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Tajemství studny Jakubovy.

kamenné její skráně, dřímala stará studnice Ja—
kubova. Svršek žárlivě přikrýval velký kámen, aby

slunce svými paprsky nezlíbalo a nezahřálo její občer
stvuiící vody. Žila nejraději ve tmách. Jenom k večeru
přicházely ženy samařské & odvalily kámen. A studna
nadýchala se čerstvého vzduchu.

Té chvíle její vody rozsvítily se tisícerými hvězdami,
stříbrný měsíc zadíval se do jejího zrcadla, a skotačivý
vánek pronikl až k hladině vodní. A hned mírně ro—
zehrál její spící vlny a rozkolébal je v tichou píseň
večerní.

A studna té chvíle jako by se probudila ze sna.
Všude rozlilo se ticho, spánek zadechl všechnu

krajinu vůkol; jenom studna otevřela tisíce svých očí
a vzpomínala, vzpomínala, vzpomínala . . .

Šel tady kdys patriarcha Jakub se svými stády.
Vysoko nad jeho hlavou vznesl se orel. rozepial křídla
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a mával jimi, mával, aby se volně udržel ve vzduchu.
A patriarcha již od dávných dob slyšel, že tam, kam
padne stín orla, poletujícího nad planinou, tají se nej—
vzácnější poklady země. Vzpomněl té dávné zvěsti, jal
se kopati a — nalezl. Dramen nejčistší vody vytryskl
pod údery rýčů a lopat jeho služebníků. Jakub po—
chopil. Nalezl největší poklad pro svoji ro—
dinu i svoje stáda.

Dotom studnu vyhloubil, obroubil kameny a za—
sadil 12 palem jako dvanáct štíhlých, ztepilých strážců
na jejím pokraji. —

A její vody. jež po prvé tu shlédly blankyt ob—
lohy, spatřily tisíce hvězd za noci, a ssály vůni lilií, jež
z plných kalichů rozlévala se na všechny strany vůkol,
zaplesaly štěstím ze svého podzemského vysvobození.

5 jakou touhou jaly se líbati rty všech žíznících,
kteří sem přicházeli!

Jako dřímající královna, jako matka, kojitelka
všech, kdo žíznili po prsu země, nyní přečkala studna
věky a napojila tisíce dětí.

Když ústa nádoby, spuštěné po provazci, dotkla
se její hladiny, její nedočkavé vody obklíčily nádobu
a vtékaly do ní. plny štěstí, že občerství znavené, vy—
prahlé rty poutníků. kteří tu stanuli . ..

. .
*

Století přešla přes její hlavu. Bílá oblaka jako
pluky nebeských vojsk táhla nad ní, a studna Jakubova
stále hleděla k blankytu. Čekala na velikého
poutníka.

Lhostejně chodili kolem proroci. Ti, kteří nesli
v srdcích svých blesky Hospodinovy, mlčky kráčeli kol
studně, jež skrývala chladící prameny. Oheň a voda
byly vždy nepřáteli.
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Konečně přišel Očekávaný. Vracel se z Jeru—
salema od svátků velikonočních. O polednách. kdy
slunce metalo své nejprudší šípy, znaven stanul po—
blíže studny.

Svoji ruku opřel o kamennou obrubu, sklonil
svoji hlavu a přemýšlel. Bral se krajinou. jež žárlila
na slávu Jerusalema. Kterak jej přijmou, když poznají
v něm příchozího z Jerusalema?—

A přišla žena vody navážit. — Ret Doutníkův
prahnul a marně, prosil, řka: „Dej mi pítil“ poznala
dle oděvu, řeči, zevnějšku, že je lsraelita.

A nyní nastala ona rozmluva. jedna z nejživějších
i nejhlubších. jaké Písmo sv. vypráví. (Jan 4. ó.——2ó.)
Spor o vodu živou. O vodu, jež zahání žízeň tě—
lesnou. pro niž přišla se svým vědércem Samaritánka,
a vodu života. jež utišuje žízeň duševní, kterou sliboval jí
Doutník. Jedno z největších nedorozmění,-jež kdy se stalo!

A žena, čilá, živá. plna výmluvnosti a hovornosti,
stále uniká slovům Doutníkovým; Marně ji Rybář chce
uloviti do sítě pravdy, již tu rozestřel. Měla tajemství
před světem,před lidmi; chtěla je míti i před 50
hem. A Neznámý smělou. ale iměkkou rukou odhalil
clony jejího života. Bleskem-osvítil propasti jejiho srdce.
do nichž z její přátel nikdo neviděl.

ena žasne nad slovy Doutníkovými. podivné
tuchy rostou v její duši, zvěsti o Messiáši zvučí jejím
srdcem. první zvony velikonoční ozývají se
v duši této Samaritánky. Myšlenkazaplane; touha
její hoří mocným požárem v její duši, až uslyší ko—
nečně slova vyznání z úst Neznámého: „Já jsem
Messiáš.“ .

Radost ibázeň zalomcovaly při těch slovech jejim
nitrem. První viděla Messiáše, mluvila s Ním! Svítil
sice příliš ostrým světlem v její duši, ale nesežehl ji.
nezahanbil. Naopak cit důvěry a naděje v Jeho milo
srdenství usídlily se v jejím nitru.
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Zanechavši svoje vědro u studně, vrátila se zpět
a volala ulicemi:„Viděla jsem Krista. Dlí u stud—
nice Jakubovy; pojďte a vizte!

Byla první věřící mezi Samaritány. Vody spasení
lomyly její duši; květy víry a kajicnosti vyrostly na bře—
zích, jimiž proudila milost v zahradách jejího srdce.
A nyní vidí Ho stále před sebou. Hledí v Jeho do
brotivé, vlahé oči, patří na Jeho tvář. z níž dýše soucit
& milosrdenství.

A od toho dne ve vzpomínkách často chodí
k studnici, usedá na její obrubě & kreslí si Jej před
sebou. Zde čerpá vodu života pro svoji neklidnou
duši; a myslí na Něho. Velikého poutníka, jenž přišel
žízniv, co zatim tak veliké moře vod živých nosil ve
svém nitru!

A Samaritánka sedá zde, když klid svatvečeru roz—
prostřel se vůkol. Svatý mír a štěstí plní tu i její ne—
klidnou a hlubokou duši. Byla nejkrásnějším dostave
níčkemjejia Jeho obrazu— studnice Jakubova!'—

Když veliký Doutník sklonil nad studnu svoji bož—
skou tvář, vody zachytily Jeho obraz a skryly jej ve
svém klínu.

Hluboko pode dnem mořským vod jsou prý po—
klady ryzího zlata. Studna Jakubova skrývala poklad
daleko větší, že všechna moře mohla žárliti na její
tajemstvi.Měla obraz Messiášův. Skrývala jej pe—
člivě, aby snad hrabiví lidé, žádostivi jejího bohatství.
nepřišli s rýči a lopatami, neodvedli její vody a neo
loupili ji o její vzácné tajemstvi. —

Jenom jednou do roka vystavila poklad pohledům
měsíce a hvězd a těch, kdo přišli uvidět jejího bohat—
ství. V týden po velikonocích, v ten čas, kdy Doutník.
Messiáš, u ní se zastavil a hovořil s ženou samařškou,
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otevírala studna svůj klín, a Jeho obraz vyplynul na
hladinu a zde se zjevoval všem, kdo přišli pohlédnout.

Na jasné vodní ploše studny Jakubovy zjevil se
On v celé své kráse. Jeho pravidelná, krásná tvář dý—
chala láskou a milosrdenstvím; smutné oči mluvily
o velikém bolu, a kaštanový vlas, jenž vlnil se v prou—
dech k ramenům, rozléval jakýsi stesk kol Jeho hlavy.
Stýskalo se Mu po lásce lidí. po milosrdenství,
soucitu, dobrotě a mírnosti, jež staly se na zemi tak
vzácnými. Bolelo Jej sobectví, tvrdost. krutost, nenávist,
jež znovu pletly trnovou korunu kol Jeho bohaté kštice.

A jeho oči mluvíly a volaly po tom všem, co lidi
mohlo činit štastnými, po Bohu a lásce. —

*

Žena samařská, jež tu s Ním mluvila, seděla opět
po roce, po svátcích velikonočních u studny. Duší její
táhly vzpomínky minulého'roku, zněly v ní touhy po
Messiáši. A hle, když slunce o polednách opět metalo
své nejpalčivější šípy, spatřila Jej na vodní hladině.
Očí její, plny nejčistší radosti, ztrnule hleděly dolů;
viděla Ho zase a duše její plnila se proudy vody živě.
Vodami milosti a štěstí.

Dlouho hleděla v Jeho tvář, až duše její jako
znovuzrozena rozkvetla v nejkrásnější květy ctností.
A když vrátila se do města, zjevila tajemství svým
družkám, ženám samařským.— —

Od těch dob ženy samařské vždycky. když skon—
čily velikonoce a poutníci se vraceli ze Svatého města.
chodily k studni podívat se na poutníka, který zjevoval
se v její vodách.

Které byly upřímného srdce, viděly Ho. patřily
v Jeho tvář, a duše jejich se obohacovaly. Hněvivým
vracel mírnost. reptajícím trpělivost; soucit vcházel do
srdcí bezcítných, věrnost v srdce nestálých. Jeho
obraz svazoval trhající se svazky manželské. Ruce la—
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kotné otevíral k almužně, vracel novou svěžest vad—
noucím liliím nevinnosti; ochabujícím v povinnostech
vdechoval novou čilost, bázlivým odvahu.

Uzdravoval srdce žen samařských A když plny
vzrušení hleděly na Něho, zářícího na dně věkovíté
studny. palmy stále šeptaly v jejich uši slova: „Kdo
se napije z vody. kterouž já dám jemu, ne—
bude žízniti na věky; ale voda, kterouž já
dám jemu, bude v něm studnicí vytryskující.
do života věčného“ (Jan 4. 13—14)

Studnice Jakubova stala se tajemným zdrojem síly
& ctností žen samařských.



„Dane, kde nalezneme Boží království?"

skou. Ježíš s apoštoly seděl na břehu jezera
genezaretskěho. které rozlévalo se jako nekonečné

zrcadlo před jejich zraky. Kvitka usnula; chladící vánek
pohrával si mírnými vlnami vod, a jen tu a tam ryba,
nízko nad hladinu skotačivě se vyhazující. dávala tušiti,
že pod širou hladinou panuje ještě život.

Tisíce hvězd rozsvítilo se na nebi, mnohé chvěly
se ve svém světle, a stříbrný měsíc jako pečlivý pastýř
stanul mezi nimi. Rybáři opustili své čluny. čilý ruch
na břehu vymřel.

Jen apoštolové. kol Ježíše Krista shromáždění,
nemohli usnouti. Duší táhly veliké naděje a ne—
skonale radosti, a ty zaháněly spánek s jejich oči. —
Mistr před několika hodinami na jich otázku: „Jakou
odměnu vezmou za to, že opustivše rodinu svoji, otce,
matku. ženy i děti šli za ním?.“ slavně jim řekl: „Vy,
kteří jste všechno opustili. budete jednou
seděti na dvanácti stolicích jako soudcové
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lsraele." A nyní v duchu kreslí si svoji budoucí slávu
Vidí Mistra svého seděti na královském trůně Šala—
mounově se zlatou korunou na hlavě. a sebe na
dvanácti stolicích kol něho A oni jsou prvními úředníky.
v novém království israelskěm! Slávou a leskem ob
klopeni, v úctě všeho lidu! Rybáři budou předními
dvořany královskými! Jaká to radost! — V takových
vzpomínkách je těžko se uklidniti a oddati spánku. —

A Ježíš s tváří slavnostně rozradostněnou hledí
stále jen k nebesům. Zrak jeho plane, jako by v duchu
rozmlouval s tisíci andělů, laškujících na bílých obla—
cích, jež pluly na nebi. A po chvíli Ježíš se obrací
tváří svojí tam. kde září stříbrný měsíc. a hledí jako
v ustrnutí v jeho bledou tvář. A po obličeji páně roz—
lévá se radost, štěstí. jako když náhle shledáme se
s tím. na něhož nedočkavě jsme čekali dlouhé hodiny.

Apoštolové všimli se chování svého Mistra. Nedo—
vedli si je vysvětliti.

„Nač asi myslí Kristus? -— Co jej tak táhne vy—
soko ke hvězdám? — Co asi tam vidí?" šeptají si
mezi sebou.

„Rozmlouvá se svým Otcem“ vykládá ten,
jenž srdci jeho byl nejbližší. sv. Jan.

A všichni v němém údivu hledí na Ježíše, duchem
svým žijícího daleko za l.vězdami.

„Bratři, je mi úzko před tou nekonečností.“ po
tichu praví Ondřej.

„A já jsem nadšen touto nekonečností,“ odpovídá
bratr jeho Šimon, nazvaný Detr. Všichni skupili se po—
nenáhlu kolem Ježíše. Jsou jako vůdcové kolem svého
nejvyššího Pána. čekající na jeho pokyny.

Chtěli by odpočinoutí, ale nelze usnouti. Noc je
příliš slavnostní, velebnější ve svém tichu nežli den
osvícený sluncem poledním.

A v tomto vznešeném okamžiku volá petr: „Zde
je jako v Božím království!“
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A Matouš, dříve pozorně své peníze čítající celník,
zdvihaje svoji hlavu ze země mu dí: „Což ty víš, jaké
to je v Božím království ?“

Tázaný apoštol nyní mlčí. neví, co by odpověděl.
Ale po chvíli praví: „Nevím sice. jaké to je v Božím

království, ale často o tom přemýšlím. Náš mistr tak
často o království tom hovoří. Rád bych něco urči—
tějšího o něm slyšel."

„Zeptej se ho,“ dí na to Matouš.
„Nemám k tomu odvahy,“ odpovídá petr.
„Otažme se Jana! Ten zná ze všech nás Mistra

nejlépe. snad ví o Božím království víc než my,“ na—
vrhuje Matouš. —

Jan odpočívá na měkkém trávníku a hledí k ne—
besům. Hlavu má opřenu o kámen; hustě, světlé jeho
kadeře jsou jeho poduškou. A zrak jeho plane ne
známými, blaženými city, které po paprscích měsíčních
tekou v jeho čistou. bílou duši.

Matouš i petr jako když děti lezou po čtyřech
tiše se plíží k Janovi a táží se potichu: „pověz, kde
je ono království, o němž Kristus tak často hovoří?
Na které světa straně se rozkládá? Kdy přijdeme do
něho, kde je najdeme ?"

A Jan udiven jim odpovídá: „Jak dlouho jste již
s Mistrem. že to nevíte ?“

„Již na třetí rok."
„Když ani za dvě léta otom nevíte, kde naleznete

Boží království, to věru ještě málo rozumíte svému Učiteli."
„Všemu rozumíme, když jenom jasně mluví, vždyt

mluví řečí našich předků galilejských.“
„Mluví řečí království Božího,“ dí na to Jan.

,.Vzpomeňte,že řekl: Království Boží je všude;
právě jako Bůh. A Bůh je tam. kde vládne
láskaf

„A kde je láska ?“ táže se Matouš.



„Kde jinde může být, než v srdci člověka,“ od—
poví Jan.

„Tak v srdci máme hledat království?“ udiveně sc
áže Matouš?

A nyní oba tazatele umlkli. Tváří se překvapení,
zklamáni. V srdci že mají hledati království svého štěstí
a slávy? Tomu nemohou věřiti. nemohou pochopiti.—

Jan dobře vystihl jejich rozpaky, a přál by si, by
zanechali již svých klamných představ. l vzchopíl se, šel
k Pánu, jenž stále ještě hleděl vysoko ke hvězdám
a řekl jemu: „Mistře, vidím. že nechce se ti odpočívat.

.l my nemůžeme spáti. proto prosím, vypravuj nám
o Božím království, jako často jsi se o něm zmiňoval."

A Ježíš. skloniv hlavu dolů, rozhlédl se po svých
společnících a jal se takto mluviti: „Vám je dáno znáti
pravdy Boží zřetelně, jiným však jenom v podobenství.
Nuž povím vám, kde naleznete Boží království. ——Není
tam, kde stojí Jerusalem, v zemi judskě. A ti. kteří
myslí. že jsou mu nejblíže, tariseové a zákoníci, jsou
vlastně nejdál od něho a nikdy v ně též nevejdou.
Není tam. odkud Šalamounovy lodi vozíly poklady
zlata. perel a_ drahých kamenů; a kdybyste dali se do—
vésti až do Říma, odkud mocní vladaři vycházejí, aby
pokořili celý svět. ni tam Božího království nenajdete.
Kdo vyšel s mečem. nikdy se nepřiblížil k jeho hra—
nicím, kdo vzal poutnickou hůl, aby je vyhledal, nikdy
je nespatřil. Nenít ono nějakou kvetoucí zahradou. aby
člověk říci mohl: Zde jest a tamto není! —

A přece království toto může býti dobyto jen
násilím. Ale ie násilím rukou, ale silou vůle; a kdo
je silný a vytrvalý. ten ho dobude. V duši se ti ozývá
sobectví: vytrhni je jako pýr, jenž hrozí udusiti tvoje
role. a stále hled v něm pěstovali lásku k člověku!
V nitru tvém probudí se touha po bohatství: zakřikni
ji a vzpomeň na mne chudého! A jestli cítíš, že je
ti rozkoší počítati peníze, jež vydělal's. dej z nich
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chuděmu tím více, čím větší pocitoval's lásku k nim; a te—
prve, když poznáš, že darovati peníz chudému nepů—
sobí ti více žádné bolesti, můžeš v rozdávání ustati.—
V srdci tvěm pučí láska k ženě. Nepřibližuj se k ní.
dokavad nedovedeš čistýma očima na ni hleděti. Jet
ona jen potravou pro oheň tvé žádostivosti; až v duši
své pocítíš úctu k ní a ruce. které chtěly objati, do—
vedou se skloniti a pomáhati v její práci vytrvale a po
ctivě, až dovedeš na ni pohlédnouti jako na vyššího
z bližních svých, pak můžeš přistoupiti a začít hovor
s ni. —

Vidíš štěstí a blahobyt bližního, a pocituješ lítost,
že sám nemáš, co bližního v tvých očích dělá štast—
ným. Zavane závist tvojí duší. Udus ji jako plamen,
jenž hrozí zachvátiti celý tvůj příbytek, a když jsi ulil
jiskru závisti, jdi k němu a blahopřej mu k jeho blahobytu.

Každý, kdo chce zorati svě pole, vezme pluh, hledí
naň a neohlíží se po jiném; jinak rádlo mu z půdy
vyskočí a on ničeho nezoře. Jen v brázdě, vlastním
pluhem zoraně, vyrostou ti květy štěstí. A kdo štěstí
hledá na jiném místě než vduši svě,podobá
se pastýři, jenž hledá beránka, kterého chová
v náručí.“ —

Tak dlouho mluvil Ježíš apoštolům za tiché noci
u jezera genezaretského. A oni udiveni, mlčíce naslou—
chali sladkým jeho slovům. Dušemi jejich chvěla láska;
ve sluch zněla jim pod slovy Mistrovými čarovná hudba
nebes a zrak upíral se čím dál tím toužebněji v ne—
známé kraje za hvězdami. —

Stříbrný měsíc dávno již zapadl na obzoru, hvězdy
bledly. Od východu růžová, ponenáhlu šířící se zář
zvěstovala východ slunce. Rodil se nový den. Rybáři
vycházeli z nedalekých chýší, aby vyjeli na lov.

Někteří z nich podivili se, vidouce Droroka gali—
lejského s jeho družinou tak záhy z rána sedící na
břehu jezera.
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„Co tak záhy přišli jste k vodě?“ volá jeden
z nich na dávného přítele svého, petra apoštola. „Od—
kud přicházíte?

„Byli jsme v novém Božím království,“
odpovídá petr.

A rybář, nerozumějící podivné řeči Petrově. ' kvapně
odcházel se sítí ke svoií lodičce.



ví,—É—
mfm.,

Gamalielův sen.

nevelkém. ale bohatě opatřeném domě, který
tiskl se k západní straně hory sionské bydlil
slavný zákoník židovský, Gamaliel Jako vnuk

velikého rabbi židovského, Hillela, již svým rodem
byl v úctě všech pravověrných židů. Jako syn ctihod—
ného kmeta Simeona, který držel na třesoucích se
loktech svých „Světlo k osvícení pohanů a k slávě
lidu israelského,“ zasloužil si lásky křesťanů.

Ale krodové slávě své přispěl též Gamaliel svoji
poctivou Věrou spravedlivým životem a vroucí touhou
po Messiáši. Žil nadějí v jeho příští. Ale oči jeho byly
příliš zatemněny předsudky, tak že ani on neviděl jasně
v Ježíši vyplněné naděje národu, svého Messiáše. —

Noc byla jasná a tichá. Měsíc kradl se svými
stříbrnými prsty po střechách bílých domů, v jichž stínů
tu v zástupech tu jednotlivě spali poutníci jerusalemští.
Nastávala velikonoc; Jerusalem byl přeplnčn muži a že—
nami, kteří přišli slaviti radostné ,.pascha" do Svatého
města. A že již noc rostla k svému vrcholu. mrtvé ticho
tím více rozlilo se ulicemi. Jen tu a tam mihl se jako
stín pozdní chodec, vracející se do svého příbytku. ——
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Gamaliel spal, když tu na dvéře domu zabušila
mohutná pěst příchozího. V rychlém tlukotu bylo zna—
menati neklid a kvap. Rozespalý otrok přiblížil se ke
dveřím a přejav od šeptajícího muže pergamenový svitek,
pospíšil k ložnici svého pána. Mírně zaklepal a když
Gamaliel se probudil, odevzdal mu list pozdního posla.
— Zákoník dle pečeti poznal, že to list od vysoké
rady židovské. podpis nejvyššího kněze Kaifáše to do—
tvrzoval. Drohlédnuv podpis četl list tohoto znění:

„Učenému rabi Gamalielovi.“

Aby nebezpečnému pobuřování lidu učiněn byl ko—
nec, a národ uchráněn byl záhuby. vysoká rada usnesla
se ještě dnes zajati Ježíše z Nazareta, rušitele zákona.
a postaviti jej před soud. Stráž chrámová již vyslána.
aby jej s pomocí jednoho z jeho učedníků zajala a při—
vedla bez váhání v síň soudní. proto račiž, učený Ga
malieli. hned po obdržení tohoto listu v dům vele—
knězův se dostaviti.“

Kaifáš. nejvyšší kněz.

Gamalielova tvář se zachmuřila. Zpráva velekně
zova nevěstila mu nic dobrého. Ale jako horlivý strážce
Zákona a přední člen vysoké rady nesměl váhati. Oblékl
se v denní roucha, zahalil v plášt a tiše bral se ulicí
vzhůru na Sion, k domu veleknězovu. Mrtvé ticho, jež
ulehlo městem, opakovalo ozvěnou jeho vážné kročeje.
Z dáli zahoukly sovy; dole v městě, ve čtvrti chudých
řemeslníků a majitelů khánů, zněly brzo křik, brzo di
voký, nesrozumitelný popěvek polozpitých vojínů, vrá—
cejících se od vína a hry v kostky.

Dospěv k domu veleknězovu, spatřil okna zasedací
síně osvětlena a míhajíci se stíny v neklidu a rozčileni
osob uvnitř shromážděných na ozářených okenicích.
Tak stál tu dům jasný a planoucí jako nesčíslné oči
spiklenců, hledícich v ticho noční, pátrajících po své oběti.
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Více než padesát fariseů, zákoníků, kněží bylo tu
pohromadě. Brzo kupili se v malé hloučky, brzo vy—
hlíželi ven, naslouchajíce v neklidném očekávání pří—
chodu vojínů a sluhů. Kaifáš, bledý a rozrušený, ner—
vosními rukama brzo otevíral, brzo zavinoval pergameny,
jež ležely na stole před ním. zákonník velerady.

Gamaliel vstoupiv, mlčky se uklonil a usedl v se—
dadlo, jichž na 70 polokruhovitě kupilo se vedle sebe.
V tváři jeho zračila se nelibost. ale i sebevědomí slávy

Netrvalo několik minut, rozlehl se hluk a třeskot
zbraní. vojíny venku odkládaných. Otevřely se dveře
a v nich objevila se žlutě lesknoucí se, červeným cho—
cholem opatřená helma římského kohortníka. A za ním,
ruce maje svázané, v šedém plášti, s tváří klidnou jako
jezerní hladina, osvícená zapadajícím sluncem, objevil
se Ježíš. el s odleskem nebeského klidu ve tváři.
Dlouhý. kaštanový vlas jeho mírně se vinul po měk—
kých, krásných jeho ramenech, krok jeho byl majestátní
jako krok vítězův. Za ním v divném chomáči několik
vojínů. hrubé a sprosté tváře, a něco sluhův, v jichž
očích chytrost, ziskuchtivost i podlost usedly jako há—
data ve svém doupěti.

Jedva vůdce kohorty přivedl Ježíše doprostřed
soudní síně, Kaifáš úhozem na kovovou desku dal zna—
mení. že jednání počíná. přítomní jako vyplašení ptáci
rozlétli se a usedli na svoje obvyklá místa. Soud zahájen.

Marně ohlíží se Gamaliel. kde má Kristus svého
obhájce; kde jeho přátelé a svědci, jež každý obžalo—
vaný mohl s sebou přivésti a jich se dovolávati. Viděl
Jej samotného, tyčicího se jako maják uprostřed rozlíce—
ného moře. Gamaliel svěsil hlavu a zamyslil se. Jeho
duší táhlo tisíce myšlenek, chtěl každou chvíli vstáti
a zakřiknouti zlobu, jež za noci usídlila se v síni Spra—
vedlnosti. Ale nemohl. Hlas mu vypověděl službu.

Jenom roztržitě naslouchá čtení žaloby, slyší vý—
roky svědků, vylhané a překroucené. Budí v něm smích
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a pohrdání. Nikdy neviděl, že by nenávist. zmatek
a bezradnost dovedly posaditi se na stolice soudní
s takovou škraboškou vážnosti a pravdy. Slyší slova
svědků zmatených a sobě odporujících; vidí, kterak sami
stydíce se za svoji lež, poděšeně a nejistě hledí kol
sebe. Jenom Kaifáš s tváří bledou. nepohnutou jako
skály libanonské sedí a naslouchá. Vážným svým vze
zřením chce dáti pečet poctivosti nočnímu zločinu.

Nastalo ticho. Trapne ticho bezradnosti. Hanba
začala ukazovati se na tvářích svědků. Rozhodná chvíle
se přiblížila. Mlčení. váhání, mohlo přinésti jen potupu
soudcům a slávu Obžalovanému. Ale Kaifáš jako
obratný kormidelník i nyní ukázal hotovost a sebranost
svého ducha. Stal se vítězem nad trapným okamžikem.
V mlčení týčí se vysoko jeho postava, ruce se zdvíhají
vzhůru, jako by chtěly bud Žehnati neb proklínati. a z úst
jeho znějí suše, ale ostře, pevným rozhodným hlasem
k obžalovanémuslova: „Zaklínám tě skrze Boha
živého, abys nám pověděl, jsi—lity Kristus.
Syn Boží.“

A Ježíš dosud mlčící, hledící klidným pohledem
někam do neznáma. k Otci, jenž sledoval z tajemných
dálek soud svého Syna, náhle jako by procitl. Upírá
pohled svůj na Kaifáše, a praví s klidem nadzemskěho
majestátu:„Jak jsi řekl, jsem. Ale pravím vám.
od tohoto času uzříte Syna člověka, sedí—
cího na pravici moci Boží. a přicházejícího
v oblacích nebeských“

Gamalíel slyše hlas Kristův, otřásl se. Bylo mu.
jako by se řítil v hlubokou propast; padá někam v tisíce
plamenů, a nad ním znějí posauny zvoucí k poslednímu
soudu. Neslyší rozsudek nejvýššího kněze, neuvědomuje
si křik okolo sedících: „Hoden jest smrti!“ V bo—
lestném úžasu patří Gamaliel na to, kterak sami členové
velerady přistupují ke Kristu. jej políčkují a plijí mu
do tváře. A po nich i služebníci chrámoví, chtíce se
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zavděčiti svým pánům. činí podobně. Kristus stojí zde
poplván, zneuctěn jako nejhorší zločinec. bezectný.
A přece mlčí. tiše snáší tuto potupu. palčivější nad
plameny ohně.

Gamaliel je zmaten. rozrušen tak, jako by svět se
třásl ve svých základech a padal v záhubu. V duši
jeho padl strach a hrůza jako těžký, olověný příkrov.

Teprve když síň se vyprázdnila a křik pominul,
povstal, a bledý, pln kruté. neznámé bouře v duši,
nejistým krokem bral se tichou noci měsíčnou ke svému
příbytku. Klid noční se nezměnil. Jenom tvář měsíce
dříve růžově-zlatá nyní zbělela, zbledla jako tvář mrtvého.
Ulicí vanulo ticho hřbitova. — ——

* *
*

Rozrušen i unaven Gamaliel ulehl a usnul.
Myšlenky jeho, vůli nestřežené. ve snu pospíchaly zpět
do síně soudní. kterou před chvílí opustil. Hluk umlkl,
hněv vyprchal. A Gamaliel zase vidí zde Ježíše. Ruce
nejsou však spoutány provazy, tvář jeho září světlem
nebeským. "Oko vítězně hledí na přítomné Členy velerady.
ústa Kristova se otvírají a sladkým zvukem, jako hlasem
pastýře. jenž nalezl ovce ztracené, Kristus di: „Děti
lsraele, bloudící a zmatené! Jsem váš mesiáš, váš král;
jsem Spasitelem světa!“ A k slovům těm náhle chápou
se zákoníci knihy proroků, shledávají vše, a s rostoucím
úžasem ponenáhlu se utvrzují ve víře, že všechna
proroctví do posledního písmena na Kristu se vyplnila.

Gamaliel vidí. jak soudcové opouštějíce svá místa.
s úctou a bázní blíží se ke Kristu, klekají před ním
a klánějí se jemu. Nejvyšší kněz Kaifáš pokorně ohýbá
svá pyšná ramena,askláněje se k zemi, líbá lem prostého,
prachem pokrytého roucha Kristova. Nastává chvíle
tiché ado race; všichni ti, kteří dříve klnuli a zdvihali
hněvivě pěstě. spínají svě ruce k pokorně modlitbě
a volají: „Bud vítán. Synu Boží, zaslíbený prorokyl“

21



A přicházejí levité. držící stráž v prostorách chrámových.
a pozdvihujíce stříbrné trouby volají příchozí k oběti
své pýchy pokorným odevzdáním duše své na oltář
Spasitelův. Slavné „Hallel“ rozléhá se všemi prostory
domu a lid se všech stran se sbíhající provolává znovu:
„Hosanna Synu Davidovul“ — —

Gamaliel vidí ve snách nové království, království
pokorných a věřících duší, v němž není rozdílu mezi
židem a pohanem, bohatým a chudým. učeným a prostým.
Všichni si říkají: „Bratři“. A Kristus vítězný s vlající
korouhví, na níž zobrazen beránek, stojí zde slavný,
Messiáš všeho světa.

Měsíc dávno doplul na konec své pouti, hory
judské zap'avily ranní červánky vycházejícího slunce.
Ulice ožívaly proudícími zástupy poutníků jerusalemských.
A Gamaliel ve svém sladkém snu stále ještě bloudil
v říši svých nadějí. V tom opět slabé zaklepání na
dvéře. Sluha přinesl nový list od Kaifáše. Gamaliel
kvapně otevře a čte: „Soud nad Ježíšem musí se hned
ráno znovu opakovati, aby forma spravedlnosti nebyla
porušena.“

Gamaliel vida Kaifášův podpis. zachvěl se hrůzou.
Vše co myšlenky jeho mu vytvořily, bylo jen snem,
pouhým přeludem vítězící spravedlnosti.

Hlava jeho jako podfata beznadějně se sklonila.
Sen se rozplynul. „Vše marno“, prohodil sám k sobě
a nevyšel již po celý den ze svého domu.

[i(/lít“lHiii/__UH"'©:
v.“— Já:?
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Roucho \'eroniky.

ylo to v onen věkopamátný den, který celým svým
smutkem padá v naše duše ve vzpomínkách Vel—
kého pátku, kdy úzkou ulicí jerusalemskou, pod

úbočím Ofelu. kvapně brala se starší, skloněná žena.
\flas její již prokvetal, na tváři usedl jí hluboký smutek.
Sla jako zlomená; z očí její zíralo nesmírně hoře. prázd—
nota beznaděje,

Byla to Veronika. žena starého Eliseje. Duše
zbožná, pokorná a pracovitá, 5 trpělivosti ženy Tobiášovy
v zajetí assyrském chodila po domech, aby prací rukou
svých živila svého muže a sebe, protože muž její, jako
biblický Tobiáš, byl také slepý. —

A Veronika náležela mezi věřící ženy v blízkého
Messiáše, Ježíše. Znalat se s jeho matkou Marií, k níž
ji přivedla dávná její přítelkyně Salome. Vybídlat ji tato
žena, aby jen poprosila Krista, a že on jistě uzdraví
jejího muže. jako vrátil již celé řadě slepců světlo očí.

Ale Veronika nikdy se dosud neosmělila Ježíše
za to prositi. Myslilat si: „On vráti zrak měmu muži,
ale já snad potom ztnatím onu lásku, horlivost & ra—
dost z práce, ztratím trpělivost k Eliseji a všechno své
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nynější štěstí. A není to vše, co v mé duši nyní žije.
větším zázrakem než vidoucí zase oči starého chotě mého?“

A dnes, kdy ulicí zavzněl zvuk vojenské polnice
zvěstujici pochod vojínů. šla městem a zastavila se.
když viděla přicházet průvod. Zvědavost ji pudila dále.
A co zří? Uprostřed čety vojínů šel On. Prorok a
Messiáš. Nesl těžký kříž na ramenou; příční dřevo kříže
co chvíli dolehlo na trnovou korunu, kterou Ježíš měl
na hlavě. a z rány jako ohnivé rubíny vytryskly nové
a nové krůpěje krve. A kanuly po jeho průsvitných,
bílých skráních jako obětní krev velikonočního beránka.

Srdce Veroničino při tomto pohledu sevřelo se bo—
lem. Usta její bezděky se otevřela, jako by chtěla vo—
lati, že nemožno. aby tento Spravedlivý byl trestán jako
zločinec. Že stal se hrozný omyl, největší bezpráví, jaké
kdy stalo se pod sluncem. Ale nemohla ze sebe “vy
praviti ni slova, protože bolest tisklají hrdlo. Stála tu
bezvládná, neschopna slova. Ale v několika vteřinách
ozvala se v ní neskonalá lítost a soustrast s Ježíšem.
Vidí na jeho tváři krůpěje potu s krůpějemi krve. Slé—
vají se v praménky a brázdí dobrou Jeho tvář. A Ve—
ronika. snímajíc bílé své roucho s hlavy, dere se zá—
stupem zvědavců, prorazí četu vojínů a třesoucíma se
rukama podává je Mistru, aby otřel svoji zbrocenou tvář.

A Kristus se zastavuje. Vděčně přijímá tuto službu
soustrastné ženy. Béře bílé její roucho a otírá svaté
Své čelo a Svoji tvář. On, jenž tu jako božský dělník
koná spasné dílo pro celý svět! A když otřel svůj
obličej, s pohledem vroucích díků vrací jí šat a kráčí dál.

Několik výkřiků, jimiž obořili se římští vojáci na
odvážnou ženu, — & Veronika chvátá z jejich blízkosti.
Spěchá domů. Nedovedla by snésti pohledu na další
cestu Ježíšovu. na jeho křižování a trápení na potup—
ném římském čekanu.

Drokvetalý její vlas. uvolniv se, plá ve vzduchu.
Veronika chvátá. hluboce oddechujíc, k svému příbytku
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a otevřevši dvéře skoro bezduchá. usedá ve skrovné
své světnici. ———

Elisej podéšen naslouchal, co se to děje. po kroku
a temném povzdechu poznal, že přišla jeho Chof, Ve
ronika, a zvědavě stanul, napínaje sluch, aby aspoň
vytušil, co se jí stalo. Nastala chvíle napjetí; jenom
hluboké vzdechy Veroničiny dávaly tušiti její únavu a
rozechvění. A příchozí žena odloživši šat, který dosud
křečovitě držela v rukou, na stůl, sklonila hlavu. slzy
ukázaly se v její očích a hned na to propukla v pláč
tak hořký, beznadějný jako vody mrtvého moře. Bolest
její našla si svůj průchod, aby srdce nepuklo.

Elisej překvapen vztáhl své třesoucí se ruce, jež
mu často musily nahražovati zrak a blížil se k ženě.
„Co se ti stalo, Veroniko?“ pravil přerývaným, třesou—
cim se hlasem, v němž láska i úzkost o jeho družku,
živitelku, stejně se chvěly.

A žena dí: „Ježíše vedou na Kalvarii. — Veta
po mém Mistru. našem Messiáši! — A já viděla jsem
Jej, klesajícího pod křížem, — hleděla jsem v jeho
zkrvavené oči, jeho krví a potem zbrocenou tvář. Ten
pohled — výraz jeho tváře — bolest jeho oči nikdy
mi nevyjde z paměti . . .“

Elisej rovněž zachvěl se bolem. Milovalt i on Je—
žíše, byt vyhaslé jeho oči nikdy jej neviděly. A přistoupiv
k ženě, opřel ruce své o stůl, na němž spočíval od—
ložený šat Veroničin a skláněl se k ní, aby ji uklidnil.
Nemohlvšak ani on slova promluviti. Cítil ve svém
nitru, že jsou bolesti, jež lidské slovo nezmírni a slzy
neosuší. Sklonil jen svoji hlavu a mlčel, aby mlčením
a tichou soustrastí hojil zraněnou duši ženy.

Ale co nyní znamená? před jeho očima, pohrou—
ženýma ve stále tmy noční, náhle jakoby se zjevil sví—
tící bod. Jako daleká, první hvězdička na tmavém, za
chmuřelém nočním nebi. Elisejje vzrušen. polekán. Ne—
chápe, co se stalo. A mezi tím, co překvapen, udiven
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mlčí, ponenáhlu poznává, že v jeho očích probouzí se
světlo, pomalu, tiše a přece znatelně jako když den na—
hlědá na spící. ve trny pohříženou zemi. Rozhlédá se
v pološeru kol sebe. předměty ve světnici rýsují se
v matných obrysech před jeho očima. Donenáhlu se
rozednívá v jeho mrtvých očích. Elisej hledi udiven kol
sebe, poznává svoji ženu, Veroniku, a s třesouci se
pravicí sáhá po její ruce, vidí jeji hlavu, její slzami
zrosenou tvář. Světlo vrací se v jeho oči stále víc a
více.Elisej prohlédl.

„Vidí m!" To jedlné slovo vydralo se z jeho rtů
a pln radosti líbá roucho, jež leželo na stole. Cítil. že
tajemná síla z roucha vycházející vrátila světlo jeho
očím. A když tak tiskne roucho ke rtům, co spatřuje na
něm? V jeho záhybech skrývají se rysy Kristovy tváře,
jeho světlé, splývající kadeře, čisté, klenuté Čelo, jeho
zavřené oči, mírně sevřené, jemné rty, jež vždycky jenom
dobrořečily. — Dln úžasu chápe se tajuplného roucha,
je rozvinuje a hle, věrný otisk celé hlavy Kristovy vidi
před sebou. Messiáš vtiskl v roucho Veroničino svůj
obraz.

Elisej s neskonalým pohledem radosti. vděčnosti
a lásky upírá své dobré, znovu ožilé oči na obraz
Kristův, bezděky klesá na kolena a modlí se. ——

Mezi tím. co na Kalvarii je slyšeti údery kladiv
katanův, přibíjejícich Messiáše na kříž, Elisej a Veronika
v tiché adoraci klečíce, s úctou líbají roucho, s něhož
hledík nim obraz láskyplně tváře Kristovy. —

ll.

Veronika v duši své brzo jásala vděčností. brzo
rozplývala se bolem. Cítila se bohatou, že chovala
vzácné roucho s obrazem Kristovy tváře pod svým
krovem, a hned zase plakala bolestí, když doslechla, že
božský Mistr zemřel a k večeru v hrob byl položen.
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Mlčky prostála celé hodiny nad rouchem, jež stalo
se jí nyní nejvzácnějším pokladem, a dívala se v klidné.
bolestné rysy tváře Ježíšovy. Ty zavřené oči. zapadlá
světla lásky a milosrdenství, stále ji poutaly k sobě.
Věřila. že pod nimi žije život; že nezavřely se na vždy,
ale že znovu se otevrou. probudí. a tma jejich smutku
obrátí se ve světlo radosti. Nemohla si ani připustiti
myšlenku. že zavřely se na vždy, že ona ústa božského
proroka nikdy již nepromluví.

A když tak prodlela v tichém přemýšlení jako
v koupeli své dobré, milující duše ve vzpomínkách na
Krista. a čas byl opět jíti po práci, za chlebem, plna
vděčnosti políbila posvátné roucho a uložila je opatrně
v “skleněnou skříň, na nejčestnějši místo světnice. Jak
bohatě odměnil ji Kristus za nepatrný skutek soucitu!
Má jeho obraz, otisk jeho hlavy s trnovou korunou
kol skrání a s krůpějemi krve na tvářích. Má obraz
Boží velebnosti skrytý na tváři nevinně trpícího člověka,
veliké tajemství sebeobětavé lásky a po dostiučinění
volající spravedlnosti. — — —

Byla ona památná sobota, kdy Kristus jako dělník.
jenž dokončil svoji práci, odpočíval v klidu hrobovém.
Teskno a smutek vanul ulicemi jerusalemskými. Radost
velikonočních svátků zmizela se tváří četných poutníků.
a jen úžas a bolest zklamání byly patrny v jejich očích.
Velikonoční Alleluja znělo nejistě a smutně.

A Veronika s vidoucím Elisejem, zázračně uzdra
veným, tiše slavili velikonoční sabbath. Brzo četli v knize
Mojžíšově o východu svých předků z poroby egyptské.
o bloudění a svízelích jejich na poušti, brzo se zamyslili
a vzpomínali divu včerejšího. Kristus, jehož tvář se rý
sovala na bílém rouše, jako by byl jejich hostem. Ač
nepřítomen. byl divotvůrcem pod jejich střechou. Vrátil
světlo očím Elisejovým jako kdysi uzdravil slepce, že—
brajícího u zdí Jericha. A když tak vzpomněli dne mi—
nulého, bezděky, tiše a uctivě pohlédli v ta místa. kde
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složena spočívala tajuplná rouška. Měli ji ve větší úctě
než kdyby byli našli korunu velikého krále Šalomouna.
ztracenou a znovu očekávanou. „- _

A když ustali ve svěcení sabbatu, přistoupili k skle—
něné skříni, vyňali pozvátné roucho a vděčně hleděli na
mrtvou tvář Kristovu, na níž bolest a klid tak podivu—
hodně se sblížily.l jejich „Allejuja“znělo nezvykle, podivně;
tak, jako když radost i žal jdou pospolu. A jedva
slunce sklonilo se k západu a kroky poutníků ztichly.
s večerní modlitbou na rtech oba ulehli a usnuli.
Spánek zavřel jejich oči, ticho klidné noci rozlilo se
jejich příbytkem. — — —

Blížilo se ráno. Kohouti, hlasatelé jitra. se ozvali.
jako by volali spící, aby povstali; den práce nastával.
Růžové červánky rozestýlaly první své světlo po údolí,
když tu oba. Veronika i Elisej procitli. Ticho přečkalo
noční tmy a vládlo svým mlčenim dále. — V tom,
slyš, země se mírně zachvěla, jako by kdes v dáli bylo
zemětřesení. Růžové pološero náhle se změnilo ve světlý.
nebeský jas, a bílá postava. ozářená mírným světlem
jako bytost andělská zjevila se před skříní. na níž spo—
čívalo památné roucho Veroničino. A hle, snímá roušku,
rozvinuje ji a drží směrem k východu, aby slunce mohlo
ji zlibati svými stříbrnými paprsky. A nyní tvář Kristova
oživuje. mrtvé, zapadlé oči ponenáhlu se otvírají, bolest
se tváře prchá anebeský jas se rozlévá kol sevřených
rtů. Krůpěje krve září třpytící se rosou, Kristus ožívá.
„Vstalt jest," radostným hlasem praví anděl. Život
zvítězil nad smrtí.

Veronika ni Elisej nechtí věřiti tomu. co viděli a
slyšeli. Ale ozářená rouška s vítězným pohledem očí
Kristových, s nebeskou radostí kol usmívajícich se rtů
mluví zřetelně. Na roušce nevidí již Krista trpícího, ale
oslaveného, vystupujícího z temna hrobu. A když slunce
plné světlo vrhalo v jejich příbytek.jíž přichází Salome
a zvěstuje plna radosti, že Kristus z mrtvých vstal a
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že ona i ženy viděly jej vzkřišeného, když pospichaly
naposled pomazat Jeho těla.

Veronika s nevýslovnou radostí vyslechla zprávu.
Chápala, co znamenalo vidění, jehož s Elisejem byli
nedávno svědky. pověděla vše Salomě, a vypověděvši,
brala se ke skříni, aby jí ukázala jasnou, radostnou
tvář Krista vzkříšeného. Rozvinula roušku.

Ale co vidi? — Zase jen mrtvá tvář Kristova,
s výrazem bolu a zavřenýma očima rýsuje se na její
roušce. Nevidí obraz vzkříšení, ale obraz smrti. Ne—
hledí na ni tvář vítěze, ale bledá tvář trpitele, jdoucího
na smrt. —- Rouška její měla opět dřívější obraz Kristův.
Ten výraz neskonalé bolesti, nevýsloveého hoře a žalu.
Tvář Kristova zase byla pohroužena v moře utrpení. —

Dnové radostného vzrušení pominuli, Kristus jako
vítěz vstoupil v říši nebeskou. Apoštolové, učedníci
i věrné jeho následovnice, ženy, všichni byli svědky
jeho nanebevstoupení. Země stala se sirotkem. když
Bůh—člověkz ní odešel. Jenom sladké jeho učení znělo
od úst k ústům, -od srdce k srdci. A když věrné, sou—
citné duše, plné Kristovy lásky, se sešly, vyprávěly si
o vzácném odkazu Messiášově, o jeho obrazu na rouchu
Veroničině.

Nebylo snad učedníka Kristova v Jerusalemě nebo
věřící ženy, která by nezavítala do Chyšky Eliseje a Ve
roniky, aby na své oči viděli věrný obraz tváře Kristovy.

A což bylo ještě hodnější podivu, — tvář
Kristova se někdy rozjasňovala. Zavřenéoči
se časem otevíraly; bledé rty jako by šeptaly slova
útěchy. Když totiž přišel, kdo těžkým žalem byl sevřený.
a oči jeho přetékaly jako rozvodněné studánky hojnými
slzami, — a když s věrou v duši pohleděl na roušku,
Kristova tvář se rozjasňovala. Oči ponenáhlu se otví—
raly, na tváři Kristově rozléval se měkký soucit a ústa
šeptala: „Trp s odevzdaností. Do bolesti radost, po
útrapách vítězství, po smrti následuje vzkříšení."
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A každý, kdo s bolesti v nitru & s naději v duši
přišel & hleděl na roušku Veroničinu, byl svědkem této
taiuplné proměny. Hoře ve tváři Kristově měnilo se
v radost. Smutek ustupovat naději. Mrtvý Kristus oži—
voval zmírající duše. Klesající Ježíš pozdvihoval padlé,

A od té chvíle v Jerusalemě nebylo malomyslně—
jících. protože obraz trpícího Krista je těšil. Nebylo
zoufajících, protože tvář Kristova na rouše Veroničině
vlévala jim naději a sílu. .

To bylo tajemství roucha Veroničina.
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Velký pátek.

echtěla jíti na velikonoční svátky do Jerusalema;

N chtěla zůstati v Nazaretě. Bylo ji však nevýslovně
smutno. Od těch dob, co jeji snoubenec, sv. Josef,

klidně zesnul, neozývaly se již dílnou údery kladiva
a řezavý zvuk pily. V domě bylo ticho. Ale ode dne,
kdy její Syn, Ježíš Kristus. lidem rozhněvaným pro jeho
slova o posláni messiánském byl vyvlečen ze sbornice
a potom navždy opustil Nazaret, bylo jí v domě ne—
snesitelně teskno. Byla sama. Ob čas šla za Nim, byla
jeho nejvděčněiší posluchačkou; ale domek v Nazaretě
také žádal dohlédnuti. proto často sem zašla, na misto
svého dřívějšího, tichého nevýslovného štěstí.

Dominulo. Divné mraky zdvihaly se nad jeji Synem.
Stále tmavěiší a tmavěiši. Ob čas vyšlehl z očí fariseů
i blesk, věšticí zkázu. Na to vše vzpomínala. když se
loučila se svým Synem, chyslaiicim se se svými apoštoly
k paschatu do Svatého města. Rozloučila se s Nim s bo
lestným srdcem. Ale když odešel. takový stracn a úzkost
sevřely jeii duši, že nemohla doma zůtsati. protože zde
neměla klidné chvile. Musila pryč. za Nim, za Ním.——

Danna-matka, Maria vydala se v hloučku
svých známých žen z Nazareta_na svátky do
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Jerusalema. Byla smutná, mlčící a marně namáhaly se
její družky vymluviti jí její úzkost a strach. Marně_
připomínaly. že On. její Syn. dovede se vyprostili z léček
erusalemských tariseů. jako vyšel klidný, povznesený

z davu jejich mužů, když tito vyvlekli Jej na vrch hory
a chtěli Ho svrhnouti dolů. Ale všechna utěšující slova
byla marná, srdce Mariino mělo neblahou předtuchu,
dlouhou a tak určitou, že nemohla věřiti v její klam.—

Maria tedy šla do Jerusalema. Šla za Synem.
Nepřemýšlela již o tom, kde Ho asi nalezne. příliš
dobře pamatovala na ona slova, která k ní dvanácti—
letý pronesl, když po třídenním hledání nalezla Jej
v chrámě: „Droč jste mne hledali? Zdali nevíte, že já
musím býti tam, kde se mluví o mém Otci nebeském?"
Tam se s Ním jistě sejde. Ale půjde nejdříve do chrámu,
aby tam svoji úzkost vylila před obličejem Hospodinovým,
aby si ulehčila. utěšila. pomodlí se, aby Hospodin jejího
Syna uchránil před zlobou a úklady nepřátel. —

Cestou přes Samaří a Judsko vzpomíná na vše.
co kdysi tu prožila. Každé městečko,jež bělalo se opodál,
vyvolávalo v její duši četné vzpomínky; každá studnice.
jež ob čas 2 dáli kynula poutníkům. připomínala jí
Jejího Syna, Jeho slova. jež tu pronesl, zázraky, které
tu vykonal. Vzpomínky jeji letí stále zpět do let vždy
vzdálenějších, více do minulosti... a Marie živě si
připomíná, kterak touže cestou šla před 33 lety se
svým Snoubencem. sama, v tichém mlčení a v tajemné
předtuše blízkých dní: do Betlema. S děckem pod svým
panenskýin srdcem k Betlemu, a s Nim již na rukou
potom po dvou měsících zase zpět. Co radosti a kolik
bolestí vystřídalo se od těch časů v její duši! —— —

* *

A nyní přišly již k severní bráně Svatého města.
Zlatern politá střecha chrámová jako koruna svítila vstříc
modlicím se a žalmy prozpěvujícím poutníkům. Šly kol.
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nízkého pahrbku, zvaného Golgata — „hora lebek“.
Všem. kdo šli tudy, bylo 11sz při pohleda na místo, kde
Římané křižovali k smrti odsouzené zločince. Tu či tam
setlelá lebka zírala hrůzně černými důlky očními na
poutníky. A mnozí bezděky tu vzpomínali na dávnou
pověst židovskou, že zde na Golgatě pochováni byli
kdysi prarodiče lidstva, Adam a Eva.

Vyhnanci ráje po dlouhém bloudění, v práci
a slzách, přišli k místu, kde jednou mělo stát svaté
město, Jerusalěm. Zde usedli, sešlí a choří, mezi svými
potomky, protože nechtěli putovat dále. V zracích
Adamových bylo znáti odevzdanost ve vůli Boží, na
tvářích Eviných stále ještě kanuly slze za Abela. Horečka
třásla jejich údy; bylo viděti, že poslední chvíle jejich
se blíží. — Jeden z vnuků jejich. nevinný a přece pod
vinou prarodičů trpící, pospíchal zpět k ráji, aby odtud
přinesl lék pro nemocné prarodiče. Po mnohých dnech
dospěl k ráji, ale dvéře jeho byly těžkými závorami
zavřené, že naprosto nebyl s to závory odstraniti.
Vzchopiv se, vyšvihl se na zeď, jež obkličovala ráj,
& toužebným pohledem rozhlížel se po nebeské za—
hradě. Neznámá bázeň ho zdržovala, tak že se neodvážil
do ráje seskočiti. A když tak hledí po rajských stromech,
tu hle, spatřípod „stromem vědění dobrého i zlého“
anděla nevýslovně laskavého vzezření a dobrotivěho
pohledu.

„Anděle Boží," praví vnuk Adamův, „smiluj se nad
prarodiči a dej jim léku! Zlá nemoc je souží, a ne—
smiluješ-li se nad nimi. sotva již ujdou smrtil“

„Dám jim lék, jenž je pozdraví!“ odpovídá anděl,
„nebot po něm uzří slávu Boží tak, jak jí dosud žádný
tvor pozemský nespatřil." A po těch slovech ulomil
anděl se stromu poznání ratolest, podal ji hochu a
děl: „Zde vezmi lék z ráje! Zastrč tuto větev do země
a ona zapustí kořeny, vyžene nové větve a vyroste
v strom, který přečká celá tisíciletí. Z tohoto stromu
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bude jednou udělán trůn Vykupitele, který osvobodí
svět." —

Na tuto pověst živě vzpomíná nyní Maria. „Ho—
spodine, kde je onen strom, a kde trůn Messiášův?“
v duchu přemítá a vstupuje s ostatními branou do
vnitřního města. Je rozechvěna, když vidí zástupy pout—
níků valící se ulicemi a slyší jejich zpěvy. „Hossana
Synu Davidovut“ provolal kdosi, ale nikdo jeho zvo
lání již neopakoval. Nebot přistoupil k němu kterýsi
levita a přísně mu domlouval, aby více tak nemluvil.

A Maria jde čím dál tím rychlejším krokem k hoře
Moria. kde vypínal se chrám. Hoří touhou spatřiti svého
Syna a varovati Jej. Tušilaf, že ono mlčení zástupů.
kteří Jej kdysi s jásotem vítali, neznamená nic radost—
ného. Ale když tak pospíchá ke chrámu, náhle zna—
mená, že lid kvapně se žene směrem k hradu An—
toniovu, dočasnému bydlišti vladaře Diláta. Množství
lidu valí se jako dravý proud, zvláštní ůžas a zvěda—
vost hledí z jejich tváří.

„Co znamená tento sbéh lidu?“ táže se Maria
kteréhosi starce, který chorobou zdržován, jenom po—
malu mohl se bráti za ostatními.

„Dilát dnes odsoudil několik Židů na kříž,“ od
pověděl stařec & nutil se do rychlé chůze ke hradu.
„Chceš-li, pospěš, abys to takélvidělat"

„Bůh bud; jim milostivl“ dí Mária a zůstává státi
za ostatními. „Stastem kdo nemusí zříti toho divadla!“

Leč v tom již slyšeti zvuk vojenské polnice, ozna
mující, že průvod se blíží. U předu žene se tlupa ži—
dovských výrostků, za nimi leskne se řada železných
přilbic vojínů, držících v jedné ruce kopí. druhou ob—
jímajících jílce těžkých mečů. A za nimi do výše zdvihá
se a hned zase níže klesá rameno kříže.

Bledá, plna soustrasti s Neznámým, stojí tu na—
zaretská poutnice přitisknuta k bílému domku. Zmocnila
se jí taková úzkost, že nemůže ni na krok ku předu.
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aby uchýlila se do postranní uličky a vyhnula se po—
hledu na odsouzeného. Stojí jako přikována. údy její
tuhnou úžasem.

V tom průvod dospěje až k ní. Odsouze'nec, hlavu
maje skloněnu, s těží nese kříž, náhle se zapotácí &

klesá pod svým břemenem. Kříž s rachotem kácí se
k zemi. Ale v tom již přiskočí vojíni. zdvihnou kříž &
důlkami šlehajíce na zemi ležícího, s hrubým posmě—
chem volají: „Jen dále, králi židovský! Na trůn-již
nemáš daleko !“

A Odsouzený povstává, znovu chápe se kříže a
ohlédne se směrem. kde smrtelnou bledostí zalita, chví
se Maria, Jeho matka. Jediný pohled, plný sou—
citu. lásky & odevzdanosli věnuje jí její Syn ——a pak jde
dále se svým těžkým břemenem.

Maria stojí tu jako zkamenělé. Její oko je bez
slzí. srdce mrazící jako led. Zdá se jí, že se řítí v ima
vou. bezednou noc, a že hvězdy divoce krouží před
jejíma očima. Konečně hluk ustává, ani polnice není již
slyšeli. Průvod vyšel již branou za město.
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Gesmas a Dismas.

ástup, provázející odsouzence pomalu procházel
branou, jež otevírala cestu mohutnými hradbami
ven, za město. Pustá, mrtvá krajina rozkládala se

vůkol. a ticho polední zvýšovalo tu tísnivý klid hřbitovní.
Slunce, jehož tvář nějak zkrvavěla jako tvář plačícího,
stálo na poledním svém obzoru. Bledé světlo, odrážející
se od bílých skal po všem rozlévalo barvu umrlčí.

Nedaleko brány zdvihal se nízký; kamenitý pahrbek.
Místo smrti. Golgata. Ni jediný kvítek. ni zeleň trávy
jej neoživovala. Rostliny jako by prchaly před těmi
zločinci, kteří zde klnouce životu, lidem a všemu, nač
vzpomněli, na kříži umírali. —

Nahoře, na pahrbku bylo živo. Několik dělníků
rýči a motykami vyhlubují zde dvě jámy, nedaleko jich
četa vojínů přivazuje na kříže dva odsouzence. Byli to
loupežníci. vrahové. Dlouho po nich slídili římští vojáci
a vyzvědači, protože činili cestu z Jerusalema do He
bronu velmi nejistou a nebezpečnou. Konečně dostali
přece nebezpečné ptáčky do svých rukou. — Dilát.
kterého zprávy o častých přepadech, loupežích a vraždách
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činili neklidným, s radostí vynesl rozsudek: „S oběma
na kříž.“ A římští vojáci s radostí ve svém hněvivém,
pohrdavěm zraku, vázali je nyní provazy ke kříži. pevně,
aby je svíraly ještě silněji než jejich svalnaté paže.

Tak spočívají nyní na křížích: osmahlý, hustým
rozcuchaným vlasem a chundelatým vousem tmavou
tvář maje pokrytu, Gesmas, a bledý. se stopami měk—
kosti v očích kol sebe zírající Dism as.

Gesmas jestřábím okem hledí vůkol, hněvivý
a úskočný. přál by si míti sílu lví, aby mohl vrhnouti
se na své katany, zardousit je a volný uniknouti na
poušt, kterou obýval. Kroutí se na svém kříži jako
šelma, která marně se namáhá zdolati své protivníky.
Však beznadějně. Dřevo je veliké. těžké. a provazy
jako lana. Jeho soudruh Dismas je zkrotlý jako be—
ránek. Nejevil ni známky odporu. Sám na kříž ulehl
a dal si klidně ruce a nohy k němu vázati. —

V tom blíží se nová četa vojáků; hlas polnice
oznamuje jejich příchod. A již míří. obklíčena zvědavci
k místu, kde oba, na kříž připevněni, leží na zemi.

„Zdá se, že dostaneme kamaráda,“ prohodil s jíz—
livým úšklebkem Gesmas. „Nu, bude se to aspoň ve—
seleji viset! Dík Dilátovi. který se tak stará o všechny.
O Židy. aby je zbavil nepříjemných sousedů, io lotry.
aby jim nebylo smutno ani na šibenici. — Co říkáš,
Dismo ?“

Ale Dismas neodpovídá ni slovem.
„Což ty!“ na to Gesmas. „Ty zkrotlý králičku!

Ty's neměl nikdy se dát na naše řemeslo. Měl's raděj
sedat u cesty, škemrat a dělat žebráka. —Byl bys to však
nepřived tak vysoko, jako nyní — na šibenicil“ —
A potom obrátiv se k vojínům, zlostně prohodil: „Tak
jenom rychle! Rychle postavte mé dřevo, at mohu se
podívat na nového soudruha !“ —

_ Četa přicházejících vojínů. s Ježíšem uprostřed
& Simonem, jerusalemským rolníkem, který pomáhal
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néstí kříž, za Ním, stanula nahoře. Vojáci krátce se
pozdravívše vespolek, dali se do práce. Jedni zdvihalí
kříž s přivázaným Gesmou a upevňovali jej do země.
Druzí dívali se na nového Odsouzence. „To je ži—
dovský král,“ posměšně říkali si mezi sebou a do—
dávali jízlivě; „Škoda, že vladař předepsal mu tak divný
trůn a korunu !“

Ale Dismas, ležící na svém kříží, upřeně zahleděl
se na Dříchozího. Zdálo se mu. že kdysi jej už viděl,
že ho dobře zná. V očích nového Odsouzence zářily
dvě tiché hvězdy, ve tváři. krví zbrocené, sídlila Láska
a Milosrdenství. Kol hlavy, po níž plazilo se několik
trnových prutů, podivně spletených, rozléval se mírný,
ale přec viditelný jas. Dismas Žasl & vzpomínal.

Když byl malým hochem. hrajícím si ještě v chýší
pod skalou, vyprávěla mu často jeho matka, jak kdysi
byl pokryt hroznou vyrážkou na celém těle. Byl jedna
slitina, na umření. Všecky byliny vůkol. jež mu snášela
a v koupel dávala, mu nepomáhaly. Bylo pořád hůře.
A tu kdysi přijela k nim chudá, židovská rodina. Starší.
vážný muž vedl osla, na němž seděla mladá Matka
s Dítkem u prsou. Žádali za nocleh. popřáli jim útulku,
a když ráno cizí Ženar vykoupala své Dítko, pravila
jeho matce: „Nuž, že's byla tak dobrá a poskytla's
nám noclehu, já ti tvého nemocného syna také vykou—
pám.“ A vzala malého Dismu, uložila jej v koupel svého
Syna. a hle. — Dismas v té chvíli byl zdráv. Jeho vý—
rážka rázem ve vodě se ztratila.

Tak mu matka často vyprávěla. A vždycky dodala:
„Na oči toho Dítěte nemohu zapomenout. Zářily jako
veliké hvězdy. Jimi jako by sám Bůh díval se na lidi.
Byly hluboké jako tůně věčnosti a milé jako rozkvetlé
mandloně. — Jestli jednou se shledáš s člověkem ta—
kového pohledu, vzpomeň, Dismo, že byl to tvůj lékař,
tvůj osvoboditel." —
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A nyní shledal se s ním. Ale dobře. že jeho matka,
dávno zemřelá, neví o tomto shledání. —

Divné myšlenky táhly hlavou na kříž uvázaného
Dismy. Vzpomínal na matku, na své mládí, a úkosem
plaše se díval na Krista. jejž křižovali. Jeho mlčení.
když hřeby probíjely ruce, Dismu překvapovalo. Lítost
jako zažehující se hvězda začala svítiti Dismovou duši.
A když postavili kříž Kristův do země, a Dismas ne—
mohl více na Ukřižovaného patřiti, oči jeho zahleděly
se vysoko do nebe, kBohu slitovníku. Hleděl do prázdna.
až dvě slzy jako skvoucí se démanty objevily se v jeho
očích a zalily jeho líce.

Po chvíli přišli vojáci, aby i kříž s Dismou po
stavili do země. A Dismas, obrátiv prosebný pohled.
na vojáky, řekl: „Ke Kristu! Blízko k židov—
skému-králi! Abych na Něho viděl!“
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Jidáš.

dyž zástupy lidu, provázející Spasitele na Golgatu,

K skupily se kol Něho. ukázalo se v bráně několik
apoštolů. poděšeni. nesměle vyhlíželi“ven, a hned

zase ustupovali do temna v bráně hradební. Ani petr. který
ve včerejší noci slavně ujištoval svého Mistra, že nikdy
jej neopustí, dnes, kdy proroctví Kristovo o trojím za—
pření tak záhy se vyplnilo; zlomen ve své sebedůvěře.
neodvažoval se blíže ke Golgatě. Jenom Jan. miláček
Mistrův, s matkou Jeho dovedli jíti až na místo po—
pravní a býti svědky posledních Jeho chvil.

Nedaleko od nich, za planým fíkem se skrývaje,
mihl se —Jidáš. Vlas jeho byl všecek rozcuchán; oči,
krví podlité, byly vytřeštěny jako oči zoufalce. Šat jeho.
rozedraný trním, byl pokryt prachem jako by přišel
z daleka. Celou noc probděl v hrozných výčitkách: na
ráno skládal ještě poslední svoji naději, že kněží dají
se uprositi. vezmou zpět peníze zrady a propustí za—
jatého Mistra: Když však v chrámě s potupným smí—
chem pohlédli pohrdavě na něho. zrádce, ita nepatrná
jiskérka naděje v něm pohasla. Vichřice výčitek roz
poutala se v Jidášovu nitru. Nebe se pro něho za—
vřelo. země jako by ho chtěla setřásti se svého po
vrchu. Hrůzný obraz zoufalce! —
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Spatřil apoštoly v bráně. Čekal, že se na něho
vrhnou. že mu vyčtou jeho hřích. Cekal na to, jako na
zasloužený trest. Doufal. že mu vysloví svoje opovržení,
svůj odpor a hnus, jak je zasloužil. A to bylo by lékem
pro jeho zoufalou duši. Ále nestalo se tak. V očích
apoštolů mihla se jen soustrast s ním, zrádcem. Jenom
bolestná výčitka, lítost nad jeho skutkem. A tato sou—
strast byla pro Jidáše hroznější než sama smrt. Ta jej
pokořovala více než největší trest. Nemohl snésti jich
pohledu. Drchl. —

* ..

Křižování.

Vojáci. odloživše svá kopí, přistoupili k Ježíši.
aby Jej svlékli 5 Jeho šatů. Jediný, bolestný, dlouhý
pohled k nebi, a pak zavírá Kristus Dán oči a mlčky
dává se obnažiti. Stojí tu v celé své chudobě bez
roucha, davům na pospas. Prsa izáda bičováním roz
drásána, tělo zkrvavené. Dán světa ve svém nejhlubším
ponížení, v hanbě se třesoucí před pohledy zástupu.
lačného tohoto divadla.

položili Jej na kříž. Je mu snáze, když ví, že nyní
nemohou Naň sta očí se dívati, že potupa Jeho se
umenšila.

Zavalitý muž vyňal z koše čtyři dlouhé, železné
hřeby. „Král židovský," jak setník ustanovil. nemá býti
na kříž přivázán, ale přibit. Řekl prý kdys, jak Židé
žalovali, že s kříže sestoupí. Nuž, aby nepomýšlel na ta—
kovou zpozdilost. hřeby Ho lépe přidrží. —

dyž nasadili na ruku prvý hřeb a rána hladivem
zazněla vzduchem, nejbližší diváci bezděky ustoupili.
pramen krve, vytrysklý do výše. vzbudil jich úzkost.
Někteří zavřeli oči. jiní odvrátili hlavu. Umlkli; nastalo
hrůzné ticho. Všichni, kdo měli odvahu hleděti na po—
pravni výkon, myslili zcela jinak. Čekali, že Křižovaný
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bude naříkat, že vzduch bude kolem se ozývati výkřiky,
a zatím to hrozně,hrobově ticho. Mlčení Kristovo,
s jakým vše snášel, posměch, rány bičem, muka kři—
žování, toto hrozně, hrdinné mlčení, nemohli snésti.
Dadalo jako hory na jejich srdce. Ti, kteří jej dříve
nenáviděli, byli jako bezmocni proti Jeho mlčení.

Strašně ticho rozhostilo se kol Ježíše. Horší
a strašlivější nežli bývá na bojišti, posetěm tisíci pad—
lých boiovníků. Ticho dne, jež bylo hroznější ticha noci.
Jenom údery kladiv prozrazovaly, že křižována je'Láska,
Mírnost a Milosrdenství. — ——

po chvíli rány ustaly. práce dokonána. „A nyní
vzhůru !“ volá náčelník vojenské čety, a již zdvihá se
ponenáhlu kříž k nebesům. Kristus je na trůně, jaký
mu připravil nevděčný, zaslepený svět. Zdálo se,že
Země vůkol se zachvěla. když dřevo kříže zapadlo do
jámy, aby v ní bylo upevněno. Všichni znamenali tento
otřes, tvář nejednoho diváka zbledla neznámou hrůzou.

„Tak odplácí svět svým prorokům!“ pro
hodil opodál neznámý stařec. ,

„To je trůn posledního krále zrodu Da
vidova!" posměšně vykřikl kterýsi vojín k několika
' idům. —

„Ejhle, beránek Boží, kterýsnímá hříchy
světa!“ zvolal jeden z dávných učedníků Jana Křtitele,
a hořce štkaje, odcházel pryč z Golgaty.—

Zlaté slunce, planoucí nad městem, podivně zkr—
vavělo. příroda přestala dýchat. Země prožívala nej
smutnější chvíli svého života. Umíral její Dán.

__ V
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poslední chvíle.

Veliký prostředník mezi Bohem a člověkem, Kristus.
Boho—člověk, pní na kříži. Ruce rozepjaty. jako by
chtěly obsáhnouti celý svět. V dlaních jako dvě rudě
růže zející rány, lesknoucí se krví, jež v malých pra
měncích stéká dolů, na rozpuklou zemi, a hledá si
cestu k setlelým lebkám prarodičů.

Těm, kteří při ukřižování ustupovali. aby neslyšeli
rány kladiva a neviděli tryskající krev, odvaha zase se
vrátila. přibližují se ke kříži, Jako vlci ke kořisti, když
tuší její bezmocnost. Dosměch znovu se hlásí ke slovu:

„Jiným pomáhal's; sobě pomoci nemůžeš? Jsi—li
Syn Boží, sestup s kříže a my ti uvěříme,“ volá jízli—
vým hlasem kterýsi farisej.

A jiný zase opakuje: „Řekl, že zruší náš chrám
a ve třech dnech jej zase postaví. Má nejvyšší čas,
aby splnil, co přislíbil, chce—li abychom mu uvěřili, že
je Messiáš.“—

Lid propukl v hlasitý posměch. Ale smích ten má
pradivný zvuk. jako tón zločince. jenž děsí se vlastního
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činu. Zvuk pýchy a zoufalství zároveň. A Ukřižovaný,
upíraje zrak vzhůru. k nebesům. volá: „Otče, odpust
jim vždyt nevědí, co činí.“

Zástupu zmocnil se divný úžas. Nechápou, jak je
možno, aby ukřižovaný modlil se za své katany a po—
směvače. Od časů svého krále Davida. slovy jeho
žalmů vždy prosili. aby Hospodin ztrestal a pokořil
jejich protivníky. Svolávali na ně blesky. Tento svolává
pro ně milost. Oni zvykli jim klnouti. Kristus za ně se
modlí.

„To není Žid, když takto mluví." tiše šepce ne—
známý Samaritán svému sousedu. „Tak nemluví žádný
potomek Mojžíšův. Mlčet ke všemu pohanění, ke všem
mukám, ranám. příkořím nedovedli ani jejich proroci.
Bojím se, že ukřižovali vyvoleného Hospodina“

„Ukřižovali Syna Božího,“ odpovídáv tichém
úžasu druhý Samaritán. — — —

V tom prudkým pohybem rukou počne ukřižovaný
Gesmas sebou lomcovati. V zraku jeho hoří hněv
a pomsta. Rád by zpřetrhal lana, jež ovíjejí jeho ruce
a nohy. Chtěl by mít sílu Samsonovu. Ale marně;
provazy jsou příliš pevnými strážci jeho mohutného těla.
Vzdor Gesmův se láme, naděje ve vysvobození hasne.
Nedoutá již, že by jeho soudruzi z pouště přišli a vy
svobodili ho od blížící se smrti. 5 jízlivým posměchem.
jenž vytrysk' z jeho beznaděje, volá ke Kristu: „Jsi—li
Syn Boží, pomoz sobě a pomoz také nám! A potom
ukážeme těm zlosynům, jak dovedem se bránit.“ ——

Slova dávného soudruha z pouště vytrhla Dismu
z jeho myšlenek. Vzpomínal stále na svoji matku. Byla
to dobrá. poctivá duše, ikdyž syn její stal se lupičem
Mrzela se nad jeho životem, ba modlívala se za něho.
Ta jistě je v ráji, o němž mu jako děcku často vy—
právěla. A on — vyvrhel země. prokletý do věčného
ohně! Chtěl by zase býti u ní, seděti v jejím klíně
a naslouchati té dávné pohádce o štěstí, 0 ráji, novém
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životě. Rouhavá slova Gesmova vytrhla jej z těchto
luzných vzpomínek. l obrací se k němu a dí měkkým,
vyčítavým hlasem? „Oba už brzo umřeme. a ty ani nyní
nemyslíš na smrt? Boj se Boha! My spravedlivě tr—
píme, co jsme si zasloužili. ale Kristus je bez viny, on
kříž si nezasloužil“ A obrátiv svůj zarosený zrak k Spa—
siteli, vidí, že Jeho oči stále jsou upřeny k nebesům.
Že Kristus stále pohroužen v modlitbu a rty Jeho
šeptají: „Odpust, odpust. odpust!“

Dismas je překonán touto odpouštějící Láskou:
novýsvět otevírá se před jeho zrakem. Ríše lásky. od
puštění, milosrdenství rozsvěcuje se před jeho očima.
To, co zval životem, bylo peklem, zoufalstvím, štvaním.
Chtěl by býti zase čistým. šťastným jako byli lidé v ráji.
A Kristus, odpouštějící na kříži. jistě je odtud, protože
v duši nezná zloby. Chtěl by býti s Ním, u své matky.
u Boha. V duši jeho rozlévá se upřímná lítost. cítí ne—
známou slast, touhu po očištění, naději. Dřemáhaje po—
hnutí obrací se ke Kristu a volá kajícně: „Dane, roz—
pomeň se, až budeš v ráji!“

A Kristus odpovídá: „Ještě dnes, budeš se
mnou v ráji.“

Jako zvuky čarovné harfy zněla slova tato všem,
kdo je slyšeli. V duších probudila se dávná pohádka
o štěstí. V očích zasvitlo to nadějí a radostí. Jest
ještě kdesi ráj? A kde je cesta, jež vede do něho?
Ztracený ráj je zase nalezen? A jestli přeložen byl ze
země do nebe, kde je ten žebřík, jenž oba spojuje?

Dismas zhluboka oddychl. Zdálo se mu, že tisíce
balvanů spadlo s jeho duše. Nevýslovná slast od jeho
hlavy šířila se níž a níže po jeho tváři až k jeho srdci.
Cítil, jako by rajský pramen chladil jeho rozpálenou
tvář & ústil v jeho srdce, plnil je stále víc a více mořem
blaha a spokojenosti. Zadíval se dolů, na svoji hruď.
aby poznal, co jej tak nevýslovně blaží, co rozlévá
štěstí v jeho prsou. —
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Řada velikých, čistých slz stékala po
jeho hrudi.

, Zahleděl se na ně a pohroužil se v mlčení. Uvěřil,
že ještě dnes přijde do ráje. Uvidí Boha — slitovníka.
shledá se s matkou — — —



Dva příchozí.

lole, u paty návrší Golgaty stanula žena Ciali
lejská. Její bohatší šat prozrazoval, že je žena zá—
možná; prach na něm usedlý, že je poutnice. Opírá

se o svého syna a ukazujic k vrchu hory. praví mu: „Hled,
onen prostřední. na kříži visici. je velký prorok 2 Ca—
lilee! Měl vždy jen slova lásky a soucitu ke všem tr—
pícím. Cizí žal byl jeho žalem; plakal nade všemi ne
štastnými. Eliáš vzkřísil syna vdovy sareptské; tento
vzkřísil mi — tebe. Vrátil mi tě, a vrátil i jiným
jejich děti. Nemocným dával zdraví, nešťastným skytal mir,
zoufaiícim naději, hřišníkům slzy. Takto mu svět od
platil!“_

Jinoch se zachvěl při slovech své matky. vdovy
naimské. Viděl dárce nového svého života na kříži.

Dřivinul se ke své matce a stisk' ji vroucně ruku
na znamení, že rozumi jejím slovům.

„A kdo je ta žena, co stojí pod křižem?“ tiše
táže se ]inoch.

„Jeho matka, Maria. Ona byla první. která cítila
se mnou radost, když jsem tě živého zas měla ve svém
náručí.“ —
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V tom Kristus na kříži pozdvihl hlavu a zadíval
se směrem, kde stáli oba příchozí z Naimu. Viděli, že
oči Kristovy s láskou spočinuly na nich. jako by chtěly
pověděti, jak Ho blaží čisté a upřímné spojení matky
se synem. A hned zase Kristus pohlédl dolů. blízko
kříže. kde stála Jeho matka vedle apoštola Jana. Zrak
Kristův zasmušil se bolestí, tvář hořem sesmutněla. A na—
kloniv se k Marii, s něhou povzdechl: „Hle, syn tvůjl“
A potom k Janovi: „Hle, matka tvá!“ V té chvílí
tvař Kristova zalila se největší bolesti: v hlase třásla
se synovská láska, vděčnost a starostlivost.

Jan. slyše ta slova, přistoupil k \.Marii, chopil se
její bílých rukou, a pokryl je dlouhými, vroucími po—
libkv. — —

Lidé stáli v němém pohnutí. Oči přítomných žen
zakalily se hořem. Syn vdovy naimské, nemoha pře—
moci proudy citů. jež draly se z jeho nitra. ukryl svoji
tvář na její prsou a tiše zašeptal: „Matka nemohu
sněsti toho pohledu. Srdce by puklo, pojď, vratme se
do město!“ — — —

V tom pastýř, kráčející před svým stádem, bral se
cestou k Jerusalemu. Hnal beránky do Jerusalema,
beránky obětní. Jakmile spatřil vysoko zvednuté
kříže a na nich těla ukřižovaných. ustal ve své písni;
odložil šalmaj a sesmutněl. Kde hynou životy. af prá
vem či neprávem. vinou či bez ní, tam není místa k ve—
selosti. lzasloužená smrt vyžaduje soucitu k odsouzenému.

Šel tiše kolem. hlavu nepokrytu. I.jeho beránci
ustali ve svém jednotvárném, smutném mekání. — Pastýř
upřel soustrastný, plachý pohled ke křížům a zachvěl
se bolestí. Doznal, že uprostřed ukřižovaných visí prorok
z Nazaretu, Kristus Messiá'š.

Vzpomenul. s jakou vroucností naslouchal Jeho
řeči, když jemu a jiným pastýřům mluvil:

„Já jsem pastýř dobrý. dobrý pastýř dává
život za ovce své.“ Když mluvil o tom. že ztratí—li
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ze sla ovec jednu, nechá 99 na poušti a jde po té.
která se ztratila. A když ji nalezne, s láskou, beze
hněvu, bez ran, vezme ji na ramena svá a nese ji do
ovčince k ostatním. — Vzal si Jeho slova k srdci
a řídil se jimi. Nebil zbloudilých oveček, sláskou je
volal. hledal, & ony vesele vracely se k němu. A hle,
od těch dob ovečky se mu již nezabíhaly. Měly ho
nějak radši, a on zase více miloval je. A i doma k své
ženě a dětem naučil se býti mírnějším a shovívavěiším. —

Teď viděl svého Učitele na kříži. Zachvěl sera s bo—
lestí pohlédl na své beránky. Všechny by je dal, aby
Ho vykoupily s kříže. — A když vstupoval do brány.
hovořil sám k sobě: „Jestli krev toholoÍŠUkřižo—
vaného nás nesmíří a neočisíí. marnžě prolé—9“váme krev našich beránku.
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poslední chvíle.

Íastalo poledne. Slunce se zatmělo, pokrylo se šedí.Soumrak zahalil celou zemi židovskou tak, že bylo
zříti na nebi hvězdy. Strašně ticho zavládlo na Gol—

gatě. Nikdo neopovážil se promluviti. Kněží židovští
a zákoníci bledí, zaraženi. beze slov vraceli se domů.
] vojáci. ktéří měli nakázáno státi na stráži u křížů,
umlkli a s hrůzou přemýšleli, co se to stalo. Zdálo se
jim, že celý svět vyšinul se ze své dráhy. že slunce,
zastavivši se na své pouti, hasne a zmírá. '

Až do tří hodin trvalo zatmění, hrůzněiší než hrůzy
smrti, těžší nežli olovo, delší nežli pomalé umírání.
Každá vteřina dloužila se v hodinu. hodina ve dny,
měsíce. léta. Všem, kdo stáli u kříže Kristova svědo—
mím viny v duši, zdálo se, že stárnou, blíží se k smrti.
padají do propasti strašně, bezedné, věčné. Nejistota
toho, co se děje. byla hroznější než poslední soud,
než konec světa. Všichni tušili smrt; čekali, že stiskne
jejich hrdla a zbaví je úzkostí, jež ztěžovala dech. —

V tom, po hrůzyplném mlčení, Ukřižovaný zdvihá
hlavu a s povzdechem žaluje slovy žalmu: „Bože můj.
Bože můj, proč jsi mne opustill“ Sám Bůh jako
by se vzdaloval od místa, kde umíral Jeho Syn, aby
nemusil viděti. Věčný Slitovník té chvíle se zatvrdil, aby
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nemusil plakatí. — Opuštěnost, sklíčenost, prázdnota mysli
ulehly na Krista tíže nežli hříchy lidstva. —

Když ani Bůh nepotěšoval, nesílíl, a krev čtyřmi
prameny prchající stále zvyšovala palčivou žízeň, Kristus
hlasem, prozrazujícim největší muka. prosebně volá
dolů: „ ízním."

poslední prosba k lidem a k světu.
Vojín. který stál nejblíže. otrlý a drsný, pociťuje

soustrast. Nedbá zákazu zákona, jenž neznal ohledů
Š<ukřižovanému, béře houbu. jež měla stírati mdloby
Éěch. kdo nesli kříž. namáčí ji do octa, a napichuje
na větvičku hysopu, podává k ústům Kristovým. Ovlažil
Jeholbolestně sevřené rty.—Svět Mu podal i před smrtí,
čím za žíva stále Jej napájel.

A přijav toto osvěžení z rukou vojína, Kristus
klidně volá: „Dokonáno jest." Ukol Jeho vyplněn.
dílo skončeno. Kalich hořkosti dopit až na dno. Co
uložilo mu nebe, aby vykonal. bylo na zemi vyplněno.
Ještě poslední vzdech k nebesům, díky za vše, čím
Otec ho vyznamenal, a již chce se Kristus rozloučití
s touto zemí. Tělo své zde zůstaví. duší odevzdává Bohu.

„Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého,“
\'olá, loučí se se životem, sklání hlavu _a zmírá.

Skončeno. Chvíle. na niž čekala země, nastala.
\'elíké očistění dokonáno; výkupná cena za spasení
lidstva Kristem je složena. Země se chvěje bolestí i ple—
sem. Opona v chrámě, těžká a vzácná, jcŘ dělila sva
tyní od tajůplné velesvatyně a kol níž s posvátnou úctou
chodili kněží, náhle sama se trhá. skála golgatská puká,
mrtví vstávají z hrobu. — —

* .' .

Ze skalní rozsedliny vystupuje starý, sešlý muž a za
ním jiná postava. Žena. Strasti celých věků vepsány
byly v jejich tváře: o prosněných tísíciletích svědčí jejich
holé. bílé lebky. Zdvihají své hubené ruce ke kříži. rty
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jejich se otvírají a modlí: „Věky očekávaný knězi a králi!
Veliký, svatý obětníku. Synu Boží! Tvoje stékající krev
probudila nás ze spánku smrti a oznámila nám hodinu
vykoupení. Vzal's na se viny naše a viny všech našich
dětí. V slabosti své klesli jsme my. a oni, za námi
v mdlobách se potácejíce, stále padali také. Slabost
izloba zapálily hříchem naše srdce. Ty smrtí svou
vracíš nám život. Zdviháš nás k sobě. Vzpínáme k tobě
své ruce. klaníme se Tobě. králi a Messiáši!
_ Byli to prarodiče, Adam a Eva. A hned
jejich ruce ztisíceronásobily se v nepřehledné tlumy
rukou vzpínajících se ku kříži. Všude bělaly se sepjaté
ruce, všudy jich plno až na konec obzoru. kde dří
maly hory. — — . .

.i
1

Kdo zbyli, slyší tajemný hukot, jako by země se—
třásala se sebe břímě hor a vrhala je v tůně mořské.
V tom kříž Kristův náhle zaplane nebeskou září. nápis
nad ním hoří bílými plameny, že bylo možno čísti jej
i v Jerusalemě: „Ježíš Nazaretský— král židovský“
Slunce není viděti. Jenom kříž svítí v strašnou temnotu
a ná hle roste výš a výše, ramena jeho se šíří.Kristus
mohutní tak. že sáhá až do nebe a ruce Jeho pře—
sahují rozměry země. Chrámy světa se řítí, kam do—
sáhly probodeně ruce Kristovy. A zář, jež vychází
z obrovského, šířku země přesahujícího kříže, oslepuje.
poráží k zemi.

„Nelze se dívat!“ praví římští vojáci a odvracejí
své tváře.

„To jistě umřel Syn Boží.“ praví setník, od—
vrhuje svůj štít a meč. pokleká; ruce obraceje ke kříži.

„Nastává konec světa,“ praví kterýsi voják.
„Nastává začátek světa.“ odpovídásetníka za

číná se modliti.
“.S*-(' '$"W
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Hrob.

Skončil večer Velkého pátku. první hvězda ozna—
movala počátek soboty. Tmy ponenáhlu rostly. — Vo—
jáci, od Diláta poslaní, provedli zlámání kostí a pocho—
vali mrtvé zločince i kříže jejich ve společné jámě. l kříž
Kristův hozen mezi kříže ostatní.

Dole pod Golgatou mihly se dvě pochodně. V jich
mdlém svitu bylo viděti několik osob. nesoucích těžké,
v bílá plátno zabalené břemeno. Jejich vážný. uctivý
smutek. prozrazuje. že nesou coci vzácného, drahého.

ím více se vzdalují, tím více dlouží se jejich stíny.
Konečně mizejí v nedaleké zahradě a stanou u skály,
vnížvytesánhrob. Sem nabídl Josetz Arimathie
pochovati tělo 5pasitelovo.—

Nyní jsou u cíle. Na bílé stěně skály rýsují se
veliké stíny zarmoucenýgh. Sama noc zvětšuje jejich
postavy a tichým pláčem vůkol pokrývá květy. Pochodně
zmizelyna chvílivnitru skály; Ukřižovaný je uložen.
Několik silných paží chápe se kamene a přivalí jej jako
dveře k jeskyni hrobové. — —

Ještě chvíli všichni postoji a pak, mlčíce, opouštějí
zahradu. — —
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Květy, jež dávno ]íž usnuly, otevírají své kalichy
a kloníce se jako bílé kaditelnice vydechují svoji vůní
Obětovanému. Slavíci pějí pohřební žalm. A měsíc,
který právě vyplul od západu v plném svém lesku, plane
jako stříbrnávěčná lampa před prvním křesťan
ským Íabernakulem.

Svatý klid rozhostil se po zemi, dnes vykoupená.



Hoře Velkého pátku.

ako zlomena vracela se Matka Boží ze zahrady
Josefa Arimatheiskeho. když do hrobu pochovali
mrtvého jejího Syna.
Její srdce oněmělo bolem. Mlčela a jen hlavu

svou kladla na podpírající rameno apoštola Jana, který
ji vedl do Jerusalema, do skrovného příbytku pod
horou Moria, aby si oddechla po těch strastech, které
zakusila v den. kdy její Syn. Ježíš Kristus. byl ukři—
žován mezi lotry.

J\ako zločinec ——On. který vždy ien dobrořečil,
žehnal. uzdravovat & křísil! —

la jako polomrtva. V duši jako když slzy zalijí
každý plamének života. Vstoupila v nízkou chatrč a Jan
pohladiv tvář Matky bolestné, žádal. aby ulehla, za—
pomněla na hrozné divadlo na Kalvarii a odpočinula
svým údům. —

Beze slova poslechla. Neměla slov odporu ni
díků; jako ten, v němž vlastní život a vůle uhasly. a koná
vše, co jiný poroučí. — — —
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Nastala noc. Ona nejtěžší, nejsmutnější noc. jaká
kdy ulehla na tuto zemi. Noc bez hvězd, bez večerního
vánku, bez jediné známky života. lhvězdy hořem hasly,
když v hrobě ležel Ten, jenž často k nim vzhlížel a k nim
hovořil. —

A Maria, stále vidíc před sebou kříž svého Syna,
rozepjaté jeho ruce, svatou hlavu krví zbrocenou. znovu
slyšíc rouhání, posměch, řeči ukřižovaných zločinců, pře—
mítá. Má očí obráceny v sloup. Jen občas těžký dech,
křečovité trhnutí těla, bolestný povzdech, ukazují známky
života. —

Konečně oči její ponenáhlu se zavírají. na duši
její ukládá spánek své milosrdné závoje. — Matka Boží
usíná. — — —

Spí velká, svatá mučednice. Duše její uštvaná, zbi—
čovaná se uklidňuje. Nalezá ve spánku odpočinutí, jako
když holubička, pronásledovaná krvelačným jestřábem
nalezne úkryt pod útulným krovem chudé chaloupky.
Ježíš Kristus — mrtev leží v hrobě, jeho Matka — spí
na skrovném lůžku. Dvě velká světla, dvě největší na“—
děje a opory světa. odpočívají. Dva majáky svítící na
břehu věčnosti všem trpícím, nemocným, nešťastným —
oba najednou pohasly. —

Dech Marie Danny stává se lehčím, pravidelnějším.
A hle, bolest ve tváři polevuje, rysy hořem ztrhaně jako
cesty. která bouře a liják podemlely,— se uklidňují.
Ba mírný nádech klidu rozlil se po jejím obličeji. Sen
pojal sv. Matku Boží ve své náručí a nesl ji pryč.
daleko v jiné kraje, v jiná stoleti.—

Maria vidí v duchu před sebou rozkošnou za
hradu. svlažovanou čtyřmi řekami, — ráj. V ní dva
lidi pod stromem, plným bílých a červených květů.
Zpěv tisíců ptáků oživuje tento kraj. statisíce růží, resed
a lilií a fialek zadýchávají jej svojí vůní. Adam a Eva
stojí tu v plném štěstí a blaženosti. Ale Maria vidí,
kterak pýchou svedení jedí z neblahého stromu, z ovoce
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vědění dobrého a zlého; ráj mizí—oni vyhnáni jdou
světem jako bludní poutníci života. A Eva vztahuje ruce
v tajemnou, mlhavou dálku a volá, prosí za sebe a za
své syny. A spatřuje ženu, bílou, svatou, zalitou světlem
milosti. Je to Maria. Dod nohami jejími vine se had,
dvanácte hvězd jí tvoří korunu. A oba Adam a Eva
poklekají před Marií, spínají prosebně ruce a volají:
„Matko Boží, spas a zachraň nás! Dodej svoji ruku.
at nezahyneme my a naše děti v jezeru hříchů, které dá—
bel rozbouřil pod námi a v němž toneme.u A Maria je
zvedá, vine k sobě a ukazuje na zlatý paprsek, který jako
cesta zdvihá se k nebesům. — — —

A když oba zmizeli daleko na zlatém paprsku.
Maria spatřuje jiný obraz.'Béře se k ní mladý pastýř
s krvavou ranou na čele, otevřenou. Tvář jeho jest
jako tvář Kristova. Hůl drží v ruce a stále se ohlíží
jako by někoho očekával. Je to dobrý Abel; hledá.
volá Kaina. A když jej nevidí, když marně volá po bra—
trovi, jde líbá měkkou ruku Matky Boží Marie a mizí
u zlaté brány nebeské. —

A nyní vidí mírného Setha, bratra Abelova,
a řadu svatých mužů, ctihodných patriarchů Zákona.
Tam jde Noe, malý obraz svého korábu, drže v ruce.
tu Abraham se synem lsákem, a za ním bělovlasý
Jakub s Josete\m v pestré suknici, památném daru
otcově. A Benjamin se svojí sličnou. dobrou matkou.
Ráchel.

A zástup stále dál a dál se šíří s Mojžíšem
v čele. Velký vůdce. osvoboditel národu, Mojžíš tu vede
svoje syny, pluky ctihodné. V rukou drží desky Zá—
kona, na nichž ohnivým písmem září desatero Božích
přikázání. A za ním Josue s vítězným mečem z Ka—
naanu. —

. A hned zase sestra Mojžíšova, Maria, s děkovnou
písní na rtech pozdravuje matku Boží, a zástup její
družek hraje na loutny acimbály ku poctě nebes královny.
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A po nich jde řada soudců židovských s Cie
deonem v čele; pak králové: s bílou korunou na
hlavě a s hartou v rukou zbožný David. a moudrý
Šalamoun. Dak následují proroci: přísný, divotvorný
Eliáš, Eliseus. pak lsaiáš, velký pěvec smutku
Jeremiáš, ohnivy Ezechiel a věrný Daniel. Ti
všichni jdou,'se stopami muk a trápení na svém těle.
klanějí se Marii a líbají roucho, které před chvíli do
týkalo se svatého, mrtvého těla jejich Vykupitele. Dě
kují Marií. blahoslaví, vzývají. —

A po nich jde veliký přítel samot, světlo pouště.
hlas zaznívající po celém Judsku, Jan od břehů jor
dánských. Dosud ten přísný výraz kazatele v jeho tváři,
plášt z velbloudí srsti na těle, kol beder tvrdý pás.
Opírá se na svoji hůl a jde krokem člověka. který vy
plnil úlohu svého života. Maria Danna jej vidí. zdvihá
se a spěje k němu. „Ty's pokřtil mého Syna pod
otevřenými nebesyl" volá Matka Boží. ——„A Ty's slzami
své duše obmyla dnes jej mrtvého v hrobě,“ odpovídá.
Křtitel. „Buď velebena ode všech lidských pokolení!“ —

A potom přichází v družném sboru: kněz Za
chariáš s Alžbětou. a zbožný Joachim se sv.
Annou. Jdou s radostným výrazem v očích, vstříc
Marii, a sv. Anna volá soucitně: „Mé dítě ubohé! Tys
přetrpěla, čeho žádná z matek snésti nedovede. Tys
v srdci svém shromáždila všechnu lásku a bol mateř
ský! Buď za to požehnána! Bůh však tvou hořkou
korunu ti promění ve vínek oslavy a matky v radostech
i bolestech budou vždy jen k tobě se utíkali. Jsi bla
hoslavená, má dcero a má matko zároveň; má veliká
Osvoboditelkol“ A matka Anna padá v náruč své
dceři, Marii. — — — /

A potom vidí Maria muže letitého, s bílým věn
cem vlasů kol temena hlavy a s výrazem starostlivosti
a vážnosti v měkké tváři. Opírá se o hůl. z níž vy
kvétají lilie. A kývají svými bílými květy jako stříbrné

58



zvonky. jež lemovaly vrchní roucho velekněze: nesou
pozdrav královně květů — Marii. Jest to Josef. snou
benec Matky Boží. Jde vážně a mozolnou rukou
hladě prošedivělý vlas Mariin, praví klidně: „Mnoho's
zakusila, ty čistá, vonná lilie nazaretských zahrad! Hoře
světa zasypalo tvoji duši a já trpěl s Tebou. Leč jako
z mračen rodí se úrodný déšf, jako slunce vstupujíc
z mraků, tím tepleji svítí, tak nyní radost vykvete z té
bolesti a z pohaněni vzroste tvoje oslava. Zdráva's Ty,
milosti plnál“ —

A svatý Josef vztahuje k Marii svoji ruku, uchopí
hořem se třesoucí její pravici a oba jdou. kde jasný
paprsek ukazuje cestu k nebesům. A z dáli zaznívají
pozdravné zpěvy andělů. modlitby věřících. zní zvony
nebeských chrámů — Maria Danna vstupuje ve zdi ne
beského Jerusalema.

,.Dokonáno,“ zní dole na probouzející se zemí.
..Dožehnána,“ odpovídá plesající nebe a nese svůj
pozdrav rajské poutníci, druhé Evě. beroucí se v říšivěčnosti.————————————

Světlý paprsek Bílé soboty políbil svaté čelo spící
Marie. probudila se a otevřela udiveně oči. Byla na
lůžku. k němuž jí doprovodil sv. Jan.

Tedy_sen. mlhavé zdání. bylo vše, co viděla ve
chvíli svého odpočinku! „Staniž se mi podle slova
tv ěho,“ opakovala Maria, vidouc se zase v moři svých
bolestných vzpomínek včerejšího dne. Ale v duši její
bylo ticho a sladko. Cítila, že dokonala úlohu. kterou
vložil Dán na její poslušná ramena. Svatý klid, pokorná
odevzdanost rozlily se v její duši až její sen, který
měla v noc velkopáteční. rozvil se v plnou, věčnou sku—
tečnost v říši světla a štěstí ——v nebesích.
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U hrobu.

hasl den. který šel smuten nad Jerusalemem. Byl
jako pohled spícího člověka, na jehož oku zů
stala slza. Slunce truchlivé, krvavé. zapadlo v da—

leké tůně mořské. & noc se svým stříbrným závojem
snesla se na zemi a zveličovala ticho. které jako těžká
kletba ulehlo na zemi, na lid. na Jerusalem pro ukři—
žování Spravedlivého. —

Za chvíli vyplul měsíc a díval se na opuštěnou
Kalvarii. A vrhal světlo své plnými proudy v zahradu
Josefa z Arimathie jako by hledalToho jejžviděl
tak často za noci světlé modré oči povznášet vzhůru
k hvězdnatému nebi. A dnes svítil %Ko veliká bílá
lampa nad hlavou Mrtvého. —

V tom zachvěla se cypřiš, jež dřímající střežila
vchod do zahrady. Ozvalo se slabé zašelestění větvemi.
mihl se stín a neznámý ocitl se v zahradě. Tvář jeho
byla bledší nežli tvář mrtvoly; oko jako zmírající svě—
télko noční lampy. Vous měl všecek rozcuchán a šat
rozedraný jako bývá šat pronásledovaného zločince.
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V zahradu tiše seskočil Jidáš. Zrádce. Ten, je—
muž dlouho se zdálo čekati na nově království, nové
hodnosti, úřady a blahobyt. Který zradil. aby zbohatl,
a nyní poznal. že zchudl, strašně zchudl na duši ina
těle. — Dlaše se ohlédl jako vyzvědač, když ocitne se
v táboře nepřítel, kde každé probuzené paže mu hrozí
zabitím, a znamenaje mrtvý klid, plížil se ke hrobu
svého Mistra. přišel prosit za milost. Odpuštění. Jen
jediné slovo, jediný pohled toho oka, které utišovalo
každou bouři. a bude zachráněn!

Bázlivým krokem stanul u hrobu Ježíšova a opřel
o kámen své horké čelo. Mlčel. Duší Jidášovou táhla
bouře; ohnivé blesky zoufalství. jako by se lámala loď,
na níž tisíce prosících rukou zdvihá se k nebesům.
a z úst, hrůzou zadrhlých stále slyšel ozývati se krutě
jméno: Kaine! Hlava jej pálila, jako by Kainovo zna—
mení hořelo na jeho čele. Stigma vrahovo a stigma
zrádcovo. A horký pot kanul v pomalých kapkách na
kámen. jenž ležel jako těžký hřích na vchodu, který
vedl v hrobovou jeskyni.

Tak dlouho stál tu Jidáš, zlomený, nešťastný. K0—
nečně se rozpomenul, že přišel prosit za odpuštění, za
smilování. Klekl a ústa svoje přikládaje ke skulině, jež
dole na zemi se táhla, šeptal: „Mistře, zle jsem na tobě
hřešil! Spolehal jsem na tvoji všemohoucnost. Čekal
jsem. že jako bleskem porazíš vojaky; že se vyprostiš
silou Samsona z provazů. jimiž tě poutali, a ty's toho
neučinil. Ty ses nebránil ni děcka posunem, a mlčky
dal se na kříž přibíti. Odpust mi! Smiluj se!“

Zaštkal v tichou noc a čekal na hlas mrtvého
Krista. Od severu zavál studený vítr, až pinie zachvěly se
svými svalnatými rameny. A pak bylo ticho; strašné,
hrůzyplné ticho. Ni vzdechu nebylo slyšeti z nitra hrobu
Kristova; jenom probuzené květiny se zatřásly jako
hrůzou pod dechem zoufalcovým. — Jidáš zrakem. ho—
rečkou _planoucím. díval se na šedou plochu kamene.
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potom rychle přiložil ucho k jeho hladké stěně a bez—
dechý naslouchal. —Marně. Hrob mlčel mlčením smrti. ——

Za chvíli znovu se vzchopil a znovu vzrušeně
šeptal: „Mistře! Ty, který tolikrát jsi hlásal. že's přišel
spasit těch, kteří zahynuli. smiluj se! Mám ženu, děti;
ty jsem opustil a šel za tebou. Nuž pro ně prosím,
pro jich nevinnu, smiluj se nade mnou! Sejmi hanbu.
které si nezasloužily, by nepykaly za hříchy otcovy!
Vím. že jenom spíš, jako ležel's na dně lodičky, když
bouře námi zmítala a věděl's o našem strachu. Nuž.
otevři své oči, promluv jediné slovo milosti. a budu
zachráněn. Volám o jediné slovo almužny. Upím pod
tíhou viny jako člověk, na něhož se skácel cédr liba—
nonský. pomoz! Vysvobod mne!“

A zase naslouchal, zda z nitra hrobu ozve se je—
diné, tiché slovo, jediný povzdech. Napial sluch jako
když zločinec naslouchá, zda větrem neletí za ním černé
erynie, hlasatelky pomsty, a čekal. poslouchal.

V tom slyší nad sebou prudké zavanutí křídel.
Kol jeho hlavy letí veliká sova, družka noci. Oči její
hořely jako probuzené svědomí a křídla její byly na—
piaty jako plachty rybářských lodiček. „Zrádce,
zrádce, zrádcel“ zní to nad jeho hlavou a uděšený
pták ulétá pryč od místa, kde zmítá se zoufalec. A hned
druhá, třetí.... desátá, a všichny tepou křídly nad
hlavou Jidáše. Stále zní to nad ním: „Zrádce, — zrádce
— zrádce“ a ulétají pryč z korun stromů, s nichž dí—
valy se noc co noc na smrtelné muky ukřižovaných
na temeni blízké Golgaty.

Jidášem jako by projel blesk. Bezduchý padl na
zem, ústa široce otevřel, a smrtelný chrapot, hluboký,
děsivý dral se mu z prsou. Cítil, jako by kletby tisíců
sypaly se do jeho duše a ruce katanů vlévaly mu
v hrdlo žhoucí kov, roztavené stříbro třiceti penízů. Tak
ležel mezi životem a smrtí, jako nad bezednou propastí,
na jejímž dně tekou černé vody zatracení. —
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V tom mlha začala sypati své drobné krůpěje na
jeho čelo. Jidáš cítil chladivý jejich polibek a otevřel
oči. Hleděl v temno nebe; jednotvarné, pusté nebe.
protože hvězdy skryly se před jeho strašným pohledem.
Hluboko vzdychl a volal: „Ty tam v nebi. nejvyšší
pane zástupců, nezapuzuj mne od svého prahu! Mne
nejneštastnějšího z nešťastných. Jen jednu hvězdu roz—
žehni. jeden maják rozsvět na dalekých březích věčnosti,
abych já, poutník zbloudilý. mohl míti naději! Světlo,
hvězdu. paprsek, posla odpuštěníl" —

A jen tma mlčela ve svém němém smutku, nebe
neprosvitlo jedinou hvězdičkou. Od jihu ponenáhlu
zvedal se mrak. Tmavý. těžký jako olověné hory. Jidáš
jej pozoroval upřeně, s nedočkavou radostí. Zdálo se
mu, že jsou to dvě rostoucí křídla. jež plují blíž a blíž.
Ba viděl, že uprostřed nich zdvihá se černé, ohromné
ltělo démona. A Jidáš dívaje se na ně, vstává ze země.
hledí ztrnule vzhůru a vzpíná ruce k mraku — k plu—
jícímu démonu nad spící zemí.

„Ano, ty's to. na něhož jsem čekal !“ volá ke mraku.
„Ty mne vezmeš na svoji pout, vysoko. pryč od této
země! Ty mne skryješ do svého pláště! Ty's démon
— zoufalství !“

Jidáš se vzchopil a jako raněná zvěř prchal přes
zeď zahrady. — Dole, kde stáčela se cesta ke městu.
stál strom. Černý mrak se nad ním zastavil. Démon
rozepial svůj tmavý plášť a čekal na duši Jidášovu.

Když slunce do krvava zardělýma očima se vzneslo
od východu k zahradě, tři ženy jako tři stíny kráčely
cestou k hrobu Kristovu. Nesly vonné masti a plátna.
V tom se zastavily a hrůzou vzkřikly: „Hle, Jidáš —
oběšenl“
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5 Kristem do Emaus.

aro se rozplesalo nad zemi; ale v duši poutníků
emauzských bylo smutno. Žal mrtvých nadějí usedl
v srdci a zpíval píseň pohřební. Své touhy upíaly

na Krále, vysvobozujícího národ z tlaku římského, na

Krista s válečnou korouhv'\vítěze, a zatím po—
tupný _kříž jej objal svými rameny.

Šli smutní do Emaus. Jerusalem jim připravi
trudné hody velikonoční, hořčejší nežli předvečerní saláty
svátků. Jejich srdce byly jako zasypané hroby, hlavy
chýlily se pod tíhou zklamání. —

Ale náhle mihne se kol nich jak bílý paprsek
tichý Doutník. Neznámý druh připojuje se k nim a vida
smutek na jejich tváři, vyzvídá. ptá se. co velikonoční
radost proměnilo v jejich nitru v tichý bol a v stíny
smuteční. A jejich srdce dotekem Jeho slov se oteví
rají. Jsou sdílni k Cizinci, jenž s nimi touže cestou
jde. Nepátrají. zda přijme soustrastně jejich vyznání, či
slovem odporu a pohrdání odpoví na jejich dávné sny,
pohřbené naděje a pošetilé touhy. Svěřují se Jemu se
svým zklamáním.
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A Neznámý chápe jejich bolest. Rozumí jejich žalu
a chce býti lékařem. Vykládá. že Kristu jako každému,
kdo jej chápe. bolest a utrpení jsou jedinou cestou
k oslavě, že každá cesta k slávě vede přes Golgatu.
Učí je,že tajemství vykoupení je rozřešeno smrtí Vyku—
pitelovou. A v síle Jeho slov mysl poutníků se jasní a hoře
menší. Zármutek prchá. V duši své chápou. což dříve
bylo naprosto cizím a nepochopitelným; „Tajemství
slávy a vykoupení.“ —

Slunce již ponořilo se hluboko pod obzor. stíny
noci se dloužily, když všichni tři stanuli před tichými.
z dáli svými zděmi se bělajícími Emausy. Byli u cíle.
Jenom Neznámý, jako by dále měl putovati. nehodlá
s nimi vejíti pod hostinnou střechu. Jeho cesta je da
leká; v říši, kde není potřebí odpočinku. protože není
únavy, v kraj, kde slunce nezapadá. v domov Věčnosti
a Slávy. Chce se se svými spoluputujícími rozloučití.
Rozžehl nové naděje v jejich duši, necht sami nyní v jich
světle dále kráčí.

Ale tito nechtí se od Něho odloučiti, jejich srdce
cítí se s Ním spojena. Vždyť v Jeho blízkosti bylo jim
tak volno, tak blaženě; Jeho slova byla jako nebeská
rosa pro uvadající jejich víru. Droto jedněmi ústy volají
k němu prosebně: „Dane, Zůstaň s námi, neb se
přípozdívá!

A Neznámý vchází s oběma v městečko, zasedá
u hostinného stolu. aby s nimi pojedl chleba.—

Á béře chléb s týmiž city díků, jako Kristus činil;
týmž svatým žehnáním mu vyprošuje nebes požehnání,
a rozdává Svou štědrou láskyplnou rukou, jakou kdysi
Kristus na poušti sytil hladovící svoje posluchače. Ten
vzácný, vznešený okamžik lámání chlebů na poušti na
vždyse jimvtiskldoduše. Nebeský rozsévač Slova
a zároveň pokorný rozdavač chlebů ožil tu
v jejich paměti. Oči jejich se jasní v těchto
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vzpomínkách, srdcem rozezvučí se zvony radosti, s chvě—
jícíma rukama přijímají od Něho chléb a v dárci pozná—
vají Krista!

Kristus to byl, který šel s nimi, je učil, je těšil,
vykládal jim tajemství Své slávy, jim lámal chléb a sytil
jejich tělo, když napřed již nasytil duši.

Velký Kristus, vznešený, svatý, božský byl
zase mezi nimi! Zjevil se jim vzkříšený.

O, svaté tajemství Jeho života a slávy! Vznešený
okamžiku shledání se s Kristem a přijetí chleba, Jeho
rukou posvěceného! Jaká radost, jako náhlá povodeň
zalila jejich srdce, jaké uchvacující štěstí zabouřilo jejich
duší! překvapeni Jeho zjevením nemohou snésti jako
kdysi vyvolená družina apoštolů na hoře Tábor po—
hledu na Krista oslaveného; hlava jejich se chýlí, ruka
klesá. Usta náhlým zjevením oněmělá znovu by volala:
„Dane, zde dobře jest nám býti, zůstaň, zůstaň s ná—
mi". .! — Ale Kristus již zmizel. Drchl jako když hasne
jasný paprsek slunce, beze stopy, bez ohlasu. Místo,
kde prodléval, je prázdno a jenom vznešené, posvátné
ticho uprchlého zjevení posvěcuje tajemství této chvíle.

Za to však v duši jejich rozezvučely se radostné
zvuky velikonoční, srdce jejich jako rozhoupané zvony
v podvečer Bílé soboty volala: „Alleluja, alleluja! Vstal
z mrtvých Kristus, Spasitel, alleluja, a nám se ukázal!“

Všichni věrní Kristovi prožívají, co stalo se údě—
lem dvou učedníků, jdoucích do Emaus. Ve chvílích
smutku, za nímž se plíží zlověstná malomyslnost, jako
jiskřička rozhořívající se v plameny víry blíží se k nim
Kristus. Šeptá jim slova útěchy; vlévá posilující pra—
meny naděje a vykládá tajemství utrpení. „Musil-li
Kristus utrpením dobýti si slávy, chtěl bys ty, hříšný,
vinou obtížený synu země, jinou, pohodlnější cestou
získati si korunu slávy? Není jiné cesty pro ty, kdo
žijí v údolí hříchu." —
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V odpoledni života. kdy žár pominul. když opou—
štíš hluk a ruch města a jdeš tichou pěšinou v domov
svůj, Kristus stojí opodál. Jen chtěj, vzpomeň. požádej
a On půjde s tebou! Svěř se mu se svým smutkem.
se svými pohaslými nadějemi! A slyš. co on ti šepce;
co promluví kráčející po tvém boku, jak vyloží Disma!
A otevřeš—li Jemu srdce upřímně & oddaně. posílí tě,
pohostí. Bude lámati chléb, který žehnal. podá ti kalich
utrpení, který proměnil v posilující nápoj umdlévajících,
povede tě k mystickému spojení se s Ním u stolu ne
beského. — —

Každý jde někdy s Kristem do Emaus. A šťasten.
jemuž Kristus podává .chléb. který požehnal!

— „Legendy velíkcoačníf Napsal prof. Em.
Zák. Známý tento spisovatel církevní a apolo
getický předkládá čtenářům v krátké době dru
hou knihu svých „Legend't. jež jako první kniha
(„Legendy vánoční“) mají všecky před-nosti:
vážnou biblickou mluvu, poetický vzlet, bohatou
invencí a legendov-ou fantasií. „Legendy veliko
noční“ jsou o to kásnější,'oč bolest jest hlubší
a krásnější radosti. Svatost bolesti se svým
uklidňujícím, očišťujícím a smiřujícím účinkem
spočívá v této knize :Zákově, jež jako by byla
psána ve chvílích povznesení kněžského nitra
nad skutečnost smutných poměrů dneška, ve
chvílích oddechu a pohrouž-ení sama sebe v pře
mítání o vigiliích utrpení Páně, tragedie Kal
várske' a slavného vzkříšení. Při čtení Zákových
„Legend velikonočních“ jdete oelým utrpením
Páně. Forma a sloh legend jsou neskonale krás
né, vynalézavost motiv-ů legendárních bez újmy
pravděpodobnosti. Nejsou to pouze legendy, jsou
to meditace, které poeticky iplasti-cky tvoří
ony vývody z utrpení Páně, jež každý čtenář 67
může přenésti do svého nitra, především do své
ho života náboženského. Daporučujeme Zákovy
„Legendy velikonoční“ všem Opravdovým kře
sťanům, zvláště těm, kteří touží najíti v kře
sťanství poesii víry, přenesenou v život. Úprava
knížky je velmi vkusná a vzhledem k dnešní
drahotě i velmi levná, t. j. brož. výt. pouze 5
Kč. Objednávky obratem vyřizuje: Knihkupectví
V. Kotrba, Praha ll./198. 


