poctivosti vytýká opak toho, co i Jeronym.
Rom. 1, 24. o pohanech praví, že sami ne
Leč přece se vidí jiným, že Pavel tuto
čistotami těla svá hanobili.
druhou nepravost pohanstva, lakomství a pod
Ještě předpis ten vysvětluje negativnou vodnost kárá. Vede je k tomu nejprv a
především artikul, jenž se v ř. t. před slovem
pohané, jenž neznají Boha. Kteří předešlou nepřestíhati klade (zo um vreoBnlvew), z čehož
větu vykládali o manželství slovem nádoba patrno, že o něčem jiném, než předešlo, řeč
ženu rozumějíce, ti slova tatohle vysvětlují tuto býti musí; dále praví oni, že sama slo
o jisté míře, kterou apoštol prý v užívání va: mstitel jest Pán všeho toho neo návrov
manželského stavu zachovati velí, aby se to zovrwv všechněch těch věcí nemohou se k jedné
tiž manželé nevydávali v nemírné a náruživé věci toliko potahovati; nadto slova,jichž Pavel
chtíče a nemysleli, že jim v té straně vman užívá, přestíhati a klamati vzeoBalvo a zAsovexcéo
želství všechna uzda se pouští; velí dle toho obyčejně o věcech obchodních a tržebných
Pavel, aby tu jistého řádu a jisté míry uží se užívají. Ii tedy slovo přestihati vyklá
vali, aniž strázní a náruživostí se ovládati dá dají o přestíhání a přestoupání meze spra
vali. Avšak ti, co nádobou tělo rozumějí, vy vedlnosti a 0 činění křivdy a slovo Klamati
kládají vůbec, že apoštol velí, aby nepodma o podvodu, jehož se člověk dopouští pro
ňovali se nečisté! žádosti a nečistým pochotěm, hrabivost a jlakomost o více a více jmění se
nébrž aby jim panovali a všelikterak. je na namáhaje; posléze slovo zocyn« o jednání s
uzdě drželi nijak od cudnosti, čistoty a sva lidmi vůbec berou, o řízení a obchodech, 0
netáhnou se k oženění, jakým by spůsobem
se díti mělo, nébrž že vyznačují vůbec, že
přestávání na ženě, manželce věc posvátna
a poctiva jest u přirovnání života nepořád
ného mezi pohany zavládlého.
Ovšem že těmi slovy nechce apoštol nu
titi k ženění, nébrž totéž tu praví, co 1. Cor.
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tržbě. Poněvadž podvodové a šidby obyčej
nou u pohanů nepravostí byly, tudy Pavel k
nečistotě co jedné hlavné pohanské nepra
vosti přičiňuje i druhou, lakotu či lakomost
a zlakvělost. Také na jiných místech apo
štol ty dvě nepravosti spojuje Ef. 4, 19. 5,
3. 5. Col. 3, 5. Bratrem nazývá křesťany,
což bez toho vědomo a 0 nich mluví jen,
poněvadž o nejbližším jenom oboru řečvésti
hodlá. Pro dodání důrazu své napomínce
praví slova: nebo mstitelem jest Pán t.j. Kri
stus na svém soudu, když po druhé přijde.
Tak i jinde odkazuje na soud a na pomstu

Boží 'Ef. 5, 5. 6. Gal.5,21. Alei Soluňanům
již ukazoval na pomstu Boží, když u nich
pobýval, jak se toho ihned dokládá slovy:
jakož jsme předpověděli vám a osvědčili. Slo
vem osvědčil zvyšuje pojem slova přeďpově
děl t. j. dříve pověděli, než vám to teď při
pomínáme. Ovšem ale Bůh mstíti bude vše
chny nepravosti. Nebo, dí dále ap., nepovolal
nás Bůh na nečistotu, nébrž ku posvětě, t. j.
neučinil nás křesťany tím záměrem a úmyslem,
abychom žili v nečistotě a se vydávali v necudné
pochotě a libosti, nébrž abychom odřekše se
píleli. Slovem nečistota zahrnuje také lakom
ství; povoláním rozumí povolání 2, 12.do říše
Kristovy, avšak k slávě věčné. Svatost čipo
světa zde očividně znamená povšechné člo
věka posvěcení a ve všech ctnostech utvrzení.
To sice Pavel již Soluňanům při svém
pobytu kázal a hlásal; ale nejedněm zdálo
se to velikou přísností býti, ješto pohané 0
vniterné ducha posvětě málo tušili a věděli.
Bylo tudy potřebí opět a opět připomínati,
že takový požadek není nějakým lidské mysli
nálezem, nébrž že jest svrchovanou vůlí Boží.
A proto vece dále apoštol: A protož kdo tím
pohrdá, nepohrdá čověkem,nébrž Bohem. Dí;
protož, poněvadž větu svou a pravdu v ní
obsaženou vystavuje co vývodek z věty pře
dešlé: Bůh nás povolal k svatosti. Tím za
jisté vyjádřil, že Boží přikázání to jest a tudy
právem výsledek dotčený vyvádí, že kdo po
hrdá tím příkazem, pohrdá Bohem. Podobně
Luk. 10, 16. dí Pán: Kdo vás slyší, mne
slyší a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá, kdo
však mnou pohrdá, pohrdá tím, jenž mnepo
slal. Člověkem rozumí Pavel očividně sám
sebe a ty, jenž s ním v evangeliu pracovali.
Co ale hřích ten pohrdavosti zvyšuje, jest,
že takovým pohrdáním nevděkem se odpla
cují Bohu za veškeru milost jim skrze po
volání jich prokázanou. To vynořuje apo
štol slovy: jenž také dal Ducha svého sv. v
nás.

Text

ř.

čte

dle

WX.rukopisu,

dává Ducha svého sv. ve vás.

jenž

Slovem také

zvyšuje řeč a zveličuje hříšnost takového po
čínání, o němž mluví. Dle čtení vulgáty, jenž
čte v nds, smysl jest: kterýž (Bůh) také skrze
Ducha sv., jehož nám apoštolům udělil, nás
vyučil, abychom všady tak učili a na posvětu
Ducha u všech věrců dorývali. Tak Pavel
vece 1 Cor. 7, 40. Mám za to, žet já Ducha
svatého mám. Podle čtení řeckého Duch svatý
Soluňanům dáván aneb dán (dídovrx májed
nočtení, an druhé čtení jest Jovze, mezi nimiž
nesnadno jest rozhodnouti) bývá a apoštol
říci chce, že pobrdáním dotčeným urážejí
Ducha svatého, jenž jim dán jest, aby od
něho se posvěcovati dali a vůbec, aby jeho
působnosti se odevzdali.
Až dosud jednal Pavel o posvětě a o
pílení ctnosti vůbec. Již pak přechází ku

pojednávání o lásce.

Dí:

9. O lásce pak bratrské nemáme
potřebí psáti vám, nebo vy sami jste od
Boha vyučení milovati se vespolek, 10.
Neboť to činíte ke všechněm bratrům
po celé Macedonii; prosíme však vás
bratří, rozhojňovati se více, 11. a sna
žiti se v pokoji žíti a své věci konati
a pracovati rukama svýma, jakož jsme
přikázali vám. A abyste počestně cho
dili £ těm, jenž jsou vně a ničeho ne
potřebovali.
Přechází ku bratrolásce či bratrolibí či
libobratrství, t. j. k lásce vespolné křesťanů.
Křestanství sice veškery lidi láskou objímá,
avšak přece učí, aby láskou vroucnější cho
val se člověk k těm, kteří s ním stejně ctí
Krista Pána. Mluví ovšem o dějné a účinné
lásce skutky se vynořující a ne toliko 0 la
skavém smýšlení. Dí nemáme potřebí vám
psáti; to dí nějakým videm řečnickým či 0
bratem nějakým mimochodným, paralipsou či
praetencí nějakou, aby k tomu, k čemu jich
nabídá, tím ochotněji se propůjčili. I vece
Chrysostom: Nechtěje psáti o tom měl tedy
se odmlčeti, nebylo li toho potřebí; nyní ale
slovy nemáme potřebí psáti, výše něco Či
ní, než kdyby prostě k tomu jich napomí
nal. Praví pak proto potřebí nebýti, aby jim
o lbobratrství psal, poněvadž sami oni jsou
od Boha vyučení milovati se vespolek. V ř.
t. jest opět — jak při slově filadelfia, bratro
libost — jedno slovo 9e00iCezror, bohoučeni.
Slovo to pak ve dvojím smyslu se bráti může,
buď toliko o vyučení rozumu a mysli, buď
spolu o vyučení vůle. Tuto apoštol béře 0
čividně v posledním významu, jak z následu
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jíčích slov viděti. Podobně se praví u Jer.
31, 32. n. Nebude učiti kdo blížného svého,

|
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leč lépe jiní tu vidí napomenutí všeobecné
k dokonalému plnění svých povinností jaké
hokoli stavu. Tyto nedostatky, zdá se, jiá v
zárodě svém se pučily za pobytí Pavlova v
Soluně a již tenkráte bylo potřebí, aby Pa

poněvadž všickní mne znáti budou. A týž
také výraz přichází Jes. 54, 13. učířým vše
chny syny tvoje vyučenými od Boha či boho
učenýru, ku kterému místu Kristus Pán v
řeči svojí v Kafarnau držené prohlídá Jo. 6, Tudy dí: Jakož jsme přikázali vám, když
45. O to Žalmopěvecnejedenkráte žádá Ž. jsme totiž u vás se zdržovali. Záměr ale
142, 10. Nauč mne činiti vůli tvou atd. a takové snahy a takového pracování jest
Ž. 93, 12. blahoslaví žalmista toho člověka, ©ten, jejž udává dále apoštol: Abystepočestně
jejž Bůh vyučuje. Ostatně nejednou již po chodit k těm, jenž vně jsou a ničeho nepo
vědíno, že křesťané bratry jsou proto, poně třebovalt. Vněšnými jsou ti, kdož mimo cír
vadž mají jednoho otce, Krista a jednu má kev Boží se nacházejí, nekřesťané totiž, ži
teř, církev. O přátelství sami pohané vysoce dé i pohané. Počestné se chovati mají, aby
smýšleli. Zeno byv otázán, kdo jest přítel, tímnedávali pohoršení a příčinuku pohanění
odvětil : jčný já. Alexander Veliký k máteři a tupení víry křesťanské. A poněvadž člověk
Dariově, jenž omylem Hefaestiona za Alexan křesťan zahálce se oddav a u nekřesťanů ná
dra kladouc, jej po královskuctila a poznavší potom žebraje nejvíce církvi k potupě slou
omyl svůj se kormoutila, takto pravil ji po žil, tudy přidává apoštol ještě: abyste ničeho
těšuje: Nemáš příčiny kormoutiti se, neboť nepotřeboval, v ničem nouzi netrpěli, t. j.
lon jest Alexandrem, t. j. jej ctíc co přítele abyste rukama svýma o výdělek a výživu se
mého, mně samému jsi čest prokázala. Z toho postarávali, aniž potřebu měli u jiných buď
pak vykladatelé učí, že křesťanmá bráti sobě křesťanů, buď dokona pohanů se o obživu
pochop a pohnutku k vroucnějšímu lásky bli ucházeti. Někteří slovo unčsva nullčus V
ženské projevování.
mužském rodu berouce překládají: abyste
Již pak ukazuje a dovodí, že skutečně nikoho nepotřebovali, což sice téměř na stej
vespolné a vzájemné lásce od Boha vyučení no vychází, an nemůže jiný smysl býti, leč
jsou, an vece dále: Nebo to čenáteke všechněm že každý, což na něm jest, pracovati a le
bratrům v celé Macedonit ; a tak ovšem do ností a marnotratností na sebe chudobu ne
kazujete skutkem, že vás Bůh milovati naučil. uvozovati povinen jest, aby ku pohanům 0
Aby ale se jim nezdálo, že již vrcholu do pomoc se utíkati a jméno Páně v porouhání
dáti nemusel. Ale dopadnější a obyčejnější
Prosíme pak, bralří, rozhojňovati se vícetotiž výklad béře slovo to v rodu věcném, jak vý
v lásce křesťanské.
šeji vyloženo.
Mezi naukami, jež Pavel novoobrácen
Avšak jakkoli vyznačili se Soluňané
skutky lásky bratrské a tím po celé Mace cům Soluňanům vydal, největší podivení spů
donii slynuli, dálo se jednak, že někteří za sobila nauka o z mrtvých vstání. Apoštol
hálce se oddali, z domu do domu pobíhali a ovšem všelijak se přičinil je dobře ve věci
všetečně si vedli, tak že 1 u nekřesťanů ve té vyučiti; avšak nemohl pro krátkost času
zlé pověsti se nalezali. I vidí se tu apošto nauku tu dokonale rozvinouti. I tudy ne
lovi proti tomu se zasaditi, jich k opatrnosti div, že po jeho odchodu se událo to, o čem
a ku pracovitosti napomínati a především ku tu píše apoštol, že se totiž nejedni nad ú
pokoji je nabádati. Dáli se ti u nich nepo mrtím svých příbuzencův nemírně 'v žalost
řádkové z nepravého domnění, že příští Páně pohroužili. Tu nemírnost apoštol k jisté
brzo nastane a že tedy zbytečno by bylo 0 míře volá a bludné jejich smýšlení opra
vezdejší věci péči vésti a prací nějakou těla vuje. Dí:
svá truditi a nudNi. Tudy napomíná Pavel,
aby snažili se v pokoji žití a své věcí konati
12. Nechceme pak, abyste nevě
a pračovati rukama svýma. Místo snažiti se děli bratří o zesnulých, abyste se ne
stojí v ř. t. čest svou pokládati v tom po
kojném žití; v tichosti soběvésti velí a ovšem rmoutili, jak i ostatní, jenž naděje ne
co s tím spojeno, v záležitosti cizé se nemí mají. 13. Nebo věříme-li, že Ježíš
chati, jiných neznepokojovati a nezaprázňo zemřel a z mrtvých vstal, tak i Bůh
vati, nébrž své věc? konati, o své zále zesnulé skrze Ježíše přivede s ním. 14.

vel
proti
takovým
nepravo
bojo

žitosti se starati a ovšem pracovali rukama
svýma t.j. své povinnosti plniti. Dle ně

kterých vykladačů má Pavel na mysli řeme
slníky a jich své práce hleděti napomíná,

Nebo to vám opravíme slovem Páně,
že my, kteří žijeme, jenž ostaveni jsme
do příchodu Páně, nepředejdeme zů
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snulých. 15. Nebo sám Pán s rozka
zem a s hlasem archanděla a s troubou
Boží sstoupí s nebe a mrtví -v Kristu
vstanou napřed. 16. Potom my živí,
kteří ostaveni jsme, spolu uchvácení bu
deme s nimi v oblacích v ústrety Kri
stovi do vzduchu a tak vezdy s Pánem
budeme. 1%. Tudy potěšujte se vespo
lek slovy těmi,
Opravuje apoštol některé bludy 0 pří
ští Páně u Soluňanů zavládlé. Nejedni mezi
nimi domnívali se, že již již přibude Pán a
tudy se zahálce oddali všelikou 0 život péči
za zbytečnou pokládajíce. Jiným se vidělo,
že ti, kdo za příští Páné živi budou, většího
účastenství v slávě Jeho dojdou než ti, jenž
již zemřeli byli, buď časem, buď stupněm
blaženosti za nimi zad držíce. Z toho pošla
žalost nad těmi, jenž již zesnuli a spolu
bázeň o sebe, že sami nedožijíce příchodu
Páně na své blaženosti ujmu nějakou ve
zmou. Ku poučení Soluňanů v těch věcech
užívá Pavel obyčejného přechodu, jehož tam,
kde o důležitou věc běží, užívati obvykl
Rom. 1, 13. 11, 25. atd. Rčení to jest:
Nechceme pak, abyste nevěděli, t. j. želáme
ovšem, abyste nebyli v nevědomosti 0 ze
snulých t. j. o zemřelých. Tak je jmenuje

pro příbuznost a podobnost spánku a smrti
a pro naději brzkého vzkřesu. Tak Kristus
o Lazaru Jo. 11, 11. pravil již zemřelém,
že spí a že jde, aby ho ze spánku ubudil.
Již v tom slově se nalezá potěcha, an se
jím namítá, že ovšem nezahynuli, nébrž to
liko od námah života odpočívají. Proto se
hřbitovy jmenovaly koimetéria jakoby spárny
aneb snárny.
Udává pak i příčinu, pro kterou je chce
dobře vyučeny míti o věci této, an dí: aby
se nermoutili nad nímí a pro ně, pro ty ze
snulce, jak i ostatní, jenž naděje nemají, to
tiž se rmoutí; rozumí pohany, jenž naději
života věčného neměli. Tak pěje básník la
tinský Catull. 5, 4. nn.:
Ovšem slunko zajít a vstáti může,
nám však, když zachodí to světlo krátké,
noc věčnou tu musíme jedno spáti.

Ovšem pak, vece sv. Augustin, nezaka
zuje apoštol naprosto mrtvých želeti, ješto
ta věc přirozena jest; ale smutek ten má
záhy udušen býti veselím víry. Tudy nářek
plačnic v církvi Boží se zapovídal, poně
vadž, jak svatý Cyprian vece, ti, co umřeli,
nezahynuli, nébrž nás jenom předešli. A

Pavel sám by byl měl smutek nad smutek
pro smrt Epafroditovu, jak píše Filip. 2, 27.
Ten důvod předeslav, již mluví 0 tona,
o čem chce je dobře vyučeny míti. Praví:
Nebo věříme-li, že Ježíš umřel a vzkřesnul,
tak i Bůh zesnulé skrze Ježíše přivede s nám.
Vyvodí pravdu druhdejšího vzkřesu všech
lidí ze vzkřesu Krista Pána, jakoby pravil:

ješto věc jista jest, že Kristus po smrti
vstal z mrtvých, tedy rovnějisto jest, že i
my druhdy vstaneme. Kristus a věrcové
jeho činí spolem jedno ústrojí, an Kristus
hlavou, křesťané údy jsou a ovšem co se na
hlavě děje, také celému tělu se díti povinno.
Aniž také v církvi první nějaká pochybnost
o vzkříšení Kristově povstala a v samé cír
kvi Korintské, když tam pochybenství o
vzkřesu těla vzniklo, Pavel na vzkřes Páně
co na děj nepochybný a jistý se volati mohl
1. Cor. 15, 12. nn. Tak vece, t. j. týmže
spůsobem, jak druhdy Kristus vstal, tak i
my vstaneme; slovce to shodu osudu kře
stana S osudem Krista v té věci vystíhá,
Slova skrze Ježíše nemohou se táhnoui K
slovu zesnulé, nebo zesnulými skrze Ježíše,
jsou ti zesnulí, jenž pro Ježíše a pro víru
v něho zesnuli, t. j. mučeníci, Pavel ale ne
mohl účastenství slávy Kristovy na samy
mučeníky obmeziti a ani také tehdá ještě
mučeníků pro víru zhola nebylo. Tudy lépe
slova skrze Ježíše pojí se ke slovům přivede,
Bůb přivede zesnulce skrze Ježíše, t. j. vzkří
šení jich stane se skrze Ježíše 1, Cor. 15,
21. A sice přivede je s ném, t.j. s Kri
stem, spojí je s Kristem a slávy té, ve které
on se vyskytne, je účastnými učiní. Nedí:
vzkřísí je, něbrž praví přivede je s nám, aby
Soluňané již ze slov těch uchopili tu potě
chu, že ti, jenž dříve zesnuli, od Krista od
loučení nezůstanou. Sv. Zlatoúst tu jedná o
vzkřesu proti těm, jenž jej nemožným býti
kladli, protože ho rozumem svým postihnouti
nemohli. Táhne se světec k rozličným obra
zům a náznakům, k stromu, jehož jádro v
zemi oděno byvši takměř zhynulo a přece
ve strom vyrostlo. Ukazuje na vodu, jenž
co déšť spadajíc v jinou šťávu mění se v
loze, v jinou v olívě. Vůbec že člověk věcí
každodenních vystihnouti nemůže a že, chce-li
do přístavu pravdy dostihnouti, písem sva
tých co korábu užívati a plachty víry roz
stírati musí. A svatý Augustin dí, abychom
raději za zesnulé modlili se.
“
Ze ale Kristus zesnulce druhdy vzkřísí
a že se oni s ním druhdy vyskytnou, toho
dokazuje Pavel ze slova Božího, an dí: Nebo
to vám pravéme slovem Páně, že my živí,
jenž zůstaneme do příchodu Páně. nepředei
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deme zesnulých. "To jest: To co nyní 0 bu

doucím vzkřesu pronésti hodlám, nepronesu
ze sebe, nébrž věc tu mám ze slova Božího.
Tím se neodvolává na výrok Páně Mt. 24,
31. Mr. 13, 27., ješto tam řeč velmi všeo
becně se nese; aniž také se táhne k něja
kému výroku Páně ústnému, jakož jest na
př. Act. 20, 35., nébrž raději praví, jak Gal.
1, 1. 12., že v evangeliu tom, jež neobdr
žel ode člověka, nébrž od Ježíše Krista, také
se obsahovalo to, co nyní jim 0 z mrtvých
vstání říci hodlá. Dí Pavel, my živí, jenž
pozůstavení jsme do příchodu Páně, nějakou
obměnou osoby a nějakou přísvojbou či ana
koinósou také o sobě pravě, co vlastně je
nom k těm patří, kdo tehdá, když Kristus
přijde, žíti budou. Slovo Páně zjevilo sice
apoštolovi, Co se Sťane, že vstanou mrtví,
ale o času a o době, kdy Pán přijíti a lidi
mrtvé vzkřísiti má, o tom nikdá nestalo se
zjevení žádné; Mre. 13, 32. se zhola praví,
že ani Syn Boží nezná dle člověčenství ho
diny té a Act. 1, 7. povídá Pán apoštolům,
že jim nenáleží věděti a znáti doby příchodu
jeho. Pavel pak sám neočekával dožíti při
chodu Páně, ješto v 2, Ihess. 2, 2. mnohé
věci před tím příští Páně předcházeti mu
sely. Vypovídá tudy apoštol tuto, co ze
zjevení Božího má, že lidé, jenžto za pří
chodu Páně k soudu žíti budou, nepředejdou
zesnulých, t. j. tak, aby ti Živí došli cíle a
zesnulci za nimi zůstali. Mluví tak apoštol
bera obraz od běhů závodných na okole, ač
jenom smysl jest: Kdo žíti budou za příští
Páně, nejenom nebudou oslaveni bez těch,
jenž zesnuli, nébrž ani jich nepředstíhneme
a nepředejdeme ve střítání Páně.
Již pak tu pravdu o nepfedstižení ži
vých přede zesnulými odůvodňuje opisujíc
okolnosti slavného příští Páně. Praví: Nebo
sám Pán s rozkazem a hlasem archanděla a
8 troubou Boží sstoupť s nebe a nwtvé v Krt
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trouby užije a mrtvé z hrobu povolá k ži
votu. Podle toho výkladu slovo rozkaz hla
vitý pojem v sobě obsahuje, jenž dvěma
slovama následujícíma se jenom vysvětluje
místněji. Jiní rozkazem berou vůli Boží vše
mocnou, jiní vykládají slovo to o velení,
jímž Kristus povolá anděly a všechny prů
vodce k sestupu svému k soudu. Jiní 0
zvlátšním provolání či prokřiku Páně, o němž
čteme Jo. 5, 28., že ho uslyší všickni, jenž
ve hrobích jsou ; nebo jak Kristův hlas dru
hdy Lazara z hrobu vyvolal, tak druhdy také
veškery mrtevce z hrobův jejich vyvolá.
Podle toho by předcházel hlas a rozkaz Kri
stův a následoval by hlas andělův a zvuk
trouby Boží. Který výklad pravější jest, S
těží se tu rozsuzuje a nejvíce se podobá
ten, jenž výše hned na prvním místě se
klade. Hlasatelem a heroldem rozkazu toho
Páně bude archanděl, jímž- ponejvíce se roz
umí Michael, jenž ve. Starém Zákoně byv
strážcem církve Dan. 12, %. vítězem nad
pluky satanovými se býti praví. Hlas arch
anděla jest pak, zdá se totéž, co se dále
praví, s troubou Boží t. j. troubou, jenž na
velení Boží a k jeho službě ozývati se bude.
O té troubě mluví také Pán Mf. 24, 31. o
sobě pravě, že vyšle anděly své s troubou a
s hlasem velikým a shromáždí vyvolence své
odevšad. Jinde 1. Cor. 15, 52. jmenuje ji

apoštol poslední troubou.
K rozkazu pak a ku povelení a prohla
su tak mohutnému ovšem stane se, co hlas
ten povelí a čudy nwtví v Kristu vstanou
napřed, t. j. dříve než ti, kteří tehdá ještě
na živě budou zastížení. Mrtvými v Kristu,
jež dříve jmenovol zesnubými v Ježíši, rozumí
ty, jenž u víře v Krista čili co křesťané
zemřeli; o těch zajisté jenom otázka zabí
hala a proto nesmí se tu mysliti o lidech,

jenž za Starého Zákona žili, o kterých Pavel
tuto zhola nejedná. Slovo napřed, prvé,
dříve hledí ke slovu, jenž následuje napo

stu vstanou první, napřed. Praví: Sám Pán
a táhne se k výrokům Páně o tom příští tom. Dí dále: Napotom my živí, kteří 0
vyneseným a jmenovitě k tomu, co Act. 1, stavem, ponechánjsme, spolu uchvácení bu
11. anděl o příchodu Páně apoštolům Páně deme s nimi v oblacích v ústrety Kristovi do
pravil: Tento Ježíš, jenžto vzat jest od vás do vzduchu a tak vezdy s Fánem pobudeme.
nebe, takto přijde, jak jste viděli jej odcházeti. Opěc rozumí tu křesťany, jenž za příští Kri
Nevyšle on anděla, aneb anděly, nébrž sám stova žíti budou; opět apoštol jak výše v.
sejde. Spůsob, jakým sejde Pán s nebe, vy 14. osobu posledních křesťanů na sebe a
ličuje apoštol, an praví: s rozkazem a s hla vrstevníky svoje přenáší. Ti, jenž tehdá na
sem archanděla a s troubou Boží. Slova tři živě zastanou, ti s ními, t.j. s těmi, jenž
tato souřadně se kladou a bezmála slovo v Kristu zesnuli a nyní již vzkřísení budou,
rozkaz vůbec vypovídá, co dálejšíma dvěma spolu uchvácení budou v oblacích. Slovem
slovama podrobněji se rozkládá. Při příští uchvácení budou vytýká se rychlost a neodo
Páně vyjde rozkaz či velení aneb pokřik, latelnost moci a síly, se kterou věrcové v
prohlas a sice od archanděla, jenž k ohlá ústrety Kristovi povýšeni budou. Leč u
šení toho rozkazu i hlasu svého i zvuku chvácení to může podle toho, co týž apoštol
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1. Cor. 15, 50. nn. praví, teprv následovati
tenkrát, když těla proměnu vezmou a ze
hmotných a zemských se duchovnými a ne
beskými stanou. Tudy viděti, že ti, jenž
Pánem živi nalezeni budou, za kratičkou do
bu i smrt přestoji, i nesmrtedlnost obdrží,
bezmála v samém záchvatu vyjdouce z těl
smrtedlných a v nesmrtedlnost oblečení bu
douce. Praví tu dále apoštol v oblacích, ješto
vstupování křesťanů bude podobno vstupo
vání Kristovu, o němž Act. 1, 9.11. a jinde
se praví, že na oblacích vstupuje a přichází.
Ješto všechněm lidem uloženo jest umříti
Hebr. 9, 27., ovšem ti nedobře viděli, kteří
za to měli, že křesťané co za poslední doby
na živě se naleznou, bez podniknutí smrti
v ústrety Kristovi vyjdou. Leč ovšem mu
síme za to míti, že i tito tehdá na krátkou
dobu zemrou ihned vzkřísení budouce a Kri
stu Pánu v ústrety půjdouce s ostatními,
jenž po dlouhé doby v hrobech tleli a nyní
na rozkaz Boží vzkříseníi byli. Tu se na
plní, co Hebr. 11, 40. v jiném smyslu dí
apoštol, že Bůh nás lepšími věcmi obmyslil,
aby oni nemohli bez nás dovršení býti, Pů
jdou pak v úsťrety Pánu, jako když král

vchází do města, měšťané mu pro poctu na
proti jdou. Půjdou pak v ústrety Pánu do
vzduchu, ješto Pán S nebe scházeti bude,
nemohou mu od země naproti jinak jíti, leč
do vzduchu se zvednouce. A tak vezdy s
Pánem budeme, dokládá apoštol. Ovšem ne
ve vzduchu, ješto ani on tam nezůstane;
půjdou v ústrety přicházejícímu, nevšak zů
stávajícímu, dí sv. Augustin (C. D.20, 20.);
nébrž v nebeském království s ním věčně
bytovati a kralovati budou. Tak, vece, bu
deme t. j. s ním spojeni, od něho obživeni
a oslaveni byvše budeme po věky účastni
slávy a nádhery jeho a jeho velebnosti.
Přednesev nauku tu, pokud se mu sta
čiti vidělo, ač ovšem jí nevyčerpav zavírá
napomínaje, aby nauky té užili k vespolné
mu a vzájemnému potěšování v Žžalostipro
zesnulé příbuzence. Vece: Tedy potěšujte
se vespolek slovy těmi; vlastně: na základě
slov těchto ode mne pravených a ovšem na
základě nauky, kterou jsem vám ve slovech
oněch pronesl.
Leč tím neukončil ještě apoštol řeči
svojí o příští Páně, nébrž dále ještě o něm
vypravuje.

Hlava V.
Jedná o nenadálosti příchodu Páně 1—3. a

bděme a střízvěme. %. Nebo, kteří spí,
v noci spí, a kdo se opíjejí, v noci 0
jdi 4—11. Přičiňuje napotom napo
mínky o ctění představenců duchovních píjejí se. 8. My ale dne synové jsou
12. 13., o vadjemné lásce, o ustavičné ce, střízlivi buďme, oblekše se v brnění,
radosti, o modlitbě 14—18., o užívání pancíř víry a lásky, v lebku naději spá
milodarů 19. 20. 21. a od licoměrnosti sy; 9. nebo nepostavil nás Bůh ke
vystříhá 22. Posléze poželav jim všeho hněvu, nébrž k nabytí spásy skrze Pá
dobra od Boha 23. 24. zavírá list ve
leje, aby veřejně v církví čten byl na našeho Jesu Krista, 10. jenž umřel
29—20.
za nás, abychom, buď že bdíme, buď že
spíme, spolu s ním žili. 11. Protož po
1. O časech pak a dobách, bratří, těšujte se vespolek a vzdělávejte jeden
nepotřebujete, abychom psali vám, 2. druhého, jakož i činíte,
Nebo sami výborně víte, že den Páně
Potřebno bylo Soluňany o příští Páně
jako zloděj v noci tak přijde. 3. Ne
bo když řeknou: Pokoj jest a bezpeč a o vzkřesu zesnulých potud vyučiti, pokud
napomíná,

aby se k němu bedlivě stro

to šlo ku potvrzení u víře a naději a ku

nost, tedy rychlá je zastihne záhuba potěše pro osud zemřelých jejich příbuzen
jako bůle těhotnici a neutekou. 4. Vy ců. To byl v předešlé hlavě učinil Pavel.
ale bratří nejste ve tmě, aby vás den Ale 1 o chvíli a o hodině, kdy by to příští
ten jako zloděj zachvátil; 5. nebo vši Páně zajíti mělo, dotazovali se Soluňané.
ckni vy synové světla jste a synové Tu jim apoštol odpovídá: O časech pak a o
dobách, nepotřebujete, abychom psali vám či
dne, nejsmeť synové noci ani tmy. 6, aby se vám psalo.
Cas a doba několikráte
Protož nespěmež, jak i ostatní, nébrž se poutají v písmě Act. 1, 7. Ecel. 3, 1. a
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rozlikují se v tom, že čas pojem všeobecný
znamená, doba ale 'určitého cosi a příhod
ného sebou obnáší. Mluví apoštol v plu
rále, poněvadž prohlídá ke mnohým těm dě
jům, jenžto s příštím Páně spojeni budou.
O tom vece, nepotřebujete, abychom vám
psali; a udává příčinu té nepotřeby: Nebo
sami výborně víte. Čeho potřebí měli o dni
Páně věděti, to jim Pavel pověděl a nyní
jim to na paměť uvádí. Všetečných ale 0
tázek, kdy, kterého léta, dne a měsíce Kri
stus přibude, Pavel nechtěl a nemohl upo
kojiti, an dílem zbytečny byly, dílem pak
bez odpovědi zůstati měly. Nebo dejme to
mu, vece svatý Zlatoúst, že by den soudný
po dvacíti, třicíti neb po sto letech při
byl, jaký z toho vědění by užitek vyplynul?
Proč všetečně se staráš o konec veškeren

stva? Ale ovšem ty tuto jak i jinde ověci
cizé se staraje péči o sebe samého mimo
sebe pouštíš. Pravil však sám Pán Act. 1,
17.: Není vaše věc znáti časy a doby, jež
Bůh ustanovil. Věděli ale oni, jak dále pra
ví, co jim věděti potřeba bylo, že den Páně
Jako zloděj v noci tak přijde. Dnem Páně
se rozumí den, v němž Bůh obzvláštním
spůsobem buď spravedlnost, buď milost svou
projevuje. Tuto dnem Páně rozumí totéž,
co výšeji 4, 14. příštím Páně nazývá, totiž
slavný příchod Páně k soudu v den posle
dní. Podobně čteme 2. Petr. 3, 10., že den
Páně co zloděj přijde v nocí. Slovy těmi se
nenadálost a neočekávanost dne toho vy
skýtá; překvapí příchod dne toho všechny
lidi, aniž se ho nadějí tehdá, když přijde.
Z toho ale nejde, že by Pán v noci měl
přijíti, jak ovšem nejedni se domýšleli buď
k tomuto místu neprávě se táhnouce, buď
k vyjití z Egypta, jenž o půl noci se dálo,
prohlídajíce a domnívajíce se, že právě o
pasce v noci přibude. Avšak Pavol nechce
říci jiného, leč že přijde den ten z nenadání
a že překvapí veškerého člověka a slovo v
nocí musí se spojiti se slovem zloděj jenž
obyčejně za noci svou králku provoditi u
siluje. Místo futura příjde šAetosrm čte ř. t.
šoystou V času přítomném;

leč slova šoyonat

nejednou se o futuru užívá ve formě prae
sentné a tu se présens klade, aby se pří
ští Páně co pravda prostá a svrchovaná,
vylíčilo.

Ale Pavel vyličuje i dále nenadálost
příchodu dne toho, an vece: Nebo když ře
knou: pokoj jest a bezpečnost, tedy rychlá je
zastihne záhuba, jak bůle těhotnici, a neute
kou. V ř. t. není spojky nebo, čímž řeč
většího důrazu přibírá. Přijde den, když
lidé se jistotou bezpečiti budou a přinese
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záhubu na ty, kteří se ve zlém kochají a 0
život pobožný nedbají. Když řeknou, totiž
lidé nedbalí, nepobožní, ve věcech toho světa
ponoření a zahřezlí; nebo lidé pobožní ve
zdy se na den ten strojí a jemu se radují.
Leč místo řeknou stojí v ř. t. v praesentě
když dějí, jakož i místo zastihne stojí v Ť.
t. zastíhá, nastává, nastoupá, nabíhá a tím
présentem se záhuby jistota lépe a určitěji
vypisuje. Přidává nový obraz či nové po
dobenství, an dí: jako bůle těhotnici zasti
hují, když se nenaděje a když ještě myslí, že
čas vzdálen jest. Z toho příkladu těhotnice
odvětují nejedni, že lidé za poslední doby
budou z předchozích Mt. 24. Luc. 21. zna
mení věděti, že den ten se blíží, avšak pře
ce překvapení budou buď nevěříce zname
ním oněm, buď za to majíce, že ještě se
všechna nevyplnila. Leč lépe.o tom Theo
doret mluví řka: Velmi příhodný jest obraz
ten, neboť i těhotnice ví, že obtěžkána, jest,
ale neví, kdy bůle jí nastanou; tak i my
víme, že Pán veškerenstva přijde, ale o ho
dině a době vyučení jsme nebyli. Místněji
to líčí Pán Mt. 24, 37., an dí: Jako za dnů
Noemových, tak bude příchod Syna člověka.
Nebo jako za dnů těch jedli a pili, žemili se
a vdávaly až do dne, v němž Noe vstoupil
do korábu, a nepoznali až přišla potopa a
zahubila všechny, tak bude t příští Syna člo
věkova. Co ještě dí: Á neutekou, smysl má:
nevyniknou z té záhuby a zhouba ta na ji
sto je zachvátí.
Neznám jest den poslední, vece sv. Aug.,
abychom každého dne šetřili. A to činí zde
apoštol, an namlouvá, by se neustále ke dni
tomu připravovali. Praví: Vy ale nejste ve
tmě, aby vás den ten jako zloděj zachvátil,
Dí vy ale, a Soluňany staví v odpor a pro
tivu s těmi, o nichž předešlo, nevěrci a ne
zboženci. Nejste ve tmě vece a rozumí tmou
zašlost rozumu a pokaženost i nestateč vůle.
Ve tmě byli pohané, ani Boha právě nepo
znávajíce ani zákona jeho neplníce, aniž pak
síly s dostatek k tomu plnění majíce. Praví
jim tedy: vy nejste v nevědomosti a nepra
vostech, an jste vírou v Krista osvícení. A
tudy nestane se, aby vás den Páně jako zlo
děj zachvátil, aby vás zastihl neustrojené, ne
připravené a neposvěcené a tudy vás potla
čil, porazil a zahubil; to zajisté se stane
jenom těm zlým, kteří budou sklíčeni tmou
a spánkem nalezeni. Nejste pak ve tmě, do
vodí dále apoštol přičinu toho udávaje a řka:
Nebo vy vštckní synové světla a synové dne,
t.j. vy povahu světla a dne duchovního na
sobě obnášíte. Slovem syn, jak Mat. 23, 15.
a jinde přichází, nejstoupenější spojitost a
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příbuznost se vystíhá. Synem dne, kdo tak
osvíceně smýšlí a jedná, jakoby ze dne du
chovního se byl narodil a světlo dnové jej
neustále oblívalo. Tak Col. 3, 6. nazývá po
hany a zlolidi syny neposlušnosti, ješto po
vahu ducha svého ponořili v neposlušnost a
docela jí nadechli. Chce říci: Po noci a
tmách pohanství zasvitlo vám světlo evan
gelia a vy jste osvítili se světlem víry, na
děje a lásky. A ovšem tedy vezdy připra
veni jste tou měrou, že vás den ten pře
kvapiti již nemůže, a že tudy se ho obávati
nemusíte. Převráceno jest a nenáležito báti
se, aby nepřišel ten, jehož miluješ a denně
modliti se, aby přišlo království Kristovo a
přece se strachovati, abys vyslyšen nebyl. A
odkud ta bázeň? Poněvadž přijde Soudce?
Přijde-liž ve zlovůli? přijde-li v závisti? Nic
toho; nebo kdož přijde tebe soudit jiný, leč
ten, jenž přišel souzen býti pro tebe? Ovšem
pak samozřejmo jest, že nechce říci, že vši
ckni a každý z nich vrcholu svatosti dosáhli,
nébrž jim toliko povahu, jakou od Krista na
dáni byli, na pamět uvádí. Ještě pak jednou
pro dotvrzení praví nejsmeť noci ant tmy t.j.
nepřináležíme noci ani tmě, nejsme s nimi
sjednáni a spoutáni; může se přimysliti sy
nové (nejsme synové tmy), ač v jazyku řeckém
dobře se genitivem vynořuje potah a poměr
spojitosti. Místo druhé osoby jste klade nyní
jsme, první osobu pro lepší vyjádření vše
obecnosti.
Nechce ale Pavel, aby lidé nadarmo po
vahu světla a dne obnášeli, nébrž velí, aby
ji také ve skutcích pronášeli a projevovali.
Ciní to slovy: Protož nespěměž jak %ostatné,
nébrž bděme a střízlivi buďme. Spáti značí
toliko co nedbati a nepřipravovati se dobrým
životem k soudnému dni, a naopak ddíti
značí toli, co připravovati se ke dni tomu
dobrými skutky a neustále k němu prohlí
dati a jej na paměti míti. Slovo střízvětí či
střízliv býti, znamená rozvinek a výjevek a
tudy následek a výplodek bedlivosti či bdě
losti. I jinde slova bďéti a střízvětí se pojí,
na př. 1. Petr. 5, 8., kdež apoštol ke bdění
a střízlivosti napomíná, aby nezachvátil nás
ten, jenž co lev řevoucí obchází. Střízlivjest,
kdo mírně věcí dovolených požívá a od ne
dovolených se docela zdržuje. Sv. Zlatoúst
napomíná k bedlivosti a střízlivosti ukazuje
na strážné, jenž ovšem bdíti musejí a kdyby
se jenom na okamžik oddali spánku, snadně
by 0 to, čeho střehou, přijíti mohli a všeliké
mzdy svého bdění se zbavili. Dále odkazuje
na posly, jenž po stráněch a srázech cho
diti musejí, na provazolezce a na jiné, kteří,
se vší opatrností díla svá konati a bedlivě

prohlídati při nich musejí. K ostražitosti pak
i bedlivosti napomíná za tou příčinou,kterou
vyslovuje dále: Nebo kteří spí, v noci spí a
kdo se opéjejí, v noci se opíjejí. Táhne se apo
štol k obyčeji lidí, kteří tušíce, jak málo se
spánek a opilost se dnem a světlem srovnává,

spánek a opíjení se na noc odkládají. Apo
štol sice se odvolává na mrav tehdejší, ješto
hostiny na večer a v noci se činívaly. Ale
ovšem spánek a opilost noční za obraz ne
dbalosti a nectnosti mlčky vystavuje a tu
Chrysostom vece: Proč nazývá nepravost
spánkem? Poněvadž ctnosti je prázna a 0
ni se nepřičiňuje a peněvadž si ve vidinách
vede a nic pravdivě nevidí, nébrž plná snů
a nedověcností jest. Nebo kdo spí, ten věcí
skutečných nevidí, ale spatřuje ve snách věci,
jichž není. Tak i ten, jenž ve hříších se
kochá, nevidí věcí bytedlných a jsoucných,
t. j. nebeských a duchovních, ale spatřuje
jenom věci vrátké, jenž utíkají, odletují od
nás a nás se vzdalují. V nepravostech žíti
jest za bdění sníti. Tak sice, dí apostol,
činí lidé ti; ale nám tak nesluší činiti, aniž

dne
synové
jsouce,
střízliví
buďme
t.j.my

spáti

duchovně

ani Se opíjeti,

mnébrž my

co křesťané patříme dni a žijeme za dne,
a tudy všady máme na sobě pronášeti po
vahu tu dnovou a světlou a všickni skut
kové naši světlem takměř prosáknouti mají.
Nejední tu pozorují, že opilost a střízlivost
nepotahují se jenom k vínu a jiným opojům,
nébrž že opilost na člověka uvádí každá
strázeň a náruživost, a že střízvost právě
záleží V nepoddávání se vášněm a náruživo
stem, tak aby všady rozum Bohem osvícený
panoval.
Ale kterak toho stavu takového, té svaté
bedlivosti, bdělosti a střízlivosti dojíti? Cestu
a prostředek k tomu stavu udává apoštol, an
dí: obleknouce se v pancíř víry a lásky a v
lebku nadějí spásy. Není dosti bdíti a stříz
věti, potřebí také se ozbrojiti, an i bdělý
vojín bez zbraně před nepřítelem obstáti ne
může. Apoštol nejednou člověka křesťana
jakožto bojovníka a potýkače vystavuje, jak
to ozvláště Ef. 6, 11. činí. Rozdíl však jest
mezi místem oním a místem naším, že tam
Ef. 6,11.n. zbroj k výboji poskýtá, ješto na
místě našem o zbrani k obraně mluví. Ta
kovou zbraň trojí býti klade: pancíř víry a
lásky a lebku naděje; klade tedy tři hlavní
ctnosti života křesťanského. Nazývá víru a
lásku pancířem — nebo genitiv víry a lásky
jsou genitivy vysvětlivé, — poněvadž jako
pancíř čili brnění celé tělo zakrývá a chrání,
tak víra s láskou spojená chrání a zachovává
život duše. Naději pak jmenuje lebkou, po
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něvadž jak lebka působí, abychom nepodlé
hali ranám protivníků, tak i naděje spásy
věčné působí, abychom proti náběhům a ná
valům nepřátelů spásy ostáti a všechna ne
bezpečenství přemoci mohli. Ostatně již obraz
ten přichází u proroka Jezajáše 59, 17. Slušně
ale a právem mluví Pavel o naději spásy,
ješto v naději té lidé se ke Kristovi obrátili
a povolání člověka právě dojitím věčné spásy
se dovršuje. A tudy dí dále apoštol: Nebo
nepostavil nás Bůh ke hněvu, nébrž k nabytí
spásy. Nepostavil t. j. neustanovil, neurčil,
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hlídali, jí pomáhali skrze napomínánía svaté
řeči, jimiž lidé ve víře, naději a lásce utvr
zeni bývají. Zivot křesťana jest jako nějaká
stavba a chrám nějaký posvátný, jenž se bu
duje a zdí Ef. 2, 20. 1. Cor. 3, 16. Aby
ale tím spíše napomínky této poslechli, při
dává ke chvále jejich: Čož %činíte; ovšem
že to není pouhá pochleba, nébrž že jenom
svědectví vydává Pavel o tom, kterak sami
k tomu, k čemu jich nabádá, již dříve při
hlédali.
Odpraviv nauku, kteréž jim přede všemi
jinými zapotřebí bylo, příčiňuje Pavel ně
která podrobná napomínání, dříve než list
se želáním všeho dobra končiti hodlá. Praví

a nepředzřídil;
Aněvem
rozumí
záhubu
zátratu
věčnou, jak z protivy slov: k nabytí či kzí
skání spásy viděti. Neurčil nás Bůh, chce
ap. říci, abychom pod hněvem B. t. j. pod
trestem věčným klesli, hněvu tomu podpadli,
nébrž abychom věčné blaženosti došli. Těmi
větami a obrazy Pavel nabádá Soluňanů,
aby dobrými skutky víry, naděje a lásky k
věčné blaženosti se snažili a usilovali. Na
bytí spásy ale se díti může jenom skrze mi
lost a zásluhy Krista Pána, jak i apoštol do
kládá: Skrze Pána našeho Jezu Krista, jenž
umřel za nás, abychom buď bdíce buď spíce
spolu s nám žili. Spása naše vypůsobena a
zjednána byla smrtí Krista Pána, jenž umřel
za nás t.j. k našemu dobru, pro naši spásu,

pak:

12. Prosíme pak vás, bratří, uzná
vati ty, jenž pracují mezi vámi a přědstojí
vám v Pánu a napomínají vás 13. a
se k nim vážiti přesažitě s láskou pro
dílo jejich; mějte pokoj S nimi. 14.
Prosíme pak vás, bratří, kárejte nepo
kojné, potěšujte malomyslných, ujímejte
se nemocných, trpělivě se mějte ke všem.
15. Hleďte, aby nikdo zlým za zlé ně
abychom věčné spásy došli. Slova bdďátřa komu neoplatil, nébrž vezdy po tom, co
spáti v této větě nemohou se bráti ve smyslu dobro jest dychtěte, k sobě vespolek a
mravném, jak předešle, kdež apoštol o ne ke všechněm. 16. Vezdy se radujte. 17.
věrcech mluvil a spánek vystavoval co věc
na křesťana co osvětlence nenáležitou; nébrž Bez přestání se modlete. 18. Ve všem
slova ta znamenají žít? a umřítí či umrlým, díky čiňte; nebo to jest vůle Boží v
zesnulým býti a chce říci Pavel, abychom Kristu Ježíši o všech vás. 19. Ducha
buď v životě tom neb po smrti ode dne Páně neuhašujte, 20. Proroctvím nepohrdej
zastižení jsouce s Kristem žili t.j. věčné te. 21. Všeho zkušujte, dobrého se
blahosti požívali. Spolu se pojí se slovem držte. 22. Od všeliké tvárnosti zlé se
žili a vytýká apoštol k lichodomněnce 4, 15.
výše položené problídaje, že druhdy všickni zdržujte. 23. Sám pak Bůh pokoje po
stejně s Kristem spojeni budou, aniž druh světiž vás úplně, aby celý duch váš, i
přede druhem nějaké přednosti bude míti. O duše i tělo bez úhony při příští Pána
trojím spánku tudy apoštol mluví, o spánku našeho Jezu Krista zachováno bylo.
smrti 4, 15., o spánku hříchu 5,6. a o spánku
obyčejném, o němž 5, 7. pravil, že kdo spí, 24. Věren jest, jenž povolal vás, jenž
v noci spávají. Již pak vyučování své 0 pří to také učiní. 25. Bratří, modlete se
ští Páně zavíraje vyvodí z něho napomínku, za nás. .26. Pozdravujte všechny bra
kterou dokládá řka: Proto potěšujte se ve try políbením svatým. 27. Zapřísahám
spolek a vzdělávejte jeden druhého, totiž těmi vás skrze Pána, aby se četl list tento
věcmi, které jsem vám o budoucím příchodě
Páně přednesl. Froťto t. j. poněvadž vezdy všechněm svatým bratrům. 28. Milost
s Pánem budeme, jak předešlo. Místo po Pána našeho Jesu Krista buď s vámi!
těšujte nejedni chtějí překládati napomžénejte,
leč lépe se tu béře o potěše, jak výše 4, 18.
a napomínání apoštolovo očividně v posledních
veršech povahu potěchy na se vzalo. Ale
žádá také, aby se vzdělávalt vespolek, t. j.
jeden o spásu druhého pečovali, k ní pro

Amen.

Mezi napomínkami, jež se Pavlovi ještě
přičiniti vidělo, stojí na prvním místě 0 váž
nosti, se kterou se ku předstojcům svým
nésti měli, Bezmála nedosti slušně se v té
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straně z nich někteří chovali a tudy apoštol
o tom napsati za potřebné uznával. Dí:
Prosíme uznávati ty, jenž pracují mezi vámi
a předstojí vám a napomínají vás. Uznávati
značí toli co uznávati a naznávati cenu a
důstojnost jejich, t. j. jich sobě vysoce vá
žitl a všeljak se jim propůjčovati. Třemi
jmény je vyznačuje, an dí, že pracují, před
stoji, napomínají, v každém z těch slov dů
vod k vážnosti a úctě se zakládá. Dí na
před: jenž pracují mezi vámi Či jenž se trudí
vyučováním, přisluhováním svátostí a opatřo
váním všeho toho, co ke spáse příleží. Aby
ale věděli, o jakých pracovatelech mluví, do
kládá jenž předstojí vám, jenž vám předsta
veni jsou v Pánu, t. j. ve věcech víry a spá
sy, jenž vedou vás. Místo představeni jsou
jinde užívá Pavel slov jiných, na př. presby
terů, biskupů, pastýřů. Tak 1. Tim. 5, 16.,
kdož z presbyterů dobře předkují, dvojí cti
hodnými býti klade. A (Chrysostom praví:
Když tě někdo zastupuje a hájí veřejně,tomu
ovšem věci té vděčen jsi. Ten ale, jenž v
církvi tobě předstojí, hájí a chrání tebe a
tomu nechceš vděčně se propůjčovati? Ještě
přidává napoménají vás, vám na srdce kladou,
ke mravům sličným vás nabízejí a vás vůbec
pravdám Božím vyučují. To přidává zvláště,
poněvadž napomínky nejednou člověku trpky
a protivny přicházejí; i chce říci apoštol, že
předstojci jejich jím mají tím milejší býti a cti
hodnější, čím více od konání povinností svojich
nedají se ani náchylností nějakou ani uráž
kami odvésti. Ale na tom nemají oni přestá
vati, nébrž nad to se ještě dále představeným
svojim mají propůjčovati. Dí o tom: A se k
mm vážiti, navažovati s ldskou pro dílo jejich.
Někteří vykladači za to mají, že důraz leží
na slově vážiti a udávají smysl: Vysoce si
vážiti jich a je v úctě chovati; a to sice ne
z bázně ani z licoměrnosti, nébrž z lásky pro
dílo, které konají, t. j. pro stav, kterýž ob
nášejí. Avšak o vážnosti již jednal slovem
uznávati a smysl raději jest ten: aby kromě
vážnosti v. 12. jim se také s láskou propůj
čovali, jak smyslu tohoto slova řecká žádají.
Dí pro dílo jejich a ukazuje, že pohnutka
lásky jakož i šetrnosti nemá býti nějaká
přivinulost anebo přístrast osobná, nébrž má
základ míti v tom, že oni dílo Kristovo ko
nají.
O slovech, jenž následují, odpor se vede.
Vulgáta čte s některými rkp.: Mějte pokoj s
nem, £. j. s představenými svými na dobré
míře bývejte, ono nedorozumění a hamary
mezi vámi a jimi zašlé, by všemu blahému
působení u vás překáželo. Avšak lépe čtou
jiní rkp. mějte pokoj mezi sebou či vespolek

ěv čavrořo místo aůroře a tomu výkladu

ta

ké hoví celé rčení řecké. Jak jinde na př.
2. Cor. 13, 17., tak i tuto ku konci listu
ku vzájémnému klidu a pokoji apoštol na
pomíná.
Přičiňuje jiná napomínání. o nichž se
myslí, že se presbyterů před jinými týkají,
ač Pavel z nich ani jiné docela nevyjímá
vůbec mluvě: Prosíme pak vás, bratří, kárejte
nepokojné t. j. lidi nekolné, zahálivé, všetečné,
jenž pod rozličnými záminkami kramoly spůso
bují a pokoj veřejný ruší, povinností svojich za
nedbávajíce. Jsouť to titéž lidé, o nichž výše
4, 11. pokládá, že se zahálce oddali. V ř.
t. stojí nepořádné, t. j. jenž řádu svého ne
drží, nébrž strhujíce se ho všelijak ostudy
tropí. Dále velí: těšte malomyslné, choulostivé;
bázlivé, strašlivé, kteří hned mysl tratí, když
nebezpečí neb pokušení na ně naléhá, kteří
se náramně hned smutku oddávají a druhdy
v pomoci a přispění Božím se rozpakují.
Dále velí: ujímejte se slabých, jenž ve víře
nedobře jsou vycvičení a vemravech pokroku
velikého neučinili. Rom. 14, 1.2. velí: Mdlého
u véře přijímejme a Rom. 15, 1. opět napo
míná: Máme pak my silnější snášeti mdlobu
mdlých a nestatečných a ne sami sobě se za
libovati. Jiní o nemocných a neduživých to
vykládají, leč předešlývýklad lepší jest. Dále
káže: Velikodušně, dřouhomyslně se mějte ku
všechněm vlídně, shovívavě, trpělivě, nebuďte
nevrli a popudlivi, nébrž smířlivi a odpu
stivi; má zajisté křesťan lahodu ke vše
chněm provozovati Tit. 3, 3. Velí pak, aby
se ke všechněm tak chovali, netoliko k těm,
o nichž mluvil, k slabým atd., nébrž bez
rozdílu k lidem všechněm, ana ctnost ta jak
všem potřebna jest, tak i ke všem se provo
zovati má.
V dlouhomyslnosti té se již ale obsa
huje také samo sebou, že člověk mstíti se
nemá. Tudy vece dále apoštol: Hleďte, aby
nikdo zlým za zlé neodplácel, nébrž vezdy toho,
co dobro jest, vyhledávejte k sobě vespolek a
ke všechněm. Fleďte praví, vizte, prohlídejte,
aby ukázal, že v té věci potřeba opatrnosti,
obezřetnosti a přemáhání sebe samého. Msta
zdála se býti pohanům věcí dovolenou a tudy
praví: vizte, aby snad vás mstivost lidské
přírodě tak přirozená neuvlékla a neuchvá
tila. Ovšem ale nemíní apoštol, že by potre
stání zločinů staveno býti mělo. Naopak mají
vezdy vyhledávati dobra k sobě vespolek a ke
všem, t. j. mají při každé příležitosti co nej
více pilni býti dobročinosti, netoliko k věří
cím nébrž i k nevěrcům. Tak obyčejně se
vykládá věta poslední; „jiní ale přece slova
70 dyaíov neberou 0 dobročinnosti, nébrž o
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Boží v Kristu Ježéší, poněvadž vůle B. v
Kristu složena jest a od něho lidem zvěsto
vána byla. Kteří slovo čo ke všem přede
šlým napomenutím od v. 14. táhnou, ti buď
vyhledávejte zní v ř. t. Ouwoxershoňte,shánějte
se, pronásledujte se, t. j. s celým úsilím dy rozumějí vůlí B. vůli B. myslnou, t. j. radu
chtěte a se snažte. Ostatně Pán sám Mť. 5, Boží, což ale se protiví bezčlennému slovu
44. velí: Já pak pravím vám: Milujte nepřá Pěhnua, buď vůli B. konavou a dávají vůbec
tely své, dobře čiňte nendvistníkům svým, a mo tento smysl: Všecko to, k čemu vás napo
dlete se za ty, co vás pronásledují, abyste byli mínám, nejsou moji příkazové, nébrž Boží,
syny Otce v nebesích, Již pak když při ne daní nám od Krista P. Leč výklad užší jest
přátelích nejednou se nahodí, že od nich dopadnější.
Ješto ale, jak Rom. 8, 16. 26. praví, mod
musejí trpěti příkoří a protivenství, tehdá
nemají se nad tím a vůbec co křesťané nad litba z Ducha sv. se prýští, tudy přičiňuje
ničím truditi a truchleti. A proto dí: Vezdy | snadným přechodem o darech Ducha svaté
se radujte totiž vniternou radostí také v sou
ženích, vědouce, že všecky příhody člověkům nepohrdejte. Duchem. rozumí dary Ducha sva
křesťanům k dobru sloužiti musí. Podobně tého, co v prvé církvi se vyskýtaly, k užitku
Filip. 4, 4. Napořád se v Pánu radujte. Po církve dávány bývajíce. Jsou milodarové ti
volání k víře a k věčné slávě neustálým před dar uzdravování, dar jazyků, dar proročí,
mětem duchovné radosti a rozkoše býti může vykládání řeči a jiní duchodarové, jež apo
křesťanu každému. Ale i cestu ukazuje, kte štol v I. listu ku Korinťanům místněji vy
rak se mají při radostivosti udržovati, an dí: pisuje 1. Cor. 12, 7. n. Velí ducha neuhá
šett a rozumí, aby nebránili nikomu při ve
Bez přestání se modletee © tom učil také
Pán Luc. 18, 1., že potřebí vezdy jest se mo řejných shromážděních vůbec a veřejně to
dliti a nikdá neoblevovati. Euchité, jenž do pronášeti, co jim od Ducha svatého dáno
slovně ta slova brali a tudy jediné modlitbě bylo, buďto již výklad nějaký, buď mluvení
se oddávalh pracovati nedbajíce, od církve jazyky cizými, buď zvěstování tajných věcí;
vyobcováni byli. Ale není také dosti jenom nebo kdo v těch věcech jiným překáží, ten
o smyslu a vniterném úmyslu to vykládati. Ducha svatého uhdáší; rčení vzato odtud, že
Béře věc tu jak výše Ef. 6, 18. a jinde o Duch svatý na den letničný ve spůsobu 0
častém modlení a slovo bez přestání nadby hnivých jazyků sstoupil. Ovšem pak i ten
Ducha svatého uháší, kdo podnětům a po
tečně a přesažitě se béře.
Ale modlitba se také vynořuje díkův nukům Ducha svatého se příčí a hříchy svý
činěním, aniž bez díků činění obejíti se může. mi se jeho přítomnosti nehodným činí. Po
A proto dí apoštol: Ve všem díky číňte, nebo kušení jest rovno větru a nedáš-li pozor,
to jest vůle Boží v Kristu Ježíši o všech vds. brzo zhasí lampu milosti Boží v tobě; 1
Praví ve všem, t. j. ve všelikém poměru, v zavírej a zatýkej otvor, aby vítr ten do tvé
radosti i žalosti ; ř. dv zavrí nedí zsol zavroc lampy přístupu neměl. Otvorové jsou oko
ze všeho ač rozdílu v tom velikého nezabíhá. a ucho; i nedávej jimi vcházeti duchu ne
Ve všech radostných i smutných okolnostech pravosti, něbrž zatýkej, zamykej a zavírej
Bohu díky vzdávati máme. Sv. Basilius praví: přístup. Uhání-li tě někdo, zatkni ústa a
Sedaje k stolu modli se, jedě děkuj dárci. nemluv atd. praví Chrysostom. Vnukání Du
Oblekáš-li se, čiň díky a rostiž v sobě vděč cha svatého, vece týž Zlatoúst, jsou lampy
nost k Bohu, jenž dal ti přiměřenýpro zimu a světla, jenž člověku v noci života tohoto
Tak
1 léto oděv. Když den se skončil, Bohu děkuj, cestu k nebeské vlasti ukazují
že ti poskytl denního světla a když věčer na vůbec o darech Ducha sv. mluví a všechny
hvězdy pohlídáš, padni před Bohem a klaněj ty dary jeho zahrnuje. Zdálo se mu ale po
se tomu, jenž všechny věci tak moudře spo třebno býti o zvláštním Ducha sv. daru ještě
řádal atd. To pak proto činiti sluší, že čo místněji dotknouti, což činí, an dí: Proroctvém
Jest vůle Boží. To t. j. díků činění, ač jiní i nezhrdejte. Slyší pak proroctvím vůbec proná
výšeji slova bez přestání se modliti ano i šení a vynořování tajných věcí, buď budou
všechno sem potahují a zahrnují, co se ode cích, buď přítomných, buď tajemných nauk,
Pavla od v. 14. ode slov: Prosíme pak vás které člověk z nadchnutí Ducha sv. ve shro
povídá a předkládá. Avšak, zdá se, vidí ti mážděních přednášel. Takových řečí nemají
dobře, kdo čo jenom k díků činění potahují.
sobě za málo pokládati, nad to pak jimi po
A tu vece, že to jest vůlí Boží, aby vezdy hrdati, nébrž vysoce si jich vážiti. Viděti,
ve všech příhodách díky vzdávali, a že tudy že nějaké znevážení daru proročího mezi
jim to činiti náleží. Praví pak býti to vůlí Soluňany zavládlo bez mála. pro některá
dobru mravném Gal. 6, 10. a mají za to, že
apoštol tu od zvláštního předpisu ku všeobec
nému přikázání pokračuje. Co jsme přeložili

©

ho,
an
vece:
Ducha
neuháše
proro
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z nich nadužití, an klamači někdy samo
zvaně a lestně sebe za Duchem svatým na
dchnuté vydávali řečmi takovými svých věcí
hledajíce aneb jiní oklamanci a sebesvůdco
vé přízraky a vidma své obrazivosti za vý
plynky Ducha svatého vydávali 2. Thess.

zachováno bylo, Pokojem vniterný pokoj roz
umí a vzniklý odtud pocit blaženosti, tak že
pokoj tu téměř toli jest, co spása a Bůh se
Bohem spásy zove, poněvadž lidem spásu strojí
a spásy dopomáhá. Jest to pokoj ten, 0
němž dí Pán Jo, 14, 27.: Pokoj svůj dávám
vám. Ale všeliká bláha a spása křesťanská
spočívá v křesťanství na svatosti života, ku
které byl výše 4, 7. napomínal. I tu želá
posvěty té jim na Bohu a dí posvětiž vás
úplně, dokonale, docela, veskrze, všelijak, a

©předpis:
Všeho
zkušujte,
dobrého
sedržte.

Všeho t. j. co ti prorokové za mluvu Ducha
svatého vydávají; té jejich řeči zkušujte,
praví, zdali totiž s písmem sv. a s naukou
pravou v církvi Boží kázanou souhlasí a mo vším během, všestranně; prohlídá k tomu,
hou-li za výroky Ducha Božího se považovati, co pověděl výšeji 4, 7., že nás Bůh k svato
čili jen výmyslové to jsou lidští. Velí tu, co sti povolal.
přikazuje místněji a světlejí 1. Cor. 14, 29.
Co slovy těmi vůbec želal, toho jim nyní
Proroci dva neb tři ať mluvé a jiná nechťroz ještě podrobněji přeje, to, což úhrnem byl
suzují; ovšem těm náleželo souditi, kdo měli pravil, po částkách rozbíraje, an dí: aby celý
dar 1. Cor. 12, 10. rozeznávání duchů. Není duch váš 1 duše a tělo bez úhony při příští
tedy řeč o tom, žeby člověk rozumem svým Pána našeho J. K. zachováno bylo. Slovo celý
nauku křesťanskou posuzovati mohl; nébrž či celistvý, úplný 040xAnoos patří ke všem
řeč jest jenom o posuzování proroků, těch, třem substantivům, k duchu, duši i tělu. Du
jenžto za Boží proroky se vydávali a ani chem rozumí vyšší mohutnosti ducha, myslnou
o těch nemohli jiní lidé leč toliko ti soud člověka částku, dusí rozumí nižší stránku ži
vynášeti, kteří darem rozeznávati duchy na vota lidského, kterou máme společně se zví
dáni byli. Velí pak, ješto lichoproroci oše řaty, jako jest sluch, zrak, čich, hmat atd.
metně liché věci přednášeli, jenom toho co Duch pak bude bezúhonen t. j. svat před
dobro jest se držeti, co jakožto výprysk Ducha Bohem, a takový, že se mu žádné hany dáti
sv. osvědčeno bude, to z prorockých řečí nemůže, když se Bohu a pravdě Boží neu
přijíti mají, věcmi ostatními ale, co by ně stále a upřímně zcela podrobovati bude; duše
kteří samozvanci o své ujmě vyjevovali, opo bude bez úhony, když duchu Bohem vedenému
mítati a je zavrhovati mají. —
poddána bude a tělo bude bez úhony, když
Od těchto zvláštních předpisů apoštol žádný díl a úd jeho k zlému nebude upotře
opět ke všeobecným napomínkám přechází a ben. Zádá tedy Pavel, aby ve všech úmy
pobudku bera od slov co dobro jest drěte, velí slech a snahách ducha, ve všech žádostech
především : Ode všeliké tvárnosti zlé se vystří a pochotech duše a ve všech údech těla se
hejte. Nejednou lichoproroci brali na se tvár zachovali tak, aby ovšem před soudem Pána
nost pravých proroků a museli teprv od ro našeho J. Kr. obstáti mohli bez úhony a S
zeznavatelů duchů odkryti a odhaleni býti. dobrým svědomím. Dělí pak člověka na tro
I velí tedy nejenom všeho zlého se vystříhati, jici proto, aby tím důrazněji vytknul jim po
nébrž %vší tvárnosti zlé, t. j. i toho, co 0 vinnosti úplného a vniterného posvěcení po
sobě samo zlem není, avšak od jiných za věc dlé celého člověka ve všech částech jeho,
zlou se klade. Jiní raději místo tvárnosti aby ovšem ozfejmělo, že není dosti čisto za
překládají spůsobu, druhu a praví býti smysl chovati tělo, nébrž že i vyšší 1 nižší mohút
ode všeho druhu zla se zdržujte,t.j. netoliko nosti a stránky ducha lidského, mysl a vůle
ve skutcích, než i v myšlénkách, netoliko, co 1 smyslové vněšní 1 vniterní bez úbony se
samozřejmo jest zlým, nýbrž i co toliko v zachovávati mají, což se stává, když duch
křesťanské víře zlým býti se poznává. Leč Bohu, duše a tělo duchu se podrobuje. Tri
není rozdíl ten tak veliký, ač ovšem slovo chotomie tato jest více rhetorická než dog
sldos nikdá tvárnost neznačí, nébrž spůsob, matická ; vzata jest z obyčejného tehdejšího
druh. —
mluvení, do něhož bezmála z platonismupři
Poněvadž pak všeliké vzdělávání a sta jata byla. V dogmatickém obledu přichází
vení bez Boha se nedaří a všeliké napomí u Pavla dichotomie 1. Cor. 7, 34. 2. Cor. 7,
nání bez pomoci milosti Boží by nadarmo a 1., kdež klade ducha a tělo (pleť) co části
na prázno splynulo, tudy apoštol přičiňuje 0 člověka o duši neklada, nébrž ji slovem ďuch
té milosti Boží, jí Soluňanům v hojné míře pojímaje. Také nejedno se nalezá místo, na
želaje: Sám pak Bůh pokoje posvětiž vás ú němž slovo duše Wvy1 znamená toli, co na
plně, aby celý duch váš i duše a tělo bez ú jiných místech zeÚra, značíc vyšší mravnou
hony při příšů Pána našeho Ješíše Krista a rozumnou stránku člověka. Tak v 2, Cor.
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12, 15. praví, že se rád obětovati chce za
duše jejich. V listu k Hebreům praví, že du
chovní představenci bdí pro duše věrců
vzěo TWvWyyov; a jestliže Pavel jinde du
cha a duši dělí 1. Cor. 2, 14. 15. 44.

46. stává se to z jiných než dogmatických
příčin.

Takové bezúhonnosti od Boha jim Pa
vel přál a žádal ne maní, nébrž s celou nadějí,
že se jim Bůh v tom docela propůjčí. Dí:
Věren jest, jenž povolal vás, jenž to také u
činí. Tak i Ez. 37, 27. slíbil Bůh: Ducha
svého dám ve vás a učiním, abyste chodili
na cestách mojich a spravedlnost mou činili.
Bůh povolal Soluňany k říši Kristově a k
věčné jeho slávě, a tím se jim zamluvil, že
jim, jestliže z jejich strany na ničem nesejde,
slávu věčnou v úděl oddá, i ovšem doufati
lze od něho, že je docela podle ducha, duše
1 těla bez úhony zachová, t. j. že jim vytr
valosti propůjčí. Podobně dí 1. Cor. 1, 9.
o Bohu, že je utvrdí až dokona v bezúhon
nosti, an věren jest.

Ještě k závěrce dodává některá napo
menutí. Především žádá: Bratří, modlete se
za nás; jak i jinde Rom. 15, 30. Ef. 6, 19.
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Col. 4, 3. 2. Tes. 3, I. to činí; ovšem oto
se modliti měli, aby slovo Boží se rozmá
halo a všelijak rostlo. Dále velí: Fozdravte
všechny bratry polibenémsvatým. Jinde praví:
pozďravte se vespolek Rom. 16, 16. 1. Cor.
16, 20. 2. Cor. 13, 12., an tu dí: pozdravte

bratry t. j. spolubratry a viděti, že list náš
svědčil předstojcům církve. O svatém polí
bení již Rom. 16, 16. stojí, že muži mužům,
ženy ženám je dávali na znamení lásky v
Kristu; ve východní církvi se posud o vzkří
šení Páně ten obyčej zachovává. Poněvadž
pak předpisové v listu našem zahrnutí velice
jsou důležiti a některým údům církve Solun
ské nevyhnutedlně potřební byli, tudy apo
štol prosí úsilně těch, jež předešle již oslo
vil, představených církve té: Zapřísahám
vás skrze Pána, aby se četl list tento všech
něm svatým bratrům. Zapřisahám t. j. zava
zuji, zaklínám, velice prosím, horoucně žá
dám, nebo potřeba jest, aby obsah listu toho
všechněm byl oznámen, aby ti, jichž se týče,
se napraviti mohli. Ostatně zavírá list oby
čejným během, an dí: Mílost Pána našeho J.
K. buď s vámi Amen želaje jim všehodobra,
kteréhož nám Kristus vydobyl a v církvi po
skýtá. —

SV. PAVLA
LIST II. K SOLUŇANŮN.
PŘELOŽEN A OBŠÍRNĚ VYLOŽEN

PRACÍ

DR. FRANTIŠKA SUŠILA,
NĚKDY PROFESORA THEOLOGIE A Č. KANOVNÍKA V BRNĚ.

List II. k Soluňanům.
Porovnáme-li list druhý k Soluňanům
s listem prvním předešlým, musíme uznati,
že list náš nějakým doplňkem a docelkem
listu onoho jest. V listu prvém jedná Pa
vel všady o začátcích církve a uvádí jim na
pamět, jakým během evangelium přijali; v
listu druhém hned na samém začátku 0 po
kroku v křesťanském životě se mluví. List
druhý se táhne 2, 15. k listu dřívěji k 90
luňanům danému: co Pavel v druhémlistu
o nebrzkém příští Páně 2, 3. n. praví, to
co hlavitá část a co dogmatický rozvoj na
uky 4, 12. n. pronešené k dotčenému mí
stu prvého listu hledí, i to, co o neklidných
lidech 3, 6. n. připomíná, list první před
pokládá. Viděti z toho, že okolnosti listu
druhého v nejedné straně s okolnostmi li
stu prvého se shodujíce nadesýlají pokroči
lejší stav církve Soluňské, avšak stav tako
vý, Jenž nedlouho po stavu předešlým li
stem vylíčeném nadešel. Nacházíme při a
poštelu také v listu druhém ještě Silu a
Timothea 1, 1., jak se nacházeli u něho i
dřívěji 1. Thess. 1, 1. a ovšem list náš tedy
psán byl za onoho půldruhaletého pobytu
Pavlova v Korintě, kdež s ním oni dva na
vinici Páně pracovali. Později po vyjití a
poštola z. Korintu Act. 18, 18. již obou
dvou těch druhů společně při Pavlu nena
lezáme více. Timotheus sice Act. 19, 22.
v Efesu s Pavlem se náchází, ale o Silvánu
již nikde v listech Pavlových aniž pak ve
Skutcích apoštolských se zmínka neděje.
Psán tedy list náš leta 53. za prvního po
bytu Pavlova v Korintě; jiných zpráv z
přípisu, dle nichž list náš v Athenách aneb
jinde vyhotoven byl, lépe jest pominouti
mlčením, ješto zhola bezdůvodny jsou.
Nakládá dotčené době také stejnost ná
mětku a záměru, jakým se Pavel k sepsání
listu navozoval. Ač Soluňané v křesťan
ské víře v nejedné stránce pokročili, ve víře
se utvrdili, jí při všech svízelech a proti
venstvích věrni zůstávajíce, jednak zavládala.

u nich domněnka, že den Páně za nedlouho
přibude a ovšem denně je překvapiti může.
Obavu tu množili někteří lichoučitelé hono
síce se nějakým zjevením Božím, ano (2, 2.)
*1 list na jméno apoštolovo podmítnuvše, v
němž prý apoštol sám o nenadále brzkém
příští Páně mluví; bezmála se také na ústné
rozmluvy Pavlovy odvolávali a výroky jeho
v prvém listu o náhlém příští Páně 5, 2. n.
položené k svému smyslu natahovali a pře
krucovali, obzvláště 1. Thess. 4, 15. blízi
příchodu Páně dovodíce, an Pavel tam mlu
viti se zdá takovým spůsobem, jakoby sám
ještě vrstevníky dne Páně dočekati se dou
fal. Z takovéhoto domnění o brzkém a
blízkém příští Páně nejední nepořádkové po
vstali, jež Pavel sice již ve předešlém listě
káral, ale kteřížto se nyní zmohli v té míře,
že životu církevnímu nebezpečnými se býti
ukázali. Někteří z novoobrácenců pod vše
lyakým pláštěm zahálce se docela oddali,
z lásky blíženské nectně kořistíce, od jiných
se živiti dávajíce a víru křesťanskou všeli
jak ve zlou pověst přivádějíce. I byla 0
všem svrchovaná potřeba, aby apoštol oněm
bludům a těmto neřádům naproti se po
stavil.
A v tom se skutečně záměr a účel toho
listu spatřuje, jenž tudy trůj byl, poněvadž
kromě 1. vyvrácení bludů a 2. pokárání ne
pořádku, také 3. některá jiná napomenutí,
ano i některé pochvaly přičiniti potřebí se
apoštolovi vidělo.
Z toho již také odsah listu toho poznán
býti může; vine se třemi kapitolami, z nichž
prvá obnáší propravu, druhá dogmatickou
a třetí kapitola paraenetickou i mravnou
částku obsahuje. Po obyčejném pozdravení
1, 1. 2. a po učinění díků Bohu ze vzrostu
Soluňanů ve víře a lásce 3. chválí apoštol
vytrvalost jejich a těší je slibujíc jim, že
druhdy za to od Boha odplatu vezmou, když
Kristus přibude ve slávě se svatými svými,
což pronásledovatelům k velkým splyne stra
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stem 4—12. Ale není den ten příchodu
Páně tak blízek, jak o tom někteří mezi ni
mi sní; on nepřijde, leč dříve se vyskytnou
některé události a jmenovitě nedříve, než
odpad a než člověk hřícha se zjeví, jehož
předznaky ovšem se ukazují, avšak úplnému
výskytu jeho závada ještě v cestě stojí 2,
1—7. Týž nepřítel Kristův a Protikrist ve
Jikou část křesťanstva rejdy a šmejdy svý
mi po sobě potáhne, avšak ode Pána za
své vezme 2, 8—12. Ku paraenetické části
přešed 2, 13. n. napomíná nejpříze, aby se
drželi víry přijaté 2, 13—17., žádá 3, 1. 2.,
aby se k Bohu modlili o rozšíření skrze ně
ho evangelia a vyjeviv svou 0 nich k Bohu
důvěru 2, 3. n. vystříhá jich ode vší zahál
ky, žádá je, aby s lidmi takovými žádného
společenství neměli 6—15. Následuje 16.
|
n. vlastnoruký pozdrav a dvojité želání.

List náš bez přítrže a beze všeho po
chybování vezdy a všady v církvi za authen
tický plod držán a jmín byl; svědčí proň
Ireneus h. 3, 7. 2., Klement Alex. str. 5,
554 p., Tertullian res. carn. 24., překlad la
tinský i syrský a kanon ve zlomku Mura
toriově vyskytlý. 1 není tudy potřebí oblé
dati se a všímati sobě výmyslů někte
rých kritiků, jimžto se zachtělo pochybovati
o listu. našeho authentičnosti pro pouhé
vrtochy, na př. proto, že jinde než Z, 4. n.
apoštol Pavel o antikristu nemluví; jakoby
byl kdy hodlal celou nauku v listech svých
vystihovati a jakoby nebyl musel o tom v
Jistu našem pro vzniklé mezi Soluňany hádky
mluviti.
O jediné dogmatické stránce 2, 4. n.
výše již dotčeno.

Hlava I.
Pozdraviv Soluňany 1. 2. obyčejným pozdra
vením, děkuje Bohu za stálost a vytr
valost jejich 3. 4., načež odkazuje na
příští Páně a na odplatu tehdá všem
dobrým a na pokutu všem zlým odmě
řenou 5—10. Posléze je ujišťuje, že
utvrzení a dokonáné jich neustálým před
mětem modlitby jeho jest. 11. 12.

ha odplatiti soužením sužovatelům va
šim, 7. a vám sužovancům (odplatiti)
odpočinkem s námi při zjevu Pána Je
žíše s nebe s anděly moci jeho, 8. v
plameni ohně, když uvede pomstu na
neznatele Boha a na neposlouchatele
evangelia Pána našeho Jesu Krista, 9.
kteřížto
pokutu podstoupí záhuby věčné
1. Pavel a Silván a Timotheus
církvi Solunské v Bohu Otci našém a ode tváře Páně a od slávy moci jeho,
Pánu Ježíši Kristu. 2. Milost vám a 10. když přijde, aby oslaven byl ve
pokoj od Boha Otce našeho a Pána Je svatých svých, a obdiven byl ve všech
žíše Krista! 3. Děkovati musíme ve co uvěřili, — neboť jste uvěřili svěde
ctví našemu k vám — dne onoho, 11.
zdy Bohu z vás, bratří, tak jakož dů
stojno jest, ana velmi roste víra vaše Pročež také se modlíme vezdy za vás,
a oplývá láska jednoho každého z vás aby udostojnil vás povolání svého Bůh
k sobě vespolek; 4. tak že i my sami náš a naplnil všechno zalíbení dobroty
S vámi se chlubíme v církvích Božích a dílo víry v moci. 12. aby oslaveno
pro trpělivost vaši a věrnost a ve všech bylo jméno Pána našeho Jesu Krista ve
pronásledbách vašich a sužbách, kteréž vás a vy v něm podle milosti Boha na
šeho a Pána Jesu Krista.
snášíte, 5. na znamení spravedlivého
soudu Božího, aby jste udostojeni byli
Počíná Pavel list tento podobným jak
království Božího, pro něž i strádáte ; jiné listy spůsobem a přípis našeho listu
6. jestliže přece spravedlivo jest u Bo- | týž jest téměř, jaký jest při listě prvém,
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Di: Pavel a Silván a Třmotheus cérkvi So
lunské v Bohu Otci našem a Púnu Ježíši

Kristu.

Rozdíl jest jenom, že tuto k slovu

v Bohu Ótecť přičiňuje slovo našem, což 1
jinde činí Rom. 1, 7., I. Cor. 1, 3., II. Cor.

1, 2. atd., namítaje tím, že Bůh nás v Kri
stu přijal za syny svoje a že tudy té slávy
hodnými se máme zachovávati. I tu želá
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sky jejich děkuje. Dí, že oplývá láska je
dnoho každého z nich vzájemně, druha ke
druhu. Má na mysli dobrodiní, jimiž So
luňané obmýšleli chudé lidi; ač ovšem vše
liká úslužnost a ochotnost slovy těmi se
vystihuje. Již v předešlé epištole chválil
víru a lásku Soluňanův; tu chválí vzrůst
těch ctností a ovšem dává příklad a napo
menutí, abychom i my v obou ctnostech
vzrůst denně přibírali. Slova jednoho ka
ždého z vás zvyšují pochvalu naskytajíce,
že nikdo od lásky se nevyjímá, nébrž že i
nejmenší úd církve jí přiúčastněn bývá. A
ten pokrok v životě křesťanském takovou

©Soluňanům:
Milost
vám
apokoj
od
Boha
Otce našeho a Pána Jesu Kr. Slovo ruov
(Otce) našeho vypouští se sice v některých
rukopisech, na př. BD; avšak se jinde na
př. v N. nalezá a ovšem jenom tam, kde ho
není, nedopatřením opomenuto bylo. K slo
vům želání Pavlova, jenž obyčejná jsouc
již hned R. 1, 6. od nás vysvětlena byla,
a usilují o milost pánů a velmožů; což
teprv milost Boží? Kdož by o tu nežádal?
Proto Pavel všady na začátku listů svojich
želá milost od Boha a od Krista těm, jimž
list jeho svědčí. Tím chce je sobě k těm,
jež před sebou má, napomínkám nakloniti,
aby se z nich nevytahovali. Za touže pří
činou k nachýlení sobě myslí a srdcí Solu
ňanů počíná apoštol s nějakou jich pochva
lou, an dí: Dékovati musíme vezdy Bohu z
vás, tak jak slušno jest, ana převelmi roste
víra vaše a oplývá láska jednoho každého
z vás vzájemně, vespolně. Mluví v plurále
musíme, ješto list. svůj také jménem Šilvána
a Timothea posýlá. Jak jinde v listech, i
tuto po svém pozdravení se vylévá v činění
díků a podnět k němu béře z duchovních
dober čtenářům svým od Doha udělených.
Vece. muséme děkovati a tím vytýká pod
mětnou povinnost onoho děkování a vniter
nou pobudku, která jej k děkování Bohu
pudí. Dálejšími slovy tak jak slušno jest
nevystihuje míru a velikost díkův, jakoby
chtěl říci, že díky naše musejí odpovídati
velikosti dober od Boha přijatých; toť 0
všem i nemožno. Nébrž slovy těmi jak slu
šno jest vystíhá apoštol objektivnou sluš
nost a příměrnost děkování toho a chce říci,
že ovšem slušná věc jest za dobrodiní vzdá
vati díky. Příčinu a důvod takového děko
vání klade, an dí: ana převelmi roste víra
vaše a oplývá láska vaše vzájemně. Převel
mi, náramně, nesmírně roste a zmáhá se
víra vaše, vece, a zří k tomu, že vezdy více
a více V ní se utyrzovali a nade všemi
nesnázemi a závadami vítězili, ničím se od
Krista odvésti nedadouce. Víra roste, vece
svatý Zlatoúst, když pro ni trpíme a to jest
znamením rostu, když v čas vichoru, pří
valu, bouře a příbojů člověk neviklá se a
nevrtlá. Ale netoliko z víry, nébrž i z lá

radostí naplňuje srdce apoštolovo, že neto
liko Bohu díky činiti, nébrž i před jinými
církvemi se chlubiti a honositi se puzena
cítí. Proto vece dáleji: Tak že t my samť
vámi se chlubíme v církvech Božích pro trpě
bivost vaši a víru ve všech pronásledbách
vašich a sužbách, kteréž snášíte. Slovo tak
že hledí k slovům roste a zmáhá se víra
vaše a láska; nebo vzrůst ten příčinu dá
val Pavlovi honositi se jimi u církví jiných.
Dí: č my samí totiž pohnuti se cítíme vá
mi se honositi, poněvadž prohlídá ke dru
hým lidem, jenž tolikéž činí. Církve Boží,
u kterých se Soluňany honosí, nejsou jiné
leč Korintská a církve filialné z ní povsta
lé. Honosil pak se před těmito Soluňany
pro trpělivost a věrnost ve všech proná
sledbách a sužbách. Předešle chválil víru a
lásku jejich; nyní chválí trpělivost a věrnost
jejich, že totiž trpělivě snášeli všechna pro
následování a vůbec sužby ty, jimž pro víru
svou podléhali, aniž se tím ve své ke Kri
stu vérnosti másti a viklati dávajíce. Podle
toho béřeme slovo zícrw, fides, v jiném
smyslu, nežli se ve verši. předešlém béře ;
víme zajisté, že Rom. 3, 3. a jinde slovo to
věrnost znamená a význam ten i tuto při
jíti potřeba se ukazovati vidí. Jiní ale
přece ostávají při témže významu, v jakém
se ve verši předchozím slovo to béře a pra
ví, že apoštol k trpělivosti věru přičiňuje,
poněvadž víra člověka obzvláště k vytrpení
svízelů a sužeb podněcuje a pobádá. Slovo
ve všechněch zří ku prvnímu slovu toliko,
jak z přidání artikulu před slovem O4/weo:
viděti. Přidává kteréž snášíte v présentě;
přestalo poněkud pronásledování, když apo
štol prvý list psal, nyní, an jal se druhý
psáti, opět vypuknuvši.
Ale apoštol to jejich těch pronásledeb
snášení obracuje ku potěše jejich, jakož i v
skutku jim ku potěše sloužiti mohla. Praví:
na znamení spravedlivého soudu Božího, aby
jste udostojem byli královstvé B., pro něž
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strádáte. Vaši svízelové jsou důkazem, jsou
znamením, že druhdy Bůh spravedlivý soud
dne posledního zavede; ten pak soud zave
den bude, aby jste udostojení byli království
Božího. Tím vaším věčným oblažením ukáže
se býti spravedlivým soud Boží, jenž se na
den poslední vyskytne. Takto v. 5. k celé
větě předešlé se táhne a slova aby jste udo
stojení byli atd. poutají se ku bezprostředně
předcházejícím slovům: na znamení sprave
dlivého s. B. — Smysl: soužení vaše jsou
jistým důkazem a znamením, že druhdy soud
spravedlivý býti musí; nebo když lidé dobří
a zbožní podléhají sužbám v tomto životě,
ovšem patrno a průvodno jest, že jiný život
býti musí, v němž dobří odměnu, zlí pokutu
vezmou; nebo bez takového narovnání by
minula spravedlnost Boží 1. Cor. 15, 19.
Když zajisté vidíme, že lidé šlechetní od bez
božných utiskováni bývají a že tito lidé zlí
netoliko trestu žádného nezakoušejí, nébrž
raději šťastně žijí, tu jasně poznatl musíme,
že nastane druhdy soud, na němž každému
spravedlivě odměřeno bude, čeho zasloužil.
Jiní slova: abyjste udostojeníbyli království B,
táhnou ke slovům předešlého v. kteréž snášíte,
pravíce, že se udává cíl a záměr snášení ta
kového, an snášejí ta soužení proto, aby do
šli slibů Božích trpělivosti učiněných; ta
kovým spojováním slova: na znamení spra
vedlivého soudu za pouhou vložku odbývati
musejí, což se souvislosti příčiti zdá. Opět
jiní soudem rozumějí nynější Boží na zemi
s pobožnými lidmi nakládání a udávají smysl.
Utrapy vaše jsou důkazem, že řízení Boží s
vámi spravedlivo jest, ješto Bůh vás těmi
strastmi jak zlato v ohni očistiti, upraviti a
věčné slávy uhodniti ustanovil, poněvadž to
liko skrze soužení slávy dojíti můžeme act.
14, 21. Avšak takový výklad odporuje ne
Jenom tomu, co ihned v násl. verši se praví,
kdež slovo souď očividně o budoucím dni
soudném se béře, nébrž protiví se také ar
tikulu 74s před slovy dixa/mg zpícems, z něhož

viděti, že o povýtečném dni soudném tuto
řeč jest. Tudy první výklad předkuje. Při
dává pak ještě pro lepší vytknutí slova: pro
něž 1 strádáte t. j. pro dosažení království
béřete na sebe strasti a sužby, které na vás
připadají a vytrváním svým v těch dotkli
vostech dokazujete hodnými se býti věčné té
slávy, projevujíce, že vám Kristus a víra
jeho nade všecky věci jest dražší a milejší.
Ta slova musela k nemalé útěše slouži
ti Soluňanům a ovšem upevňovala víru jejich
a naději. Jednak nepřestává apoštol na holém
věci té předložení, nébrž ji šířeji rozvinuje,
odkazujíc vůbec k odplatě, která sprave

dlivou měrou v den soudný rozdána bude.
Vece: Ač jestliže spravedlivo jest u Boha od
platiti soužením sužovatelům vašim a vám su
žovancům odpočinkem s námi při zjevu Pána
našeho J. K. s nebe s anjely moci jeho; čá
stice ač jestliže neuvádí nějakou pochybnost,
nébrž očitě jemnému důvodění slouží, zane
chávajíc vlastnímu úsudku to, o čem nikdo
zhola nepochybuje. Podobně Rom. 8, 9. 17.
a tudy ač jestli spravedlivé toli značí co: pře
velmi a jediné spravedlivo jest. Dovolává se
spravedlnosti Boží, jenž každému dle zá
sluhy spravedlivě odplatí; z čehož plyne, že
dobří skutkové záslužní jsou, ješto Bůh dle
slov Pavlových jak zlým pokutu pro nepra
vostu, tak dobrým slávu pro ctnosti dá. Su
žovatelům jejich se dostane soužení, jim pak
se dostane oddechu, odpočinku, ulevení, t.j.
pokoje, ulehčení, úlevy, občerstvy a osvěhy.
Záporně vyličuje slávu věčnou Co ulevení
ode strastí, svízelů a pronásledeb. Toho pak
se jim dostane, dí, s námt, s apoštoly, kteří
rovně všelijakým strastem, útrapám a proti
venstvím podleháme. Slovo to nemálo ku
potěšení Soluňanům sloužilo. To pak naro
vnání se stane v den zjevu Pána n. J. K.
s nebe s anjely moci jeho. Tím udává čas a
dobu, kdy dobří úlevy t. j. věčné slávy, zlí
pak soužení věčného přiúčastněni budou,

totiž když přijde Pán Ježíš s nebe k soudu
veřejnému a povšechnému, spolu s anjely
moci jeho, t. j. kteří moc a sílu jeho osvědčí
sloužíce jí a ve skutek ji uvodíce. Jednoho
konu takového anjelů, jímž moc Kristova se
ukáže, dotýká 1. Thess. 4, 16.
Ale Kristus netoliko přibude s anjely
svými, nébrž také, jak dále dí apoštol: v pla
meni ohně t. j. přibude Kristus s plamenným
ohněm, s ohněm horoucím; oheň ten po
slouží ku přečistě světa, k oslavě dobrých
a k věčné útrapě zlých. Jako Bůh v St. Z.
nejednou se vypisuje přicházeti s plamenem
ohně Jes. 29, 6. 30, 30. a ozvláště příchod
jeho k soudu co pochod v ohni se líčí Jes.
66, 15. Dan. 7, 9. 10. Exod. 19, 18. a j.
Co tam Bohu, to se tuto Kristu přičítá. Viz
1. Cor. 3,13., kdež se praví, že den příchodu
Páně zjeví se v ohni. Ale i o tom ještě opět
mluví, koho Kristus tehdá pokutou postíhne,
an vece: Když uvede pomstu na neznatele
Boží a na neposlouchatele evangelia Pána na
šehoJ. K. Trestance Pavel na dvětřídy roz
děluje, na neznatele Boha a na neposluchače
evangelia. Neznatelé Boha jsou pohané, jenž
v přirozené slepotě ostávají; tímto spůsobem
apoštol pohany dbyčejně označuje 1. Thess,
4, 5. Gal. 4, 8. a j. Neposluchači evangelia
nerozumějí se ti, jenž pod evangeliem se
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kryjíce, jim se V pravdě nespravují a jeho
neposlouchají; tu zajisté Pavel nemluví 0
pokutě křesťanů k jich výstraze, nébrž jich
potěšuje pro protivenství od nekřesťanůsná
šená. Rozumí apoštol neposlouchači těmi
Zady, jimž ta proti evangeliu nekolnost ode
Pavla nejednou se vytýká Rom. 10, 3. 16.j.
Místněji pak o pokutě, jenž bezbožníky
zastihne, mluví dále apoštol řka: kteřížtopo
kutu podstoupí záhuby věčné ode tváře Páně
a oď slávy moci jeho, Místo toho čte řecký
text: kteřížto pokutu ponesou či podstoupí
záhubu věčnou; zdhuba věčná jest ta pokuta,
jenž je zastíhne. Jest to ta věčná smrt, jenž
i dle tohoto místa věčně trvati bude. Sv.
Zlatoúst praví: Kdybychom vezdy na peklo
mysleli, nepřišli bychom tam tak snadno.
Proto Bůh tím trestem hrozí, čehožby ne
činil, kdyby tobě to s prospěchem nebylo.
Kdyby se ho byli báli Sodomané, nebyliby
ohněm stráveni byli. Vida velikou nádheru,
pomýšlej na říši Boží a za nic položíš ve
škeru slávu světa; postřehneš-li co hrozného,
pamatuj na peklo a smáti se oné hrůze bu
deš; zachvátí-li tě pochoť a zložádost, pomni
na peklo. Nebo jestliže bázeň lidských zá
konův nás ode zla odvracuje, čím více zpo
mínka na věčnou a nevyhnutedlnou pokutu.
Leč apoštol ještě udává o spůsobu těch
věčných pokut dále: ode tváře Páně. Slova
ta v nejednom smyslu se od vykladačů berou.
Jedni mají za to, že se jimi vytýká příčina,
kterou se pokuta ona uskuteční; leč o tom
již Pavel pravil výše %. 8. Druzí pojímají
slovo to podle času a vykládají: hned po
ukázání se tváře Páně atd. povídajíce, že
rychlost a snadnost pokutování na bezbožníky
zašlého se vystihuje. Leč výklad ten očividně
zkrutilý a ztočilý. Nejlépe se slovy těmi ode
tváře oddělení, odloučení, odehnaní slyší a
smysl jest: vzdáleni jsouce tváře Páně, ne
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s jakým účinkem potká se to přeslavné a
převelebné příští Páně na zemi tuto.
Avšak že slávou tuto sláva křesťanů se
bráti musí, viděti jest ze slov, jež ihned
klade: když přijde proslavit se ve světcích
svojich a obdiven býti ve všech, kteříž uvěřili
— neboť jste uvěřili svědectví našemu k vám
dne onoho. Očividně tedy řeč jest o oslavě

křesťanů, ač ovšem dle slov Pavlových těchto
sláva tu docela na Krista se odbleskuje, od
„ráží a odbíjí. Ve světcích či ve svatých bude
Kristus oslaven, ješto oslava jich se odlíje

na Krista, že jich neopustil, nébrž tu slávu
jim zjednal. Nebo jakož bohatstvím Páně
jsou zástupové obrácenců v Krista uvěřilých,
tak slávou jeho jest jejich druhdější věčné
oslavení a oblažení. Podobně Kristus obďiven
bude ve všech světcích, ješto to obdivování,
jenž veškeré tvory pro podivné skutky Kri
sta na světcích vyvedené zajme, na Krista
co působce a původce slávyté jejich se od
lije. Naráží Pavel na slova Z. 67,36. přepo
divný jest Bůh ve světcích svojich, jak aspoň
Jatiníci slovům těm rozumějí. "Tehdá na den
soudný se ukáže moc milosti Boží, jenž z
bázlivých lidí tak veliké a vznešené hrdiny
učiniti mohla. Bude objevená a všem na
odiv vystavená a ode všech poznávaná sta
tečnost a udatnost sv. Vavřince, jenž na
rožni pečen jsa v ohni Bohu díky vzdával
a pěl: Ohněm jsí mne zkoušel 4 nenalezl
jsi nepravosti. Tehdá se vyskytne sv. Anežka
a ku podivení bude všemu světu a ku hlá
sání slávy Pánu, jenž v takové mladici pů
sobil divy cudnosti a mužnosti. Tenkrát či
stota panen v náramných nebezpečích za
chovaná se lidem k udivování vyskytne a
výskytne se horlivost apoštolů, přísnost pou
stevníků a vůbec ctnosti všech světců a svě

tic se vyjeví a na div a podiv světu vy
jdou; a ješto všecky ty ctnosti z milosti Kri
mohouce nikdy patřiti na tvář Páně, což Ss stovy vyšly, všecko to obdivování na Krista
nemalou jest pokutou, an tvář Páně patřiti přejde a v oslavování jeho se obrátí. A ovšem
značí v bible toli co věčné slávy účastným býti i nad tím, že světci a světice své takovou
Mat. 5, 8. 18, 10. Hebr. 12, 14. a j. a tudy slávu obmyslí, lidé žasnouti a náramně di
z protivy oddálení ode tváře Páně všelikou viti se tomu budou; ješto se jim od Krista
neblahu a pokutu znamená. Ale odděleni a dostane, čeho oko nevídalo, ucho neslýchalo,
vzdálení budou %od slávy moci jeho, t.j. od ani na mysl lidskou kdy vstoupilo. 1. Cor.
slávy, jenž skrze moc jeho stvořena byla; 2, 9. Tudy Sap. 5, 2. se vystavují bezbožní
genitiv čoyvogjest genitiv původu a slávou jakožto obdivovatelé ano užasatelé pro slávu
se rozumí sláva věčná pro vyvolence od věků svatým uštědřenou: Vidouce to, vece, budou
připravená. Kteří slova od tváře Páně o se diviti náklonnosti nenadálého spasená lkajice :
rychlosti pokuty dotčené slyší, ti slávou roz To jsou, kteří nám byli ku posměchu; a aj
umějí slávu Kristovu; pouhé pátření té slávy jak jsou poctění mezi syny Božími a mezi
Páně již zahubí je, jako druhdy démonové svatými jest účast jejich.
Aby pak potěcha Soluňanů tím více se
nemohli snášeti přítomnosti Páně a jak při
začátku útrap Páně pouhé slovo jeho Já rozmoci a podnésti mohla, obracuje to, co
jsem nepřátely na zemi porazilo Jo. 18, 6., vůbec a vesměs o slávě světců pravil, k nim
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čné slávě povolal a dávají smysl: aby to na
vás z milosti a dobroty vykonal, což s strany
klade je mezi ty, jenž skutečně v Krista vás uložil. Vykladači tito dějí: stačilo pra
uvěřili a tudy oné slávě těšiti se mohou. viti: aby naplnil B. všecko zalíbení; leč po
Svědectvéímrozumí kázaní a hlásání, jímž 0 něvadž apoštolu nezdá se nikdá dosti osla
Kristovi svědčil, že jest Syn Boží a Spasitel vována a velebena býti dobrota Boží, tudy
světa; tomu svědectví o Kristu oni uvěřili. slovo dobroty i tu přičiňuje. Leč tomuto vý
K vám t. j. k vám pronešenému a vám vy kladu se příčí, že slovo dyabocivy u Pavla
danému. Leč co dělají tu slova: ďne onoho? nikdá o Bohu se nebéře, ač ovšem ve vý
a kam patří? Nejední je vázají se slovy bez sledcích sbíhají se výkladové ti oba spolu,
prostředně předchozími o svědectví k vám v ješto zalíbením dobroty B. právě jest mravní
ten smysl: Svědectví našemu 0 onom dni dobrota člověkova a jeho neustalé sebe po
jste víru přidali. Tak by slova dne onoho svěcování a zdokonalování. Ještě jim želá,
aby Bůh dokonal u nich dílo víry v moci.
év Tí) fučom čxelon znamenala předmět; leč tu
by místo čv muselo státi sspí, čehož poně Dílem či skutkem víry rozumějí nejedni trpě
vadž není, ani výklad ten neobstojí. Jiní dá livost podle Jak. 1, 3—4., kdež dí ap. ten, že
vají smysl: tehdáž v den onen, pravým býti zkušba víry trpělivost působí, trpělivost pak
shledáno bude všeliké to, jež jsem před skutek dokonalý má; mocnost Boží zajisté nej
nášel učení; leč výklad ten z aoristu činí více se ukazuje ve snášení dolehlivostí pro víru
futurum a význam slova smoréve zjinačuje, Kristovu. Jiní ale dílem víry rozumějí víru
ovšem tedy obstáti a obdržeti nemůže. Ne samu 1. Thess. 1, 3., jenž tak sluje, poně
zbývá tudy leč slova ta dne onoho vázati se vadž ač jsouci darem Božím, všelijak od člo
slovy výše položenými odďivován býti atd., věka pěstována, ostříhána a proti návalům
tak že věta: nebo jste neuvěřili svědectví na nevěry a nepřízně hájena býti musí, jest
šemu co vložka a vsuvka závorkami obme víra stavbou Ef. 1, 19., jenž úsilím k doko
zena býti povinna. Zdá se, že apoštol slova nání přivozována býti povinna. Želá tedy apo
ta sebou zřejmá a předešleji již položená: štol, aby Bůh víru jejich všelijak k dokona
dne onoho proto ještě jednou položil, aby losti přivedl, v moct t. j. mocně, mohutně,
tím důrazněji odkázal je k onomu dni, že spůsobem učinlivým a působným, tak aby
totiž nesluší náhliti se svou nadějí, nébrž že ovšem želání to účelu svého došlo.
ovšem se tu uskrámněti přijde.
Ta pak modlitba jeho a ti skrze ni
Již pak ovšem sláva ta, které se jim Soluňanům vyprošení darové mají všickni
druhdy dostati mělo, hodna byla, aby apo směřovati co k svému poslednímu a koneč
štol nejenom jim jí přál, nébrž jim ji také nému účelu tam, ady, jak dí dále, oslaveno
na Bohu modlitbami vydobyl. Činí to všady bylo jméno Pána našeho Jesu Krista ve vás
u všech církví a ovšem i u církve Solun a vy v něm podle milosti Boha našeho a Pána
ské nemohl od toho býti. Tudy praví dále: Jesu Krista. Jméno Pána J.K.t.j. Pán J. K.
Pročež také se modlíme vezdy za vás. Pročež pokud Pánem býti se poznává a vyznává;
t. j. pro kterou věc, t. j. aby Kristus při jméno nejednou toli co osobnost a bytnost
svém příchodu také ve vás oslaven a obdi znamená a tudy chce apoštol, aby Kristus
vován byl; neustále se modlíme také, neto dle podstaty své, jelikož Pán jest, oslaven
liko o tom mluvíce a 0 tom hlásajíce. Před byl, vece ve vás, totiž skrze vaše šlechetné
mětem pak modlitby jest, co dále apoštol obcování, skrze trpělivost a stálost vaši a
spůsobem záměru klade: aby udostojiů vás vůbec skrze všeliké bohumilé ctnosti; nebo
povolání svého Bůh náš a naplmil všechnu
l
jimi se vyskytá a vynořuje sláva Pána J.
bost dobroty a dělo víry v moci. Povoláním
K., jenž takové ctnosti ve všech svých vy
tu rozumí slávu věčnou, ku které povoláni znavačech působí. A na obrat, aby vy osla
jsou Fil. 3,14., jak 1 Col. 1, 5. nadějí značí veni jste byli v něm. v Kristu; oslava ta zá
dobro, jehož se nadějeme. Mají-li ale té leží tu ve svatosti života a tam ve věčné
slávy dojíti, ovšem potřebí s jejich strany, blaženosti. Leč aby tu dvojí oslavu, Krista
aby všelijak v dobru si zalibovali a spolu v nich a jich v Kristu, nepřipisovali nějakým
zalíbení to skutky projevovali. Což poněvadž zásluhám svojim, připisuje to všechno Pavel
opět jen z milosti jde Boží, tudy jim toho milosti a milostnému darování Božímu, an dí:
na Bohu vyprošuje, an dí: a aby naplnil či do Podle milostiBoha našeho a Pána J. K.; opět
konal všechno zalíbení dobroty, t. j. mravné Kristus na stejné mířes Bohem Otcem se klade.
dobroty, mravného dobra. Jiní to slyší 0
Přechází nyní Pavel k hlavité části li
věčném zalíbení, či o věčném úradku Božím, stu, k dogmatickému rozvoji nauky 0 příští
o věčné radě Boží dobroty, kterouž je k vě. Páně, o čemž v 2. k.
samým a praví: neboť jste uvěřili svědectví
našemu k vám — dne onoho. Slovy těmi

II

Sol, II, 1I—IL. 0 znameních předchosích duu Páně,

214

Hlava TI.
Zádá, aby se lichým předpovídáním o dni
Páně kormoutiti nedávali 1—2. a učí,
že nenastane den Páně, lečby se dřívěji
zjevil člověk hřícha a ode Pána sklizen
byl 3—11. Načež velí, aby zachovávali s
dobrou mysli to, co jim buď ústně buď
písemně vydal 12—16.

1. Prosíme pak vás bratří skrze
příští Pána našeho Ježíše Krista a naše
shromáždění k němu, 2. abyste se ne
pohnuli záhy od svého smyslu aniž se
děsili buď duchem, buďřečí, buď listem,
jako námi poslaným, jakoby nastával
den Páně. 3. Nikdo vás nesveď nižád
ným spůsobem; nebo nenastane den
Páně, leč přijde odstoupení prvé a zjeví
se člověk hřícha, syn zátraty, 4. pro
tivník povýšující se nade všecko, což
slove bohem aneb čemu se pocta děje,
tak že se posadí v chrámě Božím, uka
zujíc se, jakoby byl bohem. 5. Nepa
matujete-li, že ještě byv u vás to mluvil
jsem vám? 6. A nyní, co zadržuje ho
víte, aby se zjevil svým časem. 7. Nebo

tajemství nepravosti již působí, toliko
aby kdo drží nyní držel, ažby odklizen
byl. 8. A tehdá se zjeví ten nešle
chetník, kteréhož Pán Ježíš zahubí
dechem úst svojich a zkazí jasnotou
příchodu svého, 9. jehožto příští jest
podle působení satanova se vší mocí a
znameními a zázraky lichými, 10. a
všelikým podvodem nepravosti u těch,
jenž hynou, poněvadž lásku pravdy ne
přijali, aby spasení byli. Proto pošle
jim Bůh působení bludu, aby uvěřili
lži, 11. aby odsouzení byli všickni,
kteří neuvěřili pravdě, nébrž zalíbili si
V nepravosti.
Počíná Pavel jednati o hlavitém před
mětu této epištoly své. Povstalo mezi Soluňa
ny domnění, že den soudu brzo nastane, jak
jsme v úvodě 0 tom se rozprostranili, a ne
jedni tím domněním zkormouceni a znepoko

jeni byli a pobouření. Ovšem apoštol ne
mohl a nechtěl Soluňanů v tom omylu za
nechati, nébrž jal se právě list náš proto
psáti, aby blud ten staven a opraven byl. I
ukazuje, že dříve, nežby den Páně zasvitl,
musejí tři události předcházeti, odstoupení
veliké, výskyt antikrista a pych jím vechrá
mě provedený. Částka tato, ve kteréž apo
štol o věci té jedná, patří mezi zatemnělejší
místa písma sv. a nedivno tedy, že se ve
výkladě vykladatelé velice od sebe různí.
Hned začátek již na sporu jest, ač tu
jenom o maličkost běží. Vulgáta totiž pře
kláda takto: Proséme pak vás bratří příštím
Pána našeho Jesu Krista a naším shromá
žděním k němu. Dle toho překladu řecké
slovo vzéo béřese co částice zapřísahací a
zaklínací a smysl podle toho jest: Jestliže
se bojíte příchodu Páně aneb jestliže vám
nepochyben jest den Páně a těšíte-li se na
příští jeho, tedy přijměte tu výstrahu, abyste
nedali se hnouti atd., ale snadnější jest pře
klad té částice a obyčejnější ten, dle něhož
znamená toli co: 0, týkaje se, se strany a
podobně. Dle toho přijde přeložiti: Prost
mepak vás, bratří, ohledem příští Pána n. J.
K. a našeho shromáždění k němu, abyste atd.,
sličně od toho, co jim žádal, přál a želal,
pokračuje k tomu, co oď nich žádá a prosí;
k čemuž, aby tím spíše je naklonil, oslovuje
je pěstěně znovu: bratří. Příštím Páně roz
umí jak všady osobný příchod Krista Pána
k soudu a dovršeníříše Boží, když všichni
lidé před něho se postaví a shromáždí, jak
tuto dokládá o shromáždění všech lidí ku
Kristu, prohlídaje k slovům, jež položil v
I. listu 4, 17.; a všickni lidé zajisté po svém
z mrtvých vstání seberou, spojí a shromáždí
se k němu. Předmět prosby jeho pak jest,
jejž dále klade píšíc: abyste se nepohnul,
nezkormoutili, rychle od svého smyslu, amiž
se děsili buď duchem, buď řečí, buď listem
námi poslaným, jakoby nastával den Páně.
Místo nepohnul stojí vlastně v city nesklá
dali, se nezmítali, neviklali a nevrtlali, totiž
lichými domněnkami, jako nějakým vlnobitím
ulouditi se dali od mysli své a smyslu svého.
Smyslem rozumí nauku o soudu Páně jim
sdělenou a mluví o mysli či o smyslu —
»008 — poněvadž nejední lidé vrátké mysli
rozličnými podvody lichých proroků se zmá
miti a jako z mysli vyraziti, od mysli odra
ziti a atřeštiti dávají. DÍ: ne rychle, nehned,
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ne záhy, t. j. tak brzo po svém obrácení a o zkáze Jerusaléma přičinu k takovým do
po mém od vás odchodu, aneb ne tak snadně, mněnkám dala; avšak znamení ode Pána Mt.
t. j. nikolivěk. To dí, poněvadž rychlé od 24, 5. n. udaná tehdá se nevyskýtala ještě,
vrácení se ode pravdy a oblíbení bludůjest o -a tudy domněnka těch vykladačů marná
zvláštní znak lehkomyslnosti, ač věc ta ostatně jest. Sv. Augustin dí: Nemiluje ani ten příští
vezdy neslušná jest. Již slovem zmítati se Páně, kdo tvrdí, že blízko jest, ani ten, kdo
od mysli vylíčil jim neshodu a nedověcnost praví, že vzdáleno jest, nébrž ten, kdo příští
vrtkavé jejich mysli rázně; leč k většímu toho, ať blízkého, ať vzdáleného s čistotou
důrazu přičiňuje dále ještě: aniž se děsili, víry, pevnotou naděje a vroucností lásky 0
strašili, bázní se unášeli. Lichoproroci a li čekává.
Leč apoštol nepřestává na té trojí vý
choučitelé jim bez mála nemalý strach svým
o brzkém dne Páně příští předpovídáním na straze, aby se totiž nedali uvléci ani proro
háněli a ovšem čím blížeji den Páně býti ctvím, ani řečí, ani listem podstrčeným, nébrž
soudili, tím větší bázní se uvlékati dávali. nad to všeobecnou výstrahu přičiňuje, všeli
Trojím pak činem se dálo to zděšování: du ké podvodu spůsoby zahrnujíc. Dí: Nikdo
vás nesveď nižádným spůsobemi: nebo (přidej :
předpovědmi, výroky a přednáškami takový nenastane den Páně) leč přijde odstoupení
mi, jejichž obsah za zjevení Boží na licho prvé a zjeví se člověk hříchu, syn záhuby, jenž
vydáván. Podobně vystříhá 1. Jo. 4, l., se protivé a povyšuje nade vše, co sluje bo
aby nevěřili každému duchu, nébrž aby hem, aneb se ctí tak, že ve chrámě Božím sedí
zkoušeli, zdali z Boha jest; a výše 1. Thess. počínaje sobě, jakoby byl Bohem. Praví: nikdo
5, 19. sám Pavel velel ducha neuhášeti. Před nesveď vás či neomam, neomyl, neoklamej, t.
pokládá, že tehdá nejední takoví Ižiproroci j. nedejte se od nikoho ošáliti, oblouditi a
povstali v Soluně o brzkém příští Páně hlá ošiditi, abyste uvěřili, když vám o brzkosti
sajíce. Bečí, vece dále, totiž nemají se dáti a blízi dne Páně mluví. Den Páněnení zkáza
podváděti, řečí jako od apoštola pošlou a pra Jerusaléma t. j. nemůže se duchovně bráti,
venou. Z toho jde, že nejední klamači se ješto očividně o osobném zjevení Páně řečjest.
táhli k nějakým o brzkém Páně příští výpo Jediné slovo dmiovvavevn shromáždění naše
věděm od Pavla prý slyšeným. Slovo námi, k němu t.j. ku Kristu vyvracuje takovýto
jenž dále při listu následuje, nějakou spřež výklad. Jini za to mají, že slova apoštolova
kou také k slovu řeči patří. Jiní vykládají ukazují na nejbližší příští a že již došla tehda
řečí o vykládání písma St. Z., z něhož o brz vyplnění svého; člověk hřícha a tajemství zlo
kém příští dne soudného se dovídali; jiní sti v. 7. 8. prý jest císař Nero, zdržovatel
dokonce slovo 407000 vypočítání rozumějí, ja oxazTéyovCísař Klaudius. Ale prý také ještě
kým se lidé brzkého příští toho dovtipovali slova apoštolova se táhnou k událostem na
a ukazují na lichá proroctví Eliášovi připi konci světa, kdež plnou měrou budou napl
sovaná. Leč to všecko jsou uměle vyhledá něna. Leč i ten výklad spolehá na duchov
vaní výkladové, jenž našemu prostému vý ném vyrozumování 0 parusii a tím jedným
kladu ovšem ustoupiti musejí. Ltstem jako již neprávněnost jeví. Soluňanům, jak viděti
námi poslaným očitě naráží na list, jejž ně 1. Thess. 2, 29. 4, 15., běželo o druhé příští
kteří vůdcové pod jménem Pavlovým podmítlli. Páně, o tom oni hledali poučení ode Pavla.
Méně vhodně slova ta někteří o bludném vý Slovo řecké namítá možnost, že ti vůdcové
kládání a na svůj rozum natahování prvního Sami svedení býti mohli, aniž zlého úmyslu
k Soluňanům listu slyší, míníce ozvláště slova při tom majíce. Dí: nižádným spůsobem, žá
1. Thess. 5, 1., z nichž podvodníci ti námět dným činem, žádným obyčejem, žádnou mě
vzali brzkou dobu dni soudnému uložiti. rou a má na mysli netoliko tři výše položené
Slovy: jakoby den Páně nastával udává apo prostředky — ducha, řeč, list — nébrž ve
štol obsah těch rozprávek a proroctví a pí škerá ještě jiná strojstva k zalovení mysli
sem, jakým Soluňané děšováni, lekáni aneb jejich pro takový bludný a mylný náhled. Po
aspoň znepokojováni byli. Neodpírá apoštol slově nebo, jímž Pavel dává příčinu, proč an
tomu, že den Páné přijde náhle a nenadále tikrist nemůže tak brzo se vyjeviti, očividně
jak zloděj noční, nébrž vystupuje naproti těm, věta neúplna jest a výpustka ta doceliti se musí
jenž všetečně o brzkém příští Páně vyměřo slovy, o nichž se vykladači snášejí, totiž: Ne
vali. Byla toho potřeba, aby snad lidé, vi nastane den Páně dříve. Nyní již tu dvojí
douce, že předpověď tu nevyplňuje, buď z věc klade, jenž předejíti musí dříve než den
netrpělivosti od Boha neodstoupili, buď na Páně se naskytne. Dí: Leč přijde odstoupení
uku o tom sobě za bájku nepoložili. Nejední prvé a zjeví se člověk hřícha. Někteří vykla.
vykladatelé se domýšlejí, že Páně předpověď dači stožňovali odstoupení se zjevením člo.

©chem,
řečí,
listem.
Duchem
t.j.proroctví
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věka hřícha t. j. antikrista a odstoupením
slyšel odstoupce, poběhlce, toho,jenž Boha a
Krista odstoupil a poběhl. Ale poněvadž nestojí
anmootTatTys
nébrž anooraci«,

lépe jest od libo

vůle té upustitia přidržeti seslova, jak od ap.
položeno bylo. Ale jaký odstup setu slyšeti
musí? Nejední to berou o odstoupení od
cí
sařství římského, ozvláště vykládali takto
staří, dokud nebyla říše ta zničena, ač ovšem
i někteří z časů pozdějších a sám Calmet
ještě o říši té, pokud v germánském národu
potrvávala, slova ta vysvětloval 1. 1730. Ale
slova toho se v písmě nikdá jinak leč o ná
boženském odpadu neužívá a celá souvislost
nedá na jiné leč na odstoupení od víry my
sliti. Má slovo Boží větší a rozsáhlejší a
všeobecnější rozměry, než aby se na jedné
říši vázati mělo; také se shodují slova 1.
Tim. 4, 1., kdež Pavel praví, žeza posledních
dob odstoupí někteří od víry. Musí se tedy
na našem místě rozuměti odstoupení od Kri
sta a od víry jeho, tak že vyplní slova Páně
Luk. 18, 8. když přijde syn člověka, mínáš-li

že nalezne víru? Jakoby řekl: málo jí na
lezne pro předchozí odpadlectví. V ř. textě
stojí artikul před slovem odďpadlictví, jak i
před slovem člověk hřícha, poněvadž apoštol
obojí za věc Soluňanům vědomou považuje,
o nížto buď od něho slyšeli, buď z písma se
dověděli, an proroci starozákonní 0 tom před
povídali. Z čehož plyne, že antikrist jednou
oslaven bude.
Druhé, co předcházeti musí, než přibude
soudný den Páně, jest: člověk hřícha,jenž se
prvé a dříve zjeviti a vyskytnouti musí. Clo
věk hřícha jest člověk, v němž hřích tak
vládne, že se v něm vtělen býti zdá, vněmž
tedy hřích vrchuje a vrchoviště všech hříchů
se nalezá, a ovšem se také ve všeliké hříchy
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koli nějakým vtělením samého dábla. Dále
opisuje ho takto pravě: odpůrce povyšující se
nade vše, co bohem jest neb modlou. Slovo
avzizelusvogmajíc artikul nejlépe se absolutně

béře, neohlédaje na slova, jenž následují vše,
co bohem jest neb modlou či ctilištěm,ač jiní
méně vhodně překládají „jenž se protiví a
povyšuje nade vše“.
—.t. j. jenž se protivt a
odpírá všemu, co bohem jest a modlou a
povyšuje se nade vše, co atd. — Slovem
člověk hřícha, povaha jeho, slovem syn zá
huby, osud jeho konečný, slovy: odpůrce po
vyšující se nade

vše, co bohem a ctilištěm

jest, spůsob výstupu a výskytu jeho veřej
ného se vystihuje. Odpůrcem pak a prot
vníkem ovšem bude Krista Pána, a tudy an
tikristem či protivníkem a vzdorokristem se
zove; chce zajisté poctu Kristovu na sebe
potáhnouti, jak ihned apoštol klade. Nad
to bude předchůdcem Krista přede druhým
a velebným jeho příštím, bude právě proti
Kristu působiti a všelijak jemu odporovati,
se příčiti a odpovědně se protiviti. Prohlédá
při tom antikrista líčení ku proroku Dani
elu 10, 36., kdež se o Antiochu Epif. pro
rocky předpovídá: a král pozdvihne se a
zvelebí se nade všelikého boha a bude pře
vyšné věci mluviti, amiž na některého boha
dbáti bude, an proti všechněm povstane. Byl

zajisté Antiochus Epifanes nějakým náobra
zem a předchůdcem antikrista, ana v něm
nešlechetnost ve svrchovaném stupni byto
vala, ovšem pak v antikristu umocněný, zve
ličený a zvyšený Antioch se vyjeví. Pozdvi
hovati se bude nade vše, co bohem sluje, t.
j. nade vše tak nazvané bohy a na Boha
pravého spolu a nade vše ctiliště, t. j. aneb
cokoli pocty dochází od lidí. Netoliko pra
vé náboženství zničiti se vynasnaží, nébrž
vylévati a jiným v nich uzdu pouštěti bude a zhola žádného náboženství trpěti nebude,
zdáti se bude, že veškerenstvo hříchů v něm podle sebe nic velebného a ctihodného trpěti
bydlí a sídlí. Zjeví se vece, t. j. zjevně moc nechtěje. On tedy zničí a zmaří všeliké ná
svou prováděti počne; tak mluví, poněvadž boženství pravé i nepravé jedině proto, aby
jei v protivě Krista považuje. Z toho však provedl to, o čem dále mluví apoštol, tak
nejde, jakoby nemínil ap. o jedné osobě mlu že ve chrámě sedí Božím počínaje si jako
viti, nébrž pod tím jménem mnohéantikristy
by byl bohem. Tam až se nestydatě povy
zavíral, jenžto se v církvi od prvého příchodu šuje, že ve chrámě Božím zasedne, trůn a
Páně vyskýtali 1.Jo. 2,18., jenž všichnijednou oltář a oběti ve chrámě obětované k sobě
záhubou dýchali a stejně ke svodu lidstva smě potáhne a žádati bude, aby všeliká klanba
řovali. Ojedné osobě mluví ap., jak vidětii z dá Bohu náležitá jemu se ve chrámě prokazo
lejška, an vece syn zátraty a zdhuby, t.j. takový, vala. Ale o jakém chrámu tu mluví apo
jenž záhubě docela od Boha odevzdánjest, jenž štol? Nejední myslí, že není řeč 0 zvlášt
tak jisto zahuben bude, jakoby ze záhuby zro ním chrámě, nébrž o chrámě vůbec a že
zen byl; podobným jménem sluje Jidáš Jo. 17, smysl jest, že antikrist v každém chrámě
12. Sličně jej jmenuje napřed člověkem hřícha Bohu věnovaném zasedne, jej sobě přivlast
a napotom synem záhuby, poněvadž záhuba ní a v něm bohovati bude. Leč tomu se
z hřícha pochází. Jde také ze slova člověk, příčí artikul přede slovem chrám v f. t. po
že antikrist skutečným člověkem bude a ni ložený, jenž naskýtá, že nějaký chrám u
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rčitý se rozuměti musí tuto. Proto jiným
vidělo se chrámem slyšeti církev křesťan
skou a slovo zasedne vykládati o roztaho
vání se v církvi Boží, o zajímání všeho v
ní místa, o vtírání, © stavení v ní všeho
božského řádu a všechněch obřadů Kristem
ustanovených, o zavládě a 0 panování v ní
svrchovaném a neobmezeném, Ale ten vý

byl apoštol poučil; my ale o tom nevíme 4
tudy na zdařbůh vykladači tapají a na rů
zné smysly se rozcházejí. Staří a někteří
z nových mysleli, že se tím co- zdržuje řím
ská říše rozumí, a že antikrist přibude, až
ta římská říše za své vezme. Apoštol prý
nechtěl světleji mluviti, aby Rímanů neura
zil a proti křesťanům nepopudil. Jiní pro
klad nemůže obdržeti; slova ovaóg z00 Be0V hlídajíce k slovům Páně Act. 24, 14., dle
nikdá o jiném, leč o chrámu tehdejším Je nichž konecsvěta po povšechném rozšíření e
rusalémském se neberou a ze dvojího arti vangelia nastane, za to mají, že tím, co
kulu dv. zo ©. patrno, že jen 0 určitém je zdržuje, jest okoličnost, že posud všady se
diném chrámu jednoho Boha pravého řeč evangelium nerozšířilo. Jiní tu myslí na ra
jest. Kromě toho celá souvislost našemu du a prozřetedlnost Boží, jiní na Eliáše,
výkladu nasvědčuje; ješto se o bozích a jiní dobrého ducha, jenž se ještě v pohan
modlách mluví, tedy nutnou protivou se ské také říši zachovával; jini — abychom
chrámem tím chrám pravého Boha rozumí. mlčením ostatních pominuli — rozumějí Klau
Ještě pak i slovo zasedne vymáhá, abychom dia císaře, tím pak člověkem hřícha roz
o skutečném, nevšak o nějakém mystickém umějí Neróna co předchůdce, obrazovatele
chrámě slova ta rozuměli. Nejenom ale za a zastávatele antikrista. Nejedněm konečně
sedne v chrámě jednoho Boha a čest pra se vidí, že jest tou překážkou brzkého vý
vému Bohu náležitou k sobě potáhne, nébrž skytu antikristova nedovršené obrácení ži
nad to veřejně a drze sobě co Bůh počínat: dovstva Rom. 11, 25. Ačkoliv ale antikrist
a co Bůh se vyskýtati či bohovati se opo posavad veřejně vystoupiti nemůže, jednak
váží, chtěje ode všeho světa co bůh uznán již nyní některá znamení přechodná jistý
a ctěn býti.
jeho příchod naznačují. A to jest, co apo
Toli praví Pavel o něm, ale více o tom
ústně byl jim pověděl a tudy se k tomu nepravosti již působí, toliko až by držitel od
ne bez nějaké výslipky a výtky táhne, an kliízen byl. Slovo tajemství staví se proti
dí: Nepamatujete-li, že ještě byv u vás to slovu zjeven býti a slovo již stojí v protivě
pravů jsem vám? A ovšem neměli jste se „k slovům: časem svým. Pro lepší důraz řeči
dát zkormucovati a znepokojovati rozpráv v ř. t. slovo tajemství od svého genitivu
kami takovými a takými výmysly. Ovšem nepravosti slovesem působí a příslovcemí již
pak, jak Theofylakt pozoruje, nejedno ta odděleno jest, což v našem jazyku by pří
jemství ústně od apoštola vydáno, jenž ne hodno bylo. Ale sám genitiv ten nepravo
hned místněji o nich zapsáno bylo. Že ale stí nejedním spůsobem se béře; jedni jej
1 0 antikristovi apoštol více se Soluňany se praví býti genitivem příčiny a původua vy
sdělil, nežli tu povídá, viděti ze slov, jež kládají: tajemství, t. j. tajní úkladové, jež
dále přičiňuje, řka: A nyní co zadržuje ví působí nepravost. Jiní slovem tajemství ne
te; aby se zjevil časem svým, totiž antikrist,
pravosti slyší antikrista, jak I. Tim. 3, 16.
aby se vyskytl a králku svou provodil tím, Kristus prý sluje tajemstvím pobožnosti.
Jak výše praveno, spůsobem. K slovům ča Leč nejlépe a nejprostěji tajemstvím nepra
sem svým vidí nejední podobu S výrokem vosti se rozumí přístavečně nepravost tajně
o Kristu Gal. 4, 4. když se doplmil čas. a skrytě působící a na veřejnost ještě ne
Slova a nyné neurčují čas a dobu s něja vyšlá. Působí nepravost tajně, skrytě kuje
kou ku předešlosti protivou, nébrž toliko své šmejdy a rejdy a skutkové její jsou je
jsou částice převodné a uvádějí čtenáře k nom porůznu nemnohým známi; avšak shrne
věcem novým. Důraz spoléhá na slovech se tu zlost, nepravost a nešlechetnost druh
To xarěxov, Lo CO zdržuje; slova toho užívá,
dy v jednom člověku a veřejně si se svou
jak Rom. 1, 18., kdež dí, že pohané pozná zlostí počínati bude. Hned tehda, tak vy
ní Boží zdržují nepravostí, t. j. překážejí, kládají nejední ta slova, rozličná bludařství
aby se vyskytla, zjevila, vyvinula a vlévala vznikala a rozličná kacířstva povstávala Kri
na mravný život. Zde o mociřeč jest, která stově nauce protivná, v nichž nějaké před
v idealném smyslu antikrista zadržuje, t. j. chodství antikrista, aneb nějaké předběžné
překáží mu vystoupiti. Dí apoštol: Znáte antikristství se spatřovati mohlo. Jakoby
pak, co zdržuje antikrista vyskytnouti se říci hodlal apoštol: antikrist sice osobně
svým časem, časem od Boha jemu ustano nevystoupil, přece již přítomen jest ve svých
veným, Věděli to Soluňané, an 0 tom je předchůdcích a předeslancích, ješto nešle
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chetnost jeho již tajně se provozuje skrze
lichoproroky, lžeučitele, bludaře a rozkol
níky, odštěpence a odpůrce Kristovy. Ja
kož říše Boží se rozvíjí a roste a v někte
rých osobách a příhodách vrchuje, tak říše
zla a satanova se rozprostraňuje podle říše
Boží, jí protiví se a ovšem v nejedněch 0
sobách a dějech shrnujíc se a vrchujíc. Jan
zajisté 1. Jo. 2, 18. praví, že mnozí anti
kristové vystoupili za onoho času a v kap.
4, 3. praví antikristem býti, kdo pravou 0
Kristu nauku nevyznává. Jiní tajemstvím
nepravosti rozumějí svrchovanou nepravost,
kterou sám antikrist provede, již nyní ji.
stroje, avšak pro rozličné překážky jeviti
se nemůže posaváde; kdo ale místněji roz
umějí samého antikrista tím jménem ti vy
kládají: již již se strojí vystoupiti a vyje
viti, ale to nemůže učiniti, až sklizen bude
zdržitel či ten, kdo zdržuje. Což nejedni
slyší na Nerona a Klaudia a vykládají, že
Nero co nový císař bůh vyjeví se, až
Klaudius bude sklizen či vyklizen, což se
1. 54. dálo, když Klaudius otráven byl.
Co výklad stěžuje, jsou slova, kteráž
přičiňuje dále apoštol a která dle ř. t. znějí
vlastně takto: toliko -kdo zdržuje nyní, až
by odklizen byl. Vulgáta vsouvá slovce te
neat k objasnění textu řeckého, tak že pře
ložiti se dá: toliko kdo zdržuje nyní; zdržuj,
až by odklizen byl.

(Což rozdivným dalo ná

mětek výkladům, jakoby to bylo nějaké na
pomenutí Pavlovo, aby, kdo drží víru, pe
vně se jí přidržel nedada se nijak tím obe
cným odstoupením zavésti a očekávaje, až
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výjevu strojení se antikristova samo sebou
zřejmo jest, že, když odstraní se závada,
on tudíž veřejně se vyskytne. A to jest,
co dále apoštol praví: a tehdá se zjeví ten
nešlechetník, kteréhož Pán Ježíš zahubí de
chem úst svojich a zmaří jasnotou příchodu
svého. Tehdá, praví, t. j. když odklizena
bude závada ta neb ten závadce, o němž
předešlo; tehdá z jeví se nešlechetník či bez
zákoník, t. J. ten antikrist, jejž výše člově
kem hřícha jmenoval. Nazývá jej povýtečně
nešlechetníkem, že v něm vrch bráti bude
všeliká nešlechetnost a že sváděním svým
přemnohých nešlechetnost po okresu země
rozvodní. Ale pro tu bezpříkladnou a bez
uzdnou nešlechetnost také zastíhne jej po
msta Boží; nebo dí dále apoštol o antikri
stovi: jehožto Pin Ježíš zahubí dechem úst
svojich. Ješto hodlá apoštol působení anti
kristovo líčiti, což činí dáleji v. 9. 10., vidí
se tato o záhynu antikrista zmínka nějakým
předevzatkem a předejmem býti; apoštol
nechtěje dlouho při zbrodněch antikristo
vých ostávati popouští srdci svému a ku
potěše čtenářů, již předkem o záhubě toho
člověka hříchového klade, bezhlasí v sou
hlasnost rozváděje. Zahladí pak Ježíš an
tikrista

dechem úsť svojich, £t. j. snadně

a

lehce, tak že ke zničení ho stačí pouhé de
chnutí úst. Vyličuje se všemocnost a ne
odolatedlnost Krista Pána, jenž přesnadně
zničí antikrista popůrce. Naráží apoštol vý
razem tím svojím na výrok proroka Isaiáše
o Kristu Jes. 11, 4., jenž dí o Pánu, že de
chem úst svojich usmrtí bezbožného. Ano, jak

dále vece apoštol, nebude ani dechu Páně
ke zničení tomu potřeba, nébrž Pán Ježíš
jej zmaří jasnotou příchodu svého čili výje
rová, že totiž antikristus již působí a čelí vem a výskytem příchodu svého; jak mile
k tomu, aby odstranil toho, kdož zadržuje se vyskytne záře nějaká příchodu Páně od
jeho vystoupení. Jiným však lépe se vidí, dáli, již vezme za své ten člověk hřícha.
že částice *wogaž proto teprv po slově kdo Tak slunce pouhým vyjitím zapuzuje tmu,
zdržuje se klade, aby slovo to (v Ť. 0 xa tak oheň zdaleka nejedna zvířata hubí a
zěyov) víceji vynikalo a ti překládají: až zničuje.
Vylíčiv zhoubu a zničení antikrista a
ten, kdo zdržuje, odklizen bude. Slovo 0 x«
potěšiv Soluňany, vracuje se apoštol k vy
Těyxovzdržovatel a slovo z0 xazéyov očividně
znamenají věc jednu či jednu osobu, jenž pisování působnosti jeho, andí: jehožto příští
veřejnému vystoupení antikrista či člověka jest podle působení satanova se všelikou mocí
hřícha brání; kteří ve smyslu nejbližším slo a znameními a zázraky lichými. Praví jest v
va ta o Neronu a Klaudiovi, o čemž jsme presentě místo bude, poněvadž zpřítomňuje
dotkli výše, vykládají, ti neutrum zo xazéyov sobě a čtenářům příchod antikrista. Podle
ctsařství, vládu a podobné rozumějí. Ovšem působení satanova t. j. působiti bude půso
pak slova ta mají i dálejší smysl, jímžto se bením satana co nástroj jeho a jeho pod
ku posledním dobám odnášejí: slovo nyní pážník satan mu půjčí moc a lest svou, jak
con se vůbec bráti musí, tehdy o veškeré se Apoc. 13, 2. píše o drakovi, že dal šelmě
době, za které ta překážka a závada bude z moře vystoupilé moc a sílu svou, a tak
vládnouti, jenž nedá vyniknouti a vystou nadán působiti bude se všelikou mocí a zna
piti antikristovi, Již pak z toho tajného k meními a zázraky; vlastně stojí ve všeliké

by se převřídilo to odštěpení, o němž řeč
byla. Jiní za to mají, že se časovou větou
jenom až by odklizen byl, vytýká věta zámě
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moci a znameních a zázracích a apoštol tím
vystíhá, v čem se moc antikristova ukáže a
vyjeví. Slovo všelikou patří ke všem třem
slovům, jenž následují, ke znamením také a
zázrakům; slovy těmi třemi se, jak Act. 2,
22. viděti, vyjadřuje jeden pojem zetří stran
a ohledů; rozumějí se divové, jež působiti
bude antikrist, kteřížto divové se opisují dále

spasení byli, Jakoby říci hodlal: mohli spásy
dojíti, kdyby jenom lásku ku pravdě byli v
mysl svou připustili; ale oni tak zamřeli,
zašli a se zaryli, že © pravdu a o spásu
zhola nedbali. Za to ale Bůh je zvláštním
spůsobem potrestá hříchy hříchami pokuto
vati buda. Dí o tom Pavel ta slova: Proto
pošle jim Bůh působení bludů k uvěření lži.
lichoými, nepravými,
či jak ř. t. čte wésv0ove, Proto, vece, t. j. poněvadž nechtěli zamilo
lži, klamu. Slovo to v genitivu ke všem třem vati pravdu; v ř. t. čte se důrazněji a proto,
předešlým slovům patří a značí povahu a an částice a více vytýká a světleji vystihuje
bytnost jejich, a proto vulgáta překládá ob vzájemnost mezi účinkem a příčinou. Fošle,
jektivem, an se genitivem wevGovs značí, že vece, aneb jak v ř. t. nějakým zpřítomněním
lidi napohlednými a zdánlivými divy ku kla se praví: posýlá; tak vece, ne že by Bůh
mům a bludům podvede. Lež a klam k byt nastrájel antikrista k zavedení lidí těch, né
nosti satana náleží Jo. 8, 44. a ovšem an brž poněvadž dopustí, aby zlolidé se ve zlo
tikrist co jeho nástroj klamů a lži všelijak sti více a více ztráceli a hříchy své na sobě
užije. Znaje satan nejednu sílu v přírodě, novými hříchy pokutovali. Působení bludu
dovede jí užiti k službám antikrista, aby se či klamu, t. j. mocnost, jenž působí podvod,
zdál divy činiti, ač divové t.j. skutkové nad že totiž v klamu nevyhnutedlně uváznou a
přírodní to nebudou. Ale netoliko divů a tím, což jest nutným toho následkem, lží u
zázraků, nébrž všelikého podvodu jiného ještě věří. Spravedlivý to trest, aby ti, jenž se
užívati bude. Díť dále apoštol: a všelikým pravdu přijíti zdráhal, v blud padli a lži
podvodem nepravosti, t. j. jenž k nepravosti věřili. Podobně praví Rom. 1, 24. 206., že
vede, jak na př. cestou spásy sluje cesta, Bůh pohany, poněvadž pro zakochání se v
která ke spáse vede: Podvodové ti budou neřestech Boha odstoupili, v nepravosti vy
lichoty a pochlebování, licoměrnost a po dal. A Pán sám praví Jo. 5, 43. Já jsem
krytství, napohledná velemoudrost a hluboká přišel ve jménu Otcemého a mne jste nepřijali;
učenost, zámluvy, slibové a co ještě těch přijde-lů jiný ve jménu svém, toho přijmete.
věcí jest, jimiž člověk podvésti se dává. A
Konečný pak toho nevěření pravdě vý
však veškeři divové ti a všickni ti podvo sledek bude, jak Pavel dokládá: aby odsou
dové nesvedou jiných lidí, leč toliko ty, jak zení byli všickni, jenž neuvěřili pravdě, nébrž
dokládá Pavel, jenž hynou t. j. zahynou, zá zalábilů sobě v nepravostť. Odsouzení t. j. za
hynu hodni jsou a jenž také bez těchto klamů traceni budou proto, že neuvěřilt pravdě,
a šmejdů a podvodů o spasení zlým životem která se k spasení jejich hlásala; neuvěřili
se připravili; dí hynou v participu praesent pravdě Kristově, ješto zhola žádné lásky ku
ním, poněvadž povahu lidí oněch opisuje a pravdě náboženské neměli. Dopustí Bůh ta
záhubu jejich co jistou klade. To pak při kové působení antikrista, aby ozračela moc
kládá pro potěchu lidí zbožných, jež i Pán nost milosti Kristovy při světcích a světicech,
sám ode svedení onoho vymiňuje Mat. 24, jenž přese všeliké tak mocné působení od
24. Mark. 13, 22. Příčinou pak jejich ko Krista, od pravdy a od ctnosti hnouti se
nečného záhynu jest, jak dále klade apoštol: nedají. Také to ještě pozorovati sluší, že
poněvadž lásku pravdy nepřijali, aby spasení nedí lží uvěřili, jak toho protiklad s pravdou
byli. Di lásku pravdy a nedí pravdu toliko, vymáhati se zdá, nébrž klade nepravostt na
aby jejich zamřelost a zašlost vylíčil; pravdou um dávaje, že z pravdy ctnost, ze lži a bludu
vůbec míní všelikou k Bohu se potahující nepravost vyřinuje. Sličně tu sv. Rehoř Vel.
pravdu a ozvláště ovšem pravdu v Kristu napomíná: Nikdo sobě netuž a věčným spa
zjevenou, v níž všeliká pravda vrchuje. Dí, sením se nebezpeč! Kain nedočkal se doby
že oni nelibost nade pravdou měli a žetedy antikristovy a přece pro zlobu svou stou
nevěra jejich pochodí ze zarytosti, nepak jen pencem jeho jest; tak Jidáš a všickni, jenž
z nějakého nahodilého bludu; nechtěli zhola nápotom v nepravostech a nevěře žili.
ást tato o antikristu převelmizanášela
žádné pravdy, všelikou lásku pravdy potra
till a ani k těm pravdám, jenž předchůdky mysli vykladatelů a nesmírné obtíže jim za
němi víry křesťanské jsou a k nimž lepší valovala. Sv. Augustin M. B. 20, 49. upřímě
pohané se znali, se oni znáti nechtěli; mysl vyznává, že pracně se usiluje vniknouti ve
jejich zabrodila se a zaryla proti všeliké ná smysl apoštola. ale bez prospěchu a dále týž
boženské pravdě. Nechopnost aWow.
zarytost
tu světecpraví: Vyznávám upřímně, že slovům těm
2.,
(0 xaréyev) nerozumím. Bezmála, jak se no

II. Sol. II, 12-—16. Pochvala stálosti u víře a slova potěchy,

vějším vidí, v předpovědi této ap. dvojí pro
roctví se zahrnuje, jak se to předpovědíKrista
Pána u Matouše v hlavě 24.děje, kdež pod je
dním výhledem zkáza Jerusaléma a konec ve
škerenstva se pojímá. Při tom ale vezdy sluší
pozorovati, že, jakož při každém proroctví
nemálo zatemnělosti se naskytá, ozvláště před
pověď eschatologická nějakým mrakem po
někuď zahalena zůstává; nejenom zajisté vů
bec duch lidský nepostačuje k rozměrům
Ducha sv. ve předpověděch oněch mluvícího,
nébrž Kristus sám jednou a vícekrát se vy
jádřil, že ohledem posledních dnů světa ve
škeré člověčenstvo v nevědomosti zůstane,
ano že ani anjelé o té věci zračité vědomo
sti nemají Mr. 13, 35. Dle toho se před
pověď tato Pavlova dvojitým během vyklá
dati musí, ve smyslu nejbližším a ve smyslu
vzdáleném. Ve smyslu nejbližším a předcho
zím i náznačném spolu rozumějí člověkem
hřícha, synem zhouby, jenž se posadí v chrámě
Božím a všelikými rejdy, šmejdy a zdánli
vostmi zázračnými lidi svede, císaře Nerona.
Neron si ozvláště strýce svého Kaligulu vzal
za vzor, kterýžto obraz svůj v chrámě Jeru
salémském postaviti zamyslil. náhlou toliko
smrtí v tom zabráněn byv. Ješto ve zlosyn
ství, mravné spustlosti a nešlechetnosti vše
hké lidi překonával, právem člověkem hřícha
a nešlechetníkem býti se praví: neméně na
něho připadá, že se nade všechno vynášel a
vším pohrdal, co koli bohem slulo a pocty
božské požívalo, pych všelijak nad bohy a
bobyněmi prováděje. (Co Pavel praví, že v
chrámě zasedne, to nesmí doslovně se bráti,
avšak dav k válce židovské poručení a tudy
také k vyvrácení města Jerusaléma, kdyby
toho běhové vojny vymáhali, byl příčinou, že se
nad svatým městem ohavnost spousty od Da
mele proroka předpověděná (Dan. 9, 27.12,
11.) vyplnila, pohanské totiž vojsko ve chrá
mě Jerusalémském Luc. 21, 20. položilo a
posvátnost místa toho vystavení tam římských
po božsku ctěných práporů a korouhví zo
havilo. Těm, jeně zdržuje, jenž brání, aby
se ihned bezbožník ten nevyskytl, slyší se
císař Klaudius, jenž nějakou měrou nad před
chůdce svého Kaligulu vynikal, že sobě bož
skou poctu konati zapověděl. (Co se dále
praví, že Kristus dechem svým usmrtí jej, to
slyší se v ten rozum, že Kristus nad Nero
nem jak tam nad Jerusalémem s pomstou
přikročí, an fráza ta vůbeco vítězství Mesiáše
nad nepřátely se u židů pravila z Jesaiáše
11, 4. vzatá jsoucí. Co se o lichodivech praví,
to vykládají o kouzlech a čarách, jimž Nero
nad jiné oddán byl a odpaď či odstup slyší
o bludařstvích, o nichž Pavel nejednou se '
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zmiňuje, nejpříze 1. 58. v řeči činěné v Mi

létě ke presbyterům k sobě povolaným Act.
20, 29. Tak vykládají místo naše ve smyslu
nejbližším, při tom dálejšímu slov těch o bu
doucích před soudným dnem dobách výkladu
volný průchod dávajíce; právem zajisté se
od nich tvrdí, že, jakož prvním naplněním
slov Danielových 12, 18. na Antiochu Epi
fanovi dle 1. Mace. 1, 50. 51., druhé vypl
nění též předpovědi skrze Římany se nevy
lučuje, tak ani nejbližším oním na Neronu
vyplněním předpovědí Pavlových se vyplnění
jejich ža časů posledních nevyjímá. Ovšem ale
nevědomost svou vyznati musíme, zda druhdy
chrám v Jerusalémě opět od sešlých ode
všad židů vystaven bude, jak se sv. Irene
ovi zdálo, zda 'antikrist velikým mocnářem
bude, vládu svou z východu po veškerém
světě rozšířiti maje, jak se vidělo jiným, zda
židé úhrnem k němu připadnou dle domněnky
nejedněch a jiné výmysly právě při své míře
a váze zůstavujeme. Rovně konečně postačí
jenom zmíniti se, že v šestnáctém století ke
své hanobě protestanté výroky Pavlovy o
antikristu na papeže římského obraceli, že
někteří ve slovech apoštolových nevidí leč
holou personifikaci ohavnosti, spousty, 0 níž
Daniel mluví.
Vylíčiv apoštol stav ten smutný, jenž
před přibytím antikrista bude předcházeti,
vrací se k tomu, co Soluňanům ku potěše
býti může. Praví pak, je ode stoupencův an
tikristových odlučujíc:

12. My ale musíme děkovati vezdy
Bohu z vás, bratří milovaní od Boha,
že vyvolil vás Bůh prvotinami ke spáse
v posvětě ducha a víře pravdy, 13. ku
kteréžto i povolal vás evangeliem naším
k dosažení slávy našeho Pána Jesu Kri
sta. 14. Protož bratří stůjte a chovejte
podání, kterým jste se naučili buď slo
vem buďlistem naším. 15. Sám pak
Pán náš Ježíš Kristus a Bůh i Otec
náš, jenž zamiloval nás a dal nám po
těchu věčnou a naději dobrou z milosti,
16. potěš srdcí vašich a utvrď v každém
skutku a slovu dobrém.
Poněvadž apoštol s jakými protivníky a
nepřátely druhdy *křesťané zápasiti 'budou
předvídá, vidí se nucena chválu a díky vzdá
vati, že Soluňané nejsou zpočtu těch, kteří by
odstoupiti hodlali ode Pána. My ale, vece,
já totiž Pavel spolu s Timotheem a Silvá
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nem, musíme děkovati Bohu z vás; tím je
spolu nabízí, aby i oni samičinili Bohu díky
z dober duchovních těch, jež dále ihned při
pomíná. Jmenuje je za tou příčinou dratry
milované od Boha, či, jak text řecký čte, ode
Pána t. j. ode Krista. Příčina, pro kterou se
cítí povinen Bohu díky vzdávati, jest, jak ji
dále udává, že prvotinami vyvolil vás Bůh
ke spáse, t.j. že vás k evangeliu a k víře
Jesu Krista povolal co prvotiny, Co první
aneb mezi prvními, jenž v Evropě se k víře
přihlásili. Avšak lépe text řecký místo arao
xm čte omapyřs od počátku, t.j. buď hned
na začátku, když se evangelium rozhlašovati
počalo, tak že Soluňané mezi nejprvnější
věrce v Evropě aneb v Macedonii se počí
tati mohou; kterýžto výklad se čtením vul
gáty na jedno vychází. Aneb raději od po
čálku t. j. od věčnosti, jak slovo čoxyýJo. l,
1. a jinde značí a jak se to s ponětím vý
volby shoduje, an vyvolení se strany Boží k
odvěčnosti zří a jeho uskutečnění časné po
voláním sluje. Nad to by byl apoštol bez
mála přidal zov sveyvyeliov,jak to Fil. 4, 15.

a

činí, kdyby byl chtěl to slovo o začátku evan
gelia rozuměti. Vyvolil je pak ke spáse, t. j.
věčné blaženosti; spása slovo stojí naproti
odsudku bezbožníků, o němž v. 11. předchází.
Prostředkové pak k dojítí spásy té pro ně
byli, co dí dále: v posvětě ducha a víře
pravdy. Snadby lépe bylo přeložiti posvěťou
ducha a vírou pravdy; leč jsme ponechali
obyčejný překlad. Bůh vás vyvolil a povolal
k věčné blaženosti propůjčením vám posvěty
ducha a víry pravdy. Duchem nejední chtějí
rozuměti ducha člověčího, ku kterému se po
světa odnáší a berou genitiv ďucha co ge
nitiv předmětný v ten smysl: posvěcením
ducha, napravením a polepšením jeho; tak
výše 1. Thess. 5,23. Bůh pokojeposvětiž vás.
Leč lépe jiní rozumějí duchem Ducha sv. a
kladou genitiv ten býti genitivem původu a
naznačovati se, že posvěta ta od Ducha sv.
pochodí a vykonána bývá. K tomu je vede
pořádek slov hned následujících: vírou prav
dy t. j. uvěřením pravdě věčné čili evangeliu
Kristovu; nebo kdyby duchem ducha člově
kova mínil, byl by bez mála položil dříve
víru a nápotom posvětu. Ale Pavel právě tím
svým pořádkem naskýtá, že duchem Duch
sv. se bráti musí a naznačuje tu dvojí pro
středek, jímž ono povolání k věčné blaže

nosti se uskutečňuje, jeden posvětu ducha
na křestu udělenou a druhý se strany člo
věka víru pravdy, kterou člověk se ku pra
vdě hlásí a ku Kristu přiznává. K tomuale,
aby spásy té dojíti mohli skrze posvětu a
krze víru, posloužil jim sám apoštol Pavel.

I upomíná je na to řka: Ku kteréžto i po
volal vás blahověstěním naším k dobytéslávy
Pána našeho J. K. — Ku kteréžto,totiž spáse,
o níž předešlo a o níž pravil, že posvětou
a vírou se dostává; tam směřovalo všeliké
zvěstování a hlásání Pavlovo. Ještě ale při
dává slova: k dobytt slávy Pána n. J. K.
— O slovech těch nejedna otázka se děje a
nejeden výklad. Nejedněm se zdá, že slova
ta Pavel přístavečně dokládá a předešlá slo
va ke spáse atd. opakuje, hodlaje toliko spásu
tu místněji vylíčiti, předně co slávu Pána
n. J. Krista a za druhé co takovou, které
Soluňané dobývati mají. Při tom ještě na
rozchodech jsou ohledem genitivu Pána na
šeho J. K., an jedni genitivem majetku, jiní
genitivem původu jej býti mnějí, podle toho
vykládajíce buď: dobytí slávy, kterou J. K.
má a posídá, buď: která se od Krista dává
a uštědřuje. První výklad zde očividně má
přednosť. Leč i ohledem slova dobytí ř. re
ozoívycw někteří zvláštní jdou cestou a roz
umějí slovem tím majetství čí majetek a vy
kládají k majetstvé slavnému Pána našeho
J. K., t. j. abyste Kristu co Ránu přinále
želi jako nějaká zvláštní a slavná majetnost
či slušný dobyvek, jak podobně v St. Z.
Exod. 19, 5. Bůh praví lidu israelskému,

že
mbudou
ulidem
zvláštním
vlastn
ná

bytkem či majetkem. Avšak tu by byl Pavel
místo genitivu xvolov napsal ovšem raději
dativ *voíy a tudy lépe jest ostati při smysle
výše položeném, totiž že se jim všecko u
štědřuje, aby sami se domohli věčné slávy,
v níž se nalezá Ježíš Kristus Pán.
Tak vznešený a blažený konec vás oče
kává, hodlá Pavel říci. Již pak želaje, aby
se s ním neminuli, napomíná jich: Protož
pro takový vznešený konec, k němuž určeni
jste a povoláni, stůjte a třímejte podání, po
datky, kterým jste se naučili buď slovem buď
listem naším. Stůjte, vece, t. j. stálí buďte
ve víře a lásce, abyste spásy a slávy oné
došli. Dále velí třímati podaťtky t. j. nauky
jim podané a poskytané k věření a k za
chovávání v životě. A ty podatky oni obdr
žeh a jim naučili se buď slovem buď bstem
apoštola Pavla. Z těch slov průvodno, že
není všecko psáno, co se k spáse křesťanův
odnáší, nébrž že mnohé věci ústně od po
kolení ku pokolení v církvi přecházely. Zla
toúst tu znamená: Odtuď se vidí, že apoštol
nesdělil se s nimi o vše nauky písemně, né
brž že jim mnohé ústně a nepísemně vydal,
což podobně věrohodno jest, jak to, jenž
písmem jim svěřeno bylo. Protož také po
dání církevná hodnověrnými býti soudíme. Co
podání jest, neptej se dáleji, Tertulian pak

If. Sol, ÍIŤ, 1—5. Žádost ajošťtolova, by

ohledem toho praví:

Sol. za něho se imodlili.
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časnou jenom a mijelivou, nébrž potěchu
bytnou a věčně trvanlivou, totiž že všecko
nám k spáse sloužiti musí Rom. 8, 28.; jiným
váhu na písmo a na božskou tradici klade. se vidí věčnou býti, poněvadž se k věčnému
Slovem listem svůj prvý k Soluňanům list životu odnáší. Leč první výklad předkuje a
rozumi.
apoštol slovem tím ku přítomnosti hledí, jak
Zavírá pak napomenutí svoje želáním a na obrat slovy dálejšími naději dobrou k bu
blahopřáním, an dí: Sám pak Fám náš Ježiš doucnosti prohlídá zře spolu k tomu, co výše
Kristus a Bůh i Otec náš potěš srdcí vašich v. 12. 13. o jich povolání k spáse a 0 do
a upevní v každém skutku a slovu dobrém. jití jimi slávy Páně pověděl. Naděje tedy
Klade napřed Krista a nápotom Otce, od jest naděje věčné slávy a tou nadějí se ovšem
své působnosti ku Kristu a odtud k Otci potěcha dotčená zvyšuje. Zamiloval pak nás
postoupaje; Kristus prostředníkem jest mezi Bůh a dal nám tato vznešená dobra v mi
člověkem a Bohem a Bůh jest svrchovaný a losti, o své vlastní blahovůli, bez všech na
poslední cíl všeho působení evangelia. Jed šich zásluh. Žádá pak jim od Boha a od
nak právem otcové svatí se proti Ariánům Krista řka: potěš srdcí vašich a upevní vás
k těmto slovům táhli a Chrysostom praví: v každém skutku a slovu dobrém. O potěšení
Kdež jsou ti, kteří z toho, že ve formule klade, poněvadž dílem protivenstvími, dílem
křestné Syn po Otci jde, zavírají, že Syn zloproročnými fečmi znepokojeni a zkormou
menším jest než Otec? Klade pak slova po cení byli. Zelá jim nad to upevnění v každém
těš a upevní V Singuláru, ač slova ta ke Kri skutku a slovu dobrém, t. j. v dobru všelikém,
stu spolu a k Otci se odnášejí, poněvadžtu,
buď již ve skutcích, buď již slovech a řečech
jak tam 1. Thess. 3, 11. vytýká, že vůle a se jeví a vyvinuje. Jiní slovo vykládají o
moc Otcova a Synova nejsou rozdílny, nébrž nauce křesťanské, leč širší výklad zdá se
stejny a tožny. Sličně podává věci ty, aby předkovati. Ostatně se k tomu místu hned
vylíčil, s jakou důvěrou vyslyšen býti doulá. staří právem táhli na dokázání, že Syn stejné
Mohou se pak potahovati buď ku Kristu a s Otcem bytnosti, ješto se jemu stejnou jak
k Otci, buď jedině k Otci a nesnadno jest Otci měrou potěšení a upevnění Soluňanů
rozsouditi, co by zde předčilo. Převahuje připisuje a co Otec působí Jo.5, 17., podobně
však spojení s jediným slovem Bůh a Otec, i Syn působí.
Tím ukončil apoštol hlavitý předmět
ješto v ř. t. jsou participia dovo a dyknyous.
Zamiloval nás Bůh poslav Syna svého k na druhého listu svého, tak že již mohl ovšem
šemu spasení a k usynovění či usynbě naší. list zavříti, kdyby nebyl hodlal ještě připo
Dal! pak nám a uštědřil nám právě tím Syna jiti některá naučení a napomínání jim vele
svého posláním potěchu věčnou, ne nějakou potřebná, což činí v následující kapitole,
než písmě, dříve řeč než kniha a dříve smysl
nežli písadlo. Proto sněm Trid. 4, 1. stejnou

Hlava III.
Žádá, aby za něho se modlili pro větší roz
šíření víry a pro uvarováné se zlých lidi
1— 5. Dále od nepořádných a nepokoj
ných vystříhá G—11. a ku pracovitému
životu, k dobročinnosti a k opatrnému se
zaháleči zacházení 12—15. napoméná,
posléze pokoje a milosti Boží jim želaje a
znak vlastního písma udávaje list za
vírá 16—18.

1. Ostatně, bratří, modlete se za
nás, aby slovo Boží se rozprostránělo
a oslavováno bylo jakož 1 u vás, 2. a
abychom zbaveni byli nezbedných a zlých
lidí; nebo není všechněch víra. 3. Vě
ren však Bůh jest, jenž utyrdí vás a

ostřeže zlého., 4. Doufám pak 0 vás
v Pánu, že co přikazujeme, i činíte, i

činiti budete. 5. Pán pak spravuj
srdce vaše v lásce Boží a v trpělivosti
Kristově,
Svá ostatní a konečná napomínání uvádí
slovem: Ostatně, na ostatek; tuto čte ř. t.

=

zo Aouróv,čímž se následující napomínky úseč
něji, ustrozeji od předešlého odlučují, než pou
hým Aoizóvbez artikulu jinde se děje 1.Thess.
4, 1. Velí pak modlete se za nás, za Pavla a

za ty, jenž sním v evangeliu pracovali. Slušno,
aby za ty, jenž o povšechném dobru církve
pracují, celá církev se modlila. Rozprostraňuje
se o modlitbě té sv. Chrysostom: Nabízejíce
vás modliti se za vás, Činíime to pro vaše
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Il. Sol. IIÍ, 1-55, Žádost apoštolové, aby Šol. zé ného né modlili,

spasení. Každý z vás obstarává jenom věci
svoje, my však o věci všechněch se staráme.
Proti nám se dábel mocněji ozbrojuje. V
boji, na vojně hledí nepřítel přede všemiji
nými vůdce poraziti a tudy jej všichni štíty
svými zakrýti se snaží. Ješto vás srdcem
objímám otcovským, ve chrámě i doma se
modlím za zdraví těla i duše vaší; nebo ne
sluší žádná modlitba knězi tak velice, jak o
blaho lidu před Boha vcházeti a přímluvu
za něho konati. Jestliže pak my to za vás
činíme, čím více vy za nás to Činiti máte
atd. An pak jim velí modliti se za něho,
udává i příčinu toho býti veřejnou. celé cír

a

— není všechněch véra, t. j. nevšichni lidé
víru přijímají, nevšichni mají pro ni chápa
vost a jímavost, ne u všech se víra usídliti
a ubostiti může, ne každý člověk může vě
řiti, nedává Bůh všechném daru víry, an
přemnozí jej od sebe odvrhují a jak Rom.
10, 10. dí,

mnevšickníjsou poslušní

evange

ha. Učíme se z toho, že víra jest darem
Božím; ale i to z toho jde, že víra jest věc
vznešená a že kdo ji celým srdcem ucho
piti a V Životě provésti hodlá, sebe a své
pochotě přemáhati a všelijak násilí sobě či
niti musí.
Avšak ačkoli víry nevšickni lidé dosti
kve blahost. Dí: aby slovo Boží běželo, řeč pílejí a tudy nediv, že víře a hlasatelům je
Boží běžela a se oslavovalo. Místo slovo Boží jím protivenství, svízely a závady strojí, jed
čte ř. t. slovo Páně t. j. evangelium, jež Pán nak není příčiny, pročby se Soluňané tím
hlásati poručil 1. Thess. 1, 8. Běží slovo nepokojili. Nebo dokládá dále Pavel: Věren
Boží, když se rozprostraňuje a rozšiřuje nad však Bůh jest, jenž utvrďí vás a ostřežezlého.
nesnázemi vítězíc; praví běží a nedí jde, po Místo Bůh čte řecký text Pán, a zdá se, že
ovšem čtení to přednost zaslouží; rčení věren
něvadž žádá, aby se rychle nauka Páněroz
šiřovala. Ale i oslaveno býti má slovo Boží, jest Bůh nejednou přichází 1. Cor. 1, 9. 10,
t. j. má se co takové, jenž moc Boží k spáse 13. atd., ale rčení věren jest Pán přichází
všeho světa v sobě chová, prokazovati; má jenom na tomto místě a tudy bezmála pro
sílu svou Božskou jeviti obracováním hříš nezvyklost ta proměna se dála. I sinajský
níků v lidi svaté a všech poměrů ve stav rukopis čte Pán. Věren jest, totiž ve svých
lepší proměňováním. Ovšem pak k tomu zámluvách a slibech, jimiž se vám takměř
oslavování mnoho divové přispívali, ale apo zamluvil k víře vás povolav, a ovšem nedo
štol nejedině k nim prohlídá, nébrž šírší pustí, aby nezbednými a zlými lidmi evan
pojem slova toho na mysli má. Přidává k gelium překážku utrpělo a škodu vzalo. Vi
jejich vlastní chvále, ovšem ale 1 k vroucněj děti, že apoštol více o jiné než o sebe pečliv
šímu od nich modliteb takových konání:
jakož t u vás, totiž se dálo,jenžto jste slovo sršňů dorývala, on na sebe zapomínaje péči
Páně tak ochotně přijali a tak stále je za svou na Soluňany obrací. Podle věrnosti té
Chováváte, ani pronásledováními od něho za Bůh vás utvrdí, abyste se od víry a svatosti
života neodšinuli a ostřeže vás zlého, dokládá
nehýtek se odšinouti nedávajíce.
Ovšem ale, má-li se rozšiřovati slovo apoštol. Zlým nejední ďábla míní, jehož ná
Boží a moc svou prováděti po světě, mu strojové dotčení lidé nekolní a nezbední byli,
sejí i hlasatelé jeho svobodu míti, aby všady jak jinde © zovy00g skutečně ďábel sluje Mat.
nezávadně a bez překážky je kázati mohli. 13, 19. a j. Leč jiným se vidí, že Pavel pro
hlédá ku předchozím slovům 2., 17, kdež
mají: abychom zbavení byli nezbedných a zlých přál jim, aby utvrdil je Bůh v každém skutku
bdí. Dvojí zdá se prosba býti, leč jedna je a slovu dobrém, a že tedy slova zo zovnoov
nom jest; nebo, když nezbední zlolidé pře v rodu věcném či středním se bráti musejí
konáni budou, ovšem slovo Boží nezávadně na našem místě, jsouce ve protivě se skutkem
běžeti může. Nezbední lidé jsou dle ř. lidé a slovem dobrým. Sířeji tady béře Pavel
nemístní, nevhodní, nevčasní, nepříležití; slovo zlých a zahrnuje jím všechnazla, všech
ovšem takoví, kteří všelijak vadí a překážejí, na nebebezpečí, svody všechny a ovšem 1i
aby se kázaní evangelia svobodně díti ne samého zlostrůjce dábla. Ale ještě nestačí
mohlo. Slovo zlý jest vysvětlení toho slova milost Boží k spáse lidské, sám-li člověk s
a apoštol rozumí ponejvíce židy korintské, ní nepůsobí, tudy přidává apoštol ohledem
kteří mu v tom městě veliký boj spůsobili a Soluňanů zvláštní důvěru vyjevujíc: Doufáme
svým protivenstvím jej zmálomyslnili, že se pak o vás v Pánu, že co přikazujeme, činíte
mu Pán zjeviti musel pro potěchu a utvrdbu a čímti budete. Doufá apoštol a naděje se
jeho Act. 18, 5. 19. Ale není se co diviti od nich všeho dobra a důvěra jeho spočívá
těm zlým a nekolným lidem, že se slovu Bo v Pánu, v Kristu, jehož milost uskuteční,
žímu protiví a hlasatele jeho pronásledují ; nebo čeho se apoštol od nich naděje. Zalmista
— tak apoštol udává příčinu těch závadností Páně Z. 17, 1, n. důvěru tu spolu s díkami
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vyjevuje: Milovati budu tebe Hospodine, sílo
má; Hospodin tvrz má a útočiště mé a
vysvoboditel můj, obrance můj a roh spásy
mojí. Chvále vzývati budu Hospodina a vy

6. Přikazujeme pak vám, bratří,
jménem Pána našeho Jesu Krista, aby
ste se stranili každého bratra chodícího
Dí, že čtníte, ač věda, že nepořádně a ne podle podání, které

svobozen budu.
nevšickni toho činili; mluví zajisté tak la
hodně, aby tím spíše k napravení přivedlty,
kdož polepšiti se mezi nimi měli a toho se
poněkud dosaváde zdráhali. Dí: čěniti bu
dete, a slovy těmi všeckny pobádá, aby se
rozkazům jeho poslušně propůjčovali. Aniž
však na té lahodné napomínce nepřestává,

obdrželi od nás. 7. Nebo sami víte,
kterak sluší následovati nás; nebo jsme
nepořádní nebyli mezi vámi, 8. aniž
jsme darmo chleba jedli od koho, nébrž
v trudu a únavě nocí i dnem pracujíce,
abychom nikoho z vás neobtížili. 9.
nébrž opět k tomu prohlédaje, že milost Ne jako bychom neměli moci, nébrž
Boží k činění všelikého dobra potřebná jest, abychom sebe vzorem dali vám k ná
vylévá se nějakým nelibovolným popudem
v želání jim všeliké pomoci Boží. Dí: Pán sledování nás. 10. Nebo 1 když jsme
pak zpravuj srdce vaše v lásce Boží a v byh u vás, to jsme přikazovali vám,
trpělivosti Kristově. Místo v lásce Boží a v že nechce-li kdo pracovati, ani nejez.
trpělivosti čte text řecký K lásce Boží a k 11. Slyšeli jsme zajisté, že mezi vámi
trpělivosti Kristově, t. j. abyste lásku a trpě někteří chodí nepořádně, nic nepracu
livost tu v útrobě pojali a těmi ctnostmi se
jíce, nébrž brnožíce. 12. Takovýmto
prostoupiti dali. Vulgáta při předložce eig
nejednou místo akkusativu klade ablativ, ja pak přikazujeme a napomínáme Pánem
koby stála předložka ev. Má Sice ten pře Jesu Kristem, aby pokojně pracujíce
klad vulgáty dobrý smysl svůj, an dle něho svůj chleb jedli. 13. Vy ale, bratří,
želá apoštol, aby Bůh jim uštědřil přímě a neoblevujte dobře činiti.
14. Pakli
právě se bráti cestou lásky a trpělivosti
kdo
neposlouchá
slova
našeho
psaného,
tak, aby nijak se z dráhy té nevyšinuli, až
toho
poznamenejte
a
nesměšujte
se S
by cíle svého dosáhli. Leč dle řeckého textu
želá jim apoštol, aby Bůh spravoval a vedl ním, aby se zastyděl, 15. a nemějte
srdce jejich k lásce a trpělivosti, aby totiž ho za nepřítele, nébrž kárejte ho jako
jim dal ctnostmi těmi se naplňovati a pro bratra. 16. Sám pak Pán pokoje dej
stoupánu býti. Láskou Boží rozumí lásku vám pokoj ustavičný na každém místě.
k Bohu co svrchovaný zákon a obecné všech
ctností spojidlo Mt. 22, 37.n.; méně vhodně Pán buď se všemi vámi. 1%. Pozdra
někteří rozumějí lásku Boží k lidem. Trpě vení mou rukou Pavlovou, což jest zna
kvost Kristova jest trpělivost, kterouž Kri mením v každém listu, tak píši.
18.
stus vynořoval a ukazoval za svého pozem Milost Pána našeho Jesu Krista se vše
ského života a utrpení a želá jim apoštol, mi vámi. Amen.

aby ve všech svízelech a protivenstvích dle
příkladu a vzoru Krista Pána trpělivě se
měli a stále při víře Páně a lásce Boží vy
trvával. Kristus trpěl, dí 1. Petr 2, 21.,
vzor nám zůstaviv, abychom následovali šlé
pějí jeho. Přičiňuje k lásce trpělivost, dí
Chrysostom, poněvadž se láska k Bohu v
tom očitě jeví, když kdo trpěliv jest v pro
tivenstvích pro něho. Jiní trpělivost vysvět
lují o trpělivém očekávání příchodu Páně;
leč tu by místo vzonovr státi muselo čvanovr
a tudy nemáme příčiny od prvního výkladu
odstoupiti a pojem slova trpělivost zužovati.
Takovým lahodným spůsobem, dí Chry
sostom, nakloňuje sobě apoštol srdce Solu
ňanů a je připravuje, aby napomínání, kte

6ce:
Ve,
jim strojí, tím lépe a radostněji přijali.

Již v prvním listu 4, 11. 12. 5, 14.
mluvil Pavel o lidech nepořádných a zahá
livých a brnoživých a velel, aby pokáráni
byli a vlastníma rukama pracovati se učili.
Poněvadž ale ti lidé se dosavád neusmyslili,
nébrž bez mála ještě hůře si počínali, tedy
nyní přísněji a strožeji je kárá a dí: Fřt
kazwjemepak vám, bratří, jménem Pána na
šeho Jesu Krista, abyste se stramili každého
bratra chodicího nepořádně a ne podle po
dání, které obdrželi od nás. Praví: přika
zujeme, přísně práva svého apoštolského há
je. Výšeji v. 4. doufanlivost svou k nim
projevil, že všecko vykonají, co jim přiká
že; tuto ona všeobecná slova na zvláštní
případ obracuje. Přikazuje pak ne nějak
prostě, nébrž jménem Pána našeho J. Kr.;
ne o své ujmě a o svém zdání, nébrž mocí
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něho výživy. Tím ale neodříká se Pavel
práva žádati od církve výživy za kázaní jim
evangelia 1. Cor. 9, 4., an jenom se u nich
k němu netáhl a na Čas vzdal „se ho, aby,
kdvby práva svého se byl dožadoval, nějaká
překážka evangeliu nepovstala. A tudy ob
mezuje předešlou výpověď svou dále řka:
Ne jako bychom neměli práva, nébrž aby
chom se vzorem dali vám k následování nds.
Nepracovali jsme proto vlastníma rukama
do únavy, nežádajíce od vás žádné výživy,
jako bychom neměli práva vás obtěžovati;
si, kdo zanedbává toho, co k řádu, k stavu ješto Kristus nám ovšem práva toho udělil,
a ku povinnosti jeho patří a nový řád sobě jak jinde týž apoštol píše 1. Cor. 9, 14.
docela odchodný a jiným křivdivý stanoví. Pán nařídil, aby, kdo evangeliu sloučí, z e
Leč o těch a o jejich nepokojech a kormu vangela žil. Nébrž, vece dokladem apoštol,
tech řeč byla 1. Tess. 5, 14. Ti nechodili jsme se chovali, abychom Se za vzor dali vám
podle podání od Pavla obdrženého, t. j. po k následování nás. Nebo jestliže já právo
dle naučení, jež jim apoštol dal ústně při maje nedělati a od jiných ruk obživu bráti,
svém v Soluně pobytu a napotom i v přese všelikou tu výhodu a výsadu svou
prvním listě svém povteřil a opětoval 1. jsem pracoval a se trudil ničeho od vás ne
Tess. 4, 11. 12. Zde velí stramiti sé tako bera, čím méně trpěti se může, aby lidé
vého človéka nepořádného; jest to nějaká nezbední, tuláci a zaháleči od jiných výživy
menší odluka od církve, avšak není to ko žebronili. U Reků a Římanů každá práce
nečné z církve vyobcování, jakéž vyrčeno se za podlou považovala, jenž toliko na 0
bylo od Pavla nade cizoložníkem korint troky se hodila. Svobodní lidé se jen věc
ským 1. Cor. 5, 5. a nad Hymenéem a A mistátními obírali. U Reků v Athenách a
lexandrem 1. Tim. 1, 20., kteříž satanu vy v Římě v zahálce trvajíce, volali jen: Chie
dání byli, docela od církve odštěpeni a od ba dejte a hry! U Germánů práci zastá
trženi byvše.
vala žena co otrokyně mužova. V křesťan
Podání to, ku kterémuž se táhne, ne ství jest práce službou Boží. Není břeme
mohlo jim býti neznámo. Nebo, vece apo nem, jak ji za stara měli, není ale nejvyšší
štol dále, vy sam? víte, kterak sluší následo a jedinou úlohou člověkovou, jak socialis
vati nás. Odvolává se na vlastní svůj pří mus za to má. Jest práce pro člověka a
klad, podle něhož kráčeti jim velí. Místněji člověk pro Boha jest. Za našich dnů se
pak ten svůj příklad opisujíc klade: Nebo. mluví o silách pracovných a jménem tím se
jsme nepořádní nebyli mezt vámi, aniž jsme pracovníci značí, považováni jsouce co věci
darmo chleba jedli od koho. Nepořádným neosobné, ješto se zapomíná, že nesmrtelnou
býti a chleba darmo jísti, pojmové příbuzni duši mají.
í
Kromě příkladu vlastního apoštol nad
jsou a druhým se vysvětluje první násled
kem jeho jsa. (Chlébjíst od někoho značí to ještě jiným spůsobem za svého mezi ní
toli, co výživu bráti, jak 1 u nás dobře vě mi pobytu prohlídal, aby zahálce a brnožbě
domo a průchodno, vůbec pak chléb jisti v u nich přítrž učiněna byla. Díť: Nebo %
bible znamená toli, co prostě jístě Gen. 43, když jsme bylé u vás, přikazovali jsme, že
25. aj. Darmo t. j. z daru něčího; mluví nechce li kdo pracovati, ami nejez. Spojka t
apoštol podle úsudku lidí pleťských a svět slouží k lepší výtce slov Adyž jsem byl u
ských, an sic jinak právem vyživení žádati vás, jakoby pravil: Nic vám nového ne
mohl, aniž vlastníma rukama chleba sobě píši, nébrž to, co jsem vám při svém u vás
pomeškání pravíval. Věta: Nechce-lt kdo
dobývaje. "To záporně 0 sobě mluví.
Dále dí o sobě kladně: Nébrž v trudu pracovati, ami nejez, jest přísloví tehdá u
a únavě nocí dnem pracujíce, totiž chleb židů běžné; povstalo ovšem z písma svatého,
svůj jsme jedli. Slova v trudu a únavě pra v němž se ihned na počátku Adamovi a v
cujíce, stojí naproti slovům: darmo jsme něm všemu pokolení pravilo, že v potu tvá
chleb jedli. Byl Pavel stanařem Act. 18, ře své chleba sobě dobývati má. Důraz
3. a jak Origenes vece, od dělání a strojení spolehá na slově mechce-lt; nebo chce-li a
zemských stanů k ustrájení stanů nebeských hodlá-li kdo pracovati, nemoha za jakoukoli
přenesen byl. Cinil to, jak 1 zde dokládá, příčinou, nepodlehá úsudku tím příslovím
abychom někoho z vds neobtížili, žádajíce od pronešenému. Zlá, škodná a hříšná jest za

a rozkazem Kristovým, mocí, kterou obdr
žel ode Krista co apoštol jeho. „Podobně
1. Cor. 5, 4. vyloučiv cizoložníka, praví, že
ho jménem Pána Jesu Krista vyloučil. Po
kládá Pavel, že větší částka církve Solun
ské v té straně bezúhonna byla, a ovšem
jde z toho, že při církvi jest moc vládná
jí od Krista uštědřená. Velí pak ciziti, stra
niti, štítiti se a ovšem tedy se odlučovati
od každého bratra, t.j. křesťana,jenž chodí
nepořádně a ne podle paďání od nás obdr

©ženého.
Nepořádně
chodí,
obcuje
apočíná
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hálka, ješto člověk stvořen ku práci jako
pták k létání a Bůh ovšem od každého žádati
bude počet z mohutností a sil jemu uděle
ných. Zahálka, vece písmo Ecel. 33, 29.,

berou o pílení ctností a. nedávání se svoditi
těmi příklady zlými; leč se nám vidí, že
ovšem na výkladě Chrysostoma tu přestati
můžeme. Kdo příkoří chudému činí, popu
zuje toho, jenž učínil jej, dí písmo Prov. 14,
21.; aby ale nezdálo se, že apoštol ujímaje
se chudých a Soluňanův k almužně napomí
naje, těm nadržuje, jenž cizé mozoly jako
sršňové med včeliček jedí, tudy velí apoštol
dále: Paklt kdo neposlechne slova našeho

©mnohému
zlu
naučila.
Nepravost
Sodomy
byla, dí prorok Ez. 16, 49., sytost a zahál
ka. Dí Ovidius: Jestli zahálku stavíš, za
hynou zlé žádby budiska. A jinde: Ptáte
se, proč cizoložníkem stal právě se Bgypt?
Na snadě jest důvod, čas na zahálce mařil.
Apoštol pak příčinu přidává, proč nyní
tak přísně nalehá a dorývá na lidi ty ne
zbedné a proč ono přísloví uvodí. Vece to
tiž: Slyšeli jsme zajisté, že mezi vámi ně
kteří chodí nepořádně, nic nepracujíce, nébrž
brnožíce. Místo slyšeli jsme, čte řecký text
v praesentě slyšíme, čímž se značí, že po
sud trvá ta zlá o nich pověst. Brnožiti jest
toli, co okouněti, klackovati, párati se a cá
rati, všetečně si počínati, marnivými věcmi
se zanášeti, jak zaháleči a lenoši činí, zále
žitosti jiných vyzvědajíce, všady čumějíce,
semotam pobíhajíce a jiné posuzujíce a pře
třepávajíce. V řeckém textu jest sličná pa

skrze list tento náš. vydaného, toho pozname
nejte a nemáchejte se s nim, aby zahanben
byl. Slova skrze list chtěli někteří k násle

dujícímu slovu poznamenejte vázati v ten
smysl: oznamte nám o takovém nekolném
člověku skrze psaní nějaké; avšak takovému
výkladu, ať 0 jiném mlčíme, příčí se artikul
dix TňS čmiotokts, jenž

O určitém

a Sice je

nom o tomto našem listě může slyšán býti.
Táhne se tu apoštol k tomu, což výše 3,
12. pravil o pokojném pracování a svých
věcí hledání adí teď: Kdyby někdo odpo
roval příkazu tomu v listu tomto danému,
tedy si takového zaznamte, totiž proto, aby
ste se ho Ciziti a Straniti a S ním se nesmě
šovatí mohli a aby, jak dále apoštol klade,
zahanben byl a aby tudy studem a takovou
sobě učiněnou hanbou k napravení života
svého přibezděčen byl. K slovu nesměšujte
se s ním přidává Chrysostom na přísnější
Pavlovo velení 1. Cor. 5, 11. s takovým
ani nejísti odkazujíc, jak zlo to v církvi, ob
covati s cizoložníky, zlolajci a podobnými
hříšníky, ješto Pavel velí straniti se těch,
jenž pouze zahálce se oddali. Ale mohli i
tuto Soluňané míru překročiti a v horlivostí
upřílišiti; proto apoštol varuje jich řka: A

| ronomasie
čoválčecém
AneotěovoČecbat,
COŽ
v latině dá se říci agere a satagere; práci
nevedou, ale všetečnost provádějí. Vako
výmto a podobným lidem, jenž toli ostudy
natropili, apoštol znovu a opět přikazuje
řka: Takovýmto přikazujeme a napomínáme
Pánem Jesu Kristem, aby, pokojně pracujíce,

©chleb
svůj
vlastní
jedli.
Znova
napomíná,
poněvadž věc ta veliké byla váhy; a proto
také přidává Pánem Jesu [Krtstem, aby uká
zal, že napomínání to vychází ze zvláštního
apoštolova ku Kristu Pánu postavení a z
práva sobě od něho daného. Pokojně či tiše
velí jim pracovati a tedy nemíchati se do
věcí cizých, nébrž k svým prohlédati a na
svých vécech myslí svou přestávati a tudy
chleb svůj, t. j. chleb vlastní svou prací do
bytý jísti.
Poněvadž ale se snadně stávalo, že
pro nehodnost takových tuláků, všeteček a
brnožníků nejeden ze Soluňanů umdléval v
dobročinění a ruky svoje od almužen odta
hoval, tudy se vidělo apoštťolovi zvláštní li
dem těm napomenutí tuto přičiniti. Praví
o tom v ta slova: Vy ale, bratří, neustaňte
dobročiniti. "Vu praví svatý Chrysostom:
Ejhle, jak se srdce jeho otcovské opět hýbe
a oblomuje! Nelze mu dále domluvu pro
váděti, aby se znova nad nimi nesmiloval.
Pověděl: Kdo nepracuje, nejez; i bojí se
nyní, že by tím snad docela milosrdenství
k chudým zanechali a velí proto, aby neu
stali a neumdleli v konání skutků milosr
denství. Jiní sice slovo dodrořečiti šířeji

nemějte ho za nepřitele, nébrž kárvejte ho ja

ko bratra. Proto, poněvadž nepořádně po
někud si počíná, ne hned nepřítelem církve
jest, ješto více z křehkosti nežli ze zloby
hřeší. A proto nemáte tvrdě naň dotírati
a dorývati, nébrž kárati jej co bratra, t. j.
vlídně a lahodně jej kárejte, ješto bratr váš
t. j. křesťan jest. (Uhrysostom vece: Jako
bratra kárejte jej, ne veřejně a ne na odiv
jej vystavujíce, nébrž soukromí s velikou
opatrností, s bolestí a slzami.
„ Aby. pak, Což nejednou

se přihází, z

kárání a domluvy nějaká nesvornost nepovstala
buď pro neopatrnost káratele, buď pro tvrdo
šíjnost kárance, tudy apoštol ještě před sa
mým listu svého závěrkem jim pokoje Božího
želá. Dí: Sám pak Pán pokoje dej vám
pokoj ustavičný na každém místě. Pánem
jak obyčejně Krista rozumí, jenž sluje Pánem
pokoje, poněvadž pokoj lidem zjednal a po
sud ustědřuje pokoj, jehož svět dáti nemůže

jí. Sol. fit, 6—18. Napoménutí k pradovilosti, dobročiudostí; želání milosti $.

Jo. 14, 27. — Místo na každém městě čte
řecký text všelikým spůsobem rpore a Spor
jest o to čtení dvoje mezi kritiky, ješto ne
snadno přidati se k tomu neb onomu čtení
pro různost vzácných svědků, ač z důvodů vni
terných předkuje čtení zo07©,poněvadž snáze
jest vyložiti proměnu slova zoozm na slovo
zoe nežli naopak; zdálo se zajisté, že Čas
(ustavičný) spolu i místo při sobě položeno
míti má. Končí obyčejným pozdravením,želaje:
Fán buď se všemi vámi i ovšem také stěmi,
jenž neřádně chodí. Prohlédá k Páně pří
povědi Mat. 28, 20.: Já s vámi jsem do sko
nání světa.
Ještě ale bylo potřebí přidati znamení,
jakým by pravé písmo Pavlovo se poznati
mohlo. Proto Pavel vlastní rukou ještě při
pisuje to, co následuje: Fozdravení mou ru
kou Pavlovou. Podobně praví 1. Cor. 16,
24. Col. 4, 18. Viděti, že apoštol nepsal
listu toho vlastnoručně, jak již z listu k hí
manům 10, 22. víme. Aby ale nepodmetl a
nepodložil se na jeho jmeno list nějaký, jak
toho již dle 2, 2. se někteří v Soluně podjali,

| tudy udává známku, kterou by přesný a pra
vý list jeho od podvrženého rozeznati mohli.
O tom vlastnoručním podpise praví apoštol:
Což t. j. přidání vlastnoručně připsaných po
zdravů jest znamením v každém listu, tak
píši. Znáti z toho, že přípis Pavlův vlastno
ručný počíná od slova pozdravení atd. a na
omylu jsou, jenž za to mají, že teprv poslední
verš totiž Milost Pána našeho Jesu Krista se
všemi vámi od něho připsána byla; slova za
jisté tato poslední jsou blahoželáním a pože
hnáním posvátným, a tudy se liší odpozdra
vení, jež Pavel výslovně známkou pravého
listu svého býti praví. Dí: v každém listu
a má na mysli listy k Soluňanům dílem
dané, dílem ty, jež snad jim ještě psáti
později zamyslil, ač sám nevěda, k tomu-li
skutečně příjde. Tak píštť t. j. takové jest
písmo moje; neznali tedy Soluňané posud
ruky či písma Pavlova a ovšem ani list prvý
nebyl rukou jeho psán. Ještě přidáváme, že
někteří vykladači znamením dotčeným apo
štola Pavla jméno, znak či monogram nějaký
býti kladli, čeho tu nic není.
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List I. k Timotheovi.
I. Mezi listy svatého Pavla patří také
tři listové pastorální či pastýřští, totiž dva
listy k Timotheovi a list k Titovi. Slují
pastorálnými či pastýřskými, poněvadž ve
škeren jejich obsah záleží téměř jenom v
poskýtání a předkládání pravidel, dle nichž
by ti, jimž pastýřský úřad v církvi svěřen
jest, s nejlepším stáda svého prospěchem se
chovati a sobě počínati měli. Jak v Starém
Zákoně ti, kdož lid israelský k Bohu vésti
poručeno měli, pastýři slouli Jes. 28, 23.
Ez. 34, 11. a j., tak Spasitel náš pastýřem
se nazýval Jo. 10, 11., oním pastýřem do
brým, jejž Bůh lidu svému v prorocích St.
Z. a obzvláště pak u Ez. 34, 23. poslati
připověděl. Ty lidi, kdož Krista následovali
a všehjak poslušni ho býti sobě ustanovili,
nazývá On ovcemi svými, církev svou nazý
vá ovčínem a pílení a snažení svoje 0 spásu
lidí jmenuje pasením či pastvou. Jo. 10, 1.
21, 15. Mat. 18, 12. Luk. 15, 1. Podoben
ství toho milostného užívají také nejednou
apoštolé; ješto v něm obzvláštná nějaká po
těcha a rozkoš spočívá. Ostříhejte sebe a
celého stáda vám svěřeného, napomíná Pa
vel presbyterův v Miletě shromážděných
Act. 20, 28., sv. Petr 1. P. 5, 2. velí před
staveným církve: Pusťtestádo Boží a jme
nuje Krista velepastýřém 1. Petr. 2, 25. A
svatý Jan nejenom uvádí Páně slova, jež 0
sobě (10, 11.) a o Petrovi (21, 15.) pravil
Sebe pastýřem nazývaje a Petrovi stádo Je
ho pásti veleje, nébrž i v Apokalypse svojí
T, 12. praví, že vyvolence Boží beránek od
věčný pásti bude.
Podle toho slují listové naši pastýřský
mi, poněvadž udávají opolnu, jížto se při
vedení úřadu kněžského a biskupského v
církvi spravovati potřebí. Jest to svrcho
vaným uměním a uměním všech umění, jak
dí sv. Řehoř Veliký, duše spravovati a ří
diti; nezáleží jedině ve vyučování, nébrž
spolu v posluhování svátostmi a v dávání
dobrého příkladu. Svatý Pavel vynikal co

světlý vzor v této příčině, denně se stávaje
sluhou všechněch lidí, aby všecky získal a
vyhledávaje ne toho, co jemu, nébrž co ji
ným s prospěchem bylo. 1. Cor. 9, 22. 10,
33. a v takovou povahu, aby Titus a Timo
theus se oblekli, chtěl Pavel a tudy jim li
sty dotčené poslal; ovšem již dříve byl jim
něco toho ústně pověděl, ale vidělo se jemu
věc tu více rozvinouti a podrobněji rozlo
žiti dílem také, aby to, co jim ústně svěřil,
v paměti jich se obnovilo, dílem veden byl
Duchem svatým a psal to ku prospěchu ve
škeré všech časů a míst církve.
Jsou listové ti nevyčerpatedlnými doly
zlatých nauk pro ty, kdož v církvi na sví
cen postaveni jsouce duše lidské k věčné
blaženosti říditi a spravovati mají; jsou
zrcadly, v nichž se pastýř duchovný zhlídati
povinen častěji, aby se s cílem úřadu svého
neminul. Již svatý Augustin (doctr. chr.
4, 16.) vyslovil pravdu tu, že nauku v těch
třech listech obsaženou před očima povinen
míti, na koho v církvi úřad učitelský slo

žen, a Theodoret v komentáru svém ua
list prvý k Timotheovi vece; Tuto nauku
povinni jsou všichni, kdož kněžství udosto
jeni jsou, náležitě a zevrubně zachovávati a
za nějakou opolnu si ji vezdy předkládati a
podle ní všecko, co mluví a činí, spravovati.
A ovšem právem to povídají dotčení mužo
vé církve, ješto se v listech těch nalezají
předpisové sluhy Kristova a nástroje Božího,
jenž déle než třicet let věci ty, jimž tam
vyučuje, sám a sice Duchem Božím veden
jsa vykonával a týmž Božím Duchem osvícen
byv napsal.
II. Prvý list pastýřský svatého Pavla
svědčí Těmotheovi, jenž bezmála z Lystry
Act. 10, 1. pocházeje byl syn z otce pohana
a z matky israelky, jménem Euniky. Matka
jeho a jeho bába Lois jménem zbožně jej
vychovaly a záhy 8 písmem sv. Starého Zá
kona obeznámily 2. Tim. 1, 5. 3, 14. Jak
obě matróny tyto, tak i dle jich příkladu
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Timotheus se ku křesťanské víře obrátil, a
Pavel při své léta 52. předsevzaté pouti e
vangelické po Maloasii sešel se s ním vLy
stře Act. 16, 1. a slyše o něm pověst pře
dobrou vyvolil jej sobě zasstoupence, dru
ha a spolusluhu na cestách evangelických
svojich pro upřímou pobožnost, horlivost ve
víře a pro zvláštní přítulnost k sobě jej za
milovav. K tomu nemálo přispělo 1 to, že
Timotheus ode Pavla ku křesťanské víře byl
přiveden, buď bezprostředně hned při prvém
Pavla

do Lystry

příchodu Act. 14, 106.o

brácen byv od něho, buď prostředečně skrze
matku a bábu ode Pavla obrácené pro víru
Páně byv získán. Nebo Pavel jej synem či
dítětem

zéxvov I. Tim. 1, 1. II. Tim. 1, 1.

I. Cor. 4, 17. jmenuje a jméno to předpo
kládá, že Pavel ohledem víry jej pro Kri
sta zplodil. Ješto ale Pavel, kdekoli evan
gelium hlásal, všady se nejpříze do sbornic
židovských dával, vidělo se mu Timothea
obřezati, aby žádná překážka nebyla mu v
cestě, Pavla všady do sbornic následovati a
vůbec se mu všady k službě evangelia pro
půjčovati. Tu nyní provázel Timotheus Pa

skrze Demetria zlatníka kramole do Ma
cedonie přibyl a druhý list ke Korintanům
psal, sešel se tam s Timotheem, jenž se
s ním do Korinta podal; viděti obojí tu
věc odtud, že druhou epištolu ke Korinfa
nům píše spolu pode jménem Timotheo
vým 2. Cor. 1, 1. a že z Korintu

v listu

odtud k Rímanům poslaném ode Timothea
pozdravení vyřizuje Rom. 16, 21. Když
Pavel po třech měsících z Korintu na Ma
cedonii a Maloasii do Jerusaléma putoval,
byl v průvodu jeho také Timotheus Act.
20, 4., jenž ale s jinými z Filip Pavla do
Troady předešed tam na něho počkal. Act.
20, 6.. Odtad se v životě Timothea veliká
mezera nalezá, aniž víme, kam se odebral,
a kde byl, když Pavel v Jerusalémě jat
byv v Césarée se po dvě létě zdržoval a
napotom do
Ríma se plavil. Nenalezáme
o něm zprávy, leč z Pavlova prvního za

jetí římského ; tehda zajisté u Pavla me
škal, jak z listů tam Kološanům, Filipa
nům a Filémonovi daným viděti, v nichž
Pavel Timothea k sobě tou měrou připo
juje, že listy dotčené opět ve svém a Ti
vla nacestách evangelických; nejprv skrze mothea jménu vypravuje. I toho se v li
Galatii a Frygii do Europy S ním se podal stu ku Filipanům dovídáme 2, 19., že Pa
do Filip, do Soluna a do Beréy, kdež po vel Timothea k nim co nejdříve pro vy
čas se Silvánem pobyl, když Pavel do Athén zvědění stavu církve jejich posláti umínil.
se pustil. Než ale s Pavlem sešel se, po Také vidíme z listu k Hebreům 13, 23., že
slán byl do Soluna, aby dílem potvrdil tu se v zajetí octnul a vybaviv se z něho S
nově povstalou církev, dílem aby zprávy Pavlem Hebréy navštiviti hodlal. Ze dvou
došel, v jakém stavu se povahuje Act. 17, listů Pavlových k Timotheu psaných vysví
14. 1. Thess. 3, 1. Po vyřízení toho rozka tá ještě, že ho Pavel do Macedonie cestu
zu vypravil se za Pavlem, jejžto ne již V jíc v Efesu zanechal, k úřadu biskupskému
Athenách, jak se státi mělo Act. 17, 15. 1. jej u přítomnosti presbyterů slavně posvě
Thess. 3, 1., nébrž v Korintě zastihl Act. tiv 1. Tim. 4, 14. K tomu jej zvláštní vý
18, 5. Dva listové, jež Pavel z Korintu pověďd prorocká nad Timotheem vzešlá při
Soluňanům poslal, nesou jméno Timotheovo měla 2. Tim. 1, 6. a Timotheus při tom
spolu se jménem Pavla a Silvána. Napo dobré vyznání přede mnohými svědky vy
tom se Silván od Pavla odloučil, Timotheus konal 1. Tim. €, 12. Když později Pavel
ale s tím větší přítulností ku Pavlovi při po druhé do zajetí Římského přišed smrt
Inul, ač nevíme, kam se potom podal, když svou blížiti se spatřoval, pozval Timothea
apoštol Pavel po půldruhaletém v Korintě k sobě do Rímadada mu rozkaz, aby ještě
pobytu na Efes do Jerusaléma a odtud přes před zimou k němu zavítal věci v Troadě
Antiochii a Galatii opět do Efesu se vy zanechané a Marka vzav s sebou 2. Tim.
dal. Tuto v Efesu potrval Pavel déle než 4, 9. 13. 21.
dvě létě a tři měsíce Act. 19, 1. 8, 10. 20,
Toli z písma samého víme o Timo
21. Tu ale přibyl k němu také Timotheus, theovi. Co ještě z tradice o něm se praví,
kdy a odkud, nevíme; užil ho Pavel ku po není mnoho. Byl ovšem, jak svědčí Euse
selství do Korintu 1. Cor. 4, 17. 16, 10., bius h. c. 3, 5. prvým biskupem nebo arci
kam přes Macedonii Act. 19, 22. se ode biskupem, čemuž i konstituce apoštolské 7,
brati měl; apoštol mezitím viděl se nuce 46. nasvědčují; akta o jeho životě z věku
na list ku Korinťanům, jenž nyní prvním pozdějšího praví, že leta 97. když při kata
se klade, vyhotoviti a odeslati a ovšem se gogi, slavnosti pohanské, modlářskému po
domníval, že Timotheus, ač byv dříve vy čínání Efešanů odporoval, od nich ukame
slán k nim, teprv po přijetí od nich dotče nován byl. Ostatkové jeho léta 356. spolu s
ného Jistu přijde. Když Pavel po vzniklé ostatky sv, Luky a Ondřeje do Konstanti

nopole přenešeny byly, a jak Chrysostom
vece, zázraky prosluly.
By! mužem vysoce pobožným a 0 roz
šíření víry vysoce zasloužilým, a celá chvála
jeho sbrnuje se ode Pavla v pojmenováního
mužem Božím 1. Tim. 6, 10., mužem Bohu

docela oddaným, jakož pak i ctnosti ně
které jeho v listech k němu daných se vy
ličují, především asketická jeho přísnost, kte
rouž ani v chorosti své zachovávati nepře
stával 1. Tim. 5, 23. Ještě musíme aspoň
dotknouti otázky, zda biskupem efesským v
Apokalypse 2, 1. uvedeným Timotheus se
rozuměti má? Jedni to tvrdí; druzí ale od
pírají ozvláště pro porok biskupovi onomu
vytknutý, dle něhož první vroucné lásky své
zanechal, pročež ku pokání a k navrácení
se k stavu předešlé lásky se pobádá. Leč
porok ten nepřipadá tak na biskupa, jak ra
ději na církev, a Pán dává jemu na Sroz
uměnou, žeby méně šetrným, lahodným a sho
vívavým u vedení svého úřadu měl býti. V
církvi řecké 22., v církvi latinské 24. ledna
se den jeho slaví.
III. Ale zda list, jejž prvním k Timo
theovi zovou, skutečně ode Pavla pochází?
Celá velebná starožitnost o listu tom svědčí
jedním hlásem, že od apoštola Pavla psán
byl, a tudy Eusebius 3, 25. list náš mezi
povšechně uznané a přijaté spisy Nového
Zákona klade. Dotýkáme ještě, že hned Po
lykarp mezi otci apoštolskými v listu k Fi
lipanům 4. k. doslovně místo našeho listu
1. Tim. 6, 7. 10. o lakomství co kořenu
všeho zla cituje, a Irenéus knihu svou proti
bludařům slovy listu našeho 1. Tim. 1, 4.
započíná a jako zasvěcuje.
Ovšem haeretici mnozí listu našeho jak
ani ostatních dvou listů pastýřských nepři
jímali. Takovými byli Marcion, Tatian a jiní.
Ale ti libovolně sobě v té věci počínali a
list náš odmítali, poněvadž v něm právě
gnostičtí bludové jejich se zavrhovali; 0 dů
vodech kritických a historických ani zdání
tuto u nich nebylo, a proto si učencové bry
kul jejich nevšímali. Z počátku našeho sto
letí někteří kritikové opět pochybnosti svoje
o listu našem na světlo vynášeli, ale cha
trní a téměř pavučinní důvodovéjejich zhola
nepostačují víru v authentitu listu našeho
otřásti, tím méně ji podvrátiti, nejsouce než
subjektivní výmyslové hrdé nevěry.
Nejprv se urážejí slohem a rčeními v
jiných epištolách Pavlových nepřicházejícími.
Ale tím vinna jest dílem jinost předmětu, o
němžto se jedná, dílem pokročilost spisate
lova v ovládání řeckým jazykem, díl i ta
okoličnost, že list náš nebyl k veřejnému

čtení určen, nébrž jenom Timotheovi ku po
učení a k správě sloužiti měl. Víme pak,
vece Hug, že jinak přistřihuje se plášť kněž
ský a jinak kabát domácí. Aniž také roz
dílnost slohu ta taková jest, že by jí nějaká
váha se přičítati mohla; staří otcové řecké
církve nic nápadného tu nenalezali, ač jim
rozdíl povahy mezi listy k Hebréům a 0
statními listy dobře povědom a dobře od
nich pozorován byl. Jiná věc, jenž rozpakům
a pochybenstvím příčinu podala, jest okol
nost ta, že Timotheus, jenž se 1. Cor. 4,17.
dosti býti vyučeným ve víře Páně pokládá
v našem listě a ovšem i v listě druhém
se vystavuje co muž, jenž prý v nejedné
straně poučení nějakého potřeboval. Avšak
z toho, když někdo druhého v něčem napo
míná, nebo mu něco připomíná, nenásle
duje, že by tento věci té nepovědom byl;
člověk také dosti vycvičený nejednou napo
menutí potřebuje. Proto biskupové naši vy
dávají oběžné své listy, v nichž nejedenkráte
dotýkají věcí vůbec a povšechně známých,
a jak Plinius praví, pečlivost té jest povahy,

že veškery věci potřebnými býti klade...
Ale nač ještě dále o bezzákladných pochybách
mluviti? Ty, o nichž jsme dotkli, očividně
váhy nemají; ostatní nejlépe samým výkla
dem se odbudou nejsouce nic leč pouhá ně
kterým místům nedorozumění.
IV. Tážeme-li se, kdy apoštol list ten
zaslal, shledáváme různá mínění mezi kri
tiky a rozcházejí se v té otázce více, než v
jiných se to děje. List sám 1, 3. praví nám
toli, že Pavel nedávno z Efesu do Macedo
nie se odebral a Timothea tam zanechal pro
správu církve, hodlaje tam opět se navrátiti,
3, 14. 4, 15. a tu se nejedněm vidí, že Pa
vel za svého po tři leta v Efesu pobývání
takovou cestu do Macedonie předsevzal a
nápotom se tam opět vrátil, čehož zvláště z
2. Cor. 13, 1., kdež o třetím do Korintu
příští mluví, potvrditi hledí. Tím prý mine
protiva ta, že Lukáš Act. 19. 10. o dvou
letém, sám Pavel pak Act. 20, 31. o tříletém
meškání svém v Efesu mluví. Ale hypothesa
ta jest ničím neodůvodněná. Lukáš zhola o
tom neví, a ono počítání tří a dvou let nám
nemůže vaditi, ješto Act. 19, 8. po tři mě
síce nade dvě létě 19, 10. tam v Efesu strá
viv ovšem o tříletí mluviti mohl Act. 20, 31.,
jak i o Kristu P, se praví, že tři dni a tři
noci v zemi se zdržel Math. 12, 40., ačkoli
jenom jeden den celý v hrobě ležel a dvou
dní jenom některou hodinu zasáhl. A dejme
tomu, že apoštol skutečně tehdá cestu onu
vedl, přece nelze položiti, žeby list náš tehdá
byl psán býval, ješto veškeren obsah spolu

se slohem jeho nás ku pozdějším, církevně
vyvinutějším dobám odkazuje. Tento důvod
také odporuje i domněnce, podle níž apo
štolovým z Efesu odcestováním a do Mace
donie poddáním se někteří slyší cestu tu, 0
níž Lukáš Act. 20, 1. řeč vede. Nadto pak
domněnka ta se potýká s celým postavením
Timothea a s plánem apoštola Pavla. Ti
motheus zajisté tehdá nezůstal v Efesu, né
brž s Pavlem tu cestu konal, jak z AC.
20, 4. a 2. Cor. 1, vysvítá. Pavel ale před
sevzal sobě tehdá Act. 19, 21. z Macedo
nie do Jerasaléma a odtud do Říma se po
dati, ovšem o návratu do Efesu nepomýšle
je, ješto působení svoje v těch končinách
dovršeným býti pokládal Rom. 15, 23. Act.
20, 25.
Tudy nezbývá leč za to míti, že Pavel
dotčenou cestu předsevzal za doby, do kteréž
Skutkové apoštolští Luky evangelisty nedo
sahují, když totiž z prvného žaláře byv vy
svobozen do Španěl se odebral a tam zkrátka
pobyv, opět k církvem na východě založeným
se vydal, potvrditi jich a vůbec je navšti
viti hodlaje. A té době nasvědčuje veškeren
obsah listu našeho. Ve své řeči v Miletě dr
žané Act. 20, 29. mluví Pavel o bludařech,
že přibudou do osad křesťanských od něho
vzdělaných, ano z nich samých povstanou;
v listu našem již mluví o nich co skutečně
vyskytlých 1, 3. 6. a jmenuje Alexandra a
Hymenéa 1, 20. co takové bludaře, satanu
je vydávaje. List náš tedy mnohem později
než leta 58., když Pavel v Milétě řeč dotče
nou učinil, psán býti musí a ovšem nedříve
než po prvním zajetí římském, ješto Pavel
se v listu našem na svobodě spatřuje, kteréž
teprv po svém z první vazby římské pro
pustu došel. Aniž vadí tomuto určeni, že 4,
12. se Timotheus ve mládí býti klade; nebo
byl tehdá asi tři a třicet let stár, což ovšem
mladým věkem jest na toho, jenž starcům
měl předkovati a církev v tak nebezpečných
a důležitých dobách měl říditi © tom, že
vyvinutější, než jakou vidíme v listech jiných
mimopastoralných, církevní správa a ředba
se nalezá v listu našem, již výše jsme zmí
nili, což ovšem vymáhá, že list náš také po
zději psán býti musí.
O místě, kde vyhotoven list náš, nic bliž
šího se věděti nemůže; ze slov 1,3. zavírají,
že psán byl v Macedonii, ač ve kterém se
to městě stalo, určiti nemohouce; synopsa
Athanasiovi připsaná udává vůbec jenom, že
z Maceďonte spis ten byl Timotheovi poslán.
Podpisové rukopisů některých a některých
překladů udávají Laodicéu co město, v němž

list náš psán, což z nějakého slov Pavlových
Col. 4, 16. nedorozumění nalezeno.
V. Tím jsme pojednali již ač mimo
chodem toliko o pobudce a záměru našeho
listu, ač již v samém názvu, jejž pastýřští
listové nesou, se účel jejich naznačuje. Za
nechal apoštol dle 1, 3. Timothea v Efesu,
aby zloukám odporoval a zavedl náředby i
řády, jakž tam potřebí bylo ve spravování
církve a ku podnesení jí na stupeň, kteréhož
nauka křesťanská požaduje. Byli lichončitelé
ti nebezpeční víře Boží, gnostikové to byli,
proti nimž již v listech k Efešanům a Kolo
šanům bojoval, kteří ale nyní jak čelnější
počtem, tak naukou ode víry Páně vzdále
nější byli. Přiznávali se k nějakému ema
natismu či k nauce, že svět duchový z pra
bytnosti nějaké vyřinul a vyronul či se vy
prýštil, že ale hmota ze zla pochází, pročež
všelijak odpor a příkoří se jí činiti musí.
Tudy zakazovali požívati masa a vína 4, 1.
plození dětí za věc neslušnou majíce D5,
12. ano proto i o manželství nesličně sou
díce 4, 3. Proti bludařům těmto měl Timo
theus hájiti a zastávati pravdu víry Kristovy.
To byla jedna stránka, ku které mu prohlí
dati náleželo. Ale i ta druhá stránka, jenž
se řádu a správy církve týká, měla od Ti
mothea dokonale opatřena býti, a tam hledí
ta pravidla, která apoštol Timotheovi před
kládá. Hájení tedy pravé víry, pravidla o ve
dení církevních shromáždění, o volbách před
stojcův církevních, o životě představenců a
jich k věřícím poměru, jakož i předpisové o
pravém k životu křesťanskému návodu, to
všecko jest účelem listu našeho; vůbec ale
dvojí hlavitý záměr se v něm pozoruje, há
jení víry a řízení církve.
VI. Vysvítá to z obsahu listu samého.
Především upomíná apoštol Timothea na
účel, k čemu jej v Efesu ustanovil, totiž aby
čirou víru vynášel a odporoval bludařům 1,
1—5., kteří zákonu k svým bludům zneuží
vajíce zapomínají, záměrem zákona býti, aby
všecko odvarováno bylo, co se evangeliu Bo
žímu příčí, jehož služebníkem on Pavel uči
něn byl, což vděčně uznává, z milosti Boží
pouhé, a jehož jádrem jest, že Kristus jest
Spasitelem světa pro hříšníky sešlým 6—27.
Dále 17—20. k držení čistého učení vůbec
napomenuv ku podrobnostem přechází, a sice
nejprv jedná o veřejných modlitbách za vrch
nost a 0 tom, jak mužové a ženy se vCír
kvech chovati mají II. 1—15. Odtad pře
chází k ozvláštním povinnostem presbyterů
a jáhnů dle postavení jejich v církvi, jenž
jest podporou a nositelkou pravdy, v kap.
III. Leč pravdu tu podvrátiti hledí bludaři,

I. Tim, I, 1—17, O zachování nauky pravé; o milosrdenství Božím.

jež Pavel vyličuje a proti nimž Timotbeus k
úřadu svému svědomitě a obezřetně hleděti
povinen jest 4, 1—16. Od předpisů těch co
do správy církve obecných sestoupá 5, 1. ku
předpisům pojediným a nařizuje, jak se k
starcům a mladcům, mužům 1ženám, ke vdo
vám a jáhenkám a ku preshyterům či kně
zům má chovati 5, 1—25. Posléze v šesté
kapitole o otrocích pojednav mluví 0 zne
užívání víry k soběckým ziskům, Timotheovi
znova věrnost v úřadu poroučí a ostatkem
bobatce k dobročinnosti napomíná a končí
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slavnou napomínkou, aby Timotheus poklad
víry bedlivě ochraňoval.
VH. Z toho konečně plyne, jak důle
žité nauky list náš v sobě zavírá, z nichž
dvě nad jiné vynikají. Nauku křesťanskou
považuje apoštol v celosti co nějaký poklad
či sklad, jehož šetřiti náleží biskupům. Druhá
věc se týká haeresy a haeresou praví se býti
všecko, co nauce v církvi složené a bisku
pům svěřené odporuje. Ostatně se v listu
našem počátečné linie církevního práva Za
hrnují.

Hlava L
Učinw obyčejné pozdravení 1. 2. napoměná,
aby Timotheus nauku čiru a čístu cho
val ku pravému cíli zákona směřujíc
3— 11.. Mluví o mělosrdenstvé Božím
sobě prokázaném a apoštolství sobě svě
řeném 12—17., posléze 18—20. ho na
poměná, aby dobrého svědomí ostříhal.

cům, otcebijcům a mateřebijcům, vra
žedníkům, 10. smilníkům, muželožcům,
lidokrádcům, lhářům a křivopřísežní
kům, a co tam ještě se zdravé nauce
příčí, 11. jenž jest podle evangelia a
slávy blaženého Boha, kteréžto svěřeno
1. Pavel apoštol Ježíše Krista po jest mně. 12. Díky vzdávám tomu,
velení Boha Spasitele našeho a Krista jenž mne posilnil, Kristu Ježíši Pánu
Ježíše naděje naší, 2. Timotheovi mi našemu, že mne za věrného uznal po
lému synu u víře. Milost, milosrden staviv mne ve službě, 13. jenžto jsem
ství a pokoj od Boha Otce a Krista dříve růhačem byl a pronásledovatelem
Ježíše Pána našeho. 3. Jakož jsem pro a háncem; ale smilování Božího došel
sil tebe ostati v Efesu, když jsem šel jsem, poněvadž jsem to nevěda učinil
do Macedonie, tak i nyní prosím, abys v nevěře. 14. Rozhojnila se ale ná
přikázal některým jinak neučiti, 4. a ramně milost Pána našeho s vírou a
niž obírati se bájkami a rodokmeny láskou v Kristu Ježíši. 15, Věrno slo
bezkonečnými, kteréž hádky spůsobují vo a všeliké obliby hodno, že Kristus
více nežli vzdělání Boží u víře. 3, Ježíš přišel na ten svět hříšníky spa
Účel pak příkazu jest láska ze srdce sit, z nichžto prvním já jsem. 16. Ale
čistého a svědomí dobrého a víry neo proto milosrdnosti došel jsem, aby na
šemetné, 6. Z čehož někteří se vyši mně prvním dokázal Kristus Ježíš vše
nuvše obrátili se k marnomluvě,
7%. likou trpělivost k naučení těch, jenž
chtíce býti zákona učitelé, nerozumě uvěří v něho k životu věčnému. 17.
jíce am co tvrdí. 8. Víme pak, že Králi pak věků nesmrtedlnému, nevidi
dobr jest zákon, když ho kdo zákonitě tedlnému, samému Bohu čest a sláva na
užívá, 9. znaje to, že zákon spravedli věky věků, Amen.
vému není uložen, nébrž nespravedli
Počíná apoštol obyčejným spůsobem list
vým a neposlušným, bezbožným a hří svůj; jednak nás překvapuje přece okolič
šníkům, nešlechetníkům a poskvrněn nost ta, že důstojenství svého tu v listu K
vVPY
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Y, Tim, I, 1—17. O zachování nauky pravě; o milosrdenství Božím.

Timotheovi příteli neopomíjí přidati, ač by
se nám to zbytečným býti vidělo, poněvadž
Pavel tam slovo apoštol jenom klade, kdež
toho potřeba vymáhala, kde totiž důstojen
ství tomu menší cena dávána, aneb kde mé
ně známo bylo. Ale ač toho nebylo potřebí
pro Timothea, vidělo se Pavlovi přičiniti 0
důstojenství svém: Pavel apoštol Jesu Krt
sta pro lidi ty, kterým předkoval Timotheus,
aby věděli, že ty, co Timotheus v církviza
vádí náředby a správy a stanovy, od Sa
mého apoštola pocházejí a tudy ovšem za
chovávány býti musejí. Slovo apoštol setu
jak ve všech přípisech epištol Nového Zá
kona v užším smyslu béře o těch. jenž bez
prostředným během od samého Pána k a
poštolství povolání byli. Zvyšuje tu vyvý
Senost a bezprostřednost apoštolského úřadu
svého, an přidává: po velené Boha Spasitéle
našeho. Po velení, po rozkazu dí, jakoby
pravil: nevetřel jsem se v ten úřad, aniž
nějakým jenom dopuštěním Božím jsem ho
dosáhl, nébrž velení Boží a zvláštní Boží
rozkaz v tom působil; ještě v listu k Titovi
toho výrazu užívá, ač ani tam slovo to se
slovem apoštol tak ouzce nesouvisí, jak na
našem místě. V jiných některých listech
klade slova: skrze vůli Beží 1. Cor. 2. Cor.
Ef., Col., 2. Tim., ale očividně mnohem ví
ce a důrazněji se hájí důstojenství apoštol

ské náleží. Ale předkuje výklad prvnější.
Ostatně z toho pojmenování Páně nejde, že
by se nemohla Panna Maria nazývati nadějí
naší, jak ji církev na modlitbách jmenuje;
právem tak slouti může blahoslavená Panna, ač
v jiném než Kristus významu, a to ovšem bez
nějaké Krista Pána křivdy, ješto sv. Pavel
1.Thess. 2, 19. i Soluňany naději svojí nazývá.
Píše pak list ten Třmotheovimilému synu
u véře. Podle ř. t. stojí pravému dítěti u

víře.
Dítětem
čisynem
uvíře
ho
jme

poněvadž jej k víře v Krista přivedl, jak z
1. Cor, 4, 14—-17. zavírati lze, ač písmo se
o tom místněji nezmiňuje; syny zajisté zove,
jak z dotě. m. viděti, apoštol jenom ty, jimž
k obrácení se na víru Kristovu posloužil (Gal.
4, 19). Pravým dítětem zove Timothea,t.j.
ne nějakým podvrhlým a převrhlým, nébrž
takovým, jenž skutečně ode Pavla byv na víru
obrácen úsilně se jí drží a v životě ji násle
duje, na pouhém zdaji či pouhé zdánlivosti
a tvárnosti nepřěstávaje. Vulgáta čte: mi
lému nějakým přenětím, ješto praví, přesní a
dobře zvedení synové milování bývají. Slovo
u víře patří ke slovu dítě či syn a vytýká
obor, v němž ono synovství místo svoje má.
V listu 1. Cor. 4, 17. jmenuje ho dítětem
milým a věrným. Tomuto přesnému a pra
vému ve víře synovi svému želá Pavel: Mi
lost, slitovnost a pokoj od Boha Otce a Krt
ské slovem »0z2kaznež slovem vůle. Přiči sta Ježíše Pána našeho. Viděti, že od oby
ňuje ostatně i to slovo pro nekolné některé čeje svého v želáních svojich zachovávaného
bludaře, ač ovšem i pro Timothea ve slově odstupuje přidávaje slovo slitťovnost či milo
tom nauka se obsahovala, že k úřadu svému, srdenství, což i v listu k Titovi přičiňuje
k němuž proroctvím byl 4, 14. ustanoven, Tit. 1, 3. Přidává pak to slovo z otcovské
pilně hleděti povinen jest. Neméně zvlášt přítulnosti a lásky ku Timotheovi, všeho jemu
ního má do sebe pojmenování Boha jménem žádaje, čeho sám tolikráte byl zakusil. Co
Spasitele našeho, kterýž přísudek se jinde milost a pokoj značí, nejednou jsme pověděli;
Kristu Pánu dává, jedině v pastorálných slitovnost jest pramen vší milosti a všeho
listech také Otci se připisujíc. Pavel po pokoje, a želá jí Timotheovi co představenci
tolika nebezpečích sobě bezmála nejraději církve, jimž větších milostí a svrchovaného
Boha co Spasitele a Vysvoboditele předsta milosrdí Božího potřebí, poněvadž za hříchy
voval, ač ovšem i některé zlouky bludařů stáda svého odpovídati budou. Vidí se někte
jej k užitbě slova toho přiměly. Nazývá rým vykladačům,že slitovnost přikladá pro vel
pak Boha Spasitelem, poněvadž nám v Kri kou a snad přilišnou horlivost Timotheovu, pro
stu spásu zjednává. Nejenom však rozka kterou přísně s některými nakládal, i želá
zem Ježíše Krista naděje naší apoštolem se mlčemně, aby milosrdně zacházel s těmi,jimž
stal Pavel; to připisujíc apoštol prohlídá předkuje. I zde, jak jinde, žádá těch darů od
ku povolání svému k apoštolství, jenžto se Boha a Otce, jenž co žídlo všeho dobra dítkám
mu stalo před samým vchodem do Iamaš
svojim hojně všech potřebných darů uštědří;
ku. Act. 9. Přidává pak Kristovi přísudek nad to žádá těch dober od Kr. J. Pána našeho,
naděje naší, t. j. původce naděje naší, po jenž vládu a panství nad námi smrtí svou hořkou
něvadž jím naděje naše, již máme o věčné zjednal a ovšem nedopustí, abychom v potřeb
spáse své, se druhdy uskuteční a poněvadž nýchke spáse darechnějaký nedostatek trpěli.
tudy se od něho všech milostí k tomu po
Odbaviv své obyčejné pozdravení přistu
třebných nadějeme. Jiní berou naději co puje k samému předmětu, o němž jednati
předmět naděje, ješto spatřování Krista a hodlá a počíná od připomínání toho rozkazu,
neustálé s ním spojení ku spáse křesťan jejž druhdy dal Timotheovi. Vece; Jakož jsem

I Tím, I, 117,

0 zachování náuký pravě; e milosrdenství Božím,
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prosil tebe ostato v Efesu, když jsem šel do balistická o anjelech a sefirách. Něbrž řeč
Macedonie, abys přikázal neučiti jinak amiž vede sv. Pavel o řadách gnostických aeonů,
obérati se bájkami a rodokmeny bezkonečnými. jak již dobře Irenéus a Tertullian viděli.
Částice Jakož naskýtá předvětu a opovídá. že Báječny jsou rodokmeny takové nejsouce leč
by nějaká dověta následovati měla s částicí pouhé výmysly bujné obraznosti. Bezkonečny
takto atd.; leč takového dovětí tu není, a jsou, ješto jim konce nebývalo; nebo výpry
ovšem ti, jenž pravili, že ve verši 5. aneb skové a výronové obraznosti jsouce mohly
v 12. aneb dokonce teprv v 18. takové do se do nekonečna rozvíjeti a rozkládati, ješto
větí následuje, nedobře soudí. Apoštol u nikde se nutno neukazovalo zavříti a ukon
nešen a uvlečen hojností věcí opominul do čiti řady jejich, nébrž všude od libovůle zá
dati dovětu, jenž ale snadně se dá doplniti, viselo, je dálevšelijak a rozličně rozpřádati
totiž: tak i nyná prostém, ač těžko jest říci, a rozřádati. Že se otázky takové o třídách,
povahách. pořádku, počtu, výronu a o příbuz
kdeby
vlastně
ta dovětaNee
měla,po
něvadž se
všady
souvislost
ruší. Vynechal
do nosti vzájemné aeonů v Efesu již dříve na
věty té Pavel tím spíše. poněvadž právě na přetřesu povahovaly. spatřujeme z listu Sv.
napomenutí to při ní myslel, kteréž dal Ti Pavla k Efešanům 1, 21..6, 12.
Pročby ale se takových báječných rodo
motheovi při svém z Efesu odchodu. Místo
prosil jsem nejedni překládají napomenuljsem, sloví štítiti a varovati měli, toho příčinu u
což se jim více zdá přiléhati k autoritě sv. dává dále an dí: kteréžto hádky spůsobují
Pavla a k tomu, že k Titovi užívá slova na více nežli vzdě'ání Boží u víře. Tak čte vul
řídil Tit. 1, 5. Avšak i řečtí vykladatelé vy gáta, s níž rkp. D. souhlasí: smysl jest, že
kládají slovo raosxeAsce o prosbách a vychva věci ty, báje a rodosloví příležitost a podnět
lují skromnost a lásku Pavlovu, jenž moha hádkám a různicem neskončeným dávaní, ale
co učitel a otec duchovný přikazovati, raději vzrůstu v pobožnosti, jenž na pravé víře. se
volil prositi; tak i překlad syrský drží. Před zakládá a od Boha spůsobena bývá, nijak ne
mětem. prosby Pavlovy pak bylo, aby přiká napomáhají, ana církev a vniterný život z há
zal některým jinak neučiti antš pozorovati bájí dek a sporů těch nijak prospívati nemůže,
a rodokmenův bezkonečných. Měl přikázati a na skořápce ulipují, jádra pobíhajíce a po
veleti některým ; z toho poznati sedává, ja míjejíce. Ale čtení ř. místo vzdělání olxodčoum
kou autoritou byli ti nadáni, jež apoštolé za má vůbec správu řízení oixovouíehospodaření,
biskupy a předstojce církve zřídili. Některým, opatrování a podobné pojmy. Dle toho čtení
vece, má poveleti, tak neurčitě mluví, poně se Bůh představuje co otec domovný, jenž
vadž lidé ti, jimž ono poručení svědčilo, Ti dům svůj, církev Kristem založenou, řídí a
motheovi známi byli, aniž jich místněji líčiti spravuje a vším ji zásobuje, co ke zdaru je
třeba bylo; má bludaře na mysli, jež ihned jímn čeliti může. A tu smysl býti může:
blížeji opisuje. Velí, aby Jinak neučili, ji věci ty poskytují více hádky a spory, nežli
nak než apoštol učil, než celá církev učí; j% prospěch církve. Dle toho se nerůzní smysl,
nak netýká se spůsobu nébrž látky, a jino ať již vzdělání ať správu čteme a jenom 0
uka jest bludouka, jest uka odrodná od na braz tam řinaký jest nežli tuto. tam od ho
uky apoštolské, jest nauka jiného než apo spodářství, tuto od stavby vypůjčený. Sprd
štolského půvoďu. Tak velí Hebr. 13, 9. vourozumíse správa či náředba Boží v Kristu
Učením rozličným a cizým se neuvlekejte a k spáse lidstva ustanovená a skrze apoštoly
Gal. 1, 8. kdyby kdo vám zvěstoval mímo to, ve světě hlásaná a provedená, kteráž ovšem
co jsme my Alásali vám, vyloučen buď.
takovými spory nepřibírá vzrostu, nébrž ra
Dále velí jim nepozorovatt a nehleděti ději hyne. Praví apoštol více nežli mluvě
bájí a rodokmenův nekonečných. Ve vysvětlo srovnávačně, kdež holý zápor na mysli má,
vání slov těchto neshodují se vykladatelé. an smysl jest spůsobují hádky a nikoli vzdě
Obyčejně slova rodokmenův nekonečných be lání, jak syrský překlad zní: podobně níže
rou za výklad slova ddjí, což sice nejvíce se z Tim. 3. 4. a již Jo. 3, 19. Act. 27, 11.
odporučuje, ale věci té nerozhoduje na čisto. Ve výkladech výšeji uvedených Aádky sub
Nebo vezdy se tázati přijde, jaké rodokmeny jektivné se béře o hádáních a sporech, a
tu slyšeti se mají? Avšak na bíledni jest, že správa či vzdělání o prospěchu a vzrostu cír
se zde nemohou rozuměti rodokmeny pohan kve se rozumí. Jiní berou hádky objektivně
ských bohů a bohatýrů čili theogonie vohan a vykládají o sporných a dohadných sadách
ské, jak se některým vidělo; ani se mohou či větách a správu subjektivně o působení
také slovy těmi bráti rodosloví židovská a a účinkování a hospodaření ve víře: leč vý
sice ani obyčejná člověcká o pochodu a roz kladové naši předkují. Ještě apoštol přidává
vodu dvanáctera pokolení, ani mystická a ka
u víře a slovy těmi namítá, že všeliká správa
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Boží a všeliké církve vzdělání na véře spo
léhá co na svém podkladu. Značí víra při
jmutí a obchopení nauky křesťanské
a celotné
ducha svého Kristu a službě jeho věnování,
pokud k životu jednotlivců patří. (Genitiv

a žádá, aby láska pocházela ze srdce, jenž
všeliké náruživosti a pochotě a všelikých
chtíčů prázdno jest; srdcem rozumí sídlo po
citů a žádeb, vniterný střed života lidského.
Podobně postihuje sv. Petr. I. P, 1, 22.,aby
se křesťané vespolek milovali z čistého srdce.
Ten, jenž zlé svědomí má, nemůže z čistého
srdce milovati, ješto se trestu obávati musí,

Boží O:0 jest genitiv původu, jak samo se
bou na bíledni jest, ješto vzdělání, řízení a
správa církve Bohem se k dokonalosti vede.
Ostatně k bájem počítali pozdější vykladači a obavy ale či bázně v lásce není 1. Jo. 4, 18.
spisovatelé církevní také podstrčené povídačky Tudy apoštol přičiňuje také, že láska ta musí
o životě Páně a světců isvětic Božích, o nichž vynikati ze svědomí dobrého. Vlastnost ta
Tertullian na konci obrany své praví, že pro se prýští z vlastnosti předešlé, t. j. ze srdce
závist ďábla bájky se do pravdy vměšují, aby dobrého co ze svého pramene; nebo svědo
tak pravda a náboženství otemnělo a oslablo. mí dobré není leč svědectví duše, kterým
Těmto bájkám a rodokmenům odporuje sobě svědčí, že má čisté srdce zbožně a
a příčí se evangelická nauka, která nesměřuje spravedlivě a svatě žijíc. Ještě vymáhá, že
k hádkám, nébrž právě ke vzdělání církve láska povinna vycházeti z víry neošemetné,
prohlídá. A to jest, co apoštol tvrdí dále t. j. nepokrytské, nelicoměrné, jenž beze
řka:
Učelpak příkazu jest láska ze srdce či všeho přetvařování upřímě a z toho srdce
stého a svědomí dobrého a víry neošemetné. v Krista věří. Víra jest základ lásky, a
Na vahách jsou tu vykladači, coby příkazem tudy z tvárné, postavné a licoměrné Víryne
naoayyeklerozuměti měli. Poněvadž totéž slovo může pravá a upřímá láska povstati. O lá
ve verši 3. přichází, an apoštol praví, že má sce viz 1. Cor. 13. Kdo lásku má, ten má
Timotheus přikázatiněkterým nejinoučiti, tudy to, co skryto i co zračito jest v písmě, vece
nejední vykladači rozumějí tu právě onen pří svatý Augustin. Nejednou Pavel v listech
kaz Timotheovi daný a praví býtismysl: Když pastorálných pravou víru S dobrým a ne
nebudou jinak učiti, nébrž právě tak, jak to pravou víru se zlým svědomím spojuje 1.
sebou pravda křesťanská obnáší, vyjde z toho Tit. 1, 19. 3, 9. 4, 2. 6, 5. II. Tim. 1, 3.
a zdokonalí se láska, kterou veškera zlouka 2, 22. 3, 8. Tit. 1, 15. Činí to pro bludaře,
vystrnaděna bude; nedostatkem lásky povstává jimž se obojího nedostávalo a jenž na sebe
závist a z této ctižádost, z kteréžto se jino tvárnost věrců přibírali, aby bludům svojim
uky a cizouky rodí a plodí. Avšak lépe vidí, tím spíše průchod zjednali.
Tím sobě apoštol otevřel přechod k blu
kdož příkazem tím rozumějí náboženství kře
sťanské, a Pavel jmenuje evangelium příka dům ukázati hodlaje, že právě dotčených tří
zem, jelikož od křesťanů zvláštného chování věcí postihuje, ješto z jich nedostatku se
požaduje, ač má-li spása věčná u nich ve to děje, o čem píše, řka: Z čehož někteří
skutek vejíti. Tím pak a nejiným tuto jmé se vyšinuvše obrátili se k marnomluvě. Po
nem naznačuje víru křesťanskou, poněvadž o važuje dotčené tři ctnosti co cíl, k němuž
přikázáních a zákonech bludařův ihned jed všelijak a jedině směřovati přijde; 1 ti, 0
nati hodlá. Chce tedy říci, že záměr, k ně nichž tu zmínku činí, bludařové byli na ce
muž čelí víra, jest láska ze srdce čistého atd., stě k cíli tomu, avšak vybočili a vyšinuli z
an naproti tomu nauka bludařů toliko hádky cesty té, a tudy cíle t. j. pravdy a spásy
naskýtá a různice plodí a rodí. Nemůžeš-li pochybivše obrátili se k marnomluvě, vychý
probádati všech stránek písma, všecky závitky lení od pravdy táhne po sobě přichýlení k
jeho rozvinouti, všechna tajemství proniknouti, marnému řečení. Slovo zvratné z čehož zří
třímej lásku a budeš znáti písmo celé, ješto k oněm třem vlastnostem lásky, o nichž pře
v tom, co znáš, zjevně se naskýtá, a v tom, dešlo. V ř. t. místo obrátili se stojí ve stej
co neznáš, láska se kryje. Aug. Rozumí se ném smyslu, avšak větším důrazem odvrátili
láska k Bohu a k bližnímu a učí Pavel, že se. Marnomluvení jest ten cíl, k němuž se
víra vezdy povinna spojenu býti s láskou, uchýlili bludaři; značí se tím slovem práz
ano že všelijak k tomu má směřovati, aby né, neužitečné, pusté a ješitné tlachy a žva
chom pravé lásky došli a došedše jí vezdy nice, jejichž obsahem byly dílem ty, o nichž
více a více ji rozmáhali. Tu pak lásku ně výšeji mluvil, báje a rodokmeny, dílem ně
kterými znaky opisuje, an dí: ze srdce či která pravidla Zákonu Starému podsunutá,
stého, svědomí dobrého a víry neošemetné. Lá jenžto se s naukou křesťanskou potýkala.
ska ta co plnost zákona Rom. 13, 10. má Dále povahu bludařů těch líče praví: Chtíce
——

vycházeti nejprv ze srdce čistého. Tím pří
stavkem vylučuje všelikou světskou, plefskou

býti zákona učitelé, nerozumějíce ant co mlu
vé ang co tvrdí, Chtějí oni za takové jmíni

1, Tim. I, i—1%O
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býti, jenž učitelé jsou zákona a tudy za ta
kové se vydávají, jenž zákonu dokona roz
umějí a jemu také jiné vyučovati mohou.
Ale chtění jejich se nepotkává se skutkem
a pravdou, na holém a pouhém zdání zůstá
vajíc. Zákonem slyší se Starý Zákon, a vi
děti, že řeč jest o bludařech, jenž sny své
a své výmysly gnostické stavěli na výrocích
Zákona Starého, slova jeho ke svým smy
slům překrucujíce a natahujíce a význam
tajemný pod literou jeho vyhledávaný z ně
ho vynášejíce. Byli tedy lidé ti jiného spů
sobu a rázu, než bludaři ti, s nimiž Pavel
v listech ku Galatům a Římanům narovnává,
kdež přicházejí farisejští Zidokřesťané, jenž
platnost Starého Zákona v liteře své zastá
vali. Vytýká Pavel ctižádost, osobivost a
hrdost jejich a svatý Augustin praví právem,
že matkou všeho bludařství jest pýcha a
ctižádost, jak již sám Pán Mt. 23, 5. dí, že
fariseové zveličovali podolky svoje. Ale těm
jejich zámyslům a chtíčům neodpovídají
skutkové a skutečnost s nimi na odporu se
nalezá, ješto chtějí učiteli býti nerozumějíce
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ale zákon v sobě dobr jest a svat a užitečen,
přece jím bývá jenom tehdá, vece Pavel,
když ho kdo zákonitě užívá. Ve slově záko
mtě t. j. náležitě jest hra ve slovích či pa
ronomasie; ale Pavel toliko vůbec mluvě
neurčuje místněji, v čemby zákonité užívání
zákona záleželo. Nejední myslí, že mluví
jenom 0 učitelech, jakby při svém vyučování
Zákona Starého užívati měli. Avšak ješto
apoštol vůbec mluví, lépe jiní výrok ten jeho
všeobecněji berou. A ovšem ten dobře zá
kona užívá, kdo se jím ku poznání hříchu
Rom. 7, 7. k víře v Krista Rom. 10, 4.a k
svatému životu vésti dává.
K zákonitému či k náležitému užívání
zákona patří především to, co Pavel dále po
stihuje: věďa to, že zákon spravedlivému nené
uložen, nébrž nespravedlivým a neposlušným.
Věta a sada: zákon není uložen spravedli
vému může se buď šířeji a obecněji, buď
úžeji a stručněji bráti. Podle prvního vý
kladu zákon neznačí nějakého zvláštného zá
kona, nébrž obecně všeliký, jakýkoli zákon
se jím vytýká, a spravedlivým slyší se vše
uni co mluví, ani co tvrdě. Mnoho štěbetají liký člověk, jenž dobro pro dobro miluje,
o zákonu bez řozvahy, a důvody, jimiž ná zla pro zlou povahu nenávidí a ctnosti o své
hledy své potvrzují, jsou tak ničemny, pu ujmě bez jiných ohledův pilen jest. Tak
sty, prázny a holy, že ovšem patrno jest, druhdy Sokrates vyslovil, že zákon pro dobré
že oni vlastním těm důvodům nerozumějí. se neustanovuje. Ale jak z v. 11., kdež se
Slova co mluvé táhnou se k výrokům jejich apoštol k evangeliu sobě zjevenému táhne,
a slova co tvrdé k důvodům a důkazům, kte viděti, lépe jest zákonem slyšeti zákon sta
rých se při tom domáhali. Ovšem pak tu rý a spravedlivým slyšeti křesťana takového,
nevědomost jich neospravedlňovala, jak na jenž se jím v Živolě skrze skutky ducha Gal.
bíledníi jest. O takových bludařech již v 5, 22. byti dokazuje, jenž Duchem sv. se
listu k Efeským a Koloským mluvil Pavel, Lvésti dává a tudy pod zákonem postaven
leč tehdá lidé ti nebyli ještě tak se posu není Gal. 5, 18. Takový člověk samoděk
nuli a tak zlouku svou vyvinuli, jak se nyní zákon plní a zákona tudy nepotřebuje, ješto
vydán byl pro zastavování hříchů Gal. 3, 19.
již po uplynutí čtyr roků dálo.
Takovou jejich povahu a jejich zákona Kdož zajisté zletilým mužům poručníka a
zneužívání vylíčiv o pravém užitku zákona pěstouna dává? Proti nim nic nemůže zákon,
se zmiňuje. Dí: Víme pak, že dobr jest zá ješto všechna jeho přikázání vyplňují, a ješto
kon, když ho kdo zákonitě užívá. Rčení víme Kristus veškeru klatbu jeho smrtí svou S
pak Pavel nejednou užívá Rom 3, 19.8, 28. nich sňal. Již pak z toho, že zákon není
a j. Značí rčením tím toli co: věc nepochyd pro spravedlivé, samosobně plyne, že vydán
na a jista jest. Dobr jest zákon, vece, a do a uložen jest nespravedlivým, jak dokládá
brotou znamená, že zákon jest užitečen, pří apoštol, aby totiž v nepravostech se po
hoden, spasiliv a ovšem -i božské povahy; znali, jim výhost dali a tak klatby v zákonu
značí vniternou výbornost zákona spolu Ss hříšníkům vynešené ušli. Kdo ve bříších se
jeho užitebností. Podobně a důrazněji vy kochaje a v nich se brodě se Duchem Božím
týká vlastnost tu zákona Rom. 7, 12. 14. nevede, ten není Kristův a ještě se nalezá
Zákonem rozumí bíledně Zákon Starý podle pod zákonem kázně a prutu jeho potřebujíc,
celého obsahu jeho, ať ovšem symbolické, an zákon Gal. 3, 19. pro zastavení hříchů
prorocké a typické stránky jeho se v Kristu vydán byl.
Nepřestává však apoštol na jediném tom
vyplnily; mluvě Pavel o zákonu starém od
větuje a odtahuje se vezdy od rozdílu částek jmenu nespravedlivých, nébrž je podrobněji
jeho a považuje ho vezdy co celek, a co rozbírá a sice napřed třikrát po dvou nepra
obsah 1 úhrnek veškerých příkazů lidu isra vostech všeobecných klade a nápotom jed
elskému skrze Mojžíše a proroky daných. Ač | notlivě zvláštní hříchy postavuje, Dí; nédrž
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nespravedlivým a neposlušným, bezbožným a
hřišníkům, nešlechetníkům a poskvrnéncům
zákon uložen jest. Vůbec vytýká těmi třemi
páry nepravostí protivnost, příčnost a odpor
nost, ve které lidé ti proti Bohu stojí, Boha
se nebojíce, žádného příkazu B. nešetříce a
života svého nezasvěcujíce. Místo nespra
vedlivým čte Ť. t. bezzdnonným, t.j. těm, jenž
zákonu žádnému podrobiti se nechtějí, ne
spravujíce se zákonem, nébrž pochotěmi a
chtíči svymi. Slovo neposlušným samo sebou
zřejmo jest a značí lidi, jenž žádnému zá
konu a příkazu podrobiti se zhola nechtejí,
podobni jsouce Židům za věku Jeremiáše,
jejichž heslem bylo Nebudu sloužiti Jer. 2,
20. K tomu páru přičiňuje druhy pár, bez
božné a hříšníky; rozlikuji se ode předešlých
tím slova tato, že se určitěji k Bohu odná
šejí a příčnost proti Bohu vytýkají. Slovo
bezbožmkksamo sebou již ten pojem naskýtá,
a slovo Aříšník se tu o člověku béře, jenž
hříchů se dopouští ne z nějakého od náru
živosti úvleku, nébrž z nedostatku bázně a
úcty k Bohu. 'Vřetím párem vystihuje apo
štol nějakým stupněním lidi, jimž na světě
nic svato a Ctihodno není. Jsou to nešlechet

Nemoba ale veškery nepravosti do po
drobna vynésti, obecnou formulou končí vétu
svou, všechny jiné pominuté hříchy zahrnu
jíc, an dí: a co tam ještě se zdravé nauce
příčí; doslovně stojí jestli co sejiného zdravé
nauce příčí; leč našemu jazyku lépe svědčí
překlad výše položený. Zdďravou naukou roz
umí pravou, přesnou, čistou, čirou, nepoká
lenou žádným bludem, nepřevrácenou t. j.
pravověrnou nauku, ješto nauka bludařů jest
naukou nezdravou, nemocnou, neduživou,
člověka o zdraví duše a mysli připravujíc a
jako rak se rozjídajíc 2. Tim. Z, 19. Užívá
Pavel výrazu toho jenom v pastorálkách svo
jich 6, 3. 2. Tim. 3, 10. 4, 3. Tit. 1, 9. 2,
1. 2. Ostatně očividně slovy a co tam ještě
atd. Pavel od osob k věci přechází. Na důkaz
pak, že se to, co pravil o zákonu, docela s

výroky Božími shoduje, dokládá ap.: Jenž
jest podle evangeha slávy blaženého Boha,
kteréž svěřeno jest mně. '[ak visí věta ta s
předešlou podle Vulgáty, která zvratné zá
jmeno jenž či která táhne ku předešlému
slovu nauka, jakoby Pavel říci volil, že na
uka ta shodna a schodna jest s evangeliem
jemu od Boha svěřeným; a že tudy evange
ná a poskvrněnct čili bezčistotníci, jimž lium se Starým Zákonem souhlasno a Sou
snadno bývá, všechno, co svato a ctihodno Jadno jest. Leč kdyby tu vazbu byl chtěl
jest, pokaleti a v posměch uváděti. Od po apoštol vésti, bylby bez mála před slovy
všechných hříchů přechází k zvláštním a od xatů To s0. předložil artikul zj. Proto lépe
poměru k Boha ku poměru k lidem nespra vidí, kdo dějí, že m. jenž se má položiti což,
vedlivce vyčítaje, jimžto zákon ovšem vydán a že se apoštol ohlídá zvratně k celé té větě,
jest. Dí otcobrjcům, mateřobijcům t. j. těm, kterou o zákonu a platnosti jeho předeslal,
jenž otce a matku bijí, ač nehned je zabíje a že chce říci, že ta jeho o zákoně nauka
jíce; proti těm psáno L£x. 21, 15. 17. Kdo nespoléhá na nějakém libovolném náhledu,
ubije otce aneb máteř svoji, smrtí ať umře. nébrž v evangeliu základ má. A tu prozvý
Dále vece: vražedníkům, jenž se proti pá šení dojmu a důrazu opisuje evangelium to,
tému přikázání Božímu prohřešují; smělné an je jmenuje evangeliem slávy blaženého
kům, muželožcům t. j. jenž proti šestému při Boha, t. j. v němž sláva Boží se spatřuje
kázání DB.břeší buď se ženskými, buď do a jeví. Genitiv slávy či veleby jest ge
kona s mužskými necudnost provozujíce Rom. nitiv předmětu; méné vhodně jiní kladou
1, 27.; hdokrádcům, jenž lidi kradou a v jej byti genitivem povahy, což myšlénku
otroctví prodávají, na který zločin v St. Z. oslabuje. Ještě bludněji někteří slávou roz
Ex. 21, 16. Deut. 24, T. pokuta smrti usta uměli slávu člověckou, či slávu člověkům
novena byla; lhařům, vece dále ap. a roz v evangeliu v nebesích připověděnou, Což
umí lháři klamače a podvodníky, jenžto lež proti úmyslům Pavlovým čelí. V evangeliu
ve věcech důležitých vynášejí s úmyslem, na a V jeho řádech sláva a veleba Boží se
člověka $kodu a zkázu uvésti a zvláště jej více než ve všech stvořeních Božích jeví a
o pravdu a víru připraviti. O takových praví poznává 2. Cor. 4, 4. Pro zvýšení pojmu
slávy té přičiňuje apoštol ješté přídavné
se v Apoc. 21, 21. ZZ, 15., že podíl jejich
bude v jezeru ohně a Síry, Coz jest smrt slovo dlaženého Boha, jenž sám sebou bla
druhá. Konečně uvádí Křivopřísežníky,jenž žen jest a nikoho a ničeho nepotřebuje.
buď křivou přísahu skládají, buď složenou Bez mála apoštol slovo to přidává pro blu
dobrou a řádnou přísahu ruší a protrhují, daře, jenž nesličně o Bohu smýšleli, všelijak
tak proti druhému přikázání Božímu hře tvrdíce, že mimovolně z něho se vyřinují du
šíce. -Očividně ve vyčítání nepravostí těch chové či aeonové, a že světová hmota od
měl Pavel dekalog na mysli, ackoli se do něho nevisíc jemu a snad v blaženosti pře
cela ho nedržel svobodně si veda.
káží, Ještě přidává o evangeliu: jenž svěřena
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jest mně. Přidává pak to dobře vědom jsa
důstojenství svého apoštolského pro dolíčení,
že pravé evangelium jest to, kterémuž apo
štolé vyučují a kteréž ovšem o zákonu učí,
jak svrchu položil apoštol; jinak gnostikové
učili, jejichž mysl docela poskvrněna byla
Tit. 1, 15., buď zákon zhola zamítajíce buď
nedosti sličně o věcech těch smýšlejíce, jež
ap. výšeji dotýká.
Připomenuv Pavel o svém poměru k
evangeliu puzena se cítí k díkům Bohu,ješto
vděčného srdce jsa vezdy pamětliv byl, ja
kých milostí se mu od Boha dostalo; vděčná
mysl zajisté častěji přemítá dobrodiní sobě
prokázaná. Tím ale ap. spolu udává příčinu
a pramen, proč tak o St. Zákoně smýšlí a
proč evangelium evangeliem slávy Boží po
jmenoval. Dí: Díky vzdávám tomu, jenž mne
posilnil, Kristu Ježíšť Pánu našemu, že mne
za věrného uznal postaviv mne ve službě. Ně
kteří rkp. řečtí kladouslovce A na začátku
věty naší; leč rkp. čelnější nemají slovce
toho, jak ani rkp. sinajský. Vedlejší příčinu
děkování apoštolova obnášejí slova, jenž mě
posičml, ač hlavitý důvod teprv následuje
slovy: že mne za věrného uznal atd. Posilml
Kristus apoštola netoliko ke snášení svízelů
a zel, jak někteří vykladači slovo to obme
zovali, nébrž k vedení všelikému apoštolského
úřadu; obsahuje slovo to i činění zázraků,
jimiž apoštol úřad statečně konati vzbuzován
a posilňován býval. Vlastní podnět k činění
díků leží ve slovech, jež klade řka: že mne
za věrného uznal postaviv mne ve službě. Dě
kuje Kristu z důvěry, kterouž se do Pavla
nadál, že mu sluhou věrným bude. Důvěru
pak tu dokázal mu Pán tím, že ho postavě!
ve službě, t. j. že“ mu svěřil apoštolské dů
stojenství či úřad osvědčovati evangeltum mi
losti Boží, jak vece Act. 20, 24. Ta Páně
důvěra mu k srdci šla, jak viděti také z 1.
Cor. 7, 25., kdež dí o sobě, že milosrdenství
došel býti věrným. Ovšem věrnost ta pochá
zela z milosti Boží, a tudy také díky za ni
apoštol činí; leč apoštol neprohlédá k tomu
hlavitě, nébrž ukazuje, že Bůh v povolávání
sluhův ohled béře na přirozenou a dostihlou
povahu člověkovu, jak ovšem při Pavlu zřel
k jeho horlivosti, k jeho v zákoně zběhlosti,
k důvtipu a důmyslu jeho, ke šlechetné jeho
mysli. Mluví apoštol po lidsku, jakož i v
St. Z. předepsány jisté vlastnosti toho, jenž
při oltáři sloužiti měl, Lev. 21, 17. jakož i
v církvi B. posud se děje, Zvyšuje ale po
vinnost díkův to, že Pavel dle svého přede
šlého života nijak důvěry té nezasloužil. A
to vyznávaje vece: jenžto jsem dříve ruhačem
byl a prondsledovatelem a háncem, aneb dle

o milosrdenství Bóžinů
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čtení jiného ješto jsem aneb ač jsém byl ru
hačem atd., podle toho, čteme-li 70v nebo zo,

kteréžto pro vzácnost rukopisův AD. a
N. převládá. Rouhánímslyší se pych proti
Bohu a božským věcem a zlořečení pro
ti nim, jakého proti Kristu se dopouštěl
Pavel přede svým na víru obrácením, ano k
jakému i samy křesťany přivésti usiloval

Act.
20,
17.
Pronásledo
seosvě

skutečným proháněje křesťany a do žaláře
je dávaje a o bezživotí jejich se snaže. Ještě
praví, že byl druhdy Aáncem, aneb jak jinak
r. slovo přeložiti možno, násilníkem, utisko
vatelem, jenž jsem všelijak příkoří jiným či
nil slovy i skutky na nich pych prováděje.
Pro takové hříchy ovšem všelikého trestu
vinným stal se; ale měl zkusiti na sobě
pravdu slov Páně Mt. 12, 31., že všeliké
rouhání se od Boha odpouští, a tudy vyznav
hříšné jednání svoje velebí milosrdenství
Boží:

Ale, dí, smělováně Božího došel jsem,

-odpustil mi Bůh veškery nepravosti moje,
nébrž i za apoštola mne povolal a Sice za
tou příčinou, poněvadž, vece, jsem to nevěda
učinil v nevěře. Dočinil se těch hříchů, z
nichž vyznává se, nevěda, totiž neznaje, že
hřeší proti Bohu, nébrž se domnívaje Moj

žíše hájitl a tím Bohu sloužiti; ta pak ne
vědomost jeho pocházela z nevěry. Jiní na
opak praví, že nevěra pocházela z nevědo
mosti; obojí náhled sice práv jest, ješto do
tčení dva pojmové se vespolek podmiňují;
jisto, že nevedomost vinu nevěry jeho zmen
šovala a ztenčovala. Ale aby se nezdálo, že
nějakým svým zásluhám připisuje to nad ním
se smilování Boží, udává vlastní příčinu mi
losrdenství onoho, an dí: Upřílšila pak mi
lost Fána našeho s vírou a láskou v Kristu

Ježíši.
Upříl

se rozhojnila a projevila milost Páně. Po
hlídá na své hříchy, kterak mu nejenom od
puštěny, nébrž místo pokuty dáni mu da
rové, jichž se zhola nadáti mu nebylo; tak
se ukázalo, že u Boha milosrdenství vrchuje,
a ač hříchové hojní jsou, že vezdy je přesa
huje nevyrovnaná milost Boží. Jiní myslí, že
přirovnávaje hříšnost svou k milosti Boží o
této dí, že nad onu přeplývala a se rozhojnila.
Rom. 5, 20., leč raději Pavel vůbec a ve
směs velebí milost Boží, že nekonečně nad
pomýšlení lidské vrchuje. Darové její byli
zajisté ospravedlnění, usynění a dědickost,
spolu pak i milodarové a zázrakové a vl
dění, jichž se Pavlovi dostalo. Leč Pavel nic
toho zde určitěji nevypovídá; připomíná ra
děj dvě hlavité ctnosti, jimiž cesta k věč
nému životu se klestí, an dí: s vírou a
láskou v Kristu co účinky milosti Boží,
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lékaře toho tupili, příkoří mu činili, an
bili, až do smrti ubili jej; on ale ubíjen bý
vaje léčil a uzdravoval a z vlastní krve své
za lidi procezené hojidlo a uzdravidlo ústro
jil. Aug. Apoštol tu všeobecnou větu vynesev
opět k sobě se vrací a sebou zabývá. I dí: v
mchžto prvním já jsem. Prvním hříšníkem se
nazývá ne podle času, nébrž podle výše a ve
Jičí hříšnosti, kterou si připisuje; prvním t.j.
nejvýtečnějším, nejpřednějším, nejčelnějším.
Tak mluví o sobě samém k svým toliko
hříchům pozíraje, na jiné se neohlédaje a
ohavnost hříchů na mysli dobře a dokonale
přemítaje. Koho zuby bolí, ten bolest tu nade
vše jiné největším bolením býti klade, po
něvadž bolesti své vlastní okouší a jiné je
nom z doslechu poznává. Tak sv. František
Assiský sebe největším hříšníkem býti pravil,
a když se ho tázali, kterak by tak s pra
vdou mohl mluviti, odpověděl: Kdyby Bůh
největšímu lotrovi byl propůjčil těch milostí,
kterými mne obmyslil, byl by jich lépe než
já užil a svatějším stal se. Cinil Pavel sám
Pavlových 3, 1. 4, 9. 2. Tim. 2, 11. Tit. 3, to, čeho od jiných žádá Filip. 2, 3., abychom
©. Věrno t. j. pravdivo, hodnověrno či vě jiné za vyšší a výtečnější nežli sami sebe
rohodno, jemuž víra ovšem i všelijak se při drželi. Považuje Pavel, kam by v nepravosti
dati může, jenž vezdy podstatu svou zacho byl se ocitl, kdyby ho nebyl Pán sám die
vá, a jehož pravda nikdá neutuchne; nao milosrdenství obrátil; tak sv. Augustin conf.
pak zove Jer. 15, 18. nevěrny ty vody, jenž 2, 7. dí k Bohu: Milosti tvojí děkuji a pli
za léta vysychají. Jak proroci své výpovědě čítám, cokoli jsem zlého neučinil. ak se
potvrzují Boha se dokládajíce a řkouce: 7o Pavel 1. Cor. 15, 9. nejmenším z apoštolů
vece Hospodin a podobně, tak Pavel formu nazývá a podobně Ef. 3, 8. nejposlednějším
ze všech křesťanů se klade byti, poněvadž
roku svého stvrzuje. Tudy přidává a vše druhdy pronásledoval církev B.; vina tahle
ktké obliby či všelikého přijetí a objetí ho tak tížila duši jeho, že všickni hříchové ji
dno, t. j. hodno, aby beze všeliké pochyby ných lidí se mu ničím býti nezdáli u přiro
za pravé a pravdivé přijato a ujato bylo. vnání ke hříchu tomu. Jiní vykladači pro
Následuje to ze slova věrno; nebo pravdi zjemnění a ztenčení pojmu berou slovo prvné
vo-li jest slovo a hodnověrno a na Božím-li ve významu: jeden z prvních, aneb slovo
výroku spoléhá, ovšem z toho jde, že ujato, prvná táhnou ke slovu spasiti: první ze spa
přijato byti má. Ta pak věrojatná řeč, to senců; leč to všechno děje se libovolně a S
odporem souvislosti.
Ale čím to bylo, že Pavel ač takovým
řka: že Kristus Ježíš na svět přišel hříšníky
spasď. Slovem svět veškerenstvo se rozumí jsa hříšníkem přece v církvi Boží takového
a Sice v užším smyslu země, na kterou při důstojenství došel? Odpovídá Pavel na to:
šel člověčenství na se vzav; slovem Aříšnéky Ale proto milosrdnosti Boží jsem došel, aby
míní apoštol veškeré člověčenstvo, jak Sa na mně prvním ukázal Kristus Ježíš všebikou
mozřejmo jest, a slovem spasit míní spásu trpělivost ku příkladu těch, jenž uvěří v něho
věčnou, jenž záleží v odpuštění hříchů a v k životu věčnému. Dříve již v. 14. mluvil 0
posvěcení a oblažení věčném. Z toho odvě dojití milosrdenství Božího ; tam věc tu vy
tují vykladači jedno, že St. Z. nedostatečen stavoval se strany podmětné t. j. se strany
byl k spáse lidstva; druhé, že Kristus při své bídy a nuznosti duchovné. Tuto pohlédá
šel pro shlazení hříchů a spásu lidstva, „že na věc tu a ji vystavuje ohledem účelu a
tudy hřích věc náramná a náramné zlo jest, záměru, jehož Bůh dosáhnouti zamyslil milo
jehož se všelijak vystříhati přijde. Třetí vi srdenství mu prokazujíc. Záměr Boží byl,
děti bezpřígzladnou a bezpřemnou lásku Kri aby vidouce druzí hříšníci, že Bůh se nad
stovu. Veliký lékař přišel s nebe, poněvadž takým smiloval přestupníkem, důvěrou se na
veliký neduživec po celém světě ležel. Lidé plnili, že i jim hříchové prominuti budou, ná
Víru staví naproti nevěře, lásku proti pro
následbám, Připojujíc slova v Kristu obojí
ctnost tu, víru i lásku, co základné činitele
křesťanského života vystavuje a základ je
jich v Kristu býti klade. Přidává lásku k
víře, poněvadž víra bez lásky člověka ne
spasí. Slovo upříhšila potahuje se k víře a
lásce, kterou Pavel přesažitě od Boha nadán
byl, a obě ty ctnosti slovy v Kristu co ctno
sti čisté, žádným vedlejším ohledem nepoká
lené se vystavují.
O přesažitosti a hojnosti milosrdenství
Božího sobě prokázaného mluvě snadným
spůsobem přechází k milosti všemu lidstvu
v Kristu strojené ku potěše věrců a ku pod
nětu nevěrců. Dí: Věrno jest slovo Či jak
též překládají: Pravdiva jest řeč a všeliké
obliby hodna, že Kristus Ježíš na ten svět
přišel hříšníky spasit, z nichžto já první jsem.
Obsahuje se v té větě hlavitá nauka víry
křesťanské, kterou tuto vůči všech bludařů
veřejně a slavně vystavuje.. Rčení věrna řeč
či věrno slovo přichází jenom v pastorálkách
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X. Tim. 1, 18-—20. Napomenuti Ť. k neohroženosti v úřadě biskupském.

pokání-li se dají. To jest smysl slov apo
štolových. Dí: aby na mně prvním t.j. před
ním, velikým, nejčelnějším a největším uká
zal Kr. J. všelikou trpělivost t. j. dokona
lou a svrchovanou trpělivost a dočkavost a
dlouhomyslbost, kterou takového Lánce a
pronásledovatele církve své nejenom dle zá
sluhy nepotrestal, nébrž pokání jeho očeká
val, ano pokání jemu uštědřil, hříchy mu
prominul, jej k víře povolal, ano apošťolem
učinil a tak bohatě milostmi všelikými ob
dařil. Učinil Kristus, chce říci apoštol, co
činívají lékaři, jenž neduživce, © němž již
puštěno, uléčivše lidem důvěru vynucují a
je k sobě obracejí. Dí všeltkou trpělivost a
zvyšuje tím hříšnost svou; menší hříšníci 0
všem menší měrou milostí B. mohli uzdra
veni a spaseni býti. Těmi slovy udal apoštol
účel daného sobě milosrdenství Páně. Míst
něji však účel ten doličuje, an dále vece:
ku příměru vzoru těch, jenž uvěří v něho k
životu věčnému, 1. j. aby všichni hříšníci měli

příklad a vzor milosrdenství Páně, aby na
mně co na obrazu spatřovali, jak milosrden
jest Pán, a jak ochoten i největšího hříšníka
na milost přijíti; z čehož jde, že ovšem k
němu se obrátiti má a od něho milosrdenství
prositi. Měl býti příkladem, obrazema vzorem
Pavel pro veškery věky. A příkladové světců
a světic Božích veliký vliv vyvírali po všechna
století a posaváde vyvírají. Sv. Aug. coní
9, 2. praví: Prostřelil jsi, Pane, srdce moje
láskou svou a nosil jsem slova tvá v útrobě
probité a příkladové tvých sluhův, kteréž
jsi z černých světlými, z mrtvých živými u
činil, v lůno mysli mojí snešení rozžehali mne
a stravovali veškeru vlažnost. Sv. Zlatoúst
dí: Neříkej, rouhal jsem se, neříkej: proná
sledoval jsem církev B. Máš všemu tomu pří
měry a můžeš do přístavu starého i nového
utéci. Chceš-li do starého? máš Davida; do
nového-li raději hodláš, máš Pavla. A hřích
proti milosrdenství Božímu není leč pavučina,
jenž k zavanutí větru mizne. Přidává apo
štol ještě k životu věčnému a vytýká konec,
k němuž víra směřuje a vede; slova ta se
slovem uvěří poutati náleží, jakož samo
vidno jest. Ostatně v ř. t. místo uvěří v něho
stojí v něm čr dvre, ješto Kristus se považuje
spolu co základ, na němž víra naše spoléhá.
Připomenul apoštol o největším a SVr
chovaném sobě uštědřeném dobrodiní. Již
pak všady při takovém pamatování apoštol
ve velebení Boží, v slavosloví či doxologii se
vylévá, což neměně tuto činí řka: Králi pak
věků nemrtnému, nevidomému samému Bohu
Čest a sláva na věky věků, amen. Nazývá
Boha králem věků podle toho, co čteme Z.
Svaty Favel
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144, 13.: Královstvé tvé jest království všech
věků a panování tvé v každém pokolení a po
kolená; slovo věk eiov znamená všecko, co se
věkem čili časem měří, či značí čas a co v běhu
časův se děje. Jiní vykládají králi věčnostiči
králi věčnému, aneb věkyo aeonách či věkách
gnostických berou ; leč obojí proti tehdejšímu
slova toho užívání a obyčeji mluvnému. Ještě
jiným se nejlépe vidí slovo věk slyšeti, jak
Hebr. 1, 2. o úhruku všeho stvořenstva t.j. 0
světě a překládají králi světův, leč výklad s pře
du námi položený předčí. Dí nesmrtnému čija
kož stojí neporušenému, netlenému nezměnné
mu, což na stejno vychodí; jest totéž, co níže
6, 16. praví: jenž sám má nesmrtelnost. Dále
dí o Bohu: nevědomémuči neviditelnému, jehož
totiž nikdo z člověkůnespatřil a spatřiti nemůže
6, 16. Jo. 1,18. Ještě klade třetí přísudek sa
mému či jedinému Bohu, jedin jest, aniž více
bohů býti může Jo. 17, 3. Pokládá tyto tři o
Bohu přísudky očividně pro bludaře, kteří ne
odvislost a samosobnost bytnosti Boží popí
rali, na více aeonů božství rozčiňujíce a pro
měnámnějakýmje podčiňujíce. Tomujedinému
Bohu čest a sláva na věky věků. Co sláva
jest, již nejednou jsme vyvinuli Jo. 2. 11.
V doxologiích jest sláva toli co oslava, vele
bení Luc. 2, 14. a smysl jest: aby všickni
tvorové Boha co takého, jaký jest, poznali,
vyznávali, ctili, velebili a jemu co takovému
se klaněli; ozvláště pro takové k hříšníkům
veškerým prokazované milosrdenství. Zádá
Bůh, vece sv.Bernard, čest co otec, bázeň co
Pán, lásku co choť a všeliká čest Bohu vzdá
vaná musí láskou okořeněna býti. „Amen se
obyčejně při doxologiech přidávalo z hebrej
ského obyčeje pocházejíc 1. Cor. 14, 16.
Výšeji jsme pozorovali, že apoštol se
poněkud odšinul od toho, k němuž směřoval,
účelu, veden jsa ozvláště citem vděčnosti pro
udělená sobě ode Krista dobrodiní. Nyní
opět ku předpisům se vrací a píše dálej:

18. Tento příkaz ukládám tobě,
synu Timothee, podle předešlých o tobě
proroctví, abys vojoval v nich dobré
vojanství, 19. maje víru a dobré svě
domí, jež někteří odvrhnuvše u víře
tápali, 20. z nichžto jest Hymenéus a
Alexander, kteréž jsem vydal satanu,
aby se naučili nerouhati,
O příkazu, jejž tuto ukládá apoštol Ti
motheovi, nesnadí se vykladači, zdali jím
rozumí příkaz jemu výšeji v. 3. 5, daný 0
činění odporu proti bludařům, čili slyší jím
?
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Í. Tim, I, 18—20. Napomenuti T, k neohrošenosti v úřadě biskupskémí,

poručení to, jež mu ihned v následující větě sličné vojanstvé v nich, t. j. v těch proro
účelné dává řka: aby vojovat sličné vojan ctvích, podle nich, jimi se spravujíc a řídě,
stvé; O jiných domyslech pomlčíme. Leč ku je za opolnu považujíc a sobě předkládaje.
předešlému v. 3. a 5. ta slova poutati věc Jiní vykládají: mocí jich pravíce, že zde
nucena a nepřirozena jest, a lépe jest za to považuje apoštol proroctví dotčená co oruží
míti, že Pavel k následujícím slovům pro a ozbroj, v něž Timotheus oblečen jsa vo
hlídá a účelnou větou abys vojoval atd. před jenskou službu svou má provoditi. A to
mět příkazu svého vyjadřuje. Aby pak pří hoto druhého výkladu drží se ti, kdož slovo
kazu toho nezdál se příkřeji a příkorněji proroctvé © formě svátosti světby kněžské
poroučeti, promlouvá k němu pěstěně: Sy berou, kteráž slova nejsou toliko prosebná,
nu, Či jak ještě umíleněji v ř. t. stojí, nébrž svátostná a posvětná, ana uštědfují
dítě Timothee. Tento ale svůj rozkaz ne to, co se jimi vyjadřuje. Vojanství sličné,
činí apoštol maně, marně a nazdařbůh, nébrž jež vojovati má Timotheus, znamená očividně
povodín a popouzen jest k němu podle pře biskupský úřad ten, jejž Timotheus na pro
dešlých na tebe proroctví, t. j. dle proroctví roctví nad ním vynešená na se přijal. Pře
na tebe aneb o tobě pověděných již dřívěji. rád apoštol obrazu toho užívá netoliko pro
naučení povahy Života křesťanského Ef. 6,
umějí proroctvím slova ta, kteráž při posvě 12. I. Thess. 5, 8., nébrž i k vyznačení, ja
cení na biskupství se vynášela, a tudy slyší kým dílem jestiť biskupství. Nebo jako na
proroctvím formu svátosti kněžstva. Udá vojně, tak i v biskupství a kněžství jsou ne
vají podle toho smysl: Ješto učiněn jsi byl ustálé s nepřátely půtky, svízely, nebezpečí,
biskupem a dle slov při tvé ordinací pro bdění. Nepřátelé jsou lichobratři, licoměrci,
nešených jsi na sebe přijal povinnost stav křivoučitelé, bludaři a odštěpníci, jenž zlými
svůj co nějakou službu vojanskou považo naukami a příklady stádo Páně pokud mo
hou hubí a ve zkázu uvodí; ovšem pak i
míná ho apoštol, aby složenou na něho po ďábel a sluhové jeho k hlavitým těm vra
vinnost vezdy před očima a na mysli maje hům po přednosti patří. Jmenuje úřad ten
udatně sobě ve svém úřadě počínal, jej za vojanstvím či službou vojanskou sličnou či
vojanskou službu považujíc, jak mu to při dobrou, ješto úřad biskupský mezi nejsvě
ordinací zjevnými slovy uloženo bylo. Leč tější a nejvznešenéjší patří. Ovšem pak tu
sličnou a důstojnou vojanskou službu 2.
jiní nevidouce příčiny, proč by se ed při
rodilého významu slova proroctví mělo od Tim. 2, J. sličně, statečně, věrně a dobře
stoupati, rozumějí proroctvím zjevení Boží, vésti měl. A o spůsobu, jakým se to má
kterými z počátku církve vyvolení k bi
skupství se řídilo a vykonávalo. Stávalo se
tehdá, co čteme Act. 13, 2., že prorok je uku, kterou dle Ef. 6, 16. co záštitu vezdy
den anebo jich více dle vnuknutí Ducha pohotově míti a jí se proti všem šípům 0
svatého učinili výpověď, že muž ten neb havným nešlechetníka má zastírati. „Svěďo
onen od Ducha svatého k úřadu tomu se mím dobrým klada následek místo příčiny
ustanovuje. To se událo i při Timotheu; 0 rozumí svatý, neúhonný život a bohumilé
něm jeden neb více proroků Duchem svatým mravy. (Cistá, čirá, přesná nauka a dobrý,
nadšených výrok učinili, že Timotheus od příkladný Život jsou dvě hlavité vlastnosti
Ducha Božího k vedení a řízení církve u předstojce církevného. Přičiňuje pak dobré
stanoven a předuložen jest, ana církevná svědomí ku přesné a čiré víře proto, poně
správa jeho se s dobrým úspěchem potká. vadž zlé svědomí jest ovšem pramenem na
Z dob pozdějších vykládá Eus. h. e. 6, 29., uky zlé, mečiré, bludné, kalné, nezdravé.
že svatý Fabian skrze holubici naň s výše Tudy praví ke bludařům zahýbaje: jež, t. j.
nebeské sestoupilou za papeže římského vy dobré svědomí někteří odvrhnuvše tápali u
volen byl; o Ambrosiovi čteme, že pachole víře. Slovem odvrhše či odpudivše, odmít
nenadálým ho jmenováním o vyvolení ho na nuvše vystihuje apoštol, že lidé ti s něja
biskupství v Miláně rozhodlo. Svatý Chry kou vzdorou ve hříchy se vylévali. Sličně
sostom praví: Důstojenství kněžské jsouc přirovnává víru k lodi, jejíž kotvou k udr
velikého významu potřebuje schvalby Boží, žení v bouřech a příbojech mořských jest
protož za stara se proroctvími kněží usta dobré svědomí či svatý, bohulibý život.
novovali, jak i Timotheus týmž spůsobem Člověk bez lodi na moři neobstojí, a každá
vyvolen byl.
loď nese se posléze do přístavu; tak lidé
Takového tedy nad sebou vyneseného bez víry v Krista neobejdou se blaženě za
výroku pamětliv jsa, má Timotheus vojovat? života a nedojdou přístavu věčné slávy. Do
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kud plavba trvá, kotvy ovšem potřebí jest od tohoto rozrůzněn byl. To jisto, že řeč
za bouře. Kdo zle žije, tomu se loď víry není o Alexandrovi, o němž se Act. 19, 33.
troskoce, a on čápá či tone a rozbitkem se v Efesu při bouři proti Pavlovi povstalé
stává u víře či ohledem víry; naopak Jo. mluví. Praví o nich, že je vydal Satanovi,
7, 17. kdož činí vůli Boží, pozná a uzná t.j. vyobcoval a vyloučil z církve; z říše
nauku Kristovu z Bohapochoditi. Člověk Boží vypadše ovšem v říši a moc ďáblovu
zlý nemá ani míry ani organu pro pravdu padli. 1. Cor. 5, 5. Kdo vyloučen byl z cír
Boží a proto v Starém Zákoně moudrostí se kve, ten odtržen byl od stáda Páně, obna
svatost života nejednou značí; nezří víra k žen byl a opuštěn a ovšem vystaven nápa
jediné mysli a k jedinému rozumu toliko, dům zlovlků. Tak dí sv. Chrysostom. Nebo
nébrž ke všem mohutnostem člověka a ve církev Boží obzvláštnou milostí Boží chrá
škery sobě podčiňuje; příčí-li se jí vůle, 0 něna bývá, jak druhdy oblak Boží tábor Ži
všem brzo i mysl jí odporovati a zamítati dů zastiňoval. Satan jest původ zla, kdo
bude. Nemravnost jest to bradlo, o něž se zlo činí, ten jeho jest a jemu co Pánu slou
víra troskotá a rozbíjí.
ží. Jestliže dva ti lidé také na těle byli
Jmenuje pak nějakou výstrahou dva pokutováni, jak tam ten cizoložník 1. Cor.
muže, na nichžto se pravda ta očividně spa 5, 5., nemůže se říci. Vyobcoval ovšem Pa
třuje, an dí: Z michžto, t. j. z jejichžto po vel dva ty bludaře veřejně, vůči celé církve
čtu jest Hymenéus a Alexander, kteréž jsem 1. Cor. 5, 5., což učinil, aby, jak dále dí,
oddal Satanu, aby se naučili nerouhan. V se naučili nerouhati. Rouháním značí blu
druhém listu k Timotheovi přichází 2, 11., dařskou či bludnou a brudnou nauku jejich,
Hymenéus, o němž tam praví, že jeho a Fi která důstojnosti Jesu Krista na ujmu jsouc
létova řeč jako rak se. rozjídá; obyčejně a všelijak nesličně o něm soudíc nebyla leč
myslí se, že tožna jest osoba naše s oním holým Páně ruhotem. (Chce tedy říci: aby
Hymenéem; ač jiní opak myslí osoby dvě odřekše se bludů svých ke zdravé nauce
toho jména přijímajíce. Podobně přichází Páně se navrátili. Viděti, že vyobcování z
Alexander 2. Tim. 4, 14., o němž apoštol církve se díti má ke vzdělání a ne ku pod
tam praví, že mu mnoho zlého učíml, a jejž vrácení věrců.
Takto všeobecně k horlivému zastávání
tam zove kotlářem neb kovářem ; těžko roz
úřadu
svého Timothea napomenuv Pavel ke
souditi, zda jedna to osoba, čili dvě tu růz
niti přijde, ač přídavek tamější kotlář zdá zvláštním některým předpisům přikráčí v
se proto přičiněn býti, aby onen Alexander násl. hlavě.

Hlava II.
prostředník Boha a člověků člověk Kri
stus Ježíš, 6. jenž dal výplatou sebe sa
mého za všecky na svědectví časy svými,
ď, na kteréžto postaven jsem já hlasa
telem a apoštolem, pravdu pravím, nelhu,
dávaly, napomíná 14—10.
učitelem národů ve víře a pravdě. 8.
Chei tedy, aby se muži modlili na vše
1. Prosím tedy především, aby se likém místě pozvedajíce čisté ruce beze
činily prosby, modlitby, přímluvy, děko hněvu a svárů. 9. Podobně i ženy v
vání za všechny lidi, 2. za krále a za oděvu slušném se stydlivostí a střízli
všechny, jenž v obvýšnosti jsou, abychom vostí se ozdobujíce, ne v kadeřech neb
pokojný a tichý život vedli ve vší po zlatě nebo perlách aneb rouchu drahém,
božnosti a počestnosti; 3. nebo to dobro 10, nébrž což sluší na ženy, jenž se
jest a vzácno před Spasitelem naším přiznávají ku pobožnosti dobrými skutky.
Bohem, 4. jenž chce, aby všickni lidé 11. Zena v tichosti se uč se všelikou
spaseni byli a ku poznání pravdy při poddaností, 12. učiti ale ženě nedopou
šli. 5, Jedenť zajisté Bůh, jeden také štím ani panovati nad mužem, nébrž

Jedná o věcech, jenžto se k veřejným služ
bám Božím odndšejí, a velí především,
aby se modlení dálo za veškery dt 1—T7,
Krista coprostředníka 8. v. předložtv učí
9—11. jak ženy a muži se modliti mají,
načež aby ženy neučily a mužům se pod
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I. Tim, il, i—i5. O veřejných službach Božich
; napomenutí mužům i ženáši,

podobně velí, aby v každé modlitbě a prosbě
s děkováním žádosti naše Bohu se ohlašovaly.
Ty pak prosby, modlitby, díky a přímluvy
mají se díti za všechny lidi, vece apoštol
vůbec a vesměs, ovšem tedy také za nepřá
tely a protivníky, jak nás Kristus Math. 5,
44, naučil, tak že se nikdo od modliteb ne
vyjímá. Církev to také činí ve svých veřej
Pavel napomínal Timothea, aby pravou ných přímluvách, o nichž Pavel tuto přede
víru a lásku zachovati a všelijak obojí brá vším mluví, jak jsme již dotkli, že o veřej
niti hleděl; obojí ta ctnost se pěstuje nej ných B. službách řeč tu se vede. Z toho
více modlitbou a vůbec službami Božími. ale jde, že žádný člověk není tak zkažen a
Proto nyní přechází k veřejným modlitbám ztracen, aby se za něho modlitba díti ne
a praví Prosím tedy, ješto biskupem jsi a měla, a co Jan 1. Jo. 5, 15. o nemodleníse
neustále pro víru a lásku svatou bojovati za smrtedlné hříšníky praví, to v ten spůsob
máš, aby se činily prosby, modlitby, přímluvy, slyšáno býti musí, že za lidi hříchy proti
děkování za všechny lidi. Především prosí Duchu sv. stížené, co očitě a makavě proti
aneb namlouvá Timothea k modlení, poně poznalé pravdě zlostně hřeší, nemůže se člo
vadž cokoli ke spasení lidstva díti se může, věk s bezvýminečnou důvěrou 0 jejich spá
to všecko od Boha modlitbou vyprositi mu su k Bohu ucházeti. Kdo za všechny se
síme. Očividně slovo především poutá se ke modlí, dí sv. Augustin, na žádného nezapo
slovu prosím a nikoli se slovem čřněny byly, míná, a veškeři údové v modlitbách jeho za
jak se některým zazdálo. Užívá apoštol čtvera celé tělo konaných zahrnuti bývají. Biskup,
jmen modlitby, prosby, přímluvy, děkování a dí sv. Chrysostom, jakožto obecný a spo
obstihuje jimi všeliké druhy modliteb, jenž lečný všeho světa otec za všechny modliti
se zajiné lidi konají, a všeliké účely, pro se povinen, jsa knězem velikého domu Bo
kteréž se ty modlitby vysílají. Nejedni pře žího. Bar. 3, 24. Proto velekněz starozá
stávají na myšlénce, že čtyřmi těmi slovy konný na oděvu svém veškeren svět vyzna
apoštol vůbec jenom k horlivé modlitbě na čený nosil. Sap. 18, 24. Takovými modlit
pomíná a pro důraz čtyr pojmenování užívá. bami se ovšem láska nejlépe projevuje ta,
Jiní ale to čtvero od sebe různí, ač mezi kterouž ke všem míti máme. Ale i to z
sebou na rozporech jsouce. Někteří zajisté místa našeho následuje, že se neukřivduje
za to mají, že prosby se týkají vysvobození důstojnosti a úřadu jediného mezi lidmi a
ze zlých věcí, modlitby ale udílení věcí do Bohem prostředníka, když svatí za nás oro
brých, přímluvy potahují k uvarování a od dují aneb o své přímluvy za nás prošeni a
vzývání bývají.
slovo ku vděčnosti za dobra již obdržená.
Ode všeobecnosti přecházeje k jednotli
Jiní rozdíl ten činí toliko, že v prvním slově vosti vece apoštol dále, že se mají stávati
prosbě démow, potřeby člověčenstva a jeho
modlitby dotčené za krále a za ty, jenž na
nedostatečnosti, ve slově druhém modlitbě,
pocitové pobožnosti, ve slově třetím, pří mocnáře a vladaře jakéhokoli pojmenování,
mluvě, citové důvěry se vyjadřují a ve Čtvt především pak císaře římského, jehož Re
tém, jak samozřejmo, citové vděčnosti. Nv. kové králem, basileem jmenovali; těmi, jenž
Augustin potahuje ty čtyry výrazy k mod na obvýši postaveni jsou, rozumí všechny vrch
litbám při mši sv., prosbami modlitby před nosti, kterýmž úřad nějaký svěřen, aneb dů
konsekrací, modlitbami modlitby při konse stojenství nějaké propůjčeno. Zdá se nejed
kraci a ty, jenž po ní se dějí, přímluvami nou, že apoštol proto na modlitbu za vrch
modlitby po přijímání a při požehnání lidu, nosti naléhá, poněvadž křesťané od nich pro
konečně děkováním modlitby, jimiž se díky následováni jsouce snadně v nenávidění jich
vzdávají za účastenství v tajemném a pře upadali, z čehož kramoly a bouře se vyvi
svatém tom konu. Jakkoli rozdíl mezi třemi nouti mohly; již pak nejlepší prostředek k
prvými slovy činíme, viděti, že apoštol ve odložení zášti a nenávisti jest modliti se za
likou váhu na modlitbu klade. Tudy se k toho, jenž pronásleduje tebe. Nebo modliti
tomu místu volají ti, kdož o modlitbách ča se máme za císaře a vrchnosti, t. j. o jich
stých a vroucných mluví, a nejeden vyklada dobro a blaho, nevšak prot? císaři a vrchno
tel přitáčí tu příklad Jobův, o němž písmo stem, čehož tam jenom Zidé bezbožní proti
Římanům se podjali. Křesťané se podle toho
Job. 1, 5. praví, že obětovával záhy z rána
vstávaje oběti, Ale již Pavel sám Fil, 4, 6. předpisu Pavlova vezdy chovali a při služ

býti v tichosti. 13. Nebo Adam dříve
stvořen byl, potom Eva, 14. a Adam
nebyl sveden, žena však svedena byvší
v přestoupení padla. 15. Ale spasena
bude rozením dětí, setrvá-li ve víře a
lásce a posvětě se střízlivostí.
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obvýši
postavení
jsou.
Králi
rozum
vešk

I. Tim, IT, 1-15.
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bách Božích se za císaře a vrchnosti také
pohanské modlívali. Svědčí o tom Justin 1,
17, Origenes Cel. 8. Arnobius, Eusebius 4,
26. a jiní. Sv. Oyprian, když mu vladař vy
týkal, že křesťané se proti císaři spikají, od
pověděl: vzdáleni jsme viny té, ješto za cí
saře ač jiné službě božské oddaného se mod
líme a jemu všeho dobra vyprošujeme, poně
vadž naším knížetem jest. Církev vezdy za
vladaře a vrchnosti se modlí a od počátku
až na časy naše v liturgii své má modlitby
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udává dvůj důvod, pro který by pilné mod
Jitby šetrn býti měl. Praví: Nebo to dobro
Jest a příjemno před Spasilelem naším Bohem,
jenž chce, aby všichni lidé spasent byli a ku

poznání pravdy přišk. Důvod první béře z
povahy vniterné, an dí: dobro jest, slično
jest, znamením šlechetné a vznešené mysli,
modlí-li se kdo obyčejem tu předepsaným.
Druhý důvod vede ohledem Boha, pravě ta
kovou modlitbu býti příjemnou či líbeznou
Bohu. Boha Otce zve Spasitelem za touž
za ně.
příčinou, kterou jsme již výšeji 1, 1. udali.
Ale apoštol spolu také udává příčinu, Přidává pak ten název Spasitel ku přidání
pročbychom za císaře, krále a vrchnosti mod důrazu důvodům svojim, nebo věc ovšem
lití se měli. Dí: Abychom pokojný a tichý slušna jest, abychom my, jenž jsme z milo
život vedli ve vší pobožnosti a počestnosti. srdnosti došli spásy, také jiným prosbami
Pavel se odtahuje od užitku vniterného, jejž svými spásy dopomáhali. Že ale skutečně
modlitby na modlitele činí, jim dobrou mysl věc ta Bohu vzácna, příjemna a dobrolíbezna,
a lásku k představeným těm vladařům vlé jest, toho důvod nalezá Pavel v dobrotě Boží
vajíce, nébrž tuto zří jenom k účelu objek a v jeho k lidem blahosklonnosti. Jeně, dí,
tivnému či předmětnému a vněšnému tichý chce, aby všichni lidé spasení byli a ku po
a pokojný život co dar vystavujíc, jehož cír znání pravdy přišh. (Chce t. j. žádá, co na
kev modlitbami těmi dochází, totiž pokoje a něm jest; tudy všecky volá a všem milosti
tiše veřejné. Bůh vládne srdcem vladařů a dostatečné poskýtá, všechněm dal Krista co
vede je jako potoky říčné; i žádá Pavel, a spásu a všem skrze něho ve svátostech dává
k tomu směřuje modlitba naše, aby Bůhtak prostředky k dosažení spásy potřebné. Kdo
vedl srdce jejich, by všudy pokoj a poklid a z lidí se spásou se mine, sám osudem svým
mír se zachoval, a kramolám a bouřem se zlým vinen jest, poněvadž výminky, pode
nadešlo. Tertull. ve své obraně (30.) píše: kterou se spásy dochází, nešetří, totiž sám
My křesťané modlíme se rozestřenýmak nebi, o své ujmě a vůli se nepřičiňuje. Dí všickní
ješto nevinnýma, rukama, bolou hlavou, po lidé žádné výjimky nepřičíněje a tudy vesměs
něvadž se neustýdáme a bez napomínatele, o veškerých lidech všeho věku, rodu a po
ješto ze srdce modlíme se prosíce vezdy za kolení to vyjádřujíc, a nejenom předustanov
mocnáře a jim dlouhého života, bezpečné ce toliko slyše. Všechny lidi spasiti chce
vlády, jisté správy, vojska udatného, senátu Bůh, ač jestli sami spasení býti žádají. Po
věrného, lidu hodného, šlechetného, oboru dobně dí 2. Petr. 3, 9. nechce Bůh, aby kteří
pokojného želajíce a všeho toho, čeho člo zahynuli, nébrž aby všichni ku pokání se
věk a císař žádati může. Tak již Jerem. 29, obrátili. Zdali vůle má jest, ptá se Hospo
7., Bar. 1, 11. velí, aby se Židé modlili za din u Ez. 18, 23. smrt hříšníka a ne raději,
Nabuchodonozora, ješto v pokoji jeho také aby se obrátil a živ byl? Tudy Kristus
pokoj Zidů se obsahuje. Ale pokoj a mír či všechny obtížené Mt. 28. k sobě volá a slíbí
tiše není svrchovaný účel křesťanstva, nébrž je občerstviti veškery. K spáse ale modlitbou
věci ty jsou prostředky k cíli vyššímu, jejž co účinným a dějným prostředkem přichází
Pavel vytýká: ve vší pobožnosti a počestnosti. nejeden člověk, čehož příklad se spatřuje na
Nežádáme o pokoj, abychom ho v zahálce Pavlovi, jenž by se nebyl obrátil, kdyby zaň
trávili, nébrž pokoje žádáme, poněvadž v Štěpán nebyl se modlil, vece sv. Aug. Ná
bouřech, kramolách, nepokojech pravá po sleduj Boha, vece sv. Chrysostom ; chce-li,
božnost a počestnost nejednou ujmu aúcha aby všichni lidé spaseni byli, chtěj také ty;
bek trpí. Pobožností a počestností veškeren jestliže chceš, modli se, nebo kdo chce, musí
život právě křesťanský zahrnuje, slovem prvým «modliti se. Nevolá-li Kristus všechněch lidí
povinnosti k Bohu, druhým povinnosti ku bez rozdílu a pobrdá-liž někým, nízkým li
bližnímu, obojím povinnosti k sobě samému dem, vznešeným, otrokům, ženám, dětem k
vytýkaje. Svobodné provozování náboženství, sobě jíti dopouštěje? Otevřeno všem žídlo
přetrhování neřádů, zjednání průchodu a života, aniž komu z něho čerpati se zbra
ochrany všem dobrým a šlechetným mravům, ňuje. Ale tebe se nechutenství zmohlo; i
což může Povolávatel za to? Má-li pro
obyčejům a obchodům se tu vystihuje.
Nevolí však apoštol Timothea k těm siti tebe a má-li proti vůli tvé milosti své
modlitbám vůbec a prostě vzbuzovati, nébrž proudy tobě do klínu vlévati? To by ná

310

I. Tim. II, 1—15. O veřejných službách Božích“ napomenuti mužům 1 ženám.

silí bylo, a nebyla by milost. Arnobius adv.

slovo člověk pfičiňuje pro bludaře dokéty,
kteří Krista Pána člověčenství odsuzovali.
Bůh všechny spasí, kdo se o spásu 'svou K tomuto místu se táhnou odštěpenci pra
k němu utíkají; a prostředkem hlavitým k více, že katolíci křivdu činí Kristu, Marii
dosažení té spásy jest to, co Pavel dokládá:  Pannu, světce a světice Boží a anděly za pro
a ku poznání pravdy přišli. Pravdou roz středníky majíce a ctíce a vzývajíce. Leč
umí evangelium či víru v Krista co prostře veliký rozdíl jest mezi prostřednictvím sva
dek spásy, a poznání té pravdy samojedino tých a prostřednictvím Krista Pána. Kristus
klade tuto jiných prostředků pomíjeje, po jest prostředník, že nás s Bohem smířil a
něvadž první krok ku spáse v poznání pravdy spásu zjednal, svatí ale slují prostředníky,
záleží. Tudy dí Jo. 17,3. To jest život věčný, poněvadž za nás se přimlouvají, kterážto pří
aby poznali tebe jednoho Boha, a jehož jst mluva jejich celá jedině na zásluhách Kri
poslal, Ježíše Krista. Obracuje pořádek, na sta P. spočívá. Již výše zmínili jsme, že
před o spáse, potom 0 poznání pravdy klada, Mojžíš prostředníkem v písmě slove Gal. 3,
poněvadž nepostupuje dle času, nébrž podle 19. Deut. 5, 4. Hebr. 8, 6. a že tudy po
příčinnosti; vůle však napřed k účeli a ná jmenováním tím světců a světic žádná ujma
potom ku prostředkům prohlédá. Jiní méně se svrchovanému a jedinému prostřednictví
vhodně berou slovo spasiti toliko o vysvo Krista Pána neděje. Jenom ti, kdo jak Do
bození z bludu a poznání pravdy za účel natisté a Husité učili, že účinek svátosti zá
považují, k čemuž ono vysvobození vede. visí ode mravův kněze posluhovatele, ti křiv
Leč tento polovičný výklad ustoupá přede dí zásluhám Krista Pána co jediného pro
šlému,
středníka mezi Bohem a lidstvem. Z toho
Avšak i to, že Bůh všechny lidi spasiti pak, že Bůh jednoho smírce a prostředníka
stanovuje, apoštol důvodem opatřuje k jed dal všemu lidstvu, ovšem plyne, že Bůh
notě prostředníka Krista odkazujíc. Dí: Je všecbny lidi spasiti žádá, a že tedy za ve
dent zajisté Bůh, jeden také prostředník Boha škery člověky modliti se náleží.
Místněji pak prostřednictví Krista Pána
a člověků člověk Kristus Ježiš, jenž dal vý
platou sebe samého za všecky na svědectví vyličujíc vece: jenž dal výplatou sebe samého
časy svými. Jěden jest Bůh a jest Bůh pro za všecky na svědectví časy svými. Výplata
všecky lidi, pro pohany i pro Židy, Rom. 3, se dává za zajatce; člověčenstvo pak bylo
29., a tudy všichni ho poznati musejí. On zajato vládou tmy Col. 1, 15. samo sebe
veškery lidi co děti své miluje a spaseny oprostiti a osvoboditi nemohouc; zajetí a
míti žádá; a tudy jim všem dal jednoho pro -otroctví toho zbavil je Kristus výplatu za
středníka. Jiní nedosti sličně slova Jeden B, ně, dav a výplatou tou byl život jeho. Vý
atd. poutají ke slovům v. 3. a projadřují zde plata dána za všechny t. za veškeré lidstvo,
býti dalejší příčiny, proč se za veškery lidi an veškero lidstvo spásy dojíti ustanoveno.
modliti máme, poněvadž totiž všichni lidé jed Ta pak nauka, že Kristus vykupitelem jest
noho Boha a jednoho mají prostředníka; tím veškerenstva, jakožto základná nauka celého
obojím zajisté příbuzenství lidí mezi sebou křesťanství musela všudy hlásána, kázána a
se jeví, z něhož povinnost přímluv za jiné osvědčována býti, ač měli-li spásy lidé do
plyne. Leč jak dotčeno, spojba prvnější jest. jíti. A to apoštol vytýká slovy: na svědectví
vhodnější. Prostřednék jest, jenž člověky roz časy svými, £. j. aby věc ta časy svými 0
vaděné smiřuje buď prosbami a přímluvami, svědčována £t. j. hlásána a kázána byla.
buď učiněním zadost a náhradou škody. Gal. Časy svými rozumí dobu náležitou a od Bo
ha určenou, od proroků pak předpovídanou;
3, 19. 20. sluje Mojžíš prostředníkem, ješto
lid prostřednictvím jeho zákon od Boha ob což apoštol jmenuje Gal. 4, 4. plností času
držel, Kristus ale prostředníkem sluje, po Ef. 1, 10. Hlásání evangelia svědectvém z0
něvadž Bůh jím s lidstvem se smířil a spásu ve, poněvadž obsahem jeho jsou dějiny a
lidskou provedl. Ješto ale smíření to včlo události, jejichžto poznání se toliko svěde
věčením se Krista Pána se uskutečnilo, tudy ctvím a osvědčením jiných dochází. Slova
přidává apoštol slova: člověk J. Kr.; pro zo uaozvotov CO akkusativ absolutný aneb co
středníkem zajisté Kristus jest podle přírody absolutný nominativ se berou. Jiní osvěďd
lidské. Ovšem ale jenom člověk, jakým byl čením rozumějí osvědčení lásky, věrnosti
Ježíš Kristus, člověk bezhříšný a jenžto vlast Boží. a jeho spravedlnosti. Bůh přislíbil
ními zásluhami stkvěl se a výplatu neko druhdy skrze Krista svět spasiti; poslav
nečné ceny obětovati mohl, Což jenom na Krista vyplnil slib svůj a věrným a pravdo
člověka s božstvím bytedlně spojeného při mluvným se býti ukázal. Tím pak posláním
padnouti mohlo, Možno ano i podobno, že osvědčil Bůh i lásku svou k lidem Rom. 5,
gent. 1. 2.

I. Tim. II, 1—15. O veřejných službách Božích; napomenutí mužům i ženám,

4. jediného Syna svého za ně vydav, a nadto
ještě i spravedlivost Boží ve smrti Krista
Pána se osvědčila, ješto bez trestu nenechal
hříchů lidských. Vůbec veškery Boží vlast
nosti smrtí Kristovou na zřetel a na odiv
přišly. Ale prvnější výklad nad výkladem
druhým a tím více nad jinými, jež tuto ještě
se vynášejí, přednost má.
Ale i on sám Pavel jsa vyslancem Bo
žím ke všechněm národům byl svědectvím,
že Bůh veškero lidstvo spasiti hodlá. Tudy
zahýbá apoštol ke své osobě a praví dále:
Na kteréžto t. svědectví či osvědčování po
staven jsem já hlasatelem « apoštolem —
pravdu pravím, nelhu ——učitelem pohanů ve
víře a pravdě. Připisuje sobě, čeho se mu
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žích a že střelnými modlitbami pobožnost o
sobě pěstovati a ji vyjadřovati mají. Nyní
an Kristus smrtí svou celý svět očistil, také
celý svět chrámem jest a modlitebnou, ješto
přede Kristem toho nebylo. Avšak očividně
mluví apoštol o veřejných modlitbách, což z
celé souvislosti, ze slov rukou pozdvthati a
z toho, co o oděvu žen praví, jasně a do
statečně vysvítá. Tudy slova na každém mí
stě jiný řinou smysl a zří k rozličným kře
sťanským shromážděním, dokavad v církvi
ještě žádných chrámů Božích nebylo; nazna
čuje, že žádné, ovšem slušné a příhodné,
místo se nevylučuje, a že netřeba hledati
zvláštních míst, dokavad jich míti nemožno.
Slova ta na každém místě očitě ku přede
šlým slovům se poutají. Spůsob ale, jakým
se na každém místě muži modliti mají, U
dává Pavel, an vece: rukou čistých pozdvi
hujíce beze hněvu a svárů. Zdá se z před
pisu toho, že někteří neřádové zašli ve shro
mážděních církevných, a že někteří veřejně
se modlíce nečinili to S pobožností náleži
tou, ano že při tom ze srdcí svojich nevy
strnadili ani záští a hněvu a kyselosti proti
bližním svojim. Rukou čistých žádá a T0z
umí jimi čisté srdce, podle slov Klementa
Římského I. 29., jenž dí: Přístupme k ně
mu ve svatosti duše, čisté a nepokálené ruce
zdvihajíce k němu. Ruce jsou Ččisty či jak
čte ř. t. svaty doovs, když se žádným hří
chem neposkvrnily. Tak Z. 23, 4., že jen
ten do stanu Božího vstoupiti jest hoden,
kdo jest nevinen rukama a číst srdcem, A
svatý Jakob 4, 8. napomíná čistiti ruce a
řediti srdce. Na připamatování toho si druh
dy křesťané před vejitím do chrámu ruce

od Krista dostalo, býti hlasatelem či slavným
zvěstovatelem, ohlašovatelem a kazatelem e
vangelia; zvyšuje pak pojem hlasatele při
dávaje slovo apoštola pro vytknutí své dů
stojnosti. A poněvadž nejední mu tu dů
stojnost odpírali, tudy praví: pravdu pra
vém, nelhu, jak to Rom, 9, 1. také klade.
Ta slova o pravdivosti své dokládá očividně
pro bludaře, chtěje jimi Timothea k horli
vějšímu proti nim bojování vzbuditi. Do
kládá ve víře a pravdě. Slova tato udávají
obor, ve kterém apoštol učitelský a hlasa
telský úřad konati má, totiž ve víře a pra
vdě; víra se béře se strany subjektivné a
jest ujímání a pojímání v sebe pravdy; pra
vda jest obsahem víry a béře še předmětně
značíc celý úhrnek nauky Páné. Nevhodně
někteří vérou věrnost a pravdou pravdivost
berou, obě slova podmětně berouce, jakoby
apoštol chtěl říci: abych věrně a opravdově
úřad svůj konal. Nedobře také jiní tu hen
diadu přijímají ve víře a pravdě vykládajíce: umývali a proto nyní kropenky sepři vcho
ve víře pravé a ve víře božské, jenž není dech do kostela nalezají. I u Zidů se to
rukou před modlením se umývání dálo, ano
výmyslem nějakým lidským.
Takto provedl apoštol důkaz svůj, žé i pohané věděli, že čistota k službám Božím
se modlení za veškery lidi má činiti. Bylo náleží, ač oni ve vněšnosti zatonuli. Tak
ale potřebí místněji pojednati o osobách, Tibull. 1, 2.: Čistota vzácna bohům, v či
kterými se modlitby vykonávati mají- Hoví stém sem přijděte rouchu, a z žídel čistou
té potřebě apoštol, an v následujících ver vláhy si berte rukou. Pozďvehovatř rukou
šech praví: Chci tedy, aby se muži modlili velí; pozdvihovávali Židé rukou nejenom při
na každém místě pozdvihujíce čistých rukou přísahácha požehnáních, nébrž i při mo
beze hněvu a svárů. Napřed o manželech
dlitbách Z. 27, 2. 43, 21. O Mojžíši čteme
jedná a slovcem čeďy táhne se k verši 1. Ex. 17, 11., že když pozdvihnul rukou svo
Chci, vece, a ukazuje tím slovem důsto (jich, vítězil Israel nad Amalekem, Jest to
jenství své apoštolské a svou apoštolskou věc přirozená, že člověk při modlitbě po
mocnost. Velí, aby muži na každém místě zdvihujíc mysl také rukou svých pozdvihuje.
modlili se. Slova na každém místě nejedny Protož obyčej ten i u pohanů nalezáme, a
vykladače ztočila a rozpačila. Ze slov těch Virgil v aeneidě 1, 92. praví o Aenéovi:
brali někteří domnění, že jedná apoštol o Tehdy ovzdychá a dvojí ku hvězdám spínaje
modlitbách soukromých a že říci hodlá, že rámě hlas vyvodí atd. Rozpjaté ruce na
se nejenom veřejně, nébrž i soukromí lidé skýtají, jak Justin již pozoroval, podobu
modliti mají doma, na polích, na lodích, lo kříže, a křesťané tak se tím raději modlili,

912

I. Tim. II, 1—15. O veřejných službách Božích: napomenutí mužům i ženám.

zníti bude: Podobně ť ženy chet, aby oďěvem
slušným se stydlivostí a střízlivosté se zdobi
ly, ne kadeřemi a zlatem, nebo perlami, aneb
rouchem drahým. Tak řecký text nejpřiro
zeněji se váže, ač jiní jiným vazbám, však
méně případným, přednost dávají, o nichž
zbytečno se šířit. Smysl vezdy ostává týž,

apoštol ženám všeliké ozdoby, nébrž velí
zdobiti se slušným oděvem a v slušném 0
děvu při modlitbách veřejných se přiúčast
ňovati. To pak se má díti se stydlivostí a
střízlivostá, slušnost vněšná má vycházeti z
niterného rázu a podkladu, ze studu a stří
zlivosti či cudnosti. Stydlivostí se rozumí
vniterné štítění se vší neslušnosti, a střízli
vost značí ovládání všech pochotí a žádostí;
jiní stydlivost berou o zjevném štítění se
věcí neslušných a střízlivost © vniterném
studu, ale předešlý rozdíl předčí. Přičiňuje
nyní záporně, napotom kladně, jakým spů
sobem by se ženy neměly a měly ozdobo
vati. Dí: ne kadeřemi vece a rozumí neto
liko vrkoče, kučery a kosy, nébrž všechno,
cokoli ku přílišnému ozdobování příleží, jako
kadeřavidla, točenice, strojení poutců, pro
víjení vlasů drahokamy, a cokoli k úpravě
vlasů patří. Nadto zakazuje ženám zlatem,
zlatými na př. řetězy a jinými věcmi zlatý
mi, nadto perlami, a ovšem drahokamy a
rouchem drahým či drahocenným se zdobiti.
Podobně zakazuje i svatý Petr 1. P. 3, 3.
přílišné a nemírné šperkování a ozdobování
všechněm ženám křesťanským. Z marného
žen se krášlení vyniká nebezpečí pro okrá
šlenkyně samy i pro jich spatřovatele, an v
ženách se vykájí měkkost, lehkomyslnost,
domýšlivost, hrdost a osobivost, u ostatních
ale buď závist, buď zložádosti se vzbuzují.
Ale nezapovídá apoštol vznešeným maátro
nám drahocenného oděvu jim přístojného,
ješto i žena v písmě Prov. 31, 22. kmen
tem a šarlatem odína jest, a svatý Augustin
káral ženu, jenž pro zdrželivost se špatněj
ším rouchem proti vůli manžela svého odí
vala. Svatí otcové skromnost v ozdobování
sebe ženám poroučeli; svatý Cyprian praví,
že která ženská nemírnými šperky svými
mužům jedem a mečem se stává, nemůže
za čistou a stydlivou se považovati. Chceš
se na odiv vystavovati, táže se svatý Chry
sostom, a nepřicházíš-li raději do chrámu,
abys od Boha odpuštění hříchů prosila? Tho
mas Morus pravil druhdy k děvici, jenž pří
lišně tělo své krášlila a zdobila: Nedá-li
Bůh tobě za tu velikou snahu peklo, velmi
ukřivdí tobě.
Na místo vněšné ozdoby těla Pavel vni
terné ozdobování ženám poroučí. Nébrž, vece,
což sluší na ženy, jenž se přiznávají ku po
božnosti dobrými skutky. Vazba slov dobrý
mi skutky na odporech se nalezá. Nejední
je táhnou ku předešlé větě a sice k slovu
ozdobujíce se; dle kterého výkladu velí Pa

a jenom logický poměr pojmů se jinak v té
a jinak v oné vazbě povahuje. Nezakazuje

vel dobrými skutky ženám se ozdobováti,
což nejedni slyší o almužnách ve chrámě

že tím víru svou v Krista vyjevovali, ač 1
v tom rukou poždvihu se ochota jeví, ruce
ke každému dílu dobrému přičiniti. Ale,
velí apoštol, má se to díti beze hněvu a
svárů, Hněvem rozumí kyselost a zahořklost
mysli k bližnímu, pamatování na učiněné
křivdy a dychtivost pomstíti se. Jest to
opak a obrat lásky křesťanské, a jakož lá

ska základem všech ctností jest, tak, kde
hněv se nalezá, tam křesťanské ctnosti se
ujíti nemohou. Proto velí Pán Mt. 5, 13.
dříve se smířiti, nežli obět svou obětuješ.
A proto Mr. 11, 25. poroučí: Když státi bu
dete k modlení, odpouštějte, máte-li co proti
komu; pakli neodpustíte, ani Otec váš neod
pusté vám hříchů vašich. Ze hněvu povstá
vají svárové, různice, hádky a vády; i velí
apoštol, aby prosty byly modlitby všechněch
svárů, vší totiž svárlivosti a bouřivosti, beze
přivosti a hodlivosti. Ohlédá se bez mála
na různice některé, kteréž se při veřejných
službách Božích staly, buď že jedni proti
druhým ve shromáždění povstali, buď že se
jedni ode druhých odlučovali a daremně nové
sbory zakládali.
Odbaviv muže přistupuje k ženám a po
dle povahy jejich Jim zvláštní předpisy dává.
Vece: Podobně 1 ženy v oděvu slušném se
stydlivostí a střízlivostí se ozdobujíce ne v
kadeřech, neb zlatě, nebo perlách aneb rouchu
drahém. Sličně jedná o ozdobování, ješto
ženám ozdobovati se přirozeno jest; ovšem
ale samozřejmo, že tím více zakazuje pří
lišné těla svého strojení při mužích, jimžto
věc ta již přírodně méně sluší. Podobně,
vece, a rozumí z předešlé věty: chct, aby se
modhly ženy atd. Tak vulgáta doplňuje větu
kusou Infinitiv řeckého textu xoocuežparti
cipiem oddávajíc: ornantes se. Dle té vazby
slova v oděvu slušném a slova ne v kadeřech,
neb zlatě, nebo perlách, aneb rouchu drahém.
závisí od slov vynechaných chci, aby se mo
dhly, a participium ozdobujíce se absolutně
a bezpředmětně se klade. Podle ř. t. ale
jiná vazba, ač smyslu zhola neměníc, se vy

skýtá, kteréž se tudy velká část vykladatelů
drží. Infinitiv xocueč závisí sice od přede
šlé věty, ale nepřijde tu nic než jediné slovo
chei (či velím) doplňovati. A tu překlad
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rozdávaných aneb sbíraných, aby mezi chudé Měčislava atd. Předpis ten, že žena nemá v
rozděleny byly. Leč poněvadž v ř. textě chrámě učiti, vezdy se v církvi zachovával.
taková vazba neobyčejna jest — aby totiž V ustanoveních apoštolských 3, 8. čteme:
xoouelv se poutalo s předložkou drů — tudy Nedovoluje se ženám učiti v chrámě, nébrž
druzí slova dobrými skutky vázají se slovem modlete se a slyšte ony, jenž vyučují. Nebo
přiznávají se a slyší skutky těmi vůbec píli i sám Pán Ježíš, když nás dvanáctero vy
všech ctností křesťanských. Tertullian ve slal národy učit, nijak nevyslal žen, ač při
knize o ozdobě ženské dí, že si líčidla vv sobě matku svou přesvatou a sestry svoje
půjčovati mají od apoštola, běl berouce od maje. Mezi bludaři ovšem se jinak drželo, a
prostoty, červeň od stydlivosti, líčidla očí od u nejedněch ženám veliké tu výsady přisou
počestnosti, náušnicemi jim mlčelivost, nášij zeny byly. Aby ale žena, která doma muže
nicemi sladké jho Páně, kmentem svatost, víře B. vyučila, nevzala odtud příležitost,
nad muže se vynášeti a panství nad ním
šarlatem skromnost má býti atd,
Tímto spůsobem Pavel velí ženám, jak sobě osvojovati, opětuje věc tu apoštol a
by se při veřejných službách Božích měly nedovoluje, jak výslovně dále praví, ant pa
chovati. Ale nepřestává, jak ani přestati ne novati nad mužém, nébrž býti v tichosti. Jiní
mohl, na pouhých předpisech o obleku a ta slova obmezují veřejnými službami B.,
ozdobách žen, nébrž přičiňuje takéjiná ještě, „leč pánovitost žen vůbec křesťanské vífe pro
jichž ženám velí šetřiti, pravidla. Dí: Zena tivna jest, a k ní tu Pavel přechází pro zlé
v tichosti se uč se všeltkou poddaností; učiti nejedněch žen tehdejších v Efesu mravy.
pak ženám nedopouštím ant panovati nad mu
Udává pak dvojí příčinu, proč žena
žem, nébrž býti v tichosti. Jedná se tu 0 ve mužům poddána a v tichosti býti má. Praví:
řejnosti ve chrámě, a apoštol velí, aby se Nebo Adam dříve stvořen byl, potom Bva; to
ženy tiše měly, ani otázkami se neproná jest první důvod. Druhý se obsahuje ve slo
šejíce, nebo, jak 1. Cor. 14, 34. velí, chce-li vech: Adam nebyl sveden, nébrž žena sve
žena na něco se tázati, doma se muže svého dena byvšť v přestoupené padla. Důvod první
taž, an neslušno jest ženám, veřejně v cír vzat jest od větší muže nad ženu důstojno
kvi mluviti. A tu tichost má na se bráti ne sti a přednosti, což se dřívějším stvořením
s nějakou vzdorou a nelibostí, nébrž se vše ukazuje, jak již 1. Cor. 11, 8. vece, že žena
kou poddaností či podacností, jak to napo z muže vzata byla. Druhý důvod ale vzat
hlaví ženské přístojno jest. Ženám -vrozena jest od mohutnosti a síly rozumové; Eva
jest vnímavost více než samočinnost, a ta snalno se dala přemluviti, oklamati a svésti,
přirodilá jim povaha měla také v církvi se čehož nehned při Adamu bylo. Had se obrá
zachovávati a ovšem i posvěcovati, ač roz til na Evu a ji co slabšího tvora podvésti
dílu pohlavnosti v Kristu není Gal. 3, 28. usiloval, což se mu také povedlo; Adama.
Tudy dále praví: Učiti žencím nedopouštím, podvésti on se nepodjal, jak ani Adam na
totiž v chrámě veřejně. Podobně poroučí 1. hada před Bohem se nevymlouval, nébržvinu
svedení svého odkazoval na ženuřka: Zena,
Cor. 14, 34. Zenyv církví mlěte, nebo se jím
nedopouští mluviti, nébrž poddánu býti, jak 1 kterou jsťt mi dal za průvodkyni, dala mně
Zákon velí; neslušno jest ženám mluviti v jisti ze stromu a jedl jsem. Na oko se vidí
církvt. Nejedněm ženám se dostalo daru pro z děje toho, chce apoštol říci, že Žena, snad
ročího, a ovšem se snadně domníti mohly, no oklamána a svedena býti mohouc, ne
že proroctví svá veřejně v církvi přednášeti hodí se za učitelkyni pravdy. Jednou, vece
mobou. Od takového domnění odvodí je tu sv. Chrysostom, žena zle učila a muže v zá
apoštol a žádné ženě v církvi veřejně učiti hubu uvedla, proto již napotom nemá vyučo
nedovoluje, jak toho počestnost, stydlivost, vati, nébrž mlčeti a od muže učiti se dobře
křehkost a mluvivost žen vymáhala. +Ovšem mluviti a jednati.
doma soukromí ženám apoštol učiti nezabra
Avšak ačkoli se ženám nedopouští v
ňuje, a hned ve Skutcích apoštolských Act. církvi veřejně vyučovati, nejsou ony přece
18, 26. spatřujeme, že Priscilla vyučovala zbaveny příležitosti, aby zásluh sobě dobyly
výmluvného muže Apolla, J. Cor. 7, 16. velí a spasení svoje opatřily. Dí o tom apoštol:
apoštol sám, aby žena muže nevěřícího obrá Ale spasena bude rozením dětí, setrvá- ve
titi a vyučiti se snažila, a Tit. 2, 4. chce, víře a lásce a posvětě se střízlivostí. Mluví
aby hospodyně a matky vyučovaly doma očividně vůbec a vesměs 0 všechněch ženách
dcery a služky svoje. Tak druhdy sv. Ce a praví, že obor činnosti jejich jest domá
cilla vyučila víře Boží Valeriána, tak sv.
Monika Patritia, Theodelinda Aglulfa krále dětí rozumí se netoliko tělesné, nébrž i du
lombardského, Klotilda Chlodvíka, Dubravka chovní rození a tudy také vychování jich ;
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proto v písmě i ti, jenž cizé syny vychovali,
jich otci se jmenují, což ostatně také v oby
čejném životě se děje. Ovšem ale apoštol
voliv pro domácí účinnost ženy slovo zexvo
voua dítkorodství posvěcuje tím kon plodu.
Mají ženy jiné služby Boží, než jest učení
v chrámě mužům případné, totiž rození a
vychovávání dětí za občany říše nebeské na
zemi. Pěstování života rodinného, posvěcení
konu plození a rození a tím spolu tělesných
pochotí a přirodilé rodičovské lásky, pozdvi
žení k důstojenství kněžské účinnosti, tato
posvátná povaha stavu manželského jest ten
prostředek, kterým ženy spásu svou opatřiti
mohou a mají. Apoštol mluví ostatně o ženách
provdaných, a pannám odplaty jim 1. Cor.
1, 1, 25. 28. projevené odjímati nehodlá.
Avšak i na našem místě ještě přidává vý
minku, pod jakou ženy dětorodstvím spásu
svouopatří:
setrvá-li, vece, ve víře a lásce
a posvětě se střízlivostí, R. t. čte setrvají-li;
avšak 1 ten plurál o ženách, nevšak o dětech

platí, ješto spása matek na dětí ve ctnostech
až do smrti vytrvání záviseti nemůže. Dí
tudy Pavel, jak vulgáta smysl ten naskýtá,
že pouhé pěstounství, ač věcí velikou jsouc,
žen nespasí, nébrž jen tenkrát, kdy ženy
budou píleti víry a lásky a posvěty se stříz
livostí. Slovy těmi vyskýtá Pavel život kře
sťanský z rozličných stran jeho. O víře, lásce
a posvětějiž výšeji praveno bylo; střízlivost
přičiňuje, že ženám, jenžto se obrazností a
citem unášeti a uvlékati dávají, svrchovaně
potřebna jes«. Ostatně sv. Chrysostom sličně
a vhodně napomíná matek, aby děti své za
největší od Boha sobě svěřené dobro a po
klad považovaly a největší péči pravému a
zbožnému jich vychování věnovaly. Ostatně
někteří m. střízlivosti překládají čistotu aneb
mravnost neb počestnost. Slovo cwgpoovryy
vůbec značí ovládání tělesných pochotí a
chtíčů, jak výše 2, 9. praveno.
Od mužů a žen a jejich v církvise cho
vání přechází Pavel ku představenstvu církve.

Hlava II.
Vyměřuje povahu na biskupu a presbyteru
1—7. a na jáhnu 8—13. postihovanou
a Těmotheu napomíná 14—16, aby po
dle toho výměru v domě Božím, v církvi
se choval.

1. Věrno slovo: Žádá-li kdo bi
skupství, dobrého díla želá. 2. Má tedy
biskup bezúhonným býti, jedné manželky
mužem, střízvým, opatrným, vážným,
stydlivým, hostinným, učebným, 3. ne
pijánem, ne bijcem, nébrž lahodným, ne
svárlivým, ne lakomým, nébrž 4. domu
svého dobrým správcem, děti maje po
slušné se vší počestností. 5. Jestliže
kdo ale domu svého spravovati neumí,
kterak o církev Boží pečovati bude? 6.
Ne novověrcem, aby zpyšněv v soud ne
upadl ďáblův. 7. Má pak svědectví míti
dobré ode vnešníků, aby v potupu ne
upadl a v osidlo dďáblovo. 8. Jahnové
podobně (buďte) počestní, stydliví, ne
obojetni, ne mnohému vínu oddáni, ne
mrzkého zisku žádostivi 9. majíce ta
jemství víry ve svědomí čistém. 10. Ti
pak skoumání buďte dříve a tak poslu
hujte bezúhonni jsouce, 11, Zeny po
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dobně (buďtež) počestny, neutrhavy,
střízvy, věrny ve všem. 12. Jahnové
buďte jedné manželky muži, jenž děti
svoje dobře spravují i své domy. L3.
Nebo kteří dobře posluhovali, stupně
dobrého sobě dobudou a mnoho svobody
u víře v Kristu Ježíši.
Hodlaje apoštol jednati o volení, o po
vinnostech a o povahách předstojcův církve,
ukazuje ozvláštním rčením na výsost a dů

stojnost
úřadu
toho,
an
vece:
Věrn
slov
Rčení to, jak ono výše 1, 15. zří k násle
dující větě o dozorství či o episkopatu cír

kevném. Věrno, pravdivo, věrohodno jest
slovo to či ta řeč a ten výrok, jenžto bez
mála tehdá v nejedněch ústech se nalezal.
Schvaluje tím výrok ten, jejž ihned uvodí
řka: Žádá-li kdo dozorství, dobrého díla želá
či dobré dílo obmýšlí. Kdo v církvi předkuje,
dí Jan z Dáry, nesmí míti vady ani poskvr
ny, nébrž buď osvědčen, jak zlato a stříbro.
Dí pak o nauce té, že jest věrohodna, ne
jakoby jiné nauky, jež přednáší, méně víry
zasluhovaly, nébrž čím která nauka důleži
tější jest, tím více takového schválení hodna
jest. „DozorstvémPavel netoliko biskupství,
nébrž i presbyterství zahrnuje, jak jsme Fil.
1, 1. ukázali. Ještě tenkrát nerůznili se slo
vem a názvem ti dva církevní stupňové, né
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brž ve stejném smyslu presbyter a episkop ješto netoliko za sebe, nébrž také za celé
o představených církve se nerozdílně brával. stádo svoje počet u Boha skládati bude.
Patrno to očividně a bíledně z Tit. 1, 5. 7., Proto světci ubíhali a skrývali se majíce za
kdež apoštol vece, že Tita na Krétě zanechal, biskupy vyvolení býti. Tak sv. Cyprian v
aby po městech ustanovil starosty či presby Karthagu, tak sv. Athanasius v Alexandrii,
tery; nebo dokládá dozorce či biskup musí tak sv. Basilius, Řehoř Naz. i Veliký. Apo
býti bez úhony. Tytéž tedy muže, jež v. 5. štol sice netupí žádost biskupovati, ale dává
nazývá presbytery, jmenuje v. 7. episkopy. na povážení, že biskupství jest dílo vzne
Slovo presbyter či starosta neb starší běžno šené a obtížné a tudy že se pro všecky
bylo mezi Zidy, ješto v synedriu či veleradě nehodí.
a při každé sbornici či při každé místné
Aby pak toho dolíčil, vystavuje a kreslí
modlitebnici starostové či starší se nalezali. povinnosti, jež biskup má zastávati. Dí: Má
Mezi pohany — ač nešálíme-li se — bylo tedy biskup bezúhonným býti, jedné manželky
slovo to méně obvyklé, a tudy místo něho mužem, střízvým, opatrným, vážným, poctivým,
užíváno slova episkopos, dozorce. Slovo do hostinným, učebným. Poutá větu s předešlými
zorce, episkop, biskup jenom čtyrykráte v pí slovy spojkou čedy oťv, věci, jež představuje,
smě Nového Zákona přichází a sice v listu Z předešlých vyvodě. Abych tedy, vece ap.,
k Filipanům na začátku 1, 1., kdež apoštol mluvil již o vlastnostech biskupa, aneb: Abys
mimo církev také biskupy a jahny oslovuje. tedy věděl Timothee, kterak při vyvolování
Po druhé slova toho užívá Pavel ku povo biskupa sobě počínati máš, tedy pravím: Má
laným do Mileta představencům. Po třetí při býti biskup dezúhonným t.j. takovým, aby mu
chází to jméno Tit. 1, 7. a po čtvrté na nikdo v ničem vytýkati, vyslípati, ho právem
našem místě. Pravdajest, co Theodoret praví, kárati nemohl; aby nijak pomluvám příležito
že se slov biskup a kněz či presbyter neroz sti nedával. Tím negativným slovem obsahuje
dílně užívalo, ač to, co dále přidává, že tl dle vykladatelů starých také kladné vlastno
představenci, jenž nyní slovou biskupy, tehdá sti a ctnosti a sv. Greg. Naz. pokládá za ne
apoštoly slouli, ne docela s pravdou srovná dostatek při biskupovi a za úhonu, nebýti
vati se zdá; raději říci, že biskupství tehdá nejlepším. Sv. Chrysostom žádá, aby biskup
ještě v apoštolství se zavíralo a nejposléze co předstojce církve vynikal jako slunko mezi
teprv z apoštolství co větev ze kmene vý hvězdami, a aby se ctnostmi svými anjelům
rostlo. Ale již v listu k Filipanům přichází blížil. Apoštol tu šestnácte výminek od bi
4, 3. jednotlivec, jehož sice nejmenuje, ale skupa vymáhá, deset kladných, šest zápor
jenž všelijak biskupem té církve t. j. vyšším ných. Po prvé záporné vlastnosti, jejíž obor
předstojcem, pod nímž presbyteři se nale kladnými přísudky rozšiřovati netřeba, udává
zali, býti se osvědčuje. Neméně Archippus apoštol kladnou: jedné manželky muž, Slova
v Kolosách biskupským důstojenstvím se ta někteří vykládali, že nesmí míti více man
skvěl Col. 4, 17. Filem. 2. Biskupové měli želek za jednou v stejné a vtétéž době. Leč
ovšem mocnost, které se presbyterům nedo takový příkaz bylby zbytečen býval, ješto dvě
stalo, mohouce na kněžství ordinovati, biřmo manželky stejnou dobou míti nebylo obyčejem
vání udělovati a církve své mocně dle Páně časů tehdejších ani mezi Římany a Řeky
předpisů spravovati a říditi. Ale 1 mezi bis ani mezi Židy. A kdybychom také připu
kupy rozdíl vzešel, že někteří mezi nimi ji stili, že ještě, ač zřídka, polygamie současná
ným předčili a na ně dohled měli, jakož Ti vládla, příčí se takovému výkladu zhola slova,
motheovi nad jinými biskupy v Asii, ozvláště jež apoštol níže klade 1. Tim. 5, 9., kdež
ale Titovi na ostrově Krétě se vyššího toho dí apoštol: Vdova buď vyvolena neméně než
biskupství dostalo.
šedesáti let, jenž byla jednoho mužemanželkou.
Apoštol praví, že kdo biskupství žádá, Tu manželkou jednomužnou očividně rozumí
díla dobrého želá. Tím jménem díla dobrého, ženu, jenž po smrti prvého manžela svého
vece Aug. C. D. 19, 19., učí apoštol, že bi se neprovdala více, a tudy také se mužem
skupství není jméno cti, nébrž jméno bře jednoženným může rozuměti toliko muž, jenž
mene; nebo značí slovo to dozorce či do po sobě neměl více manželek, po smrti své
hlédce, jenž má o druhé pečovati, je vyučo první manželky již se nsoženiv:; bez toho žá
vati a je spravovati. Dila žádá, dí sv. Je dnému křesťanu více žen míti se nedovolovalo
ronym, a ne rozkoše, dílo, jímž v pokoře se 1. Cor. 7, 7. Velí tedy apoštol, aby nikdo
umenšuje, nevšak v pýše nadouvá. Dobrého biskupem a ovšem ani knězem nestal se, kdož
díla, vece, žádá dobrého či sličného, výbor v druhém žil manželství aneb dokona se v
ného, ale ovšem obtížného, a jak sněm Tri něm posaváde nalezá. Takový zajisté po
dentský dí, pro plece anjelské strašného, skytá podezření člověkem nezdrželivým býti
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a tudy za vzor obcem vystaven býti nemoha
úhonám a potupám a pomluvám přístupen
jest. U samých pohanů, dí svatý Jero
pym, mezi Římany neméně než mezi Egy
ptany ku kněžství jenom muži jednu man
želku měvší neb mající se vyvolují. Matróny
římské si to za čest kladly, že jenom za jed
noho muže se provdaly byly, nápotom v po
čestném vdovství žijíce.. Tak u Propert. 5,
11. 36. dí Kornelia: Kámen, žeť v jediném
jsem žila sňatku, zjevuj. K tomu ještě my
stický význam šel, že totiž jednoženným man
želstvím se lépe nápodobuje poměr mezi Kri
stem a tou, již jedinu měl, církví. Dále sa
movidno jest, že slovy těmi sv. apoštol ne
chce říci, že biskup aneb kněz musí býti
ženat, nébrž že nemá ten biskupem a knězem
státi se, kdož po sobě dvěma ženám se za
dal co manžel. Ješto v tom předpisu bíle
dně se nalezá žádost člověka co nejvíce či
stého a cudného k důstojnosti církevné vy
voliti, ovšem muž bezženec tím více sehodil
pro důstojnost tu; avšak se mezi Židy tako
vých lidí nedostávalo, poněvadž u nich na
potomstvo veliká váha a všeliká bláha se
kladla, mezi pohany ale jenom zpustlí zbrod
níci a smilní vilníci bez žen ostali, jakýchž
církev zhola nemohla potřebovati. Sám Pa
vel byl a zůstával panicem a Timotheus i
Titus dle tradice v panictví do smrti trvali;
později když v církvi senaskýtalo dosti mužů
bezžeňných, církev těmto panicům Mt. 19, 12.
ovšem přednost dávala, až posléze bezžen
ství za zákon pro kněze povýšila. Ale již
dříve, než se to stalo, kněži a biskupové,
jenž co ženáči na biskupství a kněžství zvo
leni byli, ženám svým se strany manželského
obcování výhost dávali.
Dále žádá apoštol, aby biskup byl stř
zvým a to dle těla i dle ducha, totižto ne
jenom aby opilství se neoddával, nébrž také
žádnými náruživostmi se podmaniti nedopou
štěl, aby všelijak co pastýř bdíti a stádo své
opatrovati mohl. Dále velí biskupu býti opatr
ným. Opatrným jest, kdož na všechny strany
patří a se ohlédá a dle okoličnosti správně
roztropně soudí a věci své řídí. Vedení a
řízení duší jest umění všech umělostí a tudy
opatrnosti nevšedné vymáhá. Opatrnost mezi
čtnostmi jest podobna vozkovi, jenž veškery
ctnosti dobře vede k cíli, jak sv. Antonius
říkal. Opatrnost, vece sv. Bernard, řídi vše
ctnosti a poutá všecky náruživosti. Vážným
býti má t. j. má slušnost v chůzi, v oděvu,
mluvení a vůbec ve všem chování svém za
chovávati, an Sir. 19,26. po vzezření poznává
se muž a oděv těla i chod člověka vypra
vují o něm. Proto sv. Ambrož nejednoho

pouze, že nevážně a nezbedně vykráčel po
ulici, ku kněžství nepřipustil. Stydlivým býti
má ; to slovo se nenalezá vřŤ.t. a bezmála ve
vulgátě se ocitlo z dvojitého překladu slova
xoocnog.Stydlivost nemožno jinak leč neschá
zením se se ženskými zachovávati; nemožno
plamenem se obkličovati, a nehořeti, neradno
na břehu řeky spáti. Žena pro kněze bez
žence jest tonutí na suchu, záhuba duše,
bradlo a útes, o něž se nejsvětější muži u
tkli a loď života stroskotali. Hostinným má
býti t. j. přívětiv k hostem, k nuzným a ku
pocestným, tak že, jak sv. Jeronym, dům bi
skupův býti má hospodou pro veškery chu
dobce. Proto se biskupům toli majetku do
stalo v církvi, aby dobrým skutkům jej za
světili. Vně nezůstal host, dí Job. 31, 32. a
dvéře mé pocestnému odevříny byly. 8v.
Rehoř Veliký přeštédrým býval k chudým, a
nejeden světec biskup ho následoval. Hostin
nosti tím více za prvotné církve se žádalo,
ješto hlasatelé evangelia po světě chodíce,
a sami sprostní křesťané v čas pronásledo
vání hostinného přítulku potřebovali. Osta
tně Hebr. 13, 2. a jinde v písmě Nového
Zákona se hostinnost poroučí, ješto nejeďd
m nevědouce anděly uhostili, jak na dotče
ném místě čteme. Učebníjm má býti, vece
dále, t.j. spůsobným k učení, jenž totiž chuť,
vůli a spůsobilost i umělost má ty, jenž mu
svěření jsou, v nauce Páně vyučovati. Koli
dobrým příkladem prospěje, toli neučením
škodí, vece sv. Jeronym, což ozvláště bývá,
když povstanou bludaři roztrušujíce bludy své
a svádějíce křesťany nedosti u víře vyučené.
K těmto kladným vlastnostem přidává
Pavel záporné, an dí: nepiján, nebitec. Pijan
ství t. j. náklonnost ku pití opojů a libování
sobě v požívání jich neslušna jest na muže,
jenž vede k věcem Páné, nadto nebezpečna
jest ta sklonnost, ješto jak Ef.5, 18.chlipnost
či podnět ku všeliké rozpustilosti a prostopáš
nosti se v opojných nápojích ukrývá. Velí býti
nebitcem, jenž do hádek a rvaček a bitek se
nepouští, jim všelijak vyhýbá
a je ukojiti hledí.
Těmi dvěma zápory hledí k tehdejším časům
surovějším a ihned jim naproti staví tři jiné
vlastnosti, an dí: nébrž lahodným, krotkým,
nesvárlivým, nelakomým či nelakobným. Laho
den jest, kdož jiným ustoupá, skromný, pří
větivý, jenž od svého práva upouští, jenž
všecky věci na lepší stránku vykládá, mírný,
krotký člověk a tedy také nesvárliv býti má,
nemá býti milovník zporů, rozepří, nemábýti
přivým, vadivým, různivým. A poněvadž k
různicem lakomost příčinu zavdává, tudy velí,
aby byl nelakomým, ne mrzkého zisku žádo
stivým, jenž totiž obchody nenáležité provo
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zuje a všelijak jenom k obohacení svému
prohlédá o pravidla víry nedbaje.
Poněvadž pak ze správy věcí domácích
nejlépe povaha člověka vyniká, tudy posti
huje apoštol: Domu'svého dobrým spravitelem,

ďábel, či jest pokuta, která pro hrdost a
pýchu ďábla zastihla. Genitiv ďábla či ďáblů
jest genitiv předmětu; jiní ale berou geniti
vem tím genitiv úsoby či podmětu a slyší
slova ta v ten spůsob: aby neupadl v soud

děti maje poslušné se všť počestností. Od
správy vlastního domu béře apoštol soud 0
spůsobilosti ke spravování církve. Domem
rozumí veškeru domácnost spolu s čeledí, a
jak onoho času bývalo, s otroky. Poněvadž
ale největší váha v domácnosti na vychování
dětí záleží, tudy dobrého spravitelství důkaz
klade, an dí: dětí maje poslušné, jestliže ovšem
jaké má; poslušnost u dětí za první ctnost
klade se. Avšak poslušnost ta má býti spo
jena se vší počestností a šlechetností v celém
chování se nejenom k rodičům, nébrž ke
všem lidem ostatním. Na dětech se nejed
nou poznává povaha rodičů a z vychovávání
jich vyhlídá spůsobilost neb nespůsobilost ke
správě církve, jenž není leč domem Božím a
rozšířenou čeledností Páně. Kdyby ale také
otec nebyl příčinou zlomravů dětí svojich,
neměl přece volen býti k biskupství a kněž
ství pro odstranění zlého příkladu. Tím méně
ovšem se muži té důstojnosti dostati mělo,
jenž dětí svých dobře vychovati neuměl. Nebo
vece dále ap.: Jestliže ale kdo domu svého
spravovat? neumí, kterak o církev Boží pečovat?
bude ? Těmi slovy ap. udává mimochodem
příčinu, proč od biskupa žádá, aby dům svůj
dobře spravovati uměl. Neumí-li kdo menší
věci říditi, nemají lidé důvěry k němu, žeby
větší dovedl spravovati. Kdo nerozumí ve
slům, nebude. dobrým kormidelníkem a kdo
nezná se zbraní zacházeti, toho nevyvolují
za vojevůdce. Sám Pán vece Luc. 16, 10.
kdož věren jest v mále, věren bude ť vevelku
a kdo v mále nepráv jest, bude nepráv t ve
velku. Žádá obyčejných ctností, a nevymáhá
nic ozvláštního neveleje, aby světu od
umřel, aby pochotě umrtvoval, aby v nebe
ských věcech žil; činí to, poněvadž o věcech
vněšných, o nichž každému snadno souditi
bylo, mluviti hodlá. Viděti, že biskupa co
otce považuje a všecky, jenž v církvi jsou, co
děti jeho, a že poslušnost u věcech víny za
první ctnost vystavuje.
Ale, vece dále, nemá býti novověrcem,
jenž totiž nedávno se na víru křesťanskou
obrátil a novákem, novotníkem jest. Příčinu
toho udávají slova, jež dále klade, aby zpy
šněv v soud neupadl ďábtlův. Snadno se ta
kovému přihodilo, že se výše o sobě domýšlel,
zpyšněl, zhrdnul a se nadul vida sebe v tak
v krátkém čase nad jiné vynešena a za to
maje, že ho církev velice potřebovala. Soud
dáblův jest odsudek a trest, jemuž podpadl

t. j. v posuzování, v právo a v moc ďdáblovu.
Jiní dokonce slovo die80A0g překládají 080
čovatel, pomluvač a vykládají: aby nepadl
do pomluv, aby utrháním nezavdal příčinu.

Leč ti a jiní výkladové ustupují přednímu
výkladu. Dřeva nevyschlého neberouza pod
poru a zdi neproschlé nepokládají se střechou,
vece sv. Řehoř. Ovšem se ale výjimky tu
dály, když totiž muž byl dosti znám a 0
svědčen, aneb když vnuknutím a pokynem
Božím znamení dáno, že ten neb onen no
vověrec má vyvolen býti, což při sv. Ambro
žovi a při jiných se dálo. Ostatně v listu k
Titovi nemá o novověrci, poněvadž církev
ona nedlouho byvši vštípena přinucena byla
z novověrců biskupy své voliti, což v Efesu
jinak bylo.
Dosud hleděl při požadování vlastností
biskupa k církvi samé a k věrcům. Ale na
tom nepřestávaje vymáhá dále, obled na
lidi mimo církev bera: Má pak svědectvímáti
dobré ode vněšníků t. j. od lidí těch, jenž
vně církve se nalezají, od pohanů a Zidů,a
příčinu toho udává: aby v poťupu neupad
a v osidlo ďáblovo. Potahuje se to dobré
svědectví na celé biskupa živobytí, netoliko
před jeho na víru obrácením, než také na
jeho se pozdější chování. To očividno jest.
Ale o slovech, jimiž příčinu věci té. udává,
nejednak smýšlejí vykladači. Jedni slovo po
tupu absolutně, neodvisle a samostojně berou,
jiní slovo to pojí se slovem ďáblovu. Prv
nější mají přednost, poněvadž mezi obojím
slovem slovo neupadl prokládá se, ač se
předložka před slovem osidlo v ř. t. neopě
tuje. Vulgáta to činí, což důkazem jest, že
dvě ta slova o sobě bráti dlužno. V potupu
upadá u lidí ten, kdož dobrého svědectví u
vněšníků nemá, an utrhači snadno z pře
dešlého nebo přítomného života jeho pří
činu a pobudku ku pomlouvání a zlehčování
jeho sobě berou. Tím se stává, že věrcové
jím pohrdají a on vida sebe ve zlou pověst
vzata, nenáviděna, zmalomyslní, se zaryje, roz
hořčí se a v osidlo ďáblovo padne, an vrah

tento spásy lidské všelijak jej uloviti, k
zlému, k hříchům, k hořkosti mysli, ku po
mstě, k zarytosti a posléze i k odpadlictví
uvléci usiluje. Vystavuje se tu dábel co hon
ce či myslivec a pokušení, jež činí a nástrahy,
jež klade, osidlům a sítěm, v něž lidi za
plétá, tak že z nich již vyniknouti nemohou.
Proto sněm Trid, 23, 5. velí, aby ti, jenž
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posvěcení mají býti, dle jména uveřejnění
byli, aby tudy lidé se o nich pronésti a
proti nim, kdyby jistého co na ně žalovati
měli, povstati mohli.
Vypsav vlastnosti biskupa, pod nímž, jak
jsme pravili, také kněze či presbytera zahr
nuje, přechází k jáhnům či diakonům, niž
ším církve sluhům a dí o nich: Jáhnové
podobně buďte počestní, stydlivi, Cudni, ne
obojetní, dvoujazyční, ne mnohému vínu od
dání, ne mrzkého zisku žádostivi, majíce ta
jemství víry ve svědomí čistém. Jáhnové jsou

posluhovatelé biskupů a kněží a voleni byli
Act. 6, 6. nejvíce proto, aby sloužili stolům,
t. j. aby se starali o vdovy a 0 chudé. Avšak
oni také jiné služby v církvi zastávali, ká
zali, svátostmi některými lidem posluhovali,
křestilh a jiné věci vyřízeli. I žádá tudy
apoštol podobně od nich či podobnéjim před
pisy dává, jaké byl dal v předešlých vv. bi
skupům. Žádá .od nich, aby byli počestní,
poctiví, usedlí, mravní, vážní 2, 2.; neobo
jetní, t. j. aby nebyli nestálí, dnes tak zítra
jinak jednajíce a smýšlejíce a mluvíce, dnes
zapírajíce, co včera tvrdili, vrátci, vrtkavi a
vrtlavi, nespolehlivi, oklamni, jinak mluvíce
těm, jinak oněm, jako by dva jazyky a dvě
duše měli Jak. 4, 8. Nemají býti, velí dále,
mnohému vínu oddání; nedí opilí, což ovšem
nepřístojno a nehodno, nébrž dí, že nemají
píti mnoho líhových nápojů, ješto tím mysl
chabne a síla ducha se roztracuje. V St.
Z. Lev. 10, 9. předepsáno bylo, aby vína a
opojů nepili kněži, když vcházejí do stánku,
aby neumřeli, nebo, dí písmo, přikázání jest
to věčné v rodech vašich. Dále zapovídá jim
býti mrzkého zisku žádostivt, netoliko aby se
obchody nepočestnými neobírali, nébrž aby
věcí posvátných a úřadu svého ke zlému
zisku a lakomému sebe obohacení nezneuží
vali. Patří sem podluzování a podlízání v
dědictví, nevěrnost u spravování dober církve
a podobní klamové. Ovšem pak vůbec do
statečná nauka a neúhonní mravové se od
nich žádati musejí. A to Pavel na mysli
má, an dí: majíce tajemství víry ve svědomí
čistém, čistou, přesnou víru chovajíce S či
stým svědomím, či Ssčistým neúhonným ži
votem, tak aby svaté víře život svatý odpo
vídal. Tajemstvím zove víru křesťanskou Ef.
3, 3., poněvadž po drahné časy skryta byla
a posavád rozumu lidskému nepřístupnajest.
Víru rozumí víru úsobnou, podmětnou a ča

jemství víry jest tajemství, jenž vírou ujato
a. pojato býti povinno. (Čisté svědomí jest
potřebno 1, 5.6., poněvadž bez něho člověk
ani chopnosti ani dychtivosti po svatých vě
cech víry nemá.

Níže 4, Z, praví o bluda

řech, že zloukami svými svědomí svoje při
škvařili.
Na přesné a čisté nauce a na čistých
a svatých mravech všechno záleží při tako
vých a jakýchkoli osobách církevných a tudy
vidí se apoštolu pro přesvědčení se o těch
věcech obzvláštní opatření učiniti. Vece:
Ti pak zkoumání buďte dříve a lak poslu
hujte bezúhonm jsouce. Dříve, než kdo jáhnem
či diakonem se stane, má zkoušen, skoumán

a spytán býti, má-li pravou, nepokalenou,či
stou nauku Páně a má-li mravy přesné, čisté
a křesťanské; a tak, to jest, když na nich
pravá víra a přesní mravové shledání byli,
posluhujete neúhonní jsouce, ješto se jim ani
ohledem nauky ani ohledem mravů nic vytýkati
nemůže. Nežli ještě ostatné předpisy pro jábny
předvádí, prokládá tn několik slov o ženách,
an praví: Zeny podobně buďtež počestny,
neutrhavy, střízvy, věrny ve všem. Avšak jde
otázka: Jaké ženy tu apoštol míní. Jisto,
že mluví o ženách, jenž v úzkém poměru
k jáhnům se nalezají, ale mohou to býti buď
jahenky či diakonisky, t. j. ženy a panny,
jenž v církevních službách se nalezali, buď
manželky jáhnův, buď dokonce, jak se ještě
některým maně a marně zazdálo, manželky
biskupů, kněžů a jáhnův pospolu. © jahen
kách či diakonisách řeč vede níže 5, 9. a
tudy lépe máme za to, že mluví tuto o man
želkách jáhnův, o nichž proto zmínku činí,
že manželům svým, pokud úřad jejich ku
péči o chudé a nemocné se vztahoval, po
ruce a ku pomoci bývaly. Z čehož jde, proč
výše mluvě o biskupech o manželkách jejich
ničeho nedotýká. I velí apoštol, aby ženy
ty byly počestny, poctivy, vážny, nelehko
myslny; neutrhavy, nepomlouvavy, nekleve
tivy, nesočivy; střízvy musejí býti 3, 2., vše
liké nemírnosti v pití se vystříhati, aniž se
mají dávati náruživostem uvlékati. Ještě žádá
od nich, aby byly věrny ve všem, tedy netoliko
k mužům, nébrž také v zastávání úřadu své
ho, jejž provodily mužům pomáhajíce pří opa
trování chudých a nemocných, jak výše prave
no; peníze pro chudé a nemocné zajisté v
domech jáhnů se ukládaly, čímž nebezpečí
se ženám těm dostávalo proti účelu darova
telův almužen něco ke svým vlastním po
třebám pronevěřiti. Právem postihuje těch
vlastností při manželkách jáhnův, nebo když
pro nezvedené děti měli se zavrhovati lidé
od služby církevné, čím více pro nectnostné
| manželky se to díti muselo.
Po kratičkém tom k manželkám jáhnův
zabočení vrací se apoštol k jáhnům a velí:
Jáhnové buďte jedné manželky muži, jenž
děti svoje dobře spravují

1 své domy, t. j.
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čeládku svou a veškeré podřízenstvo. Žádá
téhož od nich, čeho výše 3, 2. od biskupů
žádal, a kdež slov těch smysl místněji roz
bírán. Jak potřebí jest těch předpisů se
držeti a je zachovávati, patrno z toho, což
přičiňuje apoštol o důležitosti toho úřadu.

veliké jest tajemství pobožnosti, jenž
zjeveno bylo v těle, ospravedlněno bylo
v Duchu, ukázalo se anjelům, hlásáno
bylo národům, uvěřeno na světě, vzato

dobrý sobě zjednají a mnoho svobody u víře

Tuto apoštol hodlaje Timothea ohájiti
zlouk bludařských, uvádí jeden prostředek,
jímž by pravdu zachovati mohl a sice for
málný, ješto níže materiálný přičiňuje. Uží
vá apoštol odtuchy nějaké od dávání před
pisů a vece: Toto ti pěsi, totiž ty věci, které
jsem dosavád pojednával; činím to, ačkoli
naději maje a se naděje k tobě přijíti brzo.

| Vece:
nebo
kteří
dobře
posluhovalt,
stupeň
v Kristu Ježíši. Slova tato nejednoho vý
kladu došla, an slovce stupeň buď v úřad
ném smyslu, buď v smyslu duchovného ži
vota se slyšeti může. V prvém smyslu od
mítnouti se musí výklad, jenž vysvětluje tak:
že kdo dobře posluhovali, vyššího stupně
sobé dobývají z jáhnů kněžími se stanouce;
kdyby to byl na mysli měl apoštol, byl by
místo positivu položil komparativ lepšího
stupně sobě dobudou. Ovšem v církvi sněm
Trid. 23, 11. má ten k vyšším úřadům po
výšen býti, kdo v nižším dobře sloužil a sv.
Cyprian o sv. Korneliu papeži to výslovně
co zásluhu vystavuje, že stupněm po stupni
vrcholu důstojenství v církvi došel; leč a
poštol tu o tom se nevyjádřuje. Jiní 0 vy
sokém stupni spásy v budoucím životě slova
ta berou a tedy ve smyslu duchovním slyší je.
Nejlépe vidí, kdož slova ta vůbec a prostě
vykládají o sličném postavení a vlivném mí
stě, jehož si jáhnové pilným všechněch po
vinností vyplňováním dobývají, všady majíce
vážnost, všady s úctou se potkávajíce a ve
svých napomínáních vyslyšení nalezajíce.
Ano sjednávají sobě, vece apoštol, mnoho
svobody u víře, jenž jest v Kristu Ježísi, t.j.
mohou směleji vystoupati proti nevěře a
zlomravům, mohou důrazněji o svaté obyčeje
se zasazovati, ostřeji nepravosti kárati. Méně
vhodně jiní o důvěře a doufanlivosti k Bo
hu slovo to slyší. Lépe ti, kdož o smělo
sti a svobodomluvě tu myslí. Ve véře, vece,
a udává tím obor, kde smělost ta a svobo
domluvnost místo míti může, slovo víra 0
víře předmětné, o nauce Páně slyše; dobývá
sobě práva, udatně a směle víru Páně zastá
vati a obranovati.
Tak nejpotřebnější věci udav a přede
psav cítí apoštol, že by ještě nemálo toho
zbývalo. I ohledaje se na dané Timotheovi
předpisy jeví naději, že mu více ústně bude
moci povědíti a otvírá se mu s příčinou, za
kterou mu předpisy ony vydal. Praví:

14. Toto ti píši naděje se k tobě
přijíti brzo, 15. pakli prodlím, abys
věděl, kterak máš v domu Božím ob
covati, jenž jest církev Boha živého,
sloup a základ pravdy, 16, A zjěvně

ve slávě.

Místo brzo, skoro, záhy v ř. t. stojí zěztov
brzeji, spíše, skořej nežli se nadíti bylo z
okolností a závad. Naději projevuje apoštol,
avšak ničeho mu neslibuje, poněvadž věc ta
nejista byla. Proto praví dále, snadně zdržen
a zabaven býti moha: Fakli prodlím, se
zabavím a omeškám, abys věděl, kterak máš
v domě B. obcovati; totiž na to jsem napsal
aneb píši ty věci. V ř. t. prostě stojí kte
rak náleží v domě B. obcovati, takže se co
podmět či subjekt buď Timotheus, buď ra
ději vůbec ti, o nichž ap. předpisy vydal, při
mysliti mohou. Avšak apoštol v každém
případě, nechať již k tomu neb k onomu
přímyslu přistoupíme, od jednotlivosti ke
všeobecnosti vstupuje a domem Božím, jenž,
jak dále dí, jest církev Boha živého, nemíní
církev Efeskou, nébrž, jak bíledně se vidí,
církev všeobecnou. Jediná církev katolická
jest Božím domem. Kdož z toho domu vy
šli, dí Optat milev., straniti chtěli, ti zdi vy
stavěli, ne však domu. Obcovati značí, jak
vědomo, chovati se, sobě počínati a vésti,
slovem žíti. Domem či příbytkem sluje cír
kev, poněvadž veškeři věrcové v ní jsou
mezi sebou vespolek sjednocení a sjednání
jak částky domu či stavení nějakého; do
mem Božím sluje, poněvadž Bůh v ní pře
bývá a ctěn bývá. Naráží na chrám Jeru
salémský, jenž měl kněze a levíty své, jimž
obzvláštní předpisy svědčily, jak by měli se
ve svém posluhování chovati. Ješto oni stínu
takto sloužiti museli, naléhá ovšem povin
nost na sluhy samé věci a podstaty, aby
tím bedlivěji a horlivěji si vedli. Ovšem pa
trno, že církev jest vidoma či viditedlna a
že na ní jako na dům knížete komonstvem
opatřeného poukázati možno. Nazývá ji do
mem Boha živého, pravého, jenž ji řídí a v
ní život vlívá, nejsa nijak podoben modlám
pohanským. Tím již vážnost církvi zjednává;
nebo což může býti vznešenějšího než dům
Boží? ale na tom nepřestává, nébrž přidává
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ještě jiný vznešený název, an dí, že jest
sloup a základ pravdy. Sloupem ji nazývá,
poněvadž jak sloup udržuje stavbu, aby se
neshroutila, tak církev udržuje pravdu, aby
nezahynula. Ale ještě více jí připisuje slo
vem základ, ješto základ netoliko podpírá,
nébrž dokona nese celou stavbu; tak církev
jest základem, osnovou, podvalem a podkla
dem pravdy. Podle toho církev svatá jest
ústav Boží, jímž pravda se na světě udržuje,
tak že by bez ní ze světa vymizela a pomi
nula. Duch svatý zajisté v ní bydlí, ji pro
niká a prostoupá a ji do všeliké pravdy u
vádí, s hlavou Kristem ji ve spojbě třímaje.
Tudy církev neomylnou jest a otcové svatí
učí, že od církve jisté a bezpečné pravdy
hledati náleží, ješto do ní, jak dí sv. Ire
néus 3, 4. jako do bohatého skladiště apo
štolé složili všecko, co ku pravdě patří. Tudy
pravil sv. Augustin: Nevěřil bych evangeliu,
kdyby mne vážnost a hodnověrnost katolické
církve nepřiměla. Ovšem jenom o výučné
církvi a o předstojcích jejích přísudek ten
platí, ana církev poslouchající od nich ve
škeru pravdu svou béře. Poněvadž ale cír
kev jest schránou pravdy, tedy ovšem pře
mnoho na tom záleží, aby všechny věci se
v ní pořádně dály a aby tudy Timotheus ji
dobře spravoval a řídil. A tak místo to vy
kládají všickni otcové, slova sloup a základ
pravdy ku předešlé větě táhnouce a 0 CÍr
kvi rozumějíce. Aniž před šestnáctým sto
letím místo to jinak se dělilo a vykládalo.
Ale když povstali tehdá lidé, jenž odpadli
ctví svoje zloukami zastříti všelijak usilovali,
stalo se, že slova sloup a základ pravdy od
přirozeného spojení svého s předešlými vě
tami odtržena a k následující větě: A patrně
veliké tajemství atd. přihrnuta a připojena
byla. (Ovšem se to stalo proti všeliké spo
jitosti a s velikým řeči celé učiněným nási
Jím a za novější doby sami ti odštěpenci
nahlížejíce, že jinak leč k církvi ti přísud
kové táhnouti se nemohou, slova sloup a
základ pravdy k ní poutají. Darmo namí
tali, že církev jsouc domem nemůže býti
základem ; nebo domem Božím se býti praví
a základem pravdy, což obojí dobře obstáti
může, ano velmi shodno a schodno jest.
Tím udal apoštol formálnou opolnu, kte
rak by pravdy se držeti náleželo. On ale
udává i materiálnou měrou obsah pravdy v
několika povšechných rysech, an dále povídá:
A patrně veliko jest tajemstvé pobožnosti.
Patrně t. j. ode všech uznává se a všickni
vyznávají, kdož tu mluviti mohou, že velko,
t, j. důležito, vážno či plno váhy a důleži
tosti. Tajemstvím pobožnosti jest hlavitá uka

či hlavitý článek víry křesťanské; tajemstvím
tím tedy rozumí totéž, co dřívěji slovem ťa

jemstvě víry, tedy tajemnou nauku, kterou
vírou ujímáme. Pobožností se béře nábožen
ství či křesťanství, jenž tak sluje, že veške
ren záměr jeho čelí k úctě Boha, k tužbě
po Bohu a k milování jeho. Vystaviv cír
kev co základ pravdy, nyní samu pravdu
vytýká, totiž nauku o vtělení Páně, ne
jako by to jediná nauka víry křesťanské
od církve hlásané byla, nébrž poněvadž hla
vitá a základná jest nauka, na níž celá
budova. víry spoléhá, a poněvadž bludaři
v Efesu zvláště ten podstatný článek víry
popírali. Málo slov jest, když pravíme: Bůh
včlověčil se, ale V nich se celá víra naše

zárodmo zahrnuje a obsahuje. Zdá se, že
apoštol naráží na velesvatyni, v níž věci u
schovávaly se tajemné, žádnému kromě ve
lekněze a to jen jednou v roce nepřístupné.
Jmenuje nauku o vtělení či včlověčbě Kri
sta tajemstvím, ač již nyní známo bylo vša
dy hlásáno a uvěřeno bývajíc, jak sám.vece,
poněvadž od věčnosti bylo skryto a dřívěj
šími dobami neznámo Ef. 3, 5. a poněvadž
1 nám, ač již se všady hlásá, ovšem nepro
stupno ostává, překonávajíc náš veškeren
rozum a smysl. Ještě pozorovati musíme, že
spojka a na začátku věty (A patrně atd.)
nejenom s předešlými slovy spojuje, nébrž i
na výtečnost věcí nyní pravenu býti majících
ukazuje. V šesti větách souřadných před
kládá apoštol to tajemství vtělení, tak že
dvě věty vezdy k sobě hledí v nějaké proti
sobě protivě se nesouce. Dí pak v první an
tithese či v prvním protikladu pleť a ducha
stavě příčně: jenž totiž tajemství zjevilo se v
pleti, ospravedlněno bylo v duchu. Věta prvá
jenž zjevilo se v pleti, čte se dle vulgáty,
jenž na počátku čte jenž neb kteréž, guod,
kteréžto vztažné zájmeno se vztahuje k slovu
mysterium, tajemství, pod nímž se Kristus
rozumí. Leč čtení 0, guoď velmi zřídka se
nalezá v Ťř. rr. a místo něho čteme 09 aneb
Be06 a převládá četba og nalézajíc se v ru
kopise acíg a v N:; syrská přeloha čte
Ve0c a otcové se různí mezi sebou. Co do
smyslu ovšem při všech čteních stejným 0
stává, leč že vazba se poněkud mění. Pře
vládá ale čtení 05 kterýž; ale čtení to tvrdo
jsouc a nezřejmo brzo jak se zdá změněno
bylo ve slovo 9e0g, kteréž slovo nejplynutěji
se do věty a smyslu řadí, avšak právě proto
podezřelým jest a málo svědků sobě přízni
vých nachází. Útení 0; táhne se ku přede
šlému substantivu, jehož ale v samém textě
u Pavla darmo hledati. I nevidí se jiného
zbytí, leč přijmouti, že šestero vět těch při

Ť. Tim. IV, 1—10. Ó bludařích a obraně proti nim.

jato bylo ode Pavla z nějakého hymnu, a
že slovo který 0e táhne se k slovu Kristus
tu vypuštěnému. Dí pak o Kristu, že zjevil
se v pleti t. j. že stal se člověkem, ješto
slovo pleť Jo. i, 14. celou přírodu lidskou
tuto znamená. Slovo zjeviř se předpokládá
předejsoucnost či předbytnost Krista Pána
přede včlověčením se jeho. Poráží se těmi
slovy nesličná nauka doketismu, jenž Kristu
Pánu pravé tělo lidské upírá.
Této první větě odpovídá druhá věta:
ospravedlněn byl Kristus v duchu, kdež slovo
duch očividně stojí v protivě se slovem pleť,
Slovo ospravedlněn značí toli co pomluv spro
stiti, prokázati, čím kdo skutečně jest, tak
že smysl jest: prokázán byl Kristus tím,čím
jest, t. j. věčným logem či Synem B. Ale co
značí slovo v Duchu? Nejedni Duchem tím
Ducha sv. rozumějí a udávají smysl, že Kri
stus Synem Božím osvědčen byl Duchem
svatým, jenž při křestu na něho vstoupil
Mat. 3, 16. a na něm spočinul. Jiní duchem
rozumějí skutky Ducha sv. a ozvláště zá
zraky, jež apoštolé provodili a jimiž doká
zali, že Kristus Syn B.jest. Ještě jiní duchem
Ducha Kristova slyší a rozumějí jím božství,
an slovo to stojí oproti slovu pleť, jenž člo
věčenství Krista Pána značí. Smysl ostává
týž: prokázán byl v božstvé svém, božství své
divy, zázraky a zvláště vzkřesem svým 0
svědčil.

Druhý protiklad v tom šestovětí jest:
ukázal se anjelům, hlásán byl národům, ná
rodové sestaví oproti anjelům. První větu
ukázal se anjelům někteří jmenovitě Zlato
úst béře, jakoby pravil apoštol: viděn, spa
třen byl od anjelů, jenžto dříve před vtě
lením ho nebyli zřeli. Tak že
platí slova Páně Luc. 10, 23.
oči, jenž vidí, co vy vidite a
Janem 1, 14. viděli jsme slávu
jednorodce otcova. Uzřeli ale

1 0 anjelech
Blahoslaveny
říci mohli s
jeho jakožto
anjelé slávu
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Kristovu duchovýma očima, když ho spatřo
vali roditi se, postiti se, učiti, divy činiti,
strasti podstoupati, na kříž přibíjenu býti a
konečně vzkřesnouti a na nebe vstupovati;
kromě toho uzřeli ho ve výsledcích jím v
člověčenstvu provedených a jmenovitě o čem
níže mluví, v obrácení se národů. O tom
mluví ap. Ef. 3, 10., an dí, že oznámena
nyní knížatům a mocnářům na nebesích skrze
církev rozmanitá moudrost Boží. A sv. Petr
1. P. 1, 12. vece, že v tajemství ta dychtí
anjelé patřit. To jest výklad obyčejnýa ovšem
na něm přestati můžeme, ješto, což proti
němu namítají, že slovo ©g91 zvláštní ně

jaké ukázání se nadesýlá, nedosti základu
má. Ale netoliko anjelé spatřili ho, nébrž
poznali ho ti, pro něž obzvláště člověkem
stal se, lidé, jim ovšem hlásán byl a neto
liko Židům,jimž zaslíben, nébrž i pohanům,
vůbec veškerému člověčenstvu, v čemž se
obzvláštné milosrdenství Boží spatřuje. Aniž

také hlásání to s práznem se potkalo, nébrž
spasitedlný a skvělý výsledek mělo, nebo
uvěřen byl na světě, ačkoli Zidé i pohané

všelijak tomu bránili, ačkoli nauka Páně
rozum přesahá a jemu příčiti zdá se, ačkoli
předpisové její mravní přísni jsou až k za
pírání sebe samého. Ovšem největším di
vem jest, že svět v Krista ukřižovaného, co
pohanům bláznovstvím a Židům pohoršením
byl, uvěřil. K tomu prvnímu členu třetí
protivy klade druhý člen: vzať ve slávě, totiž
na nebesa slavné vstoupil. Ve slávě t. j.
tak do slávy věčné vzat jest, že v ní do
věčně potrvá, kdežto se mu co Synu Bo
žímu Hebr. 1, 13. klanějí andělé Hebr.
1, 6.

Takto předeslav dvojí hlavité nauky,
podle nichžto se proti zloukám a bludům
spravovati náleží, nyní přistoupá proti sa
mým těm bludařům.

Hlava IV.
Předpovídá, že bludařství povstanou, proti
nímž velí Timotheoví učiti pravdě 1—7.,
jemuž dále i cvičití se v pobožnosti
8—12. poroučí. Posléze napomíná ho
15—16., aby nezanedbával milosti kte
rou obdržel, nébrž vzorem veškerých ctno
stí se býti osvědčil.

1. Duch pak zřejmě praví, že za
posledních dob odstoupí někteří od ví

ry, pozorujíce duchů bludných a nauk
dáblů, 2. v pokrytství mluvících lež,
smahovaných na svém svědomí, 3. brá
nících ženiti se, zdržovati se od pokr
mů, jež Bůh stvořil ku požívání s dí
kami věřícím a těm, jenž poznali pra
vdu. 4. Nebo všeliký tvor Boží dobr
jest a nic není zavrhnutedlno, čehož se
s díkami požívá; 5, posvěcuje se zajisté
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slovém Božím a modlitbou. ©. Toto lidé od víry druhdy, potřebno bylo, aby se
předkládaje bratrům budeš dobrým slu tím křesťané neuráželi, když spatří, že víru
osvědčenou a potvrzenou přece někteří
žebníkem Krista Ježíše odkájeným slovy tak
opustí domínějíce se, že když jednou na svět
víry a dobré nauky, které jsi následo přibyl Syn Boží a Ducha sv. poslal, již ve
val. 7. Světáckých a babských bájek škeři lidé se ve víře v něho stále držeti
váruj se, cvič pak se v pobožnosti. 8. budou. Odstoupí někteří, vece, od víry, a
Nebo tělesné cvičení k málu užitečno tedy nezahvne víra na světě a vezdy budou
jenom někteří lidé, někteří národové, ana
jest, pobožnost ale ke všemu užitečna církev potrvá do druhého příští Páně. Není
jest, zámluvu majíc života nynějšího i se čemu diviti, vece Tertullian, že bludařství
budoucího. 9, Věrno slovo a všelikého jsou, ješto předvěstěna byla, ani tomu, že
přijetí hodno. 10. Proto zajisté se tru jimi víra se podvracuje, ješto jimi víra mno
pokušena byvši utvrzení a osvědčení
díme a plísněni býváme, že máme na hých
dochází.
ději v Boha živého, jenž
vv jest spasitel
Ale i spůsob, kterak se k odstupu od
všechněch lidí, zvláště věřících.
víry dají přilákati lidé ti někteří, apoštol u
dává, an dí: pozorujíce duchů bludných a
Předloživ o vážnosti církve a o šsvrcho nauk dábelských. Duchové bludné jsou ti,
vaném tajemství víry křesťanské, již ozbro jenž člověky ode pravdy do bludu přivádějí;
juje Timothea a v něm veškery věrce proti duchy zve bludaře, poněvadž duchem zlým

bludařstvím. Dí: Duch pak zřetedlně praví,
že za posledních dob odstoupí někteří od víry.
Spojka pak či ale dě nepřevádí toliko, nébrž

má protikladný význam, jakoby pravil Pavel:
Já jsem sice vystavil tu nauku základnou o
vtělení Páně všemi zázraky osvědčenou a
všelijak nepopírateďinou, ale přese všecko
to povstanou lidé bludaři, jenž té nauce vý
host dají a ji budou podvracovati. Nebo
Duch zřetedině © tom pravé; Duch totiž
svatý co Duch proročí, od něhož nahlížení
do budoucna se dostává všechném, kteří da
rem tím obmyšleni jsou. V Ť. t. jest zo
veúue 8 artikulem; to a celá souvislost na
skýtá, že se tu jen Duch svatý co princip
veškerého proroctví rozuměti může. Zřete
dlně, zřejmě, nepochybně, na jisto a všem
přístůpno mluvil Duch svatý o tom proroky ,
v první církvi neřídkými a samým Pavlem,
kterýž tuto výrok ten Ducha svatého zřej
mě pronáší co věc nepochybnou, ne však
co věc na dokad předvídanou. Z toho vi
děti, že Duch svatý ovšem církev na péči
měl a ovšem posaváde má 0 blaho její,
o její trvání a o její pod bludy nepodleh
lost se staraje. Předpovídal pak Duch sva
tý, že za posledních dob odstoupí někteří
od víry; místo za posledních dob čte text :
řecký za poslednějších či pozdějších, po
tomných dob, t. j. za dob po příchodu
Messiáše. Rozdíl jest mezi pozdějším a mezi
nejposlednějším časem; výraz tento k dru
hému příchodu Páně zří, an prvnější vůbec
občasí po Kristu znamená. Ne vezdy ale a
ne ode všech vykladatelů se tento rozdíl
činí a nejedni obojí rčení stejného smyslu
byti kladou Praviti o proroctví, že odstoúpí

uvlečení a nadchnuti jsouce zlonauky své
roztroušeli, lidi k nim svádějíce a o pravdu
i věčnou bláhu je připravujíce. Duchové
bludné stojí tu v plurále naproti Duchu sva
tému, jenž jest Duch pravdy a jeden, poně
vadž i pravda jedna toliko jest, ješto blu
dův mnoho jest a tudy množství duchů jim
se podkládá, ač i tito co jednota pojmouti
se dají, jak to činí sv. Jan 1. Jo. 4, 6. o
duchu bludném mluvě v singuláru. Bludaři
a ludaři ti, zloduchem poštíváni a nadýchá
ni bývajíce vynášeli nauky od zloduchů na
skytlé. A to jest, co apoštol dále praví, že
pozorovati budou ti lidé někteří nauk dáblů
či nauk dábelských, t. j. od ďáblů, od démo
nů či zloduchů nadmychovaných a vnuka
ných nauk. V ř. t. jest genitiv Oamovímv
genitiv úsoby, nevšak genitivem předmětu,
jakýmž jej někteří vykladači býti soudili vy
světlujíce, jakoby Pavel mluvil o naukách 0
deáblechČi démonech jimi aeóny gnostické
rozuměje. Očividně Pavel chce říci, že blu
dařství pochází od zloduchů a svatý Irenéus
praví, že haeretici, proti nimž povstal spi
sem svým, měli ducha po boku, ovšem zlo
ducha.
Dále vyličuje apoštol bludařství ta, an
dí: v pokrytství mluvících lež či lhoucích,
smahovaných na svém svědomí, bránících že
mi se.. Genitivové ti nesouvisí se slovem
předchozím ďáblů, jak by se zdáti mohlo,
nébrž musejí se substantivně bráti závise
jíce od slova nauk. Aneb raději hledí ku
pojmu, jenž se kryje ve slově ďáblů t. j.
ke bludařům od ďáblů poštívaným a ponou
kaným, tak že zde vykládati se musí ne po
slovu, nébrž po rozumu, Tytéž nauky od
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zloduchů pošlé plynou také od člověků v
pokrytství lhoucéch. Lhou lidé ti, vece ap.,
a pouhou lež a nepravdu vynášejí; leč ty
bludné své nauky nepředkládají z nějakého
omylu aneb nerozumu, nébrž svévolně a vě
domě lež mluví, ač tvárnost učitelů pravdo
mluvných a pobožných na se berouce. Slovo
v pokrytstvé líčí spůsob klamání a lhání,
kterým ti bludaři jiné lidi svádějí. Pro ten
úmyslný podvod a pro vědomé držení a za
stávání zlých a bludných nauk dostává svě
domí jejich pátmo, znak, přížeh či přípal a
přísmahu či smáhu, což apoštol vyjadřuje
slovy smahovaných na svém svědomí; na týž
smysl praví Tit. 1, 15., že poskvrněno jest
svědomí jejich. Leč výraz smahované svě
domí mnohem důrazněji věc vyličuje, vzat
jsa od obyčeje, podle něhož některým lidem,
zvláště otrokům a zločincům vpalovala se
smáha do těla, aby podle ní poznání a ovšem
stavení a chyceni býti mohli. I vece Pavel,
že ti bludaři ač na těle znakováni nejsouce,
smáhu nesou na mysli a na svědomí. Dále
opisuje ty bludaře, že drání žentti se či vstu
povati v manželství a že velejí zdržovati se
od pokrmů, jež Bůh stvořil ku požívání s
díkami věřícím a těm, jenž poznali pravdu.
Před slovem zdržovatí se musí se pro doce
lení smyslu vsouti slovo velejících aneb po
dobné. Má na mysli bludaře pozdějším gno
stikům, Marcionitům, Enkratitům a Mani
chéům podobné, jenž hmotu naprosto zlem
a ze zla pošlou býti kladouce zapovídali ty
věci, v nichžto sílu, mízu, tresť a dřeň hmoty
býti se domněli. Manželství zapovídali, že
se jím hmota rozplozuje a rozmnožuje; vína
a masa požívati zapovídali, že v nich síla

323

Leč církev manželství a ty některé někdy
pokrmy nezakazuje, jakoby je za v sobě zlé
považovala, nébrž pro cvičení v rozličných
ctnostech, totiž ve zdrželivosti, čistotě a po
slušnosti. Tak i Bůh druhdy V ráji zapo
věděl prarodičům z jistého stromu požívati.
U Jeremije 35, 14. Bůh chválí Rechabovce,
že vína podle slibů otcův svojich nikdá
neokoušeli a Jan Křestitel Mat. 3, 4. pro
zdrželivý svůj život se chválí. Církev činí.
tu, co nejednou lékař činiti musí nemocné
mu, buď jídla některá, buď víno a jiný opoj
zakazujíc. Proto poustevníci přísný život
vedli, masa buď toho buď onoho, buď dokona
všeho zdržujíce se a vůbec všem Života ra
dostem výhost dávajíce.
Poněvadž ale převratná nauka bludařův
o nepožívatedlnosti některých pokrmů ve
Starém Zákoně oporu míti se zdála, tudy
apoštol domněnku tu poráží, an dí: jež Bůh
stvořil ku požívání s díkamí věrcům a těm,
jenž poznali pravdu. Slovem stvořilpodvra
cuje apoštol blud těch, jenž hmotu věčnou
býti kladli, jakož i těch, jenž tudy některé
pokrmy zlými v sobě samých považovali. Dí
ku požívání či jak v ř. t. ku přijímání, kte
réž slovo mírnou a střídmou požitbu všeho
obžerství práznou vyličuje. Ale se nespokoju
je ap. říci, že Bůh pokrmy ku požitbě stvořil,
nébrž i spůsob, jak jich sluší požívati, udá
vá, řka: s dékamě či díkůčiněním ; díkůčinění
pochází ze vděčnosti a z té Bohu oddanosti,
kterouž požitba taková službou Boží a skut
kem mravným se stává. Ale proč apoštol
obmezuje požívání takové, an dí, že stvořil
je Bůh ku požitbě věrcům a těm, jenž po
znali pravdu? Spojka a v této větě ješt
hmoty vrchuje a horuje. Ii tedy nezdržo vysvětlovací udávajíc v protivě k bludařům,
vali se manželství pro slávu Boží a králov že věrcové v Krista právě jsou ti praví po
ství jeho Math. 19, 12., aniž si odpírali po znatelé či gnostici, ješto pravdu skutečně
žívání některých pokrmů, aby se v poslušen poznali. Ve věrcích jenom záměr Boží se
ství cvičili a pochotivost svou na uzdě drželi, uskutečňuje; pokrmové ti, jenž od Boha ku
aneb mdlobu a slabost jiných šetřili, nébrž požitbě stvoření byli, jsou sice pro veškery
činili to ze zlouky a bludných náhledů, ma lidi stvořeni, ale že nevěrci je za zlé majíce
jíce za to, že maso výplynem dáblovým jest, jich nepožívají, tudy pro ně ani takměř ne
jak veškera ta světová hmota. Ti lidé, vece jsou. Mohou ale ovšem věrcové přese vše
svatý lrenéus, Bohu na zlou stranu to kla liký zákaz bludařův těch věcí od Boha stvo
dli, že muže a ženu stvořil a nevděční ke řených požívati bezpečně. Nebo, vece dále
Stvořiteli byli nepožívajíce, čeho Bůh člově Pavel, důvod toho dovolení udávaje, nebo
kovi požívati propůjčil. Ovšem pak bludaři všelhtkýtvor Boží dobr jest a ntc není zavr
ti protivili se nauce o vtělení Páně, o němž hnutedlno, čeho se s díkamí užívá. Tu sahá
ku konci předešlé kapitoly mluví; neb je apoštol na kořen bludů dotčených a vyslo
stliže vůbec hmota ze zla pochodí, nemohl vuje, že pochází ono pokrmův zakazování a
Syn Boží v pleti se vyskytnouti na zemi. proti manželstvu brojení ze zlé nauky, jako
Za dnů dřívějších slova ta bludaři proti cír by některý tvor byl nedobrým a zlým od
kvi katolické v ústech nosili pro celibát či přírody svojí a jakoby tudy člověka, jenž ho
bezženství knězů a pro zápověď v pátek a požívá, znečisťoval, zprzněl a pokálel. Dobr
jiný některý den masitých pokrmův užívati. Jest, vece, veškeren tvor, každý tvor ku po
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krmu od Boha stvořený požíván býti může
a tudy nemá tvor ten od Boha pochozí,
ovšem jestli se ku požitbě hodí, zavrhovati
se, či jak doslovně dí apoštol nic není za
vrhnutedino či hodno odvrženu býti, čehož
člověk s děkováním požívá. Přidává o díků
činění, poněvadž požitba nevděkem se po
kaluje, ač ovšem pokrm sám čist ostává.
Samým již děkováním projadřuje člověk, že
pokrm ten, jehož tak požívá, od Boha po
chází a tudy dobr jest a nezavrhnutedln.

něji službu onu vyličuje a napotomnou vý
strahu upravuje, an dí: odkájeným slovy vé
a dobré nauky, kterou jst následoval. Slova
víry jsou slova, jimiž se víra pronáší a v
nichž se obsahuje. Poněvadž ale slovy víry
té se vyjadřujedobrá naukat. j. naukasličná,
S pravdou shodná a schodná, pravá a Čistá,
tudy přidává apoštol slovo víry vysvětlujíc
a dobré nauky ovšem nauku dobrou proti
zlé a nedobré nauce bludařů stavě. Slova:
kterou jst následoval ještě apoštol přičiňuje
-Tudy apoštol vysvětlujíc tu věc místněji ke chvále Timotheově jimi na um dávaje,
že ovšem již dřívěji k té nauce se hlásil a
modlitbou. Posvěcuje se, vece, ne že by sva ji zachovával; nedobře se překládá došel,
tou věcí se stala strava, nébrž že se tím u slovo latinské assecutus musí se bráti ve
kazuje strava ta věcí od Boha pošlou a tudy smyslu následovati, t. j. držeti se, hleděti.
dobrou býti a že tudy požitba věci té ně Dí pak odkájený, odchovávaný, vypěstovaný
jakou měrou ve službu Boží se pozdvihuje. Vpraesentě, čvrosponevoc, aby ukázal, že slova
Slovem Božím nejedníi slyší modlitbu samu víry a dobré nauky ustavičnou stravou Ti
za to majíce, že slovem modlitba Pavel sám motheovi býti mají. Nebo jakož člověk denně
sebe, co by rozuměl slovem B., vysvětluje. béře pokrm pro tělo, tak má denně i pokrm
Jiným ale se lépe vidí apoštol prohlídati k duši obstarávati.
výroku Božímu hned na počátku Gen. 1,
Ješto ale s dobrými naukami, jimž se
29. o stravě lidské vynešenému: Hle, dal Timotheus zasvětil, potýkají se nauky blu
jsem vám všelikou bylinu a všelký strom, dařů, tudy ihned připojuje apoštol napomínku
aby vám byl pokrmem. Což napotom ob o tom řka: Světáckých ale a babských bájek
novil a rozšířil Noemovi Gen. 9. 3. řka: varuj se, t. j. docela jich utíkej nic s nimi
Všecko, což se hýbe a žije, bude vám za po nemaje činiti. Bludy bludařů jmenuje ap.
krm, jako byliny zelené dal jsem vám všecko. bájkami, jak výše 1, 4. prohlédaje ke gno
Ostatně již výše praveno, že mmoďlitboupo stickýmjich theoriem a příludným speku
žitba v sobě samé nejetná stává se zásluž lacem. Opisuje pak povahu bájek těch dvěma
nou a posvátnou. Proto Pavel jinde I. Cor. přísudkoma zova je světáckými a babskými.
10, 3. velí: Buď že jíte neb přjete neb něco Dí: světáckých profanus, t. j. jenž nesvaty
jiného činíte, všecko k slávě Boží čiňte. Oči jsou, do nauky svaté víry přijíti se nemohou
vidně jedná apoštol o modlitbě při jídle;
a jenž duše věrců, tyto chrámy Ducha sva
modlením tím vyznáváme, že všecko od Boha tého naprzňují a pokalují. Jmenuje je bab
máme a že k jeho cti pokrmu požívati chce skýma, t. j. nejapnými, nemístnými, poněvadž
me; ovšem člověk ten rozumným se býti jenom lidé tupomyslní a mdlého ducha, jimž
neprokazuje, který požívá tak jak neroz se pravého soudu nedostává, v nich sobě li
umné zvíře k Bohu se nepovznesa, vece SY, bovati mohou.
Bernard.
Od theoretického pak smýšlení přechodě
Těmi krátkými obrysy apoštol vylíčil apoštol ku praktickému chování předpisuje
povahu a nauku bludařův, jichžto se Timo Timotheovi: cvič ale se v pobožnosti, či jak
theus chrániti a před nimiž svěřence svoje raděj v ř. t. čte se ku pobožnosti, tak že
varovati má. Již pak nyní opět k Timo pobožnost jest cíl a konec, ku kterému vše
theovi se vraceje pokračuje ve svých napo chen cvik směřovati má. Tak bezplodným,
mínáních: Toto předkládaje bratrům budeš haeretickým theoriem oproti staví úrodnou
dobrým služebníkem Krista Ježíše odkájeným a velmi platnou bedlivost praktickou. Slovo
slovy víry a dobré nauky, které jsi dostihl, řecké výurače cvič se vzato jest od půtek na
snaž
Toto, vece a rozumí všecko, co byl 0 ta okolu prováděných a namítá namáhavou
jemství víry, o varování se bludařův a 0 nost. Bez muky není nauky, bez snahy není
dobrotě pokrmův pověděl. Předkládati ty bláhy. Člověk cvičiti se musí, aby pobož
věci má, t. j. jim vyučovati a k nim napo nosti dostihl, potřebuje pobožnost každoden
mínati. Což činiti má bratrům, t. j. křesťa ního cviku, a tu jak druhdy Apelles, malíř,
nům. Tím pak se dokáže býti dobrým slu říkati přijde: žádný den neprojdi bez čáry.
žebníkem Krista Ježíše odkájeným slovy víry Pobožnosti se rozumí, jak jsme již toho do
a dobré nauky, t. j. prokážeš, že dokonale tkli a jak samo slovo sebou obnáší lásku,
plníš povinnosti úřadu tobě svěřeného. Míst naději, víru, úctu, důvěru v Boha a vněšné

©praví:
Posvěcuje
sezajisté
slovem
Božím
a

Í. Tim, IY, 1—10. 0 bludařích a obraně proti nim.

z těch ctností vyniklé skutky, především pro
kazování úcty velebením Boha a chválením
i oslavováním Ho. Ostatně slovo to pobož
nost evcébere či blahocta, totiž Boží či bo
hocta osmkrát v našem listu přichází. Na
tomto slovu apoštolovu spoléhá obyčej exer
cicie či cvičby odpravovati, ješto pobožnost
svrchovanou jest umou a jak každá uma
cvikem jenom a námahou až do potu jí do
stihnouti možno. Pro dolíčení potřeby ta
kového cviku odkazuje apoštol na jiná cvi
čení, aby porovnáním cvičení tělesných se
cvičením duchovním Timotheus tím spíše ke
cvičení se v pobožnosti pohnouti dal se.
Dí: Nebo tělesné cvičení k málu užitečno jest,
pobožnost ale ke všemu užitečna jest zámluvu
majíc života nynějšího 1 budoucího. Tělesné
čvičení jest to cvičení, jímžto se tělo v běhu,
v potýkání, házení, skákání, zápasení cvičí,
tuží a sílí. Takovým cvikům oddáni byli
obzvláště Řekové, od nichž hry ty přešly k
jiným národům. Nemálo píle a bedlivosti
se těm hrám věnovalo a S nemalým nákla
dem spojeny byly. A tudy apoštol právem
k nim se táhne od mála k velku důvod

veda. Jako by pravil: Jestliže lidé toli vý
loh činí a tak sobě záležeti dávají na cvič
bách tělesných, jenž přec málo užitku do
nášejí, čím více ty máš pilen býti cviku v
pobožnosti, jejíž užitek nesmírným jest v
tomto životě a ovšem tím větší v životě bu
doucím.

"Co tělesné

cvičení k málu

t. j.

málo, nemnoho jest užitečno; nechce Pavel
takovým cvikům užitku popírati, ale praví,
že užitek ten není valný a veliký. Jiní jinak
slovo tělesné cvičenévykládají, rozumějíce jím

těla svého postem, nespáním, pracemi a ji
nými útrpnými věcmi trápení; leč věci ty
patří k životu křesťanskému, těla a pochotí
jeho skrocujíce a mysl člověka ku pobož
nosti nastrojujíce a jsou potřebnými, od Kri
sta samého Mt. 6, 12. a ovšem i Pavla 1.
Cor. 9, 25. poroučenými prostředky k do
sažení pravé pobožnosti, která bez nich 0
bejíti se nemůže. Tím méně může se cvi
čeními těmi rozuměti ta bludná gnostiků
zdrželivost, © níž nemohl Pavel říci, že k
málu jest užitečna, pověděv, že z dábla vy
chází a od bludných duchů původ béře. Ne
může tedy místo naše jinak slyšáno býti,
než jsme výšeji vyložili. Ješto ti cvikové
tělesní nemnoho prospěchu přinášejí, ač
ovšem odplatu a slávu dávajíce, tělo tužíce,
je ve zdraví udržujíce a je k rozličným vě
cem obratnýmčiníce, pobožnosť, vece apoštol,
ke všemu užitečna jest. Slovo ke všemu stojí
naproti slovu £ málu, a slovo pobožnost na
proti slovu tělesná cevička, čímž pobožnost
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sama co svrchované cvičení se vystavuje,
aneb raději co věc, kteréž jenom neustálým
cvičením dojíti možna. Těch vloh, co rezem
postrádaly dlouhým, síla mizí a je, než dřív
byla, méně čilou, vece básník starý. Neu
stále přijde bojovati a se potýkati se vněš
nými i vniternými nepřátely, jenž nás o
Spásu věčnoa připraviti všelijak usilují. Po
božnost ke všemu jest užitečna, dí apoštol,
ješto má či majíc zámluvu či zaslíbení života
nynějšího i budoucího. Touto větou doka
zuje apoštol, že pobožnost ke všemu jest u
žitečna. Pravě apoštol pobožnost míti slib
nynějšího života t. j. pro život nynější, hledí
k tomu, co Kristus pravil Mat. 6, 33., aby
lidé hleděli království Božího a spravedlno
sti jeho, an jim ostatní věci přidány budou.
Ve všech života okoličnostech jest pobožnost
přeužitečna, ve štěstí ku pokoře, v neštěstí
k naději, v nemoci k trpělivosti zbuzujíc a
ctnosti ty ze sebe provodíc a vyplozujíc,
vůbec člověka se všelikým osudem svým
spokojovati se učíc a k tomu síly dodávajíc.
Ovšem pak věčnou blaženost v nebi člověku
zjednává.
Ješto pak na výroku nyní vyloženém
toli záleží, tudy apoštol na důležitost jeho
zvláště ukazuje, an dí: Věrno slovo to a vše
hikéhopřijetí hodno; totiž to slovo, že po
božnost ke všemu jest užitečna. Výše 1,
15. formula ta od nás vyložena byla, ač tam
k následující, tuto ku předchozí propovědi
náleží. Aby ale dokázal, že tomu skutečně
tak a nejinak jest, ukazuje na to, že pře
svědčení takové o pravé pobožnosti všeo
becně ode všech křesťanů se drží, jak to z
útrap života od nich snášených průvodno
jest. Dí: Na to či proto zajisté se trudime
a plisnění býváme, že máme nadějí v Boha
živého, jenž jest spasitel všech lidí, zvláště vě
řécích. Proto, vece, t. j. poněvadž pobožnost
má zámluvu života nynějšího i budoucího,
trudíme se, nejenom já a Timotheus, nébrž
„veškeři napořád křesťané; truditi značí pra
cování snažné s namáháním a útrapami spo
jené. Přísněni býváme, t. j. příkoří, hanu a
potupu, až i pronásledování trpíme. Poně
vadž, vece, příčinu toho co pravil udávaje,
poněvadž nadějí máme složenou v Boha št
vého, jenž totiž životem jest svrchovaným a
všeho života pramenem a tudy nám i v
tomto i v onom životě všeho hojně uštědřiti
může. Zivodarnou moc Boží ještě více vy
týká, an přičiňuje slova dálejší: jenž jest
spasitel všechněch lidí a tudy ovšem skloněn
a nachýlen jest k zámluvám a slibům 0 po
božnosti daným státi a je plniti. Bůh vše
chny lidi spaseny míti želá 2, 4. ale poně
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I, Tim. IV, 11—16, T. státi se má pro všecky vzorem pravé zbožnosti.

vadž ranozí se strany své nevyplňují vými
nek, tudy se spásy dostává jenom těm, jenž
snažně všem povinnostem svým vyhovují. A
proto apoštol dokládá ještě, že Bůh jest
spasitelem obzvláště věřících, jenž víru svou
skutky pronášejí.
Nechce ale apoštol, aby Timotheus jen
takové náhledy pěstoval, nébrž má věci ty o
pravé pobožnosti vůbec všechněm k násle
dování a potěšení hlásati. Dí:

11. Přikazuj věci ty a uč jim, 12,
Nikdo mladostí
tvou nepohrdej, nébrž
vv.
vzorem buďvěřících ve slovu, v obco
vání, v lásce, ve víře, v čistotě. 13,
Až přijdu, hleď čtení, napomínání a u
čení. 14. Nezanedbávej milosti v sobě,

jedni
za
tomže
aji,
slova
Nikdo
nepo
mládím tvým netýkají se těch, kteří se pod
dozorem Timothea nalezali, nébrž že k sa
mému Timotheovi se odnášejí a že ho na
pomíná Pavel, aby tak počínal sobě, by ni
kdo pro mládenčí neprozřetedlnost a žádostem
oddanost ho sobě v lehkost vzíti nemohl.
Nesnadno rozsouditi, který výklad předkuje,
ten-li, jejž jsme výše položili, čili tento, jejž
druzí namítají, ješto k obojímu se hodí to,
co Pavel dále klade: nébrž vzorem buď vě
řících ve slovu, v odcování, v lásce, ve víře,

v čistotě. Vzorem býti má, nebo, jak Seneka
vece, lidé více očím svým než uším věří. S.
Petr 1. P. 5, 3. napomíná biskupův i kněží,
aby se stali z té duše vzorem stádu svému
a Kristus Pán Mt. 5, 17. již pravil, že před
statelé církve jsou světlem světa. Sv. Je
ronym vyřekl k Herodianovi biskupu: Na
jenž dána jest proroctvím se vzkládá tebe zrakové všech lidí obrácení jsou, dům
ním rukou staršinstva. 15. Toho pí tvůj a chování tvoje se jako na hlídce na
lej, v tom buď, aby prospěch tvůj zje lezají, a sv. Boroméus vece, že ku knězi
vným byl všechněm. 16. Pozoruj na všickní lidé jak plavci mořští k majáku po
hlédají. Vzorem pak má býti ve slovu či ve
sebe a na učení, setrvávej v tom; nebo všeliké řeči své veřejné i soukromé; z řeči
to čině i sám sebe spasíš, 1 ty, jenž zajisté se poznává povaha člověkova. Tím
více se ale ráz poznává z chování a obco
tebe poslouchají.
vání a tudy velí mu v obcování vzorně se
Co Pavel psal v listu tom o pobožnosti míti t. j. v celém životě veřejném i soukro
ve předešlých veršech, to velí Timotheovi mém. V řečích a v obcování se jeví vniterná
aby přikazoval a tomu učil. Di přikazovatt, povaha člověkova; leč i ta vniterná povaha
poněvadž má moc biskup věcí těch šetření a Vniterný život musí vycházeti z bohulibého
a zachovávání od podřízenců věrců žádati. pramene. A k tomu nabízí ap. Timothea na
Ale nemá pouze poroučeti a přikazovati, né pomínaje, aby byl vzorem v lásce, t. j. aby
brž vyučovati a ovšem udávati příčiny, proč veškeří skutkové jeho šli ne z nějaké žá
tak a nejinak křesťanu chovati se náleží. dosti cti, slávy neb bohatosti, nébrž z lásky,
Byl ale Timotheus tenkrát mlád v poměru která jenom ke spáse blížného prohlédá.
k jiným starostám a presbyterům a mohlo Dále ve víře vzorem býti povinen jest, aby
snadno se státi, že některý starec aneb vů totiž v ní zdravě, čistě, čiře a stále se cho
bec muž nad Timothea starší pro mladší věk val, nijak nauky Páně pokáleti nedada. K
jeho si méně vážil a méně slov jeho po lásce a víře co hlavitým mocnostem, jimiž
slouchal. Tudy vyhovuje tomu Pavel, an vece: život křesťanský se hýbe, přičiňuje Pavel
Nikdo mládím tvojím nepohrdej t. j. nedo ještě čistotu t. j. v čirotě a nepokálenosti
pouštěj nikomu, aby si tebe pro věk tvůj celého života. K tomuto slovu táhnou sene
mladší méně vážil, než na biskupa připadá. jední otcové a pozdější spisatelé církevní,
Řecký text dá se také přeložiti: Nikdo tebou jenž o bezženství psali, ač jiní šířeji slovo
pro mládí tvoje nepohrdej; leč smysl týž to o povšechné čistotě těla i ducha berou.
ostává a překlad tento více než onen nuce
Sv. Pavel, jak jsme výše 1, 3. pravili,
nosti do sebe chová. Když 1. 52. Timotheus mínil opět do Efesu přibyti. O tom i tu
Pavla co stoupenec a druh na cestách evan činí zmínku, an dále nové předpisy o veřej
gelických provázeti počal, byl asi dvacet ných službách B. dávaje Timotheovi píše:
let stár, ač ovšem nebyl-li o něco mladším Až přijdu, hleď čtení, napomínání a učení.
ještě. Nyní t. j. asi I. 64. byl stár téměř Praví: Až přijdu, či dokad nepřijdu, ne ja
dva a třicet let a ovšem byl tedy mladým koby Timotheus nápotom věcí těch, jež mu
ještě v poměru k nejednomu presbyteru, poroučí, pomíjeti mohl, nébrž poněvadž jej
jenž jemu ode Pavla se všemi ostatními pres o nich přítomen jsa místněji vyučiti hodlal.
bytery podřízen byl. Mládí u starých se Až příjdu jest toli co pokud k tobě nedojda
protahovalo do čtyřicátého roku věku. Ne tebe podrobněji nezpravím o věcech těch,

[ Tím, IV, 11—16, T, státi se má pro všecky vzorem pravé zbožnosti,

tedy zůstaň při svém posavádném spůsobu
věci ty vésti. Čtenímá hleděti; míní veřejné
čtení v církvi a velí tím, aby písmo Sv. se
všeobecně předčítalo. Ovšem písmo sv. Sta

rého Zákona, ješto knihy Nového Zákona
tehdá ještě sebrány, ba ani všechny psány
nebyly. Se čtením tím bývalo, jak z Nového
Zákona víme. Luc. 4, 16. 2. Cor. 3, 15. Act.
19, 15. 15, 21. spojeno napomínání a ovšem
vyučovánéě,ješto se napomínání od vyučování

327

běžná zjevení, jimiž Duch sv. vyjevil, že Ti
motheus k úřadu biskupskému vyvolen Aa
vysvěcen býti má. Ovšem ti vykladači ne
překládají skrze proroctví, něbrž diž noogy
zetag mají za akkusativ a vysvětlují, že se
neudává prostředek, nébrž "příčina a důvod,

pro který Timotheusza biskupa vyvolen byl,
an totiž, jak tam Act. 13, 2. nad Pavlem a
Barnabou se stalo, Duch svatý skrze ústa
proroků ustanovil, aby Timotheus k hod
nosti biskupské byl povýšen. Leč lépe ti,
kdož slovo proroctví o slovech berou, jimiž
zasvěcen byl k úřadu svému Timotheus.
Kdo slova ta vyřekl, ap. nepovídá, ale o
všem ten, jenž ho světil a tím byl bez mála
sám Pavel. Ale s tím, co tu ap. o vzkládání
vukou staršinstva praví, zdá se potýkati, co
2. Tim. 1, 6. tvrdí, že Timotheus vzkládáním
rukou Pavlových za biskupa posvěcen byl.
Porovnává se ale odpor ten zdánlivý, přijme
me-li, což ovšem věrohodno, že Pavel sám
vzkladem rukou svojich posvětil Timothea,
že ale ostatní presbyterové ruce své jenom
na známku svého uznání Timothea za bi
skupa jemu na hlavu položili; nebo vzklá
dání rukou také tam se stávalo, kdež jenom
předešlé na úřad posvěcení se schvalovalo,

docela odmísiti nedá; napomínání ke mravům,
nauka ku poznání hleděla. Sv. Justín v
obraně první 67. k. dí: Když sejdeme se v
neděli, čtou se paměti apoštolů a proroků a
když přestane se čísti, předstatel napomí
náním k následování všeho toho dobrého
vzbuzuje. Ten obyčej, jejž tu Justín vypi
suje, jistě již za apoštolských dob panoval.
Ostatně z toho jde, že nevšechno v písmě
se nachází a že ovšem předstatelům církve
moc příleží o liturgii nařizovati. Ke slovu
čtení znamená sv. Chrysostom, že ovšemi k
Timotheovi slovo to jde, aby sám doma pilně
četl písmo svaté, jenž jest knihou kněžskou
;
čas života lidského krátek jest, ale byťsebe
byl delším, mělby veškeren čtením a vozjí
máním písma sv. stráven býti, vece Chry
sostom.
jak viděti Num. 8, 10., kdež na levíty SY
K úřadu kněžskému a ovšem biskup nové israelští položili ruce na důkaz, že při
skému od Ducha sv. v církvi zvláštná mi stupují k tomu, aby levítové v stánku B.
lost se uděluje, jakož i Timotlheovi uštědřena sloužili místo prvorodců. Vlastní rukoklad
byla. Apoštol napomínaje ho k horlivému vykonán byl ode Pavla 2. Tim. 1, 6. a tím
konání úřadu svého neopomíjí mu na srdce konem mu úřad a milost Ducha sv. k za
klásti, aby milosti té sobě darované neza stávání úřadu biskupského uštědřena. Kde
nedbával. Dí: Nezanedbáve) milosti v sobě, se to stalo, nepovídá Pavel, z tradice víme,
jenž dánu jest proroctvém se vzkládáním rukou že se to v Efesu dálo. V ordinaci tedy tu
kněžstva. Milost značí dar Boží nějaký, jímž materii či látku i tormu spatřujeme, vzklad
Bůh svou k lidem blahovůli a lásku proje rukou a vyjádření slov svátostných s ruko
vuje. Zvláště pak slovem yáoroua milodar, kladem spojených. Ostatně slova, jenž činí
blahodar, apoštol rozumí zvláštní dary Ducha formu ordinace, slují proroctvím, ješto dle
svatého církvi za prvotného stavu zhusta udě 1. Cor. 14, 5. každá řeč tajemná a posvátná
lované, jak jsme to výšeji 1. Cor. 1, 4. vi proroctvím se nazývá, Později a za dob na
děli. Na našem místě očividně slyšeti se musí šich vezdy tři biskupové na novobiskupence
moc, osvěta a posila k řádnému a spasitel ruky skládají.
nému vedení úřadu biskupského. Viděti to
Pro důležitost předpisů Timotheovi tuto
z těch slov, jenž následují: jenž dána jest daných vidí se apoštolovi ještě jednou dů
tobě totiž od Ducha sv., jakož všickni takoví raznými slovy mu věci ty na um a srdce
blahodarové od Ducha B. pocházejí 1. Cor. vložiti, an vece: Toho pílej, v tom buď, abý
12, 4. Prostředek, jímž dar ten Timotheovi prospěch tvůj zjeven byl všechněm. Těmi slovy
udělen, udává se od ap. slovy: proroctvém táhne se apoštol ke všemu tomu, co v před
či skrze proroctví se vzkládáním rukou kněž chozích veršech o příkladnosti, pilnosti a ne
stva, presbyterstva, staršťnstva. Proroctví to zanedbávání milosti Boží byl pravil. Píleti
v nejužším spojení jest se vzkládáním rukou mu, ostarávati, obmýšleti, na péči svreho
stavšinstva, ano jest částkou úkonu, jímž vané míti ty věci velí; ještě ale zvyšuje své
Timotheus k úřadu svému zasvěcen byl, či napomínání přidávaje slova v tom buď, v
jímž daru dotčeného Ducha sv. se mu do tom žij a pohybuj se, ta péče o ty věci buď
stalo. Tudy nejsou ti vykladači právi, jenž tvým živlem. Tak ale má pilen býti těch
proroctvém slyší předchodné zvěsti a před věcí, aby prospěch jeho v životě křesťanském
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I. Tit., V, 1—8. O zacházení s lidmi rozličného stáří ; o vdovách,

a ovšem i u vedení úřadu všem zjevem, na

ství, pronikej umem hlubiny mořské a výše
hvězdné, sám-li sebe nepronikáš a o sebe
nepečuješ, budeš podoben tomu, jenž bez zá
kladu buduje. Pro velkou důležitost a dů
raznost ještě klade: v tom či v těch věcech
ěv avrots, totiž v pozorování na sebe a ve
vyučování jiných, o čemž předešlo; v čom,
vece, vytrvávej, nemalátně a neustávaje a ne
vytrvávej v tom, nebo to čině sám sebe spa mdleje. M. v dom kladou jiní v nich a roz
síš 4 ty, jenž tebe poslouchají. Hromadí ap. umějí Efešany , leč «vroře raději věcného
napomínání, ješto láska jeho k Tim., jak nežli mužského jest rodu a tudy výklad náš
jsme pravili, a sama důležitost věci ho ta výše položený předčí.
napomenutí opětovati nutí. Pozoruj na sebe,
Končí pak napomínání svoje přidáváním
dí, často zpytuj se a skoumej, a obádej skut důvodu, pro jaký by sebe a nauky šetřiti
ky své, zda se shodují s důstojenstvím tvojím ; měl. Nebo to čině sám sebe spasíš 1 ty, jenž
hledí slovem tím k tomu, co výše 0 vzor tebe poslouchají. Spastiti zde se béře jak oby
nosti jeho v. 12. pověděl. Dále má pozor čejně o věčném životě a nesmí jenom k pou
dávati na učení, © čemž v. 13. pravil, aby hému ochránění od bludařských nauk ob
je totiž zachoval čisto, zdrávo, nepokáleno mezováno býti. Ještě katoličtí vykladači ze
a jiným v té čirotě a přesnotě uděloval. To slova spasíš odvětují, že církev spásy od
jest dvojí hlavitá povinnost předstatele cír Marie Panny a světců a světic B. se doža
kve, nejprv dávati pozor na sebe a potom dujíc nechybuje, ješto Pavel, jenž Rom. 11,
o druhé pečovati. Nebo kdo se vylévají to 14. spásu sobě připisuje, zde ji Timotheovi
liko pečováním o jiné, sebe samých zane přikládá.
dbávajíce, ti ješitně, marně a daremně pra
Všichni ti předpisové, jež Pavel dosud
cují, aniž požehnání Božího dosáhnouti mohou. dával Timotheovi, všeobecní a povšechni byli.
Ač moudrým jsi, píše sv. Bernard Eugenovi Přistupuje ke zvláštním některým příkazům
III., nedostává se tobě přece moudrosti, sám ve hlavě následující.
li se sobě nedostáváš. Znej veškera tajem

očit, na bíledni byl a lidé poznali, že mládí
tvé jenom k většímu tebe úspěchu pobu
zuje. Ale ani na tom důrazném napomenutí
nepřestává apoštol, nébrž láska jeho a jeho
péče k Timotheovi i k celé církvi ho na
bízí, aby ještě důrazněji k věcem těm na
pomínal. Dí: Pozoruj na sebe a na učení,

Hlava V.
která v rozkošech žije, za živa umrlou
jest. 7. A to přikazuj, aby bez úhony
na vdovy 3—16., jak s ními nakládati a
byly. 8. Pakli kdo o svojeť a ozvláště
je ctíti přijde. Posléze 17—22. jedná o
kněžích, kteří z nich etihodní, kterak opa o domácí se nestará, víru zapřel a jest
trně svěčení býti mají. Proloživ mímo nad nevěrce horším.

Učí 1. 2. jakby Timotheus s rozličného stáří
osobami zacházeli měl; ma to přechází

chodem o pití vína v. 293. napomíná k
ostražitému života těch, jenž svěcent býti
mají, skoumání a spytování 24. 205.

1. Starcovi nelaj, nébrž napomínej
ho jako otce, mládců jako bratrů, 2.
stařic jako matek, mladic jako sester ve
vší čistotě. 3. Vdovy cti, kteréž prav
divě vdovami jsou. 4. Pakli která vdova
děti nebo vnuky má, uč se napřed dům
svůj blahoříditi a se odpláceti rodičům ;
nebo to vzácno jest před Bohem. 5.
Která ale právě vdovou jest a osamě
lou, měj naději v Boha a trvej na pros
bách a modlitbách dnem i nocí, 6. nebo

Ode všeobecných pravidel ke: zvláštním
přechodě klade na prvém místě o starších,
jimž neláti velí, jich neplísniti a nevaditi se
s nimi. Staršímu nelaj, neosopuj, neobořuj
se na něho. Někteří slovo starší či starosta,
presbyter, vykládali o předstatelích církve,
o presbyterech dle důstojenství; lečjiž Chry
sostom soudil to býti mylným vykladem a
učil, že se starším stařec tu rozumí podle
stáří a věku. Jsa ještě mlád má Timotheus
mládí svého pamětliv býti a neobořovati se
přísně na starce, kdyby v něčem se provi
nili, nébrž má vlídně a lahodně a v duchu
tichosti (al. 6, 1. domluviti jim; nébrž, vece
ap. tuto, napoměnej jako otce. Slovem napo
mínati všeliká domluva a přímluva rozumí

'Ž, Tim. V, 1—8, O zacházení s lidmi rozličného stáří; o vdovách,

ve, i prosba se tím slovem vynáší a tudy
tím mocněji se tím slovem lahodné, klidné
a mírné kárání vyjadřuje. Leč vyjímá sv.
Řehoř případnost tu, kdyžby stařec zlým byl
a po sobě mládež zlým příkladem potahoval.
Leč ani mládcův nemá kárati přísně, nébrž
i tu má láska a lahoda křesťanskávrch vésti
a tudy má Timotheus mládců jak bratrů na
pomínati. Ten předpis dává Timotheovi pro
mládí jeho; biskupa staršího netýkají se
plnou měrou slova ta a stařec k starcovi
nemůže se co syn k otcovi míti. Jsou i při
mladých některé výjimky, jak tam u Dani
ela, jenž přísně starcům svůdcům domlouval;
leč k takovým tu Pavel neprohlídá. Podobně
má pro mládí svoje napomínati sťařře či žen
starých co matek a mlaďic co sester. Ve všech
domluvách a v celé kázni má při Timothe
ovi vrch míti klidnost, vlídnost a lahodnost.
Při mladicech ještě přidává ap. ve vší čistotě
;
slovem tím varuje, aby Timotheus ve stou
penství s mladicemi nedával se, ješto věc ta
nebezpečenství přivádí aneb aspoň podezření
plodí, což obojí nemá na biskupa připadati.
Uprostřed žen nepřebývej; dí písmo Eccli.
42, 12. 13. ze šatů vzniká mol, ze žemvzniká
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važovati? Na to odpovídají vykladatelé slovy
sv. Pavla samého v. 5. projevenými, ty vdovy,
jenž jsou osamělé a jenž spolu Bohu slouží,
ovšem tedy mravně, počestně a právě kře
sťansky žijí.
Ale aby některé děti mohouce matky

své vdovy obstarávati, nenadužívaly takového
v církvi o vdovy opečování, přičiňuje apo
štol jiné pravidlo, an dí: Pakli která vdova
děti nebo vnuky má, uč se napřed dům svůj
blahoříditi a odpláceti se rodičům, nebo to
příjemno jest před Bohem. Těmi slovy uka
zuje protiva pravdivé vdovy a tudy užívá
částice protikladné pak. Která vdova děti
neb vnuky má, již pravou vdovou t. j. 08a
mělou a opuštěnou není. A tu velí ap. Uč
se napřed dům svůj blahoříditi a odpláceti
se rodičům. Tak vulgáta slovo Ť. pavdauvére
cav V singuláru čtouc, klade dtscat, uč se,
totiž vdova ta. Místo blahoříditi, či blaho
spravovati

čte se v ř. t. evoepeřv vděčiti se,

ctíti, pobožně se míti k domu svému či k
rodině svojí a ovšem ji pobožně vychová
vati a říditi. A tím spolu odpláceti se ro
dičům již odemřelým. Umřeli rodičové tvoji,
vece sv. Zlatoúst, nemůžeš jim již odplatiti
se; učiň to v potomstvu a náhradu jim učiň

nepravost. Do tvého příbytku zřídka aneb
nikdá nevcházej noha ženská a sám se samou v dětech a vnucích. Leč ř. t. čte učte se v
nikdá nebývej, vece sv. Jeronym. Sv. Augu plurále, což sice dle 2, 15. hromadně o vdo
stin ani se sestrou a neteří svou často ne vách bráti se může, ale přirozeněji se 0 dě
zacházel. A sv. Zlatoúst dí: Poustevníci ne tech a vnucích slyší, že ty mají seučiti dům
jedni obřemenují se železy a do jeskyň zalé svůj t. j. rodinu svou, ovšem pak báby a
zají, avšak vezdy přece naříkají, že jim matky své ovdovělé ctíti, jim se vděčiti a
nesnázi působí přemáhání pochotnosti a žá k nim pobožně se míti. Nejedni vidouce, že 0
dostivosti tělesné. A kněži za mládí, tělo vdovy se církev stará, také své ovdovělé
své bujně živíce, chtějí uprostřed plamenů, matky a báby od církve, ač sami je živiti
| dobře mohouce, je opatrovati dávali, ovšem
uprostřed žen, neosmáhati a nehořeti?
Přirozeně přichází apoštol k tomu, aby tím církvi břemeno vzkládajíce a jiným právě
mluvil o vdovách ženách, jenž v církvi nad nuzným a opuštěným újmu činíce. Tomu
jiné ženy došly vážnosti větší. Vdovyctt, velí, nyní v ústřety vychází apoštol a velí, aby
kteréž pravdivě vdovamt jsou. Slovo cti se ty děti raději se učily odvětu dávati tém
béře tu ve smyslu obšírném sice 0 úctě vše vdovám matkám a babám svým a tudy samy
liké a o všeliké vážnosti vdovám prokazo je opečovávaly napřed či dříve, totiž spíše,
vati náležité; avšak ap. slovem tím spolu než by církvi břemenem státi se. měly. A
již prohlídá ku podpoře vdov a rozumí slo aby apoštol tím spíše děti pohnul odměňo
vem cti toli co obstarávej, vyživuj, vydržuj, vati se rodičům svým, odkazuje na slova ve
jak z v. 17. viděti, kdež slovo to neomylně čtvrtém přikázání přidaná, ač jen mlčečky
podporu znamená. V církvi vezdy zvláštní to činí řka: nebo to příjemno jest před Bohem
péče vedena ovdovy, jak Act. 6, 1. viděti (2, 3.), jenž totiž ve čtvrtém přikázání slibem
a sv. Ignatius ku Polykarpovi píše v k. 4, se zamluvil těm, kdož rodiče své ctí. Před
aby se vdov nezanedbávalo. Justín ap. I. 67. pisové apoštolovi ne tak ku vdovám, jak ra
praví, že předstatel o vdovy péči vede, a ději k církvi patříce jisté meze určují, jenž
dle Eus. h. e. 6, 43. v třetím století v církvi tu pro dobro církve potřebnými se býti u
ímské o půl druha tisíce. vdov, sirotků a kazovaly. Od církve, vece ap., jenom ty vdo
jiných chudých lidí se péče vedla. Ale velí vy, jenž skutečně a pravdivě vdovami jsou
ap. péče míti jenom o ty, jenž právě, prav a jenž žádné rodiny, z nichž by jim šla po
divě či skutečně a jistě vdovamť jsou. Které moc, nemají, ty jenom mají živeny a opečo
vdovy ale mohou za vdovy pravdivé se po vány bývati.
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I. Tim, V, 1—9, 0 zacházení 6 lidmi rozličného stáří; o vdovách,

to má Timotheus se vší mocí přikazovati a
v životě provoditi. A toho potřebí praví proto
a k tomu záměru býti, aby bez úhony byly
vdovy totiž a církev pro ně ve zlou pověst
nepřišla. Takovými vdovami, jakých žádá sv.
Pavel, byly v církvi Boží nejedny po veškery
doby. Takovou byla hned na počátku času
evangelického Anna prorokyně Luc. 2, 37.,
o níž praví sv. Ambrož, že příbytkem jejím
chrám, rozmluvou její byla modlitba a život
její stráven byl v postech. Takovou byla v
St. Z. Judita, jenž provedla to, čeho celý
národ provésti nemohl. Takovými byly sv.
Monika, matka Augustinova, sv. Paula, sv.
Klotilda, sv Kunhuta, sv. Eližběta hessenská
a jiné nesčíslné, jenž Bohu se zasvětily a
jemu neustále sloužily děti cizé taky vycho
vávajíce, nemocné ošetřujíce a jinak útrapný
život ke cti Boží provodíce.
Jak z toho, co jsme posud z úst apo
štola přijali, vysvítá, nejedna vdova pod zá
myslem Bohu sloužiti se vytahovala z po
vinnosti o domácí svoje péči vésti. Viděla
se bezmála pobožnost ta něčím vyšším býti
vdovám těm některým; ale Pavel zhola jinak
o ní soudil a chtěje takovému počínání co
nepobožnému přítrž učiniti praví: Pakli kdo
o svojeť a zvláště o domácí se nestará, víru
zapřel a jest nad nevěrce horším. Svojeť se
zde béře v širším smyslu a znamená lidi ja
kýmkoli spůsobem spřízněné; domácími se
rodina v užším smyslu rozumí, lidé nejblíže
příbuzní, jak jsou rodiči, bratři, sestry, vnuci
a čeleď, jenž v domě se nalezá. Kdo pod
jakoukoli i pobožnou barvou -o takové úzce
s sebou spříbuzněné nestará se, ten zapřel
víru, vece ap., totiž skutkem a životem, ješto
duchu a povaze víry a pobožnosti křesťanské
odporuje a se příčí. Věc přirozená a u všech
národů posvátná jest, starati se a pečováti
o příbuzence a pokrevence a víra tu přiro
dilou povinnost neruší, nébrž dokonaluje a
potvrzuje. Tudy křesťan, který svojeti a ro
dině své nevěnuje starosti a péče, horším
jest nevěrce pohana 1 žida, nebo u těchto
dobře vědoma a ponejvíce i zachovávána.
Horším, vece, poněvadž maje pravou Víru,
také by něžnějšími mravy měl vynikati a pa
mětliv býti výroku Hospodinovau Jes. 58, 7.,
že úemá nikdo pletí svou pohrdati.
Posud apoštol jednal o vdovách vůbec
a 0 jejich k rodině a k církvi poměrech.
S PNEU, kterak se v jistých případech Byly ale hned za doby prvotné církve ženy
říditi.
Věci, které o vdovách předložil, měly k službě křesťanů, nejvíce pak k službě kře
velikou důležitost, a proto se vidělo apo stanek k užšímu stoupenstvu přijaté, jenž
štolovi napomínání svoje odvojiti, což činí vdovami, ale ijahenkami, diakonkamia jinak
řka: A toto přikazuj, aby bez úhony byly. slouly. O těch Pavel zvláštné předpisy po
Toto, což totiž o vdovách byl mu pověděl, třebny hýti uznával. I přechází snadným bě
„„ Od těch vdov, kterým rodina vlastnívý
živu zaopatřiti může, přechází Pavel ke vdo
vám, jenž pravdivě vdovy jsouce opuštěny
byly a dí o nich: Která ale pravdivě vdo
vou jest a osamělou, měj naději v Boha a
trvej na prosbách a modlitbách dnem ď nocí.
Tak čte vulgáta, jakoby Pavel napomínal, co
vdovy činiti mají. Dle lepšího textu Ť. m.
měj a trvej čte se má a trvá, trvá, tak že
Pavel slovy celého verše povahu pravé vdovy
opisuje, že totiž osamělou jest a naději slo
ženou má v Boha, a trvá na prosbách dnem
a noci, jak ona Anna, Luc. 2, 37., jenž na
rození Krista v chrámě všemu lidu opoví
dala. Rozdíl mezí frázami naději míti v Bohu
s lokálem a nad. m. v Boha s akkusativem
Jest ten, že tam se Bůh co základ, tuto co
záměr naděje považuje. Takové tedy vdovy,
Jenž samotny a při tom pobožny jsou dnem
nocí modlíce se, jimž jak vece sv. Jeronym
v listu ku Gerontii, Bůh nadějí a celým|dílem
modlitba jest, mohou co pravé vdovy a :co
ty, jimž od církve podpora má udělena býti,
se považovati. Naproti tomu soudí o vdově,
která povahu povaze dotčené protivnou ob
náší, an dí: Nebo která bují, za živa zemřelou
Jest. Bují t. j. hýří, hýsuje, v rozkošech a
hodech sobě vede. Ř. t. má spojku 06, a
však, ana věta tato ku předešlé v protivě se
nalezá; vulgáta ale čte nebo a udává pří
činu, proč by měly vdovy trvati na modlit
bách a pročby Timotheus jenom o takové
měl péči vésti. Předkuje čtení řecké. O bujné
a po rozkošech žedné vdově dí ap., že za
živa zemřelou jest, ana jsouc živa dle těla,
mrtva jest dle ducha. O duchovné zamře
losti a mrtvosti jsme nejednou v písmě N.
Z. četli a již Mt. 8, 22. praví Pán, aby mrtví
pochovali mrtvé své; Pavel Ef. 5, 14. mluví
o mrtvých skrze hříchy a Ap. 3,1. praví Kri
stus Sardickému biskupu, že sice praví lidé
o něm, že žije, že ale v skutku mrtev jest
mravnou smrtí. Již sami pohané toho mlu
vení užívali a o nemravných lidech povídali,
že nežijí, nébrž že mrtvi jsou. Pochotěmi
hříšnými zaficuje a přitlumuje se život ducha,
který žije toliko, když Bohu slouží. Život
těla jest duše a když ta tělo ostavuje, umírá
tělo; Život duše jest Bůh, od něhož duše
opuštěna jsouc pro hříchy do smrti věčné
upadá. Ostatně apoštol to praví, aby věděl

I, Tim, V, 9— 16, 0 vdovách jahenkách.

hem ode vdov vlastních ke vdovám nevlast
ním a církevním a praví 0 nich:
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vrchnice a náčelnice obejíti nemohly; k úřadu
svému zvláště požehnávány bývaly. Vyvolena
buď, vece ap.; jiní překládají přičtena buď,
vznesena, veznamenána, vepsána buď.
Zádá,

9. Vdova buď vyvolena neméněše
desátiletá, jenž byla jednoho muže man aby měla neméně než šedesáte let, v stáří tedy,
ustálejším jest a ne již Snadně sve
želkou, 10. ve skutcích dobrých osvěd které
deno býti může; má býti jednoho muže man
čená, jestliže děti vychovala, jestliže ci želka, jenž po smrti muže svého za druhého
zince hostila, jestliže svatým nohy myla, se neprovdala, jednomužicí ostavši.
jestliže trápeným pomáhala, jestliže vše
Mou si onen, jenž zasnoubil sit mě, po předu lásku
lhkého skutku dobrého následovala. 11.
Uchvátil, ten měj ji sebou, ten v hrobě ji třímej.
Aeneid. Vire. 4, 28.
Mladších ale vdov varuj se, nebo když
zbujněly v Kristu, vdávati se chtějí 12.
Bylo to u samých pohanek za čest po
majíce odsouzení, poněvadž první věrnost važováno, jenom s jedním mužem manželství
zrušily, 13. spolu pak i zahálčivy jsouce vésti a po smrti jeho již za muže nechoditi.
učí se choditi po domech a netoliko za Žádá apoštol dále od ženy, jenž do počtu
vdovic či diakonek chce vřaděna býti, aby
hálčivy, nébrž 1klevetny a. všetečny mlu byla ve skutcích dobrých osvědčena, t. j. aby
více co nesluší. 14. Chci tedy, aby se mnozí o ní svědčili, že skutky dobrými a vý
mladší vdávaly, děti rodily, hospody bornými a vůbec dobrým životem se vyzna
němi byly, žádné příčiny nedávaly pro čila. Některé z těch dobrých skutků Pavel
tivníkovi k utrhání. 15. Nebo již ně přitáčí, mezi nimiž první jest: jestli děti vy
chovala. Dí jestli a několikráte opětuje spojku
které se obrátily zpět po satanovi. 16. tu,
volně podřadné věty s předešlou hlavnou
Má-li který věrec vdovy, opatřuj je a o skutcích dobrých větou spojujíc. Mluví
nebuď obtěžována církev, aby těm, jenž pak o vychování dětí, poněvadž jahenkám se
vychování sirotků svěřovalo; ovšem vycho
právě vdovy jsou, postačovala.
O vdovách obyčejného běhu nejeden
(předpis byl apoštol vydal dříve. Nyní mluví
o vdovách jiného, vyššího druhu, jenž se vy
volovaly k úřadu církevnímu, o jahenkách
či diakonkách. Viděti to z toho, že ap. žádá,
aby vdova měla neméně než šedesáte let
a věcí se do nich domýšlí a zásluh, kterých
ode vdov obyčejných postihati se nemůže;
nechtěl zajisté Pavel těm, jenž šedesáti let
nedostihly, všelikou pomoc od církve oddpí
rati, tím méně chtěl, aby veškery vdovy se
provdaly. Služba diakonek či jahenek zále
žela v tom, že posluhovaly ženám při křestu
pro odvrácení úrazu, dokad křest pohrouže
ním se uděloval, že připravovaly ženy a vů
bec ženské ku křestu, že: sirotky vychová
valy, ve chrámě na ně a vůbec na ženské
pozor dávaly, rozkazy biskupů a knězů žen
stvu ve známost uváděly, choré a neduživé
obsluhovaly. K takovému úřadu velí ap. vo
liti jenom ženu, jenž šedesáte let má; po
zději snížena léta ta na čtyřicet, ano již
záhy panny také k tomu úřadu voleny bý
valy, jak viděti z listu sv. Ignatia ke Smyr
nejským 12., kdež pozdravuje panny vdovamí
prozvané; z čeho viděti, že diakonky vdovami
se zvaly sice, že ale veliká část a někde
ovšem většina z panen sestávala. Byly mezi
nimi ovšem i stupně hodnoty, any se bez

vání dobré a svaté rozumí, jímž děti k Bohu
a dobrým mravům vedeny bývají. Ze vdovy
vychovávaly, viz Herm. 1, 2. Dále postihuje :
jestli cizince hostila, jestli se hostinnou býti
prokázala pocestné přijímajíc a opatřujíc
věcmi potřebnými. Ta ctnost byla na začátku
církve velmi potřebna, poněvadž veřejné ho
spody pro pohanské nemravy byly plny ne
cudností modlářských a ctnosti velmi nebez
pečny; nad to pro chudé v nich místa nebý
valo. Zádá dále: jestli svatým nohy umý
vala, svatým, t. j. křesťanům a křesťankám.
Známo, že na východě obyčej jest, pocestným
hostům nohy umývati; činil to Abraham
Gen. 18, 4. hostům těm třem, jenž ho v Mamře
navštívili; činila to Abigail 1. Reg. 25, 41.
Davidovi, činila Magdalena Kristu Pánu Luc.
7, 36. Jo. 13, 1. Byla to služba nejnižších
sluhův a Pavel umýváním nohou vůbec ve
škery nízké posluhy míní. Zádá dále: jestliže
trápeným čili sužovaným pomáhala penězi,
přímluvami, potěšováním a jinými jak mohouc
běhy. Trápenými rozumí nemocné, neduživé,
sirotky, zajatce, zadlužené, utiskované a po
dobné lidi. Ale nemoha apoštol vyčísti veške
rých ctností, kterými by se skvíti měla vdova
nou propověď Jestli všelikého dobrého skutku
pélela. DÍ pélela či následovala a nedí činila,
poněvadž někdy se příležitosti, někdy mož
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nosti k vykonávání dobrých skutků nedostává.
Zádá, aby možnost-li schází, nescházela aspoň
ochotnost vykonávati všeliké skutky dobré.
Tu odkazuje Cornelius a L. na sv. Olympiadu,
jenž po manželství panensky vedeném za
vdovství svého veškeren statek mezi chudé
rozdávala, tak že dům žádný, žádné popluží,
žádná poušť nezůstávala prázna dobrodiní je
jích.

A sv. Aug. o matce Monice cf. 9, 9.

píše: Kdokoliv ji znal, mnoho z ní chválil
a ctil a miloval Tebe, Bože, cítě Tvou v
srdci jejím z plodů svatého obcování příto
mnost. Nebo byla jednomužice, vzájemně ze
rodičům odplatila, dům svůj pobožně vedla,
dobrými skutky osvědčila se. Vychovala děti
tolikrát je rodíc, kolikrát je od Tebe vzdalo
vati se spatřovala
. a tak 0 všecky,
jenž s ní ve styčnost přišli, pečovala, jakoby
všechny byla zrodila a fak vsechněm sloužila,
jakoby ode všech byla zplozena byla. Vůbec
se pohané divili tomu, že u křesťanův jsou
ženy tak vznešené, jichž jinde po světě darmo
hledati.
Zmínili jsme se výše 0 tom, že v církvi
také panny k jahenství se přibíraly. To se
dálo vcírkvech některých za pozdějších časů,
ve Smyrně a ovšem i jinde, kdež okolnosti
tomu příznivy byly a panny zvláštnou nad
šeností pro stav panenský hořely. V Efesu
Pavel jiné zkušenosti nabyl se vdovami mla
dými. Ty se zaslíbily ve vdovství Pánu slou
žiti a ovšem Bohu dnem nocí na modlitbách
trvati. Ale nevšechny slibu toho zachovávaly
a nejedna z nich zbujněvši nezbedné se cho
vala, tak že Pavel zvláštních předpisů potřebí
býti uznával. I dává předpisy ty, an pokra
čuje dále: Mladších vdov varuj se, nebo když
zbujněly v Kristu, vdávati se chtějí. Mladších
vece a rozumí vůbec mladé, jak slovo vewzepos
se v. 2. béře, tak že komparativ ten místo
positivu stojí. Varuj se mladých vdov, dí a
rozumí varováním se jich netoliko, aby jich
nepřijímal do počtu jahenek, nébrž aby se s
nimi nestýkal, netovaryšil a nedružil, vůbec jich
prázen a prost býval. Uřad ten zajisté vy
máhá žen vážných, osvědčených, zkušených,
počestných a všelijak příkladných a vzorných,
čehož všeho u mladic vdov nevezdy se do
stává, ješto věk jejich k lehkomyslnosti a k
nevážnosti se nachyluje, a nad to knězům
mladým nebezpečným bývá. Nevzhlédej na
ženu, abys neupadl v osidla její; nehleď na
pannu, aby se nepotknul na kráse její. Pro
krásu ženskou mnozí zahynuli a odtud žádost
jako oheň rozněcuje se. Eccli. 9, 2. 4. 9.
atd. Zacházení se ženskými podlamuje sílu,
vece sv. Isidor Peluský a Ivovi ostřihuje hřívu.
Tudy udává sám apoštol příčinu, proč by se

přišlo vzdalovati mladých vdov, andí: Nebo
když zbujněly v Kristu, vdávati se chtějí.
Zoujněti v Kristu nejedním spůsobem se vy
kládá ; jedni slyší slovo to 0 chlípění a vil
nosti a o smilné žádosti ; jiní vůbec o ne
zbednosti, rozpustilosti a rozpásanosti. Velký
v tom rozdíl není a bezmála chce říci apo
štol, že vdovice mladice dobrým bydlem, je
hož se jim dostalo, zbujněly a v bujnosti
své střečkují žádného jha nesnášejíce a slibu,
jímž se k doživotné službě církvi zamluvily,
nedržíce po vdaji dychtí. A to v Kristu t. j.
proti Kristu, v odporu s tím svým Kristu co
choti se zaslíbením. Jiní vykládají v Kristu
t. j. v službě Kristově; leč prvnější výklad
jest tuto dopadnější, ješto příčnost nějaká
ve složitém slovese xuzaoczronnce leží. Dí,
že rozbujnělé vdovy takové vdávati se chtějí,
nedí vdávají se, an prohlédá k tomu toliko,
kam vilná jejich mysl směřuje. Měly se do
cela věnovati Kristu a své službě v církvi
jeho, jak se byly k tomu zaslíbily ; ale nyní
mysl na vdání upiavše a v té vilné žádosti
zatonuvše vytahovaly se ze služby církve.
Leč to jim nemohlo bez pokuty splynouti.
Dí o tom apoštol: Majíce odsouzení, žeprvn
věrnost zrušily, čl že první zámluvu, prvý
slib svůj zkazily, slibu svého nezdrželv, k
němu nestály, proti němu činily. Rozumí se
slib, jejž na sebe vzaly úřad ten jahenský
přijavše, že ve vdovství do smrti vytrvají, ji
nak do počtu jahenek přijaty nebudouce,
První vece ohledem slibu druhého, jímž se
manželovi zaslíbiti žádaly. Spatřujeme tuto,
že v církvi za nejstarší doby se slibové o
zdrželivosti panenské konali a že takoví sli
bové před Bohem platnost měli, ješto Pavel
praví, že rušitelkyně slibů v odsouzení upa
daly. Protestanti a ovšem ti, jenž z katoli
cké církve a z klášterů vyšli reformatoři,
všelijakými rejdy a šmejdy vyhýbají se vý
kladu tomu jasnému, ješto bíledně proti jejich
nevěrnosti svědčí.
Jedna příčina, proč mladé vdovy nemají
se jahenkami stávati, záležela v bujném dych
tění po vdaji. Udává nyní příčinu druhou,
totiž zahálčivost jejich a z ní povstalé ne
ctnosti, o nichž dí: Spolupakt zahálčivyjsouce
učí se chodili po domech a netoliko zahálčivy,
nébrž 1 klevetny a všetečny mluvíce co nesluší.
Nemusejíc nyní sobě výživy vydělávati za
nedbávají povinností svojich, oddávají se za
hálce; a pro ukrácení chvíle učí se t. j.zvy
kají choditi po domech, běhati z domu do domu
a tu klevetí, jiné posuzují, jim utrhají, blekotí
věci daremné a jsou všetečny nedbajícé 'o
věci svoje, všelijak se cizých ujímají brnožny
a Šamornyjsouce , a tudy mluvéco nesluší, jiné

Í. Tim. V, 9—16. O vdováé“ jahonkáců,

lidé o dobrou pověst olupujíce, tajné věci
zrazujíce, nesličné řeči vedouce.
Povahu tu, kterou tuto ap. líčí, poznal
bez mála při nejedné mladé vdově. A ta
zkušenost zbudila v něm myšlénku, že ovšem
lépe, aby ty mladice vdovice se provdaly,
než v počet jahenek přijaty byvše na odsou
zení přicházely. Proto dí: Chce?tedy, poně
vadž tomu tak jest, t. j. že mladé vdovyne
jednou slibu svému se zpronevéřují, che aby
se mladší vdovy vdávaly, děti rodily, hospo
dyněmi byly, žádné příčiny nedávaly prottiv
nákověk utrhání. M. k utrhání překládají
jiní: pro utrhání či pro potupení a hanění
a slovo to spojují se slovem chci v ten smysl:
chci pro uhájení potup a útržek a pomluv
v církvi mezi pohany, aby mladé vdovy se
vdávaly atd. Leč spojba ta jest nucena a
zkroucena a ovšem lépe se pojí slovo kutr
hání s předchozími slovy příčiny nedávat.
Vece ap. Chci, ale nedí velím, poroučím, což
ani nemohl říci, ješto 1. Cor. 7, 8. 9. 38.
panenský stav výše cení než manželský. Ne
udává poručení, vece sv. Aug., nébrž lék u
dává pro nezdrželivé. Nezakazuje ostávati
vdovami, ale zapovídá býti smilnými a vil
nými. V ten smysl se bráti musejí slova:
Chci, aby se mladší vdovy vdávaly. V církvi
katolické se sice také panny za mládí kusli
bům připouštějí, panenství věčné zachovati;
leč děje se s opatrností tuto náležitou; a
ovšem snáze zachová panna čistotu bezů
honnou než vdova, která již manželství užila.
Nediv se slibům takovým, vece sv. Ambrož,
ješto útlé panny i mučenictví podstoupily.
Neodstrkuje se květný věk, kde se věk mravy

doplňuje; ne věk, nébrž ctnost osvědčilahe
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umějí příčinuke svádění k zlému a m. kutr
hání překládají pro utrhání, aby totiž protivník
svedl je k hříchům a tudy jvyhověl pomlu
vám a utrháním, kterými by se nepřátelé
její na ni vysypali. Tato vazba jest věrnější
a dopadnější, ač ostatně smysl jiný nevy
chází. Protivníkem, ješto se klade v řečtině
s artikulem, rozumí se ďábel, jenž všemožně
se církvi protiví ji zhaněti, ztupiti a zkaziti
usilujíc; zná on poštívati lidi a jazyk jejich
strojiti a ostřiti, aby pro některý pád mlad
ších vdov celou církev ve zlou pověst oblekl.
Nedobře jiní protivníkem rozumějí pohany a
idy a vůbec nepřátely církve.
Nechce ale apoštol bez důvodu nechati
předpisu toho svého o vdaji vdov mladších,
nébrž příčinu udává toho rozkazu, vůbec
pravě, že lépe jest vdáti se nežli víliti a
chlípěti. Dí: Nebo již některé se obrátily
zpět po satanovi a tak daly příčinu ku po
mluvám a útrhům. Od Krista se obrátily k
satanu, £. j. ode ctnosti ke hříchu, od či
stoty k smilstvu, a ze vdovství k druhému
manželství proti slibu svému o čistotě da
nému, ovšem k manželství s pohanem ně
jakým neb vůbec s nevěrcem, ješto sotva
křesťan pravý si takovou nevěrnici Kristovu
vzal za manželku, aniž by také církev byla
k tomu svolila. Tím krokem pak se blížily
vdovy tak k nevěře a k nebezpečí odpad
nouti z církve a od víry a docela k říši sa
tanově £. j. pohanství se přimaniti. Ve slově
již leží, že apoštol sám některý zlý příklad
věci té poznal.
Aby ale vdovy proti vůli své k cír
kevnímu vdovství od svých příbuzných ne
byly přinucovány, což nejednou se stalo za
tou příčinou, aby se o ně starati nemuseli,
tudy apoštol o tom ještě zvláštně rozkazuje.
Dí: Má-li který věrec vdovy, opatřuj ji a
nebuď obtěžována církev, aby těm, jenž právě

klu a z úst malých dokonává sobě Bůh chválu.
Přičiňuje ke vdaji řka dále: děti rodily; s
tím rozumí, jak 2, 15., spolu dobré vycho
vání jejich; nebo dobré vychování jest svr
chovaný cíl a svrchované dobro stavu man vdovy jsou, postačovalo. Místo věrec čtou ř.
želského, aby rodičové děti své z údův prv rkp. věrkyně zworn, což sice lépe jest, avšak
ního člověka přenesli v údy Kristovy, dí sv. smyslu bytně nenapomáhá, aniž ovšem ho
Aug. Slovy apoštola ostatně prozírá nemalá mění. Apoštol k tomu především prohlídá,
posvěta rodičího konu. Kromě vychování dětí aby církev výlohami zbytečnými se neobře
velí jim býti hospoďyněmi, o hospodářství a menovala a darové na výživu pravých chud
domácnost svým spůsobem se starati; mužo cův určení se nemařili na podporu neuži
věci vněšné, žena o vniterné pečuje. Všecky tečných osob, jenž od rodiny své živeny býti
ty věci ale, jež jim schvaluje, mají Činiti, mobly. Někteří ale z Efešanů namluvili jak
aby z toho všemu pohoršení přítrž a závada se zdá vdovám svojim vstoupiti do služby
učiněna byla. Dí o tom: Aby žádné příčiny církevního vdovství či diakonátu pro vybytí
nedávaly protivníkovi k utrhání. Obyčejně jich z opatrování svého. Následkové zlí z
se slovo k utrhání váže se slovem příležitost toho povstalí dali podnět apoštolovi napo
v ten smysl: aby protivník nevzal z toho menouti a rozkázati, aby vdovy, jenž mohou
pohnutky a pobudky nějaké, církvi utrhovati od rodin opatřeny býti, církvi se nevtíraly
a ji pomlouvati. Leč jiní doslovněji berou a nevdíraly. Dává toho příčinu: aby těm,
příčinu slovo naprostě a absolutně a roz jenž právě vdovami jsou, postačovalo k výži
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vě, ovšem ne k bvjnosti, avšak 1 dostatečně
a ne nějak chudě a nuzně.
|
Toli se mu vidělo napsati o vdovách.
Přechází nyní na presbytery a píše ohle

dem jich:

17. Starší, kteří dobře předkují,
dvojí cti hodnými jmíni budte, zvláště
kteří se trudí ve slovu a nauce. 18.
Nebo praví písmo: Nezavážeš úst volu
mlátícímu. A: Hoden jest dělník mzdy
své. 19. Proti knězi žaloby nepřijí
mej, leč pode dvěma nebo třemi svěd
ky. 20. Ty, kteří hřeší, přede všemi
kárej, aby i ostatní bázeň měli. 21.
Zapřisahám před Bohem a Kristem Je
žíšem a vyvolenými anjely, abys těchto
věcí ostříhal bez předsudku, nic neko
naje po náchylnosti k druhé straně,
22. Rukou rychle žádnému nevzkládej,
aniž se účastňuj hříchů cizých. Sebe

©

samého čistě zachovávej.
i) ji
více vody, nébrž skrovně vína užívej
pro žaludek svůj a časté své neduhy.

24. Některých lidí hříchové zjevní jsou
předcházejíce soud, některých ale také
následují. 25. Podobně i skutkové do
bří zjevníi bývají a kteří jinak se mají,
ukrýti se nemohou.

se dostati velí apoštol, obzvláště těm kně
žím, kteří se trudí ve slově a nauce, Viděti,
že dvojí správcové byli tehdá v církvi a že
kromě kněží učitelů byli také ti, jenž ne
vyučovali, avšak k řádu a správě církve při
hlédali. Dí truďí se a nedí pracují, poně
vadž úřad takový s nemalými trudy spojen
jest, ač má-li správně a výtečně veden býti.
Slovem slyší řeči svobodně a nadšeně proná
šené, aneb radéji dle jiných znamená obecný
pojem, jehož částečným dílem jest nauka,
t. j. dokonalé vysvětlování víry Kristovy v
celém oboru, obzvláště ale v těch částech,
které tehdá popírány byly. Podobně velí
Gal. 0, 6. Sděluj se ten, jenž přijímá nauku,
s tím, od něhož přijímá, vším statkem. V
konstitucech ap. 2, 18. velí se, aby kněžím
dvojitý díl z obětovaných věcí se dával, bez
mála ohledem dvojí části z dědictví prvoro
zencovi dávané. Důvod takového předpisu
béře Pavel z písma Starého Zákona, an vece:
Neba praví písmo: Nezavážeš úst volu mlá

ticemu.
Místo
topřichází
vDeuto

25, 4., kdež volům, jenž vytírají ze snopů
obilí, se zakazuje ústa zavazovati, aby mo
hli požití z obilí od nich vymínaného či vy
šlapaného a vytřebovaného. Ve vyšším smy
slu dle 1. Cor. 9, 9. rozumějí se ti, jenž
úsilně se trudí a namáhají na poli a na hu
mně Páně.

Leč o tom viz 1. Cor. 9, 9. n.

K tomu starozákonnému výroku přičiňuje
apoštol ještě výrok jiný z obyčejného života
vzatý a v přísloví vešlý, jehož tudy také
Kristus Pán Luc. 10, 7. co obecného poře
kadla použil. Výrok ten jest: Hoden jest
Přecházeje ode vdovic ku presbyterům dělník mzdy své; jím apoštol vysvětluje smysl
jedná nejprv o těch, kteří věrně slouží, na předešlého výroku. Dí mzdy, odplaty, od
potom mluvě o těch, co Se nějak provinili. měny, ne jakoby za přisluhování svátostmi
Presbyteři, vece, kteří dobře předkují, dvoji a věcmi duchovními odplata stejnocenná se
cti hodnými jmíní buďte. Presbytery, vece, dáti mohla, nébrž chce říci, že ovšem do
a biskupy 1 kněze rozumí, vyšší totiž 1 nižší statečného a slušného opatření se jim do
stati má a že kněží právem se toho domá
ctí rozuměje netoliko úctu, nébrž i opatření | hati mohou. Pastýři, vece svatý Augustin,
a výživu a sice ne ledabylou, nébrž dvojí, výživu svou od lidu berte, odplatu ale.ve
t. j. hojnou, dostatečnou, neskrblou a ne zmou ode Pána, an lid nemůže dle zásluhy
skrovnou. Slovo dvojí se béře absolutně a se jim odměniti. Ostatně neprávě někteří
nevztažitě; jiní méně dopadné vztažitě je slova ta za citát ze svatého Luky 10, 7.
slyší dvojí ohledem vdov neb ohledem jahnů, považovali, ješto slova ta vůbec příslovím
neb ohledem presbyterů, jenž úřadu svému byla, jak jsme zmínili; ani také tehdáž e
nepřístojí dobře. „Dvojím číslem se vůbec vangelium Lukovo vůbec po církvi rozšířeno
hojnost v písmě znamená. Jer. 11, 18. želá, nebylo.
Ale ne vezdy byli presbyteři svati a
aby na protivníky Boží dvojí potření přišla.
Prov. 31, 21. o statečné žené se praví, že nejednou se stalo, že také proti neúhonným
dvojímť oděvy, t. j. mnohými odíni jsou slu žalobníci z jakékoli nečisté příčiny povstali,
hové její a Jes. 40, 2. dí o Jerusalému, že a tu velí apoštol nejďřívěji: Proti knězi ža
obdržel z rukou Božích dvojí věcí t. j. pře loby nepřijímej, leč pode dvěma nebo třemi
mnohá dobrodiní. Ap. 18, 6. Babylónu msta
dvojnásobná t. j. veliká se dává. Toho pak předpisu Starého Zákona Deut.19, 15. dvou
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nebo tří svědků postihováno. Viz Mat. 18,
16. I. Cor. 13, 1. Tuto ale velí, že se ani
žaloba na kněze od jednotlivce přijímati ne
má, leč by sebou dva neb tři svědky při
vedl. Lidé nejednou jsou křivi knězům a
poklesky jejich nejednou zvětšují a zveličují.
Svět ve zlou pověst obláčí nejvíce věrné
sluhy Páně, často jen pro vychlazení se nad
nimi, že od nich trestán byl. Obzvláště ti,
jenž za příčinou některou pokáráni byli, k
vydávání křivého proti nim svědectví jsou
velice a příliš náchylni. Tudy velí dříve
skoumati výroky žalobníka přede dvěma
nebo třemi svědky a teprv soud vynášeti.
Postiženi-li budou skutečně co provinilci, tu
velí, aby káry a kázně nešetřil, Ty, kteří
vyštěrbují, přede všemi kárej, aby %ostatní
bázeň měli. Vyštěrbovatelé jsou ti, jenž ja“
kýmkoli spůsobem z dráhy pravé se odši
nují a vyvinují, buď ve víře, bud ve mra
vech se prohřešujíce. Velí takové přede
všemi kárati, ovšem jestli — jak se před
pokládati musí — veřejně a přede všemi
se provinili. Sic jinak velí Pán Mat. 18,
15. soukromě mezi čtyrma očima domluvu
činiti, a čelilo by to proti lásce, jenž, jak
dí 1. Petr 4, 8., přikrývá mnoho hříchů.
Aby 1 druzí báli se. Viděti, že druhdy
hned za věku apoštolského kázeň přísná ve
dena.
Rozkazy ty, jenž se týkají kněží, pro ve
liký vplyv svůj převelmi jsou důležity. K
té důležitosti prohlédaje ap. zaklíná Timo
thea, aby si v těch věcech správně a spra
vedlivě počínal. Dí: Zapřisahám před Bohem
a Kristem Ježíšem a vyvolenými anjely, abys
těchto věcí ostříhal bez předsudku nic neko
naje po náklonnosti. Dovolává se nejsvětějších
a největších svědků obávaje se, že by snad
Timotheus krotčeji si počínal, než důležitost
a vážnost tuto povinná vymáhala. „Boha se
dokládá co svrchované vševědoucné bytosti,
Krista co hlavy církve a Pána našeho; an
jelů vyvolenců se dokládá, že Boží trůn ob
stoupají, neustále našich skutků šetří a S
Kristem soudcem k soudu přibudou. Nazývá
je vyvoleným? t. j. Bohu milými snad k těm,
jenž zavrženi byli od Boha hledě, aneb chce
říci, že ho před nejvyššími anjely, před elitou
anjelů zapřísahá. Tak ale zapřísahá jej přede
třemi svědky boje se, žeby méně přísně si
v úřadu vedl; nebo ješto sám o sebe se bál
1. 'Cor. 9, 27., ovšem i o Timothea se mohl
obávati. Směřujepak jeho zapřisahání k tomu,
aby Timotheus ostříhal čěchto věcí t. j. těch
předpisů o vedení kněžstva daných bez před
sudku a bez náklonnosti či nec nekonaje po
náklonnosti, Bez předsudku t.j. bez ukva
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pení se, bez předujetí, tak aby nikdo tebe
nenamluvil k vynešení soudu dříve, než všech
nu záležitost dokonale proskoumáš, ovšem i
druhou stranu vyslechnuv. Tím slovem se
míní zlý předsudek, zlý k někomu poměra po

jatost proti němu, kterou se nikdá nemádáti
vésti. Ale ani přízeň k někomu nemá Timo
theovi býti závadou, aby shovívavě a promí
jivě zacházel s těmi, jenž káry zasluhují. A
to vece ap. slovy: nic nekonaje po náklon
nosti, po přízni, po náchylnosti. Má vezdy
přímě, právě a spravedlivě souditi a na stejné
váze všechno vážiti, tak aby se soud na
žádnou stranu nepřevažoval. AD a někteří
jiní rkv. čtou piseckou chybou zo000xAncw
mí
sto zo00xhkowt. j. povolání, kdež by povo

láním tím buď půhon při soudech pohan
ských obyčejný, buď domáhání se pomotči a
prominutí se rozuměti muselo. Tuto ale ne
úbonnost a nestrannost zachovávaůu nebylo
jenom při rozsuzování pří a sporů potřebí,
nébrž již při volení těch, jimžto správa cír
kve se svěřovala. A to jest, což mu dále na

srdce
klade:
Rukou
rychle
nažádné
ne

vzkládej, amž se účastňuj hříchů ciízých. Ruce

vzkládaly se na lidi pro udělení jim pože
hnání, jakož 1 na kajicníky; ale tu očividně
jedná se © ordinaci či o vysvětě k stavu
kněžskému a velí, aby sobě Timotheus tu
velmi ostražitě.a opatrně vedl. Viděti to ze
slov, jež dokládá: aniž se účastňuj hříchů
cizých, totiž vzkládáním rukou člověka církvi
posvětě a za hodného uznávaje, jenž ná
potom docela nehodným se býti ukazuje.
Cizých hříchů se účastní člověk, když se k
nim buď vinou buď trestem připojuje, věci
podobné čině neb poroučeje, radě, chvále
aneb nebráně a netrestaje, když toho na něm
povinnost vymáhá. Dí tedy: Rychle-li složíš
ruce na někoho a jej církvi představíš, budeš
vinen hříchy a pohoršeními, jichž se člověk
ten dopustil a dopouští. Tudy sněm Trident
ský sess. 23. velí, aby předčházelo před
každou ordinací přísné skoumání a zpyto
vání. Od cizých hříchů snadným během pře
chází ap. ke hříchům vlastním a napomínaje

vece:
Šebe
samého
čistě
zachová
cho

Někteří berou slova ta ve svazku s přede
šlými; nebo když cizých hříchů se nedočiní,
tedy hledí duši svou čistu zachovati. Dí tedy
Pavel: Všelijak se snaž 0 život čistý a bez
hříšný, abys s dobrým svědomím a bez bázně
jiným hříchy vytýkati a bezohledně při vo
lení s nimi nakládati mohl, když v něčem
se provinili. Jiní ale slova ta absolutně berou
a 0 čistotě a cudnosti panické vykládají, z
čehož by šlo, že apoštol při hříších presby
terů ozvláště ku hříchům pletským prohlídal
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jakožto těm, jenž častěji se přiházeli. Leč
předešlý výklad jest dopadnější.
Zmínili jsme výše, že v Efesu se nale
zali Gnostici bludaři, kteří nesličné měli ná
bledy o hmotě, ze zla původ její vyvodíce.
Tak u. př. o víně soudili, že v něm zlo to vr
choluje a horu vede a že tudy ovšem od
vína se zdržovati potřebí. Naproti tomu mezi
pohany se v Efesu nemírné pití vína ke cti
Baccha provozovalo a Timotheus ohledem té
nemírnosti bez mála chtěl dokona na sobě
příklad zdrželivosti ukázati, nemysle, že tím
zdá se bludařům oněm nadržovati. Apoštol
tudy ho napomíná, aby zdrželivosti své u
skrovnil, aby ovšem vína požívati se zdrá
haje, nezdál se k smyslům těch bludařů na
kloňovati. Dí: Nepi již vody, nébrž skrovně
vína užívej pro žaludek svůj a časté své ne
duhy. Nezakazuje mu vodu píti, nébrž velí,
aby nebyl, jak slovo řecké znamená, holým
vodopitcem; myslel bez mála Timotheus, že
víno a mládí dvojitým jest troudem pochotí
a tudy nechtěl ku podnětu mladosti podpal
vína přičinit. Dává příčinu, že ovšem tím
spíše vína užívati může, ješto u něho potře
bou se býti vidí pro šuludek slabý, jenž po
sily vymáhá a pro časté neduhy; slovy po
sledními vysvětluje se slovo žaludek, že sla
bost žaludka jeho žádala, aby byl vínem po
silňován a aby mutudy neduhové nevznikali.
Sv. Chrysostom se táže, proč Pavel, jenž toli
divů činil, Timothea od neduhu toho ne
uzdravil? A odpovídá, že to mělo sloužiti
Timotheovi k nabyti ctností některých, jme
novitě zdrželivosti, pokory a duchovné síly
a že jiným až i nám měl dán býti příklad
ke snažnému v těch ctnostech následování.
Dí skrovně vína, aby tím spíše jej k tomu
pohnul, an nějak nerád od askésy své upou
štěl; a jak vykladači a otci sv. dokládají,
praví to pro budoucí veškery věky, aby před
statelé církve nemnoho pitím Vína se Za
nášeli.
Ještě ale ap., nežli k jiným předchází,
vrací se k té myšlénce, kterou byl výše o
nekvapném vzkládání rukou vyjádřil, a znova
pro důležitost její Timotheovi na pamět ji
uvádí, k ostražitosti a bedlivosti tuto ho ješté
jednou nabádaje. Dí: Některých lidí hříchové
zjevní jsou předcházejíce soud, některých ale
také následují. Hříchové některých lidí tak
zjevni jsou, chce říci ap., že i před soudem
t. j. před skoumáním a spytováním vůbec
známi jsou a že tudy ani soudu 0 nich po
třebí není a ovšem by zbytečno všeliké skou

mání tuto bylo. Tu tedy snadno bývá vě
děti, kdo k řádu kněžskému připuštěn býti
nemá. To jest smysl slov, že některých lidí
hříchové soud předcházejí. Ale u jiných toho
nebývá. Mnozí znají ve své licoměrnosti ta
jiti se se svými hříchy; ale když bedlivé a
pilné zpytování tu nastane, tu konečně vy
cházejí na světlo a vynikají ze skryta na ve
řejnost; a to jest, co chce říci slovy některých
hříchové totiž soud následují, po zkoušení a
souzení a osvědčování jiných lidí totiž pa
trně se prozrazují. Tím ap. napomíná Timo
thea neukvapovati se ve vzkládání rukou či
v ordinování na kněžství, ješto se snadně
omyl a pochybení státi může; nebo ač une
jedněch věc ta snadně se rozhoduje pro zjev
nost hříchů jejich, přece u jiných pilného
skoumání a zpytování potřebí jest, aby skut
kové jejich a vůbec celá jejich povaha na
venek vyskytla se. Ovšem druhdy se lico
měrnost v roucho posvátné ctnosti umí u
strojiti a nesnadno bývá nejednou předejíti
nehodu, aby nehodným úřadu svatého se ne
dostalo. Ale Pavel nemíní říci, že by tím,
jejžto Timotheovi schvaluje postupem mohl
všelikého nehodníkův ordinování se vystříci,
on jenom chce ukázati na svrchovanou po
třebu předchozího skoumání a na úspěšnost
jeho. Proto na osvědčení, že církev dobře
chce následovati těch ve věci samé založe
ných předpisů, dávají se svěcení v církvi
postupmo po některých přestávkách. To jest
smysl slov těch. Viděti, že soudem rozumí
se soud lidský, t. j. předchozí souzení a
skoumání. Jiní nevhodně slyší soud Boží,
jímž Bůh druhdy 1 ukryté hříchytrestá. Jiní
dokonce hříchy těmi rozuměli hříchy, jichž
někdo se po smrti své dopouští skrze žáky a
učence své. Leč výklad námi výše položený
jedině pravým jest, jak vysvítá také z toho,
co ap. dále ještě vece řka: Podobně t skut
kové dobří zjevní bývají a kteří jinak se mají,
ukryti se nemohou. Ctnosti některých lidí tak
na snadě a na světle bílém se nalezají, že
beze vší práce a beze všeho skoumaní hod
nost jejich se poznává kněžími se státi. Ale
ani ti skutkové, kteří jinak se mají, t. j. kteří
zjevni nejsou, tehdy, když přikročí skoumání
pilné a snažné, ukryt? se nemohou. A ovšem
tedy nemá se Timotheus s odsouzením svojím
překvapovati.
Odpraviv ty předpisy o předstatelech
církve, k jiným předpisům se obrací. A pře
devším se mu vidí jednati o postavení otroků
na víru obrácených v hl. násl.

I. Tim, VÍ, 1—2. O povinnostech otroků.

B

Hlava VL.
Ukazuje, jak Timotheus otroky ku poslušenství
má vésti 1. 2, jak nepravé nauky nená
sledovati 3—5. a lakomství se varovati
6—10. Dále ho napomíná, jakby pravé
pobožnosti měl píleti 11—16. a bohatce
k dobročinění pobízeti 17—19. Posléze
velé, aby

ITimotheus víry

hal. 20. 21.

dobře ostří

1. Kteříkoli jsou pode jhem otroci,
pány své vší cti hodnými býti považujte,
aby jméno Páně a nauka nebyla rou
hána. 2. Kteří ale věrce mají pány, ne
pohrdejte jimi, že bratři jsou, nébrž
ochotněji služte, že věrci jsou a milo
vanci, jenž téhož dobrodiní se účastňují.
Tomu vyučuj a napomínej.
Vylíčiv apoštol, jakby se biskup měl
míti k rozličným lidem svobodným, přichází
mluviti o poměru lidí otročích a nehodu je
jich cítě praví napřed o otrocích, jenž kře
sťané jsouce pány pohanské mají: Kteříkoli
jsou poď jarmem otroci, pány své vší cti hod
ným býti považujte. Jhem Či jarmem zove
stav jejich, ješto skutečněještě řetězové hr
del jejich nebyli zlámáni, aby pozdviženě
chodili Lev. 26, 13. Považovali se otrokové
co věc nějaká a co tvorové nižšího řádu, S
nimiž libovolně nakládati možno. Stav jejich
byl ovšem bídný a zášť v nich nejednou po
vstala proti pánům. Obrátivše se na víru
křesťanskou domněli se brzo, že před Bohem
všickni lidé stejnou váhu mají, a že křesťané
co dítky Boží, co vyvolenci a co královské
kněžstvo Boží nekonečně důstojenstvím nad
nekřesťany vynikají, a že tedy oni otroci nad
pány svými pohanskými mnohem jsou vzne
šenější. Přirozeně tu zdráhalo se jim slou
žiti a otročiti pohanům. Tudy jich napomíná
Pavel vší cti hodnými je býti považujte, vše
Jikou čest, kterou jim co pánům povinnijste,
jim prokazujte rádi a z té duše a ovšem tedy
jich poslušní buďte a o blaho jejich a 0 je
jich užitek úsilně starejte se. Samozřejmo
se rozumí, že jim k nepravostem a zbrod
něm úslužni býti nemají. Důvod toho vede

slovy: aby jméno Páně a nauka nebyla rou
hána. Aby lidé nemluvili zle o nauce kře
stanské a o Bohu křesťanův, jakoby rušila
nauka ta řád veřejný a práva lidská, mezi

čeládkami brojila a proti pánům nasazovala.
Jménem Božím se Bůh rozumí, pokud lidem
ve známost a tudy ve mluvu vychází.
Ale 1 otroci, jimž se dostalo pánů vě
řících, snadno připadali na myšlénku, že
nyní pánům svým v náboženských věcech
jsouce rovni jim také na veřejném postavení
rovnými se stali a tudy jim úctu povinnou
odpírali. Těm velí apoštol: Kteří ale věrce
mají pány, nepohrdejte jimi, že bratři jsou,
nébrž ochotnějí otročte. Klade slovo věrce či
věřící pro větší dojem napřed. Křesťané se,
jak dobře víme z listů apoštolských, jmeno
vali vespolek bratři; nazev ten namítá ně
jakou rovnost a jím zdál se zničen rozdíl,
jenž mezi pánem a otrokem jeho se nalezá.
Apoštol tudy učí, že obrácením se na víru
poměrové vněšní se nezměnili a že proto,
poněvadž pánové jejich S nimi Stejnověři
jsou, nemají jich sobě méně vážiti a je méně
ctíti či jak dí jemi pohrdati. Naopak mají
raděj více a lépe jim sloužiti za tou příči
nou, že věret jsou a mlovanci, jenž toho do
brodiní se účastňují. Má otroky ku pilněj
šímu svým křesťanským pánům sloužení po
hnouti ta okolnost, že pánové jejich věrci
jsou, že v Krista uvěřili a že tudyjsou 74
lovanci totiž Boží, jež Bůh v Kristu před
jinými miluje. Nejmenuje pak pány jménem
křesťané, nébrž opisuje slovo to, an vece:.
jenž toho dobrodtné se účastňují. Dobrodiním
rozumí milost tu, kterouž stali se křesťany.
Dí: Otroci služte tím více pánům svojim ne
jenom že co páni toho od nich žádati mohou,
nébrž ozvláště proto, že s nimi stejného ku
křesťanské víře povolání přiúčastněni byli.
Nebo musejí-li pánům pohanským sloužiti a
jich poslouchati, mnohem více poslušenství
toho Bůh od nich ku pánům křesťanským,
jež Bůh zvláště miluje a opatruje, bude po
žadovati. Jiní dobrodiném rozumějí dobrodiní
ode pánů otrokům propůjčovaná a slova ta
takto kladou: jenž dobrodiní mnohých účast
ňují otroky svoje. Jiní dobrodiném službu od
otroků pánům konanou slyší a smysl udá
vají: že ti, jenž službu tu přijímají, věrci a
milovanci jsou. Leč prvnější výklad obyčej
nější jest. Pro důležitost toho předpisu 0
otrocích velí apoštol Timotheovi: Tomu vy
učuj a k tomu napoménej. Nedobře někteří
slova ta k následujícímu verši táhnou.
S tím učením nejední nesouhlasili, jiné
tu od pravého náboženství odchodné ná
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vých slovech Pána n. J. K. a na té, jenž
podle pobožnosti jest nauce, nadut jest atd.
Předvěta jde očividně až do slova nauce a
dověta počíná slovem naduť jest atd. Zdra
vými slovy, jak 1, 10. víme, rozumí pravé a
Dí tudy:
spasitelné učení Páně, jenž čisto a čiro jsouc
3. Jestliže kdo jinak učí a nepře zdraví duše napomáhá a neduhem nepravdy
zkormouceno není. Zdravá slova ta pochodí,
stává na zdravých slovech Pána našeho jak genitivem vytýká, od Fána n. J. Krista,
Jesu Krista a na té, jenž podle pobož buď že bezprostředně jim vyučoval,buď skrze
nosti jest, nauce, 4. nadut jest, nic ne Ducha sv. apoštolům svým je oznámil. Ještě
uměje, nébrž neduže od hádek a slovo pak dálejšími slovesy a na té, jenž dle po
tepectví; z čehož pocházejí závisti, sváry, božnosti jest nauce vyslovuje, co by slovy
zdravými rozuměl, totiž nauku, jenž dle po
ruhoty, podzorové zlí, 5. třenice lidí na božnosti jest, t. j. jenž s pobožností se srov
mysli pokažených a pravdy zbavených, nává, s ní schodna, shodna a srodna jest a
domnívajících se, že těžbou jest pobož ovšem tedy k ní vede a ji podporuje. O
nost. 6. Jest. pak těžbou velikou pobož takovém člověku pronáší apoštol úsudek, že
nost se spokojeností. 7. Nic jsme za jest naduť, t. j. hrdým, vysokomyslným a pyš
ným nechtěje rozumu svého pravdě podro
jisté nepřinesli na ten svět, bez pochyby biti. Nadutost jest, dí sv. Aug., vrozená vada
že také nic odnésti nemůžeme. 8. Ma bludařů. Proto se zdráhal onen biskup, k
jíce pak stravu a oděv, na tom přestá němuž se sv. Monika utekla, se synem jejím
vejme. 9. Nebo kteří chtějí bohatnouti, mladým Augustinem v hádku vydávati pravě,
upadají v pokušení a v osidlo dáblovo že novotou bludů a mládeneckým ohněm na
a v žádosti mnohé neužitečné a škod duť jsa a pýchaje nepoddá šíje své pod siad
ké jarmo pravdy; raděj má zaň se modliti,
livé, kteréž pohružují lidi v zahynutí a velel jí, že časem svým přijde ku poznání,
záhubu. 10. Kořenem zajisté všeho zla do jakých byl bludů zabředl. Domnívá se
jest lakomost, po které někteří se že takový bludař viděti všecko a nadjiné vědou
nouce pobloudili od víry a narazili na vynikati. Avšak vece ap. o něm, že tomu
jinak jest, an nc neuměje a nevěda neduží
bolesti mnohé. 11. Ty ale, Ó člověče a Choruje od hádek a slovotepectví. Nic neví,
Boží, toho utíkej, postihuj pak spraved vece ap., an pravdy nezná a k ní se nehlásí
livosti, pobožnosti, víry, lásky, trpělivo a celé vědění jeho bájkami a bludy, tedy
sti, lahodnosti. 12. Zápasej dobrý zápas věcmi nebytnými a nejsoucími se obmezuje.
víry, dosáhni života věčného, k němuž Ale stav jeho mnohem jest horší, an nedužt
od hádek či od hádavosti a slovotepectví.
povolán jsi, a jsi vyznal dobré vyznání Takové hádky, dí Tertull., bludařských lidí
přede mnohými svědky. 13. Velím tobě muže silné a pevné unavují, nepevné pola
před Bohem, jenž obživuje všecko a Kri pují, přostředné a obojetné s vrtochy pro
stem Ježíšem, jenž osvědčil pod Pon pouštějí. Neduhem, vece, a chorobou myslí
tiem Pilátem dobré vyznání, 14. abys sklíčen jest. Učení pravé zdravým jest a člo
věkovu mysl při zdravotě zachovává; naopak
ostřehl přikázání nepokáleně a bezúhonně lichá nauka porušuje mysl lidskou a zdraví
až do příští Pána našeho Jesu Krista, duchovné jemu odjímá. Nemoc, od níž stůně,
15. kteréžto svými časy ukáže blažený jest hádavost či jsou Aádky a slovotepectví.
a jediný mocnář, král králů a pán pánů, Duše zimnicí unešená a příboji vrátkosti
16. jenž jedin má nesmrtelnost a světlo zmítaná v hádky se vydává, dí sv. Chryso
stom a připodobňuje ji ku člověku, jenž za
obývá nepřístupné, jehož nikdo z lidí mženýma očima na zemi slunka hledá, ovšem
hledy majíce. Apoštol vážíc to na mysli
ustanovil je od toho odvoditi, an mu Se tu
zazdálo, že nejlépe tomu vyhoví, když blu
daře ty, jenž jinak učili, dle povahy vylíčí.

neviděl aniž také viděti může, kterémuž
čest a vláda věčná, Amen.

ho nenacházeje. Slovem druhým, slovoťtepec
tvém, vysvětluje se, jaké hádky se tu míní,
totiž, kdež se nesahá k věci, nébrž o slova

O bludařech mluvě apoštol měl jisté
lidi a jistou zlouku jejich na mysli; avšak
pro ušetření jich podmínečně mluví, an vece:
Jestliže kdo jinak učí a nepřestává na zdra

tahá, tedy hádky ničemné, daremné, zby
tečné, všetečné, z marnosti a přivosti pouze
povstalé, kdež místo důvodů se slovy tepe
a křikotem bojuje, Takové slovotepecké hádky
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nejenom marny a ničemny jsou, nébrž ne
málo také škody po sobě potahují. O tom
dí ap.: z čehož pocházejí závisti, sváry, ru
hoty, podzorové zlí, třenice lidí na mysli zka
žených a pravdy zbavených. Závist, an jeden
nad druhého vynikati nemoha nepřízeň V
srdci k němu pojímá; sváry, an se sváří ve
spolek a hádají a vadí, ne aby pravdu na
lezli, nébrž aby druh nade druha zdál se
býti moudřejším. Ruhoty povstávají také t.j.
náramná tupení a hanění, jimiž hádcové ve
spolek po sobě házejí a připadají ; jiní 0 ru
hotech proti Bohu to berou a počítají sem
rouhavou nauku, že Bůh některé lidi k věčné
zátratě ustanovil, že ji zlo mravné ve člo
věku od Boha pochází, že nemůže činiti nad
sílu přírody atd. Leč zdá se, že obmeze
nější pojem tu na mysli má apoštol. Podzo
rové zlí či zlá podezření, zlí podhledové,
když druh druhovi nejhorší úmysl podkládá.
Třenicemi rozumí spory a rozepře s prud
kostí vedené a to od lidína mysli zkažených,
jenž potratili zdravotu mysli a přímostsrdce,
neduhem zlouk o blahý stav své mysli při
šedše. Z pokažené pak mysli vyniká blud a
tudy přidává slova: pravdy zbavených lidí,
ana pokaženost mysli s pravdou se nesrov
nává. Neřídká pokuta na zlé a zkažené mysli
bývá od Boha seslána ta, že lidé ti docela
pravdu potrácejí, nápotom jenom v bludech
šámajíce. A tu hledají základu na zemi, z
říše duchové vyobcováni jsouce věnují se
hmotě a pobožnost svou za plášť mají, pode
kterým hledí věcí zemských a zisku svého
či jak vece apoštol domnívají se, že po
božnost těžbou jest či obchodem, řemeslem,
t. j. nástrojem a prostředkem, jímž by stat
ků, rozkoší a radostí světa docházeli. Ne
jeden haeretik pokračoval podle toho spů
sobu, jak jej tu Pavel opisuje a jmenovité
nauk svojich a jich rozšiřování užíval k o
bobacení sebe.
Očekávali bychom, že proti takovému
počínání ostře se zasadí; avšak nečiní toho,
nébrž sličným obratem pronáší Pavel vše
obecnou zásadu, spokojenost s pobožností
velikým bohatstvím a velikou těžbou býti
povídaje. Jest pak těžbou velikou pobožnost
se spokojeností. Pobožnost veliký zisk při
náší, ale zisk jiného druhu, než jakého se
bludaři domáhají. Zisk ten záleží ozvláště v
tom, že člověka s tím, Co má a v čem Se

nalezá, spokojeným činí a jmenovitě chudému
chudobu snesitedlnou dělá. O tom přestá
vání na svém vece ap. Fil. 4, 11.: Jd jsem
naučil se na tom, co mám přestávati. Kdo s
tím co má, spokojen jest, králem jest a ten,
jenž ničeho nepostrádá, bohat jest. Ta po
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božnost milost Boží k sobě táhne a člověka
blaženým činí, mnohem jistěji, než stoikové
se toho domíněli o svých mudrcích, o nichž
pravili, že oni sami bobati jsou, ješto ni
čeho nežádají. Čím kdo méně potřeb má,
tím bližším jest bohů, pravili staří pohané a
Lykurg učinil výrok, že stát spartánský je
nom tehdá potrvá, dokavad obyvatelé mírně
se držeti budou. O Paulinovi Nolánském či
Nolském vypravuje sv. Aug. M. B. 1, 10.,
že při obležení města Noly od loupeživých
vojáků se modlil: Pane, nedej mněpro zlato
trýzněnu býti, nebo víš, kde veškeren statek
můj jest, t. v Bohu. Proto napomíná Pán
Mat. 6, 33. hledati království Boží, an
nám ostatek přidán bude. Proto Prov. 30,
8. prosí Agar Boha: Zebroty ani bohatstvé
nedávej mt, uděl toliko potřebných věcí k ži
vnosti mojí.
Příčinu pak, pro kterou člověk na svém
přestávati má, udává ap.: Nic jsme zajisté
nepřinesli na ten svět, patrno, že takémic od
nésti nemůžeme. Důraz leží na slovech po
sledních, že odsud nic neodnesémea té pravdě
věta prvnější předchozí slouží za podkladek.
Všecky věci dány jsou nám jenom ku po
užití za tohoto života, jenž krátek jest. Ka
ždého dne se ujímá částka života našeho a
an rosteme a nás přibývá, ubývá života na
šeho a i0 ten den, jejž nyní trávíme, se
smrtí se dělíme. Sotva jsme jednou branou
do života vešli, již druhou vycházeti přinu
ceni býváme. Tak Seneka. Dva přátelé —
bohatství a příbuzenstvo — člověka na soudu
opouštějí, jediná ctnost mu sudího naklo
ňuje, jak v bájce se povídá. Věčně budou
sloužit, kdož mála užívati nechtí, pravil starý
básník. Nemáme tedy bažiti po mnohu, nébrž
„na mále přestávati, což dálejí přivodí Pavel
ka: Majíce pak stravu a oděv na tom pře
stávejme; v ř. jest futurum přestaneme; leč
nejednou futurum místo imperativu zaujímá.
Sv. Jan Almužník tak rozdával statek svůj
po celý život, že umíraje jenom půl haléře
pozůstavil. Užívá částice pak či ale, poně
vadž protivu toho projadřuje, co bažitelé po
bohatství činí. Příčinu toho na oděvu a na
stravě přestávání udává ap.: Nebo kteří chtějí
bohatnouti, upadají v pokušení a v osidlo ďá-.
blovo a v žádosti mnohé neužitečné a škodlivé,
jenž pohružují lidi v zahynutí a v zdhubu.
M. nebo klade text ř. pak či ale, ješto slovy
témito nějaká protiva slov předešlých se vy
týká. Mluví ke všechněm křesťanům, ovšem
nejvíce ku předstatelům církve. Chtivost zbo
hatnouti odsuzuje, nevšak bohatství; byli za
jisté nejedni největší boháči největšími světci
Trojí věc klade, do níž upadají lidé zbohat,
da?
“
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nouti chtějíce, do pokušení t. j. dráždění ku
hříchům a do mnohých k nim příležitostí.
Druhé upadají do ostdel t. j. těmi příleži
tostmi co nějakými léčkami se zamotávají;
slovem tím pokušba se vyličuje co mocná
drážditelka a nepřítelkyně, jenž člověka ulo
viti hledí. Svobodlivou pak moc svou pokuš
ba ta provodí tím, že člověka vede ve
mnohé zlé žádosti, jakými jsou pýcha, ohý
ralost, prostopášnost a jiné. M. neužitečných
čte ř. t. nerozumných, nemoudrých, poněvadž
vyhovívání jim člověka znepokojuje, o svě
domí dobré a spásu jej připravuje, k čemu
člověk moudrý svoliti ovšem nemůže. Každá
náruživost člověka o rozmysl připravuje. Dí
skodlivými býti ty žádosti a vysvětluje tím
své předešlé o nich slovo. ŠSkodlivost tu
ukazuje, an dí: jenž pohružují v zahynuťí a
záhubu. Dvou těch slov souznačných pro
větší důraz užívá, aneb dle jiných mluví 0
časném i o věčném zahynutí a tudy dvě ta
slova klade. Tudy dí Pán Luc. 18, 24., že
takovým lidem nesnadno jest vejíti do krá
lovství nebeského. Bez trudu, dí sv. Prosper,
a obtíží nedochází se bohatství, bez péče se
nemůže chovati, bez bolesti ztratiti se nedá,
ani bez zlých pochotí držeti. Ostatně slovo
ďábla při slově osidlo nečte řecký text, ač
tím smysl nemění-se; ve zlé žádosti dábel
rejdy a šmejdy své provodí.
Místněji tu po bohatství baživost vyli
čuje udávaje důvod a potvrzujíc toho, co
právě © záhubivosti její pověděl. Vece:
Kořenem zajisté všeho zla jest lakomost, po
které někteří se ženouce pobloudili od víry a
narazili na bolestí mnohé. V ř. t. nemá slovo
kořen artikulu, z čehož jde, že Pavel nechce
vůbec udati, odkad všechno zlo řine, nébrž
jenom co všecko z lakomosti pochází a chce
říci, že veškeři hříchové odtad podpory do
stati mohou. Bias lakomství všeliké zloby
hlavou a náčelím či metropolou, vlastně hla
voměstem nazýval. Nad lakomce, dí písmo
Ecel. 9, 10. nic není nešlechetnějšího, ješto
t duši svou prodajnu má. A již i Virgil
Aen. 3, 57. vece:

T. k bezůhoúnému životti.

klade se místo předmětu, k němuž se žá
dost nese. Z. 105, 14. požšádal žádosti,
t. j. žádaných věcí na poušti. Job. 3, 29.
bázeň, které jsem se hrozil, přišla na mne,
t. j. předmět bázně, věc, které jsem stra
choval se. Tak tuto lakomost se klade mí
sto věcí, po nichž člověk se ulakomuje, mí
sto peněz a bohatství. Kdož těch žádají a
po nich nemírně žedí, ti pobluzují od víry,
jak na př. Jidášovi se stalo, a narazil: na
bolesti mnohé, či jak lépe čte ř. t. probodli,
prokláli, protkli, prorazili se bolestmi mno
hými, ješto vulgáta místo zepiérecav četla
menécneacoav.Jest lakomost či lakomství me

čem nějakým a dýkou, kterou se lakomí
lidé zbodají a bolesti mnohé sobě činí. Bo
lestmi těmi nerozumějí se bázně, péče, bdě
ní a jiné obtíže s lakomstvím přirozeným
během spojené, nébrž mravné zlo, jenž od
tad pochází a především hryzení svědomí
pro to od víry odpadení. Stav sprostý, pěje
Juvenal, jak z něho Augustin přitáčí,
zachoval v čisté mravnosti Latíny
druhdy a dostihnout hříchům nedopustily práce
střech nízkých, spánek krátký a to od vlny
thuské,
rámě tvrdé a velestrmané, blíž města přitahlý
Hanibal a sstouplé kollinské na věži mužstvo.
Teď dlouhého nesem strasť poklidu, nad zbraně

krutší

zmohla se rozkošnost, jenž mstí svět námi
přemohlý.

Vylíčiv apoštol zlé následky lakomosti,
jak se ze zkušenosti naskýtaly, přechází k
Timotheovi napomínaje ho, aby dokonale stál
ku povinnostem úřadu svého. Dí: Ty ale,
Ó člověčeBožt, toho utíkej, postihu) pak spra
vedlmosti, pobožnosti, váry, lásky, trpělivosti,
lahody. Napomínky své vede apoštol v pro
tivě k lidem těm, o nichž předešle mluvil,
že upadli v osidla. Jmenuje ho člověkem
či mužem Božím ne v ohledu soukromém,

jak lidé svatí druhdy pro svatost a svou S
Bohem sstoupilost, ana v nich podoba Boží
se obleskuje, nébrž ohledem na veřejné jeho
co biskupa postavení, ješto místo Boží za
stával a jménem Božím církev spravoval.
K čemu smrtníkův přec úádra neháníš,
V Starém Zákoně obzvláště proroci tak slují
po zlatě tužbo kletá !
3. Reg. 13, 1. 4. II. Petr 1, 21. Dí utíkoj,
Svatý Augustin pak dí: Vykořeň tedy nedí varuj se, aniž dí opusť a ostav, nébrž
lakomost a vštěp v srdce své lásku, nebo utíkej, což mnohem 'větší důraz má. Velí
jako z oné všecko zlo, tak z té všecko do mu čoho, co totiž o lakomosti a o nepravo
bro řine. Pro tu zlou povahu lakomosti se stech odtad vycházejících mluvil, se varovati
děje, co vece dále: po které někteří ženouce a vystříhati, naproti tomu ale postéhati, totiž
pobloudili od víry. Slova po které se táhnou úsilně se snažiti a dychtiti po ctnostech,
k slovu lakomost a rozumějí se tím slovem jichž tu jmenuje šestero. Slovo postíhati
ty, po nichž ona prahne, věci a předměty. vzato od myslivců a nejenom od svatého Pa
Nejednou zajisté v písmě svatém žádost vla Rom. 12, 13. a jinde, nébrž i od pohan
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ských spisovatelů k mravnému účelu se pře
náší. Ze šestera ctností klade napřed spra
vedlnosť, jenž každému co jeho jest dává a
nechává, aniž po cizém baží a lakoma jest.
Ta však spravedlnost musí vycházeti z po
božnosti, t. j. ustavičného k Bohu ohledu a
Jemu se věnování. Leč pobožnosti pravé
dochází člověk z víry v Krista, která, ač
má-li spasiti člověka, musí za družku míti
lásku tu, která nehledá svého, nébrž toho,
což jiným prospěšno jest; slovem láska ve
škera dobročinnost se rozumí. Posléze trpě
bvosti a lahody mu píleti náleží, trpělivosti,
aby strasti a svízely mile snášel, když na
něho dotírati budou, a lahody, aby nerozpa
loval se hněvem, aniž příkře sobě vedl, když
jiné kárati má a napravovati. Někteří ctno
sti ty úzce přilípají k slovům apoštola o la
komosti praveným jenom v ohledu k ní je
pojímajíce; než lépe jest ctnosti ty vůbec
bráti, jak jsme my vyložili. Patrno to i ze
slov jeho dálejších, kdež vzbuzuje Timothea:
Zápasej dobrý zápas víry. Pavel nejednou
život křesťanský k boji, k půtce a zápasu
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jedním podnětem půtku dotčenou podnikati
se vší statečností. Druhý toho důvod jest
obsažen ve slovech následujících: A vyznal
jsi dobré vyznání přede mnohými svědky. Je
što slovo vyznání v řeckém textu artikul má,
tudy se jisté a zvláštní vyznání tu slyšeti
musí. A poněvadž jej k dobrému vedení
úřadu biskupského vede, tedy nerozumí se
vyznání víry při křestu učiněné, nébrž to,
jež vyjádřil při svém na biskupskou důstoj
nost povýšení a posvěcení. Stalo se to přede
mnohými svědky, ješto dílem biskupové svě
titelé, dílem lid při tom vyznání přítomen
byl. Tak podnes biskupové a správcové
církví jednotlivých vyznání víry vykonávají
či skládají. Jiní za to mají, že se táhne
apoštol k vyznání od Timothea v něja
kém pronásledování učiněnému, což nepo

dobno.
Vede sobě apoštol ve všech těch na
pomínáních co statný vůdce a co udatný
bojovník. Čím ale blíže se béře ku konci
svého listu, tím dojímavější se stává řeč
jeho. Pro zvýšení dojmu toho užívá nějaké
přirovnává 1. Cor. 9, 25. Fil. 1, 30. a j). a zápřísahy, an vece: Velém tobě před Bo
již výše 1, 18. jsme opět to pozorovali. Na hem, jenž obživuje všecko a Kristem Ježíšem,
pomíná, aby Timotheus ctnostmi jmenova jenž osvědčil pod Fontiem Pilátem dobré vy
nými se ozbroje běh života svého dobře vy znání, abys ostřehl přikázání nepokáleně u
konával. Život ten podoben zápasu na 0 bezúhonně až do příští Fána nušeho Jesu
kole a ovšem všechněm křesťanům bojovati Krista. "Takovým přísaháním přičiňuje apo
náleží, ale nejtužší boj a zápas s nepřátely štol napomínáním svojim větší důraz; ač
vněšnými i vniternými musejí podstoupati toho důrazu nepotřeboval Timotheus, potře
předstatelé církve. Sluje zápas ten zdápa bují ho ti, jenž v církvi dosahují důstojen
sem víry, poněvadž víra předmětem jest ství biskupského. Dvojí pobudku předvádí,
boje toho, jenž hájena a chráněna býti mu aby pohnul Timothea k tomu, k čemuž ho
sí, aby lidé ti S nimi spaseni býti mo pobídá. První jest, že ho zaklínpá Bohem
hli. Tak bojovali Machabeové, dí Chryso obživovatelemveškerenstva; činí zmínku ob
stom; choulostiv jsi, myslíš-li že Život bez živování, ješto byl o věčném životě mluvil,
boje splyne a bez půtky-li vítěziti hodláš. ač také v tom vězí nepřímý podnět pro víru
Napni síly, udatně se potýkej; pohlídej na smrt podstoupiti, an v slově odživovatel se
úmluvu, ve kterou jsi vnikl, výminku, pode připamatování na vzkřes Páně nalezá. Druhý
kterou jsi přijat byl a službu, ku které ses podnět béře od Krista Fána, jenž osvědčil
pod Ponťiem Pilátem dobré vyznání. Táhne
připojil.
Zápas ten ale neděje se darmo, nébrž se k tomu vyznání, o němž Jo. 18, 31.,
odplatou jeho jest život věčný. I napomíná že pravil Pán před Pilátem: Já jsem se k
apoštol Timothea: uchop, dosáhní života věč tomu narodil a proto přišel, abych svědectví
ného, k němuž povolán jsi a jst vyznál dobré vydal pravdě. Každý, kdo jest z pravdy,
vyznání přede mnohými svědky. Dosáhni či slyšé hlas můj. Nedí vyznal dobré vyznání,
uchop, totiž uchvať, uchyť, uchop myslí, du jak pravil o Timotheovi, nébrá dí o Kristu
chem a vůlí život vyšší, pravý a nekonečný, Pánu, že osvědčil vyznání dobré, poněvadž
jehož jsme Kristem účastnýmise stali. Před Pán vyznání své ústně před Pilátem učiněné
stavuje se život věčný co odplata za statné osvědčil utrpením a smrtí svou a spečetil
sobě na okole v zápasu. počínání a uchope i potvrdil krví svojí. Proto církev o Kristu
ním se znamená, aby sobě život věčný skutky pěje v hymnu: Králi slavný Božích muč
svými co účel všeho svého snažení položil. ňů! Někteří vůbec o vysvědčení pravdy vy
Povolání jsou k životu věčnému všickni lidé kládali slova apoštola, leč artikul v řeckém
2, 4., obzvláště ale ti, jenž jiným předkují, textu ryxa4rv óuwol,ukazuje, že Pavel jisté,
jak kněží a biskupové. Povolání to má býti určité a jednotlivé vyznání na mysli má; Aa
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tudy místo pod Pilátem nejedni překládají u jest B., jenž absolutně jest neodvislým a
Piláta, před P.
absolutně vším vládne a všemu panuje, vše
Takto apoštol Timothea Bohem a Kri mocným jsa. Pro větší důraz a pro lepší
stem zapřisáhnuv již předmět svého napo vytknutí všemocné vlády Boží přičiňuje ně
menutí vystavuje řka: abys ostřehlpřikázáná kolik výrazů zova Boha: králem králů a pánem
nepokáleně a bezúhonně do příší Pána na pánů £. j. svrchovaným králem a pánem, před
šeho Jesu Krista. Přikázáním očividně roz nímž všeliké království a panství mizí a v
umí to, co 1, 5. totiž nauku křesťanskou co niveč upadá. Zdá se nejedněm, že ta slova
stálé pravidlo, podle něhož se říditi potřebí. jsou vzata z hymnu nějakého a že měla o
Má pak ostříci či zachovati přikázání nepo zbrojiti Timothea proti útokům gnostiků a
káleně a bezúhonně, aby nauka žádným ka svízelům od pronásledovníků povstalým. Praví
lem £. j. bludem se nenaprznila a tudy ú dále, že Bůh jedin má nesmrtelnost totiž od
honě a pomluvě nepodpadala. A zachovati sebe a ze sebe, ze své bytnosti, ješto anjelé
má nepokáleno a bezúhonno naučení to až a lidé ji od Boha mají; slovem jeďin či sám
do příští či do zjevení, do slavného, světlého vylučuje všechny tvory. Samozřejmě to platí
zjevení Pána Jesu Krista, když přijde totiž, 1 o Synu a Duchu sv. co rovnobytných oso
aby soudil, obdán jsa obory anjelů a odín bách. Ještě dí, že obývá světlo nepřístupné.
jsa velebou veškeré slávy svojí. Mat. 24, Jak čteme Ex. 20, 21. ps. 96, 2. tedy mrá
30. Nedí až do smrti své, nébrž až do zjevu kotou a oblakem obdán jest Bůh, tuto dí
Páně, poněvadž nehledí k Timotheovi jedině, ale, že ve světle nepřístupném bytuje. Totiž
nébrž také vůbec ke všem časům budoucím ; světlo to tak obleskuje člověka, že mu ve
nám ovšem stačí, zachovati sebe nepokáleny škeren zrak pochází a že tudynic viděti ne
a bezůhonny až do smrti, ale veškerá cír může. Světlem rozumí světlo nestvořené, ne
Kev, jejímž údělným předstatelem a před výslovné a nedomyslitedlné rozumu lidskému.
stavitelem byl Timotheus, povinna nauku Tudy nepřístupno jest to světlo každému
Páně co skladež a odkaz Páně bez proměny zraku, tudy také žádný smrtelník za toho
a poskyrny až do druhého příchodu Páně věku Boha neuzřel, aniž uzřítťí může, jak i
dochovati. Ješto ale apoštol o příští Páně Jo. 1, 18. 1. Jo. 4, 12. praví; ovšem ale
mluví, tudy místněji opisuje to příští, pře druhdy v nebesích lidé čistí po odhalení zá
vojů tohoto života Boha spatří Mc. 5, 8. 9v.
chodě tím ve slávosloví čili doxologii. Praví:
Chrysostom praví: Zdali tedy místem obme
Kteréžto svými časy ukáže Bůh, t. j. kteréžto
příští dobou svou určitou vyvede a vyskyt zen jest Bůh, ješto se ve světle přebývati
ne, propůjčí, spůsobí, na odiv vynese a vý opraví? Odstup to. Nedí to ap., abychom tak
staví a mu veřejně vystoupiti dá; tak mluví smýšleli, nébrž aby vyjádřil, že bytnost Boží
ohledem nynějšího Krista Pána utajení a nepochopitedlna jest; a v nepřístupném svě
ukrytí, an ovšem až do času všeobecné ná tle ho přebývati praví takto věc vystavujíc,
pravy v nebesích ostávati musí Act. 3, 21. jak mu možno bylo.
Přičiř
druhdy ale Bůh pošle ho opět na svět. Act. čenou, an dí: Kterémuž česť a vláda věčná
amen, t. j. jehož všickni národové a tvorové
3, 20. Časy svými t. j. 2, 6. od Bohaurči
tými a ustanovenými, když se časové poha ctěte a jehož vláda všady se uznávej a Vy
nův naplní Luc. 21, 24., o nichž praví Act. znávej. Viz 1, 17.
1, 7. k apoštolům, že jim nenáleželo dově
Výšeji 9. v. jednal o. nepravostech, jenž
díti se o době té. Ukáže a vyjeví Bůh to vynikají z lakomství a z dychtivosti po bo
příští Páně.
hatství. I vidí se mu k závěru podotknouti
Leč Pavel neklade Bů4 slovo prostě, něčeho o samých boháčích, ješto s bohat
nébrž vylíčením nějakým či výlikou nějakou stvím nejedno nebezpečí spojeno jest. Tudy
opisuje jméno B. řka: Blažen a jediný moc praví:

nář, král králů a pán pánů, jenž jedin má

nesmrtelnost a světlo obývá nepřístupné, jehož
nikdo z lidí neuzřel, amž uzřítí může. Čelou

řadu přívlastků Božích shrnuje, dílem aby
pocitu pobožnosti své a neobmezené své
klanby vyhověl, díl aby slavně skončil řeč
svou, díl aby tím porazil zlouku těch, jenž
povstávali gnostiků, Zove Boha blaženým 1,
11., jenž jest pramenem blaženosti všeliké
sám ničeho nepotřebujíc a všechny tvory
oblažujíc, Mocnářem a to jediným mocnářem

17. Bohatcům toho světa přikazuj
nesmýšleti vysoko, aniž doufati v neji
stotě bohatství, nébrž v Bohu živém, jenž
poskýtá nám všechny věci bohatě ku
požívání, 18. dobře činiti, bohatnouti v
dobrých skutcích, štědrými a sdílnými
býti, 19. skládati sobě základ dobrý k
budoucnu, aby dosáhli pravého života.
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20. O Timothee, zálohu ostříhej chráně
se nepobožných novot, slov a sporů li
chojmenné vědy, 21. ku kteréž někteří
se přiznávajíce od víry odpadli. Milost
s tebou, Amen,
Dyojím bohatstvím lidé tuto bohati jsou,
jedni bohatstvím tělesným, dočasným, zem
ským, druzí bohatstvím pověčným, nebeským.
Učí apoštol, jakby lidé dočasného bohatství
svého k dojití věčného a nebeského bohat

hojně se o statek s chudými sdělujíce. Ve
selého dárce miluje Bůh, vece ap. 2. Cor.
9, 7. Velí tedy, aby bohatci ne ledabylo do

brodiní činili, nébrž jak oplývají
statkem, aby tak oplývali dobrými
Kristus Pán velí Luc. 16, 9. činiti
čely z bohatství a o Tabitě Act. 9,

dobry a
skutky.
soběpřá

36. praví
písmo, že byla bohata ve skutcéch dobrých,
které vykonávala. Méně vhodně někteří m.
sďálnými kladou vlídnými, zbytedlnými. A ta

kovým-li spůsobem se bohatci chovati budou,
dostane se jim toho, co dále ap. praví, ná
ství měli užívati. „Bohatcům toho světa t. j. sledek zbožného života udávaje: skládatt,
jenž bohati jsou ve věcech k tomuto světu sbírati sobě základ dobrý ku budoucnu; sklá
náležitých, přitazuj nesmýšleti vysoko; vyso dati základ či sbírati základ jest obižné a
komyslnost, pýcha a odtad povznikající 080 mízné rčení značíc, že si bohatcové sdílno
bivost, domýšlivost a drzost často se s bo stí a štědrotou shromažďují poklad, jenž do
hatstvím pojí a sv. Aug. praví, že pýcha brým základem a podkladem bude budoucné
jest ten červ, jenž bohatství nakažuje, jak jejich blaženosti. Blaženost se tu vystavuje
ovoce nejedněmi červy se kazí. Nemají bo co stavba a budova, kterou sobě každý člo
hatei dále doufat, či jak v ř. t. naději slo věk strojí podle slov Páně Jo. 14, 2., že v
ženu míti v nejistotě bohatstvá; mohl říci v nebesích jsou příbytkové mnozí. Dí, aby do
nejistém bohatství, ale vyrčení ono důrazněji sáhli pravého žťvota, poněvadž v blaženosti
vyličuje nejistou povahu bohatství, jeho vrát věčné pravý život lidský záleží. Z čehož jde,
kost a vrtlavost a rozvlečitedlnost a padkost. že ovšem člověk sobě záslahy shromážďovati
Nédrž mají svou nadějí utkvíti a ustrnouti může a že každý člověk sám k ubudování
v Bohu živém,jenž poskýtá nám všechny věci toho příbytku věčného v nebesích ruku při
bohatě ku požívání. Dí živém, jenž vezdy ložiti musí.
Nemůže pak apoštol dokončiti listu ne
žije, působí a požívati se dává, aniž člově
kovi odejmut býti může, ovšem sám-li člověk opětujíc výstrahu, kterou hned na počátku
se ho nespouští. Slova v živém nečte ř. t. listu byl položil, totiž výstrahu proti blu
Důvod toho, že mají naději skládati v Bohu, dařům a bludnému jejich učení. Na tom nej
chovají slova, jenž poskýtá t dává a uště více mu záleželo a tudy vroucným a důraz
dřuje nám všechny věci bohatě. Dí nAovaieg
bohatě a nedí hojně, aby samým výrazem k

věčnému bohatství odkazoval a připomenul,
že veškero to bohatství od Boha pochází a
že tudy jím pýchati nesluší. Ku požíváné
dává a ne tedy ku ochraňování a shromá
žďování. Jsme jenom prozatímní užívatelé a
sluší, abychom tomu, od něhož věci ty máme,
je vraceli, ovšem pak netoliko k užívání
vlastnímu, nébrž i lidí jiných, A o tom,jak
by bohatstvím svým se i jiným lidem měli
propůjčovati, otvírá se apoštol v dálejšku od
záporných pojmů ku kladným přechodě. Dí:
Dobřečiniti, ne tak dobrodiní prokazovati a 0
statek s chudými se sdíleti, o čemž ihned
klade, nébrž vůbec dobře a Ssvatě se cho
vati; ovšem ale povinnost chudobu podpo
rovati se zavírá ve svatém životě bohatcově.
A tudy se to chudým propůjčování rozumí
také při výrazu, jejž dokládá bohatnout: v
dobrých skutcích. Ale hlavitý záměr apoštolův
čelí přiměti bohatce, aby zásluhami bohatli
a věčného bohatství si dobyli. O štědrosti a
sdílnosti zvláště poroučí, štěďrými a sdílnými
býti jim veleje, t. aby rádi dávali a Sice

ným oslovením počíná:
© Timočthee,zálohu
ostřez, ostříhej, a0r. pvlačov chráně se svět
ských novořečí. Zálohem se rozumí uložená
a svěřená věc, kteráž, jak se 2. Tim. 1, 12.

14. dovídáme, Timotheovi byla svěřena a
dobrým zdálohemsluje.

Zálohem

tím neroz

umějí se ani předpisové listu toho, aniúřad
biskupský, nébrž rozumí se nauka, jenž Ti
motheu co nějaký sklad a poklad a co ně
jaký pověrek, svěrek, odkaz či nějaká zá
stava od Pavla dána a svěřena byla, majíc
od ruky do ruky na potomstvo býti podá
vána. Kdo věc v zástavu béře, ten povinen
ji docela a bez vady zacbovati, aby nic ne
zahynulo a nic se neporušilo z ní; tak bi
skup povínen bdíti, aby nauka Páně v ni
čem úštěrbku, proměny a úchabku nedošla.
To zachovávali v církvi biskupové právě ka
toličtí, jak i na sv. Basiliu nadarmo císař
Valens se domáhal, aby od přísnéhovíry dr
žení poustoupil; dosáhl odpověď, že nemů
že ani sylaby dáti porušiti a tu raději smrt
podstoupiti, než za nehýtek ustoupiti sluší.
Ostřez tobě svěřeného zálohu, vykládá Vin
cent Lirinský, proti zlodějům a pro nepřá
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tely, aby nemohli, an lidé spí, koukolu do
pšenice nasáti. Zálohem zajisté jest, co tobě
svěřeno, nevšak co jsi vymyslil, ty strážcem
jsi a opatrovníkem, nevšak vsnovatelem a
nálezcem. Ostřez zálohu t. j. zachovej hřivnu
víry nedotknutu a neporušenu. Zlato jsi ob
držel, zlato odevzdej, nepokládaje olova neb
mědenic nějakých; čemu ses naučil, tomu
vyučuj, na to ustrojuj, vysvětluj tak, abys
neučil novým věcem vnově je pronášeje.
Spůsob, jakým zálohu ostříci, udává ap. do
kládaje: chráně se světských movořekostí a
sporů lichojmenné vědy. Novořekosti jsou no
vosti ve věcech, řečech a naukách, jenžto
se starobylosti příčí a s ní se potýkají. Co

žvásty a žvání a brebencování znamenajíc.
Vysvětlujíc slovo to a je místněji líče na
zývá odpory lchojmenné vědy. Odpory slují
zásady a nauky a stanovy, kterými bludaři
nauku církve popírali a jí odpor kladli nové
jí odporné učení stanovíce. Věda či gnósa
jest milodar Ducha sv. 1. Cor. 12, 8, 14.
8., jímž pronikáme podstatu víry a souvis
lost věcí Božích prozíráme. Takovou vědou
se honosili bludaři tehdá povstalí a tudy se
gnostiky či vědci jmenovali, jakoby oni nad
jiné rozumem vynikali vědou nauku Krista
pochopujíce, an ostatní lidé vírou ji pojíma
jíce jenom věrci ostávají. Leč ta gnósa je
jich nebyla leč sněním nějakým a nijak jména
jste slyšeli z počátku, u vás ostávej, vece Sv. svého nezasluhovala. Tudy ji apoštol zove
Jan 1. Jo. 2, 24. Všeliké bludařství pro no hechojmennou,jenž na licho a neprávě vědou
vořekost a odstoupení od starobylosti blu se jmenuje a bez práva osobuje si názvu
dařstvím jest. Já své evangelium pravým toho. [ vypisuje následky, když kdo se ta
býti soudím, vece Tertullian, Marcion svoje kového domnělého vědění přidržoval: Ku
evangelium pravým býti klade; kdož nám kteréž vědě někteří se přiznávajíce od víry
Tozeznání učiní? Starobylost, odpovídá. Při se odšinuli, vyštěrbili, vyšinuli se z dráhy,
dává ap. světských novořekostí, t. j. nesva kterou pravá víra ku pravdě vede a na vý
tých, nepobožných, světáckých, odchodných myslech a sněních se octli. Děje se nejed
od účelu, k němuž víra svatá se vede. Sv. nou vysokomyslným a domýšlivým lidem, že
Aug. z toho dovodí, že se v církvi nevyho chtějíce vyššími nad jiné lidi býti, z víry vy
stují nové výrazy a nová pojmů pojmeno padají, jenž má býti svrchovaným záměrem
vání, když toho potřeba vymáhá, aby jedním při veškerém vědění, tak aby veškery vědy
slovem se nauka úsečně vyjádřila. Řecký k lepšímu jí poznání a pochopení sloužily.
text m. xawogovi« čte xevogpovíe marnořeko
Končí list žehnaje a všeho dobra že
sti, darmomluvnosti, darmotlachy, prázno laje: Milost B. s tebou. R. text čte s vámi,
zvuky; čtení to veškerou gnostikův slibnou tak že se ap. slovy těmi k celé církvi obra
a nádhernou nauku za pouhé klepy a trepy cuje, celou církev v lásce objímá a jí všeho
vyličuje. Viz 1, 6., kdež soujmenné slovo dobra ozvláště duchovního přeje.
pazesoAoviepřichází, marné brepty a trepty,
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List II. k Timotheovi.
I.

O městě, kde list tento psán byl,

snadno jest určitou odpověď dáti, ješto z
nejednoho místa 1, 8. 10. 2, 5. 4, 16. vy
svítá, že se apoštol při vyhotovování listu
našeho ve vězení a sice v Římě nalezal. O
tom tedy nemůže pochybnosti býti a tudy
se v tom stejně všechny kritiky nalezati shle
dáváme.
II. Ale Které zajetí se tu rozuměti mu
si, první-li čili dřuhé? Nejedna okoličnost
zdá se svědčiti, že list ve zajetí prvním psán
byl. Na počátku zajetí toho nebylo Timo
thea u Pavla v Rímě, když list k Efešanům
psal. V listu našem 4, 21. ho apoštol k
sobě volá a velí, aby k němu před zimou
dojíti pospíšil. Tudy jej také skutečně v
Rímě u Pavla vidíme při hotovení listů ku
Kološanům, Filipanům a Filémonovi daných.
Totéž má platnost o Markovi. O něm se

v listu k Efešanům nezmiňuje, ale v listu
našem 2. Tim. 4, 11. dává apoštol rozkaz,
aby Marka s sebou do Římapřivedl, a tudy
Marka při Pavlovi vidíme v listu Kol. 4,
10. a Filem. 24. Konečně, abychom ještě
jeden zdánlivý důvod uvedli, Tychikus, po
němž apoštol list k Efešanům psaný poslal
Efeš. 6, 21., skutečně v našem listě 4, 12.
se do Efesu vyslaným býti praví. A nadto
1 Lukáše, jenž Col. 4, 14. v prvním zajetí u
Pavla byl, také v našem listě u něho nale
záme 4, 11.
Avšak nemůže přes to přese všechno

list náš v prvním zajetí psán býti, ješto
celá povaha listu a okolnosti v něm vlád
noucí té domněnce odporují. Stěžuje sobě
apoštol 4, 14. do Alexandra kotláře, že mu
mnoho zlého učinil; to na Čas pozdější u
kazuje. Dále velí 4, 13. v našem listu, aby
mu Timotheus tlumok či plášť a spisy a
knihy, jež v Troadě ostavil, s sebou donesl.
Již pak otázka vzniká, kdy věcí dotčených
v Troadě zanechal? Stalo-li se to před
prvním zajetím asi leta 58., kterak Pavel
teprv po pěti asi létech roku 62. potřebných

v v
těch věcí sobě žádá? Ovšem ale snadně
pochopíme tu žádost, jestliže Pavel po svém
prvém zajetí do Troady přibyl a odtad se
do Říma podal ustanoviv, aby věci ty dobou
krátkou jemu do Říma poslány byly. Dále
čteme 4, 20., že Erastus zůstal v Korintě
a že Trofima zanechal apoštol nemocného v
Milétě. Ani tato ani ona okolnost, ani také
sama ta okolností těch zmínka nepřipadá k
dobám prvého zajetí. Na cestě z Česarey
do Říma Pavel ani v Korintě ani v Milétě
se nestavoval, a Troma nalezáme Act. 21,
29. s apoštolem v Jerusalémě, tak že ovšem
před zajetím Pavla v Milétě ostati nemohi.
Mlčíme o tom, že by zpráva taková po čty
rech aneb po pěti letech pozdní a ovšem
zpozdilou byla. Vysvítá ze slov, jež čteme
4, 13. 20., že Pavel do Říma na Troadu,
Milét a Korint putoval, což ku prvnímu za
jetí římskému nedopadá. Nad to pak osnova
a tresť listu vymáhá, abychom jej do po
zdější doby položili. V prvním zajetí okol
nosti jeho byly jasny a apoštol doufal na
jisto, že opět propuštěn buda církve, jež za
ložil, navštiví Fil. 3, 24. Filem. 22. Ale v
našem listu vidíme jej co zločince strádati
2, 9., mnozí ho opustili 4, 16., an se v ne
bezpečenství sirti nalezá 4; 17. a také na
jisto smrt očekává k budoucí odplatě pro
hlédaje 4, 6—38. 18. Tudy s Eusebiem hi
storikem h. e. 2, 22. za to máme, že list
náš v druhém zajetí římském nedlouho před
smrtí Pavlovou 4, 8. psán byl asi l. 67.
III. Což ale přimělo apoštola, aby list
ten druhý Timotheovi napsal? Z listu sa
mého vidíme, že stav Pavlův tehdá nad míru
zlým byl. Alexander kotlář 4, 14. proti
němu mluvil, Asiané ho ostavili, Trofimus
byl nemocen, všickni se od něho vzdálili,
tak že sám a opuštěn se nalezal jediného
Luku u sebe maje 4, 11. 16. V tom svém
opuštění zatoužil apoštol po Timotheovi, dí
lem aby potěchu z přítomnosti jeho Římané
čerpali, vidouce že tak věren a přítulen 0
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stává apoštolu .a učiteli svému, dílem aby
mu ústně věci nejedny na mysl a srdce po
ložil, jenž do sebe svrchovanou měly důle
žitost. Ale poněvadž se ovšem přihoditi
mohlo, že Timotheovi nehned na cestu do
Ríma se vydati lze bylo, tudy apoštol již v
samém listu mu ty předůležité věci otvírá
a předpisy mu dává, jenž k úřadu pastýř
skému čelí. "Tudy účel listu našeho dvěma
částkama se zanáší, jednou, aby ku Pavlovi
do Ríma přibyti hleděl, druhou, aby biskup
ský úřad dokonale vedl a se všemožnou si
lou novým bludům odpíral.
IV. Výzírá ten záměr ze samého vdsa
hu. Pozdraviv Timothea a za jeho upřímnou
víru díky vzdav Bohu 1—5. napomíná ho
znova ubuditi v sobě milost při ordinaci
obdrženou a statečně zápas pro evangelium
podnikati 6—12., obzvláště ale podání po
svátné čistě a věrně chovati 13—15. tím
více, an někteří Asiané mimo Onésifora se u
víře zvrtlali 16—18. Má se Timotheus zmu
žitl a spolu pečovati o statné a zdatné uči
tele a kněží 2, 1. 2. a ku pobudce odka
zuje na odplatu 3—7. a ku vzkřesu Páně a
ke vlastním svým příhodám 8—13. Alei
sporů vystříhati se mu poroučí a hádek s
bludaři 2, 14—21. a pochotí mládenčích 2,
22.; odpůrce víry lahodou získati má raději
2, 23—26. K budoucnu zrak obrátě při
pravuje ho na časy zlé a mravně zamřelé,
zkaženost tu co výsledek nemravných bludů
vystavujíc 3, 1—9. a Timothea pro věrnost
jeho chvále 3, 10—13. a ho ku přítomnosti
se vrátiv napomínaje, aby vytrvával při na

uce jemu svěřené a písmy svatými stvrzené
3, 14—17. Dále znova jej zapřísahá, aby
povinnosti své svědomitě plnil zlým časem
vésti se nedávaje a sice tím více, ješto on
sám brzo z okolu odstoupí smrt pro evan
gellum podnikna 4, 1—8. Následují potom
9—22. rozličné rozkazy 0 osobách, mezi ni
miž hlavit jest onen o přibytí Timothea do
Říma, rozličná návěští a pozdravení.
V. Nikdá se v církvi Boží nepochybo
valo, že list ten oďe Pavla pochází a v čiré
přesnotě se zachoval. Již Irenéus 3, 3. 3.
se ňa list náš odvolává o Línovi pravě, že
ho Pavel připomíná, což děje se 2. Tim. 4,
21. Po něm Klement AI. uvádí str. 4, 7.
výroky z našeho listu o tom, že jsme nedo
stali ducha otrockosti a že Se nesluší sty
děti za svědectví Páně, což stojí 2. Tim. 1,
ď. 8. Tertullian — abychom třetího svědka
ještě uvedli — táhne se výslovně (praescr.
25.) k slovům 2. Tim 1, 14., aby dobře zá
loh zachovával. Eusebius konečně list náš
mezi povšechně uznané klade. I uspořujeme
Sl právem zmiňovati se o pochybnostech, se
kterými se lehkovážní kritikové vytasili, ješto
na niveči osnovány jsou.
List náš podobá se odkazu a zdávětu
apoštola. Hlavitá pravda, jenž se tu jasně
projadřuje, jest, že nauky Páně co zálohu se
vší bedlivostí ostříhati potřebí. Spočíval po
svátný klid na tváři Pavlově, když spisoval
list ten; ačkoli péče o nauku Páně nemálo
naň doléhala, jednak důvěra v konečnéví
tězství pravdy Boží blahodějně působí na
toho, kdo čte posvátné ty řádky.

Hlava I.
zkazil zajisté smrt, na světlo pak vý
vedl život a neporušenost skrze evan
gelium, 11. jehožto ustanoven jsem já
kazatelem a apoštolem a učitelem po
hanů. 12. Pro kteroužto příčinu také
toto trpím, ale nestydím se; vím zaji
sté, komu jsem uvěřil a jist jsem, že
1. Pavel apoštol Ježíše Krista mocen jest záloh můj zachovati až do
skrze vůli Boží pro přípověď života, onoho dne.
13. Vzor měj zdravých
jenž jest v Kristu Ježíši, 2. Timotheovi slov, kteráž ode mne jsi slyšel u víře
nejmilejšímu dítěti, milost, milosrden a lásce v Kristu Ježíši. 14. Dobrého
ství, pokoj od Boha Otce a Krista zálohu ostřež skrze Ducha svatého, jenž
Ježíše Pána našeho. 3. Díky činím Bo přebývá v nás.
hu, jemuž sloužím od předků ve svě
Pavel přičiňuje hned na počátku listu
domí čistém, že bez přestání mám te svého název a titul apoštola Ježíše Kristu,
be v paměti na modlitbách svých duem aby proti těm, s nimiž má Timotheus činiti,
i nocí, 4. žádaje tebe uzříti pamětliv tomuto byla po ruce zbraň, kterou by na
jsa slz tvojich, abych radostí naplněn pomínky a rozkazy své zastávati mohl; pro
byl, 5. rozpomenuv se na tu, jenž v ti vážnosti apoštola jenom holá nevěra se
vzpouzeti mohla.
Přičiň
tobě jest víru nelicoměrnou, jenž i pře stal se apoštolem ne nějakým se nabízením,
bývala nejprvé v bábě tvé Loidě a v ne nějakým se vetřením, ne pro své zásluhy,
matce tvé Eunice, jist pak jsem, že i nébrž skrze vůli Boží, povolán byv zvláštním
v tobě. ©. Pro kteroužto příčinu při povolením k tomu důstojenství. Leč o tom
pomínám tobě, abýs rozněcoval milost již výše jsme se nejednou zmínili, ješto a
poštol téhož řeku užívá v jiných nejedněch
Boží, jenž jest v tobě skrze skládání listech, jmenovitě v listu I. Kor. 1, 1., v
rukou mojich. 7. Nebo nedal nám Bůh listu Il. Kor. 1, 1. jakož i v listech k Efeša
ducha bázně, nébrž moci a lásky a nům a Kološanům daných. Zvláštní ale v
střízvosti. 8. Nestyď se tedy za svě listu našem doklad se nalezá, jímž účel apo
dectví Pána našeho ani za mne vězně štolství vytčen jest. Stává se to slovy: pro
připověď života, což se k slovu apoštol táhne.
jeho, nébrž spolustrádej pro evangelium Dí tedy, že se mu dostalo apoštolství, aby
podle moci Boží, 9. jenž nás spasil a lidem připovídal, t. j. opovídal a přisliboval
povolal povoláním svým svatým a ne život v Kristu Ježíši, jenž v Kristu Co v ŽÍ
podle skutků našich, nébrž podle úlohu dlu se nalezá a jehož všecky, kdož v něho
svého a (podle) milosti, jenž dána byla uvěří, přiúčastniti hodlá. Zivotem slyší jak
jinde stav člověka dokonalý a ovšem nepo
nám v Kristu Ježíši před časy věčitými, rušený a tudy při padlém člověku stav Du
10. zjevena však byla nyní ukázáním chem svatým očistěný a posvěcený a obla
se Spasitele našeho Ježíše Krista, jenž žený, ovšem tedy Život věčný, což již ze
Předeslav 1. 2. pozdravení svou k Timotheu
lásku jevé 3—5. a napomíná ho 6. 7.,
aby milost Boží v sobě vzbudil a aby
8— 14. evangeltum směle kázal, jalk od
něho vyučen byl. Posléze 15—18. jedná
o některých, kteří ho opustili a chvá
věrnost Onésiforovu.
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slova přípověď plyne, jenž se toliko k životu
blaženému a věčnému odnášeti může. Sv.
Zlatoúst praví, že Pavel tu zmiňuje o věč
ném životu pro posilnění a ukřepení Timo
thea v neustálých, jež mu podnikati náleže
lo, bojech a svízelech. Píše pak Timothcovi
nejmilejšímu dítěti; tak jej zde oslovuje, an
v prvním listu jej přesným či pravým dítě
tem či synem nazýval. Proč tak činí apo
štol, o tom se dohadují vykladači; jedněm
zdálo se, že neužívá Pavel slova pravý čl
přesný proto, že Timotheus nedosti vážně
sobě počínal při hájení víry proti Gnostikům
tehdá právě podešlým; druhým se vidí právě
na opak, že apoštol pěstěněji a něžněji mluví
tuto slova nejmilejší či rozmilý užívaje, než
v listu prvním to učinil slovem přesný. My
obojí té postřety o své váze necháváme.
Zelá pak tomu milovanému dítěti svému mi
lost, milosrdenství, pokoj od Boha Otce a
Krista Ježíše Pána našeho. Přičiňuje i tu
milosrdenství ke dvěma v jiných listech po
loženým slovům milost a pokoj, ješto před
statelům církve zvláštního milosrdenství po
třebí jest pro veliké odpovídání, jenž na ně
složeno. Leč o tom viz 1. Tim., kdež i vy
kládá se, jak sličně a vhodně všechna slova
tu od ap. se pokládají.
Jakož obyčejně v Jistech svojich Pavel
počíná list svůj po ukončení pozdravu s dí
kami k Bohu, an vece: Díky činím Bohu,
jemuž sloužím od předků ve svědomí čistém,
že bez přestání mám tebe v paměti na mo
dlitbách svých dnem %inocí. Vyjadřuje díkami

těmi nejenom vděčnou k Bohu mysl, nébrž
také velikou svou k Timotheovi lásku, ješto
netoliko naň pamětlivým se býti praví, nébrž
i za to na něho pamatování Bohu děkuje.
Tak totiž vykládají se slova ta dle Vulgáty,
jenž řecké slovo og překládá slovem guod
a dle Chrysostoma, jenž praví, že to slovo
stojí místo 07. udávajíc předmět díkův Pa
vlových. Jiným ale zdá se, že předmět a
důvod díků Pavlových klade se níže verš 5.
slovy rozpomínaje se na víru, jenž v tobě jest
a že tedy to, co o lásce k Timotheovi mluví,
jenom mimochodem dí, tak že všecka slova v.
5. až T. v závorky položiti třeba. Vazba tato
výborně se srovnává s obyčejem v jiných
listech nžívaným, podle něhož díky se vzta
hují na dobra těm, jimž list svědčí, od Boha
udělená, jak na př. Rom. 1, 9. Podle vý
kladu toho přišlo by místo že (bez přestání
mám v paměti a t. d.) přeložiti jakož, což
se vidí přesněji býti. Přidává ke slovu Bůh,
že slouží Bohu od předků ohledem výtek,
jež mu nepřátelé činili, aby porazil pomlu
vače, jenž ho v to obláčeti se osmělovali,

jako by byl svým ke Kristu obrácením od
padl od Boha, jemuž předkové jeho sloužili ;
i vece apoštol, že slouží témuž Bohu, jemuž
Abraham, Izák a Jakob sloužili a — jak
druzí slovo přédek lépe slyší — jemuž pra
otcové apoštolovi se klaněli, aniž odpadl od
bohoslužby té, ve kteréž se Zidézjevením
Božím nalezali. Slouží ale v čistém svědomí
1. Tim. 1, 5., t. j. podle největšího přesvěd
čení svého; prohlídá k tomu, že drubdy cír
kev pronásledoval 1. Tim. 1, 15., ale že i
to se dálo podle přesvědčení jeho tehdejšího
ač ovšem bludného, ana žádná licoměrnost
tu nezabíhala, nébrž čistá a čirá prostota u
něho vládla. Dobré svědomí, vece Ambrož,
činí život blaženým a již Cicero pravil, že
žádné divadlo není větší nad vlastní svědo
mí. Bez přestání, vece, mam v paměti tebe
a to sice dnem 1 nocí; slovy těmi zvyšuje
důraz slova bez přestání. Méně vhodně jiní
slova dnem 1 nocí poutají k slovu modlitbách,
Ječ tu by musel před nimi v řeckém textě
předcházeti člen roř, jehož ale není tuto a
tudy vazba prvá předkuje. Avšak tím se
zhola smysl nemění a vezdy praví apoštol,
že na svých modlitbách neustále pamatuje
na Timothea. Nábožnost, jenž se modlitba
mi jeví, náleží obzvláště předstatelům církve
jsouc vláhou, jenž ovlažuje a okřepuje ctno
sti a vínem nebeským, jenž smutek v ra
dost obracuje; bez ní zapustá role srdce člo
věkova.
Ta pak neustálá památka na Timothea
pochází u Pavla ze žádosti a dychtivosti jej
uzříti a tužba tato rozněcována bývá pa
mátkou na slzy, jež Timotheus druhdy vy
vodil ode Pavla odpuštění bera. To jest, co
dí dále: Touže, žádaje tebe uzřátí, pamětliv
jsa slz tvojich, abych radosti maplněn byl.
Ze slz, jež proronil Timotheus s Pavlem se
louče, poznal tento, jak upřímě a vroucně
„jej Timotheus miluje; a tato jeho láska pod
nětem jest Pavlovým tužbám Timothea uvi
děti. A ne nadarmo doufal Pavel, splyne mu
to uvidění Timothea, nébrž touží po něm,
aby setkav se s ním radost naplněn byl;
výrokem tím svou velikou k Timotheovi lá
sku projadřuje. Vlastivým předmětem a pod
nětem díkův jeho, kteréž k Bohu za Timo
the ačiní, jest to, co dáleji klade: Rozpome
nuv se na tu, jenž v tobě jest, víru melico
měrnou, jenž t přebývala dřívěji v bábě tvé
Loidě a matce tvé Bunice, jist pak jsem, že i
v tobě. Víra nelicoměrná jest víra upřímná,
neošemetná, nenapohledná, z té duše pošlá.
Přidává slovo to ohledem nejedněch, jenž
se víry drželi jenom na oko, dokud jim pří
hodno a prospěšno se vidělo 1. Tim. 1, 5,
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O víře té praví podobně ohledem Timothea
tolikéž, co ohledem sebe pravil výšeji 0 ú
ctě Boží, že totiž tu přivinulost k věcem
Božím dědil ode svých předků. Dí: jenž
přebývala dřívějí v bábě tvé, dřívěji totiž, než
tys narozen byl a ovšem % v matce tvé Bu
mice. Nalezáme zde, že Israelkyně měly
jména řecká, ovšem poněvadž mezi Reky
žily. Zmiňuje se o bábě a matce Timothe
ově, dílem aby čest jim prokázal tím na ně
upamatováním, dílem aby projevil, že důvěra
jeho k Timotheovi se na dobrém jeho vy
chování a na zděděných a téměř rodinných
ctnostech zakládá. Důvěru tu pak vyslovuje
určitěji ještě slovy: jisť jsem, že ť v tobě to
tiž přebývá víra ona. Veliké jest dobrodiní
míti dobré vychování a míti obzvláště po
božnou matku, jak na svatém Augustinu,
svatém Řehoři Naz., svatém Chrysostomu a
na jiných vidíme.
Tato pak důvěra k Timotheovi a k víře
jeho nelicoměrné pobízí apoštola k napo
mínce, kterou mu tudíž dává: Pro kterou
příčinu připomínán tobě, abys rvozněcoval
milost, jenž jest v tobě skrze skládání rukou
mých. Pro kterou příčinu, t. j. pro tu dů
věru mou k tobě, jak již praveno, přípomí
nám, t. j. napomínám tebe. LRoznécovatimt
lost danou ti vzkládáním rukou mojich pra
ví, považujíc milost tu co ohníček a uhel,

jenž popelem zásut jsa ututlán jest a uha
snouti brozí, jenž ale opět ku plápolu při
veden býti může. Do lampy oleje přilévati
sluší, aby nevvhasla a horlivosti potřebí,
aby předstatel církve neuslyšel druhdy ode
Pána: Vím skutky tvé, že vlažen jsi a ne
jsi ani studený ani horký Ap. 3, 15. 10.
Horlivost nejednou utuchá a potřebuje, aby
ubuzena a znova rozžehána a podněcena
byla a rozžavena. Leč tu nemluví o pouhé
horlivosti, nébrž velí rozněcovati mělosť, jíž
došel vzkladem rukou Pavlových. Velí 702
něcovati, nedí roznítiti, namítaje, že se to
neustále stávati má, že neustále rozfukovati
a vzdýmati a rozněcovati se ten oheň musí,
aby neututlal se a nezahasl. Milost rozumí
milost, jenž se dává ordinovanci při ordi
naci, jak ze samých slov apoštolových vi
děti. Patrno, že ordinace jest svátost, ješto
se milost při ní uděluje pod viditelným zna
mením vzkladu rukou. Ze slova rozněcovati
vyvodí se též nesmazatedlná povaha té svá
tosti, ješto se nedá uhasiti, nébrž jenom u
tutlati a přidusiti. Ale ve slově tom se
spolu zahrnuje nauka, že ten, jemuž se od
Boha milostí nějakých dostává, s milostmi
těmi spolupůsobiti musí, ač má-li milost ta
jemu ku prospěchu sloužiti. Rozněcovati
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pak možno milost tu rozjímáním bohomysl
ným, bděním, pílením ctností, matornými k
Bohu se odnášejícími studiemi, obzvláště
pak modlitbou. Zelezo zanedbá-li Se, rez
na se béře a každá věc ve přírodě časem
se ruší a kazí; v nadpřírodě tím více ob
novování potřebí, ješto člověka tělo stěžuje
a vada přirozená ke hříšné nedbalosti se
nese a nadto noduhové, pronásledování, mrzu
tosti, různice a jiné věci působení milosti
Boží umenšují a oslabují. Jak oheň potře
buje dříví či paliva, tak milost Boží našeho
spolupůsobení a naší ochoty, aby se v nás
rozproudila, dí svatý Zlatoúst. To pak ob
novení a vznícení a roztřesení se vztahuje
ponejvíce k udatnému vedení nebezpečen
stvími tehdá obklíčeného úřadu biskupského,
jak se vidí z toho, co dále praví: Nebo ne
dal nám Bůh ducha bázně, nébrž moci a lá
sky a střízvosti. Duchem nerozumí tuto Du
cha svatého, nébrž dary a působky jeho, jež
v lidské duši provodí či stav člověka Du
chem svatým stvořený a povahu v člověku
Duchem svatým vzniklou. Není pak duch
ten duchem dázně či liknavosti a lekavosti,
abychom se v čas nesnází, nebezpečí a pro
následování lekali, srdce tratili, úřad opou
štěli aneb ho pobíhali a nedbale vedli; nébrž
jest duch moci, síly, udatnosti, jenž všecko
zlé zná přemáhati, všem protivenstvím odo
lati a samé smrti statečně v ústrety vychá
zeti. Statečnost a udatnost jsou nejpotřeb
nější vlastnosti vojvody a ovšem 1 biskupovi
co vůdci a náčelníku církve příslušny a ná
ležity. Jí se vyznamenali všickní ti bisku
pové, jenž život za Krista vydali, jí prosly
nuli Hosius oproti Konstantinovi, když do
církevních věcí míchal se, jí slynul svatý
Ambrož a svatý Hilarius. Ale aby udatnost
se s cílem neminula, dává se těm, kdož du
chovenstvu mají předěiti, duch lásky, lásky
k Bohu a bližnímu, která jej vzbuzuje, aby
všeho se podjímal pro blaho a spásu svě
řenců svojich ani života nešetře. Proto Kri
stus hodlaje Petra učiniti náčelníkem v Cír
kvi třikráte sé ho 0 lásce tázal Jo. 21, 15.
a Petr třikráte lásku svou osvědčiti musel.
Aby ale láska a udatnost z mezí nevybíhaly,
přičiňuje se co potřebná vlastnost střízvost
či krotost, mírnost, jenž veškery vášně a
strázně a náruživosti na uzdě drží, aby mysl
ani strachem, ani milováním, ani hněvem a
záštím ani pýchou ani strnulostí a ospalostí
se nedala opanovati a uvlékati, nébrž všady
opatrně, ostražitě, krotce sobě vedla a roz
umu žezlo dochovávala.
Z toho pak ducha bázně a síly nám da
ného odvětuje ap. zvláštní přikázání, an dále
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II, Tim, I, 1—14, Pozdravení; napomenutí k zmužilému hájení přesnosti evangelía.

jakož slovem spasil spasení všech křesťanů
t. j. jich ze hříchů vybavení, jich milostmi
posvěcení, jich věčné oblažení rozumí. Aby
ctvém Pána t. j. Krista se rozumí svědectví ale dobrodiní tato Boží ve světle jasnějším
o Kristu, že Synem B. jest, Jo. 15, 27. vece postavil a podnikání strastí Timotheovi upří
Kristus učeníkům: Vy o mně svědčiti bu jemnil, vyličuje ráz milostivosti Boží napřed
dete, poněvadž jste od počátku se mnou byli. záporně a nápotom kladně. Ne podle skutků
A Act. 1, 8. maje vstoupati na nebesa pra naších, nébrž podle úlohu svého. Slovy těmi
základ našeho k milosti a k spáse povolání
atd. Později svědky slouli mučeníci, jenž vytýká, že se totiž nezakládá na našich zá
svědectví o Kristu smrtí svou spečetili. Dále sluhách, nébrž na úlohu Božím, kterýmž Bůh
velí, aby nestyděl se za Pavla, aby totiž ne nás dle lásky svojí ustanovil spasiti a ovšem
odporoval a nezdráhal se slouti učenníkem tedy nás ke spáse povolati. Skutkové, jichž
Pavlovým, jenž nyní vězněm jest ne pro pře vykonáním by člověk se na Boha dobývati
čin nějaký, nébrž pro jméno Pána Ježíše. mohl, se tu staví naproti úlohu Božímu či
Záležitost sluhův církve nedá se odloučiti Boží radě, úradku Božímu, podle něhož Bůh
od záležitosti Pána samého. Šluje Pavel neodvisle od zásluh člověka spasiti a pro
vězněm Krista nejenom že pro víru v Krista středky k spasení zaopatřiti zamyslil. Ovšem
vězení trpěl, nébrž spolu že Kristus svízel ale se nevylučuje spolupůsobení člověka, an
ten jemu uložil, čímž se ochota pro Krista Bůh všesvatý nemůže toho, jenž sebe posvě
trpěti ovšem znamenitě zvýšila. Prohlídá při covati zdráhá a tudy milostí Boží pohrdá,
slově nestyď se za Pavla k rozkazu, jímž jej věčnou spásou naděliti, jíž jen svatost udo
k sobě do vězení, tedy do Ríma volá. Ze stojňuje. Pro silnější vytknutí samostatného
studu pochází strach a liknavost a když zlý a neodvislého působení Božího pro povolání
ten stud se zapudí, tedy přestane zdráha lidstva ke spáse přičiňuje Pavel slovo svého
vost trpěti a strádati za Krista. O tom vece: t. j. vlastního čdízv úlohu a aby povahu toho
nébrž spolustrádej pro evangelium podle moci úlohu místněji vystihl, dokládá a podle mi
Boží. V fř. t. jest jak i v latinském dativ losti, jenž dána byla nám v Kristu Ježíši ipřed
evangelia a někteří vykládají: spolustrádej s časy věčitými. Vykládá, že uložení Boží bylo
evangeliem, jakoby evangelium či nauka Páně zhola dobrovolno a darovito, an nás o své
se tu zosobňovala; leč dativ ten jest dativem újmě a milosti bez předešlých našich zásluh
prospěchu a částice spolu ve slově spolu spasiti ustanovil. Proto milost tu jmenuje
strádej nehledí k evangeliu, nébrž ku Pa týž apoštol v listu Tit. 3, 5. milosrdenstvím,
vlovi; spolu se mnou strasti pro evangelium an vece: Ne ze skutků spravedlnosti, ježto jsme
podnikej, aby více se rozmáhalo a rozšiřo vykonali, nébrž podle milosrdenství svého spastl
valo. A to ne zásluhami tvými se stane, né nás. Nikdo a nic Boha k tomu nemělo, uikdo
brž podle moci Boží, t. j. jak to sluší na moc mu k tomu neradil, aby nás spasiti usta
a sílu, kterou Bůh svým věrným sluhám u novil, nébrž Bůh od sebe a z zvláštní lásky
štědřuje. Tím nemálo Timothea k statečno svojí pohnutku vzal spasiti nás. O té mi
sti podněcuje, jakoby pravil: Bůh tebe k losti, pak vece, že dána jest nám před časy
strádání tomu volá a ovšem tobě síly dodá, věčitými. Podivný to výrok! Kterak tvorům
abys veškery svízely pro evangelium statečně počasným mobla dána býti odvěčně? Pova
žují se lidé, jichž ještě nebylo, jakoby již
ano ochotně a radostně podstoupal.
Aby pak tím ochotněji strastemse pod bytovali, poněvadž co Bůh uzavře a ustanoví,
volil, připomíná mu apoštol, co Bůh pro nás tak jisto jest, jakoby již v času uskutečněno
učinil a jakými dobrodiními nás obmyslil. bylo. Milost ta nám odvěčně dána jest v
Dí: Jenž (Bůh) nás spasil a povolal povo uložení Božím a jak Tit. 1, 2. dí, nám Za
láním svým svatým ne podle skutků naších, slíbena, byla. Se strany Boží byla dána, od
nébrž podle úlohu svého. Spasil dí a nápotom věčně, ješto čas na Boha nepřipadá a ješto
dí povolal, poněvadž napřed vyličuje stav Bůh úradků svojich nemění. Milost Boží se
bláhy, do něhož nás Bůh postavil a nápotom prostírá na veškery věky a se strany Boží
klade prostředek, jakým nás Bůh spásy při odvěčno jest ono poskýtání milostí, o nichž
účastňuje. Povolání zahrnuje v sobě všechna mluví Pavel, an k úplnému uskutečnění je
působení Boží, jimiž Bůh vůli svou lidem jímu nescházelo, leč naší bytě. Sv. Zlatoúst
oznamuje a milosti v Kristu dobyté jim po vysvětluje to z obyčeje, dětem ještě nenaro
skýtá; sluje svatým, poněvadž od prasvatosti, zeným dědictví odkazovati. Casové věčití
od Boha, pochází a ku posvětě lidské smě značí zde věčnost, jak měla stvořením světa
fuje. Mlyví o povolání všech křesťanů vůbec, v počasnost přejíti a dí apoštol, že již tehdá

praví: Nestyď se tedy za svědectví Pána na

šeho amť za mne vězně jeho, nébrž spolustrá
dej pro evangelium podle moct Boží. Svěde
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1Ť. Tim, I, 1—i4. Pozdravéni; úapomenůtí k zmůžilému hájení evangelia.

když ještě ani světa nebylo, Bůh spásu naši
obmýšlel. Svatý Chrysostom postřehuje, že
se tím značí nesmírná láska Boží, jenž nás
před ustanovením světa zamilovala. Tak Ef.
1, 4. praví, že nás Bůh vyvolil před ustano
vením světa, abychom byli svati a bezúhonní
před ním v lásce. Přidává, že nám milost
byla dána v Kristu Ježíši, ješto veškera rada
Boží skrze Krista ve skutek uvedena byla.
Ovšem pak z toho, že odvěčně nám spása
ta ustanovena, plyne, že zhola od skutků
lidských nezávisí.
Avšak milost ta Boží tajila se ještě po
několik tisícletí, ažse konečně v Kristu vy
skytla a ukázala, či jak vece apoštol: zjevena
byla nyní příštím Spasitele našeho J. Krista,
jenž zkazil ovšem smrt, na světlo vyvedl pak
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věji seděli lidé ve stínu smrti Jes. 9, 12.
Mt. 4, 15. nn. jsouce pod tyranstvím hříchu
a pokuty z něho vzešlé, z čehož je Kristus
vysvobodiv pravým životem je obdařil. Při
čiňuje slova: a neporušnost, aby povahu ži
vota vylíčil a vystihl, že Život ten Jjesť ne
nekonečen, neporušen a věčen. Prostředek

pak, jímžto smrt ta shlazena a život ten
zjednán byl, vytýká slovy: skrze evangeltum,
t. j. skrze křesťanství, skrze ústav ten, Jejž
Kristus uvedl ku zjednání a uskutečnění
spásy lidské. Nebo dle Rom. 1, 16. jest
evangelium mocí Boží, jenž spaseny činí ve
škery lidi a veškery národy; kdež evange
liem rozumí všechno, co Kristus ke spáse
lidské učil, slíbil, trpěl a činil, tak že slovem
tím nauky, přípovědi, rozkazy, milosti, smrt
Páně a jeho tím získané zásluhy, seslání cír
kvi Ducha sv., slovem veškera správa a nářed
ba či řád spásy se obsahuje. Témi prostředky
ovšem človék z poddanosu smrti vybaven a
pravým životem bohumilým obdařen bývá.
Leč poněvadž bez hlásání se evangelium
rozšířiti, ovšem pak lidi Sspasiti nemohlo,
tudy apoštol přechází na hlásání to a na
sebe co hlavitého evangelia šiřitele, an vece:
Pro něžto ustanoven jsem já kazatelem a a

| život
aneporušnost
skrze
evangelium.
Zjeve
ném 1. Tim. 6, 14. tu očividně značí usku
tečnění a skutečné, věcné poskýtání milosti,

skutečné vyvedení rady Boží; a to uskuteč
nění se stalo příštím Opasttele našeho Ježíše
Krista Či jak v Ť. t. prosvětou J. K., kdež
prosvětou či projasněním sluje příští Páně,
poněvadž bylo zřejmo, Světlo, jasno, tavno,
osvíceno a poněvadž přišel Kristus osvítit
veškeré lidstvo světlem božským. Tudy Jo.
1, 12. Krista jmenuje světlem všeosvitným
a Kristus sám Jo. 8, 12. se nazývá světlem
světa. Dvojí tedy občasí se tu ode Pavla
stanoví, jedno, kdež rada Boží ukryta a uta
jena byla, druhé, kde rada Boží ve skutek
vešla, spůsob a prostředek, jakým se ode
Krista to uskutečnění. stalo, vystihuje se
slovy: jenž zkazil smrt, na světlo pak vyvedl
život a neporušnost skrze evangelium. Vytýká
těmi slovy veškery účinky a výsledky pří
chodu Kristova záporně 1 kladně. Slovem
smot slyší veškeren neblahý stav, do něhož
jsme skrze hřích přišli; odpadlost od idey
zivota pravého v Bohu; nedostatek životné
síly k vedení života bohumilého a blaženého
spolu s odpadem přírody od poslušenství
lidského, ano sprotivování a příčení se pří
rody proti člověku. Naopak životem slyší
se život svatý a blahý idee Boží o životu
lidském příměrný. Jiz pak Kristus zkazil
tu smrť, U.j. onen zlý stav zničil, mocnost
hříchu a bídy zněho vzešlé zlomil a lidem
sílu vyjednal, aby neblahý stav onen v sobě
více a více ničilia tlumili, až by v sobě stav
Kristem zjednané bláhy a spásy k vládě
přivedli tím spůsobem tuto dle ducha obro
zeni jsouce, podle těla pak obrodu píl vše
obecném vzkřesu pletě očekávajíce. Vynesl
pak na světlo život, dal lidem milost, aby
svatě a bohumile mohli žíti a tudy očeká
vati blahé spásy po životě tomto; nebo dří

poštolem a učitelem národů. ro něž, t. j.
pro evangelium, k rozšiřování jeho. Irojí
výrok sobé přisuzuje, z nichžto následujícím
se předešlý objasňuje a Stručnéji určuje.
Slovo kazatel vytýká úřad, slovo apoštol či

vyslanec Krista Pána vystíhápůvod úřadu
toho a Slovo učitel vypisuje meze apoštol
ství toho. Hlásal evangelium co vyslanec
Boží a uauku Páně všemožným svědectvím
osvědčoval. Byl pak od Krista Act. 24, Zl.
obzvláště ku pohanům či jiným mimo Zidy
národům poslán, jak o tom také v listu K
Řím. 11, 13. 15, 10.. píše. Apoštolství to
„jeho mu nepřineslo u lidí uznání, nébrž mu
k vězení a zajetí posloužilo. 1 mluví o tom
svém osudu pro ukřepení Timothea, an dí:
Pro kteroužto příčinu, poněvadž totiž jsem
apoštolem národů a úřad učitele národů 00
náším, také toto trpím, totiž to vězení, ty

okovy a spojené s tímsvízely a prouven
ství; ale nestydím se za ně trpěli, nerdímS€
pro své okovy, nébrž raději se útrapami a
sužbami svými honosím Rom. 5, 3. Col. I,
24. V tom všickni mučeníci Pavia nasle
! dovali a statečnou neohroženost v největsich
mukách osvědčili. A ovšem mohli 60 uťi
niti, an všickni to přesvědčení měli, jež La
vel tu vyjevuje slovy: nebo vém, komu jsem
uvěřil, jist jsem, že mocemjest záloh mů) Za
chovati až dv onoho dne. Vím, že jsem U

věřil v Krista

a v ného naději a důvéru
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složil ne proto, abych dobry zemskými oply
nul, ano vím, že Act. 9, 16. hned od počátku
mého obrácení mě k podstoupení svízelů a

útrap ustanovil, jakož i vím nebýti jej krá
lem zemským, jenž chce, aby mu za mzdu
dočasnou slouženo bylo.
Avšak i dálejší důvěru svou ku Kristu
vynáší, an dí: a jist jsem, že mocenjest záloh
můj zachovati až do onoho dne. Dí mocen
jest nějakým věci uskrovňováním a ztenčová
ním a chce říci, že Bůh ovšem tak učiní; tak
uskrovňuje, aby tím mocněji vzbudil důvěru k
Bohu v útrobě Timotheově 2. Cor. 9, 8. Zá
lohem vůbec rozumí se věc někomu svěřená,
leč co by se tu rozuměti mělo, v tom se
rozcházejí vykladatelé ; jedni myslí, že slyšeti
slušno něco co Bůh Pavlovi svěřil, jiní zas,
co Pavel Bohu svěřil. Tudy jedni slyší slovem
tím nauku Páně, jejíž hlásání Pavlovi svěřeno
jest; jiní věrce či stádo Páně, jenž nauku tu
vyznávajíc Pavlovi svěřeno jest; jiní úřad a
poštolský, jiní — a ten výklad jest nejprů
chodnější — berou záloh za úhrnek zásluh,
poklad či sklad dobrých skutků, útrap a sví
zelů v úřadu ap. podstoupaných, kteréž si
Pavel u Boha zakládal a jež u Boha co zá
loh nějaký sobě uložil, čili zálohem se roz
umí odplata a odměna, jíž se Pavel u Boha
dojíti důvěřoval. O tom níže 4, 8. dí, že
mu složena jest koruna spravedlnosti, kterouž
mu dá Bůh soudce spravedlivý. Tak Mt. 25,
21. mluví Pán, že druhdy vezme odplatu
služebník dobrý a nad málem věrný, nade
mnohem ustanoven buda. Oním dnem, k
němuž zachován bude záloh dotčený, rozumí
se samozřejmě den soudu Páně, v němžto
se zálohu t£. j. odplaty věčné Pavlovi do
stane. V ř. textu není slova až, nébrž slovo
eig stojí místo «yors a přišlo by přeložiti £
onomu dni, což ale neřine jiného smyslu.
Od svěřenství Pavlova stává se přechod
k věci Timotheovi svěřené a Pavel tu napo
míná ho: Obraz měj zdravých slov, kteráž
jsi ode mne slyšel u víře a lásce v Kristu
Ježíši; dobrého zálohu ostřež skrze Ducha
svatého, jenž přebývá v nás. Obrazem roz
umí to, co ihned ďobrým zálohem, totiž sou
jem přesných, čistých, nepokálených nauk,
nebo to se béře jménem zdravých slov, jimiž

se přesná nauka slyší, ana nauka nepravdiva,
nepravověrná a bludná slovům nezdravým,
neduživým a chorobným se rovná, duši člo
věka nemocí nakazujíc. Platon již pravil,
že ctnost jest zdravím duše a že nepravosti
nejsou leč neduhové. M. obraz může se přelo
žiti nástin, nákres, obrys, t. j. krátký obsah,
jádro; soujem, snětí veškerých nauk, jež máti
6. j. podržeti a v paměti obnovovati má Ti

motheus. Má co od Pavla slyšel věrně cho
vati, ovšem ne pro sebe toliko, nébrž aby se
tím s jinými sděliti mohl. Nemíní však žá
dného spisu, nébrž dí: kteráž jsi ode mne sly
šel. Právem sv. Chrys. se tu táhne ku tradici;
ana epištola ta poslední byla, již Pavel psal,
. tedy důležitost tradice v církvi tím více vysvítá.
Má pak zachovávati obraz či obrys ten u
víře a lásce, tak aby víra a láska byla jako
nádobou, v níž se obraz ten chová; má ce
lou myslí obchopiti a celým srdcem pěsto
vati tu nauku v obrysu či obrazu tom zahr
nutou, či má netoliko vírou, nébrž i láskou
ujíti nauku Páně, aby tím snáze ji zacho
vati a od ní neustupovati mohl. Ovšem nej
příze tábne se apoštol ku paměti Timotheově,
avšak jak Theodoret a před ním již Chry
sostom dějí, velí, aby Timotheus nauku Páně
v celém svém živobytí obrážel. Ještě po
třeba poznamenati, že slova v Kristu Ježíši
se odnášejí k slovu lásce a že láska tím pří
mětkem se co láska křesťanská vystihuje. Z
toho již vidno, co se dobrým zálohem rozumí
ve slovech: Dobrého zálohu ostřež, skrze
Ducha svatého, jenž přebývá v nás. Rozumí
se totéž, co výšeji obrazem zdravých slov se
vystihalo. Rozumí se svěřená a u Timothea
založená a uložená nauka 1. Tim. 6, 20. Té
nauky má co pokladu velmi drahocenného
proti bludařům a nepřátelům Krista Pána
ostříci. Dí však, aby nauky ostříhal skrze
Ducha svatého, ješto člověk silou svou a
svými snahami nemůžé ostříci pokladu toho
Božího, nébrž pomoci a posily Ducha sva
tého svrchovaně má zapotřebí, aby poklad
ten proti návalům haeretiků, pokusbám zlo
duchů, pronásledováním nepřátelů a vrahů
církve hájen, chráněn a střežen byl. Jde z
toho, že netoliko počátek víry, nébrž i za
chování víry jest darem Ducha svatého, jenž
ale žádnému neodpírá pomoci, nébrž každé
mu se propůjčuje, ano v nás přebývá a život
všechněch křesťanů ke svrchovanému účelu
upravuje a nastrojuje. Již Ž. 122, 1. praví:
Neostřeže-li města Hospodin, darmo bdí ostří
hatel jeho.
An ale Timothea k horlivému a stat
nému zastávání a hájení víry napomíná, ta
nou mu na mysli ti, kteří totéž činiti majíce
tu vyštěrbili a odestali. Praví o tom:

15. Víš to, že odvrátili se ode
mne všickni, jenž v Asii jsou, z nichžto
jest Figellus a Hermogenes, 16. Dejž
milosrdenství Pán Onésiforovu domu,
an často mne občerstvil a za okovy
mé se nestyděl, 17. nébrž do Římapři

li. Ťim. I, 15—18, Ó svém ode všeeh opuštění,

byv starostlivě mne hledal
Dejž jemu Pán nalezti
ode Pána onoho dne; a
Efesu posluhoval mně, ty

i nalezl. 18.
milosrdenství
jak velmi v
nejlépe víš.

Mluví apoštol o svém ode všech opu
štění, což Timotheovi podnětem býti mělo,
aby tím spíše ku Pavlovi do Říma zavítal.
O tom dobře věděl Timotheus a proto mu
to apoštol jenom zkrátka připomíná: Víš to,
že odvrátili se ode mne všickni, jenž v Asii
jsou, t. j. Astané, Asií rozumí se čásť Ma
loasie, jenž k západnímu moři přiléhá, jenž
zahrnuje v sobě provincie Mysii, Karii, Ly
dii, Jonii, kdež Efesus ležel a čásť Frygie.
Poněvadž v těch krajinách bylo ohnisko gno
stického bludařství, nejední vykladači slo
vem odvrátili se rozumějí netoliko odvrat od
osoby Pavlovy, nébrž i od víry a předsta
vují to tím spůsobem, že Aslané ti již dá
vno od víry odpadše jenom na příležitost
čekali, aby se vyvinouti mohli. Takovou
příležitost nalezli v zajetí Pavlově, na Pavla
bez mála nejednu vadu, ovšem pak neobe
zřetnost a neopatrnost co příčinu okovů jeho
sčítajíce. Leč apoštol by byl místněji se
zmínil o jejich od víry odpadu a tudy lépe
vidí, kdož za to mají, žeo víře jejich nedo
týkaje praví toliko, že ho opustili v Rímé,
bez mála okovů Pavlových se štítíce a do
nich zapletenu býti se bojíce aneb dokonce
svědectví o bezúhonnosti Pavlově ohledem
občanských zákonů římských vydati se zdrá
hajíce. Dí vštckní ti, totiž kteří se v Rímě
nacházeli; mezi nimi jmenuje Pigella a Fler
mogena, do nichž by se toho nejméně byl
nadál. Ti se již všickní z Ríma domů vrá
till a Pavel o tom Timotheovinávěští dává,
aby jich pokáral tento a ku pokání přivedl,
aneb aspoň se jich varoval a jim veliké dů
věry nevěnoval, ovšem pak ale s tím větší
pilností zálohu víry ostříhal.
Avšak nevšickni se tak nevděčně a ne
čestně ku Pavlu zachovali a Onésiforus vý
jimku tuto chvalitebnou činil. Tudy jej Pa
vel zde chválí a píše: Dej milosrdenství Pán
Onésiforovu domu, an často mne občerstvil a
za okovy mé se nestyděl, nébrž do Říma pří
byv, v Římě se ocitnuv, pilně mne hledal a
nalezl. Trojí věc o něm vypovídá, nejprv
že ho vyhledal, ovšem se po něm netoliko
poptávaje, ale i všelikou pílí se přičiniv, aby
mu přístup k němu zjednán byl. Druhé, že
se za něho nestyděl a nejedněm protiven
stvím a potupám se pro něho milerád pod
robil; třetí pak, že jej občerstvil, věcmi po
třebnými jej opatřil, pohodlí mu zjednal.
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Zmínku činí jenom o domě t. j. čeledi a
rodině Onésifora, poněvadžjak i ze spůsobu,
jakým mu milosti želá verš 18. vysvítá, již
ho na živě nebylo. Avšak přece i jemu
všeho milosrdenství želá, an vece: Dej mu
Pán nabyti milosrdenství ode Pána onoho
dne. Mluví tu apoštol o milosrdenství ono
ho dne, t. j. dne posledního soudu, v němž

každému dle skutků jeho po spravedlnosti
odměřeno bude, poněvadž věčná blaženost
pro zásluhy dobrých skutků se takto uště
dřuje, že přece milosrdenstvím se býti
vidí, ješto skutkové ti dobří z milosti Boží
pocházejí. Proto 1 mučeníci o milosrden
ství, jehož dojíti doufali, mluvili. Tak matka
sedmera synů Machabejských 2. Mach. 7:
29. pravila k sedmému pacholíku svému,
abych tě v onom smilování zase s bratřím
tvými obdržela, kdež smalováním se rozumí
účinek smilování Božího 't. j. život věčný, á
svatá Agatha přestavši již muka veškera mo

losrdenstvé
dojití.
Onésifor
již
mrtev
byl
a
dla se k Bohu; Poruč mi Pane tvého m

ap. mu želá, čeho křesťané zesnulým svým
želají, pokoje a milosrdenství; že pak ho na
živě nebylo, viděti také z toho, že 4, 19.

rodinu jeho, nevšak jej samého pozdravuje,
čehož by ovšem nebyl opominul, kdyby se
byl Onésiforus nalezal na živě. Šličně mu
želá nalezti milosrdenství, ješto v Rímě Pa
vla nepřestával hledati, až ho nalezl. Dí:
dej mu Pán nalezti u Pána milost, dvakrát
klada slovo Pán. Druhým Pánem rozumí
očividně Krista, ješto mluví o posledním
soudu; ale 1 první slovo Pán Krista zna
mená a rčení to příslovné podobno jest 0
nomu Gen. 19, 24., kdež Hospodin dešťilvíru
na Sodomu od Hospodina a Jes. 8, 18., kdež
praví, že mu dal Hospodin dětí za znamení
od Hospodina, kdež tedy se totéž slovo mí
sto místojména opakuje. Patrno také, že
odtud bráti lze svědectví a důvod pro pří
mluvu za mrtvé. Takového pak ode Pavla
blahopřání zasloužil Onésifor nejenom pro
dobrodiní jemu v Rímě zjednaná, nébrž také
pro věci, jež mu v Efesu byl uštědřil, o čemž

ale tu mluviti opomíjí, ješto věc ta známajest
Timotheovi. Tudy vece jenom: a jak velmiv
Ktesu posluhoval mně, ty lépe víš, lépe než
bych tobě vylíčiti mohl. Slova mně není vř.
; t. a Pavel nehledí tu k službám jemu, nébrž
církvi a křesťanům vůbec vykonávanýma říci
chce: Nejen mně sloužil v

Římě,nébrž dří

věji v Efesu věrným evangelia hlasatelům se
propůjčoval, jakož tobě, jenž v Efesu bisku
puješ, nejlépe a výborně známo jest.
Po této mimochodné zacházce vrací še
ap. opět k napomínání Timothea.
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Hlava II.
Napomíná Timothea, 1. 2. aby věrně se ují
mal rozšiřování evangelia a pro evange
ltum všehké svízely podnikal 3—19.
přičiňujíc důvody, pro které mu tak jed
náti náleži. Posléze jej odvracuje od há
dek a uděluje mu rozličné napomínky
týkající se úřadu apoštolského 14—26.

1.

Ty tedy dítě mé posilňuj se v

milosti, kteráž jest v Kristu Ježíši, 2,
a co jsi slyšel ode mne přede mnohý
mi svědky, to svěřuj věrným lidem,
kteří spůsobni budou i jiné vyučovati.

3. Strádej jako dobrý vojín Krista Je
žíše. 4. Žádný, jenž vojuje Bohu, neza
plétá se obchody světskými, aby se za
líbil tomu, jemuž se přikázal. 5. Nebo
ani ten, kdož zápasí na okole, nebývá
korunován, leč řádně zápasiv. 6. Tru
dící se oráč má napřed plodův užívati.
7. Rozuměj co pravím, dá zajisté tobě
Pán ve všem pochopení. 8. Pamatuj,
že Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých
ze semene Davidova podle evangelia
mého, 9. v němž strádám až do okovů
jako zločinec, ale slovo Boží není upou
táno. 10. Proto všechno snáším pro
vyvolence, aby i oni spásy došli, jenž
jest v Kristu Ježíši se slávou nebeskou.
11. Věrno slovo; nebo umřeli-li jsme
spolu, spolu i žíti budeme, 12. spolu-li
potrpíme, také spolu kralovati budeme;
zapřeme-li, i on zapře nás; 13. zprone
věříme-li se, on věren ostává, zapříti
sám sebe nemůže.
Z toho, co v předešlé hlavě pověděl o
vazbě své k Onésiforu, jenž pro Pavla vše
cko podnikl nestydě se za okovy jeho, Pa
vel příčinu a podnět béře k napomínkám
pro Timothea. Ty tedy, vece, dítě mé, zmá
hej se, zmocňuj se v milosti, jenž jest v Krt
stu Ježíšt. Má vezdy více a více se zmá
hati, více a více statečněti a posilovati, aby
úřad svůj a Co s ním spojeny jsou povinno
sti dobře vésti mohl. Cím více smrt se Pa
ylovi blížila, tím více mu záleželo na tom,

aby Timotheus statečným byl bojovníkem a
zastávatelem církve Boží, když již Pavla ne
bude. Všeliké mocnění z Bohajest a. nikdo
nepadá leč ten, kdo sám sobě chce býti po
silou a umocněním, vece svatý Augustin. Má
se pak zmocňovati v milosti, jenž jest v Kri
stu Ježíši, jenž v Kristu původ má a vněm
co žídlo, z něhož všickni čerpati mají, se
nalezá; milostí tou se patrně rozumí milost,
jenž mu dána byla od Boha a od Krista
Pána, když ho Pavel vzkladem rukou svo
jich byl za biskupa posvětil. Mluví zajisté
v následovných větách o dvojí biskupově
povinnosti, v, 2. o péči rozšiřovati nauku
Páně a v. 3—7. o svízelech, jež pro evan
gelium má podnikati. Jiní místo v milosti
vykládají milostí či skrze milost a slyší vůbec
milost, jíž se všechněm křesťanům dostává;
ale prvnější výklad jest příhodnější. O na
uce a jejím rozšiřování praví: Co jst slyšel
ode mne přede mnohými svědky, to odkaž
věrným lidem, jenž spůsobní budou 1 jiné
učit. Svědky těmi nejsou proroci a zákon,
jakoby skrze ty svědky (tak by předložka
čiré se přeložiti musela) byl T. uslyšel nauku
od Pavla mu danou; aniž se rozumějí svědky
těmi apoštolé; nébrž Pavel tu hledí k tomu
ději, o němž 1. Tim. 4, 14. a 2. Tim. 1, 6.

mluví, totiž o ordinaci Timothea a jeho po
světě na biskupství a svědky slyší biskupy
a presbytery, kteří při té ordinaci přítomni
byli. Při každé ordinaci víra se vyznává a
tu víru, kterou vyznal tehdá Timotheus, tu
má jiným odkazovati a na jiné přenášeti.
Nedí Pavel: Cos vyznával či vyznal, nébrž
co jsi slyšel, ješto považuje nauku tu s té
strany, se které Timotheovi ku hlásání ji
ným poručena byla. Jiní přece svědky slyší
obšírněji o svědectví z divů a zázraků ply
noucím nepotahujíce slov těch k dotčenému
ději, nébrž nauku křesťanskou vůbec slyšíce.
Ale i při tom výkladě se nauka Páně pová
žuje co záloh, co odkaz, co svědectví něja
ké, jenž věrným lidem má býti odkázáno,
podáno či předáno či odevzdáno a svěřeno
a sice lidem věrným, jenž z toho skladu, po
kladu, zálohu nic neodcizí, nic neodejmou,
nic nepřejinačí a nezmění aniž zálohu zradí
a vydají v plen. Považuje nauku Páně co
věc, jenž z ruky do ruky, z pokolení na po
kolení má odevzdáno a podáváno býti, tedy
co nějaký podaj, co svěřenství, poručenství
bez přetrže, bez proměny, bez přídavku 84
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bez újmy. Těm věrným lidem to má odpo
ručiti, svěřiti, na srdce vložiti, jenž spůsobní
budou 1 jiné učiti, spůsobní netoliko sami se
toho chopiti, nébrž schopni také nauce té
jiné člověky vyučovati. Viděti, že nemluví
o lidech obyčejných, nébrž o předstatelech
církve a velí Timotheovi takové biskupy a
kněze vyvolovati, jenž docela schopni jsou
lid dokonale a právě nauce Krista Pána vy
učiti, nauku tu co svrchované dobro a co
poručenství Páně a co odkaz chovati, pěsto
vati, až i životem hájiti a chrániti. Již v
listu prvém 1. Tim. 1, 3. něco podobného
mu velel, aby totiž po městech ustanovil
biskupy a kněze k řízení církve a k vyučo
vání lidu. Dí spůsobni budou, poněvadž k
budoucím časům prohlídá. Někteří mají za
to, že jiné lidé nejsou lidé lajičtí, nébrž
ovšem ti, jenž druhdy opět jiným a pozděj
ším potomkům poklad víry svěřovati a od
kazovati mají; leč lépe se jinými rozumějí
vůbec lidé křesťané. Ještě potřebí pozoro
vati, že ze slov přede mnohými svědky, ač
jestliže jimi lidi rozumíme, plyne, že nebylo
tajného nějakého učení mezi křesťany, kteréž
by jenom lidé řídcí a vybraní znáti měli, an
ostatní křesťané ode poznání jeho Co spro
stá lůza vyloučení ostávati měli.
Od ustanovení předstatelů církve co hla
vité a přepotřebné povinnosti biskupovy pře
chází Pavel k druhé povinnosti, víru Páně

statečně ochraňovati a hájit.

Dí: Strádej

jako dobrý vojín Krista Ježíše. V t. ř. jest

spolustrádej, spolutrp; jiní trpí a strádají
mnohé útrapy, strasti a svízely pro Krista.
Vyličuje povinnosti biskupa či předstatele
církve v obrazu služby vojenské a napotom
v podobenství zápasu (v. 5.) a oračky (v.
6. 7.). Vojín Kristův jest ten, jenž od Kri
sta zvolen byv, jemu se přikázal v doko
nalou a celistvou a nepřetržitou službu. Vojín
pak či voják na vojně, při válce — nebo
takový voják se tu rozumí — mnoho strá
dati musí. Křesťanství sice vůbec v neje
dnom ohledu se rovná vojanské službě; leč
tu mluví Pavel o představenství či o důsto
jenství biskupském a velí považovati důsto
jenství co vojanský stav v čas války. Strá
dati zahrnuje v sobě také práci a potýkání,
vůbec veškera trmácení Ssvojanstvím spo
jená. Aby ale tím lépe služba ta vojanská
před se šla, musí se věcí těch varovati vojín,
které by mu závadoua překážkou býti mohly.
A proto bylo vojákům zapovědíno pře vésti,
veřejné věci státné obstarávati a říditi, ku
pectví provázeti, ženiti se, popluží opatro
vati. To apoštol obrací na církev a služeb
níky její, an dí: Zádný, kdo vojuje Bohu,
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nezaplétá se obchody světskými, aby se zalábil
vzateli svému., Ovšem tedy biskup a kněz
má se varovati zaměstnání takových, která mu
ve vykonávání povinností vadí a překážejí.
Obchody světskými rozumějí se zaměstnání
a práce, jená se k oděvu, potravě, vedení
živností, řemeslům a podobným věcem od
nášejí. Takových věcí má se vystříhati, kdo
církvi předstojí; proto církev služebníkům

svým nejedno zaměstnání zakazuje; jako na
př. honbu. Nemíní ale apoštol, že by všeho
zaměstnání naprosto prázden býti měl, ješto
sám Act. 18, 3. stanařem byl a potřeby
dílem rukou svojich si vydělával; nébrž roz
umí ty věci, jenž ve vyplňování povinností
závadny jsou. Vzatel či najatel jest vůdce
vojska, kterýž vojáky sbíral a jim předsta
ven jest. Takovým jest biskup Kristu Pánu
přikázán, vyvolen, a obrán a má tudy hleděti
kázaní, nauk, modliteb, obětí a obsluh církve
své. Pro vylíčení péče jedině k věcem Bo
žím se odnášeti mající levité žádného ma
jetku v Starém Zákoně neměli, aby starostmi
o světské zboží překážku ve svatoslužbě ne
trpěli. Proto praví svatý Basilej: Kdež jest
Kristus? V nebi, a tudy ty vojíne Kristův
zaměřuj ktomuto kroky svými. Voják nebu
duje domu, nekupuje rolí, nezanáší se ku
pectvím; metá či rozbijí stany své pod ši
rým nebem, jídla jen z potřeby užívá, časté
cesty konati musí, bdíti, zimu a vedro sná
šeti a zhusta nebezpečenství života podni
kati. Nuže tedy, vojíne Kristův, oprosť
se péčí světa toho a přikaž se službě Kri
stově.
Vzal příklad od vojína;

béře jiný pří
klad od zápasníků na okole, an dále praví:
Nebo ani ten, kdo zápasí, nebývá korunován,
leč řádně zápastv. Váha spočívá na slově:
řádně, náležitě, zákonitě, podle předpisů zá
kona o tom zvláště vydaného. Při pateru
her v městech některých v Recku provozo
vaném, o nichž I. Kor. 9, 25. místněji do
týká, zvláštní předpisové zachovávání býti
museli. Zivot ti zápasníci a potykači mu
seli zdrželivý vésti, lahůdek v jídle a pití
se chrániti, v jistou hodinu vstávati a v ji
stou se ovičiti, zimu a vedro snášeti, před
stateli her se docela odevzdati a dle něho
se v jídle a v celém životě chovati a ří
diti a jiní ještě zákonové při běhání, potý
kání, házení a jiných těch hrách zachovávati
se museli. Kdož jich nezachoval, ten ne
mohl vítězství dojít. K těm předpisům a
poštol prohlídá a ovšem naskýtá, že na 0
kole důstojenství biskupského a kněžského
nestačí toliko běžeti a se potýkati, nébrž že
se to podle zákonů svrchovaného Ustano
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vitele díti musí. Není dosti pracovati, po
třebí tělo v uzdu bráti a v církvi ty služby
konati, jež jsi na se vzal a je konati dle
předpisů a ducha církve. 8Šic jinak práce
na zmar splývá a na prázdeň vychází dle
slov Páně Luk. 11, 23.: Kdo se mnou ne
sbírá, ten rozptyluje. Zákonitě či náležitě,
dí svatý Augustin, ten zápasí, kdo až do
konce setrvává. Začíti není věc velká, do
vršiti dobro, to věc dokonalá jest. Nehledí
se na začátek, dí svatý Jeronym, nébrž na
konec; Pavel zle začal, ale dobře skončil,
Jidáš dobře začav zle dokonal. A ovšem tu
náleží snažiti se, aby se nám nevytýkalo
druhdy, což vytýká Pavel Galatům Gal. 3, 3.
Tak pošetilé jste, že počavše duchem, nyní
pletí dokonáváte?
Ještě třetím příkladem a třetím podo
benstvím od rolnictví vzatým ukazuje, že
jenom ten, kdo úsilně se namáhá, věčných
odplat dojíti může. Dí: Truďící se oráč má
napřed plodův užívati. Vazba a postať té
věty nejednomu vykladateli nesnáze zavalila.
Nejednomu se zdálo, že slova přesaditi a
přesmyčiti potřebí, jakoby chtěl Pavel říci:
Oráč má, aby plodův užíval, napřed praco
vati. Tím spůsobem věta napomenutí za
hrnuje. Jiní slovo zodórov napřed překládají
teprv v ten smysl, že teprv po práci užitek
se béře; leč tomu výkladu se příčí praesentné
slovo xozióvre. Dle jiných není napome
nutí, nébrž raději přípověď a smysl tento:
jakož oratel či rolník nejprv z plodů role
svého užívá, tak kdo v evangeliu pracuje,
z evangelia odplatu očekávati může. Jako
by řekl: Pracuj a truď se pro evangelium
a nemineš se s odplatou u Boha; odplaty
té z křesťanství dojdou přede všemi jinými
ti, kdo jiné vyučují. Důraz leží na slově
trudící se, pracující, jenom ten, kdo do una
vení pracuje a se trudí, může plody jísti,
jakož jenom ten, kdo náležitě zápasí, koru
nován bývá. Zdá se, že apoštol slov těch
z přísloví užil. Symbolicky a tropologicky
to svatí Otcové vykládají, že ten, jenž ji
ným káže, sám na sobě dobré účinky evan
gelia svatým životem pronášeti povinen.
Ješto apoštol trojím podobenstvím se
nesl, tudy napomíná Timothea, aby ve smysl
obrazu toho trojího vnikal a vyjevuje důvě
ru, že mu Bůh tuto mysl otevře. Rozuměj
co pravím, dá zajisté tobě Pán ve všem po
chopenž. Rozuměj, t.j. postihuj, pochopuj,
přemýšlej nad tím, co jsem ti pověděl a 0
bracuj to na sebe, an tys vojínem, ty zá
pasníkem, ty oratelem jsi. Dá tobě Bůh
pochopnost těchto věcí a ve všem jiném t.j.
ve všech jiných naukách osvit tebe, abys

dokonale pojal, co Bůh zjevil. Aby ale do
konalé síly a moci došel k vedení úřadu
svého, má Timotheus trojí pohnutkou se
podněcovati, nejprv památkou na Krista v.
10., druhé příkladem Pavla 9. 10. a posléze
následky jdoucími ze života bohumilého. O
prvém podnětu vece: Pamatuj, že Fán Je
žiš Kristus vstal z mrtvých ze semene Davi
dova podle evangeliu mého. Vstal z mrtvých,
dí, a přimysliti velí jemu: po tolikých sví
zelech, útrapách a souženích vstal smrt pře
konav. Přidává slova ze semene Davidova
pro bludaře Dokéty, kteří o těle Krista Pána
mylně a neprávě učili a tvrdí, že Kristus
skutečné maje tělo lidské a skutečným jsa
člověkem z mrtvých vstal. Příčinou týchž
haeretiků přičiňuje: podle evangelia mého,
t. j. jakož všady hlásám, blahověstím a učím
1. Cor. 15, 10. Bludaři ti, k nimž zřetel
béře, popírali vzkřes Páně, aneb jej allego
ricky a symbolicky vykládali. Přidává to,
jak zmíněno, pro okřepení Timothea namí
taje, že jako Kristus vstal z mrtvých, tak i
on skrze Krista druhdy vstane a za pod
stoupená pro evangelium soužení odplatu
vezme. Druhý podnět pro snažné sloužení
evangeliu a pro ochotné podstoupení svízelů
béře ze svého příkladu, pokračujíc dále mlu
viti: V němž t. j. v evangeliu či v hlásání
evangelia strádám až do pouť jak zločinec;
ale slovo Boží nené upoutáno. Dí: buď pa
mětliv mojich strastí, útrap a svízelů pro
evangelium podniknutých, ješto netoliko
trpím, nébrž i pouta podstoupiti a za zlo
čince odbývati musím. Slovy co zločince
zvýšuje strasti svoje, vece svatý Chrysostom ;
nebo kdyby strádal co dobročinec uznán to
tiž v nevinnosti, měl by nějakou útěchu,
avšak on uvězněn jak nějaký zločinec. Alo
láska k Bohu činila, že nic toho nevážil.
Slovo Boží není upoutáno. Protože. já ne
mohu tak kázati, jak bych želal, nezahyne
slovo Boží, nébrž evangelium během svojím
jde a světem se rozšiřuje, aniž jakákoli pou
ta vrahů mohou je přitlumiti a utlačiti. (To
pak byla největší radost Pavlova, že evan
gelium Krista Pána se rozprostraňovalo a
po světě horu bralo, jak dí Filip 1, J8.
Když jenom Kristus se hlásá, všelijak se řa
duji a radovati budu. Tím pak napomíná
Timothea, aby tím snažněji ve hlásání evan
gelia sobě vedl, ješto pout a okovů nenesa
svobodně se službě jeho věnovati může.
Ještě pak vyjadřuje, Ss jakou ochotou
pro evangelium strasti ty podniká, an dí:
Proto všechno snáším pro vyvolence, aby t
oni spásy došli, jenž jest v Kristu Ježíši se
slávou nebeskou, Slovo proto nezří k ná
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sledujícímu výroku aby % omi spásy došlh, dujícím větám táhnou. Větami, jež klade hned,
nébrž ohlédá se ku předešlé výpovědi 0 apoštol čelí k tomu, aby ukázal, že křesťan
neupoutanosti slova Božího. Pro tu povahu povinen Kristovi se podobati a doby
života
evangelia, podle níž nemůže utlačeno, zka Kristova na svém životě obrážeti a obíjeti,
ženo a ve svém rozšiřování staveno býti, rád ač chce-li slávy nebeské se účastniti. Není
všechno snáším, aneb jak jiní pro tu příčinu, dosti věřiti v Krista, žádosti své k němu od
aby slovo Boží průchod svůj všady mělo, nášeti, vůli svou jemu podrobovati, nébrž cosi
snáším pouta a podnikám všechno trpělivě. vyššího ještě nad to se požaduje, jímž nej
Leč prvější vazba pravější jest. Dí snášeti | sstoupenější sjednocení člověka s Kristem se
vše pro vyvolence a rozumí křesťany, jenž vystihuje a což apoštol jmenuje s Kristem
povolání Božího k víře poslechli; tak slují, umříti, s Kristem vstáti, s Kristem žíti a na
poněvadž základ víry jejich na vyvolení Bo nebe vstoupiti. Dí ap. umřeme-li spolu s Krt
žím spolehá 1, 9. Záměr pak jeho při tom stem, spolu %žíti budeme. © Kristem umírá
trpělivém snášení byl: aby % oni spásy v dle Rom. 6, 4., kdo hříchům odmírá, tak jak
Kristu došli se slávou nebeskou. I oni, jak Kristus za hříchy lidstva umřel; avšak tuto
ty a já spásy dojíti doufáme. Spása v Kri jak Fil. 3, 10. řečjest o přivtělení k strastem
stu základ má a tudy spásou v Kristu Je a k smrti Páně skrze vlastní člověka strá
žist sluje. V trpělivém snášení svízelů síla dání pro víru a pro ni umírání, o čemž 2.
a moc evangelia se jevila a ovšem to ku Kor. 4, 10. vece: Ustavičně mrtvení Ježíšovo
posilnění, ukřepení a tudy ke spasení vyvo na těle svém nosíme, aby i život Ježíšův zje
lenců sloužilo. Ve slově spása se již ne ven byl na tělech našich. Mluví na místě
beská sláva zahrnuje, aby řeči důraz při našem o skutečném pro Krista umírání a 0
činil a ukázal na to, že spása v nebesích slávě nebeského života. Totéž praví v sou
se dokonává. Místo nebeskou čte řecký jmenné či podobné větě: potrpíme li spolu
text věčnou. Špása více zápornou, sláva s Kristem, také spolu s ném kralovati budeme;
více kladnou stránku věčné blaženosti vy kdež trpěti či strádati k rozličným pro Kri
sta podnikaným sužbám, útrapám, potupám
výká.
"Tak druhou, z vlastního příkladu vzatou až 1 smrtem se potahuje. Aoristem potrpí
pohnutku apoštol odpraviv předkládá třetí me- veškery ty strasti v jeden celek se
pobudku vzatou z následků ze života bohu shrnují. Podobně Rom. 8, 17. jestliže spolu
milého jdoucích, aby Timothea k statečnému trpíme, 1 spolu oslavent budeme. V první větě
vedení úřadu biskupského přiměl. Předkládá totiž život proti smrti, v té druhé trpení a
pak ji řadou krátkých souvětí, jimiž vysta vláda proti sobě se staví. Sv. Caesarius praví:
vuje, jak chování za toho života se povahuje Zdráhá se Lýti v těle, kdo s Hlavou nechce
ke stavu v životě posmrtném. Praví: Věrno protivenství snášeti. I pokoj církve má mu
slovo; nebo umřeli-lt jsme spolu, spolu 1 žíti čeníky svoje. Nebo mučenictvím nějakým
budeme, spolu-li potrpíme, také spolu kralo nekrvavým jest, chudým býti uprostřed bo
vat? budeme; zapřeme-li,%on zapře nás; zpro hatství, pokorným uprostřed ctí a důstojen
nevěříme-li se, on věren ostává, zapříti sám ství, zdrželivým a dle těla umrtveným upro
sebe nemůže. K těm větám souřadným co ú střed rozkoší.
Proti těm dvěma sadám třetí oběma
jim
vodu užívá apoštol slov nám již 1. Tim. 1,
15. 3. 1. 4, 9.známých: Věrno slovo, o nichž odpornou a příčnou klade. Zapřeme-li totiž
ale se nesnadí vykladači, zda ke předešlým Krista, %on zapře nás. Zapírání takové děje
se ústy a skutky a mlčením zde máočividně
či k následujícím větám se mají potahovati;
ještě jiní za to mají, že částice ta se ne na mysli zapírání Krista z bázně před útra
klade ode Pavla, nébrž že věty veškery ty, pami a svízely. Následek toho jest, že i On
jenž následují, vzaty jsou z hymnu nějakého zapře nás a druhdy nám řekne: neznám
za tehdejší doby zpívaného a že spojka nedo vás Mt. 7, 23. Toť spravedlivá pokuta, aby
7Go potahuje se na věci v hymnu tom před zápor záporem trestán byl. © tom dí Pán
chozí. Leč poněvadž věc tato přece není ji sám Mt. 10, 32.: Kuždého, kdož mne vyzná
sta, lépe jest náhledu Chrysostomova se dr před lidmi, vyznám 1 já jej před Otcemsvým,
žeti a částici nebo potahovati ku předešlé jenž jest v nebesích. Kdo ale mne zapře před
větě, v níž vyjadřuje apoštol, že strasti a lidmi, zapru i já ho před Otcem nebeským.
svízelové k spáse vedou. [I potvrzuje toho Ctvrtou větou potvrzuje apoštol pravdu ve
apoštol a dí: věrno slovo, pravdiva řeč, jista větě třetí obsaženou an dí: zpronevěříme-li se,
věc ta jest. Při tom podržuje částice vro on věren ostává, sám sebe zapřítí nemůže.
dilý svůj význam, aniž potřebí ji překládati . Zpronevěříme-li se Kristu Pánu buď slovem
ve smyslu dotiě, jak ti činí, kdož ji k násle buď skutkém; jest soujmenný pojem S po
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jmem záporu (zapřeme-lí). Věren ostává a 0
stane i ve svých zámluvách, ale i ve svých
hrozbách. K těmto hrozbám tu apoštol pro

hlídá a dvojí věc naskytá, jednu, že nebude
ukrácena ruka jeho k vyhledávání na nás
trestu, druhou, že tím nezahyne víra v něho,
ješto mocen jest z kamenů sobě vzdělati syny
Abrahamovy Mt. 3, 9. Tu pravdu pak po
tvrzuje výrokem samozřejmým: zapříli sebe
nemůže a tudy vezdy věren ostává a nevěr

nost u něho zhola nemožnajest, bytnosti jeho
absolutně se příčíc a odporujíe. V ř. t. stojí
nebo zapříti s. s. nemůže; kteroužto částici
Vulgáta vypustila, ač vrkp. ACD a X. se na
lezá. Tím dokonal apoštol pojednání svoje,
jakby životem vlastním měl svědectví Kristu
vydávati Timotheus. Nyní počíná jednati o
tom, kterakby se k těm rozličným bludařům
měl chovati.

ným, trpělivým, 25. jenž s lahodou kárá
ty, jenž protiví se pravdě, zdaž by snad
někdy Bůh dal jim pokání ku poznání
pravdy, 26. aby ostřízvěli z dáblových
osidel, od něhož zjímáni jsou k jeho
vůli.

Co apoštol napsal v posledních větách,
že se s Kristem nejsstoupeněji spojiti máme
s ním umírajíce a z mrtvých vstávajíce a
veškery doby života jeho na svém životě ob
rážejíce, to ovšem svrchovanou má do sebe
důležitost. A tudy velí apoštol Timotheovi:
Ty věci připománej zapřísahaje je před Pánem.
Dí připomínej, ješto jim věci ty známy byly,
ale pro nepamětlivost lidskou často v mysli
obnoveny býti musely; a poněvadž na věcech
těch osnova víry a spásy spoléhá, tudy velí
zapřísahoje před Pánem napomenouti; pro
jméno a pro lásku Páně, pro jeho 0 nás zá
sluhy, pro soud jeho, slovem všemi důvody
od věcí Páně vzatými je zaklínej a pros jich,
aby totiž dotčené pravdy sobě k srdci bráli
a v životě pronášeli. Podle řeckého textu,
jemuž 1 sinajský rkp. nasvědčuje, čelí to za
přísahání k slovu o slova se hádati, ješto čte

14. Ty věci připomínej zapřísa
haje před Pánem. Nepouštěj se v slo
votepství,
nebo k ničemu to. uži
tečno není, leč ku podvratu poslucha
čův, 15. Pilně se snaž sebe osvěd
čeným prokázati Bohu dělníkem ne
postydným řádně nakládaje se slovem se Aoyouaxečv. Ale Vulgáta a s ní ACa ně
pravdy. 16. Nesvatých pak a prázd kteří jiní rkp. to zapřísahání či zaklínání ku
ných řečí se varuj, nebo mnoho pro předešlému. napomínání předůležitému odná
šejí čtouce m7 Aovouaexeřcož lépe se k sou
spívají k bezbožnosti. 17. A řeč jejich vislosti
hodí, Pavel slovem zapřisahej množí
jako rak rozjídá se, z nichžto jest Hy a zvyšuje pojem a význam slova připoménej.
menéus a Filétus, 18, kteří S pravdou Při tom pak napomíúání má sobě vésti moudře
se. pominuli pravíce, že vzkříšení již se a opatrně, aniž o věcech dotčených a těch
stalo a podvrátili některých víru. 19. stěžejných stránkách života křesťanského se
v marné hádky dávati, v nichžto přečasto jen
Ale peven základ Boží stojí maje pečeť o slova se lidé tahají aniž k věcem samým
tuto: Zná Pán, kdož jsou jeho a: Od sahajíce. Dí: Nepouštěj se v slovotepství či
stup od nepravosti každý, kdož vzývá dle ř. vlogomachii, v slovohádky, slovospory,
jméno Páně. 20. Ve velikém pak domě kdež neběží o věc, nébrž o slova a nejvíce
nejenom jsou nádoby zlaté a stříbrné, o slovo poslední a záležitost se nevede dů
nébrž i dřevěné a hlíněné a některé vody, leč raději křikem a žváním se odbývá
a vybývá. Slovy se hádati, vece sv. Aug.,
ovšem ke cti, jiné ale k potupě. 21. | není pečovati, kterakby blud pravdou se pře
Jestli tedy někdo se očistí od těch vě konal, nébrž kterakby tvé rčení nad jiného
cí, bude nádobou ke cti posvěcenou a rčením vrch vzala. Příčinu, pro kterou se slo
votepství či slovosporů má varovati, udává
užitečnou Pánu, ke všelikému skutku ihned:
Nebo k ničemu to užitečno neně leč ku
dobrému připravenou. 22. Mládenčích
podvratu posluchačův. V ř. t. věta ta co ně
ale pochotí utíkej, následuj pak spra jaký přístavek bez spojky s předešlou větou
vedlnosti víry, lásky a pokoje s těmi, se váže. Netoliko takové hádky o slova žád
jenž vzývají Pána ze srdce čistého, 23. ného prospěchu nepřinášejí, nébrž plodí ve
Pošetilých pak a planých otázek se vy liké záhuby posluchače podvracujíce, na bez
stříhej věda, že plodí hádky. 24. Na věří je zavádějíce, o pokoj srdce a o poklid
mysli je připravujíce, je hadlivými a přivými
služebníka pak Páně nesluší se vaditi, činíce. 1. Tim. 6, 4. praví, že odtud povstá
nébrž přívětivým býti ke všem, učeb vají závist, různice, ruhoty, podhledy a jiné

IL. Tím. II, 14—25, 0 chování se k rozličným bludařm,

ňepravosti. Má ozyláště na mysli bádky s
bludaři, jejichž ozvláštní síla v hádání se
stanovovala. Ovšem nemíní apoštol, že by
chom neměli kázati víry proti útokům ne
přátel Kristových, an Tit. 1, 9. velí, aby u
měl předstatel porážeti protivníka víry a 1.
Petr. 3, 15. žádá, abychom vezdyhotovi byli
víru svou zastávati.
Na místo hádek těch a tahanic o slova
má raději snažiti se o to, kterakby úřad svůj
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nesvatých prázdnomluvností v jeden pojem
splývají, čímž ostatně jenom logický poměr
myšlének se jinačí, ač týž smysl ostává. M.
varuj se blížeji k slovu ř. mohlo státi vy
hýbej, což na jedno vychází. Ale i příčinu
klade. pročby těm marnomluvám se měl vy
hýbati. Dí o tom: Nebo mnoho prospívají k
bezbožnosti; totiž ti bludaři, jenž věci ni
čemné roztrušují, ač je pod slibnými a vzne
šenými jmény vědy, nauky a t. d. vynáše
jíce. Dí tedy, že bludaři ti blouběj a hlouběj
čeným prokázati Bohu, dělníkem nepostydným, se vydávají v bezbožnost, aniž sobě usmy
řádně nakládajícím se slovem Božím. Má vše sliti chtějíce. Méně vhodně jiní slovo prospí
lijak o to pečovati, aby byl osvědčeným vajé o darmotlachách berou či o daremných
Bohu, jenž se osvědčuje co hodný sluha a mluvách a řečech a slovo prospívají slyší o
službou svou Bohu se zalíbiti hledí. Děl jich rozšiřování se a rozprostraňování, čímž
nákem má býti na roli Boží a pilně popluží bezbožnost se rozmnožuje.
Leč že to slovče prospívají se k blu
Páně obdělávati; slova čyodrns nejvíce 0 prá
cech na polnostech se užívá. A to dělníkem dařům táhne, patrno z toho, co dále praví
nepostydným býti má, t. j. takovým, jenž se apoštol: (A řeč jejich jako rak rozjídá se, z
za Krista a jeho učení nestydí, nébrž ač nichžto jest Hymenéus a Filétus, kteří s pra
věda je býti bláznovstvím u pohanů a po vdou se minuli pravice, že vzkřísení se již sta
horšením u Židů, přece a radostně je hlásá lo. Rakem rozumí se neduh takový, jenž je
stli se mu neodpomůže, více a více Se roz
a káže. Jiní slovo to berou ve smyslu: jenž
se pro neumělost, nedbalost a zlé svědomí jídá a rozlézá, všechny vůkol údy nakažuje
nemusí styděti; leč prvnější výklad mápřed
a jedem svým je proniká a umořuje, což se
nost. Velí dále jemu býti dělníkem řádně nestává bez bolesti. Takovým neduhem jest
či náležitě nakládajícím se slovem Božím. V bludařství, jenž z bludu do bludu padajíc z
ř. t. stojí doslovně řádně krájejícím, a me menšího zla na větším zlu se ocítá; — blud
tafora bezmála vzata od postolníků, jenž ho z bludu se rodí, až z toho konečná zkáza
stům potravu přikrajují; tak má biskup stravu vychází. Častokráte blud počátečný nepa
Boží, nauku Páně krájeti a každému dle trným se býti zdá, ale konec jeho přece jen
schopnosti rozdávati, tvrdý pokrm dospělým, zahynutí jest. Sv. Augustin vypravuje, jak
mléko nedospělým přidělujíc, učencům v u člověk jeden nad mouchami rozmrzelý od
čené formě, nedoukům prostě Páně slovo Manichovce k bludu manichejskému sveden
přednášeje, pannám nekázaje o manželství, byl, připustiv že moucha, jenž tak člověka
manželům o panictví, bázlivým a zkormou souží, od Boha dobrého nepochodí. Od monchy
ceným peklem nevyhrážel, bujným a nezbed přišlo se k jiným menším člověku obtížným
ným věčného blahoslavenství nepřisliboval; tvorům, až konečně mu dovozoval bludař, že
slovem má všady ke spasení posluchačů pro veškeren svět ze zlého počátku jest, a člo
hlédati a slovem Božím náležitě se obírati. věka dokona zajal. Proto napomínají otcové
Jiní jinak obrazné to rčení odváději buď od avatí, že se bludařů jak moru vystříhati
zákonitého rozsekávání oběti Lev. 1, 6., máme. Již sv. Jan 2. Jo. 11. velí jich do
buď od orání a rovných brazd dělání, buď domů nepřijímati ano ani jich nepozdravo
od protírání cest Prov. 11, 5. a odjinud; leč vati. S Cerinthem bludařem nechtěl on pod
jednou střechou bydleti. Sv. Polykarp oslovil
smysl vezdy ostává týž.
Při tom pak s naukou Boží se obírání Marcióna haeretika: Znám tebe co prvoro
a jiným rozdělování velí: Nesvatých pak a zence satanova. Ovšem pak i kněh jejich
prázdných rozprávek se varuj. Nesvatá roz oštídati a vystříhati se náleží, ješto v nich
právka jest, jenž nesluší na sluhu B., jenž skryta jsou vejce hadí, z nichž baziliškové
od chrámu a věcí posvátných zapuzena býti vycházejí. Ostatně již Athéňané Protagorovy
má; prázdná rozprávka jsou daremné brepty spisy co bezbožné spálili a Livius praví, že
a tlachy, jalové a plané a ničemné a tudy v Římě druhdy spisové náboženstvu odporni
ješitné a marné řeči, v nichž sobě ozvláště na oheň se kladli. Tudy v církvi se knihy
zalibovali Gnostikové jakož i jiní haeretici zakazují, jenž víře a dobrým mravům se příčí.
mysl lidskou přívalem slov a rčení obluzu Z takových bludařů, jež tuto apoštol na mysli
a Ft
jíce, zavádějíce a porážejíce. V ř. t. není má, uvádí jmenovitě dva: Hymenéa
vv
spojky a před slovem prázdných, nébrž slova léta, o nichž nevíme nic podrobnějšího ;jenom
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dohadovati se můžeme, že Hymenéus týž
jest, o němž 1. Tim. 1, 20. pravil, že od

víry se odšinul a na troskotu se ocitnul pro
zlé svědomí. Zlouka jejich byla, že vzkřes se
již stal, ovšem učili, že vzkříšení duchovně
a v nevlastním smyslu se slyšeti musí, totiž
o povstání hříšníka ze smrti duchovní a 0
vychýlení se lidí z nevědomosti. Tímto zlým
bludem 1 jiné nakazili a k záhubě přivedli
a jak dí apoštol podvrátili víru některých.
Nauka o vzkříšení hlavitou jest naukou kře
sťanství, an Kristus nevstal z mrtvých, jestli
že mrtví nevstávají a Kristus-li z mrtvých
nevstal, všechna víra naše marna jest 1. Cor.
15, 20.

Ti sice podvracují víru a základ boříce
celou stavbu ničí. Ale se jim to nepovede,
což Pavel dále praví protivu předešlé věty
vynášeje. Dí: Ale pevný základ Boží stojí
maje pečeť tuto: Zná Pán, kdož jsou jeho a:
Odstup od nepravosti každý, kdož jmenuje jme
no Páně. Základem pevným, jenž nedá se pod
vrátiti takovými lidmi převratnými, rozuměli
někteří víru, jiní nauku o vzkřesu, jiní vy
volence Boží ve víře stálé a neodvratné. Leč
nejlépe zdají se viděti, kdož rozumějí zá
kladem tím církev, ješto Pavel církev hned
sloupu, hned stavbě a chrámu, hned jak tuto
základu přirovnává, na němž veškera nauka
a pravda Páně osnována jest. Ukřepuje apo
štol duše choulostivé a bázlivé, jenž se obá
vali, že budou-li bludaři tak lidi podvraceti,
celá církev Boží se oboří a zapustne. Odpo
vídá apoštol, že se není toho báti, ješto zá
kladem veškery ty šmejdy a rejdy bludařů
hýbati nemohou. Základ peven stojí, t. j. ač
koli nejední od víry Boží odpadnou, přece ne
oboří se církev, nébrž ostane základ její ne
podvraten a peven a vezdy bůdou v církvi,
jenž celým srdcem se k základu tomu hlá
siti a na něm budovu spásy své budou sta
věti, na odpadlce, stržky a kacíře se neohlé
dajíce. Slova stojí a pevný hledí proti slovu
podvracují. Již pak povahu církve opisuje, an

druhý k lidem samým. O prvním praví: Zná
Pán, kdož jsou jeho. Sv. Aug. vece; Zná Bůh,
jenž zůstanou pro korunu, zná Bůh, jenž zů
stanou pro věčný plamen, zná pšenici na
humně svém, zná plevy, zná osení a zná
koukol. Naráží na Num. 16, 5., kdež řeč
vede se o Koru, Dathanu a Abíronu prou
cích se s Aaronem o kněžství, kteráž pře
dle výroku Mojžíšova rozsouzena byla tím
spůsobem: Zítra oznámí Hospodin, kdož jsou
Jeho, kdo k němu patří a které za své u
znává. Dí zná a rozumí uznává za Své, za
rodinu svou považuje a přijímá; to patří ku
potěše a ukřepení v důvěře, že obmyslové a
chytrosti nic proti církvi neprospějí a že Cír
kev nikdy nepřestane.
Druhý znak Boží vtlačený a vepsaný do
základu Božího, jejž tedy církev na sobě ob
náší, jest: Odstup každý od nepravosti, kdož
jmenuje jméno Páně. Ta průpověď se snahy
lidské týká; tam ona jevila, čeho lidé od
Boha nadíti se mohou, tahle jeví, čeho Bůh
od nich žádá, aby sami z oboru církve pod
vráceni nebyli. Nepravost značí všechno, co
se Bohu příčí a nelíbí, ovšem tedy také zlé
nauky co kořen, z něhož zlí mravové vyrů
stají. Jmenovati jméno Páně znamená Krista
co Pána ctíti a co Pána svého vzývati. Druhý
tento nápis zahrnuje tedy napomínání, aby
se nepravostmi, v něžto se bludařové vydá
vali, nenaprzňovali. Dvě pravdy tyto jsou
věčným znakem chrámu církve svaté a obojí
stranu lidského života zahrnují, milost Boží
a spolupůsobení člověka. Nebo 2. Petr. 1,
10. má se člověk snažiti, aby svému povo
lání a vyvolení skrze dobré skutky jistotu
zjednal. Tudy k církvi co k základu spásy
a pravdy Boží patří jenom ti, jež Bůh co
takové uznává, miluje a milostmi svými ob
dařuje a kteří všeliké nepravosti se varují.
Ale tomu-li tak jest, kterak přece v církví
se nalezají lidé zlí, jenž nepravosti nevarují
se? I odpovídá apoštol na tu otázku v po
dobenství řka:
Ve velikém domě nejenom
jsou nádoby zlaté a stříbrné, nébrž i dřevěné
a hlíněné a některé ovšem ke cti, jiné k necti.
Nikdo se nediví vida v domě velikém a vzne
šeném kromě nádob nádherných ze zlata a
stříbra vyhotovených také nádoby hlíněné a
dřevěné ; stříbrné a zlaté osudí slouží k vě
cem vyšším, k nádheře a ke cti, osudí dře
věné a hliněné k necti, t. j. k službám pod
lejším a nižším. Nečest a čest očividně ne
odnášejí se k domu, nébrž k nádobám. Ná
dobami zlatými a stříbrnými rozumí křesťany
stálé a ty, jenž obojí znak dotčený na sobě
nesou, nedajíce se svésti od víry, jak ani
zlato a stříbro ohněm nehyne; dřevěnými

©vece:
Maje
pečeť
tuto:
Zná
Pán,
kdož
jsou
jeho a Odstup od mepravosti, kdož jmenuje
jméno Páně. Mluví podle obyčeje druhdy
vládnuvšího, podle něhož na veřejech jakož
i na základních kamenech se průpovědi bla
hoznačné zapisovaly. Deut. 6, 9. velí se lidu
israelskému napsati přikázání o milování.
Boha na prahu podvoji a veřejích a Ap. 21,
14. má nový Jerusalém napsáno dvanácte
jmen na branách svojich. Nápis a znak ta
kový jmenuje ap. pečetí, poněvadž pečetí se
znamenalo pro zjednání mu víry a váhy a
tudy znamení sama pečeťmi slouti počala.
Znak dvojí uvádí, jeden se odnáší k Bohu,

II. Tim. Ir, 14--26. 0 chování vs k rozličným bludařům.

809

ale a hlíněnými nádobami rozumílidi křehké,
kruché, chabé a slabé a mdlé a vratké, jenž
se bludařům snadno. svésti dávají a od víry

jenž vzývají Půna ze srdce čistého. Mládenčí
žádosti jsou chtíče a pochotě, jimž člověk
za mládí svého podroben bývá, jako jsou

odpadají, jak dřevo se obněm stravuje. I
jsou tedy v církvi, jak tu apoštol učí a jak
Pán sám Mt. 13, 24. 47. podobenstvím kou
kole mezi pšenicí a ryb nedobrých do sítě
a nevodu polapených naskýtá, tenkrát teprv
k církvi nepřináležíce, když pro nevěru neb
zlý život z církve vyhostěni byli, jak byl Pa

všetečnost, ctižádost, lehkovážnost, bujnost,
ohýralost, hrdost, vilnost a což toho ještě
více bývá. Těch nepravostí se má vystřihati,
naproti tomu má následovatt. j. pilně se
snažiti a jakoby hnáti se po těch ctnostech,
kteréž tu vystihuje. Jsou: Spravedinosti bez
mála v širším smyslu zahrnující snažení po
ctnostech vůbec a naproti stojíc všeliké ne
pravosti; víry, jenž bez pochybovnosti všecko
přijímá myslí, rozumem a vůlí, co v nauce
Páně se obsahuje; lásky, jenž totiž se ne
pyšní, nezávidí a vzdálena jsouc soběctví 0
dobro jiných se stará. Pokoje žádá od něho,

vel 1. Tim. 1, 20. Hymenéovi učinil. Přece
však i zlí lidé v církvi užitek nesou, ale ten,
jenž jim k necti slouží, že jimi osvěděilí kře
sťané zkoušení bývají. I jinde 1. Tim.3, 15.
apoštol církev Boží domem B.nazývá. V ko
rábu Noema byla zvířata čistá 1 nečistá a

mezi dvanácterem apoštolů byl jeden Jidáš
zrádce.
Již pak ukazuje, jakým spůsobem se
člověk v církvi Boží nádobou čestnou státi

píleti s čěmt, jenž vzývají Pána ze srdce či
stého, t. j. s křesťany, jenž upřímně se ke
Kristu hlásí, má stoupeně a jednomyslně
obcovati; s protivníky pravdy křesťanské ne
může. Jestli tedy někdo se očistí od těchto lze vezdy zachovati pokoje, ješto jim odpo
(nádob), bude nádobou ke cti posvěcenou a rovati a pravdu Boží hájiti potřebí. Kteří
užitečnou Pánu, ke všelikému skutku dobrému ale PFúnavzývají sice, t.j. křesťané jsou, ale
připravenou. Chce-li kdo nádobou poctivou sráce čistého nemají, t. j. po křesťansku ne
býti, musí od těchto totiž nádob nečestných žijí, ty potřebí pokárati.
S těmi, kteří by se jenom hádati usta
a potupných se očistiti a sice dokonale se
očistiti, jak Zlatoúst ze složitého slova xx
vičně chtěli, velí apoštol, nemá se zapouštěti
cen nalezá; nestačí zajisté jednoho hříchu Timotheus. Pošetilých pak a planých otá
se odříci, nébrž veškerým zlochtíčům a ne zek se vystříhej věda, žé plodí vády. Otáz
pravostem výhost dáti náleží, z čehož neje kami se rozumí hloubání, zpytování a há
den vykladač na svobodu lidské vůle uka dání se o věci mimo evangelium a proti
zuje. Bude nádobou ke cti, t. j. přijme ho němu, jakovým oddáni byli Gnostici, různé
Bůh k čestné službě, uštědře mu věčnou : pojmy matouce a soustavy osnujíce, jenž na
slávu. A to vším právem, ješto povahu čestné prázdnu a na holých výmyslech lidských a
nádoby na sobě nese, jsa nádobou posvěcenou na vidmách obraznosti se jenom stavovaly,
| základu neimajíce. Ovšem byly posehlé a
Pánu, ne jakoby nějaký užitek Bohu přinášel, *plané, ješto k ničemu neprospívaly, zdravého
nébrž poněvadž také k Boží službě a ke cti smyslu neměly, mravnosti nenapomáhaly,
přispívá netoliko sám spásy životem dobrým nébrž jalovy, neplodny, plany, marny, ješitny
docházeje, nébrž i jiným k dosažení věčného byly. A nad to ještě — což on dobře uva
spasení slouže. Ještě klade, že skutkové jeho žovati a tím výstrahu bráti má — plodí vády
dobří, úmysl jeho dobrý a sličný od Boha ČE sváry.
O té věci pak předpisuje dále ke sluš
jde. Dí: ke všemu skutkudobrému příhodnou
t. j. připravenou od Boží milosti k takovým nosti prozíraje, které se sluha církve má
bohumilým službám, totiž k svatému životu, držeti: Na služebníka pak Páně nesluší se
k pílení všech ctností, trpělivosti, pokory, vaditi, nébrž krotkým býti ke všem učebným,
lásky a j. Všechno dobro lidské se Boží mi trpělivým. Sluhou Páně jest sice každý kře
lostí připravuje. Tudy dí 1. Cor. 4, 7.: Čo stan, zde ale má na mysli představence cír
kevné; ten se nemá vadďditi,svářeti a hádati
máš, čehojst neobdržel? totiž od Boha.
Apoštol byl vedl napomínání, aby Ti o věci jakékoli, obzvláště ale když jde 0 0
motheus se vystříhal marnomluv a darmo tázky ničemné a jalové, všeho jádra a všeho
tlachů a dále chtěje v napomínáních pokra základu prázdné a zbavené, jakéž se mezi
čovati odšinut byl od nich zmíněním se 0 Gnostiky rozbíraly a přemítaly, jimiž raději
Hymenéu a bludařech vesměs. Ty vylíčiv a co bajkami babskými pohrdati než je porá
co ohledem na ně se mu potřebno býti vi žeti slušelo. Má býti raději Krotkým, ti
dělo domluviv nová napomínání Timotheovi chým, přívětivým ke všem, jakým kdys byl
činí: Mládenčích ale žádosti uťíkej, následuj svatý Efrém, jenž mohl se honositi, že po
pak spravedlnost víry, lásky a pokoje s těmi, celý život svůj nikdá se nesnádil s jakým
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člověkem. Tak o Kristu Pánu Mt. 12, 16.
předpovědíno, že se nebude vaďiči, že nebude
křičetí s nikým, aniž kdo uslyší hlasu jeho
vně. K té přívětivosti patří 1 to, aby, když
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toho potřeba jest, ihned se k učení jiných
propůjčoval ochotně, což apoštol vytýká slo
vem učebný, kdež jak na spůsobnost, tak
ovšem více na ochotnost k vyučování zřetel
má. Ale i trpělivým býti povinen, t. j. sná
šeti má pomluvy, lání, na cti utrhání, křeh
kosti, tvrdost až i nezbedu lidskou k hněvu
a zlobě popuditi se nedávaje. Rybář dlouho
očekává, než se ryba naudici chytne, rolník
dlouho, po celý téměř rok na žně čekati
musí. Ale ti, kteří bludy roztrušují, nemají
takové od něho trpělivosti užiti, nébrž má
je kárati, ač i ta kára krotkosti prázdna býti
nemá. To jest, co dí slovy: jenž s lahodou
kárá ty, co se protivé pravdě, totiž bludaře.
Z této napomínky viděti, kterak se rozuměti
má tomu, co výše o vystříhání se bludařů
jemu předpisuje; nemá se v hádky s nimi
pouštěti, avšak je přece příležitě pravdě vy
učovati a je kárati, ale s lahodou tak, aby
jich ode pravdy hned neodehnal, nébrž pří
větivostí a lahodou přivábil a přilákal. Buď
láska v tom, kdož kárá, ale nezženilá, buď
přísnost, ale nepopudlivá; buď horlivost, ale
nekrutá, buď vlíjnost nevíce než potřebí
povolná. Na hradě vlády a řádu spravedl
nost s jemností lahodnou se spojuj, aby Ja
hodou ukájena i hrozbou oblomena byla ú
troba svěřenců. Slova svatého Rehoře Vel.
past. 2, 6. Lahodu takovou měl do sebe
Mojžíš, jak Starý Zákon nejednou o tom
svědčí a o Davidovi pěje se Z. 131, 1.: Pa
matuj Hospodine na Davida a na všelikou
tichost jeho. Nemluví o lidech docela za
rytých a zatvrzelých, nébrž o takových, při
nichž naděje vysvítá, že by sl snad usmy
sliti mohli. Slova pravdě v řeckém textu
není, ale se tu přimysliti musí. Nevidíš-li,
vece tu svatý Zlatoúst, kterak rodičové přl
sedají s pláčem při dětech svojich, ač 0
zdraví a okřání jejich pustíce, jim přimlou
vají a všelijak se jim propůjčují; to ty čiň
bratrům svojim. Oni nemohou všemi svými
slzami nemoc od dítěte svého zapuditi, ty
však často budeš moci nářekem a vytrváním
vzkřísiti.
Při tom svém napomínání, dí dále Pa
vel, má Timotheus k tomu prohlédati, aby
duše jejich k spáse přivedeny byly. Slova
jeho jsou: zďa by snad někdy Bůh dal jim
pokání ku poznání pravdy, aby ostřízvěli (a
se dobyli) z ďáblových osidel, od něhož po

lapení jsou k vůli jeho. © bludařech i nej
horších nesluší zoufati, že by se obrátiti ne
mohli. Ješto ale pravdu nepozná člověk hří
šný a ve zlovolnou duši moudrost nevchází
Sap. 1, 4., tudy ap. dorývá především na po
kání, na obrat Života, na napravení mravů,
jakož i před Kristem hlasatelem pravdy před
cházel hlasatel kajicnosti Jan Křestitel. Dí:
zda by dal B., ješto věc ovšem těžka a ne
snadna jest, aby se zarytec obrátil, avšak u
Boha všechno jest možno. Dí, zda by Bůh
dal, aby ukázal, že obrácení jde od milosti
B. a všechna snaha člověcká, ač potřebna,
k tomu nestačí. Nejenom když člověk pokání
činí, vece sv. Aug., nébrž aby pokání činil,
má potřebí milosti Boží. Jiní pokáním pouhé
usimyslení sobě, pouhé proměnění smyslu a ná
hledu rozumějí; leč lépe ostati při obyčej
ném výkladu, jehož i povaha věci i povaha
bludařů vymáhá. Ještě udává spůsob, jakým
obrácení jejich se státi musí. Aby ostříz
věli z ostdel ďábla. Přirovnává blud k opil
ství, jímž mysl člověkova omráčena bývá,
tudy ostřízvěti potřebí a vyraziti se z opi
losti a z opojenosti se probrati: dí z ostdel
ďáblových, poněvadž ďábel léčky klade člo
věku k zalovení ho, čímž mysl člověka se
omračuje a jako do mdloby přichází pravého

sebevědomí
potracujíc.
Ostřízv
zosid

jest vazba obižná, dva tropové se zde pojí
a při slově z osiďel přimysliti vhodno: do
byti se, probrati, vydrati se. O ďáblu kla
de, vypisujíc jeho nad takými lidmi vládu:
od něhož zjímáni t. j. polapeni jsou k jeho
vůli. Kdo činí hřích, otrokem jest ďábla a.
v sítě jeho za Živa padá rovnaje se, jak
Chrysostom vyobrazuje takové zajetí, ptákům
uvázaným za provázek od dětí, kteréž je
sice někdy popouštějí, ale ihned nazpět po
tahují. Z osidel takových jediná milost B.

člověka
vysvoboditi
může.
Folap
jso

pak k vůli jeho, t. j. dáblově, tak že jimi
poklasnuje a je vede k vůli své a Kkčinění
svých záměrů jich užívá. Tak čxeívov toli

jest co avzov, jak i Vulgáta dobře klade.
Méně vhodně druzí místo jeho kladou onoho
a rozumějí Boha v ten smyšl, tak dlouho,
dokud Bůh dopouští, jenž je ovšem každé
chvíle zbaviti a oprostiti může. Leč lépe
se hodí vazba prvnější, že ďábel k vyko
návání zámyslů svojich ty takové lidi upo
třebuje.
Veškera pak napomínání ta ovšem svr
chovaně byla. potřebna, ješto časové nastá
vající je vymáhbali. Tudy se Pavel vydává
ve vyličování časů těchto.
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Hlava IT,
Předpovídá, že povstanou učitelé liší a bez
božní, jichžto se varovati náleží 1—10.
Napomíná napotom Timothea, aby be
dlivě choval nauku svěřenou a k svatému
písmu pilnost přičinil 11—17.

rání, k napravování, ke cvičení ve spra
vedlnosti, 17. aby dokonalým byl člo
věk Boží, ke všelikému skutku dobrému
spůsobný.

1. Toto pak věz, že za posledních
dnů nastanou doby nebezpečné, %2.bu
dou lidé sobě libí, lakomí, hrdí, pyšní,
rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční,
bezbožní, 3. nelaskaví, neúkojní, utrha
ví, nezdrželiví, příkří, nedobromilovní,
4, zrádci, nezbední, nadutí, rozkošemil
ci raději než bohomilci, 5. majíce tvár
nost pobožnosti, mocnost ale její zapí
rajícee A těch se varuj. 6. Nebo z
těch jsou, kteří vluzují se do domů a
zjímané vodí ženky obtížené hříchy, kte
réž bývají unášeny rozličnými pochoťmi,
7. vezdy se učíce a nikdy ku poznání
pravdy nepřicházejíce. ©. Jakož pak
Janes a Mambres protivili se Mojžíšovi,
tak i ti protiví se pravdě, lidé poru
šení na mysli, neosvědčení vírou. 9.
Ale dále nebudou prospívati, nebo ne
smyslnost jejich zjevna bude všechněm,
jakož i oněch byla. 10. Tý však ná
sledoval jsi mé nauky, mého obcování,
úmyslu, víry, dlouhomyslnosti, lásky,
trpělivosti, 11. mojich pronásledování,
útrap, jakovéž se mi přihodily v Antlo
chii, v Ikoniu a v Lystře; jakáž pro
následování jsem snášel a ze všech vy
trhnul mne Pán. 12. A všickni, jenž
pobožně žíti chtějí v Kristu Ježíši, pro
následováni budou. 13. Zlí pak lidé a
svůdcové budou prospívati k horšímu v
blud upadajíce i uvádějíce. 14. Ty však
zůstávej v tom, čemu jsi se naučil a
co svěřeno bylo tobě věda, od kohos
naučil se, 15. a poněvadž od dětinství
svatá písma znáš, kteráž tebe mohou u
moudřiti ke spáse skrze víru, jenž jest
v Kristu Ježíši. 16. Všeliké písmo bo
hoduché užitečno jest k učení, ku ká

Mluvil v předešlé kapitole o převráce
ných a převratných lidech protivnících pra
vdy Boží; moblo to nejednomu S podivením
býti, že za věku nového, kdež Syn Boží,
věčná pravda, s nebe sešel pravdě učit,
přece se lidé takoví nalezají, ano že i vrch
vedou a pravdu Páně utlumiti a utlačiti
hledí. I mluví o tom apoštol dále a vypi
suje zlou bludařů povahu. Dí: Toho pak
věz, že za posledních dnů povstanou doby

©

nebezpečné. Místo věz někteří rkp. řečtí čtou
vězte aneb víte; leč čtení to není dosti 0

svědčeno aN. rkp.s Vulgátou v singuláru čte
věz yívwcze. Posledními dny rozumí Pavel
čas od prvého příchodu Páně ke druhému
1. Tim. 7,1., ač ovšem časy před Kristovým
příštím druhým na mysli maje. Jiným se
vidí, že Pavel jenom o době příchodu Páně
tuto mluví. Ti totiž slova posledné dnové
dvojím berou spůsobem pravíce, že slova ta,
když řeč jest o věcech Starého Zákona aneb
o poměru jeho k Zákonu Novému, jak Act.
2, 17. 1. Petr 20. Hebr. 1, 2. slyší se 0
době křesťanské vůbec; pakli ale se mluví
o časech budoucích ohledem k době apo
štolské, tedy prý slovy těmi znamená se po
slední doba před druhým Páně příchodem.
Leč tu očividně mluví 0 časech, jichá Timo
theus dožiti se měl, tedy o časech nejblíže
příštích, aniž dá se říci, že by byl apoštol
příchodu Páné brzy čekal, jak vysvítá 2.
Thess. 2, 6. n. Rom. 11, 25. nn. Rozumí
se tedy doba křesťanská jakožto ve vývoji
Božích zjevů poslední. Místo nebezpečnéstojí
v ř. t. těžké, nesnadné, obtížné, an totiž lidé

budou zlí, závadní a plni nepravostí, jak
dále hned místněji vyličuje. Nastanou t. j.
již již za dveřmi jsou vyskytnouti se majíce;
inluví o blízkém příští, jenž již takměř z
přítomnosti se rodí. Casové ti budou těžci
pro hříšné lidi. Nebo, dává důvod nesnad

bezbožní.
Sobělibost
jest
soběctv
alidé
so

ných časů, budou lidé sobělibi, lakomi, Ardi,
pyšní, vouhavi, rodičů neposlušnt, nevděční,

bělibí jsou ti, kteří jedině k svému užitku
a k zájmům svojim zřetel mají na dobro
bližních se neohledajíce. Dobělibost se a
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konců lásce křesťanské iprotiví. Láska kře jíce. Rozpásaným životem nejední bludaři
sťanská se rozprostraňuje k Bohu a k bliž množství lidu po sobě potáhli. Kdo rozko
nímu, sobětnost ale se zužuje a ztěsňuje na šem se oddává, ten na Boha zapomíná, ve
sebe samého a k sobě jen prohlédá. Svatý liká péče o tělo jest veliká nepéče o duši;
Augustin praví, že veškery nepravosti, jež
dále apoštol vyčítá, ze sobělibosti vznikají mují, tak že věci Boží nečenichá, nechutná,
a dokládá, že lidé sobělibí jsou sebenená sobě břidí a oškliví všeliký smysl pro ně
vistni a největší nepřátelé svoji. Lakomí potrácejíce. Majíce tvárnost pobožnosti, opi
Či peněz a vůbec zemského statku žádostiví suje dále povahu jejich, mocnostjejí zapíra
a po nich se shánějící. Hrdí, t. j. honosiví, jíce Boha na ústech mají, ale v srdci sebe a
chlubní; pyšní, t. j. zpupní, nadutí, vynáše zlovášně své chovají myšlénkou na Boha
liví, vypínaví; z pýchy hrdost povstává, an ovládati sebe nedadouce a skutků bohumi
člověk takový pyšný a osobivý jinými po lých nepronášejíce a plodu spravedlnosti ne
brdá a za nic je neklade. Rouhavi, zloře vydávajíce, vně ovcem, vnitř ale vlkům Mt.
čivi, hanlivi, netoliko ohledem Boha, nébrž 7, 15. podobní jsouce, Ratolest odřezaná
vůbec i k lidem. Známy jsou potupy blu má sice podoburatolesti, ale šťávystromové
dařů, kterými se na církev Boží potrhují. Jišena jest. S tím skončuje apoštol řadu
Rodičů neposlušní, v nich nevidouce Božích nepravostí, jenž za dnů posledních panovati
náměstků, nébrž nástroje zlopočátku či zlého budou; podobná ličba nalézá se Rom. 1,
principu, jímž hmota se rozplozuje a vůbec 30. nn. V řadě té zvláštního pořádku a
ze sobětnosti jich sobě nevšímajíce. Nevděč zvláštní soustavy není, a vtom bezřádu spa
ní; dobře klade nepravost tu po neposluš třují právě rozmanitost a nepořádnost, jakou
nosti rodičů, ješto neposlušenství to nevdě se zlo v Životě projevuje. Již pak nepra
kem jest. Viděti, jak velká nepravost ne vosti ty vystáviv přičiňuje napomínání: Těch
vděk jest, an jei apoštol klade k těm ne varuj se, těch lidí, jenž povahu takovou ne
pravostem, jimiž časové nesnadnými se stá sou na sobě, jakou jsem byl vypsal. Již
vají. Bezbožní, t. j. jenž k Bohu nehledí a tedy něco těch lidí se vyskýtalo tehdá, když
věcí svatých si neváží, jimi se v činění zla apoštol psaní toto k Timotheovi vyhotovo
neobmezujíce. Nemilovné t. j. nelaskaví, jenž val. Jakož i v následujícím líčení tehdejší
citu lásky přirozené ku příbuzenstvu, obzvlá skutečné okolnosti na mysli má, an po
ště k dětem, k rodičům a pod. nemají ti, kračuje:
jenž svazky lásky ku pokrevenstvu docela
Z nichž jsou, jenž vluzují se do domů a
od sebe odmítli. Rom. I, 31. Neúkojní, ne zjimané vodí ženky obtičené hříchy, kteréž bý
ukojitedlni, nemluvní, jenžto v žádnou smlou vají undšeny vozličnými pochoťmí vezdy se
vu vnikati nechtějí a smlouvy učiněné ruší učíce a nikdá ku poznání pravdy nepřicházo
věrolomni jsouce. Utrhaví, pomlouvaví, so Jjice. Jsou z nich vece, t. j. veškeru tu po
čiví, klevetiví, jenž v nepravdivé nepravosti vahu zlou, již jsem opsal, na sobě pronášejí.
jiné obláčejí a zlou pověst o nich roztrušují,
Vluzují se, podtají se vdírají; znamenájejich
nevinnost jich v podezření uvádějí a všeli nestydatost, klamavost a lísavost, kterými se
jak jiným během je o čest připravují. Ne uměli vtírati do rodiny a tam svojich věcí
zdrželvví, nestřídmí, pochotem svojim úzdy hleděti. Ozvláště ale naměřují na ženštiny a
pouštějíce a chtíči svými vládnouti neumě přečasto, dí dále ap., zjímané vodí ženky t. j.
jíce. 1. Dim. 3, 11. Příkří t. j. krutí, ne po sobě potahují a odluzují, hledí je k sobě
milosrdní, lití, divocí, nevlídní, nedobrotiví. slibnými řečmi a tvářnými spůsoby uloviti,
Nedobromilovné t. j. jenž dobra jakéhokoli
naukám svojim bludným, zcestným podrobiti
obzvláště mravného nemilují, nébrž se mu tak, že je jako plennice a zajatkyně po sobě
protiví průchodu jeho bráníce. Zrádci, jenž vlekou, vydávají se jim za učitele, lísají se
přátely své u nepřátel udávají a v moc je k nim, marnosti jejich lichotí a pochlebují
jich je vydávají. Nezbední, ohýralí, přívaz a tudy je sobě podmaňují velmi snadně, ješto
Čiví, jenžto se ženou, kam je pud nese. Na pokolení či pohlaví to snadno slibnými věcmi
dutí, hrdostí a pýchou nabobtělí a nabubřelí se dává uvlékati na důvody nauky nehledíce
a durmatělí, na věcech domýšlených a ne aniž jim dosti rozumějíce. V tom schytra
jsoucných si zakládajíce. Rozkošemilci více lost jejich se jeví, ješto 1 bad v ráji lidi od
než Bohomilci, jenž raději v rozkošech se Evy sváděti počal. Zenky praví s potupou,
pošetí než Bohu zasvětí, má na mysli Gno totiž ženy vrátké a lehkovážné, jenž sťíženy
stiky, rozkošem hovějící, jenž mtlost Pána jsou hříchy rozličnými, t.j. jsou hříchy jako
přenášet v chlipnost, Jud. 4. po žádostech a zasypány, přeplněny, přihrnuty, zaříceny, za
chtíčech těla odcházejíce a na Boha nedba valeny, potlačeny, potištěny tím velkým hej

rozkoše
tělesné
duši
snižují
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stlu
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nem hříchů. Předpokládá, že ty ženky již
dříve život vedly pokálený a nepoctivý a tím
přístupnými se staly svodům a úlisnostem
bludařů. Od zlého svědomíjest velmi spadna,
schodna, sjetna a položita cesta ku potratě
a troskotu víry a ony se přidaly k bludařům,
aby pochotem, rozkošem a nepravostem svo
jim mohly také dále hověti. Bývají pak ženky
ty unášeny rozličnými pochoťmi, totiž vše
tečností, nestoudností, chlípností, marnivostí.
Podivná to věc, vece sv. Cyprian, že jsou
ženy silnější k nesení břemen hříchů nežli
mužové. Sv. Jeronym píše, že veliká čásť
kacířství od žen počala rozšiřována býti. Ši
mon čarodějník pomoci nevěstky Heleny u
žíval, Montanus Maximillu a Priscillu zlatem
svedl a bludařstvím naprznil. Arius nakvasil
napřed sestru císařovu, od níž se zlo to svě
tem rozešlo; u Donatistů Lucilla hlavitou
měla rolu. Ony, vece, vezdy se učí a nikdá
ku poznání pravdy nepřicházejí. Plápolají věci
nové slyšeti a nové nauky přijímati, aby
hnětlivé svědomí ukojiti a uchlácholiti mohly.
Aneb raději ironicky mluví a praví, že schá
zejí se k těm učitelům bludařům pod zá
minkou a pod barvou, že se pravdě pfiučiti
chtějí, ač toho nic není. Nepřicházejí pak
ku poznání pravdy, ješto bludaři pravdy ne
mají a ony samy 0 pravdu ani nestojí aniž
pro mysl hříchy ohrnutou a zařícenou a za
mhlenou a omráčenou jí poznati a ceniti
mohou.
Dále přirovnává apoštol bludaře ty ča
rodějům egyptským, o nichž v druhé knize
Mojžíšově čteme Ex. €, 11., že je Farao na
strojil naproti Aronovi a Mojžíšovi a naproti
jeho divům. Dí: Jakož pak Janes a Mambres
protivili se Mojžíšovi, talk 1 protiví sepravdě,
hdé porušené mysli, neosvědčenévíry. Jména
čarodějů těch v písmě sv. se nekladou, apo
štol je vzal z tradice židovské, jak již Theo
doret praví. Byli prý synové Bileamovi, na
před učitelé Mojžíšovi, dokad se na dvoře
královském zdržoval, leč nápotom byli jeho
hlavití nepřátelé a posléze v rudém moři s
vojskem egyptským zahynuli. Jiní z apokryfů
jména ta vzata býti praví, jakož již za Ori
gena spis takový se nalézal maje titul Jam- |
nes a Mambres; leč ten spis raději nápotom
podstrčen byl a titul jeho z naší epištoly
přijat; spis ten poslal císař Leo kalifoviíMoh
dimu, jak Barhebraeus vece. Jména jich se
nejednostejně píší Jones, Joanes, Jamnes, a
Mambres, Jambres a což tam těch rozdílů
více jest ještě. Dí: jak oni Mojžíšovi, tak
t1 odporují pravdě t. j. bliktrami, napohled
nými divy, čarodějstvím. A nemohlo jinak
býti, leč že lidé ti pravdě t. j. nauce kře
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stanské, jenž jest svrchovaná pravda, se pro
tivili, any mravy jejich zly byly. Byli zajisté,
vece ap., lidé porušené mysli, nensvědčénévíry.
Mysl měli rozličnými pochoťmi a chtíčemi
rozoranou, rozpadlou a rozvrácenou 1. Tim.
6, 5. a víra jejich byla neosvědčena, zavrži

tedlna, vybrakována, odmetna a odchystna,
porušena jak mravové jejich. Mravná mysl
snadno se vpravuje ve víru Páně, S ní sjed
nává, naproti tomu nemravnost vezdy pří
čna jest pravdě Boží.
Avšak, vece dále ap., potěšuje Timothea
a všecky ty, jenž pro pravdu Boží boje a
půtky podnikati musejí, avšak dále nebudou
prospívati, nebo nesmyslnost jejich zjevná bude
všechněm, jakož ť oněch byla.

Nyní sice se

jim daří, ale toho se jim nedostane dlouho,
nébrž brzy poznají lidé, že jejich nauky na
písku osnovány jsou nejsouce budovami pev
nými a skvostnými, za jaké je vydávají, né
brž stěnami ledabylým vápnem obmítanými
Ez. 13, 10. n. a tudy záhy vrcholu došedše
ty soustavy jejich oboří se a rozpadnou. Výše
2, 16. pravil, že ve zlu budou prospívati;
tuto neodpírá tomu, nébrž jenom dí, že ne
obdrží všady jejich nepravda, nevšech lidí
oni svedou, tlačiti a utiskovati budou, ale
nepotlačí a neutisknou, bojovati budou, ale
nevybojují, budou zavládati, ale nezavládnou,
an Bůh jejich drzosti meze položí. Nebo dí
ap.: Nesmyslnost jejich zjevna bude, jakož 4
oněch byla. Nesmyslnost, an lež za pravdu,
pavučiny za přízi B., bliktry za zázraky,
svod za spásu vydávali. Tak i oněch t. j.
Jana a Mambra nesmysl odkryt byl od Moj
žíše Ex. 8, 16. nn., an sami čarodějové ti
přiznati se museli, že veškery šmejdy a rejdy
jejich tu nespomáhají proti prstu Božímu.
Žádný blud dlouho nepanoval a odkryta dosti
záhy byla nedůslednost a záhubnost jeho.
Pravda má silné, lež slabé nohy, vece staré
přísloví židovské; Ariovo, Nestoriovo, Sabe
liovo, Manicheovo a což jich ještě jest blu
dařství nedostihlo dob našich a pravda Boží
vezdy horu béře nad bludy i nejslibnějšími.
Těm pak nemravům bludařským staví
apoštol naproti mravy Timotheovy. Dí: Ty
však následoval jsí mé nauky, mého obcování,
předsevzetí, mé víry, dlouhomyslnostt, lásky,
trpělivosti, pronásledování, útrap. Následovat,
vece, nedí došel, postihl, nébrž následoval,
co vzoru nějakého se pilně držel. Věci pak,
v nichž Timotheus Pavla následoval, jsou:
nauka, kterou obdržev ode Pavla čistu, přes
nu, nepokálenu zachovával; odbcování t. j.
spůsob života, obyčejové a jednání; předse
vzetí či úmyslu, účelu, záměru, kterými jsem
se všady při počínání svém řídil a Spravo
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val, ne 0 dobro své tělesné, nébrž o slávu
Boží a spásu lidskou pečujíc. Věru, t.j. stále
a nevrtkavě jsi ostával při víře a věrně jsi
ji zachovával; jiní méně vhodně věrnost m.
víru překládají. Dlouhomyslnosti, dí dále, mé
jsi postihl a v životě svém následoval, t. j.
vlídnosti k nepřátelům víry a shovívasti s
nimi, aniž se's jimi popuditi a udrážditi k
nějakému vyštěrbování dopouštěl. Tipělivosti
snášení věcí zlých a protivných, tak že se's
jim nedal ustrašiti a od vykonávání svojich
záležitostí odpouzeti. Tak se ty dvě příbuzné
ctnosti od sebe dělí. Prokládá ale mezi nimi
lásku k Bohu a bližnímu,jenž veškery ctnosti
prodýchati a prostoupati musí, ač mají li do
sebe nějakou cenu míti. Ale i v pronásledo
váních a útrará:h vzal sobě Timotheus pří
klad z Pavla; slovem útrapa zvyšuje se vý
znam slova pronásledování.
Ješto ale útrap těch a těch ode Pavla
podstoupaných pronásledování mnoho bylo,
uvádí apoštol jenom ty, jež hned na počátku
apoštolování svého v těch krajinách trpěl,
kdež Timotheus domovem byl a jimž podobné
véci sám Timotheus musel podstoupit. Ja
kovéž se m? přihodily v Antiochw totiž pisi
dijské, v Ikontu a v Lystře Act. 13, 50. Vzbu
dili Zidé v Antiochii pronásledování proti
Pavlovi a Barnabu a vyhnali je z končin
svojich. V Ikoniu Act. 14, 5. obořili se po
hané 1 židé, aby zhaněli a ukamenovali je;
v Lystře Act. 14, 18. dokonce Pavla kame
novali, tak že již se myslelo, že umřel. Ješto
ale se Pavlovi při zpomínce na ta pronásle
dování, jež uvádí, celá řada pozdějších po
dobných útrap a sužeb namanovala, tudy on
vzvolává v podivení: jakáž pronásledování
jsem snášel a ze všechněch vytrhnul mne Pán;
to přidává, aby potěšil Timothea, že Bůh i
jej z útrap, svízelů a protivenství, jež pod
stoupiti mu přijde, vysvobodí. Jiní slova
jakáž pronásledování a t. d. nemají za vzvo
lání, nébrž za pouhý vztah, podobný přede
šlému, jenžto se vytýká slovy jakéž se m
přihodily v Antiochiť a t. d.; leč prvnější vý
klad bezpečnější jest. Ještě o dvojí věci zmí
niti musíme, z nichž jedna se týká čtení,
druhá vazby. Na počátku hned té dlouhé
řady o slova následoval dvoji čtení v Ť. t.
se vynachází, perfektivné zaonsokovýyzus,jenž
bez mála sem vklouzlo z I. Tim. 4, 6. a
aoristické zaonzokověnoces, jež nejlepší ru
kop. ACF a X. mají. Rozdílu mezi čteními
tu vysvětlovati nenáleží, ješto sebou zřejmý
jest, v řeckém jazyku založený a čtení per
fektivné na pouhé libovůli se zakládá. Druhá
poznámka se týká vazby; zachtělo se totiž
některým slova Následoval jsi mé nauky pro

sebe bráti o následování Pavla od Timothea
a slova následující slyšeti o spůsobu, jakým
Timotheus Pavlovy nauky následoval, kdežby
samy instrumentály se klásti musely: obdco
váním, předsevzetím, vírou a t. d.a ty ctnosti
k Timotheovi, nevšak ku Pavlovi se potaho
valy. Leč vazba ta nucená, zadrhlitá a to
čitá musí ustoupiti přírodné vazbě, která
výše vyložena.
Aby pak ap. kromě příkladu svého ještě
více Timotheovi ku potěše a k útěše při pro
následováních, kteráž Timotheovi snad pod
stoupati přišla, posloužil, vystavuje průpo
věď všeobecnou a povšechný výrok, an dí:
A všickní, jenž pobožně hodlají žití v Kristu
Ježíšt, pronásledování budou. A spojka jenom
přechodna jest; nediv se, kdyby ti něco po
dobného nastalo, nebo to se všechněm při
hází. Všickní vece, t. j. téměř všickni, jimž
opravdově jde o pravou pobožnost a 0 tu po
božnost, jenž má základ v Kristu, V něm se
kořenuje a roste; mimo Krista není pravé
pobožnosti. Pronásledování budou, dí, poně
vadž pobožnost ta příčí se světu, jenž do
cela jinou od Kristovy víry odchodnou po
vahu na sobě obnáší. Nepravost vezdy ne
návidí ctnosti, lež pravdu, pýcha pokoru,
chlípa čistotu, vece sv. Leo, a tedy ji pro
následuje. Mt. 10, 22. Budete v nenávisti
všem pro jméno moje, dí Kristus apoštolům.
A Jo. 15, 20. praví jim: Pamatujte na mou
řeč: není sluha větší nad Pána, jestliže se
mně protřvili, 1 vám se protiviti budou. Byl
výrok ten ozvláště práv za doby apoštolovy,
kdež židé i pohané se na křesťany potrho
vali a z těch, jenž se ku Kristu obrátili, ne
jeden o svobodu, statek, pokoj i život při
šel. Ale 1 za dnů našich děje se nejednou,

že kdož se stoupenéji ke Kristu vinou a po
božnosti pílejí, posměch, příkoří, potupu a
jiné svízely musí podstoupati. Nejedněmsice
volno bývá Bohu sloužiti ve vší pobožnosti
srdce svého; ale ti, jak svatí otcové dějí,
vniterné boje bojovati musejí více než lidé
jiní, nadto se jim děje, co tam Žalm. 118,
158. o sobě praví, že vida nepravosti unývá
a chřadne a co 2. Petr. 2, 8. vece 0 Lothovi,
že pohled na nepravost v Sodomě a Gomoře
trápil duši jeho. Sv. Aug. praví M. B. 18,
51.: I když přestávají zuřiti proti církvi, jenž
vně jsou, přec nikdá nebývá církev prosta
těch, kteří hanebným životem srdce nábož
ného lidu zkormucují. A též kacířové veliký
zármutek uvalují na srdce nábožná, ješto pro
různice jejich mnozí na pomíšky přicházejí.
Okoušejí protivenství ne na těle, nébrž v
srdci.
Od následování toho, jímž Timotheus
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Pavla následoval ve ctnostech od apoštola
hojně položených, docela odchylni a odchodni
jsou lidé bludaři, jenž ctnosti nepílejíce více
a více do nepravosti zabředají. A to jest, co
dí ap. dále: Zlí pak lidé a svůdcové budou
prospívati k horšímu v blud upadajíce i uvá
dějíce. M. svůdcové jest vlastně v ř. t. ča
rodějové, kterým jménem zove zlé ty lidit. j.
bludaře, dílem poněvadž je výšeji v. 8. s ča
roději egyptskými porovnával, dílem že blik
ter užívali bludařové nejedni, jak o Šimo
novi Act. 8, 11., jenž čáry svými lid v Da
maří mámil. Prospívati budou k horšímu praví
a neodporuje tomu, co výše v. 9. pravil, že
prospívati nebudou; tam -v. 9. o rozsažitém,
zde vsažném úspěchu řeč jest; tam praví, že
se nebude blud jejich neustále rozšiřovati,
any meze mu od Boha uloženy jsou, tuto
praví, že lidé ti přirodilou nepravosti tíží od
bludu do bludu, od nepravosti do nepravosti
budou padati. A i spůsob, jímžto se to zhor
šování jejich díti bude, místněji opisuje, an
dí: V blud upadajíce a uvádějíce. Text řecký
čte opačným pořádkem v blud uvádějíce a
upadajíce. Stává se řízením Božím, že ten,
kdož jiné svádí, sám do horších ještě věcí
upadává. To tedy jest jejich zhoršování-se,
že netoliko sami upadají ve větší bludy a
nepravosti, ale také lidi jiné k obému zlu
tomu zavádějí. (Ovšem se mělo u Timothea
opak toho díti, aniž měl on sobě takovým
jejich zhoršováním sobě překážeti dávati a
od horlivosti své upouštěti.
Dí mu: Ty ale zůstávej v tom, čemu jsi
se naučil u co svěřeno bylo tobě, věda od koho

ses naučil. Má ostávati při nauce, které se
naučil; nemůže zajisté pravda se měniti a
jinačiti a v té straně církev věčného konser
vatismu hájí, ana bludařství podle ducha ča
sového nejednu proměnu berou. Ta jest tedy
pravá nauka, kterou Timotheuspřijal od apo
štola a tudy se církev naše apoštolská zove.
Přidává co svěřeno bylo tobě; tak dle Vul
gáty, jenž četla črmozevéns, kteréhož čtení

smysl jest, že přijal nauku ode Pavla, aby
jí vyučoval a na jiné přenesl 2,2. Leč řecký
text čte povšechně čzsozobns t. j. o čem jsi
jistého přesvědčení nabyl, o čem uvěřen jst,
ubezpečen, čím jist jsi. Pro přidání důrazu
svému napomenutí uvodí ap. dvojí příčinu,
proč by měl při tom, čemu se naučil a o čem
jistoty nabyl, zůstávati, z nichž jedna vzata
jest od vážnosti osoby Pavlovy, druhá od
Timotheova v písmě vychování. O první dí:
věda od koho ses naučil, ř. t. čte v plurále
ode kterých osob jsi se naučil; tak že neto
liko Pavel, nébrž i Barnabas Act. 14, 19. 20.
a matka 1 bába 2. im. 1, 5. se tuto roz
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umí. Ty osoby veškery měly Timotheovi
býti pobudkou, aby tím pevněji a nepohnu
těji při víře v Krista stál a setrvával.
Druhou pobudku dáleji klade, an vece:
a poněvadž od mládí svatá či posvátná písma
znáš, kteráž tebe mohou umoudřiti ke spáse
skrze véru v Krista Ježíše. Poněvadž od dě
tinství, od pacholetství, od kolébky hned
písma sv. znáš, totiž písma Starého Zákona,
jenžto o Kristu na každé stránce jednají,
tebe ovšem dokonale ve víře utvrditi mohou.
Písmo sv. Starého Z. pilně od Židů tehdejší
doby čteno, ozvláště v synagogách třikráte
za týden se veřejně četlo, načež výklad ná
sledoval Luk. 4, 17. Ze slov od dětinství od
větují sv. otcové, že člověk již hned záhy z
mládí k Bohu veden býti má, v čem nej
lépe matka mu posloužiti může. Dobře jest,
vece Jer. 3, 21., mládcovi nésti jho ihned
ode mládí. Samuel za pacholetství Bohu se
oddal. O Janu Křestiteli pěje církev v hymnu,
že v jámy veskalné odešelstrantv sehned vja
rém mládí skupeného lidstva. Sv. Pavel prvo
poustevník, sv. Anton., sv. Hilarion, sv. Bene
dikt, sv. Maurus, sv. Anežka a jiní světci a svě
tice B. od pacholetství a děvství Bohu sloužili.
O písmu sv. dí: jenž tě mohou umoudřiti t.j.
moudrým učiniti ke spáse skrze víru v J. K.
Nemá se domnívati Timotheus, že již dosti
písmo poznal, nébrž Pavel mičemně pobádá
Timothea, aby neustále písmy svatými se
obíral. Nedí: jenž tebe dosti moudrým uči
nily, nébrž vece: jenž tě mohou umoudřitt,
ač jestli pilnému v nich čtení, jak 1. Tim.
4, 13. se věnovati budeš. Dí: ke spáse a vy
týká slovem tím záměr a účel všeho čtení
písma sv. Ovšem na bíledni jest, že se ta
pobudka každého v církvi předstatele přede
vším týká a že neustále pilnost k vyroz
umění písmu sv., zvláště pak písma N. 2.
přičiniti musí. Dí skrze víru totiž umoudďřiti
tebe mohou; nebo že s tím slovem musejí
se vázati slova ona, viděti Samozřejmě; se
slovem spása nemohou se poutati slova skrze
véru, poněvadž v ř. stojí prostě

drw zíorems,

aniž majíc artikulu zyv dia siorees. Dí pak:
skrze věru v J. K., aby ukázal, že z písma
sv. dílem pro zatemnělost jejich, dílem pro
mdlobu a nestateč mysli a pro zlobu náruži
vostí a žádostí našich nemůže pravou nauku
a přesnou pravdu čerpati, leč kdo vírou v
Krista Pána zásoben a osvětlen jest a jí co
vůdkyně k jich vyrozumění užívá.
Poněvadž pak napomíná ku čtení písma
sv., tudy se místněji o převznešené jeho dů
stojnosti pronáší, an dí: VWseliké
písmo doho
deché užitečno jest k učení, ku kárání, napra
vování, ke cvičení ve spravedlnosti, aby do
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konalým byl člověk Boží, ke všelikému skutku
dobrému spůsobný. V ř. t. stojí mezi slovem
bohodeché a slovem užitečno spojka a; a tu

dvojí konstrukce povstati může podle toho,
jestli ta dvě spojená přídavná slova za pří
vlastky aneb za přísudečné béřeme překlá
dajíce buď: Všeliké písmo bohodecho a užt
tečno jest aneb: všeliképísmo bohodechétaké u
žitečno jest. Jak viděti, obojí čtení bez zaí i
s ním na jedno vychází a dle řeckého čtení
druhé ponětí s Vulgátou či se čtením jejím
stejně dopadá a přednost zasluhuje. Leč tak-li
neb onak-li čteme, smysl se nijak nemění.
Dvojí věc o písmě sv. se klade, že dohodeché
jest t. j. 2. Petr. 1, 21. že lidé ti, kdož pís
mo sv. psali, od Ducha Božího vedeni byli,
že jim vnukal a vdechoval věci, kteréby a
jakby je psáti měli. Jest to klassické místo
pro dokázání, že písmo sv. od Boha co hla
vitého původa pochází. Mluví ovšem apoštol
jen o písmě St. Z.; ale z nepříma toho se
také o Novém Zákoně dopiďujeme, vědouce,
že jim Duch sv. přítomen byl, když mluvili,
právem soudíme, že i když psali, přítomen
byl. Ovšem ale nás o tom církev katolická
nejlépe ubezpečuje a známa jsou slova SV.
Augustina: „Nevěřil bych evangeliu, kdyby
mne ktomu vážnost církve nenabádala.“ Druhá
věc, již o písmu sv. praví, jest jeho užiteč
nost k učení, káráné a t.d., ke všemu tomu,
což Pavel dáleji vyčítá. Nejprv dí k učení
pravdě Boží nejenom veřejně, nébrž 1 sou
kromě čítáno bývajíc nám světlo rozžíhá k
vyrozumění nauce Boží. Dále ku kárdání slouží
t. j. ku polepšení života a k zbytí všelikých
hříchů; jiní kárání to berou jenom ohledem
k nauce theoretické, slovo dálejší k napra
vování © polepšení mravů slyšíce, což 1 lépe
jest. Napravování to se stává napomínáním,
žehráním, dorýváním a jinými spůsoby. Ke
cvičení ještě písmo sv. užitečno jest, ke cvi
čení ve spravedlnosti, t. j. o bohumilém kfe
sťanském životě; spravedlnost se tu vůbec
béře o soujmu veškerých ctností křesťanských
a Pavel dí, že nás písmo sv. v postihování
ctností vezdy dále a dále vede a vychovává.
Ostatně nechce říci apoštol, že ke všem těm
čtyrem každé místo písma svatého se hodí,
nébrž vůbec že písmo nám k tomu čtveru
užitků slouží; v pořádku těch čtvero slov
stupňování pozorovati sluší, a od učení ku
kárání a od toho co k dalšímu stupni kná
pravě vzchází, až ve cvičení spravedlnosti

končí. Samo sebou se namítá, že Pavel vy
pisujíc ten čtverý užitek písma také čtveru
stránku vyličuje, k jaké se od předstatelů
církve písma užívati má. Ostatně slovo písmo
yozg7 jenom o svatém písmě se béře v No
vém Zákoně, aniž k slovu tomu nějakého
přísudku přičiniti potřebí bylo; viděti to z
míst přemnohých Mt. 22, 29., kdež Pán prostě
Fariseům dí: „Bloudíte neznajíce půsem.“
Tak Jo. 5, 39. a jinde.
Od užitečnosti písma přechází Pavel ke

svrchovanému písma a vší jeho užitby účelu,
an dí: aby dokonalým byl člověk Boží ke
všeltikému skutku dobrému spůsobný. Doko
nalým jest ten, kdož svatost ve všech oko

ličnostech a všestranně pronáší a vrcholu je
jího dostihl podle výroku Páně: Buďte doko
nalí, jako Otec váš v nebesích dokonalým jest.
Clověkem Božím nazývá každého, kdož se
Bohu celý ve službu vydává; užívá toho
jména, aby Timothea, jejž 1. Tim. 6, 11. člo
věkem B. jmenoval, mlčečky ku všeliké do
konalosti povzbudil. Ještě přikládá k vysvět
lení slova dokonalým a vůbec k ojasnění
první části toho verše slova dálejší: ke vše
ltkému skutku dobrému spůsobný či ustrojený,
upravený, hotový; skutky dobrými vůbec ve
škery ctnosti rozumí, vesměs o všech kře
stanech mluvě a netoliko k úřadu pastýř
skému prohlédaje. Ostatně sv. Basilius 0
písmu co lékárně praví: Kdo potřebuje či
stoty, čti o Josefu egyptském a dočerpá se
ducha čistoty; kdo potřebuje trpělivosti, čti
o Jobu; kdo krotkosti, následuj Mojžíše. Tak
sv. Paula písma sv. v každé příhodě k spáse
užívala v nebezpečenství pravíc sobě slova
písmová: Kdo chce ke mně přijíti, zapři sebe;
ve smutku si pravila z písma: Pročjsi smutna
duše moje? doufej v Boha. Když posměch z
její pobožnosti měli, pravila sobě: Divadlem
jsme se stali světu i andělům a t. d., jak
jsme již výše slova ta uvedli. Ostatně ap.
mluví jen o písmu Št. Z., jak praveno ; písmo
Nového Z. tehdá ještě ani sebráno ani také
všecko napsáno nebylo.
Vůbec sice mluví ap. o všech lidech
Bohu zaslíbených k službě, vyličujíc „jak písmo
sv. člověku ku prospívání ve ctnostech slouží.
Avšak při tom vezdy ap. hledík Timotheovi.
Co však mlčečky konal, to již s velikým dů
razem zjevně konati počíná v následující ka
pitole horlivě ku plnění všech povinností ú
řadu napomínaje.
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Hlava IV.
Napomíná Timothea, aby pro vyskytlé blu
daře pilen byl hlásání slova Páně 1—4.,
načež o brzkém svémsejití mluvít o koru
ně sobě a všem věrným u Boha uložené
5—8. Nápotom rozličné jemu rozkazy
dává a návěští uděluje 9—16.; důvěru
svou v Pána jeví 17—18. a rozličná po
zdravení přičiňuje 19 —22.
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křesťanů, slyše tím věčnou blaženost v né
besích, kteráž po všeobecném soudu všem
sluhám Božím udělena bude. Kdož slova ta

slyše
kliden
zůstati
může?
Kdož
seodv
býti líným a liknavým ve službě Páně ta
kové zákletby vnímaje, dí sv. Aug. Jiní slova

znv čnupáveacva t. d. per adventum

ejus a
t. d. berou o času co nějaké doby určení a
překládají v příchodu Páně a v království;
1. Zapřisahám tebe před Bohem a leč prvnější výklad lépe k řeckému i k la
tinskému textu přiléhá. V ř. t. stojí před
Ježíšem Kristem, jenž souditi bude živé slovem příchod spojka a, která se ve Vul
1 mrtvé, příchodem jeho a královstvím gátě vypouští; slova pak Vulgáty per ad
jeho, 2. hlásej slovo, naléhej v čas i v ventum přísažně se berou, jak Mat. 20, 63.
nečas, kárej, pros, žehři ve vší dlouho Záležitost tu, která mu tak na srdci ležela,
myslnosti a nauce. 3. Nebo bude čas, že nejsvětějšími věcmi zapřísahá svého Ti
mothea, vyslovuje napomínáními řka: Kaž
kdežto zdravé nauky nesnesou, nébrž slovo, naléhej v čas v nečas, kárej, pros, žehři
podle svých žádostí nashromáždí sobě ve vší trpělivosti a nauce. Zapřísahání tedy
učitelů majíce uši svrbivé 4. a od pravdy to se odnáší k bedlivému vykonávání povin
zajisté sluch odvrátí, k bájkám pak se ností předstatele církve; napomínání to ne
obrátí. 5. Ty ale bdi, všelijak strádej; nadesýlá, žeby Timotheus svých povinností
zanedbával, nébrž svědčí o tom, že Pavel
dílo konej zvěstovatele, posluhu svou pečlivě a bedlivě se o záležitosti církve sta
vyřiďd. Střízev buď. ©. Nebo já již bývám ral. Kaž či hlásej slovo t. j. Páně či nauku
vylíván a doba rozdělení mého nastává. evangelickou. Naléhej včas ť v nečas, vhod-li
jest či nevhod. Někteří slova ta příslovně
7. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsemdo
konal, víru jsem zachoval. 8. Ostatně berou a praví nebýti smyslu jich leč toho,
neustále a ustavičně slovo Boží hlásal.
složena jest mi koruna spravedlnosti, aby
Leč lépe jiní významu přirodilého slov těch
kterouž odevzdá mně Pán onoho dne šetří. Ale tu dvojím během vhodnost a ne
spravedlivý soudce, netoliko ale mně, vhodnost se dá považovati, buď hledíc k hla
sateli, buď hledíc ku posluchačům. Ohledem
nébrž 1 těm, jenž milují příští jeho.
hlasatele bylby smysl: Hleď povinnosti své
Slova tato se odjakživa v církvi pova a k dílu svému přihlédej buď již tobě pří
žují co závěť apoštola Pavla a týkají se ne hodno neb nepříhodno tak, že i spánek svůj
toliko Timothea, nébrž všechněch předstatelů přerušiti a jídla zanechati máš, abys spásu
církve. Zapřisahá tolikými svědky, jenž ne jiných opatřil. Tak Tobiáš nepříhodně pro
toliko slova slyší, nébrž také nevyplnění těch , své pohodlí vykonával potřeby druhdy v noci,
předpisů trestem stíhati mohou. Zapřisahá druhdy od oběda mrtvé pochovat odcházeje.
nejprv Bohem Otcem, nébrž i Jesu Kristem, Podle toho nevhod káže, kdož netoliko za
jenž souďiti bude živé t mrivé, t. j. ty, jenž pokojg v církvi, nébrž i za pronásledování
při jeho příchodu ještě na živě budou, krát slovo Boží hlásá. Leč raději o vhodnosti a ne
kou smrtí sejíti majíce, a ty, kteří již byli vhodnosti ohledem posluchačů mluví. Náleží
zesnuli 1. Thess. 4, 16. Méně vhodně jiní ovšem opatrnosti šetřiti, aby perla draho
živými dobré a pobožné, mrtvými zlé a bez cenná nebyla darmo vyhazována Mt. 7, 6. a
božné rozumějí. Zmiňuje o soudu Páně, aby tudy potřebí se chápati příležitostí ke vzdě
důraz zákletby své povýšil. Proto zapřisahá lání příhodných; leč soud lidí zkažených
příchodem jeho či vyjevením jeho slavným, pokládá nejednou za nečas a nevhod, kdyžby
kdež již nepřijde chud a unížen, nébrž se se právě nejvhodněji dílo některé k spasení
vší velebností svou k soudu tomu dotčené náležitě provésti dalo. Pro pravdu vezdy na
mu; ještě pak zaklíná Timothea Královstvím čase jest a kdoby chtěl očekávati, ažby lidem
jeho co účelem svrchované tužby veškerých některým vhod bylo ji slyšeti, nezřídka by
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podržeti chtějí, tudy shromáždí sobě učitelů
'nevybírajíce mezi nimi, nehledíce na hodnotu
jejich, jsou-li spůsobni, jsou-li od církve vy
sláni, nébrž je na zdarbůh přijímajíce a sice
podle svých pochotí t. j. k tomu jenomble
díce, aby svým libostem, chtíčům a náruži
vostem všelijak úzdu pouštěti a jim hověti
mohli. Proč ale tak sobě počínati budou,
učitele shromážďujíce, jak náhoda je nanese,
toho příčinu vece Pavel slovy: majíce své
divé či svrbivé uši t. j. slyšeti žádají ne snad
pravdu a co by jim k nápravě mravů a k
věčné spáse sloužilo, nébrž co zlým pocho
tem jejich lichotí, nepravostem jejich hoví,
zložádostem jejich pochlebuje, podobní jsouce
lidem těm, jenž Jes. 30, 10. praví: Nechtějte
nám prorokovati, co pravdoujest, mluvte nám
věci libé, dopatřujte se t. j. prorokujte nám
bludy.
A následek takovýto jest, že: od pravdy
sluch odvrátí a k bájkám pak se obrátí. Od
pravdy totiž křesťanské, čiré a přesné od
vrátí k bájkám t. j. k rodoslovům těm my
thickým a příludným, o nichž 1. Tim. 1, 6.
Ustrojená a filosoficky upravená nauka gno
stiků o pojití, o třídách, příbuznostech, ve
spolnosti aeónů, to zajímalo obraznost jejich
a majíc tvárnost vědy lichotilo pýše jejich.
Užívá artikulu zovy pv9ove,ješto se k bájkám
známým táhne. Proti takovým svodným báj
kám ostražitosti a bedlivosti nemalé bylo
potřebí.
A k takové opatrnosti ho pobádá Pa
Všechno ale to hlásání, naléhání, ká
rání, žehrání a prosení má se díti, jak dí ap. vel, anvece: Ty alebdi, všelijak strádej, dílo
dále spůsob díla toho udávaje, ve vší dlouho vykonej zvěstovatele, posluhu svou vyřiď. Stří
myslnosti a nauce. V dlouhomyslnosti, snáše zev buď. Bedlivosti pro předstatele církve
livosti, trpělivosti a sice ve vší dlouhomy ozvláště potřebí jest, když bludaři co vlci 0
slnosti netoliko trpělivě mluvě ale i chovaje Boží ovčinec se zasazují. Vulgáta vynořuje
se, až ovšem v útroběsvé ji vštěpujíc. Nežli tu potřebu překladem svým slova vzps bdij
kárati budeš, vece sv. Aug., zpytuj svědomí leč slovo to značí po přednosti střízvěti a
své, zdali kárání tvé z lásky jde čili z ne Vulgáta dostavuje význam ten na konci toho
návisti. Ale i v nauce se to má stávati, t. j. verše kladouc střízev buď, kteréžto slovo od
s důvody rozumně a tím spůsobem, aby ká někoho na kraji připsáno byvši do textu ná
rání a napomínání k nauce sloužilo a ne na potom se dostalo nedopatřením přepisatelů.
pouhém okamžitém pohnutí se stavovalo.
Střízvost mu poroučí ne od vína a opojův
Proč takto opatrně ale i rázně pokračo
vati má, toho důvod klade apoštol řka: Nebo aby zachoval střízlivost a přítomnost ducha,
bude čas, kdežto zdravé nauky nesnesou, nébrž aniž se dal odlouditi k nějakému sebe bludy
podle svých pochotí nashromáždí sobě učitelů gnostickými opojení. Největší díl vykladačů
majíce svědié uši. Má tedy proto napomí slova dv zůoiwve všem všelijak se slovem dďž
nati, prositi a žehrati, jak předešlo, aby lidé či střízev buď váže; Vulgáta je k následují
jemu svěření nenakazili se bludaři a nestali címu slovu poutá, totiž k slovu všelijak po
se podobní lidem, jenž jim podobni jsouce strádej, trp, snášej. veškero zlo, jenž tě v
zdravé nauky nenávidí a po liché se žedí. úřadu biskupském postihne, an bouře na vr
Nesnesou zdravé t. j. pravé, čisté, čiré na choly hor bije. Dílo zvěstovatele vykonej t. j.
uky, poněvadž se příčí jejich pochotem a evangelium všady hlásej tak jak náleží, čiře
oni se nepravostí odříci zdráhají. A poně a přesně s celou ducha upřímostí nehledaje
vadž přece tvárnost, jakoby křesťané byli, svých věcí a výhod, aniž k jiným se úlisně

spásu nejednoho zanedbal. Cokoli se děje
S prospěchem ku spáse lidí, všecko to se
vhod stává, ačby se to lidem nevhod býti
vidělo. Sv. Césarius arelatský praví: Což
jest to vhod nevhod, leč vhod těm, kteří
chtějí a nevhod těm, jenž nechtějí. (Chtě
jícím se má nabízeti, nechtějícím namítati
slovo Boží, aby druhdy při soudu Božím ne
vymlouvali se, že se jim napomenutí nestalo.
Co nyní nevděk slyší, snad později rozjímaje
rád přijme a se obrátí a děkovati bude jak
nemocný, jenž druhdy lékaře zaháněl, jemu
uléčen byv od něho, vděčen bývá. Kárej
hledě k nauce i k mravům a cokoli v obou
vadného, napravuj; ale správně a důvodně
sobě při tom ved, abys nezatvrdil toho, jejž
napravili hodláš, vece Chrys. Pros, žehři; v
t. ř. opačným pořádkem se slova ta kladou
napřed žehři t. j. porokuj přísně, domlouvej,
zapřecuj, vyhrážej, příkřej, dorážej. Kdo se
bludu neprotiví, ten schvaluje ho a kdo prav
dy nehájí, ten ji utiskuje a kdo zjevnému
zločinu přítrže nečiní, ten se v podezření
dává nějaké v něm účastenství míti. Koneč
ně praví pros, doprošuj se vůle jeho a hleď
všelijak lahodnými a sladkými slovy navésti
lidi, aby spasení svého šetřili; jini m. pros
překládají napomínej, leč ř. slovo dobře také
o lahodném, s prosbami spojeném napomí
nání slyší se. Patero slov těch hlásej, na
lehej, kárej, žehři, pros nějakým stupněm
po sobě následují.

;
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maje a je uloviti se snaže. Službu svou vy
řiď, vyplň, dokonale netoliko veď, nébrž i
proveď; nebo jest v ř. t. aorist. Služba či
posluha jeho záležela ve vyučování a ve spra
vování a řízení, ovšem pak 1 v poskytání pří
kladu a v modlení.
Tím více té píle a snahy Timotheovy
nyní potřebí bude, ješto apoštol předvídá,
že čas odchodu a odstěhování se jeho ze
světa toho se blíží. A tu příčinu udávaje
vece: Nebo já již bývám obětován a doba
rozdělení mého nastává. Bývám obětován či:
Mne již obětují aneb raději vylévají, krev
mou již vycezují či: A/ne již prolévají. Litba
či litá oběť celá Bohu připadala, an z jiných
obětí a žertev určité jenom částky se Bohu
věnovaly; i hodlá apoštolříci, že docela pro
věc Páně obětován bude a krev svou vylije.
Otcové svatí mají za to, že Pavel nějakým
viděním obdržel návěští o brzkém svém z
toho světa odebrání, jak podobnou předvěst
sobě udělenou líčí svatý Petr 2. Petr 1, 14.
Blízkost smrti své ještě zřejměji ukazuje
Pavel slovy: a doba rozvazu mého nastává,
tak Vulgáta, kdež totiž rozvázán budu a 0
proštěn vazeb života a u Pána se ocitnu.
Leč slovo řecké značí odchod, odputování,
odeští, odjití, odcestování, odplutí, odprave
ní-se. Mluví Pavel, vece svatý Augustin,
co vítěz, jenž při blízi smrti plesá, po ko
runě dychtě. Tak napotom mučeníci usly
ševše, že k smrti jsou odsouzeni, plesali a
Boha velebili; svatý Cyprian slyšev úsudek
smrti své pravil: Díky Bohu, jenž mne z
vazeb života toho již propouští. Ano již So
krates nějaký v tom příklad dal, jak sv. Re
hoř Naz. na něho odkazuje.
Již ale odejíti maje Pavel projevuje po
vědomí svoje o své věrnosti životem ku Pánu
dokázané a naději věčné slávy. Úiní to pro
ukfepení a posilnění Timothea, an dí: Dobrý
boj jsem bojoval, běh jsem dokonal, víru za
choval; ostatně uložena mi jest koruna spra
vedlnosti, kterou odevzdá mi Pán onoho dne
soudce spravedlivý. Dobrý boj, boj sličný,
čestný, slavný jsem bojoval; artikul tuto jak
1. Tim. 6, 12. namítá, že o jistém a urči
tém boji řeč jest, který totiž jemu od Boha
uložen byl a jenž každému křesťanu se u
kládá. Naráží tu na půtky a boje a zápasy
při hrách olympických a podobných, kdež
vítěz napotom korunu slávy obdržel od věn
čitele či předstatele. Tak i sv. Háta život
a obzvláště utrpení svoje co boj a půtku po
važovala k Bohu se modlíc: Viděl jsi Pane
zápas můj, ana jsem trýzněna byla! Porov
návaje život svůj s bojem na okole dí jsem
bojoval; v ř, t. stojí perfektum ryamopwu,
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jenž vytýká úkon, kterýž v předešlosti zá
klad maje v následcích posud trvá. Tudy
můžeme přeložiti bojuji aneb dobojuji, do
potýkám , dokončuji. Dále přilicuje život
svůj běhání na okolech o závod vedenému,
an vece: běh jsem dokonal; zde opět má
ř. t. člen z té samé příčiny, kterou jsme
výše udali a podobně se perfektem zsréhsx«
tuto od ap. klade na označení, že běl ten
se dokonává. Dvakrát obrazně mluviv do
kládá vlastními bez obrazu slovy: véru jsem
zachovat bez úhony, v přesnotě a v čirotě a
ji nyní co záloh věrným lidem odevzdávám,
kteří o poklad ten snažnou péči povedou.
Nejednou bludaři naprzniti chtěli nauku Páně
výmysly, obludami a výtvory mozku svého;
že králku svou neprovedli, v tom jim nej
více bránil apoštol Pavel netoliko sám víru
do své smrti zachovav, nébrž jí nálezy lid
skými pomásti a pomazati nedav. Jiní m.
víru překládají věrnost, leč lépe prvnější vý
klad drží. Již pak vytknuv o své snaze,
mluví o naději své a vece: Ostatně, an jsem
již učinil, co na mne složeno bylo, nezbývá
mi již dále než těšiti se blahé naději, že
totiž uložena mi jest koruna spravedlnosti.
Uložena

aúmzóxzeazm
Co nějaký položek

či co od

plata zápasníkům určená a u předstatele cho
vaná. Mluví Pavel ze svého přesvědčení, jak
byl výše 1, 12. vyjevil jist býti, že Bůh mu
záloh zachová; nedobře tudy někteří 0 zvlášt
ním Božím zjevení to slyšeli; složena, scho
vána jest ovšem u Boha koruna spravedl
nosů. Jmenuje věčnou slávu korunou spra
vedlnosti, poněvadž se ta odplata za skutky
dobré a za ctnosti křesťanské, jenž veškery
slovem spravedlnost se zahrnují, dává a u
štědřuje. Korunou rozumí věčný život, jenž
Jak. 1, 12. korunou života sluje. Ztoho zá
služnost dobrých skutků na oce jest. Jinde
život věčný sluje korunou milosrdenství, což
ale neodporuje názvu předešlému,ješto život:
věčný v písmě sv. druhdy odplatou, jindy
milostí sluje, odplatou, poněvadž se dává za
zásluhy dobrých skutků, milostí, poněvadž
sami ti skutkové dobří z milostí Boží po
cházejí. Onoho dne očividně značí den soudu
posledního; ovšem odplata se dává hned po
smrti a nauku o nějakém spánku duší od
smrti až do dne soudného od Floreneckého
sněmu zavržena byla, ale mluví apoštol o
dni soudném, poněvadž tehdá úplná odměna
člověkovi podle duše i podle těla uštědřena
bude. Pán vece a rozumí očividně Krista,
jemuž všechen soud od Otce zanechán; při
dává: spravedlivý soudce. Spravedlnost Kri
stova záleží v tom, že Mat. 160,27. každému

podle skutků jeho udělí buď odplatu buď
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pokutu. I v jiných místech Pavel od spra
vedlnosti Boží očekává odplatu Rom. 2, 5.
2. Thess. 1, 5. Avšak ne sám toliko takové
odplaty očekává, nébrž také o jiných, jenž
jí očekávati mohou, klade an vece: Netořiko
ale mně, nébrž i těm, jeně milují příští jeho,
t. j. jako v ř. t. stojí, zjevení jeho slavné a
příchod jeho velebný, totiž k soudu. Milují
vece, a ovšem tudy s láskou po něm touží;
milují pak jenom ti příští jeho, vece svatý
Anselm, kdož ze svých skutků odplaty se
nadíti mohou. V ř. t. m. milují stojí per
fektum nyarznxaor, t. j. jenž zamilovali. Sv.
Augustin vece: Boj bojoval Pavel, ale což
platen boj, nenásleduje-li vítězství? A kdo
dává vítězství leč ten, o němž apoštol sám
vece: Bohu díky, jenž nám dal vátěziti skrze

Fána n. J. Kr. Dále ap. praví: Běh jsem
dokonal; týž ap. praví, to co jinde praví:
Není na tom kdo běží, nébrž na tom, jenž
se smilovává Rom. 9, 16. Posléz praví:
Víru jsem zachoval; praví to týž, jenž jinde
1. Kor., 28. pravil: milosrdenstvédošeljsem,
abych byl věren. Ještě pozorují ze slov: všem.
jenž milují příchoď Páně, že koruna slávy
nedává se jenom těm, kdož hrdinské v cír
kvi skutky provedli, nébrž kdož věrnost Pánu
až do smrti zachovali.
Takto Pavel končí svá k Timotheovi
napomínání. Přičiňuje posléze o záležito
stech některých, jenžto se rozličných osob
týkají a nejprv Timothea samého.

svobodí mne Pán ode všeho skutku
zlého a zachová ku království svému
nebeskému, jemuž sláva na věky věků
amen. 19. Pozdrav Prisku i Akvilu a
Onesiforův dům. 20. Erasmus ostal v
Korintu, Trofima pak jsem zanechal ne
mocného v Milétu. 21. Přičiň se před
zimou přijít. Pozdravují tebe Eubulus
a Pudens a Linus a Klaudia a bratří
všickni. 22. Pán Ježíš s duchem tvým.
Milost s vámi. Amen.
Apoštol jsa téměř ode všech opuštěn
zatoužil v Římě po Timotheovi a píše mu:
Přičiň se přijii ke mně záhy. Hodlal mu
nejedno naučení dáti a nadál se, že netoliko
jemu ku potěše, nébrž i Římanům k dobru
poslouží. Bezmála nejednu věc mu také po
Tychikovi, jejžto do Efesu poslal v. 12., dal
oznámiti. Dává pak příčinu, proč k sobě ho
volá, totiž pro svou ode všech opuštěnost.
I dí podrobněji

o rozličných pomocenících

svojich. Démas mne opustil; jest to Démas
ten, o němž Kol. 4, 14. Filem. 24. zmínka
se děje. Opustil Pavla za příčinou, již klade
Pavel: zamilovav nynější svět, t. j. pohodlí,
rozkoše a dobra světská a nad to se boje,
aby také s Pavlem do vězení nepřišel. Avšak
se tím nepraví, že by byl od víry odpadl a
holou bájkou jest, že se stal knězem po
hanským aneb odštěpencem, jak napotom
potykavé o něm bájeno. Sotva ale jest týž
Démou tím, o němž svatý Ignatius M. k
Magneským píše Magn. 2. Praví o Démovi
Pavel, že odešel do Soluna, buď že od
| sv.
tud byl domovem, buď že tam nějaké poří
zení měl. Krescens do Galatie odešel totiž;
nejedni otcovéa rkp., mezi nimiž X., čtou do
Galle. Z toho se již odvětovalo a posud
odvětuje, že Krescens byl apoštolem Gallie
čili země francouzské. Leč Gallie tytýž Ga
latie druhdy sloula, jak nasvědčuje tomu
Eusebius h. e. 3,4. Epifan. 51, 11. Jeronym,
Theodoret a kronika paskalná. Nadto ko
dex vatikánský B stejné ne-li větší se N.
váhy čte Taulaziev a tudy nic jistého usta
noviti nelze. Byl prý biskupem ve Vídni v
Gallii, ač tomu nepřisvědčují otcové. Titus
se tehdá odebral do Dalmatie bez mála za
příčinou evangelia; napotom se vrátil na
ostrov Krétu, kdež i dokonal. Lukáš se mnou
Jest sám. Lukáš při něm byl také v prvním

Nebo Démas mne opustil zamilovav ny
nější svět a odešel do Soluna, 10. Krescens do Galatie, Titus do Dalmatie. 11.
Lukáš jest se mnou sám. Marka pojmi
a přiveď ssebou, nebo jest mi užitečen
k službě. 12. Tychika pak jsem poslal
do Efesu. 13. Plášť, jehož jsem nechal
v Troadě u Karpa, půjda přines ssebou
1knihy, ozvláště pak pergamény. 14. Ale
xander kotlář mnoho zlého mně pro
kázal, odplatí mu Pán dle skutků jeho;
15. kteréhož 1 ty se varuj, nebo velice
se protivil slovům našim. 16. Při první
mé obraně nikdo při mně nestál, nébrž
všickni mne opustili, nebudiž jim to po
čítáno. 17. Pán ale stál při mně a po
Kol. 4, 14. Filem. 24. I nyní při něm
silnil mne, aby mnou hlásání se dovr zajetí
co věrný sluha zůstal. Marka pojmi a se
šilo a uslyšeli všickni národové a vy bou přiveď; kde se Marek zdržoval a odkud
svobozen jsem byl z tlamy lva, 18. Vy Jej pojíti měl, neví se. Příčina, že ho chtě.
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apoštol u sebe míti, jest ta, co udává: nebo mne opustili. S bolestí to praví, že když
poprvé ve svém druhém zajetí v Římě před
jest mí užitečen k službě, totiž apoštolské.
Zychika jsem poslal do Efesu, vece dále; soudem veřejně věc svou vedl a sebe hájil,
již z prvního Pavlova vězení Kol. 4, 7. Ef. žádný mu po boku co zástupce nestál aniž
6, 21. od Pavla do Maloasie poslán byl. ho bránil a zastával. Všickní mne opustili,
Myslí nejedni, že měl Tychik v nepřítomno vece, totiž i ti, kteří mne nějak zastati mo
sti Timotheově církev Efeskou spravovati a hli; nestalo se to pro jinou příčinu, leč z
odtud řeč vedou o lásce a péči, s jakou Pa bázně; takovým strachem pojati byli, že ni
vel o veškery církve staral se, posýlaje ná kdo se Pavla ujíti neosmělil, an všickni se
městky, kdež jiní stačiti nemohli.
rozprchli. Bolelo to nesmírně ap., avšak
O některém svém nářadí poroučí ještě. přece nestěžuje sobě, nébrž vece: Nebudiš
Plášť, jehož jsem nechul v Troadě u Karpa, jím to počteno od Boha za vinu, nébrž od
půjda přines s sebou i knihy, zvláště pak pustiž jim Bůh tu nestatečnost jejich.
Ač ale ho všickni stoupenci opustili,
pergamény. M. plášť jiní čtou mošnu, ka
belu, tobolu, měšec knižný, kdež se knihy jednak ho Pán neopustil. A o té potěše

totiž sklácaly, pouzdro a jinak ještě, ješto
se nezdá podobno, aby Pavel byl tak dlouho
plášť cestovný v Troadě nechával. Jiným se
podobá, že, ješto nastávala zima v. 21., plášť
ten ap. míti žádal, nevěda, jak dlouho mu
ještě bude žíti. Plášť takový byl hustý a
hutný a huňatý poněkud; oblékali se do
něho pro ubránění se zimě a dešti; byl do
kruhu zevšad zavřitý a rukávů neměl. O
Karpovi, jejž jmenuje, nic místnějšího neví
me; zanechal u něho věci ty, když po prvním
zajetí svém tam byl přišel, jak v úvodě ku
prvnímu listu praveno. Knihy velí sobě při
nésti a pergamény, t.j. svitky z pergaménu
či z koženého papíru zhotovené, jenž ne
málo drahy byly. Jaké to knihy a perga
mény byly, darmo se dohadovati.
O Alexandrovi nějakém vidí se mu Ti
mothea vystříhati: Alexander, kotlář, mnoho
m zlého prokázal, odplati jemu Pán podle

praví: Pán ale stál při mně a postinil mne,
aby mnou dovršeno byla hlásání a aby usly
šeli slovo Kristovo všičkní národové, kteřížto
se do Říma odevšad shrnují a shromážďují.
Stál Pán při Pavlovi srdnatostí ho podporo
vav; jiní bez jistého důvodu myslí, že se

mu Pán zjevil, jak se to kdys v Korintě
stalo Act. 18, 9., kdež Pán se mu v noci u
vidu ukázal a jej ukřepil řka: Neboj se.
Učinil to Pán, aby hlásání se dovršilo; do
vršilo pak tím, že veřejně se háje zastával
víru přede všemi a všickni národové t. J. ti,
co do Říma za jakoukoli záležitostí se ocitli,
uslyšeli evangelium, čímž Pavel apoštolem
pohanův býti se prokázal. Rázně pak při
svou vedl při první té obraně, nebo výsle
dek byl, že vysvobozen byl z úsť lvéch, huby

lví. Lví ústa značí nebezpečenství smrti.
Jaká to nebezpeč byla a skutečně-li Ivům
měl vydán býti, což ale na římského měště
skutků jeho; jehož 1 ty se varuj, nebo velmi nína, jakým Pavel byl, nepřipadalo, to se
se protivil slovům naším. Zdá se týž Ale ovšem věděti nemůže. Nemístně někteří lvem
xander býti, jejž 1. Tim. 1, 20. vyobcoval Neróna slyší podle Prov.19, 12.. kdež čteme:
z církve. Osobně apoštola urazil a řečem jako řevot lví, tak jest hněv králův.
Jakož ale tehdá při první své obraně
jeho odporoval, ač nevíme, kdy a kde a při
jaké příležitosti se to stalo. Odplatí jemu Pán mu pomohl, podobně i dále doufá po
Pán, vece, prorockým duchem předpovídá moci Páně užiti, an dí: Vysvobodí mne Fán
mu; láska křesťanská nevyhubuje veškerého ode všelikého skutku díla zlého a zachová ku
pocitu spravedlnosti a odpor jeho se týkal království svému nebeskému. Vulgáta čte vy
nauky Boží. Napomíná tedy: jehož %ty se svobodil nějakým nedopatřením přepisova
varuj, nebo velmí se protivil slovům našim. telů, jenž místo liberabit postavili liberavit,
Může se výstraha ta buď na Efes potaho b a v zaměnivše. Hledí tu Pavel k budoucnu
vati, kdež Alexander mnoho zlého církvi a projevuje zvláštní důvěru, že Bůh nedo
Boží spůsobiti mohl; ale se může také od pustí, aby na spáse úhonu nějakou utrpěl.
Ode všelikého skutku zlého, vece ap., vysvo
nášeti k pobytu Timothea v Římě,aby totiž
přibyv do Říma od Alexandra se nedal ošá bodí mne Pán; nerozumí skutkem zlým zlé
liti, kdyby pod nějakou slibnou barvou se příhody a nebezpečí jemu strojená a vněšné
mu propůjčoval. Protřvil se velmi slovům svízely, nébrž mravné zlo a mravnou nehodu.
apoštola buď vůbec při hlásání evangelia, Apoštol v pokoře žádá o milost či projevuje
buď raději také tehdá, když Pavel se proti důvěru, že Bůh nedopustí, aby od víry od
učitelům a udavačům bránil.
padl a pokusbám se dal překonati a že zlí
O té své obraně píše: Fřť první mé 0 skutkové nepřátel víry mu nebudou moci
braně nikdo při mně nestál, nébrž všickní škoditi a že ze všech jejich nástrah ho vy
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svobodí Bůh. Zlým? skutky se tedy rozumějí
úklady a nástrahy a pronásledování vrahů
víry Kristovy, jimiž Pavla zviklati a věrnost
jeho ku Pánu sklátiti usilovali. Ale netoliko
osvobodí mne, vece, nébrž i zachová mne ku
království svému nebeskému. Konstrukce 0
bižná, a Pavel chce říci: zachová mne a
přivede mne do království nebeského. Po
dobnou důvěru či raději tužbu vynořuje Fil.
1, 23. žádaje rozvázán býti a obcovati s Kri
stem. A v té naději vylévá se v slávosloví
volaje citem vděčnosti uvlečen: Jemuž sláva
na věky věků. Amen. Slávosloví to se oči
vidně ku Kristu Pánu odnáší.
Po svém obyčeji přičiňuje Pavel některá
pozdravení. První se týká známé nám již
rodiny. Pozdrav Prisku a Akvilu. Sešel se
Pavel s nimi nejprv v Korintě Act. 18, 2.
Když psal list do Říma, nalezali se v Římě
a od té doby zdá se tam ostávali Rom. 10,
3., až je nové pronásledování opět do Asie
vypudilo. Opět ženu Prisku klade před mu
žem Akvilou pro její obzvláštní zásluhy o
církev Boží. Dále dává pozdravit dům (či
čeleď) Onesifora, o němž 1, 18. chválu vy
jádřil, jenž tedy již nyní mrtev byl, an by i
jej byl Pavel pozdraviti velel. O Erastovi
důchodním města Korinta Rom. 16, 23. po
vídá tu apoštol, že zůstal v Korintu, když
Pavel do Říma se podával; myslel bezmála
Timotheus, že s Pavlem byl do Říma přišel.
Jde z toho místa, že apoštol do Říma na
Korint putoval, což se jenom po první jeho

©

vazbě státi mohlo. Co dí dále Trofima pak
zanechal jsem nemocného v Milétu, i z toho
patrno, že jenom o cestě své po prvním za

jetí podniklé tuto mluví, ješto na cestě před
oním zajetím jej Trofimus do Jerusaléma
provázel Act. 20, 4. 21, 39., kdež za příči
nou jeho se kramola proti Pavlovi pozdvihla.
O těchto mužech věci ty Timotheovi zvě
stuje, aby věděl, že ho ne nadarmo tak záhy
k sobě obesýlá, an dí: Přičí se, či připil
před zimou přijíh. V zimě bylo cestování
nesnadné a plavba se obyčejně po celou zi
mu stavovala.
. Posléze vyřizuje pozdravení Timotheovi
z Říma: Pozdravují tebe Eubulus a Pudens
a Linus a Klaudia a bratři všickní, t. j.
všickni křesťané. Linus zastával Petra v
Rímě, když se na apoštolských cestách na
cházel a byl nástupcem jeho na stolici řím
ské; Pudens jest bezmála otec panny a mu
čenice Pudentiány. Ostatní osoby docela
neznámy jsou.
Končí dvojím želáním , jehož vlastivý
spůsob jenom tuto přichází: Pán J. K. bu
diž s duchem tvým. Tak Gal. 6, 18. Filem.
25.

Nedí s čebou, nébrž

s duchem tvým,

ště
klade:
Milost
svámi,
tamilos
kter

poněvadž se spása ducha týká a tudy rčení
to větší důraz a pěstěnost sebou obnáší. Je

všecky příkazy Boží vykonávati budete a tak
se ocitnete u Krista na věky věků blaženi
budouce.

SV. PAVLA

LIST K LITOVL
PŘELOŽEN A OBŠÍRNĚ VYLOŽEN

PRACÍ

DR. FRANTIŠKA SUŠILA,
NĚKDY PROFESORA THEOLOGIE A Č. KANOVNÍKA V BRNĚ.

List k Titovi.
Nadto povolán byl do Nikopole ku Pavlovi
Tit. 3, 12., když tam zimovati ustanovil.
ve Skutcích apoštolských se o něm zmínka Byl dle Euseb. h. e. 3, 4. prvním biskupem
nečiní a zpráv o něm jenom po různu do na ostrově Krétě a bez mála v Gortyně
cházíme ze zlomkovitých řídkých udání. Po městě posléze bytoval a tam i pohřben byl.
prvé se s ním potkáváme u svatého Pavla Zůstával po veškeren čas panicem, jak Je
v listu jeho daném ku Galatům Gal. 2, 1., ronym svědčí (in Tit. 2, 7.) a sešel dle té
když totiž apoštol ten s Barnabou se podal hož světce stáří maje devadesáte čtyry léta
do Jerusaléma ku památnému sněmu Act. obyčejnou tichou smrtí.
II. O času, kdy list k Titovi psán byl,
15, 1. apoštolskému, kdež záležitost 0 za
chovávání neb nezachovávání zákona Mojží nesnášejí se kritikové. List sám ale jenom
šova na potaz vzata byla, až o ní bezpečný praví se psána býti tenkráte, když Pavel z
nález vynesen. Titus byl rodem pohan a Kréty odputovav tam Tita zanechal, aby
nejední Židé usilovali o to, aby jej Pavel správu svrchovanou nad církvemi tam zalo
obřezati dal, an ho ve službách evangeli ženými vedl. Ale ve Skutcích apoštolských
ckých užívá; leč Pavel jim nijak nepovolil nikde nenalezáme, že by byl Pavel na ostrov
Gal. 2, 3. n. Na víru křesťanskou jej obrá Krétu se vydal a tam evangelium hlásal,
til Pavel, ješto ho synem 1, 4. nazývá. A aniž také v listu nějakém Pavel o tom zmín
však nezůstal vezdy v průvodu apoštola a ku činí. Jednou sice Act. 27, 7. připlul k
nevíme o něm po několik rokův opět ničeho, ostrovu Krétě, když do Říma se plavil po
až zas na světlo nám vyniká, když Pavel svém k císaři se odvolání. Ale tenkráte
na své třetí apoštolské cestě se v Efesu u nevystoupil z korábu, aniž na ostrově ká
sadil a tam po tři téměř léta pobyl. V li zal, ani s nějakým Kréťanem se nesešel,
stu ku Galatům na počátku toho pobytu z aniž Tita tam zanechal: a kdyby se to bylo
Efesu daném Titus co známá jim osoba se stalo, byl by Tita do Říma, ne pak do Ni
vyskýtá 2, 1. n. Na konci toho meškání kopole, jak to zde 3, 12. k sobě povolal.
Pavlova vyslán byl Titus do Korinta, aby Tudy se vykladatelé velmi rozcházejí, a čas,
Pavlovi o stavu církve té ústně zprávu do kdy list psán, jinak a jinak určují. Nejedni
nesl 2. Cor. 7, 14. n. 8, 16. 12, 18. Ode za to mají, že Pavel na Krétě byl již přede
šed z Efesu doufal ho apoštol v Troadě na svým tříletým v Efesu pobytem (0 němž
jíti 2. Cor. 2, 12. a sešel se s ním teprv Act. 19. řeč jest) a sice že tam buď z Ko
v Macedonii 2. Cor. 7, 6. Avšak opět s rintu půldruha léta tam meškaje se podal
druhým listem do Korinta poslán byl ode Act. 18, 1—8., aneb na cestě z Korintu do
Pavla a poručeno mu, aby sbírku již dřívěji Efesu 18, 19. na ostrov ten se obrátil, buď
tam pro Jerusalémany započatou ku konci bouří tam zahnán byv, buď že loď tam pla
přivedl. 1. Cor. 8, 6. nn. Odtad opět veliká viti se musela. Avšak obojí náhled nemůže
mezera v životě Titově se nalezá a dovídáme obdržeti, poněvadž tehdá Apollo nestál k
se teprv ku konci života Pavlova z 2. Tim. němu v tom přátelském a sstoupeném po
4, 10., že se tehdá do Dalmatie odebral.
měru, jak to v listu našem nalezáme 83,
Z listu našeho se dovídáme, že na 0 13. a na té druhé cestě nad to Pavel s po
strově Krétě s Pavlem na obrácení lidu ta spěchem do Jerusaléma Act. 18, 20. 21. pu
mnějšího ku Kristu pracoval a tam ode toval. Ale ani za svého dlouhého v Efesu me
Pavla zanechán byl, aby čeho potřebí vro škání nebyl Pavel na ostrově Krétě, an by ta
řádné vedení církve, tamto zařídil Tit. 1, 5. mější pobyt jeho byl jenom mohl krátek býti,
I. Málo jenom o osobě Titově a o jeho
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ješto okoličnosti našeho listu délší pome
škání předpokládají; také by Titus byl je
nom na krátko na ostrově přebýval a sotva
úřad svůj započav opět ku Pavlovi zpátky
povolán byl, aby do Korintu poslati se mohl.
Ještě jiní cestu Pavlovu na ostrov Krétský
kladou po onom tříletém pomešku v Efesu;
leč těm zhola nemožnost takovou cestu pro
vésti odporuje a na příč staví se. Nezbývá
tedy leč přijíti, že list náš teprv po prvním
Pavlově zajetí psán byl. A té době všechny
okoličnosti a celá povaha listu nasvědčuje,
jazyk a sloh vyvinutější jest a příbuzen slo
hu v listech k Timotheovi daných vládnou
címu, idey, jež klade a nářky haeretiků,
proti nimž povstává a věci jiné přemnohé
listu povahou svojí ukazují, že teprv za po
sledních let života Pavlova psána býti mo
hla ta epištola. Nemůžeme jinak leč za to
míti, že list ten teprv mezi prvým a dru
hým zajetím římským vyhotoven byl.

I.

Místo, kde psán list ten, nedá se

královnou ostrovů nazýván, již za Homera
maje sto měst Il. 2, 149., lesové jeho pě
stovali cypryše, cedry, palmy a jiné šlechet
né stromy, v mandlech, pomerančech, citro
nech a granátech veliká hojnost v údobnách
se nalezala. Virgil Aen. 3, 104. dává An
chisovi k Aeneovi takto o ní mluviti:
Střed moře Kréta leží ostrov velkého to Zevsa,

tam hora idejská jestiť naše tamto kolébka,
tam v steru měst velikých, úrodná tu země,
tam země pošitná.

Za starší doby ostrov ten slaven byl co
otčina bohů a jmenovitě se pravilo, že v
jeskyni hory Idy, jenž téměř u prostřed 0
strova toho leží, Zeus či Jupiter se narodil
a od nymf mlékem a medem vychován; ale
1 řádové státní jeho slynuli nemalou podob
nost se spartskými majíce. Avšak tehdá,
když Pavel po svém prvním zajetí byl na
té výspě se ocitnul, ztratila byla slávu svou,
provincií římskou se stavši a obyvatelé její
pro nejednu necnost ve zlé pověsti se na
lézali, až 1 ve přísloví u všech národů vešli,
Krétiti či krétovati xonzičew značilo toli co
lháti a klamati a mimo Epimenida Tit. 1,
12., jenž sám Kréťan jsa 0 ní zle svědčí,
také Kallimachus 0 nich pěje:

určitě stanoviti a jenom jisto, že psán byl
na cestě z Kréty do Nikopole, an dle 3, 12.
ještě tam nepřibyl, hodlaje tam xs? zimo
vati. Jaké to Nikopole se rozuměti má,
nedá se určiti, ješto měst toho jména ne
málo bylo, tudy jiní o Nikopoli v Epiru, ji
ní o Nikopoli v Cilicii myslí; první do
Krětšti jsou vezdy lhavi, od mích svrchovanče
mněnka se podobností svou.více než druhá
a tobě
schvaluje.
hrob byl vystrájen; ty jsa žtv všalčs mkdy
IV. O pravosti listu našeho v církvi
neumřel,
Boží se nikdá nepochybovalo a máme od
Ale i podvod a loupeživost, vilnost a
nejstarší doby důkazy, že za přesný plod
apoštola Pavla se považoval. Ve zlomku opilství jejich známo bylo. Nemálo Židů se
Muratoriho, u Tertulliana Marc. 5, 21. a tu bylo usídlilo, z nichž ale nejedni přílu
Klémenta Alex. str. 1, 14. se jmenovitě list dám gnostickým se opanovati dali, z Ale
k Titu Pavlovi připisuje; svatý Ireneus 1, xandrie a z Efesu sem proniklým. Taková
16. a jiní po něm listu toho Co písma sv. povaha nebyla dobrou půdou pro evangelium ;
užívají, ano i Tatián, ač svévolně některá jednak apoštol Pavel s Titem na ostrov ten
písma zamítaje, list náš za authentický při přibyv za nedlouhou dobu znamenité vítěz
jímal a v té straně proti odpůrcům hájil. ství slovu Páně zjednal. On, Pavel, se musí
Námitky vůči těch svědectví činěné ne klásti za pravého jich apoštola; možno ano
mohou míti váhy nějaké, ze sobělibých ná i podobno, že někteří Kréťané, byvše Act.
hledů bezdůvodně pronášeny bývajíce a z 2, 11. v Jerusalémě při seslání Ducha sva
přenášení představ našeho věku do věku a tého, s vírou křesťanskou seznámili se, ale
poštolského původ berouce. Největší závada církve pořádné tam nebylo posud, an Pavel
se nalezala v nemožnosti čas nějaký určiti tam nestavíval, kde od jiných apoštolů zá
pro sepsání listu, ješto se nejedněm vidělo klady položeny byly Rom. 15, 20. Položiv
zapírati, že Pavel propuštěn byv z prvních osnovy k církvem a vida se nucena také k
okovů římských na jisto do Asie připutoval. jiným církvem zavítati svěřil dálejší Krétské
Poněvadž ale událost ta nade všechnu po církve opatrování Titovi.
VÍ Ptáme-li se po příčině, kterou po
chybnost povýšena jest, tudy odpadá všeliké
vodín byl svatý Pavel list ten psáti, nale
tu možné pochybenství.
V. Ostrov Kréta, kdež Titus biskupoval, záme V popředí jeho bedlivou a pečlivou
sloul za stara Telchinia, za dnův našich snahu o dobro církve. Již byl jistě Titovi
zove se Kandia. Proslynul krásou přírody dal naučení ústně, kterak by sobě při sprá
a bohatstvím úrod svojich a tudy králem a vě církve vésti měl; ale poněvadž opěka ta
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náramně byla důležita a spolu přenesnadna, ho zanechal a vyčítá vlastnosti, jakých na
obzvláště pro zlomravy Kréťanů a pro vlou tom, kdož presbyterem býti má, postihovati
dilé bludaře všelijak čistou nauku Páně po-' potřebí, mezi nimiž klade především spůsob
káleti pilné, vidělo se starostlivému apoštolu nost pravdu Boží proti dorývavým a drzým
pravidla taková Titovi sepsati, která by mu bludařům zastávati I, 1—16. Udává mu
vodidlem býti mohla ku šťastnému a spas dále, kterak by měl mladé a staré muže i
nému vyřízení úřadu biskupského. Má list ženy a obzvláště kterak by otroky vyučo
náš tedy stejný směr, stejný záměr a tudy vati měl a vytýká svrchovaný záměr spásy
také stejný obsah s listem prvním k Ti Kristovy II, 1—15. Posléze následují na
motheovi, ačkoli nejedno místo v něm pomínání ku poslušenství vrchnosti a ku
přichází nad míru sličné, jehož by církev poklidnosti, jakož i povlovnosti a pamato
Boží nemohla se lišiti, což jmenovitě platí 0 vání, že všickni z milosrdenství Páně jsme
dvou soujmech křesťanské nauky v druhé spásy došli. Ještě opakuje napomenutí k
(11—14. verš) a v třetí (4—8. verš) ka | statečnému hájení pravdy Boží proti bluda
pitole.
řům a rozličná osobná nařízení připojiv za
VII. Zbývá jenom ještě sám obsah listu vírá list s obyčejnými pozdravy III, 1—15.
podati. Předeslav obšírné a neobyčejné po Tak list ten trojně se dělí.
zdravení, připomíná Titovi, proč na Krétě

Hlava I.
jmenuje sluhou Krista Pána. Tím se osvěd
čuje stejná bytnost Kristova s bytností Boha
Otce. Zove se pak sluhou Božím ne pro
vangeha pojednav Tita oslovuje 1—4, to, že tvorem Božím jsa také sluhou jeho
načež mu předkládá vlastnosti, jichž při přirozeně jest, aniž pro víru, pro kterouvši
volená sluhů Božích postihati třeba 5—9. ckni věrcové jsou sluhami Božími, nébrž
a ukazuje, jak by protivníkům nauky proto, poněvadž spůsobem zvláštním ke služ
Páně odpíratí měl 10. 11.* hané obyčeje bě Boží povolán byl, aby totiž úmyslům a
Krétanů 12. 13. 14. a vystavuje pravi záměrům Božím sloužil. Tak v Starém Zá
dlo, kterak čístým veškery věcí čísty jsou koně proroci slouli sluhami Božími, tak Moj
15. 16.
žíš Deut. 34, 5. sluje služebníkem Božím.
Místněji a blížeji určuje Pavel ten svůj k
1. Pavel sluha Boží, apoštol pak Bohu poměr k vysvětlení výrazu předešlého
Ježíše Krista pro víru vyvolenců Božích přidávaje výraz apoštol pak Jesu Kristův ;
spojka pak čč vysvětlovací tuto částicí jest.
a poznání pravdy, jenž jest ku pobož Apoštolem
se pak stal k víře vyvolenců Bo
nosti, 2. k naději života věčného, jejž žích a (ku) poznání pravdy. Vytýká cíl, k
zaslíbil neklamný Bůh před časy věč jakému apoštolství jeho směřuje, totiž aby
nými, 3. zjevil pak dobami svými slovo všickni lidé véru příjahi a se jí podrobili,
své hlásáním, jenž svěřeno bylo mně jak to podobně vece Rom. 1, 5., že apošto
lem jest ku poslušenstvé víry ve všech náro
dle poručení Spasitele našeho Boha, 4. dech, t. j. aby veškeří národové se víře v
Titovi rozmilému dítěti podle společné Kristu podrobili. A ještě dále klade úče
víry milost a pokoj od Boha Otce a lem apoštolství býti poznání pravdy, aby
všickni poznali pravdu. Jiní místo ku víře
Krista Ježíše Spasitele našeho,
či pro víru a poznání pravdy překládají po
Zvláštní výrok nalezáme tuto, ar se dle víry a poznání, jako by říci chtěl apo
apoštol nazývá sluhou Božím, ješto se jinde, štol, že víra jeho, kterou co apoštol káže, s
y listě k Rímanům a Fil. hned na počátku vírou vyvolenců Božích se srovnává. Leč
Místněji obsah rozběrajíce spatřujeme, že a
poštol v té hlavě napřeď v přípisu o
povaze apoštolství svého a o záměru e
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takovéto vyjadřování o srovnalosti kázaní
apoštolského s vírou vyvolenců se docela
příčí povědomí apoštolskému a obzvláště a
poštol Pavel vezdy slavně se osvědčuje, že
své evangelium od Krista má, aniž kde na
lidské o tom náhledy zřetel béře. Předlož
ka xezé secundum udává tu záměr, cíl a
úmysl aneb ohled, vztah, zření k věci té, o
níž řeč jest. Tak se béře zera 2. Tim. 1,
1. Dí k víře.vyvolenců Božích, t. j. aby ti,
kdož od Boha k tomu vyvolení jsou, k víře
přivedeni byli. Vyvolenými nazývá lidi ty,
jenž povolání Božího poslušni jsouce uvěřili
a od těch, jenž povolání tomu se zpříčili,
se různí. Tak Act. 13, 48. praví Lukáš o
výsledcích kázaní apoštolského v Antiochii
pisidijské: Uvěřili, kdož byli zřízení k životu
věčnému. Tak obyčejný výklad vede sobě.
Jiní vyvolenci slyší křesťany již věřící, po
něvadž víra jejich na vyvolení Božím se za
kládá a praví, že víra slovem přidaným vy
volenců se Co pravá víra v protivě liché víry
vyličuje. Avšak výklad první co obyčejný
tu předkuje. Místněji povahu víry vystavuje,
an vece: a ku poznání pravdy; evangelium
jest svrchovaná pravda, jak i jinde nejednou

©

sluje Jo. 17, 17. Gal. 3, 1. n.

Kdo víru v

Jiní méně vhodně překládají v naději neb
na naději života věčného a považují naději
co základ, na němž víra a známost pravdy
spolehají a odkad svou váhu berou; bez na
děje té zajisté všeliká víra a známost či
poznání všeliké veškeru by hodnotu a cenu
ztratilo. Leč prvnější výklad obyčejnější jest.
O životě pak věčném přičiňuje slova

dle
původu
jejvyličujíc:
jejž
přislí
Bů

před časy věčnými. Někteří sice m. Jejž či
kterýž (život) dějí kterouž, potahujíce slovce

to ku pravdě, o níž předchází; ale vazba ta
povinna ustoupiti předešlé co více přirozené.
Časy věčnými někteří rozumějí věčnost a praví
rčení to míti smysl týž co rčení před usta
novením světa Uf. 1, 4. a slovo přislíbil berou
ve smyslu dáti ustanovil 2. Tim. 1, 9. Leč
jiní přirozeného významu slova přislíbil se
držíce vykládají rčení před časy věčnými 0
dávnověkosti a sice hned s počátku v ráji,
kdež Gen. 8, 15. Adamovi, později Abraha
movi, Davidovi 2. Reg. 7, 12. nn. a vůbec
prorokům a skrze proroky Rom. 1, 2. se
Bůh zamluvil věčnou spásu lidstva obstarati
a ve skutek uvésti. Ohlášena byla sice ta
rada Boží © spasení lidstva, avšak poněvadž
známost její u lidí nedokonalá byla, an te
prv skrze Krista poznání její dovršiti se
mělo, tudy Rom. 16, 25. se praví, že od věč
ných časů zamlčováno bylo. Nezůstal pak
zajisté Bůh při pouhém přislíbení, nébrž jak
vece ap. zjeviř pak dobami svými slovo své
hlásáním, jenž svěřenomně bylo. Zjevil, světle
a jasně vystavil, ješto dřívěji nástiny jenom
díla spásy poskýtal; stojí tedy slovo zjevil
v nějaké protivě se slovem přislíbil dálejším
jeho vývodkem jsouci. Leč tu nepraví, že zje
vil život věčný, nébrž že zjevil slovo svoje
t. j. pravdu evangelickou, jenž života věč
ného naději v sobě obsahuje. Některý vykla

Krista přijal, ten i pravdu přijal; ale apo
štol zvláště o pravdě mluví pro bludaře,
jenž pod pláštěm evangelia Kristova ukrý
vali lži a bludy svoje. V řeckém textu stojí
ěntyvocwt.j. k dokonalému poznání pravdy,
tak že dvojí věc se praví o apoštolství, je
dna že vede k víře, druhá že k dokonalému
poznání pravdy, v evangeliu obsažené slouží.
Samu pak povahu pravdy té místněji vysti
huje an praví: jenž jest ku pobožnosti,t.j. jenž
ku pobožnosti vede a pobožnosti napomá
há, ji zvyšuje a rostí a lidem ji poroučí a
všelijak schvaluje; pravda vede ku pobož
nosti, ku pravému v Bohu životu a Co za datel slovo zjev:l potahuje k slovu žťvoť co
pravdu se vydává, ale ku pobožnosti, ku předmětu, jejž Bůh vyjevil a dálejší: slovo
tužbě po Bohu a službě jeho nevede, to pra svoje vystavuje co přístavek slova žťvot; ale
vdou býti nemůže. Přidává o pobožnosti pro není k té vazbě žádného důvodu, ač by při
bludaře gnostické, kteří se pravdou honosíce tom smysl neměnil se, an toliko logický po
učili věcem, jimiž mravnost a pobožnost se měr myšlének se jinačí. Zjevil pak slovo své
z kořene podvracovala. Jiní překládají po časy svýma t. j. příhodnými, určitými a vhod
dle pobožnosti, t.j. která s pobožností do nými dobami; v ř. t. Čteme xawoořea ne x00
cela se shoduje, ale i zde předložkou xaze vos, když totiž nejvíce na čase bylo, svrcho
cíl a záměr se vystihuje. Ta pak víra a ta vaná potřeba se toho vyskytla 1. Tim. 2, 6.
pravdy známost, dí dále apoštol, vede k na 6, 15. t. j. když přišla plnost časů Gal. 4,
ději života věčného; nejsou věci ty, víra a 4. připravovaná dobou zákona přírody a zá
známost pravdy, bez svrchovaného ovoce, kona Mojžíšova. Kterak a jakým činem zje
nébrž plod jejich jest naděje života věčného, vení to se stalo, udává Pavel dále povídaje:
t. j. věčné blaženosti, že totiž věčného v hlásáním , jenž svěřeno bylo mně dle poru
nebi blahoslavenství se nadíti můžeme. Chce čení Spasitele našeho Boha. Hlásáním tu se
zajisté Bůh 1. Tim. 2, 4., aby všickní lidé rozumí obecné kázaní, jež naporučil Pán řka
spasen byli a ku poznání pravdy přišh. Mt. 28, 18.: Jděte a kažte evangelium. Va

jit. I, 6—16, Ó vlastnostech presbyterů; o zlopovaze bludařů a jednání s nimi,

kového kázání podíl svěřen byl apoštolu Pa
vlovi, ano jemu přede vším dána úloha ná
rodům všechněm ohlašovati evangelium Act.
22, 21. 2. Tim. 4, 17. Ještě přidává, že to
zvěstování a ohlašování Krista, jenž se dálo
skrze něho, nedělo se nějakým libovolným
samochtíčem, nébrž dle poručení Spasitele
Boha. Z toho béře sv. Chrysostom, že hlá
sání evangelia se strany apoštolů nebylo
pouhou radou, nébrž rozkazem a tudy sám
apoštol vece 1. Cor. 9, 16.: Běda mně, ne
budu-li zvěstovati. Boha Otce tu jmenuje Spa
sitelem, jak 1. Tit. 1, 1., poněvadž spásu lid
skou od věků zamyslil a časy svými Kristem
ve skutek uvedl. Po takovémto připravení
následuje konečně přípis: Titovi rozmilému
dátěti podle společné víry milost a pokoj od
Boha Otce a Krista spasitele našeho. M. voz
milému jest jak 1. Tim. 1, 2. pravému, přes
nému, upřímému, rodnému, nepobočnému; v
jakém ohledu pak ta pravost a rodnost se
nalezá, udávají slova dle společnévíry, z nichž
patrno, žo ho synem či dítětem v duchovním
ohledu jmenuje, poněvadž jej Kristu bylzís
kal, jak 1. Cor. 4, 15. píše Korinťanům, že
je v Kristu splodil, ač nevšickni z nich byli
pravými, přesnými a zvedenými syny, ješto
z nich nejeden byl víru nečestným životem
pokálel. Žádá pak jemu obyčejného od Boha
a od Krista požehnání a dober těch svrcho
vaných, o nichž v jiných listech mluví: Mi
lost a pokoj od Boha Otce spasitele našeho.
O slovech těch a jejich významu, že jimi
začátek (milost) a účel (pokoj) díla spásy se
vytýká, hned při výkladě k listu k Římanům
1, 7. jsme se rozprostranili. Tuto jenom ta
zvláštnost se nalezá, že Kristovi přidává
jméno, jehož sobě smrtí svou na kříži 0 člo
věčenstvo zasloužil jmenujíc jej Opasitelem.
Nebylo to prázdné pozdravení, nébrž v něm
dle slov Chrysostoma se tají pramen všeli
kého požehnání dle slov Páně Mt. 10, 13.
Bude-li dům hoden, přijdé požehnání vaše
naň. Někteří rkp. čtou trojné požehnání:
milost, milosrdenství, pokoj; leč slovo milo
srdenství vešlo sem z listu k Timotheovi 1.
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vil a ustanovil po městech presbytery,
jakož i já jsem nařídil tobě, 6. jost-li
kdo bez úhony, jedné manželky muž,
děti maje věřící, neobviňované z roz
pustilosti aneb nepoddané. 7. Nebo bis
kup má býti bezúhonným jako Boží ho
spodář,ne pyšným, ne hněvivým, ne pi
janem, ne bijcem, ne mrzkozištným, 8.
nébrž pohostinným, dobrolibým, stříz
livým, spravedlivým, svatým, zdrželivým,
9. přídržícím se slova dle nauky pra
vého, aby mocen byl napomínati učením
zdravým a odpůrce přemáhati. 10. Nebo
jsou mnozí také neposlušní, marnomluvci
a svůdcové, nejvíce kteří z obřízky jsou,
11. jež náleží k mlčení přivésti, ješto
celé domy podvracují učíce nenáleitým
věcem pro mrzký zisk. 12. Pověděl je
den z nich, vlastní jejich prorok: Krét
ští jsou vždy lhaví, líná břicha, zvířata
lítá. 13. Svědectví to pravdivo jest, Pro
kteroužto příčinu kárej je přísně, aby
zdrávi byli u víře, 14. neobírajíce se
židovskými bájkami a nálezy lidí od
vratných od pravdy. 15. Všecko čisto
čistým; poskvrněným ale a nevěrcům nic
není čisto, nébrž poskvrněna jest jejich
i mysl i svědomí. 10. Vypovídají, že
znají Boha, skutky ale zapírají ohavni
jsouce a neposlušní a ke všelikému skut
ku dobrému nespůsobni.

Počíná s připomínáním rozkazu daného
Titovi ode Pavla, když se od něho ubíral.
Z té příčiny zanechal jsen tebe na Krétě,
abys čeho se nedostává, nedostatky spravil
a ustanovil po městech starosty, jakož jsem %
já nařídil tobě. O čase, kdy se Pavel z Kréty
odebral, jednali jsme v úvodě. Za svého na
překrásném tom ostrově pobytí Pavel víru
Tim. 1, 2.
jim hlásal a řád církevný mezi nimi zavedl;
Tak ukončuje dlouhý ten přístup, při jednak nemohl všady stačiti a při svém od
němž déle potrval dílem pro obižnost ducha chodu nejedna věc a záležitost k vyřízení
svého, dílem veden a povozován a ponoukán zbývala. Tudy poroučí Titovi to, čemu on
vdunutím Ducha sv., dílem pro bludaře a sám nestačil a čeho nedovršil, zpraviti a spo
odštěpence, aby hned z počátku nepravdám řádati. Nebo 1. Cor. 3, 10. Pavel co moudrý
jejich přítrž učiněna byla. Již pak počíná o stavitel základ založil, na němž nyní Titus
samé věci jednati, pro kterou se ku psaní dále měl stavěti. Začátky co věc nejtvrdší a
listu opásal.
nejuzlovatější sobě zůstavoval pohodlí žád
ného nešetře a tudy všady cestu první pro
5. Z té příčiny jsem zanechal tebe tíraje; cosnadnějšího bylo, vece Chrysostom,
na Krétě, abys čeho se nedostává spra zůstavil i tuto na Krótě jinému, Titovi totiž,
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aby jak týž světec učí, biskupové a vůbec
předstatelé církve se učili netoliko o práci,
nébrž i o čest a slávu se svěřenci svými se
děliti. Ze mnoha těch prací, kteréž zaříditi
či jak v řeckém textu stojí, nad to zaříditi
ěridio098e60y měl Titus, vytýká přede vše
mi důležitou věc, aby ustanovil po mě
stech starosty. Těmi nejenom kněze, nébrž
i biskupy rozumí a nejední se domnívají,
že v menších městech kněze, ve větších
biskupy ustanoviti měl Titus dle rozkazu
Pavlova. Jména biskupům i kněžům tehdá
byla společna, jak 1. Tim. 3, 1. praveno, ač
rozdíl v důstojenství dobře se hned z po
čátku nalezal. Kréta měla sto měst a tu
samo sebou se namítá, že kromě nižších také
vyšší kněze s biskupským pravomocenstvím
ustanovil; on sice sám za pobytí svého nej
vyšší správu vedl, ale nemoha vezdy na
Krétě přebývati a ode Pavla k nejednomu
poselství užíván bývaje ve větších městech
úrodného ostrova toho jistě biskupy zařídil.
Velí pak mu biskupy a kněze ustanoviti,
jakož jsem já nařídil tobě, totiž ústně, když
jsem se na Krétě u tebe zdržoval ještě;
slovo jakož netoliko velí, aby věc ta se
stala, nébrž také udává spůsob, jakým se
státi má.
Spůsob ten dále opisuje líče výminky,
kterých při ustanovování presbyterů či sta
rešin šetřiti náleží. Dí: „Jest-li kdo bez úhony,
jedinoženec, děti maje věřící atd. Vlastnosti,
kterýchž tu požaduje, jsou tytéž, 0 nichž byl
1. Tim. 3, 2. nn. napsal Timotheovi. A klade
přední bezúhonnost t. j. život takový, aby ni
kdo muže, jenž vyvolen býti má, nemohl z
nějakého zloskutku stíbati. Tam již jsme
pravili, že hezúhonností otcové příkladnost a
vzornost života rozuměli, aby jak slunko nad
hvězdami, on ctnostmi svými nad jinými člo
věky se vyznačoval. Jedinožencem mábýti t. j.
jenž jenom jednou ženat byl,o čem viz 1. Tim.
9, 2. Nemá toliko on sám býti bez úhony,
nébrž 1 děťt míti věřící či věrné, netoliko
aby k víře křesťanské se přiznávaly, nébrž
také životem svým o bezúhonnosti otcově
svědčily. Nebo dí týž ap. 1.;Tim. 5, 8., kdož
o svojince nestará se, horším jest nad ne
věrce. Děti pak ty nesmějí býti zlopovéstny
či jak dí: obviňovány z prostopášností. Nedí:
nesmějí býti prostopášny, nébrž velí, aby
ani v té pověsti nestály, aby ani stínu ně
jakého na chování jejich nepadalo. Prosto
pášenství obnáší sebou rozpustilost a všeliké
výtržnosti Ef. 5, 18., ehlipnost totiž, opilost,
obžernost a cožkoli na sobě nese povahu ne
mírnosti a nepoctivosti. 1. Tim. 4. © tom:
vece: kterýž dům svůj dobře spravuje a děti

má poslušné se vší čistotou; nebo, dokládá
tamto, kdo domu svého spravovati neumí, kte
rak o církev Boží pečovati bude? Tudy také
na našem místě v listu k Titovi poroučí, aby
děti předstatele církve nebyly nepoddané,
neposlušny, nepoddací. A právem se poža
duje ta bezúhonnost osoby i rodiny u toho,
kdo církev říditi má. Nebo, dí dále apoštol
důvod požadku toho dávaje, má biskup
býti bezúhonným jako Boží hospodář. Důvod
béře od slušnosti a nevyhnutedlnosti, ana dů
stojnost taková v církvi bez těchto vlastno
stí obejíti se nemůže. Zde mluví 0 biskupu
a téhož jím očividně rozumí, jejž výše v. 5.
jmenoval starším, starešinou či starostou.
Bezúůhonnosti potřebí u biskupa všelijak, po
něvadž jest Boží hospodář, domosprávce, roz
dávač, řiditel; totiž správce toho domu Bo
žího, jímž jest církev 1. Tim. 3, 15., obsta
ratel a opečovatel všech církve záležitostí
ve jménu a na místě Božím, jenž posluhuje
milostmi a dary Boží rozdává k tomu od
Ducha Božího byv vyvolen 1. Cor. 4, 1. Vi
děti, že biskupové nejsou služebníci a splno
mocněnci obce, nébrž že jsou zástupníci a
zastavatelé Boží, nébrž že úřad svůj mají
od Boha, jejž jim podle Boží vůle zastávati
náleží. Nemábýti pyšným, svéhlavým, sobě
hrdým, sobělibým, jenž stůj co stůj svou
provésti musí a ohledu žádného nemá, více
panství provodě než 0 správu církve se sta
raje. Pokora sluší na biskupa, nepak páno
vitost, jak dí Luc. 22, 25. 26. Králové ná
rodů panují nad nimi; vy však ne tak, nébrž
kdo předstatel jest, buď jiných sluhou. Nemá
býti Aněviv, ku hněvu sklonný a náchylný,
ješto jak dí Jac. i, 30. hněv nečiní vůle Boží.
A poněvadž opilstvím zlý příklad se dává,
opilství samo sebou nepravostí jest 1. Cor.
6, 10., jenž vylučuje z království Božího, z
něhož jiné rodí se nešlechetnosti a jenž sprá
vu církve nemožnou činí, praví apoštol, že
věc sama vymáhá, aby biskup nebyl pijanem
a opilcem. Ne bijcem či bitcem, což ne 0 zlo

řečení a urážkách jazyka, nébrž o násilí tě
lesném se rozumí, an biskupa takového Kri
stus, jenž dal se bičovati, ovšem odsoudí.
Ne mrzkozištným vece; chtivost zisku a zisk
nost či zištnost vezdy mrzka jest. Má dávati
příklad prostomyslnosti, jenž na Boha spo
léhajíc péči svou na něho skládá a nezi
štným se ukazuje nikdá nectně sobě statku
nehromadíc.
Dosud vyčítal patero nepravostí, jichž
biskup prost býti povinen; jest v nich za
hrnuta trojice ta zlá, o níž 1. Jo. 2, 16. žá
dost pletě, žádost očí a pýcha života. Nyní
přidává ctnosti, jichž mu pilnu býti náleží.
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Pohostinným má býti; pro časy tehdejší věc
potřebná, an křesťané v hospodách pohan
ských snadno úhonu vzíti mohli 1. Tim. 3,

len byl. A to netoliko k spáse svojí, nébrž,
jak dí dále, také za tou především příčinou:
aby mocen byl napomínati učením zdravým a
odpůrce porážeti. Slovem napoměnati obsti
hují se veškery spůsoby, jichž pro vzdělání
věrců potřebí bývá a tudy se jím zahrnuje
i potěšování, potvrzování, kárání. Zde přede
vším vlastní napomínání se rozumí, totiž
napomínati má, aby zůstávali v tom, čemu
se naučili od Pavla a Tita. A to napomí
nání díti se má učením zdravým, t. j. pra
vým, nepokáleným 1. Tim. 1, 10. čistým a
čirým; nebo nauka bludařů jest naukou
neduživou a pokaženou a tudy nemá do
sebe té moci, aby lidi V spáse ustavo
vala. Kromě napomínání věrců má ještě
odpůrce pravé víry porážeti. Povinnost ta
vymáhá, aby dosti nauky a učenosti do sebe
měl, aby zlouky a bludy vítěznými důvody
překonávati, námítky jejich odmítati, důkazy
odkazovati a zničovati a všelijak schytralou
nevěru jejich uměl zbíjeti a hubiti.
Jak toho všeho potřebí jest, ukazuje se
povahou bludařů, kterouž apoštol tudíž vy
ličuje, an dí dále: Nebo jsou mnozí také ne
poslušní marnomluvci a šalebníci, ponejvíce
kteří z obřízky jsou. Vulgáta čtouc etiam
xi mezi slovama mnozí a neposlušní patrně
slovo toto (neposlušni) činí adjektivem. Dle
textu řeckého, jenž nečte spojky dotčené,
slovo neposlušný buď adjektivem buď sub
stantivem býti může a může býti smysl buď
ten: jest mnoho neposlušných marnomluvců
a podvodníků, aneb jest mnoho neposlušníků
či nepoddanců, marnomluvců a šalebníků, což
ovšem jenom logického věty poměru se týká,
an smysl týž ostává. Podle prynějšího čtení,
jehož se vulgáta drží, jest smysl: jsou mnozí
marnomluvci a podvodníci a to takoví, jenž
usmysliti sobě, poslouchati a poddati se ne
chtějí. Marnomluvci, jenž věci daremné mluví
a S naukami báječné věci spojují. Podvod
náci či šalebníci jsou mnozí a dí, že mysli
lidské zlými domněnkami nakazují a k zlým
naukám a mravům svádějí. Takovými lidmi
jsou ozvláště lidé z obřízky, t. j. kteří dříve
Židé byvše k víře křesťanské se obrátili, ale
nejeden blud s vírou křesťanskou spojují a
nauku Páně naprzňují. Bylo sice také z po
hanů něco lidí tak pokažených, ale nejvíce
jich bylo ze Židovstva, jenž víru křesťanskou
tím spůsobem docela zničiti usilovali, své
zvláštní učení místo ní vystavujíce.
Nemá však marnomluvectví a podvod
nictví jejich trpíno, nébrž všelijak má sta
veno býti, jak dále velí: Jimž náleží stulo
vati (ústa), ješto celé domy podvracují učice
nenáležitým věcem pro mraký zisk. Stulovati

| 2.Dobrolibým,
slovo
prostranného
výkladu,
netoliko dobré lidi, nébrž dobro samo nej
více milujícím býti má a ovšem nejvíce do
brotivým býti povinen. Střízvým jest, kdo
míru drží, bez náruživosti jest, stejnomysl
ným, vezdy na rovné váze či rovnovážným

bývaje; to jest síla ducha 1. Tim. 3,2. Spra
vedliv býti má nikdá křivdy se nedopouštěje ;
svať či zbožen, t. j. k Bohu se uctivě maje
a s láskou se k němu přitouleje; v ř. t.
jest octog, nestojí čyrog a značí toho, jenž k
Bohu všechny povinnosti vykonává. Zdrže
lvostí, kterou postihuje, značí se zdrželivost
od všeliké pochotě a vášně a náruživosti,
aby nijakou strázní se uvlékati a urývati ne
dával; netoliko od vilnosti a chlipnosti, né
brž ode všech kormutlivostí, vece sv. Jero
ným, tak aby hněvem nepopouzel, smutkem
se neporážel, strachem se nezmítal, radostí
nemírnou se nepotácel. Takovým byl sv. Mar
tin, o němž Sulp. Severus praví: Nikdo ne
viděl Martina se hněvati, nikdo smutněti,
nikdo se smáti; vezdy týmže ostávaje nebe
skou takměř radostivost na sobě pronášel
vyšším nad přírodu lidskou se zdávaje. Ne
dobře někteří zdrželivost pouze o věcech ku
přikázání Božímušestému se odnášejících berou,
ješto slovo to v Novém Zákoně širšího jest
obstihu. Třemi posledními ctnostmi veškeren
obor ctnostenstva se obsahuje: spravedlnost
povinnosti k blížnímu, svatost či zbožnost
povinnosti k Bohu, zdrželivost povinnosti k
sobě vytýká; nad to ctnosti, jež apoštol tu
klade, jistou měrou v protivě a v rozmanu
se ku předešlým nepravostem povahují.
Vlastnosti dosud vyčítané povšechnyjsou
a od každého křesťana se vymáhají, kterýž
života věčného dojíti hodlá. Přidává apoštol
vlastnost jednu ještě, která se ozvláště týká
předstatelův církve, an dí: Přidržicím se
slova dle nauky pravého. Dvojí věc klade o
slovu či o víře, které se má biskup držeti,
ne toliko aby věrna, prava byla, nébrž aby
prava byla a zdráva dle nauky. Prava jest,

kdyžjest čista a nepokálena bludem, zdráva
a nemá-li neduhu nějakého, 1. Tim. 6, 3.
jakým neduhem nauka bludařůnakaženajest.
Tudy má se držeti slova dle nauky pravého,
t. j. toho, jemuž se naučil, jemuž vyučen
byl 2. Tim. 3, 14., jenž v církvi se pěstuje
a od pokolení do pokolení podává. Nedobře
někteří slova dle nauky pravá vykládají:
slova, jejichž obsahem nauka jest, což samo
vidně zbytečnou by frázou bylo. Velí, aby
vší silou pravé nauky sám se držel a jí pi
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t. j. ústa jim zacpati, k mlčení je přiváděti,
t. j. takovými důvody je překonávati a po
rážeti, že se odmlčeti musejí. Oni sice ani
nápotom huhlati a odmlouvati nepřestanou,
avšak přece to budou činiti bezdůvodně a
Co poraženci a tudy nebudou moci tolik lidí.
po sobě táhnouti. A ovšem potřebí jim ústa
zamykati, dí dále apoštol příčinu udávaje,
ješto celé domy podvracují, netoliko jedno
tlivé osoby, nébrž celé rodiny; poďvracují
dí základ odnímajíce, na němž život křesťan
ský se buduje, základem pak církve jest víra.
Jakým prostředkem a nástrojem domy pod
vracují, praví slova apošťolova: učíce věcem
nenáležitým, t. j. věcem škodlivým, lichým a
nepravým, jimiž víra pravá se podrýváa ničí.
Při tom pak vezdy k zisku jenom svému
prohlédali o pravdu a spásu lidí zhola ne
dbajíce; nebo všeliké jejich počínání stávalo
se pro mrzký zisk; dílem sami osobně zloučí
pro zisk, dílem za plat od jiných k tomu
najati bývají.
Aby se nezdál Pavel Kréťanům křivdu
činiti, uvádí svědectví vlastního krajana je
jich řka: Pověděl jeden z ních, vlastné jich
prorok, Krétští jsou vezdy lhaví, zlá zvířata,
báchory líné. Dí: z nich t. j. Kréťanů a ještě
dí vlastné jich prorok, aby důrazu svojim slo
vům přidal a poukázal, že to zlé svědectví
nepochází od cizince, nébrž od vlastního je
jich krajana. Někteří myslí, že Pavel míní
Kallimacha, jenž z Cyrény pocházeje ve tře
tím století před Kristem živ byl; leč lépe
jiní za to mají, že Pavel na mysli má Epi
menida, jenž v šestém století před Kristem
žil a pro svá prorocká předpovídání a pro
účastenství božské síly u veliké byl vážnosti
a za proroka jmín a co takový od pohanů
nemálo ctěn byl. Jest nejstarší n Orfeóvcem
a co smírný kněz povolán byl z Kréty do
Athén, aby město i krajinu od viny Kylonovy
očistil a od moru, pokuty zbrodně té, opro
stil: pošel prý ze školy mysterií na ostrově
tom bývalých. Sv. Pavel jej jmenuje proro
Kem, poněvadž slova jeho již dříve tak mravy
Krétanů líčila, jaké se na nich za věku Pa
vlova spatřovaly; aneb ho tak nazývá, že u
pohanů místo proroka zastoupal, mravy jejich
káraje a k možné u pohanů mravnostia zbožno
sti je veda. Z novějších poetů by kromě Dantea
sotva kterého byl prorokem prozval. T'rojí
nepravost tu dotýká. Dí napřed: jsou lhaví;
a lživost jejich za věku toho tak známabyla,
že krétizovati či krétovati značilo toli co
lháti a klamati. Zlá zvířata slují pro kru
tost, příkrost, divokost, neupřahánost svou.
Leonidas tarentský jim vyslípal, že loupežníci
Jsou. Ještě slují u Epimenida břicha líná či

jíné báchory, ješto se lenivosti a požívavosti
oddávali, nic nedělajíce, po hodech se žedíce
a vůbec provodíce to, že vidíno břicho jejich
bohem býti. Filip. 3, 19. Chlipnost již Pla
ton jim vytýkal. Pro takovéto nepravosti,
jimžto se ve službu dali, snadno byli pří
stupni bludařům těm, kteří tehdá o ně usi
lovali. Poněvadž ale ne všecko, co Epime
nides napsal, s pravdou srovnává se, přiči
ňuje apoštol vlastní schválení svoje k slovům
z něho uvedeným, an dí: Svědectví to prav
divo jest. Z vlastního zkušení poznal Pavel,
. že to, co Epimenides pravil o Kréťanech, jistě
srovnává se s pravdou a že tudy veliké pro
ně nebezpečí z bludařů nastává. Nevolí tu
piti a haněti Kréťany, nébrž lékaři Titovi
vředy jejich ukazuje, aby je tím snáze ulé
čiti mohl. Ale zahojení jich nemohlo jíti
snadně, nébrž s velikou nesnází a obtíží spo
jeno bylo. A tudy velí apoštol: Za tou pří
činou, poněvadž nezbedni, bujni, nekolni a
podvodni jsou, kdrej je přísně, ostře, tvrdě,
příkře; kárání se řídí podle povahy káran
covy; ledí, leniví, jakými byli Kréťané, ne
mohli na duši uzdravěti lahodnými domlu
vami, přísné káry tu potřeba bylo, ač měli-li
býti zdrávi ve víře; nebo to přikazujíc Pa
vel kdrej je přísně udává účel a záměr té
přísnosti:

aby zdrávi

byli wuvíře.

Ovšem

tedy, když sobě usmyslili a ve víře zdravě
se měli, t. j. čistého, pravého, nepokáleného
učení se drželi, přísnosti konec měl učiněn býti.
Má prut lásku a láska pravá není bez prutu.
Mírnosti sice 1. Tim. 3, 3. žádá od předsta
tele církve a 2. Tim. 2, 23. žádá, aby s mír
ností káral odporníky pravdy; ale kde se
lahodou nic. nedocílí a prutu užiti potřeba a
opatrnost káže, tam přísně zakročiti povin=
ností se stává.
.
Ozvláště pak jednu věc vytýká, kterou
by jim měl na srdce klásti, činí to v pří
častné větě: neodírajíce se židovskými bájkami
a. nálezy lidi odvratných od pravdy. Jak výše
v listu k Timotheovi 1. Tim. 1, 4. i tuto
bludy haeretiků dájkami nazývá a přidávaje
slovo židovskými vystihuje původ bájek těch,
že nepovstaly z pohanství, nébrž ze Židů ná
hledy pohanskými obtěžkaných. Bájky tý 1.
Tim. 1, 4. slovem roďosloví místněji se ur
čují, jímž nerozumějí se rodokmenové Židů,
ani rodokmen messiáše, ani rodosloví bohů
a bohyní pohanských, nébrž gnostičtí výro
hové aeonů z prabytě. Ze slov 2. Petr. 1,
16., kdež o vymudrovaných bájech mluví, vi
děti, že náhledové ti bludní již tehdá v ně
jakou soustavu složiti se pokoušeno. Ješto
ale bludařové ti při svých výstředných na
ukách se částečně ku předpisům Starého

Vit. I, 5—16. O vlastnostech presbyterů; o zlopovaze bludařů a jednání s nimi,

Žákona táhli a výmysly své z příkazů jeho
vyvozovali, tudy líčí jejich mravné předpisy
místněji jmenujíc je nálezy či příkazy lidí
odvratných od pravdy. Jsou to nálezové lid
ští a sice lidí, kteří se docela od pravdy od
vrátili k bludům přilípnuvše. Patří sem pří
kazy jejich askétické, z nichž 1. Tim. 4, 3.
podrobněji uvádí, že stav manželský zapo
vídali a užívání vína a požívání masa zaka
zovali. An pak apoštol mluví 0 bludech těch,
tanou mu na mysli právě ti jejich požívati
jistých věcí zákazové a tudy se pozdvihuje
zřetelem na ně. ke všeobecnému o těch vě
cech pravidlu a praví:
Všecko čisto čistým;
poskvrněným ale a nevěrcům nic není čisto, né
drž poskvrněna jest jejich % mysl t svědomí.
Všecko, dí, t. j. veškery věci, ne jenom po
krmové, nébrž veškeři tvorové a veškeři
předmětové, s nimiž snaha lidská se stýká,
všecky ty věci čisty jsou, t. j. může jich člo
věk čistý užívati bez úhony a urážky, t. j.
nejsou věci ty v sobě zly, ješto Bůh nic
zlého nestvořil. Avšak věci ty čisty jsou
jenom čistým, t.j. těm, jenž čisté srdce, čistou
mysl a svědomí čisté mají, ješto věci ty jich
nenaprzňují a nepokálejí. Praví slovy těmi
apoštol, co druhdy Pán pravil Mt. 6, 22.
jestli oko tvé sprostné jest, veškero tělo tvé
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Láska a čistý úmysl posvěcují užívání věcí
nejetných, pochoť a úmysl nečistý převra
cují užitbu věcí také dobrých a tím srdce
lidské kazí a naprzňují. Z lásky a sprost
noty přímé, úmyslu dobrého rodí se ovoce
dobré, z kořene pochotnosti a úmyslu či smý
šlení zlého vychází plod zlý a sama eucha
ristie lidi nečisté neočisťuje, nébrž odsuzuje.
Tak i kdo z pověry, z nevěry, licoměrnosti
a lakomství se postí, postem tím se nečistí,
nébrž pokaluje, ne že by půst nebyl věcí
svatou, nébrž že nevěra, pověra, lakomství
a licomérnost postu tomu poskvrnu přiči
ňují.
Ten smysl slov těch apoštolových. Jiní
slova ta jenom o věcech od bludařů zapo
věděných a o pokrmech vykládají, jako by
chtěl říci: Lidé ti bludařští zakazují vína a
masa požívati a v manželství vstupovati a
což tam se jim ještě vidí; leč kde útroba
člověka, totiž smýšlení a svědomí, čista jest,
nic vněšného nemůže ho naprzniti; kde ale
mysl a svědomí nečisty jsou, všecko se za
nečisťuje, bez díkův k Bohu požíváno bý
vajíc a člověkům ku podnětům hříšným slou

žíc. Leč výklad ten úzek jest a těsen au
stoupá prostrannějšímu a obecnějšímu, jehož
jsme. se výše drželi. Ani ten výklad s pra
jasno bude a co velí Mt. 23, 26. vyčísť co . vdou se nepotkává, jenž slovo čistý ku po
vnitř jest v konvici a bude čisto, co vně jest. znání tábnou v ten smysl: kdo vědí všecko
Kdo věcí Božích čístě užívá, tomu nesplyne čisto býti, kdo přesvědčeni jsou, že veškeren
jich užitba na zlo. V závětě dvanáctera arci tvor Čist jest, tém věci ty jsou čisty. Zde
otců c. 8. praví se, kdo mysl má čistu v se Pavel netáhne ku poznání, nébrž k úmy
lásce, nedívá se na ženštinu k smilství, nebo „slu.a smýšlení, jak výše vyloženo.
Povšechnou zásadu tu Pavel pronesl
nemá plámy v srdci. Opak toho pronášejí
slova: poskvrněným a nevěrcům nic není čisto, hledě k bludným naukám bludařů. Nyní o
t. j. všechny věci se jim stávají podnětem těchto dále k vylíčení zlé jich povahy při
k hříchu a pobudkou k zlým pochotem a čiňuje: Vypovídají, vyznávají, nahlas se 0 tom
zlou užitbou věci samy nějakou měrou k ne ozývají, že Boha znají, ale skutky zapěrají,
čistotě mimovolně potahovány bývají. Po | tak že by člověk právem pochybovati mohl
skvrnění jsou ti, jenž srdce nečisté mají, lidé o znání jejich Božím. Chlubili se oni zná

nemravného smýšlení a jednání; a poněvadž mostí Boha nad jiné veškery lidi, ale byla
nemravné smýšlení a jednání vládne zvláště to známost lichá, nepravá, ješitná, ješto skut
u nepřátelů a protivníků víry, tudy přidává ky jí nepodporovaly. Nechce říci, že člověk
apoštol dodatkem nevěrcům, t. j. těm, jenž hříšný obyčejného poznání Boha dojíti ne
víře v Krista se podrobiti nedávají. Pro ty může, nébrž to praví, že skutkové jejich proti
nic není čisto, nébrž poskvrněna jest jejich poznání tomu svědčí. Tak vece sv. Jeronym:
mysl a jejich svědomí. Větou touto apoštol Kristus jest moudrost, spravedlnost, pravda,
kladně praví to, co v předešlé větě záporně svatost; zapírá se svatost nesvatostí, nemou
vyslovil spolu důvod věty předešlé udávaje; drotou moudrost, nepravostí spravedlnost,
jako by pravil: nébrž jim všecko nečisto klamem a lží pravda, ohyzdou Svatost, a
jest, poněvadž mysl jejich a svědomí jejich kdykoliv od nepravosti přemáhání býváme,
poskvrněno jest. Mysl značí mocnost pozná Boha zapíráme. Ale ani nemohou skutkové
vací, svědomí mohutnost chtějící a volící a jejich jinačí býti, an plod z povahy stromu
apoštol dvojím slovem tím chce říci, že ve tyje; skutky oni Boha zapírají, za příčinou
škera vniterná povaha člověka taková po tou, že jsou ohavní, před Bohem v nelásce
skvrnu přijímá; slova ta dvě totéž značí, co a V nemilosti jsou u něho; ohavnými pak je
Mt. 6, 25. Luc. 11, 41. tělem se znamená, činí to, že neposlušní jsou, svéhlavi, nijak
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řit, 11, 1—10. 0 vyhčování lídí rozličného stáří a pohlavi; o otrocičů,

pravdě Boží podrobiti se něchtějíce. Z té
pak jejich neposlušnosti jde co výsledek, že
jsou ke všelikému skutku dobrému nespůsobní,
an strom zlý nemůže nésti ovoce dobrého,

2 jediného poslušenství k Bohu dobrota skut
kům lidským vyrostá.
Od bludařů přechází apoštol ku pravé
nauce, kterouž Titus předkládati má.

Hlava II.
Chce, aby vůbec nauku Páně čiru a čistu
přednášel; v následujících větách schyluje
se k vyčítání některých podrobností ohledně
mravů a jmenovitě o rodinných a čeledních
záležitostech řeč vede. Praví: Starci ať jsou
střízvi 1. Tim, 3,2., aby netoliko se neopíjeli a
v pití a jídle míru zachovávajíce, nébrž aby
střízvost ducha také chovali, ani strachem
1. Ty ale mluv co sluší na zdra ani radostí ani jinou nějakou vášní se pře
vou nauku; 2. starci ať jsou střízvi, síliti nedadouce. Taková pak střízvost spo
stydlivi, opatrni, zdrávi ve víře,v lásce, jena jest s počestností či usedlostí a matorno
v trpělivosti, 3. Stařice podobně aťjsou stí a vážností, jenž záleží v tom, aby člověk
v oděvu svatoslušném, ne utrhavy, ne nezabýval se malichernostmi, nébrž k nej
Učí, kterak by Titus 1. starce, 2. stařice, 8.
mladďice, 4. mládence napomínati 6. měl
ve všem za vzor sám sloužiti moha. 7.
8. Dále pojednav o záležitosti otroků 9.
10. mluví o svrchovaném účelu příchodu
Kristova 11—15.

mnohému vínu podmaněné, dobroučiteb
né, 4. aby napomínaly mladice muže
milovati, milovati děti, 5. býti opatr
nými, čistotnými, střížvými, domovitými,
dobrotivými, poddanými mužům svým,
aby slovo Boží nebylo rouháno. 6. Mlá
dence podobně napomínej, aby střízvěli,
7. Ve všem sebe prokazuj za vzor do
brých skutků v nauce, v čirosti, vážno
sti. 8. Slovo (tvé buď) zdrávo, bezú
honno, aby odpůrce se zastyděl nemaje
co zlého mluviti o nás. 9. Otroci ať
pánům svým poddání jsou, všelijak se
jim zalibujíce, neodmlouvajíce, 10. neo
šizujíce, nébrž ve všem věrnosti pravé
dokazujíce, aby nauku Spasitele našeho
Boha ozdobovali ve všech věcech.

ějším zájmům lidstva

se obracel a d

toho sobě také počínal, nic lehkovážného na
sobě nepronášeje a v dětské věci se nepou
štěje. Při čemž musejí také býti opatrní,
rozumní a rozsudni, kterak by počestnost
svou všady měli zachovávati. Dosáhnou pak
toho nejspíše a nejjistěji, budou-li zdrávi ve
véře, lásce a trpělivosti. Zdrávi, silni buďte
ve víře, aby pravou nauku celým srdcem a
celou myslí pěstovali na šuchoty, bzuky a
vuky bludařů se neohlédajíce a čistotu víry
sobě jich výmysly a ješitnostmi pokáleti
nedávajíce. Láska jejich také má býti zdrá
va; má vycházeti z víry a nemá lípnouti k
věcem a tvorům světa, nébrž ke tvorci: čím
více přirozená láska ustydá u nich, tím více
má se láska k nebeským věcem v nich zmá
bhati. Ješto ale stáří nejedno zlo sebou ne
se, velí, aby starci zdrávi byli v črpělivosti,
svízely a strasti se stářím spojené rádi pod
nikali, ne hned morutnosti se oddávali a
všecko pro Boha snášeli, Co na ně řízením
Mluvil ve předešlé kapitole o tom, kte Božím přichází.
Od starců přichází k stařicem a velí:
rak by měl Titus bludařům odporovati a
bludy jejich potírati. Leč tím se jedné strán Stařice aby byly podobně v úboru svatosluš
ky úřadu biskupova toliko dotýkal, jenž zá ném, t. j. celý vnějšek jejich, oděv, chůze,
porně si počíná. Zbývala jiná, kladná strán pohled, řeč atd. má být.takovým, jakého vy
ka, jenž záleží ve vyučování rozličných lidí, máhá povaha žen Bohu .a Kristu se přiká
Jenžto správě jeho podřízeni byli. Vece tu zavších. Ješto pak stařicem mnoho mluviti
dy: Ty ale mluv, co sluší na zdravou na přirozeno jest, tudy velí, aby se nevydávaly
ukuj jinak sobě počínej a opačnou cestou v klevety a v utrhání a nebyly utrhavy či
se dej, ohledně na lidi bludařské. A jme hanlivy, jiných nepřesuzovaly, věcí lichých
novitě mluv věci ty, co sluší na zdravou, o nich neroztroušely a tak různicem podnětu
t. J. pravověrnou nauku, čím by ona utvr nedávaly. Ještě napomínati jich velí, aby
zena arozšířena býti mohla a čím by mohli neotročily mnohému vénu, t. j. se opojům ne
potření býti odpůrcové její nepřímou dráhou. oddávaly, čehož stáří nejednou činí pro ná
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Tit. H, 1—10. O vyučování lídí rozličněho stáří a pohlaví; © otrocich,

hradu věkem ztraceného a ušlého tepla ži
votného. Hustěji se to dálo u pohanů a
stařice na víru přešedše nehned se takových
obyčejů sprostiti mohly. Ovid jmenuje stáří
vinitějším věkem. Nemají však stařice ty
jenom samy ctností dotčených píleti, nébrž
i jiné ženy těm věcem vyučovati. A tudy
chce, aby byly dobroučitebny, t. j. aby těm

ctnostem, jenž sluší na žensképoblaví, mla
dice vyučovaly, ne jenom příkladem, nébrž
1 napomínkami a naukami doma v rodině
dávanými; tak statná žena v písmě Prov.
31, 26. ústa svá otvírala k moudrosti a zá
kon milostivosti byl na jazyku jejím. Ovšem
ale veřejně učiti ženám na Krétě, jakož ani
nikde jinde, se nedopouštělo 1. Tim. 2, 12.
emu ale především učiti měly ženy
ty, to klade apoštol, an dále dí: že mají
napoměnati či jak řecké slovo zní, moudřiti,

t.j.

k moudrosti pravé vésti a jim lásku

ku ctnostem vnukati a vdýchati mlaďice či
mladé ženy. První jejich povinností, vece,
jest: měilovatimuže a milovati děti. K těm
ctnostem sama příroda člověka vede, ale
snadno se státi mohlo, že některá žena pod
zámyslem větší pobožnosti z těch povinno
stí se vyzouvala. Ovšem velí nrilovati muže
a děti láskou milováním Božím ocíděnou, jak
Monika na př. i muže i syna milovala oba
Kristu získavši. Dále jich napomínati mají,
aby byly opatrny, rozumny a ovšem skro
mny, jak někteří to slovo berou, skromně a
vážněsobě počínajíce a spolu jsouce čisťot
ny a střízvy; tak vulgáta dvěma slovy ře
cké slovo jedno dyrec tlumočí, ješto jedním
slovem se význam jeho nevyčerpává; hledí
obě slova ke vniterné čistotě a k varování.
se chlípnosti a té ctnosti tím snáze dojdou,
nebudou-li se po domech a veřejných mí
stech plahočiti, nébrž raději domu stříci, což
poroučí

slovem dďomovity či domácny;

do

mácnost říditi jest pravá uma a věda matek
a tudy oznakem ženy pravili staří býti žel
vu, jenž dům svůj sebou všady obnáší. Z.
127, 3. přirovnává se manželka s úrodnou
lozou k domu manželovu přilnulou, a statná
žena Prov. 31, 11. domácími věcmi se za
náší. Při vší pak dbalosti a bedlivosti 0
domácnost zachová vezdy dobrotu a dobro
tiva bude, krotka, mírna a blahodárna i do
brodějna k čeládce a k lidem, S nimiž se
při své domácnosti schází. Avšak není ona
všemocnou a neodvislou v domácnosti paní
a vládkyní, nébrž pod mužem vezdy stojí,
aniž křesťanstvím ta od muže odvislost, v
přírodě základ majíc, zrušena byla. Proto
dokládá apoštol, že mají ženy býti podda
nými mužům svojím, muž zajisté hlava ženy

jest. Takové pak pod muže poddanosti mají
vyučovati ženy mladice a ke ctnosti té je
proto také vésti, aby, jak vece dále, slovu
Božímu nebylo rouháno. Snadno se u ně
které ženy stalo, že rovnotu před Kristem
zneužila ku panování nad mužem aneb aspoň
k nevšímání sobě příkazu jeho; tím však se
dávala příčina na víru křesťanskou vinu u
valovati, jako by řády statného a domácího
života rušila a jinačila.
Ty napomínky udává apoštol zevrubněji
a podrobněji, an pro mládence veškera na
pomínání zahrnuje v jedné věci řka: Mlá
denců podobně napomínej, aby střízvěli; stří
zvěti jest všady míru držeti a přes meze
opatrnosti nepřekráčeti, veškery náruživosti
na uzdě míti. Mládí schyluje se k výtržno
stem a zámeznostem pro vroucnost a ho
roucnost povahy jinošské. Proto Platon mlád
cům vína požívati zapovídal a Jeronym dí,
že víno a jinošství dvojím jest podnětem ku
prostopáchání, ano i Plutarch ku trojí věci
napomínal jinochy, k mírnosti mysli, k mlče
ní jazyka, k stydlivosti úst. Mírnost a stříz
vost jest obzvláštní okrasou mládeže, ješto
pochotě s ní tuhý boj vedou.
Ale aby se Titus při svých napomíná
ních neminvl s úspěchem, velí mu dále a
poštol vlastním příkladem předcházeti. Ve
všem sebe prokazuj za vzor dobrých skutků.

Od mládců tím snáze přišel na Tita, ješto
podobně ještě mlád byl u přirovnání těch
kněží, jimž měl předkovati. Tak napomíná
Timothea 1. Tim. 4, 12. býti vzorem věrcům
v řeči, obcování, v lásce, víře, v čistotě a Sv.

Petr 1. Petr 5, 1. velí, aby starešiny pás
ovce svěřené co vzorové stáda

svého.

Má

zrcadlem býti, v němž by se zhlíželi ostatní
lidé, aby uviděli, co a jak co činiti mají.
Lidé více očím než uším věří a dlouhá ce
sta bývá přikázáními, krátká a účinná pří
kladem. Pán velí Z. 13, 15. Dal jsem vám
příklad, abyste činili, jakož já učiniůjsem
vám. Svatý Pavel I. Cor. 11, 1. chce, aby
následovali ho Korinfané, jak on Krista.
Řehoř- Naz. žádá, aby biskup a kněz byl
knihou pro ty, kteří čísti neumějíce vzdělati
se v pobožnosti a ctnosti nemohou. Vulgáta
od řeckého textu odchodně klade dále slova
takovou vazbou, jako by podrobně chtěl a
poštol vysvětlovati, v jakých dobrých skut
cích se Titus za vzor vystavovati má; nebo
čtení takové jest v nauce, čtirosti, vážnosti.
Dle textu řeckého ale přechází Pavel ode
vzoru života k nauce a velí nauku čirou a
vážnou měrou vystavovati; čtení řecké má:
v nauce čirost, vážnost. Čirost značí takový
spůsob při vyučování, jenž žádnýchúmyslů
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vedlejších kromě spásy lidí a žádných ne
přístojností nepřiměšuje a slovo Boží ozdůb
kami nenáležitě nešperkuje čiře a Čistě je
předkládaje. Jak čirost tak i vážnost zří ke
spůsobu a k míře, jakou nauka Páné se má
vysvětlovati. Tak dle řeckého textu. Dle
vulgáty čirost nepoutá se s naukou, nébrž o
sobě ctnost činí a velí apoštol, aby čiře,
čistě, bezúhonně všady sobě počínal a váž
nosti tolikéž dle toho čtení velí mu všady
prokazovati. Ohledem ale obsahu nauky na
řizuje apoštol dáleji. „Slovo(tvé buď) zdrá
vo, bezúhonno; taková buď nauka tvá, aby v
ní žádné příměsi nebylo, jímž by přirodilá
čirost a pouhost a čistota se kazila a nedu
živělaa jemuž by se nějaká výslipka mohla
díti. Učel pak, pro jaký tak pokračovati má,
jest: aby cdpůrce zastyděl se nemaje co zlého
mluvitt o nás. Odpůrcem zve, kdož nauce
křesťanské odpírá, pohan, Žid, bludař; Zla
toúst nevhodně o ďáblu vysvětluje to slovo.
Zastyděti a zahanbiti se má, že totiž se 0
povážil na víru křesťanskou a na její vyzna
vače se potřásati, jako by nenáležitým vě
cem v církvi se učilo. Bez mála však nej
více ustrnovali pohané nad tím, že vírou
křesťanskou stejnost a rovnota veškerých
lidí před Bohem se hlásá, a že tím příčina
se otrokům dává pány svými zhrdati, ob
zvláště když tito pohanství se drželi obrátiti
se na víru nechtějíce. Proto přechází apo
štol k otrokům, z nichž nejeden k oné vý
slipce pohnutku dal a praví: Otroct ať pá
nům svým poddání jsou, všelijak se jím za
kbujice, neodmlouvajíce, neošizujíce, nébrž ve
všem věrnosti pravé dokazujíce, aby nauku
Spasitele našeho Boha ozdobovali ve všem.
Poddánu býti není milo a člověkuse protiví,

nad to pak podrobenost a robství otroků
velmi obtížným, tvrdým a neblahým osudem
bylo. Tudy se nejední vyzouvali z té pod
danosti a obávati se bylo, aby nauky kře
-sťanské, dle níž všickni jsou bratřími, ne
poddaností a nepoddajností nezneužívali. Velí
tedy, aby poddání byli otroci pánům, velení
jejich všelijak poslušni; ano nad to mají
všady a všelijak k lepšímu a ku prospěchu
svých pánů prohlídati 1 tenkráte, když roz
kazu o věci nějaké nedostali a mají se pá
nům svým propůjčovati a jim zalibovati se.
Nad to mají skromně k nim a pokorně se
míti a rozkazů i důtek pánů svojich poslou
chati neodmlouvajíce, nereptajíce, nemumla
jíce a nenadávajíce a ovšem nijak se nepří
číce a neprotivíce. Ale hlavitá jejich ctnost
jest věrnost, a k ní apoštol pobádářka: ne
ošizujíce, neoklamávajíce, neošulujíce, neu
smýkajíce, neujímajíce pro sebe a tudy se

nepronevěřujíce a něokrádajíce, nébrž všeli
jak všechnu dobrou věrnost zachovávajíce a
prokazujíce. Příčina, proč by toho všeho
měli šetřiti otrokové, jest: aby nauku Spa
sttele Boha našeho ozdobovali ve všem, jí ke
cti byli a tudy jiným lidem víru křesťanskou
schvalovali; verš 5. pravil negativně, aby
nebylo dáno v porouhání slovo Boží. Opisuje
evangelium a zve je naukou Spasitele našeho
Boha. Nebo pohané, vece sv. Chrysostom,
nesoudí o naukách víry z nauky, nébrž soudí
o nich z mravů a skutků života. Spasitelem
Otce či Boha vůbec zove 1, 3.
Tak apoštol všechnylidi, starce, stařice,
mladice i mládce i otroky ku pravé víře,
čistému smýšlení a bezúhonnému chování
napomíná, vezdy ukazujíc k výhodám jdou
cím odtad k samému evangeliu. Již ale
předpisy ty odůvodňuje z povahy křesťanství,
pohnutku k nim z dřeně víry křesťanské
veda. Dí:

11. Ukázala se zajisté milost Boha
Spasitele našeho všechněm lidem, 12.
učící nás, abychom odřeknouce se bez
božnosti a světských pochotí střízvě a
spravedlivě a pobožně žili na tomto
světě, 193. očekávajíce blahé naděje a
příští slávy velikého Boha a Spasitele
našeho Ježíše Krista, 14. kterýž dal
sebe za nás, aby nás vykoupil ode vše
liké nepravosti a očistil sobě lid vla
stitý, horlitele dobrých skutků. 15. To
mluv a napomínej a kárej se vší vládou;
nikdo tebou nepohrdej.
Vytýká apoštol těmito slovy a velebí
vykoupení lidstva vystavujíc je v účincích,
jež provedeny jím býti mají, jakož jsou: od
volení hříchům, svatost života, skutkové do
bří a konečně věčná blaženost. Z toho má
Titus poznati, že právem od něho žádal Pa
vel, aby všecky lidi ku pobožnému a sva
tému životu naváděl a nabízel. Ukázala se,
zasvitla, zableskla, vybleskla a osvítila lidi,
jenž seděli ve tmách a ve stínu smrti Jes.
9, 1. Mt. 4, 16. Dřívěji ta takováto milost
skryta byla, až pak zasvitla, přišla a usídlila
se mezi námi lidmi. Milosté Boha netoliko
příchod Páně, nébrž veškero dílo spásy S
příchodem Páně spojené se rozumí; nedobře
a mylně některý vykladač ku pouhé spasi
livé nauce slovo táhl. Všem lidem se milo
sti té dostalo, mužům, ženám, starým, mla
dým, pohanům, Židům, pánům, otrokům atd.
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všickni lidé k říši Boží povoláni jsou a tudy
všickni svatým životem víře křesťanské čest
mají činiti. Boha jmenuje Spasitelem, že
spásu naši před věky obmyslil a časem svým
skrze Syna svého provésti ustanovil 1, 5.
Podle čtení, jehož vulgáta se držela cwríjo06,
jejž i v N. rkp. ač bez slova našeho nale
záme, slova všechněm lidem hledí ke slovu
ukázala se milost. Podle obyčejného čtení
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jsme byli a začínáme býti, čím jsme dříve
nebyli. Veškero umění víry křesťanské, vece

svatý Laurent Justin, benátský patriarcha,
nezáleží v činění divů, ani v předpovídání
budoucna, ani ve výmluvnosti lepokrásné,
ani ve znání a vykládání písma, nébrž v
odřezávání, odtínání, odsekávání zlých žádo
stí a náruživostí. Není z nás nikoho, dí sv.
Hilár, jenž by někdy daru milosti nepocítil
a v sobě slova Božího neměl, když pokojen,
zdrželiv jest, dobrotiv, když milosrden jest;
nebo když v těch ctnostech se nalezáme,
jest v nás slovo Boží. Ale když zlé náru
živosti podkradše se naši mysl zkormucují,
když hněv na nás připadá, když se opilosti
nám zachtívá, již nepřebývá v nás slovo Bo
ží. V těch jenom co v nebi svém bydlí
slovo Boží, jenžto svlekše starého člověka
hříšného v nového se oblékli a s Kristem
úmřevše a k novotě života povstavše v ne
beských věcech se s ním postavili. Svatý
Zlatoúst praví, že ovšem mnoho jest těch,
kteří odpírati a odříkati se zlých žádostí po
čínají, že ale málo jest těch, kteří se jich
odřekli a jim docela odvolili. Blažen ovšem,
kdož podrobiv a stlumiv a potřev všecky ty

©řeckého
stojí:
Ukázala
semilost
Boží
spa
sttedlná všem lidem; podle toho čtení pou
tají se slova všechněmlidem se slovem spa
sitedlná, jak na bíledni jest. Svatý Pavel
nejednou o povšechnosti a všeobecnosti spásy
1. Tim. 2, 4. 4, 10. a j. se projadřuje stra
nické choutky Zidův a gnostických jich pří
vržencův na mysli maje. Tudy vyučoval nás
nejen slovy, nébrž i příkladem, nejen vně
šně, nébrž i vniterně vnukánímsvojím. Mluví
zajisté k srdci, vnuká pravdu, lásku rozlívá,
zákon svůj V něm prstem svojím opisuje.
Pohrdal vším, čeho zlí lidé žádají, snášel
všecko, čeho se lidé hrozí a činil, co lidem
S podivením jest, aby je k víře tak spasi
tedlné obrátil. Z nesčíslných momentů, k
nimž tu zřetel mohl obrátiti, volí takový,
jenž příhoden jest k účelu, kterého tu po
stihuje. Dí: vyučujíc nás či kázníc, kárajíc,
vychovávajíc, pěstujíc nás, což nestává se
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pochotě
říci
může:
Zvétězil
jsem!
ILie
ne

a slovem
toliko,
nébrž
vedením
akázní
ji
nými prostředky, vytýká tím slovem paeda
gogický účel milosti Boží.
Již pak předmět, ku kterému nás milost
Boží pěstuje, vytýká Pavel větou účelnou:
abychom odřeknouce se bezbožnosti a světských

pochotí střízvě, spravedlivě a pobožně žili na
tomto světě. Bezbožnost značí tu nepobož
nost, nevšímání si poměru, v němž k Bohu
stojíme a nepronášení poměru toho životem ;
či značí odvrácenost od pravého Boha a od
služby jeho pravé. Té třeba odříci se, ale
také světskýchpochotí, t. j. pochotí a libostí
světa zlého, jimž svět od Boha odpadlý ve
službu se vydává, kteréž cestou vůli Božské
protivnou a odpornou povstávají a se pě
stují, chovají a udržují. O nich 1. Jo. 2,

stačí jenom zla se varovati, třeba 1 dobře
činiti. A o tom mluví dále, an dí, abychom
střízvě, spravedlivě a pobožně žili. Střízev

jest, jak jsme nejednou pravili, kdož sebou
všady vládne a s mírou uměřeně sobě po
číná; stojí ta střízvost oproti všeliké náru
živosti, požívavosti a baživosti a pochotno
sti. Tím slovem obsahuje povinnosti k sobě.
Povinnosti k bližnímu zahrnuje slovem spra
vedlivě, abychom v ničem se jemu neodpí
rali, v čem mu právi býti máme a v ničem
mu dluhem neostávali všecky své povinno
sti k němu vyplňujíce. Třetím slovem po
božně obstihuje povinnosti k Bohu a staví
pobožnost t. j. neustálé po Bohu se ohlédání
a k Bohu popatřování a smýšlením takovým
při všech skutcích ovládnutí; stojí naproti
bezbožnosti, jíž se odřeknouti náleží. Těch

©15.
vece:
Všecko,
což
jest
na
světě,
jest
po
choť pletě a pochoť oči a pýcha života. Kdo
se Boha cizí, ten do světských žádostí za
bředá. Místo odřeknouce vlastně stojí zapí

rajíce, zapřevše, zaprouce, zapíráme pak po
chotě odvolujíce jim, libosti jejich odpírajíce
a k jednání, k němuž nabízejí nás, nepřivo
lujíce, ano je ze srdce a mysli vykořeňujeme
a vytrhujeme, dí svatý Bernard. Toť jest,
co Pán velí, že sebe zapírati máme Mt. 16,
24. a tolikrát se zapíráme, kolikrát předešlé
nepravosti pošlapujíce přestáváme býti, čím

tří ctností potřebí, vece, v tomto světě Či ve
věku nynějším šetřiti; to přidává, aby upo
zornil, že mimo věk tento jiný věk a život
jest, k němuž při živobytí nynějším již pro
hlédati přijde.
Třemi věcmi těmi stojí ctnost křesťan
ská a jim shodni jsou tři dobří skutkové,
jimiž Boha kojíme a zasluhujeme, půst,
almužna a modlitba. Aby pak tím spíše člo
věk odřeknul se pochotí světských a zbožně
žil, přičiňuje o tom, čeho člověk takový na
díti se může. Dí: očekávajíce blahé naděje
a příchodu slávy velikého Boha a Spasitele
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našeho Ježíše Krista. Očividně se klade na
děje objektivně či předmětně a pasivně a
značí předmět, jehož se nadějeme, t.j. život
věčný; Col. 1, 5. mluví apoštol 0 naději,
která složena jest nám v nebesích. Tak i slovo
blažená neznačí jiného leč blažná, blaživá,
nás oblažující; tak naděje ta sluje, jelikož
očekávání její člověka blaženým činí, ješto
tehdá hřích zničen, všeliké zlo zmařeno a
všeliká bolest stavena bude a člověk dober
dosáhne, jichž oko neuzřelo, ucho neusly
šelo, aniž kdy kterému člověku na mysl ta
nulo. Místněji naději tu vysvětluje, an vý
kladně přičiňuje: a příchodu slávy či zásvitu
slávy velkého Boha a Spasitele našeho Jesu
Krista. Otázka sporna tu jest, zdaž o dvou
či o jednom subjektu řeč jest, čili zda slova
veliký Bůh zvláštním subjektem aneb-li jen
přívlastkem jsou slova Ježíše Krista. Ně
kteří z novějších za to mají, že zde o Bohu
Otci a o Kristu řeč jest, dva tedy subjekty
rozeznávají. Ti praví, že apoštol tu mluví
o příchodu či o zásvitu slávy Otcovy, poně
vadž Kristus Mt. 16, 27. přijde ve slávě Otce
svého a Ariáni v tom smyslu místo naše bo

rouce, odvodili odtad, že Kristus jest men
ším Otce, jenž tu sluje velikým Bohem. Leč
slova příšťí, příchod či zásvit nikdá se v
Novém Zákoně o Otci neužívá a nad to,
kdyby dva subjekty se zde rozeznávati mě
ly, musel

by před slovem

ocwrř008gartikul

řecký státi rov, jehož tu není; obzvláště při
slově cerňo všady v pastorálkách Pavlových
artikul se klade vyjma I. Tim. 1, 1., kde
slovo to přístavkem jest. Tudy my držíme,
že o jediném Kristu řeč jest, jak i v násle
dujícím verši spatřujeme a že slova velikého
Boha přívlastkem jsou k slovům Ježíše Krt
sta. Z čehož božská bytnost Kristova na
oce jest. Velikým ho zove a přidává to
jméno bez mála patře ku Kréťanům, jenž
Zeusa velikým Bohem nazývali a jej na Krétě
narozena býti pravili. Tehdá se ukáže sláva
Kristova či vybleskne a zasvitne sláva a ve
lebnost Kristova nyní ukrytá a utajená a
bude všechněm patrno, že Kristus Ježíš jest
ve slávě Otcově. Filip. 2, 11. Mluví tedy
apoštol o dvojím výskytu či svitu čili pří
chodu Páně, o jednom příchodu milosti v.
11. a o druhém příchodu slávy a odplaty.
Milost Boží v Kristu již se ukázala a vy
skytla, sláva Kristova ukáže se při soudu
posledním. Již pak apoštol strojí se vysvět
lovati, kterak Kristus Spasitelem naším stal
se, aby tím spíše přiměl nás k odříkání se
zlých žádostí, o čemž předeslal. Dí: Kterýž
dal sebe za nás, aby nás vykoupil ode vše
liké nepravosti a očistil sobě lid vlastitý, hor

litele dobrých skutků. Dal se za nás, t.j.
k spáse naší na smrt, umřev místo nás. A
účel a zisk smrti té byl: aby vykoupil
nás ode všeliké nepravosti. Výkup a výplata
předpokládá nějaké dřívější zaprodání. Za
prodání jsme byli ve dvojím otroctví, jednom
že jsme střepěli ke zlu a v něm sobě libo
vali skutky zlopleti vykonávajíce, druhém,
že jsme byli vinni věčnou svou smrtí. Rom.
6, 16. Hebr. 2, 15. Od obojího otroctví vy
svobodil nás Kristus. Tu ale přede vším ke
hříchům hledí, slova všeliké nepravosti na
proti stavě slovům položeným, kdež pravil, že
třeba žíti střízvě,spravedlivě a pobožně. Tudy
slovo nepravost na našem místě o všelikém
zložití a všelikých zloskutcích oněm třem
ctnostem protivných slyšeti se musí. Leč nesmí
člověk na pouhém hříchův zbývání přestávati,
nébrž musí ctností všelikých a dobrého a
svatého života pilen bývati. A to jest, k
čemu vede, an dí o Kristu, že dal sebe za
nás, aby nad to: očistí? sobě lid vlastitý;
očistil krví svou a křestem svým, aby byl
vlastitým lidem, vyvoleným, za vlastní lid,
za majetství přijatým. Naráží na Ex. 19, 5.,
-kdež Bůh vnikaje v úmluvu s Israelity a je
za lid vlastní a za syny sobě přisvojujíc
praví: Budeté mně nábytkem vlastním ze všech
národů. Křesťané nastoupili na místo Isra
elitů vyšším nějakým spůsobem, jak praví
1. Petr 2, 9. Vy jste pokolení vyvolené, krá
lovské kněžstvo, národ nabytý, vlastitý Bohu,
za majetek od něho přijatý. Za jakým ú
čelem ale Kristus lidstvo sobě v majetnost
smrtí svou získal, vypravují slova dálejší:
Horlitele dobrých skutků. Nedí: následovným,
jak překladové mají, nébrž dí: horlitel, aby
vyjádřil, že úsilovně člověk křesťan 0 vy
vedení dobrých skutků má pečovati, netoliko
je činiti, nébrž se všelikou vroucností a ho
roucností se v ně vydávati. Vystavuje co
účel smrti Kristovy ustavičné očistování věrců
ode všeliké nepravosti a ustavičné jejich po
svěcování a ukazuje, že jenom tehdá bude
me lidem jeho, když dobra horlivě následo
vati a řevniti o ně všemi silami budou. Dí,
že sobě očistil, ješto nás za vlastní jmění
svoje přijal; jemu patříme a nejsme svoji 1.
Cor. 6, 19. koupeni jsme velikou mzdou. V
těch větách očividně soujem celé nauky dog
matické i mrivné se obstihuje.
O následcích a účelech smrti Kristovy
ku podpoře svojich předpisů pojednav pro
hlídá znova ke všem těm předpisům napv
mínaje, aby neopomenul na vyplnění jich
dorývati a dotláčeti. Dí: To mluv, napo
mínej a kárej se vší vládou. To, ty věci,
ty veškery předpisy, které jsem dal tobě
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spolu i s těmi od smrti Kristovy uvedenými
důvody. Stupňovaně dí: mluv, napoměnej,
kárej. Mluvením obyčejné vyučování se roz
umí, napomínáním dorývání k vyplnění pří
kazů Božích, káráním domluva pro zanedba
né předpisy; všecky tři stránky při vedení
pastýřského vyučování šetřiti potřebí. Má
ale to vyučování vésti s vládou, se vším dů
razem a dotlakem, ne snad věcí těch na vůli
Kréťanů nechávaje, nébrž má je co příkaz a
poručení a velení vynášeti mluvě k nim ve
jménu Páně. Timotheovi velí 2. Tim. 4, 2.
činiti to s trpělivostí všelikou, ješto Efešané
přísnosti nepotřebovali; ještě svatý Ignatius
mučeník je chválí v listu svém jim daném
a dí, že svorností a láskou jejich vespolnou
se Kristus opěvuje (3. k.), a že uši zahra
zujíce, aby neslyšeli zlouk, dokázali se býti
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kameny chrámu Otcova. (9. k.) Přičiňuje po
sléze ku podpoře vážnosti jeho biskupské:
nikdo tebou nepohrdej, ukazuj moc svou a
nedej, aby si jí nevšímali; není to napome
nutí, aby se tak choval, by vážnosti u jiných
netratil, o tom tu nemluví, ano se to samo
sebou rozumělo, nébrž velí mu, aby dbal o
zachování a provedení předpisů svojich. Na
koho ty se rozhněváš, ten za to měj, že Bůh
na něho jest hněviv a kdo tebe neposlechne,
ten hlasu Božího doslyšeti se strachuj, píše
sv. Bernard. Viděti, že moc biskupů a knězů
nepochází od věrců, nébrž od Boha a Kri
sta jeho.
|
To pověděv hodlá ještě dávati předpisy
dálejší, a ty již všeobecné a takové, jenž ne
snad jen od některého stavu, nébrž ode všech
křesťanů zachovávány míti žádá.

Hlava II.
Vyučuje poslouchati vrchnost, 1. skromně se
míti, 2. pohnutky svatého života vysta
vuje 3—8. a bludařův vystříhati se velí
9—11. Posléze 12—15. Tita, Zenu, A
polla k sobězove a pozdravení přičinuje.

1. Připomínej jim vrchnostem a
mocnostem poddánu býti, rózkazů jich
poslouchati, ke všelikému skutku dobrému
hotovými býti, 2. nikomu neláti, beze
svárnými býti, povlovnými, všelikou pro
kazujíce lahodu ke všechněm lidem. 3.
Byli jsme zajisté druhdy i my nesmý
slni, úporni, bludni, sloužíce pochotem
a rozkošem rozličným, ve zlosti a zá
visti žijíce nenáviděni, nenávidíce se ve
spolek. 4. Když ale dobrota a vlídnost
ukázala se Spasitele našeho Boha, 5.
ne ze skutků spravedlnosti, kteréž jsme
učinili my, nébrž podle svého milosr
denství spasil nás, skrze koupel obrodu
a obnový Ducha svatého, 6. kteréhož
vylil na nás bohatě skrze Ježíše Krista
Spasitele našeho, 7. abychom ospráve
dlněni byvše milostí jeho dědici se stali
podle naděje života věčného. 8. Věrno
slovo to jest a v tom chci, abys jich
pótvrzovál, aby se snažili v dobrých
skutcích předkovati, kteří uvěřili v Boha.
To jest dobro a užitečno lidem. 9. Po

šetilých ale sporů a rodosloví a hádek
a svárů o zákon varuj se, neb jsou ne
užitečny a marny. 10. Clověka bludaře
po jednom i druhém napomenutí varuj
se 11. věda že převráceným jest tako
výto a hřeší, vlastním soudem jsa od
souzen.
Vrchnosti a mocnosti byly za tehdejších
časů naskrze pohanské i mohlo se státi, že
v některé hlavě myšlénka vyšlehla, že kře
sťané výše nad pohany a Zidy postaveni
jsouce vrchnostem pohanským poddání a pod
robeni nejsou. Tím spíše se takových vý
myslů obávatibylo, ješto tehdá Zidé již k
odboji proti Římanům schylovali se a na
Krétském ostrově jich nemálo. bylo. Proto
velí: Připomínej jim, vrchnostem a mocnostem
poddánu býti, rozkazů jejích poslouchati,ke
všeltikému skutku dobrému hotovu býti. Dí:
přípománej, poněvadž Kréťané, o nichž tu
řeč vede, v pravdách těch vyučení byli, an
bez mála Pavel sám jim o těch povinnostech
kázal. Dí abstraktně vrchnosti a mocnostt,
oním slovem vyšší postavení, tímto moc a
vládu znamenaje, poněvadž abstraktnými
slovy se vyjadřuje, že ta poslušnost neděje
se osobám, nébrž důstojnostem. Poddanost
k vrchnostem se má jeviti v posloucháné jich
rozkazů; sic jinak by poddanost holým stí
nem a pouhou licoměrností byla. Ale neto
liko poslouchati skutečných rozkazů, nébrž
i ochotu míti mají všelijak dobra ohledém
vrchnosti píleti a ke všelikému dobrému skut
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ku hotovi býti, jak dí ap. Slova ta stojí v
nejužším spojení s předešlým jsouc s jedné
strany nějakým jich stupnováním, s druhé
strany ale obmezením jich a ohraničením.
Cokoli dobrého poručí vrchnost, to má pod
daný rád vykonávati; avšak se jí má jen v
dobru propůjčovati a poslušnost jeho má
jíti až po oltář, jak přísloví praví; kdyby se
něco poroučelo, co patrně proti Božím pří
kazům čelí, tu Act. 4, 19. 5, 29. lépe jest
Boha než lidí poslechnouti. Tak činili kře
sťanští vojáci za Juliana. Když přišlo k zá
ležitosti Kristově a žádal, aby modiám ka
dili a je ctili, neuznávali nikoho leč toho
pánem, jenž v nebi jest a předkládali císaři
Boha. Když ale pravil: sestavte se k boji,
táhněte proti tomu neb onomu národu, ihned
uposlechli. Rozeznávali Pána věčného ode
pána časného, ač přece se podrobujíce pro
Pána věčného také pánu časnému.
Od vrchností pohanských přechází na
lidstvo pohanské vůbec a nařizuje, jak by
tu své obcování upraviti měli. Nikomu ne
láti, bezesvárnými býti, povlovnými, všelikou
prokazujíce lahodu ke všechněm lidem. Žád
nému člověku neláti t. j. nezlořečiti, příkoří
mu nečiniti, netupiti a nehaněti ho; vlastivě
stojí nerouhati se, což u nás jenom k Bohu
se praví. Láním slyší apoštol všechny hříchy,
jichž člověk mluvou se dopouští. Od nich
vstoupá ku podobným nepravostem skutko
vým, an vece: bezsvárnými býti t. j. nepotý
kavými, nepřivými, nevadivými; nébrž mají
býti — čímž kladné stránky dotýká — po
vlovným?i, ústupnými, povolnými, přívětivými, |
krotkými; což místněji vysvětluje slovy: vše
kou prokazujíce lahodu ke všechněm lidem,
k Židům i pohanům také, k zlým, morutným
a odporným. Lahoda očividně šířeji se pro
stranuje než povlovnost vyšším této jsouc
stupněm. Ostatně i jinde podobně učí a 1.
Cor. 6, 10. praví o záporné části předpisu
našeho, že zlolajictví od věčné blaženosti vy
lučuje.
Aby se jim ale nestýskalo takto vlídně
se míti a chovati k nepřátelům víry, uvádí
pobudky a důvody toho dvě, jednu bera od
předešlého vlastního jich chování, druhou od
toho, že jsme my ze zlého svého stavu ne
byli svou, nébrž Kristovou zásluhou opro
štěni. Ovšem to mocní a pobudliví podnětové.
O prvním praví: Byli jsme zajisté druhdy i
my nesmyslní, úporní, bludni, sloužíce, otro
čice pochotem a rozkošem rozličným, ve zlosti

a závisti žijíce, si vedouce, ohavní, nenávi
díce sebe vespolek. Vyličuje stav lidstva, ja
kým jest bez Krista. Nejmenuje tu zjevných
zbrodní, jak u př, smilství, krádeže atd., né

brž vyčítá ty, jenž více se tajiti znají. Dí
my a přiúčastňuje se k lidem těm videm o
becnosti a spolku; nečiní rozdílu mezi žido
křesťany a pohanokřesťany, ješto Rom 3, 9.
Zidé 1 pohané byli pod bříchem a všickni
prázní byli milosti Boží. Nesmyslní t. j. ne
rozumni, slepi ohledem spásy, zatemněnou
mysl majíce Ef. 4, 18. zbaveni a liši všeli
kého pravého poznání Boha a spásy. Jes. 53,
6. My všickni jsme jak ovce bloudili, každý
cestou ucházel.

UÚpornmíjsme

byli, vzpírali

jsme se proti všelikému zákonu Božímu, tvr
došijně na svém stojíce a jha mravů dobrých
podnikati se zdráhajíce, což z nerozumnosti
předchozí šlo. A tudy jsme byli bludní na
bezcestí se nalezajíce a plahočíce a louda
jíce a potulujíce, aniž cesty ku pravdě a
spáse nalezajíce a proto nemajíce útěchy a
úkoje vydával jsme se náruživostem ve služ
bu otročíce pochotem a rozkošem rozličným.

Nejmenuje rozkoší těch, ale víme, že se jimi
značí žádosti pleťské, totiž nepravosti, jimiž
se zlým těla pudům hoví, pijanství, vilnost
atd. Z těch zlých žádostí jmenuje některé
místněji, an dí: ve zlosti a závisti si vedouce,
ohavní jsouce, nendvidice sebe vespolek. Zlost
značí Ef. 4, 31. náchylnost jiným škoditi;
závist sama sebou na bíledni jest. Ohavní
vece, £. j. nenávisti a ošklivosti hodni, ješto
na nás nic milování hodného se nenalezalo.
A vrch všeho byla nenávist jedněch k dru
hým, an jsme žili nendvidíce sebe vespolek,
vece ap., sebe vespolek kousajíce a užíra
jíce, jak Gal. 5, 15. praví a tudy jedni
ode druhých zhryzeni bývajíce. To byl stav
ten náš před Krista k nám přibytím. A, vece
sv. Aug., není hříchu, jehož se kdy dopustil
člověk, aby se ho i jiný člověk dopustiti ne
mohl, kdyby se mu vůdce, jenž lidi stvořil,
nepropůjčoval svou pomocí.
Již pak pověděv, jací jsme byli nežli
jsme se ke Kristu přihlásili, vypravuje, čeho
nám milost Kristova poskýtá a dává druhou
příčinu, proč bychom ke všem lidem vlíd
nost chovati měli. Činí to apoštol slavným
spůsobem a v několika slovech veškeru na
uku křesťanskou vystavuje a dílo spásy vy
ličuje. Dí: Když ale dobrota a vlídnost uká
zala se Spasitele našeho Boha, ne ze skutků
spravedlnosti, které jsme učinili my, nébrž po
dle svého milosrdenství spasil nás skrze kou
pel obrodu a obnovy Ducha svatého. Velebí
dobrotu a vlídnost Boží; dobrotou se rozumí
náklonnost jiným samoděk se propůjčovati
a je oblažovati. Zvláštní druh ctnosti té jest
vlídnost či dle ř. člověkolibost, zalibování
sobě v lidech a jich zamilování. Zjevila se
ve stvoření moc Boží, moudrost v řízení
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světa se zjevuje, ale milosrdenství, láska a
vlídnost Boží se ukázala popředně ve vtě
lení Páně, dí sv. Bern. Rozprostranilo milo
srdenství meze svoje a dosáhlo od končin
až do končin. Tu dí sv. Jan. Jo. 3,16. Tak
Bůh miloval svět, že jednorozeného Syna svého
vydal, aby kažďý, kdo v něj věří, nezahynul,
nébrž měl život věčný. Dí: ukázala se, za

svitla, ješto radost a spásu všady rozproudila
2, 11. milost Spasitele našeho Boha, totiž Bo
ha Otce, jejž opět Spasitelem jmenuje, že
spásu od věkůnám připravil, jak i Tim. 1,
1. povědíno. Ze o Bohu Otci tu řeč jest,
viděti ze slov, jež přidává v. 6. skrze Ježíše
Krista Spasitele našeho. Posud předvěta se
prostranuje; nyní k dovětěpřistoupaje praví:
ne ze skutků spravedlnosti, jež jsme učinili my,

spasil nás, ješto jsme žádných skutků ne
měli, kterými bychom byli spasení zaslou
žili. Dí: činili my, aby tím více lidská křeh
kost vyznačena byla. Skutkové spravedlnosti
či dle ř. ve spravedlnosti jsou skutkové za
stavu spravedlnosti činěni, jichž ovšemu nás
nebylo, poněvadž stav ten teprv Kristem
nám uštědřen jest. Dí ap., že žádné zásluhy
nepředešly se strany naší, jimiž bychom byli
sobě spasení vymohli. Nestalo se to ze zá
sluhy naší, nébrž Bůh spasil nás podle svého
milosrdenství či pro své milosrdenství. Spa
sil nás, dí a spasením obstihá celou obnovu
lidstva od počátku víry až do konečného
oblažení člověka. Prostředek, jímž spásu
naši provedl, udává se ve slovech: skrze kou
pel obrodu a obnovy Ducha svatého. Tak na
zývá křest a praví tedy, že spásy se nám.
křestem co prostředkem dostává. Nejedni za
to mají, že Aovroov lavacrum koupel toliko
oznakem jest hojného udělení Ducha sv. a
že zde o křestu se nemluví, nébrž jenom na
něj naráží či namyká. Leč jiní za to mají,
že řeč jest o křestu, ješto obrození či ob
nova člověka se křestem děje. Zove křest
koupelem obrodu či nového zrození, jímžto
se stáváme syny Božími ze synů hněvu Ef.
2, 3. Tudy prosí Ž. 50, 12. Srdce čisté stvoř
ve mně Pane a ducha přímého obnov
v útro
bě mojí. Pro lepší vysvětlení obrodu toho
přidává obnovy Ducha sv. křest obnovou
jmenujíc a obnovu tu jakož i obrod onen
Duchu svatému co působci připisujíc. V
křestu se obrozuje člověk a obnovuje, an
zárod k obojímu tomu daru se mu dává,
jenž ovšem rozvinouti se má a celého člo
věka prostoupati. Tak zajisté jsme byli za
bředli do zbrodní, že pouhou očistou spásy
jsme dojíti nemohli, nébrž obrodu a obnovy
potřebí; nemohl dům opraven býti, nébrž
novýzáklad položiti bylo potřebí. Obnovu
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a obrod ten působí Duch sv. A tím, vece
sv. Jeronym, Pavel klade celou nejsvětější
Trojici, ješto o Otci předešlo a nyní o Duchu
sv. se přidává, načež o Synu Božím se do
plňuje.
Děje se to hned větou, jenž následuje:
Kteréhož, Ducha, vylil na nás bohatě skrze
Ježíše Krista Spasitele našeho. Nedí dal, né

brž dí vyd, t. j. hojně dal, a ještě sesiluje
pojem ten slovem dohatě, ne nějak po chudu
a spořivě, nébrž hojně a štědře a oplyvně.
Dal pak nám Ducha sv. skrze Krista, jenž
nám smrtí svou daru toho zasloužil. Tak se
naplnilo proroctví Ez. 36, 25. Vyliji na vás
vodu čistou a očistění budete ode všech ne
pravostí svojich. A dám vám šrdce nové a
ducha nového položím v srdce vaše.
Takto Pavel dosud hlavité články nauky vě=
roučné ve všeobecných obrysech nakreslil, zká=
zu prvotnou, která výbavy a výkupu vymáhala,
přípravu spásy odvěkou od Otce a vykonání
spásy od Syna a uštědřování jí člověkům od
Ducha sv. Spása pak ta nezakládá se na zá
sluhách lidských, nébrž na pouhém milosr
denství Božím. Dále pak vytýká účel výkupu
toho ještě, an vece: Abychom ospravedlnění
byvše milostí jeho dědici se stali podle naděje
života věčného. .Ospravedlněním se rozumí
stav, v němž před Bohem docela právi jsme
a dvojí obsahuje stránku, odpuštění hříchu
a posvětu. Přidává opět: Milostí jeho t. j.
Boží aneb jak jiným se vidí, milostí Ducha
sv., což na jedno vychodí; říci chce opět, že
se při díle spásy vylučují veškery zásluhy
lidské. Dědic se máme státi života věčného,
ješto jsme synové Boží, jestli však synové,
tedy také dědicové Rom. 8, 17. Ale dědictví
to, jímž život věčný ujíti máme, nedochází
tuto dosledku a uskutečnění, aniž uchopu
jeme již tuto života věčného v celém svém
rozsahu, dosahu a obsahu, ač život již ten
zárodně v sobě majíce, nébrž dědicové jsme
v naději, poněvadž ten život věčný teprv v
budoucnu v celé své blaženosti nám připadne.
Nadějí spaseni jsme, dí Rom. 8, 24. a život
věčný jest konec a dovršení díla spásy Rom.
6, 22. Jak výše, 2, 11. n. tak i tu 3, 4. n.
soujem křesťanského života v krátkých větách
zahrnuje; rozdíl ale mezi oběma obstihoma
záleží v tom, že na přednějším místě vycho
vávací účel spásy v Kristu dokonané na my
sli má a tudy o závazku k životu svatému
křesťanů jedná, ješto na našem místě k ne
zasloužené lásce a milosti Boží prohlédá,
tak že tam na onom místě stránka subjek
tivná, tuto na druhém místě objektivná pře
vládá. Proto také na našem místě nemluví
o víře a proto křest dle účinkův opisuje. O
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tomto pak posledním obstihu jako ku potvr
zení dokládá: Věrno, pravdivo slovo to jest
a v tom chci, abys jich potvrzoval, aby se
snažili, hleděli, obmýšleli, přičíněli v dobrých
skutcích předkovati, kdož uvěřili v Boha. Věr
na, pravdiva jest ta nauka o milosrdenství
Božím, o obnově lidské a o naději věčného
života, aniž ji s bájemi gnostiků na jedno
brdo stavěti mohou odpůrcové naši. A proto
v těch pravdách neustále mají ti, jenž uvě
řili v Boha, t. j. křesťané tobě podřízení po
tvrzováni a ukřepováni býti. Nemají ale na
pouhých naukách přestávati, nébrž mají hle
děti či usilovati a přičíněti se, předkovati v
dobrých skutcích, t. j. ve všelikých ctnostech,
tak jich píleti mají, aby nad jiné vyni
kajíce jim vzorem býti a je mohli k těm
ctnostem naváděti. Jiní ku pouhé dobročin
nosti ta slova táhnou, leč očividně bezprávně.
Pro větší důraz a pro snadnější Tita k roz
kazu svému přivedení přidává ještě o po
třebě takových napomínání: to jest dobro a
užitečno lidem, an jim věčné spásy dopomáhá,
když v těch pravdách utvrzeni budou.
Pravdám těm věčným staví naproti ne
pravdy a výmysly gnostiků, o nichž praví:
Pošetilých ale otázek, sporů a rodoslové a há
dek a svárů o zákon varuj se, nebo jsou ne
užitečny a marny. Jak ony pravdy Boží jsou
dobry a užitečny, tak neužitečny a marný
jsou nauky bludařů. Mohl více říci: bezbožny
jsou, záhubny jsou, atd., ale vlídněji a mír
něji si vede, ješto i 0 pravdách B. jenom
užitečnosti dotekl moha o blaživých jejich
následcích se šířiti. Spory, sporné otázky,
výskumy a zpytování o věcech mimo a zdán
livě a domýšlivě nad nauku křesťanskou by
tujících; pošetilé jsou sporové ti, ješto na
pouhých výmyslech a příludách a příšerách
mozku spoléhají. Jaké to sporné otázky jsou,
vysvětluje slovem, jež hned klade: rodoslové,
jímž opět výmysly o výronech aeónů a jich
vzájemných poměrech rozumí 1, 14. 1. Tim.
1, 4. Poněvadž ale věci ty na pouhých vý
dumech fantasie lidské spočívají a tudy se
gnostikové od gnostiků jiných v soustavách
různili, proto různice mezi nimi a hádky a
sváry povstávaly. A ješto soustavy svoje:
spolu na Starý Zákon věšeli a jeho předpisy
podporovali, tudy povznikaly sváry 0 zákon,
o platnosti předpisů jeho, o allegorickém
jeho výkladě atd. 1, Tim. 1, 7. Tit. 1, 14.
Do takových hádek a svárů se nemá pou
štěti Titus, ješto marny a neužitečny jsou.
Ale což měl činiti s těmi, kteří ač po
tvrzení pravdy Boží nejednou slyševše přece

činiti zbývalo? O tom předpisuje Pavel: lo
věka bludaře po jednom % druhém napome
nutí varuj se. Bludař, křivověrec, kacíř, hae

retik jest člověk, jenž z nauky Boží vybírá
sobě, co se mu líbí a podobá a ještě to dle
svých náhledů přikrájí a přistrájí, ostatní pak
nauky zavrhuje, jenž by v jeho soustavě
drastily. Tudy kacířem v církvi sluje, kdo
nauku nauce církevné protivnou tvrdošíjně
zastává a raději církev opustiti než jejím
nálezům se podrobiti hodlá. Takového člo
věka velí se varovatt, s ním neobcovati, od
něho se odloučiti, aniž se v dalejší hádky s
ním vydávati po jednom % druhém napome
nutí; Vvaruj se ho napomenuv ho jednou t

dvakrát, t. j. vícekráte podle toho, jak po
třebu toho býti uznáš, ovšem napřed mír
něji, nápotom ostřeji a přísněji. Jestliže však
napomínání tvoje neprospělo, štit se ho, od
chyl se ho, aniž více s ním v hádání se dá
vaje; nebo přemůžeš-li jej výřečností, on
více se rozdráždí a zatvrdí, on-li ale výmluv
ností nad tebe obdrží, tedy tím zpyšní a
ovšem více zaryje se, až 1 jiným mnohým ku
pádu bude. Dává však ap. sám příčinu, proč
by Titns takového člověka křivověrce měl
utíkati:
Věda že převráceným jest takovýto
a hřeší jsa sebeodsouzencem. Převráceným
ovece či vyvráceným, podvráceným ; béře ob

raz od stavby, která v nějaké částce škodu
vzavši opravena býti může, jestliže ale zá
klad vyvrácen, tedy oprava pouhá nepomáhá.
Tak člověk kacíř podvratný či podvrácený
jest, ješto se o základ víry připravil. Zdá
se prohlédati k vyrčení Deut. 32, 20., kdež
národ israelský převráceným národem sluje.
Místněji pak to vysvětluje slovy: hřeší jsa
sebeodsouzencem,t. j. hřeší proti vlastnímu
přesvědčení a s povědomím viny své. Hřích
jeho vědomé jest přestoupení mezí církevných

a nauky v ní Bohem dané, a jest zarytost
a tvrdošijnost nižádným důvodům nepřístupná.
Hřeší, ve hříších se postihuje hříšné úmysly
chovaje a bludy buď ze ctižádosti buď ze
zištnosti věda a chtěje pěstuje a rozsívá.
Sebeodsouzencemjest a tudy předchází svým
vlastním od učení církve a jejích řádů se
oddělením soud církve a vyloučení její a
rovná se Jidášovi, jenž nebyv vyloučen od
Krista sám se Pána svého strhnul. A ovšem
takového zbytečno by napomínati bylo. Mů
že-lt změniti mouřenín kůži svou a rys peřes
tost svou? dí Jer. 13, 23. Ostatnějiž 1. Tim.
4, 2. pravil o takových, že mají prožehané
či znakované svědomí a my jsme výše již
příklad sv. Jana, jenž s CČirentem pod jed
nou střechou býti zdráhal se, uvedli jakož
i příklad sv, Polykarpa, jenž Marcionovi chtě

©proti
níbrojiti
nepřestávali?
Měl
jich
také
jenom varovati se pouze či více něčeho tu

it,

žít, 12—15, Osbná návěští; závěrečný požářav,

jícímů, aby ho uznával, odpověděl, že jej
uznává co prvorozence satana. Tím se po
jednání končí a přičiňují se jenom někteří
rozkazové osob se týkající.

12. Když pošlu k tobě Artema neb
Tychika, pospěš ke mně přijíti do Ni
kopole; nebo tam umínil jsem přezimo
vati. 13. Zéna učeného v zákoně a A
polla pečlivě vystroj, aby jim na ničem
nescházelo. 14. Učte se pak i našinci
dobrými skutky předkovati k nutným
potřebám, aby nebyli bezplodni. 15. Po
zdravují tebe, co se mnou jsou všickni;
pozdravuj ty, jenž nás milují u víře.
Milost Boží se všemi vámi. Amen.
Velí, aby Titus k němu přišel, když k
němu dostihnou Artemas neb Tychtkus, aby
místo jeho zastávali a Kréťany místo tebe
vyučovali a řídili. Ó Artemovi nikde se nic
nepíše a jenom z tohoto místa poznáváme,
že muž spolehlivý byl, an Pavel jej k řízení
církve Krétské v čas nebytí Titova zdá se
ustanovil. O Tychikovi Asianínu průvodci a
poslanci Pavlově nejednou jsme mluvili 2.
Tim. 4, 12. Col. 4, 7. Ef. 6, 21. Act. 20,
4. Obesýlá pak Tita k sobě do Nikopole,
Měst toho jména několik bylo, v Cilicii,
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malý prospěch přinášeti mohl. Apollo byl
muž výmluvný, Act. 18, 24. a filosoficky vzdě
laný, jak 1. Cor. 1, 11. viděti a tudy také
on k užitku byl velikému ve službě evange
lia. Má je oba Titus pečlivě vyprovoditi, t.j.
vystrojiti a vypraviti, všemi totiž potřebami
je má opatřiti, aby jim na ničem nescházelo
a oni se ku Pavlovi spíše než Titus dosta
viti mohli. K vypravení a opatření takovému,
vece dále ap., ovšem Titus nestačí, ale velí,
aby Kréťané křesťanští se v tom Titovi pro
půjčili a ukázali, že u nich nebylo evange
lium bezplodno. Mohl Pán sám sebe živiti,
an pět tisíc nasytil, ale dal od žen sobě po
sluhovati Luc. 8, 2., aby tyto odtad zásluhu
a odplatu měli, dí Theofyl. Dí: Učte se pak
i našinci dobrými skutky se obírati, předčáti.
Naštneč rozumí křesťany na Krétě; skutky
dobrými pak rozumí dobrodiní a podpory, jak
viděti z toho, co dokládá: ku potřebným u

žitbám t.j. k nutným, náležitým potřebám
Filp. 4, 16. Přidává pobnutku: aby nebyli

bezplodni, aby ukázali, že u nich evangelium
ovocem lásky zarodilo. Tak 3. Jo. 5. nn.
chválí sv. Jan Kaja: Přemilý, dobře činíš
bratrům přespolním se propůjčujíc štědrotou
atd. My takové máme přijímat, abychombyli
spoludělníci pravdy. Eroto první křesťané k
hostům takovým přeštědře se mívali, jak vi
děti na Peregrinovi šidéři, jenž za křesťana
a hlasatele se vydávaje všelijak obižně a bo
Thracii, v Epiru a jinde; které se tu roz hatě štědroty křesťanův zneužíval. Jiní to 0
uměti má, určiti nelze; veliká část vykladačů pracovitosti a obířání se řemesly berou; leč
myslí, že Nikopole epirské se tu slyšeti musí, řemesla nesloula nikdá dobrými skutky.
Přičiňuje pozdravení: Pozdravují tebe, co
kteréž Augustus na památku při Aktiu vi
tězství svého vystavěl. V Nikopoli zčmovati jsou se mnou všickm, totiž pomocníci a přá
umínil Pavel ovšem, aby tam Krista tím dů telé moji; kteří to byli, nevíme. Navzájem
kladněji kázal a církve v oblízkých místech velí: Pozdrav ty jenž nás miluji u věře, t. j.
založil; viděti, že nepsal listu svého v tom za příčinou naší společné víry; más, mne
městě, ač nejedněm se vidí. Zena zákonníka, ovšem i pomocníky moje. Posléze dokládá:
velí dále, a Apolla pečlivě vyprovoď, aby jim Milost Boží (budiž) se všemi vámť t. j. 8
na mčem nescházelo. Zádá je míti při sobě, tebou a se všemi křesťany na ostrově Krétě.
aby jich k službě evangelia použil. Zenas Všem uděluje apoštolského požehnání, ne
neznámé jest jméno, ješto nikde jinde v N. jako by chtěl, aby list ten všem veřejně čten
Z. nepřichází; sluje zákonníkem, ješto dříve byl, nébrž poněvadž se cítí spojena se všemi
za židovství svého učitelem zákona byl. Tudy v lásce, když představenci církve píše,
jsa zběhlý v zákoně nyní proti Židům ne

SV. PAVLA

LIST-K FILÉMONOVI
PŘELOŽEN A OBŠÍRNĚ VYLOŽEN
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V PRAZE,
1871,

O listu sv. Pavla k Filémonovi.
A4

Filémon, k němuž list ode sv. Pavla
psán, byl učeníkem ap. toho a byl mužem
u Kološanů vzácným a velectěným, horlivým
jsa, dobročinným a zámožným; v jeho domě
se křesťané Koloští k službám Božím schá
zívali. Sv. Pavel jej nazývá spoludělníkem
svým a tudy se všem zdá, že knězem církve
byl. Dle tradice měl manželku tu, o níž v
listu se zmínka činí, Appii, an Archippus po
dobně tu připomínaný byl prý synem obou
těch manželů. Později se stal biskupem v Ko
lose, jak apoštolské konstituce 7, 46. svědčí,
ač jiná tradice mu biskupování v Gáze při
pisuje. Ještě prý za Neróna smrtí mučeni
ckou sešel a církev světí památku jeho dne
22. listop. Dům jeho v Kolose ještě v pátém
století za věku Theodorétova se ukazoval.
Měl Filémon tento otroka Onésima jmé
nem, jenž pánu svému v některé věci se
spronevěřiv uprchnul, leč záhy toho litovav

do Římase ku Pavlu odebral, o jeho ku pá
nu svému přímluvu se ucházeje; věděl zajisté
jej přítelem pána svého jemu velmi vzácným
býti. Vlídně přijal ho Pavel a vlídně ho po
káral, víře Krista Pána vyučil, pokřestil a
po některý čas ke službě svojí použil, srdeé
ně ho zamilovav. Když již jej ve víře a zbož
nosti dost utvrzena býti shledal, ustanovil jej
Filémonovi zpátky poslati, což učinil list spolu
jemu na poručenou u Filémona daje, v němž
všelijak snaží se, Filémona k odpuštění a ke
smíření se s Onésimem nakloniti. Ovšem se
Filémon prosbám Pavlovým propůjčil a Oné
sima netoliko smířenlivě přijal, nébrž jej i
na svobodu propustil, načež Onésimus službě
církve se oddav bez mála v Efesu biskupem
stal se, jak martyrologium římské k 106.ú
noru praví nasvědčujíc tomu, že Onésimus,
biskup efeský, jejž sv. Ignatius Muč. v listu
Ef. 1, 6. chválí, náš byl Onésim tento ; tudy
na omylu jsou Konstituce apoštolské, jenž
jej (7, 46.) biskupem v Beroee v Macedonií
činí. Umřel prý v Římě co mučeník.
V tomto listu také otázka o slušnosti a
Svatý Pavel,

neslušnosti stavu otrockého dochází koneč
ného, jasného a lahodného rozřešení svého.
Křesťanství učí, že každý člověk před Bohem
stejně oprávněn jest, ale že spolu má řízení
Boží se i v dopuštění stavu toho uznati. Pa
vel otroka Onésima obrátil, ale jej opět co
otroka zpátky poslal svobodou ho neobdařiv.
Obrácení ku Kristu tu splynulo v jedno s
obrácením ku povinnosti. Nechtěla církev míti
bezuzdných otroků, anižjim najednou svobodu
zjednati, aby, jak vece sv. Ignatius Muč. ku
Polyk. 4., nestali se otroky žádostí a zlo
chtíčů. Církev posvětila poměr mezi pánem
a otrokem a tím přispěla k obapolně blaže
nému osvobození porobenců. Myšlénka, že oba,
pán i otrok, stejně nejsou leč sluhové Boží,
přeblahodějně působila k uvolnění a propu
štění na svobodu otroků. Chladní sobcové vy
týkali tehdá křesťanství, že se chátra lidstva,
otrokové, ženy, děvky, řemeslníci, nuzníci a
podobní na ně obraceli. To však právě jeho
největší slávu stanoví. Křesťanství jest nábo
ženství výbavy a výkupu a tudy nemohlo se
neujímati těch, jenž byli sklíčení a dvakrát
svázání a přineslo jim s duchovním vykoupe
ním od vazeb satanových spolu ztracené vě
domí lidského důstojenství. To je nevyslovi
tedlně šťastnými činilo a přispořilo jim ocho
ty, se stavem svým se spokojiti.
List náš psán byl v Římě v prvním za
jetí Pavlově asi I. 62. nedlouho před propu
Štěním z vězení; Pavel pětkráte o okovech
svojich v listu našem se zmiňuje a v. 22.0
brzkém svém do Kolosy příští mluví. Klade
se u Euseb. 3, 25. list náš mezilisty Pavlovy
nikdy v pochybenství nevešlé, jakož pak již
kanon Muratoriův ve druhém století o něm
svědčí. Za to se nejední uráželi na obsahu,
jak se jim vidělo, málovážném, ješto prý
málo nauky křesťanské sebou obnáší a Jero
nym, zvláště ale Chrysostom, listu našeho v té
straně hájiti museli. Druhý sv. otec čtvero
užitků duchovních udává, jež čtením listu na
šeho vyplývají; jeden jest nauka, že žádnému
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člověku dvéře k spáse nezavírají se, druhý
nauka, že se i padlých hříšníků ujímati má
me; dále nauka, že pod pláštěm pobožnosti
cizého služebníka za sebou zadržovati nesluší.
A posléze, že nikdo nemá služebníky a otroky
opovrhovati. Nad to již staří otcové řečtí u
kazovali na sličnou povahu listu našeho, na
lásku a opatrnost i moudrost, se kterou sobě
Pavel v něm vede, na přátelskou vroucnost,
již tu Pavel jeví, a při tom přece na vážnost
a důstojnost, se kterou si apoštolské své moci
povědomostává, jakožina obratnost, jemnost,
útlost a něžnotu, se kterou všady pokračuje.
A tudy se list náš vůbec za převzácnou po

zůstalost po velikém apoštolu a za vzor slohu
listového ohledem attické jemnosti a milost
nosti považuje. Ostatně list náš poslán po
Tychikovi, po němž i list ku Kološanům po
slán byl. Sestává z jediné hlavy.
Obsah. Po učiněném pozdravení 1—3.
chválí Pavel dobročinnost Filémonovu zvláště
věrcům Kristovým propůjčovanou 4—7. Od
tud sličným obratem 8. 9. přimlouvá se za
Onésima otroka uprchlíka 10—21. a všelija
kou na Filémona dolehá prosbou, aby jej
opět na milost, ano za bratra v Kristu při
jal. Posléze 22—25. přičiňuje své a jiných
pozdravení.

1. Pavel, vězeňKrista Ježíše, a Ti
motheus bratr, Filémonovi milému a po
mocníku svému, 2. a Appii, sestře pře
milé, a Archippovi, spolubojovníku svému,
a církvi, jenž v domě tvém jest. 3. Mi
lost vám a pokoj od Boha, Otce našeho,
a Pána Ježíše Krista. 4. Děkuji Bohu
svému vezdy připomínaje tebe na mo
dlitbách svojich, 5. slyše o lásce tvé a
víře, kterou máš v Pánu Ježíši a ke
všechněm svatým, 6. aby společnost víry
tvé zjevnou se stala poznáním všelikého
dobra, jenž jest mezi vámi v Kristu Je
žíši. 7. Radost zajisté velikou jsem měl
1 potěchu z lásky tvé, že útroby svatých
občerstveny jsou skrze tebe, bratře. 8.
Pročež ač plnou svobodu maje v Kristu
Ježíši rozkázati tobě, co přístojno, 9.
pro lásku raději prosím, ješto jsi tako
vý, jako Pavel stařec, nyní pak i vězeň
Ježíše Krista. 10. Prosím tebe za dítě
svoje, jež jsem zplodil v okovech, Oné
sima, 11. jenž ti byl druhdy neužitečen,
nyní ale 1 mněitobě užitečen, 12. jejžto
jsem zpět poslal tobě. Ty pak jej jak
útrobu mou přijmi; 13. kteréhož já jsem
hodlal při sobě podržeti, aby za tebe
mně posluhoval v okovech evangelia; 14.
bez rady ale tvojí ničeho nechtěl jsem
učiniti, aby nebylo jako z přímusu dobro
tvoje, nébrž dobrovolno. 15. Nebo snad
proto odloučil se na chvíli od tebe, aby's
na věky jej obdržel, 16. již ne co otro
ka, nébrž místo otroka co milého bratra,
zvláště mně: čím pak více tobě, i podle

těla i v Pánu. 17%.Máš-li tedy mne za
společníka, přijmi jej jako mne, 18.
Jestli ale v něčem ukřivdil tobě, aneb

dlužen jest, to mně přičti. 19. Já Pavel
psal jsem svou rukou, já nahradím, ať
nedím tobě, že i samého sebe mně dlu
huješ. 20. Tak bratře, nechať já tebe
užiji v Pánu: občerstvíi útrobu mou v
Pánu. 21. Dověřujíc v poslušenství tvoje
psal jsem tobě věda, že i nad to, co
| pravím, učiníš. 22. Spolu pak i připrav
mi hospodu; nebo se naději, že modlit
"bami vašimi darován budu vám. 25. Po
zdravuje tebe Epafras, spoluvězeň můj
v Kristu Ježíši, 24. Marek, Aristarch,
Démas a Lukáš, pomocníci moji. 25.
Milost Pána našeho Ježíše Krista s du
chem vaším. Amen.
Co zvláštního tu pozorujeme, jest, že se
Pavel nenazývá apostolem, nébrž toho svého
důstojenství pominuv zove se vězněm Krista
Ježíše, t. j. jenž od Krista Ježíše uvězněn byl,
t. j. jenž přo Krista Ježíše v okovech se na
lezá; kdyby nebylo kázati Krista, nebyl by
vězněm a tudy se Jesu Kristovým vězněm býti
klade čině to i proto, aby tím spíše Filemona
k tomu, oč mu jde, naklonil. Přičiňuje sobě
Timothea co nejmilejšího sobě učeníka, aby
přímluva jeho tím větší váhy měla podle pří
sloví, že dvě ruce více vymohou než jedna.
Snad Timotheus také nějak o Filémona zá
sluhy si dobyl k obrácení jeho přispěva tudy
by tím spíše se vysvětlovalo, proč Timothea při
pojuje k sobě, ač ovšem postačí domýšleti
se, že to činí, poněvadž Timothea pro jeho i
v okovech při něm vytrvalost poctíti hodlá.
Píše tedy: Pavel, vězeň Krista Ježíše a Timo
theus dratru Filemonovi milému a pomocníky
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svému. Bratrem nazývá Timothea jiného titulu |
mu dáti nevole a toliko co spolukřesťana jej
vystavujíc. Za to, jak ovšem slušelo, tituluje
Filémona rmlým a pomocníkem svým. Milým
jej zove pro lásku, kterou se k němu
nesl a
pomocníkem netoliko pro jeho křesťanů pod
porovápí, nébrž i pro jeho v službách evan
gelia se propůjčování; zdá se, že tehdá pres
byterem byl a místo Epafry biskupa zastával.
Ostatně i ženy druhdy ode Pavla se pomoc
nicemi evangelia zovou Rom. 16, 12. Filip.
4, 2. n. Tu ale zove jej pomocníkem svým či
naším, t. j. Pavlovým a Timotheovým v roz
šiřování evangelia. Poněvadž se hlavitě Pa
vlovi jedná o získání milosti Onésimovi, 0
troku Filémonovu a v té otázce nemalá váha
na domácí paní a hospodyni spolehá, tudy
přidává ke jménu Filémonovu také jméno její
a dí: A Appiť, sestře přemilé, u Archippovt
spolubojovníku. Appii zove sestrou, jak v. 1.
zval Filémona bratrem, pro její na víru Kri
stovu obrácení. Archippus podobně musel pa
třiti k rodině Filémonově, an jeho přímluvou
získati doufal milost pro Onésima; byl-li sy
nem Filémonovým neb přítelem domácím neb
domácím učitelem, neví se, ač ku prvnímu
náhledu se více hlasů ze starožitnosti při
dává. Také to docela jasno není, proč jej
spolubojovníkem nazývá; jisto sice, že pro
církev bojoval Fil. 2,25. 2. Tim. 2, 3. a ne
snáz pro ni podstoupil; byl-li biskupem, pres
byterem neb jenom diakonem, 0 tom se roz
cházejí v dávnověkosti vykladači a ovšem
nám tím méné otázku tu rozřešiti možno.
Musel ale ovšem Archipp ten dosti vlivu míti
na Filémona, že Pavel ku podpoře své prosby
také jeho jméno přičiňuje. Připisuje pak list
také ještě církvi, jenž v domě tvém jest, aby
tím většího důrazu prosba jeho dostala toli
ka přímluvci sprovodína jsouc. Na oce jest,
že se tu rozumějí křesťané, kteří se v domě
Filémonové ke službám Božím shromažďovali,
mezi nimiž bezmála příbuzenci Filémonovy
rodiny byli; a pro jejich na Filémona platný
vliv doufá, že prosbě jeho tím dříve bude
vyhověno. K ostatní církvi, jenž a snad mimo
dům Filémonův se nalezala, se neobracuje,
ješto prosba jeho se domu Filémonova týka
la, ač ostatně Onésima také celé církvi po
roučeti neopomenul v listu ku Col. 4, 9.
Ostatně přidati sluší, že slovem církve ně
kteří rodinu a čeleď domácí Filémonovu sly
šeti chtěli, což proti všemu mluvení čelí,
Všem pak těm, jež jmenoval, žádá všeho do
bra, an vece: Milost vám a pokoj od Boha,
Otcenašeho, a Pána J. Kr. Výrok ten přichází
1 vjiných listech Pavlových a hned při listu
k Rím. 1, 7. od nás vysvětlen se nalezá.

Dříve než předložiti hodlá svou prosbu,
nejednou věcí seFilémonovi zamlouvá. Přede
vším ale počíná s díků činěním, jak to i při
jiných listech jeho shledáváme Bom. 1, 8.
1. Cor. 1, 4 a jinde. Praví: Děkuji Bohu
svému vezdy, přípomínaje tebe na modhtbách
svojich. Slovo vezdy stojí mezi slovem děkují
a slovem připoménaje a tudy již tam k tomu,
již k tomuto pojmu se připíná. Větším prá
vem se pojí se slovem děkují co takovým,
na němž hlavitá váha věty spoléhá; slovy
připomínaje tebe na modlitbách udává Pavel,
kdy se obzvláště k děkování Bohu pohnuta
cítí, totiž tenkrát, když sobě Filémonapřipo
míná. Obyčejně apoštol, jak slušno, spojuje
díků činění s modlitbou, čině to proto také,
aby ukázal, že ač ustavičně potřebí máme 0
něco prositi, rovně vezdy příčinu máme za
něco děkovati. Z čeho ale díky Bohu činí,
udává slovy ihned položenými: Slyse o lásce
tvé a víře, kterou máš v Fánu Ježíši a ke
všechněm svatým. Slyše vece a nedí slyšev
aneb uslyšev, aby označil, že neustále věc tu
slyší a netoliko jednou jenom o ní uslyšel;
Onésimus zajisté nejednou mu 0 tom vyklá
dal. Ale slova, jenž následují o lásce tvé a
víře, kterou máš v Pánu Ježíšt a ke všechněm
svatým, poněkud nesnázi činí vykladačům. Lá
stou sice rozumějí lásku křesťanskou, ctnost
hlavitou víry naší, kterou Filémon přokazo
val obzvláště dobrodiními; ale otázka jest,
kterak o víře praví, že ji má Filémon v Pánu
Ježíši a ke všechněmsvatým? Svatými zove tu
křesťany, a o jaké k nim víře mluviti může ?
Nejlépe tu činí, jenž myslí tu býti chiasmus
a slova v Pánu Jeéžíšť sice patřiti k víře,
avšak slova ke všem svatým zřeti k lásce;
čemu nasvědčuje, že v listu ku Kološanům
1, 4. téhož času daném skutečně píše: slyšíce
o víře vaší v Kristu Ježíši a o lásce, kterou
máte ke svatým všechněm. Jiným zdá se, že:
výkladu tomu vadí zájmeno kterou, fv, jenžto
se jenom k víře odnáší. Ti místo víru pře
kládají slovo fides, ziozi, jak ovšem překlá
dati mohou, slovem věrnost a slovo to prý
sličně přiléhá k souvislosti celé; věren jest
Filémon Kristu, věren jest křesťanům. Avšak
slovo ziozw, když se slovem láska, čyanm,
přichází, vezdy značí dogmatický pojem kře
sťanskévíry a tudy prvnější výklad dopad
nější a místnější, jenž víru ke Kristu a lásku
ke svatým potahuje. Hodlá pak vůbec říci,
že Filémon oběma hlavitýma ctnostma kře
stanů se skvěje.
Leč Pavel chválí ještě úmysl a záměr
Filémonův, jejžto měl při.všem svém chování
a dotčených ctností provozování. Ciní to slo
vy: aby společnost víry tvé zjevnou se stala
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poznáním všelikého dobra, jenž jest mezi vámi
v Kristu Ježíši. Slova ta nejednoho výkladu
došla. Nemalou nesnázi již působí sama spoj
ka aby, v ř. t. ozwe, kterou nejedni potahují
ke přímluvám, jakoby Pavel chtěl udati pří
činu, proč na modlitbách svojich Filémona
připomíná. Jiní ale, ač proti právu mluvy,
berou slovo ozeg za částici následku a pře
kládají tak že. A odtad dílem ta různost
výkladu pochází a vyložiti se dává, k čemuž
jde, že slova společnost, xotovi« a víra, zioruw
se rozličně bráti mohou: společnost víry tvé,
aneb společnost věrnosti tvé, aneb sďílnost
víry, aneb sdílnost věrnosti tvé. Leč sdálnost
neznačí se tuto slovem řeckým, aniž jest
smysl: že sděluje se s vírou svou skrze do
bré skutky s jinými lidmi, tak že by sdélno
stí slouly služby křesťanům prokazované po
šlé z víry. Ale ani ten výklad není dopad
ným, jenž smysl dává: víra tvá, kterou s
námi společnou máš a chováš. Nébrž spo
lečnost značí raději obecenstvé véry tvé, t. j.
obecenství, v němž druzí křesťané s te
bou ohledem víry stojí. Namítá tím apoštol
ke chvále, že pro svou ve vířehorlivost jiné
křesťany k sobě potahuje. Společenství a
obecenství to pak nemá neplatno a neznámo
býti, nébrž máse státi zjevno a sice pozná
ním všelikého dobra, jenž jest mezi vámi v
Kristu Ježíši. Místo zjevno čte lépe ř. text
účinno, dějno, mocno, nemarno a neješitno,
aby nespoléhalo na pouhé sympatii a pou
hých citech, nébrž skutky se jevilo. Mocnost
ta se má zvláště jeviti skrze poznání všeho
dobra. Ale kdo má poznati? A co Se roz

záměr a účel, k němuž veškero poznání do
ber ke cti a chvále Ježíše Krista má smě
řovati.

Jednu příčinu svých k Bohu díků jme
noval Pavel býti, že láska a věrnost Filémo
nova poznáváním všelikého dobra se účinnou
prokázala. K této objektivné příčině přidává
1 subjektivnou řka: Radďostzajisté velikou jsem
měl i potěchu z lásky tvé, že útroby svatých
občerstveny jsou skrze tebe, bratře. Chce říci

apoštol, že právem činil díky za lásku Filé
monovu, ješto netoliko radost mu z ní vze
šla, nýbrž 1 potěcha ve vězení a v smutných
okovech se mu zrodila. A to se dálo, že lá
ska Filémonova účinlivou byla, an úťrobysva
tých občěrstveny jsou slerze tebe, bratře. Utro

bami rozumí tuto očividně srdce a žádosti
jeho, jenž občerstveny a ukojeny byly, an
láska Filémonova potřebám jejich vyhověla.
Přidává slovo Bratře rozčilen jsa, jako by
říci chtěl, že právě pro tu dobročinnost jej
tím vroucněji co bratra miluje.
Těmi chválami si připravil apoštol cestu
ku vlastnímu předmětu, o němž tu jednati
hodlá. I praví prosbu svou již předkládaje :
Pročež, ač plnou svobodu „maje v Kristu Je
šíši rozkázati tobě, co náleží, pro lásku raději
prosím. Eročež, vece, t. j. pro tu radost a
potěchu, kterou z tebe mám, raději prositi
nežli poroučeti chci. Právo či svobodu k roz
kazování má v Kristu Ježíšť Coapoštol jeho;
v Kristu založeno jest to právo, ješto Kri
stus učiniv jej apoštolem jemu také takové
právo udělil. Slovem co náleží vystihuje, že
to, čeho od Filémona žádá, v obor náleži
tosti a povinnosti patří. Vzdává se ale práva
toho Pavel pro lásku, kterou ovšem se Pa
vel k Filémonovi nese a která základ svůj
v lásce křesťanské má. Slovo řecké vyja
dřuje lásku obecnou, lásku blíženskou a Pa
vel ji co mocnost nějakou představuje, kte
rouž povodín jest odříkati se dobrého práva
svého. Důvod toho udává: ješťo jst takový
jako Pavel stařec, nyní pak 1 vězeň Ježíše
iKrista. Vulgáta táhne slova ta k větě pře
dešlé a tudy příčestí ev překládá druhou
osobou cum sis. Avšak lépe jest slova ta
bráti co úvod a důvod k větě následující a
nejvíce k slovu prosém a participium v pře
ložiti: ješto jsem. Béře apoštol důvod k vy
slyšení prosby své od stáří a od vězehství
svého. Dí: Ješto jsem takovým, t. j.ješto ra
ději prositi nežli veleti hodlám. Dí dále:
jako Pavel stařec totiž tebe prosím; béře dů
vod k vyslyšení prosby od svého stáří; sta
rým lidem zajisté nerádo se něco odpírá. Ne
jedni vidí důvod k vyslyšení také ve slově
Pavel: Já Pavel, já apoštol tebe prosím, po

©umí
dobrem?
Poznání
senetáhne
kFilé
monovi, nébrá k těm, jenž v obecenstvís Fi
lémonem jsou; dobry dle vulgaty a F. G. se
dobří skutkové rozumějí, tak že od nejed
něch se smysl dává: aby skutkové dobří,
jenž se u vás v Kristu Ježíši stávají, všem
známi se stali a ode všech uznání došli, a
tudy aby patrno bylo, jak mnohá dobra mezi
námi víra v Krista působí. Jiní ale dodrem
slyší dary pošlé z víry, víru totiž, naději,
lásku, trpělivost, pokoj, radost v Duchu sva
tém a jiná dobra, jenž vezdy více se pozná
vají a uznávají; smysl dle toho jest: aby
kdo s vírou tvou v obecenství vstoupil, obe
cenství to projevoval a vně ukazoval uzná
váním všeho dobra či všechněch milostí, jenž
nám v Ježíši Kristu dány jsou. A tudy aby
1 Onésimus poznal, že v obecenství s tebou
milost Boží se působnou a účinnou proka
zuje. Mezi vámi praví a rozumí křesťany
vůbec; v Kristu Ježíši praví, poněvadž vše
cko dobro z Krista k nám řine; v řeckém
textu stojí Ke Kristu Ježíši, čímž se značí
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všem světě rozhlášený; a arci nemalá váha
ležela na jménu tom. Jiný důvod béře od
vězenství, an dí já vězeň; věznům se neod
pírá skutek lásky, an se tím tíže okovů je
jich zmenšuje a zlehčuje. Největší ale váha
spoléhá ve slově Ježíše Krista; že vězeň
jest pro Krista, ta okoličnost měla nejvíce
působiti na Filémona, aby se prosbám jeho
propůjčil.
Ty pohnutky předeslav nyníjiž přistoupá
ku předmětu samému: Prosím tebe za dítě
své, jež jsem zplodil v okovech, Onéstma. Před
kládá prosbu svou Sspatrnou pěstěností, an
praví dítě své a dítě, jež jsem zpodil v oko
vech, jejž jsem učinil křesťanem v žaláři; to
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naklonění lásky a přízně Filémonovy pro
Onesima,
Ale i od posluh, jimiž dosud sloužil
Onésim Pavlovi, béře apoštol důvod odpo
ručiti jej Filémonovi. Kteréhož,vece, já jsem
hodlal při sobě podržeti, aby za tebe mně po
sluhoval v okovech evangelia, bezrady ale tvojí
mičehonechtěl jsem učiniti. Hodlal, pomýšlel,
na váhách byl Pavel dlouho, až konečně se
rozhodlal poslati jej, an nechtěl bez rady Fi

lémonovy nic učiniti. Pro slovo hodlal jest
řecké sBovádunv v impertektu a pro slovo
nechtěl stojí perfektum 198noe. Za tebe,vece,
měl mi Onésim posluhovatí předpokládaje,

že by Filémon v Římě jsa zajisté byl se k
službám Pavlovi propůjčil, že ale od toho
sloužení oproštěn byl sloužením otroka svého,
jehož služba co pánova služba se považo
vati mohla. Podobně praví Fil. 2, 30., že
Epafrodit naplnil nedostatek služby Filipa
nův u Pavla. Váha a důkaz, že mu Filémon
byl druhdy neužitečen, nyní ale 1 mně 1 tobě co obrácenec křesťan ovšem ke službám za
užitečen. Něžně a útle dotýká viny Onési vázán jest, leží na slově v okovechevangelia,
movy bezmála se táhna k významu jména t. j. pro evangelium podstoupených; ty co
jeho, jenž Užitečného značí; druhdy, vece křesťan, vece Filémonovi, nemůžeš se takové
Pavel, málo odpovídal jménu svému; nyné služby zdráhati a liknovati, ješto pro evan
ale po svém obrácení užitečným skutečně gelium všechno podnikati sluší a náleží. A
jest ? mně %tobě. Nemá na mysli, že Oné však ač moha jej podržeti, vece Pavel, bez
simus nyní věrněji Filémonovi sloužiti bude, rady a svolení tvého ničeho jsem nechtěl u
aniž pomýšlí na službu, kterou Pavlovi měl čtmti, aby, jak přidává, nebylo jako z pří
prokazovati, nýbrž vyšší užitek mu tane na musu dobro tvoje, nýbrž dobrovolno. Kdybych
mysli; totiž že Pavel na něm došel ovoce byl u sebe podržel Onésima, tvého svolení
snahy své a předmět chlouby v den Kristův nemaje, tedy by to dobro, jenž by mi bylo
(Fil. 2, 16.). Filémon ale obrácením jeho od tebe pocházelo, nebylo bývalo dobrovolno,
ovšem obradován byl a nemálo přírostu ke nébrž nuceno a zmuseno, ješto by Filémon
svému vzdělání přijal. To byly mocné po nebyl 'odporoval. Dobrem tu značí dobrodiní,
hnutky, přijmouti Onésima na milost a přízní jehož se mu z posluhy Onésimovy dostávati
se mu propůjčiti. Proto jej poslat Pavel na mělo.
Ještě jiný důvod přivádí apoštol, důvod
zpět, ačkoli jej při službách svojich potřebna
měl. Ale ty jej příjmř ne nějak nevlídně, mocný, vzatý od prozřetedlnosti Boží, která
chladně, ani s nějakou chatrnou vlídností a i zlým věcem dobrý obrat umí ustrájeti.
líčenou přízní, nébrž jak útrobu mou jej při Vece: Nebo snaď proto odloučil se na chvili
jmi, jak mé srdce, jak mne samého. Rázněji od tebe, aby's na věky jej obdržel. Ztenčuje
stojí v řeckém textu ty pak jej, to jest útro a zmenšuje uprchnutí Onésimovo, pravě, že
bu mou přijmi. Tak jej Pavel zamiloval, že na chvíli jenom se stalo a že jenom odlou
jej v útrobu svou pojal a s sebou vniterně čením a odchodem bylo. Avšak aby neurazil
spojil; nyní-již v něm nemá toliko Onésima Filémona, dokládá slovo a snaď; a mohl tak
viděti, nýbrž samého Pavla spatřovati a tudy mluviti, ješto“ Onésim ne tak ze zloby, jak
co nejvroucněji přijmouti co srdce Pavlovo. raději z lekkovážnosti uprchnul. Ten pak
Srdcem u všech národů se také osoba, již útěk jeho opatřením Božím měl dobrý ná
nejvíce kdo miluje, vytýká a v tom smyslu sledek, an jím se stalo, vece Pavel, aby's na
Pavel tu Onésima srdcem svým, £. j. pře věky jej obdržel. Nejednou ze zlých úmyslů
milým svým nazývá. V řeckém textu slovo vycházejí. dobří následkové a všickní otcové
přijmi se nenachází a věta bez určitého tu odkazují na Gen. 45, 5., kdež Josef bra
jest časoslova ; Vulgáta nahražuje slovo trům praví: Nelekejte se, že jste mne prodali
to z verše 17., kdež Pavel znova prosbu do těchto krajin, nebo pro zachování vaše
svou opětuje. Každému na oce jest, jak poslal mne Bůh před vámi do Egypta. Měl
nevyrovnaně mocna jsou slova Pavlova k pak jej Filémon obdržeti na věky,ješto spo
muselo mocně působiti na Filémona a ne
málo jej povzbuditi, aby vyslyšel prosbu Pa
vlovu. Musel ale dotknouti přečinu Onési
mova, aby Filémon věděl, že Favlovi není
nepovědomo, kterak se Onésimus proti němu
provinil. Proto praví o Onésimovi: Jenž ů
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jení v křesťanství z časnosti do věčnosti za
sahá. Nebo nyní Onésim v jiném ku Filé
monovi poměru se nalezá, což Pavel na um
jemu dává řka, že ho měl na věky obdržeti:
Již ne co otroka, nébrž místo otroka co mi
lého bratra. Nemíní Pavel, že křesťanstvím
stal se z otroka vněsným svobodníkem podle
postavení světského, nebo křesťanství nezji
načuje a nezměnuje rozdílnosti stavu a dů
stojnosti, nýbrž je toliko mravně vyrovnává
Col. 4, 1. Tim. 6, 2. Chce Pavel tomu, že
již Filémon nemůže pouhého otroka v něm
spatřovati, nébrž mésto otroka raději milého

bratra, totiž v Kristu.

Recký text čte: Již

me co otroka, nýbrž více než otroka,aneb více
nad otroka, totiž co milého bratra. Milým byl
nyní Onésim nejednomu křesťanu, nébrž vůbec
celé církvi Páně; ale přede všemi byl milým
Pavlovi a musel býti milým Filémonovi, k
jehož majetství a čeledi dosud přináležel a
tedy užším a pevnějším svazkem spoután
byl, nežli připoután byl ku Pavlovi, s nímž
jenom na chvíli v dotek vešel. To jest, co
dí: zvláště mně, čím pak více tobě v pleti i v

peněžité záležitosti nějak proti Filémonovi
provinil aneb něco jemu uzmul a ukradl, což
Pavel lepomluvně slovem dřuku znamená.
Škodu tu veškeru tím Filémonu spůsobenou
béře Pavel na sebe a dí: ťo mně přičťi, na

dluh můj to napiš, já všecko na sebe beru.
Ku pojištění zámluvy své, že skutečně Pa
vel přijímá na sebe škodu od Onésima Fi
lémonovi učiněnou, přidává takměř úpis, an

vece: Já Pavel psal jsem svourukou, já na
hradím. List tento má Filémon za úpis dlu
hový vzíti a přesvědčen býti o náhradě se
strany Pavlovy; ač ostatně se neví, skuteč
ně-li Pavel celý list psal, aneb toliko tu část
ku, která od těchto slov počíná, svou rukou
vyhotovil. Poněvadž ale již o dluhu se zmi
ňuje, tedy upomíná vlídné, zdvořile a tiše
Filémona, že on sám u vyšším stupni jemu
dlužníkem jest. Ciní to vidu zámlky užívaje:
At nedím tobě, že i samého sebe mně dlužen

jst. Pavel obrátil Filémona k víře křesťan
ské a tudy Filémon samého sebe dle vyššího
a věčného života jemu dlužen byl. V řeckém
textu jest složité slovo zoogogeihsc, nad to
Pánu. Slovy v plet a v Pánu udává apo dlužen jsi, t. j. nad ten dluh, jejž já Pavel
štol obor, v němž musí Onésim milejším býti nyní na sebe přijímám ; netoliko mně dlužen
Filémonovi než jest samému apoštolu. V jsi to, co já právě tobě zaplatiti se zavazuji,
pleti, t. j. v obyčejném oboru světských zá nébrž sebe samého životem svým věčným
ležitostí, v Pánu, t. j. v záležitostech víry, mně dlužen jsi. Nebyl apoštol bohat, avšak
v duchovních věcech. Podle pletě má Filé z práce vlastní rukou podnikané jakož i z
mon bratra v Kristu za otroka, podle Pána přislaných od jinud sobě pomocí mohl ovšem
má otroka za bratra a tudy má jemu ovšem nejeden dobrý skutek vykonati a to hodlal
mil a drah býti. A proto opět na srdce klade 1 v tomto případě učiniti.
Nyní u konce listu svého ještě jednou
Filémonovi: Máš-li tedy mne za společníka,
přijmi jej jako mne. Již výše v. 12. dožado potvrzuje svou prosbu a dí: Tak, bratře,
val se o přijetí Onésima od Filémona; nyní | nechaťjá tebe užijí v Pánu. Záležitost Oné
po uvedených tolika důvodech činí to znova simovu Pavel učinil svojí záležitostí a co
a důrazněji, kterýžto důraz spoléhá zvláště dobrého učiní Filémon Onésimovi, to Pavel
na slovech máš-li mne za společníka, ze které jako sobě učiněné dobrodiní považuje. Tudy
výminky šlo, že by Filémon nemohl míti Pa i pronáší svou žádost: nechať tebe užiji na
vla za společníka svého, kdyby se mu v té mítaje, že propůjčením se ku prosbě Filémon
prosbě nepropůjčil. Společenstvím rozumí se Pavlovi největší požitbu spůsobí a že tím ne
společnost víry, naděje, lásky, působnosti, toliko Onésima, nýbrž samého Pavla oblaží.
přízně, smýšlení, snažení a nedobře někteří V řeckém textu užívá se za slovo užijí řecké
společenství to na pouhou přízeň zužují. Má slovo ovelun», v němž ovšem narážka nějaká
pak jej přijíti Jako mne, s tou láskou, S ja na jméno Onésima se nalezá. Avšak nežádá
kou by přijal Pavla; tím jeví, že mu při požitby nějaké světské, nébrž požitby a u
jmutím Onésima učiní tu službu, jako by žitby v Pánu či v Kristu, t. j. která v Kri
stu co živlu se děje a křesťanskou povahu
jej samého přijal.
Aby ale v tom nebyla závadou a pře na sobě obnáší. Přidává výslovně, v čem tu
kážkou vina, které se u Filémona dočinil užitbu klade, an dí: občerství útrobu mou,
Onésimus, upředčuje Pavel Filémona, an dí: t. j. srdce mé, žádost a tužbu mou a nedej,
Jestli ale v něčem ukřivdi tobě aneb dlužen abych byl nadarmo se Onésima u tebe u
jest, to mně přičti. Dí jestli pěstěně a vlídně jímal. Nejedni úřrobou slyšeli Omnésima, leč
vinu Onésimovu ztenčujíc. Utle také mluví lépe se to ku Pavlovi potahuje. Končí pak
dále klada napřed obecné slovo ukřivdil a prosbu svou opatrně a moudře s projevením
nápotom blížeji a místněji pravě dlužen-lijest ; důvěry lda důstojenství svého apoštolského řka:
ovšem pak ze slova toho následuje, že se v Dověřujíc v poslušenství tvoje psal jsem tobě

Fil. 1—25. Přípls; poohvala dobročinnosti F.; přímluva za Onesima; pozdravení,

věda, že i nad to, co pravém, učinéš.

Mohl,

jak v. 8. veleti, ale prosil pro svou ku Fi
lémonoví důvěru, že se všelijak prosbě jeho
propůjčí. Chválí jej pro poslušnost, kterou
ovšem jindy na Filémonu seznal a která mu
nyní zaručuje, že 1 tu jeho prosby vyslechne.
V tom Zlatoúst právem velikou pohnutku
vidí a praví: Který kámen by tím oblomen
nebyl? Ale slova, jež dokládá: věda, že t
nad to, co pravím, učiníš, ještě zvyšují moc
a sílu řeči. Znám, dí Pavel, takovou býti
poslušnost tvou, že zhola nepochybuji, nýbrž
ujištěn jsem, že více učiníš, nežli má prosba
výslovně žádá. Nejedni myslí, že se Pavel
táhne ku propuštění Onésima na svobodu,
čehož pro nebytí důvodův o své váze ne
cháváme.
Ač pak již veškery důvody vyčerpal,
přece ještě jeden zbývá, jenž sice vlastně ve
lením jest, ale velikou moc do sebe měl Fi
lémona k žádosti Pavlově nakloniti. Obsa
huje se ve slovech: Připrav mt spolu t ho
spodu, nebo se naději, še modlitbami vašimi
darován budu vám. Nadál se Pavel, že brzy
bude na svobodu propuštěn a že skrze Ma
cedonii Fil. 2, 24. do Kolosy k Filémonovi
zavítá; ta přípověď mocně musela hnouti Fi
lémonem žádosti Pavlově se propůjčiti, aby
nějak při Pavlově příchodu zardíti se ne
musel. Doufal ale osvobození svého dojíti
modlitbami jejich; z toho se dvěma věcem
učíme, jedné, že přímluva jiných nemalou do
sebe moc chová, druhé, že nám pokornými
býti sluší, ješto Pavel veleapoštol o jiných
přímluvu žádá. Leč o tom jsme nejednou se
již pronášeli. Zádaje míti hotovu hospodu
nejedná o pohodlí svoje, vece sv. Jeronym,
nýbrž prohlídá ku potřebám apoštolským
chtěje místo míti, kdeby kázati a Krista 0
hlašovati mohl.
Zavírá epištolu, jak obyčejně, některými
pozdravy a ovšem i pozdravení ta mohla
býti novou pro Filémona pohnutkou, ješto v
osobách těch mlčenlivé přímluvce mohl spatřo
vati, aby se prosbám Pavlovým neprotivil. Jme
nuje tu'tytéž osoby, ode kterých v listu Kol. 4,
10—14. pozdravení vyřizuje. Na prvním místě
klade jak slušno Epafra, jenž byl biskupem
v Kolose a pro Krista v okovech se nalézal,
pročež jej Pavel spoluvězněm svým nazývá.
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Dále klade Marka, Aristarcha, Dému, Lu
káše a jmenuje je pomocníky svoje v evan
geliu; o tom viz Col. 4, 10. n. Jesusa Justa,
jejž Col. 4, 11. uvádí, tuto nejmenuje bez
mála proto, že právě té doby, když se list
tento psal, u Pavla přítomen nebyl. Konečně
zavírá list slovy: Milost Pána naseho s Du
chem vaším, t. j. s vámi, všeho dobra jim
hojně a upřímně želaje; leč o tom viz
Gal. 6, 18.

Právem bychom takto mohli výklad svůj
skončiti, kdyby se nám nevidělo promluviti
o podobném listu Plinia, muže, jehož ušle
chtilost bez mála ne tak snadno nějaké vyš
ší ustoupí. Pro porovnání přikládáme jej tuto.
Píše on (ep. 9, 21.) příteli svému Saleini
anovi: Svobodník Tvůj, na něhož, jak jsi
pravil, jst rozhněván, přibyl ke mně a kno
hám mojim, jakoby tvojim, se uvrhnuv kle
měl. Dlouho plakal a dlouho prosil, dlouho
také se odmlčel, z krátka o tom, že pyká,
mne přesvědčil. Mám za to, že se napravil,
poněvadž uznává, že chybil. Hněváš se, vím,
a hněváš se právem, i to vím; leč tehdá má
mírnost tím výtečnější chválu, čím sprave
věka, naději se, že jej opět milovati budeš.
Prozatím postačí, abys uprositi se dal. Mů
žeš opět zanevražiti na něho, když zaslouží,
„což byv uprošen omluveněji činiti budeš.
Promiň něco pro mládí jeho, promiň pro
slzy jeho, promiň pro vlídnost svou. Netrap
ho, netrap také sebe, nebo se trápíš, když
jsa tak vlídným se hněváš. Bojímse, abych
se nezdál více nutiti nežli prositi, když prosby
své s jeho prosbami spojím. Leč tím vřeleji
a dolehavěji je spojuji, čím ostřeji a pří
sněji jsem jej pokáral pohroziv mu z příkra,
že se ho nikdá nápotom nezastanu. To jemu,
jemuž pohroziti třeba bylo, tobě ne tak. Nebo
snad opět prositi budu, opět obdržím, ač
bude-li věc taková, aby na mne prositi, na
Tebe uděliti slušelo. Zdráv buď!
To list Pliniův. Sličen jest a všelikou
čest činí. Krátek jsa činí velmi dobrý dojem
i pro stylistickou krásu svou. Leč bychom
se i v prostrannější chválu jeho dali, jediné
myšlénky Pavlovy, kdež bratrem Filémonovým
Onésima nazývá, veškera ta pěknota slohu
a humanná vlídnost nevyváží,
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FRANTISEK SUŠIL.

Životopisný nástin
sepsal

WK
atěžE racial: a,
profesor na c. k. gymnasiu, skutečný konsistorní rada, starosta Dědictví sv. Cyrilla a Methodia v Brně.

Zaalíbí-li se Bohu, národ odevšad se hlavní činy co vé společném ohnisku sou
vřený a hluboce snížený opět pozvednouti a středuje.
jemu novou, skvělou úlohu v pásmě dějin |
Takovým otcem byl jmenovitě českomo
národův vytknouti, vzbudí mu veliké muže, ravskému lidu veliký František Sušil. I v
muže nevšedních vloh, obdivuhodné oběto něm hned v mladistvém věku rozbřeskla se
vnosti a. železné vytrvalosti. I rozžehne v veliká idea a plápolala v duchu jeho co ja
jejich duchu jako nějakou jiskru ideu vzne sná hvězda řídíc po celý život všechny kroky
šenou a pro národ spasnou, která co hvězda jeho, idea totiž: Spasiti a pozvednouti ná
polární ustavičně nad jejich životem září, za rod svůj z hlubokého ponížení a uschopniti
kterou co za vedoucím kompasem (střelko jej ku provedení vznešené úlohy jemu Bo
strojem) ustavičně kráčejí, kteréž co hlavní hem vytknuté v řadě národův, a toho všeho
mu cíli podřizují všechny své myšlénky, vše docíliti na cestě pravé národní osvěty v du
liká chtění svá, všechny své tužby a všechny chu církve Kristovy. Ideu tu velekrásně
úkony své a ve které co v nějakém ohnisku vyslovil sám ve svém heslu vyrytém na po
veškeré snahy jejich života se soustředují. mníku jeho:
Marně doráží na ně vzteklý příboj rozkáce
Církev a vlast — ty v mojich milují
sestersky se ňádrech
;
ného odpornictví, marně staví se jim v ce
Každá půl, každá má moje srdce celé.
stu zuřivost četných nepřátel, od jejich dia
V pravém, úplném světle vystavil ideu tu
mantových prsou odráží se každý vražedný
útok co vlna od skály žulové. Staň se co chvalořečník a slovútný žák jeho, vd. p. ka
staň, volají rekovně, čestněji jest nám pro novník Vyšehradský Ben. Kulda, an při od
tuto ideu až do posledního muže bojovati a halení pomníku Sušilova (dne 26. července
bohatyrsky se bránicím zahynouti, než z r. 1871) čině řeč o zásluhách jeho, jež sobě
dráhy slávy zbaběle co sketové ustoupiti a získal o církev a národ, řekl: „Nechápu,
v hnusnou porobu dáti šíji.
kterak by sobě počínali dvařečníci, z nichžto
I metají ideu tu, která v nich samých by jeden měl oslaviti Sušila národovce a
druhý Sušila cérkevníka. Kdyby mne někdo
co svíce. hoří, nadšeným slovem a neustálou
činností svou co jiskru zápalnou do ducha nazval národovcem, a představoval by sobě
svých bratrů a šíří ponenáhlu světlo, co v národovství moje bez ducha křesťanského, já
nich samých svítí, pořáde v dalších a širších bych mu domnělou poctu takovou rozhodně
kruzích, až pak celý národ jimi co ducho vrátil; a kdyby naopak jiný jmenoval mne
vními otci svými obrozen a osvícen ku po cérkevníkem, domýšleje se, že národovstvé jest
lární hvězdě tétéž idey vzírá, za ní Co ne věcí vedlejší a zbytečnou, tomu hych odvětil,
omylným ředidlem svým vytrvale kráčí a v že křesťanství nikoli není mimo národy,
ní všechny své tužby, všechny své snahy a nýbrž pro národy a v národech. Doko
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nalé celé člověky v hojném počtu a v každém
národě shledáváme mezi nádenníky, řemesl
níky, průmyslníky, obchodníky, umělci a u
čenci všech odborů; ale ti všickni jsou oži
veni věrou a zbožností. Naopak ale ještě
nikdy nesetkal jsem se na svých životných
cestách v nižádném stavu s člověkem doko
nalým a celým bez víry a zbožnosti. Vě
doucnost a obratnost sebe výtečnější v je
dnom nebo v několika směrech zůstavuje
člověka přece kusého a necelého, v odporech
se kolísajícího, pakli prázden jest véry a
zbožnosti; bližším pozorováním nabývá se ji
stoty, že člověk takový podobá se muži po

1855 pro skrovný počet odbíratelů (asi 300
neb 400) zaniknouti musel, vyjádřil se Sušil
bohatyrsky: „A kdyby všickni se národa
odřekli, já se ho přece nikdy neodřeknu.
Dlužno 'veždy pracovati a Bohu nejisté bu
doucí osudy zůstaviti. Co sto věkův hodlalo,
zvrtne doba. Dlužno nám až do posledního
muže bojovati a souzeno-li nám v nerovném
boji zabynouti, tedy aspoň čestně jako Ju
das Makkabejský se zbraní v rukou pa
dněme.“ Rozumí se samo sebou podle tiché
povahy Sušilovy, že mínil zde jedině zbraň
duchovní.

©jedné
straně
mrtvicí
raněnému.
Národovec,
jenž by volil národ náš Českoslovanský po
vznášeti a zvelebovati mýmo Krista anebo
dokonce proti Kristu, věda nebo nevěda,
tuše nebo netuše vštěpoval by do národa
svého zárodek jistého úpadku a byl by hro
bařem jeho, kdyby duch Kristův nevýslovně
mocnější nad zámysly pouze tělesné a zem
ské v pravou chvíli nezvolal: „Šavle, Šavle,
co mne pronásleduješ? Tvrdoť jest tobě
proti ostnu zpěčovati se.“ (Skutk. apošt. 9,
4—6.)

Že však i v dotčené nejsmutnější době
kruté sevřenosti národa našeho nezoufal,
alebrž pevnou naději lepší proň budoucnosti
choval, tobo důkazem jest znělka v jeho
„Sebraných básních“ z roku 1862, kde vla
stenectví bez Boha, bez víry a církve na
zývá beznadějným a pouhou slepou i prud
kou „vášní“ nějakého „hejna“ čili stáda do
bytčího, vlastenectví své však zakotvené v
Bohu a v církvi nazývá tvrdým „pověčným
hradem“ ; neboť dí:
Vlastencem jsi? Vlastencem jsem taky ;
vineš s láskou se k své otčině?
Já též se k ní hlásím účinně
neustále nose její znaky.
V noci, ve dne zvedám za ni zraky
do nebeské s tužbou svatyně,
s oblohy vždy její hrdinně
zaplašuji všechny mhly a mraky.
Láska naše ke vlasti jest stejná,
a přec jest ta tvoje beznadějna,
vůdcem v ní jest tobě vášeň hejna,
Já však při ní chovám jinou radu,

Církev a vlast — bylo tedy to dvou
hvězdí, které ustavičně zářilo nad Sušilovým
obzorem duchovním, za nímž ustavičně krá
čel, jemuž všecky své tužby, snahy a činy
své podřizoval, jemuž veškeren život svůj v
obět přinesl. Jako na nebi stáličném každé
dvouhvězdí samostatnou sluneční soustavu
tvoří, v nížto dvě družice nerozlučnou pá
skou přítažnosti kolem sebe vespolně krouží,
já ji zcela na nebesa kladu,
nejinak byly církev a vlast jemu nerozlučně
tož jest rovna pověčnému hradu.
spojenými družicemi, jeden nerozborný celek
tvořícími, v jeho duši nerozlučně kolem sebe
Touto blahokojnou důvěrou proniknut
kroužícími a veškeren život jeho ozařujícími těšíval i spisatele tohoto nástinu v oné smut
a posvěcujícími. Z nich jako ze dvou spo né době řka: „A k čemu pakby nám Bůh
lečných ohnisek rozněcoval se vždy nový zá byl tak výtečné muže dal, jakými byli a
pal v jeho duši, pro ně nebyla mu žádná jsou Dobrovský, Jungmann, Šafařík, Palacký,
oběť příliš velká, žádná práce příliš těžká. Rieger? Patrno, že chce národem naším
Když za času nejkrutějšího německého ab ještě nějakou vznešenou úlohu v dějinách
solutismu Bachova národní život náš těžce člověčenstva provésti.“
Tento posvátný zápal pro církev a vlast,
spoután byl a přemnozí národovci odhodivše
zbraň zbaběle se národa odčítali, tak že vý jenž háral neustále v nitru jeho jako oheň
borný Erbenem redigovaný časopis Obzor I, na oltáři Vesty, roznítil se nadšenými slovy
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nám tato slová a vlož si je sám hluboko v
srdce své.“ Už tenkráte budila se v synovi
láska k bibli, v nížto rád čítával netuše, že
to vlastně onen živel života, v němžto se
co muž nejvíce pohybovati bude, poněvadž
právě v tomto oboru Prozřetelnost božská
zapalovací jiskra ta pošla.
Bůh, který jej za nástroj tak vzneše jemu zvláštní a velikou úlohu vytknula. Už
ného úkolu vyvolil, opatřil jej všemi k tomu tenkráte naznačoval Bůh jeho láskou k bibli
potřebnými dary a zřídil všechny okolnosti budoucí jeho povolání.
tak, aby jej ku provedení dotčené veliké
Veliká láska jeho ke knihám a neoby
úlohy uschopnil. Nebo dal se mu naroditi z čejná chápavost nezůstavila v srdci otcově
rodičů bohabojných a spolu hluboký cit ná žádné pochybnosti o jeho povolání ke stu
rodní majících i obdařil jej nevšedními vlo diím. Odbyv domácí školy František byl od
hami a výtečnými vlastnostmi ducha.
svého strýce Fr. Pospíšila, kaplana Slavkov
Narodil se dne 14. června 1804 v Rou ského a později faráře Újezdského, soukromě
sinově blíže Brna. Rodičové jeho velmi po cvičen v latině a ostatních předmětech prv
čestní měli tam hospodu S polním hospo ních tří latinských škol, kterýmžto spůsobem
dářstvím, přísně vychovávajíce jediného syna vlastenecké duchovenstvo vůbec mnoho vý
a jedinou dceru, kteří jim byli na živě zů tečných sil až do nejnovějších časů národu
stali.*)
našemu odchovalo, načež se nyní při blížícím
Záhy jevil syn František neobyčejné se vítězství snah a zápasů národních tak
vlohy duchovní a naučiv se čísti ukazoval rádo ode mnohých vlastencův zapomíná.
na sobě takovou vědochtivost, že hned kaž
Mladistvý Sušil dosvědčiv při zkoušce
dou knížku, která mu před oči přišla, hor výtečný pokrok vřaděn jest v Kroměříži do
livě pročítal. Tato vědochtivost, která knihy počtu veřejných žákův čtvrté třídy, kterouž
téměř pohlcuje, sprovázela jej napotom po jakož i následující dvě, pátou a šestou na
celý život a neopustila ho ani v poslední témž gymnasiu s výtečným prospěchem pro
nemoci. Už tato neobyčejná žízeň duchovní dělal. Ačkoli zde co do národního života pa
prahnoucí po vědomostech prozrazovala též novala čirá tma a nikdo zde se k národ
nevšední nadání a neobyčejného badavého nosti české nehlásil, přece Sušil,-nezaslech
ducha, kterýž nepřestává na několika ca nuvší ve škole ani jednoho zvuku české
partech vědy a jejím povrchu, nébrž ku ši mluvy, měl už tenkráte úplné a jasné vě
rému objemu a hloubce její prohlídá.
domí, že jest národem Slovan a sice český
Otec jeho byl biblař a pilný čítatel če Slovan. Vědomí tohoto nebylo tehdáž vůbec
ských spisů. Když se synáček naučil čísti, nikde na Moravě, nebylo ho ani v lidu 0
vyhledával mu otec z písma sv. kapitolky a becném ani v osvícencích, kteří se napořád
místa, která o povinnostech dětí k rodičům své národnosti odříkávali a za českou mluvu
jednají; i říkával k němu: „Synu můj, přečti zrovna styděli. Českoslovanská řeč byla teh
dáž ze škol středných zcela vypuzenaa slovo
*) Této jediné sestře, matce dvou synů a „Slovan“ nezaslechnul žák nikdy z úst pro
dvou dcer, věnoval Sušil také několik
básní svých. Viz překrásnou a něžnosti fessorův svých. V dějinách mluvilo se jen
plnou znělku „Sestro milá, dávno ležíš v o Češích, Moravanech, Polácích, Rusech atd.
hrobě,“ na str. 193 Smíšených básní z a Moravané líčili se co podstatně rozdílní
roku 1862 aneb viz rovněž tak hluboko od Čechův, anobrž proti těmto umělostí ne
citou a výtečnou znělku „Pojdiž matko!
šlechetnou vštěpována do srdcí Moravanův
Dcera tvá (Marie Horvátová) se vdává“
jízlivá
a ovšem sama v sobě pošetilá a ne
ve sbírce znělek po jeho smrti pod ná
pisem: „Zpěvy a hněvy“ nákladem ma přirozená zášť,na kteroužto zlobu Sušil ještě

á mocným příkladem jeho i v hrudi jeho
přečetných žákův a ctitelův, 1 šířil se jimi
veždy dále v širších kruzích, až ponenáhlu
jím téměř veškeren národ český na Moravě
zahořel, nevěděvší ještě ani r. 1860, odkud

tice Moravské r. 1869 vyšlých.

r, 18602ve své znělce touží, an dí;
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S Olympu mne sehnal osud strastný,
a já truchlil ztrativ svoje nebe,
Nepoznalť jsem ještě, církv?, tebe.

Slycháš, synu, tytýž matná slová,
v nichžto vane jedovatý dech:*)
Moravan jsem, a já nejsem Čech,
a mní, že v tom velký vtip se chová.
O to nejsou slova vlastencova;
taká řeč jen od vrahových střech
Slovanům se hlásá na posměch,
heslem tím nám vrah jen zkázu ková,
Jediná-liž mluva přelíbezná
Moravana s Čechem nepojí?

Proč,již bratr k bratrovi se nezná?
Zdali voda proti vodě plyne?
Je-liž větev s větví v rozbroji?
Proč jen náš lid k lichotám se šine?

Příčinou toho, že Sušil přese všechny
překážky a předsudky tyto jasného a úpl
ného slovanského sebevědomí nabyl, bylo
jeho přečtení předmluvy ke slovníku Tom
sovu, v níž se vykládá, jak veliký jest ná
rod slovanský ze mnohých větví složený, že
totiž počtem svým 80milionovým převyšuje
všechny národy země a že od Boha k ve
likým věcem jest povolán, kteréž i skutečně
provede, bude-li sobě vědom veliké a vzne
šené úlohy své. Slova tato byla jako jiskra
do mladistvé duše vhozená, která se v ní v
plamen mohútné nadšenosti pro tuto myšlén
ku rozhořela.
Stav čili míru duše své v Kroměříži,
kde studoval staré klassiky a v jejich krá
sách se kochal, líčí Sušil sám v jedné zněl
ce, kde (str. 189 Sebr. básn. z roku 1802)

praví:
Vvwsve

Kroměříži, město prostomilé,
kdež jsem kochal s života se vesnou,
kdež jsem jinoch vnikal dráhou těsnou
v člověčenstva doby starobylé.
V jaké slasti ploulo ňádro čilé
z řeckých hájin pijíc vodu přesnou!
Mněl jsem vidět krásu netělesnou,
an se spouští s nebe k mysli spilé.
Zil jsem tehdy v říši ideálů;
nežil, snil jsem; a byl sen ten slastný,
blaženějším jsem byl všechněch králů.

*) V původním textu stojí tato slova: „Ježto
pouští nerozvážný dech“. Ale z rozmluvy
se Šušilem ví pisatel tohoto nástinu, že
verš ten sotva že uveřejněn byl, Sušila
velmi mrzel a žeby jej rád byl proměnil
buď na spůsob naznačený aneb na spů
sob podobný.

ani

Z Kroměříže, kde nikdo o češtinu ne
dbal, odebral se Sušil na podzim r. 1821 do
Brna na studia filosofická, i hleděl se zde
hned seznámiti s dvěma muži jazyka českého
milovnými a z Čech na Moravu přišedšími.
Byli to piarista Dominik Kynský, professor
filologie a dějepisu na ústavu filosofickém a
Vinc. Žák, kooperator u sv. Tomáše v Brně,
oba spisovatelé čeští. Poslednější byl později
kooperatorem u sv. Maří Magdaleny v Brně,
kde spisatel tohoto nástinu poprvé Sušila
spatřil a blíže poznal. K snažným prosbám
svým uveden jest jinoch Sušil od svého strýce
a posavádního pěstouna kněze Fr. Pospíšila
k dotčenému profesorovi Kynskému, který
už tenkráte co básník a spisovatel český na
slovo vzat byl. Zde se Sušilovi dostaly do
rukou dva právě vyšlé svazky časopisu ency
klopedického Kroku, z něhož se dověděl, že
co do prosodie české utvořily se dva tábory
mezi učenci českými, z nichžto jeden hájí
prosodii přízvučnou, druhý časoměrnou. Sušil,
jenž až posavad jen přízvučnouprosodii znal
a v ní verše skládal (obzvláště o prázdninách
školních, kde se co nejpilněji spolu české
mluvnici přiučoval), počal nyní také v časo
míře se cvičiti, překládaje k tomuto účelu

některé části z Ovidia, Tibulla a Propertia.
Práce své hotové přinášíval později V. Žá
kovi a předčítával mu je vyžádav si od něho
opravy. Žák milerád se tomu s velikou tr
pělivostí podroboval. Některé z těchto prv
ních literárných prací byly v rozličných ča
sopisech vytištěny, jiné méně zdařilé ohni
odevzdány. Žák zase předčítal Sušilovi svůj
překlad „Osvobozeného Jerusaléma Torkvata
Tassa“ vyznav, že porovnal svůj překlad s
polským od Jana Kochanovského zhotoveným
a že z něho do češtiny mnohá slova přibral,
na př. hydný zz ohyzdný, brudný — ška
redý, pověv, drabiny == žebř (po drabinách

lezti), stěble z sprušle, zrubný, ozraný -=
potvorný (ze slovenčiny); dále že sám sobě
utvořil slova, jako: prakovati z z praku há
zeti, únava

ně

——

unavení;

náběry ——řásy;
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spik — spiknutí, ostnovati — ostnem bo Žák jest výborným znatelem vlaštiny a Kyn
dati, samopán.*) Proti novotám Žákovým v ský že z latinského, řeckého, irancouzského
mluvě české opíral se však Sušil všemožně i vlaského jazyka překládal básně a jiné
spolu s Kynským poukazuje k tomu, že prosaické články i spisy, aby jimi obohatil
mluva jest něco faktického, během času zrost literaturu naši, snažil se i Sušil osvojiti Si
lého a ustáleného a že nemožno staré formy znalost nejenom latiny a řečtiny, kterou už
opět uváděti, jako nemožno proud řeky zpát prvé u veliké míře měl, nébrž i novějších
ky ku pramenu původnímu nutiti. Dále upo jazyků evropských, totiž frančiny, vlaštiny a
zorňoval Sušil Žáka, že, odstoupí-li se jed angličiny, aby z bohatých literatur i těchto
nou od živé tradice ve formách gramatických, národů ve prospěch našeho českoslovanské
všeliké libovůli brána dokořán otevřena bude. ho národa těžiti mohl. Četné spisy z těchto
Nebo, doložil, kdo medle ustanoví meze, až literatur po jeho smrti v knihovně jeho na
kamby novoty jíti mohly? Důvod tento bil lezené dosvědčují, že v nich pilně čítal a
později, když Sušil už co kněz na vinici místa, kde se nějaká jemu se zamlouvající
Páně pracoval, tím více do očí, an v samém jiskra ducha vyskytla, tužkou podtrhoval,
Brně Fr. Trnka opět jinorodé opravy a pro aby jiskry ty opět snáze nalezti a ve svém
měny od Žáka odchodné do své gramatiky vlastním duchu obnovovati mohl. Německou
české uvozoval. Pošetilým snahám těmto na literaturu, pro kterou tehdáž čítanky ve ško
Moravě teprv úplně učiněn konec jednak lách uvedeny byly, znal už prvé a po vše
Moravskými Novinami přesných forem mluv chen život ke všem novým výtečnějším spi
nických šetřícími, jednak a snad nejvíce cír sům německým zřetel svůj pilně obracel. I
kevním časopisem „Hlasem“ r. 1849 od spl španělskou a portugalskou literaturu snažil
satele tohoto nástinu založeným a tenkrát. se aspoň dobrými překlady německými po
valně po celé Moravě rozšířeným. Nastinitel znati.
tohoto životopisu naučiv se češtině jedině
Tento literárný a spolu národní směr
od Sušila a založiv za jeho pobídkou „Hlas“, spojený s dobrým vychováním z domu otco
šetřil přísně jako učitel jeho Sušil přesných va chránil Sušila od všelikého poblouzení
forem mluvnických, jak se historicky byly mravného. Nebo když jiní spolužáci jeho
vyvinuly a ustálily, a v jeho šlepějích krá shánějíce se po rozkošech tělesných seděli
čeli napotom všichni kněží na Moravě, kteří při žbáncích piva a hojně popíjeli, aneb vil
tenkráte skoro jediné ze všech stavův mo ným duchem vedení za ženštinami pádili,
ravských česky psali a laiky v češtině cvi sedával Sušil u knihy a čerpal odtud jiné,
čili. I můžeť se vším právem říci, že 0 za vyšší a trvalé i nepokalené rozkoše ducho
chování jednoty písemného jazyka na Mo vní. Tento literárný a spolu národní směr
ravě s Čechy má Sušil popřední nesmrtnou byl také příčinou, že se po šťastně odby
zásluhu. Praví-li Faustin Procházka o Gela
tých studiích filosofických (která se nyní v
stovi Dobnerovi, že kritickými poznámkami ď. a 8. třídě gymnasialní konají) rozhodnul
svými ku kronice Hájkově, v dějepisectví pro stav duchovní. Nepoháněla ho k tomu
českém „mentiendi finem fecit“: může sei
žádná nouze (byltě jediným synem dosti zá
o Sušilovi tvrditi, že mocným vlivem svým možných rodičů), nébrž vedla ho k tomuto
konec učinil rozkolu mluvnickému na Mo
kroku dvojí láska, láska k církví a láska k
ravě.
národu, kterážto láska se od nyníčka celým
Kynským a Žákem v národním směru životem jeho co dvojnásobná zlatá nitka tá
utužený Sušil snažil se jim i ve znalosti ji hne a všecky snahy, tužby a úkony jeho ži
ných jazykův připodobniti. Znamenav, že vota v jeden pěkný, dobře uspořádaný a
*) Vše toto vyňali jsme z vlastních písem velmi povznášivý celek spojuje.
Toto vyvolení si stavu duchovního za
ností Sušilových, které jsme po jeho smrti |
nalezli, Pozn, spis,
. budoucí povolání nešlo docela bez vnitrného
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boje, což snadno se vysvětliti dá z velikého
břemena ustavičného sebezapírání a umrtvo
vání, jež stav kněžský ukládá a jež se vět
šině jinochův studujících a vůbec laikům ne
snesitelným býti zdá. Sám Sušil líčí tento
svůj vnitrný boj v jedné ze svých znělek
(str. 186 Sebran. bás. z r. 1862), kterážto
takto zní:
Byl jsem mlad a srdce bylo vroucí;
plápolala citů korouhev
rozchvívaná krásou sličných děv,
a hruď chtěla na věky jim tlouci.
Loučilo se se dnem slunko mroucí,
ronila se manna s květných dřev,
poklimoval sladký ptactva zpěv,
a já šel jsem s děvou krásy skvoucí.
S ní jsem nešel; zdaleka jsem kráčel,
jí se dotknout jsem se neosmělil,
avšak všechen jsem se roztetelil.
Vina-liž to? I z té jsem se svláčel,

když jsem dal se Kristu Pánu v službu,
a vzal církev v jednu choť a družbu.

Láska k národu přiměla jej k tomu, že
i tuto nejtěžší oběť, oběť sebe samého jemu
vzdal, vyvoliv sobě stav duchovní. Věděltě,
že obzvláště co kněz národu svému prospěti
může, jelikož tenkráte všickni osvícenci svět
ští na Moravě (kromě dvou: Josefa Galaše,
lékaře v Hranicích a Fr. Štěpničky, kame
ralního rady v Brně) národa našeho se stra
nili a jen několik kněží z Čech na Moravu
přibylých s moravskými rodáky knězem Fry

čajem a knězem Holáskemsi národa našeho
všímalo a k jeho duchovním potřebám pro
hlídalo.*) Sušil vstoupiv do škol bohoslov
ných zamiloval sobě pod výborným profeso
rem, později prelátem Augustinianův Staro
brněnských Cyrillem Nappem východní ja
zyky: hebrejský, chaldejský, syrský a arab
ský, z nichžto obzvláště hebrejský po celý
život velice miloval a nikdy pěstovati ne
přestal. Jelikož písmo sv. Nového Zákona
psáno původně v jazyku řeckém (kromě e
vangelia sv. Matouše, jehož však původní
text hebrejský se nás nedochoval), miloval
*) Kněz Frant. Pollášek, profesor pastorálky
v Olomouci, rodilý Moravan a spisovatel
český, byl už tenkráte dávno mrtev, Ze
mřel 4. července 1818.

Sušil také obzvláště jazyk řecký a ku do
konalému poznání jeho velmi rád čítával
starou literaturu řeckou. I s latinskou li
teraturou se rád zabýval, obzvláště o prá
zninách školních, an právě v tento čas bá
snické práce své ve filosofických studiích
započaté, na větším díle to překlady ze sta
rých klassikův, dodělal a je v rozličných ča
sopisech buď hned aneb později uveřejnil.
Jmenovitě objevily se prvotiny spisování jeho
v Dennici (r. 1825), v Poutníku Slovanském
(1826), v Kroku (1831, 1836) a v Časopisu
musejním (r. 1833). O jeho k latině lásce,
v nížto se hned také jeho láska k církvi
římské zračí, dává skvělé svědectví jeho mi
strovská znělka, v nížto starý jazyk římský
přirovnává bystřině z bradel čili ze skal
vyplynulé aneb orlovi kostilomci, an takto
pěje (str. 44. Zpěvy a hněvy. V Brně 1869):
Římský jazyk — vtělená to žula,
ustálený mohútný to hrom,
majestátný chrabrosti to dom,
bystřina to z bradel vyplynulá.
Obelisk to, jejž dlaň vládná snula,
dub to vzrostlý každou větví v strom,
ze skal vyšlý orel kostilom,
meč, jejž sudba v blesků výhni skula.

Vytrysklý to z ohně ducha pramen,
leč mu církev přitlumila plamen;
křestem církve zkrotla jeho síla.
Vestalky jej toga přiodíla.
Tudy sponu vnímáš v něm všech tonů
od vnad lyry do veleby zvonů.

Tato nevšední, skoro horoucí k latině
a řečtině láska, kteráž ustavičně ovládala
ducha jeho, uschopnila ho ku provedení vyš
ších účelů, jednak k výtečnému překládání
řeckých i latinských hymnův církevních, je
dnak ku překládání spisů Otcův církevních,
latinských i řeckých.
L. 1827 po šťastně dokončených studiích
bohoslovných v Brně vysvěcen byv na kněž
ství poslán jest co kaplan na štaci dvouja
zyčnou do Olbramovic, městysu téměřv pro
středku mezi Brnem a Znojmem, kde si brzo
získal lásku obojí strany národní, slovanské
1 německé. Ač to za zvláštní řízení Boží
považoval, že se na dvoujazyčnou štaci do
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stal, aby totiž i náš českoslovanský lid bez
pokrmu duchovního nezůstal, což se bohu
žel tehdáž na Moravě zhusta stávalo, přece
také německý lid tamější nikdy si ztěžovati
nemohl, že by mu Sušil byl méně horlivě
sloužil nežli slovanskému. Za tou příčinou
zachoval jej i lid německý v dotčené farno
sti veždy v dobré památce a dával mui v
nejpozdějších létech jeho života ještě skvělé,
nade vše pochybnosti vyvýšené důkazy své
k němu úcty a přítulnosti. Osvědčoval se
zde Sušil dle přání sv. Pavla pravým býti
poslem Páně, který se všechněm stává vším,
aby všechny pro Krista získal.
Sušil maje na paměti, že kdo nepokra
čuje dále ve studiích, anobrž co uměl, zapo
míná a jako travou obrostati nechává, že ta
kový kráčí nazpět, to maje na paměti Sušil
neopomenul nic ze svých dřívějších studií,
alebrž přidával k nim studia nová, probíraje
pilně historii Ritterovu o všech soustavách
filosofických, i blahoslavil později, vykládaje
co profesor bible sv. Pavla, sama sebe, že
se čtením historie té sám ve filosofii dů
kladně vzdělal a tím se uschopnil, ponořiti
se v hlubiny moudrosti a osvícenosti sv. a
poštola Pavla. Spolu čítal pilně církevní ča
sopisy, které tehdáž v Němcích vycházely a
čerpal z nich veždy nové nadšení pro Kri
sta a sv. církev jeho. Velmi oblíbeným čte
ním byli mu také Bossuet, Fenelon a Massi
lon, jejichžto díla v původním textu úplně
měl a jejichžto ohnivou bohonadšeností se
opět a opět duch jeho pro Boba a církev
jeho rozharával. Hned tehdáž bylo mu he
slem: „Kněz budiž učený a pobožný!“ Vů
bec nemohl pochopiti, kterak někdocelé dni
pouhým hraním v karty, šachy a jinými po
dobnými tretkami zabíjeti či mařiti může.
Tenkráte pracoval Sušilovi po boku ctih.
kněz Tom. Procházka, který posléz co ka
plan v Ivančicích leta 1859 zemřel. "Tento
školami národu svému odcizen jsa a tehdáž
panujícími předsudky pojat odporoval nejprv
národním snahám Sušilovým řka: „Slovan-.
ská matka nevychovala mne, ale macecha
ujala se mnel“ Ale Sušil jemu důrazně a
veledopadně odvětil: „Kterak mohla vycho- |

vati Vás pravá matka jsouc spoutána a 0
žebračena? Macecha však nikoli z lásky,
nýbrž ze sobectví ujala se Vás!“ Odpůrce
uznav blud svůj vešel brzo v obojí směr Su
šilův, církevní a národní a vzdělal se návo
dem jeho v mluvě české tou měrou, že ne
jenom pěkné básně v ní skládal, které na
mnoze v Hlasu Brněnském uveřejněny byly,
nýbrž i větší dílo pro Dědictví sv. Cyrilla a
Methoda sepsati a r 1853 tiskem vydati
mohl, totiž „Putování Krista Pána po svaté
zemi se stručným popisem jejím.“ Celé dílo
to nejprvé Sušil přečetl a byl Tomáši Pro
cházkovi při něm ve všem raden a pomo
cen. S ním spojovala jej po všecken život
páska přátelské lásky, s ním radoval se a
truchlil a pokropiv hrob jeho slzami r. 1859
věnoval mu ve svých „Smíšených básních“
jednu pod nápisem: „Hrob“ (str. 71.), kde
o něm s úplaou pravdou velmi pěkně a do
padně praví:
Aj růže kvetou k ozdobě
mu s Jilijemi na hrobě,
v nich v podobizně bleskotá
se obraz jeho života.

Tentýž ctihodný, přísně a skoro svatě
žijící kněz, jehož celý život kněžský nebyl
leč jednou nepřetrženou obětí pro církev a
národ, byl také příčinou, že Sušil, ač vysoce
učený, avšak velmi skromný a nesmělý, se r.
1835 odhodlal závoditi o nabytí profesorství
biblických studií Nového Zákona v Brně. I
podnikl zkoušku tu s tak výtečným a skvě
lým výsledkem, že pro učenost při ní pro
jevenou byl obdivován netoliko od profeso
rův university Olomoucké, nébrž i od profe
sorův vysokých škol Vídeňských, jimž pí
semná práce jeho ku posouzení předložena.
Uvádělť v ní z paměti doklady ze spisova
telův řeckých (Platona), anglických, francouz
ských, německých, ba i z arabštiny, kterouž
byl právě před tím pěstoval. I při zkoušce
ústné přednášel latinsky profesorům o věci,
o které ještě nikdy nebyli slyšeli, totiž 0
slovanských překladech písma svatého, počí
naje od staroslovanského biblického pře
kladu svatého Cyrilla; nebo i v těchto vě=
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cech byl už Sušil zvláštní studia filologická vaný, přece ještě vroucněji miloval církev,
prodělal.
| říkávaje slovanským alumnům: „Buďte pře
Přes to vše, ač všecky své soupeře ne devším ušlechtilí křesťané, vzorní duchovní
smírně překonal, přece nedoufal, že úřadu a pak budete snadněji i horlivými a věrnými
profesorského dosáhne. Nebo nedlouho před milovníky národa; nebo jedno bez druhého
rozhodnutím této věci byla jedna z písemných ani obstáti nemůže, ana církev není mťmo
prací jeho, jaké se tehdáž mladšímu ducho národy, nýbrž pro národy a v národech.“ O
venstvu každoročně ukládaly, od krátkozra jeho vroucí lásce ke Kristu a církví svědčí
kého posuzovatele za kacířskou prohlášena nejenom nejvelebnější pomník, jejž sám sobě
a on sám při svých kázaních pod dohlídku vystavil v mistrovských svých výkladech pí
postaven. (Vytýkalť v ní Sušil nedostatky na sma sv., nébrž i přečetné básně, jež ve sva
šeho katechismu). Na štěstí dal sobě vždy tém zápalu bohonadšenosti složil. Básně ty
samostatně jednající biskup, Ant. Gindel, jsou spolu tak výtečné, že nám nad míru
nejenom tuto domněle závadnou práci, nýbrž těžko rozhodnouti, které bychom z nich při
i svrchu dotčené zkušebné práce Sušilovy uvedení jedné na ukázku měli palmu dáti,
předložiti a pročet je bedlivým, skoumavým by se čtenář v ní co v libovonné kytce ze
okem. netoliko nic závadného, nic kacířského spanilých kvítkův uvité mile rozkochal. Jaká
v nich neshledal, alebrž obdivoval se neo vroucí ke Kristu láska plane na příklad v
byčejné učenosti pravého katolického kněze této znělce (str. 191. Sebr. básn. 1862):
na venkově dlícího. I nerozpakoval se déle
O beránku, Kriste, pasče, choti,
a jmenoval dne 20. února 1837 Sušila sku
světlo, slunce, zdroji, potoku,
tečným profesorem biblického bohosloví No
cesto, pravdo, ústo proroků,
vého Zákona. V tomto úřadě setrval Sušil
Hvězdo mořská, jenž zlé bouře krotí!
Která hruď se s Tebou nejednotí,
až do své smrti, tedy 31 let.
ta se hrouží v bídy hluboku;
V něm otevřelo se mu nesmírné pole
bez Tebe jak stádo otroků
činnosti a Sušil hojně zde těžil bohatou hři
lidstvo bídné ve propast se kotí.
vnou svou ve prospěch církve a vlasti, získav
Kromě Tebe jenom poušť jest pouhá,
si o obě neocenitelné zásluhy. Byltě učite
bez Tebe mře duše ubohá,
bez Tebe hvězd nemá obloha.
lem, vůdcem a vychovatelem duchovenstva
Ty jsi rozkoš lidstva, lidstva touha,
mladého po tak drahný čas, že většina ny
lidstva život, plesot, ráj a nebe;
nějšího duchovenstva biskupství Brněnského
kdožby Pane nemiloval Tebe?
pod ním studovavší jeho bohonadšeným du
Suďme už, s jakým unášivým a rozně
chem odkojena a pro všechno dobré, spanilé
a svaté roznícena byla. Nadšenost ta pro cujícím proudem bohonadšené řeči mluvíval
církev a vlast, která se mocným a vřelým o Kristu k žákům ten, který v nejtěžší bás
tokem slov Sušilových z jeho hrudi do mla nické formě (znělek) dovedl s takovým pla
distvých prsou žákův duchovenských přelí menem lásky o něm pěti? Litujeme, že nám
vala, vylívala se opět podobnými toky na nelze zde delší báseň „Na vánoce“ (str. 143
lid, jejž žáci ti, vysvěcení byvše na kněž Sebran. bás. 1862) připojiti, která u volnější
ství, vyučovali a vychovávali.
formě se pohybujíc a plna esthetických krás
Především snažil se Sušil žákům svým nejněžnější a nejvroucnější ke Kristu láskou
hlubokou a vroucnou lásku ke Kristu a cír oddechuje. Jak hluboký soustrastný bol vy
kvi jeho v srdce vštípiti, věda dobře, že kdo ráží se na př. v asklepiadicky složené básni
Bohu jest věren a žádných pro něho obětí „Pán na kříži“ (Sebr. bás. 1862 str. 23) v
neutíká, také národu svému věrným zůstane obrazech nejvznešenějších? Jakou svatou ve
a pro něj milerád oběti podjímati bude. lebou nese se báseň „Ku vzkříšení Páně“
Protož ač vroucně miloval svůj národ i ja (tamtéž str. 145) projevujíc vítězoslavnou
zyk tenkráte docela zanedbávaný a opovrho- | andělskou radost ? Jak hlubokým citem touhy
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odnáší se ku Kristu báseň „Povzdech“ (str.
40. Smíšen. básn. 1870), jenž začíná slovy:
Přijď mé nebe, přijď můj ráji,
přijď má záře, hvězdo má,
v Tobě duch se blahem zpájí,
v Tobě věčnou rozkoš má.

Tatéž vznešená veleba, tatéž vroucná
láska obráží se v. básních, které se ku svaté
choti Kristově, k cárkví odnášejí. Jest jich
opět veliké množství, ze kterého vyjímáme
a klademe zde aspoň dvě. Na str. 172 (Se
bran. bás. 1802) čteme:
Církvi svatá, matko moje drahá,
tužbo vroucná mojí útroby!
Jaké vedou na tě žaloby,
že jsi mornou národního blaha.
Přemnohý syn na tě mečem sahá,
sráží božské tvoje ozdoby,
kydá na tě slepé hanoby,
proti matce zuří hněvem vraha.
Což díš tomu, svatá matko moje?
Srdce mé se rozpaluje hněvem
nad té zloby nepřírodným zjevem.
Leč ty svatá! Ty máš jiné zbroje.
A ty mstíš se nad vrahovou hrozbou
požehnáním, láskou, slzou, prosbou.

Mnohem vznešenější ještě se podává
obraz církve ve znělce (tamtéž na str. 180),
ve které jediný příliš smělý tróp čili jino
znač „střepiti“ — v hromadu třepiti čili
mnoho třepení spojiti — zde co obraz val
ného vystupování a rozstupování se (kadidla)
užívaný se vyskýtá. Zní pak znělka ta ná
sledovně:

Á poněvadž není pravé církve kromě
té, která na skále Petrově od Krista vybu
dována v Římě svůj střed a závěrník čili
svorník má, tedy neopominul Sušil žákům i
lásku ku posvátnému Římu vštěpovati, uvá
děje jim na mysl, že ač několik osobností
nehodných stolici Petrovu zaujímalo, přece
zřízení její božským jest, jehož sobě vážiti a
k němuž synovskou láskou lnouti právě tak
třeba jako ke Kristu samému, jelikož pohr
dání stolicí tou jest tolik jako pohrdání Kri
stem, jenž každému křesťanů výslovně velí
(Mat. 16, 17—19, Jan. 21, 15—18), by se
klíčníkovi nebeskému a všeobecnému pastýři
veškerých duší křesťanských poslušně pod
robil. I co do neomylnosti papežovy, která
dle výkladův Fesslerových proti Schulte-ovi
jen v mezích velmi úzkých se pohybuje, klo
nil se Sušil, ač o věci té tenkráte jen na fa
kultách bohoslovných poněkud pojednáváno,
ke straně těch, kteří ji hájili říkaje ku pi
sateli těchto řádků: „Confirma fratres tuos“
jest veliké a závažné slovo, jakož i to: „Tu
es petra“ aneb: „Pasce agnos meos, pasce
oves meas.“
Ze mnohých básní, které této synovské
k Římu přítulnosti výraz dávají, uvádíme zde
aspoň dvě, jednu ze Sebraných básní zr. 1862
(str. 179) a druhou ze „Zpěvův a hněvův“
po jeho smrti r. 1869 vyšlých. Znějí takto:
Říme! O ty město veleslavné,
církve svaté věčná nádhero!
Sličně hor tě sedmero
ověnčuje k stráži neustavné.
Ty jsi žídlo spásy, ty jsi bravné
k němuž anděl chodí jezero,
k tobě se mé srdce veškero
přivinuje v lásce nevýpravné.
Sláva tobě, věčná církve skálo!
K prachům tvojim, k chrámům, k svatým,
k prahům
Jakové by srdce nezaplálo ?
Hradbo víry, nepodvratná vrahům!
Spíš se věčně pro mne zavři nebe,
nežby duše zapoměla tebe.

Církev svatá — chrám to velkolepý,
ve hvězdách má hlavu svoji skrytu,
vnitř se prýští pramen věčných svitů,
a ztad plyne v tmavé světa sklepy.
Na posvátné její na proštěpí
padá oheň denně od blankytu,
k hvězdám nebes, zbožných tužeb bytu,
neustále sloupy vonné střepí.
Základ chrámu — nepobnutá skála,
živný vzduch v něm — slavná Boží chvála,
objem jeho — obor světa valný.
Zbožné srdce jestiť oltář palný,

žertva — svatá láska; zlatá socha —
každá duše, jenž se v Bohu kochá.*)
*) Ještě krásnější a vroucnějším citem lásky
k církvi se nesoucí jest znělka (tamtéž

.

str. 187), která začíná slovy: „Úírkvi svatá,
choti přemilostná“, a kde básník praví:
Objímám tě, svatá církvi, s láskou,
s jakou dítě k své se matce toulí,
jakou kochá milenec se s kráskou.

27“
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Ach ten Řím! ten bruď mi vhloubi hlodá!
Na svaté kříž lámou na báni,

a již dýku v ňádra církvi vbodá.
Rozmohla se křivda jako voda,
vlastní syn již otce vyhání,
a to nebe přec se nesklání,
kdož tu pomoc pro vítězství podá?

Kdež jste světci! Proč tak tvrdo spíte?
Neslyšíte křiky vraha líté ?
Tisíce z vás dali za Řím krev.
Vstaňte v jev a vztyčte korouhev,
chopte meč, jenž darován byl Petru,
a zlou chasu splašte do čtyr větrů.

tou Prahu, která v národním životě jest tn
druhým Římem aneb posvátným Jerusalémem,
jemuž tudíž i svatých mravů přeje, an dí
Město svaté, veleslavná Praho!
Hlavo naše, matko, královno,
osud našich věští spravovno,
slávy naší nedobytná straho!
Jméno tvé všem Slovanům je draho,
tebe dějů našich listovno
každé srdce jesti milovno,
s tebou pojí národa se blaho.

Národnosti's Jerusalém svatý,
kím's pamětmi víry přebohatý,
Athenami's věd a umy nám,

ó buď také svatých mravů chrám,
Převznešeně a snad ještě klassičtěji 0
zkvítej v tobě doba tvého Karla
pěvá tentýž předmět znělka začínající slovy:
a mláď tvá buď věčně neustárlá.
„Stojí palác na posvátné skále — nepotká
Veleduch, jenž takovouto horoucnou a
se nikdy 8 rozpadem“ (str. 182. Sebr. bás.
spolu bohomilovnou láskou k národu planul,
1862).
V tomto duchu učil Sušil také žáky své nemohl leč jen velmi požehnanou síji roz
milovati národ, z něhož pošli. Velel jim ká sívati v úrodné půdě jinošských srdcí. Věda
zati národu, že není spásy pro něho leč v dobře, že česká biblická řeč jest vzorná, měl
Kristu a církvi založené na skále Petrově, alumny slovanské k tomu, aby písmo svaté
že národ náš bude bohatým, bude-li boha v jazyku českém pilně čítali a obsah kapi
tým na myšlénkách, že bude velikým, utlu tol jemu v témž jazyku odříkávali. Tím do
mí-li v sobě nízké vášně, že bude vladařem, cílil dvojího: předně obohacovali se alumno
bude-li uměti duchem vládnout, jak to vše vé vědomostmi biblickými tou měrou, že vý
krásně projádřil ve znělce: Jak ten národ, tečnější z nich na př. Jan Bílý (později sám
velik, mocen atd. (str. 9. Zpěv. a hněv. dr. bohosloví) o každém textu kapitolu a verš,
1869), aneb jak to ještě zřetelněji prosvítá kde text ten obsažen, udati uměli; za druhé
z těchto dvou následujících znělek, v nichž vzdělávali se v řeči, ve které příště kázati
se cit jeho národní duchem Kristovým vy a vůbec vyučovati měli, která však tenkráte
tříbený, posvěcený a uvelebený nejvíce jeví (až do r. 1848) ve školách docela bývala
zanedbávána. Když pak por. 1848 řeč česká
(str. 176 a 186 Sebr. bás. 1802):
na všech gymnas'ích moravských i pro něme
Moravan jsem, ale jsem já Slovan,
cké žáky závazným (obligatným) se stala před
matka má je sličná Slávie,
mětem,
ukazoval Sušil i těmto žákům svou
jenžto kvete jako lilije;
libost nad tím, pokoušeli-li se i tito kapito
na prsou jí mlékem jsem byl chován.
Její sad byl posud morem ován,
lám písma sv. česky se přiučovati; neboť
teď se krása jeho rozvije ;
uznával toho potřebu i pro německé alumny,
teď jak kněžna šlapá na zmije;
jelikož v biskupství Brněnském není téměř
palác slávy pro ni ubudován.
ani jedné německé štace, kde by se kněz
O má máti! žehnej svému synu,
docela bez češtiny obejíti mohl. Velmi za
jako dítě k matce z celé tužby
v dětenčí se lásce k tobě vinu.
jímav jest spůsob, jímž žáky ty pro tento
Však aj v prosbách pozdvíhám svýchrukou:
šlechetný a svatý účel získati se snažil. Tá
Slyš mě máti! Nečiň modlám služby,
zával se jich řka: „Milujete-li Krista, Pána
to by hnětlo pekelnou mě mukou.
a Spasitele našeho? Nepochybuji, že jej mi
lujete.
Chtěli-li byste také pro něho trpěti,
Týž duch vane také ve znělce, v níž
oslovuje matku a hlavu Cechoslovanův, Zla jako on pro vás trpěl?“ A když žák potá
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kal, tázal se dále: „Zdali byste také chtěl
pro něho umříti?“ A když žák (snad ostý
chavě) i tu přisvědčil, doložil Sušil: „A jak?
chtěl-li byste .z lásky ke Kristu také česky
se učiti, abyste tu onu slovanskou duši spa
sil?“ Tu ovšem byl žák německý překonán
nemoha leč též přisvědčení své vyjádřiti.
Na důkaz, jak uměl Sušil slovanské a
lumny k činnosti národní v duchu církve
buditi a pobádati, sloužiž zde příběh v Mo
ravské Orlici v č. 140 r. 1868 uvedený.
Slovanský žák, kterýž r. 1845 vstoupil do
Brněnského semináře, liboval si podle teh
dejšího spůsobu, kdy ještě ani stopy češtiny
ve středných školách na Moravě nebylo, v
řeči české zatrhovati němčinou. Byv po ně
kolik dní churav omlouval u profesora Su
šila svou nepřítomnost v kollegiu. Tento
útrpně po neduhu jeho se vyptav tázal se
ho dále, jakých prostředků k vyléčení byl
užíval. Žák netuše nic zlého odpověděl, že
si na bolavé místo vřikládal „Senfmehl.“
„Co to povídáte,“ skočil mu nevrle Sušil do
řeči. „Senfmehl, Senfmehl? což neznáte e
vangelium o semínku horčičném? Jak pak
budete jednou kázati českému lidu, neuměje
česky?“ To vyřknuv odešel hbitě s čelem
zakaboněným, žák pak zarděv se za příčinou
důtky počal s neumornou pílí pěstovati jazyk
český, aby, čeho mu Cizinská škola nedo
přála, sám soukromě nahradil. I vzdělal se
v jazyku tom a jeho literatuře tou měrou,
že jej nyní zná a ctí co slovůtného pěvce
svého veškeren českoslovanský lid, zpívaje
obzvláště ve chrámích po celé Moravě Ve
lehradské písně jeho; nebo žák tento Suši
lův není nikdo jiný než moravský náš milý
pěvec — Jan Soukop. Ale i toto zdokona
lení Soukopovo nešlo bez vlivu aspolupři
činění Sušilova, jakož vůbec vlastenecké
kněžstvo, které vyšedši ze školy Sušilovy
církev i vlast stejnou objímá láskou, po
předně Sušilem stalo se tím, čím jest. Sám
Soukop přiznává se k tomu v dotčeném čí
sle Orlice Moravské, an praví dále: „V dů
věrnější poměr se Sušilem vstoupil jsem na
potom jakožto kaplan ve Sloupě. Nemotorné
a na větším díle všeho ducha církevního

prázdné písně pohřební, které zhusta na ven
kově se zpívaly a snad místy podnes se od
zpěvují, pohnuly mne, bych se pokusil o pí
sně vhodnější, k nimžto můj tehdejší pan
farář (teď děkan) Alois Volf, vzorný to kněz
a klassicky vzdělaný hudebník, nápěvy při
činiti se uvolil. První tři toho druhu písně
poslal jsem prof. Sušilovi na posouzení i 0
pravu. Převzácným listem dne 9. ledna 1853
daným, který v posvátné vážnosti chovám,
vytknuv mi Sušil některé metrické vady,
pronesl o počátečnické práci té celkem velmi
šetrný soud. I dodával mi chuti, abych zbý
vající mi chvíle mimo povinnosti kněžské —
kteréž ovšem vždy a všude na první místo
kladl — věnoval vzdělání literárnímu, zvlá
ště pak bych pilně kul verše české. Když
jsem později do nesnadnosti skládání veršův
časoměrných si stěžoval, psal mi Sušil dne
...

P

-

v,

v

slova:
„Úsilné píle jako všady taki tu potřebí.
Což činí hudebník, když pro fortepiáno se
upravuje; ráno vstává a přehrává, odpoledne
opět přehrává, večer opět do dlouhé noci
přehrává pasáže a škály, aniž se mu proti
vnými stávají. Veršovství a pojímání hudby
v nich (verších) či vynášení hudby v nich
ukryté v jazyku našem bez mála hodno toho
jest, abychom se všelijak přičinili dostoupiti
toho vrcholu, jenž nám tuto dochoden jest.
Vím, že proslulý uutor řecký celou noc na
opravování tří veršů probděl; ten mně svítil
příklad, že jsem na tisíce hexametrů spálil,
nehned s nimi spokojen jsa a mnohý verš
mne přes dvě hodiny píle stál a síly. To
kladu proto, abyste nemyslel, že se verše
třepou jenom z rukávu, než že tu vytrvalé
pilnosti šetřiti přijde, chce-li člověk obstojné
verše, před nimiž by vytřelý sluch ucha ne

zavíral, do světa pošílati. Zruky pilné na
děje kvitne, pravil onen věštec; a vláda, po
licie a zhola nikdo nám v tom není závadou
a překážkou, abychom tu svrchované doko
nalosti nehleděli.“
Týž slovútný pěvec Moravský (Jan Sou
kop) vypravuje dále v č. 141 Mor. Orlice
1868; „Kdykoli jsem k Sušilovi do Brnaza
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celé?“
Nebo
pokládal
toznaejvět
han

vítal, bývala bez mála vždy první jeho 0
tázka: „Čtete-li pak pilně písmo svaté?“ pro kněze katolického, vědomostmi písmový
kteréžto čtení netolixo za přední pramen mi dáti se předstihnouti od leckteré ženy
vzdělanosti kněžské, alebrž i za nejpřesnější protestantky.
Ač veškero písmo svaté miloval, přece
zřídlo čistého jazyka českého na výsost schva
loval. Druhá otázka znělaobyčejně: „Máte-li byli zvláštními miláčky jeho dva spisovatelé
pak již Jungmannův slovník?“ A kdykoli svatí: Jan a Pavel. Kdykoli spisy jejich se
jsem nedostatkem prostředkův se omlouval, žáky svými probíral, šlehaly jiskry nadšeno
říkával mi: „Raději o jeden kabát méně, ale sti z ducha jeho a roznícen zápalem posvát
Jungmanna musíte si zaopatřit.“ — I neu ným rozněcoval též mladistvé duše podobným
stál, až jsem se pochlubil, že Jungmann již zápalem pro nejvyšší idey a zájmy člověčen
zdobí knihovnu mou. Mimo to naléhal vždy stva. I nebylo možná nepozorovati příbuz
na to, bych netoliko rozličné mluvnice stu nost ducha jeho s dotčenými apoštoly. Po
doval, nýbrž zvláštní píli věnoval starým če dobalť se Janovi v něžnosti a vroucnosti lá
ským knihám, z nichž jsem si za radou jeho sky ke Kristu, podobalť se Pavlovi v hlu
méně známá slova a ryze české fráze vypi bokosti, moudrosti a osvícenosti křesťanské
soval, anebo při čtení týchž kněh aspoň tuž prohlídaje ve všem ke hloubi a výši; oběma
kou podtrhoval, abych je hloub do paměti pak usiloval upřímně připodobniti se v či
si vštípil. — Zhusta a tuším nikoli ne bez stotě a neúhonnosti jak těla tak ducha. O
příčiny toužíval na ledabylost nejedněch bá jeho zvláštní k oběma apoštolům lásce svědčí
sníkův českých, kteří pro samou, jak za to nejmohútnějším hlasem úvody k výkladům
mají, genialnost lepé „formy druhdy pranic jejich svatých písem. Úvody ty jako u vy
nedbají — a přec „buď jak buď,“ říkával, tržení ducha psané předstihují neobyčejnou
„nepostačí na krásný šat pouze pěkná látka, esthetickou krásou, vysoko horujícím ducha
alebrž i kroj vytříbený a vkusný.“ — „Co vzletem a smělými poetickými obrazy všecko,
hudba bez taktu, to verš bez rythmu,““ říká cokoli od jiných o těchto velikých P áně slu
val též líčiteli jeho života, narážeje na ne hách psáno neb vykládáno. Tentýž oheň
místné míchání časomíry s přízvučnou proso nadšenosti a lásky, tentýž hluboký cit ob
dií, jakéž se zhusta u novějších jambicky divu vyráží také z klassických znělek, kteréž
oběma miláčkům věnoval. Ve sbírce po jeho
veršujících básníků vyskýtá.
Jako u Jana Soukopa, tak naléhal u smrti pod nápisem: „Zpěvy a hněvy“ roku
všech žáků svých na to, aby pilně čítali 1869 vyšlé nalezáme tři znělky ku poctě sv.
knihu všech knih, písmo svaté, jež (ve znělce Jana a čtyry na počest sv. Pavla, ze kterých,
str. 181. Sebr. bás. 1862) velebí co „zahradu an všecky jsou cenou sobě rovny, jednu na
zlatoštěpou, v níž kvetou neuvadlá kvítka, ukázku zvoliti nám velmi trudno jest. Kla
co knihu, v mížkaždá strana — nebesa jsou deme zde aspoň tyto:
lepá, kde vanot Páně v listu každém šepotá,
Svatý Jan — to videc věčných světů,
kde smysl řeči jest tůní nedopadlou a ob
názorce to božských ideí,
sah sloupem svět tento v bytu těpajícím (ne
klíčník jest to rajských dveřejí,
soucím). I končí:
před ním složil cherub meče přetu.*)
Co kde národ našel, vydal, spřádal,
co kde z pravdy, dobra, krásy skládal,
proti písmu stínem jest jen stínu.
Kdo v němjadá (hloubá), ten dlí Pánu v klínu,
Božího on srdce tlukot slýchá,
zná, jak mluví, myslí, kochá, dýchá.

Protož i každého jej navštivivšího kněze
tázával se řka; „Pročetl-li jste již písmo sv.

K zdroji bytě**) v smělém vnikal vzletu,
v Serafův tam chodil šlápěji,
nebešťané v každém kročeji
snášeli mu všechnu krásu květů.
*) přet neb přeta — hrozba.
**) Ta byť — das Šeyn, jak Šafařík v termi
nologii vědecké položil; jádro jestot ——
das
Wesen (substantia) der Wesen (entium).
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Ano Bůh sám zdvih jej do své říše
a dal zřít mu v nejtajnější skrýše,
by nám vzkřísil zhaslé ohně v ňádru.
Kdo v něm čte, ten k jestot vniká jádru,
dme slast ráje, ssáje věčné vůně,
žije v nebi, bydlí Bohu v lůně.

Oceane, kdož ti
Ve výši kdož
V jasnu tobě,
V kom hloub s

roven v hloubi?
tobě, blankyte?
slunko světité ?
výší, s délí šíř se snoubí?

Kdož ten výkvét svrchované chlouby,
jenž měl v duši nebe celité,
a v ráj zménil pouště píščité,
v němž cnot loubí kvetlo prosto zhouby?

Stoulím, ždám; kam mysl hne se žedná,
odevšad zní odpověď mi jedna:
v Pavlu vesmír skvěl se do bezedna.
Duše hora, cit byl mořská tůně;
leč jen perly květly v jeho lůně,
sám žil srdcem na věčitém trůně.

.—

ských a jejich kolonií v jiných dílech světa
právě na této poctě se zakládá a že ctění
Marie jest nejhlubším organickým základem
vyššího národního života, jemnějších a ušle
chtilejších mravův, germanské, romanské a
slovanské poesie, romantiky a rytířství, vůbec
všeho vyššího života národův křesťanských.
Ký div, že Sušil maje vše to na paměti sy
novskou úctou a láskou Inul k nebeské Ma
teři, že jí v četných básních uvíjel libovonnou
kytku z nejspanilejších kvítků, z výpuků to
tiž vroucných citů své úcty a dětenčí přítul
nosti k ní. I nemožno nám nepostaviti zde
aspoň tu nejkratší z těchto básní, která spolu
v jedné z nejtěžších forem básnických (ma
kama) se pohybuje (str. 68 Smíšen. básn.
1810):

Víš Maria co jest?
to nebes ratolest,

Co pravý katolík ctil také Bohorodičku
to věčné bláhy věst,
a oslavoval ji v přečetných básních. Vědělt, |
to lidstva touha po Bohu,
že pocta Mateři Páně vzdávaná také k je
to záře v temnou oblohu,
to toucha světa líbezná,
jímu božskému Synu se odnáší a nutným
to věčná píseň vítězná.
doplňkem svrchované pocty Kristu dlužné
To lidské mdloby rosa,
jest; vědělť a uvážil, že i sami osvícení pro
to dějův světa osa,
testanti pro veliké, podivné anevystihlé věci,
to líbý rajský květ,
©
to všechněch krásot svět,
jež učinil jí Hospodin, Bůh mocný, ji co
to nadandělská nevina
předmět obdivu, úcty a milování ve svých
a všechněch lahod květina.
básnických spisech vystavují, jako na př.
A víc-li si to rozvineš,
Jean Paul, Novalis, Schlegel, Herder, Schwab,
tož citem slasti rozplyneš.
Kosegarten, Uhland a jiní, a že opět jiní
protestanti ve svých prosaických spisech,jako
Kdo s takovým zápalem oslavovati uměl
na př. Aug. Haxthausen (ve spisu „Trans Marii Bohorodičku, nemohl leč spolu nadše
kaukasia'“) kultu či ctění Marie, Bohorodičky, ným býti chvalořečníkem ctností jejích, pře
význam světodějný připisují tvrdíce vším prá devším „nadandělské“ její neviny a čistoty,
vem, že pocta Marii vzdávaná jest vlastním jak ji sám byl pojmenoval.
1 velebil tuto ctnost nejen ve mnohých
a nejhlubším základem emancipace žen ili
vyššího a s mužem stejně oprávněného po básních, jako na př. v překrásné znělce „Li
stavení ženského pohlaví v životě socialném, lie, vy děvy miloskvoucí“ (str. 179 Sebr.
že romantická a jako rytířská úcta, která se bás. 1862), nébrž kladl důrazně na ni váhu
u evropských národů ženskémupohlaví vzdá u bohoslovcův, žákův svých, schvaluje jim
vá, na tomto ctění Marie se zakládá a v při vykládání slov Páně Mat. XIX, 11. 12.
něm svou nejjistější záruku má, že jakási a slov sv. Pavla I. Kor. VII, 32—306. uná
rytířská povaha, která v úctě a šetrnosti ku šivým proudem bohonadšenosti ,„onu obětov
dotčenému pohlaví se zračí a také u pro nost, onu odřeklost světa a pochotí jeho,
testantských národů senachází, u těchto jen onu obvýšnost mysli a onu nebeskou po Kri
zbytkem z dobrých časů katolických jest, že stu a Bohu toužebnou povahu;,“ která jest
převaha Evropy čili jeho národů křesťan podstatou kněžské panickosti, jížto církev
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na svých sluhách žádá. I dokládal, že právě
v ní záleží nejvyšší šlechtictví kněžské čili
nejvyšší ušlechtilost kněžské mysli a že „Kri
stus přibyv na zem založil nový řád a spů
sob panenského i panického života, aby v
nebesích byv od andělů chválen i na zemi
anděly ctiteli svými míti mohl.““ V rozho
voru pak s laiky zastávaje bezženství kněž
ské, říkával: „A co pak dělati mají tisíce a
tisíce vzdělaných a dobře zvedených ženštin
které se provdati nemohou? Co dělati mají
tisícové manželův, kteří v manželství žíti
musejí, jako by nebyli v manželství, poněvadž
jedna strana manželská jest ustavičně chorá
a nemocná? Nebylo-li by zrušení bezžen
ství kněžského tolik, co hlásati nemožnost
zdrželivosti a oněm osobám dovolení dávati
ku smilství a cizoložství, poněvadž kněz sám
se zdržeti neumí a nechce? Jak ale hned
pookřívá a tuží se srdce takových osob, ví
dajících kněze neúhonného , an totéž jho
zdrželivosti a sebezapíravosti stále a zmu
žile nese?“
Proti těm však, kteří o zrušení bezžen
ství kněžského žádostivě stojí, dí ve znělce
začínající slovy: „Dej nám ženy milé! nebes

Pane!“ — ku konci takto:
Prosbyhříšné nerač vyslechnout (Pane).
Ci jich srdci není cérkev dosti,
jejíž krásu nelze obsáhnouti?
(Sebr. bás. str. 174. 1882).

Za největší blaženost svou pokládal,
vyučovati a k této andělské ctnosti navozo“
vati žákovstvo kněžské; i bolestil náramně,
stranila-li se mládež v tom kterém roce po
dokončených studiích gymnasialních u veli
kém počtu stavu kněžského. Obojí cit vy
slovil ve dvou znělkách, které nejzřejměji
dosvědčují, jak mohútným ohněm nebeské
lásky uměl rozněcovati mysli mladistvé a
zachvívati celou útrobou čackých jinochů.
(Sebr. básn. str. 173 a str. 187):
Toť má bláha, učit mladé kněží;
v svatém s nimi s slastí plápolu
do posvátných sstoupám do dolů,
z nichžto zlato pro církev se těží,

Při nadějné nejde při mládeží
o skytání bídných klamolů,
všecko na svatého úkolu
na ponětí nejvnitřnějším leží.
Bratři milí! Zdrávi buďte v Bohu!
O kéž vám jak Seraf mluvit mohu,
by hruď vaše zcela Bohem vzplála.
Buď váš život jedna Boží chvála,
slastí Kristus, tužbou ctnosti krása,
chotí církev, a mzdou lidí spása.

Proč se břemen církve svaté straníš,
čáko vlasti, milá mládeži ?
Bojíš-li se, že si otěží
svaté kázně bláhu svoji zraníš ?
Pochotěm se světa zhola maníš,
plováš jenom k pohod nábřeží,
srdce tvoje k Bohu netěží,
nynějším se modlám mrzce klaníš.
Kněžství kámen, a svět jest ti růže;
zpohanělo-liž tvé zcela ňádro ?
Zisk-li jen a pochoť jest tvé bůže?
Zbadej hlouběj věci trest a jádro;
kněžství kámen, leč ten tobě v skonu
změní v choť se, jak Pygmalionu.

K ostříhání lilia panické čistoty opako
val žákům přečasto své heslo: „Kněz budiž
učený a pobožný! Pilnými studiemi,“ do
kládal, „kněz netoliko se obohatí vědou pro
jeho stav potřebnou a čestnou, nébrž vystříhá
se také zahálky, matky všeliké nepravosti a
; polštáře satanova. Jsa pobožným, nebude po
světě a jeho tělesných rozkošech bažiti a
příležitosti k nim sám svévolně vyhledávati,
nébrž toužiti bude stále po Bohu a kochati
se v krásách choti Kristovy a opírati se o
pomoc Toho, ode kterého jedině všeliká po
moc, síla a nejpevnější opora pochází“ K
ostříhání dotčeného lilia čistoty kněžské horlil
Sušil při každé příležitosti proti teoretické
mu a praktickému materialismu i doličoval
obvýšnost důstojnosti lidské nejskvělejšími
barvami, jak o tom svědčí tato překrásná
znělka (str. 190. Sebr. básn. 1862):
Člověče, ty krásný malosvěte,
všehomíra sličný obraze!
Dvojí svět se v tobě přeblaze
v jednu sponu přemilostně plete.
Tvory všechny touha tajná hněte;
v míjelivých podob úkaze
po věčité dychtí povaze;
v tobě jim všem vesna spásy kvete,
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Hora's na dvou světův na pomezí,
jejíž patu ten svět nižší vězí,
jež však stápí v nebesích své témě.
Chrám jsi mírů pro všech tvorů plémě,
přístav na dvou světův na okřidlí;
zda i stan jsi, v němž Bůh s láskou bydlí?

K roznícení oné čisté lásky, kteráž je
dině v Bohu co v nejvyšším dobru se ko
chá a pro něho mileráda jho úplné zdrželi
vosti podniká, mluvíval často žákům o obě
tovné lásce Kristově k nám a o obětovné
sebezapíravé lásce sv. Jana a sv. Pavla ke
Kristu a mluvíval o této lásce s takovým
zápalem, že sám při tom vyléval slzy a ku
podobným projevům citův čisté lásky k Bohu
1 srdce žákův pohýbal.
Slova jeho s tím větší váhou na srdce
jinošská dopadala, an je také vlastními skut
ky podporoval. Bylo vůbec známo, že z rána
záhy vstává a obětovav Bohu prvotiny dne
v modlitbách, hned ku práci duchovní zase
dává a v ní až do večera s malou jen pře
stávkou pro snídaní a oběd vytrvává. Mlu
villi tedy Sušil o pilnosti a vychvaloval-li
pracovitost, měla slova ta velkou váhu, an
je podporoval vlastním příkladem. — Jídá
val toliko dvakrát za den, totiž ráno a v
poledne; na večír zdržovával se, jak líčitel
těchto věcí co důvěrný druh jeho po 18
let
pozoroval, ode všeho jídla a pití. Po celý
život svůj píval jen vodu (vyjma několik ka
pek vína při hostinách slavnostných, ku kte
rým pozván byl a jichž se straniti nesměl).
Teprva v posledních dvou létech, kde mu
chuti k jídlu značně ubývalo, přimíchával
vodě při obědě několik kapek vína. Mluvil-li
tedy o střídmosti a střízlivosti, byla slova
jeho tím závažnější, an každý věděl, že také
u věci této sám jest vzorem. Mluvěo stříd
mosti neopomíjel žáky duchovenské upozor
niti na zlou povahu lidu našeho na Moravě,
že se rád oddává hýřivosti a umí-li sobě
vydělati peníze, že neumí prostředkem spo
řivosti je také zachovati a rozmnožiti. [ na
pomínal snažně žáky, aby budouce postaveni
ve správě duchovní náš lid na tuto mornou
hlízu, která jej dusí, upozorňovali a jej z
této duševné nemoci vyléčiti usilovali, —

Že lilium kněžské čistoty své úzkostlivě
chrání, o tom každý věděl a nikdo, jenž blíže
jej znal, o tom nepochybuje, že lilium to
neporušené a neposkvrněné s sebou do hrobu
vzal. Nenavštěvoval žádných domů kromě
domův Páně a školy. Toliko do fary Ko
mínské u Brna se mnou ob čas zavítával,
aby ve společnosti tamnějšího jemu velmi
milého faráře, Tomáše Šembery, výtečného
kazatele a dobrého českého spisovatele, po
někud pookřála nějakou práci literárnou jemu
uložil. — Nikdy nezprznila ústa jeho nějaká
lež aneb pomluva, álebrž komusi, který ve
společnosti jeho na pranýř vystavoval po
klesky těch, v jejichž domácnosti sám mno
hých dobrodiní požíval, dal ostrou důtku
před celou společností řka: „Styďte se na
pranýř staviti lidi, jimž k dikům povinen
jste.“ Lsti a přetvářky neznal; miluje však
pravdu a přímost povahy, zachovával s ob
divuhodnou přísností také křesťanskou mlče
livost a opatrnou v mluvení zdrželivost.
Byltě co kaplan v Olbramovicích náramně
uražen od vysoko postavené osoby, která se
v prchlivosti na nejvýš surovým činem (po
ličkem) jeho tváře byla dotknula. Ačkoli
pisatel těchto řádků 18 let co nejdůvěrněji
se Sušilem každodenně dvě i tři hodiny ob
coval a o této osobě často s ním rozmlou
val, přece z úst Sušilových nikdy nic 0 tom
nezaslechnul a teprv po smrti jeho dověděl
se o tomto surovém činu z úst docela spo
lehlivých. Šetřil pak Sušil pána toho, který
se ho v obvyklé prchlivosti své pěstí byl
dotknul, proto, že tento přenáhlení svého
rychle litoval a všemi možnými důkazy úcty
a lásky křivdu tu odčiniti hleděl, neopomí
jeje Sušilovi i v nejpozdějších jeho létech
dávati nové důkazy této úcty a lásky.
Veliká byla též jeho štědrota k chudým,
jimž bez rozdílu národnosti prokazoval do
brodiní. Když starosta německé jednoty ka
tolické v Brně, kupec to německý, oslepnuv
brzo potom se svou rodinou u veliké bídě a
nouzi se octnul, uštědřil mu Sušil najednou
padesát zlatých stříbra k tomu účelu, aby
manželka nešťastného aspoň nějaký malý
obchod provozovati mobla, i neopominul také
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nápotom rodinu tu podporovati. Jiné pak
chudé rodiny, které se jinak veřejně žebrat:
styděly, posílaly k němu každého týhodne
toho kterého člena svého pro dar, jehož jim
Sušil stále uděloval podle evangelického pra
vidla: „Ať neví levice, co pravice dala;“
nebo dovídali jsme se o těchto darech ni
koliv z úst jeho, nýbrž z úst členův dotče
ných rodin. — Jak málo srdce Sušilovo na
pozemských statcích lpělo, toho jsme nej
zřejmější důkaz pozorovali r. 1852 dne 23.
září, když v Brně veliký požár vznikl, jímž
i věž kostela sv. Maří Magdaleny shořela,
odkudž jiskry zapalující i do dvoru kláštera
minoritského zalítaly, v němž právě Sušil
bydlel. Všickni ostatní bydlitelé budovy té
snášeli nábytky své z prvního poschodí do
přízemí dobře klenutého, i popisovatel této
věci co sousední spolubydlitel Sušilův v klá
šteře to učinil; toliko Sušil nechal všech
nábytků nepohnutě státi a pamatoval jediné
na zachování svých přemnohých a veledra
bocenných rukopisů, mezi nimiž 1 národní pí
sně moravské byly, které jinak na vždy ztra
ceny býti mohly. Na štěstí přiběhl k Suši
lovi redaktor Hlasu Brněnského, velezaslou
žilý Fr. Pojmon a složiv rychle rukopisy ty
v plachtu odnesl je spolu se Sušilem do bytu
odtud dosti vzdáleného a bezpečného, jenž
náležel vysokor. p. hraběti Sylva-Tarouccovi,
horlivému to a velmi štědrému podporova
teli všech ušlechtilých národních snah, k ně
muž se vůbec všecko národní kněžstvo utí
kalo, v jehož bytu se i vědecké přednášky
jako v nějaké akademii konávaly a jenž až
podnes svůj byt ke schůzkám výboru Dě
dictví propůjčuje, kterémužto ústavu hned
při jeho vzniku tisíc zlatých stř. věnoval.
V jeho bytu uložil i Sušil své rukopisy vo

laje jako onen mudrc starého věku: Omnia
mea mecum porto, i cítil se šťastným, že
aspoň, jak se v okamžení tom domníval,
tyto poklady uchránil. Než prozřetelnost
Božská postarala se o to, aby zhoubný
živel
ani nábytkův jeho se nedotknul.
Sušil miloval též skromnost a tichý,
klidný avšak velečinný život: jsa povahy
více nesmělé u veřejnosti nikdy nevystupo

val a po hodnostech a vyznamenáních nikdy
nebažil, anobrž jich se i bál. Protož měli
přátelé jeho pernou úlohu, chtíce jej po
hnouti, aby přijal rytířský řád sv. Anny II.
třídy, jejž mu císař ruský při slavení jubilea
tisíciletého trvání říše ruské 1. 1863 byl u
dělil. Vůbec podobal se celý život jeho či
stému, klidně tekoucímu potoku, který vine
se lukami, zavlažuje břehy a je ve spanilé,
utěšené kraje proměňuje.
Největší pak ozdobou bohoslovných škol
Brněnských byl Sušil proto, že vynikal nade
všechno duchovenstvo českoslovanské svou
literárnou činností. V ní zračí se provedena
ona vznešená myšlénka, která co řídící hvě
zda po celý život jej vedla, a všechny ostatní
myšlénky, city, tužby a činy jeho ovládala
a prozařovala, láska totiž k církvť a vlasti.
Co se týče spisovatelské činnosti jeho
bohoslovné, ta se nejprvé zračí ve vydání
„spisův svatých otcův apoštolských“ jež ob
šírným úvodem a potřebnými výklady opa
třené poprvé 1. 1837, po druhé 1. 1849 vy
dal, v poslední době podle nového řeckého

rukopisu od Tišendorfa nalezeného předělal
a ku třetímu vydání připravil. Dále se zračí
tato bohoslovná spisovatelská činnost jeho
v překladu sv. Justina s obšírným úvodem
a s potřebnými výklady, kteroužto práci už
drahně let v rukopisu choval a po sobě zů
stavil. Nejvíce a nejskvěleji však ozračuje se
činnost jeho v obšírných „výkladech celého
písma svatého Nového Zákona “ kteréžto vý
klady jakož i dvě svrchu dotčená díla Dě
dictví sv. Prokopa v závěti své odkázal. Z
výkladů těchto vyšlo ještě za jeho života
čtvero evangelií. Že Dědictví to u vydávání
ostatních částí práce Sušilovy statně pokra
čuje, slouží ctitelům zvěčnělého S. k veliké
radosti a útěše. Jest to práce svrchovaně
dokonalá a přeutěšilý výplod třicetileté píle,
jakýmž žádný kmen slovanský, ba ani fran
couští a vlaští bohoslovci se vykázati nemo
hou. Jsou zde jako v jednom. ohnisku sou
středěny všechny jiskry ducha, které Bohem
osvícení veleduchové všech křesťanských sto
letí o těch neb oněch místech písma svatého
na jevo pronesli; jsou zde jako v jeden sklad
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Snešeni všickni pokladové bohaté bohoslovné
učenosti Sušilovy, vane zde občerstvivý a
posvětný vánek Ducha sv., kterýž jej samé
ho ovíval a občerstvoval, plane zde vroucí
láska ke Kristu a církvi, kterouž sám há
ral; a tím i nyní žije a působí v našich my
slech a působiti bude požehnaně i v myslech
pokolení příštích nesmrtelný Sušil. Smělý
vzlet básnický, živá a ušlechtilá, tytýž poe
tická mluva, přebojnost jisker duchovních
všude vyšlehujících, ryzá a svrchovaně vy
tříbená i zdokonalená a obohacená řeč do
dávají výkladům těm zvláštních půvabů.
Do tohoto nikdy nevadnoucího věnce zá
sluh o bohoslovné spisovatelství české, v
němž také cestu k vědecké terminologii bo
hoslovné razil, přivil Sušil ještě jedno roz
tomilé kvítko, totiž překlad „hymnův cár
kevnéch“ latinských i řeckých s udáním skla
datele každého hymnu a s četnými výklady
jednotlivých méně jasných veršů. Poprvé
vydal perly tyto 1. 1846. V druhém opra
veném a rozmnoženém vydání vyšly jeho
Hymny církevní 1. 1859 v Brně. I tento
překlad jest výtečný a všestranně dokonalý.
Na důkaz stůjž zde aspoň začátek jeho klas
sického překladu jedné z nejvýtečnějších
písní církevních: Stabat Mater, kde v pře
kladu tytýž i čtyry slova ve dvou čtyrsto
pých verších se rymují a kde dokonalost
téměř nejvyššího stupně dosahuje, převyšu
jíc formou i původní latinský verš, kde jen
tři slova a to jen jednou ve dvou verších se
rymují.
Stála truchlá v bolné ráně
podle kříže matka Páně,
když Syn její na něm pněl;
duši její přeubohou,
žalostivou pro strast mnohou,
přeostrý meč otevřel,

Ó jak smutna, zkormoucena
byla Máti oslavená
, Byna svého pokutou.
Ó jak mdlela, jak se chvěla
a jak tlela, když Ho zřéla
muku strádat překrutou,

Kdož by ronit pláč se styděl,
kdyby matku Páně viděl
takým hořem schvácenou!
Kdož by ostal prostým bolu
milou máteř vida spolu
se svým Synem strápenou atd.
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Mimo to psával též veledůležité články
(na př. o bratřích Páně) a vzorné básně do
Hlasu (církevního časopisu v Brně) a už r.
1827 také články do časopisu katolického
duchovenstva. Poslední článek jeho v tomto
časopisu jest kritika vuského katechtsmu.
Mnoho let pořád po sobě běžících vykládal
v katolické jednotě Brněnské životopisy sv.
Otcův cárkevních a obsah jejich spisů. Roku
1850 byl s p. hr. Bedř. Sylva-Tarouccou a
několika jinými národními kněžími hlavním
zakladatelem Dědictví sv. Cyrilla a Methoda.
V bytu veleušlechtilého právě jmenovaného
p. hraběte (jenž všemožně o to usiloval, aby
se Moravě tím stal, čím se Čechám stali

děd a strýc jeho: hrabata ze Šternberka,
František a Kašpar, spoluzakladatelé Musea
českého) byla první schůze národního kněž
stva k založení dotčeného Dědictví a Sušil
jednomyslně vývolen byv za starostu tohoto
literárního spolku uvázal se milerád v práce
pro Dědictví nově zaražené, těše se nesmírně
z toho, že nyní církevní a národomilovný
vliv jeho do všech vrstev národu, ano i do
poslední chatrče nuzákovy zasáhati bude,
což se bohudík v brzku při rychle rostoucím
počtu údův (teď jest jich přes 13.000) velmi
utěšeným spůsobem uskutečnilo. Pilně čí
tával rukopisy pro Dědictví určené a kde
pro týž ústav literárný přeložil z řeckého
Flavia Josefa o válce židovské, kterážto kniha
od nekřesťana, totiž od žida původně psaná
jest jako doplněk dějin biblických Nového
Zákona, ana dosvědčuje, že všecko, cožkoli
Pán o zkáze Jerusaléma se slžami byl před
pověděl, do litery se vyplnilo.
Než dvé krásek spanilých ovládnulo
stánek duše Sušilovy, jedna pošlá z výšin
nebes a druhá zemská. O nebeské — totiž
církvi — kterak pro ni ústně i písemně pů
sobil, jsme doposud skoro výhradně mluvili,
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jenom jako mimochodem o jeho činnosti na
národu roli dědičné podotýkajíce. Zbývá
nám tedy o krásce zemské čili o lásce jeho
k vlasti a národu vypravovati, abychom do
líčili a dovršili obraz jeho života, jenž co
krásný meteor ve tmavošedé, přesmutné noci
národní sevřenosti nám svítil a nachovými
paprsky zlaté v Bohu zakotvené naděje nás
potěšoval a obradovával. Co pravý násle
dovník sv. Pavla, jenž miloval národ svůj
a v nesmírnosti lásky té pro jeho spásu i
na smrt a v zátratu dán býti hotov byl (k
Rím. IX. 3.) miloval i Sušil horoucně svůj
národ a láska tato nepokalená žádným pří
měškem pohanského národomilství popohá
něla jej ustavičně ku práci, aby národ sní
žený, z něhožpošel, pozvednul a jemu vše
možně prospěl. Jako vděčný syn s něžnou
láskou toulí se k matce, s ní pláče, s ní se
raduje: tak Inul i Sušil synovskou láskou k
vlasti a k národu, sdíleje s ním věrně vše
cky strasti a slasti, jásaje nad každým jeho
pokrokem a úspěchem, a truchle v nejhlubší
útrobě srdce nad každým jeho ponížením a
jemu ukřivděním. Jakým plamenem vyráží
na příklad horoucí láska Sušilova k vlasti
a k českému jazyku co mateřské mluvě
jeho z těchto dvou znělek (Zpěvy a hněvy

RO strana 77. a Sebrané básně 1802 str.
180):
Vlasti má, kdež jest tvá sláva skvělá?
Kde tvůj břečtan, kdež jest berla tvá?
Jaký osud sudba tobě tká?
Jaká kletba nad tvou hlavou zněla?
Vidouc jizvy vůkol tvého čela,
jež ti sudba ustrojila zlá,
duše v hloubi celým smutkem lká
a se s tebou klade do popela.

Jak z ruk tvých mám snít tvá těžká pouta ?
Jak tě sprostit urputného žrouta,
co ti jádra hlodá jak zlá káně?
Zachovávej v skutcích zákon Páně,
přijde Herkul, protkne káni střelou,
vrátí slávu dřívější t1 celou.

Mluvo milá, hudbo velesladká,
krásy ducha sličný výdechu,
jižto z mládí v libém úsměchu
vlíbala mně milovaná matka!

Tvojich kroků chůze milopadká
tuto vane slastnou potěchu,
tuto opět v ručím pospěchu
bouří z prudka chodů tvojich zvratka.
Ducha hloub tvá, ucho hudba jímá,
v libém proudu harmonie tvojí
Zefyr šepá, bouře divá hřímá.
Zvuk tvůj milý s pradědy nás pojí;
zrcadlem jsi mysli dávných otců,
nejdražším jsi jměním domorodců.

Zcela podle pravdy líčil lásku tuto Su
šilovu k vlasti a národu slovůtný žák jeho
vd. p. kanovník Vyšehradský Kulda při od
halení pomníku jeho r. 1871 řka: „Ó jak
upřímně a pravdivě miloval Sušil vlast svou
a národ svůj! Jak truchlil před třiceti a
dvaceti léty nad prabídným stavem národa na
šeho českoslovanského! Jak bědoval nad
každou křivdou jemu činěnou! Jak se ra
doval z každého i sebe nepatrnějšího zjevu
národního procitnutí u jednotlivců, v rodi
nách a ve společnostech. Jak jej oblažoval
každý pravý pokrok národní v rolnictví, v
řemeslech, průmyslu, v obchodu, v literatuře,
ve vědách a umění! Jak radostně vítal v
zárodcích těch šťastnější a slavnější budouc=
nost milovaného národa našeho! Jak po
učně porovnával přednosti a nedostatky ná
roda českoslovanského s národy pokročilej
šími a šťastnějšími! Jak chválil lid náš,
pokud sobě vážil zděděných zvyků, obyčejů,
krojů, písní a dobrých mravů? Jak bědoval
nad těmi, kteříž předkům svým odcizovali
se? Jak se lekal každého podniku nepřá
telského, směřoval-li k odnárodnění a tudyž
k záhubě lidu? Jako dnes Sušila vidím a
slyším, když jsem mu jednoho dne dával
zprávu, že v jisté dědině nová škola založila
se; on, jemuž na pokroku, na vzdělanosti a
na osvětě pravé v lidu tak velice záleželo,
s hlubokým povzdychem odvětil mi: „Za
nynějších poměrů snad nový nástroj k od
národňování! Raději žádných škol nežli školy
protinárodní!“ Takové odnárodňování ško
lami dálo se od r. 1850 valně na Moravě
zvláště v osadách slovanských na rozhraní
živlu českého a německého, dále v městy
sech a městech moravských s obyvatelstvem
slovanským, k jehož odnárodnění vším úsi

Ášý
Jím od nástrojů germanisace pracováno. Nad | apoštolům národu našeho (Cyr. a Met.) při
tímto vražedným dílem odpůrců našich ovšem vinulost do srdce vštípiti a Vás lásku ku
národomilovné srdce Sušilovo krvácelo, úlevy přirozenému jazyku s vyšší láskou k církví
hledajíc svému bolu v četných truchlozpě svaté spojiti naučil. Napotom vzdávám díky
vích, jako na př. ve znělce (Sebr. bás. 1862 za lásku a čest přípisem vyjevenou, jížto
str. 192), v nížto vlastní hluboký zármutek zasloužiti má neustálá péče bude. Přidám-li
svůj přirovnává velmi krásně ohromným na ještě prosbu, abyste v posvátné horlivosti
hlavě Hostýnské nevídaným mhlám a hojné neoblevovali a lásky svojí k církvi a k vlasti
proudy slzení svého nad tím, že dobrosrdečný neunavným sebe vzděláváním, ušlechtilými
ale lestnými národovrahy svedený lid česko mravy a dokonalým-povinností svojich plně
moravský svoluje sám k zařízení škol proti ním dokazovali, doufám, že prosba ta z u
národních, připodobňuje veliké vyplakané přímného srdce pocházejíc u Vás s oslyše
řece čili lijáku, v nějž se ony ohromné ním se nepotká.“ List tento zachovali ctih.
mhly proměnily, řeč pak cizou macoše při pp. alumnové Olomoučtí co drahocennou pa
rovnává.
mátku a v č. 9. Hlasu Brněnského z r. 1868
jej uveřejnili s dodatkem: „Dověděvše se ze
Jde hlas kolem jako smutná hrana
ď. čísla Hlasu, že Dědictví sv. Prokopa letos
po celé mé vlasti Moravě;
podobiznu a obšírný životopis předního theo
slyší Hostýn, a aj po hlavě
logického učence našeho národa vydá, nad
vystoupá mhla jemu nevídaná.
míru jsme se potěšili; vždyť Sušil i naše
Žalost zní z úst jemu jako hana,
pokynuje horám zalkavě,
bohoslovce v srdci nosil, i naše předchůdce
až pak jemu v němé zádavě
ku posvátné lásce, jížto sám háral, vybízel.“
ulevila řeka vyplakaná.
Ušlechtilému přání, by tento list v životo
Horo svatá! Čeho strastně želíš?
pisu
jeho nebyl mlčením pominut, jsme mi
Posud zřel jsem v toku tvém znak slasti,
lerádi a s vroucným díkem tuto vyhověli.
a ty mně v něm Žalost zříti velíš,
Ale ovšem, měníš cit dle vlasti;
Nejskvělejším pak důkazem jeho lásky
misto matky k macoše lid klone,
k vlasti a národu jest veliká sbírka jeho
div-li že tok pláče s tebe vone?
„Národních písní moravských.“ První malou
Touto láskou veden hned při zásvitu sbírku písní těchto vydal už r. 1835, druhá
prvních ranních červánků národního života následovala 1. 1840. Velká pak sbírka těchto
každou českou knihu kupoval a do každého spanilých kvítků z moravských luhů vyšla v
časopisu psával, společníkům svým chvby rocích 1853—1860. Třicet let chodil po
jazykové v písmě i v mluvě pečlivě opra Moravě ode vsi ke vsi, sbíraje duchovní
voval, mladším pak přátelům a ctitelům svým, květy národních písní, aby z nich uvil krá
kteří k němu co ku patriarchovi Slovanstva snou, libovonnou kytku podanou světu na
vzírali, důrazně kladl na srdce pilnou po obdiv a ku zvelehení národa svého a spolu
třebu a nezbytnou povinnost obětovné a ne aby básníkům a hudebníkům národním v
unavené činnosti ku zvelebení vlasti v du písních těch ukázal základ, na němž by své
chu Kristově i církve jeho. Velikohlasým vlastní básně a hudebné skladby bucovali,
toho věštcem jest list, jejž napsal v Brně aby básně a hudebniny ty skutečně národ
dne 12. března 1802 a poslal ctihodn. pp. ními nazvány býti mohly. I sebral písní těch
alumnům Olomouckým v záležitostech vydání spolu s nápěvy tak velikou hojnost (přes
dramatu náboženského, v němž opět jako osmnáct set), že se sbírka ta 1. 1860 úplně
zlatá nitka heslo jeho: „církev a vlast“ vše tiskem ovyšlá podobným sbírkám velikých
mi řádky proskvívá, obzvláště an dí ku konci národův dokonale vyrovnává, ba některé ji
listu: „Nezbývá leč Vám, drazí a milí bratři nojazyčné, kde žádných nápévů nezazna
v církvi a národu, za dvojí věc poděkovati. menáno, daleko převyšuje. Výbornost sbír
Především děkuji Bohu, že Vám tu útlou k ky této uznal i německý výtečník v hudbě
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Čhrysáhder, redaktor hudebných novin v Mo zazhamenávají, potkává se v životě s veli
huči, který dostav do rukou sbírku Sušilovu kými nesnázemi. Jest už velmi těžko lidi po
a prostudovav nápěvy tam zaznamenané i práci na poledne anebo na večír sehnati
seznav, že v nápěvích těch přísně určitý a a je k tomu přiměti, aby zpívali; jedni se
pevný zákon panuje, neopominul zvláštním tomu smějí, jiní tomu bázlivě utíkají a jsoutě
velmi pochlebným listem k Sušilovi se obrá i někteří z tak nazvaných osvícenců, jenž sbí
titi a jemu svou nejvyšší chválu za toto za rateli ve své krátkozrakosti všemožné pře
znamenání vyjádřiti. Podobně pronesli se o kážky zavalují, lid od toho zdržujíce. Š ta
sbírce té i jiní slavní mužové, kteří co znalci kovými nesnázemi a překážkami potkával se
takových věcí dílo tohoto druhu oceniti u na cestách i Sušil; nejenom že snášel všechny
mějí, vědouce, jak veliké poklady pro národní -obtíže cest drsnatých, nepohodlí lůžka a špat
básnictví a hudbu v takových sbírkách slo ného bytu, nejenom že po celý den zůstával
ženy jsou a jak jimi do blubin ducha ná bez pokrmu, nébrž kladeny mu přečasto pře
rodního nejlépe nazírati a vnikati lze. Právě kážky v tom se strany, s které se toho nej
touto sbírkou oslavil Sušil předně svůj vlastní méně nadál, se strany zdánlivě rozumných
českomoravský národ před celým světem do a pro dobro horlivých, v skutku však velmi
kázav, že to není, jak protivníci Slovanův obmezených duchů, kteří pochopiti nemohli,
rozhlašují, národ surový a bezduchý, an tak proč Sušil s takovými věcmi se zabývá, jež
pěkné, čarovnodojímavé a tak četné písně oni hlupomluvně daremnostmi nazývali. Ale
má, nébrž že jest to národ jemný, duchovně krátkozraké posměvače a posměvačky ty
čilý a od Boha velmi nadaný. Za druhé na zahanbila druhdy moudrá venkovanka v Mo
byl Sušil sám sbírkou tou slavného jména ravičanech (matka dvou horlivých kněží —
po celém světě; nebo sbírku písní morav Bartákův) a spolu tím náramně zkormouce
ských najdeš rovněž tak jako Erbenovu sbírku ného Sušila potěšila, ana proti pošetilcům
písní českých netoliko na Moravě a v Ce těm hájila cti jeho řkouc: „Nesmějte se a
chách, nébrž i daleko za hranicemi, najdeš netupte; on chce náš národ oslavit!“ A on
ji v Berlíně, Štockholmě, Kodani, Petrohradě, ho skutečně sbírkou svou oslavil; nebo v ča
Moskvě, Charkově i Kazani, najdeš ji v Mo rokrásných zde zaznamenaných melodiích a
huči, ve Mnichově, v Římě, ano i v samé přelahodných zpěvech vybudoval Sušil ná
Americe. Sbírka (ta zůstane nevyvážným rodu svému pomník nesmrtelné slávy. Ženě
pramenem pro národní básníře i pro národní pak svrchu jmenované, kteráž se tak mou
hudebníky. Spolu zrcadlí se v nich celá du dře cti jeho ujala a účel práce jeho tak
ševná povaha našeho českomoravského lidu, výrazně vyslovila, věnoval Sušil dvě pře
jeho jemnost, jeho bodrosta žertovnost, jeho krásné znělky (68 a 69 Zpěv. a hněv. 1869)
dobrosrdečnost a bezelstnost, jeho dumavost tyto:
a zbožnost. Tolikéž podává se nám v nich
Čož to byla krušna ta má cesta,
věrný obraz národních zvykův a národního
když jsem chodil v kraji po lidu,
na svět nazírání, tak že 1 v tomto vzhledu
darmo tuše, že mne v poklidu
jsou písně ty bedlivému zkoumateli zvykův
přijme s láskou jako blahověsta.
a mravův jednotlivých národův hojným, skoro
Vyřítila odcizená města
nevyčerpatelným zdrojem.
zlobu na mne v divém výkydu,
a k nim hned se v rovném bezstydu
Kdyby Sušil jen toto jediné — totiž
připojila cháska přepeřestá,
sbírku národních písní moravských — byl
Hruď mi zbodla ta zlá nehoda,
provedl, už by byl tím sám sobě věnec ne.
nad duchovou bídou národa
hynoucí slávy uvil; nebo u všech národův
jsem tu slzy trudných bolů ronil.
vzdělaných klade se na takové sbírky veliká
Leč se osud ke mně vlídně sklonil.
váha a sbíratelům se veliká za to přičítá
Vstala věštka, zděla pravdě cestu,
a již konec nectnému byl chřestu.
zásluha; nebo sbírka, při níž i nápěvy se
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Zdráva budiž, chloubo svého lidu,
ve vesnické skrytá tišině!
Tobě se jak zrakům věštkyně
ukázala pravda v jasném vidu.
K odvratu jsem pyšných vraha kydů
sbíral písně po své otčině,
any se tu na mne lotryně
v pošetilém vyřítily rydu.
Ty jsi pravdy vztýčíc korouhev
nebála se ve stříc postavit:
Národ chce on, řeklas, oslavit.
Takto vešlo všemu světu v jev:
Prosta žena pravdy našla stopu,
vzdělanci když tměli v nepochopu.

Převznešeně a hluboko dojímavě vyjá
dřil se jeden z popředních českých spisova
telů na Moravě, duchaplný a ostrovtipný ar
chivář zemský Vinc. Brandl o této sbírce ná
rodních písní moravských, doličuje v truchlo
věsti o úmrtí Sušilově jeho zásluhy (v č.
127 Mor. Orl. 1808) řka: „Zůstavil po sobě
díla nesmrtelné ceny, díla to velikými obětmi
na zdraví svém zbudovaná. Třicet roků cho
dil po Moravě a Slezsku ode vsi ke vsi a
sbíral národní písně, aby zachoval potomstvu
čarokrásné melodie zpěvu slovanského a
sbírka ta jest vzorem pro práce podobné.
Hluboký žal, který prorývá hlubiny srdcí
slovanských i pružná radost mysle jejich za
znívá k nám z těchto písní; onyť jsou ozvě
nou nejvniternějšího života Slovanstva Mo
ravského, otvorem, jímžto zírati můžeme do
tajeplných záhybů citů a myšlení našeho lidu.
Jen on, který úplně pojal povahu slovanskou,
sám jsa vzorem jejím, byl s to, aby z lidu
písně ty vykouzlil, a jen on, jehožto duše
provanutá a dotknuta byla harmonií lásky
nebeské, byl s to, aby melodie těchto písní
národních tak ustálil, jak genius zpěvný na
šeho národa je utvořil. Odvěký svět celého
národu jest zde sloučen a vtělil se v podobě
slov, kteráž na perutích zpěvu ze srdce k
srdci zalétají. Sušil touto sbírkou písní za
choval nám památku vnitrného života ná
rodu našeho a zbudoval si tím sám nehy
noucí pomník zásluh svých.“
Nejlépe ozřejmí však celá povaha Suši
lova a zásluha jeho o zachování národních
písní z jednoho příběhu, jejž slovůtný pěvec
Moravský Jan Soukop, byv při sbírání písní

těch jednou průvodcem jeho, popsal V Mor.
Orlici (č. 140, 1868) řka: „Dostalo se mi
toho štěstí, Že jsem jednou osobně Sušila
doprovázel na takovéto pouti písničkářské,
o které několik slov tuto položím, maje za
to, že poněkud aspoň zavděčím se těm, kdož
náležitě oceniti chtějí velkolepou sbírku i
sběratele svého druhu jediného.“ —
„Bylo to o prázninách roku několikapa
desátého, když Sušil zavítav do malebného
úvalu Sloupského v okolí tamním písně sbí
ral. Já tehdáž právě chystal se na cestu ku
svému strýci do Olešnice, koně stáli zapřa
žení před kaplánkou. „Což nevzal byste mne
s sebou?“ tázal se Sušil, „v těch horách
ještě jsem nesbíral, kdo ví, jestlibych tam

něco neulovil“ Netřeba dokládati, s jakou
rozkoší jsem přijal návrh tak čestný. Posní
davše uháněli jsme vesele krajem, jenžto za
zníval radostnými zpěvy pilných žencův.
Snivé oko Sušilovo zářilo pocitem blahost
ným, kterýžto druhdy vtělil se v následující
znělku:
Což se těším v nejhlubší své duši,

že žně blaží naše podkrají;
žita moje ovšem nezrají,
leč si duše jiných slastí tuší.
Rozkošných-li zpěvů tvoje uši
z polí oněch nepojímají?
z bouří časů jako podtají
odkazem nás došly po Libuši,
Slyš jen, pojí se v nich rosa s mannou,
růže vonné v nich svou sladkost vanou,
krása s hudbou slaví spolu sňatek.
Z přemilostných zpěvu toho vratek
blaženosti rajské pro mne kanou,
toť mé žatvy, toť můj celý statek.

„Cestou poptával se na jmena vesnic,
kudy pojedeme; městeček Sušil nedbal, ve
kterých mrazivá kultura prý již na mnoze
popálila něžné květy národní poesie. Dědina
Zbraslavec mezi Lysicemi a Kunštátem padla
mu nad jiné do oka. „Tu zůstaneme“, pra
vil, an právě z chatrné zvonice cinkalo „Anjel
Páně“ — byloť poledne. Také v žaludku
našem — aspoň v mém ozýval se jakýsi hlas,
který již dávní otcové naši hladem nazvali.
„Je-li pak tu hospoda ?“ táže se. „Já řku
tady jsem se nikdy nestavoval, tu sotva 60
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dostáhene.“ „Nic nedělá“ dí Sušil, „pojďte
jen, zkusíme toho.“ I vešli jsme do vesnické
hospůdky — bylo tu jako po vymření — ani
křístek se neukázal. Teprv za hodnou chvíli
přivelebila se paní hospodská — omlouvajíc
se, že je sama doma, chasa prý je všechna
na poli. „Máte-li pak co k obědu pro toho
velebného pána ?“ ptá se Sušil. „Kde bych
co vzala, dnes ani nevaříme“, zněla odpověď,
„Tedy uvařte mu nějakou slepici“, dolehal
Sušil. „Nemám žádných na zabití“, vymlou
vala se a já tomu byl rád, nemaje mnoho
důvěry v její umění kuchařské. „Pane pro
fesore,“ pravím, „neračte se o mne starat, já
se rád spokojím, dostanu-li kousek chleba s
máslem.“ „I kdežbych vzala máslo“, dí bo
spodská. „Tedy aspoň kousek tvarohu“, ptám
se dále. „Ani toho nemám.“ „Nuž tak aspoň
kousek chleba nám dejte.“ „Už nám do-.
chází, mám již malý kousek a je tvrdý.“ —
„Nic nedělá, jen sem s ním“, dí Sušil, „a
doneste mi trochu mléka“. Já nemaje chuti
na mléko dal jsem si naliti sklenici piva.
Náramnou žízní trápen těším se aspoň na
doušek toho Božího ječmínku — než na
stojte! žáby bys v něm neuhlídal. Okusím
přece a dostal jsem husí kůži z toho octa.
Inu, kdo za to může, že byly žně a že lep
šího piva chuďas neměla. Sušil mne litoval
a stoje před hospodou s královskou spoko
jeností držel v jedné ruce skývku tvrdého
chleba, v druhé ruce učazený hrneček s mlé
kem, z kterého statné si připíjel a chleba
přikusoval. Za pět minut měl po obědě. Hůř
bylo ovšem se mnou, ač jsem ničeho nedal
na sobě znáti.“
„Z čista jasna slyšíme blížiti se hlučný
zpěv; byltě četný sbor švarných hrabaček,
ježto na poledne přicházejíce z louky táhly
s hráběmi na ramenou, jako vojsko národní
písně prozpěvujíce. Rozumí se, že se Sušil
rozjařil jakoby elektrickou jiskrou dotknut,
bylať to voda na jeho mlýn; 1vyšel jim vstříc.
Děvčata spatřivše kněze umlkla, jakby ufal.
Sušil pobízel, by dále zpívala, že rád na
slouchá krásnému zpěvu, a vyptával se, kte
ráby nejvíc písniček uměla. Trvalo to hod
nou chvíli, než se dověděl, že kovářovy dcery

nejvíce umějí zpívati z celé dědiny a šlijsmé
za nimi v patách k milému kovářovi.“
„Po dlouhém zdráhání počaly konečně
zpívati. Sušil sedě v malé jizbičce za stolem
vytáhl z kapsy chumáč svinutých papírů a
rozložil je před sebe jako partesy. Dcery ko
vářovy sedíce na lavici u kamen spouštěly
Jednu píseň za druhou. Sotva jednu začaly,
přetrhoval Sušil zpěv ustavičně: „Jinou,
jinou, tu znám, tu také znám atd.“ Zpěvačky
vyvalovaly oči, slyšíce žeby ten panáček tolik
písní uměl. Konečně přece přišla jedna, které
Sušil neznal. I chopil se péra a bez pra
vítka volnou rukou naškrtl pět čar a dávaje
si zpěv opakovati, psal noty s takovou hbi
tostí, žeby se mu byl málokdo v tom vy
rovnal. Pak předzpěvoval nápěv napsaný zase
zpěvačkám a tázal se jich, je-li to tak dobře.
Ani vlásek nesměl chybiti, ani se zjinačiti.
S úzkostlivou svědomitostí přenesl melodii
z úst dívek na papír tak jak pěly, třeba se
cvičenému hudebníku pozdávalo, žeby ten
onen tón měl jinak dopadati. Sbíralťjak pra
vil, písně národní, samorostlé, nikoli umělé,
a proto ani puntíka nevynechal, nepřidal, ani
nezjinačil.“
„Musím doložiti, že píseň méně slušnou
nikdy nedovolil zpívati.“

„Když odbila jedna hodina s poledne,
vyvrbil se mezi dveřmi mladý židáček, po
bízeje zpěvačky, že již čas jest na louku do
práce, an je byl najal. Sušil ho žádal, by
ještě poněkud poshověl, ažby pozpívaly. Když
pak synáček Abrahamův tomu nevděčnému
„kšeftu“ s písničkami rozuměti nechtěl a s
obvyklou u židův k dělníkům křesťanským
pánovitostí na hrabačky dorážel, vytáhl Su
šil váček s penězi a zeptav se, coby dělníci
u něho dostávali, zaplatil zpěvačkám dvojná
sobně, aby jen zpívaly dále, čemu ovšem pěv
kyně rády se podvolily, židáčka v milosti
propustivše. A nyní teprv se zpívalo daleko
přes tři hodiny, až se hory zelenaly. Já vy
mlouvaje se na hladné koně, které před do
mem stáli, zmínil jsem se, žeby již byl čas
na oběd, že nemáme daleko na faru do K.
Než marné volání, naříkal jsem s Máchou,
Sušil se nechtěl ani hnout. „Chcete-li, jeďte
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ši-tedy sám, já neodejdu, pokud písně dívkám
nedojdou,“ doložil kategoricky, tak že jsem
se neodvážil dále cos namítati. Musím na
sebe žalovat, že jsem si tenkráte opravdu
přál, aby již nic neuměly.“
„Konečně počal již zpěv jaksi váznout,
již jim nic nepřipadalo a prozaický můj ža
ludek jaksi škodolibě se usmíval, že již je
všemu konec. Sušil vstal a já hrnul se již
ke kočáru. Než nastojte! Vycházeje ze svět
nice napomínal Sušil dívky, aby si zatím zpo
mínaly na nové písně, pokud se nevrátí. I
vyšel si za kovárnu do stínu, vytáhl z ka
bátu breviář a jal se říkati hodinky, nešpory
a bezpochyby i matutinum, an to náramně
dlouho trvalo; já byl už na jehlích, ale ne
cekl jsem, odevzdav se konečně s myslí sto
ickou nezměnitelnému osudu svému. Těšil '
jsem se tentokráte blahým příslovím, „že
každá píseň má jednou konec“ — a neskla
malo mne. Studnice zpěvu byla na dno vy
čerpána. Nestálo to hrubě za řeč, nač si
zpěvačky mezi hodinkami zpomenuly. Sušil
podaroval je nejen penězi, nýbrž ještě kníž
kami, rozloučil se S nimi konečně a okolo
páté hodiny vezli jsme se dále ke K(un
štátu).“
„Spatřivše tamní nádherný zámek, jenžto
s hory jako král celé okolí ovládá, zapředli
jsme mimovolně hovor o velikém králi českém
Jiříku z Poděbrad a z Kunštátu. Za vyzvá
ním Sušilovým musil jsem se ihned pokusiti
o distichon na velepamátný ten hrad a sotva
bylo hotovo, vjeli jsme do městečka. Pana
faráře nebylo doma a proto posvačivše trochu
kávy putovali jsme dále vedle zámku Kun
štátského po silnici k Olešnici.“
„Jaké pak tu máme ještě dědiny na
cestě? —táže se Sušil. Já odříkával jednu
po druhé, až jsem přišel na Crhov. „Crhov,
Crhov,“ opakoval Sušil, „Cyrill, Crha, Crhov
-— to se mi zdá býti velmi starou dědinou,
tam se ještě stavíme.“ — „Prosím, pane pro
fesore, namítal jsem, již je večer, račte toho
nechat na zítřek, je to malé půl hodinky z
Olešnice, po mši sv. Vás tam doprovodím.“
Avšak marné volání, stýskal jsem si opět s
Máchou. Sušil nechtěl ani slyšet, aby seod

ložilo na zítřek, co prý se můžé vykonati
dnes.“
„U samého Crhova v soumrak přišli mi
vstříc pečlivý strýc můj i otec, vítali s ra
dostí p. profesora, podporujíce mou prosbu
a slibujíce, že zítra všickni ho doprovodíme.
Opět marné volání. Sušil železnou vůlí jsa
opásán, nepopustil. Vkročili jsme tedy do
hospody, kde již Ssvítili, i žádali jsme ho
spodského, by nějakých zpěváků nebo zpě
vaček sehnal. Lidé unavení přicházeli s pole
k večeři a stálo to náramné sháňky, než se
jich několik sešlo a ti zase až k promrzení
se upýpali a styděli před panáčky něco svět
ského zpívati. „Proč byste se styděli za po
čestnou píseň,“ poučoval Sušil, „vždyť mimo
nábožné písně zpívaly se též světské co svět
stojí a budou se zpívati; počestná veselost
není hříchem atd.“ Na dlouhou domluvu ko
nečně něco málo zpíváno, avšak nic tak dů
ležitého, coby zasluhovalo zaznamenánu býti.
Dorazili jsme tedy za tvrdé tmy do Olešnice
a Sušil mna si ruce pořád opakoval: „Již
dávno nebyl jsem v literárném svědomí svém
tak spokojen jako dnes, třeba že jsem nic
zvláštního nenalezl. Kdybych tu byl nebyl,
bylbych si vždy vyčítal, že tu snad bohatý
mi posud neznámý poklad zpěvu národního
zakopán leží. Nyní aspoň mohu s jistotou
říci, že tu nic není v tom oboru, čeho bych
již neznal od jinud.“
Podobných obrázků ze života Sušilova
mohliby ještě více podati Fr. Poimon, žák
jeho a bystroumný Dr. Fr. Škorpík (teď dě
kan v Kučerově), kteří oba někdy Sušila při
podobných obcházkách na venkově sprovázeli.
Když dp. B. Kulda za příčinou léčení ne
duhu prsního v Rožnově se zdržoval, zavítal
tam také Sušil s p. hrabětem Bedř. Sylva
Tarouccou,*) aby tam a v okolí sebral ná
rodní písně. I bylo to milé podívání, když
*) Jemu věnoval i jednu ze svých znělek
(str. 176. Sebr. bás.), kde veliké jeho zá
sluhy o národ náš takto opěvá:
Ty žít budeš památkou vždy bytnou,
Pro tvou čackou, obětivou duši
budeš věncem právě oslaven,
jakovýžto vlastimilu sluší.
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šťastně vyléčený p. Kulda vítal do svého
bytu přečetné venkovany a venkovanky, aby
z jich úst vyslechnul a napsal národní po
vádky, ješto ve světnici vedlejší bytující Su
šil jiné venkovany a venkovanky vítal, aby
mu zazpívali národní písně. P. hrabě brzo
v tu brzy v onu světnici vešed kochal se
jednak ve spanilých květech ducha národ
ního, jednak v horlivém úsilí, s kterým oba
sbíratelé co slyšeli zaznamenávali. Snadno
se dovtípiti, že Sušil si v Rožnově při za
znamenání nejinak počínal nežli v dědině
Zbraslavci, jak svrchu vylíčeno. Po ukončení
práce té vyšli si všickni třis dvěma průvodci
na blízkou velebně tam vévodící horu Rádhošt.
Dorazivše o polednách na jeden z vyšších
vrcholů jeho, „čertovským mlýnem“ zvaný,
zpozorovali brzo přírodní zjev jim posud ne
vídaný. Rozstřepené šedé mhly spouštěly se
na vrch ten, táhly se pomalu po něm, hustly
a zahalily cestovatele v takovou tmu, že
druh druha neviděl. Konečně osmělili se vůd
cové je s hřebenu hory dolů vésti až na ta
kový stupeň výše, kde opět slunce svítilo.
Avšak zbloudili a místo na Stranu k Rož
novu hledící zavedli cestovatele na opačnou

stranu k Frenštátu, i musili všickni velikou
obcházku okolo hory vykonati, aby se do
východiště svého Rožnova navrátili. Tenkráte
hustou mhlou a silnou vláhou černého ja
hodníku, jímž stráně té hory valně porostly
jsou a jímž cestovatelé s hory prodírati se
museli, vzal Sušil škodu na svém zdraví,
přičítaje vždy této cestě dnu v nohou
svých.

Ještě podotknouti dlužno, že přijal-li
Sušil ve svou sbírku texty jen malé ceny
mající, že to činil pro melodie k nim, které
tím větší cenou vynikaly. I tvrdil přečasto, že
v takových nápěvích slyší nejednou zazní
vati až posud velebné chorály ku poctě bohův
staropohanských Slovanův.
Než nemožno nám vylíčiti také proudy
bolných i radostných citů, jaké útrobu jeho
při sbírání těchto libovonných kvítkův pro
jímaly a jak je sám byl v básních svých vy
líčil, an z nich nepřevýšená jeho k národu
láska jako plamenem vyšlehuje. Za nejšle

chetnějším účelem konaje vznešenou úlohu Út
mohl ovšem zpívati (Sebr. b. str. 183):
Každoročně konám dlouhé pouti
po rozmilé vlasti Moravě,

sbírám kvítka k její osluvě
chtě ji kytkou skvostnou ovřnoutt,

Avšak potkávaje se všady s odporem
lidu samého, zvláště před 30 a více lety
skoro docela neuvědomělého, jenž jej tytýž
i za špehouna pokládal, musil bezdečně také
s hlubokým bolem zpívati:
Jiný cesty koná, by zbyl strasti,
jiný chodí po nabytí slasti,
já však dolů hledám po své vlasti
(str. 175. Sebr. b.).

Ještě výrazněji proudí tento hluboký
cit
bolu ve dvou následujících znělkách (str. 171
Sebr. b. a str. 43 Zp. a hn.)
Jest to cesta, to mé putování,
chodím jenom svojí krajinou,
jest mi však jak bych šel cizinou,
slza kradmo teče s bledých skrání,
Srdce moje k lidu mému sklání
pořáde se s láskou jedinou,
ale ruce jeho nevinou
v zájemném se ke mně milování.
Buď si ale! Volím přece chovat
národ v lásce ač jsa nepoznán,
volím v tíši blaho jemu snovať.
Tak ten, jejžto deštil s hůry Pán,
pokrm sladký divotvorné moci
padal na poušť za ukryté noci.
Když tak chodím o písně svou vlastí,
Lazaru se zdám být podoben,
svízelům jsa tisíc podroben,
jenž se na mne jako vrazi drastí.
Ty-liž jsou, jichž nadál jsem se slasti?
Již-li ráj můj zhola pohroben?
Mám-li hořem jen býť zásoben?
Do toboly proč jen klást mám strasti?
Jako žebrák tluku na vše vrata,
volám pro svůj národ o almužnu:
Mějme mysl, mějte vůli služnu!

Nechci perel, nechci stříbra, zlata ;
rád vše ztratím, rád svou krví splatim,
když jen vlasť tím věnem obohatím.

Sám pak v úvodu ke své sbírce o ná
rodních písních slovanských vůbec a morav=
ských zvlášť praví hned na začátku: „Nás
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Yodní písně slovanské za doby poslední hojně jako v umělé poesii slovanské přiříkal palmu
pěstovatelů z nejedné příčiny nalezly. S jedné Polákům, nejraději jejich básnické i prosa
strany líbeznost, prostota a svěžest samo 1 ické spisy čítávaje, Jinak ovšem žádného ná
rostlých těch kvítků zajala duše těch, je řečíslovanskéhonezanedbával, anobrž všechny
jichžto zrakové na nich spočinul; s druhé literatury slovanské pěstuje háral ke všem
strany viděly se písně ty čarodějným klíčem slovanským kmenům vroucným citem bra
býti, jímž tajnice povahy národa se otvírá a trské lásky a přivinulosti, kterémužto citu i
mnohostranně se nazírati dává. I tyto jež výraz dal ve znělce, v nížto dí:
vydáváme písně obojí ráz ten do sebe mají,
Vezdy se mi prsa moje šíří,
a ač bohužel nemůžeme říci, že jsou obrazem
zrak-li zvednu po tom prostranu,
historie národa našeho, aneb že jsou chrá
na němž četné plémě Slovanů
mem posvátného vědění, vědomí a věření
ode dávných věků valně hýří.*)
jeho, přece se v nich co v prozračitém kfi
Od moře, kde život zimou škvíří,
štálu soukromý život národní obráží, dolo
až tam do těch blahých do stanů,
v nichžto člověk pro svou obranu
vání v nich pro starožití není zhola nevý
stínu hledá před horoucnou žíří .
nosno a vzduch nad nimi se vznáší, jímž
Vstaň již lide ze své mdloby zrádné!
duše blahodějně osvěžuje se.“ — Dále vy
Pro časy aj tobě nápotomné
kládá Sušil, že od r. 1837 používaje práznin
uchystáno žezlo věkořádné.
školních co professor projížděl k účelu tomu
Ze. sbírky Sušilovy zharmonisováno do
netoliko vlast svou Moravu, nýbrži Opavsko
a tu část Těšínska, ve kteréžto okres řeči posud od rozličných hudebníkův asi dvě stě
české jazyku polskému neustoupá; kromě národních písní. Písně od Dr. Norb. Javůrka
toho se mu vidělo slovanských osad v Se zharmonisované vydal spolek zpěvácký „Be
verném Rakousku nepomíjeti, anyť v nejuž seda“ v Brné ve dvou svazcích. Na základě
ším svazku se všemi v Moravě stojí. V osa týchž národní písní počal milovaný žák Su
dách českých pruského Slezka byl mu při šilův ctihodný Pavel Křížkovský budovati
tomto díle nápomocen v. p. Cyprian Lelek. hudebné skladby své a uvil sobě mistrov
Z nápisů při některých písních národ skými výplody svými, v nichž ve všech za
ních sezříti lze, že Sušil znal také jinoslo znívá duch národních písní Moravských, ne
vanské písně národní, an kde nějaká s tě vadnoucí věnec slávy. Zejmena sluší zde jme
mito podobnost se vyskýtá, ji hned také u novati jeho skladby světského obsahu: „Dar
dává. Zejmena pozorovati zde porovnávání za lásku, Výprask, Dívča, Utonula“ a sklad
moravských národních písní nejen s českými by obsahu posvátného: „Hvězdy dvě (ss.
a slovenskými, nýbrž i s polskými a srb Cyrill a Method) se z východu berou v sličném
skými ano i s německými od Meinertav Mo průvodu“, a „Poutníci“, ku kterým oběma

ravském Kravařsku sebranými a od něho pod byl Sušil text složil. Ku podobnéslávě hu
názvem F'yelgie 1. 1817 vydanými. S ruskými debnické jest písněmi dotčenými široké a
bylby Sušil ovšem velmi rád Moravské ná
+) Slovo hýřitů znamená zde tolik co „bujně
rodní písně byl porovnal, ale přes všeliké
prospívati.“ Použil pak Sušil slova toho
úsilí nebylo mu možno ruských národních
nejen za příčinou rýmu, nébrž také proto,
písní před vydáním moravskýchse dopíditi.
že chtěl při vší radosti své nad ohrom
Teprv v posledních jeho létech došla ho z
ným počtem Slovanův přece spolu tyto pa
Petrohradu Moravanem tam usedlým velká
matovati na vadu, kterou jim Šafařík i
Palacký vytýkají, totiž hýřivost, přílišné
sbírka ruských národních písní ve 4. dílech,
bažení po požitcích, která příčinou toho
ve kterých co v nejkrásnějších národních
jest, že umějí sice jpeníze vydělávati, ale
písních slovanských, se Sušil náramně kochal,
neumějí jich také na mnoze moudrou še
dávaje jim právě tak přednost přede všemi
trností a spořivostí zachovati i rozmno
žovali,
ostatními národními písněmi slovanskými,
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kladův Vinařického nepřevýšeným v litěrá
tuře českoslovanské. Sušilovi šlo při této
práci hlavně o to, dokázati, že v naší řeči
zaznívá tentýž blahozvuk, tatéž lahodná a
čarokrásná hudba jako v řečtině a latině, a
Sušil co mistr úplně vládna jazykem naším
také toho — dokázal. Vyhledával a bránil
tím nejvíce cti národní, osvědčil však tím
také své vlastní mistrovství ve skládání ver
šův, an cizé básníky překládaje je v pravdě
přebásnil. Jako Ovid skoro nikde nezakončil
šestiměr svůj nehudebně nějakým jednosla
bičným slovem, nébrž buď daktylem a dvou
slabičným slovem v poslední stopě aneb troj
slabičným slovem, jež po první krátké sla
bice přerývajíc se buď trocheem aneb spon
deem končí: nejinak pílel toho svědomitě,
ba úzkostlivě i Sušil. Tím se dá vysvětliti,
že při vší podivuhodné obratnosti, s kterou
někdy k našemu požádání nějaký latinský
neb řecký verš okamžitě třikráte jinak a vždy
výborně přeložil, přece se Soukopovi, pěvci
Moravskému, přiznal, že ho některý verš
dvou- i tříhodinné práce stál.
Co do vlastních četných básní Sušilových
podotýkáme s bolestí, že někteří pražští kri
tikové, jmž Kristus a církev právě tak mi
lými jsou, jako petrolejným osvětářům Pa
řížským: Pyatovi, Cluseretovi, Ferré-ovi atd.,
opovážili se všechny básně Sušilovy za pouhé
sebe
svrchovaně nezdařilé rýmovačky prohlásiti a
Sušilovi vůbec ducha básnického upírati.
Proti
těmto Piatům Pražským voláme všechny
Mnoho původních básní Sušilových na
pozorné
a nepředpojaté čtenáře četných už
lezá se též v „Hlasu“ Brněnském a v ka
tuto
uvedených
básní Sušilových na soud,
lendáři Moravanu, kde také r. 1856 poprvé
by
sami
se
vyjádřili,
možno-li básnickou cenu
vytištěna jeho „krátká prosodie česká“, která
později I. 1861 sama o sobě obšírněji vyšla. výtvorů těchto v pochybnost bráti, an všechny
Znamenaje, jak mnozí spisovatelé novější ne vynikají bohatým, hlubokým a horoucím citem,
motorně překládají v češtinu staré klassiky bujným fantasie vzletem, vznešenou, obraz
řecké 1 latinské a stydě se 2a chválu, kterou nou mluvou, oplývající příměrnými a pěk
titéž spisovatelé prvotným jeho prácem v nými trópy 1 figurami? Nedostál-li v nich
tomto oboru vzdávali, pustil se v předělání Sušil všem podstatným podmínkám pravého
svých starých překladů a přičinil ještě pře básnictví a to nejen jakž takž nébrž svrcho
kladů jiných částí ze starých klassikův řec vanou měrou? Možná-li tvůrci takových for
kých, i vydal vše to I. 1861 v Brně pod ná mou i obsahem klassických básní upříti ducha
zvem „Anthologie z Ovidia, Katulla, Proper | básnického ?
ta a Muséa.“ Překlad tento klassikův řec
Než tážeme se těch, kteří mimo zde u
kých a latinských jest až posavád vedle pře vedené ještě také ostatní jeho básně Četli

prostranné pole otevřenó všem umélcům, kteří
dovedou jako Křížkovský z tohoto nevývaž
ného pramene těžiti. Sušil sice sám nesklá
dal žádných hudebnin, ale byl výborným
hudby znatelem, hrávaje na klavíře a za
mládí svého výtečně i na flétně.
Na základě moravských národních písní
skládal Sušil i své vlastní básně, které jak
z posud uvedených sezříti lze bylo, nejvěr
nějším jsou zrcadlem ducha jeho rozníceného
ohněm lásky k církvi a vlasti. Už r. 1847
vydal první sbírku svých básní, druhá sbírka
básní jeho vyšla pode názvem: „fřůže a
trná“, z nížto báseň „Lumír“ i v hudbu
byla jest uvedena. Třetí sbírka pode jme
nem „Sebrané básně“ roku 1862 vyšlá není
leč nové opravené vydání už vydaných básní
a však novými básněmi značně rozmnožené.
Od toho času nepřestal Sušil básniti a i ná
rodních písní vyhledávati, a protož nalezly
se v rukopisech jeho ještě básně nové v tak
velikém počtu, že je Matice Moravská, jížto
ve prospěch gymnasia českého v Brně po
nechány byly, na dvakrát vydati musela.
První jich část vyšla nákladem dotčené Ma
tice pod názvem „Zpěvy a hněvy“ r. 1869,
druhá část pode jmenem:
„OSmášenébásně“
1870. Z národních písní Sušil po vydané
velké sbírce své r. 1860, páběrkuje mezi li
dem moravským, nenalezl už mnoho nového,
ější cenu bylo do
mívalo.
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Ve sbírkách: „Sebrané básně, Zpěvy a hněvy,
Smíšené básně“ možno-li na př. básnickou
cenu popírati duchovních výplodův v prvním
dílu (Sebr. bás.) obsažených: Slavíček (str.
15), Velkonoc (24), Letnice (25), Svatoho
stýnské (str. 27, 28, 29), Jahody, Kalina
(str. 31), Příroda, Pravda (32), Léta mla
dosti (str. 48), Vánoce (str. 51), Vdova (str.
88), Růže a pupen (str. 117), Na vánoce
(str. 143) a mn. j.; anebo v druhém díle
(Zpěvy a hněvy) básnickou cenu znělek: 2,

ckých spisech svých použil. Ale kdož neví,
že totéž činili Kollár i Čelakovský a že ob
zvláště básníkům a filosofům přiříká se
právo 1 povinnost dle obdoby a vůbec dle
genia řeči tvořiti nová slova, a tímto spů
sobem řeč obohacovati a k vyššímu rozvoji
a rozkvětu povznášeti? Kdož dále neví, že
právě v takovémto tvoření nových příměr
ných slov jich tvůrčí duch hlavně se zračí?
Fo tedy neslouží Sušilovi k haně, nébrž o
brací se v jeho chválu. Ostatně bude se
9, 1, 22, 283, 37, 38, 45, 60, 97, 98, 100, mnohým jeho kritikům, slovanských nářečí
130 (Svědomí), 165 a 166 (věnovaných mi méně než on, aneb snad docela neznalým,
lené sestře básníkově a dceři její do ciziny tytýž zazdávati, že ve tvoření nových slov
se vdávající za úředníka Horváta); aneb ve byl méně šťastným aneb příliš odvážným,
třetí částce (Smíšen. bás.) č. 1, 2, 4, 5, € když z jiných slovanských nářečí potřebné
1, 9, 11, 21, 24, 34 50, 50, 57, 60, 64, 66, výrazy si vypůjčiv vlastně ani žádných no
68, 70, 77, 81 a přemnohých tam následu
vých slov netvořil, která pak slova sám byl
jících čísel?
utvořil, o těch s úplnou pravdou tvrditi lze,
Půjčujeme toho ovšem nepříznivým jeho že jsou všechna srozumitelná a toliko podle
posuzovatelům, že nejsou všechny básně Su analogie utvořena. O mnohých pak slovích,
šilovy stejné ceny; úsudek ten však platí o nichž se kritikové onino domýšlejí, že je
touž měrou o největších básnících všech ná Sušil utvořil sám, poněvadž se ve slovníku
rodů podle starého známého pravidla: Ali Jungmannovu nevyskytají, položiti tuto ještě
guando optimu dormitat Homerus. Mimo to dlužno, že je Sušil, jak se sám 0 tom pro
u Sušila uvážiti třeba, že některé básně nesl, na svých cestách bezprostředně vzal z
složil toliko na zakázku venkovského ducho úst lidu Moravského a že mu oto šlo, slova
venstva. buď pro dítky školní aneb pro ko ta vzdělancům našim u větší známost uvesti
stelní zpěv a že za tímto účelem nesměl a poklad řeči naší celistvý a neztenčený za
svému básnickému nadání volnou pouštěti chovati.
Ale, vytýká se dále, Sušil použil také
uzdu, an v nich ani bujný vzlet obrazotvor
nosti, ani vysoká, neprůzračitá mluva pano slov jako na př. hýřiti (o Slovanech), roz
vati nesmí. © těch se tedy v pravdě říci střepiti a střepiti (o dýmu ve sloupech roz
může, že jen podřízenou do sebe cenu mají. dělených vystupujícím), hukot, zvukot, mnoula,
— Dále má Sušil také mnoho básní nauč schoula atd., pak frásí jako: střeva milosr
ných či didaktických a známo, že ža nynější denství (v Růže a trní), Vesmír uši otvírá
doby se takovým výtvorům žádná cena bá (Smíš. básn.) a j. p., které se našemu esthe
snická nepřičítá. Mělo-li by se však tohoto tickému vkusu naprosto příčí. I v tom při
měřidla použiti netoliko u Sušila, nýbrž také svědčujeme recensentům toliko dokládajíce,
u jiných čelných básníků našich a mělo-li že i to se u Sušila snadno vysvětliti a 0
by se vše naučné z jich poezie vyvrhnouti, mluviti dá, pováží-li se předně, že co do
odpadly by zajisté dvě třetiny ze Slávy dcery jednotlivých slov běželo Sušilovi hlavně o
a přemnoho listův vypadlo by také ze spa to, aby místo ustavičně se opakujících rýmů :
nilé Růže stolisté. Proto však přece neo iti, eti, ani, ení nabylo se nových plnozvuč
smělí se nikdo Kollárovi a Čelakovskému ných rýmů, a co do oněch nám nevkusných
ducha básnického upírati.
frásí třeba uvážiti, že vzaty jsou z poeste
Vytýká se dále Sušilovi, že utvořil mnoho hebrejské v bibli svaté, s kterou se Sušil po
nových slov, jichžto v prosaických i básni celý život svůj obíral a která mu jako dra
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hou kochankou byla; ký div, že s touto he básních se obrážející, nýbrž i bohovědomí v
brejskou poesií se až nad míru spřátelil. a hymnech a bohochválách zaznívající za 0
že mu zní sladce znělo a libě se zamlou právněné uznává, nemůže upříti, že Sušil do
valo, co našemu vkusu se protiví? Tovše
počtu nejpřednějších lyrikův našich náleží.
cko však, byť i za vaďu uznáno býti muselo, Kdo pak tak šťasten byl jako my i osobu
přece nikterak neopravňuje onyno recensenty, jeho blíže poznati, vyzná s námi milerád
veškery jeho básně bez rozdílu mezi smeti beze sporu, že Sušil byl od hlavy až k patě
zavrhovati a Sušilovi básnické vlohy na pro básníkem chovajícím v hrudi své celý svět
sto upírati. Uvedou-li se výtky, jež se Su nejvznešenějších a nejsv. ideálů, anobrž že
šilovi činiti mohou, na pravou míru, jak toho celý život jeho nebyl leč jen jednou pře
přísná a zcela nestranická spravedlnost vy krásnou, ušlechtilou, blahozvučnou a svrcho
žaduje, tedy pronese pravá, objektivná, sle vaně harmonickou básní.
pou vášní nevedená kritika o básních Suši
Nežiltě Sušil sobě, žilť jen církvi a ná
lových zajisté tento úsudek: „Ubi tanta ac rodu, Pro sebe nesmírně málo potřeboval, aby
tam praeclara nitent, paucis non ofendor.“ tím více na oltář církve a vlasti obětovati
I ta sama báseň, jížto co zákeřnické dýky mohl. Moha snadno vyšších církevních dů
k zavraždění Sušila co básníka použito, 0 stojností dosáhnouti odřekl se jich ve pro
spravedlní úplně náš výrok, podá-li se z ní spěch národa, an jasně poznával, že jen v
nejen úryvek, totiž druhá závadná sloka, jak postavení svém co profesor bohosloví na bu
to jeho protivníci činí, nébrž postaví-li se doucí kněze a ředitele lidu veliký vliv míti
tuto na posouzení celá. Zníť takto: „Zvo a při skrovnějším počtu vyučovacích hodin
nění.“
svých národní literatuře u větší míře se vě
novati může. Nebyl však vliv jeho toliko
O! přelahodný hlase zvonů,
na žáky kněžské mocným, působiltť závažně
o! hudbo plná svatých krás,
1 na učitele žákův těch, na kollegy jeho,
v jak sladké slasti vezdy tonu,
jichžto on starostou byl. Za doby jeho uči
když kouzla zvuků plynou z vás?
telského úřadování bohoslovná fakulta Brněn
Když za neděle ten váš zvukot
ská roztomile květla a slynula slávou, jakou
se po krajině prostírá,
nikdy
dříve nemívala. Nebo tenkráte účast
hned po přírodě tuchne hukot
a vesmár ust otvérá.
nily se skoro všecky síly profesorské na fa
kultě dotčené v literární činnosti. Dr. Jo
Tu větřík v háji vát se bojí,
šek, profesor pastorálky a žák Sušilův na
tu stoulí v tichu jezero,
a k modlitbě se pole strojí,
psal tenkráte své výtečné dílo: „Život a

©

a kleká tvorstvo veškero.

Tu mění na chrám velkolepý
se celá Boží příroda,
tu na úpory, háje, štěpy,
se hostí s nebe lahoda.
Tu stávají se z květin svíce,
z nichž chvála vzhůru plápolá,
a kadidla z nich na tisíce
se proudí sloupy dokola.

Tu anjel Páně dolů slítá
vzav požehnání ze zdroje,
a v zlaté báni lidem skytá
dar nebeského pokoje.

Kdo jen poněkud spravedlivě soudí a
v poesii netoliko světovědomí ve světských

spisy
sv.
Augustina.“
Jeho
nástu
Dr

Josef Chmelíček sepsal dvojí velmi zajímavý
cestopis, popis totiž své „cesty do Jerusa
léma a do Spaňhel,“ kteréžto spisy (vyjma
„cestu do Špaňhel“) Dědictvím sv. Cyrilla
a Methoda pod správou a řízením Sušilovým
vydány jsou. Vlivem jeho vedeni byvše jiní
dva kollegové, profesor mravosloví Jan Voj
těch a Dr. Fr. Zeibert, profesor církevního
práva a církevních dějin měli po několik let
přednášky v Brněnské katolické jednotě ja
zyka českého a prvý z nich uvázal se v re
dakci kalendáře Moravana, jejž Dědictví do
tčené vydává, druhý však napsal do téhož
kalendáře velmi důkladné a obšírné pojed
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nání o všeobecných sněmech církevních i
chová v rukopise své přednášky o muče
nících prvních tří křesťanských století, kte
réž by Dědictví sv. Cyrilla a Methoda rádo
vydalo, kdyby k tomu dostatek prostředkův
mělo.

od něho rozřešení ve věcech jim buď neja
sných neb záhadných. I sám spisovatel to
hoto životopisu, chce-li pravdě svědectví
dáti, nemůže leč vyznati, že všecky své vě
domosti v oboru české řeči a literatury, ano
i možnost, tento jeho životopis sepsati, hla
Vůbec se může říci, že vliv Sušilův na vně jemu v zásluhu připočísti musí.
duchovenstvo a skrze ně na veškeren katol.
Vliv tento Sušilův na duchovenstvo mo
lid moravský, ač klidný a nepozorovaný, byl ravské byl tím mohůtnějším proto, že slova
tak ohromný, že za třicet Jet přetvořil a svá vezdy také podporoval vlastními skutky.
proměnil celou tvář Moravy, vtisknuv jí co S nevšední sebezapíravostí a štědrotou pod
hlavní rysy znaky své vroucné lásky k cír poroval všecky církevní a blahodárné spolky
kvi a vlasti. Samo duchovenstvo moravské a podniky národní i obětoval každého roku
uznávajíc tento blahodějný a bezpřemný vplyv mnoho peněz na jednotu katolickou a pa
jeho, projevilo mu I. 1852, co doby 25letého cholecký seminář v Brně, na sv. Otce, na
profesorského působení jeho, svou úctu, česko-čtenářský a hudebný spolek v Brně.
vděčnost a oddanost tím, že mu co výraz Co pravý kněz a sluha Krista i církve jeho,
těchto citů spolu s blahopřáním podalo dra milostné matky všech různorodých kmenův
hocenný kalich, jejž on r. 1863 při jubilejné a lidí a spolu zakladatelky i pěstovatelky
slavnosti příchodu sv. Cyrilla a Metoda co křesťanské vědy a umy rozšiřoval Sušil lá
blahověstův před tisícem let na Moravu — sku svou na všechny lidi bez rozdílu národ
daroval svatyni Velehradské. — Ale i mimo nosti a podporoval štědře spolek dobročin
Moravu uznáván záhy a veleben blahodárný ných paní v Brně, ochranovnu pro zane
a mohútný vliv patriarchy Slovanův morav dbalou mládež, pohřební spolek chudiny
ských. „Roku 1851,“ dí vd, p. Beneš Kulda Brněnské, tamější historickou sekci a jiné
ve chvalořeči už zde jmenované, „podal jsem vědecké i umělecké spolky.
Za všechny tyto přečetné a neobyčejně
jménem ústřední jednoty katolické v Brně
tištěné zápisky o prvním všeobecném sjezdu veliké zásluhy byl r. 1848 jmenován čest
jednot katolických na Moravě Jeho Emi ným, 1. 1862 skutečným rádcem biskupským
nenci, nejdůst. kardinálovi knížeti arcibisku a 1. 1864 čestným kanovníkem vysoce dů
povi Pražskému, Bedřichu kn. ze Schwar stojné královské kapitoly Brněnské. Když
zenbergů, jenž přijav knihu tu z rukou mých r. 1865 universita Vídeňská slavila jubileum
pravil: „Na Moravě máte veliký a krásný svého 500letého trvání, povýšila Šušila na
život! Kdož pak jest vlastně původcem čin čestné doktorství v bohosloví a povýšení
nosti té?“ A nevyčkav odpovědi mé, ihned toto v řeči slavnostné odůvodněno od hla
doložil: „Není-liž pravda, profesor Sušil ?“ vního řečníka,. Dr. Hyrtla touto Sušilovi
A skutečně byl Sušil jako ohniskem, odkud vzdanou chválou: „Óui rebus sacris idio
hlavně zápaly lásky k církvi a národu na mate slavo tractatis, propagatis, eruditorum
Moravě co paprsky zahřívající vycházely; suffragia et auram popularem in se colle
byl středem, z něhož všechen duchem cír g1t.“ Že roku 1863 za své českoslovanské
kve vytříbený národní ruch se šífil a mo práce od císaře ruského rytířským řádem
hútněl a okolo něhož všecka literárná čin sv. Anny II. třídy odměněn byl, už dříve
nost duchovenstva českomoravského se V jsme pověděli.
Než svíce tato, která tak dlouho a tak
utěšeném kruhu rozvíjela; byl jako obvýšnou
blahonosně
veškeren národ český na Mo
odpovědnící (orakulem), k nížto se všickni
ravě
a
na
mnoze i v Čechách osvěcovala,
čeští spisovatelé z moravského duchovenstva
měla
nevýzpytným
řízením Božím 1. 1868
v otázkách filosofických a bohoslovných o
radu a o vomoc utíkali, žádajíce a berouce národu tomu odňata býti, Zé silnějšího
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občas se dostavujícího tlukotu srdce vyvstá

valy vušlechtilé

duši jeho temné mraky

smutného tušení, že dnové jeho zemského
bytí spočteni jsou. Tušení to vyslovil Sušil
sám v básni nadepsané: „Den dnů,“ která
jako labutím jeho zpěvem jest a v níž ještě
jednou se jeho heslo „církev a vlast“ co
zlatá nitka zaskvívá. Zníť (Smíšené básně

str. 9):
Přibližuje se mi den,
v rubáš budu oblečen,
otevře se smrti brána,
do ní sejde ducha schrána.

Uschla zeleň života,
koráb můj se troskotá,
zašla záře požehnaná,
nepadá již sladká mana.

Hrana zvoní od pečer,
zavítá mi svatvečer,
stroj se duše k stěhování,
končí se tvé putování.
Kriste světlo věčných cest
sviť mé duši do tvých měst,

a jí tam kde trudu není
přijmi v svatém políbení.

Dej mi skonať v naději,
že se světlem oději,
a že národ, jejž svým zovu,
k službě tvojí vstane znovu.
Obrať k sobě národ náš,
anjely mu pošli v stráž,
rozkloň nad ním lásky duhu,
vlej svou milost do všech kruhů.
O dej mně tu v hrobě slast,

že kvést bude v tobě vlast,

chudé v Rousinově, rodišti svém, pro chudé
Brněnské, pro ústavy slepých a hluchoně
mých v Brně, pro matici moravskou, pro
českoslovanské gymnasium v Brně, jemuž
mimo peněžný dar i svou četnou, vzácnými
spisy opatřenou slovanskou bibliotéku odká
zal; ostatní bohatou bibliotéku daroval klá
šteru ctih. 00. Minoritů v Brně, na něž
1 jiným ještě odkazem peněžným pama
toval.
Jelikož dle úsudku lékařova domníváno
se, že Sušil strádá neduhem plicným (tu
berkulemi), jemuž žinčice Bystřická pod Ho
stýnem hojivým lékem bývá, svítal jakýsi
papršlek naděje, že i Sušil tam opět zdraví
nabude. Naděje tato rostla, an tehdejší mír
ná a tudyž příznivá povětrnost květnová u
možnila, aby se Sušil záhy k svému zota
vení do Bystřice Hostýnské odebral. Na
toto odcestování do Bystřice dotčené, které
se skutečně dne 19. května stalo, Sušil se
srdečně těšíval, protože Hostýn velice milo
val, k němu na všech procházkách z hor
kolem Brna strmících vzíral a v přečetných
| básních jej opěvoval. Kdykoli spisatel těchto
řádků co průvodčí jeho na procházkách s
ním na horu u prachoven Brněnských při
šel, zastavil se Sušil a ukazoval mu pokaždé
v dálce ten bod, kde vyčnívá posvátný Ho
stýn, i říkával: „Smekněte a pozdravte
Matku Boží, která tamto divy tvoří.“
Nemůžeme tuto nepodati aspoň dvě
písně Sušilovy, které jsou výrazem proro
ckého tušení jeho, že zde cíl jeho života.
V písni „Hora svatohostýnská“ praví:

a že v církvi k blaha zdrojí
veškeren se národ spojí.

Na začátku března r. 1868 jsa právě
v 64. roce věku svého počal churavěti a
churavost tato tak značně se rozmohla, že
nemohl školu více navštíviti a ponejvíce na
lůžko upoután byl. Tuše konec života svého
záhy napsal sám vlastnoručně svou poslední
vůli či závěť, v níž opět se heslo jeho věrně
obráží; nebo učinil odkazy pro pokoj duše
své mšemi svatými, pro sv. Otce, pro Dě
dictví sv. Prokopa, pro chrám, faráře a |

Horo, svatá horo,
zelenej se skoro!
Propusť ze svých břehů
již ten zástup sněhu.

Pláň již v milé kráse
všady zelená se;
a ty sněhy chováš,
či z nich perly snováš?
Nitro se mně ouží,
vroucně k tobě touží,
sprav se v oltář Bohu,
ať jít k tobě mohu.
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Láskou k tobě hořím,
v dáli se ti kořím,
nechť již svého trudu,

na tvé hrudi zbudu.
Nepřijdu já prázdný,
přinesu dar rázný,
ozdobím tě kvítím,
světlo tobě vznítím.

Budu v záři skvoucí
zpívat písně vroucí,
choť tvou budu chválit,
Pánu oběť pálit.

Tvář svou budu shýbat,

hruď tvou budu líbat,
budu toužit matce,
plakat budu sladce.
Horo, milá horo,
rozkvěť se již skoro,
ujemní svou drahu,
ať smím k tvému prahu.*)

Ještě proročtěji o cíli života Sušilova
v Hostýnské Bystřici zní druhá píseň jeho
nadepsaná: „Pouť moje :“
Každý tamto putuje,
kam ho mysl vede,
duše moje libuje

tam ty horyšedé,
tam má mysl koná pouti,
když jest jasna, když se rmoutí.
Ony hory vysoké
k nebi hlavy nesou,
ale v úctě hluboké
vidomě se třesou.
Oko jejich u pokoře

k jedné pořád hledí hoře.
Hostýne ty důstojný
tys tou svatou horou;
na tobě vzduch ukojný
pro hruď věje chorou.
V duchu denně chodím k tobě,
tak ctím Pannu v každé době.

*) Rádi bychom viděli toho učence, který
by i této a následující lyrické básni pra
vou cenu poetickou upírati se odvážil.
Kdyby Sušil nic více nežli tyto dvě bá
sně byl utvořil, už by se mu vysoké a
bohaté poetické nadání upříti nemohlo,

Jitřenka když vychází
o ruměnné záři,
mysl má ji provází
s plápolavou tváří;
neb kde vzchází zoře jasná,
tamto vládne Panna spasná.
Když se béře k západu
slunko svojí dráhou,
chodím na ven k ochladu
těšit se svou bláhou,

na kopečku tamto sedím,
na posvátný Hostýn hledím.
V blahém tedy pocitu
duše moje splývá,
vanoť z rajských obytů

mile na ni zvívá,
posel to, jejž matka lásky
posílává na obcházky.
O ty Panno přečistá,

Matko na Hostýnu !
Nechť tvá láska uchystá
byt mně ve svém stínu!
Nechť tam duši chorou kojím,
až se láskou s Kristem spojím.

Tušení toto i toužení, aby mu Matka
Boží uchystala byt ve svém stínu na Ho
stýně a aby zde s Kristem byl spojen, vy
plnilo se záhy. Nebo ačkoli v prvních dnech,
co na radu lékařovu do Hostýna stihl k vy
léčení-se žinčicí, silnějším se býti cítil, tak
že 1 mši svatou sloužiti mohl, přece v ná
. sledujících dnech, co skutečně žinčice uží
vati počal, zdravotný stav jeho hned se
zhoršil tou měrou, že chuť k jídlu docela
ho pominula a že konečně i křeče se do
stavily. V tomto stavu přijal, nabyv sebevě
domí, ještě jednou svátosti, ale hned na to
dostavily se opět křeče a svírání srdce tak
silné, že dne 31. května ráno o 2. hodině
životu jeho konec učinilo. Umřel jak žil co
dobrý křesťan, co pravý kněz katolický, tak
že 1 konec jeho byl věrnou ozvěnou jeho
života. Druhá neť jeho (Kateřina Tomáškova
nyní provdaná za horlivého národovce pana
Mráčka, správce zemské pracovny, jenž 0
slovanský život v Brně velké zásluhy má)
sloužila obětovně Sušilovi v poslední nemoci
a v posledních zápasích i vypravovala nám,
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že když mu z Orlice moravské přečetla tři.|
tehdáž nové zákony: manželský, mezinábo
ženský a školský a na jeho požádání mu
ukázala i podpis mocnářův, zalily se mu
hned oči slzami i povzdychnul hluboce řka:
„I toho jsem se dočkati musel? Bože, kam
to povede!“ Nelze popírati, že v této bo
lestiplné obavě Sušilově zračí se patrně ho
roucná láska k církvi, jejíž blaho a rozkvět
jemu nade všecko šly; nebo v blahu a
vzkvětu církve viděl i blaho a spásu národa
svého.

lodě na svém hřbetě nosí, ješto malý a sla“
boučký potůček ustavičně šplouná a tytýž
do toho kterého zahloubení spadaje i veliký
hluk dělá.

Truchlověst: „Sušil umřel!“ četnýmite
legramy rozhlášená proletěla jako blesk ve
škeru Moravu, Čechy i Slezsko a omráčila
jako hromová rána všechny, kteří nesouce
se úctou a láskou ku zvěčnělému
ji zaslechli,
blahou se kojivše nadějí, že Sušil užívaje lé
kův pod svatýmHostýnem, ještě dlouho církvi
a národu zachován bude. Nejvěrněji a nej
výrazněji
tlumočila tenkráte Moravská Orlice
Sušil byl postavy dosti vysoké, kostí
silných, těla středného, ani tlustého, ani hu hluboký bol tento, oznamujíc přesmutnou zprá
beného, chůze vážné, pleti bílé a velmijemné, vu tu*) následnými slovy: „Již zase vyhasnul
v tváři načervenalé, čela vysokého, hlavy V jeden život zasvěcený službě vědy a národu,
posledních létech ponejvíce lysé, řeci v skrovný již zase vyrván ze středu našeho muž slavný,
či malomluvný a nikdy svou učenost na 0 jehož zásluhy o naši Moravu a celé Slovan
div nevystavující, obličeje mátorného, ale přes stvo uznal veškerý lid slovanský! Královská
to vše vlídný a v obcování laskavý, takže Praha uslyší s týmž bolestným citem jako
přistupující k němu na rozpacích bývali, máti Moskva truchlivou zvěst, že Frant. Su
mají-li k němu přistoupiti více Ss výrazem šila již není a titéž bolestní vzdechové vy
úcty čili více s výrazem lásky. Patřilť on do
počtu oněch řídkých a vzácných osobností,
které žádných nepřátel nemají. Byl-li povahy
méně smělé, jakž jsme už dříve podotkli,
hodil se právě takovou mírou duše co při
měřený nástroj prozřetelnosti Boží pro dobu,
v nížby smělost a veliká odvážnost všecky
jeho národní snahy byla zmařila, jelikož až
do r. 1848 každé slovo české od vzdělanče
u veřejnosti pronešené ano i nevinné hu..
debné hry, které spolu s deklamacemi v obou
zemských jazycích tedy i v češtině v Brněn
ském alumnatě za pobývání tam výtečných
sil národních: Jana Bílého, Jana Táborského,
Beneše Kuldy, Karla Šmídka (v rocích 1841—
1843) se provozovaly, za státu či vládě ne
bezpečné pokládány, a Sušilovi, jenž svou
přítomností se jich účastnil, na srozuměnou
dáno bylo, že bude-li takové věci hmotně neb
mravně podporovati, se sám co professor u
činí nemožným. Jak výborně se k takové době
hodila nesmělá a jen tiše a nepozorovaně, za
to však tím výdatněji působící povaha malo
mluvného Sušila? Podobalť se touto vlast
ností velké a hluboké řece, která tiše ply
nouc velké a bohatým nákladem obřemeněné

+) Vznešený tento výlev bolných citů vyjá
dřen v Orlici Moravské (č. 127. 1868)
výtečným spisovatelem moravským, p. ar
chivářem V. Brandlem, který mnoho se
Sušilem obcoval ano i delší cestu s ním
podnikl. Zmiňujeť se i o Moskvě; nebo
odtud i z Petrohradu učenci na Moravu
přišedší neopomíjeli nejpředněji Sušila na
vštiviti, by mu úctu svou proukázali. Oby
čejně obdarovával je Sušil sbírkou národ
ních písní svých, ješto oni zejmena Hil
ferding, dar ten svými spisy odvětovali.

Také proslulý Jesuita Martinov, rodák
ruský, navštívil Sušila v Brně, dopisoval
mu často rusky v církevních záležitostech
a poslal jemu spisy své v latinském jazyku
sepsané, zejmena „životopisy slovanských
světců Božích“ od něho samého zhoto
vené,. Dopisy Martinovy byly časem svým
v českém překladě v Hlasu Brněnském
uveřejněny. I slavný biskup a spolu slo
vinský spisovatel Martin Slomšek, prodlé
vaje za příčinou klášterské visitace v Raj
hradě u Brna, vyžádal si jeho návštěvy,
aby jej osobně poznal. Klášteru Rajhrad
skému učinil Sušil veliký dar v osobě ny
nějšího výtečného preláta, Guntera Kali
vody, jejž tam druhdy co žáka o přijetí
do noviciatu žádajícího byl přivedl a
schválil.

|
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řinou se ze srdcí slovanských od temen Kr
konošských až k výšinám Balkánu. Ano, hrdě
to pravíme, náležel nám, neb zasvětil v pra
vém slova smyslu svatý život svůj službě
nepřetržené pro dobro, světlo a blaho všeho
Slovanstva; náležel nám a všudy, kde v 0
hromném prostranstvu hlahol slovanský za
znívá, žehnati budou ústa všech památce
muže, kněze, učitele, národovce, učence vzor
ného, nevyrovnatelného. Tělo zvěčnělého svě
říme lůnu země, aby odpočívalo od nama
hání a prací vezdejšího života; ale duch jeho
zůstane mezi námi a ovívati nás bude z díl
jeho vědeckých, jimiž obohatil literaturu slo
vanskou; jeho duch to bude, který zavane
z prací mladšího pokolení od něho vychova
ného a vším právem mohlo soběříci: Ejhle!
zasel jsem z rána a Hospodin mi připravil
hojnou žeň!
Všickni četní ctitelové Sušilovi ronili
nad touto zprávou slzy hluboké žalosti, jako
je děti roní při smrti mileného otce; dávali
citům svým průchod jednak v žalozpěvích,
jakéž rychle složili v. p. Jan Soukop, farář
Doubravický, vp. Fr. Valouch, farář Hostím
ský, p. prof. Vlad. Šťastný, pp. alumnové
kněžského semináře v Brně a p. Jos. Vurm,
poštovní official, výborný básník Moravský,
který jsa právě tehdáž v Bystřici pod Ho
stýnem četnými službami Sušilovi a jeho pří
buzným (Rajm. Sušilovi a neteři svrchu uve
dené) se laskavě propůjčoval; jednak dávaly
se city ty na jevo smutečnými službami Bo
žími, jež se nad mrtvolou Sušilovou vyko
návaly nejen v Bystřici pod Hostýnem, nýbrž
1 v rodišti zvěčnělého v Rousinově, jakož i
slavnostným průvodem a církevními obřady
ve všech osadách, kudy mrtvola Sušilova
pod správou výše jmenovaného příbuzence
Rajmunda Sušila vezena byla do Brna (jako

takže celá cesta ta pravé vítězoslávě se po
dobala. Na rakev zvěčnělcovu všady kladeny
přečetné věnce.
Na všeobecnou žádost četných v Brně
ctitelův v Pánu zesnulého dali totiž příbuzní
Sušilovi mrtvolu jeho zavezti do Brna, aby
tam na městském hřbitově byla slavně po

chována a zde aby mu postaven byl důstoj
ný pomník, při němž by se ctitelé jeho ob
ročně památku zemřelých slavíce scházeli a
kdežby mládež studující spolu S nimi ku po
dobné činnosti se povzbuzovati mohla. Mrt
vola dovezena dne 3. června do Brna a hned
na to vykonán slavný pohřeb. Sám tehdejší
p. biskup Ant. Arnošt hrabě ze Schaafgotsche
vykonával posvátné obřady, sprovázen jsa
nejdůst. kapitolou svou.
Chrám ctih. oo. Minoritův, V němž se
obřady smutečné nad mrtvolou vykonávaly,
byl kněžstvem ze všech končin Moravy a
lidem světským ze všech ostatních stavů pře
plněn. Když obvyklé obřady církevní vyko
nány, zapěli bohoslovci velmi dojemně smu
tečný latinský sbor ke slovům písma sv. k
této příležitosti zvláště složený odd. p. Jana
Chmelíčka, tehdáž ředitele průpravny uči
telské a normalní školy. Na to vynesli bo
hoslovci co žáci zesnulého rakev z chrámu
na vůz smutečný. V čele průvodu nesen
kříž ověnčený, za ním kráčeli žáci českého
gymnasia, na něž zvěčnělý laskavě odkazem
pamatoval, se svým sborem professorským.
Za těmito ubíral se zpěvácký spolek „Be
seda Brněnská“ s praporem smutečně ozdo
beným v čele. Pak následovala veliká řada
kněží (na 250) všech důstojností a téměř ze
všech krajův Moravy. Nejprvé šli řeholníci
Brněnští a za nimi brali se ostatní kněží,
většinou to bývalí žáci zesnulého. Mimo celou
vysoce důst. kapitolu Brněnskou a profesor
ský sbor bohoslovný pozorovati bylo vysoce
d. pp. preláty: Rajhradského a Starobrněn
ského, veled. p. kanovníka Mikulovského Kitt
nera, jejž Sušil co spolužáka svého velice
miloval, mnoho čestných pp. kanovníků, mezi
nimi velezasloužilého národovce p. děkana
Kandusa, dále spisovatele české, jako na př.
Jana Soukopa, vojenské kněze a téměř ve
škero kněžstvo Brněnské. Na konci průvodu
kráčel nejd. p. biskup s mitrou a pluvialem,
jemuž veled. p. prelát Ferd. Panschab asi
stoval. Pak následoval vůz s rakví, před nížto
od alumna neseny řád rytířský a odznaky
důstojnosti kněžské. (Okolo rakve hojně 0
věnčené kráčeli bohoslovci s rozženými po
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chodněmi; před nimi a za nimi po obou ského mezi účastníky pohřebu, jemuž co do
stranách větší části průvodu kráčelo přes imposantnosti a účastenství jsme v Brně po
150 údů „Besedy“ a jiných pánů smolnice dobného ještě neviděli a při jehož skončení
nesoucích.
jen jeden hlas se ozýval v srdcích veškerých
:
Za rakví ubírali se nejbližší příbuzenci „Sušil byl muž učený a kněz vzorný, ozdoba
zesnulébo, pak nepřehledný průvod přátel a církve a chlouba vlasti. Pokoj duši zvěčně
ctitelů zvěčnělého, mezi nimi veled. pp. ka lého a sláva památce jeho!“
Desátého června na to byly ve chrámu
novníci Vyšehradští: Vinařický a Štulc ve
skvostných talárech s třírohými klobouky a ctih. 00. Minoritů slavnostné služby Boží vy
odznaky, vysokorodí pp. hrabata: Egbert konány veledůstojným p. prelátem -„Panscha
Belcredi a Bedřich Sylva-Taroucca (kterýž bem, ředitelem fakulty bohoslovné v Brně,
vlastně mezi kněžími kráčel), pak pp. po a při pobočných oltářích slouženy mše sv.
slancové zemští: Dr. Pražák, Dr, Helcelet a od veled. p. kanovníka Aug. Kiovského, od
Ignat Vurm ; dále právníci, lékaři, spisova veled. p. exprovinciala Bonav. Zdury a od
telé, úředníci, měšťané, důstojníci vojenští, spisovatele této biografie. Konečně zpíván
téměř všickni údové českého čtenářského 1 žalozpěv od samého Sušila při úmrtí archi
spolku, velečetní členové Brněnských dělnic váře Bočka složený a od ctihodného kněze
Pavla Křížkovského mistrovsky v hudbu u
kých spolků, zvláště „Výpomocné pokladnice“
a „Svatopluka“, velečetné deputace venko vedený. Tentýž umělec řídil sám na kruchtě
vanův, které schvalně byly do Brna přibyly; jak tento zpěv, tak i ostatní smutečné zpěvy,
vůbec zástupcové všech stavův a povolání. protož 1 dojem jejich v srdcích četně shro
Průvod končila velká řada dám, které Suši mážděných ctitelů Sušilových byl nesmírný
la co vzorného kněze znavše vysoce ctily a téměř nevýslovný. Smutečné tyto služby
Všude, kudy se ubíral průvod, stály nesčí Boží za pokoj duše zemřelého našly ohlas v
slné davy lidstva. Před hřbitovem městským přečetných také na jiných místech v Moravě,
sňata rakev s vozu a bohoslovci nesli ji na
Otec usnul — děti osiřely,
ramenou ku hrobu. S očima zarosenýma dí
ježto Bohu, vlasti vychoval;
vali jsme se do otevřeného hrobu muže, jehož
plač, 6 plač! jej národe můj celý;
slavná památka nikdy nevyhyne v národu
jenž tě celou duší miloval,
našem. Když rakev do hrobu spuštěna a ob
nikdy neuvadne vínek skvělý,
kterým tebe Sušil daroval.
řady církevní vykonány, zapěl český zpě
vácký spolek „Beseda“ veledojímavý sbor
Usnul kněz — a učitel váš kněži,
smutečný od H. Vojáčka. Mezi tím rozdělo
jenž vám svítil vědou, zbožností,
vány básně od J.Soukopa*) a Vurma-Čejkov
položte mu na hrob věnce svěží,
*) Podáváme zde aspoň jednu z těchto dvou
básní, totiž Soukopovu. Zníť:
Hrana po Moravě hučí děsná,

Sušila již není! kvílí chrám,
kvílí vlast i jaroskvoucí Vesna,
nese bol svůj horám dolinám ;
vstaňtež omráčené luhy ze sna,
nejdražší květ Květen odňal nám.

Sušila již není ! želtež spolu
Církvi, vlasti, krásky milostné,
s vámi sdílel v pozemském tom dolu
doby zlaté, doby žalostné;
Pán dnes oprostiv ho všeho bolu
k výšině mu kynul blahostné.

věnec svaté úcty, vděčnosti;
buďtež i vy nedobytnou věží,
lnětež k církvi, k vlasti s vroucností.

Lumír usnul — v slovanském jenž háji
národ vnadil zpěvem libezným,
odletěl ach v čarokrásném Máji
slavík, k sborům přidružil se vítězným,
aby s nimi v nevadnoucím ráji
chválil Pána zbožným hlasem svým.
Nuže s Bohem, Otče drahomilý,
lepší objímá Tě nyní svět,
Pán Ti podej věnec přespanilý,

jehož nikdy neopadne květ;
dřímej sladce, muži ušlechtilý,
sláva věčná nepočítá let,
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V Čechách i vé Slezsku (od v. p. Cypr.
Lelka) slavnostně konaných rekviích.
Hned následného dne po pohřebu 8u
šilově (dne 5. června 1868) přinesla Morav
ská Orlice provolání vybízející všechny cti
tele zvěčnělého ku snášení darův vroucné
lásky na zbudování jemu důstojného po
mníku. Ku zdárnému provedení tohoto zá
měru utvořil se výbor, jemuž předsedal vy
sokorodý p. hrabě Egbert Belcredi a jehož
ostatní členové byli pp.: hrab. Sylva-Ta
roucca, Dr. Pražák, Dr. Eelcelet, Jind. Dvo
řák redaktor Orlice, Vinc. Brandl archivář,
Dr. Zeibert, proť..Jan Vojtěch, ředitel ústavu
pro hluchoněmé Fr. Maršovský a spisovatel
tohoto životopisu. Výbor ten řídil veškeru
záležitost tu, staraje se o zaslání mu od u
mělců vhodných nákresů pomníku toho, zkou
šeje nákresy ty, a sbíraje peněžné příspěvky
1 na úroky je ukládaje, by souhrn darův se
tím zvětšil. Z nákresů zaslaných uznal výbor
nákres p. rytíře a vrchn. stavit. rady ve Vídni
Hansena za nejlepší a usiloval ihned o jeho
provedení, an se mu také bylo podařilo do
statečnou část příspěvků k tomuto účelu se
brati. Jmenovitě darovaly „Svatobor“ a „Dě
dictví sv. Prokopa“ v Praze značnou sumu,
totiž Svatobor 200 zl. a Dědictví sv. Pro
kopa 300 zl. Veleušlechtilý p. hrabě Bedř.
Sylva-Taroucca obětoval tomuto dílu zna
menitý dar. Z peněz těchto zbudován uměl
cem Kroměřížským p. A. Beckem pomník
Sušila důstojný, nevšední to okrasa hřbitova
Brněnského, důkaz vděčnosti a úcty Mora
vanův vlasteneckých k jejich duchovnímu pa
triarchovi. Pomník ten má ráz kaply ve slohu
řeckém s křížem na vrchu a zbudován jest
cele ze slezského mramoru, poprsí pak Su
šilovo (dílo p. Loosa z Brna), andělé na
sarkofagu a makovice sloupů jsou z mra

moru karrarského. Vryto ovšem také do ka
mene jméno Sušilovo, den a rok jeho naro
zení i úmrtí jakož i oblíbené jeho heslo:
Dvé krásek spanilých duše mé ovládnulo stánek,
zemská jedna, druhá s výšiny pošla nebes.
Cerkev a vlast ty v mojich milují sestersky
se ňadrech,
každá půl, každá má moje srdce celé,

Jak mile práce S póstavením pomníku
spojené ukončeny, přistoupeno k slavnost
nému jeho odhalení dne 26. července 1,1871.
Slavnost započala k 11. hod. předpolednem
velkými zádušnými službami Božími, jež ve
chrámu svatotomském za četné assistence
(assistenty byli pp. básník Jan Soukop, zemský
poslanec Ign. Vurm, prof. Vojtěch, Peregrin
Obdržálek, farář v Tiché, Fr. Bystřický, ka
plan z Telče*), všickni to žáci Sušilovi, a Fr.
Krihl, kaplan z Ústí nad Orlicí) konal spi
sovatel tohoto nástinu života svého nejdraž
šího přítele. Valné zástupy lidu téměř pře
plňovaly velikanský chrám ten. Za řízení
Pavla Křížkovského zpíváno na kůru výtečné
vokální rekviem od Aneria ze století 10. a
mistrovské provedení jeho, zvláště sekvence
„Dies irae“ tak hluboce dojalo všechny pří
tomné účastníky, že přemnozí z nich tvr
dili, že jaktě živi nic podobně dojemného
nebyli ještě slyšeli. Zádušní služby ukončeny
velikým konduktem, načež v poledne o 12.
hodině průvod k městskému hřbitovu se 0
debral.
V čele průvodu nesen kříž, za nímž krá
čelo duchovenstvo (asi 100 kněží) z obou
diecésí moravských a z Čech, ponejvíce v
rochetách. Před celebrantem a jeho assistenty
kráčeli veledůstojní páni: Beneš Kulda, ka
novník Vyšehradský, baron Horecký, děkan
Holešovský, Aug. Kiovský, kanovník Brněn
ský, a Gunter Kalivoda, prelát Rajhradský.
— Za kněžími šli příbuzní Sušilovi a dámy
brněnské, nesouce četné věnce, jež byli pří
buzní zesnulého, „Svatobor“, „Dědictví sv.
Prokopa“ v Praze a jiní spolkové k ozdo
bení hrobu věnovali. Za dámami, mezi nimiž
i velezasloužilou paní, vysokorodou choť p.
*) Překrásnou myšlénku vyslovuje tentýž žák
Sušilův Fr. B. jeho duchem docela ovlá
daný v Blahověstu (č. 22. 1871) řka:
„Připojujt přání, aby zaražen byl spolek
kněží pod názvem „Sušil“, kterýby pěsto
val ducha Sušilova. Nejprvé ať se sestoupí
komitet v Brně, ostatní pak se vyvine.
Idea idey zplodí. Nejhlavnější odbor spolka
„Sušil“ bylby spisovatelský. "Ten mohlby
vydávati „Denník“, do něhož by psali
kněží z obou diecésí moravských,
|
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hraběte cb.

Belerediho, Nosticovnů zříti

čův věrný a čaroviiadný obraz velikolepé čin
bylo, šel výbor k vystavení pomníku NSuši nosti Sušilovy a jeho nesmírného, blahoplod
lova s hrabětem Egb. Belcredim v čele, pak ného vlivu na veškero duchovenstvo česko
kníže Hugo Salm, dále většina českomorav slovanské a skrze ně na lid českomoravský,
ských zemských poslanců, hosté z venkova a povzbudiv všechny přítomné ku podobné
do Brna přibylí, zpěváčtí spolkové „Beseda,“
činnosti končil řeč svou díkami vroucnými:
„Svatopluk“ a „Zora“ s prapory, a téměř jež nejprvé vzdával výboru obstarávajícímu
nepřehledný dav obecenstva z Brna i z celé - pomník ten, pak všem spolkům a jednotám
Moravy, takže na tisíce účastníků slavnosti 1 jednotlivcům, kteří jakýmkoli spůsobem k
čítáno.
vybudování a ku slavnostnému jeho odhalení
Když průvod za hlaholu zvonů ku po přispěli.
mníku zastřenému, u něhož vystavena kaza
Řeč p. Kuldova učinila veliký dojem na
telna věnci ozdobená, byl dospěl, rozestavili
přítomné jednak lahodou jazyka, jednak já
se účastníci po celém téměř oddílu hřbitova,
drným obsahem a výtečnou přednáškou. Na
před kazatelnou postavili se zpěváčtí spol
to odhalen posud zastřený velkolepý pomník,
kové, u hrobu příbuzní zesnulého a výbor
hrob Sušilův ověnčen a při říkání žalmu
ku vystavení pomníku sestouplý. Za hrobo
„De profundis“ i následných modliteb znovu
vého ticha započal výmluvný kazatel, bývalý
posvěcen; pak zazpívali spolkové zpěváčtí
žák Sušilův Beneš Method Kulda výtečnou
řízením P. Křížkovského velmi dojemně po
řeč svou velmi přiměřeným textem: „Chval hřební sbor na slova Sušilova od Křížkovského
mež muže a otce naše
Těla jejich v
samého složený. Spolu rozdány mezi účast
pokoji pochována jsou a jmeno jejich žije
níky dvě básně, jedna od slovútného našeho
od národa do národa.“ (Syr. 44, 1. 14.) Po
pěvce Jana Soukopa a druhá velmi zdařilá
rovnávaje bídný stav Moravy na začátku to
od benediktina Rajhradského Sarkandra Na
hoto století v národním vzhledu poli plnému
vrátila, od obou to vděčných žákův Suši
kostí u vidění Ezechielově, Sušila pak témuž
lových.
prorokovi věštícímu, že národ téměř mrtvý
zase oživne a mocným národem bude, doka
O třetí hodině odpoledne byla společná
zoval řečník, že hlavním budičem a křísi hostina v refektáři ctih. 00. kapucínů, v níž
telem duchovně mrtvého národu moravského se účastnilo 50 osob, mezi nimiž J. Jasnost
byl Fr. Sušil, jej tudíž vším právem náleží kníže Hugo Salm, hrabě Egbert Belcredi,
jmenovati otcem národa českého na Moravě. hrabě Bedřich Sylva-Taroucca, baron Ho
Mistrovsky a jako v nejvěrnějším zrcadle vy recký, prelát Rajhradský Gunter Kalivoda,
stavoval pak řečník povahu Sušilovu, an vy Dr. Pražák a kanovník Ben. Kulda. K o
kládaje heslo jeho: „Církev a vlast“ dotvr slavení národní činnosti Sušilovy zařízena
zoval, že velké srdce Sušilovo nikdy netr zpěváckými spolky u večer v Lužankách mi
halo těchto dvou nejdražších pokladů od sebe, mořádná beseda, k níž se neobyčejně mno
alebrž vždy co nejúžeji je vespolek spojo ho obecenstva dostavilo a při níž se zpívaly
valo, uznávajíc, že jako církev není mimo ná skladby od Křížkovského na slova Sušilova,
rody, tak 1 pro národy nění pravého života, pak národní písně, jež zpíval mistrovsky slo
není spásy mimo církev. Velmi příměrně po vútný pěvec Lukes.
rovnával řečník národovství bez nábožnosti
Máme za to, že nelze nám lépe ukon
pouhé skořepině bez jádra, svítilně bez ho
řícího světla, i jmenoval člověka vzdělaného čitl životopisný nástin tento leč dvěma úryvky
bez náboženství vším právem člověkem ne z obou básní při odhalení pomníku Sušilova
celým, po jedné straně jako mrtvicí raněným. rozdaných:
Dále odhalil řečník před zrakoma poslucha
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Jan Soukop :
Šušile! hle vlast se truchlá sklání
nad hrobem, jenž tvář Tvou zakrývá,
duch však Tvůj nás posud ochvívá,
májových jak dechů libé vání.
Nezná duch ten smrti, nezná rovu,
větší, než tu národ postavil,
slávy pomník on Ti zůstavil,
skvělejší než zlato, tvrdší kovu.

Ejhle bojovníkův Božích pluky
na obranu zbožné Šlávie —
toť Tvůj pomník, jenž čas přežije,
na něm rozrazí se věkův luky.
Základ jeho věčný zákon Páně,
sloupy jeho slovou církev, vlast,
a jak most se vznáší nad propast,
nebeská se nad ním klene báně,

Proto pokud slunce neuhasne,
slovanský tě slavit bude svět,
nikdy neumře Tvé slávy květ,
pokud hvězdy svítit budou jasné,
I když kamenný se pomník zřítí,
kterým láska zdobila Tvůj hrob,
Sušile! Ty do nejdalších dob
v milionech srdcí budeš žít,

Sark. Navrátil :
„Sušilův“ hle pomník! — Prapor kříže,
prapor víry, prapor naděje!
Přistup chodče, přistup k čtení blíže,
v hrudi se ti srdce zachvěje:
s církví, vlastí lásku svou On sdílel,
s nimi plesal, jásal, strádal, kvílel.

Pomník sám si vzdělal nehynoucí
nad kámen a mramor trvalý!
V srdci národa ten pomník skvoucí,
jímžto nehnou časův návaly.
Ať si mnohý po věku věk plyne,
s národem jen pomník Jeho mine.

Rov ten tělesnou Tvou kryje schránu,
muži zbožný, nám všem předrahý!
Duch Tvůj, Bohdá! vešel v nebes bránu,
v ráji tráví život přeblahý.
Naděje Tvá již se vyplnila:
V žití v Kristu se Ti proměnila.
Duch Tvůj vzlétej strážně nade vlastí,
aby květlo blaho národa;
při církvi ať stojí v slasti, v strasti —
až když přijde věčná obroda.
Jméno „Sušil“ budiž pro nás páskou,
nítíc srdce k církvi, k vlasti láskou,

