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ÚVOD.

$ 1. Pojem, rozdelenie a dóležitosť biblických dejin.

1. Biblické dejiny sů sporiadanévypravovaniezjave
nia božieho, ktoré je obsažené v biblii a v ústnom podaní. Biblia
čiže Písmo sváté je sbierka kníh, ktoré z vnuknutia Ducha
Svátého boly písané a od Cirkvi za slovo božie uznané. Obsahujú
všetko, čokolvek Boh zjavil na spasenie ludstva od stvorenia
sveta až po smrť posledného apoštola (sv. Jána).

2. Písmo sv. rozdeluje sa na dve hlavné čiastky: a) na
Starý zákon, b) na Nový zákon. Rnihy Písma svátého
v Novom zákone delímepodla obsahu: a) na knihy dejepisné
(historické),b) naučné (didaktické)a c) prorocké (pro
fetické).

Dejepisné knihy (5) sů: 4 evanjeliapodla Matůša, Marka, Lukáša
a Jána, a Skutky apoštolské od sv. Lukáša.

Naučné knihy (21) sú: 14 listov sv. Pavla apoštola (1 Rimanom,
2 Korinťancm, 1 Galaťanom, 1 Efezanom, 1 Filipanom, 1 Kolosanom, 2 "Tesalo
ničanom, 2 Timotejovi, 1 Titovi, 1 Filemonovi, 1 Židom); 7 listov (,„katolíckych“)
iných apoštolov (sv. Jakuba, 2 sv. Petra, 3 sv. Jána, 1 sv. Jůdu).

Prorocká kniha (1) je: Zjaveniesv. Jána (Apokalypsis),
Tieto knihy boly písané rečou gréckou, vyjmůc evanjelia sv. Matůša, ktoré

bolo písané rečou hebrejskcu (aramejskou).

Biblické dejiny Nového zákona móžeme rozdeliť na štyri
čiastky:a) skrytý život Ježišov;b) verejný život Ježi
šov; c) umučenie a oslávenie Pána Ježiša;d) života čin
nosťapoštolov.

3. Dejiny zjavenia božieho v Novom zákone sů děležité, pre
tože sú vrcholom nadprirodzeného zjavenia a dokonalosťou nábo
ženského učenia. V Novom zákone poznávame, že všetko sa splnilo
na Kristu a na Cirkvi jeho, čo bolo v Starom zákone predpovedané.
Upevňujemesa vo viere v Krista Pána, akožtov Mesiáša
od Boha zaslůbeného a v plnosti času poslaného. „V Starom

(



zákone je Nový ukrytý, a v Novom zákone je Starý vyjasnený
(sv. Augustín).

Poznámka. Text v Novom zákone označuje sa takto: na pr. Mat. 17.
2—8 (evanjelium sv. Matúša, pátnásta hlava, od verša druhého do ósmeho);
II. Kor. 11, 9. (druhý list sv. Pavla Korinťancm, jedenásta hlava, deviaty verš).

Poučenie: Nový zákon je zákon lásky. „Nové prikázanie vám dávam: aby
ste sa vospolck milovali, jako som vás ja miloval.“ (Ján 13, 34.).

S 2. Palestina za času Kristovho.

[. Stav zemepisný.

1. Palestina (,Philistea ) póvodneznamenalavlasť moc
ných Filištincov, ale aj za Rimanov už celá krajina bola tak nazý
vaná. Mala však aj iné názvy: Svátá zem, pretože ju Spasitel
sveta svojím životom a smrťou posvátil; Kanán, podla obyvate
Jov krajiny; Zaslúbená zem, lebo ju Boh potomkomAbra
hámovým zaslúbil.

Palestina leží v Malej Azii a má príjemné podnebie. Zem
bola niekdy velmi úrodná, ale dnes pre ustavičné vojny a pre zlé
hospodárenie Turkov úrodnosť sa zmenšila. Hranice sú: na severe
Libanonské pohorie, na východea na juhupustatiny
a na západe Stredozemské more. Rozsiahlosťceléhoúze
mia tvorí asi 59.000 kvadrátnych km (Čs. republika má 140.484
km? a Slovensko 49.150 km*). Na tomto území bolo za krála
Šalamúna okolo 5 milionov, a za času Kristovho 24 milionov
obyvatelov; dnes ich je 816.064 (572.000 mohamedánov,
154.000 židov; 80.000 kresťanov, z tých asi 20.000 katolíkov; a
9000 iného vyznania).

2. Palestina bola rozdelená na štyri kraje (provincie). Mená
ich boly: Galilea, Samaria, Judea a Perea. Prvé tri provincie tvo
riy Predjordánskoa štvrtáZajordánsko.

a) Galilea bola severná provincia Palestiny a hlavným územím čin
nosti Kristovej. Taktiež apcštolovia a učeníci jeho váčšinou pochádzali z Galilee,
Kraj bol velmi úrodný a bohatý v prírodnej kráse (jazero Genezaretské), a preto
aj husto zaludnený. Obyvatelstvo bolo zváčša pohanské, zvlášte na severnej
čiastke, preto judskí židia nedóverovali židom galilejským a pohřdali celým
krajom. Mali aj zvláštné nárečie, čo bolo pozžnať hlavne v drsnej výslovnosti
hrdelných hlások. Významné miesta provincie boly: pri jazere Genezaretskom
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Kafarnaum, Korozain, Betsaida, Tiberias a Magdala; upro
stred kraja Kána; na juhu Nazaret a Naim. Tiež dve hory sú památnézo
života Kristovho: hora "Tábor eď Nazaretu na východ, a hora Blahoslavenství
od Tiberiasa na západ.

b) Samaria bola prostredná a najmenšia z predjordánskych krajov.
Obyvatelia jej (Samaritáni) boli smiešaní zo židov a z pohanov, a preto praví
židia ich nenávideli. Dóležité mestá tohoto kraja boly: Samaria, Sichem,
Silo, Dothaim, Betulia, Bethel. Významnáhora bola Garizim,kde si
Samaritáni vystavili vlastný chrám; potom hora Efraim, ktorej jedna čiastka
volala sa Gelboe.

c) Judea bola južná a najváčšia provincia, a patrila k nej aj Idumea.
Bola úrodná obilím, ovocím a najmá vínom. Obyvatelia boli v celom kraji samí
židia, ktori ostatných židov a iných nedržali za rovnocenných s nimi. Památné
mestá boly: uprostred kraja Jeruzalem; na východ od neho Betania,
Betfage, Jericho; najuh Betlehem a Hebron; na západEmmaus
a Joppe; na severArimatea a Cezarea na morskompobreží.

d) Perea bola jediná provincia, ktorá ležala za Jordánom. Obyvatelstvo
bolo skoro celé pohanské.Dóležitémestá sú: Cezarea Filipova, Pella
a pevnosť Machárus, kde bol sv. Ján Krstitel uváznený. V Zajordánsku
bolo ešte územie tak zv. Dekapolis (spolok samosprávných miest, grécke
koloniálné mestá), ktoré stálo bezprostredne pod rímskym panstvom.

3. Jeruzalem bol hlavným mestom nielen Judee, ale aj
celej Palestiny. Tu stál jediný chrám židovský, kde sa shromaž
dďovali židia na sviatky zo všetkých krajov. Mesto obtočily tri
múry so štyrma hlavnými bránami, a bolo vystavené na štyroch
pahorkoch (Sion, Moria, Akra a Bezeta). Najstaršia časť mesta
stála na Sione, tu bývali zváčša bohatí a poprední židia. Od
Sionu na sever ležala M oria, kde stál kostol a ďalej na východ
sa rozprestierala A kra, na ktorej bola postavená pevnosť A nto
nia, miestnosť rímskych námestníkov. Bezeta ležala na severo
východe a tu bolo nové mesto. Túto horu len po smrti Ježišovej
pripojil Herodes Agrippa k mestu spolu s Golgotou, ktorá za času
Ježišovho bola ešte mimo mesta. Mesto obklučovaly i krásné údolia,
ako Gehon (Hinnom), Jozafat a Kedron.

IL. Stav politický.

1. Keď Rimania zaujali Palestinu, rímsky senát r. 37. pr. Kr.
za židovskéhokrála ustanovilHerodesa Velkého, syna
Antipatra Idumejského. Tento Herodes vyhubil rod domácich knie
žat makabejských, a založil v Palestíne dynastiu herodiánsku.
Pred smrťou jeho narodil sa Kristus Pán, a obávajůc sa o trón dal



povraždiť mláďatá betlehemské. Po smrti Herodesovej vládli jeho
synovia, keď im cisár Augustus rozdelil krajinu. Judeu a Samariu
dostalA rchelaus, Galileua južnů Pereu Herodes Anti
pas, severnů Pereu však obdržal Filip. líto už neboli králi, ale
Archelaus bol menovaný za etn archu (správca národa nie cel
kom samostatného), a ostatní bratia boli tetrarchovia (štvrtník,
správca štvrtiny alebo vóbec menšej časti krajiny).

2. A rchelaus pre svoju ukrutnosť bol onedlho (r. 6. po Kr.) od Rima
nov sosadený a vypovedaný do vyhnanstva (do Gallie). Územie Archelaovo
(Judea a Samaria) bolo učinené provinciou rímskou a spravované prokurátormi
(vladári, správcovia), ktorí bývali v Cezarei primorskej a na sviatky prichádzali
do Jeruzalema.Prvý prokurátorbol Coponius, a piaty Pilát Pontský
(26—37 po Kr.), ktorý odsúdil Krista na smrť.

Herodes Antipas mal za manželku dcéru arabského krála Aretu,
ale pohfdal ňou a žil s Herodiadou, s manželkou brata svojho Filipa. Keď mu
tento zlečin sv. Ján Krstitel vytýkal, dal ho uvázniť a na návod Herodiady bol
sťatý na hrade „Macherus“ Pred tohoto Herodesa bol privedený Kristus, aby
ho sůdil, keďže ako galilejský príslušník bol jeho poddaným. I on bol sosadený
a roku 39 spolu s Herodiadcu do Lyonu vyhnaný.

Tetrarcha Filip zomrel r. 36 po Kr. a dedičomjeho stal sa Herodes
A gripa I., vnuk Herodesa Velkého. Roku 39 bolo mu pririeknuté i územie
Antipovo, a neskoršie z priazne cisára Claudiusa dostal ešte Judeu a Samariu,
tak že Agripa I. spojil všetky kraje pod jedným královstvom (41—44 po Kr.).
Tento Herodes dal sťať apoštola Jakuba Staršieho (r. 42) a uvázniť Petra.
Po smrti Agripu I. syn jeho Herodes Agripa II. obdržal len jednu časť králov
stva otcovho, a druhů časť spravovali znova rímski prokurátocri. Herodes
Agripa II., pred ktorým bol v Cezarei sv. Pavel, zomrel za cisára Trajana
(r. 100 po Kr.). Z prokurátorov rímskych spomínajů sa Felix a nástupcajeho
F estus, za ktorých bol sv. Favel uváznený.

3. Niektorí židia boli za dynastiu herodiánsku, a preto sa me
novali: herodiáni. Lud však nenávidel cudzie panstvo, a ťaž
ko niesol nadvládu Rimanov.

III. Stav náboženský.

1. Keď sa židia navrátili zo zajatia, vystavili si nový
chrám za Zorobabela, ktorý však nebol tak nádherný,
ako bol prvý jeruzalemskýkostol. Herodes Velký, aby si
získal priazeň [udu, tento druhý chrám obnovil a skvostne ozdobil.
Okrem toho priestor kostola dal zváčšiť a obklúčil ho tretím ná
dvorím pre pohanov.

Za babylonskéhozajatia povstaly sy nagogy, kde namiesto
obety konaly sa spoločné modlitby a výklady Písma svátého. Za



času Kristovho už v každom meste bola synagoga a Pán Ježiš tiež
tu kázal a učil.

2. Kňazi starozákonní už od doby Davidovej boli rozdelení
do 24 tried, ktorých predstavení volali sa kniežatá kňaz
ské. Tieto kňazské triedy konaly týždenne striedavo bohoslužby.
Nad všetkými stál vel kňaz, ktorý úrad bol v rode makabej
skom dedičným. Keď ale Herodes Velký vyhubil rod makabejský,
odstránil tiež velkňaza z toho rodu. Od tej doby úrad velkňazský
ztratil svoju dóstojnosť, lebo herodiáni a rímski vladári samovolne
ho dávali osobám bezvýznamným, od ktorých nemali sa obávať
odporu.

Okremkňazovtrebarozoznávaťaj zákonníkovaučite
lov zákona, ktorí, hoci nie pravidelne, zváčša vychádzali zo
stavu kňazského. Zakladatelom ich bol kňaz Ezdráš, velký znalec
zákona Mojžišovho. Zákonníci vzdelávali sa v školách, v ktorých
učili znamenitejší učitelia zákona. V 30. roku každý mohol vystůpiť
verejne a bol nazývaný „rabbi alebo „„majster“ (Pán Ježiš).

Od času zajatia pri velkňazovi utvoril sa i najvyšší súdny
dvor, tak zvaná vel rada (synedrium). Táto velrada ži
dovská mala 71 členov a pozostávala z úradujůceho velkňaza ako
predsedu, z bývalých velkňazov, z kniežat kňazských, zo zákonní
kov a zo starších ludu. Do času Kristovho vynášala i rozsudok
smrti, ale toto právo jej bolo odňaté, a preto aj Ježiša len rimsky
vladár mohol odsúdiť na smrť.

3. V náboženskom smýšlaní nebolo jednoty, kedže národ
židovský najmá od dób Seleucidov triedil sa na rozličné
sekty. Boli to farizei, sadducei a esseni.

a) Farizei (perusim — oddelení) boli duchovní rotemci tých židov,
ktorí navrátivši sa zo zajatia horlili za to, aby zákcn Mojžišov všade bcl známy
a zachovaný. Oddelovali sa nielen cd pohanov, ale i od obecného ludu židov
ského vyššou znalosťou zákona a váčšou 'dokonalosťou mravov. Činmosť ich
zpočiatku bola blahodarná, ale neskoršie sa zvrhla. Hůževnate sa pridfžali
zákona Mojžisovho a ustanovení starších ale poklesli, ked vykladali zákon do
slovne, tak že písmeno malo u nich váčšiu váhu, nežli smysel. Žili: váčšinou tiež
dla písmena, dbajůc len vonkajšieho lesku a vonkajšej dokonalcsti, ale nie vnů
tornej svátosti.

b) Sadducei (pcteomcivelkňaža Sadok) boli privrženci gréckej kultůry
a gréckych mravcv, a preto slobodnejšie smýšlali. Pohřdali ústnym podaním,
popierali nesmrtelnosť duše, zmrtvýchvstanie, pozretelnosť božiu a jestvovanie
anjelov. Nemravnosť a tvrdosť k spolubližným boly hlavné príznaky ich života.
Boli to váčšinou bohatí a vznešení židia, a preto aj vliv ich na ud D01nepatrný.



c) Esseni cdtrhli sa skoro úplne od náboženského svázku židovského.
Zavrhovali krvavé obety, a preto nezúčastnili sa bohoshržby v chráme jeruzalem
skom. V svojich obciach zaviedli spoločenstvo majetku a prisny život asketický,
ale pritom pridržiavali sa niektorých bludných domnienok. Zamestnávali sa
orbou a v mestách remasicm.

Vakýto bol stav politický a náboženský, keď Ježiš Kristus,
Vykupitel sveta, vystůpil. Preto váčšina národa židovského oča
kávala Mesiáša ako vladára pozemského, ktorý oslobodí národ
od nenávideného jarma rímskeho, a vyplní proroctvá prorokov.

I. ČASŤ: SKRYTÝ ŽIVOT JEŽIŠOV.

9 3. Zachariáš. Ján Krstitel.
(Luk. 1, 5—23; 57—80.)

I. Zachariáš.Za času Herodesa, krála judského, žil blízko Je
ruzalemaistý kňaz. menomZachariáš, a manželkajeho
menovala sa A |ž beta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a po
kračovali vo všetkých prikázaniach Pánových bezúhonne. Boli už
obstarní a nemali dietok. I stalo sa, že keď Zachariáš v poriadku
svojej triedy konal úrad kňazský, šiel do chrámu Pánovho, aby
zapálil v obeť kadidlo. Tu zjavil sa mu anjel Pánova stal si
zprava oltára kadidlového. Zachariáš zlakol sa videnia a hróza
ho prešla.

I riekol mu an jel: „Neboj sa, Zachariášu, lebo vyslyšaná
je tvoja modlitba; A lž beta, tvoja manželka, porodí ti syna, a
nazveš mu meno Ján. I budeš mať radosť i plesanie, a mnohí sa
budů radovať z jeho narodenia. Bude totižto velkým v očiach
Pánových, vína a liehoviny piť nebude, a ešte v živote svojej matky
naplnený bude Duchom Svátým, a mnohých synov [Izraelových
obráti k Pánu Bohu. A on pójde pred ním v duchu a sile Eliášovej,
aby priviedol srdcia otcov k synom, a aby pripravil Pánu lud do
konalý.' "lu riekol Zachariáš anjelovi:„Po čomto mám
poznať? Lebo ja som starec, a moja manželka pokročila vo svojich
dňoch. A odpovedal anjel a rniekolmu: „Ja som Gabriel,
ktorý stojím pred Bohom, a poslaný som hovoriť s tebou a toto ti
zvestovať. A hla, budeš nemý a nebudeš mócť hovoriť až po ten
deň, keď sa to stane, pretože si neuveril mojim slovám, ktoré sa
vyplnia svojím časom.“
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Lud však očakával Zachariáša, a divil sa, že sa tak
dlho zdržuje v chráme. A keď vyšiel, nemohol k nim prehovoriť;
i poznali, že videl videnie v chráme. On pokynul im, a zostával
nemý. I stalo sa, keď sa pominuly dni jeho úradovania, odišiel do
svojho domu.

II. NarodenieJánaKrstitela. Keď sa A lžbete naplnil čas, po
rodila syna. I počuli jej súsedia a pokrevní, že velebil Pán
svoje milosrdenstvo na nej, a tešili sa s ňou. A prišli ósmeho dňa
a chceli nazvať dieťa menom jeho otca, Zachariášom. Tu odpo
vedala jeho matka a riekla: „Na žiadon spósob, ale bude sa
volať Jánom.“ I riekli jej: „Veď niet nikoho v tvojej rodine, kto by
sa volal týmto menom. "ledy pokynuli jeho otcovi, jako ho
chce volať. A on požiadal o tabulku, napísal a riekol: „Ján je
mu meno. A naskutku otvorily sa mu ústa i jazyk, a hovoril a
chválil Boha. A strach prešiel všetkých jeho súsedov, a po celom
judskom pohorí rozhlásily sa všetky tieto veci; a všetci, ktorí to
počuli, divili sa a riekli: „Čo len z toho chlapca bude? Lebo veď
ruka Pánova bola s ním.'

Í jeho otec Zachariáš naplnený bol Duchom svátým,
prorokoval a riekol: „Požehnaný Pán Boh Izraelov, lebo na
vštívil a vykůpil svoj ud. Jako hovoril ústami svátých svojich
prorokov, že nás vyslobodí z ruky všetkých, ktorí nás nenávidia,
a rozpomenie sa na svoju svátů mluvu, ktorú učinil s Izraelom.
A ty, dieťa, budeš sa volať prorokom Najvyššieho; lebo pójdeš
pred tvárou Pánovou pripravovať mu cesty, aby posvietil tým,
ktori sedia vo tme a v tóni smrti, a upravil nám nohy na cestu
pokoja. A chlapec rástol a zosilnievalna duchu, a býval
na púšti až do dňa svojho objavenia sa pred Izraelom.

Poznámky. I. Mesto judské v horách, v ktorom býval Zachariáš, je
asi osada „Sv. Ján v horách“ (arabsky Ain-Karim), 7 km juhozápadne od Jeru
zalema. "am je vystavený krásny chrám, v ktorom sa ide mramorovými scho
dami hore k miestu, kde sa sv. Ján Krstitel nanzdil.

2. Sv. Ján Krstitel je predchodca Pána Ježiša, a stojí na hra
nici starého a nového zákona. Predpovedali to o ňom proroci Izaiáš a Malachiáš.
Proroctvo Izaiášovo «=predchodcovi znie: „Hlas volajúceho na půšti: Pri
pravujte cestu Pánovu, urovnajte na půúšti checdníky Boha násho.' (40, 3.)
Malachiáš prorokoval: „Hla, ja posielam posla svojho, aby pripravil cestu
pred tvárou mcojou. (3, 1). Predchodca Pánov žil jako pustovník v skalnatom
kraji v jednej jaskyni, ktorá bola asi hodinu cesty od Ain-Karim.

Chválospev Zachariášeav je aksi posledný žalm mesiánsky,
a menuje sa od počiatočnéhoslova latinského textu: Benediktus. Zachariáš
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prorokuje v ňom, jakých milostí dojdeme vykůpením Kristovým a jaké povo
Janie bude mať syn jeho.

Poučenie. Čo bude z teba? Památaj na Pána Boha v dňoch svojej
mladosti, aby si nežil v hriechu, v duševnej slepote.

9 4. Zvestovanie a navštívenie Panny Marie.
(Luk. 1, 26—56.)

I. ZvestovanieP. Marie. Za onoho času poslaný bol anjel
Gabriel od Boha do galilejského mesta Nazaretu k panne,
ktorej meno bolo M aria. Táto bola zasnúbená mužovi, ktorý sa
volal Jozef. A keďvstúpil k nej anjel, riekol „„Zdravas,

-———-—---———

O


Kaplnka „„Zvestovania P. Marie“
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milosti plná, Pán s tebou, požehnanáty medzi ženami. Ktorá, ked
to počula, zarazila sa nad jeho rečou a premýšlala, čo je to za
jaké pozdravenie. A riekol jej anjel: „Neboj sa, Maria, lebo si
našla milosť u Boha. Hla, počneš v živote a porodíš syna a nazveš
mu meno Ježiš. Ten bude veliký, a synom Najvyššieho volať sa
bude.[A Pán Boh dá mu prestol Davida, otca jeho, a bude královať
v dome Jakubovom na veky] a královstvu jeho nebude konca.“'
I riekla Maria anjelovi: „Jako sa to stane, keď ja muža nepozná
vam?“ [u odpovedal anjel a riekol jej: „Duch Svátý sostůpi
na teba a sila Najvyššieho zatieni ťa. A preto i sváté, čo sa z teba
narodí, volať sa bude Synom Božím. I riekla Maria: „Ajhla,
dievka Pána; nech sa mi stane podla slova tvojho!' A odišiel od
nej anjel.

II. NavštívenieP. Marie. V tých dňoch vstala Maria, a
odišla s ponáhlaním na hory, do mesta Júdovho. I vošla do domu
Zachariášovho a pozdravila A lžbetu. A keď počula Alžbeta
pozdravenie Mariino, zvolala velkým hlasom a riekla: „Po
žehnaná ty medzi ženami a požehnaný plod života tvojho, Jako ja
prídem k tomu, že matka mójho Pána prichádza ku mne? Účeď,hla,
jakonáhle zavznel hlaš tvojho pozdravenia v mojich ušiach, od
radosti zaplesalo nemluvniatko v živote mojom. A blahoslavená si,

že si uverila, lebo splní sa to, čoti bolo povedané od Pána.“)
Tu riekla Maria: /[Zvelebujeduša moja Pána, a za

plesal duch mój v Bohu Spasitelovi mojom. Preto, že shliadol na
poníženosť svojej dievky; lebo, hla, odteraz blahoslavenou nazý
vať ma budů všetky pokolenia. Lebo veliké veci učinil mi ten,
ktorý je mocný a ktorého meno je sváté. A on sa smilůva s poko
lenia na pokolenie nad tými, ktorí sa ho boja. Dokázal silu svojím
ramenom: rozptýlil pyšných v smýšlaní ich srdca. Sosadil mocných
s prestola, a povýšil ponížených. Hladných nakímil dobrými vec
mi, a bohatých prepustil na prázdno. Zaujal sa za Izraela, svojho
služobníka, rozpomenul sa na svoje milosrdenstvo, tak jako hovo
ril našim otcom: Abrahámovi a potomstvu jeho na veky.) A zo
stala Maria s ňou asi tri mesiace, a navrátila sa do svojho domu.

Poznámky. 1. Mesto Nazaret (podla sv. Jeronýma „kvet Galilee“)
leží v jednom údolí a je obklopené vókol horami. Od Ain-Karim je to 130 km,
asi 4 dni cesty. Na mieste zvestovania Panny Marie je vystavený nádherný
chrám, v kterom pod hlavným oltárom vedů mramorové schody do kryvoty, kde
odznelo pozdravenie anjelské. u vidieť na podlahe na bielom mramori napísané
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slová: „Verbum hic caro factum est“ (Slovo tu bolo učinenételom),
ktoré sú osvetlené stále horiacimi striebornými lampami.

„ Panna Maria učinilaBohuslub ustavičnéhco panenstva, a
preto sa pýta anjela, jako by sa pri tom mohla stať matkou. Anjel ju poučuje, že
sa to stane bez úrazu panenstva, nadprirodzeným spósobom, pósobením Ducha
Svátého.

3. Panna Maria podrobuje sa vóli božej, a svoluje stať sa Matkou Bo
žou. V tom okamihu „Slovo telom učinené je a prebývalo medzi nami“ (Ján
1, 14.)Y Vtelenie Syna Božieho je základnou pravdou a hlbokým tajomstvem

kresťanstva; z vtelenia Ježiša Krista vyvicrajů všetky milosti pre pokolenie Ludské,

4, Maria bola zasnúůbená sv. Jczefovi, aby ju chránil, a aby sa o ňu
a o svátů rodinu staral,

5. Chválospev Panny Marie od začiatočnéhoslova latinského
textu menuje sa: Magnifikat. V tomto chválospeve Panna Maria zvelebuje
Pána a vyjavuje radosť nad obdržanou milosťou. Cirkev v každý deň sa modlí
tento chválospev vo svojich hodinkách, čím ďakuje Bohu za vykůpenie pckolenia
Vudskéhoa uctieva zároveň i Rodičku Božiu. „Magnifikat' je prvá kresťan
ská báseň a najkrajšia pieseň našej sv. viery.

Poučenie.Obdivujpokoru a poslušnosť Panny Marie, jej cudné
chovanie a jej obetavů lásku, čo pri pozdravení anjelskom tak skv-le dokázala.

Chráň v srdci svojom milosťposvácujůcu,lebo vtedy aj Boh je
s tebou. Kde je milosť, tam je i pokoj. Cirkev pos svátom krste prepustila ťa
slovami: „Choď v pokoji a Pán nech je s tebou!

8 5. Narodenie a obetovanie Pána Ježiša.
(Luk. 2, 1—40.)

x
X

I. NarodeniePána. V tých dňoch vyšiel rozkaz od ci
sára Au gusta (30. pr. Kr. — 14. po Kr.), aby sa popísal celý
okršlek. A išli všetci odpovedať sa, každý do svojho mesta. Odišiel
teda i Jozef z Galilejska, z mesta Nazaretu, do Judska, do mesta
Davidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z rodu a ro
diny Davidovej, aby sa odpovedal s Mariou, so svojou zasnúbenou
manželkou. I stalo sa, keď tam boli, doplnily sa dni, aby porodila.Iporodilasvojhosynaprvorodeného,a plienkamiho
obvinula, a položila ho do jasiel, pretože nebolo pre nich miesta
v hospode.

A boli v tom kraji pastieri, bedliaci a držiaci nočnú stráž
nad svojím stádom. A hla, anjel Pánov stal si vedla nich, a jasnosť
Božia ožiarila ich, a báli sa velkou bázňou. Tu riekol im
anjel: „Nebojte sa; lebo, hla, zvestujem vám velků radosť, ktorá
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bude pre všetok lud. Lebo narodil sa vám dnes Spasitel, ktorý je
Kristus Pán, v meste Davidovom. A toto vám bude znakom: Naj
dete nemluvniatko, obvinuté plienkami a položené v jasliach.“ A

Betlehem.

v tom pripojilo sa k anjelovi množstvo vojska nebeského, ch vá
liac Boha: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ludom
dobrej vóle.“

I stalo sa, keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri ho
vorili vospolok: .„Zajdime až do Betlehema, a pozrime si tú
vec, čo nám Pán oznámil.“ A rýchle prišli, a našli Mariu a Jozefa
i nemluvniatko, položené v jasliach. A keď ich uvideli, rozprávali
vec. ktorá im bola povedaná o tom dieťati. A všetci, ktorí to po
čuli, divili sa i nad tým, čo im bolo povedané od pastierov. Ale
Maria zachovávala všetky tie slová a uvažovalaich v
svojom srdci. A pastieri navrátili sa, a velebili a chválili Boha za
všetko, čo počuli a videli, tak jako im bolo povedané.

Keďsa naplniloosemdní, nazvali chlapčekovimeno Je
žiš, jako bol nazvaný od anjela, prv než sa v živote počal. A ked
sa vyplnily dni jej očisťovania podla zákona Mojžišovho,
niesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, a aby dali
obetu: pár hrdličiek alebo dve holubiatka.
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„Údolie pastierov“ pri BeHeheme.

II. ObetovaniePána. A hla, bol v Jeruzaleme človek, menom
Simeon, muž spravodlivý a bohabojný, očakávajúci potešenie
Izraela. On dostal pripoveď od Ducha svátého, že nepodstúpi
smrť prv, než uzrie Pomazaného Pánovho. I prišiel Duchom
vedený do chrámu, a keď uvádzali dieťa Ježiša jeho rodičia, aby
učinili za neho podla zákonitej obyčaje, vzal ho i on na svoje ra
mená, a chválil Boha a riekol: ,„eraz prepustíš, Pane, služob
níka svojho podla slova svojho v pokoji, lebo videly oči moje spa
senie tvoje, ktoré si pripravil pred tvárou všetkých národov: za
svetlo k osvieteniu pohanov a k sláve ludu izraelského. Jozef a
Maria divili sa nad tým, čo sa o ňom hovorilo. A požehnal ich
Simeon,a riekol Marii, jeho matke: „Hla, položený je tento
na pád a na povstanie mnohých v Izraeli, a na znamenie, ktorému
sa bude odporovať. A tvoju vlastnů dušu prenikne meč, aby sa
vyjavily myšlienky sídc ludských.

Bola tam tiež prorokyňa Anna, osemdesiatštyriročná
vdova, ktorá neodchádzala z chrámu, a slůžila Bohu póstami a
modlitbami vo dne i v noci. I táto prišla tam v tú istů hodinu, a
chválila Pána, a hovorila o ňom všetkým, ktori očakávali vykú
penie Izraela. A keď vykonali všetko podla zákona Pá
novho, navrátili sa do Galilejska, do svojho mesta Nazaretu.
Chlapček však rástol a zosilnieval, plný můúdrosti, a milosť Božia
bola v ňom.
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Poznámky. 1. Popis konal sa za syrského vladára Cyrina, lebo Judea
patrila vtedy k Syrii; o deváť rokov neskoršie bol nový popis. V prvom popiso
vali sa len ludia, v druhom i majetky. Po druhom popise bola vyrůbená daň
cd hlavy, z čoho povstala vzbura. Židia popisovali sa podla pokolení
a rodov, a síce v znamenitejších mestách, kde sa popisné knihy opatrovaly. V
Betleheme sa nachádzaly popisné knihy rodu Davidovhc.

2. Na východe v mestebývala len jedna hospoda, ktorá teraz
bola preplnená tými, ktorí sa prišli dať popísať do Bellehema. Preto Jozef a
Maria uchýlili sa za mestom do jednej jaskyne. Takých jaskýň sa nachádza
v Palestine mnoho; sú to výmoly v bokoch hór vápencových, a poskytujů prí
strešie ludom i zvieratám.

3. Podivné riadenie prozretelnosti Božej, aby sa Vykupitel v
Betleheme narodil, jako bolo skrze prorokov predpovedané. Proroctva Micheá
šovo znie: „A ty, Betleheme, maličký si medzi tisícami judskými; z teba mi
vyjde ten, ktorý má byť panovníkom v Izraeli“ (Mich. 5, 2.).

4. Betlehem (,mesto Davidovo“) leží asi 7 km na juh od Jeruzalema,
a má dnes 12.000 obyvatelov (5000 katolikov). Cisár Konštantín a jeho matka
Helena vystavili tu velký chrám Panny Marie, ktorý je najstarší zo všetkých
dosial zachovaných chrámov sveta, a okolo neho sa prestierajů budovy kláštorné.
Pod hlavným oltárom je krásna káplnka, pokrytá vzácnym mramorom naste
nách a na pcdlahe. Na mieste však, kde sa Kristus Pán naredil, je velká strie

PSa.
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Jaskyňa „Narodenia Pána“.
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orná hviezda s nápisom: „Hic de Maria Virgine Jesus Christus natus
st“ (Tu z Marie Panny narodil sa Ježiš Kristus.) Cesta z Nazaretu do Betle
lema činí asi 32 hodín.

5. Betlehemmá lavné podnebie, tak že tam i v zime bývajů lůky
1 pasienky zelené, ktoré poskytujů stádam výživy. Miesto, kde sa zdržovali
aastieri, volá sa „údolie pastierov.“ Tu sbierala niekdy Rut klásky, a tu pásaval
David ovce otca svojho.

Poučenie.Narodenie Krista Pána je najváčšískutok milosrden
tva božiechona zemi. Klaňaj sa dieťaťu Ježišovi v jasliach, a uč sa od neho po
core a chudobe; porozumej, že bohatstvo a sláva pozemská nemajů ceny u Boha.
„Keby sa Kristus i tisíckrát narodil v Betleheme, a nie aj v tebe, predsa by si
301 ztratený na veky“ — hovcrí istý spisovatel. Narodenie Pána slávi sa
25. decembra.

Chválospev anjelov obsahuje dve významné slová: sláva a pokoj
sláva Bohu, pokoj Iudom. V týchto slovách je vytknutý i posledný ciel života
'udskéhc:slůžiť Pánu Bolua týmtočinomhl adať pokoj duše svojej.

Kristus je svetlo sveta. Sv. Ján evanjelistahovorí: „Choďte, dokial
máte svetlo, aby vás tmy nezachvátily; lebo ten, kto chodí vo tmlách, nevie,
«de ide. (Ján 12, 35.)

9 6. Mudrci od východu.
(Mat. 2, 1—23.)

Keď sa narodil Ježiš v Betleheme, hla, mudrci od vý
chodu prišli do Jeruzalema a riekli: „Kde je ten král židovský,
ktarý sa narodil? Lebo videli sme jeho hviezdu na východe, a
prišli sme sa mu klaňať.“ Keď to počulHerodes král, zarazil
sa a všetok Jeruzalem s ním. I shromaždil všetky kniežatá kňazské
a zákonníkov ludu, a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť
Kristus. Oni mu však riekli: „V Betleheme Júdovom, lebo takto jenapísanéskrzeproroka.| VtedyHerodespovolalpotajomne
mudrcov a dókladne sa prezvedel od nich čas hviezdy, ktorá sa
im bola zjavila, i poslal ich do Betlehema a riekol: „Idte a pilne
dopytujte sa na dieťa, a keď ho najdete, oznámte mi, aby som i ja
prišiel pokloniť sa mu.“

A mudrci, keď počuli krála, odišli. A hla, hviezda, ktorů
videli na východe, predchádzala ich, až prišla a zastala ponad
miestom, kde bolo dieťa. I vošli do domu, našli dieťa s M a
riou, jeho matkou, a padli a klaňali sa mu, i otvorili svoje poklady
a podali mu dary: zlato, kadidlo a myrrhu. A kedže dostali napo
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menutie vo sne, aby nešli nazpát k Herodesovi, inou cestou navrá
tili sa do svojho kraja.

A keďodišli, hla, anjelPánovzjavilsavosne Jozefovi
a riekol: „Vstaň a vezmi dieťa a jeho matku, a uteč do Egypta,
a buďtam, až pokým ti nepoviem. Lebo stane sa, že Herodes bude
hladať dieťa, aby ho zmárnil.“ Ktorý vstal, vzal dieťa i jeho matku
v noci, a odišiel do E gy pta, a bol tam až do skonania Herode
sovho, aby sa naplnilo, čo bolo povedané od Pána skrze proroka
hovoriaceho: Z Egypta som si povolal Syna.

Vtedy Herodes, keď videl, že bol oklamaný od mudrcov, roz
hnevalsa velmi,i poslala pozabíjal všetkých chlap
cov, ktorí boli v Betleheme a vo všetkých jeho končinách, od
dvojročných a niže. Vtedy naplnilo sa, čo bolo povedané skrze
jeremiáša proroka, ktorý riekol: „Hlas bolo počuť v Ráme, nárek
a mnohé kvílenie; Ráchel oplakávala svoje dietky, a nedala sa
potešiť, lebo ich niet.

Keď však Herodesskonal,hla, anjel Pánov zjavil sa
vo sne Jozefovi v Egypte a riekol: „„Vstaň a vezmi dieťa i matku
jeho, a iď do zeme [zraelovej, lebo skonali tí, ktorí číhali na život
dieťaťa. Ktorý vstal, vzal dieťa i jeho matku, a prišiel do zeme
Izraelovej. Avšak ked počul, že A rchelaus králuje v Judsku
miesto Herodesa, svojho otca, bál sa ta ísť, a napomenutý v snách,
utiahol sa na strany galilejské. I prišiel bývať do mesta, ktoré sa
volá Nazaret, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze prorokov,
že volať sa bude Nazaretským.

Poznámky. 1. Mu drci boli vlastne magi. Výmto menom ©značovali sa
u Peršanov a Chaldejcov kňazi, a na západe všetci, ktorí sa zaoberali mudrctvom,
lekárstvom, hvezdárstvem, vykladaním snov a inými tajnými umeniami, zvlášte
skúmaním prírody. Pochádzali z bohatých a vznešených rodiv, a boli nejakými
pohlavármi malých arabských kmenov, preto ich považovali za králov. Prišli od
východu, t. j. z krajiny ležiacej na východ cd Palestiny. Zkadial prišli,
nevieme; niektorí myslia, že z Mezop:tamie, iní zas, že z Arabie. Podla staro“'
dávnéhopodaniaboli trajaa menovalisaKašpar, Melichar a Baltazar,
ale tieto mená vyskytujů sa teprv v VIL. storočí. Sviatok .„roch králov“ slávi
sa 6. januára.

2. Hviezda, ktorá sa mudrcom zjavila a cestu ukazovala, bol nejaký
necbyčajný zjav svetelný, podcbný ohnivémustípu na půšti alebo jasnosti,
ktorá sa zaskvela betlehemským pastierom. Cirkevní učitelia tvrdili, že to bola
mimoriadna hviezda (kométa), od Boha stvorená. Novší učenci však myslia,
že obežnice Saturn, Jupiter a Mars sa spojily v súhvezdí Rýb v jedno velké
svetlo, tak ako to slávny astronom Kepler pozoroval r. 1604. Podla jeho
výpočtu také spojenie udalo sa tiež r. 747 po založení Říma, teda práve pred
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narodením Pána. Čo táto mimoriadna hviezda znamenala, mudrci vedeli jednak
z proroctva pohanského prorcka Balaama, pochádzajúceho z tých krajín,
jednak z vnůtorného osvietenia Božieho,

3. My rrha je drahocenná, voňavá šťava, ktorá asi ako miazga a smola
vyteká zpod kóry akéhcsi stromu na západnom brehu Arabie a vo východnej
Afrike, a upotrebuje sa na balzamovanie mftvol. — Zlato dáva sa královi,
jako daň, kadidlo Bchu, jako obeta; my rrha patrí mřtvemu.Mudrci svojimi
darmi označili, že Pán Jožiš je králom, Bohom asmrtelným, t. j. človekom.

4. Kolko bolo asi tých detí, ktoré dal pobiť Herodes? DBetlehem
počítal okolo 1000 duší, a tedy chlapcov mihlo byť do 40. Za dva roky umrie
z chlapcov tretina, ba i vyše tretiny, a tak Herodes nedal ich viac zamordovať,
ako 25—30. Keďže Herodes popáchal váčšie ukrutnosti, túto ukrutnosť svetský
dejepis nazaznačil.

5. Ráma bola mestečko pri Betleheme k Jeruzalemu. — Ráchel bola
manželka Jakubova, a unirela i pochovaná bola okolo Betlehema.

6. Egypt bol od dávna útočišťom prenasledovanýchžidov. Cesta
z Betlehema do Egypta mohla trvať asi 5—6 dní, a keďže viedla zváčša půšťcu,
bola obťažná i nebezpečná.

Poučenie, Obetujme Pánu Ježišu zlato: lásku a milosrdné srdce, kadi
dlo: zbožnosť a oddanosť, my rrhu: utrpenie a sebazaprenie.

8 7. Dvanásťročný Ježiš v chráme jeruzalemskom.

(Luk. 2, 41—52.)

Maria a Jozef chodievali v každý rok na velkonočné
slávnosti do Jeruzalema. A keď mal Ježiš dvanásť rokov,
išiel ta i on so svojimi rodičmi. A keď sa po skončených dňoch
navracali, zostal chlapček v Jeruzaleme, čo nezbadali jeho rodičia.
A keďže sa domnievali, že je v sprievode, prešli deň cesty, a
shladávali ho medzi pokrevnými a známymi. A keďho nenašli, išli

znazpáť do Jeruzalema, hladajúci ho.
I stalo sa, že po troch dňoch našli ho v chráme, sedieť

uprostred učitelov, poslůchať a vypytovať sa ich. A všetci, ktorí
ho počuli, trnuli nád jeho rozumnosťou a odpoveďami. A keď ho
videli rodičia, divili sa. Tu riekla jeho matka k nemu: „Synu,
prečo si nám tak učihil? Hla, otec tvoj i ja s bolesťou sme ťa hla
dali“ [ povedal im: ,„Načo ste ma hladali? Nevedeli ste, že musím
byť v tom, čo je mójho Otca?' Ale oni nerozumeli reči, ktorú
povedal k nim.
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A sostůpil s nimi a prišiel do Nazaretu, a bol im poddaný.
A jeho matka zachovávala všetky tieto reči vo svojom srdci. A
Ježiš sa vzmáhal v múdrosti a veku, i v milosti u Boha a u ludí

Nazaret.

Poznámky.1. Židia vodilidvanásťročných chlapcov dochrámu
aby títo mohli požívať velkonočného baránka. Chlapec v dvanástich rokoci
stával sa „synom zákona, t. j. bol povinný zachovávať zákon; vtedy ich vyhla
sovali za plnoletých.

2. Rodičia nevedeli © tom, že Ježiš zostal v Jeruzaleme, lebo rm:
slávnostiach bývalo tam náramné mnoho ludí, a půtnici nechodievali vždy spolu
ale putovali v družinách podla pohlavia a veku. Pútnici galilejskí chodieval
niekedy cez Samariu, častejšie však po lavombrehu Jordána smerom k Jerichu
Oboja cesta trvala z Nazaretu asi 30 hodín.

3. Okolo chrámu jeruzalemskéhoboly rozličné chodby a miest
nosti, v ktorých zákonníci (rabíni) čili učitelia židovskí vykladali poslucháčon
Písmo sváté. Poslucháči sedeli u nóh ich na koberci alebo na nízkych stoličkách
ale Ježiša posadili učitelia medzi seba. Tým potom, ktorí vysvetlenia pýtali
odpoveďali, a mladším i sami otázky dávali. "Tu našli rodičia Ježiša v nádvor
Chrámovom.

4. Ježíš v jednej božskej osobe spojoval dve prírodzenosti: božsk:
a Iudsků. Že rástol a nabýval sily a můdrosti, to sa týka prirodzenosti Iudske;
jako Boh je od večnosti ten istý a nemení sa v ničom.

5. „Bol im poddaný“, hla. to je všetko, čo námevanjelisti udávajů o mlador
veku Spasitela nášho. Pán Ježiš strávii svoju mladosť v Nazarete, kd
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vo velkej chudobe, v hlbokej pokore a v dokonalej poslušnosti pomáhal sv.
Jozefovi, svojmu pestůnovi, v remesle. Tým pcsvátil stav remeselnícky a robot
nícky vóbec. "Vento život v Nazarete trval až do jeho 30. roku, a volá sa:
skrytý život Ježišov.

Poučenie.Kresťanská mládež v mladostiJežišovejmá krásny a do
konalý vzor zbožnosti a poslušnosti, ale i dospelí vzcr pracovitosti a skromnosti.
Miluj a nasleduj milého mlácenca Ježiša!

Chodievaj rád deckostola! Keďpůtnici zdalekauvideliJeruzalem,
spievali žalm 21: „Radujem sa z toho, že mi bolo povedané: Pójdeme do domu
Pánovho.“

II. časť: VEREJNÝ ŽIVOT JEŽIŠOV.

9 8. Ján Krstitel, predchodca Pánov.
(Mat. 3, 1—12; Mk. 1, 1—8; Luk. 3, 1—20; Ján 1, 19—-28.)

Pátnásteho roku panovania cisára Tiberia, keď Poncius Pilát
spravoval Judsko, stalo sa slovo Pána k Jánovi, synovi
Zachariášovmu, na půšti. I prichádzal do všetkého kraja jordán
skeho kázať krst pokánia na odpustenie hriechov, a hovoril:
„Čiňte pokánie, lebo priblížilo sa králťovstvo nebeské. Tento je
totiž, ktorý bol predpovedaný od Izaiáša proroka, hovoriaceho:
Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, urovnajte mu
chodníky. Každé údolie bude vyplnené a každý vrch a kopec bude
snížený, a všeliké telo uvidí spasenie Božie. A tenže Ján mal
oblek zo srsti ťavej a pás kožený okolo svojich bokov; jeho stravou
však boly kobylky a med lesný.

Vtedy vychádzal k nemuJeruzalem a celé Judsko
i celé okolie jordánske, a dali sa mu krstiť v rieke Jordáne, a vy
znávali svoje hriechy. A keďvidel, že mnohí z farizejov a saducejov
prichádzajůna jeho krst, riekol im: „Plemeno hadie, kto vám
ukázal utiecť pred budúcim hnevom? Donášajte teda hodné ovocie
pokánia, a nezačínajte hovoriť: Našim otcom je Abrahám, lebo
hovorím '"vám, že Boh móže z týchto kameňov vzbudiť synov
Abrahámovi. A sekera je už priložená na koreň stromu. Každý
strom teda, ktorý nerodí dobré ovocie, bude vyťatý a na oheň
hodený. Ja síce krstím vás vodou na pokánie, ale za mnou prichádza
silnejší odo mňa, ktorému nie som hoden nosiť obuvi; ten vás bude
krstiť ohňom a Duhom Svátým
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I stalo sa, že židia z Jeruzalemaposlali k nemu kňazov
a levítov, aby sa ho opýtali: „Kto si ty? A nezaprel i vyznal:
„Ja nie som Kristus.“ I pýtali sa ho: ,„„Čoteda? Eliáš si ty? I riekol:
„Nie som.“ „Prorok si ty? A odpovedal: „Nie.“ Tedy riekli mu:
„Kto si ty, že by sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali. Čo ho
voríš sám o sebe? Riekol im Ján: „Ja som hlas volajúůceho na
půšti.“ I pýtali sa ho a povedali mu: „„Čože teda krstíš, keď ty nie
si Kristus ani Eliáš ani prorok? Odpovedal im Ján a riekol: „Ja
krstím vodou, ale uprostred vás stojí, ktorého vy neznáte: to je ten,
ktorý po mne má prísť, ktorý predo mnou bol, a ktorému nie som
hoden rozviazať remienok na jeho obuvi. Toto sa stalo v Betá
nii za Jordánom, kde Ján krstieval.

Poznámky.1. Ján Krstitel pripravoval veriacich,aby ochotne
prijali Messiáša Krista Pána. Kedza starých dob cestoval panovník, predchádzal
ho posol, ktorý hlásal: Král prichádza, spravte pre neho cesty. Než začal Pán
Ježiš verejne pósobiť, jeho královským vyslancom bol sv. Ján Krstitel. Preto sa
nazývapredchodcom Pána.

2. Ján Krstitel je kazatel om pokánia všetkých veckov.Žil na půšti
v jednej jaskyni, a mal drsné růcho smůtočné a kajůcnické, Bola to huňa, na
páse remeňom sopátá, jaků nosili chudobní beduini (kočovné arabské kmene).
Jedol kobylky, ktoré jedli ludia len velmi chudobní, a med, čo včely alebo
i čmely maly po poli.

3. Krst, ktorý udeloval Ján v Jordáne nebola sviatostť, ale prí
prava na sviatosť krstu. Krst Jánov sa konal ponrením do vody, čo znamenalo
vnůtorné obmytie a bolo predobrazom krstu Kristovho, ktorý skutočne cbmýva
a posvácuje. Duch sváty očistí dušu od hriechu, tak jako oheň čistí striebro
a zlato

4. Tí, ktorí obůvali a vyzůvali svojich pánov, a obuv im nosili,
boli ich najnižší sluhovia, najposlednejší otroci. Sv. Ján teda hovorí: Nie som
hoden byť ani len jeho sluhom, jeho otrokom.

Poučenie. Samota je človekovi velmi užitočná. Origenes (+ 254)
praví: „V samote je vzduch čistejší, nebo otvorenejšie, Boh bližší“ Sv. Augu
stín: ($ 430) hovorí: „O beata solitudo, o sola beatitudo. *Ó blažená samota,
Ó samotná blaženost.)

Kolká poníženosť a jak prísné sebazaprenie okrášluje pustovdícky život
sv. Jána Krstitela. Pripravuj i ty cestu Pánovi, a choď pred jeho tvárou s poní
žencu dušou!
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8 9, Verejné vystůpenie Ježišovo.
(Mat. 3, 13—17; 4, 1722; Mk. 1, 9—20; Luk. 4, 1—14; Ján 1, 29—51; 2, 1—12.)

I. Krst Ježišovv Jordáne. V tom čase, keď všetok lud sa krstil,

prišiel Ježiš z Galilejska na Jordán k Jánovi, aby sa mu dal
pokrstiť. Ale Ján mu to bránil a riekol: „Ja od teba mám byť po
krstený, a ty prichádzašku mne? O dpovedal Ježiš a rie
kol mu: „Nechaj len, lebo tak nám sluší splniť všetku spravedli
vosť.“ Vtedy ho pokrstil, a jakonáhle Ježiš vystúpil z vody, otvorily
sa nebesá, i videl Ducha Božieho so:tupovať jako holubicu a pri
chádzaťna seba. A hla, zavznel hlas s nebies a riekol: „Toto
je Syn mój milovaný, v ktorom mám zalúbenie.“

IH.Ježiš pokúšaný na půšti. Ježiš však, plný Duchom svátým. odišiel
od Jordána a vedený bol Duchom na půšť, aby bol pokúšaný od
diabla. A keď sa postil štyridsať dní a štyridsať nocí, potom vy
hladol. "Tupristůpil pokušitel a riekol mu: „Keďsi ty Syn Boží,
povedz, aby sa tieto kamene staly chlebom.“ Ktorý odpovedal a
riekol: „Písané je: Nielen na samom chlebe žije človek, lež na
každom slove, ktoré pochádza z úst Božích. WVtedypojal ho dia
bol do svátého mesta, a postavil ho na vrchol chrámu a riekol
m u: ,„Keďsi Syn Boží, hoďsa dolu; veďpísané je: Anjelom svojim
prikázal o tebe a na rukách ťa ponesů, aby si snád neurazil
svoje nohy o kameň. Hovoril mu Ježiš: „„Písané je zas: Nebudeš
pokúšať Pána Boha svojho. Opáť pojal ho diabol na velmi vysoků
horu, a ukázal mu všetky královstvá sveta a ich slávu, a pove
dal mu: „oto všetko ti dám, jestliže padneš a budeš sa mi kla
ňať.“ Vtedy riekol mu Ježiš: „Idď satane! Lebo písané je: Pánu
Bohu svojmu budeš sa klaňať a jemu jedine poctu božsků vzdávať.
Vtedy opustil ho diabol, a hla, anjeli pristúpili a posluhovali mu.

III.Prví učeníciKristovi.Pán Ježiš odišiel s půúštizasa k or
dánu, kde Ján krstil. A keď ho Ján uzrel prichádzať k sebe, hovo
ril: „Ajhla, Baránok Boží, ajhla, ktorý sníma hriechy sveta. A ked
to počuli dvaja z jeho učeníkov (Ondrej a Ján), išli za Ježišom.
Tu obrátil sa Ježiš, a keď ich videl, že idů za ním, riekol im: „Čo
hladáte?“ A oni mu riekli: „Rabbi (Učitelu), kde bývaš?' Riekol
im: „Poďte a pozrite!“ Šli tedy a videli, kde prebýva, a zostali
u neho v ten deň. A jeden z tých dvoch bol Ondrej, ktorý vy
hladal svojho brata Šimona, a friekol mu: „Našli sme Messiáša
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(čo znamená: Kristus).j A keď ho priviedol, a Ježiš pohliadol na
neho, riekol mu: „Ty si Šimon, syn Jonášov, ty sa budeš volať
Kefas (grécky Peter, čo znamená: Skala).“

Keď však počul Ježiš, že Ján bol vydaný do vázenia, odobral
sa do Galilejska, aby Herodes i jeho nedal zlapať. I našiel
cestou Filipala riekol mu: „Poď za mnou!“ A Filip zavolall
Natanaela (Bartolomeja)|a riekol mu: „Našli sme Ježiša
z Nazaretu, o ktorom písal Mojžiš a proroci. Poď a vid!“ A ked
videl Ježiš Natanaela ísť k sebe, riekol o ňom: „Hla, pravý
Izraelita, v ktorom niet podvodu.“ Riekol mu Natanael: „Od
kial ma poznáš?“ Odpovedal Ježiš a riekol: „Prv nežli ťa Filip
zavolal, keď si bol pod fikom, videl som ťa.“ Odpovedal mu Nata
nael a riekol: „Rabbi, ty si Syn Boží, ty si král izraelský. Odpo
vedal Ježiš a riekol mu: „Že som ti povedal: Videl som fa pod
fikom, veríš; váčšie veci uvidíš, nežli toto. Veru, veru, povedám
vám: Uvidíte nebo otvorené, a anjelov Božích vystupovať i sostu

povať na Syna človeka“]A keďprišiel Ježiš do Galilejska,
rozišla sa o ňom povesť po celom kraji.

IV. Ježišv Káne Galilejskej.A tretieho dňa po rozhovore s Nata
naelombola svadba v Káne Galilejskej (bola 7 km severo
východne od Nazaretu) a bola tam matka Ježišova. A pozvali na
svadbu i Ježiša a jeho učeníkov. A keďsa minulo víno, riekla m a
tka Ježišova k nemu:„Nemajúvína.“ I riekoljej Ježiš: „Čo
je mňa a teba do toho, ženo? Neprišla ešte moja hodina.“ Riekla
jeho matka posluhom: „Čokolvek vám povie, spravte.“ A bolo
tam postavených na očisťovanie židovské šesť kamenných nádob
(krhál), každá na dve alebo tri vedrá (vedro = asi 40 litrov)
velká. Riekol im Ježiš: „Naplňte nádoby vodou. I naplnili
ich až do vrchu. A povedal im Ježiš: ,/Veraz načierajte a zaneste
starostovisvadby.' [ zaniesli.A keď starosta svadby (sta
rejší, čili vrchný správca svadby) okůsil vodu premenenů na víno,
a nevedel odkial je, zavolal mladoženícha a riekol mu: „Každý
človek predkladá najprv dobré víno a potom to, čo je planšie; ale
ty si zachoval dobré víno až dosaváď.' 'ento počiatok zázrakov
učinil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu, a jeho učeníci
verili v neho. Potom sostůpil do Kafarnau ma, oni jeho matka
a jeho učeníci, a ostali tam za niekolko dní.

Poznámky. 1. Miesto, kde Ján krstil bola Betánia za Jordánom, naproti
Jerichu. Práve v tých miestach prešli Izraelit: cez Jordán, keď ich viedol Jozue.
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2. Ježiš,Syn Boží,len z poníženosti sa dal pokrstiť <d Jána, iebo
okrem hriechu vo všetkem chcel byť podcbný nám. 6 chcel byť pripočítaný
i k hriešníkom, keďže vzal na seba naše hriechy a tresty, ktoré sme za ne za
slůžili.

3. Pri krste Pána Ježiša otvorilo sa nebo, ktoré bcl zavrel hriech
Adamov. A Duch Boží sostupoval jako holubica, ktorá je obrazom lásky, krot
kosti a čistoty.

4. (Púš ť, na ktorej Ježiš bol pokůšaný od diabla, prestiera sa medzi
Jerichoma Jeruzalemom,a nazýva sa „Auarantania (miesto štyridsaťdní)
na pamiatku štyridsatťdenného póstu Kristovho. Je to neobývaný kraj hlbokých
roklín, skál a holých kopcov. Má mnoho jaskýň, ale stromov a rastlín skonu nič,

ripravil na svoj úrad vykupitelský, a aby premohol pokušenie diablovo, a tak
zabezpečil i nám víťazstvo v pokušeniach. Diabol v Spasitelovi chce vzbuditť
žiadosť za pozemským póžitkom; potom pokúša ho k pýche a ctibsžnosti, že
ho Iudia budů cslavovať, ked to uvidia; konečne dáva mu všetky bohatstvá

sveta. Eo: a pokušenia je skalnatá, velmi príkra hora severozápadnecdJericha, Vypínasa na 600 m nad hladinou Mftveho mora. S hory samej je pre
krásny výhlad do ďaleka-široka; odtial ukázal diabol Pánu Ježišu „královstvá
sveta

Poučenie.Pri svátomkrste bol si účastnýmposvácujúcej milosti.
Je to najváčší dar Boží, najdrahší poklad na svete, preto si ho musíš chrániť
v srdci svojom za každů cenu.

V pokušení hovor i ty s Pánom Ježišom: Iď, satane! Diabol nemá
ničoho v moci, nemóže nám ničoho dať, ale predsa klame a slubuje. Never mu!

Ked Pán Ježiš už tu na zemi učinil svoj prvý zázrak na primluvu
Panny Marie, jak mocná je jej prímluva v nebi. Vzývaj Rodičku Božiu
s Cóverou, a pros ju o pomoc v bolestiach svojich!

9 10. Ježiš v Jeruzaleme. Nikodém.

(Ján 2, 13—22; 3, 1—21.)

I. Ježiš v chráme jeruzalemskom.Bola blízko Velká noc židovská, a
odišielJežišhoredo Jeruzalema. [ našiel v chráme se
dieť predávačov volov, oviec i holubov a peňažníkov. Tu spravil si
z povrázkov bič a vyhnal všetkých z chrámu, i ovce, i voly, a
peňažníkom rozsypal peniaze a stoly poprevracal. A tým, ktorí
predávali holubov, riekol: ,„„Odneste to odtialto a nerobte z domu
mójho Otca dom kupecký.' I rozpomenuli sa jeho učeníci, že písané
je: Horlivosť za tvoj dom strávila ma.
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Tedy židia odpovedali a riekli mu: „Jaký znak nám
ukážeš, že toto robíš?“ Ježiš odpovedal a riekol im: „Srúcajte tento
chrám, a v troch dňoch ho postavím. [I riekli židia: „Štyridsať
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Jeruzalem.

šesť rokov stavali tento chrám, a ty v troch dňoch ho postavíš?
On však hovoril o chráme svojho tela. Keď teda vstal z mítvych,
rozpamátali sa jeho učeníci, že to povedal, i uverili Písmu i reči,
ktorú bol Ježiš hovoril.

II. Nikodém. A keď bol v Jeruzaleme v deň sviatočný velko
nočný, mnohí uverili v jeho meno, keď videli jeho zázraky, ktoré
činil. A medzi farizejmi bol popredný muž u židov, menom
Nikodém. Tento prišiel v noci k Ježišovi a riekol mu: „„Pane,
vieme, že si od Boha vyšiel ako učiteď, lebo nikto nemóže robiť tie
zázraky, ktoré ty činíš, iba keď je Boh s ním.

Ježiš odpovedal: „Veru, veru, povedámti: Jestli kto
znova sa nenarodí z vody a z Ducha svátého, nemóže vojsť do
královstva Božieho. Čo sa narodilo z tela, telo je, a čo sa narodilo
z Ducha, duch je. Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám
poznovu narodiť. Vzduch duje, kade chce, a počuješ jeho hlas, ale
nevieš, zkade prichádza a kde ide; tak je to s každým, kto sa na
rodil z Ducha. A jako Mojžiš povýšil hada na půšti, tak musí byť
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povýšený Syn človeka. Lebo tak Boh miloval svet, že Syna svojho
jednorodeného dal, aby nikto, kto v neho verí, nezahynul, ale mal
život večný. Veď Boh neposlal Syna svojho na svet, aby súdil
svet, lež aby svet bol spasený skrze neho/.Kto. veri -v neho, nebýva
súdený, ale kto neveri, už je odsúdený, pretože neverí v meno
jednorodenéhoSyna Božieho.A toto je súd, že svetlo prišlo
na svet, a ludia milovali viac tmu, nežli svetlo, lebo ich skutky boly
zlé. Ale kto vykonáva pravdu, ide na svetlo, aby sa objavily jeho

skutky, pretože sú konané v Bohu.
NI.SvedectvoJánovo.Potom prišiel Ježiš i jeho učeníci do

zeme judskej (t. j. z Jeruzalema na vidiek) a tam sa zdržoval s nimi
a krstil skrze svojich učeníkov. Avšak i Ján krstil a prišli k Jánovi
jeho učeníci a riekli mu: „„en, ktorý bol s tebou za Jordánom,
ktorému si ty vydal svedectvo, hla, ten krstí a všetci idú k nemu.“
O dpovedal Ján a riekol: „Vy sami dosvedčítemi, že som
riekol: Ja nie som Kristus, ale že poslaný som pred ním. On musí
rásť, ja však ubývať. Ten, ktorý prišiel shora, je nado všetkých.
Otec miluje Syna a všetko oddal mu do ruky. Kto verí v Syna,
má život večný, kto však Synovi neveri, neuzrie života, ale hnev
Boží ostáva na ňom.

Poznámky. 1. Pán Ježiš svoje verejné účinxovanie započal v chráme
jeruzalemsko m za času velkonočnýchsviatkov, lebo toto miestobolo hlav
ným strediskom náboženského života židovského. "Tu sa shromažďoval na sviatky
všetck luď, ktorému sazjavil Kristus ako Syn Boží a Pán chrámu Božieho.

2. V sieni chrámovejsa predávaly tie veď, ktoré židia obetůvali Pánu
Bohu, aby ich nemuseli hnať a nosiť zdaleka, a pri ruke boli aj peňažníci, ktorí
menili rimske a grécke peniaze. Daň chrámová, jako i peňažný dar, ktorý
chcel kto obetovať do pokladnice chrámovej, smel sa platiť len židovskými pe
niazmi. Kto takých peňazí nemal, mohol si za príplatok zameniť u peňažníkov.

3. Herodes Velký, chcejůc zvečniť meno svoje a zalůbiť sa židom, dal
obnoviť a velkolepe omůrať chrám Zorobabelov v gréckom slohu. Po
smrti Hercdesovej stavalo sa dalej. Vtedy ho už obnovovali štyridsiatyšiesty rok,
a zakončili ho iba 64. roku po Kristu.

4. Nikodém bol farizej a člen vysokej rady, ktorý prišicl k Ježišovi
v neci, lebo sa bál ostatných farizejov. Pán Ježiš poučil Nikodéma o tom, že
človek, ktorý chce byť spasený vykúpením Kristovým, musí veriť v neho a
musí sa duchovne obrcdiť sv. krstom. Nikodém uveril v Ježiša Vykupitela, bol
jeho tajným stůpencom, a zastával sa ho pred velradou. Verejne sa zúčastnil
pohrebu Pána, a zomrel neskoršie smrťou mučeníckou.

5. Slovami, ktoré Ján Krstitel povedal učeníkom svojim a ktcrými
slávnostne vydal svedectvo o božstve Ježišovom,skončil svoju úlshu.
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Lebo Herodes Antipas, keď bol pokarhaný oď neho pre Hlerodiadu, manželku
svojho brata Filipa, zatvoril hc: do žalára.

Poučenie. Pán Ježiš nazval chrám jenuzalemský domom Otca nebeského
a domom modlitby. ak vstupuj do chrámuBožieho,aby si sa tam medlil
z čistého srdca. Preto hovorí žalmista: „Kto smie vystůpiť na horu Pánovu:
alebo kto smie stáť na jeho svátom mieste? Kto je nevinných růk a čistého
srdca, ten prijme požehnanie od Pána.'“ (Žalm 23, 3—5.)

Pán Ježiš ťa čaká vo dne v noci vo sviatosti Oltárnej, aby ťa osvietil
a srdce tvoje láskcu naplnil, „Pristápte k nemu a rozjasníte sa.“ (Žalm 33, 6.)

9 11. Ježiš a Samaritánka.
(Ján 4, 1—42.)

Po Velkej noci, keď Ježiš počul, že Ján Krstitel je vydaný do
vázenia,opustil Judsko a odišielzasa do Galilejska.| bolo
mu treba ísť cez Samaritánsko. Prišiel teda do samaritánskeho

mesta, ktoré sa menuje Sichar, blízko pola, ktoré Jakub dal
svojmu synovi Jozefovi, a tam bol prameň Jakubov. Ježiš teda
ustatý od cesty, sadol si k prameňu, lebo jeho učeníci boli odišli
do mesta nakůúpiťpotravy. Bolo okolo šiestej hodiny (dla nášho
počítania okolo 12. hod.).

Vu prišla žena zo Samaritánska, aby načrela vody. Riekol jej
Ježiš: „Daj sa mi napiť.' I riekla mu žena: „Jakože ty, ktorý
si žid, žiadaš piť odo mňa, ktorá som ženou samaritánskou?“ Od
povedal J|e žiš a riekol jej: „Keby si znala dar Boží, a kto je ten,
ktorý to hovorí: Daj sa mi napiť, ty by si snáď bola pýtala od
neho, a bol by ti dal živej vody.' Riekla mu žena: „Pane, ani
nemáš čím načrieť, a studňa je hlboká: odkial máš teda živů vodu?
Či ty si váčší, než náě otec Jakub, ktorý nám dal studňu a sám z nej
pil, i jeho synovia, i jeho dobytok?' Odpovedal Ježiš a riekol
jej: „Každý, kto pije z tejto vody, znova bude smádný; ale kto bude
piť z vody, ktorej mu ja dám, nebude žížniť na veky. A voda, kto
rej mu ja dám, bude v ňom prameňom vody, striekajúcej do života
večného.“ Riekla mu žena: „Pane, daj mi vody, aby som ne
žížnila a nechodila sem načierať.

Potom Ježiš juupozornil, že mala páť mužov, a že ktorého
teraz má, nie je jej muž. Tedy riekla mu žena: „Pane, vidím,
že si ty prorok. Naši otcovia na tejto hore sa klaňali, a vy hovo
rite, že v Jeruzaleme je to miesto, kde klaňať sa prináleží. Riekol
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jej Ježiš: „Ženo, ver mi, že prichádza hodina, kedy ani na tejto
hore, ani v Jeruzaleme nebudete sa klaňať Otcovi. Boh je duch,
a tí, ktorí sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v duchu a v pravde.“

KX vysjeoko:MZeichA7 Pty
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Hora Garizim. Studňa Jakubova.

Riekla mu žena: „Viem, že pride Messiáš, ktorý sa nazýva
Kristus, a keď ten pride, oznámi nám všetko.“ Riekol jej Ježiš:
„Ja som to, ktorý hovorím s tebou.“

V tom prišli jeho učeníci, ale žiaden nepovedal: Čo sa
pýtaš, alebo čo sa rozprávaš s ňou? Tu nechala žena svoju konvu
a odišlado mesta,a rieklauďom: „Poďte a pozritečloveka,
ktorý mi povedal všetko, čokolvek som učinila; či on nie je
Kristus?“ Vyšli teda z mesta a prichádzali k nemu. Medzitým pro
sili ho jeho učeníci a riekli: „Rabbi jedz!“ Ale on im riekol: „Ja
mám jesť pokrm, o ktorom vy neviete.“ Hovorili si teda učeníci
medzi sebou: ,„„Čimu niekto priniesol jesť?“ Riekol im Ježiš:
„Mojím pokrmom je, aby som plnil vólu toho, ktorý ma. poslal, a
dokonal jeho dielo. Či vy nehovoríte, že sú ešte štyri mesiace a
pride žatva? Hla, povedám vám: Otvorte oči svoje a obzrite si
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kraje, že sú už biele k žatve. Ja som vás poslal žať, na čom ste vy
nepracovali; iní pracovali (t. j. proroci), a do ich práce vy ste
vstúpili.“

Keď teda Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby zostal u
nich. A zostal tam za dva dni, a mnohí uverili v neho pre jeho
reči. A povedali žene: „Už nie pre tvoju vyprávku veríme;
lebo sme sami počuli a vieme, že tento je opravdive Spasitel sveta.

Poznámky. 1. Ježišišiel cez Samaritánsko, lebo tade viedla najkratšia cesta
do Galilejska. Prišiel k mestu Sichem (65 km na sever od Jeruzalema), pred
ktorým bola osada, menom Sich ar, kde boli pochovali kosti Jozefa Egyptského.
Tu bola i studnica, ktorů dal kedysi vykopať patriarcha Jakub, a ku ktorej
chodievaly tamojšie ženy po vodu. Studňa tá aj dnes sa nachádza a je 24 m
hlboká, o

2. Samaritáni boli jako polopohania, ktorí prijali len Mojžiša, kdežto
prorokov zavrhovali, a preto ich židia nenávideli, a s nimi vóbec neobcovali.
Keď chceli o niekom vysloviť neludské opovrženie, prezvali ho menom Sama
ritán.

3. Prameň, z ktorého průdi voda, volajů na východe i dnes živou vo
dou. Žena vždy myslelalen na prirodnů vodu, ale Spasitel podživou
vodou rozumel taků vodu, ktorá očisťuje od hriechov a dáva život, teda milosť
posvácujůcu.

4. Opodial nad Sichemcm bolo vidieť horu Garizi m, o kťforejhovorila
žena Samaritánka. Na tejto hore bol vystavený r. 400 pred Kr. samaritánsky
chrám, ktorý však r. 131 pred Kr. Ján Hinkan dal srůcať. Kedže obeti staro
zákonné boly nedokonalé, Kristus predpovedá, že ani na tejto hore ani v Jeru
zaleme nebudúůsa klaňať Otcovi, ale pride obeta nová, čistá a do
konalá.

Poučenie, Živů vodu nám dáva Kristus Pán svcjím učením a svojou
milosťou. Kto v učení jeho verí a v milosti jeho žije, dostane sa do neba, kde
nebude žižniť na veky. „Načierať budete vody v radosti zo studnice Spasitelo
vej' (Iz. 12, 3.). „Kto prichádza ku mne, nebude lačnieť, a kto verí vo mňa,
nebude nikdy žížniť.“ (Ján 6, 35.).

Klaňajme sa Pánu Bohu nielen telom, ale i „v duchu, a každá naša
modlitba nech sa shoduje s vnůtorným presvedčením, aby úctu naša k Bohu
bola „v pravde. Ináč by nám vytýkal Boh: „Lud tento ctí ma pernami, ale ich
srdce daleko je odo mňa. (Mat. 15, 8.)

S 12. Ježiš v Káne Galilejskej a v Nazarete.
(Ján 4, 43—54; Luk. 4, 14—30.)

I. Ježiš a kráťovský úradník,Po dvoch dňoch, strávených v sama
ritánskom meste, odišiel Ježiš do Galilejska, kde ho radi prijali, lebo
Galilejčania videli všetko, čo činil v Jeruzaleme v deň sviatočný.
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Tedy zasa prišieldo Kány Galilejskej, kde bol vodu pre
menilna víno.u bol akýsi královský úradník, ktorého
syn bol nezdravý v Kafarnaume. Tento, ked počul, že Ježiš pri
chádza z Judska do Galilejska, prišiel k nemu a prosil ho, aby prišiel
a uzdravil jeho syna, lebo už skonával. Tedy riekol mu Ježiš:
„Ak len nevidíte divy a zázraky, neverite.“ Riekol mu krállov
ský úradník: „Pane, poďskór, než mi syn umrie.' Riekol mu
Ježiš: „Iď, syn tvoj žije. Uveril človek reči, ktorú mu Ježiš po
vedal, a odišiel. A jako už prichádzal, prišli mu sluhovia naproti,
a zvestovali, že mu syn žije. Vyzvedal sa teda na hodinu, v ktorú
sa lepšie cítil. I riekli mu, že včera o siedmej hodine (u nás
o jednej) prestala mu zimnica. Poznal teda otec, že to bola tá ho
dina, v ktorej mu Ježiš riekol: voj syn žije. [ uveril v neho on sám
i celý jeho Com.

II. Ježiš v Nazarete. Ježiš učil všade v synagogách (modliteb
niciach) galilejských, a všetci ho zvelebovali, a povesť rozišla sa
o ňom po celom kraji. [ prišiel do Nazaretu, kde bol vycho
vaný, a podla svojej obyčaje vošiel v deň sobotný do synagogy
a vstal čítať. [ podali mu knihu [Izaiáša proroka. A keď rozvi
nul knihu, našiel miesto, kde bolo písané: „Duch Pánov je
nado mnou: preto pomazal ma; poslal ma zvestovať evanjelium
chudobným, uzdravovať skrůšených srdcom, ohlasovať zajatým
prepustenie a slepým videnie, a prepustiť utlačených na slobodu.
(61, 1). A keďsvinul knihu, vrátil ju služobníkom a sadol si. A
cči všetkých v synagoge boly upreté na neho,

Vu počal hovoriť k nim: „Dnes vyplnilo sa toto písmo vo
vašich ušiach. A všetci mu prisviedčali a divili sa nad milost
nými slovami, ktoré vychádzaly z jeho úst, a hovorili: „Odkial má
tento tů múdrosť a mohutnosť? Či je to nie syn Jozefov? Či jeho
matka nevolá sa Maria, a jeho bratia Jakub a Jozef a Šimon a Júda?
A jeho sestry či sú nie všetky u nás?“ I horšili sa nad ním. Ale
riekolim Ježiš Veru, povedámvám, že žiaden prorok nie
je vzácny vo svojej vlasti. Mnoho vdóv bolo za dní Eliášových
v Izraeli, ked nebo bolo zatvorené tri roky a šesť mesiacov, a ked
bol velký hlad po všetkej zemi, ale k žiadnej z nich nebol poslaný
Eliáš, iba do Sarepty sidonskej k ovdovelej žene. A mnoho pra
šivých bolo v Izraeli za E lizea proroka, a žiaden z nich nebol
očistený,iba Naaman sýrsky.' A naplnili sa hnevom všetci
v synagoge, keď to počuli, i póvstali a vyhodili ho von z mesta,
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a viedli ho až na vrch hory, na ktorej ich mesto bolo vystavené,
aby ho shodili dolu. Ale on prešiel prostriedkom nich, a odišiel.

Poznámky. 1. V Galilci panoval vtedy Herodes Antipas, syn Hlerodesa
Ukrutného. Bol len kniežaťom, ale obyčajný ud ho nazýval i králom. Uradník
kráťovský, ktorý prišiel k Ježišovi (z Kafarnauma do Kány je na 30 km cesty
cez hory), bol asi v jeho službách.

2. Z toho,že evanjelistaspomínabratov a sestry Pána Ježiša,
ešte nenasleduje, že mu boli skutočnými bratmi. Písmo sv. často nazýva bratmi
aj príbuzných, ale niekedy i tých, ktorí patrili k jednému národu. Ako Abrahám
nazýva bratom Lota, syna po svojom bratovi, hoci mlu bol strýcom, tak mohol
i evanjelista nazvať bratmi Ježišovýmitých, ktorí stáli s ním v dalšej ro
dine. A opravdu títo jeho bratia neboli mu bratmi, ale bratrancami, t. j. synmi
A lfeja a či Kleofáša, jako to Ján (19, 15) a Lukáš (6, 16) evanjelisti spo
mínajů.

3. Za času Krista Pána v každej váčšej obci bola modlitebňa (syna
goga). Tam sa schádzali židia v sobotu na služby božie: modlili sa, spievali
žalmy a poslůchali čítanie a výklad Písma svátého. Knihy, z ktorých čítal pred
stavený modlitebne alebo niektorý z váženejších prítomných, boly závitky perga
menových listov.

Poučenie,Kristus Pán prichádza k nám ako nebeský lekár, ktorý nás
z každej telesnej i duševnej chorcby móže vyliečiť. Volajme ho k sebe, aby nás
uzdravil.

Ježiš odišiel z Nazaretu. Nevýslovne nešťastný je, koho Pán Ježiš
opustí. „Do vlastného prišiel, a svoji ho neprijali.“ (Ján 1, 11.)

9 13. Ježiš v Kafarnaume.

(Luk. 4, 31—44; 5, 1—26; Mk. 2, 1—12; Mat, 9, 1—8.)

I. Ježiš uzdravuje nemocných.Z Nazaretu odišiel Ježiš do galilej
ského mesta Kafarnau ma, a ubytoval sa v dome Petrovom.
Toto mesto si zvolil za stálé bydlisko, tak že ho nazýval „mestom
svojím (Mat. 9,1). Odtial vychád73lna všetkystrany a ta cho
dieval vždy zpát. I tam učil Ježiš v synagoge v dni sobotné, a všetci
úžasli nad jeho učením, lebo reč jeho bola mohutná. I bol v sy
nagoge človek, majúci nečisté diabolstvo. Ale na slovo Je
žišovo vyšlo z neho diabolstvo a nič mu neuškodilo. Vtedy prišiel
strach na všetkých, a shovárali sa vospolok a riekli: Čo je to za
slovo, že mocou a silou rozkazuje nečistým duchom, a vychádzajú.
A roznášala sa povesť o ňom po všetkých miestach toho okolia.
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Keď Ježiš vstal zo synagogy, vošiel do domu Šimonovho, a
svokruša Šimonova mala ťažků zimnicu:i prosili ho za
ňu. Tedy rozkázal zimnici, i prestala jej. A ona naskutku vstala
a posluhovala im. A keďslnko zapadlo, všetci, ktorí mali nemoc
ných na rozličné neduhy, vodili ich k nemu a on na každého
skladal ruky a uzdravoval ich. A kednastal deň, vyšiel na miesto
pusté, a zástupy shladávaly ho, a prišly až k nemu a zdržovaly
ho, aby neodchádzal od nich. Ale Ježiš im riekol: „Aj iným mestám
musím zvestovať královstvo Božie, lebo na to som poslaný.“ I ká
zal v synagogách galilejských.

II. Lovenierýb. Stalo sa raz, že zástu py hrnůly sa k Ježišovi,
aby počuly slovo Božie. On stál vedla jezera Genezaretského, a
videl dve lode stáť u jazera: rybári však boli vystúpili a vypierali

Iiberias pri jazere Genezaretskom.

siete. [ vstúpil na jednu loď, ktorá bola Šimonova, a prosil ho, aby
trochu odtrhol od zeme. A keďsi sadol, učil z loďky zástupy. A
keď prestal hovoriť, riekol Šimonovi: „Zavez na hlbinu,
a rozostri si siete na lovenie. A odpovedal Šimon a riekol mu:
„Učitelu“ cez celú noc sme pracovali a ničoho sme nechytili, ale
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na tvoje slovo rozostriem sieť.“ A keďto urobili, zachytili velké
množstvo rýb, až sa im trhala sieť. Tu zakývali súdruhom, ktori
boli na druhej lodi, aby prišli a pomáhali im. I prišli a naplnili obe
loďky, tak že sa skoro ponorily. Keď to videl Šimon Peter, padol
k nohám Ježišovi a riekol: „Odíď odo mňa, Pane, lebo som človek
hriešny)' I povedal Ježiš Šimonovi: „Neboj sa, odteraz budeš už
ludí lovit“ A keď pritiahli lodi k zemi, zanechali všetko a išli
za nim.

III. Ježiš uzdraví porazeného. Po čase vošiel Ježiš do Kafarnauma,
a bolo počuť, že je v dome Petrovom. Tu sišlo sa mnoho ludí, tak
že sa nepomestili ani predo dvermi, i prehovoril k nim slovo. Tu
prišli k nemu s porazeným, a keď mu ho nemohli predložiť
pre zástup, odokryli strechu, kde bol, a otvorom spustili dolu
lóžko, na ktorom porazený ležal. Vtedy Ježiš, keď videl ich vieru,
riekol porazenému: „Duúfaj, synu, odpůšťajů sa ti tvoje hrie
chy!“ A hla, ktorísi zo zákonníkov riekli sami v sebe: Tento sa
růha. A keď videl Ježiš ich myšlienky, riekol: „Čo si to myslíte
v srdciach svojich? Čo je lahšie povedať: Odpůúšťajů sa ti hriechy,
a či riecť: Vstaň a chod! Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má
moc na zemi odpúšťať hriechy, riekol porazenému: Vstaň, zdvihni
svoju postel a iď domov!“ A ten hneďvstal, zdvihol postel, na kto
rej ležal, odišiel domov a velebil Boha. I pojalo všetkých ustrnutie,
a naplnení boli bázňou a hovorili: Videli sme dnes divné veci.

IV. PovolanieMatůša.A potom vyšiel von a videl mýtnika
menom Levi (Matúš, jako sa on sám nazýva) sedieť pri mýte,
i riekol mu: ,„Poď za mnou!“ A ten zanechal všetko, vstal a šiel za
ním. I spravil mu Levi velkú hostinu vo svojom dome; a velký bol
zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. [ šomrali farizeji
a ich zákonníci a riekli jeho učeníkom: „Prečo jete a pijete s mýt
nikmia hriešnikmi?“Tu Ježiš odpovedal a riekol im: „Ne
potrebujú lekára tí, ktorí sú zdraví, ale tí, ktorí sa zle majů. Nepri
šiel som povolávať spravodlivých, lež hriešnikov k pokániu.“

Poznámky. 1. Človek majúci nečistého ducha menuje sa ináč človek po
sadlý diablom (zlým duchom). Diab:l totiž z dopustenia božieho zmocní
sa tela niektorého človeka, a učiní ho príbytkom a nástrojom svojím. Za času
Pána Ježiša bolo mnoho posadlých ludí. Boh to dopustil, aby ludia poznali
otroctvo diablovo, a aby Pán Ježiš ukázal svoju moc nad diablom.

2. Kafarnaum ležalo pri jazere Genezaretskom,na hradskej ceste z Da
mašku k Stredazemskému moru, a preto tu bol aj hlavný obchodný pristav.
Z dovážaného zbožia a tovaru vybieral sa pred mestom poplatok alebo clo.
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Colníci vymáhali mnohokrát viac, než bolo spravodlivé, preto [ud ich nenávidel.
V meste a v okolí časta kázal Pán Ježiš a vykonal mnoho zázrakov. Dnes na
ton mieste sú len srúcaniny.

3. Jazero Genezaretské menovalosa tiež moreGalilejské
alebo Vibeniadské. Je asi 21 km dlhé, v strede na 12 km široké a 15 až
20 m hlboké. Brehy jeho sů porastlé oleandrami a figovníkmi, olivami a palmami.
Voda je v ňom čistá, modrá, chladná a oplýva rybami. V jeho hladine vidieť
jako v zrkadle snehobic/e vrcholy Hermonské. Krajina okolo jazera bola za času
Pána póvabná, velmi úrodná a husto zaludnená. Menovite početne tam bývali
rybárd. Na severozápadnom brehu jazera bola Betsaida, „osada rybárov“
Odtia! pochádzali apoštolovia Šimon Peter, Ondrej a Filip; tiež Jakub Starší
a Ján, synovia rybára Zebedea, boli rodáci z tej krajiny. — [iberias, dnes
jediné mesto pri jazere, bolo postavené za Herodesa Antipasa r. 22 po Kr., a po
cisárovi [iberiusovi pomenované, Ono sa stalo hlavným mestom Galilejska a
ostalo duchovným strediskom židovstva až do polovice 7. storočia. Pri tomto
jazere sa zdržoval Kristus Pán najčastejšie a najradšie.

4. Pám Ježiš vstůpil do lodičky Petrovej, aby tým naznačil, že Peter bude
mať vynikajúce postavenie v cirkvi. Zázračným zahrnutím rýb však ukázal
učeníkom svojím, jaké bude ich povolanie a jak požehnaný výsledok ich práce.
Loď Šimonova predstovuje cirkev, Peter kormidelníka:kde je Peter, tam
je cirkev.

5. Vo východných krajinách sů strechy ploché Na takuůtostrechu
nesičia po rebríku lahko vyšli, a keď vyňali niekolko tehál, spustili ho dolu
otvorom, ktorý bol nad schodami. "u Ježiš, aby dokázal zákonníkom a farizejom
svoju moc hriechy odpůšťať, čili svcje božstvo, o ktorom oni pochybovali, činí
dva zázraky: vyjavuje skryté ich myšlienky a půhym slovom uzdravuje
porazeného. akto presvedčuje tých telesných ludí skrze veci viditelné o nevi
ditelných. Uzdravený však mohol sám odniesť postel svoju, pretože na východe
majú postele lahké, zhotovené zo žebier palmových listov,

Poučenie. Bez milosti Pána Ježiša nič nemóžeme učiniť, čo by prispelo
k spáse našej, ale s Ježišom všetko sa nám podarí.

Sv. Peter verejne vyznal, že nie je hodný byť v blízkosti Kristovej. Vy
znajme i my hriechy svoje pokorne a skrúůšene pri sv. spovedi.

Najsvátejšie životné povclanie je: zanechať všetko a nasledovat Krista.
Kristus Pán hovorí: „Kto nasleďuje mňa, nechodí v temnostiach, ale bude mať
svetlo života.“ (Mat. 8, 12.)

S 14. Ježiš na hore Blahoslavenství.

(Mat. 5—7; Lk. 6, 17—49.)

I. Osmoro blahoslavenství.Z Kafarnauma odišiel Ježiš na blízku
horu, a modlil sa tam celů noc. A keďnastal deň, zavolal svojich uče
níkov,avyvolilznich dvanástich, ktorýchi apoštolmi(zna

3*
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mená tolko, jako posol) pomenoval. A mená dvanástich apoštolov
sů tieto: Šimon, ktorý sa volá Peter, a jeho brat Ondrej; Jakub Ze
bedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej; "Tomáš a Matúš5aa
mýtnik; Jakub Alfejov a Tadej; Šimon Chananejský a Judáš Iška
riotský, ktorý ho i zradil. A keď sostůpil s nimi, stál na rovine,
i zástup jeho učeníkov, a velké množstvo ludu z celého Judska
i Jeruzalema, a z pomoria, i z Tyru a zo Sidonu. A všetko množ
stvo hladelo sa ho dotknůť, lebo moc vychádzala z neho a uzdra
vovala všetkých.

Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil znovu na horu (na
grúň), a keď si sadol, pristúpili k nemu jeho učeníci. | otvoril
ústa, učilich.a riekol:

Blahoslaveníchudobní duchom, lebo ich je královstvo
nebeské.

Blahoslavení tic hí, lebo oni budů vládnuť zemou.
Blahoslavení,ktorí trúchlia, lebo oni budú potešení.
Blahoslavení,ktorí lačnejů a žížnia po spravedlivosti,

lebo oni budů nasýtení.
Blahoslavenímilosrdní, lebo oni dójdu milosrdenstva.
Blahoslaveníčistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavenípokojamilovní, lebo oni volať sa budů

dietkami Božími.

Blahoslavení, ktorí trpia prenasledovanie pre spravedli
vosť, lebo ich je královstvo nebeské.

Blahoslavení ste, keď vám budů zlorečiť,a ked vás
budů prenasledovať a lžive budú na vás hovoriť všetko zlé pre
mňa. Radujte sa a plesajte, lebo vaša mzda je hojná v nebesiach.
Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.

Vy ste sol zeme. Jestliže sol vyvetreje, čím sa osolí? Na
nič už nie je súca, leda aby sa von vyhodila a pošliapala od ludí.
Vy ste svetlo sveta. Nemóže sa schovaťmesto postavené na
hore; ani nezažnú sviecu a nepoložia ju pod mericu, ale na svietnik,
aby svietila všetkým, čo sú v dome. Tak nech svieti vaše svetlo
pred luďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca,
ktorý je na nebesiach.

II. © pravej spravedlnosti.INemyslite si, že som prišiel zrušiť
zákon alebo prorokov; neprišiel som zrušiť, lež na plniť. Lebo
povedám vám: ak len nebude vaša spravedlivosť hojnejšia, nežli zá
konníkov a farizejov, nevojdete do královstva nebeského. Počuli
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ste, že starým bolo povedané: Nezabiješ; a kto zabije, vinen bude
súdu, No, ja povedám vám, že každý, kto sa hnevá na svojho brata,
vinen bude súdu. Keď teda prinášaš svoj dar na oltár, a tam sa
rozpomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe: nechaj tam svoj
dar pred oltárom, a iď najprv smieriť sa so svojím bratom, a potom
prijdeš a prednesieš svoj dar.

Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub.
No, ja povedám vám, aby ste sa neprotivili zlému; lež keď ťa kto
uderí po tvojom pravom líci, nastav mu i druhé. Bolo povedané:
M ilovať budešbližnéhosvojhoa nenávidietť budeš nepria
tela svojho. No, ja povedám vám: Milujte nepriatelov svojich,
dobročiňte tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás
prenasledujú a osočujů: aby ste boli dietkami vášho Otca, ktorý je
na nebesiach. Lebo jestli milujete tých, ktorí vás milujů, jaků
odmenu budete mať? Či to nerobia i mýtnici? A jestli budete po
zdravovať len svojich bratov, čo hojnejšieho činíte? Či to nerobia
i pohania? Vy teda buďte dokonalí, jako i váš Otec nebeský
je dokonalý.

II. © dobromúmysle.Varujte sa, aby ste nekonali dobré skutky
pred luďmi, aby vás videli; ináč nebudete mať odmeny u vášho Otca,
ktorý je na nebesiach. Keď teda rozdávaš almužnu, nevytrubuj
pred sebou, jako pokrytci robia v synagogách a po uliciach, aby
boli ctení od ludí. Veru, povedám vám: dostali svoju odplatu. Ale
keď ty rozdávaš almužnu, nech nevie tvoja lavá ruka, čo činí tvoja
pravá; aby tvoja almužna bola v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí
v skrytosti, odplatí ti. A keď sa modlíte, nebuďte jako pokrytci,
ktorí sa radi modlievajů v synagogách a stojačky na rohoch ulič
ných, aby ich ludia videli. Veru, povedám vám: dostali svoju od
menu. Ale ty, keď sa budeš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor
dvere, a modli sa k svojmu Otcovi v skrytosti; a tvoj Otec, ktorý
vidí v skrytosti, odplatí ti. A keď sa postíte, nebuďte smutní,
jako pokrytci, aby ich ludia videli, že sú vypostení. Veru, povedám
vám, že dostali svoju mzdu.

IV. O pravompoklade.Neshromaždďujte si pokladov na
zemi, kde hrdza a mol kazí, a kde sa kmíni podkopávajů a kradnú.
Ale shromažďujte si poklady v nebi, kde ani hrdza ani mol nekazí,
a kde sa kmíni nepodkopávajů a nekradnů. Lebo kde je tvoj poklad,
tam je i tvoje srdce. Svietelňou tvojmu telu je tvoje oko. Ak bude
tvoje oko prosté, celé tvoje telo bude svetlé. Lež ak tvoje oko bude
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nanič, celé tvoje telo bude temné. Jestli teda svetlo, ktoré je v tebe,
je temnosťou, jaká bude temnosť sama? Nikto nemóže slúžiť
dvom pánom, lebo buďto jedného bude nenávidieťa druhého
milovať, buďto na jedného bude držať a druhým bude pohídať.
Nemóžete slůžiť Bohu i mammone (bohatstvu). Preto povedám
vám: nebudte ustarostení o svoj život, čo budete jesť, ani
o svoje telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac, než jedlo,
a telo viac, než růcho? Pohliadnite na vtáctvo nebeské, že neseje,
ani nežne, ani neshromažďuje do stodol: a Otec váš nebeský kími
ho. Či vy nie ste omnoho viac, než ono? A o rúcho čo ste ustaro
stení? Pozrite si lalie polné, jako rastů; nepracujů ani nepradů; a
povedám vám, že ani Šalamůn vo všetkej svojej sláve nebol tak
zaodety, jako jedna z nich. Keďže teda trávu polnů, ktorá dnes je,
zajtra sa hodí do pece, tak šatí Boh, čím viac vás, maloverní.
Nebuďte teda ustarostení, hovoriac: Čo budeme jesť, alebo čo bu
deme piť, alebo čím sa zaodejeme? Lebo toto všetko pohania vy
hladvajů. Vie totižto váš Otec, že všetko toto potrebujete. HiIa
dajte teda najprv královstvo Božie a jeho spravedlivosť, a toto
všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok; lebo
zajtrajší deň bude pečovať sám o seba. Dosť má deň na vlastnej
neresti.

V. © povinnostiachk bližnému.N e sú ď te, aby ste neboli súdení.
Lebo jakým súdom budete súdiť, takým budete súdení, a jakou mie
rou budete merať, takou nameria sa vám. A čo vidíš smeťku v oku
svojmu bratovi, kdežto brvna vo svojom oku nevidíš? Alebo jako
móžeš povedať svojmu bratovi: Brate, daj, nech ti vyhodím mrvu
z oka, keď sám nevidíš brvna v svojom oku? Pokrytče, vytiahni
najprv brvno zo svojho oka, a potom hlad vytiahnuť smeťku z oka
svojmu bratovi.

Pýtajte, a dá sa vám; hladajte, a najdete; klopte, a otvorí
sa vám. Lebo každý, kto pýta, dostane; a kto hladá, najde; a
klopajúcemu sa otvorí. Lebo ktože je z vás taký človek, ktorý,
keď jeho syn pýta chleba, podal by mu kameň? Alebo ked pýta
rybu, či mu podá hada? Keďtedy vy, hoci ste zlí, viete dobré dary
dávat svojim deťom. čím viacej váš Otec, ktorý je ma nebesiach,
dá dobré veci tým, ktorí ho prosia. Všetko teda, čokolvek chcete,
aby Iudia činili vám, i vy čiňte im.

Varujte sa nepravých prorokov, ktorí prichádzajů
k vám v rúůchuovčom, ale zvnůtra sú dravými vlkmi. Po ich ovocí
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Vak každý dobrý strom nesie dobré ovocie, kdežto zlý strom
nesie zlé ovocie. Každý strom, ktorý nenesie dobrého ovocia,
bude vyťatý a na oheň hodený. Teda po ich ovocí poznáte ich.
Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane, vojde do královstva
nebeského, lež kto činí vólu mójho Otca, ktorý je na nebesiach,
ten vojde do královstva nebeského.(VÍDomna skale.|Každýteda,ktopočůvatietomojeslová,a
činí ich, pripodobní sa můdremu mužovi, ktorý si postavil dom
na skale. I spustil sa dážď, a prišly potoky, a duly vetry a
oborily sa na ten dom, a nespadol, pretože bol založený na skale.
A každý, kto počuje tieto moje slová a nečiní ich, podobný bude
pochabému mužovi, ktorý si vystavil dom na piesku. I spustil
sa dážď, a prišli potoky, a duly vetry, a oborily sa na ten dom,
a spadol, a sborenisko jeho bolo velké.

I stalo sa: keď Ježiš dokonal tieto reči, divily sa zástupy nad
jeho učením, lebo vyučoval ich ako majúci moc, a nie jako ich
zákonníci a farizeji.

Poznámky.DSpasitel strávil celů nec v modlitbe,keď mal voliť apo
štolov. Tak i Cirkev uviedla „suché dni“ (kantry), a káže v ten čas veriacim
trvať na modlitbách, aby Boh dal cirkvi svojej dobrých biskupov a kňazov,
keďže vtedy sa cbyčajne odbavovalo svátenie kňazov.

2. Soznam apoštolov je uvedený v Písmesv. štyrikrát (Mat. 10.2;
Mar. 3, 16; Luk. 6, 14; Skt. 1, 13). Peter je vždy na prvommieste, hoci nebol
prvý ani vekom ani povolaním k úradu apoštolskému, Toto prvé miesto ukazuje
na jeho dostojnosť najvyššieho úradu pastierskeho.

3. Hora, kde si Pán Ježiš vyvolil dvanásť apoštolov, a kde kázal evanje
lium, volá sa hora Blahoslavenství, a je podla ústneéhopodania hora
teraz zvaná Kurun Hattin. Vypína sa západne od jazera Genezaretského
560 m nad jeho hladinou. S tejto hory je prekrásny rozhlad: vidieť na sever
zasnežené vrcholy Libanonu, na juh hora Tábor a na východ širé okolie jazera
až daleko do půšti,

4. Reč, ktorů povedal Kristus na hore Blahoslavenství, je takzv. hórska
reč, ktorá obsahuje celů miravouku kresťansků, a ktorá čo do vznešenosti nemá
páru vo svetovej spisbe. V tejto reči je zjavený Nový zákon, tak jako na hore
Sinajskej. bol zjavený Starý zákon.

5. Osmoro blahoslavenství je osemzásad dokonalostikresťan
skej, ktoré cdporujů priamo duchu svetskému. Menujů sa blahoslavenstvami,
pretože vedů k blahoslavenému životu na zemi a k večnej sláve v nebi. Prvé
blahoslavenstvo je základom dokonalesti. Chudobní duchom totiž sú tí, ktorí
netúžia po majetkoch a po svetskej sláve, a keď ich majů, nezakladajů si v nich,
preto sv. Augustín hovorí, že chudobní duchom sů ponížení, Poníženosť však
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je základom mravcuky Kristovej. Posledné blahoslavenstvo je korunou dokona
lého života na zemi. Preto trpieť protivenstvo, opovrženie a potupu pre Krista,
je najvyššia blaženosť a radosť duše ludskej,

6. Kristus Pán varuje nás od najváčšieho nebezpečenstva viery a mravov,
t. j od falošných prorckov, ktorí prichádzajůk nám ako draví vlci
v ovčom růchu. Naoko učia pekne, ale lichotia pýche a náruživostiam Iudským,
a tak vedů do záhuby. u možno uviesť krásny nápis, nachodiaci sa v chráme
papradskom: „Ne te forte faciant lupi sub pellibus agni superbum — sit
vitae certa regula tuae.

Poučenie. Pán Ježiš na hare Blahoslavenství je krásnej podoby, mocný,
tichý a ponížený. Každý jeho pohyb je milý, lásku a hrdinského ducha dokazu
júci. Kolká radosť je pridržiavať sa takého vodcu. Poslůchajme jeho vznešené
slová a nasledujme ho!

S 15. Udalosti po kázaní na hore.

(Mat. 8, 1-—£; Lk. 7, 1—17; 36—50.)

I. Uzdravenie malomocného.Keď Ježiš dokonal všetky svoje reči,
sostúpil s hory, a šly za ním mnohé zástupy. I stalo sa, keďbol v jed
nommeste,hla, prišielta muž plný prašiny, a keďvidel Je
žiša, padol na tvár, prosil ho a riekol: ,„Pane, jestli chceš, móžeš ma
očistiť.“ [u Ježiš natiahol ruku, dotkol sa ho a riekol: „Chce m,
buď čistý! A hneďočistila sa mu prašina, A riekol mu Ježiš:
„FHlaď, aby si nikomu nepovedal; ale iď, ukáž sa kňazovi, a obetuj
dar za svoje očistenie, jako prikázal Mojžiš.“ Ale tým viac roz
nášala sa o ňom reč, až schádzaly sa mnohé zástupy, aby -hopočuly
a aby boly -uzdravení od svojich nemocí. On však odchádzal na
púšť a modlieval sa.

Potom vošiel Ježiš do Kafarnau ma. A keďpočul o ňom
stotník, poslal k nemu starších zo židov a prosil ho, aby
prišiel a uzdravil jeho sluhu, ktorý leží doma porazený a hrozne sa
trápi. Ví teda, keďprišli k Ježišovi, prosili ho snažne a riekli mu:
„Hoden je toho, aby si mu to preukázal, lebo miluje náš národ a
sám vystavil nám svnagogu. ledy Ježiš išiel s nimi. A keďuž bol
neďaleko domu, poslal k nemu stotník priatelov a riekol: „Pane,
neustávaj sa; lebo nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu.
Preto ani seba som nedržal za hodného ísť k tebe; ale riekni len
slovom, a uzdravený bude mój služobník. Lebo i ja som človek pod
mocou postavený; mám pod sebou vojakov, a poviem tomu: Id,



41

a ide; a inému: Poď sem, a prijde; a sluhovi svojmu: Sprav to,
a spraví Keď to počul Ježiš, divil sa, i obrátil sa a riekol
zástupom, ktoré ho nasledovaly: ,„WVeru,povedám vám, ani v Izraeli
nenašiel som tolkej viery. A keď sa navrátili domov tí, ktorí
boli poslaní, našli sluhu, ktorý bol chorý, zdravého.

II. Mládenecnaimský. [ stalo sa, potom išiel do mesta, ktoré sa
volá N ai m, a išli s ním jeho učeníci a velký zástup. A keďsa pri
bližovali k bráne mestskej, hla, vynášali mí tveho, jediného to
syna jeho matky, a tá bola vdova, a početný zástup ludu z mesta
šiel s ňou. Ktorů keď uzrel Pán, pohnutý milosrdenstvom nad ňou,
riekol jej: „Neplač!“ A pristúpil a dotkol sa már. "lí však, ktorí ho
niesli, postali. I riekol Ježiš: „M ládenče, povedám ti, vstaň!“
Tu posadil sa ten, ktorý bol zomrelý, a počal hovoriť, i dal ho
jeho matke. Vtedy všetkých pojala bázeň, velebili Boha a riekli:
Velký prorok povstal medzi nami a Bohnavštívil svoj lud. A roz
niesla sa o ňom táto reč po celom Judsku a po všetkom okolí.

IH.O ženehriešnici.[ prosil ho ktorýsi zfarizejov, aby jedol
u neho. A vošiel do domu farizejovho a uložil sa. A hla, žena,
ktorá bola v meste hriešnicou, jako zvedela,že stolujev dome
farizejovom, priniesla alabastrovnicu s masťou, a stala si zo zadu
u jeho nóh. A počala slzami máčať mu nohy autierala ich vlasmi
svojej hlavy a bozkávala mu nohy a masťou mazala. Keďto videl
farizej, ktorý ho bol pozval, povedal sám u seba a riekol: „Keby
tento bol prorokom, vedel by zaiste, kto a jaká je to žena, ktorá sa
ho dotýka; lebo je hriešnica.

Tu Ježiš ho oslovil a riekol mu: „Ši mone, mám ti niečo
povedať. A on riekol: „Učitelu povedz!"“„istý veritel mal dvoch
dlžíkov: jeden mu bol dlžen páťsto desiatnikov (asi 420 korún)
a druhý páťdesiat (asi 42 korůn). Keď nemali odkial zaplatiť,
odpustil im obom. Ktorýže ho teraz viac miluje?“ Odpovedal Šimon
a riekol: ,„Myslím, že ten, ktorému viac odpustil.“ A on muriekol:
„Dobre si súdil.“' "Tuobrátil sa k žene a riekol Šimonovi: „Vidíš

túto ženu? Vošiel som do tvojho domu, a nedal si mi vody na
nohy; kdežto táto slzami zmáčala mi nohy a svojimi vlasmi utierala.
Nedal si mi bozku. kdežto táto, odkedy vstůpila, neprestala mi
bozkávať nohy. Nepomazal si mi hlavu olejom: kdežto táto masťou
pomazala mi nohy. Preto ti povedám: Odpůšťajů sa jej mnohé
hriechy, lebo mnoho milovala. "Tu počali tí, ktorí spolustolovali,
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u sebe hovoriť: „Kto je tento, že i hriechy odpůšťa?“ On však
riekol žene: ,voja viera ti pomohla;iď v pokoji!

Poznámky, 1. Prašina, kucrá sa menuje i malomocenstvom, je hrozná
nemoc, rozšírená na Východe. Kto upadne do nej, býva pokrytý hnusnými
ranami a chrastami. Neskoršie rany sa začnů sbierať, čo zapričiňuje, že svaly
odpadajů od kosti, a ostáva holá kosť. Niekedy (zriedkavejšie) napáda najmá
koncové údy, ktoré počnů hniť a tiež odpadůvajů. Táto nemoc je nákazlivá,
preto malomocní musia byť © samote za osadou. Podla zákona Míojžišovho
nesmel sa uzdravený vrátiť medzi zdravých ludí, dokial ho kňaz písomne ne
prehlásil za zdravého. Malomocenstvo považuje sa za obraz hriechu.

2. Stotník z Kafarnauma, rímsky vojenskýdóstojník,bol velitelom
miestnej posádky, ktorý mal pod sebou sto chlapov. Keďže bol ešte pohanom,
nedržal seba za hodného predniesť prosbu Ježišovi, a prijať ho do domu svojho,
preto poslal starších, významnejších ludí zo židov.

3. Mestečko Naim, ležiace v Galilejsku na úpátí vrchu Hermonu,
bolo asi 40 km cesty juhozápadne od Kafarnauma. Mftvy neležal v rakvi, ale
len na márach, ovinutý plátnom, a preto mládenec lahko sa mohol posadiť. —
Dnes nachádza sa tam už len niekolko hlinených domov. Na mieste, kde Ježiš
vzkriesil mládenca, belie sa vkusne vystavená káplnka.

4. Na Východe stolovalo sa ležiačky na poduškách, súůcobrátení
hlavou k stolu. Nohy mávali bosé, lebo hmed, jako do domu vkročili, vyzuli
si obuv. Tamnosili na nohách len krpce, bez onuciek, pričomsa nohy zaprášily,
a preto, keď prišiel hosť, podali mu v nádobe vodu, aby si umyl nohy. Okrem
toho pozdravili ho bozkcm, a to bolo znakom priatelstva. A keď bol niekto
hosť vznešenejší, pomastili mu hlavu voňavým olejom, čo sa pokladalo za velků
úctu. Tak sa mal zachovať k Pánu i Šimon farizej v Kafarnaume, kde
asi býval, ale to neučinil.

5. Žena, ktorá bola v mestehriešnicou, bola Maria z Magdaly,
na brehu jazera Genezaretského,a preta sa volá Maria Magdalena, a
tak nie je totožná s Mariou, sestrou Martinou. Kedďže priniesla alabastrovnicu
s masťou, musela byť bohatá žena. Rastlinný olej nardový vyrábali v Indii a
preďávali draho jako najvzácnejšiu voňavku v nádobách z alabastru. Alabaster
(úbel) je biely a drahý kameň perlového lesku. Táto žena preukázala Spasite
Jovi velků (dokonalů) lásku, preto sa jej odpustily mnohé hriechy; a tým zas
Spasitel preukázal kajůcej žene nesmierné milosrdenstvo.

Poučenie.Maria Magdalenaje vzor pravého pokánia pre všetky
časy. Najdokonalejšou prípravou k sv. spovedi sů: viera, pokora, láska a lútosť.
Maj vždy na mysli, že ovocie hriechu je nepokoj a strach; ovocie pokánia a od
pustenia však pokoj a radost Ducha svátého.

V pohanskom stotníkovi máme vzor viery a pokory, keďpristupujeme k sv.
prijímaniu. Hovorme z čistého srdca: „Pane, nie scm hoden, abys“ vošiel
do príbytku mójho, ale riekni len slovom, a uzdravená bude duša maja!“
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S 16. Posolstvo Jánovo.

(Lk. 7, 17—35.)

Keď sa rozniesla o Ježišovi reč po celom okolí, to všetko
zvestovali Jánovi jeho učeníci.Tu zavolal Ján dvoch zo svo
jich učeníkov, a poslal k Ježišovi a riekol: „Vy si to ten, ktorý má
prísť, alebo iného očakávame?“ A keďprišli k nemu tí mužovia,
riekli: „Ján Krstitel poslal nás k tebe a riekol: Ty si to ten, ktorý
má prísť, a či iného očakávame?“ A v tú istů hodinu uzdravil mno
hých od neduhov a útrap a od zlých duchov, a mnohým slepým
daroval zrak.

Tedy odpovedal a riekol im: „Iďte, oznámte Jánovi, čo
ste počuli a videli: slepí vidia, kriví chodia, prašiví sa očisťujů,
hluchí počujú, mrtví vstávajů, chudobným sa ohlasuje evanjelium,
a blahoslavený je, kto sa nepohorší nado mnou. A keď poslovia
Jánovi odišli, počal hovoriť zástupom o Jánovi „Čo ste
vyšli na půšť vidieť? Trstinu vetrom klátenů? Alebo čo ste vyšli
vidieť? Človeka mákkými růchami odetého? Hla, tí, ktorí sú v nád
hernom odeve a v rozkošiach, sú v domoch královských. Alebo
čo ste višli vidieť? Proroka? Ano. povedám vám, i viac než pro
roka. Tento je to, o ktorom je písané: Hla, posielam svojho anjela
pred tvárou tvojou, ktorý pripraví tvoju cestu pred tebou. Lebo
povedám vám: Nieto váčšieho proroka medzi narodenými zo žien
nad Jána Krstitela; ale kto menším je v královstve Božom, váč
ším je nad neho. A všetok poslúchajúci ud i mýtnici, pokrstení
krstom Jánovým, uznali spravedlivosť Božiu; kdežto farizeji a
zbehlí v zákone pohfdli radou Božou, na úkor sebe samých, a ne
dali sa pokrstiť od neho.“

Tu povedal Pán „Komu teda prirovnám ludí z tohoto
pokolenia, a komu sů podobní? Podobní sú deťom, sediacim na ná
mestí a rozmlůvajůcim sa vospolok a hovoriacim: Pískali sme vám,
a neskákali ste; nariekali sme, a neplakali ste. Lebo prišiel Ján
Krstitel; nejedol chleba a nepil vína, a hovoriíte: Má diabolstvo.
Prišiel Syn človeka, jie a pije, a hovoríte: Hla, človek žráč a pijan
vína, priatel mýtnikov a hriešnikov. A můdrosť ospravedlnená je
skrze všetkých svojich synov..

Potom riekol „Všetko mi je odovzdanéod mójhoOtca.
A nikto nezná Syna. iba Otec; ani Otca nik nezná, iba Syn, a komu
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Syn bude chcieť zjaviť. Podte ku mne všetci, ktorí sa ustávate a
ste obťažení, a ja vás občerstvím. Vezmite na seba moje jarmo,
a učte sa odo mňa; lebo som tichý a pokorný srdcom, a najdete
odpočinok pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno
moje Iahké.

I prosil ho ktorýsi z farizejov, aby jedol u neho. A vošiel do
domu farizejovho a uložil sa.

Poznámky. 1. V Galilei panoval Herodes Antipas, syn toho Hero
desa, ktorý dal povraždiť mláďatká betlehemské. "Tento štvrťvladár žil so žencu,
menom Herodias, ktorá bola manželka jeho brata Filipa, ešte živého. To vy
týkal kniežaťu Ján Krstitel a pravil: ,„Nesmieš mať manželku svojho brata.
Preto ho dal uvázniť do žalára na hrade Machérunt, a bol tamvyše roka
zavretý. ent: hrad stál na skalnatej hore, která sa vypína východne oď Mřtve
ho mora 1160 m vysoko nad jeho hladinou. Vázenie jeho nemohlo byť prísné,
lebo jeho učeníci stýkali sa s ním, a prinášali mu zprávy o činnosti Ježišovej.

2. Ján Krstitel vedel o Pánu Ježišovi, že je slůbený Messiáš, ale
preto posiela učeníkev svojich k Ježišovi, aby títo na vlastné oči sa presveděčili,
že Ježiš je poslaný Messiáš, a to z úst Ježišových. Ježiš však neoďpovedá im
rovno, ale odvoláva sa na zázraky, ktoré práve vtedy bol vykonal, a ktoré Izaiáš
prorok budůcemu Messiášoví pripisuje.

3. Pán Ježiš vydáva Jánovi najskvelejšiesvedectvo, že je muž pev
"nej povahy, prisnych mravov a velkých milostí. On je najváčší prorok, ktorý
stojí na prielchu Starého a Nového zákona.

Poučenie. Každý kresťan má byť pevnej povahy, i kedby musel
trpieť za pravdu Kristovu. Nesmieme sa ostýchať vyjaviť svoje náboženské pre
svedčenie ani zo strachu ani z ludských ohladov, lebo potom i sami lahko ztra
time vieru.

8 17. Ježiš po druhýkrát v Jeruzaleme.

(Ján 5, 1—47.)

Bol sviatok židovský, a Ježišzasa šiel hore do Jeru
zalema. A je v Jeruzaleme ovčí rybník, ktorý sa menuje po židov
sky Betsaida a má páť pitvorov. V týchto ležalo velké množ
stvo neduživých, slepých, kulhavých, vychradnutých, ktorí očaká
vali pohyb vody. Lebo anjel Pána sostupoval občas do rybníka,
a voda sa pohýbala. A kto po pohnutí vody prvý sostůpil do
rybníka, ozdravel, čo by bol postavený v akejkolvek nemoci. A bol
tam istý človek, tridsaťosem rokov postavený vo svojej ne
moci. Keď toho Ježiš uzrel ležať a poznal, že už dlhý čas strávil,
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riekol mu: „Chceš byť zdravý? Odpovedalmu neduživý:
„Pane! Nemám človeka, ktorý by ma spustil do rybníka, keď sa
voda pobůúri,a 'kým ja prídem, druhý sostůpi predo mnou. Riekol
mu Ježiš: „Vstaň, vezmi si postel a chod! A hnedbol uzdravený
ten človek, i vzal postel a chodil.
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Prameň Siloecev Jeruzaleme.

A ten deň bola sobota. Riekli teda židia tomu, ktorý ool
uzdravený: „Sobota je, nesmieš si niesť postel. Odpovedal im:
„Ven, ktorý ma uzdravil, riekol mi: Vezmi si postel a choď. I opý
tali sa ho: „„Ktoje to ten človek, ktorý ti povedal: Vezmi si postel
a choď?' Ale ten, ktorý bol uzdravený, nevedel, kto to bol; lebo
Ježiš uchýlil sa pred zástupom, ktorý sa nachodil na tom mieste.
Potom Ježiš našiel ho v chráme a riekol mu: „Hla, vyzdravel si;
nehreš už viacej, aby sa ti niečo horšieho neprihodilo. Odišiel ten
človek a oznámil židom, že to bol Ježiš, ktorý ho uzdravil.

Preto žida prenasledovali Ježiša, že toto učinil
v sobotu. Ale Ježiš im odpovedal: „Mój Oiec až dosial účinkuje,
i ja účinkujem. Preto teda židia ešte viac hladeli ho zabiť, lebonielenžesoboturušil,lež|Bohanazývalsvojímotcoma činilsa
rovným Bohu, Od povedal teda Ježiš a riekol im: Veru, veru,
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povedám vám: Čokolvek Otec činí, to čini podobne i Syn. Otec
totiž miluje Syna, a ukazuje mu všetko, čo sám činí; a váčšie ešte
skutky od týchto ukáže mu, aby ste sa vy divili. Ba Otec ani ne
súdi nikoho, ale všetok súd oddal Synovi, aby všetci ctili Syna,
tak ako ctia Otca.Kto nectí Syna, nectí Otca, ktorý ho poslal.
Veru, povedám vám: Kto počúůva moje slovo a verí tomu,
ktorý ma poslal, má život večný a nepríde na súd) lebo prišiel zo
smrti do života. Veru, veru, povedám vám: Prichádza hodina, ba
už je tu, kedy mftvi počujú hlas Syna Božieho, a ktorí ho počujů,
budú žiť. Nedivte sa tomu, že prichádza hodina, keďvšetci,ktorí sú
v hroboch, počujúůhlas Syna Božieho, a pójdu tí, ktorí dobre činili

vzkriesení do života, tí však, ktorí zlé páchali, vzkriesení do sidA skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal, tieto skutky
vydávajů svedectvo o mne, že Otec ma poslal. Ba Otec,
ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne,a vy ste ani jeho hlasu
nikdy nepočuli, ani jeho obličaja nevideli. A jeho slovo nezotrváva
VOvás, poneváč vy neveríte tomu, ktorého on poslal. Nemyslite si,
že ja budem žalovať na vás u Otca; je, kto na vás žaluje, Mojžiš,
v ktorom vy nádej máte. No, keby ste verili Mojžišovi, i mne by
ste snádverili, lebo on o mnepísal; ale keď jeho písmam neverite,
jakože uveríte mojim slovám?“

Potom odišiel Ježiš za more Galilejské, kázal tam na roz
ličných miestach a uzdravoval nemocných.

Poznámky. 1. Toto bola druhá Velká noc verejnej činnosti Pána
Ježiša. Tu už celkom otvorene hovoril o velikom rozdiele Starého a Nového zá
kona, ako i o božstve svojom. Ježiš ospravedlňuje svoje pokračovanie a dokazuje
svoje poslanie od Otca. Tým však uvalil na seba hnev a nenávisť farizejov, ktorí
ešte viac hladeli ho zabiť.

2. Ovčí rybník bol na severnom svahu hory Morie. Menoval sa tak
od blizkej ovčej brány, ktorá stála na juhovýchodnej strane mesta; touto bránou
sa honil obetný dobytok do chrámu. Rybník bcl vymurovaný, a na spodku mal
žriedlo, z ktorého průdila liečivá voda, cbyčajne včas ráno. Okolo neho boly
kryté chodby pre nemocných.

3. Slovami: Nehreš už, aby sa ti neprihodilo niečo horšieho, Pán Ježiš
dosvedčuje, že je vševedůci, pretože zná tajnúůpríčinu nemoci, a že Boh trestá
niektoré hriechy nemocami telesnými.

Poučenie.Pán Ježiš zjavne dokázal svoje božské poslánie, a fari
zeji mu predsa neverili. Farizejský duchje: pýcha, zatvrdilosť duše a pokrytec

tvo.ChráňmesatohotoPoe



S 18. Ježiš opáť v Galilejsku.

(Mat. 12, 1—50.)

Ježiš po slávnostiach velkonočných pre zatvrdilosť farizejov
opustil Judsko, a vrátil sa zasa do Galilejska. Ale farizeji a
zákonníci išli za ním, aby ho pozorovali.

Za onoho času išiel Ježiš v sobotu cez siatiny, a jeho
učeníci, súc hladní, začali trhať klásky a jesť. Keďto videli farizeji,
riekli mu: „Hla, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu.
Tu on im riekol. „Nečítali ste, čo spravil David, keď bol
hladný, i tí, ktorí boli s ním? Ako vošiel do domu Božieho, a jedol
chleby predkladané, ktoré mu nebolo slobodno jesť, ani tým, ktorí
boli s ním, ale iba samým kňazom? A keby ste vedeli, čo je to:
Milosrdenstvo chcem a nie obetu, neboli by ste nikdy odsúdili ne
vinných. Lebo Syn človeka pánom je i soboty.

Vtedy podali mu majůceho diabolstvo, slepéhoi
nemého. a uzdravil ho, tak že hovoril a videl. I trnuly všetky zá
stupy a hovorily: „Či toto je syn Davidov?“' Keď to počuli farizeji,
riekli: „Tento nevyháňa diablov, leda skrze Belzebuba, knieža dia
bolské.“ Ale Ježiš vedel o ich myšlienkach, tedy riekol im:
„Každé královstvo proti sebe rozdvojené spustne, a žiadne mesto
alebo dom proti sebe rozdvojený neobstojí. A jestliže satan vy
háňa satana, rozdvojený je proti sebe; jako teda obstojí jeho krá
Jovstvo? A keďja skrze Belzebuba vyháňam diablov, vaši syno
via skrze koho vyháňajů? Preto oni budú vašimi sudcami. Ale keď
ja Duchom Božím vyháňam diablov, teda prišlo k vám královstvo
Božie. [Alebo jako móže niekto vojsť silnému do domu a pobrať
mu náradie, ak len najprv nesviaže silného, a potom až oberie mu
dom? Kto je nie so mnou, je proti mne; a kto neshromažďuje so
mnou, rozhadzuje.)

Vtedy oslovili ho niektorí zo zákonníkov a farizejov a riekli:
„Učitelu, chcemeod teba vidieť znamenie. Ktorý odpo
vedal a riekol im: „„Pokolenie zlé pohladáva znamenie, avšak nedá
sa mu znamenia,leda znamenieproroka Jonáša. Lebo jako
Jonáš bol v bruchu velrybinom tri dni a tri noci, tak bude Syn
človeka v srdci zeme tri dni a tri noci. Potom im riekol: „Keď
nečistý duch vyjde z človeka, chodí po miestach suchých,
hladá odpočinok a nenachádza. Vtedy hovorí: Navrátim sa do
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svojho domu, odkial som vyšiel. "Tu prijde a najde ho prázdny,
vymetený a ozdobený. Vtedy ide a vezme so sebou sedem iných
duchov, podlejších od seba, vojdů a prebývajů tam; a posledný
stav toho človeka býva horší od prvšieho. ak to bude i s týmto
pokolením ničomným.'“|

A keď ešte hovoril zástupom,hla, jeho matka a bratia
stáli vonku a chceli sa rozprávať s ním. Vtedy mu ktosi povedal:
„Ha tvoja matka a tvoji bratia stoja vonku a hladajů ťa. On však
odpovedal: „Kto je moja matka, a kto sú moji bratia? I natiahol
ruku na svojich učeníkov a riekol: ,„Hla, moja matka a moji bra
tia. Lebo ktokolvek plní vólu mójho Otca, ktorý je v nebesiach,
to je mój brat, i sestra, i matka.

Poznámky.1. rhanie kláskov na poli dosvedčujevelků chudobu
Krista Pána a jeho učeníkov. Keďišli po ceste (pravdepodobne od Kány sme
rom k mestu. Tiberias), nemali ničoho so sebou, a preto vymelňovali klásky a
jedli. Ale farizeji ani toho im nedopriali, lebo písmeno zákona bolo im viac, ako
milosrdenstvo voči hladujúcim.

2. Židia každý týždeň predkladali Bohu v ahráme 12 chlebov, ktoré odo
brali kňazi, keď sa kládly čerstvé. Predkladané chleby smeli jest len
kňazi. Keď David jedol z posvátných chlebov, velkcokňaz ho za to nepokarhal.

3. Farizeji potupili Krista Pána, ked hovorili, že má Belzebuba
(boh můch, ktzrého ctili v Akarone), a že skrze knieža diablov vyháňa diabol
stvá. Povedali to preto, aby udusili vieru hneď v zárodku u ludu. Na broznů
urážku Kristus cdpovedá nad mieru krotko. Najprv poukazuje na nesmysel ich
utrhačstva, potom však na to, jaké hrozné je to růhanie.

Poučenie. Vid me chudobu nášho Spasitela, ktorý nemal nijakého
majetku na tomto svete, lež živil sa tým, čo mu dobrí ludia dávali. Ale javí sa
u neho i velká poniženosť v tom, že trpel okolo seba farizejov, ktorí ho stále

pozorovali. 3. 9 4.5l

8 19. Ježiš káže na mori.7,
(Luk. 8, 4—15; Mat. 13, 24—-54.)

Jedného dňa vyšiel Ježiš z Kafarnauma, a posadil sa u jezera
Genezaretského. Tu shromaždily sa k nemu velké zástupy, tak že
vstúpil na lodku, sadol si, a všetok zástup stál na brehu. A počal
imhovoriť v podobenstvách.

Vedy riekol im Ježiš: „Vyšiel rozsievač rozsievať si se
meno; a keďrozsieval, jedno padlo vedla cesty, a pošliapalo sa,
a vtáci nebeskí pozobali ho. A iné padlo na skalu, a vzišlé uschlo,



49

pretože nemalo vlahy. A iné padlo medzi tínie, a spolu vzrastajúce
týnie udusilo ho. A iné padlo do dobrej zeme, a vzišlé prinieslo sto
násobnů úrodu.“ Keď to povedal, volal: „Kto má uši naslyšanie.
nech slyší.

Vu pýtali sa jeho učeníci, jaké to má byť podobenstvo? Kto“
rým on riekol: „Vám je dané znať tajomstvo královstva Božieho,
ale ostatným v podobenstvách, aby hladeli a nevideli, počuli, ale
nerozumeli.Tedy podobenstvo je toto: „Semenoje slovo
Božie. "lí však vedla cesty, to sů tí, ktorí počůvajů, ale potom pri
chádza diabol a vyníma im slovo zo srdca, aby uveriac neboli spa
sení. Ale na skale sú tí, ktorí keď počůvajů, s radosťou prijímajů
slovo, avšak nemajů koreňov; ktorí veria na čas, ale včas poku
šenia odstupujů. Ktoré však medzi tfnie padlo, to sú tí, ktorí po
čúvali, ale keď odídu, bývajů zahlušení starosťami a bohatstvami
a rozkošami života, a neprinášajů úrody. Kdežto to, čo do dobrej
zeme: to sú tí, ktorí keď počujú slovo, v dobrom srdci zachovávajů
ho a prinášajů úrodu v trpelivosti.

Iné podobenstvo predložil a riekol: „Podobné je královstvo
nebeské človeku,ktorý si zasial na rolu dobré semeno. Ale
kým ludia spali, prišiel jeho nepriatel, a prisial kú kola medzi
pšenicu a odišiel. A keď bylina vyrástla a vydala úrodu vtedy sa
objavil i kúkol. Tu pristůpili sluhovia hospodárovi a riekli mu:
„Pane, či si nezasial na svoju rolu dobrého semena? Kde sa vzal
teda kúkol?' I riekol im: „Nepriatelský človek to spravil.“' Tu
riekli mu sluhovia: „Či chceš, aby sme išli a posbierali ho?“ I po
vedal: „Nie. aby ste snáď pri sbieraní kúkola nevytrhali spolu
s ním i pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy, a v čas žatvy
poviem žencom: Posbierajte najprv kůkol a poviažte ho do snop
kov, aby sa spálil, pšenicu však shromaždite mi do stodoly.“

I pristúpili k nemu jeho učeníci a riekli: „Rozpovedz nám po
dobenstvoo kúkolina roli.“Ktorýodpovedalariekol im:
„Ten, ktorý rozsieva dobré semeno, je Syn človeka. A rola je svet;
dobré semeno však, to sú synovia královstva, kdežto kúkol sú sy
novia zlého. Nepriatel zas, ktorý ho zasial, je diabol. Žatva však
je skončenie sveta, a ženci sú anjeli. Ako sa teda kůkol sbiera a na
ohni páli, tak bude pri skončení sveta. Syn človeka pošle svojich
anjelov, a posbierajů z jeho královstva všetko pohoršenie, aj tých,
ktorí činia neprávosť, a vhodia ich do pece ohnivej. Tam bude
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plač a škrípanie zubeov. Vtedy spravedliví skvieť sa budů, jako
slnko, v královstve svojho Otca.

Iné podobenstvo predložil im a riekol: „Podobné je kralov
stvo nebeské zrnu horčičnému, ktoré vzal človek a zasial
na svoju rolu; ktoré je síce najmenšie zpomedzi všetkých semien,
ale keď vyrastie, váčšie býva od všetkých zelenín, ba býva stro
mom, tak že vtáctvo nebeské priletuje a prebýva na jeho vetvách.“

Iné podobenstvo im povedal: „Podobné je královstvo ne
beské kvasu, ktorý vzala žena a zapravila do troch mier múky,
kým neskyslo všetko.

Podobné je královstvo nebeské pokladu, skrytémuna roli,
ktorý keď človek najde, ukryje a od radosti nad ním ide a spredá
všetko, čo má, a kúpi tú rolu.

Opáť podobné je královstvo nebeské človeku obchodníkovi,
hladajúcemu dobré perly. A keďnašiel jednu drahocennů
perlu, odišiel a spredal všetko, čo mal, a kúpil ju.

Opáť podobné je královstvo nebeské sieti vlečnej, pu
stenej do mora a zahrnujúcej ryby zo všelikého druhu; ktorú, ked
sa naplnila, vytiahli, a sediačky na brehu vyberali dobré do nádob,
kdežto zlé hádzali von. Tak bude po skončení sveta. Vyjdú anjeli
a vylůčia zlých zpomedzi spravodlivých, a shodia ich do pece
ohnivej; tam bude plač a škrípanie zubov.“

I stalo sa, keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, prepustil zá
stupy a prišiel do svojej vlasti.

Poznámky. 1. Podobenstvo je taká reč (nie udalost), ktorá znázorňuje
nábožensků pravdu, a ktorá okrem svojho prvého smyslu má i hlbší význam.
—. Ježiš často hovoril k zástupom v podobenstvách, aby ud lahko chápal a
památoval si učenie jeho.

2. Pán Ježiš povedal na mori sedmoro podobenství o královstve
nebeskom, ktorým menuje učenie a dielo svoje, obyčajne však cirkev svoju.
Význam prvých dvoch podobenství rozpovedal sám Kristus Pán.

3. Slová: „uši na slyšanie“' znamenajů smysel pre vyššie veci.
Apoštolovia mali smysel pre vyššie veci, a k tomu aj dobrů vólu, a preto oni
pochopili učenie Kristovo. Mnohí z poslucháčov nemali tohoto smyslu, ani dobrej
vóle, a preto neporozumeli tomu, čo Kristus učil.

Poučenie, Šťastný človek, kto nachádza zálubu v učení Kristovom, a kráča
cestou, ktorá vedie do královstva nebeského.
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S 20. Ježiš vracia sa do Kafarnauma.

(Luk. 9, 57—62; Mat. 8, 23—27; 9, 18—26.)

Keď Ježiš videl velké zástupy okolo seba, kázal prejsť cez
more. Tu pristúpil jeden zákonník a riekol mu: „Učitelu,
pójdem za tebou, kdekolvek pójdeš.' I riekol mu Ježiš: „Líšky
majú skrýše a vtáctvo nebeské hniezda, ale Syn človeka nemá kde
hlavu sklonit.

A keď vstupoval na loďku, vstúpili za ním i jeho učeníci. A
hla, velká búrka povstalana mori, tak že sa loďka pokrývala
vlnami; on však spal. "Tu pristůpili k nemu jeho učenici, zobudili
ho a riekli: ,„Pane, zachráň nás, hynieme!“ I riekol im Ježiš: „Čo
ste bojazliví, maloverní?“ Vtedy vstal, rozkázal vetrom i moru,
a nastalo velké utíšenie. Ludia však divili sa a hovorili: Ktože je
tento, že rozkazuje i vetrom a moru, a poslúůchajů ho?

I stalo sa, keď sa Ježiš navrátil, prijal ho zástup; lebo všetci
ho očakávali. A hla, prišiel muž, menom J air, a ten bol predsta
veným synagogy, i padol Ježišovi k nohám a prosil ho, aby vošiel
do jeho domu; lebo jeho jediná dcéra, asi dvanásťročná,
skonávala.

I prihodilo sa, keďišiel, že ho zástupy tisly. A ktorási žena,
ktorá bola nemocná od dvanástich rokov, a vynaložila na le
károv všetku svoju živnosť, pristúpila od zadu a dotkla sa obruby
jeho růcha. Lebo riekla sama v sebe: Keď sa len dotknem jeho
rúcha, budem zdravá. I riekol Ježiš: „Kto sa ma dotkol?“ A keď
žena videla, že sa neutajila, so strachom prišla a padla pred ním, a
rozpovedala pred všetkým ludom, pre jaků príčinu sa ho dotkla.
A on riekol jej: „Důúfaj dcéro, tvoja viera ťa uzdravila, iď v po
koji.' [ bola uzdravená tá žena od tejže hodiny.

Keďešte hovoril, prišiel ktosi k predstavenémusynagogy
a riekol mu: ,„/Úvojadcéra umrela; neunúvaj ho.' Ale Ježiš,
keď počul tů reč, odpovedal otcovi toho dievčaťa: „Neboj sa; len
ver, a spomóže sa jej. “A keďprišiel do domu prednostovho a videl
pískačov a hulákajúci zástup, riekol: „(Odiďte, lebo neumrelo
dievča, lež spí.“ [ vysmievali sa mu, lebo vedeli, že umrelo. On
však vyhnal zástup, chytil dievča za ruku, volal a riekol: „Dievča,
vstaň!“ I navrátil sa mu duch a naskutku vstalo. A tento chýr
rozniesol sa po celej zemi.



Poznámky. 1. Ježiš neprijal toho zákonníka za učeníka svojho, lebo
poznal jeho smýšlanie, že len pre slávu svetsků a prospech pozemský chce
ho nasledovať. Keď mu Ježiš oznámil, že Syn človeka nemá, kde by hlavu
sklonil, na tieto slová hneď mu prešla chuť byť učeníkom Ježišovým. Tí, ktorí
dychtia po póžitkoch, nie sú súci za učeníkov Kristových.

2. Syn človeka tolko znamená, jako syn ludský, t. j. človek. Spasitel
tento názov, ktorý označoval jeho messiánske poslanie, velmi rád upotreboval,
pretože bol najskromnejší, a nepripúšťal nijakých prepiatych predstáv o von
kajšej sláve jeho.

3. Učeníci boli maloverní, pretože neverili, že Spasitel, i ked spí,
bedlí nad nimi. Nemali ešte úplnej viery, že Kristus, ako človek, je v jednej
osobe spolu i Boh, ktorý rozkazuje prirode. Lod ka na mcri je verným obra
zom cirkvi Kristovej; však už v katakombách bývala cirkev znázorňovaná
lodičkou, plávajůcou do pristavu večnosti. A bůrka predstavuje nám všetky
prenasledovania, ktoré Cirkev musí znášať po všetky veky, a z ktorých ju
Kristus vždycky vytrhne bez úrazu.

4, Predstavený aynagogy preto vclal Ježiša do svojho domu,
lebo vedel, že Ježiš liečieval ludi vkladaním rúůk alebo dotknutím.

5. Na Východe bola obyčaj (ešte i dnes), najímať si za peniaze ženy,
ktoré vykladaly a spevavo nariekaly nad mítvymi.

Poučenie.Chcešbyť učeníkom Kristovým? Tedy musíšsa zrieknuť
svetských radostí, a musíš mať na mysli, že len láska Božia ťa udrží v kruhu
Kristovom.

Keď nás zastihnů bůúrky duševné, t. j. pokušenia, modlimesa vrůcne
k Pánu Ježišovi a volajme: Pane, zachráň ma, lebo zahyniem! Zahynutie duševné
je na tomto svete najhroznejšie.

Smrť podla slov Kristových je len sen, po ktorom nasleduje život večný.
Památajme často na smrť, aby sme dobre skonali, a na blaženosť večnú, aby
sme ju obsiahli.

$21. Ježiš uvádza učeníkov v úrad apoštolský.
(Mat. 10, 1—42.)

Raz svolal Ježiš dvanástich apoštolov a poslal ich ká
z ať královstvo Božie.Potom im riekol: ,„Nemajte zlataani
striebra ani peňazí vo svojich opaskoch; nie kapsy na ceste, ani
dvoje oblečenia ani obuvi ani paličky, lebo hoden je robotník
svojho pokrmu. A do ktoréhokolvek mesta alebo mestečka vojdete,
dopytujte sa, kto je v ňom hodný, a tam zostaňte, kým neodidete.
A keď vojdete do domu, pozdravte ho a rieknite: Pokoj to
muto domu! A jestliže ten dom bude hoden, váš pokoj príde
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naň, ale jestli nebude hoden, váš pokoj navráti sa k vám. A kto
kolvek vás neprijme a nebude počúvať vašich rečí, ked vyjdete
von z domu alebo z mesta, straste ešte i prach so svojich nóh na
svedectvo proti nim.

Ďalej predpovedalim boje, keďriekol: „Hla,ja po
sielam vás, ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní jako hadi
a jednoduchí jako holubi. Ale varujte sa ludí, lebo vydajů vás
súdom a budú vás bičovať v svojich synagogách, ba vodení budete
pred vladárov a králov pre mňa, na svedectvo im a pohanom.
Ale keď vás vydajů, nerozmýšlajte, jako alebo čo budete hovoriť;
lebo bude vám dané v tů hodinu, čo máte hovoriť. Nie vy ste
totiž, ktorí hovorite, ale duch vášho Otca, ktorý hovorí vo vás.
A budete v nenávisti u všetkých pre moje meno, ale kto zotrvá až
do konca, ten bude spasený. Učeník nie je nad učitela, ani sluha
nad svojho pána. Dosť je pre učeníka. keď je jako jeho učitel, a
pre sluhu jako jeho pán. (Teda nebojte sa ich. Veďnič nie je skryté,
čo by nevyšlo na javo, a nič schované, čo by sa neprezvedeloj
A nebojte sa tých, ktorí zabíjajů telo, ale dušu nemóžu zabiť, aleradšejbojtesatoho,ktorýmóže| dušuitelozatratiťdopekla.

Nakoniecim povedal:„Každýkto ma vyzná pred uď
mi, i ja ho vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesách.
Ale kto ma zaprie pred luďmi, toho i ja zapriem pred svojím
Otcom, ktorý je na nebesách. Kto miluje otca alebo matku viac
než mňa, nie je mňa hoden; a kto miluje syna alebo dcéru nado
mňa, nie je mňa hoden. A kto neprijme svoj kríž a nenasleduje
mňa, nie je mňa hoden.[Kto najde svoju dušu, ztratí ju, a kto ztratí
svoju dušu pre mňa, najde juJKto vás prijíma, mňa prijíma, a kto
mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. A ktokolvek podá
nápoja jednému z týchto najmenších, čo len pohár studenej vody
pod menom učeníka: veru, povedám vám, neztratí svojej mzdy.“

I vyšli a chodili po mestečkách, zvestovali evanjelium a ká
zali: aby činili pokánie. A vyháňali mnohé diabolstvá, a mnoho
nemocných mazali olejom a uzdravovali.

Poznámky. 1. Pozdravenie: Pokoj tomuto domu, jako to mali vy
slovovať apoštolovia Kristovi, nebola len formula slušnosti, ale malo v sebe moc
udelevať dobrým Fudom pokoj, ochranu od zla a potešenie v zármutku. Kristus
Pán skutočne prišiel uviesť pokoj na zem, ale keďže všetci ludia nie sú dobrej
vóle, zlí budů prenasledovať dobrých.

2. Na Východe nosia sandály, črievice alebo len holé podošvy, které
si pripevnia na nohy remienkami, a preto sa im nohy snadno zaprášia a musia
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si ich často umývať. Strasenie prachu s nóh znamená, že všetka vina u nici
má ostať.

3. Olej, ktorý svieti a sýti, predstavuje nám osvietenie a radosť duše
skrze milost Božiu. Olej umenšuje bolesti a tak označuje uzdravenie. Tu
sa poukazuje na sviatosť posledného pomazania, ktoré dla snemu Tridentského
u sv. Marka nastinené a maznačené, od sv. Jakuba apoštola však odporúčané

a ohlásené bolo.
Poučenie.Každý kresťan a každá kresťanská rodina mohla by

nažívať v svátom pokoji, keby prijala do svojho príbytku Krista a jeho ducha.

S 22. Ján Krstitel sťatý.

(Mk. 6. 17—29.)

Herodes král bol poslal a z a jal J án a, a uváznil ho v žalári
pre Herodiadu, manželku svojho brata Filipa, lebo si ju vzal za
manželku. Ján totiž riekol Herodesovi: „Nesmieš mať manželku
svojho brata.“ A Herodias strojila mu úklady, a chcela ho zabiť,
ale nemohla, lebo Herodes obával sa Jána. Vedel, že je to muž
spravodlivý a svátý; i chránil ho, a na jeho slovo mnoho činil a rád
ho počúval.

A keď sa naskytol priíhodný deň, Herodes k svojim
narodeninám učinil velků večeru kniežatám a vojenským náčelní
kom i predným mužom z Galilejska. A keď vošla dcéra tejže He
rodiady a tancovala, a zalůbila sa Herodesovi i spolustolujúcim,
riekol král dievčaťu: „Pýtaj odo mňa, čo chceš, a dám ti.“ A za
prísahal sa jej: „Čokolvek budeš pýtať, dám ti, čo hneďi polovicu
mójho královstva.“ Ktorá vyšla von a riekla svojej matke: „Čože
mám pýtať?“ A tá riekla: „Hlavu Jána Krstitela.“

Tu zarmútilsa král; pre prísahuvšak a pre spolustolu
júcich nechcel ju zarmútiť, ale poslal strážnika a rozkázal priniesť
jeho hlavu na mise. I sťal ho v žalári, a priniesol jeho hlavu na
mise, a dal ju dievčaťu a dievča dalo ju svojej matke.

Keďto počuli jeho u čeníci, prišli a vzali jeho telo a položili
ho do hrobu.

Poznámky.1. Herodes Antipas bol synom HerodesaVelkého, ktorý
dal betlehemské mládatá pozabíjať. Herodes volá sa tu králom, pretože jeho
otec bol král, kdežto on bol už len štvrťvladárcm.

2. Východne od Mftveho mora vypína sa 1160 m vysoko nad jeho hladi
nou skalnatá hora, na ktorej stál opevnený zámok Machéront. Tam sa
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knieža Herodes oddával s času na čas rozmarilému životu, a tam skonal v skal
nom sklepení pod zámkom Ján Krstitel. Bolo to z jara pred treťou Velkou
nocou verejného pósobenia Pána Ježiša. Podla Jenrcnýma hrob jeho bol v Sa
marii, ale Julian Odpadlík spustošil jeho hrob a kosti rozhádzal.

3. Herodes nerozvažite prísahal, lebo už táto prisaha bola hriešna. On
sa mýlil, keď sa domnieval, že jeho prísaha viaže ho i k temu, aby spáchal
zločin, a preto bezdóvodne sa dovolával prisahy svojej.

4. Pre spáchaný zločinvšetkých troch zastihol trest Boží už i tu na
zemi. Herodesa pre jeho ukrutnosti Rimania svrhli s trónu a odohnali do vy
hnanstva, kde s Herodiadou biedne dckonal svoj život. Salome však, dcéra
Herodiady, podla tradície zahynula tak, že Iad sa preboril pod ňou a odťal
jej krk.

Poučenie.Zlosť móžetriumfovaťnad svátosťou, ale lenna čas a
zdanlive, lebo keď pravda vyjde na svetlo, ona sa skveje leskom nepominutel
ným. Sv. Jám Krstitel, muž najsvátejší, zomrel pre pravdu Božiu.

„Buď verný až do smrti, a dám ti korunu života. (Zjav. 2, 10.)

—E
8 23. Ježiš rozmnožuje chleby.

(Mat. 14, 13—-36; Mk. 6, 30—56; Luk. 9, 10—17; Ján 6, I—21.)

Keďsa apoštoloviana vrátili zo svojej apoštolskejcesty,
zvestovali mu všetko, čo vykonali a učili. On však riekol im:
„Poďte súkromne na pusté miesto, a trochu si odpočiňte. Lebo
mnohí boli, ktorí prichádzali a odchádzali, tak že nemali ani kedy
sa najesť. A keď počul Ježiš, že Ján Krstite! bol sťatý, odobral
sa odtial na lodke, a vzal si so sebou i apoštolov svojich a
o dišiel s nimi súkromne na pusté miesto, ktoré je pri Betsaide.
Keď sa to dozvedely zástupy, išly za ním, pretože videly zázraky,
ktoré konal na tých, ktorí boli nemocní. Vyšiel teda Ježiš na horu
a tam sedel so svojimi učeníkmi. A bola blízko Velká noc, sviatok
židovský.

Keď teda Ježiš pozd vihol oči a videl velký zástup, slu
toval sa nad nimi, lebo boli ako ovce, ktoré nemajů pastiera, a
počal ich učiť mnoho. A keď už bolo mnoho hodín, pristúpili jeho
učeníci a riekli: „Pusté je toto miesto, a už prišla hodina, rozpusť
ich, nech idú do najbližších osád a dedín, a nakúpia si pokrmov
na jedenie. A odpovedajůc riekol im: „Vy im dajte jest“ Filip
mu odpovedal: „Za dvesto desiatnikov (asi 180 korůn) chleba
nedostačí im, aby sa každému jednému len málo čo ušlo.“ Riekol
mu jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra: „Je tu
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jeden chlapec, ktorý má páť jačmenných dhlebov a dve ryby; ale
čo je to medzi tolkých?“ Tedy riekol Ježiš: „Kážte ludom posadiť
sa.' A bolo mnoho trávy na tomto mieste. | posadalo si mužov
počtom okolo páťtisíc.

Vu Ježiš vzal chleby a keď vykonalvdaky, rozdával
sediacim, a podobnei z rýb, kolko chceli. A keďsa nasýtili, riekol
svojim učeníkom: ,Posbierajte odrobinky, čo pozostaly, aby ne
zahynuly. I posbierali a naplnili dvanásť košov odrobinkami z páť
jačmenných chlebov, ktoré pozostaly tým, ktorí jedli. Keďteda ti
ludia videli zázrak, ktorý Ježiš učinil, hovorili: Toto je zaiste ten
prorok, ktorý má prísť na tento svet. Keď teda Ježiš poznal, že
chcú prísť, aby ho chytili a učinili králom, ušiel znova na horu on
samotný.

A keď sa zvečerilo, jeho učeníci sostúpili k moru. Ale more bůúrilosa od
velkého fučiaceho vetra, a lodku uprostred mora sem-tam hádzaly vlny; bol
totiž vietor protivný. u o štvrtej nočnej stráži prišiel k nim Ježiš a kráčal
po mori. A keď ho videli po mori chlodiť,nalakali sa a riekli: To je mátoha.
A od strachu kričali. No Ježiš hneď prehowucril k nim a riekol: „Zmužte sa;
ja som to, nebojtesal“ Tu odpaveďal Petera riekol:„Pane,keďsi to ty,
rozkáž mi priísť k tebe po vode.“ A on riekol: „Poď!"' I sostůpil Peter z luďky
a kráčal po vode, aby prišiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, zlakol sa:
a keď sa počal topiť, kričal a riekol: ,„„Pane,spomóž mi'' A Ježiš ihneď na
tiahol ruku, chytil hic: a riekol mu: „Maloverný, načo si pochyboval?' A keď
vstůpili na lodku, prestal vietlor. "Tu tí, ktorí boli na lodke, prišli, klaňali sa mu
a riekli: „Opravdu Syn Boží si'“ A keď sa preplavili, prišli do zeme Geneza
retskej.

Poznámky.1. Nasýtenie páťlisíc mužov na půšti, je pred
obrazom najsv. sviatosti Oltárnej. Pán Ježiš kázal posbierať odrobinky preto,
aby bc] zázrak tým nápadnejší, ked z piatich chlebov ostalo 12 košov odrobiniek.

2. Apoštolovia ani po zázračnomrozmnoženíchlebovneporozu
meli, že Ježišovi je všetko možné. Ich srdce nebolo ešte dostatočne <svietené,
aby poznali, že Pán Ježiš je pravý Boh. Nové zázraky, ktoré činil Ježiš, maly
ich poučiť o tom.

3. Vojaci rímski mali podelenů noc na štyri stráže. Každá trvala
3 hodiny, lebo každé tri hodiny zamieňaly sa vojenské stráže. Noc sa rátala
od šiestej večer do šiestej ráno. Štvrtá stráž počínala sa © troch zpolnoci;
v Palestine vtedy býva ešte tma i v lete. V tomto čase prišiel Ježiš k apoštolom.

4. Apoštolovia mysleli, že je to mátoha, t. j. strašid1o. Takí póverčiví
a neumelí boli ešte vtedy apoštclovia. Nevedeli, že niet strašidiel a mátoh.

Poučenie. Pán Ježiš rozmnožením chlebov učinil velký zázrak, ale pritom
dáva nám zázračný priklad svojejponíženosti,keď utiekcl pred ludskou
slávou na horu, aby sa tam medlil.
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DTa prikladu Pána Ježiša i my sa máme medliť pred jedlom, a poďakovať
sa Bohu za to, že nám dáva chlieb vezdajší.

Oči všetkých důfajúcich v tebe, Pane, a Ty v čas príhodný im dávaš
pokrm. (Žalm 144, 15.)

S 24. Ježiš prislůbi sviatosť Oltárnu.
(Ján 6, 22—70.)

Druhého dňa lud, ktorý stál za morom, videl, že nebolo tam
inej loďky, iba jedna, a že Ježiš nevošiel so svojimi učeníkmi do
lodi, ale že jeho učeníci sami odišli. Keď teda lud videl, že tam
Ježiša niet, ani jeho učeníkov,vstúpili na loďky a prišlido Ka
farnau maaa hladali Ježiša.A kedho našli za morom,riekli mu:
„Rabbi, kedy si sem prišiel?' Odpovedal im Ježiš a riekol: „Veru,
veru, povedám vám: HI adáte manie preto, že ste videli zá
zraky, ale že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Snažte sa dostať
pokrm, nie ktorý sa kazí, lež ktorý trvá do života večného, ktorý
Syn človeka dá vám, lebo tohoto spečatil Boh Otec. I riekli mu:
„Jakýže ty znak učiniš, aby sme videli a verili tebe? Naši otcovia
jedli mannu na půšti, jako je napísané: Dal im jesť chlieb s neba.
Tedy riekol im Ježiš: „„Veru, veru, povedám vám: Nie Mojžiš dal
vám chlieb s neba, lež mój Otec dáva vám pravý chlieb s neba.
Tedy riekli mu židia: „Pane, vždy nám dávaj toho chleba.“

Tu riekol im Ježiš: „Ja som chlieb života; kto pri
chádza ku mne, nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy
žížniť. No riekol som vám, že ste ma i videli, ale neveríte. WVtedy
reptali židia proti nemu, že riekol: Ja som chlieb života. Odpovedal
im Ježiš a riekol: „„Nereptajte medzi sebou. Nikto nemóže prísť ku
mne, iba keď ho priťahuje Otec, ktorý ma poslal. Veru, veru, po
vedám vám: Kto verí vo mňa, má život večný. Vaši otcovia jedávali
na púšti mannu a pomreli. Toto. je chlieb s neba sostupujúci, aby
neumrel, kto z neho budejesť. Ja som chlieb živý, ktorý som sostú
pil s neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť na veky. A
chlieb. ktorý ja dám, je moje telo svetu na živobytie.

Tedy sa dohadovali židia medziseboua riekli:„Jako
že nám tento móže dať jesť svoje telo?“ Preto riekol im Ježiš: „Veru,
veru povedám vám: Jestli nebudete jesť telo Syna človeka a piť
jeho krv, nebudete mať v sebe života. Kto jie moje telo a pije moju
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krv, má život večný, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Lebo moje
telo opravdive je pokrmom a moja krv je opravdive nápojom. Kto
jie moje telo a pije moju krv, prebýva vo mne a ja v ňom. Toto
je chlieb, ktorý s neba sostúpil; nie jako vaši otcovia jedávali
mannu a pomreli. Kto jie tento chlieb, bude žiť na veky. 'Voto po
vedal v synagoge, keď učil v Kafarnaume.

Tedy mnohí z jeho učeníkov, keďto počuli,riekli:
„Tvrdá je to reč, ktože ju móže počůvat?“ Ale Ježiš im riekol: „To
vás pohoršuje? Čo, keď uvidíte vstupovať Syna človeka ta, kde
bol predtým? Duch je, ktorý oživuje, telo nič neosoží; slová, ktoré
som vám ja hovoril, sú duch a život. Ale sú niektorí z vás, ktorí
neveria, preto som vám povedal, že nikto nemóže prísť ku mne,
leda mu je dané od mójho Otca.“ Odvtedy mnohí z jeho učeníkov
odišli zpiatky a viac už s ním nechodili.

Tedy riekol Ježiš ku dvanástim: „Či i vy chcete odísť?“
Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, ku komu pójdeme?Ty
máš slova života večného, a my sme uverili a poznali, že ty si
Kristus, Syn Boží.“

Poznámky. 1. Podla sv. Augustina hladali ludia Ježiša nie pre
dušu, ale pre telo. Oni starali sa len o telo, preto Spasitel ich napomlína, aby
sa starali viac o dušu, než o telo. Komu pracujeme, ten nám dáva chlieb, a preto,
jak si chceme zarobiť večne trvajúci chlieb, musíme pracovať Bchu, a nie svetu.

2. Pán Ježiš je opravdivý nebeský chlieb. Jako chlieb (pokrm) udr
žuje a rozmnožuje život, tak i Spasitel, ako prameň všetkého života, dáva, udr
žuje a rozmnožuje všetck život, a každý chlieb i manna je len jeho obrazom.
Poslucháči však mysleli len na život hmotný a na jeho hmotné udržovanie.

3. Slová Ježišove o požívaní nebeského pokrmu, t. j. o požívaní (prijimaní)
jeho tela, treba brať doslovne jako to doslovnebrali židia, uče
níci a apoštolovia jeho. Tu nie je reč o viere v PánaJežiša, lež o jedení
jeho tela, ktoré dáva v obetu, aby ludia večne žili. V inom pripade Spasitel by
bol musel povedať židom: Mýlite sa, tu je reč © viere v moju oscbu, a nie o sku
točnom požívaní mójho tela. — Avšak Kristus nielen že ich nevyrazil z ich
mienky, ale ich v nej ešte utvrdil. Inde vždy opravil mienku poslucháčov, keď
ho zle pochopili, a svoje slová vyložil jako na pr. Nikodémovi a Samaritánke.
Konečne nechá odisť mnoho učeníkov, a ponecháva to i na apoštolov, či chců
veriť v doslovný význam slov jeho alebo odísť s učeníkmi.,

Poučenie. Ku komu pójdeme? Poďme so svátými apoštolmi k Pánu
Ježišovi a ostaňme u neho na veky.
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8 25. Ježiš za hranicami galilejskými.
Primát Petrov.

(Mat. 15, 21—38; Mk. 7, 32—37; Mat. 16, 13—27.)

I. Žena kananejská."T'retieho roku učitelského úradu Ježiš nešiel
do Judska na slávnosť velkonočnů, pretože ho židia hladali na
smrť, ale chodil po Galilejsku. A keď Ježiš vyšiel odtial, odobral
sa na strany tyrské a sidonské.A hla, žena kananejská
vyšla z tých končín, volala a riekla mu: „Smiluj sa nado mnou,
Pane, Synu Davidov; moja dcérka ťažko sa trápi od diabolstva.
Ktorý neodpovedal jej ani slova. Tu pristúpili jeho učeníci, prosili
ho a riekli: „Prepusť ju, lebo kričí za nami.“ Ale on odpovedal a
riekol: „Nie som poslaný iba k ovciam potrateným z domu [Izrae
lovho. Ona však prišla, klaňala sa mu a riekla: „Pane, pomóž
mil“ Vtedy odpovedal Ježiš a riekol jej: „O ženo, velká je tvoja
viera; nech sa ti stane, jako chceš.“ A dcéra jej bola uzdravená od
tej hodiny.

JI, Uzdravenie hluchonemého,A opáť vyšiel z končín tyrských, a
prišiel cez Sidon k moru Galilejskému prostriedkom končín desia
tich miest. Tu priviedli mu hluchého a nemého, a prosili
ho, aby vložil na neho ruky. I vzal ho súkromne zo zástupu, vložil
mu svoje prsty do ušů, a posliniac ich dotkol sa mu jazyka, a po
hliadol k nebu, vzdychol a riekol: Effeta, to jest: otvor sa! A hneď
otvorily sa muuši, a rozviazal sa mu jazyk a hovoril správne. I pri
kázal im, aby to nikomu nepovedali. Ale čím viacej im prikazoval,
tým viac to ohlasovali a tým viacej sa divili a riekali: Všetko dobre
učinil: i hluchým dal slyšať i nemým hovoriť.

II. Nasýteniezástupu.V tých dňoch, keďzasa pristůpily k nemu
velké zástupy, a nemaly čo jesť, svolal svojich učeníkova
riekol im: „Lůto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajů pri mne
a nemajú čo jesť, a jestli ich rozpustím lačných domov, ustanů na
ceste, keďže niektorí z nich prišli zďaleka.“ I riekli nu učeníci:
„Kde teda vezmeme na půšti tolko chleba, aby sme nasýtili tolký
zástup? I opýtal sa ich Ježiš: „Kolko chlebov máte?“ A oni od
povedali: „Sedem, a málučko rybičiek. [| rozkázal zástupu, aby sa
uložili na zem. A vzal sedemchlebov i ryby, poďakoval, lámal a
podával svojim učeníkom, aby ich predkladali zástupu. I jedli všetci
a nasýtili sa; a čo zbývalo, z drobkov nabrali sedem plných košov.
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A tých, ktorí požívali, bolo štyritisíc mužov okrem žien a maluč
kých. I rozpustil ich.

IV. PrimátPetrov.Prišiel potom Ježiš do krajín Cezaree
Filipovej, a opýtal sa svojich učeníkov a riekol: „Za koho
mňa vydávajů ludia? Oni však riekli: „Jedni za Jána Krstitela,
iní zas za Eliáša; iní zasa za Jeremiáša aleoo za jedného z proro
kov.“ Vtedy riekol im Ježiš: „A vy za koho ma vydávate?“ Od
povedal Šimon Peter a riekol: „Ty si Kristus. Syn Boha ži
vého. Tu odpovedal Ježiš a riekol mu: ,,„Blahoslavený si, Simone,
synu Jonášov, lebo telo a krv (prirodzenosť ludská, rozum ludský)
nezjavily to tebe, ale mój Otec, ktorý je na nebesách. A ja ti po
vedám, že ty si Peter, a na túto skalu vystavím svojucirkev, a
brány pekelné ju nepremóžu. A tebe dám klůče od královstva ne
beského. A čokolvek sviažeš na zemi, bude svřazané i na nebesách;
a čokolvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané i na nebesách.'

A odvtedy počal Ježiš poukazovať svojim učeníkom, že treba
mu ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od zákonní
kov a od kniežat kňazských, a zabitým byť a tretieho dňa vstať
z mítvych. Potom im riekol: „Jestli kto chce za mnou isť, nech
zaprie sám seba, a vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto bude
chcieť zachrániť svoju dušu, tratí ju; kdežto kto ztratí svoju dušu
pre mňa, najde ju. Lebo čo je platné človekovi, keby celý svet
získal, a na duši svojej škodu trpel? Lebo Syn človeka prijde v
sláve svojho Otca so svojimi anjelmi, a vtedy odplatí každému
podla jeho skutkov.

Poznámky. 1. Kananejci boli pchania a od najstarších dób obývali
Palestinu. T y rus, niekdy bchaté a mocné hlavné mesto Fenicie, ešte i za času
Kristovho pod vládou rímskou bolo velmi významné mesto. Sidon (dnes

Saida) leží asi 40 km od mesta Tyrus na úpátí Libanonu(Na pamiatku pobytuJežišcvho vo Fenicii stojí pri východnej bráne Sidona v jednej zahrade káplnka,
nazvaná „La Cananea. 'urci premenili ju v mešitu mohamedánsku, a nazývajů
ju Zalusa, jak sa vraj tá žena kananejská volala. —

2. Cezarea Filipova ležala 40 km na sever od Betsaidyv póvab
nej a úrodnej krajine na úpátí Velkého Hermonu blízko prameňov Jordána.

"Prředtýmtoto mesto volalo sa Paneas, ale vladár Filip, syn krála Herodesa
Ukrutného, keď si hu zvolil za svoje sídlo, dal ho zváčšiť a zvelebiť nádher
nými stavbami, a na cslavu cisára Tiberia dal mu meno Cezarea. Keďže však
boly dve Cezaree, tůto pomenovali Filipovou.

3. Kristus je grécke slovo, a po slovensky tolko znamená ako „Po ma
zaný. V Starom zákone pomazaní bývali králi, kňazi a proroci, a tak menc
Kristus označuje, že je král, kňaz a prorok. Pomazanie, t. j. vyliatiz oleja ozna
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čovalo milosť Bož'u. Spasitel bol pomazaný, keď Duch sv. vylial na neho plnosť
svojich milostí.

4 Peter je grécke slovo; aramejsky znamená: Kéfa a po slovensky:
Skala. — Keď Peter vyznal božstvo Ježišovo, Ježiš mu prislúbil, že bude mať
v cirkvi prvé miesto a najvyššiu moc (primát — prvenstvo), a že mu dá
klúče královstva nebeského. Klúče znamenajů svrchovanů moc, lebo kto má
klúče, ten je pánom domu.

5. Brány pekelné sů pekelné sily, totiž zlí duchovia. Brána je naj
silnejšou čiastkou pevnosti, a tu stojí namiesto celéhc. hradu; teda: mocnosti pe
kelné so svojimi ludskými spojencami. Títo budů hladieť cirkev premócť, sboriť a
zničiť, ale cirkev bude stáť na skale, a tak bude silám pekelným víťazne odolá
vať a bude trvať až do skončenia sveta.

Poučenie. Biahoslavený človek, ktorý slovom i skutkami stále vy
znáva božstvo Ježiša Krista.

Opátovne hovor v sebe slová: Čo je platné človekovi,jako to hovo
rieval sv. lgnác z Loycly sv. Františkovi Xaverskému, keď tento ešte túžil po
svetskej sláve.

Kristus uvádza nás do školy sv. križa, ked nám ukladá trojaké
velké povinnosti: zaprieť seba samého, nosiť svoj kríž a verne nasledovať Krista
Pána.

S 26. Ježiš v Galilejsku. Premenenie Pána.

(Mat. 17, 1—26.)

Od Cezaree Filipovej putoval Pán Ježiš do Galilee. A po šie
stich dňoch vzal Petra a Jakuba a jeho brata Jána, a viedol ich osve
na vysokůhoru, a premenil sa pred nimi. A zaskvelasa
mu tvár ako slnko, jeho šaty však zbelely, jako sneh. A hla, zja
vili sa im Mojžiš a Eliáš, a shovárali sa s ním. Vu prehovoril
Peter a riekol Ježišovi: ,„Pane, dobre je nám tu byť, ak chceš,
spravíme tu tri stánky: Tebe jeden, Mojžišovi jeden a Eliášovi je
den. Kým ešte hovoril, hla, svetlý oblak zatienil ich; a hla, hlas
z oblaku riekol: „/Voto je mój milovaný Syn, v ktorom mám svoje
zalúbenie; jeho poslúchajte.“ Keďto učeníci počuli, padli na svoju
tvár a velmi sa báli. I pristůpil Ježiš a dotkol sa ich a riekol im:
„Vstaňte a nebojte sa!'“ A keď pozdvihli svoje oči, nevideli ni
koho, iba samého Ježiša. A keď sostupovali s hory, prikázal im
Ježiš a riekol: Nikomu nepovedzte o videní, kým Syn človeka ne
vstane z mítvych.
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A keďprišiel Ježiš k zástupu, pristúpil k nemu človek, pa
dol pred ním na kolená a riekol: „Pane, smiluj sa nad mojím sy
nom, lebo je námesačný a ťažko trpí; lebo často padá do
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ohňa a zhusta do vody. Priniesol som ho tvojim učeníkom, avšak
nemohli ho uzdraviť.““ Tu odpovedal Ježiš a riekol: ,„O, pokolenie
neverné a prevrátené, dokial mám byť s vami? Dokial vás mám
trpieť? Prineste ho sem ku mne.“I priviedli ho k Ježišovi. Du pýtal
sa jeho otca: „Jak dávno je tomu, čo sa mu to prihodilo?“ A on
riekol: „Od detinstva.“ A Ježiš muriekol: ,Ak móžeš veriť, všetko
je možné veriacemu. A hneďzvolal otec chlapcov a soslzami rie
kol: „„Verím, Pane, spomóž mojej nevere!' I ohriakol ho Ježiš a
vyšlo z neho diabolstvo, a chlapec bol uzdravený od tej hodiny.
Vtedy pristúpili učeníci tajne k Ježišovi a riekli: „Prečo sme ho my
nemohli vyhnať?“ Riekol im Ježiš: „„Pre svoju neveru, lebo veru
povedám vám: Jestliže budete mať vieru, jako horčičné zrno, ked
poviete tejto hore: prejdi odtialto tam: a prejde, a nič vám nebude
nemožným.“

A keď prišli do Kafarnauma, pristůpili tí, ktorí vyberali
poplatok, k Petrovi a riekli mu: „Či váš učitel neplatí chrámo
vého? Riekol: „„Platí.“A keď vstúpil do domu, predchytil ho Ježiš
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v reči: „Čo sa ti zdá, Šimone? Královia zemskí od koho berú po
platok alebo daň? Od svojich detí a či od cudzích?“ A on riekol:
„Od cudzích.“ I povedal mu Ježiš: „Teda dietky sú slobodné. Aby
sme ich však nepohoršili, iď k moru a hoďudicu; a tú rybu, ktorá
najprv vyjde, vezmi, otvor jej ústa a najdeš peniaz; ten vezmi, a
daj za mňa i za seba.

Poznámky. 1. Písmo sv. neudáva meno tej hory, na ktorej sa Pán Ježiš
prepodobnil,ale dla najstaršieho podania bola to hora T á bor, 10 km vý
chodne od Nazaretu. Vypína sa velebne z roviny do výše 823 m nadhladinou
jazera Genezaretského a opanuje celý kraj.

2. Jako prv pri nastůpení verejného úradu, tak teraz pri nastůpení umu
čenia Boh vydáva svedectvo o P. Ježišovi, a to pred jeho tnoma najvýtečnejšími
apoštolmi. Ukázal sa im, nie jaký bol v Tudskej podobe, ale jaký bude vo svojej
královskej sláve. — Sv. Peter, celý uveličený od radosti, zabudol na seba, keď
len tri stánky chcel spraviť. — Pri premenení Pána zjavil sa Mojžiš jakožto
prostredkovatel Starého zákona a Eliáš, hlava prorokov, aby dosvedčili apošto
lom, že v Pánu Ježišovi vyplnený je zákon i proroci.

3. Podla zákona Mojžišovho každý muž izraelský od 20. roku bol povinný
platiť daň chrámovů (dvojdrachmu — asi 1 kor. 80 hal.), ktorá bola ur
čená na potreby chrámu jeruzalemského. Ale jako deti králove neplatia dane,
tak ani Syn Boží nemal platiť chrámového, ktoré sa vlastne Bohu platilo. —
Statér bol grécky peniaz, ktorý platil dve dvojdrachmy; teda práve tolko, kolko
sa malo platiť za dve osoby. ýmto zázrakom chcel P. Ježiš sšte lepšie pre
svedčiť Petra o svojom božstve, a zaplatil daň len za neho, aby naznačil skut
kom jeho prednosť.

Poučenie. Slová sv. Petra: Pane, dobre je nám tu byť, najradost
nejšie móžeme povedať v chráme Božom pred prevelebnou sviatosťou Oltárnou.
„Blahoslavený človek, ktorý ma slyší, a ktorý bdie u mojich dvier každodenne,
a strežie na prahu mojich dvier.“ (Prís. 8, 34.)

V

8 27. Ježišova reč v Kafarnaume.
(Mat. 18, 1—35.)

V tů hodinu, keďJežiš zaplatil chrámové za seba i za Petra,
pristúpili 'k nemu učeníci a riekli: „Kto asi je váčším v královstve
nebeskom?“'[u zavolal Ježiš malučkého, postavilho
uprostred nich a riekol: Veru, povedám vám, ak sa neobrátite a
nebudete ako malučkí, nevojdete do královstva nebeského. Kto
kolvek teda uponíži sa, jako tento malučký, ten je váčším v krá
Jovstve nebeskom. A kto prijme jedného takého malučkého v mo
jom mene, mňa prijíma. Kto však pohorší jedného z týchto maluč
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kých, ktorí vo mňa veria, lepšie by mu bolo, keby sa mu mlynský
kameň zavesil na krk, a tak bol pohrůžený do hlbiny morskej.
Beda svetu pre pohoršenia! Musí to síce byť, aby pohoršenia prišiy;
avšak beda tomu človeku, skrze ktorého pohoršenie prichádza.
Hlaďte, aby ste nezapovrhli jedného z týchto malučkých, lebo po
vedám vám, že ich anjeli v nebesách vždycky vidia tvár mójho
Otca, ktorý je v nebesách.

Syn človeka prišiel spasiť, čo zahynulo. Čo sa vám zdá? Keď
niekto bude mať sto oviec a zablůdi jedna z nich, či nene
chá deváťdesiatdeváť v horách a nepójde hladať tů, ktorá zablú
dila? A keď sa mu podarí, že ju najde, veru povedám vám, že sa
raduje nad ňou viac, nežli nad deváťdesiatimi, ktoré nezablúdily.

Jestlisa prehreší proti tebe tvoj brat, iď a pokar
haj ho medzi sebou a ním samým. Ak ťa poslůchne,získal si svojho
brata. Jestli ťa však neposlůchne, priber si ešte jedného alebo
dvoch, aby v ústach dvoch alebo troch svedkov oostálo každé
slovo. Jestli ich neposlúchne, povedz cirkvi; a keď ani cirkev ne
poslůchne: maj ho ako pohan a mýtnik.

Vtedy pristúpil k nemu Peter a riekol: „„Pane, kolkokrát
zhreší mój brat proti mne, a mám mu odpustiť až po sedemkrát?“
Riekol mu Ježiš: „Nepovedám ti po sedemkrát, lež po sedemdesiat
sedemkrát. Preto podobá sa královstvo nebeské človeku královi,
ktorý chcelpočet klásť so svojimi sluhami. A keď
počal klásť počet, priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžen desať
tisíc hrivien. A keď nemal odkial zaplatiť; kázal ho jeho pán pre
dať, i jeho ženu i dietky i všetko, čo mal, a zaplatiť. Ale ten sluha
padol pred ním, prosil ho a riekol: Poshovej mi, a všetko ti zapla
tím. Tu pán slutoval sa nad týmto sluhom, prepustil ho, a dlh mu
odpustil.Avšak keď ten sluha vyšiel, našieljednéhozo
svojich spolusluhov, ktorý mu bol dlžen sto desiatnikov. I chytil a
hrdúsil ho a riekol: Zaplať, čo si dlžen! Tu padol jeho spolusluha
pred ním, prosil ho a riekol: Poshovej mi, a všetko ti zaplatím. Ale
ten nechcel, lež odišiel a hodil ho do žalára, dokial nezaplatí dlh.
Ale keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, velmi sa zarmútili
a prišli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. Vtedy
zavolal ho jeho pán a povedal mu: Sluho ničomný, všetok
dlh som ti odpustil, pretože si ma prosil; či si sa teda i ty nemal
smilovať nad svojím spolusluhom, ako i ja smiloval som sa nad te
bou? A jeho pán, rozhnevaný, vydal ho mučitelom, dokial by ne
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zaplatil celý dlh. Tak i Otec mój nebeský vykoná vám, jestli ne
odpustíte každý svojmu bratovi zo svojich sídc.

Poznámky. 1. Apoštolovia si predstavovali královstvo Kristovo jako rišu
svetsků. V tej chceli zaujímať vysoké postavenie, preto sa obávali o precrosť.
Ale Kristus ich poučil, že v královstve Messiášovom najváčší bude ten,
kto sa uponíži jako inalučkéceti.

2. Hrivna (talent) znamená vlastne tolko, jako fu-nt. Ludia z počiatku
nemali peňazí, ale zlato a striebro vážili na funty. Ale i tieto funty neboly u
všetkých národov nzvné; najbežnejšie boly: hrivna attická a sýrska. Hrivnaattická
platila na naše peniaze asi 6240 korůn, sýrska len asi 1200 korůn. Tu je reč
akiste o hrivnách attických, tak že by dlh toho sluhu obnášal asi 62,400.000korún:
je to teda velikánsky obnos, ktorý chudobný sluha nikdy nemóže zaplatiť. —
Toto podcbenstvo představuje nám velké dlhy našich hriechov, ktoré ani my
nikdy nevieme zaplatit, t. j. za svoje hriechy zadosť učiniť Bchu. — Desiatnik
platil asi 80 halierov, sto desiatnikov asi 80 korůn. Jak nepatrná urážka, ktorú
musíme znášať od ludí.

3. Podla starodávnehopráva veritel svojhodlžníka, ked tento ne
mohol platiť, smel dať,zavrieť, alebo i predať za otroka, a to i so žemou i s deťmi
4 s celým jeho majetkom.

Poučenie. Dve vlastnosti sú, kterými sa stávame učeníkmi Kristovými: to
je pokora, ktorů postavilPán Ježiš namiestopýchy svetskej,a milosrden
stvo, ktoré utlačuje v nás nenávisť a poanstychtivosť proti nepriatelovi.

$ 28. Ježiš ubiera sa do Jeruzalema.

Milosrdný Samaritán.

(Ján 7, 1—9; Lk. 10, 1—42.)

I. Ježiša jehoučeníci.Bol blízko židovský sviatok šiatro
vý. Vu riekli Ježišovi jeho bratia: „„Prejdiodtialto a iď do Judska,
aby aj tvoji učeníci videli tvoje skutky, ktoré konáš.“ Tedy riekol
im Ježiš: ,„Mój čas ešte neprišiel, ale váš čas je vždy hotový. Svet
nemóže nenávidieť vás; ale mňa nevávidí, lebo ja vydávam sve
dectvo o ňom, že jeho skutky sú zlé. Vy si choďte ta hore na tento
sviatočný deň; ale ja nejdem hore hneďteraz, lebo mój čas sa ešte
nenaplnil.“

( Keď-to-riekol] Ježiš, (om=sém)ostal ešte v Galilejsku, a vtedy
vy volil si k dvanástim apoštolomi 72 učeníkov, a poslal
ich po dvoch pred svojou tvárou do každého mesta a mestečka,
kde mal sám prísť. A riekol im: ,„Zatva je síce velká, ale robotní



(6

kov málo. Proste teda Pána žatvy, aby poslal robotníkovdo svojej
žatvy. Potom im dal podobné naučenie a napomenutie'jako prv
apoštolom, a nakonec im povedal: „Kto vás počůva, mňa počúva,
a kto vami pohfda, mnou pohfda, a kto innou pohída, pohřda tým.
ktorý mňa poslal“

Ji. MilosrdnýSamaritán.A hla, kedišiel Ježiš cestou do Jeruza
Jema na sviatočný deň, pristúpil k nemu zo zástupu jakýsi znalec
zákona, apokúšajúc ho riekol: ,„Učitelu, čo mám činiť, aby som
dosiahol život večný?“ On však mu vriekol:„Čo je písané v zákone!?
Jako tam čítaš?“ A on odpovedal a riekol: „Milovať budeš Pána
Boha svojho z celého srdca svojho, a z celej duše svojej, a zo
všetkej sily svojej, a zo všetkej mysli svojej, a bližného svojho, jako
seba samého.“ I riekol mu Ježiš: „Dobre si povedal: to čiň, a
budeš žiť.' Ale ten chcel ospravedlniť seba a riekol Ježišovi: „A
kto je mój bližný?

To Ježiš pochytil a riekol: „Akýsi človek sostupoval z Jeru
zalema do Jericha a upadol medzilotrov, ktorí ho i olůpili,

.

ýi 8) n


E Od
Cesta z Jeruzalema do Jericha.

a keď ho pokryli ranami, odišli a nechali ho polomftveho. I priho
dilo sa, že ktorýsi kňaz sostupoval tou istou cestou, a ked ho



videl, prešiel. Podobne i levít, keď bol pri mieste a videl ho,
prešiel, Ale istý Samaritán cestujúci prišiel k nemu, a kedho videl,
milosrdenstvom bol pohnutý. I pristůpil k nemu, obviazal jeho rany,
nalial na ne oleja a vína a vyložil ho na svoje dobytča, zaviedol
do hospody a postaral s o neho. A druhého dňa vyňal dva de
siatniky, dal ich hospodskému a riekol: „Maj o neho starosť, a
čokolvek viac vynaložíš, keď pójdem nazpát, ja ti to nahradím.
Kto z týchto troch zdá sa byť bližným tomu, ktorý upadol medzi
lotrov?“ A on riekol: „/en, ktorý mu preukázal milosrdenstvo.“
Í riekol mu Ježiš: „Iď, i ty čiň podobne!“

II. Mariaa Marta. A stalo sa, keď išli, že vošiel do istého me
stečka, a jakási žena, menom M arta, prijala ho do svojho domu.
A tá mala sestru, menom M ariu, ktorá i sedela u nóh Pánových
a počúvala jeho reč. Ale Marta zamestnávela sa hojnou obsluhou;
ktorá postálaa riekla: „Pane, nedbáš na to, že moja sestra nechala
ma samu posluhovať? Povedzjej, aby mi pomáhala.“ A Ježiš odpo
vedal a riekol jej: „Marto. Marto, starostlivá si a trůdiš sa pre
mnohéveci, ale jedno je potrebné. Maria najlepšiučiastku
si vyvolila, ktorá jej nebude odňatá.“ <

Poznámky. 1. Pán Ježiš ustanovil 72 učeníkov práve tak, jako
predtým 12 apoštolov, lenže s menšou mocou a hodnostou. Nástupníci apoštolov
v moci a hodnosti sú biskupi, nástupníci učeníkov sů kňazi. Účel ich poslania
bol: pripraviť ludí na prichod Spasitela, ktorý pricháďzal za nimi. Po dvoch ich
poslal pre vzájomnů pomoc a ku vzájemnému potešeniu a povzbudeniu. -—Úloha,
ktorů Spasitel učeníkom svojim dal, bola velmi dóležitá a ťažká. Preto hovorí
sv. Augustín: „Kazatel sv. evamjeliazaslůži, aby ho poslucháči živili. Tým
však sa mu dokonale neodmenia, lebo on im dáva zlato, a oni jemu seno.

2. Zákonníci hádali sa vtedy o tej otázke, kto je ich bližný. Oni
mysleli, že len príslušník vyvoleného národa je ich bližný, a privrženci ostatných
pohanských národov sů im cudzinci, ktorých slobodno nenávidieť (zvlášť nená
videli Samaritánov). Ale Spasitel poučil zákonnika, že každý človek (schválne
neudáva, či to bol žid alebo pohan) je naším bližným, ktorému v čas potreby
a nůdze máme prispieť na pomoc.

3. Kňaz a levita, keď vykonali služby božie, išli z Jeruzalema do
Jericha, lebo to bolo kňazské mesto. Levíti, tak zvaní po svojom praotecvi Levim,
boli služebníkmi a pomocníkmi kňazov pri službách Božích.

4. Cesta od Jeruzalema do Jericha trvá 6—7hodín a vedie
medzi skalami, priepasťami a halými kopcami. V jaskyniach a roklinách číhali
na pocestných lůpežníci a mnohých tam ubili. Táto cesta ešte i dnes je chro
žovaná tamojšími lůpežníkmi (beduini —=kočovný arabský kmen). Celé okolie
Jericha, niekdy raj Palestiny, je dnes holá pustatina, a okrem jedinej hospody
neni tam až do Betánie podnes Tudského obydlia.
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5 Mestečko, do ktorého vošiel Ježiš, volalo sa Betánia a ležalo asi
hodinu cesty od Jeruzalema. Tam býval Lazar, priatel Ježišov, a jeho sestry
Maria a Marta. Spasitel, ustatý od cesty, častejšie si odpočinul u tejto nábožnej
rodiny, kde ho vždy s milou pohostinnosťou prijali. — Maria však, o ktorej
sv. evanjelium rozpráva jako o osobe velmi dokonalej, nemá sa stotožňovať
s Mariou Magdalenou, ktorá pochádzala z Galilejska z mesta Magdaly,

6. Spasitel nekarhá pilnosť a pohostinnosť Martinu, ale prilišnú starost
livosť a pohrůženosť, s ktorou svoju prácu konala, tak že pritom celkom za
nedbávala počůvať slovo Božie. — Marta nám predstavuje život činný vo
svete, Maria však život rozjímavý, duchovný, ktorý sa obyčajne v kláštoroch
vedie. Tamten je dobrý, tento. je lepší, ale človek mlá si ten vyvoliť, ku ktorému
ho Boh povoláva.

Poučenie, Pán Ježiš aj dnes posiela pred sebou učeníkov, t. j kňazov
a misionárov, a prichádza sám s milosťousvojou, a volí si pribylok v duši
našej. Dbajte na to, aby ste boli hodní tohoto prichodu!

Buď i ty milosrdnýSamaritán,a učiň každémumilosrdenstvo.
Keďže podla slov Kristových jedno je potrebné, človek má mať len jednu

starosť:aby totiž spasil dušu svoju.

5,29. Ježiš v Jeruzaleme o sviatkoch šiatrových.

(Ján 7, 10—53; 8, 1—-59.)

Keď Ježišovi učeníci odišli do Jeruzalema, vtedy i sám išiel
hore na sviatočný deň; nie však zjavne, ale jakoby úkrytkom.
Hladali ho teda židia na sviatočný deň a hovorili: „Kdeže je
ten? A bolo mnoho vravy o ňom v zástupe, lebo jedni hovorili,
že je dobrý; iní zas hovorili: Nie, ale svádza zástupy. Alc nikto
nehovoril o ňom verejne zo strachu pred židmi. A až o polovici
sviatkov išiel Ježiš do chrámu a učil, a mnohí uverili v neho.

Ježiš potom odišiel na horu Olivovů. A o svitaní zasa prištel do chrámu
a všetok ud prichádzal k nemu; i sadol si a učil ich. "Tu zákonníci a furizeji
priviedli ženu cudzoložnů, a postaviliju na prostreda riekli mu:
„Učitelu, Mojžiš nám v zákone rozkázal takéto ukamenovať. Čo teda povieš
ty?' A toto mlu povedali na pokušenie, aby ho mohli obžalovať. Ale Ježiš
sklonil sa dolu a písal prstom na zemi. No keď neprestávali vypytovať sa ho,
pozdvihol sa a riekol im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí na ňu
kameňom. A znova sa sklonil a písal na zemi. Keď to počuli, vychádzali jeden
po druhom, počnůc od starších, a Ježiš zostal sám a žena, ktorá stála v prostried
ku. Tu Ježiš pozdvihol sa a riekol jej: „Ženo, kde sú tí, ktori ťa obžalovali?
Nikto ťa neodsúdil?“ Ktorá riekla: „Nikto, Pane.' I riekol Ježiš: „Ani ja ťa
neodsúdim. Iď, a už viac nehrešl“
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Tedy Ježiš znova hovoril k farizejom a riekol: „Ja
som svetlo sveta. Kto nasleduje mňa, nechodí po tme, lež bude mať
svetlo života. (I riekli mu farizeji: „Ty vydávaš svedecívo sám o
sebe, svedectvo tvoje nie je pravdivé.“ Ježiš odpovedal a riekol im:
„Ja som, ktorý vydáva svedectvo sám o sebe, ale svedectvo vy
dáva o mne i Otec, ktorý ma poslal.“ "ledy riekli mu: „Kde je tvoj
otec?“ Ježiš odpovedal: „Ani mňa nepoznáte, ani mójho Otca; keby
ste mňa znali, znali by ste snáď i mójho Otca.“ [ riekli mu:
„Kto si ty? Riekol im Ježiš: „Počiatok, ktorý aj hovorímvám.
Jestli vytrváte pri mojej reči, budete opravdu mojimi učeníkmi, a
poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.“ Odpovedali mu: „Semeno
Abrahámovo sme a nikdy nikomu sme neslúžili; jakože ty hovoriš:
Budete slobodní.“ Odpovedal im Ježiš: „Veru, veru, povedám vám.
že každý, kto pácha hriech, je sluhom hriechu. Ale sluha nezostáva
v dome na veky, kdežto syn zostáva na veky. Keď teda Syn vás
vyslobodí, budete opravdu slobodní. Ale keď ja hovorím pravdu,
neveríte mi)

Zidia neporozumeli jeho reči, a preto im povedal:
„Kto z vás obviní ma z hriechu? Keď vám hovorím pravdu, prečože
mi neveríte? Kto je z Boha, počůva slová Božie; vy preto nepočú
vate, lebo nie ste z Boha.“UTu odpovedali židia a riekli mu: „Či
my nehovoríme dobre, že si ty Samaritán a máš diabolstvo?“ Ježiš
odpovedal: „Ja nemám diabolstva, ale ctím Otca svojho, a vy ste
ma zneuctili. No, ja nehladám vlastnej slávy; jesto, kto hladá, a
bude súdiť. Veru, veru, povedám vám: Jestli kto zachová moju
reč, neuvidí smrti na veky.' Tu riekli židia: „/eraz sme poznali,
že máš diabolstvo. Abrahám umrel i proroci, a ty hovoríš: Jestli
kto zachová moju reč, neokúsi smrti na veky. Či si ty váčší, nežli
náš otec Abrahám, ktorý umrel? I proroci pomreli. Kým činíš sám
seba?“ Ježiš odpovedal: ,„Abrahám, váš otec, zaplesal, že uvidí mój
deň: i videl a zaradoval sa.“ u riekli mu židia: „Páťdesiat rokov
ešte nemáš, a Abraháma si videl?“ Riekoi im Ježiš: „Veru, veru,
povedám vám: Ja som prv, nežli bol Abrahám.“ Tedy dvíhali ka

mene, a hádzali na neho: ale Ježiš sa kryl a vyšiel z chrámu“
Poznámky. 1. Slávnosť,či sviatok stánkový (šiatrový) ročne sa

odbýval za 7 dní, od 15.-——23.dňa v mesiaci Tišri (v októbri). Ustanovený bol
na pamiatku toho, že židia bývali v. stánkoch, čili pod šiatrami na půšti, a kládly
sa obety na podakovanie za prevedenů žatvu. V ósmy deň, ktorý ku sviatku
sa pojil ako zvláštna slávnosť, obetovaly sa krvavé obety za hriechy. Pcsledný
deň sviatku bol najslávnejší; vtedy kňaz načieral vodu z prameňa Siloe a lial ju
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na oltár na znak radosti, pri čom sa spievala pieseň Izaiášova: „Načierať
budete s radosťou zo žriediel Spasitelových. (12, 5.)

2. Pán Ježiš vo svojej reči vydával sa za Syna Božieho,a ho
voril o sebe, že je svetlem sveta; t. j. prameňom nadprirodzeného života, jako je
prirodzené svetlo prameňom viditelného sveta. Ale židia neverili v jeho božstvo,
a neuznali jeho učenie za božské, pretože boli natolko zkazení hmotárstvom, že
Ježiša ani len počůvať nemohli.

3. Židia nenáviďeli Pána Ježiša,a z nenávisti dvihali na neho ka
mene, ktoré boly tam navozené, keďže vtedy ešte dostavovali chrám. Táto časť
sv. evanjelia, jak chceli židia Spasitela usmrtiť, číta sa v piatu nedelu póstnu
(„„Smrtnánedela). Na pamiatku, že Ježiš sa skryl, je od tej nedele až do Vel
kého piatku kríž oltárny zahalený fialovým růúškorn.

Poučenie. Podla slov Kristových kto je z Boha, totiž kto je úprimne
oddaný Bohu, pozná, že Kristus je Syn Boží a že kresťanské učenie je božské.

Památujmesi slová Pána Ježiša a nezabůdajmena ne nikdy: „Ja

som svetlo sveta. Kto nasleduje mňa, nechodí po tme.“ (Ján 8, 12.)

$ 30, Uzdravenie slepého od narodeníia.

(Ján 9 1-41.)

pého od narodenia. A jeho učenícispýtali sa ho: „Učitelu,
kto zhrešil, tento a či jeho rodičia, že sa narodil slepý? Ježiš od
povedal: „Ani tento nezhrešil, ani jeho rodičia, ale aby sa zjavily
na ňom skutky Božie.“ A keďtoto povedal, spravil za sliny blato,
i pomazal mu oči blatom, a riekol mu: „Iď, umy sa v rybníku
Siloe.' Odišiel teda a umyl sa, i prišiel vidiaci.

Súsediateda a tí, ktorí ho prv vídali, že bol žobrá
kom, hovorili: „Či je to nie ten, ktorý sedával a žobral?“ Jedni ho
vorili: Áno, on je to; iní zasa: Na žiadon pád, ale je mu podobný.
On však povedal: „Ja som to. Tedy mu riekli: „Jakože sa ti otvo
rily oči?“ Odpovedal: „Ten človek, ktorý sa menuje Ježiš, spra
vil blato a pomazal mi oči, a riekol mi: Iď na rybník Siloe a umy
sa. A išiel som, umyl som saa vidím.“ A riekli mu: „Kdeže je ten?“
Riekol: „Neviem.“

Priviedli toho, ktorý býval slepý, k farizejo m. A ono bola
sobota, ked Ježiš urobil blato a otvoril mu oči. Znova sa ho teda
pýtali farizeji, jakým činom prehliadol. A on im povedal: „Položil
mi blato na oči a umyl som sa, a vidím.“ Tu hovorili niektorí z
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farizejov: „„[ento človek, ktorý nezachováva soboty, nie je od
Boha.' Druhí zasa povedali: „Jako móže hriešny človek robiť ta
kéto divy?“ I povstala roztržka medzi nimi. Riekli teda opáť sle
pému: „Čo ty hovoríš o ňom, pretože ti otvoril oči?“ A on riekol:
„Je prorok.“

[ neverili židia o ňom, že bol slepý a že prehliadol, až po
volali rodičov toho, ktorý prehliadol, a opýtali sa ich a
riekli: „Tento je váš syn, o ktorom vy hovorite, že sa narodil slepý?
Jakože teda teraz vidí? Odpovedali im jeho rodičia a riekli:
„Vieme, že tento je náš syn a že sa narodil slevý, ale jakým činom
teraz vidí, nevieme; alebo kto mu otvoril oči, my nevieme. Jeho sa
opýtajte, je dospelý, nech sám hovorí za seba.

Zavolali teda znova toho človeka,ktorý býval slepý,
a riekli mu: Vzdaj chválu Bohu! My vieme, že ten človek je
hriešnik. Ale on im riekol: „Či je hriešnik, neviem; to jedno viem,
že som bol slepý a teraz vidím.“ Tedy mu riekli: „Čo ti urobil?
Ako ti otvoril oči?“ Odpovedal im: „Už som vám povedal, a po
čuli ste; načo chcete znova počuť? Či snáď i vy chcete byť jeho
učeníkmi?“ [ zlorečili mu a riekli: „/Vy si buď jeho učeníkom, my
sme učenici Mojžišovi. My vieme, že Mojžišovi hovoril Boh, ale
o tomto nevieme, odkial je. Odpovedal ten človek a riekol im:
„Veď je to podivné, že vy neviete, odkial je, a otvotil mi oči. A
predsa vieme, že Boh hriešnikov nepočuje; ale toho vyslyší, kto
mu slúži a plní jeho vólu. Od veku nebolo slýchať, že by kto bol
otvoril oči slepému od narodenia. Keby tento nebol od Boha, nič
by nemohol spraviť.“ Odpovedalia riekli mu: ,„Všetok si sa v hrie
choch narodil, a ty nás budeš učiť?“ [ vyhodili ho von.

Počul Ježiš, že ho vyhodili von, a keď ho našiel, riekol
mu: „Veríš ty Syna Božieho?“' On odpovedal a riekol: „Kto je to,
Pane, aby som uveril v neho?“ "Tu riekol mu Ježiš: Však si ho
videl, a ten, čo s tebou hovorí, to je on. Odpovedal človek a rie
kol: .„Verím, Pane. A padol na zem a klaňal sa mu.

Poznámky. 1. Siloe je 16 m dlhá a 5 m široká kotlina na úpátí vrchu
Siona v údolí Cedncn. Tento rybník dostával vodu cez jeden vymurovaný kanál,
ktorý bol spojený skrze skalný tunel s iným prameňom.

2. Slepý od narodenia obdržal od Spasitela dvojaký zázrak: te
lesný a duchovný, aby sa ukázal súd Boží, že ponižení a neučení ludia poznali
tajomstvá Božie, kdežto učení farizeji ich neprijali a neuznali.

3. R obi ť blato, zdalo sa farizejom, že je to narušenie soboty. Tým
však dokázal Kristus Pán, že jako Svn Boží je pánom soboty.



4, Rodičia slepého odpovedalinepriamo,pretože sa báli židov. Lebo
tito sa už boli sriekli, že vyobcujů zo synagogy každého, kto uzná Ježiša za
Krista (Messiáša).

Poučenie. Moc božská PánaJežiša upevňuje nás vo viere, ale aj po
tešuje v každodennom živote, lebo nič nie je nemožňé u Boha. Padnime i my na
kolená a volajme: „„Verím, Pane!“

8 31. Ježiš chodí po Judei.
(Ján 10, 1—16; Luk. 11, 1—13; 12, 1—21; 13, 3—9.)

I. Ježišdobrýpastier.Keď Ježiš počul, že vysoká rada vyobcovala
slepéhozo synagogy,povedal podobenstvo o dobrom
pastierovi a o nájomníkovi.Ježiš teda riekol im: „Ja som
dobrý pastier. Dobrý pastier dáva svoj život za svoje ovce.
Ale nájomník a ten, kto nie je pastierom, komu ovce nie sú jeho
vlastné, keďvidí prichádzať vlka, opůšťa ovce a uteká, a vlk chytá
a rozháňa ovce. Ale nájomník uteká preto, že je nájomníkom a ne
záleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier a poznám svoje, a moje
poznajů mňa. Jako mňa zná Otec, i ja znám Otca,a život svoj po
ložím za svoje ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tejto ovčiarne;
i tie mám priviesť, a budů počůvať mój hlas; a bude jedna ovčiareň
a jeden pastier.“

II. ModlitbaPána. [ stalo sa, keďsa na istom mieste modlil, ako
prestal, riekol k nemu ktorýsi z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás
modliť sa jako i Ján naučil svojich učeníkov.“ A on riekol im: Vy
sa teda takto budete modlievať: Otče náš, ktorý si na nebe
sách, posváť sa meno tvoje. Príď královstvo tvoje. Buď vóla tvoja,
jako na nebi, tak i na zemi. Chlieb náš vozdajší daj nám dnes. A
odpusť nám naše viny, jako i my odpůšťame našim vinníkom. A
neuvod nás v pokušenie. Ale zbav nás od zlého.

IH. Podobenstvoo priatelovi, Potom povedal im toto podo
benstvo: „Kto z vás bude mať priatela, a pojde k nemu o pol
noci a povie mu: Priatelu, požičaj mi tri chleby; lebo mój priatel
prišiel ku mne z cesty a nemám mu čo predložiť. A ten by odpo
vedal zvnútra a riekol: Nebuď mi na ťarchu; dvere sú už zatvo
rené a moje dietky sú už so mnou v ložnici; nemóžem vstať a dať
ti. A jestli ten ďalej bude klopať, povedám vám, že keďi nevstane
a nedá mu preto, že mu je priatelom, však predsa pre jeho neod
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bytnosťvstane a dá mu,kolko potrebuje.[japovedásm vám:
Pýtajte si, a dá sa vám; hladajte a najdete; klopajte, a otvorí sa
vám. Lebo každý, kto si pýta, dostane, a kto hladá, najde, a klo
pajúcemuotvorí sa. A keďkto z vás pýta si od otca chleba, či mu
dá kameň? Alebo rybu, či miesto ryby dá mu hada? Alebo keďsi
bude pýtať vajce, či mu podá šťůra? Keď teda vy, hoci ste zlí,
viete dobré rady dávať svojim deťom: čím viac Otec váš nebeský
dá dobrého ducha tým, ktorí ho prosia.“

Keď však mnohé zástupy stály okolo, tak že jeden na druhého
stúpal, počalhovoriť svojim učeníko m: „Varujte sa kvasu
farizejského, ktorý je pokrytstvom. Lebo nič nie je zahaleného, čo
by sa neodhalilo; ani skrytého, čo by sa neprezvedelo. Poneváč
čo ste povedali vo tme, povie sa vo svetle; a čo ste do ucha hovo
rili v izbách, ohlasovať sa bude na strechách.“ I riekol mu ktosi
zo zástupu: „Učitelu, povedz mójmu bratovi, aby sa podelil
so mnou s dedictvom.“ On však mu riekol: „Človeče, kto ma usta
novil za sudcu alebo za delitela medzi vami?“ I riekol im: „Dajte
pozor a varujte sa všetkého lakomstva, lebo nie v oplývaní tými
vecmi, ktorými kto vládne, záleží jeho život.

ÚV,O bohatom človekovi. [ povedal im podobenstvo a riekol:
„Istému bohatému človekovi prinieslopolehojnůúúro
du; i premýšlal u seba a riekol: Čo mám urobiť? Lebo nemám si
kde shromaždiť úrodu. I riekol: "Toto spravím: Svalím svoje sto
doly a vystavím si váčšie, a ta shromaždím všetko, čo sa mi uro
dilo, i svoje statky. A poviem svojej duši: Dušo, máš mnoho zbožia,
uloženého na premnohé roky; odpočiň si, jedz, pi a hoduj! Tu riekol
Boh: Blázne, tejto noci požiadajů tvoju dušu odteba: a čo si na
chystal, čieže bude? Tak pochodí, kto si shromažďuje poklady a nie
je bohatý u Boha.“

V. O fikovomstrome.A povfdal im toto podobenstvo: „Ktosi
mal fíkový strom zasadený vo svojejvinici, a prišiel hla
dať ovocie na ňom, a nenašiel. Riekol teda vincúrovi: Hla tri roky
sú, čo chodím hladať ovocie na tomto fíku, a nenachádzam: teda
vykop ho; načo zaujíma zem? Ten však odpovedal a riekol mu:
Pane, ponechaj ho i tento rok, až ho okopem a vohnojím; asnádď
ponesie ovocie, ale jestli nie, potom ho vykop. Tak i vy, jestli ne
budete činiť pokanie, všetci podobne zahyniete.

Poznámky.1. Dobrý pastier je sám Ježiš Kristus,a ovčiareň ie
Cirkev jeho. Dvere sú vlastne viera v Pána Ježiša, a kto ich otvára, to je duch
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Boží, který nás vedie do stáda. Tento pastier má aj iné ovce, ktoré nie sú z tejto
ovčiarne, ale i tie treba priviesť. Je tu reč o cbrátení pohanov a o vstůpení
do obce Božej. Spasitel sveta svojou smrťou na kríži zrušil nenávisť a rozdiel
medzi židom a pohanom, a tak ich spojil v jednu Cirkev, kde bude jedno stádo

a jeden pastier. ,
2. Istý človek zo zástupu prcsil Ježišao pomocpri rozdeleníde- )

dictva, lebo jeho brat chcel ho zaiste ukrivdiť. U židov bolo vo zvyku i v ta-'
kýchto veciach utiekať sa ku kňazom, keď súůdu obecnému nedáveroval. Avšak
Spasitel prišiel na svet udeliť nám dedičstvo nebeské, a nie zemské deliť.

3. V Bohu bohatý je ten, kto Bcha nado všetko miluje a všetkými
zemskými vecmi pohída. Keďže on je v Bohu a Boh je v ňom, kto je bohatší
nad neho alebo kto mu vezme jeho poklad? Toto pravé bchatstvo je i najváčšia
blaženosť. Lebo hojnosť zemského majetku ani len časný život nečiní blaženým,
tým menej večný. Udelenie tejto blaženosti je iba v rukách Božích.

Poučenie. Pán Ježiš jako dobrý pastier aj dnes prebýva medzi nami, aby
z jeho oviec ani jedna nezahynula. Chráňmesa obraziť tohoto dobrého
pastiera, ktorý nesmiernou láskou pohnutý všetko obetoval za nás.

Jak smutný osud je to, keď si niekta nashromaždďdí pokladov a
bohatstva, a nenadále pride hrozná chvíla smrti, ktorá všetky pozemské
nádeje razom zničí.

S 32. Ježiš opáť v Jeruzaleme o slávnosti posvá=
tenia chrámu.

(Ján 10, 22—42; Lk. 13, 31—35.)

Bolaslávnosť posvátenia chrámu v Jeruzaleme,
a Ježiš prechádzal sa v chráme v sieni Šalamůnovej. Tu obstúpili
ho židia a riekli mu: „Dokedy nám budeš rozčulovať dušu? Jak si
ty Kristus, povedz nám to otvorene. (Odpovedalim Ježiš: „Pove
dám vám to, a neverite. Skutky, ktoré ja konám v mene svojho
Otca, tie vydávajúů svedectvo o mne; ale vy neveríte, pretože nie
ste z mojich oviec. Moje ovce počůvajů mój hlas, a ja ich poznám,
a nasledujů ma, a ja im dám život večný, a nezahynů na veky, a
nikto mi ich neurve z ruky. Ja a Otec jedno sme.“

Tu chytali židia kamene, aby ho ukameňovali,Od
povedal im Ježiš: „Mnoho dobrých skutkov preukázal som vám
od Otca; za ktorý z týchto skutkov kameňujete ma?"' Odpovedali
mu židia: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za růhanie,
pretože ty, jako človek, činíš sa Bohom. (Odpovedal im Ježiš:
„Jestli nekonám skutky svojho Otca, neverte mi; ale jestli konám.
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keď už mne nechcete veriť, verte skutkom, abyste poznali a verili,
že Otec je vo mne a ja som v Otcovi. "Tedy chceli ho chytiť, ale
on ušiel im z rúk. A odišiel zasa za Jordán na to miesto, kde Ján
zprvu krstil, a ostal tam. A mnohí prišli k nemu a hovorili: Ján
síce neučinil žiadneho znamenia, ale čokolvek Ján hovoril o tomto,
všetko bolo pravdivé. A mnohí uverili v neho.

V ten čas pristůpilik nemu niektorí z farizejov
a hovorili mu: „Id preč a odober sa odtialto, lebo Herodes chce ťa
zabiť. I riekol im: „Iďte a povedzte mu: Hla, vyháňam diabolstvá
a uzdravujem dnes i zajtra, a tretieho dňa skonám. Avšak musím
dnes a zajtra a pozajtre chodiť; lebo to nemožno, aby prorok za
hynul mimo Jeruzalema. Jeruzaleme, Jeruzaleme, ktorý zabíjaš pro
rokov a kameňuješ tých, ktorí bývajů poslaní k tebe, kolkokrát
som chcel shromaždiť tvoje dietky, tak ako vták svoju mlaď pod
krýdla, a nechcel si. Hla, ponechá sa vám váš dom pustý. No,
povedám vám, že ma neuzriete, kým nepríde čas, keď poviete: Po
žehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.“

Poznámky.1. Slávnosťeposvátenia chrámu bola uvedenána
amiatku, že chrám, ktorý svojho času znesvátil Antiochus Epifanes, bol znova

hosvátený na Judu Makabejského r. 164 pr. Kr., a konala sa «d tej doby každo
ročne od 25. decembra po osem dní. Volal sa i „sviatck svetiel“', pretože v die
dni slávnostne osvetlovaly sa domy.

2. Sieň Šalamúnova bola na východnejstrane pohanskéhopitvora
chrámového, ktorá zostala tak, jako ju dal vystaviť Šalamůn. Okolo chrámu bolo
dvoje nádvorie; vnůtorné menšie len pre veriacich, vonkajšie pristupné i poha
nom. Kolom nádvoria bola so štyroch strán 30 m široká sieň, ktorej cedrovůú
strechu podopieraly vo dvoch radoch mohutné stípy mramcrové,

3. Spasitel vo svojej reči predpovedal, že do m, t. j. mesto a menovite
chrám jeruzalemský zostane pustý. V duchovnomohlade už vtedy bci
pustý, lebo po zajatí babylonskom v tomto chráme už nebolo archy úmluvy,
ktorá predstavovala prítomnosť Božiu. Ale potom spustol chrám jeruzalemský
aj skutočne, keď prišli do krajiny Rimanmia.

Poučenie, Židia chceli Pána Ježiša ukameňovať, lebo im hovoril pravdu.
I my móžemebyť prenasledovaní za pravdu, ale vtedysi poiyslime,
že Spasitel náš už prv bol prenasledovaný.

8 33. Ježiš za Jordánom
(Luk, 14, 1—35.)

Stalo sa, keď Ježiš vošiel do domu istého popredného farizeja
v sobotu zajesť si chleba, že farizeji pozorovali na neho. A hla,
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jakýsi vodnatelný človek bol pred ním. u prehovoril
Ježiš a riekol zákonníkom a farizejom: „Či slobodno v sobotu uzdra
vovať?“ Oni však mlčali. Tedy Ježiš chytil ho, uzdravil a prepustil.
A prehovoril k nim a riekol: ,„Ktorému z vás spadne osol alebo
vól do studne, a nevytiahne ho ihneď v sobotu?“ A nemohli mu
na to odpovedať.

A povedali pozvaným podobenstvo, ked spozoro
val, jako si vyberali predné miesta, a riekol im: „Red budeš po
zvaný na svadbu, neulož sa na predné miesto, aby snádďvzácnejší,
nežli ty, nebol pozvaný oďneho. A prišiel by ten, ktorý teba i toho
povolal, neriekol ti: Daj tomuto miesto; a vtedy by si s hanbou
zaujímal posledné miesto. Ale keď budeš povolaný, iď a ulož sa
na poslednom mieste, aby, keď príde ten, ktorý ťa pozval, riekol
ti: Priatelu, postup vyššie. Vtedy budešmať slávu pred spolu
stolujúcimi; lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa
ponižuje, bude povýšený.

A riekol i tomu, ktorý ho pozval: „Keď dávaš obed
alebo večeru, nevolaj svojich priatelov, ani svojich bratov, ani
pokrevných, ani bohatých súsedov, aby snáďi oni zasa teba ne
pozvali, a odplatili by ti. Ale keď dávaš hostinu, zavolaj chudob
ných, mrzákov, krivých a slepých, a budeš blahoslavený, že
nemajů ti čím odplatiť, lebo odplatí sa ti pri vzkriesení spravedli
vých.“ Keďto počul ktorýsi zospolustolujúcich, riekol mu: „Blaho
slavený, kto bude jesť chlieb v královstve Božom.

Ale on mu riekol: „Istý človekpripravil velků ve
čeru a pozval mnohých. I poslal svojho sluhu v hodinu večere
povedať pozvaným, aby prišli; lebo že je už pripravené všetko.
I počali sa všetci do jedného vyhovárať. Prvý mu riekol: Kúpil som
dvorec, a musím vyjsť a obhliadnuť si ho; prosím ťa, maj ma za
ospravedlneného. A druhý riekol: Páť záprahov volov som kúpil,
a idem ich zkúsiť; prosím ťa, maj ma za ospravedlneného. A iný
riekol: Oženil som sa, a preto nemóžem prísť. A keďsa navrátil
sluha, oznámil to svojmu pánovi. Vtedy roznnevaný hospodár
riekol svojmu sluhovi: Vyjdi chytro na ulice a uličky mesta, a
voveď sem chudobných, i mrzákov, a slepých, i krivých, [ riekol
sluha: Pane, stalo sa, jako si rozkázal. a ešte je miesto. Tu povedal

pán sluhovi: Vyjdi na cesty a za ploty, a prinúť vojsť sem, aby
sa mi naplnil dom. No, povedám vám, že nikto z tých ludí, ktorí
boli povolaní, neokúsil mojej večere.“
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A išly mnohé zástupy s ním, i obrátil sa a riekol im:
„Kto nenesie svoj kríž a nejde za mnou, nemóže byť mojím učení
kom. Lebo kto z vás, keď chce stavať vežu, nesadne si a nebude
najprv počitovať náklad, ktorý je potrebný, či má do zavíšenia,
aby potom, keď položil základ a nemohol dokonať, nezačali sa mu
posmievať a neriekli: Tento človek počal stavať, a nemohol do
konať. Alebo ktorý král, keď má ísť do boja proti inému královi,
nesadne si a nerozmýšla najprv: či móže postupovaťs desaťtisícami
proti tomu, ktorý s dvadsaťtisícami ide proti nemu? Ináč, kým
tamten ešte je ďaleko, vypraví posolstvo a bude prosiť o pokoj.
Tak teda žiaden z vás, kto sa neodriekne všetkého, čím vládne,
nemóže byť mojím učeníkom.“

Poznámky. 1. Spasitel nezakazuje pozývať priatelov, nech sa to len stáva
z lásky, a nie zo ziskuchtivosti; ale odporůča, čo je dokonalejšie: pozývať
chudďobných, lebo vtedy Bochbude naším dlžníkom, t. j. odplatí nám to
v živote večnem. — Sv. Ludvík, král francůzsky, choval v každý deň 120
chudobných, o sviatkoch 200, a často sám im posluhoval.

2. Spasitel, keď odchádzal z domu farizejovho, už nie v podobenstve,
ale zjavne učil, že totiž ludia smyselní, svetsky smýšlajúci nemóžu byť jeho
učeníkmi.Učeníkom Kristovým čili pravým kresťanombyť, to je tak
velká a ťažká vec, jako vysoků vežustaváť, alebo s nepriatelom dvakrát silnej
šímsa boriť. Preto treba k tomu i velkých prostriedkov: dokonalé zaprenie seba,
a odrieknutie sa všetkého, čo je na prekážku. Teda každý z nás musí opustiť
všetko, čo sa bez tťažkého hriechu podržať nemóže.

Poučenie.Kristus Pán aj tebe hovorí: „Každý,kto sa povyšuje,
bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.

Keď ťa volá Pán Ježiš k večeri, t. j. k svátému prijímaniu,ne
odopri, ale id s radosťou, aby nevyriekol o tebe, že neckůsiš jeho večere vo
večnosti.

8 34. Podobenstvá Ježišove o milosrdenstve Božom.
(Luk. 15, 1—32.)

I. O ztratenej ovci. Približovali sa k nemu mýtnici a hriešnici,
aby ho počúvali. Tu farizeji a zákonníci šomrali a riekli: „/Vento pri
jíma hriešnikov a jedáva s nimi.“ | povedal im podobenstvo toto a
riekol:„„Ktorýčlovek zpomedzivás, majúci stooviec, a
ked ztratí jednu z nich: či neopustí deváťdesiatdeváť na púšti a
nejde za ztratenou, kým sa nenajde? A keďju najde, vloží si ju



naradovaný na ramená, a keď pride domov, svolá priatelov a
súsedov a riekne im: Radujte sa so mnou, lebo som našiel svoju
ztratenú ovcu. Povedám vám, že tak váčšia bude radosť v nebi
nad jedným hriešníkom pokánie činiacim, nežli nad deváťdesiat
deviatimi spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánia.

II.© ztratenompeniazi.Alebo ktorá žena, majúcadesaťko
rún, ak ztratí jednu korunu, či nezažne sviecu, a nevymetie dom,
a nehladá pilne, dokial ju nenajde? A kednajde, svolá priatelky a
súsedy a iriekne: Radujte sa so mnou, lebo našla som korunu,
ktorů som bola ztratila. Tak povedám vám: budů anjeli mať radosť
nad jedným hriešnikom pokánie činiacim.“

IN.Márnotratnýsyn.Povedal tiež: „Istý človek maldvoch
sy nov, a mladší z nich riekol otcovi: Otče, daj mi čiastku z ma
jetku, ktorá mi pripadá. I rozdelil im statok. A po nemnohých
dňoch mladší syn posháňal všetko i odobral sa preč do krajiny
ďalekej, a tam premrhal svoj majetok, žijúc prostopašne. A keď
všetko premárnil, nastal v tom kraji velký hlad, a on počaltrpieť
núdzu. Tu odišiel a pridížal sa jedného občana toho kraja, a ten
poslal ho do svojho dvorca svine pásť. [ žiadal si naplniť brucho
lúštinami, ktoré svine požívaly: ale nikto mu ich nedával.

Vedy vstúpil do seba a riekol:Kolko nádenníkovv do
me mójho otca má hojnosť chleba, a ja tu hladom hyniem.
Vstanem a pójdem k svojmu otcovi a poviem mu: Otče, zhrešil
som proti nebu i pred tebou; už nie som hoden volať sa tvojím
synom. Učiň ma, jako jedného zo svojich nádenníkov. I vstal a
išiel k svojmu otcovi. A keďbol ešte daleko, videl ho jeho otec
a bol pohnutý útrpnosťou, a pribehol, padol mu okolo krku a po
bozkalho.I riekolmusyn:Otče, zhrešilsomprotinebu
i pred tebou; už nie som hoden volať sa tvojím synom. Ale
otec riekol svojim sluhom: Chytro prineste najlepšie rúcho a oblečte
ho, a dajte mu prsteň na ruku a obuv na nohy; a priveďte vykýme
né tela a zabite, a jedzme a hodujme; lebotento mój syn bol mítvy,
a ožil; bol ztratený, a našiel sa. [ počali hodovať.

A jehostarší brat bol na poli, a keďprichádzal a pri
bližoval sa k domu, počul hudbu a tanec. I zavolal jedného zo
sluhov a pýtal sa: Čo je to? A ten mu riekol: Tvoj brat prišiel a
tvoj otec zabil vykýmené tela, že ho zas zdravého dostal. I na
hneval sa a nechcel vojsť. Tedy jeho otec vyšiel a počal ho chlá
choliť. On však odpovedal a riekol svojmu otcovi: Hla, tolko



rokov ti slůžim, a nikdy som tvojho rozkazu neprestúpil, a nikdy
si mi nedal ani kozla, aby som hodoval so svojimi priatelmi. Ale
keďprišiel tento tvoj syn, ktorý premrhal svoj statok, zabil si mu
tučné tela. On však mu riekol: Synu, ty si vždycky so mnou, a
všetko moje je tvoje; no, hodovať a radovať sa náležalo, lebo tento
tvoj brat bol mftvy a ožil, bol ztratený a našiel sa.

Poznámky. 1. V troch podobenstvách prednáša Spasitel tů istů pravdu:
že prišiel spasiť hriešsnikov. Ovca, peniaza márnotratnýsyn zname
najů hriešnika. Ovca predstavuje nám hriešneho človeka, ktorý bez rozvahy a
jakoby bez rozumu v hriechu zotrvával; peniaz, ktorý býva otupelý a ošúchený,
znázorňuje dihým hrešením celkom otupelého a zatvrdilého človeka; a márno
tratný syn je náruživosťou zaslepený mladík. Spasitel hladá a prijíma všetkých
hriešnikov.

2. Podobenstvoo márnotratnom synovi je pericu všetkýchpodo
benství. — Význam podobenstva je tento: Márnotratný syn je každý hriešnik;
ďaleká krajina je zabudnutie na Pána Boha. Sv. Augustín hovorí: „Čo máte,
ked Boha nemáte? Bieda a nůdza znamenajů zarmůtenů dušu, ktorá náramne
citi, že bez Boha je od celého sveta opustená. Otec, ktorý s takou nesmiernou
láskou prijíma hriešnika, móže byť len Otec nebeský. Starší brat predstavuje
spravodlivů dušu, ktorá žije v milosti posvácujůcej, ale má ešte všedné hriechy
a menšie nedcstatky.

Poučenie.Jestli si zhrešil, nikdy nezúfaj, ale vráť sa kajůcne k svojmu
Otcovi nebeskému a riekni: Vstanem a pójdem k svojmu Otcovi a poviem mu:
Otče, zhrešil som proti nebu i pred tebou!

$35. Podobenstvá Ježišove o zemských majetkoch.
(Luk. 16, 1—31.)

I. O nevernomsprávcovi. KeďJežiš videl, že idů za nim publikáni,
ktorí mali mnoho statkov, hovorii svojim učeníkom toto podoben
stvo:Bolistýbohatý človek,ktorý malsprávcu, a tentobol
udaný u neho, že mu rozhadzuje majetok. Tedy zavolal ho k sebe
a riekol mu: „Čo to počujem o tebe? Vydaj počet zo svojho
vladárenia, lebo už nebudeš mócť vladáriť.“ [ hovoril správca sám
u seba: „Čo spravím, keďže mój pán odoberá mi viadárstvo?
Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo spravím. aby ma
prijali do svojich domov, keď budem shodený s vladárstva.“ Za
volal teda jedného každého dlžníka svojho pána k sebe a riekol
prvému: „„Kolko si dlžen mójmu pánovi?“ "len však riekol: „Sto
kadí oleja. I riekol mu: „Vezmi svoj úpis, sadni chytro a napíš
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páťdesiat. Potom riekol druhému: „A ty kolko si dlžen?“ Ktorý
povedal: „Sto meríc pšenice. Riekol mu: „Vezmi svoje písmo a
napíš osemdesiat. I pochválilpán neverného správcu, že
opatrne konal; lebo synovia tohoto sveta opatrnejší sú vo svojom
pokolení, nežli synovia svetla. I ja povedám vám: „Robte si pria
telov z nespravodlivej mamony, aby vás prijali do večných stá
nov, kedsa pominiete.“

II. O boháčovia Lazarovi. Ale povedal im aj iné podobenstvo:
Bol istý bohatý človek, ktorý sa odieval šarlátom a tenkým
plátnom,a každodennehodoval skvostne.A bolistý žobrák me
nom Lazar, ktorý ležal pri jeho vrátach plný vredov, ažiadal si
nasýtiť sa odrobinkami, ktoré padaly so stola boháčovho, a nikto
mu nedával; ba i psi prichádzali a lízali jeho vredy. I stalo sa, že
ten žobrák umrel, a zanesený bol odanjelov do lona Abrahámovho;
a umrel i boháč, a pochovaný bol do pekla.

A keď bol v mukách, pozdvihol svoje oči, a videl zďaleka
Abraháma a Lazara v jeho lone, Tu on zvolal a riekol: „Otče
A brahá me, smiluj sa nado mnou, a pošli Lazara, nech si omočí
koniec prsta do vody a ochladí mi jazyk, lebo sa mučím v tomto
plameni.“I riekol mu Abrahám: „Synu, rozpomeň sa, že si
obdržal veci dobré za svojho živobytia a Lazar podobne zlé;
teraz však tento sa tu potešuje, ty však sa mučíš. A nad to nado
všetko medzi nami a vami upevnená je velká priepasť, aby tí,
ktorí chců odtialto prejsť k vám, nemohli, ani odtial sem pre
stúpiť.“ I riekol: „Deda prosím ťa, otče, aby si ho poslal do domu
mójho otca; lebo mám páť bratov: nech im dosvedčí, aby aj oni
neprišli do tohoto miesta můk.“ I riekol mu Abrahám: „Majú
Mojžiša a prorokov: nech tých poslůchajů. (On však riekol: „„Nie,
otče Abraháme; ale keď niekto zo zomrelých pójde k nim, dajúů
sa na pokánie.“ [ riekol mu: „Keď neposlúchajů Mojžiša a proro
kov, ani keby niekto z mítvych vstal, neuveria.“

Poznámky.1. Synovia tohoto sveta sů opatrnejšívo svojompo
kolení, t. j. svetáci vo všetkých Tudských pokoleniach váčšiu usilovnosť a námahu
vynakladali na zaopatrenie časných majetkov a póžitkov, nežli kresťania na
nadobudnutie večnej slávy. — Synovia svetla sů nábožní ludia, praví
kresťania.

2. Spasitelnazývabohatstvonespravodlivou mamonou, pretože
je nepravým, klamným statkom, t. j. že len zriedka sa nadobýva bez hriechu,
a skoro vždycky svádza k hriechu. '

3. V podobenstveo boháčovi a Lazarovi boháč znamená tých ludí.
ktorí zle užívajů zemské majetky a k hriechu ich svádzajů; Lazar však zna
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mená ludí biednych, úbohých a na pomoc Bcžiu utisnutých, ale cinostlivých.
Z tejto rozpravy vidno, že lepšie je ahudobným byť, než bohatým, lebo boháči
ťažko vojdů do královstva Božieho. -— Šarlát je drahocenná látka barvy
tmavcčervenej čili purpurovej; kment je vzácné, velmi jemné plátno.

4. Boháč bol pochovaný do pekla, a mučil sa vo večnomplameni.
Oheň pekelný podla učenia krestťanskéhoje pravdivý, ale nie materiálny (hmet
ný), jako tu na zemi. Zatratení v pekle nevidia Boha a trápia sa v mukách.
Že sů to hrozné muky, nech je to výstrahou pre každého, kto veri v Krista
Pána. Kto však nechce veriť slovám Kristovým, ten neuverí, ani keby niekto
z mítvych vstal.

Poučenie. Dajte pozor, aby ste nepremrhali neocenitelný dar milosti Božej,
lebo vteďy všetkobude ztratené na večné vcky.

S 36. Ježiš vzkriesi Lazara.

(Ján 11, 1—56.)

V tom čase, keďsa Ježiš zdržoval za Jordánom, bol nemocný
istý Lazar z Betánie, z mestečkaMarie a jej sestry Marty.
Poslaly teda jeho sestry k nemu a riekly: „Pane, hla, onemocnel
ten, ktorého miluješ.“ Keď to počul Ježiš, riekol im: ,„/Vátonemoc
nie je na smrť, ale naslávu Božiu, aby Syn Boží bol oslávený skrze
ňu. A Ježiš miloval Martui jej sestru Mariu a Lazara. Keďteda
počul, že je nemocný, ostal ešte dva dni na tom mieste. A až potom
riekol svojim učeníkom: „Podme zasa do Judska.“ Riekli mu uče
níci: „Učitelu, teraz ťa chceli židia ukameňovať, a zasa ta ideš?“
Ježiš odpovedal: „Náš priatel Lazar usnul, ale idem, aby som ho
zo sna zobudil.“ Riekli teda jeho učeníci: „Pane, keď spí, ozdra
vie.' Ale Ježiš hovoril o jeho smrti, kdežto oni sa nazdali, že hovorí
o usnutí v spánku. Vtedy riekol im Ježiš otvorene: „Lazar umrel,
a radujem sa pre vás, že som tam nebol, aby ste uverili. Ale poďme
k nemu“

Prišiel teda Ježiš a našiel ho už štyri dni pochovaného v hrobe.
A mnohí zo židov prichádzali k Marte a k Marii, aby ich tešili
pre ich brata. Marta teda, jako počula, že Ježiš prichádza, išla mu
naproti, Maria však sedela doma. I riekla M art a Ježišovi: „Pane,
keby si bol tu býval, mój brat nebol by umrel; ale viem, že i teraz,
čokolvek budeš žiadať, Boh ti dá.“ Riekol jej Ježiš: „voj
brat vstane.“ Riekla mu Marta: „Viem, že vstane pri vzkrie
sení v posledný deň.“ Riekol jej Ježiš: „Ja som vzkriesenie a

Dr. Bezák: Biblické dejiny II. 6



život; kto verí vo mňa, bude žiť, hoci by aj bol umrel. A každý,
kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš to? Riekla mu
Marta: „Ano, Pane, ja som uverila, že si ty Kristus, Syn Boha
živého, ktorý si prišiel na tento svet.“ A keď to povedala, odišla
a zavolala pomlčky Mariu, svoju sestru, a riekla: „Učitel je tu a
volá ťa. 'Tá, jako to počula, vstala náhle a išla k nemu; lebo Ježiš
nebol ešte prišiel do mestečka, ale bol ešte na tom mieste, kde ho
postretla Marta. Židia teda, ktorí boli s ňou v dome a ju tešili, keď
videli, že Maria náhle vstala a vyšla von, išli za ňoua riekli: [de
k hrobu, aby sa tam vyplakala. A Maria, keď prišla ta, kde bol
Ježiš, jako ho uzrela, padla mu k nohám a riekla mu: „Pane, keby
si bol tu býval, brat mój nebol by umrel.“

Ježiš teda, keď ju videl plakať, i židov, ktorí prišli s ňou, že
plačů, skormůtil sa v duchu a zachvel sa, a riekol: „Kde ste ho
položili?“ Riekli mu: „„Pane,pod a pozri! Tu Ježiš zaplakal. Tedy
riekli židia: Hla, jako ho miloval! A niektorí z nich hovorili: Či
tento, ktorý otvoril oči slepému od narodenia, nemonol učiniť, aby
bol tento neumrel? Tu Ježiš, znova skormútený sám v sebe, pri
stůpil k hrobu. Bola to jaskyňa, a kameň ležal na nej. Riekol
Ježiš: „Odvalte kameň! Riekla mu Marta, sestra zomrelého: „„Pane,
už páchne; veďštyri dni je v hrobe.“ Riekol jej Ježiš: „Či som ti
nepovedal, že jestli budeš veriť, uzrieš slávu Božiu?“ Odvaiili teda
kameň. Vu Ježiš pozdvihol oči hore a riekol: „Otče, dakujem ti, že
si ma vyslyšal, Ja som síce vedel, že ma vždycky vyslyšíš, ale pre
Iud, ktorý stojí okolo, riekol som to, aby uverili, že si ma ty poslal.“
Keď to povedal, zavolal velikým hlasom: „Lazare, poď von!“ A
hned vyšiel ten, ktorý bol umrel. Vtedy mnohí zo židov, ktorí vi
deli, čo Ježiš učinil, uverili v neho.

Niektorí z nich však odišli k farizejom a povedali im, čo Ježiš
učinil. Shromaždili teda hlavní kňazi a farizeji radu a
riekli: „Čo spravíme, lebo tento človek robí mnohé znaky? Jestli ho
tak necháme, všetci uveria v neho, i prijdů Rimania a zaujmů naše
miesto i národ. u jeden z nich, menom Kajfáš, ktorý bol toho
roku hlavným kňazom, riekol im: Vy neviete nič, ani :epomyslíte,
že vám je užitočné, aby jeden človek umrel za ud, a nie aby všetok
národ zahynul.' Preto od tohoto dňa smýšďlali, že ho zabijů. Ježiš
teda už nechodil verejne medzi židmi, ale odišiel do kraja blízko
púšti, do mesta, ktoré sa volá E fre m (asi 25 km severovýchodne
od Jeruzalema), a tam sa zdržoval so svojimi učeníkmi.
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Poznámky. 1. Betánia, zajordánske mestečko, bola blízko Jeruzalema,
asi na pátnásť honov, t. j. 7—8 kilometrov.

2 Ježiš skormutil sa a zap!akal pri hrobe Lazarovomnad jeho
smrťou; tým dal na javo, že cíti po udsky, a posvátil slzy lásky a priatelstva.
Ale skormútil sa aj nad Iudskou biedou, ktorá je znázornená smrťou, jako žol
dom hriechu.

3. Zázračné vzkriesenie Lazarovo malo ukázať ludom slávu
Božiu, aby sa tým váčšmi upevnili vo viere, že Kristus je od Boha poslaný.
Preto sa modlil slávnosíne k sucjmu Otcovi nebeskému.

4. Židia báli sa Rima nov, že keď lud uverí v Messiáša, vykričí ho
za krála, a potom prídu Rimania, ktorí zničia krajinu a celý národ židovský.

Poučenie.Slová Pára Ježiša: „Ja som vzkrieseniea život; kto verí
vo mňa, bude žiť, hoci by aj bol umrel“, naplňujů útechou umierajúceno i pozo
stalých. Preto sa často nachádzajů nad vchodom do kresťanského hrobitova.

S 3/. Posledná cesta Ježíšova do Jeruzalema,
(Luk. 17, 11—21; 18, 9—17; 19, 1—10; Mat. 19. 16—30; 20, 17—34;

Ján 12, III.)

I. Uzdravenie desať malomocných. Stalo sa, ked Ježiš išiel do Jeruzalema,
že prechádzal stredom cez Samaritánsko a Galilejsko. A keď vchádzali do istého
mestečka,stretlosa s ním desať mužov prašivých, ktorí stáli pozdaleky,
a pozdvihli hlas a riekli: „Ježišu, majstre, smiluj sa nad nami!“ A on keď ich
uzrel, riekol im: „Idte, ukážte sa kňazom. I stalo sa, kedišli, očistili sa. Tu jeden
z nich, keďvidel, že sa «cčistil,navrátil sa a velkym hlasom velebil Boha; a pa
dol na tvár pred jeho nohy a dakoval; a to bol Samaritán. I odpovedal Ježiš
a riekol: „Či sa ich neočistilo desat? A kde je tých deváť? Nenašiel sa, čo by
sa bol vrátil a vzdal chválu Bohu, leda tento cudzozemlec?“ I riekol mu: „Vstaň
a iď; tvcja viera ťa uzdravila.

I. Farizeja publikán Keď sa ho farizaiji opýtali: Kedy
pride královstvo Božie, odpovedal im a riekol: Královstvo Božie
nepríde spozorovane, ani nerieknu: Hla, tu je, alebo, hla, tam.
Lebo, hla, královstvo Božie je vo vás. I riekol niektorým, ktorí
v sebe dóverovali, jako spravodliví, a ostatnými pohídali, toto po
dobenstvo: „Dvaja ludia vstůpili do chrámu pomodliť sa: jeden
farizej a druhý mýtnik. Farizejstál a sám u seba takto
sa modlil: ,„„Bože,dakujem ti, že nie som, jako ostatní ludia; dráči,
nespravodliví, cudzoložníci alebo jako i tento mýtnik. Postím sa
dvakřát do týždňa, desiatky dávam zo všetkého, čím vládnem.
Kdežto mýtnik stál zdaleka, nechcel ani oči k nebu pozdvihnúť, ale
bil sa v prsia a riekol: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu.“ Po

6+
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vedám vám: Sostúpil tento ospravedlnený do svojho domu, a nie
ten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje,
bude povýšený.

III.Ježiša dietky.A prinášali k nemu i nemluvniatka,
aby sa ich dotýkal. Keďto videli učeníci, okríkali ich. Ježiš však
zavolal ich k sebe a riekol: „Nechajte deti ku mne prichádzať a
nebráňte im, lebo takých je královstvo Božie. Veru, povedám vám:
Ktokolvek neprijme králťovstva Božieho jako dieťa, nevojde do
neho.“' A objímal ich, kládol na nich ruky a požehnával ich.

IV. Bohatýmládenec.A keďvyšiel na cestu, prišiel k nemu istý
mládenec, klakol pred ním a pýtal sa ho: „Učitelu dobrý, čo
mám činiť, aby som obsiahol život večný?' Ale Ježiš mu riekol:
„Čo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, iba jediný Boh. Ale
jak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania.“ Riekol mu:
„Ktoré?“ Ježiš odpovedal: ,„INezabiješ, nesosmilníš, nepokradneš,
nepremluvíš krivého svedectva; cti otca svojho i matku svoju, a
milovať budeš bližného svojho, jako seba samého. Riekol mu mlá
denec: „/oto všetko som zachovával od svojej mladosti; čo miešte
chybí?“ Tu Ježiš pohliadol na neho, zamiloval si ho a riekol mu:
„Jestlichcešbyťdokonalým,iď, predajvšetko,čomáš,
a rozdaj chudobným, a budeš mať poklad v nebi; a priď, nasleduj
ma.“ Avšak keď mládenec počul tú reč, odišiel zarmútený, pretože
mal mnoho majetkov. Tedy riekol Ježiš učeníkom svojim: „Veru,
povedám vám, že boháč ťažko vojde do královstva nebeského. A
opáť povedámvám: Lahšie je ťave prejsť cez dierku ihelnú,nežli
bohatému vojsť do královstva nebeského.

Keď to učeníci počuli, velmi sa zarazili a riekli: „Ktože
teda bude mócť byť spasený?“ Ježiš však pohliadol na nich a rie
kol im: „U ludí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné.“ Vtedy
odpovedal Peter a riekol mu: „Hla, my sme zanechali
všetko a nasledovali sme teba, čo teda bude s nami?“ Ježiš riekol
im: „Veru, povedám vám, že vy, ktorí ste ma nasledovali, keď Syn
človeka bude sedieť na stolici svojej velebnosti, i vy budete sedieť
na dvanástich stoliciach a súdiť dvanásť pokolení Izraelových. A
každý, kto opustí dom, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo
matku, alebo manželku, alebo dietky, alebo polia pre moje meno:
obsiahne stokrát tolko, a obdrží život večný. Mnohí prví však
budú poslednými a poslední prvými.“ |“
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V. O robotníkoch na vinici. A povedal im toto podobenstvo: Po
dobné je královstvo nebeské človeku hcspoďárovi, ktorý vyšiel včas ráno
(u židov pracovalo sa od 6. hodiny ráno až do 6. hodiny večer, a tak sa
počitovaly aj hodiny) najať robotníkev do svojej vinice. A keď sa
zjednal s robotníkmi po desiatniku (asi 80 halierov) na deň, poslal ich do svojej
vinice. I vyšiel okolo tretej hodiny, a videl iných postávať zálhalčive na tržišti,
a riekcl im: „Idte i vy do mojej vinice, a čo bude spravodlivé, dám vám.“
A oni odišli. Tu opáť vyšiel okolo šiestej a deviatej hodiny, učinil podobne.
Ale i okolo jedenástej vyšiel a našiel iných postávať, a riekol im: „Čo tu po
stávate celý deň záhalčive?' Riekli mu: „Keď nás nikto nenajal.“ Riekct im:
„Iďte i vy do mojej vinice.“

A keď sa zvečerilo, riekol pán vinice svojmu dvorskému: „Zavolaj
robotníkav a vydaj im mzdu, počnůc od poslednýchaž po prvých. Keď
teda prišli tí, ktori boli okolo jedenástej došli, dostali po jednomdesiatniku, Ale
jako prišli i prví, ti domnievali sa, že dostanúůviac, avšak i oni dostali po jednom
desiatniku. Čo keď prijali, šomrali na hospodára a riekli: „Títo poslední robili
jednu hcdinu, a učinil si ich rovnými nám, čo sme znášali ťarchu dňa i horú
čosti.“ Ale on odpovedal jednému z nich a riekol: „Priatelu, nerobím ti krivdu.
Či si sa nezjednal so mnou za desiatnik? Vezmi si, čo je tvoje, a iď; no, chcem
dať i tomuto poslednému toliko, kalko tebe. Alebo nesmiem urobiť, čo chcem?
Či tvoje oko je ničomné, pretože ja som dobrý?' Tak budú poslední prvými a
prví poslednými. Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.

VI. Ježišpredpovedásvojeutrpenie.A keďboli na ceste, a vystu
povalido Jeruzale ma, Ježišišielpred učeníkmia oni, idůc
za ním, trnuli a báli sa. A zasa vzal k sebe dvanástich, a počal im
hovoriť: „Hla, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka vydaný
bude kniežatám kňazským a zákonníkom, a odsůdia ho na smrť a
vydajů ho pohanom. I budů sa mu posmievať a na neho pluvať,
a ubičujú ho, a zabijú ho; ale tretieho dňa vstane z mítvych.“ A oni
nič z toho nepochopili, a bolo to slovo skryté pred nimi, a ne
rozumeli, čo sa hovorilo.

Vtedypristúpilak Ježišovimatka svnov Zebedejo
vých so svojimi synmi, klaňala sa mua prosila čosi od neho.
Ktorý riekol jej: „Čo chceš?“ Hovorila mu: „Povedz, nech títo dvaja
moji synovia sedia vedla teba v tvojom královstve.“ Ježiš ale od
povedal a riekol: „Neviete, čo pýtate. Móžetepiť kalich,
ktorý ja budem piť?“ Riekli mu: „Nlóžeme.“ Povedal im: „Kalich
mój síce budete piť; avšak dať vám sedieť zprava alebo zlava
vedla mňa neprináleží mne, lež ktorým to prihotovil mój Otec.“
Keď to počuli desiati, mrzeli sa na tých dvoch bratov. Ale Ježiš
povolal ich k sebe a hovoril: „Viete, že kniežatá národov panujú
nad nimi, a tí, ktorí sú velmožmi, prevádzajů moc nad nimi. Nie
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tak to bude medzi vami; lež ktokolvek bude chcieť byť váčším
medzi vami, nechje vaším posluhom; a kto bude chcieť byť prvým
medzi vami, bude vaším sluhom. Veď ani Syn človeka neprišiel,
aby sa mu posluhovalo, lež aby posluhoval, a dal svoj život na
výmenu za mnohých.“

VII. Uzdravenieslepého,I stalo sa, keď sa približoval k Jerichu,
jakýsi slepý sedel veďla cesty a žobral. A keď počul zástup tade isť, pýtal sa:
„Čo je to?' I riekli mu, že Ježiš Nazaretský tade ide. Tu zvolal ariekol: „Ježišu,
synu Davidov, smiluj sa nado mmou!“ A ti, ktorí šli popredku, okrikali ho, aby
mlčal. On však tým viac kričal: „Synu Davidov, smiluj sa nado mnou! "Tu Ježiš
postál a kázal ho priviesť k sebe. A keďsa priblížil, opýtal sa ho a riekol: „Čo
chceš, aby som ti urobil?' A tenriekol: „Pane, aby som videl.“ A Ježiš mu riekol:
„Pohliadni, tvoja viera ťa uzdravila.' A naskutku videl a išiel za ním a velebil
Bcha. A všetok ud, ked to videl, vzdával chválu Bohu.

VNI. Ježiš u Zacheja. A keď vošiel do Jericha, hla, muž, menom
Zachej, bohatý nadmýtny, žiadal si vidieť Ježiša, ale nemohol pre zástup,
lebo bol malej postavy. I predbehol a vystůpil na strom planého fiku, aby ho
videl, lebo tade mal ísť. A keď Ježiš prišiel k tomu miestu, pohliadol hore, uzrel
ho a riekol mu: „Zacheju, sostůp náhle dolu, lebo dnes v tvojom dome musím
zostať.“ "Tu sostúpil spešne a uvítal ho s radosťou. Ale Zachej vstal a riekol
Páncvi: „Pane, hla, polovicu svojho majetku dám chudobným, a jestli som koho
v niečom oklamal, navrátim to štvornásobne. Riekol mu Ježiš: „Dnes dostalo sa
spasenia tomuto domu. Veď Syn človeka prišiel hladať a spasiť, čo zahynulo.“

IX. Ježišv Betánii.Šiesteho dňa pred Velkou nocou prišiel
Ježiš do Betánie, kde Lazar bol umrel,ktorého on vzkriesil.
I pripravili mu tam večeru a Marta posluhovala, Lazar však bol
jeden zo spolustolujůcich s ním. Tu Maria vzala funt (libru)
drahej masti z pravého nardu, a pomazala Ježišovi nohy a poutie
rala svojimi vlasmi, až dom naplnil sa vóňou tej masti. edy riekol
jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý hodlal ho zradiť:
„Prečo sa táto masť nepredala za tristo desiatnikov (asi 260 kor.),
a nedalo sa chudobným?“Ale Ježiš riekol: „Nechajte ju,
prečo ste jej na ťarchu? Dobrý skutok vykonala na mne; veď
chudobných máte vždycky u seba, a ked budete chcieť, móžete
im dobre činiť; ale mňa nebudete mať vždycky. Táto, čo mohla,
učinila; predbehla pomazať moje telo na pohreb. Veru, povedám
vám: kdekolvek sa bude kázať toto evanjelium po celom svete,
i čo táto urobila, vyprávať sa bude na jej pamiatku.' A velký
zástup židov zvedel, že je tam, i prišli nielen k vóli Ježišovi,
lež aby videli i Lazara, ktorého bol vzkriesil z mítvych. Ale knie
žatá kňazské zamýšlaly zabiť i Lazara, lebo mnohí zo židov od
chádzali pre neho a uverili v Ježiša.
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Poznámky,1. V podobenstveo farizejovi a mýtnikovi farizej
znamená takých ludi, ktorí vedů síce na vonok statočný život, ale pritom sů
namyslení a od Boha vzdialení, a preto ostatnými pohřdajů. Publikán znamená
ludi pokorných, ktorí uznávajů svoju hriešnosť a dúfajů jedine v milosrdenstve
Božom.

2. Bohatý mládenec bol pravdepodobnezo vznešenéhorodu. Keďže
zachovával všetky prikázanie Božie, Pán Ježiš pohliadcl na neho s velkou láskou,
a povolal ho k vyššej dokonalcsti. Radil mu, aby rozdal svoj majetok, aby ostal
slobodný a aby sa podrobil Kristu i vo veciach dovolených. Radil mu tedy
dobrovolnů chudobu, večitů čistotu a dokonalů poslušnosť. Ale an velmi sa
viazal k hrude a k bohatstvu, a preto odišiel zarmůútený.

3. Jerich«, ležalo v úrodnej doline asi 12 km na západ od Jordánu a od
Jeruzalema vzdialené na 6 hod. chódze. Bývalo kedysi občasným sídlom krála
Herodesa, ktorý ho zvelebil tak, že sa stalo druhým hlavným mestom Palestiny.
Okolo Jericha zeleňaly sa poóvabnépalmové háje, morušové a fikové sady, ružové
rcle a balzamové zahrady; toto okolie bolo jako raj Palestiny.

4. Zachej bol vážny a popredný muž, ktorý mal od Rimanov v pre
nájme všetky mýta, ktoré jeho podmýtni vybierali. 'Títo výberčí boli bez
ohladní, ziskuchtiví vydierači, a preto mýtnici boli nenávidení ludia, najmá
u židov, lebo vybierali clo a mýto pre cudziu, pohansků velmoc. Zachej však
všetko vyrovnal, keď našiel spásu u Pána Ježiša.

5. Rastlinný nardový olej vyrábali v Indii, a predávali velmi draho
jako najvzácnejšiu voňavku v alabastrových nádobách. Alabaster je biely ka
meň perlového lesku. KedďžeMaria vzala drahů masť z pravého nardu (vzácnej
šia bola z klasu, podlejšia z listia), z tcho vidieť, že rodina jej bola zámožná.

Poučenie. Mládenče dobrý, keď sa stretneš s Pánom Ježišom na
ceste svojho života, a povolá ťa k vyššiemu stavu (kňazstvo, reholníctvo),
poslůchni hlas jeho.

Spasitel jako nebeský heoesťprichádza na oltár v každej omši
svátej; do srdca vahádza Pám pri sv. prijímaní. Blažená duša, ktorá prijíma
Pána Ježiša do pribytku srdca svojho. „Cestou som šiel a uhostili ste ma.
(Mat. 25, 35.)

— —— ————————

S 38. Ježiš vchádza do Jeruzalema.
(Mat. 21, 1—17; Luk. 19, 29—44.)

Keď sa Ježiš približoval k Jeruzalemu a došiel do Betfage
(bola malá osádka alebo len hospoda) pri hore Olivovej, vtedy
poslaldvochučeníkov,a riekolim:Id tedo mestečka, ktoré
je naproti vám; do ktorého keď vojdete, najdete osliatko privia
zané, na ktorom ešte nikdy človek nesedel; odviažte ho a priveďte.
A keby vám niekto riekol: Prečo ho odvázujete? povedzte, že Pán
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ho potrebuje a hneď ho prepustí sem. A učeníci odišli a našli
osliatko priviazané u dverí vonku na rozcestí, i odviazali ho.
A niektorí z tých, ktorí tam stáli, riekli im: „Čo to robíte, že od
vázujete osliatko?“ Ktorí odpovedali. ako im bol Ježiš prikázal,
a zaviedli osliatko k nemu.

Potom vložili naň svoje růcho, a Pán posadil sa naň. A mnohí
keď počuli, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, vyšli mu naproti,
a prestierali svoje růcha pred ním; iní však rúbali ratolesti so stro
mov a stlali na cestu. A keď sa už približoval ku svahu hory
Olivovej, tí, ktorí predchádzali a ktorí nasledovali, volali a riekali:
„Hosanna Synu Davidovmu!Požehnaný, ktorý prichádza
v mene Pánovom: Hosanna na výsostiach. u riekli farizeji
medzi sebou: „Vidíte, že nič nezvedieme? Hla, celý svet pošiei za
ním.“ Preto domlůvali Ježišovi: „Učitelu, zahriakni svojich učení
kov.“ Ktorým on odpovedal: „Povedám vám, že jak títo umíknu,
kamene budú kričať.“

A keďsa priblížila videlmesto,plakal nad nímarie
kol: „Ó keby si poznalo i ty, a to v tento svoj deň, čo ti slúži
k pokoju; ale teraz je to skryté pred tvojimi očami. Lebo prídu
na teba dni, a tvoji nepriatelia oboženů ťa násypom a obklůčia
ťa, a sužovať ťa budů so všetkých strán. A na zem ťa porazia,
i tvoje dietky, ktoré sú v tebe, a nenechajů v tebe kameňa na
kameni, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia.“

A keď vošieldo Jeruzalema, pobúrilosa celémesto,
a riekli: „Ktože je to? Ludstvo však hovorilo: „Toto je Ježiš,
prorok z Nazaretu galilejského.“ I vošiel Ježiš do chrámu Božieho
a vyháňal všetkých predávajúcich a kupujúcich v chráme, a po
prevracal stoly peňazomencomi stolice predávajúůcim holubov.
A nedovolil, aby ktokolvek prenášal nádobu cez chrám. I učil ich
a riekol im: ,„Pravda, písané je: Mój dom bude sa volať domom
modlitby, ale vy ste ho urobili pelešou lotrovskou. Keďto počuli
kniežatá svetské a zákonníci, hladali, jako by ho zahubili, lebo sa
ho obávali, keďže všetok zástup divil sa nad jeho učením. A keď
nastal večer, vyšiel z mesta a odišiel s dvanástimi do Betánie.

Poznámky. 1. Slovo: hosanna (i hosiana) znamená: Bože pomóž!
Neskoršie víťazcslávny výkrik, asi: Nech žije! Bola to prosba k Bohu, aby
pomáhal Synu Davidovmu založiť slávné královstvo Messiánske. Lud uradostený
volal Pánu Ježišovi: Hosanna, lebo myslel, že obnoví svetské královstvo krála
Davida, a že Jeruzalemu prinesie novů nádheru a velebnosť.
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2. Vo dvore chrámu jeruzalemského vydržiavalsa ten po
horšlivý trh obetných zvierat, proti ktorému Spasitel tak ostro vystůpil. — Ježiš
dvakrát vyčistil chrám: na počiatku svojho verejného života a na konci. Svátá
horlivosť o slávu Božiu je prvý a posledný čin jeho.

3. Spasitel na Kvetnů nedelu tiahol slávnostne do Jeruzalema: ale večer
vrátil sa do Betánie, aby vyhol úkladom, ktoré mu nastrájali farizeji.
A až do štvrtku v každý deň nocoval v Betánii, kde našiel trvanlivů pohostin
nosť. V pondelok ránc išiel zas do Jeruzalema; na ceste preklial fik a podvečer
vyhnal kupcov z chrámu. Na noc šiel do Betánie. V utorok, v stredu a vo štvrtck
učil v chráme, a v tento deň už zostal na noc v Jeruzaleme, kde sa započalo jeho
horké umučenie.

4. Kvetná nedela je památný deň slávneho vchodu Pána do Jeru
zalema, ked sa kcmá so svátenými ratolesťami sprievod okolo kostola. Cirkev
oslavuje tento vchod každodenne i pri sv. omši, keď sa trikrát medlí: Sanctus.

Poučenie.Na vrchole svojej slávy buď ponížený,a nezabůdaj
na to, čo sa stalo o niekolko dní s Pánom Ježišem v tom istom meste.

Miluj svoju vlastť, jako Pán Ježiš miloval, ktorý svojimi slzami po
svátil! lásku k vlasti!

S 39. Ježiš naposledy učí v chráme.

(Mat. 21, 33—46; 22, 1—22;. 23, 1—33; Mk. 12, 36—44.)

I. O svadbe kráfovskej. Keď Ježiš prišiel do chrámu, pristůpili
k nemu kniežatá kňazské a starší ludu, a on počal im vyprávať
toto podobenstvo: „Podobné je královstvo nebeské človeku
královi, ktorýrobilsvadbu svojmu synovi. | poslal
svojich sluhov zavolať pozvaných na svadbu; a nechceli prisť.
Opáť poslal iných sluhov a riekol: „Povedzte pozvaným: Hla,
prihotovil som svoj obed; moje voly a krmný hyd sů pozabíjané
a všetko je pripravené; poďte na svadbu. Ale oni nedbali a odišli:
jeden na svoj dvorec, iný zas po svojom obchode. Ostatní však
pochytali jeho sluhov a potupne pohanených pozabíjali. Keď to
král počul, rozhneval sa, a poslal svoje vojská, zahubil tých vra
hov, a podpálil im mesto. Vtedy riekol svojim sluhom: „Svadba
je síce pripravená, ale tí, ktorí boli pozvaní, neboli hodní. Iďte
teda na križné cesty, a ktorýchkolvek najdete, povolajte na sva
dbu.“ I vyšli jeho sluhovia na cesty, a shromaždili všetkých, ktorých
našli, zlých i dobrých, až naplnila sa svadba stolujúcimi. Tu vošiel
král pozrieť si stolujúcich, a videl tam človeka, neodetého růchom
svadobným, i riekol mu: „Priatelu, jako si sem vošiel, keď nemáš
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rúcha svadobného?“ Tu ten onemel. Vtedy riekol král posluhom:
„Sviažte mu ruky a nohy, a vyhoďte ho do tmy zovnútornej; tam
bude plač a škrípanie zubov. Lebo mnoho je povolaných, ale málo
vyvolených.

II, Peniazdaňový.Vtedy farizeji odišli a uradili sa, že ho
podchytia v reči. I poslali k nemu svojich učeníkov s herodiánmi
a riekli: „Učitelu, vieme, že si pravdomluvný, a ceste Božej v prav
de učíš, a nedbáš na nikoho; lebo nehladíš na osobu ludsků. Povedz
nám teda, čo sa ti zdá: smie sa dávať daň cisárovi ači nie? Ale
Ježiš, poznajůc ich podlosť, riekol: „Čo ma pokúšate, pokrytci?
Ukážte mi peniaz daňový.“ A oni podali mu desiatnik.
I riekol im Ježiš: „„Čí je tento obraz a nápis?“ Riekli mu: „Cisárov.“
Vtedy riekol im: „Odovzdajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je
Božie, Bohu. Keďto počuli, divili sa, nechali ho a odišli.

II. O zákonníkocha farizejoch[Vtedy-hovorit Ježiš.zástupom a svo
jim-učeníkom; a.riekol:-,,Na stolicu Ntojžišovu zasadli zákonníci a
farizejiAle- b-e-d-a—v-á-m;-zákonníci a farizeji, pokrytci;
pretože zatvárate královstvo nebeské pred ludmi, lebo sami doň
nevchádzate a ani vchádzajúcim vstůpiť nedáte. Beda vám, zákon
níci a farizeji, pokrytci, ktorí dávate desiatky zo všetkého, čím
vládnete;-a- zanechali ste, čo je dóležitejšie v zákone: právo, milo
srdenstvo a vieru. (Toto ste mali činiť a tamto neopustit| Beda vám,
zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo podobní ste hrobomzalíčeným,
ktoré sa zvonku zdajů ludom krásnymi, kdežto vnútri sú plné
mítvych kostí a všelikej nezdoby. Tak i vy zvonku zdáte sa luďom
spravodlivými, kdežto vnútri plní ste pokrytectva a neprávosti.

(Hadi, plemeno vreteničie, jako ujdete osudu pekelnému?“ I povedal
ešte zástupu:„Varujte sa zákonníkov, ktorí majůradi
prvé stolice v synagogách a prvé miesta na hostinách; a zalubujůsi,
aby ich pozdravovali na námestí a volali: rabbi. Ale vy nedávajte
sa volať: rabbi; lebo jeden je váš učitef,-Kristus/

IV. Chudobnávdova. A keď Ježiš sedel naproti pokladnici, a po
zeral, ako zástup hádže peniaze do pokladnice, a mnohí boháči
hádzali mnoho,tu prišla jedna chudobná vdova a vhodila
dva peniažky (asi 2 haliere), to jest štvrták. I svolal svojich učení
kov a riekol im: „Veru, povedám vám, že táto chudobná vdova
viac vhodila, než všetci, ktorí hádzali do pokladnice. Lebo všetci
hádzali z toho, čo im zvyšovalo; ale táto vhodila zo svojho nedo
statku všetko, čo mala, celů svoju živnosť.“
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Poznámky. 1. Svadobná hostina je blaženosťnebeská.Král je Boh.
— Na východe králi dosial posielajů svadobné růcho každému, koho pozvý, a
kto pozvanie prijme. Keď teda prišiel kto bez svadobného růcha, bola to velká
nezdvorilosť, a ten nemal práva na hostinu. Tieto hostiny odbavovaly sa v noci;
a preto keď vyhodili človeka von, prišiel do tmy, a od hanby a hnevu škrípal
zubami.Je to obraz pekelnéhotrestu.— Pod svaďobným rúchom má sa
rozumieť posvácujůca milosť.

2. Herodiáni boli privrženci krála Herodesa, a súhlasili s nadvládou
rímskou, kdežto farizeji boli jeho protivníci. Otázka, ktorú farizeji dali Spa
sitelovi, bcla nad mieru háklivá a na obe strany zubatá. Jak povie Spasitel,
že sa nemá platiť daň cisárovi, tak herodiáni obžalujů ho u cisára jako buriča,
a príde o život. Ale jak povie, že treba platiť, tak upadne do nemilosti u Iudu,
a tento ho ukameňuje. Kristus však oddelil moc svetsků od moci úuchovnej, a
prehlásil, že treba dať obom, čo im patrí. „Boha sa bojte, krála v uctivosti
majte.“ (I. Petr. 2, 17.)

3. Farizeji lišili sa póvodne oď obecného Iudu tým, že velmi prísne
dbali o zákon bcží. Neskoršie však oni boli najváčší pokrytci, lebo ukazovali
sa svátými, kdežto boli bezbožní, a konávali dobré skutky len preto, aby ich
ludia videli a chválili. Pána Ježiša neuznávali za Messiáša, a pretože ich ostro
karhal, nenávideli ho a chceli ho zničiť.

4. Židia mali hroby vytesané do skál a opatrené dvermi. Tieto hroby
zabielili vápnom, aby boly krajšie, ale i preto, aby sa ich ludia nedotkli,
lebo ináč by boly nečisté.

Poučenie.Milosť posvácujůca je růchomsvadobným,bez ktorého
nikto nebude pripustený do slávy večnej. Zachovaj si milosť posvácujůcu. Keď
ju máš, bohatý si a šťastný; ked jej nemáš, chudobný si a nešťastný,

Nech nám je výstrahou, že Spasitel vyslovil kliatbu nad neveriacimi fari
zejm. Chráňme sa pokrytectva, lebo pokrytci ťažko obsiahnumilo
srdenstva Božieho.

S 40. Ježiš o zkaze Jeruzalema a o poslednom sůde.

(Mat. 24, 1—44; 25, 1—46; 26, 1—16.)

I. Staviskochrámové.Keď Ježišvyšiel z chrámu, pristůpili
k nemu jeho učeníci, aby mu ukázali staviská chrámové, a ktorýsi
z nich mu riekol: ,„„Učitelu,pozri, jaké kamene a jaké stavby!“' Ale
on odpovedal a riekol im: „Vidíte toto všetko? Veru, povedám
vám, nebude tu ponechaný kameň na kameni, ktorý by nebol sbo
rený. A keď sedel na hore Olivovej oproti chrámu, pristůpili
k nemu jeho štyria prední učeníci (Peter, Jakub, Ján a Ondrej), a
opýtali sa ho osobitne: „Povedz nám, kedy sa to stane? A jaké
bude znamenie, keď toto všetko počne sa dokonávatť?“
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Vtedy Ježišzačalim hovoritť: „Dajte pozor, aby vás nikto nesviedol.
Lebo mnohí pridu v mojom mene a rieknu: Ja som Kristus, a svedů mnohých.

[Preto nechoďte za nimi. A keď počujete o bojoch a vzbůreniach, nelakajte sa;lebototosamusínajprvstať,aleeštenebudehnedkoniec.| Povstanetotižto
nároď proti národu a královstvo proti královstvu, a miestami budů velké zeme
trasenia, a mor a hlad a hrúzy s neba, a znamenia velké budů. Dajte však pozor
sami na seba, lebo vydajů vás sůdom a budů vás biť v synagogách, a vláčiť vás
pred králov a vladárov pre moje meno. Preto zaštepte si to do svojich sřdc:
nerozmýšlať vopred, jako budete odpovedať. Lebo ja vám dám výrečnosť a
múdrosť, ktorej nebudů mócť odolať ani na cdpor hovoriť všetci vaši protivníci.
A budú vás vydávať rodičia a bratia a pokrevní a priatelia, a usmrtia niektorých
z vás. A budete v nenávisti u všetkých pre moje meno, a predsa nezhynie arů

vlas s vašej hlavy.(Vo svojej trpelivosti budete vládnuť svojimi dušami. [INo,keď
uvidíte Jeruzalem vojskom oblahnutý, vtedy vedzte, že sa priblížilo jeho spu
stošenie.

II, O koncisveta.Potom hovoril im Ježiš o konci sveta:
„V tých dňoch, po tom súžení, slnko sa zatmie, a mesiac nevydá
svojho lesku; a hviezdy nebeské budů padať, a pevnosti, ktoré sú
na nebesách, budú sa triasť. A vtedy objaví sa znamenie (pravde
podobne kríž) na nebi, a uzrů Syna človeka prichádzať na oblakoch
nebeských s velkou mohutnosťou a velebnosťou. I pošle svojich
anjelov s trúbou a velkým hlasom, a shromaždia jeho vyvolených
od štyroch strán sveta, od kraja nebies až po ich končiny. A od
stromufikového naučte sa podobenstvo: keď mu ratolesť už omlá
da a listie narástlo, viete, že blízko je leto. Tak i vy, keďuzriete
toto všetko, vedzte, že je na blízku vo dverách. Veru, povedám
vám: Nepominie toto pokolenie, kým sa toto všetko nestane) Nebo
a zem pominů, ale moje slová nepominů. O tom dni však, alebo
o hodine nevie nikto; ani anjeli v nebi, ani Syn (nevie to len pre
nás, ale vie to pre seba), iba sám Otec. Bedlite teda a modlite sa,
lebo neviete, v ktorú hodinu Syn človeka príde.

II. O desiatichpannách.© tomto príchode povedal im aj podo
benstvo o desiatich pannách: „Vtedykrálovstvone
beské bude podobné desiatim pannám, ktoré si vzaly lampy a vyšly
naproti ženíchovi a neveste. Ale páť z nich bolo pošetilých a páť
opatrných. Lež páť početilých, keď si braly lampy, nevzaly so
sebou oleja, kdežto opatrné s lampami vzaly si oleja do nádob.
A keď ženích dlho nešiel, driemalo sa všetkým a zaspaly. Tu o
polnoci strhol sa krik: Ha, ženích prichádza, vyjdite mu naproti.
Vtedy vstaly všetky tie panny a pristrojovaly si lampy. Tu po
šetilé riekly opatrným: Dajte nám z vášho oleja, lebo naše lampy
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zhasínajů. Opatrné odpovedaly a riekly: Aby snáď nestačilo nám
i vám, iďte radšej k predavačom a kúpte si. No, kým išly nakupo
vať, prišiel ženích, a tie, ktoré boly hotové, vošly s ním na svadbu,
a dvere sa zatvorily. Napokon však prišly i ostatné panny a riekly:
Pane, Pane, otvor nám! Ale on odpovedal a riekol: Veru, povedám
vám, nepoznám vás. Bedlite teda, lebo neznáte dňa ani hodiny.

IV. Podobenstvoo hrivnách.Ježišpovedalešte podobenstvoo hriv
nách: Královstvo nebeské bude vtedy podobné človeku, ktorý, ked odchádzal
preč, zavolal svojich sluhov a odovzdal im svoj majetok. A jednému dal páť
hrivien, inému zas dve a inému jednu, každému podla jeho schopnosti, a hneď
odcestoval. "Tu odišiel ten, ktorý dostal páť hrivien, kupčil s nimi a získal páť
iných. Podobne i ten, ktorý dostal dve, vyzískal dve iné. Ale ten, ktorý dostal
jednu, odišiel, zakopal ju do zeme a skryl peniaze svcjho pána.

A po dlhom čase prišiel pán tých sluhov a robil s nami počet. 1 pristúpil
ten, ktorý dostal páť hrivien, priniesol iných páť hrivien a riekol: ,„Pane, páť
hrivien si mi odovzdal, hla, iných páť vyše toho som získal“ Riekol mu jeho
pán: „Dobre, sluho dobrý a verný; že si nad málom bol verný, nač mnohým ťa
ustanovím; vojdi do radosti svojho pána. Tu pristúpil i ten, ktorý dostal dve
hrivny a iné dve získal, a preto i on tak dobre pochodil, jako ten prvý. No
pristúpil i ten, ktorý dostal jednu hrivnu a riekol: ,„Pane, viem, že si človek tvrdý;
žneš, kde si nesial, a sbieraš, kde si nerozsýpal. Tak adstrachu išiel som|a skryl
som tvoju hrivnu do zeme; hla, tu máš, čo je tvoje. Na to jeho pán odpovedal
a riekol mu: „Sluho zlý a lenivý; weďel si, že ja žnem, kde som nesial, a sbieram,
kde som nerozsýpal. Mal si teďa uložiť moje peniaze u peňazomencov, aja pri
návrate bol by som ovšem prijal s úrokom, čo je moje. Vezmite mu teda hrivnu
a dajte tomu, ktorý má desať hrivien. Lebo každému majúcemu dá sa, až bude
oplývať; kdežto tomu, kto nemá, odníme sa i tc, čo sa zdá mať. A sluhu ďaromné
ho vyhoďte do tmy zovnůtornej; tam bude plač a škripanie zubov.“

V.O poslednomsáde.Potom im riekol: „Keď prídeSynčlo
veka vo svojej velebnosti a všetci anjeli s ním, vtedy zasadne na
trón svojej velebnosti. A shromaždia sa pred neho všetky národy,
a oddelí ich jedných od druhých, jako pastier odlučuje ovce od
kozlov; a síce ovce postaví si zprava, kdežto kozlov zlava. Vtedy
král povie tým,ktorí mu budú zprava: „Pod te, požehnaní
od mójho Otca, vládnite královstvom, pripraveným vám od usta
novenia sveta. Lebo bol som hladný, a dali ste mi jesť; bol som
smádný, a dali ste mi piť; bol som príchodzí, a pritúlili ste ma;
nahý, a priodeli ste ma; nemocný, a navštívili ste ma; v žalári som
bol, a prišli ste ku mne.“ Vtedy odpovedia mu spravodliví a rieknu:
„Pane, kde sme ťa videli hladného, a nakfmili sme ťa; žížnivého,
a dali sme ti piť? Alebo kedy sme ťa videli jako prichodzieho, a pri
túlili sme ťa; nahého, a priodeli sme ťa? Kedyže sme ťa videli ne
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mocného alebo v žalári, a prišli sme k tebe? [u král odpovie a
riekne im: „Veru, povedám vám: Nakolko ste to učinili jednému
z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to učinili“

Potomrieknei tým,ktoríbudůzlava: „Vzdialtesaodo
mňa, zlorečenci, do ohňa večného, ktorý je pripravený
diablovi a jeho anjelom.“ A bude im vytýkať, že nekonali v živote
svojom spomenuté skutky milosrdenstva. Vtedy odpovedia mu i oni
a rieknu: „Pane, kedy sme ťa videli hladného, alebo smádného,
alebo príchodzieho, alebo nahého, aiebo nemocného, alebo v ža
lári, a neposlúžili sme ti?“ Vtedy odpovie a riekne: „Veru, pove
dám vám: Naskolko ste toho neučinili jednému z týchto najmen
ších, ani mne ste toho neučinili.“ I pójdu tito do trestu večného,
kdežto spravodliví do života večného.“

I stalo sa, keď Ježiš dokonal všetky tieto reči, riekol svojim
učeníkom: „„Viete, že po. dvoch dňoch bude Velká noc, a Syn človeka bude
vydaný, aby bol ukrižovaný. Vtedy shromaždili sa kniežatá kňazské a starší
Iudu do siene kniežaťa kňazského, ktorý sa nazýval Kajfáš, a uradili sa, že
Ježiša podvodne chytia a zabijů. Avšak rniekli:„Nie v deň sviatočný, aby snáď
nestrhlo sa vzbůreniev Iude. lu odišiel Judáš Iškariotský jeden
z dvanástich, k najvyšším kňazom, aby ho zradil. A riekol im: „Čo mi chcete dať,
a ja vám ho vydám.“ Keďto títo počuli, zaradovali sa, a slůbili mu, že mu dajů
tridsať strieborných (asi 108 kor., za jaků cenu kupovali sa vtedy otroci).
A odvtedy hladal príležitosť, aby ho vydal.

Poznámky.I. Proroctvo o zkaze Jeruzalema splnilosa za
času riímskyýchvojvodcov Vespasiana a Tita. Řimania cd r. 63 pred Kr. pano
vali nad Palestinou. Židia ťažko znášali pohanské panstvo, a túžili po vlastnom
královstve. I vzbůrili sa r. 66 proti nenávideným Rimancm. Štyri roky pre
tiahly sa urputné vojny, až konečne Titus pritiahol s vojskom k Jeruzalemu
a zaujal mestcr. 70. Mesto i krásny chrám zapálili a čo plamene ušetrily bolo
srúcané, aby neostal kameň na kameni. Potom dal preorať mesto na znamenie,
že je SO zemou srovnané,

2. Kedy bude koniec sveta, nevieme. Ale Kristus Pán predpovedal,
že v tých dňoch slnce ztratí svetlo, a mesiac nevydá svojho lesku, lebo je sám
v sebe tmavý, a svoj lesk má od slnca, ktoré ho osvecuje. Hviezdy nebeské
budú padať, alebo sa srazí hviezda s našou zemou, čo bude i jej koncom, lebo
z toho by povstala taká horúčosť, že by v nej všetko zhorelo. Pcdla slov Kristo
vých „nebo i zem pominů, totiž celý viditelný svet zmení svoju podobu, a bude
potom „nové nebo a nová zem“

3. Dve podobenstvá o ženách a o hrivnách majúnás
poučovať o tcm, že máme vždy památať na príchod Spasitela, a v tomto oča
kávaní opatrovať si svetlc, t. j. vieru, a s milosťou Božou kupčiť, t. j podla
viery žiť a cbohacovať sa dobrými skutkami.

4. Svadobná hostina bývala večer v dome ženíchovom.Pred ho
stincu išiel ženích sprevádzaný družbami pre nevestu do domu jej otca. Nevesta
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očakávala ho s družicami, ktoré mu vyšly naproti s horiacimi lampami, i dopre
vadily ho k neveste, a wiedly potom oboch snúbencov na svadbu.

Poučenie. Nech je tvoj život pravým obrazom učenia a prikladu Kristevho,
a vtedy budeš počuť i ty jeho slová, keď pride v posledný deň súdiť živých
i mítvych: „Poďte, požehnaní od mójho Otca, vládnite královstvom, ktoré je
vám pripravené od ustancvenia sveta!

JILČASŤ: UMUČENIE A OSLÁVE
NIE PÁNA JEŽIŠA.

S 41. Posledná večera.

(Mat. 26, 17—30; Mk. 14, 12—26; Luk. 22, 7—39; Ján 13—17.)

I. Velkonočnýbaránok.Prvého dňa presníc (t.j. nekvase
ných chlebov), keďsa zabíjal velkonočnýbaránok, pristúpili učeníci
k Ježišovi a riekli: ,,„Kdechceš, aby sme ti pripravili jesť baránka?
Tedy poslal Petra a Jána a riekol im: „Iďte do mesta a pripravte
nám baránka, aby sme jedli. A hla, keď budete vchádzať do mesta,
stretne sa s vami človek, nesúci čbán vody; idte za ním, a kde
kolvek vojde, povedzte pánovi domu: Níój čas je blízko; u teba
odbavím Velků noc so svojimi učeníkmi. A on vám ukáže velké
večeradlo prestreté; tam pripravte. Ledy učeníci odišli a našli
tak, jak im povedal, a pripravili baránka. A keďnastala hodina,
uložil sa, a dvanásť apoštolov s ním. A povedal im: „ZŽiadostive
žiadal som si jesť tohoto velkonočného baránka s vami, prv než
by som trpel. Lebo povedám vám. že odteraz nebudem ho jesť,
kým sa nenaplní v královstve Božom. Potom večerali, jak bolo
predpísanév zákone.

I. Umývanicnóh apoštolov.A po večeri, keďdiabol už vnukol do
srdca Judášovi, aby ho zradil, vstal od večere a odložil svoj odev,
vzal zásteru a prepásal si ju. Potom nalial vody do medenice. a
počalumývaťučeníko mnohyautierať zásterou,ktorou
bol opásaný. Prišel teda k Šimonovi Petrovi, ale Peter mu riekol:
„Pane, ty mne umyješ nohy?“ Odpovedal Ježiš a riekol mu: „Čo
ja robím, ty teraz nevieš, ale dozvieš sa potom. Riekol mu Peter:
„Jakživ mi nebudeš umývať nohy.“ Odpovedal mu Ježiš: „Jestli ťa
neumyjem, nebudeš mať účasti so mnou. Rieko! mu Šimon Peter:
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„Pane, nielen moje nohy, ale i ruky i hlavu. Riekol mu Ježiš: „Kto
je umytý, nepotrebuje, iba aby si umyl nohy, a celý je čistý. A
keď im nohy poumýval, vzal svoj odev na seba, a zasa sa uložil a
riekol im: „Viete, čo som vám učinil?Vy ma voláte Učitelom a Pá
nom. a dobre hovorite, lebo veď i som. Keďteda ja, Pán a Učitel
váš, umyl som vám nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat.
Dal som vám totižto príklad, aby ste i vy činili tak, jako som ja
učinil vám.

II. Ustanoveniesv. Oltárnej.Poneváč Ježiš vedel, že prišla jeho ho
dina, aby odišiel s tohoto sveta k Otcovi,ikeď miloval svojich, ktori
boli na svete, až do konca miloval ich. A preto, keď povečerali,
Ježiš vz al chlieb, dobrorečil, lámal a dával svojim učeníkom a
riekol: Vezmite a jedzte, toto je telo moje“ A vzal kalich,
vďaky vzdával, dal im a riekol: „Pite z toho všetci, lebo toto. je
moja krv nového zákona, ktorá bude vyliata za mnohých na od
pustenie hriechov. Toto čiňte na moju pamiatku. I pili z neho
všetci.

Keď Ježiš toto povedal, skormútil sa v duchu, a osvedčil sa
a hovoril: „„Veru, veru, povedám vám: Jeden z vás ma
zradí.“ A zarmútení velmi, počali po jednom hovoriť: „Či som
to ja, Pane? On však odpovedal a riekol: „/en je to, ktorému ja
podám omočeného chleba. 5yn človeka síce ide, jako je ustano
vené: ale beda tomu človeku, skrze ktorého bude vydaný. Lepšie
by mu bolo bývalo, keby sa nebol narodil ten človek.“ A keď omo
čil chlieb, dal Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A po tom
zákusku vošiel do neho satan. Tu riekol mu Ježiš: „„Čorobíš, urob
čím skorej.' A keďon prijal zákusok, hneď vyšiel. A bola noc.

IV. Ježiš lúči sa s apoštolmi. Keď teda Judáš odišiel, riekol Ježiš
učeníkom svojim: „/[eraz je oslávený Syn človeka, a Boh je osláve
ný v ňom. Synáčkovia, ešte chvílku som s vami. Budete ma
hladať, ale jako som hovoril židom: Kde ja idem, vy nemóžete prísť,
tak teraz hovorím i vám. Nové prikázanie vám dávam: aby ste sa
vospolok milovali, jako som vás ja miloval. Po tom budú poznávať
všetci, že ste mojimi učeníkmi, ked budete mať lásku jedni k dru
hým. Riekol mu Šimon Peter: „Pane, kde ideš?“ Ježiš odpo
vedal: „Kde ja idem, nemóžeš teraz za mnou ísť, ale pojdeš po
zdejšie. Riekol mu Peter: „Prečo by som nemohol teraz ísť za
tebou?“ I riekol Pán: „Šimone, Šimone, hla, satan vypýtal si vás,
aby vás preosieval jako pšenicu; ale ja prosil som za teba, aby
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neprestala tvoja viera: a ty, keď sa niekdy obrátiš, utvrdzuj svojich
bratov.“

A poštolovia zarmůtili sa nad slovami,ktoré im Ježiš povedal
o svojom odchode, a preto im riekol: „Nech sa vám srdce nezarmucuje. Veríte
v Boha, i vo mňa verte. V dome mójho Otca je mnoho pribytkov: odchádzam
pripraviť vám miesto. A keď odídem a pripravím vám miesto, prídem zas a
vezmem vás k sebe, aby ste i vy boli, kde som ja. AXviete, kde ja idem, i cestu
znáte. Riekci mu Tomáš: „Pane, nevieme, kde ideš; i jako móžeme vedieť
cestu? Riekolmu Ježiš:),J a som cesta, pravda a život; nikto nepríde
k Otcovi, iba skrze mňa. Ak ma milujete: zachovávajte moje prikázania. A ja
budem prosiť Otca, a dá vám iného Tešitela, Ducha pravdy, aby s vami ostával
na veky. A Potešitel, Duch Svátý, ktorého Otec pošle v mene mojom, ten
vás naučí všetkým veciam, a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam; nie jako svet dáva,
ja vám ho dávam. Vy ste mojimi priatelmi, jestli budete činiť, čo ja vám prika
zujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán; ale nazval
som vás priatelmi, lebo oznámil som vám všetko, čo som len počul od svojho
Otcaí Nie vy ste mňa vyvolili, ale ja som vyvolil vás a ustanovil som vás, aby
ste išli a ovocie prinášali, a vaše ovocie aby ostalofJestli vás svet nenávidí,

vedzte, že mňa nenávidel prv, než vás. Lebo nie je sluha váčší nad svojho pána.
Keď mňa prenasledovali, i vás budů prenasledcvať. Vyženů vás zo synagóg;
ba prichádza hodina, keď každý, kto vás zabije, bude sa domnievať, že koná
službu Bohu. Veru, veru, poveďám vám, že vy budete nariekať a plakať, kdežto
svet sa bude radovať; vy síce budete sa zarmucovať, ale váš zármutok premení
sa na radosť. "Toto som vám hovoril, aby ste mali vo mne pokoj. Vo svete
budete mať utiskovanie, ale dúfajíe, ja som premohol svet. <

V. Vefkňazskáreč Pána Ježiša,Po tejto reči Ježiš pozdvihol oči
k nebu a riekol: „Otče, prišla hodina, csláv svojho Syna, aby tvoj

Syn oslávil teba, a aby dal život večný všetkým, ktorých si mu dak(A-toje
životvečný, aby poznali teba; jedinéhopravého Boha, a toho, ktorého si poslal,
Ježiša Krista. Ja som ťa oslávil na zemi; dokonal som dielo, ktoré si mi dal, aby
som konal. Teraz zas ty, Otče, osláv mňa u seba slávou, ktorů som mal
u--teba, prv než bol svet.) Oznámil som tvoje mena luďom, ktorých si mi dal
zo sveta, a oni zachovali tvou reč. "Teraz poznali pravdu, že som vyšiel od

teba, a uverili, že si ma ty poslal.(Ja prosím za nich; nie za svet prosím, ale za
tých,-ktorých- si mi dal, lebo sů tvoji a v nich som cslávený)j Otče svátý,
v mene svojom zachovaj ich, ktorých si mi dal, aby boli jedno, jako i my.$Ký
som--bol s- nimi, ja som ich zachovával v mene tvojom; mo-teraz -idem k. tebe,
a-ito-ostanů-na: svete jNeprosím,aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich zachoval
od zlého. Posváť ich v pravde, aby oni boli posvátení, lebo jako si ma ty poslal
do sveta, i ja somich poslal do sveta. Nc, neprosím len za nich, ale i zatých,
ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci jedno boli, jako i my jedno srke.

tče, chcem, aby i tito boli so mnou, že by videli moju slávu, ktorú si mi dal,
keď si-ma miloval pred stvorenín-svetal

Dr. Bezák: Biblické dejiny IL. 7
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Poznámky., 1. Presnice sů nekvasené chleby (macky), a Velká noc
u židov menovala sa i sviatkami Presníc, pretože židia cez tieto sviatky za 8 dní
pod pokutcu smrti nesmeli mať ničoho, teda ani chleba, vo svojom dome.

2. Spasitel,ktorý bol chudobný,nemal v Jeruzaleme hospody,
na noc chodieval buď do Betánie alebo na blízky vrch Olivový. Poneváč v tie
dni bývalo mncho půútnikov v Jeruzaleme, domoví páni jeruzalemskí dávali do
prenájmu, alebo i zadarmo, jedálne půtnikom, aby v nich slávili velkomočného
baránka. A preto sa i apoštolovia spytujů Pána Ježiša, či si už prenajal hospodu
pre dnešnů večeru. Keďže Mojžiš ustanovil, aby na Velků noc každá židovská
rodina jedla baránka, apoštolovia podla prikazu Kristovho kúpili baránka, dali
ho zarezať v chráme, a nechali ho dla predpisu upiecť.

3. Jedďdálňa (večeradlo) bola v dome jedného z dóverných priatelov
Pána; podla starého ústneho podania bol to dom otca sv. Marka evanjelistu, a
stál na Sione. Po západe slnca sišli sa všetci v jedálni, umyli si ruky a po
modlitbe zaujali miesto okolo stola. Pri stole sa ležalo na lavom boku, a pravou
rukou sa jedlo. Stoly boly nízke, a pri nich pohovky. Každé jedlo a kalich s ví
nom žehnal Pán Ježiš podla židovského obradu. Medzi jedlami jako i po hostine
spievaly sa žalmy (112—118). Nad večeradlom bol už v najstarších časoch po
stavený krásny chrám, ktorý sa časom premenil na mešitu mohamedánsku, ale
od r. 1919 je opáť majetkom tamojších františkánov

4. Umývanie nóh apoštolov je najdojímavejšíobraz zo života
Pána Ježiša. Ačkol'vek vedel, že je najvyšším pánem na nebi i na zemi, predsa
sa. hlboko ponížil Lebo myť nohy bola otrocká služba; otroci to robili pánom,
a preto Šimon Peter nechcel to prijať cd Syna Božicho. Umývanie nóh dvanástim
chudobným vykonáva sa na Velký štvrtok v každom biskupskom chráme.,

5. Spasitel tůžil po tejto večeri, pretože pri nej ustanovil prevelebnů
sviatostť Oltárnmu, v ktorej nám zanechal najůtlejší dókaz svojej lásky
a najdrahocennejší záloh svojej milosti, jako to bci prislůbit v Kafarnaume. Pri
poslednej večeri ustanovil aj omšu sv., jako i sviatosť posvátenia kňazstva novo
zákormého, aby apoštolovia a ich nástupcovia tůto obetu i večeru na jeho pa
miatku konali.

6. Satan, t. j. diabol bude preosievať (pokůšať) apcštolov a ostatných ve
riacich, aby zapreli svoju vieru. Avšak sv. Peter a jeho nástupcovia, rimski pá
peži, podla prislúbeniaKristovho nikdy nepoklesnů vo viere: sú
totiž vo veciach viery a mravov ncomylní.

7. Kristus je cesta, pravďa a život. Cesta, ktorá vedie k Bohu;pravda,
ktorá svieti a udržuje ludi na tejto ceste; život, t. j. večné blahoslavenstvo,
do ktorého táto cesta vedie.

Poučenie. Sviatosť Oltárna. nech je najďrahší poklad človeka na
zemi. Pristúp k nej s hlbokou poniženosťou a odchádzaj s vrůcnou láskou k Bohu,
ktorý v nej deň a noc prebýva.

Prekrásné slová velkňazskej reči Ježišovejsú aj tebe povedané,a
preto neopúšťaj svojho Spasitela nikdy, kým žiješ na svete.



S 42. Ježiš v zahrade Getsemanskej.
(Mat. 26, 30—56; Mk. 14, 26—52; Luk. 22, 39-—53; Ján 18, 1- -12.)

Po poslednej večeri, keď odbavili chválospev, vyšli na
horu Olivovůú. Vtedy riekol im Ježiš: „Vy všetci pohoršíte sa
nado mnou tejto noci, lebo písané je: Ubijem pastiera, a rozpíchne
sa stádo ovčie. Ale keď zasa vstanem, predídem vás do Galilejska.
Tu odpovedal Peter a riekol mu: „I keď sa všetci pohoršia nad
tebou, ja sa nikdy nepohorším. Život svoj položím za teba. Riekol
mu Ježiš: „Život svoj položíš za mňa? Veru, veru, povedám ti, že
tejto noci, prv než kohút odspieva, trikrát ma zaprieš. A riekol mu
Peter: „I keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa.' Podobne
hovorili i všetci učeníci.

Vtedy vyšiel Ježiš so svojimi učeníkmi za potok Cedron, a
prišiels nimido zahrady, ktorá sa nazýva Getsemany,ariekol
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Hora Olivová.

im: „Posedte tu, kým zajdem ta a pomodlím sa. I vzal Petra a
dvoch synov Zebedejových a počal sa zarmucovať a teskniť.
Vtedy riekolim: „Smutná je duša moja až na smrť;počkaj
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te tu a bedlite so mnou. A keďtrochu pokročil, padol na svoju
tvár, modlil sa a hovoril: „Otče mój, ak je možno, nech ma pominie
tento kalich, avšak nie jako ja chcem, lež ako ty. ' I prišiel k svojim
učeníkom a našiel ich spať, a riekol Petrovi: Šimone, spíš? Ne
mohol si bedliť so mnou jednu hodinu? Bedlite a modlite sa, aby
ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo nevládne.
Opáť po druhýkrát odišiel, modlil sa a riekol: „Otče mój, ak nemóže
tento kalich pominúť, aby som ho nepil, tak nech je tvoja vóla.
A prišiel opáť a našiel ich spať, lebo oči im boli obťažené od zá
rmutku. I nechal ich, odišiel zas a modlil sa po tretie, a hovoril túže
reč. Tu zjavil sa mu anjel s neba a posilňoval ho. A v zápase po
stavený dlhšie sa modlil. A jeho pot bol ako kvapky krvi tekúcej
na zem. Potom prišiel k svojim učeníkom a riekol im: „Spite už a
odpočívajte. Prišla hodina, a hla, Syn človeka bude vydaný do rúk
hriešnikom.Vstaňte, poďme! Ha, priblížil sa ten, ktorý ma zradí.

A kýmon ešte hovoril,hla, prišiel Judáš Iškariot
ský, jeden z dvanástich, a s ním velký zástup s lampášmi a fakla
mi, s mečmi a kyjmi; poslaní od kniežat kňazských a starších [udu.
A ten, ktorý ho zradil, dal im znamenie, a riekol: „Koho pobozkám,
to je on: chyťte ho a veďte opatrne.“ A hneďpristůpil k Ježišovi
a riekol: „„Zdráv buď, rabbi!“ A pobozkal ho. I riekol mu Ježiš:
„Priatelu, načo si prišiel? Bozkom zrádzaš Syna človeka? Potom
predstúpila riekol zástupu:„Koho hladáte?' Odpovedalimu:
„Ježiša Nazaretského.“ Riekol im Ježiš: „Ja som.“ A keďim toto
riekol, ustůpili nazpát a padli na zem. Tu znova spýtal sa ich:
„Koho hladáte?“ A oni riekli: „Ježiša Nazaretského.“ Ježiš odpo
vedal: „Povedal som vám, že ja som; keď teda mňa hladáte, ne
chajtc týchto odísť.“ Tu Šimon Peter, ktorý mal meč,vytasil
ho a udrel sluhu hlavného kňaza, a uťal mu pravé ucho. ledy
riekol Ježiš Petrovi: „Schovaj svoj meč do pošvy. Či nemám piť
kalich, ktorý mi dal Otec?“ I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho.
Vtedy riekol Ježiš zástupom: „Jako na lotra vyšli ste s mečmi a
kyjmi polapiť ma. Každodenne som sedával u vás a učil v chráme,
a nechytili ste ma, ale toto je vaša hodina a moc temnosti.“ "Tu
velitel a služobníci židovskí chytili Ježiša a poviazali ho, učeníci
však všetci opustili ho a utiekli.

Poznámky, 1. Hora Olivová bol vfšok pri Jeruzaleme,vysadený oli
vami. Vypína sa 45 m nad Jeruzalemom, ktorý leží 790 m nad Stredozemným
morom; odtial vidieť Mftve more s Jordánom a širé okolie do dialky 60 km.
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Na úpátí hory stál dvorec (majer) so zahradou, a volal sa Getsemany,
t. j. preš olivový, lebo tam prešovali ovocie olivových stromov. Medzi Jeruza
Jemom a horcu Olivovou je pusté a skalnaté údolie Joz afat, ktorým tečie
potok Cedron, ktorý však pri suchom počasí vysychá. Touto zachmúůrenou
dolinkou chodieval Pán Ježiš na horu sa modliť, a tak i po poslednej večeri
ubieral sa k desiatej hodine za svitu mesiaca do zahrady naposledy. Do zahrady
šlo sa asi štvrť hodiny z mesta.

2. Zjavil sa Pánovi anjel, ktorý mu priniesolodpoveď s neba,
že je to vóla Otcova, aby trpel, a poukázal na slávny výsledok toho utrpenia.
A v zápase postavený, čím váčšia bola jeho úzkosť, tým viacej sa medlil, a vo
velkej úzkosti krvou sa potil. Že je to možné, uznávajů i lekári. Na tom mieste,
kde Ježiš krvou sa potil, stojí dosial jaskyňa „Smrtelnej úzkosti Ježišovej.“

3. Spasitel oslovuje Judáša priatel om, aby ho upozornilna jeho
hodnosť, že sa tak azda spamátá a oželie svoj skutok.

4. Zástup činil asi 500—-600vojakov, okrem služobníkov,ktorí slůžili
u hlavných kňazov a prednejších židov. Pilát na každé sviatky prepůšťat hlavným
kňazom značnů zbrannů silu, aby udržali poriadok ckolo chrámu. Teraz židia
túto silu upotrebili na to, aby zástupy, ktoré na Kvetnů nedelu oslavovaly Spa
sitela, sa nevzbůrily a ho nevyslobodily. Pána Ježiša, svetlo sveta, hladali
s lampášmi a faklami, a chytili ho v noci so štvrtka na přatok (14—15 Nizan).

Poučenie.Vzbuď v sebe lútosť a sútrpnosť nad Pánom Ježišom,
drahým Spasitelom, ktorý z lásky k nám bol smutný až na smrť. -—Keď budeš
niekdy velmi smutný a oď každého opustený, prečítaj si vtedy 26. kapitolu sv.
Matúša.

$ 43. Ježiš pred sůdom kňazským.

(Mat. 26, 57—75; Mk. 14, 53—72; Lk. 22, 54—71; Ján 18, 13—-27.)

S hory Olivovej priviedli Pána Ježiša najprv k bývalému
velkňazovi Annášovi, ktorý bol svokromhlavnéhokňa
za Kajťáša. Annáš teda vyšetroval Ježiša o jeho učeníkoch a o jeho
učení. Ježiš mu odpovedal: „Ja som verejne hovoril svetu, a vždy
som učil v synagoge a v chráme, kde sa schádzajů všetci židia;
a potajomne nehovoril som ničoho. Čo sa ma vypytuješ? Spýtaj sa
tých, ktorí ma počuli; hla, oni vedia, čo som im hovoril.“ A keď
:o povedal, jeden zo služobníkov, ktorý tam stál, dal pohlavok
Ježišovi a riekol: „Takto odpovedáš hlavnému kňazovi?“ Odpove
dal mu Ježiš: „Keď som zle hovoril, vydaj svedectvo o zlom; ked
však dobre, čo ma biješ?“ Ale Annáš poslal ho poviazaného k hlav
nému kňazovi Kajfášovi. kde sa sišli všetci kňazi a zákonníci
i starší ludu. A Peter išiel za ním zďaleka až dnu do dvora
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najvyššicho kňaza, aby videl koniec, a sedel so sluhami pri ohni
a zohrieval sa.

Tu najvyššíkňazia celáradahladalisvedectvo pro
ti Ježišovi, aby ho mohli vydať na smrť, a nenachádzali.
Mnohí totiž vydávali krivé svedectvo proti nemu, avšak svedectvá
nesrovnávaly sa. Až naposledy prišli dvaja kriví svedkovia a riekli:
„Vento povedal: Móžem sboriť chrám Boží, a po troch dňoch zasa
ho vystavím. "lu najvyšší kňaz vo velkých rozpakoch vstal si
do prostriedku a riekol mu: „Nič neodpovedáš na to, čo títo sved
čia na teba? On však mlčal a nič neopovedal. Opáť pýtal sa ho
najvyšší kňaz a riekol mu: „Sprisahujem ťa na Boha živého, aby
si nám povedal, či si ty Kristus, Syn Boží? Riekol mu Ježiš: „Vy
si to povedal. A odteraz vidíte Syna človeka sedieť na pravici
mohutnosti Božej, a prichádzať v oblakoch nebeských. Vtedy naj
vyšší kňaz roztrhol svoje rúcho a riekol: ,„„Čo ešte potrebujeme
svedkov? Ha, včul ste počuli rúhanie. Čo sa vám zdá?“ Na čo oni
odpovedali a riekli: „Hoden je smrti.“

Peter však sedel vonku na dvore;i pristúpilak ne
mu jedna dievka a riekla: „I ty si bol s Ježišom Nazaretským.
Ale on zaprel pred všetkými a riekol: Neviem, čo hovoríš.“ A keď
vychádzal pod bránu, videla ho iná dievka a riekla tým, ktorí tam
boli: „I tento bol s Ježišom Nazaretským.“ A opáť zaprel s prísa
hou: „Neznám toho človeka.“ A po chvílke pristůpili tí, ktorí stáli
a riekli Petrovi: „„Veru, i ty si z nich, veďi tvoja reč ťa prezradzu
je. Vtedy počal sa preklínať a prisahať, že nepozná toho človeka.
A hneďzaspieval kohůt. I rozpomenul sa Peter na slovo Ježišovo,
ktoré bol povedal: Prv, než kohůt odspieva, trikrát ma zaprieš.
Í vyšiel von a horko plakal.

A mužovia,ktorí ho strážili a držali vo vázení, posmie
vali sa mu a bili ho. A niektorí z nich počali na neho pluvať a biť
ho pásťami; iní zase prikryli mu tvár, a dávali mu pohlavky, a ho
vorili: „Hádaj nám, Kriste, kto je to, čo ťa uderil?“ A keďbolo
ráno, všetky kniežatá kňazské a starší ludu držali radu proti Ježi
šovi, aby ho vydali na smrť.Vtedy, keď videl Judáš, ktorý
ho zradil, že je odsúdený, lůtosťou pohnutý, zaniesol nazpát tridsať
strieborných knižatám kňazským a starším, a riekol: ,„Zhrešil som,
lebo som vydal krv spravodlivů.“ Oni však riekli: „Čo nás po tom?
To je tvoja vec.“ I zahodil strieborné v chráme, odstůpil, a keď
odišiel preč, obesil sa. Tu najvyšší kňazi vzali strieborné a riekli:
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„Nesmú sa vhodiť do pokladnice, lebo je to cena krvi.“ A poradili
sa, a kúpili za ne pole hrnčiarovo na hrobitov prezpolným. Preto
nazývalo sa to pole Hakeldama, to jest pole krvavé, až po
dnešný deň.

Poznámky. 1. Podla židovskéhozákcna každé potupenie a znevá
ženie chrámu, ako i vyhrážanie sa mu spustošením, malo sa trestať smirťou.
Tak chceli židia na smrť cdsúdiť Jeremiáša, pretože predpovedal spustošenie
chrámu. A na základe tejto obžaloby chceli odsúůdiťi Pána Ježiša, hoci vieme,
že Ježiš toto povedal o svojom tele.

2. Prvý súd proti Ježišovi bol prevedenýv noci, v súkromnom
dome hlavného kňaza Kajfáša na Sione, kde sa sišla vysoká rada židovská
(synedrion — najvyšší súd židovský). Členovia rady sedeli v polokruhu v radoch
za sebou, a uprcstred prvého radu sedel hlavný kňaz. Pred ním stál obžalovaný,
a po stranách obžalovaného boli unmiestenídvaja pisári; za nimi potem zákon
níci tiež v radoch obrátení k vysokej rade. Súdné pokračovanie s Pánom trvalo
v noci asi od jednej až do tretej hodiny. — Kedže u židov odsúdiť na smrť
smelá vysoká rada len vo verejnom, v chráme a vo dne konanom zásaďnutí,
preto v piatok včas ráno svolali vysoku radu do chrámu, a tam potvrdili výrck
smrti. "Tu sa radili i o tom, jako budů žalevať na Ježiša u Piláta, aby ho i tento
odsúdil na smrť.

3. Na Východe v Palestine na jar bývajů síce horúce dni, ale noci sů
chladné. Preto vojaci zapálili oheň uprostred dvora v dome Kajfášovom aposadali
si dokola,a Peter bol medzi nimi. Z tejto príležitostitrikrát zaprel svojho
Majstra.

Poučenie.Ked nás postihnekrivda a nespravodlivosť, pomyslime
si len na Pána Ježiša, ktorý bol nevinne a nespravodlive na smrť odsúdený.

Peter olutoval a horkooplakalsvoj hriech,a došielmilosti:J udáš
zúfal nad milosrdenstvom Božím, a biedne zahynul. Nech je nám Peter vzo
rom pravého pokánia, Judáš však odstrašujúcím príkladcm zaslepenosti a za
tvrdilosti.

7$ 44. Ježiš pred Pilátom.
(Mat. 27, 11—31; Mk, 1—20; Luk. 23, 1—25; Ján 18, 28—40.)

I. Židia žalujúna Ježiša.Židia priviedli Ježiša od Kajfáša k Pilá
tovi do radného domu, ale nevošlidnu, aby sa nepoškvr
nili, lež aby mohli jest velkonočného baránka. Pilát teda vyšiel von
k nim a riekol: „Jaků žalobu prednášate proti tomuto človekovi?“
Odpovedali a riekli mu: „Keby tento nebol zločincom, neboli by sme
ho-odovzdalitebe. I počalina neho žalovaťa riekli: ak sme našli,
že tento prevracia náš národ a zabraňuje dávať cisárovi dane, a
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vydáva sa za Krista krála.“ I riekol im Pilát: „„Vezmiteho
vy, a podla svojho zákona odsúůďte ho.' Avšak židia mu riekli:
„Nám neslobodno usmrtiť nikoho.“

Tedy Pilát zasa vošiel do radného domu, a predvolal Ježiša
a riekol mu: „Ty si král židovský? Odpovedal Ježiš: „„Hovoríš
to sám od seba, a či iní povedali ti to o mne? Odpovedal Pilát:
„voj národ a hlavní kňazi vydali ťa mne. Čo si porobil?“ Odpo
vedal Ježiš: „Moje královstvo nie je s tohoto sveta. Keby moje
královstvo bolo s tohoto sveta, moji služobníci iste by bojovali,
aby som nebol vydaný židom; ale takto moje královstvo nie je
ztadeto.“ I riekol mu Pilát: „Teda král si ty?“ Odpovedal Ježiš:
„Ty sám hovoríš, že som ja král. Ja som sa na to narodil a na to
som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto
je z pravdy, počůva mój hlas.“ Riekol mu Pilát opovržene: „Čo
jepravda?“ A keďto povedal, zas vyšiel k židom a riekol im:
„Ja nenachádzam žiadnej viny na tomto človeku.“ A keďkniežatá
kňazské a starší mnoho vecí žalovali na neho, Ježiš nič neodpove
dal. Vtedy riekol mu Pilát: „Nič neodpovedáš? Nepočuješ, jak
velké veci žalujů na teba?“ Ale Ježiš neodpovedal mu na žiadne
slovo, tak že sa vladár náramne divil. Židia však naliehali a riekli:
„Búri lud a učí po celom Judsku, počnůc od Galilejska až sem.

DYLJežišu Herodesa. Tedy Pilát, keď počul o Galilejsku, pýtal
sa, či je Galilejčan? A keď zvedel, že je zpod právomoci Hero
desovej,poslal ho k Herodesovi, ktorý v tie dni i sám
bol v Jeruzaleme. Herodes však, keď uzrel Ježiša, zaradoval sa
velmi, lebo od dávna žiadal si ho vidieť, pretože o ňom mnoho
počul, a úfal sa, že ho uvidí učiniť nejaké znamenie. Vypytoval sa
no teda mnohými rečami, ale on mu nič neodpovedal. I pohídol ním
Herodes spolu so svojou čatou, a na posmech obliekol ho do bieleho
adevu, a poslal ho nazpát k Pilátovi. I stali sa priatelmi v ten deň
Herodes i Pilát; lebo predtým boli si nepriatel mi.

II. Ježiša Barabáš. Avšak na slávny deň Velkej noci, na pa
miatku vyslobodenia z Egypta, mal vladár obyčaj prepůšťať ludu
jedného vázňa, ktorého chceli. [ mal vtedy chýrečného vázňa, lú
sežníkaa vraha, ktorý sa volal Barabáš. Keď sa teda
shromaždili, riekol Pilát: ,„„Ktoréhochcete, aby som vám prepustil,
Barabáša, a či Ježiša, ktorý sa volá Kristus?“ Tu oni všetci skríkli
a volali: „Nie tohoto, ale Barabáša.“ Riekol im Pilát: „Čo teda
spravím s [Ježišom, ktorý sa volá Kristus?“ Oni volali a riekli:
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„Ukrižuj ho!“ Pilát však riekol im: „A čo zlého urobil? Nenachá
dzam na ňom nič smrti hodného. Potrescem ho (t. j. dám ho ubi
čovať) teda a prepustím. Ale oni ešte váčšmi kričali: „Ukrižuj
hol“

IV.Ajhla,človek. Vtedy Pilát vzal Ježiša a dal ho zbičo
vať. A vojaci uplietlikorunu z tfnia, položilimu ju na hlavu
a priodeli ho rúchom šarlatovým. A prichádzali k nemu a hovorili:
„Vítaj, králu židovský“ a pohlavkovali ho. Pilát teda zasa vyšiel
von a riekol im: „Hla, privádzam vám ho von, aby ste poznali,
že na ňom žiadnej viny nenachádzam.“ Vyšiel teda Ježiš von
s téňovou korunou a růchom šarlátovým na sebe. I riekol im Pilát:
„A jhla, človek!“ Ale jako ho hlavní kňazi a služobníciuzreli,
kričali a riekli: „U križuj, ukrižuj ho! Riekol im Pilát:
„Vezmite si ho vy a ukrižujte, lebo ja na ňom viny nenachádzam.“
Odpovedali mu židia: „My máme zákon, a podla zákona musí
umrieť, lebo sa činil Synom Božím. A keď Pilát počul túto reč,
ešte viac sa nalakal. [ vošiel zas do radného domua riekol Ježišovi:
„Zkade si ty? Ale Ježiš nedal mu odpovedi. Tu riekol mu Pilát:
„Mne neodpovedáš? Nevieš, že mám moc ukrižovať ťa, a mám
moc prepustiť ťa? Odpovedal Ježiš: „Nemal by si nado mnou
žiadnej moci, keby ti to nebolo dané shora, a preto ten, kto ma
tebe vydal. má váčší hriech.“ A odvtedy hladel ho Pilát prepustiť,
ale židia kričali a riekli: „Keď tohoto prepustíš, nie si priatelom
cisárovi, lebo každý, kto sa činí králom, protiví sa cisárovi.Ježišodsúdenýnasmrť.© KeďtedaPilátpočultietoreči,vyvie
dolJežiša von, a sadolsi na súdnustolicu a riekolžidom:„Hla,
král váš, a krála vášho mám ukrižovať?“ Odpovedali hlavní kňazi:
„Nemáme krála, iba cisára.“ Vtedy Pilát, keďvidel, že nič neosoží,
lež tým váčší hluk povstáva, vzal vodu, umyl si ruky pred ludom
a riekol: „Ja som nevinný v krvi tohoto spravodlivého. Vy uvi
díte!“ A všetok lud odpovedal a riekol: „Jeho krv na nás a na na
šich synov!“ Vtedy prepustil im Barabáša, a Ježiša ubičovaného
vydal im, aby ho ukrižovali. Oni tedy vzali Ježiša a odviedli.

Poznámky. 1. Vyscká rada mala právo na smrť odsúdiť, ale rozsudok
smrti nesmel sa vykonať, dokial ho nepotvrdil rímsky vladár (miesto
držitel). Vladárom v Judskubol od r. 26. Pontský Pilát, hrdý Riman, muž
tvrdý a bezohladný. Sídlil pravidelne v Cezarei u mora, 97 km severozápadne
od Jeruzalema. Na velké sviatky prichádzal do hlavného mesta s vojskom, aby
mal pohotovosť, keďby nastaly nepokoje (na Velků noc bývalo v Jeruzaleme

„velmi mnoho cudzincov). Tu sa ubytoval na hore chrámovej, na hrade, zvanom
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„Antomia“, ktorý vystavil Ján Hirkán okolo roku 120 pr. Kr., a Hlerodes
Velký ho rezšíril, opevnil a ozdobil. Sem priviedli Pána Ježiša a obžalovali ho
pred Pilátom z velzrady, jako odbojníka proti cisárovi, kedže sa vydáva za
krála. Ale nevošli do domu, lebo podla učenia farizejov pohanský dom poškvrní
človeka.

2. Súdné pojednávanie s Pánomdialo sa zváčšavonkupod širým
nebom, na priestore vydláždenom róznobarevnými kameňami, a síce podla oby
čaje rimskej včas ráno. S tohoto miesta vystupovalo sa po mramorových scho
doch k súdnej stolici, a odtialto vchádzalo sa ďvermi do radného doniu.

3. Pán Ježiš vyznal pred Pilátom svoje královstvo, a prisvedčil, že
on je král židovský, ale hned i vysvetlil, v čom záleží jeho královstvo.
Vyhlásil, že jeho královstvo nie je zemské, ale má vydávať sveďectvo pravde,
t. j. hlásať a potvrdzovať božsků pravdu, ktorá je potrebná k spaseniu.

4. Pilát a Herodes boli nepriatelia, lebo Pilát zaiste zasahoval do
právomoci Herodesovej. Tak sa stalo i vtedy, keď potrestal Galilejčanov, ktori
sa boli vzbůnili proti cisárovi pre daň cd hlavy, a nedávno proti Pilátovi pre
chrámové peniaze, upotrebené na vystavenie vodovodu. Keď teda teraz verejne
uznal súdné právo Herodesovo, bol tento ukojený.

5. Rimania nízkych povstalcov pred usmrtením zbičovali. Bičovanie
bol trest potupný a hrozný, ktorým trestali len zločinných otrokov, vrahov a
buričov (nie však rímskych občanov). Vojaci obnažili odsúdenca po pás, pri
viazali ho k stípu, a bili ho palicami alebo metlami, obyčajne z průtov pletenými,
alebo korbáčami remennými, na ktorých boly priviazané olovené gulky, háčiky
alebo kostičky.

6. Pilát vedel dobre, že Ježiš je nevinný, a že židia len z nenávisti
ho chcú usmrtiť, preto usiloval sa Ježiša prepustiť. Najprv ho voslal k Hlerode
sovi, a potom dal im voliť medzi Barabášom a Ježišem. Neskoršie však vzal
ežiša a dal ho ubičovať v tom domnení, že ich tým ukrotí 1 že i sami pristanů

na jeho prepustenie.Konečnepriviedolim Ježiša, třnim korunované
ho, ale ud, ktorý na Kvetnů nedelu volal: Hosanna, teraz kričal: Ukrižuj ho!
I pohrozili mu žalobou u cisára, že drží s buričmi. Keď teda Pilát videl, že nič
neosoží, vydal im Ježiša, aby ho ukrižovali. —Kolká slabosť a «estálosť! K vóli
ludom zaprel pravdu i spravodlivosť a s ňou i Bcha. Darmo si umýval ruky:
jeho vina je velká. — O tri roky po smrti Pána bol od židov v Ríme obžalovaný,
a potem od cisára sosadený a poslaný jako vyhnanec do Gallie.

Poučenie. Jaká ukrutná protiva a jaká zaslepencsť srdca! Prosili za toho,
ktorý zabíjal, a Ježiša, poóvodcuživota, zapreli. Či i tvy tak budeš robit?

Keď Ježišjakokrál králov s tfňovou korunoustál predvladá
rom, táto tíňová koruna stala sa jeho najkrajšou ozdobou. — Každý, kto chce
nasledovať Krista král a, musí byť v srdci ponížený a musí nosiť na hlave
třňovů korunu.
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S 45. Ukrižovaníe a smrť Pána Ježiša.

(Mat. 27, 32—66; Mk. 15, 21—47; Luk. 23, 26—56; Ján 19, 17—42.)

I. Cesta krížová. Keď Pilát vydal Ježiša židom, títo ho vzali a
odviedli, aby ho ukrižovali. Vojaci položili na neho kríž, a on
s krížom na ramene a s tíňovou korunou na hlave vyšiel predpo
ludním zo súdneho domu. I niesol si kríž, jako každý odsú
denec. A keď ho viedli, chytili istého človeka, menom Šimona
Cyrenejského (z Cyreny), idůceho z dvorca (s pola), a vložili na
neho kríž, aby ho niesol za Ježišom. A šiel za ním velký zástup
ludu i žien, ktoré horekovaly a nariekaly nad ním. Ale Ježiš obrátil
sa k nim a riekol: „Dcéry jeruzalemské, neplačtenado
mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi synmi. Lebo, hla,
prídu dni, v ktorých počnů hovoriť horám: Spadnite na nás, a
vrškom: Prikryjte nás. Lebo keď toto robia so zeleným stromom,
čo sa stane so suchým?

I prišli na miesto, ktoré sa volá Kalvária, po židovsky Gol
gota (víšok blízko Jeruzalema) a dávali mu piť myrrhové víno, ale
neprial. A keď ho ukrižovali (bola tretia hodina = medzi 9. a 12.
hod.) štyrmi klincami, rozdelili si jeho rúcho a o jeho odev hádzali
los, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka, hovoriaceho:
Rozdelili si moje rúcha, a na mój odev ťahali los (Žalm 21, 19.).
A sedeli a strážili ho. A boli ukrižovaní i dvaja lotri, ktorých viedli
s ním, jedného zprava a druhého zlava. I napisal Pilát i nápis a dal
ho na kríž.A bolonapísané:Ježiš Nazaretský, král ži
dovský. A bolo to napísané po židovsky, grécky a latinsky.
A mnohí zo židov čítali tento nápis, a hlavní kňazi riekli Pilátovi:
„Nepiš: Král židovský, ale jako on riekol: Som král židovský.
Odpovedal Pilát: „Čo som napísal, to som napisal.

II. Sedem slov Kristových. A mimoidůci rúhali sa mu, a hovcrili: „Aha,
ktorý sboríš chrám Boží a vo troch dňoch zasa ho vystavíš, pomóž sám sebe;
keďže si Syn Boží, sostůp s križa!'“ Podobne i hlavní kňazi posmievali sa mu
so zákonníkmi astaršími, a hovorili medzi sebou: „Iným pomáhal, sám sebe ne
móže pomócť. Keď je král židovský, nech včul sostůpi s kríža, a uveríme mu.
Ježiš však riekol:„Otče, odpusť im lebo nevedia, čo činia. A
jeden z tých lotrov, ktorí visel' s ním, rúhal sa mv a riekol: „Ak si ty Kristus,
spomóž sebe i nám.' A odpoveďal druhý, karhal ho a riekol: „Ani ty sa nebojíš
Boha, kdežto si na to isté odsúdený? A my síce spravodlive tipíme, tento však
nič zlého neučinil“ A riekol Ježišovi: „Pane, spameň si na mňa, ked prídeš do
svojhokrálovstva. A riekolmu Ježiš:„Veru, povedám ti: Dnes budeš
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so mnou v raji. A pri kríži Ježišovam stály jeho matka, a sestra jeho
matky Maria Kleofášová a Maria Magdalena. Keď teda Ježiš uzrel matku a uče
níka, ktorého miloval, stáť pri kríži, riekol svojej matke: „Ženo, hla, syn
tvoj!'' Potom riekol učeníkovi:„Ha matka tvoja!' A od tej hodiny
vzal si ju učeník k sebe. A keď bola šiesta hodina, nastala tma po celej zemi
až po deviatu hodinu. A okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš velikým hlasom a rie
kol: „Eloi, Eloi, lamma sabachtani?“ Čo sa vykladá: „Bože mój, Bože mó),
prečo si ma opustil?' A keďto niektorípočuli,riekli:„Hla, volá Eliáša.“
Potom Ježiš, aby sa naplnilo písmo, riekol: „Žížnim. A jeden z nich hneď
odbehol, naplnil hubu octom, vležil ju na trstinu, a dával mu piť. Ostatní však
riekli: „Počkajte, uvidíme, či pride Eliáš vyslobodiť ho. A keď Ježiš prijal ocot,
riekcl: „Dokonané je!' Potom Ježiš opáť zvolal velikým h!asom: „Otče,
do tvojich růk porúčam svojho ducha. A keď to povedalna
klonil hlavu a vypustil dušu.

II. UdalostiposmrtiKristovej.A hla, opona chrámovároztrhla sa na
dvoje (na znak, že sa luďom otvorilo nebo) od vrchu až dolu; a zem
sa zatriasla, a skaly sa pukaly. A hroby sa otvorily, a mnohé telá
svátých, ktorí boli zosnuli, vstaly, a vyšli z hrobov po jeho vzkriesení;aprišlidosvátéhomestaazjavilisamnohým.Tustotníka tí,
ktorí boli s ním strážiť Ježiša, keď videli zemetrasenie a to, čo sa
robilo,velmi sa poťakalia riekli:„O pravdu, totobol Syn
Boží. A všetok zástup tých, ktorí videli, čo sa dialo, bili sa
V prsia a išli nazpát. A bolo tam mnoho žien zďaleka sa dívajúcich,
ktoré prišli za Ježišom z Galilejska, aby mu posluhovaly.

Židia teda, poneváč bol prípravný deň, aby nezostaly telá na
kríži cez sobotu (bol to velký deň sobotný), prosili Piláta, aby sa
im zlámaly hnáty, a oni sňali sa s kríža. Prišli teda vojaci a polá
mali síce hnáty prvému i druhému, ktorí boli ukrižovaní s ním; ale
keďprišli k Ježišovi, jako videli, že už umrel, nezlámali mu hnáty,
lež jeden z vojakovotvoril mu bok kopijou,a hneďvyšla krv
a voda.

IV. Ježišaoochovajů.A keď sa už zvečerilo, prišiel istý bohatý
človekz A rimetie, menomJozef, znamenitý radný pán, muž
dobrý a spravodlivý, ktorý i sám bol učeníkom Ježišovým, tento
predstúpil pred Piláta a pýtal si telo Ježišovo. Ale Pilát čudoval sa,
že už umrel. A keďsa to dozvedel i od stotníka, kázal vydať telo
Jozefovi. A prišiel i Nikodém, a priniesol asi sto funtov (asi
22 kg) miešaniny z myrrhy a z aloe. Sňali teda telo Ježišovo
s kríža, a zavinuli ho do plachiet s voňavkami (obyčaj u židov),
a uložili ho do hrobu vytesaného, v ktorom ešte nikto nebol ulo
žený. A keďprivalili kameň k dverám hrobovým, odišli.
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V. Stráž pri hrobe. Na druhý deň však (t. j. v sobotu) sišli sa
kniežatá kňazské a farizeji k Pilátovi a riekli: „Pane, rozpamátali
sme sa, že ten svoditel ešte za živa povedal: Po troch dňoch zasa
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Vchod do chrámu sv. Hrobu.

vstanem. Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby snáď
neprišli jeho učeníci a ukradli ho, a riekli ludu: Vstal z mítvých,
a bude posledný blud horší od prvého.“ Riekol im Pilát: „Máte
stráž; iďte, strážte si, jako viete.“ A oni odišli, zapečatili kameň,
aopevnilihrobstrážou.

Poznámky. 1. Cesta, ktorá viedla z radného domu hore aa Kalváriu, volá
sa kriížovou cestou, a merala asi 600 m čiže 1000 krokov. Križová cesta
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so 14 obrazmi (štácia — stanica) vyobrazuje sa v chramoch alebo na váčších
vřškoch a nazýva sa tiež Kalváriou. Ktc vykoná pobožnosť kriížovej cesty a je
v stave milosti, obsiahne plnomocné odpustky.

2. Ukrižovanie bolo najpotupnejším a najhroznejším trestom smrti.
Zločinca buď vytiahli na kríž a tam ho pribili, alebo ho položili na zem, průbili
na kriíž, a len potom ho vyzdvihli s krížom. Týmto spoósobemukrižovali i Pána
Ježiša. Spasitel sveta dokonal na kríži odpoludnia o troch hodinách. To bola ho
dina, ked v chráme bol obetovaný nepoškvrnený velkonočný baránok. „Jako
náš velkonočný baránok obetovaný je Kristus.“ (I. Kor. 5, 7.)

3. Dla vtedajšejobyčaje napísali na dostičku, prečo bol niekto
odsůdený na smrť. Pilát chcel sa nakrátko vyjadriť, a preto mimovolne, z riade
nia Božieho napísal pravdu; lebo Spasitel preto umrel na kríži, že bol Messiášom.
Tabulka Kristova bola napísaná v troch rečiach, pretože latinčina bcla vtedy
reč úradná v ríši rimskej, gréčina svetová reč obcovacia, a hebrejčina reč kra
jinská v Palestine.

4. Zatmenie slnca bolo zázračné a nie prirodzené,pretože bolo po
celej zemi, kdežto obyčajné zatmenie býva len na istom ohraničenom priestore,
a že bolo o splne mesiaca, t. j. vtedy, ked je zem medzi slncom a mesiacom,
a preto mesiac nemóže zacloniť slnce.

5. Myrrha je voňavá miazga z istého stromu v Arábii, a aloe je vo
ňavá rastlina indická. Obe zeliny upotrebovaly sa pri balzamovaní mftvol.
Vo výčhodných krajinách bol zvyk obkladať mítvolu a vystlávať hrob voňa
vými látkami vo velkom mncžstve. Židia, ktorí sa naučili balzamovať mftvoly
v Egypte, balzamovali mítvoly len prednostných mužov.

6. Na mieste, kde Kristus Pán bol ukrižovaný a pochovaný (asi 40 m od
miesta ukrižovania), Konštantín Velký, cisár rímsky, r. 335 dal vystaviť velký
chrám Božieho hrobu. Na pamiatku toho slávi sa pcdnes sviatok „„Na
lezenie sv. kríža“ (3. mája) a „Povýšenie sv. kríža“ (14. septembra). Strážcovia
Božieho hrobu a posvátených miest v Palestine (,Svátá zem“) vóbec sú františ
káni.

Poučenie, Križová cesta Pána Ježiša je útechou človeka utrápeného v tomto
slizavom údolí. Pobožnosť „krížovej cesty“ vykonaj aspoň vo Velkom týždní, a
pri každejstanicipomodlisa skrůšene: „Ukrižovaný Ježišu, smiluj
sanadnamil

„Nie ste porušitelnými vecmi, zlatom alebo striebrom vykůpení, ale draho
cennou krvou Krista, jako nevinného a nepoškvrneného baránka“ (I. Petr. 1, 18.
19). „Klaniame sa Tebe, o Pane Ježišu Kriste a dobrorečíme"ebe, lebo
svátým krížom svojím vykůúpil si svet“

Sv. Augustín hovorí: „Len jeden dostal v poslednej chvíli milosť, aby nikto
nezuúfal. ale len jeden, aby nikto v sebe nedůúfal.
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8 46. Vzkrieseniíe Ježišovo.

(Mat. 28, 1—16; Mk. 16, 1—8; Luk. 24, 1-—12; Ján 20, 1—9.)

Po sobotnom večeri, keď svitalo v prvý deň týždňa, prišla
Maria Magdalena a Maria Jakubova a Salome, aby pomazali Je
žiša. I hovorily jedna druhej: „Ktože nám odvalí kameň odo dverí
hrobových?' A keď spozrely, videly kameň odvalený; bol totižto
velmi velký. Lebo, hla, nastalo velké zemetrasenie, a anjel
Pánov sostúpil s neba; pristůpila odvalilkameňa sadol
si naň. A jeho vzhlad bol jako blesk; a jeho rúcho jako sneh. A od
strachu pred ním zdesili sa strážci a ostali jakoby mftvi. A keď
prišli k sebe, všetci zutekali.

Ale anjel prehovoril a riekolženám:„Nebojtesa vy,
lebo viem, že hladáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný; niet ho tu, lebo
vstal, jako povedal. Poďte a pozrite si miesto, kde bol položený, a
chytro iďte, a povedzte jeho učeníkom a Petrovi, že vstal z mítvych,
a hla, predchádza vás do Galilejska (apoštolovia, jako Gali
lejčania, po sviatkoch vrátili isa domov); tam ho uvidíte. Hla,
predpovedal som vám.“ Tu chytro vyšly z hrobu s bázňou a s vel
kou radosťou, a bežaly zvesťovať učeníkom. A hla, Ježiš stretol
sa s nimi (istotne zjavil sa najsámprv svojej matke), a riekol: „Ví
tajte!“ Tu ony pristúpily a objaly mu nohy a klaňaly sa mu. Vtedy
riekol im Ježiš: „„Nebojte sa! Idďte, zvestujte mojim bratom: nech
idů do Galilejska, tam ma uvidia.“

Ktoré keď odišly, zvestovaly to všetko jedenástim a všetkým
ostatným. A videly sa im tie slová jako blůznenie, a neverili im.
Ale Peter vstal, i ten druhý učeník (sv. Ján), a išli k hrobu. A
bežali obidvaja spolu, ale ten druhý učeníkčoskoro
predbehol Petra, a prvý prišiel k hrobu. A keďsa nahol, videl ležať
plachty, ale dnu nevošiel. Tedy prišiel Šimon Peter, idůc za ním,
a vošiel do hrobu, i uzrel položené plachty, a šatku, ktorú mal na
hlave. A až vtedy vošiel i ten učeník, ktorý bol prvý prišiel k hrobu,
a videl a uveril. I odišli tí učeníci zas ku svojim, ale Peter divil sa
sám v sebe tomu, čo sa stalo.

A hla, niektorí zo strážnych prišlido mesta,a zve
stovali kniežatám kňazským všetko, čo sa stalo. I shromaždili sa so
staršími, a po porade dali mnoho peňazí vojakom a riekli: „Po
vedzte, že jeho učeníci prišli v noci a ukradli ho, a keď sme my po
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spali. A keby sa to dopočul vladár, my ho 'prehovoríme, a vás za
bezpečíme.“ A oni vzali peniaze a spravili tak, jako boli vyučení.
I rozniesla sa tá reč medzi židmi, až po dnešný deň.

Poznámky. 1. Pán Ježišprvej vstal z mřtvych, než anjelsostůpil; on
vyšiel z hrobu zavretými dvermi, až potom prišiel anjel a cdvalil kameň. Slovo:
„vstal z mřtvych“' znamená, že Ježiš Kristus vlastnou mocou spojil dušu svoju
s telom, a zo zatvoreného hrobu vyšiel slávny a nesmrtelný. Zázrak z mřtvych
vstania Pánovho je vrcholem všetkých jeho zázrakov, a je najváčším dókazom,
že Kristus je skutočne Boh, a že jeho učenie je pravé. „Ked Kristus nevstal z
mřtvych, márné je naše kázanie, márna je i vaša viera (I. Kor. 15, 14). Vzkrie
senie Pána slávi sa na Velků noc.

2. Ježiš vstal s telom osláveným, ktoré nepodlichaloviac prirodze
ným zákonom priestorovým ani časovým, preto vyšlo bez hluku a nepotrebo
valo, aby kameň bol odvalený.

3. Ježiš podržal si páť rán na oslávenom tele, aby presvedčil učeníkov,
že vskutku vstal z mítvych, a aby nám vždy pripomínal, že za nás trpel. Ale
podržal rany svoje i na znak slávneho víťazstva nad hriechom, smrťou a diablom.

Poučenie. „oto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa v ňom,
alleluja —chválte Boha!

O zmítvychvstanie Ježišovo opiera sa i naša nádej, že i my jedenkrát
z mftvych vstaneme.Tůto nádej zachovám v srdci svojom!„Ja viem,
že Vykupitel mój žije. Ja sám ho uvidím, a oči moje budů na neho hladieť.“
(Job 19, 25.)

$ 47. Zjavenia Ježišove.

(Luk. 24, 1335; Ján 20, 11—31; 21, 1—24.)

I. Maria Magdalena. Ked Ježiš vstal z mítvych včas ráno prvého
dňa v týždni,zjavilsa najprv Marii Magdalene, ktorá
ostala vonku pri hrobe a plakala. A jako tak plakala, nahla sa
a nazrela do hrobu. Tu uzrela dvoch anjelov v bielych šatách
sedieť, jedného u hlavy a druhého u nóh, tam, kde bolo položené
telo Kristovo. Riekli jej títo: „Ženo, čo plačes?“ Riekla im: „Preto,
že vzali Pána mójho, a neviem, kde ho položili“ Keďto povedala,
obrátila sa zpiatky, a videla stáť Ježiša, ale nevedela, že je to
Ježiš. Riekol jej Ježiš: „„Ženo, čo plačeš? Koho hladáš?“ Ona my
slela, že je to zahradník, i riekla mu: „Pane, jestli si ho ty vzal,
povedz mi, kde si ho položil, a ja si ho vezmem.“ Riekol jej Ježiš:
„M aria!' Ona sa obrátila a riekla mu: „Rabboni. čo sa
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vykladá učitelu! Riekol jej Ježiš: ,„„Netýkaj sa ma, lebo som ešte
nevystůpil k svojmu Otcovi; ale id k bratom mojim a povedz im:
Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu
a k vášmu Bohu.' Prišla Maria Magdalena a zvestovala učeníkom:
Videla som Pána a toto mi povedal.

I. Dvaja učeníci. A hla, dvaja učenici išli toho samého dňa do
mestečka, ktoré bolo šesťdesiat honov ed Jeruzalema, menom E maus. I rozmlů
vali medzi sebou o tom všetkom, čo sa prihodilo. Tu stalo sa, keď sa spolu roz
právali a vyzvedali, i sám Ježiš priblížil sa a išiel s nimi. Ale cči im boly zdržané,
aby ho nepoznali. [ riekol im: Čo sů to za reči, ktoré medzi sebou idúcky
vediete a ste smutní?' A odpovedal jeden, ktorému meno Kleofáš, a riekol mu:
„ly sámsi prezpolný v Jenuzaleme,a nedozvedel si sa. čo sa tam stalo v týchto
dňoch?' Ktorým on riekol: „Čo?“ I riekli: „Nevieš, čo sa stalo s Ježišom Na
zaretským, ktorý bol muž-prcrok, mocný skutkom i rečou pred Bohom i pred
všetkým Tudom; jako ho najvyšší kňazi a naši poprední dali odsúdiť na smrť a
ukrižovali ho. No my sme úfali, že on vykůpi Izraela; ale teraz je tomu všetkému
dnes treti deň, čo sa to stalo. Avšak i niektoré ženy z našich nastrašily nás a
hovorily, že videly u hrobu zjaviť sa anjelov, ktorí hovoria, že žije. edy on
riekol im: „Ó, nesmyselní a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci!
Či nebolo treba Kristu toto trpieť, a tak vojsťdo svojej slávy?“ A počnůc od Moj.
žiša a všetkých prorokov, vykladal im všetky Písma, ktoré boly o ňom.

I priblížili sa k mestečku, kde išli, a on sa rcbil, jako by mal ďalej ist. Ale
oni prinútili ho a riekli: „Z ostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už
schýli!"' I vošiel s nimi. A stalo sa, keď stoloval s nimi, že vzal chlieb a dobro
rečil a lámal a podával im. Tu otvorily sa im oči a poznali ho, ale cm zmizol im
s očú. Thovorili medzi sebou: ,„Či:naše srdce nehorelo v nás, keď hovoril na ceste
a otváral nám Písma?“'I vstali v tú istů hodinu a vrátili sa do Jeruzalema, a' keď
našli shromaždených' jedenásť apoštolov, porozprávali im, čo sa stalo na ceste,
a jako ho poznali pri lámaní chleba.

IN. Apoštolovia. A kedbol večer toho prvého dňa v týždni, a
dvere boly zatvorené, kde učeníci boli shromaždení zo strachu
pred židmi, prišiel Ježiš a stal si uprostred a riekol im: „Pokoj
vám!' A keďto povedal, ukázal im ruky a bok. Zaradovali sa
teda učeníci, že videli Pána. A riekol im zasa: „Pokoj vám! Jako
mňa poslal Otec, tak i ja posielam vás.“ Keď to riekol, vdýchol
na nich a povedalim: „Prijmite Ducha Svátého! Kto
rým odpustíte hriechy, odpúšťajůú sa im, a ktorým zadržíte, za
držané sú.“

Ale Tomáš, jeden z dvanástich, nebol s nimi, keď prišiel
Ježiš. Riekli mu teda iní učeníci: „Videli sme Pána. Ale on im
riekol: „Ak len neuvidím jazvy od klincov na jeho rukách, a ne
vložím svoj prst do miesta klincov a svoju ruku do boku jeho,
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neuverím. A po ósmich dňoch boli zasa jeho učeníci vnútri
Tomáš s nimi. Prišiel teda Ježiš zatvorenými dvermi a stal si
uprostred a riekol: „Pokoj vám! Potom riekol Tomášovi: „Vlož
svoj prst sem a pozri mi na ruky, a vlož svoju ruku do boku
mójho, a nebuďneveriaci, lež veriaci.“ Odpovedal "Tomáš a riekol
mu: „Pán mój a Boh mój!“ Riekol mu Ježiš: „Že si ma videl,
Vomášu, uveril si; blahoslavení, ktorí nevideli a uverili.“

IV. U mora Tiberiadského. Potom zjavili sa Ježiš zas učeníkom u
mora [iberiadského, keďboli spoluŠimonPetera synovia
Zebedejovi a iní z jeho učeníkov. Riekol im Šimon Peter: „Idem
loviť ryby. Riekli mu: „Pójdeme aj my s tebou.“ Tedy vyšli a
vstúpili do lode, a tej noci nechytili nič. A keď bolo ráno, stál
Ježiš ma brehu, ale učeníci nezbadali, že je to on. Riekol im teda
Ježiš: „Dietky, či máte čo zajesť?“ Odpovedali mu: „Nie. Riekol
im: „Spustite sieť na pravů stranu lodi, a najdete. Spustili teda
a už nevládali ju vytiahnuť pre množstvo rýb. Tu riekol ten učeník,
ktorého Ježiš miloval, Petrovi: „/Vo je Pán. Keď Šimon Peter po
čul, že je to Pán, vytiahol na zem sieť, naplnenů velkými rybami,
ale aj iní učenci ťahali sieť a vystúpili na zem. Vtedy riekol im
Ježiš: „Prineste z rýb, ktoré ste teraz chytili, a poďte, obedujte)“
Tu Ježiš vzal chlieb a podával im, a podobnei rybu.

A keď poobedovali,riekol Ježiš Šimonovi Petro
vi: „Šimone Jánov, miluješ ma viac, nežli títo?“ Riekol mu: „„ÁAno,
Pane, ty vieš, že ťa milujem.“ Riekol mu Ježiš: „Pas baránky
mojel' Riekol mu zasa: „„ŠimoneJánov, miluješ ma? Odpovedal
mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš: „Pas
baránky moje!' Riekol mu po tretie: „„ŠimoneJánov, miluješ ma?
Zarmútil sa Peter, že mu to riekol i po tretie, a povedal mu: „„Pane,
ty všetko vieš, ty vieš, že ťa milujem.“ Riekol mu Ježiš: „Pas ovce
moje!“ A potom mu povedal: ,„Veru, veru, povedám ti: Kým si bol
mladší, opasoval si sa a chodieval si, kde si chcel, ale keď zostarneš,
roztiahneš si ruky a iný ťa opáše a povedie, kde ty“chceš.“ A toto
riekol, aby označil, jakou smrťou má osláviť Boha. A kedto po
vedal, riekol mu: ,„Poď za mnou!' Obrátil sa Peter a uzrel za
sebou isť toho učeníka, ktorého Ježiš miloval, ktorý aj pod večerou
ležal na prsiach jeho a povedal: Pane, kto je, ktorý ťa zradí? Toho
teda keď videl Peter, riekol Ježišovi: ,„„Pane, a čo tento?“ Riekol
mu Ježiš: ,„Chcem, aby on tak zostal, kým neprídem. Čo ťa do
toho? Ty poď za mnou!
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Poznámky.1. Emaus zvané mestečká dla židovskéhospisovatela
Jozefa Flavia boly dve; tu sa rozumie to bližšie k Jeruzalemu, 60 stadií čiže
honov vzdialené. Jeden hon činí 125 krokov, teda asi 11 km, asi dve hodiny
cesty. — Títo dvaja učeníci nechápali to, čo sa stalo a pochybovali, preto i
Spasitel zjavil sa im jako neznámy.

2. Spasitel tou istou mocou a za tým istým cielom posiela apoštolov,
jako BochOtec jeho poslal. Udelil im teda Ducha Svátého, aby v diele Kristo
vom, t.j. v diele vykup.telskom vykonávali úradučitelský, kňazský a pastiersky.

3. Pán Ježiš ustanovil Petra za hlavu cirkvi a za najvyššiehopa
stiera celého stáda, veriacich i apoštolov, a tým udelil mu primát (prvenstvo
-— najvyššia moc) v cirkvi svojej. Ale prv trikrát mu kladie tú istů otázku, či
ho miluje, aby Peter trikrát vyznal Pána tak, jako ho trikrát zaprel. Pri tretej
ctázke Peter sa zarmůtil, lebo mu sišlo na um, že kedysi trikrát zaprel Ježiša,
alebo sa obával zas nejakej nehody, nejakého poklesku.

4. Ježiš po štyridsať dní zjavoval sa apoštolom svojim, a hovcril im o
královstve Bcožom.Zjavenia Ježišove boly skutočné a pravdivé, za čo
nám ručia vieryhodné a vážné svedectvá apoštolov a učeníkov Pána, ktorí boli
toho očitými svedkami. „Čo sme slyšali, čo sme očima videli, čcho sa naše ruky
dotýkaly, to hlásame vám. (I. Ján 1, 3.)

Poučenie, Klaňajme sa Pánu Ježišovi, ktorý sa nám i dnes stále zjavuje
na kríži a vo sviatosti Oltárnej, a poslůchajme ho, keď nás vclá: Vy, poď za
mnou!

S 48. Nanebevstůpenie Pána. >

(Mat. 28, 16—20; Mk. 16, 14—-20; Luk. 24, 44—53; Sk. 1, 1I—12.)

Pán Ježiš naposledy ukázal sa učeníkom svojim štyridsiateho
dňa po svojom zmítvychvstaní v Jeruzaleme. Tedy pristúpil k nim
a riekol: „Daná mi je všetká moc na nebi i na zemi.Iďte
teda do celého sveta, učte všetky národy, a kážte evanjelium kaž
dému stvoreniu krstiac ich: V mene Otca i Syna i Ducha Svátého.
Učte ich zachovávať všetko, čokolvek som vám prikázal. Kto
uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude za
tratený. A hla, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia
sveta.

A keďbol s nimi, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema,
ale aby očakávali zaslůbenie Otcovo, kým nebudů vystrojení mo
cou s výsosti (t. j. Duchom Svátým). Tedy tí, ktorí sa sišli, pýtali
sa ho a riekli: „Pane, či v tomto čase obnovíš královstvo izrael
ské?“ A on im riekol: „Nie je to vašou vecou znať časy alebo
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lehoty, ktoré Otec ustanovil vo isvojej moci. Ale dostanete moc
Ducha Svátého,ktorý sostůpina vás, a budete mi svedka
m i v Jeruzaleme, a vo všetkom Judsku i v Samaritánsku, a až do
končín zeme.“

A keď to povedal, vyviedol ich von k Betánii na horu
Olivovůú, pozdvihol svoje ruky a požehnal ich. A stalo sa, ked
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ich žehnal, mocou svojho božstva vyzdvihol sa pred ich očima, a
oblak vzal im ho s očů do neba (dla ústneho podania v poludnie)
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a sedí na pravici Božej. A kým hladeli za ním, jako ide do neba:
hla, dvaja mužovia v bielom odeve (anjeli) zastali vedla nich,
ktorí aj riekli: „Mužovia galilejskí, čo stojíte a hladíte do neba?
Vento Ježiš, ktorý je vzatý od vás do neba, tak pride, jako ste
ho videli odchádzať do neba.“ A oni, pokloniac sa Pánovi, vrátili
sa do Jeruzalema s velkou radosťou. A boli vždycky v chráme,
vzdávali chválu a dobrorečili Bohu.

Poznámky. 1. Ježiš preď nanebevstůpením dal apoštolom svetové po
slanie, aby všetkých Tudí priviedli k večnémuspaseniu zachovávanímvšetkého,
čokolvek Kristus prikázal. Avšak toto poslanie neni dané len apoštolom, ale
i nástupcom ich v úrade učitelskom, a všetkým je slůbená pomoc Kristova až
do skončenia sveta. — Nanebevstůpenie Pána slávi sa 40. deň po Velkej noci.

2. Kristus vstůpil na nebesá: a) aby i jako človekviditelne vošiel
do slávy svojej; b) aby apoštolom poslal Ducha Svátého; c) aby nám otvoril
brány nebeské. Nanebevstúůpenie Pána je primerané zakončenie života a činov
jeho tu na zemi.

3. Slová: „sedí na pravici Božej' treba rozumieťobrazne, Rate
chizmus rímsky hovorí: Sedieť na tomto mieste neznamená polohu ani podobu
telesnú, ale vyjadruje pevné držanie královstva večného, jako i najvyššiu bla
ženosť a slávu.

4. Štyri knihy sv, evaujelia. Evanjelium je gréckeslovo;
po slovensky: dobrá, blahá zvesť, v kresťanskom smysle znamená blahozvesť
o Messiášovi, alebo i život a učenie Ježiša Krista, Vykupitela sveta. Evanjelium
je vlastne jedno, avšak štyria evanijelisti ho písali, ale každý s iného stanoviska.
Sváté evanjelium písali: sv. Matúš, sv. Marek, sv. Lukáš a sv. Ján.

a) Sv. Matúš, iným menom Lévi, syn Alfejov, jeden z dvanástich apo
štolov, bol mýtnikom pri jazere Genezaretskom v Kafarnaume. Keď ho PánJežiš
povolal, cpustil všetko, a stal sa jeho apoštolom. Bol svedkom jeho zázrakov
i učenia, a po jeho nanebevstůúpení kázal v zemí židovskej nauku spasenia. Aby
presvedčilžidov, že Ježiš je prislúůbeným Messiášom, napísal evanje
Jium v reči židovskej, vlastne v sýrsko-chaldejskej (aramejskej), ktorá sa toho
času užívala v Palestine. "Táto kniha bola hned preložená do gréčiny v pro
spech tých kresťanov, ktorí sa z pohanstva obrátili na kresťanstvo a nevedeli
židovsky. O ďališom pósobení jeho máme málo spolahlivých zpráv, ale kresťan
skí dejepisci udávajů, že ohlasoval evanjehum v Etiopsku, v Indii a v Partsku,
a že podstůpil mučenícku smrť. Sv. Matůš vyobrazuje sa s podobou človeka,
pretože evanjelium jeho začína sa človečenstvom (rodokmenom) Ježišovým.

b) Sv. Marek bol duchovný syn a žiak Petrov. Pochádzal z Jeruzalema,
kde jeho matka Maria mala dom, v ktorom boii kresťania shromaždení na modlit
bách, keď Peter r. 42. bcl vo vázení. A keď sa Peter vyslobodil zo žalára,
sprevádzal ho Marek do Říma. Tu počůval jeho kázne, a požiadaný súc od
bratov v Ríme, spísal krátke evanjelium. Keď to počul Peter, schválil a potvrdil,
a vydal cirkvámna čítanie. Onedlho vrátil sa do Jeruzalema, a odtial odobral
sa s Pavlom a Barnabášom sa prvů misionársku cestu. Potom presťahcval sa
do Alexandrie, kde založil kvetúcu cirkev a spravoval ju jako biskup, a tam
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podstůpil i mučeníckusmrť.Účel evanjeliajeho je dokázať, že Ježiš Kristus
je syn Baží, čo odóvodňuje hlavne zázrakmi Ježišovými. Sv. Marek vy
obrazuje sa s levom, ktorý je znakom půúšti,keďže evanjelium jeho začína sa hla
som volajúceho na půšti.

c) Sv. Lukáš, spoločník a sprievodca Pavlov, pcchádzal z Antiochie
syrskej z rodu pohanského, a zaoberal sa lekárstvom. Sprevádzal Pavla na druhej
ceste misionárskej, a keď sa Pavel vrátil i s tretej cesty, odvtedy ostal mu spo
ločníkom až do jeho smrti. Keď potom opustil Rím, podla starcbylých zpráv
posobil v Achaji v Grécku, a skončil svoj život mučeníckou smrťou za Krista.
Účelspisujehojeečasove sostaviť a napísať dejiny evanjelia.
Znakom sv. Lukáša je obetné zviera, pretože evanjelium jeho začína sa cbeťou
Zachariášovou.

d) Sv. Ján pochádza!l z Galilejska, z mesta Betsaidy, neďaleko jazera
Genezaretského. Bol synom rybára Zebedeja a Salomy, a bratom Jakuba Star
šieho. Pán Ježiš povclal ho za učeníka svojho; on poslúchoi a slal sa najvernejším
apoštolom — ba miláčkom jeho, lebo bol panenským mládencom, a svoje pa
nenstvo zachoval až do smrti. Po nanebevstůpení Pána dlhší čas cstal v Jeru
zaleme, pravdepodobne až do smrti Panny Marie, ktorú on opatroval, Neskoršie
išiel do Malej Azie, kde založil viac cirkví a sám jako biskup spravcval cirkev
efezsků. Římsky cisár Domicián dal ho vhodiť do vrůceho oleja a keď sv. Ján
vyšiel odtial bez úrazu, poslal ho do vyhnanstva na ostrov Patimcs, kde napísal
knihu zjavenia. Po smrti cisárovejvrátil sa do Efezu, kde napísal evan
ielium atrilisty. Účeljehoevanjeliaje dokázať,že Kristus je pravý
Boh. Sv. Ján vyobrazuje sa s orlem, pretože sa povznášal od zeme až k výšinám
nebeským a hladí do večného lesku božstva Ježišovho.

Knihy svátých evanjelistovsů hodnoverné (pravé, neporušenéa viero
hodné), ča dokazuje celý kresťanský starovek ako i nezvratné kresťanské učenie,
a najmá učitelský úrad cirkvi katolíckej.

Poučenie. Keď chceš s Kristom do neba prísť, musíš tu na zemi dla
jeho učenia a prikladu žiť. „Keď ste teda povstali s Kristom, hladajte, čo je
tam hore, kde je Kristus. Čo je tam hore, majte na mysli, a nie čo je na zemi.“
(Kol. 3, 122.)

Blahczvesť sv. evanjelia, že sme vykúpení predrahou krvou Ježiša Krista,
nech naplnísrdcianaše nebeskou radosťou.

IV ČASÍ: SKUTKY SVÁTÝCH
APOŠTOLOV.

9 49. Soslanie Ducha Svátého.

(Sk. 1, 12—26; 2 1—47.)

Po nanebevstůpení Pána apoštolovia vrátili sa do Jeruzalema,
a keď vošli do toho domu, kde sa zdržovali,prebývali v tej
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sieni, v ktorej Spasitel odbavil s nimi poslednů večeru. Tu všetci
zotrvávali jednomyselne na modlitbe so ženami, i s Mariou, matkou
Ježišovou, a s jeho bratmi (t. j. s jeho pokrevnými). V tých dňoch
vstal Peter uprostred bratov, a bol zástup ludí asi stodvadsať a
riekol: „M užovia bratia, muselosa naplniť Písmo (Žalm 40,
10) o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, ktorí chytili Ježiša, a ob
držal podiel v tomto úrade apoštolskom. Treba teda, aby z týchto
mužov, ktorí s nami bývali po všetok čas, jeden stal sa s nami
svedkom jeho vzkriesenia. "lu postavili dvoch: Jozefa a Mateja,
a modlili sa: ,„[y, Pane, ktorý znáš srdcia všetkých, ukáž, ktorého
si vyvolil z týchto dvoch, aby prijal úrad apoštolský. Potom po
dali im kostky, a kostka padla na Mateja, i pripočítaný bol k jede
nástim apoštolom.

A keď sa naplnilo páťdesiat dní od Velkej noci, boli všetci
spolu na tom istom mieste. A znenadála nastal s neba hukot, akoby
prichádzajůceho prudkého vetra, a naplnil celý ten dom, kde se
deli. [ ukázaly sa im rozdelené jazyky, jakoby oheň, a posadil sa
ponadkaždéhoz nich;a naplnení boli všetci Duchom
Svátý m,, a začali hovoriť rozličnými jazykmi, jako Duch Svátý
dáfal sa im vysloviť. A boli v Jeruzaleme prebývajúci židia, ná
božní mtžovia zo všelikého národa, a keď zavznel ten zvuk, sbehlo
sa množstvo a zmiatlo sa-na mysli, poneváč každý počul ich ho
voriť svojím jazykom. A ustrnuli všetci, divili sa a riekli: „Či hla

títo všetci, ktorí hovoria, nie sú Galilejčania!. A jakože sme my po
čůli každý svoje vlastné nárečie, v ktorom sme sa narodili? A po
čuli sme ich hovoriť našimi jazykmi velké skutky Božie. A všetci
strnuli a v rozpakoch jeden druhému hovorili: Čože to má byť?
No iní posmievali sa a vraveli: „/Títo plní sú muštu“ (t. j. sú spití).

V tedy vstal Peter s jedenástimi,pozdviholsvoj hlas
a prehovoril k nim: ,„Mužovia židia a všetci, ktorí bývate v Jeru
zaleme, toto vám známo buď, že nie sú títo opilí, jako sa vy domnievate;aletotoje,čobolopovedanéskržeprorokaJoela:© Vy
lejem v tých dňoch zo svojho Ducha na svojich služobníkov a na
svoje služobkyne, a budú prorokovať. Mužovia izraelskí, poslů
chajte tieto slová: Ježiša Nazaretského, ktoréhoBoh
medzi vami osvedčil mocnými činmi a zázrakmi, jako i vy sami
viete, tohoto Ježiša pribili ste na kríž a usmrtili. Boh však ho vzkrie
sil a bolestí smrti zbavil, čoho my sme všetci svedkami. Preto vedz
všetok ud izraelský, že Boh učinil i Pánom i Kristom toho Ježiša,
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ktorého ste vy ukrižovali.“ Keď to počuli, skrúšili sa v srdci, a
riekli Petrovi a ostatným apoštolom: „Čo máme robiť, mužovia
bratia?' "Tedy riekol im Peter: „„Čiňte pokánie, a nech sa každý
z vás dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hrie
chov, a dostanete dar Ducha Svátého.“

Tí teda, ktorí prijali jeho reč, boli pokrstení, a pripo
jilo sa v ten deň okolo tritisíc duší. A zotrvávali v apoštolskom
učení a každodenne vytrvávali jednomyselne v chráme a po do
moch na lámaní chleba a v modlitbách.

Poznámky, 1. S hlukom sostůpil Duch Svátý, aby sa apoštolovia
i zovňajším spósobom mpresvedčilio jeho scstůpení. Ale prišiel s hlukom i preto,
aby naznačil, že prichádza zjaviť Nový zákon, lebo aj Starý zákon bol zjavený
na hore Sinajskej za zvukov hromových. Oheň označuje osvietenie a horlivosť;
jazyk dar výrečnosti a můdrosti, ktorej nebudů mócť odolať aii na odpor hovoriť
všetci protivníci; prudký vietor značí nový duchovný život, ktorý obnoví tvár
zeme. Sviatok Ducha Svátého slávi sa 50. deň po Velkej noci.

2. Apoštoloviaboli obdarenídarom rozličných jazykov, t. j.
začali hovoriť cudzimi rečami (latinsky, grécky, arabsky a ináč), ktorým sa
nikdy neučili, tak že každý z prítomných cudzincov počul od nich svoju vlastnů
reč. Boli tam Parti a Medi, Elamiti, a tí, ktorí obývajů Mezopctámsko, Judsko
a Kapadociu, Pontus a Aziu, Frigiu a Pamfiliu, Egypt i kraje lybické, ktoré sú
vedla Cyrény; potom prisťahovaní Rimani, Kréťanci a Arabi.

3. Pokrstení židia neodvrátili sa celkom od svojej svátyne, ale brali ešte
účasť v chráme i na židovskej bohoslužbe; kresťansků bohosiužbu (Iámanie
chleba s modlitbou = sv. omša a sv. prijímanie)však odbavovaliv sů
kromnom dome. S obeťou omše sv. bývaly spojené hody lásky (agapy), jednak
aby sa znázornila posledná večera, jednak aby sa vyjavilo skutkom, že všetci
prijímajúci sů spolubratia.

Poučenie, Duch Svátý je najváčší dar Boží na zemi i na nebi. Prosme
Ducha Svátého, aby i na nás sostůpil,"nás posvátil a rosilnil a láskou
Kristovou k všetkému dobrému ozbrojil.

S 50. Uzdravenie chromého. Prenasledovanie
apoštolov.

(Sk. 3, 4. 5.)

I. Uzdraveniechromého.Raz Peter a Ján vystupovali do chrámu na
modlitbu o deviatej hodine. Tu niesli jakéhosi muža, ktorý bol
chromý od narodenia, a ktorého v každý deň kládli
u chrámovej brány (bola k východu, zlatom, striebrom a korint
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ským kovom ozdobená), aby prosil almužnu od tých, ktorí vchá
dzali do chrámu. Keď ten uzrel Petra a Jána, jako mali vchádzať
do chrámu, prosil, aby dostal almužnu. I pohliadol na neho Peter
s Jánom a riekol: „Hlaď na násl“ A on uprel zrak na nich, lebo
dúfal, že niečo dostane od nich, ale Peter riekol: „„Striebra a zlata
nemám, ale čo mám, to ti dám: V mene Ježiša Krista Nazaretského
vstaň a chod!“ I chytil ho za pravů ruku a pozdvihol ho, a na
skutku mu stuhly nohy a články. A vyskočil, vstal a chodil, a vošiel
s nimi do chrámu, a chválil Boha. A tí, ktorí ho poznali, naplnili
sa hrózou a podivením nad tým, čo sa s ním stalo.

Keď to videlPeter, prehovoril k udu: „Mužovia
izraelskí, čo sa divíte tomuto, alebo čo hladíte na nás, jako by sme
my svojou vlastnou silou a mocou boli spravili to, aby tento cho
dil? Boh našich otcov oslávil svojho Syna Ježiša, ktorého ste vy
síce odopreli a zabili, ale ktorého Boh vzkriesil z mítvych, čoho
sme my svedkami. A viera, ktorá je skrze neho, dala tomuto zdra
vie pred obličajom všetkých vás. A teraz, bratia, viem, že ste to
z nevedomosti spravili, jako aj vaši pohlavári. Čiňte teda pokánie,
že by sa každý odvrátil od svojej nepravosti, a obráťte sa, aby sa
vám isotrely hriechy.' No, mnohí z tých, ktorí počůvali ich slovo,
uverili: tak že počet mužov činil páťtisíc.

I. Apoštoloviav žalári.A keď oni hovorili k ludu, prišli na nich
kňazi a saduceji, pretože učili lud a ohlasovali v Ježišovi vzkriešenie
z mítvych,a vystrelirukyna nicha posadiliichdožalára.
I stalo sa v druhý deň, že sa shromaždili kniežatá a starší a zákon
níci v Jeruzaleme, a keď postavili apoštolov do prostriedku, pýtali
sa ich: „Jakou mocou alebo v ktorom mene ste vy to učinili? Vtedy
Peter, naplnený Duchom Svátým, riekol im: „Kniežatá Fudu a starší,
čujte: Nech je známe všetkým vám a všetkému ludu izraelskému,
že v mene Pána nášho Ježiša Krista Nazaretského, ktorého ste vy
ukrižovali, ale ktorého Boh vzkriešil z mítvych, skrze toho stojí tento
pred vami zdravý. A niet v nikom inom spasenia, lebo nie je iné
meno dané Iuďom pod nebom, v ktorom by sme mali byť spasení.

Tu keď videli stálosť Petrovu a Jánovu, a videli aj človeka.
ktorý bol uzdravený, stáť s nimi, nemali čo povedať proti nim,
lebo známy bol ten zázrak všetkým prebývajůcim v Jeruzaleme,
a nemohli ho odtajiť. A preto s vyhrážkami, aby už viac
nehovorili a nečinili v mene Ježišovom,prepustili ich, ne
najdúc, jako by ich potrestali, lebo všetok [ud zveleboval div uzdra
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venia na tom človekovi. [A keď ich prepustili k svojim a zve
stovali im, čo im kniežatá kňazské a starší povedalifKeď to tí po

čuli, jednomyselne pozdvihli hlas k Bohu a riekli) „Pane, ty si,
ktorý si učinil nebo i zem, more i všetko, čo je v nich: pohliadni,
a daj svojim služobníkom mluviť svoje slovo so všetkou dóverou,
a činiť divy a zázraky skrze meno tvojho Syna Ježiša. A kým sa
modlili, zatriaslo sa miesto, na ktorom boli shromaždení, a všetci

naplnili sa Duchom Svátým a mluvili slovo Božie s doverou))
A množstvoveriacichmalo jedno srdce a jednu my

sel, a nikto napovažoval za svoje niečo z toho, čo mal, ale
všetko mali spoločné. A nebolo medzi nimi nůdzneho, lebo ktorí
kolvek mali polia alebo domy, predávali a prinášali cenu toho, čo
popredali, a kládli k nohám apoštolom, aby sa rozdávalo každému,
jako komu bolo treba.

NI.Ananiáša Safira,| muž akýsi, menom A naniáš, so Sati
r ou, svojou manželkou, predal rolu, ale s vedomím svojej manželky
strhol z peňazí za rolu, a priniesol čiastku nejakú a položil apošto
lom k nohám. Tu riekol Peter: „Ananiášu, prečo satan pokúšal
tvoje srdce, aby si ty luhal Duchu Svátému, a strhol si z peňazí za
rolu? Prečo si si zaumienil túto vec? Neluhal si fudom, ale Bohu.
Keď Ananiáš počul tieto slová, padol a umrel. A mládenci vstali,
vzali ho a vyniesli, a pochovali. A stalo sa po chvíli, asi po troch
hodinách, že vošla i jeho manželka, ktorá nevedela, čo sa bolo
stalo. I riekol jej Peter: „Povedz mi, ženo, či ste za tolko predali
pole?“ A ona riekla: „Áno, za tolko.“ A Peter jej: „Čo ste sa vy
sriekli pokúšať Ducha Pánovho? Hla, nohy tých, ktorí pochovali
tvojho muža, sú u dverí a vynesú i teba. u naskutku padla pred
jeho nohy a umrela. A vojdůci mládenci našli ju mítvu, a vyniesli
ju a pochovali vedla jej muža. I nastal veliký strach v celej cirkvi

a medzi všetkými, ktorí to počuli.„i
IV. Prenasledovanie apoštolov. A“skrze ruky apoštolov dialy sa mnohé

divy a zázraky medzi Iudom, a tým viac sa vzmáhalo množstvo mužov
a čien, vertacich v Pána. A ludia vynášali nemccnýdh na ulice a kládli na postele
A nosidlá, aby, keď pójde Peter, aspcň jeho tieň zatienil niektorého z nich, a oslo
bodil sa od svcjich nemocí. Tu povstalo knieža kňazské a všetci, ktorí boli s ním,
a položiliruky na apoštolova posadili ich do obecného žalára.
Ale anjel pána otvoril v noci dvere na žalári a vyviedol ich von, a oni vošli
na úsvite do chrámu a učili. Tu prišiel ktosi a zvesloval knicžatám xňazským:
„HTa, mužovia, ktorých ste posadili do žalára, stoja v chráme a učia ludď.“A keď
ich priviedli, pcstavili ich pred radu. Tu vyšetroval ich najvyšší kňaz a riekol:
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„Prísne sme vám prikázali, aby ste neučili v tom mene: a hla, naplnili ste Jeru

zalem svojím učením, a chcete na nás uvaliť kry toho človeka“ Ale Peter a
apoštolovia odpovedďali a riekli: „Viac treba poslůchať Boha, než ludi. Boh našich
otcov vzkriesil Ježiša, ktcrého ste vy zabili. 'Doho Boh povýšil za knieža aspa
sitela, aby Tuduizraelskému dal pokánie a odpustenie hriechov. A my sme sved
kami týchto vecí. Keď to počuli, pukali sa od hnevu, a mysleli ich „abiť. Tu
povstal v rade jakýsi farizejj, menom Gamalicel, učitel zakona, vzácny
všetkému Iudu, a riekol im: „Mužovia izraelskí, dajte si pozcr, čo máte robiť
s týmito ludmi. A tak i teraz hovoriím vám: Odstůpte od týchto ludí a nechajte
ich: lebo jestliže je z luaí toto dielo, rozpadne sa; ale jestliže je z Doha, nebudete
ho mócť zrušiť.“ A keď mu prisvedčili, predvolali apoštolov, vyšlahali ich a pri
kázali im, aby už vóbec nemluvili v mene Ježiševom. Potom ich prepustili, a oni
išli z toho shromažďenia radujůc sa, že boli hodní trpieť pohanenie pre meno Je
žišova. A neprestávali každý deň v chráme a po domoch učiť a ohlasovať Krista
Ježiša.

Poznámky. 1. V Jeruzalemebola známa udalosťo zázračnom uzdra
vení chrcmého, ale všetci obyvatelia mesta nevedeli, že sa tento zázrak stal
v mene Ježiša Krista, preto vysoká raďa zo strachu prikázala apoštolom mlčať,
oby sa viera v Krista nerozšírovala.

2. Vysoká rada židovská gpozostávalazo 71 členov. lej členmi
boli: najvyšší kňaz, pohlavári 24 kňazských tried a okrem týchto ešte i poprední
a v zákone zbehlí židia. "To bol najvyšší súd, istotne už pred Antipatrom a He
rodesom uvedený.

3. Klásť k nohám znamená dla cbyčaje na Východe dať apoštolom
právo naložiť s majetkom, jako chců. Avšak nikto nebol prinůtený precať ma
jetok, ani, keď ho predal, dať zaň peniaze cirkvi, a preto ani Ananiáš a Safira
nemuseli a nemali luhať.

4. V dobe apoštolskej bolo mnoho zázrakov, aby sa cirkev čím
rýchlejšie rcžširovala. Uváznenie a vyslobodenie apoštolov bolo riadenie Božie,
lebo Boh im chcel dokázať, že všetko, čo sa im prihodí, závisí ou| neho, a že
časný i večný život je v jeho rukách.

5. Gamaliel muž rozvažitý, ktorý bol vnukom slávneno učitela Hillela
a učitelom sv. Pavla, bc] v ton domnení, že čo apoštolovia hovoria a robia, inóže
byť od Boha. Následkom reči Gamalielovej apoštolovia sa zachránili od smrti,
ale na radu saducejov pre neposlušnosť boli zbičovaní. Strana saducejov totiž
bola nepriatelská Ježišovi a jeho učeniu, lebo jako hmotári tajili vzkriešenie a
večný život.

Poučenie.Netreba nám striebra a zlata, ale je potrebné, aby sme
vstali z hriechu, a chodili v mene Pána Ježiša v milosti posvácujůcej.

Radujme sa so sv. apoštolmi, keď budeme trpieť pohanenie pre
meno Ježišovo, lebo ludské pokolenie len v temto mene móže najsť časné

i večnéVPA
|



$ 51. Vyvolenie jahňov. Sv. Štefan, prvý mučeník.
(Sk. 6, 7, 8.)

I. Vyvoleniejahňov. V tých dňoch, keď sa rozmnožoval počet
veriacich,apoštoloviasvolali množstvo učeníkov a
riekli: „Nie je slušné, aby sme my opustili slovo Božie a obsluhovali
pri stoloch. Preto, bratia, vyhladajte zpomedzi seba sedem mužov
dobrej povesti, plných Ducha Svátého a můúdrosti,ktorých by sme
ustanovili nad týmto zamestnaním. A my budeme zotrvávať pri
modlitbe a pri hlásaní slova Božieho.“ I Vúbila sa tá reč celému
shromaždeniu, a vyvolili Štefana a Filipa a iných, a postavili ich
pred obličaj apoštolom, ktorí hneď modlili sa nad nimi a skladali
ruky na nich.

II. Štefan,prvýmučeník.Štefan, muž plný viery a mi
losti, činil velké divy a zázraky v lude. Tu povstali niektorí zo sy
nagogy, aby sa hádali so Štefanom, ale nemohli odolať múdrosti a
Duchu, ktorý hovoril z neho. Vtedy podstrčili chlapov, ktorí riekli,
že ho počuli mluviť proti Mojžišovi a proti zákonu. A tak pobůúrili
ud a zákonníkov; a keď sa sbehli, chytili ho a zaviedli do rady,
kde postavili proti nemu tých lživých svedkov. A všetci, ktorí
sedeli v rade, keď hladeli na neho, videli jeho tvár, akoby tvár
anjela. Tu rieklo knieža kňazské: „Či je tomu tak?“ A on im vyložil
deje židovského národa, a potom im riekol: ,/vrdošijní, vy sa
vždycky protivíte Duchu Svátému, jako vaši otcovia, tak aj vy
Ktorého z prorokov neprenasledovali vaši otcovia? Ba pozabíjali
tých, ktorí predzvestovalipríchod Spravodlivého, ktorého
zradcami a vrahmi vy ste sa stali teraz.

A keď to počuli, pukali sa od hnevu vo svojich srdciach a
škripali zubami na neho. Ale poneváč bol plný Ducha Svátého,
pohliadol do neba, videl slávu Božiu a Ježiša stáť na pravici Božej,
a riekol:„H a, vidím nebesá otvorené a Syna človeka
stáť na pravici Božej.“ "Tu skríkli velkým hlasom, zapchali si uši
a oborili sa jednomyselne na neho. A vyhodili ho von z mesta
a ukameňovali ho; a svedkovia složili si růcha k nohám mládenca,
ktorý sa volal Šavel. A kameňovali Štefana, modliaceho sa a ho
voriaceho: „Pane Ježišu, prijmi ducha mójho!“ A poklakol na ko
lená, skríkol velkým hlasom a riekol: ,„Pane, nepokladaj im to za
hriech!' A keď to povedal, usnul v Pánovi. A bohabojní mužovia
pochovali Štefana, a s velkým plačom nariekali nad ním.
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IM.Filip v Samarii. u mnohí učeníci rozišli sa po krajoch judských a suma
ritánskych, okrem apoštolov, a hlásali slovo Bcžie. I Filip, jedon zo siedmich
jahňov, sostůpil do mesta Samarie a zvestoval im Krista A zástupy
jednomyselne poslůchaly, čo Filip hovoril a hladely na divy, ktoré činil, lebo
mnohí porazení a chromí sa udravili. Nastala teda velká roadosťv tam meste.
Ale jakýsi muž, menom Šimon, ktorý bol prvej v meste čarodejníkom, mámil
samaritánsky národ a povedal, že on je čosi velkého. Ale keď všetci uverili Fi
kipovi, ktorý im kázal o královstve Bcžom, vtedy aj sám Šimon uveril, a dal sa
pokrstiť a pridfžal sa Filipa. A ked apoštolovia, ktorí boli v Jeruzaleme, počuli,
že Samaria prijala slovo Božie, poslali k nim Petra a Jána. Ktorí keď ta prišli,
modlili sa za nich, aby mohli prijať Ducha Svátého. Vtedy vkladali ruky na nich,
a oni prijali Ducha Svátého. A keď videl Šimon,že skrze vkladanie
růk apoštolov dáva sa Duch Svátý, ponůkal im peniaze, aby aj en obdržal tú
moc. Ale Peter mu riekol: „/T'voje peniaze nech sú s tebou zatratené, pretože si
mienil dar Boží si nadcbudnůť za peniaze. Nemáš účasti, ani podielu na toinito
slove (t. j. v takých daroch), lebo tvoje srdce nie je úprimné pred Bohom“ A
zostal i naďalej čarodejníkom, nepriatelom kresťanstva. Oni však, keď dosvedčili
a ohlasovali slovo Pánovo, vrátili sa do Jeruzalema a mnohým ohciam kázali
€vanjelium.

Poznámky, 1. Kresťania zpočiatku mali všetko spoločné, svoje majetky dá
vali apoštolom na výživu celej cirkvi, preto každcdenne sa rozdelovalo chudob
ným a vdovám. A keď veriacich pribývalo, vyvolili si k tomuto posluhovaniu
sedem jahňov (diakon — sluha), ktorých potom apoštolovia i vysvá
tili. Modlitbou a vkladaním růk preniesli na nich časť duchovnej mcci, a
udelili im zvláštnu milosť, aby svoj úrad dóstojne zastávali. Povolaním ich bolo,
starať sa o chudobných a rozdávať almužnu, potom aj kázať a krstiť.

2. Sv. Štefan bol prvý, ktorý podstůpil smrt za vieru Kristovu
(protomartyr — prvý mučeník).Bol to mládeneckrásnej tvári a nevinnej
duše, a táto nevinnosť a krása, jako i jeho oduševnenie dodávaly mu zvláštnej
póvabnosti. Jeho vnútorný lesk žiaril z jeho obličaja, jako zo zrkadla, preto videli
jeho tvár akoby tvár anjela. Ukameňovanie sv. Štefana padá do 37. roku po
Kristu.

3. Keďže Filhp bol len jahňom, ktorý mohol kázať a krstiť, poslali ta
apoštolov,Petra a Jána, ktorým náležalo udeliť Ducha Sviůtého. M
teda, ktorí boli pokrstení, vkladaním rúůk a znamením sv. križa boli utvrdeni
vo viere. Toto utvrdovanie (confirmatio) deje sa i dnes pri sviatosti birmovania.
A túto moc si chcel nadobudnůť čarodejník Šimon za peniaze, a preto kupovanie
a predávanie moci a dóstojnosti kňazskej i biskupskej volá sa po ňom simonia
(svátokupectvo).

Poučenie. Mučenictvo je najdokonalejšie vyznanie viery. Každý dobrý ka
tolík musí byť hotový «cbetovaťi svoj život, nežli by zaprel Krista a jeho
učenie.Umrieť mučeniíckou smrťou je nevýslovnámilosť,ktorú Boh
len vyvoleným dušiam udeluje.
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$ 52. Obrátenie Šavla.
(Sk. 9, 1—30.)

V ten čas povstalo velké prenasledovanie proti cirkvi, ktorá
bola v Jeruzaleme,a najmá Šavel pustošil cirkev, ktorý
vo velkej zúrivosti chodil po domoch, vláčil mužov i ženy a dával
ich do žalára. Raz Šavel, poneváč ešte dychtil za hrozbou a vraž
dou proti učeníkom Pánovým. išiel ku kniežaťu kňazskému. a
vyžiadal od neho listy do Damašku na synagogy, aby, jestli by
našiel niektorých mužov a ženy tejto cesty, priviedol ich sviaza
ných do Jeruzalema.

A keď bol na ceste, stalo sa, že približoval sa k Damašku;
tu znáhla ožiarilo ho svetlo s neba. I padol na zem a
počul hlas, ktorý mu povedal: „Šavle, Šavle, čo ma prenasleduješ?“
Ktorý riekol: „Kto si, Pane?“ A on: „Ja som Ježiš, ktorého ty
prenasleduješ: tvrdo je to proti ostňu kopať.“ A on trasůc sa i celý
udivený riekol: „Pane, čo chceš, aby som konal?“ A Pán jemu:
Vstaň a iď do mesta, a tam sa ti povie, čo máš robiť.“ A tí mužo

via, čo cestovali s ním, stáli ohromení: lebo hlas síce počuli, ale
nikoho nevideli. A Šavel vstal so zeme, a keďotvoril oči, nič ne
videl. I vzali ho za ruky a doviedli ho do Damašku. A bol tam
tri dni, čo nevidel, a ani nejedol, ani nepil. Bol ale v Damašku
jakýsi učeník, meno m Annaniáš. lomu riekol Pán vo videní:
„Ananiášu!“ A on riekol: „Tu som, Pane!' A Pán jemu: Vstaň
a iď do ulice, ktorá sa volá Rovná, a v dome Judovom hladaj
Šavla, menom Tarzenského: lebo, hla, modlí sa. A odpovedal
Ananiáš: „Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, kolko on
zlého narobil tvojim svátým v Jeruzaleme. A on i tu má moc od
kniežat kňazských poviazať všetkých, ktorí vzývajů tvoje meno.“
Riekol mu však Pán: „Iď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby
rozniesol moje meno medzi pohanmi a králmi, i medzi synmi Izrae
lovými. Lebo ja mu ukážem. kolko mu treba trpieť pre moje meno.
[Vedy šiel Ananiáš a vošiel do domu, vložil na neho ruky a riekol:
„Šavle, brate. Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si šiel,
poslal ma, aby si videl a naplnený bol Duchom Svátým.“ A hneď
spadly mu s očů jakoby lupiny: a dostal nazpát zrak: i vstal a dal
sa pokrstiť. A keďprijal pokrm, posilnil sa. A bol s učeníkmi, ktorí
boli v Damašku, po niekolko dní, a hneď potom ohlasoval v syna
gogách Ježiša, že je on Kristus, Syn Boží.
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A keď sa pominulomnohodní, židia mali spoločnů
poradu, aby ho zabili a preto strážili aj brány vo dne i v noci.
Ale učeníci, keď sa dozvedeli o ich úkladoch, vzali ho v noci a
preložili ho cez můr a spustili v koši. A keď prišiel do Jeruzalema,
pokúsil sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili,
že je učeníkom. u vzal ho Barnabáš (učeník, Grék z Cypru). a
zaviedol k apoštolom, s ktorými potom vchádzal a vychádzal v Je
ruzaleme a ismele vystupoval v mene Pánovom. A hovoril i k náro
dom a hádal sa s Grékmi, ale títo hladeli ho zabiť. Keď sa to
dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cezaree a poslali do Tarzu.

Poznámky.1. Rimania ponechali hlavnémukňazovi právo na židov
v náboženských veciach, ale sůdna stolica (synedrium) počala sa miešať do
svetských vecí. Hlavným kňazom bol toho času buď ešte Kajfáš, alebo jeho syn
a nástupda 'Teofil.

2. Šavel pochádzal z Tarzu (hlavné mesto Cilície v Malej Azii) z0
židovských rodičov. Po otcovi mal občianske právo rímske (meste. arzus si
nadobudlo toto právo pre výdatnů pomcc vo vojne) a menoval sa iatinsky
Pavel. Keď bol v gréckych vedách dostatočne vyučený, odobral sa do Jeru
zalema, kde bol vychovávaný podla zákona Mojžišovho jako prísny a mravne
bezúhonný farizej v škole Gamalielovej, a preto nenávidel kresťanov. Usrartenie
jahňa Štefana schvaloval, a strážil šaty tých, ktorí ho kameňovali Potom
chodil v Jeruzaleme po domoch, a dával mužov i ženy do žalára, kde ich mučiliapopravili."ýmcielomspovolenímvelradyvydalsanacestu| doDamašku
(asi 260 km, cesty od Jeruzalema), ale na ceste stalo sa jeho zázračné obrátenie
k Bohu. — Z Damašku odobral sa Šavel do Arabie na půšť, kde vo svátej
suamote činil pokánie a chystal sa k nastávajůcemu apoštolskému úradu. Po
troch rokoch vrátil sa odtial zasa do Damašku a ohlašoval ležiša, Syna Božieho.
Vtedy židia zamýšlali ho zabiť a preto ušiel do Jeruzalema, ale keď i tu mu
strojili úklady, odišiel do Tarzu.

Poučenie. Zázračné a nanajvýš dojímavé obrátenie Šavlovo je ojedinelý
pripad v dejinách zjavenia Božieho.Prosme Boha o milosrdenstvo,aby sme
s«1z celého srdca obrátili k nemu.

S 53. Sv. Peter navštevuje kresťanské obce.

(Sk. 9, 32—43; 10 1—48; 11, 1—30.)

I. Sv. Peter v Lyde. Keď cirkev vzmáhala sa po celom Judsku,
Galilejsku a Samaritánsku, sv. Peter jako najvyšší pastier vydal sa
na cestu, aby navštívil veriacich a utvrdzoval ich vo viere. I stalo
sa, že keď chodil po všetkých cirkvách, prišiel k svátým, ktorí



128

bývali v Lyde (medzi mestom Jope a Jeruzalemom). I našiel
tam istého človeka, menom Eneáša, od ósmich rokov ležať na
posteli, porazeného. A riekol mu Peter: „Eneášu, Pán Ježiš Kristus
ťa uzdravuje. Vstaň a ustel sil“ A hneďvstal. A videli ho všetci,
ktorí bývali v Lyde, a obrátili sa k Pánovi.

II. Sv. Peter v Jope.e. V Jope (teraz Jafa, je najbližší prístav
k Jeruzalemu) zas bola istá učeníčka,menom T abita; tá bola
plná dobrých skutkov a milodarov, ktoré dávala. I stalo sa v tých
dňoch, že onemocnela a umrela; ktorú keď umyli, položili na sieň
vrchnů. A poneváč Lyda bola blízko Jopy (asi 18 kilometrov),
učeníci, keď počuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov
a prosili: „Nech sa ti neťaží prísť až k nám.“ Tedy Peter vstal a
šiel s nimi. A keďprišiel, zaviedli ho na hornú sieň, i obstaly ho
všetky vdovy, plakaly a ukazovaly na sukne a šaty, ktoré im robila
Tabita. Tu Peter vyhnal všetkých von, poklakol na kolená, modlil
sa a obrátil sa k telu a riekol: „Tabita vstaň“ A ona otvorila
oči, a keďuzrela Petra, sadla si. A on podal jej ruku a zodvihol ju.
A keďzavolal svátých a vdovy, predstavil ju živů. To sa rozhlásilo
po celom Jope, a mnohí uverili v Pána. I stalo sa, že zostal mnoho
dní v Jope u istého Šimona, kožiara.

III. Sv. Peter v Cezarei. V (Cezarei (Cezarea palestínska,
rozdielna od Cezaree Filipovej) bol akýsi muž, menom Kor
nel, stotník jednej čaty (desatiny rímskeho pluku, asi 600 mužov),
nábožný a bohabojný so všetkým svojím domom, ktorý dával mno
hé almužny ludu a modlieval sa k Bohu vždycky. Ten videl zre
telne vo videní, asi o desiatej hodine vo dne, jako anjel Boží
vchádza k nemu a hovorí mu: „„Kornelu!“ A on pohliadol na neho
a zhrozený strachom riekol: „Čo je, Pane? I riekol mu: „Tvoje
modlitby a tvoje almužny zišly na pamáť pred tvárou Božou. A
teraz pošli mužov do Jopy a povolaj istého Šimona, ktorý sa nazýva
Peter. Ten ti povie, čo máš robiť.“

A keď odišiel anjel, ktorý s nim hovoril, zavolal dvoch
svojich domácich a jedného bohabojného voja
k a, a keď im porozprával všetko, poslal ich do Jopy. A druhého
dňa, keď oni cestovali a približovali sa k mestu, Peter asi o šiestej
hodine vystúpil na povalu, aby sa modlil. A kým domáci pripra
vovali jedlo, on upadol do vytrženia mysle, a mal videnie, v ktorom
mu Boh ukázal, aby žiadného človeka nevyhlásil za obecného alebo
nečistého. A kým Peter premýšlal o videní, hla, chlapi, ktorí boli
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poslaní od Kornela, stáli pred bránou, a pýtali sa, či je tam na
hospode Šimon, ktorý sa nazýva Peter. Tedy Peter sostůpil k mu
žom a riekol: ,„Hla, ja som, ktorého hladáte. Jaká to príčina, pre
ktorú ste prišli?“ Ktorí riekli: „„Stotník Kornel, muž spravodlivý a
bohabojný, dostal rozkaz od svátého anjela. aby ťa povolal do
svojho domu a počul od tebe slová.“ Tedy voviedol ich do hospody
a nasledujúceho dňa vstal a šiel s nimi, a niektorí z bratov z Jopy
sprevádzali ho.

Na druhý deň prišiel Peter do Cezaree, a keď
vchádzal, vyšiel naproti nemu Kornel a padol mu k nohám a klaňal
sa (na Východe takto pozdravovali vzácnych hostí). Ale Peter
pozdvihol ho a riekol: ,„Vstaň, ja sám tiež som človek.“ A v roz
hovore s ním vošiel a našiel mnohých, ktorí sa tam sišli. I riekol
im: „Pýtam sa: Pre jaků priíčinuste ma povolali?“ A keď mu Kornel
všetko porozprával, čo sa s ním stalo, otvoril Peter svoje ústa a
riekol: „Boh poslal slovo synom izraelským a zvestoval pokoj (t. j.
spasenie) skrze Ježiša Krista. A my sme svedkami všetkého, čo
činil v krajine judskej a v Jeruzaleme, ktorého zabili židia, ukrižu
júc ho na drevo. oho Boh vzkriesil tretieho dňa a dal mu, aby
sa nám zjavil. A prikázal nám kázať Iudu a svedčiť, že skrze jeho
meno obsiahnu odpustenie hriechov všetci, ktorí veria v neho.“
A keď Peter ešte hovoril tie slová, Duch Svátý vstúpil na všetkých,
ktorí počůvali slovo, a v rozličných rečiach velebili Boha. Vtedy
odpovedal Peter: „Či móže kto zabrániť vode, aby neboli pokrstení
títo, ktorí prijali Ducha Svátého, jako i my?“ A rozkázal ich po
krstiť v mene Pána Ježiša Krista. Potom ho prosili, aby zostal u
nich niekolko dní.

IV. Sv. Peter v Jeruzaleme. A počuli apoštolovia a bratia, ktorí boli v Jud
sku, že i pohania prijali slovo Bcžie. Keď teda Peter prišiel do Jeruzalema, do
hadovali sa s ním pre prijatie pohanov tí, ktorí boli zo židovstva. Ale keď sa
Peter ospravedlnil pred nimi, všetci umikli a oslavovali Bohu, že i pohanom dal
pokánie, aby žili. A keď to počuli ttí, ktorí sa boli rozpřchli pred sůžením, ktoré
nastalopre Štefana, keď vošli do Antiochie, hovoriliaj ku Grékoma
zvestovali Pána Ježiša. A ruka Pánovabola s nimi, a velký počet veriacich obrá
til sa k Pánovi. I prišla povesť © tom do ušů cirkvi, ktorá bola v Jeruzaleme, a
poslali Barnabáša až do Antiochie. Keď ten ta prišiel a videl milosť Božiu; zara
doval sa a napomínal všetkých, aby v predsavzatí vytrvali v Pánovi. Tedy odi
šiel Barnabáš do Tarzu, aby vyhladal Šavla, a keď ho našiel, priviedol ho do
Antiochie.. .A za celý rok schádzali sa tam v cirkvi a vynaučovali zástup velký,
tak že učeníci najprv v Antiochii boli nazývaní kresťanmi (t. j. nasledovníkmi
Krista).



Poznámky.1. Apoštolovia hlásali prv slovo Božieludu izraelské
mu, lebo Boh zaslúbil a poslal Spasitela v prvom rade židom, a len potem
pohan'cm, ktorí boli daleko od Boha svojím smýšlaním.

2. Vytrženie je taký stav, v ktorom smysly Iudské nevidia vonkajší svet,
a duchu sa ctvorí nadsmyselný svet. V takomto vytržení videl sv. Peter nebo
otvorené a sostupovať akúsi nádobu, jako velký obrus, v ktorom boly všeliké
čisté i nečisté zvicratá. A ukázal mu Boh, aby žiadneho človeka nevyhlásil za
obecného (ako mať neumyté ruky) alebo za nečistého (ako jest sviňské máso),
Jebo tie zvieratá znamenajů židov a pohanov, a že i títo majů byť povolaní
do cirkvi.

3. Antiochia bola sídlom rímskeho miesťodržitela zo Syrska, a preto
požívala velké práva. V tom čase sprostredkovala kupectvo medzi Západom
a Mezopotámskom, Arabskom a vnůtornou Aziou. — Pcdla ústneho poďania
cirkev v Antiochii bola založenáod sv. Petra, ktorý ju spravoval jako
riadny biskup oď r. 37—42. Odtial vrátil sa do Jeruzalema.

Poučenie. Hcrlivosť a láskavá starostlivosť sv. Petra nech nás upomína na
poslušnosť a vernostť k viditelnejhlave cirkvi, t. j. k sv Petrovi a jeho
nástupcom (rímskym pápežom).

9 54. Uváznenie sv. Petra.

(Sk. 12, 1—25.)

V tom čase Herodes král vystrel ruky, aby sužoval nie
ktorých z cirkvi. I zabil Jakuba, brata Jánovho, méčom. A ked
videl, že sa to lúbilo židom, umienil si zajať i Petra. A boly
dni Presníc (t. j. dni nekvasených chlebov = Velká noc). A ked
ho zajal, vsadil ho do žalára a dal ho strážiť štyrom štvorkám
vojakov (boly štyri stráže po štyroch vojakoch). lebo chcel ho
po Velkej noci predviesť ludu. Vak teda Petra strážili v žalári:
ale cirkev bez prestania modlila sa za neho k Bohu. A ked ho
Herodes mal vyviesť, v tů noc Peter spal medzi dvoma vojakmi,
sviazaný dvoma reťazami, a strážnici predo dvermi strážili žalár.

A hla, anjel Pánov zastal pri ňom a svetlozasvietilo
v príbytku, i udrel Petra do boku, zobudil ho a riekol: „„Vstaň
chytro!' A reťaze spadly s jeho růk. Tedy riekol mu anjel: „Opáš
sa a podviaž si obuv!“ I učinil tak. Tu riekol mu: „Odej sa svojím
plášťom a poď za mnou!“ A vyšiel a bral sa za ním, no, nevedel,
či je to pravda, čo sa stalo skrze anjela: ale domnieval sa, že vidí
videnie. A keď prešli prvú i druhů stráž, prišli k železnej bráne,
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ktorá vedie do mesta, a tá sa im sama od seba otvorila. A keď
vyšli, prešli jednu ulicu, a v tom odišiel anjel od neho.

A Peter,keďprišiel k sebe,riekol:„[eraz viemoprav
dive, že Pán poslal svojho anjela, a vytrhol ma z ruky Hlerode
sovej a zo všetkého očakávania ludu židovského. A kým rozjímal
o tom, prišiel k domu Marie, matky Jána, ktorý sa nazýval Marek,
kde boli mnohí shromaždení a sa modlili. A keďzaklopal na dvierka
vo vratách, vyšla načůvať dievka, menom Rode. A jako poznala
Petrov hlas, od radosti neotvorila dvere, ale vbehla do vnútra a
zvestovala, že Peter stojí u dveri. A oni jej riekli: „Jeho anjel je.
Peter však neprestával klopať. Vtedy otvorili a videli ho, i ustrnuli.
Ale on pokynul im rukou, aby mlčali, a rozprával, jako ho Pán
vyviedol zo žalára, a povedal: ,„Oznámte to Jakubovi (Mladší, syn
Alfejov; biskup Jeruzalemský) a bratom. A vyšiel a odišiel na
druhé miesto (dla učenia cirkvi do Ríma).

A kednastal deň, nemalé vzrušenie bolomedzivojak
mi nad tým., čo sa to stalo s Petrom. Herodes však, keď ho hladal
a nenašiel, zaviedol vyšetrovanie proti strážnikom, a kázal ich od
viesť na smrť; i odišiel z Judska do Cezaree a zdržoval sa tam, kde
onedlho (v 54. roku veku svojho) od červov zožraný umrel. Ale
slovo Pánovo rástlo a rozmáhalo sa.

Poznámky, I. Herodes Agripa, vnuk krála HerodesaUkrutného,bol
v Ríme oblůúbéný a stal sa za cisára Klaudia roku 41. králom celej krajiny
židovskej. Aby'sa zavďačil židom, začal prenasledovať krestanov, a chcel predo
všetkým zohubiť apoštolou. | dal sťať Jakuba Staršieho, brata Jánovho, mečom.
Velo jeho odpočíva w Santjago de Compostela, v svetoznámom půtnickém mieste
v Španielsku. Herodes chcel predviesť pred lud i Petra a dať ho zabiť, aby
jeho smrť slůžila ludu za divadlo.

2. Tie reťfaze, ktorými bol sv. Peter sviazaný, udajne sa zachovaly, a
nateraz sa nachádzajů v Ríme. Podla tradície boly spojené s tými, ktorými bol
Peter sviazaný pred smrťou v Ríme.

3. Vojaci, ktorí strážili Petra, boli odsúdení na smrť, lebo sa ťažko
prehrešili proti vojenským zákonom. Oni boli zodpovední za Petra, ktorý im
ušiel zo žalára, a nevedeli dať o tom vývodu.

Poučenie. Boh vyslyšal prosby vrúcnej modlitby až v poslednom okamihu.
Kde je nůdza najvyššia,tam je pomoc Božia najbližšia.
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Š 55. Prvá apoštolská cesta sv. Pavla.

(Sk. 13, 14. 15, 1—35.)

Keď cirkev antiochenská pokračovala v bázni Pánovej a
naplňovala sa potešením Ducha Svěátého, rástol i počet prorokov
1 učitelov cirkvi. A keď títo konali službu Pánovi a postili sa,
iekol im DuchSvátý:„Odlůčte mi Šavla a Barnabáša
c úradu apoštolskému, na ktorý som ich povolal.“ Vtedy modlili
sa a vzkladali ruky na nich (vysvátili ich za biskupov), a prepustili
ch.

A oni, poslaní od Ducha Svátého, odišli (od r. 46—48) do
3>eleucie (mesto v Syrsku), a odtial odplavilisa do Cypru,
A keď- prišli do-S ala mín-y-(mesto na ostrove“Gypru), kázali
slovo Božie v židovských synagogách. A ked pochodili celý ostrov
až po Paf, našli tam miestodržitela Sergia Pavla, muža rozvaži
tého. Tento povolal Barnabáša a Šavla a žiadal si počuť slovo
Božie. A miestodržitel uveril a obdivoval učenie Pánovo.

CODA keď Pavela ti, ktori boli s ním, odplavili sa od Pafu, prišli do Perge
v Pamffilii,a odtial da pizidskej Aatiochie, kde vošli do synagogyv deň
sobotný a kázali slovo Božie. Ale židia pobúrili nábožné a vznešené ženy a
nredných mešťanov, a vzbudili prenasledovanie proti Pavlovi a Barnabášovi
3 vyhnali ich zo svojich končín. "Tedy oni otriasli prach so svojich nóh na nich
3 priši do Ikonie v Lykaonii. "Tu velké množstvo uverilo im, ale ktorí zo
židov a pohanov neuverili, oborili sa 1a nich, aby ich potupili a ukameňovaii.

tedy utiekli do Lystry (na juh 4km od Ikonie), i do všetkého okolitého
krajaPoponskéjoAU kázalpem.L sedávatvLystrejakýsi%muž,nemocnýnanohy,chromý
zo života svojej matky, ktorý nikdy nechodil. Keď Pavel pohliadol
na neho a videl, že má vieru, riekol mu velkým hlasom: „Postav
sa rovno na svoje nohy!' A chromý skočil a chodil. Tu zástupy
keď videly, čo učinil Pavel, pozdvihly svoj hlas a riekly: ,„„Bohovia
v Fudskej podobe sostůpili k nám.“ Keď to počuli apoštolovia
Barnabáš a Pavel, roztrhli plášte svoje, vyskočili medzi zástupy
a kričali: „Mužovia, čo to robíte? I my sme smrtelní Vudia, jako
vy. My vám len zvestujeme, aby ste sa obrátili od týchto márnosti
k živému Bohu, ktorý učinil nebo i zem, a more i všetko, čo je
v nich. Ale v tom prišli z Ikonie a z iných miest niektorí židia,
ktorí tak pobůúrili zástupy, že kameňovali Pavla a vytiahli ho za
mesto v tom domnení, že je mítvy. Ale obklúčili ho učeníci a vstal,
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vošiel do mesta a druhého dňa odcestoval s Barnabášom do
Derby.

A keď kázali evanjelium tomu mestu a vyučili mnohých, (navrátili sa do
L o- i do pizidskej Antiochie, a všadeutvrdzovali
mysle učeníkov, aby zotrvávali vo viere, a že nám treba skrze innohé súženia
vchádzať do královstva Božieho. keď prešli $Prztdiwprišli do -Pamfilie, a
miuvilislovc. Pánovo v Perge a sostůpili do A talie (námorné mesto v Pam
fiisku) a odtial odplavili sa do Antiochie, odkial boli odovzdaní milosti
Božej k dielu, ktoré vykonal). A keď ta prišli a shromaždili cirkev, rozprávali,
jaké velké veci učinil Boh skrze nich, a že otvoril dvere viery nárvodom.

Poznámky. 1. Šavel jako rímsky cbčan nosil latinské prímeno
Paulus. Ale možné je i to, že pri svojom vysvátení prijal grécke meno Paulos
(— Prestalec), pretože prestal byť prenasledovatelom cirkvi. Sv. Augustin zas
myslí, že z ponižencsti sa nazval Paulus (— Malý). Sv. Hieronym je však tej
mienky, že vzal to meno cd Sergiusa Paulusa, na pamiatku jcho významného
obrátenia.

2. Po prvej ceste sv. Pavla bol konaný cirkevný snem v Jeruza
ieme (okolo r. 50), pretože v Antiochii nastaly velké spory, či obradný zá
kcn Mojžišov zavázuje tiež i pokrstených pohanov. Preto Pavel a Barnabáš išli
k apoštolom do Jeruzalema, aby títo rozhodli o tejto veci. Tedy shromaždili
sa apoštolovia a starší (presbyteri), a keď sa už mnoho rokovalo, vstal Peter
a riekol im: „Mužovia, bratia! Boh neučinil žiadneho rozdielu medzi nami a nimi,
keď vierou očistil ich srdcia. Lebo videlo sa Duchu Svátému a nám neklásť na
vás viac nijakého bremena zo Starého zákona. WVtomto sneme máme základ
a uzor všetkých snemov cirkevných.

Poučenie. Úloha apoštolského pracovníka pozostáva v utrpení a v práci.
Obdivujme velků horlivosť sv. Pavlaapoštola.

$ 56. Druhá apoštolská cesta sv. Pavla.

(Sk. 15, 35—41; 16, 17, 18, 1—22.)

Keď Pavel a Barnabáš zdržovali sa v Antiochii, učili a kázali
s mnohými inými slovo Pánovo. Ale po nejakom čase riekol Pavel
Barnabášovi: „Vráťme sa a ponavštevujme bratov po všetkých
mestách, v ktorých sme kázali slovo Pánovo, jako sa majú. Ale
rozišli sa jeden od druhého, a síce Barnabáš vzal so sebou Marka
a plavil sa do Cypru. Kdežto Pavel zvolil Silu, a od bratov odpo
rúčaný do milosti Božej, odcestoval (od r. 50—53).

A pochodil Syriu a Cilřiciu, 2 utvrdzoval cirkvi kresťanské, A prišiel
do Derby a do Lystry, a hla, tam bol jeden učeník, menom Timotej, syn
židovskej ženy, veriacej, z otca pohana. "Toho chcel Pavel, aby cestoval s ním.
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A keď prešliFrygiu a kraj galatský a Myziu, scstůpilido Troady,
kde zjavilo sa Pavlavi v noci videnie, jakoby ho muž macedcnský prcsil, aby
prešiel do Macedonska. A jako to videnie videl, hned sa plavili z Troady a
hladeli ist do Macedonska, a rovným behom prišli do Filipi (meno od Filipa,
krála macedonského), ktoré je prvé osadnícke mesto tej čiastky. A boli v tom
meste za mekolko dní a učili slovo Božie. I sbehci sa Lud proti úim, a úracskí
hneď strhli s nich odev a kázali ich šťahať průtni. A keď im naxládli mnoho
rón, vhodili ich do žalára a prikázali strážnikovi, aby ich pilne strážil. Ale ked
úradskí počuli, že sú Rimania, prišli a odprosili ich, a ked ich vyviedl“, prosili
ich, aby cdiši z mesta. A keď vyšli zo žalára, vešli k bratom, potešili ich a
odišli.

A keď pochodili niektoré mestá, prišli do Tesaloniky
(Solůn, teraz Saloniky; rodisko sv. Cyrila a Metoda), kde bola
židovská isynagoga. Tedy Pavel dla obyčaje vošiel k nim do syna
gogy a po tri soboty prednášal im a predkladal, že Kristus mal
trpieť a z mítvych vstať, a že ten je Kristus Ježiš, ktorého im on
zvestuje. A mnohí z nich uverili, ale niektorí v žiarlivosti sobrali
zlých mužov z obecného ludu, a pobůrili mesto proti nim. Preto
bratia ešte v noci vypustili Pavla a Silu do Berei, a keďta
prišli, vošli do synagogy. Ale jakonáhle sa židia z Tesaloniky do
zvedeli, že Pavel i v Berei zvestoval slovo Božie, prišli i ta štvať a
búriť množistvo. Avšak bratia vtedy hneď vyslali Pavla, aby šiel
až k moru; len Silas a Timotej zostali tam. A tí, ktorí odprevádzali
Pavla, doviedli ho až do Athén, a keďdostali od neho odkaz na
Silu a Timoteja, aby čím skorej prišli k nemu, odišli.

A kým ich Pavel v A ténach čakal, bůril sa jeho duch
v ňom, keď videl to mesto oddané modloslužbe. Tedy niektorí
mudrci hádali sa is ním, a zaviedli ho do areopagu (tam mávali
súdy a iné schódzky) a riekli: „Móžeme sa dozvedieť, aké je to
nové učenie, čo ty prednášaš? [u Pavel stal si na prostred areo
pagu a riekol: ,„„Aténski mužovia, vidím, že vy ste naskrze, riekol
by som, prinábožní ludia. Lebo keď som sa prechádzal a prezeral
vaše modly, našiel som i oltár, na ktorom bolo napísané: Neznáme
mu Bohu. Teda čo vy neznajúci ctíte, toho Boha vám ja zvestujem.
Veďv ňom žijeme a hýbame sa a sme.“ A keďpočuli o vzkriesení
z mítvych, jedni sa posmievali, a druhí uverili a povedali: „Budeme
ťa počůvať o tom i druhý raz. ak Pavel vyšiel zpomedzi nich.

Potom odišiel z Atén a prišiel do Korintu (v tom čase bol
jedným z najbohatších miest), a hádal sa v synagoge v každů
sobotu. [ bol tam rok a šesť mesiacov a učil u nich slovo Božie.
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A keď sa rozžehnal s bratmi, plavil sa do Syrska i prišiel do
E fezu. Tu ho prosili židia, aby ostal tam za dlhší čas, ale on im
riekol: „Jestli Boh dá, navrátim sa k vám zasa. A odcestoval
z Efezu. A keďsa doplavil do Cezaree, vystúpil z lodi na breh
a navštívil tamojšiu cirkev, avšak hneď potom zase odcestoval a
sostúpildo Antiochie.

Poznámky.1. Úradskí v meste Filipi nemohl:pochybovaťo prav
divosti toho, že Pavel a Barnabáš sů ozaj riímskymi občanmi, lebo ťažká pokuta
zastihla tých, ktorí by sa klamlive vydávali za rímskych mešťanov. [aký klam
bol pokladaný za zločin proti veličenstvu rimanského Iudu.

2. Atény boly svetochýrnym mestom i námornýmštátom,
a práve v tom čase boly podrobené Rimanom. Toto mesto bolo stradiskom
gréckej kultůry (vzdelanosti), gréckehu muďrctva a umenia, jako i svetového
kupectva a bohatstva. Tu, v krajine velkých básnikov, rečníkov a mudrcov,
bolo teraz po prvý raz hlásané učenie chudobného, poníženého a ukrižovaného
Spasitela. — Dnes sú Atény sídelným mestom gréckej republiky. Kedže Pavei
ral tu do činenia s vysokovzdelaným obecenstvom, preto i jeho reč je vzletnejšia.

Poučenie, Úloha apoštolského pracovníka pozostáva v utrpení a v práci.
Obdivujmenielen veliků horlivosť,ale i neohroženů zmužilosť sv.
Pavla apoštola.

9 57. Iretia apoštolská cesta sv. Pavla.
(Sk. 18, 23—28; 19, 20, 21, 1—16.)

Keď Pavel strávil v Antiochii nejaký čas, odišiel na tretiu
cestu (od r. 53—58), a po poriadku pochodilgalatský kraj
a Frygiu a utvrdzoval všetkých učeníkov.I prišie: do E fezu,
jako to bol prv prislůbil. Pavel zdržal sa v Efeze po dva roky, tak
že všetci počuli slovo Pánovo, židia i pohania. A veliké divy činil
Boh skrze ruky Pavlove, tak že i ručníky a zástery s jeho tela no
sievaly sa na neduživých, a odstupovaly od nich choroby a vy
chádzali zlí duchovia. A mnohí z veriacich prichádzali a vyznávali
a zjavovali svoje skutky (t. j. spovedali sa). Ale v ten čas nemalé
vzbúůrenie povstalo pre učenie Ježišovo. A keď to prestalo, Pavel
povolal učeníkov a napomenul ich, rozžehnal sa a odcestoval, aby
šiel do M acedonska, lebo si umienil,že pochodí tie kraje.

A keď pochodil Macedonsko, a ponapomínal veriacich mnohou rečou, pri
šiel do Grécka. V Korinte strávil tri mesiace, a keď sachcel plaviť do Syrska,
židia mu strojili úklady; preto si zaumienil, že sa navráti cez Macedonsko. A
prišiel do T roady, kde sa zdržal sedem dní. Tu, ked sa sišli lámať chlieb,
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Pavel prehovoril k nim a predížil reč až do polneoci. A istý mládenec, menom
Eutych, ktorý sedel na okne, pohrůžený do hlbokého spánku, snom premožený
padol s tretieho poschodia dolu, a zdvihli ho mřtveho. I sostůpil k nemu Pavel,
objal ho a riekol: „Nebuďte pobůrení, lebo jeho duša je v ňom. I priviedli tcího
mládenca živého, a velmi sa potešili. A keď kázal až do svitania, tak odcestoval

a prišiel pešky do Asonu ( morský prístav1 na2 juhu od Troady). Tu vystůpilFYT jež medna ostrovýLesbos.A
cdtial prirazil k Chiosu a k Samosu, a v nasledujůci deň prišiel do
Miletu.

Tedy z Miletu poslal dc Efezu, a povolalstarších arkvi (t. j. ducho
venstvo). Keďtí prišli k nemu, a boli spolu, niekol im: „Vy viete od prvého dňa,
v ktorý som vkročil do Azie, jako som bol s vami po všetok čus. Slůžil som
Pánu so všetkou pokorou, a sizami a pokušeniami, ktoré ma zastihly následkom
židovských úkladov. Dosvedčoval som židom i pohancm pokánie k Bohu a vieru
v Pána nésnňo Ježiša Krista. A hla, teraz ja, zaviazaný duchu, idem do Jeru
zalema, a neviem, čo sa mi v ňom prihodí: leda že mi Duch Svátý po všetkých
mestách dosvedčuje a povedá, že okovy a súženia cčakávajů ma v Jeruzaleme.
Ale ničoho toho sa nebojím, ani nepokladám svoj život za drahši, nežli seba;
len aby som dokonal svoj beh a službu slova, ktorů som prijal od Pána Ježiša,
aby som dosvedčoval evanjelilum milosti Božej. A teraz, hla, ja viem, že ne
uzriete viac mojej tvári vy všetci, medzi ktorými som chodil a kázal o králov
stve Božom. Preto osvedčujem sa vám dnešného dňa, že som čistý od krvi vše
tkých. Jestli kto zahynie, ja scm tomu nie na príčine. Dajte pozor na seba a na
celé stádo, v ktorom Duch Svátý ustanovil vás za biskupov, aby ste spravovali
cirkev Božiu, ktorů nadobudol svojou krvou. Ja viem, že po mojom cdchode
vojdů medzi vás pažraví vlci a neušetria stáda, ba z vás samých povstanů mu
žovia, ktorí budů hovoriť prevrátenosťou, aby odviedli učeníkov za sebou. Preto
bedlite a majte na památi, že po tri raky vo dne i v noci neprestával som s pla
čom napomínať každého z vás. A už teraz porůčam vás Bohu a slovu jeho mi
losti, ktorý je mocný vybudovať a dať dedictvo medzi všetkými posvátenými.“
A ked to povedal, klakol si na kolená a modlil sa s nimi so všetkými. A nastal
veliký plač u všetkých, padali okolo hrdla Pavlovi a bozkávali ho, zarmútení
najviac nad slovom, ktoré povedal, že viac neuzrů jeho tvár. A odprevádzali
ho na lod.

A keď sa odtrhol od nich a odplavil rovným behom, prišiel

(ebstov-K os a v nasledujúcideň na Rodus, a odtial doPatary. Tu vystůpil na loď, ktorá sa plavila do. Fenieie;"á tak
prišiel do mesta T yru, kde'našiel učeníkov, ktorí skrze Ducha
povedali Pavlovi, aby nevystupoval do Jeruzalema. Z Tyru však
sostúpil-doPtolemaidy (Akko)f ale už v druhý deň odcesto
valaprišielfdo Ce z aree. A dorazil sem z Judska nejaký prorok,
menom Agabus,ktorý zvestoval Pavlovi, že židia ho sviažu v Je
ruzaleme a vydajů do růk pohanom. Keď to počuli učeníci, prosili
Pavla, aby nechodil do Jeruzalema. Vtedy odpovedal Pavel, a rie
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kol: „Čo robíte, že plačete a trápite moje srdce? Ved ja som hotový
nielen dať sa sviazať, ale i umreť v Jeruzaleme pre meno Pána
Ježiša. A keď ho nemohli odhovoriť, uspokojili sa a riekli: „Staň
sa vóla Pánova!' A tak vypravení vystupovali a prišli do Jeru
zalema.

Poznámky. 1. Mesto Efez bolo v tamojšom čase hlavným mestom
rímskej Azie a sídlom rímskeho miestodržitela maloazijskej ukrajiny; v ňom sa
r. 431 vydržiaval treti všeobecný snem cirkevný.

2. Pavel umienil si obplaviť Efez, ktorý bol vzdialený od Miletu
asi 12 hodín, aby sa nejako nezdržal v Azii. Ponáhlal sa totižto, keby mu bolo
možno, aby turičný deň strávil v Jeruzaleme.

3. Sv. Pavel vo svojej reči poukazuje i na to, že pracoval (bol kože
luhom), a z práce svojich růk živil nielen seba, ale i svojich sprievodcov (Silu,
Tita, Timothea, Lukáša a iných).

Poučenie. Úloha apoštolského pracovníka pozostáva v utrpení a v práci.
Obdivujme krásné vlastnosti apoštolskej duše sv. Pavla, a síce horlivost,
zmužilosť, ale najmázriedkavů vytrvalost v šírení sv. evanjelia.

Reč, ktorů povedal Pavel na rozlúčku, preniká do najhlbších zahybov
duše udskej. Nech nám je táto reč vždycky v živej památi.

9 58. Sv. Pavel vo vázení.

(Sk. 21, 17—40; cd hl. 22—28.)

Keď Pavel prišiel do Jeruzalema, radostneho
prijali bratia. A nasledujůceho dňa vošiel k Jakubovi, i shromaž
dili sa všetci starší. Ktorých keď uvítal, rozprával im všetko do
podrobna, čo Boh učinil skrze jeho službu medzi pohanmi. A oni,
keď to počuli, chválili a velebili Boha. Ale židia, ktorí boli z Azie,
ked ho videli v chráme, vzbúůrili všetok I ud, vztiahli na
neho ruky a kričali: „Mužovia izraelskí, pomóžte; toto je ten člo
vek, ktorý proti nášmu udu a zákonu, a proti tomuto miestu všade
učí po všetkých mestách.' | vzbůúrilo sa celé mesto a sbehli sa
Tudia, chytili Pavla a vliekli ho von z chrámu, a hneď sa zavrely
dvere, aby nemohol utiecť nazpáť do chrámu, kde by mohol najsť
útočište. A keď ho hladeli zabiť, prišiel oznam velitelovi posádky,
(menom Lysias), že sa vzbůril celý Jeruzalem. Ktorý hneďvzal
vojakov a stotníkov a sbehol k nim. Židia, keď videli velitela a
vojakov, prestali biť Pavla. Vtedy pristůpil velitel a chytil ho,
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a dal ho sviazať dvoma reťazami a rozkázal ho odviesť na hrad.
A šlo za ním množstvo ludstva a kričali: „Preč s ním)

A keď nastal deň, sobrali sa niektorí zo židov, a zaprisahali
sa a riekli, že nebudů ani jesť ani piť, kým nezabijů Pavla. A bolo
vyše štyridsať mužov, ktorí utvorili toto sprisahanie.Ale
keď syn Pavlovej sestry počul o tých úkladoch, pošiel a vošiel na
hrad, a oznámil to velitelovi. Velitel tedy prepustil mládenca a
prikázal mu, aby nikomu nepovedal, že mu to oznámil. | zavolal
dvoch stotníkov a riekol im: „Prichystajte dvesto vojakov. jako
i sedemdesiat jazdcov a dvesto kopijníkov o tretej hodine v noci
(večer o 9. hodine), aby šli až do Cezaree a aby doviedli Pavla
zdravéhok vladárovi Felixovi. Ktori. keď prišli do Ce
zaree a odovzdali Lysiasov list vladárovi, postavili pred neho i
Pavla. I prikázal stotníkovi, aby ho strážil v dome Herodesovom,
ale aby pre uvolnenie žiadnemu z jeho priatelov nebránil poslu
hovať mu. A po niekolkých dňoch Felix zavolal Pavla, a počůval
ho o viere, ktorá je v Kristu Ježišu. A keď on rozprával o sprave
dlivosti a o čistote a o budůcom súde, Felix prestrašený odpove
dal: „Nateraz odíď, no, v príihodný čas zavolám ťa!' Nazdával sa
tiež, že mu Pavel dá peniaze; preto i častejšie povolával ho a ho
vorieval s ním. Ale po dvoch rokoch (roku 60) Felix bol odvo
laný a dostal za nástupcu Porcia Festa, ktorý nechal Pavla
vo vázení.

Keď teda Festus prišiel do krajiny, po troch dňoch vy
stůúpilz Cezaree do Jeruzalema. Tu prišli k nemu kniežatá
kňazské a prední zo židov a žiadali ho, aby Pavla kázal priviesť
do Jeruzalema, medzitým, čo nastrájali úklady, aby ho na ceste
zabili. Ale Festus odpovedal, že Pavel stráži sa v Cezarei,. a že tam
nech žalujů na neho. A keď sa tak stalo, Festus, poneváč chcel
preukázať milosť židom, odpovedal Pavlovi a riekol: „Chceš ísť
do Jeruzalema, a tam dať sa súdiť odo mňa?“ I riekol Pavel: „Pred
stolicou cisárovou sstojím, tam ma treba súdiť. Lebo jestli som ubli
žil židom, alebo niečo smrti hodného vykonal, nezdráham sa umrieť;
ale jestli nič nie je z toho, čo títo na mňa žalujúů. nikto ma nemóže
darovaťim. O dvolávam sa na cisára.' Vtedy Festus
odpovedal: „Odvolal si sa na cisára, k cisárovi pojdeš.“ A ked po
minulo niekolko dní, krá! Agripa II. sastúpil do Cezaree navštíviť
Festa. Pavel však bránil sa i pred Agripom, a kedho tento vypo
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čul, riekol Festovi: „Vento človek mohol by sa prepustiť, keby sa
nebol odvolal na cisára.

A keď bolo už určené, aby sa plavili do Italska, Pavla s ostatnými
vázňami odovzďali stotnikovi, menom Juliusovi. Vystůpili teda na loď a počali
sa plaviť vedla miest azijských, a po mnohých nesnádzach priplavili sa ku
Kréte. Tu ich zachvátila velká víchrica, tak že vyhadzovali náklad ba aj
loďné náradie. A keď za viac dní nebolo vidieť ani slnka ani hviezd, a víchrica
ich velmi hádzala, už zmizla všetka nádej, že sa zachránia. Vtedy Pavel stal

si uprostred nich a riekcl: „Mali ste ma síce, ó mužovia, poslůchnuť, nehýbať
sa od Kréty a usporiť si túto nesnádzu a škodu. No, i teraz vyzývam vás, aby
ste boli dobrej mysle, lebo život žiadneho z vás nezahynie, okrem |:di.“ A štr
násteho dňa dorazili ku skalnatému brehu ostrova Malty, kde sa dvoje
more schádza. Loď sa stroskotala, ale mužstvo zachránilo sa všetko. Obyvatelia
však toho ostrova preukázali im nemalů ludskosť. Zapálili totižto hranicu (vatru),
a pritůlili ich všetkých, aby sa usušili a ohriali. A keď Pavel nasbieral do náručia
ráždia a kládol ho na vatru, vretenica, jaka utekala pred horúčosťou, zavesila
sa mu na ruku. Ale on striasol hada do ohňa a nič zlého neutrpel. Tu obyvatelia
domnievali sa, že od uštipnutia opuchne a náhle umrie. Ale ked «lho čakali a
videli, že sa mu nič zlého nestalo, zmenilt sa a povedali, že je bohcm. A Pavel
uzdravoval všetkých, ktorí na ostrove boli nemocní, a preto ho velmi uctievali.
A po troch mesiacoch plavili sa ďalej na lodi alexandrijskej, která na ostrove
zimovala, a priši do Syrakuzy (hlavné mesto Sicilska) a odtial do
Puteola (u Neapola),a konečnedo Rima.

Keď to bratia počuli, vyšli im naproti, ktorých ked Pavel uvi
del, vzdával vďaky Bohu a nabyl úfnosti. A dovolili Pavlovi bý
vať v súkromnom dome s vojakom, ktorý ho strážil. A Pavel zostal
celé dva roky (r. 61—63) vo svojej hospode a prijímal vše
tkých, ktorí k nemu prichádzali. A hlásal královstvo Božie a učil
to, čo je o Pánu Ježišu Kristu, so všetkou prostorečnosťou bez pre
kážky. Po dvoch rokoch Pavel bol prepustený na slobodu, a r. 64.
odobral sa navštíviť naposledy kresťanské obce v Grécku a v Ma
lej Azii, kde ustanovil dvoch žiakov svojich za biskupov: Timo
teja v Efeze a Tita na Kréte. Za cisára Nerona (54—68)
vrátil sa opáť do Říma, kde bol po druhýkrát uváznený.

Poznámky. 1. Rimania držali na hrade Antonia v Jeruzaleme posádku,
ktorá mala udržať verejný poriadok a prekaziť 'každů vzburu. Jaká velká bola
tá čata, to sa nevie. Rímske čaty počitovaly obyčajne 500—-600 vojakov. —
Velitel myslel, že Pavel je nebezpečný zločinec alebo burič, preto ho dal
lapiť a reťazami sviazať. A ked židia kričali a shadzovali si růcha, a hádzali
prach do povetria, velitel, keďže neznal hebrejsky, rozkázal ho voviesť do. hradu
a remeňmi šlahať, aby v mučení vyznal, pre jaků príčinu na neho tak kričali.
Dfa riímskeéhopráva všax rímskeho mešťana nebolo slobodno ani bičovať ani
ukrižovať.
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2. Herodes Agripa II., který po smrti svojho otca obdržal len jednu
čiastku královstva (drunů spravovali rímski prokurátori) s názvom judského
krála, prišiel do Cezaree privítatť Festa. Tento zmenil sa pred Agripcm
o Pavlovi, buď preto, že považoval Pavla za vážnu osobnosť, alebo z toho
dóvodu, že Agripa, který mal dokonalů známosť o židovstve, mohol podať
základnů a pritom nepredpojatů mienku o Pavlovej veci.

Poučenie. Sv. Pavel aj vo vázení ostal verný Pánu Ježišovi, lebo ho
nevýslovnouláskoumiloval.„Kto nás teda odlůči odlásky Kristo
vej? Trápenie, alebo súženie, alebo hlad, alebo nebezpečenstvo, alebo prena
sledovanie, alebo meč? Ale v tom vo všetkom víťazíme pre toho, ktorý nás
miloval. Lebo presvedčený som, že ani smrť ani život, ani kniežatstvá ani moc
nosti, ani pritomnosť ani budúcnosť, ani vysokosť ani hlbckosť, ani žiadne iné
stvorenie nebude mócť odlůčiť nás od lásky Bocžej,ktoré je v Kristu Ježišu Pánu
našom.“ (Rim, 8, 35—39.)

$ 59, Posledné deje a smrť sv. apoštolov.

A poštolovia podla poslania Kristovho opustili Jeruza
lem a rozišli sa po celom svete. Všetci verne plnili rozkaz Kristov:
„Iďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk.
16. 15.)

Sv. Peter apoštol okolo r. 42 prišiel do Ríma a založil
tam kresťansků obec, a spravoval ju jako rímsky biskup za 25
rokov. Nezostal však v Ríme trvale, ale chodil tiež na iné miesta,
a zakladal nové cirkvi alebo už založené utvrdzoval vo viere. Keď

cisár Klaudius (41—54) vyhnal židov z Ríma, Peter uchýlil sa
na východ a predsedal snemu jeruzalemskému (r. 50). Potom na
vštívil Antiochiu, Korint a iné mestá. Za Nerona vrátil sa po
druhý raz do Ríma, kde spravoval cirkev až do svojej smrti. Ked
Nero začal prenasledovať kresťanov, bol i sv. Peter uváznený
v podzemnom žalári Mamertinskom, a r. 67 (29. júna) bol ukrižo
vaný dolu hlavou, jako si to sám žiadal. Veriaci ho pochovali na
pahorku Vatikánskom.

Sv. Pavel apoštol za prenasledovaniaNeronovhobol
tiež uváznený iso sv. Petrom, a v ten istý deň podstůpil i on muče
nícku smrť, ale jako rímsky občan bol mečom sťatý na ceste
Ostijskej.

O ostatných apoštoloch máme málo spolahlivých zpráv. —
Jakub Starší, brat Jánov, asi roku 42. za Herodesa Agripu I.
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bol mečomusmrtený. Jakub Mladší bol biskupom jeruzalem
ským, až ho roku 62. židia ukameňovali. O nd rej, brat sv. Petra,
kázal v Skythii (v Rusku) a naposledy v Grécku; zomrel v meste
Patras, kde bol pre vieru ukrižovaný. Všetci apoštolovia, vyjmůc
sv. Jána, zomreli smrťou mučeníckou.

Posledný apoštol bol sv. Já n, miláček Pána. Po smrti Domi
ciánovej vrátil sa do Efezu a keď bol vo vysokom veku, napomínal
veriacich týmito krátkymi slovami: „„Synáčkovia, milujte sa vo
spolok'' A keď sa divili, prečo im stále to isté káže, odpovedal:
„Je to prikázanie Pána, a kto toto zachováva, činí všetko. Tam
zomrel prirodzenou smrťou okolo roku 100. S jeho smrťou sa za
klučuje zjavenie Božie.

Poznámky. 1. Sv. Peter bol prvým biskupom v Ríme, a jako naj
vyšší pastier odtial spravoval cirkev a podnikal občas apoštolské cesty na vý
chod. Pobyt sv. Petra v Říme naznačuje jeho prvý list, a dosvedčuje to jedno
hlasne celý kresťanský starovek. Jeho nástupcovia sú rimski pápeži.

2. Sv. Pavel bol „vyvolenou nádobou, aby ajescl menoKristovo
medzi národami, a on tomuto vyvoleniu hrdinsky zcodpovedal.Súc cLdzrený
neobyčajnou můdrosťou a naplnený apoštolskou horlivosťou neohrožene kázal
všade evanjelium Kristovo. Nikto tolko nepracoval za vieru A nikto tak mncho
netrpel za ňu, lebo nikto tak vrůcne nemiloval Pána Ježiša, ako on, a preto
právom sa nazýva „apoštolom národov' — Pokloňmesa pred niilosr
denstvom Kristovým, že dal cirkvi svojej sv. Pavla!

3. Apoštoloviasv. Pecera Pavel nazývajůsa kniežatá apoštolské,
ktorí boli nerozlučitelnou láskou spojení. Cirkev sv. sa modií: „Gloriosi prin
cipes terrae, guomcdo in vita sua dilexerunt se, ita et in morte „wonsunt sepa
rati“ V Ríme, jako sa ide z mesta von, pri ceste stojí jedna káplnka, v ktorej
sa nachádza nápis, že sv. apoštolovia na tom mieste sa videli naposledy pred
nučeníckcu smrťou. Telá obidvoch sv. apoštolov odpočívajů vo velchráme sv.
Fetra na pahorku Vatikánskom.

4. Panna Maria, Rodička Božia, po ranebevstůpaní Pána zostala
v Jeruzaleme, a pravdepodobne tam i umrela. Zo sv. evanjelia vieme, že Pán
Ježiš ju poručil sv. Jánovi, ktorý sa o řu staral, Písmo sv. zmieňuje sa o nej
naposledy pred soslaním Ducha Svátého, a jak dlh<. žila, nevieme, ale podla
cirkevného učenia po smrti bola vzatá do neba aj s telom. Sviatok Nanebe
vzatia Panny Marie slávi sa 15. augusta.

5. „Skutky apoštolské.' "lúto knihu spísal ten istý Lukáš, ktorý
bol napísal i sv. evanjelium. Lukáš sprevádzal sv. Pavla na jeho apoštolských
cestách, a tak bol zváčša očitým svedkom toho všetkého, čo cpisal v tejto knihe.
Predmetom knihy je: skutky a zázraky, ktoré apoštolovia činiii: dalej zrodenie
novej cirkvi a jej šírenie medzi pohanmi. Avšak neopisujů sa všetky skutky
sv. apoštolov, ale len niektoré významnejšie udalosti, a aj to zváčša len zo života
sv. Petra a Pavla.
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6. „Listy sv. Pavla apoštola. Sv. Pavel napisal 14 prekrásnych
listov; a to: Rimanom (1), Korintťanom (2), Galafťanom (1), Efezanom (1),
Filipanom (1), Kolosanom (1), Tesalonžčarom (2), Timorejovi (2), Titovi (1),
Filemonovi (1) a Židom (1). Z jeho listov, v ktorých je vyložené ceié kre
sťanské učenie, žiari bystrý, hlboký rozum, vyscká učenosť, vznešená mravnosť,
reohraničená horlivosť a nezlomná odďanosť a láska k Pánu Ježišovi, pre ktorého
všetko obetoval.,

7. „Listy katolícke.“ Sem patria: list sv. Jakuba (Mladšieho) apo
štola; 2 listy sv. Petra; 3 listy sv. Jána, a list sv. Júdu apoštola. "Niete listy
menujú sa katolickými, čiže všeobecnými, pretože nie sů upravené na jednotlivé
cbce alebo osoby, ale sú venované všcobecnosti veriacich.

8. „Zjavenia sv. Jána apoštola. Je to kniha prorocká(zjavenie
-- apokalypsis), v ktorej sv. Ján líči videnia, ktoré mal na ostrove Patmos,
kde bol vo vyhnanstve. Tieto videnia (7 videní) týkajů sa budúcnosti cirkvi, a
najmá jej posledného víťazstva nad židovstvom a pohanstvom.

Poučenie. Za všetkých apoštolov hovorí sv. Pavel: „Dobrý boj som bo
joval, beh som dokonal, vieru som zachoval. Ostatne odložená mi je koruna
spravodlivosti, kterů mi dá Pán v ten deň, jako spravodlivý sudca, ale
nielen mne, lež i tým, ktorí milujů jeho príchod.“ (IM.Tim. 4, 7—-8.)

Modli sa k Pánu Bohu, aby si vytrval až do konca! „Bud verný až
do smrti, a dám ti korunu života. (Zjav. 2, 10.)

DOSLOV

$ 60, Poučenie z biblických dejín.

1. Biblické dejiny vyprávajů nám, jako nás poučoval
Boh o náboženských pravdách a povinnostiach. Jadrom zjavenia
Božieho bol prislůbený Messiáš, ktorý mal vykůpiť svet z dedič
ného hriechu. Boh vo svojom nesmiernom milosrdenstve prislúbil
Spasitela hneď po spáchanom hriechu, keďriekol hadovi: ,„Nepriatelstvopoložímmedzitebouaženou,medzitvojímsemenoma jej
semenom, ona pošliape tvoju hlavu, a ty číhať budeš po jej páte
(I. Mojž. 3, 15.). Avšak ludské pokolenie malo sa pripraviť na
prichod Messiášov. Dialo sa to dvojakou cestou: Boh nechal upad
nůť Iudstvo do pohanstva, kdežto vyvolený národ židovský za
chovával vieru v pravého Boha a v budúceho Vykupitela. V týchto
dejoch rozoznávame zjavenie patriarchálné, Mojžišské a prorocké.
Celé [udstvo očakávalo spasenie, a tak Starý zákon poukazuje nám
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stále na milosrdenstvo Božie, a udržujev človekovipote
šitelnů nádej, že pride Messiáš.

2. Keďnadišiel čas milosrdenstva Božieho, a „keď prišla plnosť
času, Boh poslal Syna svojho, aby tých, ktorí boli pod zákonom,
vykúpil, aby sme zvolenie za synov prijali.“ (Gal. 4, 4.) Syn Boží,
Ježiš Kristus, prišiel na svet, aby Starý zákon zakončil, a Nový
založil, zákon lásky a milosti. Ježiš vyvolil si dvanásť
apoštolov, a keď hlásal královstvo Božie po celej krajine židovskej,
svojou smrťou na kríži vykúpil svet. A po svojom zmítvychvstaní
preniesol svoju moc na apoštolov, a rozposlal ich do celého sveta.
aby učili všetky národy a hlásali evanjelium každému pokoleniu.
Apoštolovia kázali a dosvedčovali všetkým národom pokánie
k Bohu a vieru v Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás miloval, aby
sme ho i my z celého srdca milovali. V tejto láske Kristovej záleží
význam Nového zákona.

3. Zjavenie Božie Nového zákona (sv. evanjelia) je posledné
slovo Božie k pokoleniu fudskému. Kto uverí, bude spasený, a kto
neuverí, bude zatratený. Tento drahý poklad po smrti apoštolov
chráninámcirkev Kristova, cirkev katolícka. Preto
volajme: ,„„Verimev jednu, svátů, všeobecnů a apoštolsků cirkev.“
A v tejto viere nech nás upevnia islová Kristove: „Vy si Peter,
a na túto skalu vystavím svoju cirkev, a brány pekelné ju nepre
móžu. (Mat. 16, 18.) E
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