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Proslov.

Dosavadní vydáni katolická Nového Zákona spočí
vají na onom překladě knih novozákonních, který
.byv učiněn od různých překladatelů na základě latin
ské Vulgaty, trval s počátku v rukopisech, potom ve
sborník sehrán, přehlédnut iopraven a r. 1475 po prvé
tiskem vydán byl. Text tento řecházel totiž potom až
do dob Blahoslavovy (1564) o všech vydáni českého
překla u Nového Zákona, jedno toliko vyjímajíc (totiž

řeklad Nového Zákona pořízený r. 1533 od kněze
geneše Optata z Telče), od doby Blahoslavovy pak
alespoň do všech vydání českých biblí katolíek "ch,
s tim ovšem rozdílem, že při nových vydáních byval
poopraven tu po stránce jaz 'kové, tam s hledem k textu
řeckému neb k latinské ulgalé. Překlad ten byv
učiněn co možná doslovně na základě Vulgaty poří—
zené až na některé výjimky doslovné ztextu řeckého,

Eodává nejen latinský, nýbrž i řecký text Nového Zá'ona v překladé co možná doslovném, tak že není
divu, že zůstávalo se při něm po jist'ch opravách po
tolik století. Nicméně, jako žadný přek ad spisu většího,
tak ani on není zcela bezvadný. Jsout v něm některé

nedostatky, dež vyšly z nesprávného neb nedosti jasného překlá ání, na př. když překládá. se \: Mat. 1. 11:
' „Josiáš zplodil Jechoniáše a bratři jeho v zajetí ba
bylonském“ místo„za stěhování babylon
ského“, aneb v Jan 16,2: „Ven ze škol vyženou
vás“ místo jasnějšího (překladu)„ze synagogy (zži
dovské církve své) vyloučí vás“. Jsou v něm nedo
statky (ovšem řídké), jež vyšly z doslovného překládání
textu latinského, také tam, kde Vulgata nepřekládá
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správně na př. Řím. 13, 12. „Noe p ře d e šla“ (praecessit),
den pak se přiblížil“ místo „pokročila“ (pí'OCessítl.
A jsou vněm též nedostatky jazykové. Neboť ač nelze
upříti, že v překladě tom jest řeč po veliké částí pěkná
a čistá. shledávají se v něm přece také výrazy nyní
již zastaralé, jež staly se již nelibozvučnými, ba do
staly i jiný význam, na př. Luk. 1, 38. „Aj dě vka
Páně“ misto „Aj dívka Páně“, aneb Mark. 13, 9:
„Vvdávati vás budou na sněmy a ve školách
budete bití“ místo: „soudům a v synagogách“.

Mnohdy také jest sloh ze snahy po doslovnosti ko
strbatý.

Z příčin těch projevovala se od několika roků vždy
hlasitěji přání, aby pořízen byl překlad nový, a sám

byl jsem s různě strany vyzýván, abych se díla podjal.Váhal jsem dosti dlouho, jsa přesvědčen, že úpně
nevyhovím nikomu. Neboťjední přáli si míti překlad
zcela moderní, jiní chtěli, aby se měnilo na dosavadním
překladě co nejméně. Odhodlav se konečně k novému
překladu, volil jsem cestu střední, dbaje toho, abych
podal překlad věrný řečí správnou a přece se neodch 'lil
od znění dosavadního překladu zbytečně. Překlá al
jsem sice podle Vulgaty tištěné (Klementské), avšak
přihlížel jsem při tom stále nejen k nejnovějšímu kri
tickému vydání textu řeckého (Hetzenauerovu), nýbrž
i k nejstarším zachovaným rukopisům jak řeckým tak
starolatínským i Vulgaty, a jmenovitě tam jsem se
přídržel textu řeckého, kde sice odchyluje se od Vul

řaty tištěné, ale srovnává se s vážnými rukopisy staroatínskými a Vulgaty (psané). Budet zajisté k tomu pří-
hlížeti se také při novém vydání Vulgaty, jež se nyní
k rozkazu sv. Otce připravuje. Ovšem ony odchylky
nedotýkají se věci podstatných. nýbrž po většině tohko
znění textu, na př. když Jan 5. 13. přeložil jsem dle
řeckého textu ve shodě s mnoha rukopisy latinskými
„uchýlilse, poněvadž bvl zástu natom místě“
místo dosavadního „uchýlil se o zástupu na tom
místě shromážděněho“.

Výkladů podal jsem více, než se obyčejně dává do
vydání Písma sv. Učinil jsem tak jednak s hledem _ku
potřebám časovým, jednak proto, že i v této příčmě
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bylo mi vysloveno přání i od nekněží. Myslím, že tím
nc )řljdll nikomu nevhod.

okud by však kdo z povolaných viděl ten onen
nedostatek aneb choval přání nějaké v té věci, prosím,
by mi je laskavě oznámil. abych při druhém snad vy-.
dání přiblédl k nim, pokud by bylo možno.

Uveřejňuje již s povolením církevní vrchností první
část svého překladu Nového Zákona, nejen vroucí
chovám přání, by kniha tato byla opět a opět čtena
&četba ta přispívalajak k utvnení víry, tak kzušlechtění
mravů, nýbrž íaby Ten, jenž jest dárcem všeho do—
breho, milost svou a požehnání a mír duševní vylil na
všecky, kteří v ní budou čítali neb jeji čtení poslouchali.

V PRAZE. dne 26. února 1909, o slavností Trnové
koruny Páně.

Dr. Jan Lad. Sýkora.



1. Co jest Písmo sv., co Písmo sv. Nového Zákona.

Aby člověk poznal svůj původ a svůj cíl poslední,
aby zvěděl, kterou cestou má se bráti. by došel cíle
toho, tot úkol. k němuž nemůže nikdo hleděti lhostejné,
jakmile poněkud jen povznesl se nad stav nízkosti a
počal vážně přemýšlcti o svém životě. Neboť neví-li,
odkud a k čemu jest tu na světě, nezná—liposledního
cíle svého a té cesty, která k němu vede, tápe ve
tmách a .jest v nebez ečenství, že žije nadarmo a
k svému neštěstí. Poc iopitelno tedy. že úkolem tím
zabývali se v každé době i nejpřednější filosofové.
Ani Plato a Aristoteles nevyhnuli se mu.

Avšak při vší snaze a píli, kterou jevili, nemohli
k řečeným otázkám dáti odpověd všestrannou. bez
pečnou, uspokojivou: někteří spíše pronášeli zásady
nc—clůsto'né,které nejen nepodávaly toužebného míru
duševní o. nýbrž i ponižovalgr člověka a znemravňo
vahr jej. ] řestali roto mnozí doufati, že by člověk
vůbec moh přijíti Ebezpcčněmu poznání pravdy, jiní
prostě & upřímně vyznávali slabost svou a toužili po
pomoci s nebes.

A to zcela přirozeně. Nemůže zajisté člověk sám
pouhým rozumem s 'm dáti v té příčině odpověď do
statečnou. Vvkázalt ůh v nekonečné lásce své člo
věku cíl nadpřirozený a takové též vytknul prostředky

.k jeho dosažení. Avšak při tom stavu, který nastal
po pádu prvních rodičů, nemůže rozum lidský ani
všecky přirozené pravd;r poznati s jistotou a bez bludu.
Kterak tedy mohl by sam sebou přijiti na věci, jež

síly jeho Išnřesahují, nadpřirozen jsou?!Avšak ůh nechtěl, abv člověc trval v nevědomosti
při věcech tak důležitých. Bránila tomu nekonečná
_io-Imláska a dobrota a milosrdenství. Sám proto ozná
mil mu původ jeho i poměr, ve kterém člověk jest

-l<:_,-.svěm'u ůvodci, sám poučil 'ejk 0 jeho určeni &dal prostřc kv, kterými by dospěl poslednímu cíli
svému — sám zjevil se mu přimo neboli způsobem
rmdpi'irozcným.

Nový Zákon. [. 1



2 Uvod: Co jest Písmo sv.

Nenčinil však nadpřirozeného zievení toho každému
zvlášť, nýbrž jen jistým lidem, jie lŽužil jako zřízenců
svých. Ty pak ohnul, že pravdy zjevené sdělili také
s jinými, a to buď jen ústně aneb těž písemně. Při
tom chránil je, aby se neuchýlili od pravdy.

Knihy takto vzniklé obsahují tedy část zjevení Božího
a jsou jedním z jeho pramenů. Ony byly hned od po—
ěátkn chovány u velike vážností &pro vznešený původ
a vzdělávacíobsah svůj byly zvány Písmem svatým
neb knihami svatými.

Znenáhla byly sebrány ve sbírku, která byla také
nazvána Písmem svatým neb i bibli či knihou, &to
zcela příhodně; nebot Písmo sv. jest knihou po výtce,
knihou, která nemá sobě rovné ve světě. Jest ono
takřka listem. který Bůh sám poslal lidem, aby jim
dal zprávu bez ečnou o sobě a oznámě jim vůli svou.
poněil je, ktera ' mohou k němu, jakožto poslednímu
cíli přijiti a do oblažujíeího spojení s ním se dostati.
()no" obsahuje nejhlubší tajemství a rady a skutky
božské ajest nev fvážitelnou studniei pravd, z níž každý
může čerpati oueeni a útěchu &povzbuzení. Pojednává-(
()řpůvodě a 'onci všehomíra, podává nejstarší dějiny
lidstva, jeho původ a poměr k Tvůrci a \'ykupítelí.
udává nejen zákony lidské. společnosti, nýbrž i základ,
na němž spočívá moc lidská, a meze, přes které ne
níají překročiti ani lidské rozkazy, ani lidská posluš
nost. Ano také. k vnitřnímu smýšlení přihlíží, a není
poměru v životě lidském, aby nedalo se na něj obrátiti
některé místo Písma sv., není starosti ani radosti, aby
nebylo lze uvésti pro ně nějaký příklad z něho, a není
slzy, kterou by nemohlo utišítí, ani radostí ěisté, kterou
by nemohlo zvýšili. Jaký tedy div, že první křesťané
nasadili raději život, než by je vydali pohanům zne
nctít. jaký div, že kniha ta stala se předmětem stálých
studií, že i ne'výtečnější duchové hledali a nalezli v ni
rady a potěciíy. & že, bývši do více než tří set řeči
přeložena, dostala se do všech končin země, ke všem
národům, ke všem skoro dědínám? Jest ona vskutku
knihou po výtce, knihou knih, svatá původem iobsa
hem i účelem svým.
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Však jiným ještě jmenem bývá označována. Zjevení
Boží totiž má do sebe ráz úmluvy, kterou Bůh učinil
jednak s národem israetským, jednak skrze Ježíše
Krista s veškerým lidstvem. Pro tu příčinu nazváno
jest zjevení Boží take \'unluvon, a knihy, které to zjc-.
\'ení alesmň z části. ovšem vetší. obsahují, nazvány
jsou kni íami u min vv neb knihou úmluvý. Mimo
to nazval Pán Ježiš u sv. Jana (10, 34) Písmo sv.,
které bylo napsáno před jeho příchodem na svět, prostě
Zákonem. A i tento výraz ujal se později o všech
knihách biblických, jmenovitě u spisovatelův afrických.
Rovněž v našem jazyce slove Písmo sv. zhusta Zá
konem neli knihou či knihami Zákona.

Nebylo však dáno na jednou to zjevení, které jest
obsaženo v Písme sv., nýbrž znenáhla a v časech
ruzí'íých, a podle různé povahy dob. ve kterých bylo
dáno, má též rozličný ráz. Zjevení dane před Kristem
směřovalo k tomu, aby připravilo se lidstvo na YY—
knpitele; zjevení pak dané skrze Krista k tomu, aby,
dostalo se lidstvu milosti vykoupení. Se zřením k růz
m'—nuírázu tmnn rozeznz'ívalo se záhy zjevení )řed
Kristem od zjevení po Kristu, a. poněvadž Bůh s'krzc
proroka Jeremiáše slíbil, že učiní novou smlouvu s líd
stvem, &Kristus Ježíš sám při poslední večeři úmluvu,
kterou učinil s lidstvem veškerým, nazval úmluvou
novou (či zákonem novým), nazýváno bvlo zjevení
dane'skrze Krista. Umluvou Novou neb Zákonem No
vým. a zjevení dané před Kristem Umluvou Starou čí
Zákonem Starým. A podle toho nazývaly se knihy,
které zjevení to (ovšem jen z části, ale z částí větší)
obsahuji,buď_kníhamí Staré a Nove Umluvýneb knihami Starého a Noveho Zakona neb
krátce Star'fm a Novým Zákonem, Starou a
I\ovou Um uvou. Také kanonem čí pravidlem
nazývá se sbírka oněch knih; nebot obsahují pravidlo
či normu víry a mravů; a ion dělí se na kánon Sta
rého a kánon Nového Zákona. Jednotlivé pak knihy
slovou odtud kánonickými. Výraz „kniha kánonická“
znamená tedy totéž cokniha biblická neb kniha Písma sv.

Kterak poznávali Židé před Kristem, zvláště v době
pozdější, že ta ona kniha jest sepsána z vnuknutí

i.
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Ducha sv. aji tedy vážnost božská přísluší, Písmo sv.
nepraví. Zajisté ne jinak, než že byli poučení o tom
od mužů, jejichž poslání božské bvlo zřejmé osvědčeno
od Boha samého. Ze však počínali si ři tom správně,
i když uznali také tak zvané knihy ruhokánonické,
jichž v hebrejské bibli není. totiž knihy Baruch To
biáš, Judith, 1. a 2. Makkabcjskou, Sírach, knihu hlou
clrosti a jisté části (dodatky) knihy Daniel a Esther,
potvrdili sami apoštolé, poučení od Krista Pána; nebo!
oni schválili a cirkvi jako Písmo sv. odevzdali sbírku '
knih posvátných tak, jak byla a jest v řeckém pře
kladé alexandrijském (učiněném mezi r. 280—100před
Kr.), z něhož se dostaly do řekladu latinského a
odtud do řeči jiných. Překla ten chová však ity
knihy, které jsou v bibli hebrejské a prvokánonickymi
slovou, i právé jmenované knihy druhokánonické.

V Novém Zákoně přičítali hned od počátku váž
nost božskou těm knihám, které byl od apoštolů se
psány neb jako knihy svaté schvá eny. Bylit pře
svědčeni, že apoštolé při šíření učení Kristova těší se
zvláštní pomoci Ducha sv., at již hlásají je ústně nebo
nsemné, ba uznávali že Bůl sám mluví skrze ně.
oznali to jednak ze zázraků, které l_šůhčinil skrze

apoštol , jednak ze zřejmých výpm'čdí a oštolů sa
mých. liteří byvše o té věci poučeni od 1 rista Pána,
nejen sami Ducha sv. si přičítali, nýbrž ikníhy 'inych
spisovatelů novozákonních co do vážnosti kla li na
roveň se spisy Starého Zákona a tak jim pi'ičitali
vážnost božskou. 'l'oto přesvědčeni o původě & váž
nosti spisův apoštolských uchovávalo se v těch obcích,
do nichž byly poslány, od pokolení do iokolení po
dáním ústním a předčítáním ři službách Božích; od
nich pak šířily se spisy ty dá e i s ujišténim o jejich
božské vážnosti.

Spisy apoštolské totiž nebyly psány pro celou církev,
nýbrž pro jednotlivé obce a osoby křesťanské, ato se
zřením ke zvláštním potřebám jejich. Byly proto s po

čátku roztroušeny po různých krajích ' aJien malémupočtu křestanů známy. Záhy však poč _' obce kře
sťanské sdileti s jinými apoštolské knihy, které měly,
i přesvědčení své o božské vážnosti jejich, a vypůj
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čovaly si od jiných obci Spisy, které byly v rukou
jejich. Ty pak opisovali, seslavovalí ve sbírku a před
čítali při službách Božích jakožto spisy apoštolské.
jimž božská vážnost řísluši.

Le sbírky ty nebyy všude stejně veliké, jest na
snadě. Nedostalaťse o některých knihách apoštolských
do krajin vzdálenějších známost hned, nýbrž až po
delším čase; o jiných dověděli se sice dosti brzy. ale
bez dostatečného osvědčení apoštolského původu jejich.
Těch proto nepřijali s počátku v oněch obcích do
sbírky své. bojice se, aby nevřadili je tam neprávem.
Tim způsobem stalo se, že některé knihy byly vřaděny
do kánonu všudy hned od počátku, jiné však byly
uznávány pouze v některých obcích, jinde pak 5 po
čátku bud' vůbec neznámy neb v pochybnost brány

algozdě_ii teprv, když apoštolský původ jejich náležitě—t. ě u nich byl osvědčen. uznány a k ísmu sv. při
čteny. Ony knihy nazývají se někdy prvokánonickvmi.
tvto druholuinonickymi. Ke.drnhokánonickym knihám
Nového Zákona patří: list k Židům. list sv. Jakuba,
druhy list sv. Petra, druhý a třetí list sv. Jana, list
sv. Judy a Zjevení sv. Jana. .

Různost náhledů o některých knihách Nového Zákona
trvala až do 4. st. Potom nastala. jednota úplná po celé
církví až na malé výjimky v krajinách vychodnich.
Přispěl k tomu nepochybně církevní snění Nicejsky,
na němž sešli se zástupcove cele církve. jak západní
tak vychodni. Neučinil sice, sněm ten žádného rozhod
nutí věroučneho o knihách biblických, avšak účastnici
sněmu sdělili zajisté jedni s druhými církevní podání
sv'ch obcí o nich a zapudivše tak pochybnosti, které
ně (tcři měli, přispěli k tomu, že i ty knihy byl * ode
všech uznány za apoštolské a božské, k nimž dosud
zde onde jevila sc nedůvěra.

V 16. st. ohnm'ili však opět někteří pochybnosti.
které vstarých duhách měli někteří o těch oněch knihách.
Proto církevní sněm 'liridentsky učinil výnos, ve kterem.
potvrdiv církevní podání. věrnučně určil a co do počtu
a rozsahu knih vymezil kánon jak Starého tak ;\'o—
vého Zákona, vypočítav a prohlásiv za kánoníckěvšecky ty knihy starého í i\ového Zákona se všemi
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částkami, jak se vyskytaji v latinském překladězvaném
Vulgata, avysloviv vyobcování z církve nad tím. kdo
by jich neuznal. Výnos ten obnovil sněm Vatikánský
r. 1870.Tak uznána v 'rokem neomylným božská a ka—
nonícká vážnost jejic , akonec učiněn pochybnostem
o vážnosti té které knihy pro každého katolického
křesťana. Patří pak k Písmu sv. Starého Zákona
knihy tyto:

a) dvacet jedna kniha dějepravná, a to: pětknih.
ll'lojžíšových. kniha Josue, kniha Soudců, Ruth. čtyři
knihy knilovske, které však dle bible helu'ejske. dělí
se na dvě knihy amuelovy a dvě knihy kralovske).
dvě. knihy Paralipomenon či chronikv zvané. dvě knihy
lisdrašovy, z nichž druha slove také. Nehemíášovou,
kniha 'l'ohía'išova.Judith, Esther, dvě knihy Makka ejsko'n

. h) sedm knih poučných, ato: kniha Jo , Lalmů,
Přísloví. kniha Ekklesiastes či Kazatel. Píseň alomou—
nova či Píseň písní, kniha Sirach či Ekklesiastikus
a kniha Moudrosti.
_c) sedmnáct knih prorockých, totiž kniha ron-oka

Isaiaše, Jeremiáše s Baruchem, Ezechiele, aníele.
kteréž. vyjmouc knihu Baruchovu, nazývají se pro větší
rozsah svůj knihami velikých proroků, a kniha pm—
roka Oseaše. Joelc, Amosa, Abdiáše,Jonáše, Mícheašc,
Naluuna. Hahakuka. Sofoniaše, Aggea, Zachariáše a
i\lalaehíaše, kteréž slovou knihami malých proroku.

K Novému Zákonu patří knihy tyto:

a) yet knih dějepravných, totiž čtyřievangelia (svatého i'latouše, sv. Marka, sv. Lukáše, sv. Jana) a Skutky
apoštolské.

b) dvacet jedna kniha poučná, a to: čtrnáct listů
sv. Pavla a sedm listů tak zvaných katolických (jeden
sv. Jakuba, dva sv. Petra. tři sv. Jana, jeden sv. Judy).

c) jedna kniha prorocka, totiž Zjevení sv. Jana či
Apokalypse. . ..

2. O evangeliích vubec.

Slovo evangelium jest původu řecké-ho.Znamenalo
původně dar za dobré poselství. pozdějidohré poselství
samo. V Novém Zákoně bylo tak nazváno poselstvi
či kázání 0 království messianskem. o vykoupení lidstva
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skrze Krista Pána & tom blahu, jehož lze skrze něho
dosíci, ano nazváno tak iučeni Kristovo, jak bylo od
apoštolův a mužův a oštolskýeh hlásano. Stalo se to
zcela přiměřeně, ne ot nebylo pro lidstvo poselstvi
lepšího, zvěsti radostnější nad tu, která se týkala vyu
koupení lidstva. V době apoštolských Otců podložen
byl slovu evangelium také význam psaného poselstvi
o Vykupileli a jeho díle i_ncení. Nazývali totiž evan
geliem take spisv, které obsahovaly od apoštolů ši
řenou zvěst O (lokonauem vykoupení. Popi-vadi. zvěst
ta )odána jest více méně obšírně \' ka'mlóm spise apo- '

.Šloiskem, davali, jak se zda, s počalku jméno to všem
spisům apoštolským. novozákonním. Avšak zahy, již
v první polovici 2. st. omezen jest výraz lvu pouze
na ony Spisy přímo neb nepřímo apoštolskó, aneh
alespoň za takové vydavane, ktere \'vličují slova a'
skutky Vykupitele samého, ve kterých tedy Kristus
sam slovem i skutkem učí, jedná, trpí a moc i slávu
svou zjevuje. —-Kolovalo pak v prvních stoletích cirkve
Kristovy mnoho spisů, které vypravovalv o životě a
pusobeni Ježíše Krista, a to itakových, které byly vy
davánv za spisy apoštolů samých; nicméně církev ne
přijala jich nikdy více do svého kánonu než čtyři
svrchu jmenované. Příčina, proč pouze tato čtyři při
jala, byla v tom, že jediné ona byla sepsána z vnuk
nutí Ducha sv. a jako taková církvi osvědčena svě—
dectvím nezvralnýi'n.

0 evangelii sv. Matouše.

Prvni evangelium kanonické sepsáno jest od sva
lí-ho Matouše. Evangelista tento byl synem jakéhosi
!tll'éa, odlišného od Alféa, otce Jakuba Mal. a Judv.
Jiné jméno jeho bylo Levi. Povoláním svým byl cel—
uikem v Kafarnai, jež Pán Ježiš vvvolil za výcho
chště galilejske činnosti své. Od celnictvi dostal se ke
lmstu nedlouho před velikonocemi, které se slavily
v'druhém roce veřejného života jeho. Tehdy totiž šel
Pan Ježíš kolem celnice jeho přijezeře Genesaretském
a spatřiv ho tam seděli, vyzval jej, aby šel za ním čt
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aby 'stal se trvalým průvodcem a učeníkem jeho. A on,
nechav všeho, šel za Ježíšem. Vědčltjiž o četných za
zracich, které Pán Ježíš byl učinil v Kafarnai a jeho
okolí, nejednal tedy pošetile, jda beze všeho za Kristem,
ale v plném vědomí. že není obyčejným člověkem,
nýbrž poslancem Božím ten, jehož se přidržuje. Od té
doby as, zejména jako apoštol, nazýval se Matonšem,ač-li
již dříveneměl jmen obou, nebot „idé mívali dvě jmena.
Později zvolil jej Pán Ježiš za apoštola. Jinak však
nemluvi se-o něm výslovně v Novém Zákoně, leč že
uvádí se jméno jeho ve. čtyřech katalozích či sezna
mech apoštolských. které. vyskytají se v .rvních ti'veh
evangeliích (zvaných synoptiekých) a ve . kutcieh apo
štolských. Jak svědčí sv. lreneus & zvláště Klement

.Alex. a Eusebius, apoštolskou činnost svou vykonával
nejprve v Palestině mezi Zidy, veda dle tvrzení Klv
menta Alexandrijského život tak přísný, že se zdržoval
všech pokrmů masitých a požíval pouze zeleniny. l'n
zdžjciodešel k národum pohanským. Do kterých krajnívš se odebral. není jisto, poněvadž staré zpravy
odchylují se v té věcí od sebe. Jmenujít jako půso
bištč jeho Syrii. Persii. Parthii &Medii, Ethiop'u, Pontus,
Macedonii, Hispanii. Nejvíce však podobá se pravdě,
co udává. Rutín a Sokrates. že totiž odešel do Ethio

phie, LL. do krajin jižně od moře Kaspického ležících,a tam ázal evangelium. V zemi té nejspíše také pod
stoupil smrt mučenickou. Tvrdí sice Herakleon, stou—
penec sekty valentinskč. že zemřel smrtí přirozenou,
ale všecky zprávy ostatní odporují tomu, udávajíce,
že zemřel smrtí mučenickou. Dle martýrologia řím—
ského b '1 k rozkazu krále Hirtaka probodnut mečem.
právě k yž sloužil mši sv., &to proto. poněvadž utvrdit
v úmyslu zachovati ustavičně panenství královskou
dceru Ifi enii, kterou Hirtakus chtěl vziti si za man
želku; tě o jeho pak později přeneseno do Salerna &
tam uloženo ve chrámě ke cti “eho zasvěceném.

Evangelium své napsal sv. 5 atouš v Palestině snad
\? Jerusalemě r. 42. ne-li spíše již r. 41.. a to pro kře
sťany palestinské obrácené ze židovství. Pohnulku
k tomu dalv mu neutěšené okolnosti, ve kterých ki-e
st'ané ti žili. Židé totiž nenáviděli křesťany vůbec, zvláště
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pak ty, kteří byli obrácení ze židovství. Pokládalit je
za odpadlíky od náboženstvi pravého. I pronásledovali
je proto nebo hleděli různým způsobem přesvědčiti je
o bludnosti jejich víry & pohnouti, b vráti e se k ži
dovství spojili se snimi proti nenávi ěny'm ímanům,
jejichž jho tak těžce nesli. Mimo to křesťané neměli
dosud chrámův, a bohoslužba jejich byla jednoduchá,
prOsta obřadů mocně smysly jímajíeích. idé však
měli chrám velkolepý, bohoslužbu na oko skvělou,

lnou obřadů vnějších. To vše ůsobilo mocně v pa—
estínské & zvláště v jerusalems é křesťany obrácené

ze židovství, &budilo nebezpečenství, že vrátí se k ži
dovství a budou čekati s nimi vykupitele časného,
který by je vybavil z moci římské a obnově pozoun,
skou říši Davídovu, dopomohl jim k časné slávě a
blahu pozemskému. Nebezpečenstvi to vzrostlo zvlaste
za.Agrip v I., když král ten, ehtčje se Zidům zalíhíti._
ue'en zv áštní záal ředstíral pro zákon Mojžíšsky.
.ny rž i apoštola aku & Velk. usmrtil, Petra uvěznil
v úmyslu také jej usmrtit &vůbec křesťany pronásle
dovat se jal. Neměli-li tedy mnozí zkřestanů tamních
podlehnouti v něm. bylo “tehdy velice potřebí co nej
řesvědčivěíi ukázati, že Vykupitel již přišel a oče
ávané království messianské založil. A právě touto

potřebou. z oněch okolností řízením Božím vzniklou,
bvl sv. Matouš pohnut, aby napsal své evangelium.
Chtělť ukázati, že Ježíš Kristus jest zaslíbeným Vyku
pitelem, a marně proto že by kdo čekal vykupitele
jiného; chtěl oučiti též, že církev od Krista založená
jest oním krá ovstvím messíanským, jež v Starém Zá
koně bylo zaslíbeno, představenými jeho že nejsou
židovští velekněži ani velerada, nýbrž apoštolé; ano
chtel ukázali též, že statky messianské nezáležejí ve
světské slávě a časném lesku, nýbrž že jsou předem
duchovními, a prostředkem k dosažení jich že jest
život etnostný a cesta utrpení a přemábáni sebe. —
S hledem k tomuto účelu svému upravil též spis svuj.
Vybral! )ředem ze života Kristova právě takové deje,
které by y v Starém Zákoně předpověděny neb před
obrazeny. a připomínaje neb uvádčje rozličná místa
prorocká, opět a opět ukazuje, že na Ježíši Kristu vy—
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plnilo se, co proroci před ověděli o budoucím Vyku
piteli. Aby pak nikdo ne al se másti Kristovou chu—
thbO" a jeho i vlastním utrpením, upozorňuje též na
jeho slávu a podává důkazy jeho vyšší řirozenosti,
vysvětluje jasněji, než který jiný evan e ista povahu
království messianského apoměr jeho k ohovládě sta
rozákonní, a poučuje o otřebě snášcti trpělivě utrpení
a. přemáhati sebe. Ačkoi pak postupuje celkem pn
řadem času, neřadí přece jednotlivých události vždy
tak, jak udály se po sobě, nýbrž jak věcně hodí se
k sobě a k jeho účelu. Ukázav totiž hned v prvních
kapitolách, že Pán Ježiš pochází skutečně ztoho rodu,
z něhož Vykupitel podle roroctvi “měl vyjití, a že
narodil se zPanny, a to v Betlemě. jakož byl předpo
věděl jednak Isaiáš, jednak Micheáš, a vylíčiv,kterak

již jako dítko byl až pohanských mudrců vyhledána jako Bůh uctěn, od idů však zneuznán ano od jejich
krále i na smrt pronásledován, ale útěkem do E mm za
chráněn, .popisuje ony děje. jež ředcházely lenl'n
středně veřejný život jeho. Učiniv ta ' vhodný úvod.k dílu
svému, líčí Krista jako učitele, divotvorce a zaklada—
tele nového království, který poučiv a připraviv upu
štoly, jakožto budouci představené cirkve své, k ná
ležitému zastávání úřadu jejich a vykonav dílo vyku
pitelske, udělil apoštolům osláni světově. by všecky
národ _.učili a do jeho krá ovstvi přiváděli.

S h edem k tomu, že začíná evangelium svě rodo—
kmenem Krista jako člověka, zobrazuje se sv. Matouš
obyčejně se symbolem člověka.

Nejstarší svědek, který jmenuje Matoušespisovatelem
evangelia, jest sv. Papiáš, žák sv. Jana evangelisty.
Po něm činí to sv. lrencus, Tertullián a i. Jakea na—
rážky na ně, ano i citáty či výroky uve ené z evan
gelia Matoušova bud' doslovně neb více méně volně
shledáváme již ve Spise Učení dvanácti apoštolů, v listě
sv. Barnaháše & v listě sv. Polykarpa ('i' 107 nch 103),
který byl též žákem sv. Jana evangelisty.. 
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Svaté evangelium ležiše Krista podle sepsání sv. Matouše. **

ls'APl'l'OLA 1.

Rodokmen Ježíše Krista 1,'1—17.

]. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syn.-i
Abrahamova. 2. Abraham zplodil Isáka, Isak pak zplodil
Jakoba, Jakob pak zplodil Jndn a bratry jeho. 3. Juda

fak zplodil Faresa a Zárn 7.Thamury. l'ares pak žplodillzronu. [Š'/.mnpak zplodil Arama, 4. Aram pak zplodí
Aminadaha. Aminndah pak zplodil Nelsona, Nason'pak
zplodil Sulmona. 5. Salmon pak zplodil Booza 7. lin“—
haln'. Booz puk zplodil ()béda 7. lintleý. Oběd puls

') Nadpis tento není od sv. Matouše-. jakož ani nadpisy“
ostatních knih novozákonních nepoel—s'mgiiod jejich spise-
vatelů. nýbrž od těch, kteří je. pořádali nejprve. ve shírkn
neli opisovali. První nadpisy hvlý 2('t'|:t krótki—.totiž „Podle
Malonše“ ru,-„b„Evangelium podle Matouše" při prvním cvalu-
golii. :: podobné i při ostatnich kniln'u-h. Později je rozšířit.
vali. 'l'akc'- rozdělení v části menší a větší nebylo původní:
nýhrž později teprv zavedeno; ani nejivlo vžclv stejne. Rož

dčleni v nyní-jší kapitoly pochází od St.čpana [.anglonu, proTes—zorauniversity pařížské, který zemřel r. 1228 jako *ur
dinal a arc-íhiskup (lanterlmrský. Rozdělení v nynější verše
por—hazi7. r. 1.35! od knihtiskaře Roberta Stephana.

První část. evangelia (I., 1—4. 1.1) obsahuje události
z Kristova detstvi a děje, které předcházely bezprostředne
před veřejným životem jeho 'ako priprava k němu, a pmlavsi
ie tak, aby níýsl čtenářů hy'la jimi již npozornčna i na vý

kuťítelský úřad Ježíše Krista i na způsob. kterým lidstvo\v onpil. Evangelista totiž jeduaje 1. o dětství Páně
(kap. 1—2). podavá

a) rodokmen Ježíše Krista (1. 1—17),kterým uka—
zuje způsobem pro tehde'ší rodilé Židy postačiteiným, že
Pan Ježiš poehaží sknlenč 7. potomků Abrahamových a
z rodu „HVMOWLjakož dle zaslíbení daných Abrahamovi
& Davidovi \'ýkupitel měl výjíli.

!. 1. Kniha rod u jest tolik eo rodokmen. Slova prvního.
verše nejsme nadpisem celeho evangelia, nýbrž pouze prvního
ozlstavce od v. 2—17. Výraz Sý n znamená zde potomka,
jako i jinde v Písmě sv. častěji.
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zplodil Jessea, 6. Jesse pak zplodil Davida krále, Da
v1d pak kral .plodil Šalomouna z té která bývala
Uriášovou, 7. alomonn pak zplodil Řoboama, Ro—

boam taal; zplodil Ahiaše, Abiáš pak zplodil Asn. %.Asa p. ' zplodil Josafata, Josafat pak zplodil Jorama,
Joram pak zplodil Oziáše, 9. Oziáš pak zplodil Joatha
ma, Joatham pak zplodil Achaza, Achaz pak zplodil
Ezechiáše, 10. Ezechiáš pak zplodil Manassa. Ma
nasses pak z lodil Amona, Amon pak zplodil Jof
siáše, 11. Josi š pak zplodil Jechoniáše a bratry jeho
za stěhování babylonského. 12. A po stěhování baby
lonském Jechoniáš zplodil Salathlele, Salathiel pak
zplodil Zorobabele, 13. Zorobábel pak zplodil Abiuda,

8. Joram nebyl otcem, nýbrž. rapradčdem Oziášovým';
zplodil jej tedy nikoli římo, n rž nepřímo, totiž skrze
svého pravnuka Amasiá 8. Tři č en , totiž Joramova syna
Ochoziáše, vnuka Joasa a pravnuka masiáše vynechal buď
sv. Matouš aneb spíše již sam autor oné listiny, ?.níž Matouš

přejlal tento rodokmen, a to nikoli nedopatřením, nebot \'ynee lání podobné dělo se—vžidovsk "ch rodOkmenech častě'i,
nýbrž úmyslně, nejspíše proto, že členové tí, 'souee potom y
Jorama a jeho manželky Athalie, dcery krále Achaba, p(l-'

cházeli )o přeslieí z rodu Achabova, nad nímž Pán Bůhvyslovil letni pro zločiny páchané od Achaba ajeho mano
želky Jezabely. Kletby totiž vztahovaly se až na třetí i čtvrté
pokolení .

11. stěhováním rozumí se tu odváděni Židů do zajetí
babylonského. Počalo se za. Joakima (r. 605 ř. Km a
bylo dokončeno za Jechoniáše & Sedekiáše. -— osiáš byl
dědem Jechoníášovym; zplodil jej ted nikoli přímo, nibrž
prostředečně, totiž skrze syna svého šliakima, který v ádl
pod jménem Joakim 11 roků. Joakima vynechal sv. Matouš,
nejspíše proto, poněvadž nastoupil na trůn nikoli platnim
řadem o posloupnosti, n'brž byv dosazen od eoyptskeho
krále Necha na místo svélyiobratra Joachaza, kterého Necho
sesadil a do Egypta odvedl. —Jechoniáš měl pouze jednoho
bratra, Sedekiaše. Mlnvě tedy sv. Matouš o bratříeh Jecho
niášových, bere slovo bratr ve sm 'sle širším o příbuzenstva
neb potomstvu vůbec, jakož se d 'e v Písmě sv. častěji. &
rozumi jimi také strýce Jechoniá ovy, vlastní to syny Jo—
siášovy; činí to nepochybně proto, ab naznačil, že veškeré

otomstvo Josiášovo dostalo se do za etí (vyjma Joachaza.,terý byl odveden do Egypta, a Eliakima či oakima, který
zemřel v Palestině).
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Abiud pak zplodil Eliakíma, Eljakim pak zplodil Azora,
14.Azorpak zplodil Sadoka, Sadok pak zplodil Achima,
Achim pak zplodil Eliuda. 15. Eliud pak zplodil Elea
zum, Eleazar pak zplodil Mathana, Mathan pak zplodil:
Jakoba, 16. Jakob pak zplodil Josefa, muže Marie.
7. nižto se narodil Ježíš, jenž slove Kristus. 17. Všech—'
tudy rodů od Abrahama až do Davida bylo čtrnáct, &
od Davida až do stěhování babylonského rodů čtrnáct
a od zajetí babylonského až do Krista rodů čtrnáct.

Početí a narození Ježíše Krista. 1, 18—2, 1.

18. Kristovo pak narození bylo takto: Když matka
jeho. María, byla zasnoubena Josefovi, nalezena jest

16. Josef nazývá se mužem Panny Marie, neboť o vůli?
Boží uzavřel s ní sňatek manželský. Dle sv. Otců ř dil tak.
b'úh za tím účelem, aby bylo šetřeno cti Panny' Marie í Pana
Ježíše, jakož i aby Josef byl ochráncem Panny Marie a
svědkem jejího panenství. Dle sv. Ignáce chtěl to Bůh také
;-roto, aby tajemství vtělení Syna Božího zůstalo ještě skryto
»í-mlsatanašem. Ale i v manželství zachovali Josef i Panna

:laria ustavičně panictví, žijíce spolu jako bratr se sestrou.
— Josef nebyl přirozeným otcem Pána Ježíše, neboť Pan
Ježiš byl počat způsobem nadpřirozeným přímou mocl bož
skou: roto sv. Matouš nepraví oněm: „Josef zplodíl“,
nýbrž. „ yl mužem Marie, z nížto se narodil Ježíš Kristus“.
Poněvadž však mezi Josefem &Marií Pannou bylo uzavřeno
immo manželství, patřilo dítko Ježíš právem manželským
nejen Panně Marii, nýbrž i sv. Josefu. Kdyby na př. Bůh
nu olí neosetóm mimořádně způsobil přímou mocí svou

“roli ou úrodu, patřila by zajisté úroda ta rávem majetko
vým tomu, komu patři pole, ačkoliv on po e neosel; a tak
ikdyž Bůh řádem nad řirozoným požehnal manželství Jo
sefa s Pannou Marií dít 'em, patřilo dítko to právem man
želským těm, čí bylo manželství, tedy nejen Marii, vlastní

'mutce jeho, nýbrž iJosefovi, který s ní řádné manželství
uzavřel a v jehož manželství dítko se zrodilo. A v tom též
příčina, proč rodokmen vedený od sv. Matouše, kterýž jest
vlastně rodokmenem Josel'o m, mohl býti označen od něho
(vv v. 1.) jako rodokmen Je íše Krista, přes to že Josef
nebyl otcem jeho přirozeným. Poněvadž totiž Pán Ježíš podle
lid.—"kčpřirozenosti své patřil pravem manželským také Jo
N rovi. zákonnému otci jeho, proto rodokmen Josefův byl

zaroveň rodokmenem Kristovým.
b) v. IH---2:').Evangelista íče rozpaky, do nichž přišelJosef, když .so/.llzll, že snoubenka je 10 stala se matkou, a



.prve než se sešli, těhotnou z Ducha svatého. 19. Josef

pak, muž její, sa spravedlivý a nechtěje postavítíšna odiv, odho al se propustiti ji tajně. 20. Když vš'
-o tom í'ernýšlel, aj anděl Páně ukázal se mu ve
.snach ř a: „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmouti

způsob, kterým byl z nich vyveden od anděla, poučuje, že
Pan Ježíš byl počat mocíbožskou z Panny a narozen vBetlemě,
jakož bylo pí'edpověděno. '

18—19. Sleva „prve než se sešli“ (totiž: v domě Jose
fově jako manželé) znamenají tolik co „prve než Josef přijal'
ik sobě Marii jako manželku“ ei „prve než s ni uzavřel sňatek
.manže ský.“ Zidé totiž neuzavírali sňatku manželského vždy
Ihned jak se zasnoubili, nýbrž mnohd ' několik měsíců, ba i celý
mk pu zasnoubení se. Podobně ylo též u Panny Marie

.:: sv. Josefa. Vtom čase pak, kdy Maria byla sice zasnou
bena, ale ještě za manželku nepojata. obdržela od anděla
radostnou zvěst, že stane se matkou Vykupitelovou, a obdr—

.ževší ji odešla brzy na to do Judska navštívit svou tetu
Alžbětu. Asi po třech měsících se vrátila (Luk. 1, 26—56).
.-\ tehdy nejspíše přihodilo se to, co se svrchu vypravuje.

-Jnsef z )ozoroval, že snoubenka jeho stala se matkou a ne
věda, terak se to událo.. přišel proto do rozpaků; nebot
vnější okolností měly jej k tomu, aby soudil v nevěrnost jeji
..a jako nevěrnou udal ji úřadům. ale zbožnost a ctnost její
brnnilv mu, aby nepřipouštěl si takoveho podezření a ne
uvazlěí nevěsty své v lehkost. Jsa však muž spravedlivý, chtěl
'i šetí'ití cti Panny Marie i vyhovětizakonu, který zavrhoval
nevěrnost u snoubenců právě tak jako u manželů. Ustanovil
se proto natom, že )ropustí Marii ta'ně ze zavazku snubního,

.aby mohla se prov ati za jiného. lt aria zajisté z ozorevala
na něm jakýsi nepokoj a zarmutek a znala též je 10 říčinu,
nicméně neřekla mu, kterak se stala matkou; nebo by tím
_írozradila sama nesmírnou onu důstojnost. na kterou ji

' ůh povýšil. A vtom bránila jí pokora je'í. Ponechala protovše Bohu, pevně doufajíc, že Bů 1sám vylo íJosel'ovi tajemství
vtělení Syna Božího, jako byl poučil o tom Alžbětu. A dů—
věra ta nezklamala jl. — Josefa nazýva 'íž mužem (v. 19)
& Pannu Marii jeho manželkou (v. 20), ač ještě v manželství
nebyli; neboť snoubenci měli taž práva a tytéž povinnosti
jako manžele, a proto snoubenka zvala se také někdy již
manželkou (5. Mojž. 22, 22. 23) a snoubenec mužem. -—

20—21.Anděl řekl, že z Ducha sv. jest to, co v Marii
je—tzplozeno, poučuje tak, že se stala matkou nikoli způ—
.wíwm přirozeným, nýbrž naclpřirozeným, to jest: mocí božskou.
"I'uuž všemohoueností totiž, kterou Bůh učinil z ničeho svět
.:a z luiny tělo Adamovo, touž všemohoucnosti— pouhou vůlí



Marii, manželku svou: nebot co v ni jest Zplozcno,
z Ducha svatého jest. 21. Porodi ak syna & nazveš
jméno jeho Ježiš, nebot on spasi 'd svůj od hříchů
jejich.“ 22. Toto pak všecko stalo se, aby se naplnilo,
co bylo pověděno od Pána skrze proroka řkoucího:
23. „Ai panna počne & porodí syna, a nazvou jméno
jeho Emanuel,“ což se vykládá „s nami Bůh“. 24. Po
vstav pak Josef ze sna, učinil, jakož mu byl přikázal
anděl. [ přijal manželku svou, 25. ale nepoznal ji, až

svou —učinil v životě Panny Marie tělo Pana Ježíše a stvořív
z ničeho duši, spojil ji s ním v lidskou jeho přirozenost, s kterou
spojil se ihned S 11Boží se svou přirozenosti božskou, takže
potom lidská a ožska přirozenost byly při něm spojeny
v jedné a to božské osobě nerozdílně a nesmíšenč. \ tělcní
to stalo se pusobenim Boha trojjedim':ho, tedy působením
všech osob božských, přece však přičítá sc Duchu sv. ; neboť
vtělení S'na Božího jest dílem lásky Boží k lidem; díla
lasky však přičítají se podle mluvy biblické Duchu sv. —
Panna Maria byla ovšem matkou toliko člověčenstvi Kristova;
vždvf. božství nerodí se. Poněvadž však ten člověk Ježiš,
jehož počala a porodila, nebyl ani okamžik pouhým člo
věkem, nýbrž těž Bohem, takže porodila h'ohočlověka, slovo
právem a jest Rodičkou Boží.

22. t. skrze proroka Isaiašc 7, u. .lnu'mo Ježíš jest hc—
brcjskě, znamena. tolik co spasitel.

24. Uzavřel totiž s Pannou Marií řadně manžel.—ství.
25. Poznámkou touto upozorňuje evangelista znova, že

Pain Ježíš nebyl )očat způsobem řirozen'm. Pravč však,
že Josefuemznaí Panny Marie, až) )oro ila syna sveho

rvorozeueho (Pana Ježíše), niktera' netvrdi tím, že by jí
vl poznal tělesně po narození Páně, a že bv tedy Panna

Maria byla měla dítkvještějími, přirozeným řádem zplozené.
Neboť spojka až, až do uepoukazu'e podobně, jako spojka
prve než, k ničemu jinemu, než tomu, co se stalo ueh
nestalo do jisteho okamžiku, a nic netvrdi ani nepopíra
o tom, co stalo se později. Když na př. v 2. kral. 6, 2:1
praví se, že Mícholi, dceři Saulovč, nenarodil se s 'n až do
dne smrtijeji, nikdo nebude rozumně souditi z to 10, že se
jinarodil syn po její smrti. Atak i sv.i\latouš slovy svrchu
uvedenými netvrdí nic jiného, leě to, že před narozením
Punč Josef nepoznal tělesně Panny Marie; otom, zda po
znal ji po narození Kristově, vůbec nemluvi, & to proto,
poněvadž uepmlava životopisu ani Panny Marie ani svateho. osefa, nýbrž život Pána Ježíše, a to za tím účelem, ahv
ukazal o něm, že jest \'vkupitel \; Starém Zákoně zasli-
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porodila syna svého prvorozeného, a nazval jméno
jeho Ježíš.

KAPITOLA 2.

Příchod mudrcův od východu. 2, 1—12.

]. Kd ž- tedy narodil se Ježíš v Betlémě judském
za dnů eroda krále, aj mudrci od východu přišli do

bený; z té řičiny běží mu natomto místě předem a jediné
o _to,ab okázal, že Pán Ježíš byl počal způsobem nad
phrozen m zPanny, &tedy že jest ten, k němuž již lsajáš
poukazoval slovy:-Aj panna počne a porodí syna atd. Pánaežlše nazývá rvorozenym s mem Panny Marie nikoli proto,
že by Panna . laria b 'la měla ještě jiné dítky později ro

zené, n brž že byl je narozeným či jediným synem Áejím;neboť sovo rvorozenv (řecké prototokos) odpoví á he
brejskému sovu bekór, kteréž po výkladč Boha samého
(2. Mojž. 13, 2) znamenalo prvorozence vůbec, nehledic
k tomu, zda ještě jin narodí se po něm, tedy i rvorezence
ijednorozence. S hedcm k tomu nazval sv. avel (Zid.
1, 6) Pana Ježíše i prvorozencem Boha Otce, ač jest jisto, že
Bůh nemá jiného syna soupodstatného. V Novém Zákoně
mluví se sice na několika místech obratřích, anoio—sestrárh
Páně, ale nikde nerozumějí se jimi jeho bratři ve vlastním,
n'b_rž v širším slova sm slu, t. '. jeho řibuzni, dítky totiž

fea a jeho manželky yMarie, která d 0 Jan. 19, 25. byla
sestrou t. j. snad příbuznou neb švakrovou Panny Marie.
Nazývajít' se v Pismě sv. mnohdy bratry i příbuzní a šva
krové i přátelé.

C) 2, 1—23. Evangelista vypravuje o příchodě mudrců,
útěku do Egypta, zavražděni dítek betlemsky'ch, návratu
z Egypta a usullení se v Nazaretč a tak upozorňuje nejen
na náplň toho, co ve smyslu předobraznem pověděl Oseaš
(11, 1) oVykupiteli slovy: Z Egypta povolal jsem syna svého,
nýbrž i na děje, které byly jakousi předzvěstí toho, že Pan
Ježíš bude 'ako Vykupítel od Židů zneuznán a zavržen, od
pohanů však uznán a přijat.

2. 1. Mudrci ti, či mágové, jak 'e nazývá evangelista v řeč
tíné. byli vznešení & učení po rané, pochazeícn nejspíše
z Persie, kteří zab ' 'ali se vědami přírodními, zv aště hvězdo

ravectvím či ře povídáním budoucnosti, jmenovitě osudů
lidskych, z bě iu a vzá'emné polohy hvězd & požívali vše-_
alu.-renévážnosti. Pozd jší odání nazývá je králi, ač jimi
nebyli, ales oň ne v obvyk ém smyslu slova. Možná však,
že byli poh aváry některých rodů a pro svou učenost poži
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Jerusalema, 2. řkonce: „Kde jest ten novorozený kral
židovský? Neboťviděli jsme hvězdu jeho na východě,

vali veliké vážnosti i u krále a byli jeho radci & odtud vy
vinulo se podani, že byli králi. Kolik jich bylo, evangelista
nepraví; podání však udava, ze. byli tři; a že podani to jest

ťravé, lze soudití již z počtu darů, které obětovali. Hvězda,'tera se jim ukázala na východě, nebyla obyčejná, ani nebyl
to povětroň neb vlasatiee neb jiny zjev přirozený, jak ně
kteří myslili, nýbrž zvláštní zjev světelný, jen k tomu koneí
od Boha stvořeny, aby dala se mudreům zm'unost oKristově
narozeni. ),alrno to z toho, že jediné s timto výkladem srov
nava se to. eo sv. Matouš praví o hvězdě nnulreů, že totiž
šla před nimi, že stanula nad 'istýrn domem, a to tak nízko,
že mudrci poznali, v kterém (omě jest Spasitel, ať.nedinie
nic o tom, že jdoue od Jerusalema k Betlenm pohybovala
se směrem opačným tomu, kterým vidime poliybovati se tě
lesa nebeská. Předpokládá se Sice výkladem timto zazrak;
ale učinil-li Bůh nesmírnv onen zazrak vtělení Syna sveho,
bylo zajisté přiměřeno velebnosti jeho, aby jinym zazrakmn
menším oznajnil jej těm, pro něž Syn Boží se vtělil: i Zidiun
i pohanům. Zídům, kteří etice Boha pravého, užívali v te
příčině dobře sveho rozumu, oznámil jej skrze bytosti roz
umně, skrze anděly (Luk. 2, 9—14),i bylo zeela vhodno, aby
pohanům, kteří neznajice anectice pravého Boha, neužívali
vte příčině rozumu svého dobře, oznámil jej tvorem ne
rozumn'ým. — Kterak z tě hvězdy poznali, že se Vyknpílel
narodil, vysvětli se takto: \' Starem Zákoně byla dána četna
proroctví o budoucím Vyknpiteli, a ta vešla v známost také
u pohanů, jmenovitě od té doby, kdy Židě dostali se do za
jeti a kdy počali se usazovati mezi jin"mi národy. Proroctví
ta znali zajisté jistou měrou také mu“ rci, a mezi nimi i to,
které Balaam pověděl slovy: „Vzejde hvězda z Jakuba a po
vstane prut z lsraele a otepo knížata moabska a zhuhi
všecky svny Sethovy“ (4. N ojž. 24, 7). Z toho učinili si mínění,
že jakási zvláštní hvězda objeví se na nebi. až se narodí
\'ykupitel, & učinili si je tím spíše, poněvadž jako astrolo
gové či lwězdopravei drželi se zajiste mínění tehdy rozšíře
něho, že při narození velikého nmže objevuje se hvězda
zvlaštni jasnosti. Bůh proto, chtěje oznanntí jim, že se \'ykapitol narodil, použil mínění jejich a učinil na obzoru svět ()
zvlaště jasně, neobyčejné. A mudrei zpozorovali je zajisté
ihned. a vědouce, že tu dobu má podle “roroctvi již přiiilí
z Judska král. který by ujal vládu nad ee ym světem, přišli
ihned zcela pochopitelně na myšlenku, že král ten—Vyku
pitel světa - již se narodil..Bůh pak utvrdil je v myšlence
té zvláštním vnuknulim, povzbuzuje je zároveň, aby vyhle

Nuvý Zirkon. l. 2
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i přišli jsme poklonit se jemu.“ 3. Uslyšev to Herodes
král. zarmoutil se, & všecken Jerusalem s ním. 4.
I shromáždiv všecka knížata kněžské. a zákoníky lidu.
tázal se jich, kde se má Vykupitel naroditi. 5. Oni pak
rekli jemu: „V Betlemě judském; nebot takto jest
psáno skrze proroka: 6. A ty Betleme, území judské,
nikoli nejsi nejmenší mezi knížecími městy judskými:
nebot z tebe vyjde vévoda, který bude spravovati lid
můj israelskýf“ 7. Tu Herodes, povolav ta'ně mudrce;
vyptal se jich bedlivě na čas, kdy hvěz & svítila. 8
a poslav je do Betlema, řekl: „Jděte &ptejte se pilně
po dítěti a když je naleznete. zvěstujte mi, abych ijá
příjde pokloníl se jemu.“ 9. Oni pak vyslechnque

dali novorozeného krále & uctili jej. A oni uposlechnuvše
vnuknutí a puzení jsouce vlastní tužbou srdce svého, dali
se na cestu. Brzy však ztratila se jim hvězda, snad již ve
vlasti je'ích; lze to aleSpon soudítí zveliké radosti, kterou
gocitili, dyž ukázala se jím zase na cestě z_Jerusalema doetlema (v. 9). Ale oni nepotřebovali na cestě vůdce tak mimo
řádného; nebot z proroctví věděli, že král onen vyjde z Judska.
Brali se proto do Judska. &to do Jerusalema, jakožto města
hlavního. Neboť nevěděli o proroctví Micheášově, dle něhož
Vykupítcl měl se narodití v Betlemě.

3. Herodes říjmím Velikč poznal dobře, že běží o kralevšeobecně oče avaného, 0 y upitele, ale představoval si
jej jako panovníka světského, proto bál se, aby nebyl pří
praven o trůn, a zarmoutíl se; s ním zarmoutílí se též oby—

vatelě jomsalemšlí, nebot jední strachovali se bouří a řevratů olítických, jaké mys ili, že nastanou při příchodě 'y
kupite ově. jíní, znajlce krutost Herodovu, balí se krveprolití
od něho, jiní cítili s Herodem a báli se o něho, poněvadž.

se jím líbily velkolepě godníky jeho.&.Knížata kněžská yli velekněz a ředstavení 2:1tříd
kněžských. Zákonici byli znalci, vyklada i a učitele Zakaria
Božího či Písma. sv. Starého Zákona. _

6. 6. Odpověděli tak hned, nehledavše v knihach; nebot
znali Písmo sv., 'menovítě proroctví messiauská z paměti.
Proroctví Miche'žovo (5, 2) uvedli nikoli doslovně, nýbrž
volně, ale co do smyslu správně. _

7. Myslil nepochybně, že hvězda svítila jim trvale,_i chtěl
proto z doby, po kterou hvězda svítila, seznatí staří novu
rozeněho krale onoho, jednak aby zvěděl, zde_nehrozí ."3"
nebezPečeuství z prodlení, jednak, aby pojistil sr \'Odlthšo
k vypatrání dílka.
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krále, odjeli; a hle, hvězda, kterou byli uzřeli na vý
chodě, ředcházela je, až pi'išedši stanula nad místem,
kde by o dítě. 10. Úzřevše hvězdu, zaradovali se ra
dosti velikou velmi. 11. I vešedše do domu, nalezli

11. Panna Maria a sv. Josef nebyli již ve chlévě 'eskyni),
ve kterém se Pán Ježíš narodil, nýbrž v některém omě be—
tlemskěm. —-—Ačkoli mudrci viděli před sebou toliko dítko
chudé, vzdávali mu přece octu božskou. B líť hvězdou a

ovšem iříůsobením Boží : ' osti přivedení k Víte, že to není
gouhý čuvěk, nýbrž také Bůh. Obětovali mu dary, nebnť

ylo na \'Zchodě nhyčejem nepřicházeti před krále bez darů.Zdali si yli vědomi významu svých darů, není 'isto, ale
sv. Otcové vykládají, že zlatem uctili Kristem dustojnost
královskou, kadidlem jeho božství, myrrhou či vonnou pry
skyřicí, které se užívalo k balsamováni mrtvol, jeho přim
zenost lidskou. — Kolik dni uplynulo od narození Páně do
příchodu mudrců a zejména, zda mudrci přišli před oběto
vaním Páně (či před 44).dnem o narození Páně), anebo až
po něm, nelze říci s jistotou. Neboť sv. Matouš vypravuje

pouze o Ěřichodě mudrcův a pomlču_'e o obětování Páně :_sv. Luká pak líčí pouze obětování Paně a pomlčuje 0 při—
ehodě mudrců. Neni roto 'ísto, v kterém ořádku udály se
tvto děje za sebou. 7 cir vi byl sice za y slaven svatek
Zjevení Páně, ve kterém se při ominal příchod mudrců. Ale
není _znamo, zda církev vyvol' &ten den pro řečený svátek
na zakladě bezpečného odání, že toho dne v měsrci přišli
mudrcr od východu, ano 0 z důvodu 'iného. Ve 4. st. bylo
ovsem rozšířeno mínění, že mudrci ti přišli 18. dne po na

rození Paně (6.1edna). & ono udržovalo se potom dále jakostarobyle podání. Poněvadž však není jisto, na jakém zak adě
podani to vzniklo, nelze ani z něho usuzovati nic bezpeč
neho o době, kdy řišli mudrci, a to tím méně, poněvadž
vedleněho vysk rta () se již od 4. st. tu a tam take mínění,
? PĚIŠllaž po 0 ětování, ano snad aždva roky po narozeníano.

Za naší doby tvrdí vykladači většióou, že mudrci přišli
až po obětování Páně, ato bud hned, jak mysli jedni, aneb
az dne 6. ledna roku následu'iciho, jak 5 Modernkřečenemu
POdaní'domuívají se jiní. & odůvodněnou sveho nahledu
“\'adřgl 1. že za 13 dní nemohli mudrci přibýti do Betlema

: krajin tak vzdálených; 2. že Herodes nebčl by čekal_tak_ ouho, skoro 4 týdn ', se zavražděním dite betlemskych;

3. že Panna Maria ne yla by mohla 'ítigotom bezpečně do Jerusalema kobětovaní ; 4. že, dostav io mudrců zlato, nebyla
by obětovala oběti chudých, dvou hrdliček neb dvou holou
batek. Také ktomu poukazují 5., že Herodes dal zabití chlapce,.
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dítko s Marií, matkou jeho, a padše, klančli se jemu,
& otevřevše poklady své, obětovali mu dary: zlato,

do dvou let, a to s hledem k času, na který se byl vv
ptal od mudrců, jakož iktomu 6., že na starých vyobra—
zeních v katakombách představuje se Pán Ježíš při příehodě
mudrců jížjako dítko větší, a to jest prý důkazem, že tehdy
uplvnul delší čas od narození Páně.

Než jakkoli jsou vážné důvody tyto, nepi-esvěděují íi'eee.
Neboť a), at nehledime k tomu, že na velbloudeeh molili již
v to dnech vvkonati cestu Hou km. až 7. Babylonie, není
pravdě nepodobno, že hvězda. objevila se jim lmed při vtě

lení Pilně, a že tedy měli dosti času i na přípravy i na cestu
a mohli zcela pohodlně již dne 13. po narození Páně býti
\: líetlemě, jak udává podání; b) Herodes pak mohl domní
vati se. že mudrci nic nenalezli a styděli seproto jíti k němu,
aby se jim ni.—vysmál,že na pouhý přelud nějaký vaižili eestu
tak dalekou, a proto, nechtějeutráeeti hned dítky pro pouhou
domněnku cizinců neznámých, mohl zcela pochopitelně
i při krutě povaze své čekatí a zatím snad i potají pátrali,21a pravda jest, co řekli mudrci, a to tím spíše, poně
vadž s hledem k mládí domnělého soka svého věděl, že

m—lmzpečenstvíještě nehrozí. Lze domnívatí se tak zcelapravem, .oněvacž dle sv. Matouše Herodes žádal, aby se
navrátili ' němu pouze, když dítko najdou, či Spíše dle textu
řeckého, kdvžbv dítko nalezli. Potom ovšem, když po obě
továni Páně roznesla se pověst o dítku a dostala se až k němu,
a on seznal, že mudrci měli pravdu, rozhnč 'al se nad tim,
že nedostali slovu, a ehtěje rozhodně dítko usmrtili, n_e
čekal déle, nýbrž dal ihned utratiti dítky betlemskě. c) Ze
Panna Maria šla do chrámu bezpečně ještě po odchodě mn—
drcův, není s podivenim. \'ždvf ani ona nevěděla oůmvsleeh
Herodovýeh, ani toho, kdo ji snad potkal, nenapadlo, že dítko
jejíc jest oním králem, jehož Herodes tak se obává. d) 'l'akě
není proti mvsli, ze obětovala obět chudých; nebot" al ne
hlcdime ani k tomu, že není jisto, v jake formě bylo zlato
dáno, María dobře věděla, že mudrci obětovali dary své
jejímu ditkn jako zaslíbenému \'vkupíteli a králi světa; proto
neužila jich pro sebe, aniž ŠOlřil! vlastních věci podala.
z nich obět očistnou, nýbrž obětovala je nejspíše jako obět
zvláštní mimo přede isanou občt očistnou. el Herodes dal
ovšem zabiti ehlapee etlemskě od dvou roků níže; ale z toho
nejde, že dítko Ježiš bylo tu dobu již tak stare. Neboť He
rodes zajisté nadsadil hodně, aby tím spíše došel sveho
účelu, a dal proto usmrtiti starši í mladší ditkv. než byly
ty, k nimž poukazovalo první objevení se hvězdy. Jestli tedy
hvězda objevila se již při vtělení se Pána Ježíše, a Herodes



kadidlo a myrrhu. 12. A dostavše napomenutí ve snaeh,
aby se nevraceli k Herodovi, jinou cestou navrátili se
do vlasti sve. ,

Útěk do Egypta. 2, 13—15.
13. Když pak odešli, aj anděl Páně ukázal se ve snách

Josefovi. rka: „Vstaň a vezmi dítě i matku jeho a utec
do ligy ita. a bud' tam, až pov'm tobě; nebot l-lerodes
bude hledati dítěte, aby zahubil je.“ 14. On )ak vstav,
vzal dítko i matku jeho v noci a odešel o Egypta,
15. a byl tam až do smrti Herodovy, aby se naplnilo,

několik měsíců nadšadil, vyloží se, proč dal usmrtili dítky
od dvou let níže, a to tím spíše, poněvadž slova „ode dvou let“
nett-eba bráti )řesne o těch, kterým již byly )lně dva roky,
nýbrž o těch, terym šel teprv druhý rok. l') (onečně co se
tyka starych vyobrazení, jest sice pravda, že všecka až na.
jedno, představuji Krista již jako dítko dospělejší, ale tím
se nic nedokazuje: neboť at' nehledííne k tomu, že alespon
na jednom jest Zobrazen přece jako dítko male, zavinutě,
v o n'azeeh těeh jeví se taková rozmanitost že z nich nic
l)e7.pm'-in'—líovyvoditi nelze. Vždyť na několika z nich pred—
stavuje se Pall Ježíš i jako dílko, čtyl'- nel) čtilctó, a přece
nikdo nebude ztoho souditi, že mudrci přišli až po 4—5 le
teeh. ——Označuje-li však sv. Matouš dol u příchodu mudrců
pouze slovy ..kdvž se Ježiš narodil“, nee íce zajisté tim říci,
že přišli až dlouhý čas po narození jeho. A pravi-li, kterak
otazkou jejich byl polokan Herodes a celý Jerusalem s nim
a kterak knížata kněžské. a učitelé lidu odůvodňovali svou
odpověd o místě narození Kristova výrokem proroka Miche
áše, dava tím zajisté na 'cvo, že při příchodu mudrců 'eště
nikdo v Jerusalemě nevě ěl o narození Kristově. a tedy že
ještě Pan Ježiš obětován nebyl. Neboť po obětování Pane
„mluvila () něm Anna všechněm, kteří očekávali vykoupení
israelskěho“ (Luk. 2, 38). Uvažime-li tedy tyto věei a při
hlťnlneme-li ještě k tomu, že dle sv. Justina, světce i ro—
dištěm i věkem velice blízkého apoštolůln, přišli mudrci od
východu hned 'ak se narodil PainJežíš, nemůžeme, než
datí přednost nahlcdu, dle něhož mudrci přišli již před obě
tovaním Páně.

15. DoEgypta velel jim Bůh jítiovšem také proto, poněvadž
to byla země nejbližší z těch, které nepatřily pod vládu l—Ie
rodovu: tam utíkali se lidé častěji a bylo 'ich tam mnoho
usazeno; tam chtěl iVyku )itel světa pobyti. le to byla pouze
vedlejší a nižší íříěina. řílavní a vyšší příčina, roč to Bůh
přikázal, byla dllcneomylněho vykladu sv. evange istv v tom,
že chtěl, aby se naplnilo proroctví: „Z Egypta povolal jsem



co bylo pověděno od Pána skrze proroka řkouciho:
„Z Egypta povolal jsem syna svého.“

Zavraždění dítek betlemských. 2, 15—18.
16. Tu Herodes vida, že byl oklamán od mudrců.

rozhněval se náramně, a poslav, usmrtil všecka acho
lata, která byla v Betlemě i ve všech končinác jeho
ode dvou let &níže podle času, který byl vyzvěděl na

syna svého.“ Slova ta proslovil prorok Oseáš v litcmím
smyslu sice o národě israelském, kterýž jako národ vyvoleny
nazývá se mnohdy v Písmě sv. synem Božím; avšak, jak
evangelista sám vvkládá, v předobrazném smyslu ověděl
je. o budoucím V kupiteli, předpovídaje jimi, že asitel
světa uteče se za roziciho nehezpečcnstvi života do gypta
&odtud zase svým časem vrátí se zdrav za spolupůsobení
andělova, podobně 'ako kdysi rodina Jakubova utek-la se
tam za hrozícího ne ezpečenství hladu a vzrostši v národ,
vyvedena byla odtud mocí božskou. Měloťzajisté pobytem
Ixristoyym v Evyptě býti naznačeno, že jest Vykupitelem
nejen Zidů, nyĚrž i pohanův, a učitelem těch, kteří musí
kračeti (po cestě utrpení a kříže. Zároveň měla tím osvěcena
býti pů a egyptská, jako na záruku, že tam co nej řivcujmese a zkvétati ude víra Kristova. — Dle odáni pozdějšího

usadili se rý v Matarii nedaleko nyněljši 0 města Kairo.16. Udá o-li se obětování Páně ( uk. 2, 22—98), jak
myslíme, až po říchodě mudrců, udála se věc takto: Po

obětováni Pána ežíše roznesla srorokyně Anna 2 rávu, žese Vykupitel již narodil. Zpráva ostala se také k erodovi.
A tu on seznav, že mudrci měli pravdu, a že nedali nm
zprávy o ditku, ač je nalezli, cítil se tim oklamána a po
tupena od nich; i rozhněval se proto a chtěje rozhodně do
mnělého osobovatele trůnu usmrtili, oslal vojiny, aby za
vraždili všecka pacholata do dvou et jak v Betlemě tak
v okoli. M slilt, že mezi nimi bude usmrcen také Pán Ježíš.
Neb lo vša těch chlapcův usmrceno celkem mnoho, jak se
něk v mysli, nýbrž jen as 15—20. Neboť Betlem bylo mě.—to

malé a nevelke bylá i jeho končin či území k městu patřící; nebylo tam to y zajisté více c lapců toho věku. Ptu-li
se někdo, proč Bůh do ustil, aby dítky ony byly zavražděny,
nelze ovšem říci, než eBůh nebrání svobodné vůli člověka,
a že nevyzpytatelni jsou soudové jeho. Možná, že dopustil
to proto, poněvadž Betlemšti odepřeli s oěatku ohostmství
svaté rodině. Jisto však jest, že pro ítky bya smrt ona
prostředkem k blahu nepomíje'icimu. Neboť ony byly první
7.těch, kteří vydaly Kristu svě ectví prolitím krve své a jsou
proto ctěny v církvi jako mučenici.



Matouš“ ?, 16 “?l. “23

mfxdrcich. 17. Tehdy se naplnilo, co bylo pověděno
skrze proroka Jeremiáše řkoueiho: 18. „Hlas v Rámě
slyšen jest, láě a kvílení mnohe: Ráchel plačící svnů
svých; a ne ávala se potěšíti, poněvadž jieh není.“

Návrat z Egypta. 9., 19—23.
19. Když pak umřel Herodes, aj anděl Páně ukazal

se ve snách Josefovi v Egyptě. 20. řka: „Vstaň a vezmi
dítě i matku jeho a jdi do země israelske; neboť ze—
mřeli ti, kteří hledali bezživoti dítěte." 21. [ vstal.
vzal dítko imatkn jeho a vešel do země israel—“kv.

17—18.Jako častěji, tak i nyní užívá evangelista Matouš
příležitosti, aby upozornil na naplň starozákonního prm'octvi.

vedl však výrok, který o'pět jen potud jest proroctvím, po>|udbere se ve smyslu )řeclo_n—aznění.Neboť ve smyslu liternim
vztahuje se k_odve ení Zidů do zajetí babylonského. Tehdy
totiž porušili Zídé přestupovanim zakona úmluvu s Bohem,
a Bůh potrestal 'e za to tím, že byli odn—deni do zajetí.
! stal se proto vseoheený nářek, který prorok Jeremiáš liči
um způsobem, že představuje pramateř Zídů Rachel, jako
hv ona, vstavši z hrobu, plakala nad zalíuhou svých synů.
Ale nářek ten byl dle neomylněho výkladu sv. Matouše zá
roveň předobrazem nářku nad zahubou mnohem větší, ktera
mela stíhnoutí národ israelský proto, že zavrhli \'vkupitelc-,
& která vzala jakýsi počátek již vraždou dítek betlemských
& nařkem jejich matek. Neboť tím, že král židovský, chtěje
zabiti Krista Pána, donutil jej takřka, ahý utekl do ciziny,
byla porušena zvláštní měrou úmluva :; Hospodinem, a dana
tedna z rvních příčin k úplné oné zahuhe, která. býla do

ooana zlžázou Jerusalema a odnětím veškeré samostatnostipolitické ídům.
19. Herodes zemřel brzy, snad již za 7—8 neděl po za—

vraždění dítek betlemských, a to smrti velmí bolestnou. Ne
jen že trápen byl hroznými výčitkami svědomí, také tělesně
trpěl nesmírně. Bylt stižen Silnou horečkou prudk mi ho
lest-mi ve vnitřnostech, zánětem podbříší, hnilobou ně terých
častí těla, opuchnutim nohou, dušnosti &jak Josef Flavius
dl, tr či více, než člověk může snésti. Všeobecně pak skoro
myslí o se, že stalo se mu to z trestu za jeho ukrutností.

20. Anděl užívá čísla množného zem řeli, hledali, ne
Že by. bylo více těch, kteří hledali bezživotí dítětě, nýbrž
prostě místo čísla jednotného, ato nepochybně s hledem2. Mojž. &, 19., kde podobně praví Pán Mojžíšovi: Jdi a

garni.: šel do Egypta, neboť zemřeli všíckni, kteří hledali2150 V .



2! Matouš ?, 22 fl, 3.

22. Uslvšev však, že Archelaus kraluje v Judsku místo
otce sveho Heroda; obával se tam jíti. a bvv napo
mennt ve snách. obrátit se do krajin galilejských.
23. A pí'išed, bydlel v městě, které slove Nazaret. aby
se naplnilo, co bylo předpověděno skrze proroky, že
Nazaretským slouti bude.

KAPITOLA 3.

Působení Jana. Křtitele. 3, 1—12.

1. V těch dnech pak přišel Jan Křtitel &.kázal na.

Eouští jndské řka: 2. „Čiňte pokání, neboť přiblížilo se'ralovství nebeské.“ 3. To jest zajisté ten, který byl
předpověděli od proroka Isaiáše slovy: „Hlas volajícího

22. Bvlť Archelaus neméně ukrutnv než otec jeho.
'33. Proroei totiž nazývali někdy budoucího Vykupítele

výhon e m či p rntem ?. kořene Jesse aneb výrazy podob
nvmi. Výhon však slovo v hebrejštině právě tak, jako slum
město Nazaret (Neeerl. Když tedy Pán Ježiš, usadiv se
v Nazaretě, nazýván byl proto Nazaretským, dostal tím jmeno,
kterým označovali jej druhdy proroci.

2. ()d 3, 1—1, 11. líčí evangelista děje, které předcházely
bezprostředně před veřejným životem Páně, ato a) půso
bení Jana Křtitele, jakožto předchůdce Vykupitelova, vyzýva—

jivího slovem i příkladem ku pokání, b) křest Pána Ježíše
a í-íťoknšení jelo od ďábla; činí tak zcela vhodný úvodk dn 'azům, jež pro vvknpítelskou důstojnost Kristovu chtel
uve—“li7.veřejného života 'eho; neboť děje tv poukazuji jednak
na duchovní povahu království messiánskelío, jednak na to,
že Pán Ježíš jest vtěleným Synem Božím, který vzal hříchy
lidstva. na sebe, aby za ně dostičinil, a že _dílovvkupitelske
vykoná tím, že cestou pokání a utrpení ďábla přemůže &
království jeho zkazí.

:), 1—12. Viz Mark. 1, 1—8. Luk. 8, 1—18.
3. 1. V těch dnoech t. j. tehdy, kdy Pán Ježíš dlel ještě

v Nazaretě. Srovn. 2 23 Luk. 8, 1. — 2. Království
nebeské, v ostatních evangeliích též královstvím Božím
neb Syna Božího neb Kristovhn zvané, jest království, které;
podle před ovědí prorockých vkupitel měl založiti a vskutku
založil, eír ev totiž Kristova, & to i v nvuě'ším svem trvání
na zemi i v budoucím svém dokonání čí ovršeni na nebi.
_Slove král. nebeským, &)po svém původě, ježto založena jest
od vtěleného Syna Božího, který vyšel z nebe; bl o svém
obsahu či statcích svých, ježto obsahuje &prostředkuje milost



na poušti: připravte cestu Páně, přímé číůle stezky
jeho.“ 4. Sám pak Jan měl roucho ze srsti velbloudí a

av.kožený kolem beder svých; a pokrmem jeho llylý
kobylky a med lesni. 5. Tu vycházel k němu Jerusalem
a. veškeré Judsko i všecka krajina kolem Jordánu, li.
a byli křlěni od něho v Jordáně vyznávajíee hříchy
svě. 7. Uzi-ev pak mnohé z fariseův a sadneeů, ani

&pravdu zjevenou, kteréž nejsou z tohoto světa, nýbrž od
Boha; u; po svém cíli osledním, ježto cílem cirkve jest pro
sti—edkovativěčně bla o lidstva' (1)po svých prostředcích,
ježto k účelu svému (k cíli poslednímu) vede prostředky nad
přirozenými a duchovními, jež dostala od Boha.

&.Neměl tedy za roucho pouze kůži přehozenon přes sebe,
jak se zhusta zobrazuje, nýbrž z hrubě latky zhotovené roucho
ze srstí velbloudi. Medem lesnim rozumi se sladká. šťáva
vytěka'íci z některých stromů, když se poraní kůra jejich
a nikoí med lesních včel; nebot med pokládal se za la- 
hůrlku, evangelista však chce vytknouti, že pokrm Janův byl
prostý & chudý.

6. Křest Janův nebyl svátostný, nýbrž přípravný, sym
bolický a typický. Přípravným byl potud, pokud budil pravím
kajíenost &.tak připravoval ku přijetí odpuštění hříchů, sym
bolickým či obraznym, pokud naznačoval ono očištění duševní,
ke kteremu měl se člověk připraviti pokz'mím: tvpick rn pak
Čl předobrazným byl proto, poněvadž předobrazova křest
Kristův (svátostný), který skutečně působí očištění duševní.

?. lřaríseove byla náhožeuskcl—polítickastrana židov
ska, která povstala nejspíše v době Makabejské. Uzna
va'íee mimo zákon Mojžíšův tež starobylé podaní či různé
vý 'ladý a užití zakona, jež pr' Mojžíš také obdržel od Hospodina, snažili se sice s počátku vsernožně, aby nejen samí
zákon Boží plnili, nýbrž také jiné ku )lnění 'eho povzbudíli;
avšak upřilíšňujice ve snaze té, zašli )r2ý ta daleko, že pro
líteru přehlíželiducha zákona &dbajiee uzkostlivě i okázale
o řesuě vyplnění literý zákona a pouhých obřadů vnějších,
ne íledělí k čistotě smýšlení ani ke svatosti vnitřní. Zvrhli
se tedy skoro všíekni v pouhe pokrýtce a hrdopýšký, kteří
m=ljícesebe za dokonalé pohrdali jinými jakožto měně do
konalými aodlučovali se od nich. Nicméně )ro velikou zna
lost zákona a líčenou svatost svou požívali u lidu velike
važností. Sad uc eově byla strana liberální, nevěreeká, ktera
povstala nejspíše z oněch kněží a čelných židů kteří naklo
nih se ku pohanským názorům Řeků, 'menovite tllosolle epi—
kure ske. Popíralí prozřetelnost BOŽI v řízení osudů lid
Skyei, jakož i jsoucnost andělů dobrých i zlých, nesmrtelnost



přicházejí ke křtu jeho, řekl jim: „Pokoleni zmiji, kdo
ukázal vám, abyste utekli budoucímu hněvu? 8. Při—
nášejte tedv ovoce pokání hodné, 9. a nemvslete řikati
sami u sebe: Za otce máme Abrahama: nebot pravím
vám, že Bůh může z kamenů těchto syny vzbuditi
Abrahamovi. 10. Již zajisté přiložena jest sekera ke
kořeni stromů: každý tedy strom, který nenese ovoce
dobrého, vytat a na oheň uvržen bude. 11. Já křtím
vás vodou, kn pokání, ale ten, který přijde po mně,
mocnější jest nade mne; a já nejsem hoden ponésli
obuvi 'eho. On bude vás křtíti Duchem svatým a ohněm.
12. Je o věječka jest v ruce jeho, ivyčisti humno své

duše, vzkříšení a věčnou odplatu. Vyhlašujice pozemský
blahobyt za účel života, oddávali se nezřídka měrou nezří
zenon rozkošem smyslnýin. Pro volnou mravouku svou měli
nejvíce členů mezi vznešenými rody židovskými & předními
kněžími. Z té příčiny b fla váha jejich v národě nemalá.
Na pravé pokání neinvsliii jedni ani druzi, saduceové proto
ne, poněvadž nevěřili ve věčnou odplatu, fariseové pak proto,
poněvadž se pokládali za dokonalé. Přišli tedy' k Janovi ne'
spiše jen s hledem k lidu, aby se zdálo, jak velice jim za
leží na skutečné svatosti života. — Pokoleni zmiji t. j.
zvrhlí potomci zvrhlých předků. Oslovil 'e ostře, nehoť láska
žádá, ab ' zlé bylo také zlým nazýváno, v tím spíše pohnutí
se ku po ání lidé převrácení.

9. t. j. nemyslete, že můžete říkati „za otce máme Abra
hama“, jako b ste již pro svůj původ od Abrahama innsili
býti řijati do království messíánského; Bůh má moc 2 ka
menů) vzbuditi si pravé ctitele kteří by mu sloužili věrně
jako Abraham, čim spíše, zavrhna vás, může vzbuditi si je
z národů pohanských?

10. Již hrozi trest, a vy neujdcte mu, nebudete-li činiti
pravé pokání.

11'-12. Křest můj nepůsobí milostí, Jako voda nepůsobíduševního očištěni,nýhrž jest toliko obřa em vnějším, kterým

se budí neb na jšvo dává kajicnost, ale Kristus ma mocudělovali milost ucha sv., která by _ronikala & očištovala

duši,£odobně jako oheň proniká &o ištuje kovy. Ma moc; sou “ti & tak oddělovati dobre od_zlých, jako hospodář vě.
jičkou (lopatou) věje &.tak odděluje_pšemci od plev. A já

em tak nepatrný roti němu, že nejsem hoden, abych pro
_ ázal mu službu na nižší, kterou konávaji otrom, abych totiž

ponesl mu obuv.
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a 'shromáždí pšenici svou do obilnice, plevy však bude
paliti ohněm neuhasitelným.“

Křest Pána Ježíše. 3, 13—17.
13. Tehd přišel Ježíš z Galilee na Jordán k Janovi.

aby byl po řtěn od něho. 14. Ale Jan bránil mu řka:
„.la mám potřebí okřtěn býti od tebe, a ty jdeš ke
mně?“ 15. Odpoví aje Ježíš, řekl: „Nechej nyní; nebot
tak sluší nám vvplniti všelikou spravedlnost.“ Inechal
ho. 16. A kd rž byl Ježíš pokřtěn, vyšel ihned z vody:
a hle, otevřela se mu nebesa, i viděl Ducha Božího
sestupovati jako holubici &přicházeti na něj. 17. A aj.
hlas s nebe řknuci: „Tento jest Syn můj milý, v němž
se mi zalíbilo“

KAPITOLA 4.

l Půst a. pokušení Páně Mat. 4, 1—11.
1. Tehdy byl Ježíš uveden na poušť od Ducha, aby

pokoušen byl od ďábla. 2. A postiv se čtyřicet dní &
ctyhcet nocí, potom zlačněl.

3. I přistoupil pokušitel &řekl jemu: „Jsi-11Syn Boží,

s, 13—17. Viz Mark. 1, 9—11. Luk. 3, 21—22. Jan. 1, 31—34.
15. Veškerá spravedlnost to jest odvěký úradek.

který Bůh po'al o vykoupení lidstva. Po tomto úradku či
vůli Boží mě Vykupítel přijmouti také křest pokání, aby

hned na počátku veřejného života svého ukázal, že bere nasebe hříc lidstva a chce za ně dostiěíníti. .
17. Uve [ tak Bůh sám Krista ve vvkupítelský úřad

jeho. Neboť sotva. že Pán Ježiš přijetím křtu pokání dal na.
Jevo, že chce dostičinití za hříchy lidstva, již vydal mu Otec
nebeský svědectví, že jest Synem jeho milým, &ted že mi
ívm bude mu i dilo, jehož podjlmá se ro lidstvo; uch sv.

_akvstoupil na něj vpodohě holubice, erá. byla symbolem
1 obrazem čistotv & mímosti & lásky, & upomínala na ho

lubicí, která Noěmovi zvěstovala nový život a pokoj, a tak
naznačil, že Pán Ježíš jest ln svatosti &Vykupitel lidstva,
který stoupl s mírnosti & áskeu & nový ŽlVOl.i pokoj při
nese lí stvu.

4, 1—11. Viz Mark. 1. 12—13. Luk. &, 1—18.
4. 1. Podle odúní byla to poušť Kvarantaníe směrem od

Jerusalema k eríchu.
:t. Dábel nevěděl o tajemství vtělení Syna Božího ani

“ tom, že Ježíš jsa Bohem i člověkem vjedné osobě nemůže
hřešiti; ale uslyšev, kterak Bůh Otec prohlásil je' za Syna
sveho, a. věda z daných proroctví, že jest poslán, & vlídstvo



rei. al kamení toto ehh-hove jsou.“ 4. On pak odpovi—
daje. řekl: „Psáno jest: .\'e samvm chlebem živ jest
úlovek. nýbrž každým slovem, které vychází z úst
Hožiehf "). Tu pojal ho (label do svatého města a po
slavil jej na. vrchol chrámu 6. a řekl jemu: „Jsi-li Syn
lšoži, spust se dolů, nebot psáno jest: „Andělům svým
přikázal o tobě, ana ruce uchopí tebe. abvs snad._
neurazil o kámen nohy své.“ 7. Di jemu Ježiš: „Také
psano jest: Nebudeš pokoušeli Pána Boha svého.“
S. Opět pojal ho ďábel na horu v sokou velmi &ukázal
mu všecka království světa. i s ávu jejich 9. a řekl:
„„Totovšecko tobě dám, jestliže padna, budeš se mi

vykoupil, odvážil se pokoušeti či svádčtijej k hříchu, jednak
aby seznal jasně jeho bytost, jednak aby, mozno-lí. zabranil
vykupitelskemu (lílu jeho. Pán Ježiš pak připustil pokušení
to, ano právě za tím účelem odebral se na poušl', čll)_\'po
koušen byl od ďábla, poněvadž ehtčl hned na počátku
veřejně pí'isohuosli své utkali se s ním, aby jako první člověk
'v pokušení klesl a tim celému lidstvu uškodil, tak on nad
ním zvítězil a tim celému lidstvu prospěl, jakož i aby nam
lllllnsl. proti pokušenim zasloužil a příklad dal, kterak i my
úklady zlého ducha & pokušení k iiříchu vůhee odražvti &
přemahati máme. — Slovy „Jsi—liSyn Boží, rei ať kamení
toto vhlebové “sou“ budil VKristu žádost těla a. sváděl kne
důvči-e v božskou prozřetelnost & ]: pochybováni o tom, zda
jest pravým Synem Božím.

-i-.Slovem z úst Božích mínil slovo stvořitelské či tvůrčí
ano:- Boží, kterou Bůh rovně tak může tvorstvo udržeti &
:uo'ržu'e, jako je stvořil.

i). )o s\. města t. j. do Jerusalema. — 6. Slovy těmi
budil (label v Kristu pýchu, ehtčje ho pohnouti, aby
krkolomným skokem obrátil na sebe pozornost a tak snad
ným způsobem zjednal sobě stoupence. Zároveň ehtčl uabýti
jasného poznani ojeho osobě. Poněvadž při [ln—vnimpokusmuPán Ježiš uvedl slova. Písma (5.Mo'ž.8.3), 'tcrými projevil
...lůvčru v Boha, uvedl i ďábel slova ísma (žalm 9.0,_11),ale

vvkládaje je nesprávně, sváděl jej k důvěře orovažhve. ,.s. Není známo, na kterou lOl'll jej poja , _ani jakym
xpusohem mu všecka království světa i jejíeh stavu ukazal:
Nejspíše způsobem magickým napodobil fata morgana Cl
ohrazv vzdur-hové a tak náhle a rv:-hle představil mu před
oči všecka království země islávu jejich. Chtěl tak vzbudili
v Panu Ježíši žádost očí a. přiměti jej, aby upustč od zamý
šlí—ného(lila svého, bez námahy hleděl sizjednati vládu nad
světem, kterou dle daných proroctví ma zaujmouti.
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Hanč—ti.“10. To řekl mu Ježiš: ..(hlejdi, satane, nehot'
psáno jest: Panu Bohu svemu hndeš se klančti a_iemu
Jediné poctu"božskou vzdávatíf' 11. ] opustil ho (label,.
& hle, andělé přistoupili a sloužili jemu.?

Odchod do Galileo. Mat. 4, 12—17.
12. Když pak uslyšel Ježiš, že Jan byl uvězněn..

odešel do (Jalilee, 13. a opustiv Nazaret, přišel a bydlel
v Kal'arnau )i'ímoi'ském v končinách zalnilonskýeh a;
nel'talimskýe \, 14. aby se naplnilo. co bylo povédčno
skrze proroka Isaiaše slovy: 15. „Země zahulonska a
xenie neftalímská při moři, Zajordánsko, Galilea po
hanská. 16. lid, který seděl ve tmách, uzřel světlo
velike. a ta'—m.kteří seděli v krajině stínu smrti, vzešlo
svetlo." 17. Od toho času počal Ježíš kázati a říkali:
„eirm—pokání, nehoí přiblížilo se království nebeské-.“"

Povolání prvnich učenlků v. 18—22.
18. (lhode pak .)odle moře Galilejského, spatřil dva

bratry. Simona, terý slove =Petr, & Ondřeje, bratra

i'eho, ani [mušlí—jíSif. do moře, nebot byli rybáři. 19.řekl jim: l'ojdle za mnou, a učiním vas rybáři lidi.

Druhá. část evangelia (4, 12—18,58) vyličuje děje
skorovýhradně?.galilejské činnosti Kristovy, a to
Ony,v nichž objevuje se Pan Ježiš jako učí tel, (!ivotv o r e e
a zakladatel eirkve & tím i 'ako \'vkupitel. Liči totiz,
1.kterak Pán Ježíš vyvoliv si Kallari'íanm za východištč gali
lejské činnosti své, na lnil proroctví Isaiašovo (9, 1), dle
něhož lnčl \'vknpitel msohitl také v území neftalimskí'nn
a zahulonskí'm a kterak povolal první nee-niky. K tomu )ří
pojuje přehled galilejskó činnosti jeho až do prvního vvi—_“ani
apoštolů (4, 12—25).

4, 12 -17. \'iz Mark. 1, 14—15. Luk. 4, 14—15.
12. Jest to druha eesta, kterou konal Kristus Pan po

svém pokušení do Galileje (ohširnč vyličnje ji Jan 4,1-—-'+5l.
(lo činil od svého )oknšení do této vesty, o tom pomlřnje
5 sv. Matouš i sv. . larek a sv. Lukáš, vypravuje však Jan
(1_. 29—13, 38).

15. t. j. lidu, který trval ve tmaeh bludův & v duchovní
smrti či ve hřišieh, vzešel \'vknpitel.

v. 18- 22. \'iz Mark. ], 16—20, Luk. 5. 1—11.
19. ryhaří lidí t.j. jako jste sítí lovili ryby, tak bu

dete hlasanim 1néhmu'-eni shrmuažďovati lidi do me cirkve. —
Jest to druhé povolani rušeníki'n,a to k tomu, aby ho násle—
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20. A oni hned zanechavše sítě, šli za ním. 21. A po
.pošed odtud, spatřil jiné dva bratry, Jakuba (syna)
Zebedeova. a Jana, bratra jeho. na lodi se Zebedeem,
otcem jejich, ani spravují sítě své; i povolal je. 22.
A oni hned zanechavše loď i otce svého, šli za ním.
Přehled Galilejské činnosti Páně do prvního rozeslání apo—

štolů. v 23—25.

23. I procházel Ježíš celou Galileji, uče v syn' o'ogách
jejich a hlásaje evangelium o království a uz ravuje
všelikou nemoc i všeliký neduh v lidu. 24. A roznesla
se o něm pověst do celé Sýrie. I podali mu všecky,
kteří se měli zle: různými nemocemi a mukami sklí
čené a posedlé i náměsíčníky & ochmulé. A uzdravil
je. 25. A šli za ním zástupcvé mnozí z Galileje &.
z Desitímčstí iz Jerusalema &Judska i ze Zujordánska.

KAPITOLA 5.

1. Uzřev pak Ježíš zástupy, vystoupil na horu a. když
se posadil. přistoupili k němu učenicí jeho. 2. I otevřev
usta sva, učil je í'ka:

Řeč horska. a) Osmero blahoslavenství. v. 3—10.
3. Blahoslaveni chudí duchem, neboť jejich jest krá—

dovalí trvale. První stalo se. když Pan Ježíš, překouav po—
kušení, přišel k Janovi na poušť (Jan. 1, 37—52).'10 bylo provo—
lání prozatímní, k tomu jen, aby byli důvěrnějšimi posluchači
Kristovýmí. Vrátili se proto po nějakém čase opět ke svému
zaměstnání, a zůstali při něm, až byli povolání trvale. Třetí
povolání bylo k npoštolství; to stalo—se před řeči horskou
v druhém roce veřejného života Páně. (Luk. 6, 13—16: Mark.
3, 133-194

5. Od kap. 5—7 (Luk. 6. 21—49) uvádí evangelista řeč
horskou, ve které Pán Ježíš jako učitel a zákonodárce po
učuje o povaze svého království a prohlašuje základní jeho
stanovy, & to tak, že

a) od 5, 3—10\' osmeru blahoslavenství udává vlastnosti,
'ímiž má vynikali ten, kdo chce býti náležitým členem jeho
rálovstvi.

3. Nepraví „chudí na. duchn“, nýbrž „chudí duchem“
t. _i.ti, kteří ku pozemským statkům nelnou, časnou bídu
trpělivě snášejí a uznávajíce v pokoře nedostatečnost s..-uji
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lovství nebeské. 4. Blahoslavení tiší, nebot oni zemi
vladnouti budou. 5. Blahoslavení lkajíeí, nebot oni po
těšeni budou. 6. Blahoslaveni, kteří lačnějí a žiznějí po
spravedlností, nebot oni nasycení budou. 7. Blahosla
vení milosrdní, nebot oni milosrdenství dojdou. 8. Blaho
slavení čistého srdce, nebot oni Boha viděti budou.
9. Blahoslavení pokojní. nebot oni synové Boží slouti
budou. 10. Blahoslavení, kteří protivenství tri pro
spravedlnost, nebot jejich jest království nebeslíé. 1-1.
Blahoslavenijste, když pro mne budou vás tupíti a pro
nasledovati a mluvili všeckonrotí vám lhouce: 12. ra—
dujte se a veselte se, nebot odplata vaše hojná jest
v nebesích. Tak zajisté pronásledovali proroky, kteří
byli před vámi.

b) Povinnosti představených církve. 5, 18—16.

13_.Vy jste sůl země: jestliže sůl se zkazí, čím se
osolí? ix ničemu nehodí se již, leč aby byla vyvržena

ve y_ěcechspásy, užívají prostředkův od Boha ustanovených.
Jejich jest království nebeské, t. j. již zdenosív sobě
"chtě bo mmileho smýšlení a dosáhnou tež nebo na onomsve e.

&.tiší t. j. mírní, jim dostane se již na zemi pokoje
s každým, a jednou na nebi okoje věčného.

5. t. j. Blahoslavení, kteřl) zarmouceni 'souce nad nc

bezpečenstvími, pokušeními a strastmi tohoto života, Lakai! nad hříchy svými, vzdychají touhou po věcech nebes ých,
neboť.oni potěšení budou jednak již v tomto životě vitěz
stvnn nad oněmi nebeZpečenstvimi a dosažením odpuštění
hříchů, zvláště však po smrti životem věčným.

6. t. '. Blahoslavení, kteří touží a se snaží, ab se stali
ctnostn mi a spravedlivými, neboť touha jejich vyp ní se již
'Ml't,zv áště však v nebesích, kde nebudou moci již nikdy
Spravedlnosti své hříchem ztratiti.

". pokojní t. j. ti, kteří zachovávajíce mír s bližním
“ * Bohem, také jinym hledi zjednati pokoj jmenovitě ten,
ktery pochází ze smíření se s Bohem. Oni budou slmiti synova
bnži ajako takovi vejdou ve věčně blažené spojení s Bohem.

b) Od v. 13—16. vyzývá apoštoly, aby jako budoucí předtůtavení cirkve konali vemě povoláni své i v čas premis erlo
wm, pamatujíce, že mají býti lidstvu tím, čím jest sůl po
krmum a světlo světu.
. 13. t. j. Jsouce opatření dary nebeskými, máte chrániti

lidstvo před hnilobou mravní a dodavati jim příkladem svým
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ven & pošlapána od lidí. 14. Vy jste světlo světa. Ne
může ukrytí se město na hoře ležící, 15. aniž roz
svěeují svíeía kladou ji pod kbelík, nýbrž na svícen,
aby svítila všem, kteří jsou v domě. 16. Tak svět světlo
vaše před lidmi, at vidí skutky vaše dobré &.velebí'
()tce vašeho, jenž jest v nebesích.

c) Kristus Pán přišel zákon naplnit. 5, 174—20.
17. Nedomnívejte se, že jsem í'íšel zrušit zákona neb

proroků; nepřišel jsem zrušit, ný n'ž naplnit..18.\7 pravdě
zajisté pravím vám: dokavad nepomíne nebe a země,
nepomine jediné pismč neb jediná čárka ze zákona,
až se všecko stane. 19. Kdo by tedy zrušil jedno z pří
>—-—.—

o

úřadu aneb docela ode mne odpadnete, bude velmi těžko,
ba skoro nemožno, abyste se napravíli & opět blalmdatnou
činnost konali, podobně jako nemožno by bylo, aby byla
osolena či solivou moci opět opatřena sůl, kdyby se zkazila
a solivou vlastnost ztratila. [ přišli byste v nevažnost & zá
huhu jakožto lide neužitečni & ode mne odloučení.

14.. t. j. máte světlem učení mého lidstvo duševně osvě
covatí, zahřívatí a oživovatí. S hledem k tomuto úřadu va
šemu jest postavení vaše tak vyvýšené, že vám není ani
možno ani dovoleno skrývali se před světem, abnste se ne
prohřešiliproti úřadu svému a si na duši neuškodili, podobně
ako nemuže ukrýti se město postavené na kopci, aby ne

bylo viděti, ani dáti světlo pod nádobu, aby nezlíaslo.
e) V “kládá poměr Zákona Starého k Novemu &d) ukazuje

na výkladech některých přikázání Božích, jaka ma býti sprao
vedluost novozákonní (5, 17—48), i jak se má. vykonávali
6, 1—7, 12).

17. Zákon Starý naplnil Pán Ježiš tím, že předpisy
'eho mravní sám zachovával,dokonalejívyložilavyšší po
imutku (lásky) stanovil ípomoc nám dal, abychom je mohli
zaebovávatí; předpisy obřadní tím, že podala ustanovil
to ve skutečnosti, co starozákonnimi úkony bohoslužebnvmi
bylo toliko nastiňováno a předoln'azováuo: oběti svou podal
Bohu nekonečné dostiučínčuí a ustanovil bohoslužbu (obét
mše sv. & svatosti), kterou se i Bohu vzdává pocta nejdo—
konalejší i lidem se zjednává ospravedlnění a posvěcení a
spojení s Bohem. Proroky naplnil tim. že vykonal &v církvi
koná, co oni předpověděli o něm a o jeho díle.

19. t. j. kdo by za neplatný neb bezvýznamm'r prohlásil
některý z těcl: předpisů, které jsem přirovnat k dárce proto,
že se týkají věcí nedůležitých.
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kázání těchto nejmenších &vyučil tak lidi, nejmenším
slouti bude v království nebeském; kdo by však činil
a učil, ten bude velikým slouti v království nebeském.
20. Neboťpravím vám: nebude-li hojnější spravedlnost
vaše než zákoniků a l'ariseů, nevejdete do království
nebeského. '

d) Zákon má se plniti co do ducha, nejen co do litery. 5, 21—48.

_21. Slyšeli jste, že řečeno jest starým: „Nezabiješl
kde by pak zabil, hoden bude soudu.“ 22. Já však

ravim vám, že každý, kdo se hněvat na bratra svého,
10an bude soudu. Kdo b však řekl bratru svému
,.rácha“, hoden bude velera v, a kdo by řekl „blázne“,
hoden bude pekelného ohně. 23. Přinášíš-li tedy dar
svůj k oltáři, a tam se rozpomeneš, že bratr tvůj má
něco proti tobě, 24. zanechej tam daru svého před
oltářem a jdi prve, smiř se s bratrem svým, a potom
příjde, obětuj dar svůj. 25. Srovnej se s rotivníkem
SVÝmrychle, dokud jsi s ním na cestě, a y snad ne
vydal tebe rotivnik soudci, & soudce vydal by tebe
biřici, & by bys uvržen do žaláře. 26. Amen ravím
tobě, nevyjdeš odtud, dokavad nenavrátíš pos edního
penízku.
__ _

121.řečeno jest starým předkům vašim při před
čítaní & vvkládaní Zákona v synagogách. Hoden bude
soudu, aby totiž postaven byl před mistni soud vaš,
který jest v jednotlivých městech. _ _

22. Kdo se hněvá pouze e svém nitru (nejmenší to.
5199813hněvu), hoden bude tašového trestu, 'aký stanov!
místní soud váš, trestu časného menšího; páše edv hřích, ac
tohko všední. Kdo by řekl Rácha t. j. prázdný neb_hlu-—
Ěaku, &tak pro evil hněv svůj nadávkou nemnoho uražhvou,._odeít bude ve eradv, nej ššiho to soudu vašeho a tedy
] nejvyššího trestu, který sourdlidský může stanovili. Paše
1gdy hřích větší, než předešlý, ale přece ještě_ en všední?
hduby řekl blázne ei bezbožníku atak projev: hněv svůj
_nadavkouvelice urážlívou, hoden bude pckelneho ohně' hněv
Jeho jest tedy hříchem těžkým. V5. pštkáz. Bož. nezakazujese tedy pouze vražda, jak učili v“ adači židovští, nýbrž
! nejmenší stupeň hněvu nespraveclivého.
,. 23—26. Na dvou příkladech učí, jak důležito & nutno
Jest smířiti se s protivníkem co možná rychle; jest smíření
tak nutné, že bez něho není Bohu občt milá, a jest tak na

Nový Zákon. 1. B
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27. Slyšeli jste, že řečenojest sta 'm: „Nezcizoložíšf'
28. Já však pravím vám, že každý,k obledí na ženu,aby
ji požádal, již cizoložil s ní v srdci svém. 29. Jestliže
oko tvé ravé pohoršuje tebe, vylup je & vrhni od
sebe; ne ot prospěšnější jest pro tebe, aby zahynul
jeden úd tvůj, než aby celé tělo tvé bylo nvrženo do

pekla 30. Adjestli pravá ruka tvá pohoršuje tebe, utni,ji a vrbni o sebe. nebot prospěšnější jest pro telw,
aby zahynul jeden úd tvůj, než ab celé tělo tvé odešlo
do pekla. 31. Řečeno jest také: k 0 by propustil man
želku svou, necht dá jí list rozlučovací. 32. Já však
pravím vám, že každý, kdo by propustil manželku svou
vyjma pro smilstvi, uvádí ji v cizoložství, a kdo by
propuštěnou pojal, cizoloži.

33. Opět slyšeli jste. že řečeno jest stnrvm: „Nebu
deš křivě přísahali, ale splníš Pánu přísahy své.“ 34.

íěhavě, že možno provésti je ouze pokud 'sme na cestě
k soudu t. j. v tomto životě, je ož trvání vša' jest nejisté.

27—28. učí, že v 6. příkaz. Božím zakazuje tSO nejen
smílstvo &cizoložství, nýbrž inečisté či smílné žádosti a
myšlenky.

29—30. (Mark. 9, 4:6. Mat. 18, 9.) Neminí říci,že-by
- člověk měl skutečně vylou nouti si oko neb utnoutí ruku, kdyby

ho pohoršovala. nýbrž n -í, jak nutno varovati se všeho, co
by člověka pohoršovalo. Jestli některá osobu neb věc dává.
někomu pohoršení k hříchu nechť zřekne se jí aneb přetrhne

sgojeni s ni, byťbyla mu tak milá a tak potřebná jako praveo o neb pravá. ruka.. — S tělem zmrzačenym nepřijde však
do nebe nikdo; neboť všickni spravedlívi budou míti po
vzkříšení těla oslavená, dokonalá, byť v tomto životě meli
těla jakkoli zmrzačená. _

31—32.S hledem ku orušeností, která nastala po padu

prvních lidí, dopustil Bů i v Starém Zákoně, aby manželstvísmělo v jistých případech býti rozloučeno. K: () však r_o—
pustil manželku svou, byl povinen dáti ji listrozlučovaci. u_n

.Ježíš prohlašuje však manželství za neruzhu'ítulne ?._ph

pouští rozvod toliko od stolu a lože, ale upozorňuje, že 1ten,do takto propouští manželku či rozvádí se s Ill od stolu
& lože, vydava. ji v nebezpečenstvi. že zcizolnží, tez—._;edxny
případ vyjima'e, když by samu již byla cizoložství se do—
pustila; nebo v případě tom nebyl by hříchem jejím vinen.

33—37. Dle žldovských výkladů byla jen ta pří—“ním
' (přípovědná) závaznou, při které se \'zývuln jnn'um Bůh. l'rnfí
tomu prohlašuje Pán Ježíš, aby vůbec nepřísahuli v donna-zm



Matouš 5, 31—46. 33

Já však pravím vám, abyste nepřísahali vůbec: ani
nebem, nebot trůnem Božím jest, 35. ani zemí, nebot
jest podnoží nohou jeho, ani Jerusalemem, nebot jest
tO město velikého krále, 36. ani hlavou svou nebudes
pí'isahatí. neboť jediní,-ho vlasu nemůžeš učiniti bílým
neb černým. 37. Budiž však řeč vaše ano, ano; ne, ne;
co nad to jest, ze zlého jest. .

38. Slyšeli jste. že.bylo řečeno: Oko za oko a zub
za z-ub.39. Já však pravím vam, abyste nrodpíralí
zlému; nýbrž udeří-h tebe někdo v pravé. líce tve,
nastav mu i druhé. 40. a tomu, kdo chce soudili se
s tebou a, vzíti sukni tvou, zaueehoj íplast'; 41. a ři—
nutí-lí tebe někdo na mílí jednu. jdi s nim íjine vč.
42. Tomu, kde tě prosí. dej, a od toho, kdo chce vy—
půjčili si od tebe, neodvracuj se.

43. Slyšeli jste, že bylo řečeno: Milovati budeš bliž
ního svého, a nenávidětí budeš nepřítele svého. 44.
Ale ja pravím vam: Milujte nepřátele své, dobře čiňte
těm, kteří vas nenávidí, a modlete se za ty, kteří pro
následují a pomlouvají vas, 45. abyste byli syny Utee
sveho, jenž jest v nebesieh, jenž slunci svému velí
vycházeti na dobre i na zle. a déšt dává na spra'vedliw':
1 na nespravedlive. 46. Neboť milujete-li ty. kteří \“:ís

Ž" by ta přísahu n(-\'á,zala, neboť i ten, kdo přísaha skrze
vol—eistvořené, dovolava se Boha alesoň ne ii'imo, a to jako
St;VUÍ'ÍlC'lea Zachovatele oněch věcí. est tet )( i jeho přísaha
zavazua. Ostatně (učí Pan dále ve v. 3 ) přísaha má původ
sVůl \'e zlém, v tom. že lidé z porušené přirozeností sve bud
l'rm'du porušují ajine oklamat hledi, aneb jedni druhym
"U_fdečřují.Ale tak nemá býti mezi údy království Kristova.
li mají důvěřovatí si a mluviti vždy jen pravdu, tak aby
“"hl'lo přísahy potřebí. _ _

38—42.Aby se krotilo nasilnictví, latilo V.Starein Za
kone právo mlvety, které však mělo byti vykonavano toliko
moci úřední. Ale někteří osobívše si je, vykonavah je saun,
(lopoušhijíee se při tom nezřídka bezpráví také. Proti tomu
tu.—i_PauJežiš na čtyrech příkladech, že údove jeho kralovstuí
lll'rtjibýti hotwi raději větší 'eště bezpráví snašetí, nežh
Z"; zlým splaveti. Níkterak vša' nezakazuje, aby kdo cestou
zamnuou hájil sebe a svých )ráv. _ ,

"ro.t. j. abyste připodobnii se nebeskemu Olt'l svemu,
kte-\" ve .—'\'-"lasce činí dobře všem lidem, i zlÝlll. _

4.1. (Jeluiz-i či publikaní byli i římští najimatelo ('th
3.
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milují, jakou od latu míti budete? zdali nečiní toho
i celnici? 47. A udete-li pozdravovati toliko bratry
své, co více činíte? zda nečiní toho i pohané? 48. Buďte
tedy dokonalí, jakož i Otec váš nebeský dokonalý jest.

KAPITOLA 6.

el Spravedlnost má se vykonavatí s dobrým úmyslem. 6, 1—18.

]. Varujte se. abvste. nečinili spravedlnosti své před
lidmi. byste byli od nich vidění; sic nebudete míti od
platy u Otce svého, jenž jest v nebesích. 2. Když tedy
dáváš almužnu, netrub před sebou, jako pokrytci činí
v synagogách a na ulicích, aby byli ctěni od lidi;'
amen pravím vám, vzali odplatu svou. 3. Ale když ty
dáváš almužnu, ať nezví tvá levice, co činí pravice.
tvá, 4. aby byla almužna tvá ve skrytě, & Otec tvůj,
ktery vidí ve skrytě, odplatí tobě.

v krajinách Římanům poddaných i jejich podnajímatelé &vý..
běrčí, ať pohanští neb židovští. Pro své vydíraní )) li v rus-.
navisti všud ', u židů však i proto, že vůbec nesli t žce pod
danství říms (3 jako bezprávi na nich páchané. I pohrdali.
jimi židé jako veřejnými hřišniky.

d) od 6, 1—18.uči, že spravedlnost či skutky dobré (almužna,
modlitba, půst) mají konati se s úmyslem dobrým, nikoli
pro chvalu lidskou, nýbrž ke cti a chvále Boží. _

6. 1. byste byli od nich vidění t. li. s tim úmyslem,aby jiní viděli vaše skutkv dobré a chválí i vás pro ně. Nc
bram ted , konatí skutky dobré před lidmi vůbec, spíše pro
dobrý při ad vyzývá k tomu v 5, 16; ale to jen chce, aby
nekonaly se skutky dobré pro lidskou chválu, nvbrž ke cti
Boží, mají-li byti pro nebe záslužné. Co takto řekl, vysvět—
luje dále (v.“2—18) na třech předních skutcích dobrých,
almužně, modlitbě & postu. _

2. netrub před sebou jest rčení obrazne místozne
dávej almužny okázale, by si toho každý všimnul. Pokrvtci
či lidé, kteří staví se býti spravedlivymi azbožnýmí, nejsou:—e
jimi, dávají almužnu pro chválu lidskou; té se jim dostáva,
1-berou odplatu svou, které si přáli, a nemohou proto
čekatí, že se jim dostane odplaty od Boha, pro jehož poctu
ji nedávají.

8. at nezví tvá levice atd. 'estrčeniobraznévesmyslu:
Davaje almužnu, buď tak dalek Vselikétužby po lidské chvále,
že, kdyby možno bylo, ani sám nebyl bys si vědom těch
skutků dobrých, které činíš.
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5. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, kteří
si libují v synagogách a na rozích ulic stojice se mo—
dliti. aby byli videni od lidí. Amen pravím vám: vzali
odplatu svou. 6. Ty však, když se modlíš, vejdi do
pokojika svého. zavři dveře u pomodlí se k Otci svemu.
ve skrytě & Otec tvůj, ktery vidi ve skrytě, odplutí
tobě. ?. l\ odlíce se pak. nemluvte mnoho, jako pohané;
domnívají! se, že budou vyslyšení pro mnohomluvnost
svou. 8. Nepřipodobnujte se tedy jím; ví zajisté Otec
váš, čeho jest. vám potí'ebi, prve než ho prosíte.

9. Takto tedy budete vy se modlítí: Otče náš. jenž
si na nebesích, osvétse jméno tvé. 10.Přijď

_rálovství tvé. Ěud vůle tvá jako v nebi tak
lnazemi. 11.Chléb náš vezdejší dej-nám dnes.
12.A odpust nám naše viny, jakoži my od—
pouštime naším vinníkům. 13.A neuvod nás

V_Eokušení. Ale zbuv nás od zlého Amen. 14.ke ot jestli od ustíte lidem hříchy jejich, odpustí i vám
()tec nebeský hrichy vaše; 15. pakli neodpustíte lidem,
ani Otec vás neodpustí vám hříchů vašich.

16. Když pak se postíte, nebuďte jako pokrytci zu
smušilí: nebo! pošmuřují tváře své, aby zjevne bylo
lidem, že se postí. 17. Ty však, když se postíš, pomuž
___——

9—16. Nehorli tu proti pobožnostein veřejným vůbec,
zejmena ne proti těm. které se konají při veřejných služ
buch Božích, nýbrž toliko proti tomu, aby kdo stavěl po
božnost svou na odiv ro lidskou chválu. .

?. Zavrhu'o toliko ezmyšlenkovité odříkáváni modliteb
dlouhých, ju. oby na délce modlitby záleželo, zda bude vy
slyšena; nikoli však nezakazu'e konati modlitby delší neb
o;:ukovati touž modlitbu několi ráte, děje-li se to s uprav
dovou zbožnosti & odevzdanosti do vůle Boží. 

_s. A(—Bůh zná. čeho potřebujeme, máme ho přece pr-o
Bltl. nikoli abychom jej teprve poučili o svých potřebách,
nýbrž abychom prosbami svými uznávali & vvznávuli svuj-i
zaVlSIOSi.na něm, jeho darů tím více si vážii a jemu tim
vroucnějí se oddali. '

16—17. Jest tu řeč o postech, které si ukládali někteří
dobrovolně, ze zbožnosti, fariseové zejména každý čtvrtek.
kdy pry Mojžíš vystoupil na. Sinaj, & každý POHdČlUk,kdy
pryvzase s hory sestoupil. Ve dnech takového (dobrovolného,
postu nemyli si pokrytci (t'ariseovel svého obličeje ani ne
upravovah vousů u vlasů svých; chtělit, aby jiní uváděli,
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hlavu svou a tvář svou umvj. ]R. aby nebylo zjevno
lydem. ze se poslíš. nýbrž. Olel lvi-mu. kterýž jest ve
skryté ; a Otec tvůj, jenž \'ldl ve skrytě, odplutí tobě.

f) 0 snaze po statcích nebeských. 6, 19—34.
19. Neskládejte sobě pokladů na zemi. kde rez &mol

kazi. a.kde zloději vvkopávají a kradou: 20. ale skla
dejte sobě poklady v nebi, kdežto ani rez ani lnol ne—
kazí, a kde zloději nevykopávaji aniž kradou. 21. Neboť
kde jest poklad tvůj, tam jest i srdce tvé. 22. Sviei
těla tvého jest oko tvé. Jc-lí oko tve zdravé. bude
světlým celé tělo tvé; 23. je-li však oko tve Špatné,

že se postí dobrovolně a chválili je pro jujic'll zbožnost.

Pau Ježíš nechce však, aby vyznavači jeho.'|m.—-l.íi-ose dobrovolně (mimo duv postu přikazaného), dava i to na jevo pro
lidskou chválu, i vvzýva proto, aby ve dum-h postu dohro—
voluěho neměnili ve způsobu svého života nic, co by bilo
do očí. jako bylo na př. mazání si hlavy ohvvklé vůbec,
zvláště ve dnech radostných a slavnostních. Nikterak však
nemíní říci, že jsou povinni mazati si hlavu.

(2)od 19—34. varu'c před bazeuím po statcíchpozemským-h,
a vyzývá., aby člověk hleděl předem zjednali si ctnostmi a.
skutky dobrými zásluhy pro nebe jakožto poklady nebo-ské
a uchmíjejíeí. Zároven udává tři důvody, proč po _statf-if-h
pozemských bažiti se nemá, a to: že statky tv jsou pomi
jejíci, nebeské však nepomíjejicí. že statky pozemské zas-lv
puji mysl člověka (v. 22) a odvravují od sluzby Boží (v. 231.

21. t. j. Mnoho na tom zalezi. ro kdo pokládá za poklad
či v čem vidi své spasení. Kdo je vidí pouze ve věcech pn
zemských, toho mysl plazi se jenom v prachu země; kdo
však spasení své vidí v Bohu, toho myšleni, žádosti a tužby
směřují k Bohu a k věcem nebeským.

22—23.Oko nazývá se svící těla. pokud příjimajic světlo,

sdtli se o ně s celým čelem, tak že vši—vkyúdy mlravěmolioukonat svoje úkony. 'ini to však oko toliko zdrave. .lo-li
špatné či nezdravé, nevnímá světla náležitě a proto ovšem
nesdilí se o ně ani s tělem, tak že údv nemohou konat ná
ležitě své úkony. Pravdu tuto obrací Pau Ježiš na světlo,
které 'est v člověku t. j. na srdce, pokud ono dle tehdejších
názo židovských jest sídlem mohutnosti poznávací i žadari
?. tedy i středem veskeróho života duševního. Také „ono,jsouc
zdrávo či prosto nezřízených žádosti po věcech časných i ne
pravých názorův o nich, nejen přijimai s ochotou světlo ine-_
rené pravdy a milosti Boží, nýbrž-1 sdili sc;-o ně'spstatuum
silami duševními, tak že celý duševní život člověka jest dobře



celé tělo tvě bude tmavým. Jestliže tedy světlo, kteréž
Jest v tobě, tmou jest, jak veliká bude tma sama?
24. Nikdo nemůže dvěma pánům sloužiti; nebot bud
bude. jednoho nenáviděti & druhého milovati, uneb
jednoho se pi'idrží a druhým pohrdne. Nemůžete Bohu
sloužiti &mamoně. 25. Protož pravím vám: nepeěujte
uzkostlive o život svůj. co byste jedlí, ani o tělo své,
čím byste se odivali. Zdali není život více nežli pokrm,
a tělo více než oděv? 26. Pohleďte na ptactvo nebeské,
že "eseje, ani nežne, uni neshromažďuje do stodol, &
Otec.váš nebeský živi je. Zdali vy nejste dražší nežli
ono? 27. A kdo z vás staraje se může pi'idatí ke svému
věku loket jeden? 28. A proč pečujete úzkostlivě o svůj
oděv? Pozorujte kvíti polní, kterak rost„ nepracuje
aniž přede; 29. pravím pak vám, že ani alomoun ve
vší slávě své nebyl tak oděn, jako jedno z nich. 30.
Jestli tedy trávu polní, která dnes jest a zítra do peci
vržena bývá, Bůh tak edivá, čim spíše vás, malovčrní?
31. Nepečujte tedy úzkostlivě, řikajíce: Co budeme

s ořádán a všeckv- snabv jeho tak řízeny, aby předem za—
11 II se. Bohu :) dosáhnul posledního cíle svého. Je-li však
srdce to nezdravé či pokaženo nezřízenými žádostmi & ne
prav "ini názory o světě & cili člověka, nevnímá světla víry
a mi osti Boží aovšem ani nesdilí se o ně s ostatními silami
duševními, tak že celý duševní život ieho potácí se temnotou
bludů & hříchů & spěje k záhubě.

24. V raci domněnku, že by mohl někdo oddati se
zcela i ohu ivěcem pozemským. Neni to možné. Neboť
Jako vůbec nikdo nemůže sloužiti dvěma pánům sobě od
pprujícím a veškerou službu člověka vyžaduii
elm, tak nemůže ani celou službou svou oddati se i Bohu
: mamoně či statkům pozemským, tak totiž, aby i zásluhy
pro nebe si zjednával i nezl'ízeně žádosti věcí pozemských
vyhovovaL

27. ke svému věku. V řeckém textě stoií slovo liělikia
(Šír/.ch), jež znamená sice také postavu, obyčejněvšak
značí věk, který se v Písmě sv. představu e někdy (Žalm

_89.6: jako něco co do délky měřitelněho. & tomto místěJest e e překládati slovem věk, neboťPán Ježíš varuje před
úzkost ivou péčí o život, upozorňuje, že člověkani nejmenší věci
nezmůže staránim se nejusilovnějším, ovšem bez pomoci Boží.
Avšak přidali ku postavě loket jeden není věcí malou ale
ovšem přidali loket či malou míru (časovou) ku věku sv mu.
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jisti, aneb co budeme pití aneb čím se budem odivati?
32. Neboť toho všeho pohané hledají: vít zajisté Otec
váš, že toho všeho potřebujete. 33. Hledejte tedy nej
prve království Božího a spravedhtosti jeho, a toto
všecko bude vám přidáno. 34. Nepečnjte proto úzkost
livě o zítřek; nebot zítřek bude pcčovati sám o sebe,
dosti má den na své lopotč.

KAPITOLA 7.

g) 0 lehkovažnem posuzování. 7, 1—6.

1. Nesuďte, abyste nebyli souzeni; 2. neboť jakým
soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou
měrou měříte, takovou bude vám odměřeno. 3. Což
pak vidíš třísku v oku bratra svého a trámu ve svem
oku nepozoruješ? 4. Aneb kterak díš bratru svému:
Nechej, at vyvrhnu třísku z oka tvého; a hle, tram
jest v oku tvém? 5. Pokrytče, vyvrz nejprve tram
z oka svého, a potom řihlédni, abys vyvrhnul třísku
z oka bratra svého. 6. edavejte věci svaté psům, aniž

34. Poslední dvě věty 'sou příslovím řečeny; zítřek a
den představuji se v nic jako osoby. Smysl jejich "est
tento: Není třeba starati se úzkostlivě o zítřek, nebo on

Eostará se o sebe sám; ba není to ani přiměřeno, poněvadž'aždy' den má dosti svých vlastních trampot.
f) od _7,1—6. varuje před lehkovážným a nelaskavým posuzovamm. 
7. 1. (Luk. e, 37. Řím. 2, l.)
2. (Mark. &, 24) t. '. podle toho, jak vy budete posuzovati

iine, zda přísně neb askavč a milosrdně, bude i Bůh sou
dití vás, s přísnou spravedlností neb s milosrdenstvím.

3—5. Rozuměje třískou chyby malé a trámem chyby ve
liké, kara Pan Ježíš ty, kteří majíce sami chyby veliké,
všímají si všetcčně & opravují male chyby jinych. Zároven
učí, že ti, kteří povoláním svym jsou povmni napravovatí
a kin-ati chyby jiných, mají předem samí své chyby odložiti
& ctnostným životem příklad dávati.

6. t. j. Nepottíwejte svaté pravdy a věci posvátné lidem
zatvrzelým a takovym, kterým není nic svato, aby snad ne
odvažovali se to káleti a znesvěcovati, a vám samým ne—
ubližilí. V zývaje tak, dává spolu na jevo, že slovy: „Ne:—udte,
abyste ne ylí souzení,“ nezakazal všech souduv o jiných.
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b_ázejteperel svých před prasata, aby snad nepošlapala
]lch nohami svymi a obrátíee se neroztrhala vas.

h) Vyzváni ku prosbě za vyšší pomoc. (7, 7—11.)
7. Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete;

tlucte, a bude vám otevřeno; 8. neboť každý, kdo prosí,
béře, kdo leda, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude ote
vřeno. 9. i 'est kter' člověk mezi vámi, jenž podá
& nu svému amen, dyž prositi ho bude za chléb?
l . aneb bude-lí prositi za rybu, zdali podá jemu hada?
11. Jesliže tedy vy, jsouce zlí. umíte dobré dary dá.
vatí dítkám svym, čím spíše Otec váš, jenž jest v ne
besích, dá dobré věci těm, kteří ho prosí?

ch) Závěrek řeči borské. 7, 12—27.
12.Všecko tedy, cokoli chcete, aby vám činili lidé,

i vy čiňte jim; tot zajisté jest zakon i proroci. 13.Vchá
zejte těsnou branou; nebot široká jest brána a pro
stranna cesta. která vede k zahynuli, a mnoho jest
těch, kteří vcházejí skrze ní. 14. Jak těsná. jest brána
a úzká cesta, která vede k životu, a málo jest těch,
kteří ji nalézají. .

15. Mějte se na pozoru před nepravými proroky,
kteří řicházejí k vám v rouše ovčím, uvnitř však jsou
vlci raví. 16. Po ovoci jejich poznáte je: Zdali sbírají

7, 7—11. Poněvadž lidské síly nestačí, aby kdo dospěl ku
cpravedlnosti, vyzývá. ku prosbě za pomoc božskou.

11. jsouce zlí t. '.: ačkoli jste přirozenosti porušené ?
více ke zlému než dobrému nakloněne.

12. toť zákon 1 prorocizto (abyste pro Boha milovali
bližního láskou činnou) jest hlavní obsah a naučení zakona
i proroků či celého Zákona Starého.

;) od v. 7, 12—27.zakončuje Pan Ježíš svou řečvyzváním kr:
gremahaui sebe, k varováni se ne ravych vůdcův a ktomu,y budovu dokonalosti stavěl kaž ý na základě jeho učení.

13. Brauou širokou rozumí nekajicnost, cestou prostramwu
život nezákonný. T vedou k zahynutí věčnému. Branou
těsnou pak rozumí ajícnost, cestou úzkou život spořádaný
podle zakona Kristova. Ty vedou k životu věčnému.

16—16. Nepravi proroci jsou zlí učitele či lidé, kteří
vtírajice se jiným za vůdce a učitele, hlasa'í slovem neb
písmem učení nepravé a zásady podvratné. by nebyli po
znani a prohlédnutí, přicházejí „v rouše ovčím“, staví se
totiž býti přáteli a příznivci lidu i milovníky ctností,



z trni hrozny aneb 7. bodláčí liky? 17. Tak každý
strom dobrýr nese ovoce dobré. špatný strom ovoce
špatné přináší. 18. Nemůže strom dobrý ne'-stíovoce
š atné, ani strom špatný přinášcti ovoce dobré. 19.
\ šeliký strom, který nenese ovoce dobrého. bude vytat
a na oheň uvržen. 20. Nuže tedy po ovoci jejich po
znzitcje.

21. Ne každý, kdo mi říká „Pane. Pam—“.vejde do
království nebeského, nýbrž kdo činí vůli Otce mého.
jenž jest. v nebesích, ten vejde do králcwstvi nebeského.
22. Mnozí řeknou mi v onen den: Pane. Pane, zdali
jsme ve jménu tvém neprorokovali. a ve jménu tvém
zlých duchů nevymítali ave jménu tvém mnoho divů
nečinili? 23. A tehdy ohlásím jim: Nikdy jsem vás ne
znal, odejděte ode mne, pachatele. nepravosti.

24. Každ'r tedy, kdo slyší tato slova má a. koná je,
bude připodobněn muži moudrěmu. který postavil dům
svůj na skálu. 25. I spadl příval a přišly řekv a za
váli větrové &obořili se na ten dům: a nepadl, nebo!
byl založen na skále. 26. A každý, kdo slyší tato slova
& nekoná jich, bude připodobněn muži. bláznu, který
postavil dům svůj na písku. 27. l spadl příval, a řišly
řeky a zaválí větrové & obořili se na ten dům. padl
a pád jeho byl veliký.

předstírajíce osvětu &slibujíee blahobyt, vskutku však jsou
Jeho nepřáteli & škůdci, zavádějícc do bludů, v nemravnost
a v záhuhu časnou i věčnou. Nicméně lze je oznatí a to
nikoli po květu & hojném listi( oslibeeh & nmo namluvení),
nýbrž po ovoci, t. j. po jejich 8 utcich &těch následcích, jež
mají jejich nauky & zásady.

21. Nepostaěí tedy ke spasení ouhá víra, nýbrž třeba
těž dobrých skutků. Zdvojeným '„ anc, Pane“, vyznačuje
horlivost ve víře.

22723. Mimořádné dary činiti zázraky, rorokovati a j.
udílely se v prvních dobách křesťanství čast jí některým vě
řícím, zvláště věrozvěstům, aby se tak učení Kristovo po
rvrzovalo a tím spíše šířilo. — Slova „nikdy jsem vás ne
znal“ znamenají toliko co: „Nikdy jsem vás neuznával za.
své pravé učeníky, hodné věčné mlplaty.“ Prohlašuje tt-dv
Pán Ježíš, že i při největší horlivostí ve víře a nejvyššie
darech mimořádných & ovšem i při nejv 'ššieh důstojnosti.—Ph
může člověk býti na věky zavržen. te ldy totiž, když dle

'své víry nežije & v hříchu těžkém do smrti trva nekajícně.
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ŽŠ. l sluhu se. když dokončil Ježíš řeči tyto, užasli
Zastupove nad jeho učením, 29.neboť1_1čilje Jako moc
maje, a ne jako zákoním jejich a fanseové.

RAPT'l—OIJA 80

Uzdravení malomoeného. 8, 2—4.

]. Když pak sestoupil s hory, šli za ním zastupové
mnozí.

2. A hle, malomocný pí'išed, klaněl se mu í'ka: Pane,
chceš-li, můžeš mne očistili. 3. ! vztáhnul Ježíš ruku
a dotknul se ho rka: „Chci, huď číst.“ A hned byl
očištěn od malomocenství sveho. 4. [ di mu Ježiš:

8, 1. Končí se zpráva () řečí horské.
2. Od 8, 2 9, 3-1ukazuje evangelista na dívotvornou moc

Kristovu, kterou se objevil býti ánem jak života i smrti,
tak přírody i duchů zlých. Jednot ivých zázraků nelíči v tom
pořadku, ve kterém se udal ' )o sobě.

2—4. Zázrak tento učiníi án Ježíš nejspíše již nějaký
čas před řečí horskou. (Srovn. Mark. 1, 40—44. Luk. 5, 12——14.)
Malomoeenství jest celkové, jistou měrou nakažlivé onemoc
nění, způsohene haeilly leprovými (malomoccnskými), které,
dostoupí-li vyššího stupně, jest nevyléčitelno. Objevuje se
ve dvojí hlavní formě,jako malonuwenství uzlovité &ner
vové. S počátku vyznačuje se hílými, zarudlými nel) hui—
dými skvrnami na těle, zvláště v obličeji, na rukou a na

chodidlec-h, na nichž vyvinou se později hud uzlovíté otoky(vředy) velikosti čočky, ba i vlašs 'ého ořechu (malem. uzlo
vité), aueh boule vypouštějící odporný hnis, při čemž jeví:
se na některíeh místevh úplná bezeitnost, na jiných pak
nesmírná eitiivost (malem. nervové). Pří vyšším stupni pa
dají vlasy, vychází zápach ?. úst a odumírají i odpadávají
prsty i celé údy, až po dlouhém, osmi i dvacetiletem tra
peni umírají malomocni hud vysílením auch, a to obyčejně.
tím, že připojí se k lnalomoeenstvi nemoe jina, zejména
zapálení plic neb pohrudníce neh ledvin.

&.Zakázal mu rozhlašovati dobrodiní to proto ne'spíše,
poněvadž chtěl, pokud hylo na něm 'ako člověku, za ránílí'
všemu, čím by živeny hyly liché nadě e, které lid měl, myslí-,
že V “ku iit'i vysvobodí jej z moci římské a do )omůže mu:.
]: les-u asuému. Pmlohné rozkazy dával Pán ešíš uzdra-.
v_en'm častěji, aneh učinív zázrak, odcházel do samoty,
teh y totiž,. když bylo nehezpečenství, že lid způsobí poli
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,Viz, abys toho nepravil nikomu, ale jdi, ukaž se knězi
& oběluj dar, který přikázal Mojžíš, na svědectví jim.“

Uzdravení služebníka. setníkova, v. 6—13. ,
5. Když pak vešel do Kafamáa, přistoupil k nemu

setník & prosil ho řkaz. 6. „Pane. služebník můj leží
doma ochrnulý a. hrozně se trá i.“ 7. I di mu Ježiš:

„Já přijdu & uzdravim jej.“ 8. deověděv puk setník,řekl: dne nejsem hoden, ab s vešel pod střechu
mou, ale toliko rci slovem. &uzdraven bude služebník
můj. 9. Neboť i já jsem člověk pod moci )ostnveny,
maje pod sebou vojáky; & dim tomuto: „ dl,“ i jde.
& jinému: „Přijď,“ & při'de, & služebníku svému:
„Učiň toto,“ i učiní. 10. slyšev to Ježíš. podivil se
a řekl těm, kteří šli za ním: „Amen pravím vám, ne
nuleznul jsem tak veliké víry v Israeli. 11. Pravim
pak vám. že mnozí přijdou od východu i od západu,
& stolovnti budou s Abralmu'iem u s Isákem & s Ja
kobem v království nebeském; 12. synové království

tické bouře a bude chtíti jej prohlásiti za krále. Chtěli hned
od počátku vystřihati se všeho, co by budilo podezření, že
hov: oněm nadějím lidu a je živi. Ovšem zázraky jeho ne

mohly zůstati dlouho v tajnosti, vždyť právě roto činil iba,aby přišly ve známost, ale ony neměly býti rozh nšovány, : v
lid byl podněcován k bouřím & silen v ne ravých nadčjieh
svýr-h. nýbrž ab' znenáhla přiveden byl víře a. ku ře
svédčeui, že Pán ežiš jest pos ancem Božím &vysvobodite cm
od bídy duševní. — Že přikázal onomu člověku, aby ukázal
se knězi. učinil proto, aby dal najevo svou úctu k zákonu.
jehož nepřišel rušit, nýbrž naplnit. Aby se totiž zabránilo
nákuze, byl mnlomocný po zákonu Mojžíšověvyloučen zobco
vání s jinými a musil bydleti mimo město neb vesnici, pří

adne mimo ležení. Uzdravil-li se, byl povinen ukázatí se
nězi, aby jej prohlédnul & (dle známek v zákoně udnnycln

zjistil. že jest skutečně od malomocenství očištěn. Potom
měl obětovati občt za vinu & za hříchy & obět zápalnou.

5—13. srovn. [.uk. 7, 1—10. Sv. Matouš vypravuje tento
zázrak stručně, jen co do podstaty. Jak atmo ze sv. Lu
káše, setník ten, jsa rodem pohan, poslu nejprve jiné, po—
kládaje se za nehodna, aby sám před Krista předstoupil.
Pgtom teprve přišel sám, když videl, že Kristus přece přic n.m.

9. t. ). jestliže mne poslouchají podřízení, když jim něco
rozkáži,čim spíše poslechnou tebe nemoci, když jim rozkážeš.
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však budou vyvržení do Ieinuosti vnější; tam bude
pláč a skřipční zubů.“ 13. I řekl Ježíš setnikovi: „Jdi a
jak jsi uvěřil, staň se tobě.“ A uzdraven jest služebník
v tu hodinu.
Uzdravení tchyně Petrovy a jiných nemocných. v. 14—17.

14. A přišed Ježíš do domu Petrova, spatřil tchyni
jeho. ana leží a ma zimnici. 15. ldotknul se ruky její,
a řestala ji zimnice; i vstala a posluhovala jim. 16.
K yž pak byl večer, řivedli k němu mnoho posed—
lych; i vymitnul duc y slovem a uzdravil všecky,
“kteří byli nemocní, 17. aby se naplnilo, co bylo po
věděno, skrze proroka Isaiaše slovy: „On přijal mdloby
naše a nesl neduhy naše.“

Následování Krista. Bouře na moři, v. 18—27.
18. Uzřev ak Ježíš mnoho zástupů kolem sebe.

rozkázal pře laviti se řes moře. 19. Apřistoupiv jeden
zákoník, řel jemu: „ istře, budu tě následovali, kam—
koli půjdeš.“'20. I di mu Ježíš: „Lišky mají doupata.
a ptactvo nebeské hnizda, ale Syn člověka nemá, kde
by hlavu položil.“ 21. Jiny pak z učeníků jeho řekl
jemu: „Pane. dovol mi prve odejiti a pochovati otce
meho“ 22. Ale Ježiš řekl jemu: „Pojď za mnou, a
nech, ať mrtví pochovají mrtvé.“

23. A když vstoupil na lodičku, šli za ním učeníci

14—17. srovn.Mark. 1, 29-34. Luk. 4, 88—41. Dle odani
jmenovala se tchyně Petrova Johanna, manželka Kon ordie,
dcera Pctronila.

19—22.Při ad první jest podobny sice, ale ne totožný s tím,
o němž mluw sv. Lukaš v 9, 57—58. Případ druhý (v. 21 —22)
jest totožný s Luk. 9, 59—60.Stal se tedy při jiné říležitosti.
Sv. Matouš v ravuje jej již nyní pro jistou odo nostspři

adem předeeým. Pan Ježíš nepřipustil z' oníka za trva
ého učeníka sveho, poněvadž věděl, že ho chtěl následo

veti ouze ?.klamné naděje ve vyhody časné, mysle, že Kristus
zaloi slavnou říši pozemskou. druhého člověka připustil,

znaje dobré smýšlení jeho; nedovolil mu však odeíiiti domů,poněvadž věděl. že by jej byli řibuzní jeho přem uvili, aby
se. nestal trvalým učemkem je 10, a poněvadž chtěl ukázati,
že vyšší povinnosti úřadu, jichž nemohou konati jiní ne

mají se zanedhávati pro práce nižší neb méně důležité, ježmo iou vykonati jíní.
23—27. Srovnej Mark. 4, 86—40. Luk. 8, 22—25.
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jeho. 24. A hle, bouře veliká povstala na moři, tak že
lodička pokrývala se vlnami; On pak s ul. 25. I při
stOupílí k němu učenici jeho & zbu " jej řkonm—z
„Pane, zachovej nás, hyneme.“ 26. Idi jim Ježíš: „Co
se bojíte, malověmí?“ l'elídý vstal a. řikázal větrům
í moří, a nastalo ticho velike. 27. Li é pak divili se
řkouce: „Kdo jest tento, že větrové imoí'e poslou
cchují ho?—',

Uzdravení dvou posedlých; v. 28—31.

28. A když přišel za moře do krajiny (ir—rasenskó.
potkali se s nim dva posedlí vychazejíco z hrobů—
zuí'ivi náramně. tak že nikdo nemohl projití onou cestou:
39. A hle, zki'iklí řkouce: „Co jest nám a tobe Ježíši,
Synu Boží? Přišel jsi sem před Časem trápit nás?“
..“-50.Bylo pak nedaleko od nich stádo. mnoha vepí'n.
pasouc se. 31..I prosili ho duchové zlí, řkouce: „JCStllŽ“
nás vymílncs odtud, pošli nás do stáda vepřů.“ 3:5.
.! řekl jim: „Jdetef Uni pak vešli do vepřů; a hle

25—34. Viz Mark. 5, 1—20. Luk. 8. 26—29.
28. Krajina Gerascuskai byla na. střední části východního

břehu jezera Gennesaretského. Posedli byli lidé, jejichž těla
a nižší síly duševní duch zlvnásílně ovládnul aby jich zne

užil ke škodě(jejich i jiných. Řešení posedlí vycházeli z hrobů.Bývaliť u Zl ů hrobý jeskyně (komor ) bud přirozené noh
uměle ve skále vytesané u mnohdy tak prostorné, že pode
piraly se sloupy: užívali jich proto někteří jako skrýší-:

29. t. j. m nemáme s tebou niC'Společneho, tvoje snuhv
příčí so žalm rům naším. Přišel jsi řed časem, t. j. před
soudným dnem, zbavit nás 'zhouhné lU vlivu, který máme
v lidí ujino tvorý, &tím připravit nás o radost, kterou mámu,
když jiným škodíme noh ju trápime? Duchové _cíti síce pc
kelná muka sva stále a ste'ně i tehdy, když s dopuštčním
Božím vycházejíce, lidí ke líříchu ponoukaji neb jakvmkolí
„způsobem jim a tvorstvu nerozumnému škodí, avša' v to
'l'ilthSll, kterou mají z toho, že mohou jiným škoditi &mnohdy
.skuti-čněškodí, pociťují jakousi úlevu nepodstatnou. Každe
nim—nšunía tím více zbavení vlivu toho est jim proto trai
penim. Bůh dopouští jej dílem ke své os avč, dílem ku po
trestáni zlých neb ku blahu dobrých (zejména aby měli p'ri
Ježitosl. vytřibiti svou ctnost & rozmnožíti své zásluhy). Při
posledním soudu budou ho zbaveni úplně a na věky.

31—82.Duchové zlí správně soudili, že budou vvmítnu'i
:. lidí, a proto bojíco se, aby nebyli posláni do pekla a tím
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veškeré stádo rozehnalo se střemhlav do moře a uto
nulo ve_vlnách. 33. Pastýři pak utekli & přišedše do
města, oznámili všecko i o posedlýcb. 34. A ble, všecko
město vyšlo naproti Ježíšovi, a spatřivše ho, prosili,
aby odešel z končin jejich.

KAPITOLA 9.

Uzdravení ochrnulélio, v. 1-8.

1. I vstoupiv ,na lodičku; přeplavil se a přišel do
města svého. 2. A hle. přinesli k němu ochrnulého, leži
cího na loži. A vida Ježiš viru jejich, řekl ochrnulému:
„Doul'ej,sy1n1.odpouště_iise tobě hřichové tvoji.“ 3.A hle,
nekteří ze zakoniků řekli sami u sebe: Tento se rouliai.
4: A vida Ježíš myšleni jejich, řekl: „Proč myslite zlé
věci v srdcích svých? 5. Co jest snáze říci: „Od—

připraveni o zhoubný svůj vliv, prosili Pána Ježíše, bv směli
vejiti do blízkého stáda vepřů, jichž dle Mark. 5, 13 bylo
na emo. A Pan Ježiš ovolil 'im ; chtělť i na zvířatech ukázali,
nejen že posedlost abelska skutečně jest, a to stavem velmi
hrozným, nýbrž i že má moc nad duchyrzlými a že tedy' může
lidstvo z moci “eho vvbaviti -- že jest Vvkupitelem z moci
dablovv. Vepři ůnali se do moře (jezera Gennesaretského), ne
že by bvli puzení tam od duchů zlých, nýbrž že bývše posed
nuti, cítili jakýsi žar a palčivost velikou, aproto přirozeným
pudeni'hěželí k vodě, ahv se ochladili, potom však z vody ne
mohli se dostati. Tak ukázala se zároveň malomocnost duchů
zlých. ježto neníohlí_zachraniti si ani vepřů, kterých si byli
vyžádali k obývani. Zo byla tim způsobena škoda ma'ítídiun,
lm- rovnč tak málo pozastavovati se nad tim, jako kr vž způ—
snbi se komu škoda povodni neb krupobitim.Jestiť Pan Ježiš
jako Bůh sám nejvvššim panem & majitelem všeho a může
o tom rozhodovatí. jak chce; mimo to zda se, že majitele ti
prohřešili se nějakým způsobem těžce, a že tedy byla ona

Skoda dopuštčna také za trest pro ně.:H. Býí si nepochybně vědomi nějaké viny, a proto báli
se, aby nebyli potrestáni ještě více.

9. 1—8. \'iz .\iark.2,1—12. Luk. 5, 18—26. Zázrakem tímto
ukazal Pán Ježiš, že jest lékařem nejen těla, nýbrž i duše,
a dal na ÍUVObožskou přirozenost svou, dokázav, že zna
! myšlení lidska a můžu vlastni moci odpouštěti hříchy.

1_.do města sveho t.j. do lx'at'arnáa, ktere se nazývá městem
-l“ŽlŠl)VÝlll,poněvadž si je Pán Ježiš \'ývolil za. sídlo a vý
vhudiště ;;ahlejské činnosti své..
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pouště'í se tobě líi'íchove tvoji,“ aneb říci: „Vstaň a
choď? 6. „Abyste však věděli, že Syn člověka má moc
na zemi odpouštěti hříchy, techr(dí ochmulémů) vstaň,
vezmi lože své a jdi do domu sveho. ?. I vstal & odešel
do domu svého. 8.'Uzřevše ak to zástu ové, báli se
a velebili Boha, který dal ta ovou moc _ídem.

Povolání Matouše, v. 9-17.
9. A jda Ježíš odtud, spatřil člověka jmenem Matouše,

an seděl u celnice, a řekl jemu: „Pojď za mnou.“
1 vstal a šel za ním. 10. Stalo se pak, když v domě
stoloval, aj mnozí celníci a hříšníci )říšedše, stolovalí
s Ježíšem a s učeníkv jeho. 11. A ví oucc to fariseove,
řekli učeníkům jeho: „Proč s celníky a hříšníky jí
mistr váš?“ 12. Ale Ježíš uslyšev to, řekl: ,.Ncpotřebují
zdravi lékaře, nýbrž nemocní.“ 13. Jděte a naučte se,

5—6. Jedna i druhá slova říci s účinkem, tak aby prvními
hříchy skutečně se odpustíly, po druhých pak ochrnul?
(mrtvicí raněn ") v ravdě se pozdravil,' může toliko Bůh.
Odpuštění hříc ů ne e však viděti, tělesné uzdravení ano.
Pan Ježíš proto uzdravil pouhým slovem nemocného a tak
ukázal, že jest Bohem a má tedy moc i hříchy odpouštěti.

9 - 17. Srovn. Mark. 2, 14—22; Luk. 5, 27 —89; též str. 7—8.
9. „Pojď za mnou,“ t. j. buď trvalým učenikem mým.

Matouš, tež Levi zvaný, slyšel již o divcch, které činil Ježíš,
&věděl, že jest poslancem Božím. Nejednal tedy nerozvážně,
jda za Kristem hned, jak ho vyzval.

10. Matouš pln radostí a vděčnosti ke Kristu, že ho po
volal za učeníka, učinil v domě svém hostinu Kristu na jm
čest, a chtěje také jiné přivéstí v oblažující styk s mu:,
pozval k ní mimo Krista &učeníky jeho také četné druhy
své a ty s nimiž byl ve spojení při dosavadním zaměstnáni
svém & l-tteříproto akožto hdé nespravedliví a s ojencn cel
níků (publikánů) bv ' rovně tak v nenávisti u 'ži ů a poklá—
dáni za veřejně hřísníky, jako celníci sami. Pan_Ježí_š p_říjal
přes to pozvání, poněvadž věděl, že bude _mítí říležitost

romluvití o věcech důležitých a povzbudítí mno e ku po
epšení života. _

12—13.Hostin; konal se veřejně za četných diváků. Tak
bylo i při hostine Matou ově, kde k divákům přímísili se také
faríseově, kteří pozorovali jej již při každe příležitostí, chtíce

vyslíditi při něm něco, proč bř mohli proti němu vystoupiti& připravíti jej o vážnost u idu. Zpozorovavše Krista, že
stoluje s těmi, které oni pokládali za. veřejně líříšniky hor—
šílí se & vyslovili nad tím svou nevolí před učeníky Páně,
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co jest to: „Milosrdenstvi 61101,a ne obětí.“ Nebot ne
přišel jsem povolat spravedlivých, nýbrž hřišnychf'
14. Tu přistoupili k němu učením Janovi ikonce: „Proč
my a fariseové ostíme se často, učením WOJIpak se
nepustí?“ 15. I ekl 'im Ježíš: „Zdaliž mohou truehhu
přátelé ženichovi, po ud 'est s nimi žemch? Přijdou
však dnove, kdy bude 0 'at od nich ženich, & tehdy
budou se postiti. 16. Nikdo zajisté nepřišiva záplaty
ze sukna nového k rouchu starému, nebot by odtrhla
\'yplněk jeho od roucha a stal by se horší roztržek.
17. Ani neliji vína nového do měchů starych, Sic roz

chtíee \: nich podvrátiti vážnost ke Kristu. Pán Ježiš, uslyšev
výtku jejich, odpověděl sám, aby učeníci nepřišli do roz
paků, &to tak, že třemi důvody ukázal, jak spravne jest
jeho jednání, a to a) z povahy věci, pravě ve v. 11: Nepo
třebují zdraví . . t. j. Jako nepotřebu'i lékaře tělesné zdravi,
nýbrž nemocní, tak ani duchovního ékaře ne otřebuji spra
vedlivi, nýbrž břišní. Celníci však jsou dle va “eho vlastního
tvrzení hřišni. Jest proto mně jakožto duchovnímu lékaři
neien dovoleno, nybrži otřebí s nimi obcovati, abych (,je
vyléčil. b) z vyroku proro 'a Hoseaše (6,6) skrze něhož Buh

prohlašuje, že tak rozhodně vyžaduje lásky a milosrdenství' bližnímu, že by mu ani obeti nebyly milé, kdyb milo
srdenství a lásky dbáno nebylo, a to tímto způsobem: važte,
co to znamená, „milosrdenství chci, a ne obětí“, že totiž
Bůh tak rozhodně v 'žaduje milosrdenství k bližnímu, že by
se mu bez něhoanio ětinelibily, a vypoznáte,žejá,.jakožto
Vykupitel musím předemkonali skutky milosrdenství khřiš
nikům. c) ze svého posláni; byl totiž k tomu konci poslán
na svět. ab volal ku pokání, nikoli spravedlivé,!nybrž hříšniky.

_14—17. est tu řeč. o postech soukromých, jaké ukládali
61 učeníei Janovi i fariseové dobrovolně.

1:3. Pan Ježiš ukazuje, že by rovně tak bylo nevhodno,
aby učeniei jeho postili se a činili projevy smutku v tu dobu
ranostnou, kterou trvá u nich, jako by bylo nevhodno. aby
mládenci svatební ostili se v době, kdy s ženichem trvají
Pl'lhostině svatební. Zároveň před )ovldá, že přijde čas, kdy
od nich odejde, a tehdy že se hm ou postiti.

16—17. Poněvadž otázka učeníků Páně spočívala na do
mnence, že starozákonniformy a obřadyzůstanou takévkra
.lut'stt'Í messianském, v eirkvr, ukazuje podobenstvím, že by
nfflvyloani říměřeno ani s prospěchem, ab formy & obřady
St.-neho Zákona ponechal také v Zákoně i\ovém. Jako totiž
nehodi se ke starému rouchu přišivati záplaty ze sukna no
vel-.o,ani do starých nádob dávati vino nové, tak starozákonní

Nový Zákon. l. 4
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' .! 9 ' l ' 'U'
pukavají se měchy, a vmo se vyleva a mechy se me:,
ale víno nove hjí do mechů nových a obe byva za
chovano.“
Uzdravení ženy krvotoké &vzkříšení dcery Jairovy, v. 18-26.

18. Když k nim toto mluvil, aj představený jeden.
přistoupiv, klaněl se mu i'ka: „Pane, dcera má. právě
skonula, ale pojď, vlož na ni ruku svou, a bude žíti.“'_
19. 1 vstal Ježíš a šel za ním iučeníei jeho. 20. A hle,
žena, která trpěla krvotokem dvanáete roků, přistou
pila od zadu & dotkla se podolku roucha jeho, 21.
neboť byla řekla sama u sebe: Dotknu-li se jen roucha
jeho. budu uzdravena. 22. Ale Ježiš obrátil se a uzi'ev
ji. pravil: „Bud dobre mvsli. deero. víra tvá te uzdra
vila.“ ] byla zdráva od té hodiny. 23. Přišel pak Ježiš
do domu picdstawm'dwo u s atřiv pištce i zástup hlu
čící. řekl: 24. „Ode—jdete,ne ot neumřela dívka, nýbrž
spí.“ l posmivali se mu. 25. A když byl vypuštěn zá
stup, vešel a ujal ji za ruku její. I vstala divka. 26.
A roznesla se pověst ta po celé té zemi. .

formy & obřady (obřízka, příkazy o pukrmeeh čistých a ne
čistých a j.), jsouce dany pouze pro jeden národ a ktomu,
aby při ravovaly na Vykupitele, nehodily se, aby podrženy
byly ta (: v Novém Zakoně, který dan jest pro všecky mi
mdy a má působiti vnitřní posvěcení & přivlastínovali milosti
\'ykupítelem již zasloužene. .

18—26. Viz Mark. 6, 22—43. Luk. 8, 41—56. Jak patrno
z druhých dvou evangelií, byl to představený synagog“
jménem Jair. Jeho dcera dvanáctiletá (jedina) byla ještě
živa, když vycházel z domova, ale zemřela brzy na to. Ne.
věda O tom, řekl Jair že dcera jeho umíral. Po chvíli však
přišel posel & oznámil, že 'iž zemřela. Přes lu však klade
sv. Matouš Jairovi do úst s ova: „dcera má pr-lvč skonala“,
ač bezpochyby řekl, že právě skonává (umíra). („iní to jednak
proto, že tu chvíli kdy s Kristem mluvil, byla divka sku
tečne jižmrtva, jednak ze snahy o stručnosti, ehtěje pouze
na to upozorniti, že Pán Ježiš vz řisil mrtvou.

20—22. Uzdravení ženy krvotoké viz Mark. 5, 25—34.
23. Byli tu shromážděni již ku pohřbu, neboť pohřeb ko

nával se brzy na to, jak někdo zemřel.
24. Kristus Pán řekl, že divka neumí-ela. nýbrž spi. ponč—

vadž měl moc i úmysl vzkřísiti ji z mrtvých. Bylo tedy pro
něho, jakoby spala.
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Uzdravení dvou slepců & posedlého, v. 27—84.
27. A když odcházel odtud Ježíš, šli za ním dva

slepci, volajiee a říkajíce: „Smiluj se nad námi, Syn;
I):n'idůvf“ 28. Kdvž pak vešel do domu, přistoupili
k němu slepci. l di jim Ježiš: „Věříte-li, že to mohu
učiniti vám?“ Rkou jemu: „Ovšem, Panef' 29. Tn
dotknul se očí jejich řka: „Staniž se vám podle viryr
mší.“ 30. [ otevřeny jsou oči jejich. A pohrozil jim Ježíš
i'ka: „.Hleďte. at nikdo nedoví se (toho). 31. Ale oni
vyšedše, rozhlásili jej po celé krajině one. 82.1šdvž
'pillí oni vycházeli, le, přivedli !( němu člověka ně
mého, který byl posedlý. 33. A když byl vvrnítnut
duch zlý, mluvil němý. Í divili se zástnpove řkouce:
„Nikdy nenkzizalo se takto nic v Israeli“ 3-1.Fariseove
však pravili: „Skrze knížete duchů zlých vymita zlé
duchy."

Podnět ku prvnimu poslání apoštolů, v. 35-—38.
35. [ obcházel Ježíš všecka města imísta, uče v sy

nagogách jejich a hlásaje evangelium o království &
uzdravuje všelikon nemoc i všeliký neduh. 36. Uzřev
mk zástupy. pojal lítost nad nimi, že byli zmořeni a
Imvrženi jako ovce _ncmující pastvře. 37. Tehdy pravil
m'feníkům svým: Zeň sice mnoha jest. ale dělníků
malo. 3-8. Proste tedy Pana žni, aby poslal dělníky na.
Ěcii SVUU.

;r—

_ KAPITOLA 10.
První poslání apoštolů. 10, 10—11, 1.

1. A přivolav dvanácte učeníků svých, dal iim moc
nad duchy nečistými. aby je vymílali & uzdravovali
všelikou nemoc i všeliký neduh. 2. Jména ak dvanácti
:'ípus'lolůjsoutato: První imorujenžslove etr.aOndi-ej,
bratr jeho. 3. Jakub (syn) Zebedeův a Jan, bratr jeho,

8. Od 9, :!5—1:,58 evangelista sděluje, kterak Pán Ježíš,
u_nozorniv na“ potřeba, aby misto dosavadních vůdců lidu
ustanoveni byli vůdcové noví (v. 35—38),položil první základy
ke.svému království, a to tím, že a) zvolív apoštoly, svěřil jím
.ukol poučovati lid ()jeho království a dal jim k tomu nejen

gotřpbný m'wml, nýbrž i nmr: divotvornou jakožto průkaz.,e Jsou od něho zřízení a poslání (10, i—lzz).
z.
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Filip a Bartolomě', Tomáš Matouš celník. Jakub

(sín) Alfeův a T adeáš. 4. imon horlivec a Jidášiš ariotský, kterýž ho zradil.
5. Těchto dvanacte poslal Ježíš, přikázav jim takto:

Na cestu k pohanům nechoďte a do měst samařských
nevcházejte, 6. ale jděte raději k zahvnnlým ovcim
domu israelského. 7. Chodíce pak. kažte říkajíce: „Při
blížilo se království nebeské.“ 8. Nemocné uzdravujte,
mrtvé křiste, malomocné očištujte..zlé duchy vymítejte.
Darmo jste obdrželi, darmo dejte. 9. Neopatřujtc si
zlata ani stříbra ani mědi do svých opasků. 10. ne
mošnyr na _cestu ani dvou sukní, ani obuvi ani holi;
hoden jest zajisté dělník pokrmu svého. 11. Do kterého
koli pak města neb místa vejdete, zeptejte se, kdo
v něm jest hoden; a tam zůstaňte, dokavad nevyjdete.
12. Vcházejice pak do domu, pozdravte jej řkouce:

5. Kpohanům (akSamaritánům) nechoďte t. nyní. Návod
daný od 5—15. týká se totiž hlavně prvního posláni apo
tolského, které měli vykonavati ještě za pozemského života

Kristova, a to jediné mezi svými kra'any. mezi židv, a to
hlavně proto, poněvadž dle zaslíbení židům daných měla
spása podána býti nejprve židům, a od nich teprve přijiti
k ohanům i k Samaritánům, kteří povstali smišenun se
žítťi s pohany. S hledem k oněm zaslíbením obraceli se

apoštolě i po seslani Ducha sv. nejprve k židům.9—10. C ítěje Pan Ježíš, abv se mu apoštolů podohalí také
způsobem života a důvěřovali ve všem v božskou prozře
telnost, nakazal, aby nebrali s sebou žádných peněz, ani
měděných, 'akož ani mošnv či tašky cestovní s pokrmy,
ani dvou su “ní, leč by toho bylo potřebí pro zimu neb vln:
ravost, nikoli však ro pouhou výměnu, ani obuví, ovšem
mimo tu, kterou mě na nohou, ani holi, kromě že někteří

Q už měli, nebot dle Mark. 6, 8. nebránil jim vzíti si hůl..*abadaje tak, čelí hlavně tomu, aby apoštolě nezdržovali
se přípravami na cestu, nýbrž ve svých potřebách důvěřo
vali v prozřetelnost Boží. ,

11. t. j. Pte'te se, kdo jest svou pověsti dobrou hoden

toho, abyste yli u něho pohostínu a rozšiřovali z jehodomu me učení. U toho pa ', o jehož hodnosti se dovíte,
zůstaňte, dokavad z města toho neodejdete do jiného. th
tedy nabízel vám někdo ohostinstvi lepši, nepřechazejte
k němu, aby se nezdálo, e vám více záleží na vlastním
pohodlí, než na kázání evangelia & spase duší.

12—13. Pozdravení „pokoj tobě, pokoj vám“ a pod. bylo
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„Pokoj domu tomuto“ 13. A bude-li dům ten beden,
přijde pokoj váš na něj; akli nebude hoden, pokoj
váš vrátí se k vám. 14. A kdokoli ne řijme vás a ne
poslecbne řečí vašich, tu vycházejíce z omu neb města,
vyrazte prach z nohou svých. 15. Amen pravím vam,
lehčeji bude zemi sodomské a gomorské v den soudný,
než městu tomu.

16._„l-llejá posílám vás jako ovce mezi vlk r; budte
tedy opatrní jako hadové a prostí jako holu ice. 17.
Ale mějte se na pozoru před lidmi; neboť budou vás
vydávati soudům gi bičovati vás budou ve svých syna—
gogách; 18. ipřed vladaře a krále budete vodění pro
mne na svědectví jim a pohanům. 19. Když však vy
dají vas, nestarejte se, kterak aneb co byste mluvili;

užídův pouhou formulí zdvořilostní; v ústech apoštolů však
mělo byti účinným vyprošováním Božího požehnání a Božích
milostí pro toho, kdo by 'ich byl hoden. Aby však apoštola
nepřišli do rozpaků, mají-li komu oním ozdravením milostí
Božích vyprošovati, nevědouce, zdali jic “est hoden, přiči—
nuje slova: pakli nebude hoden, pokoj váš vrátí se k "vám,
t. ]. bude to tak, jakobyste onoho pozdraven! nebyli vyslovili,
člověk onen nebude účasten pokoje a dobra, kterého byste
mu vyprošovali svym pozdravenirn.

14. Vyrazte prach jakob poskvrněna byla půda 'eho
a to na znamení, že jakožto ne íodní, nebudou účastní b aha
messianskeho. '

16-42. V této části dáva Pan Ježiš návod, který se vzta
huje hlavně k budoucímu světovému posláni jejich, jež
jun nastane, až vstoupí na nebesa. Upozorňuje je na ne
bezgečenství a pronásledování, jež jim nastanou od židův: po anů (v. 16—18)a jež také proti jiným vyznavačům jeho vy
puknou tou měrou, že budou lide v sle ém fanatismu vy
J_avatina smrt i nejbližší příbuzné své jediné proto, že budou
hristovymi ctiteli (21—28),těšil je zaslíbeníni omocí Ducha
svateho (19—20)a poukázanim k vlastnímu pří ladu (24—27)
k božské prozřetelnosti (28—81) a k věčné odměně (32—42).

16. Opatrnymi maji býti, aby se nevydávali zbytečně v ne

bezgečenstvi smrti, prostými (s trestnými) pak, aby z obavypře nebez ečenstvírn nezaued avali svého úřadu.
_17—18. oudůín t. židovským (řecky „synedria“) budou

vas dávati 'ako rouhače &rušitele náboženství; před vladaře
a krá. e t. po ianské postavi vás jako lidí statu nebezpečné.
a to pro mne, t. j. proto, že jste moii učenicí a rné učení
budete vyznávatí a kazati.
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budet vám dáno v onu hodinu. co máte mluViti, 20
nebot ne vy to jste, kteří mluvíte. nýbrž Duch Otce
vašeho, jenž mluví ve vás. 21. Vvdá pak bratr bratr.-t
na smrt a otec syna, &povstanou dítky proti rodičum
& budou je zabíjetí. 22._A budete v nenávistí u všech
pro jméno mé: kdo však vvtrvá až do konce, to..
spasen bude. 23. Když pak budou vás pronásledovali
v městě tomto, utecte do jiného. Amen pravím vám.
vv nebudete u konce se všemi městy israelsky'mí, až
přijde Syn člověka 24. Není učeník nad mistra. ani
služebník nad pána sveho. 25. Dosti jest učeníku, aby
byl jako mistr jeho. a. služebníku, jako pán jeho.
Jestliže hospodáře nazvali Beelzebuhem. čím spíše do
mácí jeho? 26. Nebojte se jich tedy. neboť nic není
skryto. co nebude odkryto, & nic tajne. co nebude
zvčdčno. 27. Co vám pravím ve tmách. povězte na
světle, a co slyšíte v ucho. hlásejte na střechách.
28. A__nebojtese těch, kteří zabíjejí tělo, duše však za—
iti nemohou, ale bojte se spíše toho, jenž může duši

í tělo zatratiti do pekla. 29. Zdaliž neprodávají dvou
vrabců za penízek? a nes adne ?. nich ani jeden na
zem bez Otce vašeho. 30. ___líševšak i vlasy na hlavě

21. Sv. Lucie vydána na smrt od vlastního syna, sv. Her
menegild od vlastního otce, taktéž sv. Barbora, sv. Vít.

_23. V ' nebudete ukonee . . t. j. ani vv ani vaši nástupci
nepřive ou všech židů ke křesťanství do té doby, kdy ja
příjdu k soudu.

25. Beelzebub neb Beelzebul jest jméno pohanského bůžka
fenického (akkaronského). Žíde nazývali tak knížete duchů
zlých. Nazvavše tak i Krista, jenž sám sebe přirovnává ]: hu—

podáří, tím ve svém odporu proti němu označili jej jako
člověka, nejhoršího, s ďáblem spolčem':ho, & tal—:potupíh jej
CO nejvnee.

26. t. j. jako nic není tak ve skrytu a v tajnosti, aby to
nepřišlo někdy najevo, tak nezůstanu skryta ani vaše ne
vina ani nepravost těch, kteří vás budou pronásledovali,
nýbrž bude svým časem zjevena (a to již při šiř-eníse evan
gelia, zvláště pak při soudu posledním).

"' ve tmách av ucho znamenátotéžcov soukromí.co..
na světle a na střechách totéžco veřejně.

29. Za. penízek, v řečtině í latině as, t. j. peníz, který
platil asíóhaléřů. Bez Otce vašeho, t. j. bez vůle neb
depiištčni Božího.
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jsou všecky sečteny. 31. Nebojte se tedy; dražší jste
nad mnoho vrabců. 32. Každý tedy, kdo' mě vyzná
před lidmi, toho vyznam i já. před Otcem svym, jenž
_iPstv nebesích. 33. Kdo by však mě zapřel před lidmi,
toho zapru ijá před Otcem svy'm, jenž jest v nebesích.

34. Nedomnivejte se, že jsem přišel uvést pokoj na
svět: nepřišel jsem uvést pokoj, nýbrž meč. 35. Přišel
jsem zajisté, abych rozdvojil člověka proti otci jeho
a dceru proti matce jeji a nevěstu proti tch 'ni jeji,
3G. a nepřátelé člověka jsou domácí jeho. 37. (do mi
luje otce neb matku více než mne, není mne hoden, a
k o miluje syna neb dceru více než mne, neni mne
hoden. 38. A kdo nebóře kříže svého a nenásleduje nine,

31. Dražší jste . . čím spíše tedy bude Bůh opatrovali vás.
_32. t. j. kdo nejen ve svém nitru ve mne jakožto Vyku—

pitele a Syna Božího věří. nýbrž trvajc se mnou ve spojení
(Boží milosti) tuto víru též slovy i skutk (zachováním meho
učení) vyznává veřejně (i v čas pronásle ování), toho uznám
v den soudu za svého učenika a jako takového věčným
blahem odměním.

:tzt.toho i já zn'pru t. j. neuznám ho za svého učeníka
& na věky jej zavrhuu.
_:tt—als. hristus Pán přišel ovšem na svět pro všecky

lidi, ro všecky také trpěl, tak že všichni mohou miru du
ševní 10 a spásy věčně dojití. Poněvadž však všichni lidé
nechtěli a nechtějí v Krista uvěřiti & se ho držeti, nastam
pu příchodě Kristově jisté rozlišování duchů či rozdělování
se lidstva dle toho, zda v Krista uvěřili a se ho drželi, UVD—
prnti němu se stavěli, a poněvadž Bůh nechtěl svobody člo—
veka rušíti &tedy ani nutití jej, aby se Krista přidržel, sou
viselo rozlišování ono s příchodem Kristovým na svět nutně.
takže Kristus chtěje, aby učení jeho po světě se šířilo, tím.
již zcela nutně také ono rozlišování připouštěl. A právě
s hledem k této nutné souvislosti s Kristovým příchodem
na svět pravi Pán Ježíš: Nedomnívejte se atd., tedy ve
smyslu tomto: Nemyslete, že nyní po mém říchodě na svět
nastane ua zemí mezi lidmi pokoj; tomu tal: nebude' neboť
s příchodem mym na svět souvisí nutně. aby povstalo & až
do konce světa trvalo jisté rozlišování duchu dle toho, zda
ve mne kdo uvěří neb ne, a rozlišování to bude se dítí
mnohdy s takovou rudkostí, že lidé ve slepém íanatismu
i'ovstauou ne řátels y iproti nejbližším příbuzným svým
pouze proto, e ve mne uvěří a. mne se přídi-ží.

37—33.Uzká jest áska mezi rodiči &.ditkami, ale užší.
ta, která jest mezi vůrcem a. tvorem, mezi Vykupitclem a.
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není mne hoden. 39. Kdo nalezne život svůj, ztratí jej,
a kdo _ztratí život svůj pro „mne, nalezne jej. 40. l do
vás přijímá, mne přijímá, a.kdo mne při'ímá., příjímá
toho, který mě poslal. 41. Kdo přijím proroka ve
jménu roroka, obdrží odplatu proroka, a kdo přijímá
sprave 'vého ve jménu spravedlivého. obdrží odplatu
spravedlivého. 42. A kdokoli by podal pití jednomu
z maličkých těchto čiší vody studené toliko ve jménu
učem'ka, amen pravím vám, neztratí odplatgr své.

KAPITOLA 11.

1. I stalo se, když dokončil Ježíš přikázání dvanácti
učeníkům svým. že odešel odtud, abyr učil a-kázal
v městech jejich.

Poselství Jana Křtitele, v., 2—19.

2. Jan pak uslyšev ve vězení () skutcích Kristovým,
poslal dva z učeníků svých 3. a řekla jemu: l'y-li js:

vvkoupencem. Kdo by ted k vůli rodičům neb ditkám pin-
rušil pásku s Bohem a rístem, jmenovitě tím, že by ho
zapřel, od své víry v něho odpadnnl, není hoden věčného
s ním „spojení v nebi, rovněž ani ten, kdo by nebyl hotov
pro něho snášeti kříž, t. j. jakekoli utrpení neb potupu.

39. (Luk. 9, 24, Jan 12, 25) t.. j, kdo zachová život. svůj
časný v čas j.vronásledovaní a útrap tim, že zapře mne,
ztratí život věčně blažený, a kdeztratí životsvůjčasný
proto, že mne neohroženě vyznává, nalezne život-věčný
(sv. mučenici).

41. t. j. kdo přijímá. proroka proto, že jest prorok a to
tím, že mu řispiva k výživě a podporuje, aby mohl konati
úřad svůj, o drží odměnu takovou, jaká přísluší rorokn.

42. jednomu z maličkých těchto, t. j. z apoštolu v a vubec
?. lilasatelů učení Kristova. Nezůstane bez odměny ani nej
menší služba, kterou kdo prokáže některému z nich proto,

' že 'est učeníkem Páně.
d 11, 2—12, 50 líčí sv. Matouš, kterak Pán Ježíš položil

první základy ke svému království b) tím, že potvrdív n priežitosti Janova poselství vykupítelskou důstojnost. svou,
ukázal na vratkost a nevnímavost lidu a stále rostoucí odpor
íariseův, a tak i na překážky, na které narazí království jeho

při svémJ_mčátku i šíření so.2—19. iz Luk. 7, 19—35. 0 vazbě Janově viz Mat. 14, 3—5.
3. t.j. Jsi zaslíbený Vyku ital, či nejsi? Otázku tuto učinil

Jan skrze učeníkv své níkoi pro sebe, jakoby snad sám byl
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ten, který přijíti má, či—lijiného čekáme? 4. A odpo
vídaje Ježíš, řekl jim: Jděte a zvěstujte Janovi, co jste
slýšeli aviděli: 5. sle ividí, kulhavi chodí, malomocni
se očišťují, hluší slyší, mrtví vstáva'í z mrtvých, chu—
dým zvěstuje se evangelium, 6. a lahoslavený jest,
kdo nebude horšiti se nade mnou. 7. Když pak oni
odcházeli, očal Ježíš mluviti k zástupům o Janovi:
Co jste '.na poušť vidět? třtinu-li větrem se klá
tíci'! 8. Ae co jste výšli vidět? člověka-li měkkým
rouchem oděného? Aj ti, kteří měkká roucha nosí,
v domech královských jsou. 9. Ale co jste vyšli vi'dět?
Proroka—li?Zajisté; pravím vám, i více než proroka;
10. neboť tento jest, o němž jest psáno: Aj ja posilám
anděla svého před tváří tvou, kterýž připraví cestu_

u adnul v pochybnost o Výkulpitelské důstojnosti Ježíšově ah edal poučení otom, n brž vůliučeníkům svým a židům ,
ostatním, jež přál si po outi aby uvěřili v Ježíše jakožto
Výkupítele. Chtělt přímou otázkou onou dáti příležitost Panu
Ježíši, aby prohlásil se veřejně & zřejmě za Výku itele za
slíhcného, mysle, že potom ručenici &jiní tim spi e přidrži
se ho, byt' mu byli dosud odpírali. Konal tak i ve vězení
ukol svůj jako předchůdce Paně, aby přiváděl k němu lid.

1—6.&otázce dane neodpověděl Pán ežíš Eřímo, nýbrž ne
přímo,tím totiž, že poukáza kzázrakům,zníc ž některé rávěýli viděli, o jiných ak, 'ako o vzkříšení mládence aim
skóho, od jiných se ově ěli. Učinil tak proto, oněvadž
věděl, žezmiiže u nich více svědectví, jež vvdáva' mu 'eho
skutky, než bv zmohlo pouhé rohlášení, že jest Vý u ite cm.
Poukazal však k oněm zazra ům skoro týmiž slovy, terýmí
byl druhdy Isaiaš předpovídal o budoucím Výkupíteli, i dal
tak zcela zřejmě na jevo, že jest oním Výkupitelem, o kterém
byl lsaiáš (61, 1) prorokoval.

6. t. . kdo z mé chudob a z mého utrpení nevezme při

či'lill'l ý ve mne jako Vy npítclc nevěřil neb v té víře sev: a .

7. t. '. šli jste snad proto na-poušt kJanovi, že jste chtělividěti č ověka povahý vratké a nestálé? Zajiste nikoli; neboť
jste věděli, že Jan jest povaha pevná a neohrožená.

8. t. j. či vyšli jste snad proto tam, že jste chtěli viděti
člověka zženštilého, rozrnařileho? Ani to ne ; neboť bylo vám
známo, že Jan vede život velmi přísný a prostý.

9—11.t. j. Vy jste vyšli k Janovi na poušť proto, že jste
ho měli za proroka. A v tom měli jste pravdu; Jan jest ro
fok, ano více než prorok, neboť on jest předchůdce Vy u
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tvou před tebou. ll. Amen, pravím vám. nepovstnl
mezi zrozenci ženskými větši nad Jana. Křtitele; kdo
však menším jest v království nebeském, větším jest
než on. 12. Ale ode dnů Jana Křtitele až dosud km
lovstvi nebeské násilí trpí, &ti, kteří násilí činí, uchvu
cuji je. 13. Všickní proroci totiž i zákon prorokovali až

pitelův, který byl předpovčdčn od Malachiáše (3, 1) slovy: .
Aj já posilám atd. (Mat. 11, 10. Mark. 1, 2.) A já pravím
vám, že co do důstojnosti úřadu uopovstul v Starém Zákoně
větší muž nad Jana Křtitele; neboť proroci, jejichž úrad byl
nad 'iní': důstojný,prorokovali toliko a jen jako z dáli uku
zovai ke mně, k \'ykupitelí, Jun však sám byl prorokovun
& nikoli z dáli, nýbrž z blízka ukázal prstem na mne jakožto
na Vykupitele u Beránku Božího, jenž snímá hříchy sveta.
Nicméně, ar'—.tak velikým jest Juu svym úřadem, že ve Sta
rém Zákoně nemá v sobě rovného mezi syny lidskými, přeceiten, kdo menší jest v království nebeskem, čikdo
menší úřnd neb menší důstojnost zastávat v církvi, větši
jest co do úřadu než on. NeboťNovyZákon jest nesmírné
vyvyšeu nad Zákon Stary. -—Tok pochválil Pan Ježiš Jan.-t
pro jeho pevnou povahu, přísný život &přednost přede vši-mi

rorokv &ukázal, že Zákon Noví-'nesmírně vyuikn nad Zákon
btarý. 'Učinil to jednak proto, abv předešel podezření u lidu,
že snad také Jan upudnul v pochybnost o v 'kupitelske dů
stojnosti jeho, jednak, o to předem, ob' po al výtku záko—
níkům & furiseum & těm, kteří neuvěřili v neho, ač vydal
o něm svědectví Sám Jan. kterehož oni uznávali za po
slanee Božího & k němu jako ku proroku vyšli na poušť.
Zároveň však chtel tím povzbuditi lid, aby, vida. přednost
království Kristova před zřízením stnrozákonním, hotov byl
vstoupili do něho.

12. Slova tato vykládají se obyčejně-v ten rozum, že člo
věk musi řičiniti a přemáhati se, chce-li přijiti do králov
ství nebeského, &jen ten, kdo přičiiiuje se, tam příjde. \'ice
však srovnává se i s vyžnumem slovu násilí, jmenovité
řeckého biadzein BLÚCGL'V),jakož i se souvislostí (že totiž
Pán Ježiš činí zvlaštč v části následující výtky židům pro
jejich tvrdošíjnost & odpor), ten výklad, ktery ona slovu po
'i1ná ve sm 'slu nepřátelském takto: Proti království ne
reskému (cir vi) činí se útoky, vystupuje se nepřátelsky, &

ti, kteří útočí proti němu, nejen sami do něho nevstupují,
nýbrž berou 'e ijinym, zdržujiee je, aby do něho nevstoupili.

18. t.j. . L'iry anou, který prorokoval o Kristu a jeho
království, 'akožto o něčem budoucím, končí se Janem, který
ukázal na. ('ykupitele již přítomného &na království jeho
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do Jana; 14. a vhcele-li pi'ijlnouti, on jest Elias. který
nm pi'ijiti. 15. Kdo má uší k slyšení, slyš. 16. Komu však
pi'ípodohním pokolení toto? Podobno jest clllapcfun
sedíeím na náměstí, kteří volajíce k_s_oudruhům, 17.
rikaji: „Pískalí jsme vám, a netančlh jste; _naříkah.
_ISlllc,a nekvíleli jste.“ 18. Neboť přišel Jan, art_Inejedu
am nepije. a říkají „Má zlého ducha“. 19. Přišel Syn
člověka.jedn. ipiie, &pravi: „l'lle, člověk žrout & ijan
_vína,pritel celníkův a hříšníků“ Avšak ospraved něna
jest moudrost od synů svých. _

20. Tehdy poeal vytýkati městům, v nichž se událo
nejvíce. divů jeho, ze nečinili pokání: 21. Běda tob.-.
lwrozaim. bědatobě. Betsaído! Neboť kdyby v Tyru a
Sidonu byly udály se divy, které děly se ve vás, byli
by davno v žini a popeli učinili pokání. 22. Avšak pra—

jako něco, co již nastavalo. Kristus Pán bud vysvětluje jimi .proč teprve od doby Janovy lze do království Božího (do c rkve
a skrze ní do nebe) příjítí (proto, poněvadž ho dřívenebylo..

aneb upozornnje, že Cližod počátku jeho vystupovalo se proti.němu nepřátelsky (o zákoníkův a l'ariseů).
„ll. t. j. c_zhmrte-lito uznati, Jan jest Eliáš, který dle

Malach. 4, !) ma prijiti před příchodem \'ykupítelovým, ne
síce co do osoby, nýbrž co do způsobu života a co do ducha
í moci, s kterými vystupuje.
' 16—19. (Jiní další výtku židům pro jejich tvrdošíjnost.
Přirovnava je k chlapcům rozmarným a svehlavým kterí
nijak neda'i si říci a zůstavajíce ve své pošetílostí zlobí se
při svých íraeh, když jiní nejsou jím po vůlí. Nedaliť se
židé polmoutí ku pokání ani přísným životem Jana Křtitele,
který nepožival chleba ani vína (Luk. 7, 33), nýbrž jen ko—
bylk lesní a med (Mat. 3, 4), ani dobrotivosti Kristovou,
kter v té příčině vedl si podobné jako jiní lidé. Avšak ti.
kdo v pravdě moudří jsou, poznávají & uznávají moudrou
jednám Janova i Kristova, dobře nahlíže'iep, že v jednaní
jejich, v jednání přísném &dobrotivém zau'nutyjsou všecky
možní- způsoby, kterých Bůh užívá. k nápravě židů.

22. Knmzaim a Bethsaida bčla města galíltígská při se—verním břehujezera Genesarets ého, nedaleko alarnamna.
Tyrus (nyně'ši Sur) a Sidon (nyní Saída) byla ohanskal
mesta l'nínielcá, proslula obchodem, průmyslem, bo &tSlNllllL
ale i kleslostí mravní, pro kterou jim roroci nejednou hru
zili tresty Božími. S nimi naloží B'í ří soudu mírněji.
než s městy oněmi (t. j. s obyvateli oněc měst), poněvadž
nedostalo se jim takoveho poznání Boha a tolik milosti, jako
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vim_vám: Tyru a Sidonu bude lehěeji v den soudný
nežli vám. 23. A ty Kafarnaume, zda budeš povýšen
až do nebe? Až do propasti sejdeš; nebot kdyby v 80—
domě byly udály se divy, které děly se v tobě, byla
by zůstala až podnes. 24. Avšak ravirn vám: zemi
sodomské bude lebčeji v den sou ný nežli tobě.
Pán Ježiš velebí Boha Otce a volá. k sobě lidstvo sklíčené,

v. 25—30 

25. V tom čase promluviv Ježíš řekl: Velebím tebe,
Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před

obyvatelům řešených měst galilejských, kteří přes to, že
meli zákon zjevený i proroctví &že Pan Ježiš u nich pů

sobil a četnými zázraky božské poslání svě dokazoval, neuvěřílí v něho jako ve 'ykupitele.
_ 23. t. j. Myslíte, anarnaumité, že dostane se vám vetší

_ještě slavící: většího povýšení, než se vám dostalo tím, žejsem měs vaše vyvolil za vychodiště galilejské činnosti
své a v něm tolik zázraků vykonal? Nestane se to, ale bu
dete úplně pokoření a přijdete v zapomenutí. — Kterak se
se to vyplnilo, patrno z toho, že z Kafarnauma zbyly jen
zříceniny, a neví se zcela jistě ani, které to jsou, zda zři—
ceniny zvané Tell-Hum na severozápadním konci jezera Gene

saretského, aneb. jag někteří mysli sotva správně, zříceninzvané Chan i\linje. e Pán Ježiš nekázal a nečinil zázrak
také v'l'yrn aSidonu, ač věděl,že by obyvateléje'ich byli činili
pokání, toho říčina byla jednak v tom, že po e daných za
slíbení byl pes an toliko k národu israelskemu, aby odtud ři
šla spása k jiným národům, jednak vtom, že Bůh v udi ení
darů svých jest zcela svoboden a nikomu nečiní křivdy,
udělí-li někomu více milosti než jinému, a to tím méně, po
něvadž každému (i Tyrským a Sidonským) dával a dává tolik
milostí, kolik stačí aby mohl býti spasen, užije-lí jich.

25—26 srovn. L . 10, 21—22. _ 
25. Moudrými &.opatrnými mini Pán Ježíš ty, kteří spo

léhajice a pěšni jsouce na vlastní moudrost & opatrnostsvětskou, ch ji dosíci blaha způsobem, jejž sami uznali za
dobrý, a proto vidonce, že Pán Ježíš názorům jejich nevy
hovuje, 'emu i učení 'eho a tím i milosti Boží odpirag'í, ja—kými byli fariseové s oro všickní. Maličkými mini y bdí

rosté a neučené neb i za takové pokládané, kteří uznáva—
_jice v pokoře svoji nedostatečnost v příčině spasy, dychtilí
po pomoci Boží a nvěřivše v Krista jako Vykupítelc, učení

_jeho přijali. Před oněmi skryl Bůh Včt'i týkající setu-i
stovy osoby a jeho poměru k Bohu i k dílu \'ykupitelskemu,
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mrídrými a epalrn'mi a zjevil jsi je maličkým: 26.
am. Otče, že tak z 'bilo se tobě. 27. Všecko jest mí
dano od Otce mého, & nikdo nezná Syna leč Otec.
amž kdo zná Otce leč Syn, a komu by chtěl Syn zje
Vlll: 28. Pojďte ke mně všickni, kteří se lopotíte a jste
obtížemi,a já vás občerstvím. 29. Vezměte jho mě na
sebe a učte se ode mne, neboť jsem tích a pokorný
srdcem: a naleznete pokoj duším svým ; . neboť jho
mé jest sladké a břímě mé jest lehké.

KAPITOLA 12.
Ape-štole trhají v sobotu klasy. 12, 1—8.

]. nnoho času šel Ježíš \' sobotu obilím; učenici pak

posice přímo, ani ve smyslu vlastním, nýbrž tak, že pro
J_[tjlcll_ychu a odpor, kterým milosti jeho odplrali, nedal
jím míoslí vetších. kterými by odpor jejich zlomil, a tak
ponechal je v duševní zaslepenosti a neznalosti věcí ke

spase potřebných. Těmto (maličkim prostým a pokorn )?levíl je. pohnuv je milostí svou, a v v Krista uvěřili &u ení
.l'fht) přijali. V tomto řízení božske prozřetelnosti jeví se
zvlastni měrou božská láska i spravedlnost, a za to velebí
l'un Ježíš (jako Bohočlověk) Boha Otce k našemu poučení.

26. Po slově „ano“ přimyslíti jest slova ,velebím te'.

_ 27. Vysvětluje, které věci pted moudrěfmi jsou skryty, ma—líčkým však se zjevují, tv totiž, že v . rístu Ježíši jest ve
škerá moc i moudrost. a že 'edinč skrze něho lze dojíti
: pravého oznaní Boha a jeho vůle iblaženosti. Praví:
Všecky v ei . . . t. j. všecko, i božskou podstatu a božské
poznani í božskou moc mám od Boha Otce odvěkým z 10
zením. A žádný nezná totiž dokonale... Otce, ee
Syn . . . Musí tedy uvňříti ve mne, vtěleného Syna Božího,

& přiliníouti mé učení, kdo chce náležitě poznati Boha Otce& \'ůi jeho.

28—30.Poněvadž jedině skrze Krista lze dojití slpas ', zvek sobě všecky, kteří lopotíce se, umdlevají zvlaste íle aním
Pravdy ve vecech spásy a obtížení jsou různými strastmi,
jun.—nevitebřemenem hříchů. On občerství 'e zvlaště sdělením

l'ravdřr, odpuštěnim hříehův & udělením oží milosti i blaha\'ůřné 10. Jest sice i jeho jho — povinnosti, které ukládá ——
břemenem samo o sobě těžkým, ale ono stává. se lehkým
jeho milosti a zaslíbenou odměnou.

12, 1—8. Srovn. Mark. 2, 28—28, Luk. 6, 1—-5.
__1. Obilim t. j. cestou, která vedla obilím již dozráva
]l'flm. Učeníeí mujice hlad, trhali klasy a vvmínajíce je ru
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jeho, jsouce lační, počali trhati klasy a jistí. 2. Ale
fariseové uzřevše to, řekli jemu: Hle učeníci tvoji činí,
co není dovoleno činit v sobotu. 3. On však řekl jím:

'Nelčetlí jste', co učinil David, když zlačněl. i ti, kteří' yi s nim? 4. Kterak vešel do domu Božího &jedl
chleby předkladné, jichž nebylo dovoleno jemu jisti
.aní těm, kteří byli s ním, leč jedině kněžím? 5. Aneb
nečeíli jste v Zákoně, že o sobotách kněží ve chrámě
sobotu znesvěcují a jsou bez viny? 6. Pravím však vám,
.že tuto větší jest než chrám. ?. Kdybyste věděli, co to

kama, jedlí, nebot Zákon i\loižíšův dovoloval lačnym utrh—
-nouti Sl i na cizím tolik klasů, kolika bylo třeba k zahnáni
hladu. (5. Mo'ž. 23, 25).

2. Vyklíidaít' příkaz o svěcení soboty (2. Moiž. 20, 10)
“tak úzce že měli za nmlovoleně trhati v sobotu klasy k utí
-šeni hladu. Výtkou svojí mířili ovšem na. Krista samého, že
nebránil apoštolům trlíatí. Pán Ježíš však zastal se apoštolů,
ííkázav na příkladech, že t'ariseově nes wavně vykládají
předpis o svěcení soboty, a prohlasív, že ja 'ožto Pán soboty
má moc rozhodovatí o sehotě a jejím svěcení.

3—4. David utikaje před Saulem, přišel do Nobe, kde
zbyl svatostánek. a maje hlad, žádal velekněze Achímeleeha
za 5 chlebů neb vůbec něco k jídlu. Velekněz neměl leč
--chleby předkladné (posvátné), t. j. ony chleby nekvašené,
počtem 12, které každou sobotu kladly se ve svatyní na stůl
zlatem obložený, jakožto obět dvanácti pokolení israelských
.la jako předobraz nejsvětější svátosti). Každou sobotu vy
měňovaly se za jiné a směly byti požíty jedině od kněží
a to v předsíni stánku. Dal mu tedy tyto, a to i pro 'eho

:průvodee, kteří čekali v úkrytu. A přece nečiní se proto nikdo
v Pismě sv. vvtka ani veleknězí ani Davidovi. Cim méně

tedy. ukazuje Pán Ježiš, jsou pokárání hodni mojí učenicí,
když konají v sobotu práci tak nepatrnou, ato ve věci.

'o níž nemluvi zákon zjevný, nýbrž jen pochybný vyklad váš?
:). Zabijeji totiž zvířata obětní a konají ve chrámě ještě

jiné práce i těžké, při obětování potřebně, kterymi jinak
.znesvěcuje se sobota. &'jsou přece bez hříchu, poněvadž to
konají ve službě Boží. Čím spíše ledy jsou bez viny učenicí

“moji, kteří konají tuto rácí tak malou ve službě mě?
6. Při těch slovech u 'ázal nepochybně na sebe jakožto na

na toho, 'enž jest nekonečně větší než chrám. .
7. t. j. kdybyste věděli, co znamenají slova proroka Oseáše

(6, 6) „Milosrdenství chci &ne obětí," že totiž Bůh tak roz
'-hodněvyžaduje u člověka milosrdenství, že bez něho ani obětí
nejsou mu mdé, nikdy byste nebyli odsoudili nevinných.
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jest „Milosrdenstvi chci a. ne oběti“, nebyli byste od
soudili nevinných. 8. Pánem zajisté jest Syn člověku
! soboty.

Člověk s uschlou rukou. Kristova mírnost. v. 9—21.

9. A odebrav se odtud, přišel do jejich synagogu.
A hle, byl tu člověk s uschlou rukou. 10. I otázuli se
ho i'kouce: „Dovoleno-li v sobotu uzdravovati? uby
jej obžalovuli. 11. On puk řekl jim: „Který z vás jest
člověk. jenž bude míti ovci jednu a., upadne-li inu
tuto v sobotu do jámy, ncchopí u nevytáhno jí? 12.
tlc lepší jest človek než ovce! Jest tedy dovoleno
v sobotu dobře činiti.“ 13. Tu řekl onomu člověku:
.,Vztáhni ruku svou.“ Ivztáhnul, &učiněno.jest zdra'n'u
jako druhá. 14. Vyšedše puk l'uríseové, vešli v rudu
proti němu, kterak by jej zuhubili.

15. Ježíš pak seznav to, odebral se odtud; & šli za
ním mnozí. i uzdravil je všecky 16. a přikázal jim,
aby ho nerozhlašovuli, 17. by se naplnilo, co bylo po
vedene skrze proroka Isuiáše slovy: 18. „Aj služebník
můj, kterého jsem vyvolil, miláček můj, v němž v.n
líbilu si duše má. Dám ducha svého na něj, a bude
zvěstovati soud národům. 19. Nebude se luiduti uni
kí'ičeti, aniž uslyší kdo na ulicích hlas jeho. 20. Třtiny
nalomené nedolomí u knotu doutnajícího neuhasí, už
přivede soud k vítězství; 21. a ve jménu jeho budou
donl'uti národovéř

s. Může tedy rozhodovati o sobotč, ízrušiti příkaz o klidu
sobotním (jakož skutečně se stalo již v době apoštolské,
kdy misto soboty byla ustanovena neděle za den sváteční).

:!—1i-. viz Mark. 3, 1—6; Luk. 6, 6—11.
16. aby totiž nerozhlušovuli (prozatim) o něm že byli

uzdravení od něho. Neb'ot ve sve mírnosti nechtči uni roz
čilovnti lid k bouřím nakloněný. jenž mvsle, že Vykupitc-l
lmdesvůtsk"'|n panovníkem, byl by jej chtěl us n'ohlásiti za
krále proti Římanům, uni myp'rntelům podnět davuti kzlosti
větši, :: to tim méně, poněvadž čelil taka'- k tomu, aby, jak
di sv. Matouš. naplnilo se proroctví lsuiušovo svrchu nikoli
doslovně uvedené, kterým se mimo jiné [xi—odpovídá,že \"v
kupitcl bude povahy ticho u mirne.

20. už přivede soud k vítězství, t.j. dokud ne;:jc-dná.
vitězství evangelií SVC—lnu,zlé zuvrhna, dobré pak v Život
Věčný uvedu..
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Uzdravení člověka posedlého. Zloba fariseův. v. 22—87.
22. Tehdy přivedli k němu posedlého, jenž byl slepy a

němý, a uzdravil jej, takže mluvil & viděl. 23. I žasli
vsickni zástupové a pravili: Neni-liž tento syn Davidův?

24. Fariseové však uslyševše to, řekli: Tento nevymítáduchů zly'ch leč v Bee zebubu, náčelníku duchů zlých.
25. Ale Ježíš znaje myšleni jejich, řekl jim: Každé
království proti sobě rozdělené zpustne, akaždé město
neb dům proti sobě rozdělený neostoji. 26. A jestli satan
satana vymitá, proti sobě rozdělen jest; kterak tedy
osloji království jeho? 27. A vymitám-li já. duchy zlé
v Beelzebubu, v kom vymitají je synové vaši? Protož
sni budou soudci vašimi. 28. Pakli já Duchem Božím
vymitám duch\r zlé, tož přišlo k vám království Boží.
29. Aneb kterak může někdo vejiti do domu silákova
a pobrati jeho nářadí, leč prve sváže siláka? A potom
oloupi dům jeho. 30. Kdo není se mnou, proti mně

17. 22—37. Viz Luk. 11, 1+—26.
23. Syn Davidův t. j. Vykupitel, jenž jako člověk měl

vyjití z potomků Davidových.
24. Nemohouce popřiti zazrak, chtěli ve svém odporu proti

Kristu seslabiti aleSpOň dojem jeho; proto přičitali 'ej moci
ďábelske tvrdíce, že jej Pán Ježiš učinil v Beelze ubu či
ve spojení se satanem.

25—27. Zcela mírně ukazuje, jak nesmyslné jest jejich
tvrzení, ježto satan není tak ošetily, aby vymilaje duchy
zlé neb Pomáhnje k tomu, sam proti sobě působil a mocsvou ses aboval, a ježto fariseové sami uči syny t. j. žáky
své, že duchové zli mohou býtivymítáni pouze moci božskou,
tak že oni (jejich učenici) sami usvědčí je, že mluví proti
svému přesvědčeni tvrdice, že on (Ježíš) ve Spolku se sa
tunem vymítá zlé duchy.

28. t. ]. Vymítám tedy duchy zlé nikoli ve spojení s ďá
blem, nýbrž moci božskou, a to budiž vam znamením, že
přiblížilo se království messianské, ja že jsem Vykupitelem,
moc dáblova pak že jest zlomena.

29. Přirovnavaje satana k silaku, svět k domu a lidstvo
vůbec, posedlé pak zvlášť k nářadi, ukazuje, že vymitaje
duchy zlé & převaděje lidi od neřesti ke ctnosti a do km—
lovství Božího, jeví se byti silnějším nad ďábla, vítězem nad
ním a tedy i zaslíbenym \'ykupitelem.

30.t. j. oněvadž Pán Ježíš. ukazal se již Vykupitelem, skrze
něhož je ině lze dojíti spásy, nelze nikomu bez viny zů
sla-„valina vahách, má.-li se ho přidržeti neb ne, ani nelze



šest, a kdo neslu'omažduje se mnou, rozptyluje. 31.roto-pravím vám: \'šelíký hřích, i rouhání, odpustí
se lidem, ale rouhání proti Duchu neodpustí se. 32.
A .kdo by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu od
puštěno,kdo by však mluvil proti Duchu sv., nebude mu
odpuštěno ani v tomto věku ani v budoucím. 33. Bud
učiňtestrom dobrým a ovoce jeho dobr'm, aneb učiňte
strom špatným a ovoce jeho špatným, ne )ot po ovoci po
znává se strom. 34. l'okoleni zmijí, kterak můžete mlu
vítí věcí dobré, jsouce zlí? nebot z hojnosti srdce mluví
ústa. 35. Dobrý člověk vynáší z _okladu dobrého věcí
dobré, a zlý člověk vynáší z pok adu zlého věci špatně.
36. Ale pravím vám: z každěho slova prázdného, ktere

' lidé promluví, vydají počet v den soudu; 37. nebot ze
'slov svých budeš ospravedlněn, a ze slov svých budeš
odsouzen.

Zákoniei a fariscovč žádají znamení s nebe. v. 38—45.
38. Tu oslovili ho někteří ze zákoníkův a faríseů

—————_.

tu býti lhostejným, ježto již každý jest buď přítelem nebnepřítelem 'e 10.
31—32. \'šecky hříchv byť byly jakkoli veliké, odpouští

“Bůh, ovšem činí-li člověk pokání. Hříchy proti Duchu sv.
však, t. j. hřích , kterými člověk pnznaně pravdě úmyslně
odpírá, neb duc u zlému přičítá takove z'evy, ve kterých
se jeví patrně moc Boží, neodpouští Bů , pokud člověk
v onom stavu trvá, a to nikoli, že by neměl vůle odpustiti,
kdyby člověk činil pokání, nýbrž že takový člověk, trvaje
ve svém hříchu zatvrzele, z pravidla pravého pokání nečiní.

Pravé, že hříchy tz neodpouštějí se ani v budoucím věku,dává.na jevo, že ně 'teré hříchyBožím mílosrdenstvím odpou
štěj-í se na onom světě, hříchy totiž všední či spíše tresty
za ně, které by měl kdo trpěti v očistci. '

_ 32—34. Aby ukázal, že spravedlivý soud vyslovil o faríseich pravě, že jednání jejich jest lOdIlOtrestů věčných,
odhaluje zvrhlou jejich povahu v ten způsob: V konate
skutky zlé a stavíte se býti dobrými. To není je naní po
vahy přímé; ukažte se tedy tak, jakými skutečně jste, buď
patrno dobrými, neb patrně zlými, aby vás mohh poznati
take jíní. (Stromem rozumí ted faríseje.) Pravé „kterak
můžete mluvíti dobré, jsouce zi,“ mini ouze nemožnost
mravní, nechce nikterak říCi, že by člově povahy zlé ne
mluvnl a nečinil nikdy nic dobrého, nýbrž že jednání jeho
obyčejně bývá zlé.

Nový Zákon. ]. ' 6 _
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řkouce: Mistře, chceme od tebe viděti znamení. 39. On
pak odpověděv řekl: Pokoleni zlé & cizoložně žádá
znamení, a znamení nebude mu dáno, leč znameni
proroka Jonáše. 40. Jako totiž Jonáš byl v břiše ryby
tří dní a tři noci, tak bude Syn člověka v srdci země
tří dni & tři noci. 41. Mužové ninivetšti povstanou na
soudě s pokolením tímto a odsoudí je, nebot učinili

okání na kázání Jonášovo, a hle, více než Jonáš
-jCSt tuto. 42. Královna jihu povstane na soudě 5 po-'

38—42 viz Luk. 11, 16. 29—32.
38. Vyžadovali znamení, ato, 'ak patrno z Luk. 11,16.,

znamení či zázrak s nebe, nějak' totiž zjev mimořádn',
zázračný na obloze_neh \: ovzduší, kterým by dokázal, e
jest \'Škupitelem. Zádolí toho nikoli že by byli chtěli uvčq.řiti, k yhý jej učinil, nýbrž, jak dí Lukáš (11, 16), pokouše—
]lCOjej. Mysleliť nepochybně, že jim nevyhoví, a to nikoli,
že by nemohl, nýbrž že nebude ehtíti vvhověti (s hledem
k tomu, co se stalo nedávno před tím o slavnosti stánků,
kdy ho chtěli i kamenovati), oni pak že použiji toho, aby
uváděli u lidu v pochybnost jeho moc.a seslabili jeho vážnost.

sun-zo. .Pončvadž Pán Ježiš učinil již tolik zázraků, že
mohli z nich pozuáti, že jest \'vkupitelem, za něhož se vý—
daval, odmítnul žádost 'ejich, a to tím spíše, poněvadž ji
přednesli ze zle vůle. ()d 'ázal je však na své vzkříšení jakožto“
na zázrak. který zvláštní měrou dokazuje o něm, že jest od
Boha po.—lána že prave jest jeho učení. Smrt a vzkříšení .
své nazývá znamením proroka Jonáše pro jich podobnost
s tím, co se dělo sJonášem, jakož sám vysvětluje ve v. 40.
Právě, že bude v srdci země či v hrobě tři dní a tři noci,
“přihlíží ku počítáni lidovému, dle něhož část dne počítá se
za celý den přirozený (den a noc). Byli v hrobě pouze část
pátku, celou sobotu a část.neděle. - Pokolenim eizoložným
nazývá 'e ro je'íchnevěrnosthohu, kterou projeviliodmít—_
nutím ý'upitee od něho poslaněho, jakož sám ukazu'e
v. 41—12. V Písmě sv. totiž představuje se omčr nároca
israelskěho k Bohu pod obrazem manželství a s íledem k tomu
označuje se v něm i nevěrnost k Bohu nezřídka oním vý
razem, kterým se označuje nevěrnost manželská.

41-42. odsoudí je nikoli vyslovením rozsudku, nýbrž
říkladem svým, kterým dokáží, že dali se pohnouti men
ídearv &milostmi, než byly ty, jichž dostalo se židům.

kteří však přes to zůstali v nevěře. Královna 'ihu jest
královna ze “Sáby.Přišlao končin země t. j. z daleka na
pouhou pověst o moudrosti alomounově; uslvševši, uznala j i
(3. Král. 10, 1—10),-čim spíše tedý.mčli židé uznati uče'ni
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kolem'm tímto a odsoudí je, nebot přišla od končin
země aby uslyšela moudrost Šalomounovu, &hle, více
než Šalomoun jest tuto. 43. Když pak duch nečistý
vyjde od člověka, chodí po místech suchých, hleda'e
odpočinutí, a nenalézá. 44. Tu řekne: Navrátim se o
domu svého, odkud jsem vyšel. A přijdu, nalezne jej
prázdný, \'ymctcný a ozdobený. 45. '.Ifujde a vezme
s sebou sedm jiných duchů horších. než jest sám, a
\'cjdouce přebývají tam. Istávají se poslední věci člo
věka toho horšími, než byly první. 'lak bude itomuto
pokolení zlěmu.

Matka a příbuzní Páně, v. 42—50.
46. Když ještě mluvil k zastupům, aj matka i b'atí'i

Kristovo :_i'kali se na jeho slova, ježto on jest nekonečně
Více než Snlomouu i Jonáš.

43—45.Pod obrazem člověka na novo Josedléhn ukazuje
na nešťastný stav, do kterého upadají tí, tcří po tolika nu
losluch a darech odpírají mu víru a poslušnost. Klesnouť
mnohem hlouběji než dřívc a npadnou v trest-Y llí'ís'lčjsí'
ncuěíni-li v (“as rodinní. zaroven uěí tim, že člověk padaje
po učiněném pokání do předešlých hříchů, působí sobě du
scíni stav mnohem horší. .

4-3.po místech suchých (dle řeckého textu: bezvodých)
!. j. pustých. Poněvadž totiž na pouštích jeví se zvlaštm
uni—rouúčinek kletby, kterou Bůh vyslovil nad zemí pro hřích
Adamův, řikazují se \"Písmě sv. pouště obrazně ne'ednou
duchům z i'm za obydlí, ač netvrdí se tim, že by tam dleli
skutečně. Zlý duch nenalézá tam pokoje, poněvadž od ouěil
se od Boha, v němž jedině tvor rozumný, byv pro něho
stvořen, p_okoje může dosíci.

44. do domu svóh 0, do člověka, z něhož byl vy uzen.
lllediť duch zl'r opět zmocniti se, svésti toho, koho 371jižjednou svedl. halezne jej prázdný t. j. opuštěnÝ Od011010
obyvatele jeho, od něhož byl vypuzen, totiž od “Boha či spíše
odjeho milosti, vymetený od ctnosti a ozdobený nú—
klounostmi zlými a vůbec tim, co ducha zlého takřka zve,
aby se tam uhostil. .

'rG.Bratři Pá ně t. j. příbuzní Pána Ježíše, synove to
Alicia(Kleot'áše)a jeho manželky Marie. která byla sestrou.
(Jan. 15, 4D), t.j. 'ak se iodob'a oáavdě. ne sestrou vlastni,
nýbrž příbuznou laminy lMarie. ]Nuzývajít' se v Pismě sv.
zhusta bratr a sestrami také příbuzní, sešvakřeuí, přátelé
1druhové. (A raham nazval Lota bratrem, ač byl jeho strýcem,
ne bratrem.) '

5.



68 Matouš 12, 47—13, 7.

'eho stáli venku, žádajice s ním mluvili. 47. Iřekl mu.
dosi: Hle matka tvá. ibratři tvoji stoji venku, hleda

'ice tebe. 48. On pak odpovídaje tomu, kter'ž mu to
yl pověděl, řekl: “Kdo jest matka má, a kde jsou

bratři moji? 49. A vztáhnuv ruku na své učenikv,
řekl: Aj matka má a bratři moji. 50. Nebo! kdokoli
činí vůlí Otce mého v nebesích, ten jest mi bratrem
i sestrou i matkou.

KAPITOLA 13.

Pin Ježíš učí v podobenstvich, v. 1—52.

1. V ten den výšed Ježíš z domu, posadil se u moře.
2. I sešli se k němu zástupnvě mnozí, takže vstou iv
na lodičku, posadil se, a veškeren zástup stál na hře u.
3. ] promluvil k nim mnoho věcí v podobenstvich řka:
Aj vyšel rozsevač, aby rozséval. 4.A když rozséval, padla
některá (zrna.) vedle cesty; i přiletěli ptáci nebešti &
sezobali je. 5. Jiná padla na místa skalnatá, kde ne—
měla mnoho země, a vzešla rýchle, poněvadž neměla
hluboké země. 6. Když však vzešlo slunce, uvadla, &
poněvadž neměla kořene, uschla, 7. Jiné. padla do trni ;

48—50.Nejeví tu Pán Ježíš nevážností ke své matce, nýbrž
prohlašuje, že při vykonávání výkupitelského úřadu svého
řídí se vůli Otce nebeského & ne svazky příbuzenskými;

' zároveň učí, že všíekni ti, kdo spojeni jsou s ním věrou, po
slušnosti a láskou, trvají v duchovním příbuzenství 3 mm,
a příbuzenství toto že ma větši cenu nad řibuzenství tělesné,
které nen'ospivá, neni—lispojeno s duc iovnim. Ze doučiv, '
Pannu 1\'aríí ipřibuzně sve přijal a s nimi mluvil, není po
chybností. _

Od 13, 1—52 líčí sv. Matouš, kterak Pán Ježíš položil první
základy ke svému království c) tím, že různými podoben—
stvimi (o rozsevači, o koukoli, o zrnu hořčíčne'm a kvase, 0 po—
kladě ukrýtém a drahé perle, o síti hozené do moře a z něho
ze všeho rodu ryb vytahující) poučil o novém ráže svého
království, ojeho vnějším í vnitřním rozvoji, o v 'soké ceně
jeho a konečném dovršení jeho po předchozím o dělení neo
spravedlivých od spravedlivých.

13, 1—9. Podobenství o rozsevači. Viz Mark. 4, 1—9.
Luk. 8, 4—8. Výklad jeho podává Pán Ježiš sám níže od
v. 19—23.

1. Z domu nepochybně Petrova v Kafarnaum.
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i vzrostlo trní a udusilo je. 8. Jiná však padla v zemi
dobrou; i vydala užitek: nektere stonásobný, jiné šede

Žutnásclibný,jiné třicetnásobný. 9. Kdo má uši k sly.en|, s yš.
10. I přistoupili učeníci a řekli jemu: Proč mluvíš

k ním v podobenstvích? 11. On pak odpověděv řekl
jím: Poněvadž vám jest dáno znáti tajemství králov
ství nebeského, jim ak není dům. 12. Neboť kdo má,
tomu bude dáno a ude oplývali ale kdo nemá, od
toho bude odňato i to, co má. 18. l3roto mluvim k ním
v podobenstvicb, poněvadž hledíce nevidí a posloucha

10—17.Proč učí Pán Ježíš vpodobenstvích; srovn. Mark.
4. 10—12; Luk. 8, 9—10. _ _ _ _

10. Jak patrno ze sv. Marka (4, 10), otazku tuto učinili
18PW pOZdejí, když b li s Kristem sami. _ .
_ 11. t. j. vám, kteř přijímáte s věrou učení me, dano
JFSt od Boha, ab ste poznali &porozuměli ta) em ství 111
či _pravdám dosu neznám , jež týkají se povahy _mcho
kralovstvi (messíánského). J 1111totiž fariseům &jiným židům,
kteřítrva'í vnevěře a jsou zaujati proti mně, není dano te
nnlosti. [JJkazujetak Pán Ježiš, že groto podáva nvm učenísve v podobenstvích, poněvadž zp sob tento hodil _sepro
\'SQCkY.Kdo byli dobre vůle, tí byli povzbuzení J_lml, aby
hud přemýšlením nel) dotazováním se u Pána Ježíše VTllkll
zcela do smyslu jejich, kdo však b li nevnímaví nel)_zlo
volní, těm nejen zůstaly ty ony prav y zahaleny, _nýbrž: za
llramlo se, aby nemohli svatých tajemství zneužítí neb zleh
'Clll. Co takto řekl, potvrzuje ve _

12. přlslovím vzatým ?. té zkušenosti, že člověk majetný
SVUJmajetek snadno rozmnoží, chud však (nějakou ne—
01-'=lm'OStí)snadno přijde i oto málo, ež ma. Učí totiž při-:
slovim tím, že kdo milostí Boží užívá obi-e,dostava milostí
Větší. kdo však ji neužívá neb ji pohrdá. ztrácí i tu, ktegon
dosud měl, a zejména též, kdo vnímav? jest pro učení h_ti
SUWO&'e příjímá s Věrou, snadno bud vlastním přemýšlením
"““ VYhedav poučení u osob věci znalých, sve poznani. &po
rozumění učení tomu rozmnoží, kdo však jest nevmmavy
neb zaujat proti němu, snadno i ty pravdy zjevené $i_za
te_m_nineb i zavrhne, které již dříve znal, jim rozumel &
veříl. Židé nevěřili, aztratíli porozumění zákonu i prorokům„

13. hledí na mé zázraky, a nevidi v nich důkazů. že
jsem zaslíbený Vykupilel; slyšeli svědectví Jana Křtitele a
POSlouchají 1 to, které vydávám sám o sobě, ale ne
SlYší ho ušima myslí své, t. j. neuznávají ho a staví se
Proti mně,
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jicc neslyší ani nerozumějí. 14. I naplňuje se na nich
proroctví Isaiášovo, jež di: Ušima budete poslouchati,
&neuslyšíte; očima budete hledětí, &neuvidíte; 15.nebot
ztučnělo srdce lidu tohoto, & těžce poslouchali ušímn'
& zamhuřovali oči své, aby snad někdy očima ne
uviděli aušima neuslvšcli &srdcem nesrozuměli &ne—
obrátili se, a abych neuzdravil jich. 16. Vaše oči však
jsou blahoslavený, že vidí, iuši vaše, že slyší. 17._
Ncbot v pravdě pravím vám, že mnozí proroci &sprn—
vedlivi toužili uzí'íti, co vidite, & nouzi-eli, & uslyšeli,
co slyšíte, u neuslyšeli.

18. Vy tedy poslvšte podobenství o rozsevačí: 19.
Jestliže kdo slyší slovo o království a nerozumí mu,
přichází zloboh &uchvacuje to, co b '10 zaseto v srdci
jeho; to jest ten, který b '1 naset ve lc cest . 20. Kdo
však byl zaset v místa s alnatá, jest ten, 'tcrý slyší
slovo a hned je )i'ijímá s radostí; 21. avšak nemá
v sobě kořene, ný rž jest dočasný a když nastává pro
to slovo soužení neb pronásledování, ihned se pohor

1-1-—15.Slova tato jsou uvedena. volně z IS. 6, 9—10. Jimi
vvzýván jest prorok od Boha, aby kázal lidu, byť i nepo
slechuul a se zatvrdil. A jak dí Pain Ježiš slova ta platila.
také o žídech jeho doby. Kázul 'iin & zvěstovnl vůli Boží
i spásu, ale oninevěřilí, ne oslcc ili, nýbrž zatvrdilí se. Pán
Ježíš kázal jím, ačkoli vědě , “že se zatvrdí, nebot pro zlobu
jednotlivců nemohl zůstati nevyplněn úradck, který Bůh
pojal o vykoupení lidstva, & roto ani zamlčena jeho vůle

&záevení týkající se spásy pu 'olení lidského._— Ztučnělosr co, t, j. mysl jejich jc nevnímavá & lhostejná. k věcem
nebeským.

16—17.Zn. blahoslavené či šťastné prohlašuje apoštoly, že
dostalo se jím, po čem marně toužili starozákonní proroci
a lidé spravedliví, že totiž žijí v době jeho. a mohou jej
samého, zaslíbeneho Vyknpitelc, viděti & SIYŠOLÍ.

18—23. Dle Mark. 4, 10 & Luk. 8, 9. tázalí se apoštolů

také po smyslu podobenství o rozsevači. Vyložil jím je proto,ukázav na. odobenství tom, že poslouchání sova Božího
přináší užite pouze u těch, kteří prosti jsouce povrchností,
nc.—stálosti& mysli ozemské, maji vůli dobrou.

19. Semenem te v rozumí slovo o království nebeském či
učení Kristovo. Kdo je slyší povrchně &nestará. se o to

abř mu porozuměl, tomu je uchvacuje zloboh či duch zl;po 'ušcním, působě k tomu, aby mu vyšlo z paměti.
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šuje. 22. A kdo byl zaset mezi trní, jest ten, který
sl 'ší slovo, ale pečování toho světu & klum bohatství
u ušuje slovo, i stává se neplodným. 23. Kdo však
byl zasct v zemi dobrou, jest ten, který slovo slyší &
mu rozumi zipřináší užitek u vydává jeden sto, druhý
šedesát, jiný puk- třicet.

24. Jiné podobenství předložil jim í'ka: Podolmo jest
království nebeské člověku, který nasel dobrého se
mene na poli svem; 25. u když lidé spali, přišel ne—

Fřitel jeho 11nasel koukole mezi pšenici & odešel. 26.(dyž puk vyrostla bylina & vydalo plod. tu ukázal se.
i koukol. 27. l |_)í'ístoupilislužebníci liospmlái'ovi a řekli
jemu: l'nne, zdali jsi nenasel dobreho semel'm na poli
s_vem? Odkud tedy má koukol? ŽS. Un puk vece jim:
Clověk nepřítel to učinil. [ řekli mu služebníci: (Íl'iceš-li,
abychom šli &vytrlmli jej '! 29. A on pravil: Ne, abyste
snad trluijiee koukol, nevytrhuli spolu s nim i |.>šenicc_-.
30. Nechte, at oboje spolu roste. už do žni; u. v čus žni
řeknu žencům: Šeberte nejprve koukol & svažte jej
ve snopky ke Spálení; pšenici však shromážďete do
istodohr mé.

31. Jiné. podobenství předložil jim řka: Pmlohno je..—t
království nebeské zrnu hořčienemu, lítl'l'ÚŽvzuv elu
WÍ-kjeden, Zíls'cl na poli svem; 32. ono jest sice nej
menší mezi všemi semeny, ale když vzroste, větší jest

22.pečování toho světa t.j. péčeovčcičusné. Klum
bohatství t. j. klam, který dávají statky časné tím, že
odvracujíce od statků vyšších (nebeských), nevedou k tomu
blahu, jež slibují.

24—30.Podobenství o konkoli. Je zaznamenal pouze sv. Ma
touš. Pán Ježíš vykládá je sám ve v. 37—13; učí 'ím, že

církev Šebo jest viditelná, sestávajíc z údů dobrých 1 zlých,kteří v ak na konci světa budou navždy od sebe oddělení.
Take ukazuje v něm na. božskou shovívavost, s kterou Bůh
trpí hříšníkv, dávaje jím čas ku pokání.

31 32. Mark. 4, 31—782.Luk. l$l, 19. Podobenství o zrnu—
hořčičném; jím vředpovídáPán Ježiš vnější rozvoj církve
kterak totiž z malé 10počátku rozšíří,se daleko široko u údov
ze_všech národů do ní vstou í. ——Silně hořčične bylo o
kladena zanejnienšt símě by tmě, v Palestině vzrůstu v eli
až 8 m. vysoký.
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než (všeck ') byliny a stává se stromem. tak že ptáci
nebeští přilétají a bydlí na ratolestech jeho.

33. Jiné podobenství pověděl jím: Podobno jest krá—
lovství nebeské kvasu, kterýž vzavši žena, zadělala do
tří měřic mouky, až zkvnulo všecko.

34. Toto všecko mluvil Ježíš zastupům v podoben
stvích, a.bez podobenství nemluvil jim. 35. aby se na
plnilo, co bylo pověděno skrze proroka slovv: Utevru
v odobenstvích ústa sva, vvpravovati budu skryte věci
o ustanovení světa.

86. Tehdy rozpustiv zástupy, přišel domů. ] přistou—
pili k němu učenící jeho a řekli: \'vlož nam podoben
ství o koukoli polním. 37. On pak odpovedčv, pravil:
Rozsevač dobrého semene jest Syn člověka; 38. pote
jest svět; símě dobré, to jsou svnové království; koukol
pak, to jsou synové zla; 39. nepřítel však, jenž je na—
sel, jest ďábel, žeň pak jest konec světa. a ženei jsou
andělé. 40. Jako tedy sbira se koukni a ohněm se pali,
tak bude při skonaní světa. 41. l'osle Svn člověka
anděly své, i seberou z království jeho všecka pohor
šení i ty, kteří činí ne ravost, 42. a uvrhnou je do
)ecí ohnivé; tam bude pláč &skřipění zubů. 43. Tehdaž

budou Spravedliví stkvíti se jako slunce v království
Otce svého. Kdo má uší k slyšení, slyš.

33. Luk. 13, 21. Podobenství o kv ase; jim předpovídá
Pán Ježíš vnitřní rozvoj cirkve či spíše onen mm.-ný vliv &
blahodatnou působnost, kterou církev Kristova učením jeho

a jinými prostředky od Krista ji svěřenými bude jcvíti nasmýš ení & život jak jednotlivců tak celých národů . . . Mé
řici mini se hebrejská míra seah, obsahující 7—8 litrů.

3—1.bezpodobenstvínemluviljím při této příleži
tostí totiž; jindy mluvivnl bez podobenství také.

85. Slova „Otevru v podobenstvích“ atd._uvedcna jsou volně
ze žalmu 11,7, 2., ktery se přičítá Asafoví. Zahnísta prohlašujejimi, že bude Boha chválití v odobenstvích a prin o.'ídkár: ],
jakož skutečně v žalmu onom —íní;tim předobražoval &vtom
smyslu dle výkladu sv. Matouše prorokoval, že také Vyku—
pitel bude při svých kázáních vyjadřovaliscvpodobenstvích
(parabolách) & průpovídkách. Viz Mark. 4, 38—34.

36—43. Výklad podobenství o koukolí podari" od Krista
samého, když řišh domů, t. j. dotoho domu v 'afarnaum,
ve kterém bvd el, nepochybně do domu Petrova.

43. budou se stkvitt, t. j. budou na Výsostšťastní ablažení.
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44. Podobne jest království nebeské pokladu skry
těmu v poli. jejž člověk naleznu, zakryje &radosti nad
ním jde a proda všecko, co má, a koupí pole to. 45. Opět
podobne jest království nebeské člověku kupci, jenž
hledal dobrých perel, 46. a když nalezl jednu perlu
drahocennou, odešed prodal všecko, co měl, a kou il ji.

47. Take podobno jest království nebeské sítí, terá.
byvši spuštěna do moře, shromažďuje ze všeho rodu
ryb, 48. když pak se naplní, vytáhnou jí na břeh a
posadice se vyberou dobré do nádob, špatné však od
vrhnou pryč. 43).Tak bude při skonání světa: vyjdou
andělé & oddělí zlé od spravedlivých 50. a uvrhnou
'e do pecí ohnivě; tam bude pláč & skřípot zubů.
l. Srozumělí jste všemu tomu? Řkou jemu: Ano.

52. I dí jim: Proto každý učitel vyučený v království

44—46.V podobenstvío pokladě v poli ukrytěm
&perle d rah (: ukazuje PánJežíš vysokoucenu království
iuessíanského i jeho statků, milosti Boží totiž & pravdy zje
vené, a to tak, že v podobenství o perle upozorňuje zároveň
na )ílí, s kterou má. člověk statků těch vyhledávati a si
zjet návati, v podobenství pak o pokladu ukazuje na opatr
nost, s kterou člověk má.hledětí, aby o statky ony, omílost
&pravdu božskou, nepřišel. '

47—50.Podobenství o sítí spuštěné do moře. Síti rozumi
se církev Kristova, mořem svět, rybami lidé, břehem život
posmrtný (věčný-). Církev přijímat svým učením & křtem sv.
údy ze všeho lidstva; když bude naplněna, t. j. když bude
učení jeji hlásáno po celém světě mezi všemi narody, ukončí
se pozemské trvání její úplu 'm oddělením zlých od dobrých :
dobří budou vzatí do nebo, z izavržení. Ukazuje tedy podo
benství toto na dokonaiuí pozemského kralovstvi messían

ského, jakož i na to, že není národní či genom pro některýnárod, níbrž obecna či pro všecky náro y, a že nepostaěí,
aby člověk stal se údem církve, nýbrž že musí těž vdobrých
skutcích [„in-ospívati,býti dobrým, chce—li účasten se statí
blaha věčného.

52. Jako řádný hospodář ne ředklada svým domacim ti ho
stům pořád ste'uých vě_cí,nýbrž zjednav si náležitě zásoby
podzim z nich rzy ty, brz ' ony, dle toho, jak toho žádají
potřeby, přání a různě okolností jejich, tak i dobrý učitel
(at apoštol, aťjíný učitel křesťanský) neučí pořád týmž způ
sobem, nýbrž zjednav si dokonale poznání všech pravd
zjevených a náležitou zásobu příkladů, podobenství & vědo
mostí jiných, poučuje brzy o těch, brzy o jiných pravdách,
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nebeském podoben jest člověku hospodáři, který vynáší
ze sve zasoby věcí nove 1 stare.

Pán Ježíš v Nazaretč. Jeho matka a příbuzní, v. 63—58,
53. I stalo se, když dokončil Ježíš podobenství ta,

odebral se odtud. 54. A přišed do své otčiny, učil
v synagoze jejich, tak že se divili a pravili: Odkud“
má tento moudrost tu a moc? 55. Není-liž to syn te
sařův? zda nejmenuje e matka jeho Maria a bratři
jeho Jakub a Josef & šimon a Juda? a sestry jeho,
nejsou-li všecky u nás? 56. Odkud tedy má všecky vecí
t'to? 57. I horšili se nad ním. Ježiš však řekl jim:

ení prorok bez úcty leč. ve sve otčínč a ve svém
domě. 58. A neučinil tam divů mnoho pro jejich nevěru.

KAPITOLA 14.
Hcrodovo mínění o Kristu Pánu. Smrt Jana Křtitele,

v. 1——_12.Mark. 6, 14—29. Luk. 9, 10—17.

1. V ten čas uslyšel tetrareha Herodes pověst 0 Je
žíšovi. 2. Iřekl služebníkům svym: To jest Jan Křtitel;

& to brzy tim, brzy oním způsobem, dle toho, jak toho žá
dají potřeby, schopnosti a jiné okolností jeho posluchačů.

Od 13,58 do 14,12 zakončuje evangelista celou cast druhou
svého evangelia vypravováním o pohrdnutí, které učinili Na
zaretání Panu Ježíši, ač užasli nad jeho zazraky, a 0 ne
pravé domněnce, kterou pojal o něm Herodes přes všeck
zázraky jeho, a tak učí nazornč, že ktomu, aby někdo sta
se údem království messíanského, nestačí toliko náležité o
učováni se strany představených církve, nýbrž třeba tež do ré
vůle se strany posluchačů.

54—57. do své otčiny t. j. do Nazareta, kde byl vy
rostla strávil soukromý život svůj. Nazaretští žasli sice nad
neobyčejnou moudrosti a vědomostí Kristovou, avšak jati

závistí, neuvěřílí, že by byl poslancem Božím &rorokem),tím méně, že jest. Vykupilelem; i opovrhlí jím. J “ub, Josef,
Šimon a Juda jakož i sestry, o nichž mluví, nebyli bratry
a sestrami Páně ve vlastním smyslu slova, nýbrž příbuz
nymi jeho, jakož bylo řečeno při 12, 46. Byli to dítky Altea
či Klopv, neb. “ak Vulgata ma. Kleot'aše &jeho manželky
Marie, která dll: Jan. 19, 25 byla sestrou to jest nejspíše
příbuznou neb švakrovou Panny Marie. V Pismč sv. totiž
nazývají se mnohd ' bratry také říbuzni & švakři i přátelé
adruhové, na ř. An-aham nazvu Lota bratrem, ač byljeho
strýcem a ne ratrem.
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on vstal 7. inrtvýel'l, aproto moe divotvorna působí
v něm.

3. Byl totiž llerodes jal Jana a spoutav jej dal do
žaláře pro l-lerodiadu, n'ianželku bratra svého; 4.nehof
říkal jemu Jan: Není dovoleno tobě míti ji. ">.A ehteje
usmrtili jej, bál se lidu, oněvadž jej měli za proroka.
6. Kdvž však byly l'lero—ovj,rnarozeniny. tančila deera
l'lerm'liadina uprostřed a zalíbila se Herodovi; ?. proto
s prisahou zaslihil ji dáti, začkoli by ho požádala.
8. ()na pak hvvši navedena od své matkv, pravila:
Dej mi tuto na míse hlavu Jana Křtitele. 9. lzarmoutíl
se král; pro přísahu však a pro ty, kteří s ním stolo—
vali, přikázal ji dáti. 10. I poslav, dal stiti Jana v ža
láři. 11. a byla přinesena hlava jeho a dana dívce;
i odnesla ji matce své. 12. A přišedše učeniei jeho,
vzali _jeho tělo a pochovali je; a šedše pověděli to Je—
zisovi.

14, 1—2. Mark. 6, 14—16. Luk. 9, 7—9. Mini se tu Herodes
Antipa, syn Heroda Vel. a tetraieha v Galilei a Pel—ei.()n
drže se názorů smldm-ejskýeh, nevěřil ve vzkříšení !. mrtvých,
přece však, uslyšev o Kristových za'lžraeích. domníval se,
ne sice hned (Luk. 9, 7). nýbrž po nějaké době. že to je.—'t
:: mrtvých vstalý Jan. Učinil to pro výčitky svědomí, kte
rými byl tra mu proto, že Jana dal usmrtití.

3—12.Do atečně vypravuje tu evangelista o smrti Jana
Křtitele, poněvadž ve verši předešlém zmínil se o domněnce
Herodově, že Jan vstal z mrtvých, ač dosud nesdělil. Že
zemřel.Herodias b 'la manželkou nevlastního bratra Herodova
Filipa odlišnéhoo tetrarchy Filipa, kterýb ltakě nevlastním
jeho hratrem (povotci Herodovi Vel.), ae z 'íné matkv.
Onen Filip žil v Rímč v soukro l. Bratr jeho -Ierodes od
vedl mu za obvta svého v ímě manželku Herodiadu
i s dcerou Sa mne a žil s ni v manželství nedovoleném.
Jan vytýkal mu to veřejně. Proto uvěznil jej v Maeheruntč,
východně od Mrtvého moře. a byl by jej usmrtil hned, kdyby
se nebyl bál lidu. Později však, seznav, že to jest muž
svatý a spravedlivý, pojal k němu úctu a chránit ho před
úklady Herodiadinýnn, která. hojie se, aby Herodes nepro
pustíl jí na slova Janova. chtěla se pmnstíti, že Jan vv
stoupil proti jejímu sňatku &:Herodem (Mark. 6, 20). Ko
nečně dav se strhnoutí smyslnosti svou ku přenahlenemu
slibu, (ovšem neplatnt'emu), utratil jej. Trestu však neušli.
Dle Josefa Flavia byl později od císaře sesazen a i s Hero
diadou poslán do vyhnanství nejprve do Lugdunu (Lyonu)
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Nasycení pěti tisíc mužů, v. 13—23.
13. Uslyšev to Ježiš, odebral se odtud na loličce na

místo pusté v soukromí, a když to uslyšeli zástupové.
Šli za ním z měst pěšky. 14. A vyšed uzřcl zástup
mnohý, islitoval se nad nimi & uzdravil nemocné
jejich._ 15. Kdvž pak nastal večer,- přistoupili k němu
učením jeho řkouce: Pusté jest misto toto, a hodina
j1ž minula. Rozpust zástupy, ať odejdou do vesnic a
nakoupí sobě pokrmů. 16. Ale Ježíš řekl jim: Není

v Gallií (Starožitnosti židov. 18, 7, 2), potom do Španělska,
kde zemřel v bídě (Flavius, Válka židov. 2 9, 6).

Dle vypravování děje isce Nicefora (cir . dě'iny, 1, 20)

?allome probořila se na edč a byl ji při tom kr“ proříznuter em.
Třetí část evangelia (14, 18—20,28) obsahuje hlavně

env děje a řeči Kristovy, které čelily k tomu, aby apoštoló
byli připraveni k náležitemu zastávání úřadu jim svěřeného.
Vyličuje totiž a) kterak Pán Ježiš, nasytiv zázračně 5000mužů
mimo ženy a děti, &kraičeje po moři jako pán přírody, vedl
lid a zvláště apoštoly k jasnějšímu poznání jeho bytosti
(li, 18—36).

14, 18—21. Mark. 6, 32—41. Luk. 9, 10—17. Jan 6, 1—13.
13—14.na místo pusté nedaleko Bethsaidy Juliady,

města to ležícího na východním břehu Jordánu při vtoku
jeho do jezera Genesaretského. Nejprve vystoupil tam na
jeden vrch (Jan 6, 3), aby popřál odpočinku apoštolům, kteří
se byli právě před tím vratili z apoštolských cest svých po
Galilei (Luk. 9, 10) a pro nával lidu tak bvli zaměstnáni, že
neměli ani času najísti se (Mark. 6, 31); kd 'ž však lid, do
vědě-vse, kam se odebral, přišel k němu pešky, obešed se
verni břeh jezera, sestoupil k němu a učil i uzdravovat.

15. večer zvaný první t. j. doba od 3 hodin do_západu
slunce. - Již minula hodina totiž k rozchodu Čl ta, ve
které by lid měl bvti rozpuštěn, aby obstaral si potřebný

okrm.
p 16. Upozorňoval je tak na moc divy činiti, kterou “im byl
dal a kterou mohli sami nasytiti je zázračně, kdyy měli
víru dokonalou. A činil to za tím účelem, aby_ přivedl je
k jasnějšímu poznání své osoby a ku přesvědčeni, že _věrou
a jménem jeho mohou řispčti ve všech potřebach života.
Ale apoštolů neporozumeli jeho pokynu, a proto Pan Ježiš,
chtě'e ntvrditi viru jejich a ukázati svou milosrdnost, usta
novil, že pomůže sám. Dřivevšak chtěl, aby se zjistilo přede
všemi, že není mezi lidem pokrmů, a proto že nelze nasvhtí
jej leč zázračně. Otzizalse proto Filipa, zkoušeje ho: Odkud
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potřebí, aby odešli; dejte vy jim 'isti. 17. Odpověděli
iclnu: Nemáme zde, leč pět chle ův & dvě ryby. 18.
l řekl jim: Přineste mi je sem. 19. A rozkázav zá
stupům, aby se rozložili na trávě, vzal ět chlebův
i dvě ryby a pohlédnuv k nebi, požehna je; a roz
lámav chleby, dal je učeníkům, učeníci pak zástupům.
20. I jedli všickni a nasytili se. A sebrah ostatky, dva.
nácte košů plných drobtů. 21. Těch ak, kteří jedli,
bylo as ět tisíc mužů kromě žen & čti. 22. A ihned
přinutil cžíš učenikv. aby vstoupili na lodičku a pla
vili se napřed na druhou stranu, až by rozpustil zá—
stupy. 23. A rozpustiv zástup, vstoupil na horu sám,
aby se modlil. Když pak byl večer, byl tam samoten_

Ježíš kráčí po jezeru, [mtmr—uzdravujelůzné nemocné,v. :. 8 .

24. Lodička pak zmítala se uprostřed moře vlnami;nebo! byl vítr protivný. 25. čtvrtém bdění pak

nakoupíme chlebů, abyrpo'edli tito? On pak řekl, že ani za
200 denárů (asi 150 K) cnlebů nestačí, aby z nich každý.
něco málo vzal (Jan 6, 6—7). A když ostatní, nemajíce ne
pochybně tolik peněz u sebe, otázali se s podivením, zda. _

maíji jíti a nakoupiti za 200 peněz chlebů, řekl jim Ježiš:Ko ik chlehů máte? Jděte avizte. [ šli a seznalí, že v celém
zástupu není více pokrmů než pět chlebů & dvě ryby, které
měl jeden mladík (Mark. 6, 7—38). Věc tu pověděl Panu

Ježíši Ondřej s goznámkou: Ale co jest to mezi tak mnohé?Sv. Matouš hled stručnosti, sděluje hned to, co byli apoštolé,
či spíše jménem ostatnich sv. Ondřej řekl Pánu Ježíši, že
totíž nemají (ani oni ani v zástupu) více než pět chlebů a.
dvě ryby.

20. Každý apoštol naplnil nepochybně cestovní košík svůj.
Bvl to novy zazrak; neboť chleby ony byly tenké, podobně
jako u nás podplamenice neb jako lívance, tak že bvvšech
pět dohromady nenaplnilo bez zázraku ani jednoho košíku.

22—28.Lid totiž pomýšlel na to, že Krista chytí a učiniv
kralcm, mvslc, že jest vykupítelem časným, ktcr' by je vy

bavil z poddanství římského a obnovil Eozemsk královstvíDavidovo (Jan 6, 15). Aby tedy nezpůso ili pobouření a ne
strhli s sebou apoštolů, přinutil je (apoštoly), aby vstoupili
na loď a plavíli se přes jezero, sám pak vystoupil na horu.
K'd vž b '1 večer, t. j. t_akzvaný večer druhý, či doba od
zapadu s unce do úplného setmění se. .

24—26.Ačkoli apoštolé vstoupili na loďku již : večera,_
byli přece o čtvrtém bdění nočním, t.j. v době mezi B.—6.hod. 
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nočním přišel k nim. jda po moři. 26. A učenící spa
třivše jej, an jde po moři. nlekli se řkouee: Strašidlo
jest to; a vzkřiknuli strachem. 27. I promluvil k nim
hned Ježíš, řka: Buďte dobre m rsli, jat jsem, nebojte
se. 28. Odpověděv pak Petr, ře [: Pane, jsi-lí to t',
rozkaž mi, ať 'jdn k tobě.- po vodě. 25). A on řekl
Pojď. I sestoupil Petr z lodičky a šel )o vodě, aby
přišel k Ježíšovi. 30. Vida však vítr si ný. bál se. a
počav tonoutí, vzkí'iknul řka: Pane, zachraň mm.-. 31.
A ihned vztahnuv Ježíš ruku. uchopil jej a řekl jemu:
Nlalovčrný. proč jsi pochyboval? 32. Ajakmile vstou
iili na lodičku, přestal vitr. 33. Ti pak, kteří byli na

ludičee. přistoupivše poklonili se mu řkouee: Jiste
Syn Boží jsi ty. 34. l přeplavívše se, přišli do krajiny
(i(—nesal'etskt'u

35. A poznavše jej muži onoho mista, rozeslali po
veskere te krajině.; i přivedli a přinesli mu všecky,
kteří byli nemocní. 36. a ti prosili ho, aby směli do
tknouli se alespoň třepení roucha jeho; a kteřikoli
se ho dotkli, byli uzdravení.

. ranni teprve uprostred jezera, a to. jak má sv. .lan. asi
2.3 honů nel) 5 kilonn—trů od břehu. Ze tak malo urazili, při
čina byla nejspíše v tom, že s pot-atkn čekali myslím-_.že
k nim Pan Ježíš přijde, na to plavili se pomalu podel břehu,
a když potom, vidouee. že Pan Ježiš nejde, odrazili do hlu
biny, zavaljiž proti nim silný vítr, tak že nemohli postupo—
vali leč pomalu a s velikou námahou. —-Strašidlo t. j. duch
v tělesne podobě kterýž by jim molil nškodíti. .

30. \'črou zasloužil si Petr, aby mohl jíti po vodě; počzw
tedy oliavati se a pochybovat-i, připravil se o nadpřiro
zenon pomoc a tonul. \' okamžiku však vzpamatoval se &
oživil víru, volaje ke Kristu, a proto přispěl mu Pan ihned
zase.

BG.Učinil tak Pan Ježiš krátce za sebou několik zázraků,
poněvadž chtěl jimi, zvláště zázračným nasycením, co nej
více utvrditi v nich přesvědčeni o vyšší své bytosti & tak

připravili je, aby s věrou přijali zaslíbení nejsvětější svatosti,tere liodlal pravě učiniti v Kafarnaum (Jan 6, 27—59).
b) Od 15, 1—20. líčí, kterak Pán Ježiš, ehtčje zahráníti,

aby se apoštolů nedali svésti o'd zákoníku a fariseů, použít
jedné výtky jejich k tomu, aby ukázal na převrácené jejich
smýšlení & nespolehlivé vedení (Mark. ?, 1—16).



' přestupovali přikázání daná oc)

KAPITOLA 15.

Pán Ježíš kárá převrácenéistggovy zákoniků &fariseů,V. — '

1. Tehdy říšli k němu z Jerusalema zákoníci a fa
ríseově & ře li: 2. Proč přestupují nčeníci tvoji po
dání starších? nebot neumývají rukou svých, když
jedi chléb. 3. On pak odpověděv řekl jim: Proč i vy

ťřestupu'ete přikázání Boží pro podání svoje? 4. Neboť'ůh ře : „Cti otec i matku“ a „Kdo zlořečí otci neb
matce, smrti at umře,“ 5. vy však pravíte: „Kdo by řekl
otci: „dar (jest to), z čeho bys mohl míti ode mne pro
spěch,“ 6.není povinen etiti otce svého neb matku svou.“
1 zrušili jste přikázání Boží pro podání svoje. 7. Po
kryteí, dobře prorokoval o vás Isaíáš řka: 8. Lid tento '
eli mne ústy, ale srdce jejich daleko jest ode mne.
9. Nadarmo však mě ctí, učíce naukám a. stanovám
___

1. Tehdy t.. j., po zázracích právě vylíčenyeh, ale ne
hned, nýbrž alespoň 14 dní později, totiž po svátcích velikof
nočních, 'ež mezitím nastaly (třetích to za veřejného životaPáně). l\a svátky tyto neše. Pán Ježíš do Jerusalema a to
dilem pro nevěru veliké části jerusalemskeho ob 'vatelstvu,
dilem pro nepřátelské smýšlení velerady a kruhu rozhod'u
jících (Srovn. Jan. 6, 4. a 7, 1). ()dehralí se proto zákoníei
a l'ariseové z Jernsalema k němu do Galileje, ne )uehybne
za tím účelem, aby pozorovali jej, zda by nesh edali při
něm něčeho, proč by jej mohli obžalovaní. Byli as poslani
k tomu konci od same velerady. 'l'í zpozorovavše jednou,
Že někteří ?.učeníků jeho neumylí si proti zavedenému ohy
('(—jírukou před jídlem, vytkli mu to hned. — Když jedi
chléb t. j. při jídle.

2 —-7.Pan Ježíš zastal se nčeníků svych, poukázav ku po
krytectví zákoníkův i faríseů, které jevilo se tím, že vytýkali
apoštolům nešetrnost k ohyče'i zavedenému od lidí, a sami

l'Boha. —Dar jest to, z čeho '
ys mohl míti odemne )rospěeh, t. ]. Bohupřinesl

(určil) jsem v dar to, co byeí mohl dáti tobě ku podpoře.
Kdo tedy obětoval Bohu (chrámu) to, eo by " ohl dáti I'Odlčůjh
r'hudým na potřebnou jich podporu nel) výživu, vyhověl
již podle učení zákoniků a íaríseů přikázání a nebyl po

vinen viee činiti něco na jeiíeh podporu. —-'Vyraz etitimíněn jest zde ve smyslu širším ta (,-o podporovaní rodičů.
:). N ad 11rm o mne etí t. j. hez užitku, tak že nemá ?:toho

žádného prospěchu pro duši svou, a to proto, poněvadž učí
.stanovz'un lidským a nikoli vůli & ustanovením Božím. _
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lidským. 10. A svolav k sobě zástu'y, mu jím: Slyšte
a rozumějte: 11. Ne, co vchází o úst, poskvrňuje
člověka, nýbrž co vychází z úst, to poskvrňuje člověka.

12. Tu přistoupili k němu učením jeho a řekli jemu:
Víš-lí, že faríseově, uslyševše tu řeč se pohoršili? 13.

On pak odpovídaje pravil: Všeliké štípem', jehož ne—ští 1 Otec můj nebesky, bude vykořcněno. 14. Nechte
jíc ; slepí jsou to vůdcové slepých; vede-lí však slapy
slepého, padnou oba do jámy. 15. ()dvětiv puk Petr
řekl jemu: Vylož nám to )odobcnství, 16. A on pravil:
Také-lí vy jste ještě nec lámví? 17. Ncnahlížíte-lí, že
vše, co vchází do úst, jde o břicha & vypouští se. do
stoky? 18. co však vychází z úst, jde ze srdce, a to
poskvrňuje člověka. 19. Ze srdce zajisté vycházejí zlé“
myšlenky, vraždy, cizoložství, smilstva, krádeže, křívá
svědectví, rouhání. 20. To jsou věci, které poskvrňuji
člověka, neumytyma rukama však jistí neposkvrňuje
člověka.

11. t. j. žádný pokrm ani nápoj neposkvrňuje sám o sobě
člověka mravně (na duši a na svědomí), byť jich člověk po—
žíval rukama neumytyma, ale ovšem poskvrňu'i ho mravně
zlé úmysly, myšlenky a slova, jež ústy vyja řuje a snad
iskutky provádí. Viz v. 17—20. (Poživá-lí tedy katolicky
křesťan bez dovolení masitých pokrmů v dny postní vědomě,

nejsou to tyto gokrmy, které ho poskvrňuji na duši hříchem,ný rž _neposlu nost jeho, ve které dobrovolně přestupuje
přikázaní oné církve, o které Kristus řekl: „Kdo ani cirkve
neuposlechne, budiž tobě jako pohau a publikanx')

12. lí'ariseově vzali pohoršení ze slov Kristových, neho!
myslílí, že jimi ruší předpisy Starého Zákona o pekl—mech

Šisžtýšch. Apoštolě dověděvše se otom, oznámili to Panue ,1 1.
18. Štipením míní sektu fariscjskou (s jejími zásadami

nepravymín nejsouc od Boha, bude. vykořeněna či vyloučena:
z království Božího, a to proto, že členové jeji jsou duchovně
slepí, neuznávajice božské pravdy \: Kristu zjevené. _

15. Žádá, aby Pán Ježiš vyložil průpověd ve v. 11. pro—
slovenou, neboť také on a s ním též jiní apoštolé myslili,
že slova ta čelí proti Zákonu. _

17—20. Smysl jest: V životě čistě živočišném podléhá.
člověk fysickým zákonům řírodnim a není proto v něm
svoboden a tedy ani přičetndh v životě mravním (duševním)
však a tedy ve všem tom, co vychází z jeho vědomí a svoo
lení, podléhá zákonům mravním & jest. tedy přičetný. —
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Uzdravení dívky kananejské ajinýeh nemoc.—ných,v. 21—81.

21. A výšed odtud Ježiš, odebral se do krajin syr

skj'eh a sidonských. 22. A hle, žena kananejskgi, vyŠerši z těch končin, volala k němu řkouc: Smilnj se
nade mnou l'ane,synuDavidův! Dcera má krutě se trápí
od ducha zlého. 23. On však neodpověděl ji ani slova.
I přistoupili nčeníei jeho a prosnh ho í'kouc(:: Propnst
ji, nebol. vola za mimi. 24. On pak odpověděv_ řekl:
Nejsem poslan leč k zahynulým ovcim domu israel
skeho. 25. Ale ona přišedši, klanela se mu a řekla:
Pane, pomoz mi. 26. On pak odpuvčdčv pravil: Neni

Srdee, pokládali žide za sídlo života duševního, mohutností
poznávací & žádaeí. Do stoky vypouští se sim—.z bi—ieha
pokrm všechen ale ne eelý, nýbrž jenjislou částí svou.

e) Od 21—39 ukazuje, kterak Pán Ježiš přes ne řátelekí':
smýšlení fariseův a jiných uznal při uzdravení div 'y kana
nejské, že podle daných zaslíbení mají žíde právo, abv
předem jim byla podávána Sváťa me.—'siimsluí,a ktera
různými zazraky projevil oehotn i dále pí-ispívati jim v po
třebáelj jejich, zvláště diiehovnieh.

22. Zena k anan ej ska, t. j. Foíníčanka. Seznala i ona
ze styku se židy zaslíbení messianska a slyšela o činech
Ježíšových, a proto ač pohankon byla, ověřila., že jest za
slibeným Vyknpitelem, & nazvala jej synem či potomkem
Davidovým, jako"/.slýehala jnu-uovati lnuloneiho\ykupitele.

28. Neodpovenlěl jl, neboť jednak ehlel šetřili prava. da
ného v zaslíbeníeh židům, ( le něhož spása měla býti po
dána nejprve jim a od nich teprve dostati se k pohanům,
jednak chtěl jl (lati příležitost., aby osvědčila svou víru &
důvěru &. pokoru i vytrvalošl. a ukázali, co zmůže mo

dlitba vytrvalá. V témž úmyslu odpověděl jí potom na okotvrc č.
24. Pan Ježíš řekl to s hledem k odvěkeínn úradku Bo

žímu, dle něhož Vykupitel přišel síce pro všecky lidí na
svět, avšak osobně působili měl toliko mezi židy, sere apo
štoly pak a jine zřizenee mezi pohany, ač ne tak, žeby
sam nei—“mělzajíti k pohanům vůbec.

26. Užil tu obyčeje židovského, kterým pohany pro jejich
modlaí'slví a kloslost mravní nazývai psy: zmírnil však
tvrdost. jeho glovem zdrobnčlým (psík) a zajisté i hlasem
přiw'dívým. Zena uzouln, v pokoře své správnost; Slov Kri
stových, zároveň však ve sve víře čerpala z nich duvod,
o který opia-ln prosím svou. Ačkoli „l.DllŽnení dobře \'ziti
ehlcÍ-bdili-k a dali jej psům, nasyenjí se přece bez újmy

Nový Zákon. ]. G
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dobré vztti chléb ditek &dáti síků'n. 27. A ona řekla:
Ovšem Pane, nebo! i psíci 'egi z drobtů, které ]):uluji
se stolu pánů jejích. 28. u Ježíšodpovčděv řekl:
() ženo, veliká jest víra tvá, staniž se tobě, jak zadáš.
I uzdravena jest dcera jeji od té hodiny.

29. A odebrav se odtud Ježiš, přišel k moři galilej
skému & vystoupiv na horu, posadil se tam. 30. I při
šli k němu zástupové mnozi, majíce s sebou němé.
slepé, kulhavé, chromé & mnoho jiných a položili je
k nohám jeho; i uzdravil je, 81. tak že zzistupove di
vili se vidoucc, že nčmí mluvi, kulhnví. chodi, slepí
vidí, & velebili Boha israelského.

Nasyceni čtyř tisíc mužů, v. 32-39.
32. Ježíš pak svolav učeníky své řekl: Lítost mám

nad zástupem, nebot již tři dny trvají se mnou a ne—
mají co jisti: n rozpustili je lněné nechci. aby nezemdleli
na cestě. 33, ] řkon mu 'učeníei: Odkud tedy vezmeme
nn _oušti tolik chlebů. abychom nasvlili zástup tuk
\'eli ý? 34. A Ježíš řekl jim: Kolik chlebů máte? Oni
puk pravili: Sedm, a několik rybiček. 35. I rozkázal
zástupu, aby se rozložil na zemi. 36. A vzav sedm
ehlebův i ryby & učiniv diky, rozlomil je a dal uče
nikům svým, učenici pak dalije lidu. 37. ] jedli všickni
.u unsytili se; a zbylé kousky sebrali. sedm košů plných.
38. Bylo pak těch, kteří jedli, čtyři tisíce mužů mimo
žemr &děti. 39. A rozpusliv zástup, vstoupil na lodičku
& přišel do končin magedanských.

ditek i psi, Bojidajiee drobty, jež padají se stolu pánů 'ejich, & pode ně, uč není dobře, t. j. ve shodě s řečeným
úradkem Božím, aby Vykupitel, necliaje židů, odebral se
k pohanům & tam jevil svou činnost & udílel milosti, mohl

řece ve shodě s úradkem tím & bez újmy židů vyhověti
jeji žádosti, poněvadž to, zač žádala, bylo jen jako drobtem.
padajícím se stolu proti tomu, ('0 Kristus činil & udílel
židům.

32—39. Srovn. Mark. 8, 1—10. ,
37. K 0 u s ky, řeckyklusmatn (xloayaru); bylyt to

nejen pouhé drobty, nýbrž i větší kousky.
zlí).Misto „Magedan“ jinenu'e sv. Marek ,Dalmanuta'.

Bylat mista ta zajisté nedalo o sebe, a to na západním
břehu jezera. Genesau'etského. ač nevi se určitě, kde ležela.
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KAPITOLA 16.
Ježiš odmítá žádost fariseův a varuje před jejich učením.

V. _ ..
1. Tu pí'istouiili k němu fariseové a sadduceové,

aby,rho pokouše i; i prosili ho, aby jim ukázal zna
mení s nebe. 2. On pak odpověděv řekl jim: Kdvž
nastane večer, říkáte: „Bude pěkně, nebo! červená se
nebe“; 3. a ráno: „Dnes bude nepohoda, neboť červená
se nebo pošmurné.“ 4. Tvářnost nebe umíte ted;r posou
dili, znamení časů však poznati nedovedete? Pokolení
zlé a cizoložné hleda znamení, a znamení nebude mu
dáno leč znameni proroka Jonáše. A nechav jich odešel. ,

5. A když se lavili na druhý břeh)/zapomněli vziti
s sebou chleby. '. I řekl jim: Hleďte a varujte se kvasu
farisejského a sadducejského. 7. Ale oni přemýšleli
mezi sebou řkouce: To roto, že jsme nevzali chlebů.
8. Věda pak to Ježíš řekl: Co uvažujete mezi sebou,
malovčrni, že nemáte chlebů? 9. Ještě-liž nechápete.
aniž se pamatujete na pět chlebů pro ět tisíc lidí a
kolik košiků jste sebrali. 10. ani na se m chlebů pro
čtyři tisíce lidí a kolik košíků jste sebrali? 11. Iproč
nechápete, že nikoliv ochlebích pravil jsem vám: „Va
rujte se kvasu farisejskeho a sadducejskeho“? 12. Tu
porozumčli, že neřekl. ab3r se varovali kvasu chlebů,
nýbrž učení farisejského a sadducejskeho.
Petrovo vyznání, primát v církvi, předpověďutrpení Kristova,

potřeba přemahati se. v. 13—28.
13. Přišcd pak Ježiš (lo krajin Caesareje Filippovv,

otizal se učeníků svých řka: Kým praví lidé býti Syna

16, 1—12. Viz Mark. 8, 11—21.
1. znamení s nebe; viz 12,38. pozn.
&.znamení časů, t. j. napln starozákonních pro

metvi o Vykupiteli, kázání Jana Křtitele, zázraky &veškerá
působnost Kristovu, z kterýchžto vecí mohli snadno poznali,. že jest zaslíbeným \ykupitelem. -— O zna me ní
J 0 naše proroka víz 12, :m.pozn.

6—7. Pan Ježíš, bora výraz „kvas“ ve smyslu obrazuém,
varoval je slovy těmi před nepravými zásadami farise'sk "mi
&.satlducejskými. Avšak apoštolů rozumčli je o chlebích,
myslíce, že jim zakazuje kupovati chleby od jeho není-alel.

(l) Od 16. 13—28 liči evangelista, kterak Pán Ježíš při
vecll apoštoly, Petra při-(lem. k jarní—mu poznání i vvzuf-ni

G“
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človeka.? 14. li'ekli jemu: Jedni Jonem Křtitelem, jiní
Eliášem. jiní Jeremiášem neb jedním z proroků. 15.
Di jim Ježíš: Vy pak k'm mě býti pravíte? 16. Ud
pověděv Šimon Petr, ře [: Tv jsr Kristus. Syn Boha
živí-ho. 17. A Ježíš odvětiv řekl: Blahoslavený jsi Si
mone, synu Jonášův! nebot tělo a krev nezjevílo toho
tobě, nýbrž Otec můj, jenž jest v nebesích. 18. l ja
p'avim tobě: Ty jsi Petr (t. j. skála), a na te skzde

božské přirozenosti své a slíbiv Petrovi primát v církvi,
počal předpovídánim svého utrpení a vzkříšení připravovali
je na svou smrt a spolu ukazovali na potřebu, přemáhati
se z lásky k němu, a raději utrpení, ba i smrt podstoupiti,
než ho zapříti.

16. Jak patrno ze členu v textě řeokém (ho hvios — to u
svn). jakož i ze slov Kristových (v. 17), že k poznání tomu
přišel Petr nikoi sám ze sebe, nýbrž osvíeen byv milostí
Boží či vnuknutím Božím, Petr poznal &vyznal oněmi slovy
')ana Ježíše jako Syna Božího nikoli ve smyslu kterémkoli,

ne vtom smyslu, ve kterém spravedlivi nazývají se dít
kami neb svnv Božími, nýbrž vyznal jej jako syna jedno
rozeného, s Bohem ()tcem soupodstatného, který vtěliv se,
přišel podle daneho zaslíbení na svět. aby lidstvo vykoupil.
A on byl první. který přišel k vědomí tomu, osvit-.eu byv
milostí Boží. Neboť všichni ti. kteří před jeho vyznáním

pozdravili Krista Pana jako Svna Božího. brali jmeno to ni;oli jako Petr ve smyslu vlastním, níetat'vsiekém. ne o sou
podstatném Synu Božím, vyjma snad jediného Jana Křtitel-.a
(Jan, 1, M), n\f-bržve smyslu nevlastním neb alespon velit-e
nedokonalém, pokud totiž měli jej za poslance Božího.
zvláště omilostněného, jak si představovali zaslíbenóho \'v
kupitele (tak asi Nathanael u Jan. 1. 49) aneb pokud síce
tušili v něm přirozenost vyšší, božskou. ale nebyli si toho
vědomi, že jest Synem Božím soupodstatným.

17. Ze slov těch patrno, že ostatnim apoštolům nedostalo
se takoveho vnuknutí. Ale ovšem, oni souhlasili (až na .li—
dáše) s výpovědí Petrovou. a vtom smyslu lze říci, že Petr
učinil ono vyznání také jmenem ostatnich apoštolů.

18. t. 'i. Tv jsi s hlen-lem k úřadu, kterýr ti svěřim. Petr,t. j. ská a; já svěřím ti úřad, který bude v podobném po
meru k mé cirkvi, ve kterem jest základ k domu, úřad t..-dv
v církvi jediný & nutný a po všeekv časy trvající minn—un
s církví, tak že nepřestane po ten eelý čas, po který bude
trvali církev, jako nemůže býti vzat od domu základ, pokud.
trva dům. Nepřestane tedy úřad ten (primát) tvojí smrtí,
nýbrž přejde na tvoje nástupce. —
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vzdelání církev svou, a brány pekelné ijí nepřemohou:19. A tobe dam klíče kralovstvi nebes tého, a c_okoh
svažeš na zemi, bude svázáno i na nebi; a cokoli roz
važeš na zemi, bude rozvážíme i na nebi, 20. '1u pí'i
kaxal učeníkům svým, aby nikomu neříkali, že on jest
hrlstus. .

21. Od té chvíle počal Ježíš ukazovati učeníkům
svym. že musí jíti do Jerusalema a mnoho trpětí od
starších & zakonikův i veleknčží a býti usmrcen a
třetího dne vstáti z mrtvých. 22.1pojal hoPetr stranou
a počal mu domlouvatí řka: Odstup to od tebe, Pane,
to se ti neslane.23. AleJežiš obrátiv se pravil Petrovu

'Iu. dáti klíče někomu od něčeho jest obrazem ode
vzdání nejv sší moci v té věci. Sv azatí &ro 7.v a z a ti
znamena tolik jako ustanovití a zrušití. Smysl slov Kristo
vých jest ted tento: Dam tobě nejvyšší moc ve všem tom,
('o udělím cír vi, totiž v úřadě učitelském, kněžském a kra
lovskem či pastýřském. Cokoli tedy ustanoviš neb zrušíš
jako nejvyšší učitel v příčině vykládání neb prohlašovaní
zjevených článků víry a mravů, neb jako nejvyšší knčz
v příčině přisluhováni svátostmí & posvatnýmí obřady, neb
jako nejvyšší pastýř či král v příčině kázně církevní, bude
)latít a zavazovatí ve svědomí tak, jakoby to ustanovil sam
ůh na nebi. —-Prohlašuje tedy Pan Ježíš, že úřad Petrův

nebude úřadem pouze čestným, nýbrž též s pravomocí spo
jenym.

20. Prozatím měli pomlčeti o messiáuske důstojnosti Kri
stově, aby id, mvsle, že Vykupitel vvhavi je ?. mori římské
a olmoví pozemské kralovstvi Davidovo, nezpůsobil poli
tických bouří, jakož i aby potom, vídouee při jeho umučení
& smrti, že nadějí teen ncv'plní, neztratili veskere víry
v něho ti. kteří by nvní uvěřili.

21. Uvaděl je tak do vvkupítelského díla sveho, aby vč—
douce, že jest Vykupitel a vtělený Syn Boží, bvlí si tež vč
domí, že není vykupítelem pozemským, jakého čekali židé,
nýbrž takovým, jaký byl předpovčdňn a jaký podle úradků
Božích mus: k v koupení lidstva trpí.—tia tak vejití do slávy
sve—.Zároveň heděl je tím připraviti na své utrpení, by
Pak nebyli překvaJeni & neztratili veškeré víry v něho.

22. Domlouval ánu Ježíši, aby si takových myšlenekm'!)í'i'í'0“_štěl: nemohlť pochopiti, že by mě zemřití On,
\'tčlcný Syn Boží, který podle daných proroctví měl kralo
valí na věky.

23. sata n e, t. j. odpůrce: neboť to jest význam slova
satan. Odporovalt tomu, aby Kristus podstoupil smrt, kterou
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Jdi mi s očí. satane! Pohoršcnim jsi mi. nehnt nemáš
na zřeteli vecí Božích, nýbrž věci lidské.

24. Na to řekl Ježíš učeníkům svým:_ Chce-li kdo
za mnou přijíti, zapři sebe sám a \'szl kříž svůj il
následuj mne. 25. Neboť kdo by chtěl život svůj zm
chovati, ztratí jej; kdo by však ztratil žívoj svůj pro
mne,nalezne jej. 26.Nebotco prospěje člověku, byt celý
svět získal, na duši však škodu trpěl? Aneb jakou da
člověk výměnu za duši svou? 27. Syn člověka zajisté
příjde ve slávě Otce svého s anděly svými a tehda
odplatí jednomu každému podle skutků jeho. 28. Amen
pravím vám: Jsou tu někteří mezi přítomnými, kteří
neokusí smrti, až uzří Syna člověka přícházctí v jeho
království.

KAPITOLA 17.

Proměnění Páně, uzdravení náměsíčníka, v. 1—20.

1. A po šesti dnech Ježíš pojal Petra, Jakuba a Jana,
bratra jeho, a vedl je na horu vysokou v soukromí 2.
a proměnil se před nimi. Izastkvěla se tvář jeho jako
slunce a roucho jeho učiněnojest bílé jako sníh, 3. a aj,
ukázal se j ím Mojžíš a Eliáš rozmlouvajíce s ním. 4. Petr

Šak promluviv řekl Ježíšovi: Pane, dobře jest nám zdeýtí; chceš-li, udělejme tu tří stánky. tobě jeden. “Moj
žíšovi jeden a Eliášoví jeden. 5. Když ještě mluvil.

přece lidstvo mělo býti vykoupeno., Ovšem nebyl si vědom
toho, co činí.

25. Viz 10. 33. 39. pozn.
28. t.j. dožijí se té doby, kdy příjdu, abych jako král

vykonával nejvyšší moc svou. Mint tu patrně soud nad Je
rusalemem (zkuzu města), která byla předobrazem soudu
posledniho.

0) Od 17, 1—26v ravuje evangelista, kterak Pán Ježíš
utvrzoval víru apošto proměněním se nahoře, uzdravením
posedlí—lm||:iiiu'—síi'-niikaa poučením. že pouze proto nemohli
uzdraviti jej sami, poněvadž neměli dostatečně víry, jakož
itím, že zvláštním projevem své \'Š12\'č(|1|ll(_'llOSlÍa moci
opatřil peníz daně chrámové pro sebe i pro Petra.

_17, 1—9. Mark. 9, 1—9; Luk. 9, 28—36. Pán Ježíš objevil
se ve'slávč, podobné té, ve ktere objeví se při soudu po

_sledn1m. Učinil to předem k tomu konci, aby slavnostně
byla prohlašena závaznost Zákona Nového. Z té příčiny 
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hle, oblak světly zastínil je. A aj, hlas z oblaku řkoueí:
Tento jest Syn můj mily. v němž se mi zalíbilo, toho
poslouchejte. 6. A učeníeí uslyševše to, padli na svou
tvář a bái se velmi.? I přistoupil Ježíš a dotknuv
se jich pravil: Vstaňte. nebojte se. 8. Pozdvihnuvše
pak očí svých, nevideli nikoho. leč samého Ježíše.
9. A když sestupovali s hory, přikázal jim Ježiš řka:
Nepovidejte nikomu o tom vidění, dokud Syn člověka
nevstane z mrtvých.

10. I otázali se ho učenici řkouee: Proč tedy říkají

ukázali se Mo'žíš a Eliáš, zástupcové to Zákona Starého, a
před nimi prualásil Bůh Ott,—c: „Toho poslouchejte“ — ne
tedy již Mojžíše a Eliáše, ne Zákona Starého, nýbrž Ježíše
Krista, Zákona Noveho, a to nikoli proto, že by Zákon
Stary" odporoval Zákonu Novému, nýbrž že dochází v něm
svého naplneni a zdokonalení. Take však chtěl Pán Ježiš
proměněuim svým znova utvrditi přítomné apoštoly ve _víje
& připraviti je na své utrpení a onu úzkost smrtelnou, IJCJIŽ
svodky měli bytí v zahradě Gethsemanské. Z te'přičmy
rozinlouval s Mojžíšem a Eliáš-em o svém vyjití či o své
smrti (Luk. 9, 131), kterou měl )odstoupití v Jerusalemč.
Mimo to chtěl asi poukázatí |<budouci oslavě tčla lí'di spra
vedlivých a povzbudítí tak i k zachovávání svého zákona.
Proto nejen-sám. nýbrž i Mojžíš a Eliáš ukázali se ve slávě.

9. Přikázal to jednak proto, že nehledal slávy své a ne—
přišla ještě doba oslavy jeho člevččenstvi, j duak proto, ženechtě ani ostatnim apoštolům dáti )oclnčt k závistí, ani
rozčilovati lid k bouřím tak velice nak (měny a jen 'časných
výhod od Vykupitele očekavajieí. Proto práve nevzal s sebou
nahoru více apoštolů, než kolika bylo třeba, aby děj byl
náležitě osvčdi'mu, a i těm, které s sebou vzal, nakázal,
aby prozatim o věci pomlčeli.

10. Malachiáš (4, 5—6) předpověděl, že před „velikým

dnem Páně“ vystoupi Eliáš a bude připravevatí na něj jmenovitě obnovením porušeného života rodinného. Mini však
velikým dnem Páně ve smyslu lítcrnim příchod jeho k soudu
poslednímu. Ale zákouíci, nečíuíee rozdílu mezi prvním a
druhým příchodem \'ykupiteli'n'ým, učili na základě slov
Maluchiášovýeh, že rod založením království messííuiského
vystoupí Eliáš a bu o jakousi činnosti (1elší k němu při

ravovati. S učením tím však nedovedli apoštolů srovnati
Ira'tkýpohyt &n áhlý odchod Eliášův,seudicez pře

deš'leho napmnenutí Kristova, že království messiáuské bude
zařízeno co nejdříve. Odtud ona otázka: Proč tedy říkají
zákeuící atd.

,
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zakoniri. že prve mai příjíti Eliáš? 11. On puk odpoví—dev
řekl: Eliáš přijde sice a napraví všerko: 12. ale pravím
vám: Eliáš přišel již, a nepoznali ho, nýbrž učinili mu,
co se jim zlíbilo. Tak i Syn člověka bude trpěli ()(-l
nich. 13. Tu porozumčli učeníci, že jim to pravil o Janu
Křtiteli.

14. A když přišli k zaštupu, přistoupil k němu člověk
&klančje se mu pravil: Pane, smiluj se nad synem mým,
nebot jest náměsíčný a zle se trapi; často zajisté padá
do ohně a často do vody. 15. I )řivedl jsem jej tvým
učeníkům, ale nemohli ho nz raviti. 16. („ldpovc'rděv
Ježíš řekl: O pokolení nevěřící a převrácené. dokavad
mám býti s vámi? dokavad vás mam trpěli? Přiveďte
mi ho sem. 17. I přikázal mu Ježiš. a vyšel z neho
duch zlý: l byl nzdraven pacholík od té chvíle. 18. Tu
přistoupili učenici k Ježíšovi v soukromí a řekli: Proč
nemohli jsme my ho vvmitnouti? 19. A on pravil jim:
Pro nevěru svou. Amen zajisté pravím vám: Budete-li
míti víru jako zrno hořčične, řeknete této hoře: „Přejdi
odtud tamto“ a přejde, a nic nebude vám nemožno. 20.
Takovýhle rod však nevymitá se leč modlitbou apostem,
Pán Ježíš předpovídá po druhé svou smrt, plalt daň chra

movon, v. 21» 26.

21. Když pak dleli v Galileji, řekl jím Ježíš: Syn čle

11——12.t. j. Eliáš při'deskutečně, ovšem až před druhým
příchodem mým (k son u poslednímu)azpůsobí jakousi vše
obecnou naipravu či obnovu mravní, zvláště ve svě-innárodě;

vljistem smvslu však (ve sm slu )ředobrazném) lze říci, žeE íaš 'iž přišel. ne sice v 050 (: viastuí, nýbrž v osobě Jana
Křtite u, pokud totiž Jan jakožto předobraz Eliašův vystoupil
v dnt—hua moci Eliášovč &připravoval na můj příchod první.

14 ::O. Srovn. Mark. 9, 13—28. Luk. 9, 37—43. Syn ten
byl hlnrhončmý & trápen záchvaty epileitickými (padouc
mčnimí), jež se objevovaly zvláště při uliýváni neb přibý
vání měsíce. Stav ten však nebyl nemocí přirozenou, nýbrž,
jak patrno z Mark. 9, 16. 24.. způsoben duchem zlým.

29.1'iozumčl tu víru (lívotvornou či pevne přesvědčení,
že Bůh dá jim překonatí i největší překažkv &jim pomůže
i zázračně, bude-lí to ke cti a chvále jeho n--h ke spáse
lidí. Takovéto víry evn'ň i nejmenší mira, míní Pán Ježíš,
stačí jim: aby (losa li na Bohu největších dobrodiní.

21—22. Viz Mark. 9, 90—31, Luk. :). 41—15.
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ví?—kabude vydán v ruce lidske. 22. a zabíjí ho, a tře
tmn dne vstane 7. mrtvých. ! zarmoutilí se. velice..
_23. A když přišli do Kafárnaa, přistoupili k Petrovi

t|._kteří vybí'ali daň el'n'ámovou. a řekli: Což mistr
vá;—ne latí daně chrámové? 24. [ rekl: Platí. A když
pi'íšel omů. ředstilmul ho Ježíš řka: Co se. ti zdá.
Simone? Od oho berou králové. pozemští clo neb
dán? Od synů svych či od cizích? 21". A on řekl: Od
cizich. lřekl mu Ježíš: Synové tedy jsou svobodní.
26. Abychom však nepohoršili jich, jdi k moři a vrlmi
'lltllCl.a tu rvl)u.která se chytí nejprve, vezmi a otevru
ústajejí, nalezneš státer; ten vezmi & dej jim za mne
i za sebe.

KAPITOLA 18.

O pol—Lore,“ |Nílmí'št'ní, " bratrské—m napomenutí & SlttířliVOSlÍ,
\“. ln—ílf).

_l. V tu dobu učeníci přistoupili k Ježíšovi & řekli:
Ivalomedle jest větši v království nebeském? 2. A Je
ŽlŠ.'/.1L\'Ola.vpřwh010,postavil je uprostřed nich a řekl:

2:1. Daň chrámovou (na potřeby chrámové) povinen byl
platiti každý Israelita od 20. roku svého věku. Olmášela
půl siklu či dvě draehmy (ast 150—160halit'ůt: proto v řec
kém i latinském textu stojí: zdali plati „(lvoudraehmy“.

“Ji—.Řekl tak, ne že by byl kdy viděl Krista platit daň
chrámovou, nýbrž, že myslít, že se to samo sebou rozumí,
a to tím spíše, poněvadž Pán Ježíš uchyloval se jen tehdy
Od zavedenyeh obyčejů, když toho žádala nutná potřeba a

prospěch jiny-eh. Nepovážil však při tom, že Pán l_ežíš. jna—-n:>.toSyn Boží, není povinen platit onu dan. -—Pan Ježíš,
vlil-“je pouť-ití jej, předstilmul ho, oslovív jej totiž dříve,
nv). Petr mohl mu VČP povědět. a srovnáním se syny krá—
lovskými ukázal, že jakožto S 'a Boží není povinen platit
.la:'n_r:lírámovoíí, směřující k oslavě Boží, podobně jako sy
lttn'te královští neplatí daně svému otci. _

ze. Stater, peníz, který platí čtyři draehmy (a.—n8 K) “&
stať-il tedy na daň pro dvě osoby.

t'í Od 18. 1—20, 16 vyličuje sv. Matouš. kterak Pán Ježíš
navádět apoštoly, jakožto budoucí pro.—(lstavenecirkve,
k tomu, aby úřad, sobě svěřeny, zastávali řádně, a to
am tím, že poučoval je u příležitosti jejich sporu o přednost
o pokoře, o hříšnosti pohoršení, o l)!"ltll'Sl-IÚI“napomínáni a
0 sínířlívosti (18, 1—35).

1 T)viz Mark. 9, 32—86. Luk. 9, 46—48.



“& Amen pravím Vám: Neohratíte—li se a nebudete—lí
jako maličcí, nevejdete do království nebeského. 4. Kdo
se tedy poníží jako pachole toto, ten jest větším v krá
lovství nebeském. 5. A kdo_příjme jedno pachole ta
kové ve jménu mém, mne přijímá.

6. Kdo by však pohoršil jednoho 7.maličkýeh těchto,
kteří ve mně věří, tomu bylo by lepe, aby žernov
oslíčí zavěšen byl na hrdlo jeho a on pohroužen byl
do hlubokosti mořské.

7. Běda světa pro pohoršení! Nutno zajisté jest, aby
přicházela pohoršení, ale běda člověku tomu, skrze
něhož pohoršení přichází. 8. Jestli však pohoršnje tě
ruka tva, utni ji a vrhní od sebe: lepe jest tobě vejiti
do života bežrukeníu neb kulhavenín, než abys, maje
obě ruce neb obě. nohy, uvržen byl do ohně včem—ho.
9. A jestli oko tve tč pohoršuje, vylnp je a vrhni od
sebe; lepe jest tobě jednoold—mn vejíti do života, než
obě oči majíeínm uvržena byti do p'ekelneho ohně.

10. Vizte. abyste neptdn'dalí nekterym ?. těchto mac:
líčkych: nebot pravím vám, že andělé jejich v nebe
sícll stále patří na tvář Otce meho, jenž jest v nebe

6—9, viz Mark. 9, 41—47. (Luk. 17, 2—3.)
6. ž ern ov osl iči jest svrchní kamen mlýnský, který

býval otz'tčen od ost—(tvaproto žernovem oslíčíln zván. —
Bylo h ' mu lépe, aby ])'l ntopen, než aby dal pohor
šení. Nelioť tak ztratil by toliko život časný, davaje však
pohoršení, paše těžký hřích a vydává se v nehezpečenství,
ze ztratí život věčný, neučiní-ti včas totiž pokání a daní,-ho
pohoršení nenapraví.

7. Aby přicházela pohoršení, jest nutn 0, ale nikoli nut—

ností naprostou, nýbrž pouze s hledení k lporušeností lidskéřírozeností a k zlobě mnohých lidí. Bů 1 )řipnuští pohor
ení podobně jako ijíné hříchy, poněvadž, (av člověku svo

bodu, necht-e mu jí bráti ani tehdy, když jí zneužívá.
8—9. viz 5, 29—80. pozn.
10. a by ste n o p oh rd ali, tím totiž, že byste je za

nedbávali (mystice, že na nich nezáleží) & tak zavinili je

Lich zkázu. V dalším udava tří důvody, proč nemají pordatí ditkamí řečeným způsobem: a) poněvadž Bůh sam
uznat je za hodně, ab' e svěřil peči duchů nebeských,
kteří stále na něho patří i v nejužším a na výsost ohlažn
jíciín spojení s ním 'sou; b) poněvadž Kristus přišel na
svět ku spáse všech idt &c) poněvadž Bůh nechce, aby kdo



sich. il. Pi'išelt zajisté Syn člověka. aby spasil, co
bylo zahynulo. 12. Co se vam zda? Kdyby měl někdo
sto ovec a zabloudila by jedna 7. nich, zda nenecha
devadesáti devíti na horách a nejde hledali té, ktera
zabloudila? 13. A podaří-li se. mu ji nalézti, amen.
pravím vám, že se raduje nad ní více než nad deva
desáti devíti, kteréž nezabloudilv. 14. Tak také není
vnle Otce vašeho, jenž jest v nebesích, aby zahynul
jeden ?. těchto maličkýeh.

15. Zhřcšil-li hv pak proti tobě bratr tvůj, jdi & po
karej ho mezi sebou a jim samým. Poslechne—li tě.
získal jsi bratra svého; 16. pakli neposlechne, přiber
si ještě dva neb tři. aby v ústech dvou neb ti'i svědků
stalo pevně veškeré slovo. 17. Bude-li jich nedbati.
pověz církvi; pakli však ani církve neposlechne, bu
diž tobě jako pohan a publikán. 18. Amen pravím.
vám: Cokoli svážete na zemi, bude svázáno i na nebi.
& cokoli rozvažete na zemi, bude rozvázáno i na nebi.
19. Opět pravím vám: Jestli dva z vás na. zemi sje
dnotí se spolu o kterékoli věci, za kterou by rosili,
stane se jim to od Otce mého, jenž jest v ne esích.

zahynul. Kdo tedy, zanedbávajc dítek, zaviňuje 'ejich zkázu,.
odporuje přimo i vůli Boží i učelu, pro který istus přišel
na svět.

11. viz Luk, 19, 10.
12—13. viz Luk. 123.4—10.
15—18. Učí, že jest třeba nejen chrániti se před pohor

šovánini osob nevinných & hezúhonných, nýbrž i staratí se
o nápravu těch, kteří pochybili, ato zejména bratrským
napominaním &pokárauím.

15. získal jsi bratra svého, totiž ku spáse.
'16. aby tedy, vida, že několik osob vvtýka mu chyby,

tun spíše uvěřil & uznal, že chybil, a chtěl se polepšiti.
_ 17. Ovšem, jak rozumí se samo sebou, když běží o ve

líké prohl-ešení se, kterým dava se zároveň pohoršení jiným.
Jako ohan a publikán, t. j. jako člověkk cirkvi
nepatřící. 7. církve vyloučený.

18. Zz'íkonodárnou a. výkonnou moe, kterou v 16, 19. dal
Petru a skrze. něho inastupcům jeho (papežům) o sobě,
dava nvni těž sboru apoštolskému, Spojenému s Petrem, &
tm: 1 nasluprům jejich či veškerenstvu biskupů, Spojenému
S [Wii-“lidu.
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20. Neboť kde jsou dva neb tři shromáždění ve jménu
mém, tam jsem já uprostřed nich.

21. Tu přistoupil k němu Petr a řekl: Pane. koli—
krat zhřeší proti mně bratr můj, a od )ustím jemu?
Zda do sedmikráte? 22. Di jemu Ježíš: 'epravím tohč
„až do sedmikrátď, nýbrž až do sedmdesátisedinkrat.
233.Protož podobne jest království nebeské člověku
králi, který chtěl poéel vésti se služebníky svými.
234.A když počal počet vésti, přivedli mu jednoho,
který byl mu dlužen deset tisíc hřiven. 25. když pak
nemel čim zaplatit, rozkázal jej pán jeho prodati. též
manželku jeho i dítky a všecko, co měl. a zaplatit.
26. Padnuv tedý služebník ten před ním, prosil ho
řka: l'oshověj mi, a všecko zaplatim tobě. 27. l sli
toval se pán nad služebníkem oním, propustil ho a
dluh mu odpustil. 28. Výšed pak služebník ten. na
leznul jednoho ze svých spoluslužebníků, který byl
mu dlužen sto denárů. Iuchopil ho a hrdloval se
s ním řka: Zaplat, co's dlužen. 29. Padnuv tedy spolu-'
služebník jeho před ním, prosil ho řka: Poshovéj mi,
a všecko zaplatím tobě. 30. Ale on nechtěl. nýbrž '
odešed, dal jej do žaláře, až by zaplatil dluh. 31. Uzře—
vše pak spoluslužebníci jeho, co se událo. zarmoutíli
se velice a příšedše, pověděli anu svému všecko. co
se bylo stalo. 32. Tu povola ho pán jeho a řekl
jemu: Služebniku nešleehetný, všecken dluh odpustil

20. Jsem uprostřed nich, a to nejen svou moci, ný
brž i zvláštní milosti, kterou bych myšlení i prosby i srdce
jejieh pořádal a tak za ně se přimlouval.

21. Zákonici židovští tvrdili, že dlužno odpouštéti do tře
tin-. Ale Petr, znaje Kristovu dobrotivost., dobře cítil, že
tak malý počet nestačí; mvslil však, že dosti bude, udá-lí
počet více než dvojnásvbný. Pán Ježíš řekl: „Do sedmdesát
sedmikrat“, a tak udal počet velík'y aby naznačil, že máme
býti hotovi odpouštěti vždýekv. Aby pak vyložil, jak spra
vedlivý jest ten požadavek, ukazal v odohenství o nemilo—
srdném služebníkn (v. 23—35),jak nm a jest urážka, kterou
nám čint bližní, proti té, kterou my činnne hříchem Bohu,
a jak proto spravedlivo, aby člověk odpouštčl každou urážku,
jemu učiněnou, chce-li, aby Bůh odpustil jemu hříchy.%. deset tisíc hřiven : asi 40 nullionů korun.

23. sto denárů :: asi 75—80korun.



Malouš 18, 33—19, 3. 93

jsem tobě, poněvadž jsi nu?-prosil: 33. zda nemel jsi
tedy také iv slílovali se nad spolusluželmíkem svým.
jako i já sliloval jsem se nad tebou? 34.1 rozhněval
se pán jeho a dál jej niučilelům, dokud by nezaplatil.
všeho dluhu. 35. Tak i Ulei- můj nebeský učiní vám,
jestliže nemlpnslile jedenkaždý bratru svému ze srdcí
svých.

l\'.-\Pl'l.'Ol..\ 19.

Nc-i'ožlučilelnoststavu nrauželsludm, přednost stavupa
lilt'lšl'llh, v. 1—42.

1. l slalo se, když dokonal Ježíš lvlo i'eči. odebral
se '1.Galileje a přišel do končin judských Zajordán—
SlšClIl. 2. l šli za ním mnozi zastupove, a uzdravm-ul
je lam. 3.111 přistoupili k ne'—.mnl'nriseové a pokou

35. Slovy těmi nemíní říci. že by Bůh, odpustív někomu
vinu, později přece pro ni trestal. jako pán ž podobenství
vyžadoval dluh přes to, že jej dříve odpustil, nýbrž že člo—
vek svou tvrdosti k bližnímu dopouští se takové nevděčnosti
k Bohu a uvaluje tím na sebe novou vinu, tak velikou, že
vyrovná se to, která mu byla dříve odpuštčna.

Od 19, 1—20 16. v 'líčuje sv. Matouš, kterak Pán Ježíš
navádčl apoštoiv k řádnému zastávání úřadu jejich hb) tím,
že na své vestě Zajordánskmn nabádal je za ríížnýc-h pi—ílea
žílu.—tík životu dokonalénui, tu upozorňováním jich na.
přednost stavu paniekóho před manželstvím, jež byl právě

prohlásil za nerozlm'-ileliu': (v. 1—12),tam poukazovánim namlnnnilost dětinné prostomvslnosti a na záslužnost dobro
volné chudoby a každé občli, kterou kdo z lásky ke Kristu
přínáší (v. 13—30), jakož i. oučoním. že blaženost věčná.
nezáleží pouze na přičinění lovčka, nýbrž i, a to předem,
na milosti Boží (20, 1—16).

3—6. Jak řečeno při 5. 31—82. v Starém Zákoně dovolil
Bůh v jistých případech rozloučili svazek manželský. V době
Kristově učili však někteří (škola l-lillelova), že dovoleno
rozlonť-iLijej i z příčin nepatrným. na př. i když žena spálí
;nuži jídlo (ano, 'ak kolem r. mu po Kr. učil rabbi Aloha,
1 když jiná zalibilla se mu více), jíní (škola Sammaiova) pak
tvrdili, že dovoleno lo pouze tehdy. když hv žena dopustila
se skutku nepočestného. S hledeni k těmto růzuim náhle
dum předložili fariseové řečenou otázku Pánu .ežiši iny—
Sll'f'n že na jedné straně narazí zcela jistě.-,ať odpoví ve
smyslu volně-jším aneb přísnějším. a jestli od oví ve smyslu.
pipni-jším, jak as očekávali, že narazí i u eroda Anlípy,
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šeli ho, řkouce: Je-li dovoleno člověku propustiti man
želku svou 2 příčiny kterékoliv? 4. On ak odpovi
daje, řekl jim: Což jste nečetli. že ten, tery'rstvořil
člověka, na ])OČ'dliiLtmužem a ženou je učinil a řekl:
5. „Proto opusti človčk otce sveho i matku svou a při
drží se manželky své, a budou dva v těle jednom.“
'6. Nejsou tedy viCe již dva. nýbrž jedno tělo. Nuže.
co Bůh spojil, človek nerozlučuj. 7. Řekli jemu: Proč
tedy rozkázal Mojžíš dali listek rozlučovací a propu
stiti? S. Di jim: Pro tvrdost srdce vašeho dopustil
Mojžíš propouštčti manželky vaše, ale s počátku ne
bylo tak. 9. Pravím však vam: Kdokoli propusti man
želku svou leč pro cizoložství a ojmc jinou. cizoloži.
.a kdo pojme )ropuštčnou. cizo oží. 10. Řkou jemu
učenici jeho: ll'akový—lijest poměr mezi mužem a
ženou, není dobře ženiti se. 11. On pak řekl jim: Ne
všíckni chapají slovo to. nýbrž ti, jimž jest dano.
12. Jsout zajisté panicové, kteří se tak narodili ze života
matky, a jsou panicovč, kteří učinčni jsou jimi od lidí,

který propustil řadnou manželku svou. Ale Pan Ježíš ne
víuisil se do sporu stran, nibrž poukazav na vůli Boží, pro
_'evenou při stvoření prvních manželů, Adama a Evy, pro

lasil manželství za nerozlnčitelné. —-Z některých příčin
bylo u židů lze svazek manželský rozloučiti. Ovšem, stalo—lí
se tak. byl manžel povinen dati propuštěné manželce list pro
pustný či rozlučovaci.

9. Slov „leč pro cizoložství“ některé rukopisy řecké ne
mají, jiné kladou po nich slova „uvádí ji v eizoložstvi“, a
vynechávají slova „a pojme jinou“. Viz Mark. 10, 22—12,
(Luk. 16, IS.)

1.0. Slovy „není dobře ženiti se“, vyslovili apoštolů ovšem
nevědomky pravdu, že stav anieký jest přednější než
manželský: Pán Ježiš schválí proto odpověď jejich, ale
připojil, že každý není s to, aby panictví ustavicné zacho—

šat, nýbrž jen ten, kdo má dar zdrželivosti tedy s milostíoží.
12. Panicové ze života matky, t. j. ti, kteří pro ně

jakou chybu přirozenou jsou neschopní k uzavření sňatku
manželského; panícovč učinění od lid i, t. j., kteří
jsou od lidí donuceni žíti v hezženstvi (eunuchové), pani
eové, kteří se sami oddali panictví pro kralovstvi Boží, t. j.
ti, kteří z lásky k Bohu zachovají dobrovolně ustavičně pa
nictví, aby rozmnožili své zásluhy pro nebe.
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a jsou panicové, kteří sami oddali se panictví pro krá
lovství nebeske. kdo může chápali, chapej.
Pán Ježiš žehná dítkám a doporučuje dobrovolnou chudobu,

v. 18—30.

13. Tehdv podali mu dítky. aby, na ně vložil rucea
sc pomodlil; učenícivšákdomlouvali jim, 14.ale Ježíš
i'vkl jim: Nechte dítek a nebraňte jim pi'ijiti ke mně;
nebo! takových jest království nebeské. 15. A vloživ
na ně ruce, odešcl odtud.

16. A hle jeden pi'istoupiv řekl jemu: Mistře dobrý;
co dobrého mám činiti, abych obdržel život věčný?
17. _On pak řekl jemu: Co se mě ptáš o dobrém?
Jediný jest dobrý, Bůh. Chceš-li však vejítl do života,
zachovávej přikázání. 18. Di jemu: Která? A JCŽIŠ
řekl: Nezabijcš, nczcizoložiš, nepokradcš, nepromluviš

13. Věděli zajisté, že Pán Jcžíš uzdravil mnoho nemoc
ných vzkládánim rukou, i měli proto pevnou naději, že
dítky jejich budou ochráněny od zlého, vloží-li On na ně
ruce a požehná jim. Učeníci však uzřevše to domlouvali
těm, kteří 'e přinášeli; neboť m 'slili, že přicházejí Kristu
v ncvhod. ( iz Mark. 10, 18—16. uk. 18, 13—11)

1-1.Takových jest král. nebeské; srov. 18, 8—5.
16—30 viz Mark. 10, 17—31. Luk. 18, 18—30.
16. t. j. který skutek dobrý mám zvláště činiti, abych

došcl života věčného. Myslelť, jako imnozi jiní židé, že jest
jisté dobro, kteréž jsouc VYkOIleO,zvláště zabezpečuje život
věčně blažený.

17. Pán Ježiš chtčje ho vvvésti zbludu, navázal svou od

pověď na jeho vlastní slova v tomto smyslu: _Pručty, majemě za pou rého člověka, ptáš se mě o dobrém? (Jost otázka ta.
zbytečná.) Neboťnaprosto dobrýjest proto jeden, a proto
též jedine toliko dobro naprosté, totiž l-šůh.Činnost lidskájest proto potud dobrá, po 'ud se s timto jednim dobrem na
prostým, s vůli Boží srovnává, potud však jest zlá, pokud
]Í odporuje. Vůli svou však wojevil Bůh v přikázaních.
(iluzeš-li tedy, aby skutky tvé livly dobré. ktera—.by ti poji
stilv život vččnč blažený, zachovávej přikázání BOŽI.Zacho
vavaní přikázání jest tedy podmínkou k dosažení života
vččni-ho.

18. Jmenoval tak jen na příklad některá přikázání daná
na_Sinaji. aby upozornil jej na přikázání Boží vůbec a po
učil. že dojde jistě života věčného, budc-li zachovávati vůli
Boží |n'ojevenmi v přikázáních.
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kí'íveho svědectví, 19. cti otee sveho i matku svou a
milovati budeš bližního sveho jako sebe samého. 20.
lh' jemu mládenec: To všecko zachovával jsem od
svého mládí. Cello se mi ještě nedostává? 21. Rekl
mu Ježíš: Chceš-li dokonalým býti, jdi, prodej co nniš,
a dej chudým, a budeš míti poklad v nebi; & pojď a
misleduj mne. 22. Uslýšev mládenec slova ta. odesel
smuten, nebot měl mnoho statků. 23. Ježiš pak i'ekl
učenikům svým: Amen pravím vam: Bohnice vejde
těžko do království nebeského. 24. A opět pravím vam:
Snáze jest velbloudu projití uchem jehly, než boháči ve.
jítí do království nebeského. 25. Uslvševše to apoštolé,
divili se velice řkouce: I kdož tedy může býti s asen?
2.6. Ježiš však pohleděv na ně. řekl jim: U liší jí.—st
to nemožno, ale u Boha všecko jest možne, 27. Tn
odpovědčv. Petr řekl jemu: llle, my jsme opustili
všecko a misledovali jsme tebe: čeho se nám tedy za
to dostane? 28. Ježíš pak í—ekljim: Amen pravím, že

20. Mládenee t.j. mladý muž. Dle Luk. 18, 18. byl
knížetem, t. j. bud představeným,synagogyneb přísedícím
některého soudu židovského. ——Ceho se _miještě ne—
dostává, totiž k tomu, abych byl dokonalý?

21.. Chceš-lí dokonalým b' i atd. Radil mu tak (ale
nepřikazoval) dobrovolnou chu obu 'akožto prostředek k do—
sažení vyšší dokonalosti a větší 0 mčný v životě věčncm.

22. Odešel smuten, neboť.uznával sice, že rada Kristova.

jesgddobrá, ale neměl tolik silý mravní, aby se svých statkůzře . -'
23—24. Slovy těmi ovšem nepravíl Pán Ježíš, že by ho

hači nemohli být-i spasení vůbec, nýbrž )oužív běžného pří
sloví ovelbloudu tvrdil, že nesnadno přic izizcjí k spasení ti,
kteří v peníze doufají (Mark. 10, 24) či nič-rounezřízc
nmi se jim oddávají, a to )rott), poněvadž lidé takovi (Šíljí
se snadno svésti, abyrjich lbud' nedovoleným způsobem .lo
bývali neb k věcem nepravým zneužívali.

25. t. '. lkdo může býti spasen, 'ežto. jak učí zkušenost.,
každý (5ověk íme více méně ke stat'ům pozemským?

26. t.j. muze svými silami nemůže člověkdojíti blaha
věčného, ale ovšem s pomocí Boží.

28. Při znovuzrození t. j. při vzkříšení. Slibujc tu apo—
štolům jakousi zvláštní a to autoritativní a s mocí SpOjt'ítUil
účast při posledním sondu, ač nelze říci určitě, v čem ta
účast bude záležetí. Slibujc jí apoštolům jakožto sboru
těch, kteří byli ustanovení, aby byli svědky vzkříšení iZi-í



vy, kteří jste mne následovali, při znovuzrození. kdy
Syn člověka zasedne na stolici velebnosti své, seděli
budete i vy na dvanácti stolieích, soudicc dvanáctero
pokolení israelských. 29. A každý, kdo opusti dům
neb bratry neb sestry neb otce neb matku neb man—
želku neb dítky neb pole pro jmeno mě, stokrát více
vezme & život věčný v dědictví dostane. 30. Mnozí
pak první budou posledními & |.u)slední prvními.

KAPITOLA 20.

Podobenství o dělnících na vinici najatých, v. 1—16.

. 1. Podolmo jest totiž kralovstvi nebeské člověku
hospodaří, který vyšel na úsvitě, aby najal dělníky na
vinici svou. 2. Smluviv pak s dělníky denár na den,
poslal je na vinici svou. 3. A vyšed okolo třetí ho
diny, uzí'el jině, ani stojí na trhu zahálejice. 4. Iřekl

stova zakladateli církve. V mčet dvanáct tedy, jimž
mini sbor a oštolský, ani ncza írnujc Jidáše, ani nevylučuje
z něho Pav a.

29. t. j. kdo z lasky ke Kristu (aby mu tím horlivěji mohl
sloužiti) opustí nějakou věc neb osobu milou, řádem ovšem
dovoleným (vyhověv totiž ustanoveným podmínkám), Obdl'Žl
za to již tu na zemi stokrát více, t. ]. odměnu mnohoná
sobnou, jako jest pokoj svědomí, útěcha duševní, naděje
života věčného a jiné milosti, jichž lze v církvi dojíti a jež
pomahajíee k dosažení života věčného mají větší eenn než
statky pozemské; mimo to bude-li mu skutečně sloužiti
gtakovou oddanosti až do smrti, obdrží život věčně blazeny.
__80. podle toho totiž, jukě kdo obdrží milosti a jak horlivě
]lCh užívá a s nimi spolupůsobí.

20, 1. Podobenstvhn tímto vykládá posledni verš kapitoly
předešlé, proto praví: podobne jest. to tíž . . .

2. denár, as 80 haliřu. byl obyčejnou mzdou denni.
8_—16.Hodiny počítají se od východu slunce; jest tedy

hodina třetí naše devátá, hodina 6. naše dvanáctá. v poledne,
htgdlpa 9. a 11. naše 3. a 5. odpoledne. O reptáni nekterých
dělníků mluví v podobenství jen proto, aby hospodář měl
příležitost dáti vysvětlu'ici odpověd, nikoli však nemíní tim
HCl.,Že by v nebi neby i někteří spokojeni se svou odměnou
&.zaviděh jiným. Hospodář-cmrozumi Boha, který v různých
dobac_h_volítnárody i jednotlivce do církve a k tomu, aby
konali jeho vůli; vinic-írozumi církev, trhem svět; denními

Nový; Zákon. l. ' ' ' 7
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jím: Jdětež i vy na viníci mou, a co bude Sprave
dlívo, dam vám. 5. A šli. Opět však vyšel 0 šesté
i deváté hodině, a učinil taktéž. 6.' Ale v 'šed o ho
dině jedenácté, naleznul jiné, ani stojí. řekl jim:
Proč tu stojíte, celý den zahalejíee. 7. ou jemu:—
Nikdo nás nenajal. Di jím: Jdětež i vy na vinici mou.
8. A když byl večer, řekl pan vinice svému s rávci:
Zavolej dělníky a dej jím mzdu, počna od pos ednich_
až do prvních. 9. Přišedše tedv ti, kteří nastoupili
o jedenácté hodině, obdrželi každý' po jednom denáru.
10. Přišedše pak i první, dmnnívali se, že obdrží více;
dostali však i oni po jednom denáru. 11. A dostavše,

reptalí proti hospodaří 12. řkouee: Tito Poslední pra—covali jedinou hodinu, a rovnými učiní jsi je nám,
kteří jsme nesli břímě dne i horka. 13. Ale on odpo—
věděv jednomu z nich pravil: Přiteli, nečiním tobě
křivdy; zdali nesmluvil jsi se mnou jednoho denáru?

'14. Vezmi, co jest tvoje, a odejdi. Chci však také to-'

hodinami, pokud se týká lidstva vůbec, rozumí různá. ob
dobí časová, v nichž ten onen národ neb jednotlivec po
volán jest do církve, pokud se týká jednotlivců, rozumi jmzi
různě doby života, ve kterých kdo do církve vstoupi neb
ze hříchů se kajc & službě Boží opravdu se oddzi, zda již
jako dítko po narození (naí'isvitě), neb jako jinocli (8. hod.)
neb jako muž dospělý (6. hod.) neb ve věku pokročilém
(9. bod.) neb teprve ve vysekém stáří jsa již nad hrobem;
večerem rozumi pro veškeré lidstvo konec světa, pro jed
notlivce konce života, smrt; denárcm blaženost věčnou, která
ač objektivně jest různá, subjektivně přece jest táž, to jest
ne'větší, ježto každý obdrží nej ššístupeíi blaženosti, který
s iledem k svým zásluhám buce moci snésti. Ač dělníci
pracovali nestejně dlouho, obdrželi přecekaždý mzdu stejnou;

podobně jest ve službě na vinici Páně, ve službě Boží.“etr např. uvěřil v Krista & přidržel se ho dříve než let:
na kříží. & přece přišel do nebe později než lotr; někdo
slouži Bohu věrně od svého mládí, jiný oddá se mu teprve
nad hrobem, a přece, vvtrvá-lí pak v milosti Boží do
smrti, obdrží blaženost věčnou podobně jako onen. Učí tedv
Pán .Ícžíš podobenstvím timto, že věčna odměna. nezáleží
pouze na přičinění člověka .ani'na době, kterou kdo působí
ve službě Boží, nvbrž těž, & to ředem, na milosti Boží„
která. svobodným činům člověka odává nadpřirozené veny,
tu .včtší, tam menší, dle' toho, zda věší neb menší měrou
byla komu udělena. Zároveň ukazuje podobenstvím oním,
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muto poslednímu dáti jako i tobě. 15. Aneb snad ne
smím učiniti, co chci? Či oko tvé jest zlé, že já dobrý
jsem? 16. Tak budou poslední prvními a první po—
sledními; neboť mnoho jest povolaných, ale málo vy
volených. >

Pán Ježíš předpovídá po třetí své umučení a. doporučuje
pokoru, v. 17—28. _

17. A když Ježíš ubíral se do Jerusalema, pojal
dvanact učeníků v soukromí a řekl jim: 18. Aj, bereme
se do Jerusalema, a Syrtčlovčka bude vydán vele
knežim a zákoníkům, a odsoudí ho na smrt_19_.a vy-_
tl:l_|lh_opohanům. aby se mu posmívali, jej bičovah
a ukí'tžovalí; a třetího dne vstane z mrtvých.

20. In. přistoupila k němu matka synů Zebedeovych
se svyml syny a padnuvši k nohám jeho, prosila ho
za něco. 21. On pak řekl jí: Co chceš? D1 jemu:

ekni, aby tito dva synové mojí sed_čl_1v _tvém kra
lovstv1 jeden na pravici a jeden na lev1C1tve. 22. AJe

kterak možno, aby člověk v kratším čase zjednal sobě tytéž,
ano vetší ješte zásluhy pro nebe, než jiný V čase delším,
tak to_tíž,Ze ohdnřen jsa hojnější milostí Boží, působí s vet
snn zapalein vnitřním, který roznítila v něm milost BOŽI. _

1.3.t. j. proto budou mnozí první oslednímí &' poslední
rvnínii, poněvadž mnoho sice jest tčc l, kteří ovolaní jsouce

'e službě Boží udělením obyčejných milostí ožích, S nimi
dle sil svých nepůsobí, malo však jele těch, kteří b_YhVY“
voleni. aby obdrželi milostí mímoobyčejné a s Hlml podle
sil působí.

17—l9. viz Mark. 10, 32 —84. Luk. 18, Bl.—M.
20—28. víz Mark. 10, 35—45. , . .

20. Poslední slova ozmrthýchvstání (20, 19.) kladah 81s_ynoveZebedeoví, Jakub a. an, v ten rozum, že an_zalo_ži
již.kralovstvi inessianske, a poněvadž představoqah 81.10
jako království pozemské, žádali ho ústy matky sve Salome.
aby jim dal nejpřednější místa ve svém královsm. Báll se t_lS.
aby před nimi nebyla dána přednost Petrovi, který byl 8 mm
na_hoře při proměněni Pane & za něhož Pán Ježíš zaplatil

dan ehramovou. Salome nemajic odvahy \'yšadřlh DFOSP“jejich hned zjevně, žádala nejprve jen za 11 co. (Přesun
tě, udělej mi něco.) Ostatni apoštole horšilí se nad oněmi
bratry, neboť přáli si sami míst předních. _ _

2:2. t. j. nejste si toho. vědomi, zač žádáte. Můžete-.h sna
šeti utrpení a podstoupili mučeníekou smrt, jako ja pod

".
l .
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žíš odpověděv, řekl: Nevíte, zač prosíte. Nlůžete-liž
pití kalich, který já budu pití? Íikou jemuz- Můžeme..
23. Di jim: Kalich můj sice pití budete, seděti však
na pravici neb na levici mé není mojí věci dáti vám,
nýbrž těm, jimž připraveno jest od Otce mého. 24_.A
uslyševše to deset ostatních, rozmrzeli se na ty dva
bratry. 25. Ale Ježíš zavolav je k sobě řekl: Víte, že
knížata národů panují nad nimi a velmoži provádějí
moc svou nad nimi. 26. Ne tak bude mezi vámi,
nýbrž kdo chce státi se mezi 'ami větším. budiž
sluhou vaším. 27. a kdo chce mezi vámi býti prvnim,
budiž služebníkem vaším, 28 jakož Syn člověka nc
pi'išcl, abyr mu bylo sloužcno, nýbrž aby sloužil a dal
život svůj na vykoupení za mnohe.

Slepcí u Jericha, v. 29 -—34.
29. A když vycházeli z Jericha. šel za ním zástup

veliký. 30. A hle, dva slepci seděli podle cesty a usly—

stoupím? Užívat se v Pismě sv. slova kalich často obrazně
u dobrém neb zlém údělu, jehož se komu dostane.

23. Pan Ježíš příjav jejich osvědčení věrnosti a ochoty, že
chtějí pití kalich utrpení, který on bude pití, prohlásil, že
nepřísluší jemu rozhodovati teprve nyní o tom, kdo má do
stati přední místa v jeho království, nýbrž že rozhodnuto
jest o tom již od Otce jeho: On totiž znaje od věčnosti
skutky lidské, ustanovil te'žod věčnosti s hledem k zásluhám
jednoho každého, jakou odměnu přisoudí komu v království
nebeském.

25. panují nad nimi i:.j. dávají jim to cítit, že jsou
jejich 'pany.

9 —-28.Donomčuje pokoru a úslužnost.
tvrtá část evangelia (20,29—28,20)obsahuje děje

?. poslední doby pozemského života Kristova, a to oní,z nichž vychází na jevu, kterak Israel zavrhnuv Vykupite e
a na smrt jej odsoudiv, sám byl zavržen a nové království,
církev, založeno.

&. Nejprve jako úvodem k této části vypravuje (: uzdra
vení dvou sle cův u Jericha, kteří vyznali jej jako syna
Davidova či ykupítele (29—34)a líčí slavný vjezd Kristův
do Jerusalema, při němž bral se Pán Ježiš do města podle
proroctví Zachariášova (9, 4) jako král pokoje a vstoupív
do chrámu ukázal tam svou mocvyhnáním prodavačů í peněžn
měnců z místnosti chrámových a uzdravením slepcův & lidi
chromých, kteří k němu byli přistoupili, jsa při tom pozdra
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ševše, že Ježíš tudy jde. vzkřiknuli ikonou—.:Pane,
smiluj se nad námi! Synu Davidův! 81. Zástup pak
domlouval jim, aby mlčcli. 32. Ale oni více křičeli.
řkoucc: Pane, smiluj se nad námi! Synu Davidův!
33. ! zastavil se Ježiš & zavolav 'e řekl: Co chcete,
uhvch vám učinil? kou jemu: ane, at otevrou se
oci naše. 34. I slitoval se nad nimi Ježiš & dotekl se
oči jejich. A hned prohlédli & šli za ním.

KAPITOLA 21.

Kristův vjezd do Jerusalema. Prodavači vyhnáni z místnosti
, chrámových, v. 1—17.

. 1. A když se přiblížili k Jerusaleinu & přišli do Bet—
lngy k hoře Olivetské. tehda. Ježiš poslal dva učeniky
2. řkn jim: Jděte do městečka, kteréž jest proti vám,
a hned naleznete oslici přivázunou a oslátko s ni. Od
vužte je & přivedtc ke mně.. 3. A řekne-li vám kdo
co, rcete: „Pán jich potřetmje“, & hned je ropusti.
4. Toto pak stalo se., aby se naplnilo, co by o pove

vovan jako syn Davidův nejen od dospělých, nýbrž iod
ditek k neniale nelibosti jeho nepřátel (21, 1—17).

29—34. viz Mark. 10, 46—52. Luk. 18, 35—43.
21, 1—-1i. viz i\hll'k. 11 1—11; Luk. 19, 28—14; Jan, 12.

12—19.'VŠlelli evangeliste vyn'avují tuto událost, navzájem
se Šoplfju'ice. Pán Ježíš vyše ?. Betánie (od Jerusalema as
tři ctvrti iodiny (resty vzdálené) & to v neděli před veliku
noeenu dne 10. měsíce nisanu (Jun 12, 1. 2. 12.) as v oledne
ueh hr_zypo )olcdni. S ním šli ne'en apoštoló a.učemcijeho,
nýbrž ) Šetu židé jiní, kteří dovč ěvše se o pobytu Ježíšovi:
v Betanu, přišli tam ráno z Jerusalema i pro Ježíše Krista.
1 aby Viděli Lazara, kteréhož byl nedávno před tím vzkřisd
?. mrtvých. Byli to as vetšinou poutníci, kteří zavítali již_do
Jcrusalema ke svátkům velikonočním. A po 20 minutach
přišli do Betfagy, 'ez byla poněkud stranou od cesty 'em—
suletnsluě. 'l'u (Inspšv k místu kde 'inú. cesta. odbočova &do
Betfngv, zastavil se u puslul dva. u 'cniky do městečka, udav
napřed všecky okolnosti, které budou spojeny s jejich cestou,
abyje'ště krátce )řed smrtí svou upozornil je na. svou vševě
douenost &ntvr il ve víře, že jest Bohem.

4. Jsou to slova proroka Zachariáše (9, B); evangelista uvádí
je nikoli doslovně, nýbrž jen odle smyslu, předeslav před
nimi slova „Povězte dceři sions e“ z lsaiaše (62, 11).Zachariáš
předpověděl jimi příchod Vykupitele, jakožto knížete pokoje,
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děno skrze proroka slevy: 5. Povězte dceři sienské: Aj,
král tvůj béře se k tobě tichý, sedě na osliei &oslátku
jbu podrobené. 6. Odešedše pak učeníci a učinivšc.
jakož jim byl přikázal Ježiš, 7. přivedli oslici i oslátko
a VlOŽllÍna ně roucha svá; i posadil se na ně. 8. Pře
mnohý pak zástup prostřel roucha svá na cestu, a jiní
sekali ratolesti se stromův a prostíralí na cestu, 9. zá
stupové pak, kteří šli v předu i kteří v zadu byli, volali _
řkouce: „Hosanna S nu Davidovu! Požehnaný, jenž se
béře ve jménu Páně, osanna na výsosteeh !“ 10.A když

ktery-ž chtěje naznačiti mírnost svou, nevjede do sv. města
- na koni, symbolu to nepokojeaválky, nýbrž na oslátku jakožto

symbolu míru apokoje. Praví—li rorok, že onen kníže pokoje
pojede naoslici aoslatku jhu po robené (či spíše dle hebrej—
ského textu „na oslu a na mláděti jhu podrobenď), nemíní tim
říci, že pojede na obou, nýbrž užívá tu toliko mluvy obrazně
(allegorle), ab vyjádřil mírnost Vykupitelovu; ovšem z alle
gorie té vyplní a se jedna část též doslovně, ona totiž, která
mluví o jízdě na oslátku.

9. Hosanna (7.hebrejského hóší'áná) znamená „zachovej
řece;“ později užívali slova toho při oslavách podobně

jako my užíváme slova „sláva“. Tehdy brali 'e však ve
smyslu původním. Věřili totiž, že Ježíš'jest ykupítel, a
doufali, že obnoví říši Davidova, z moci Rímanů je vysvo
bodí a je oblaží; itoužili, aby jim byl zachován a dílo
jeho se zdařilo. Proto volali hosanna Synu Davidovu a tak
vzývali Boha, aby zachoval jím Vykupitele, kteréhož na
zývali synem či potomkem Davidovym, poněvadž vyjití měl
a vyšel z rodu Divídova. Slova .,požehnaný, jenž se béře
ve jménu Páně" vybrali ze známého 'ím žalmu 117, 25. 26.,
který byl vůbec uznáván za messiáns 'Ý či takový. jenž ob

sahuje proroctví o Vykupiteli. Jimi také vysílali prosbuk Bo u aby požehnal \'ykupiteli a dal dilu jeho zdaru.
Neboť slovy, „jenž se hoře“ či zkrátka: „beroucí se“ neb „při
cházející“ označoval—itaké Vykupítele, a to jako toho, který
podle zaslíbení Božího jistě přijití měl.

10. Nastal totiž veliky rozruch mezi obyvateli 'erusalem
skýmí. Slovy „Kdo jest tento“ netázali se, k 0 by byl
Ježíš, n brž vyslovili nevolí svou nad tím, že taková sláva
se mu 'ní, a že Ježiš přijímá ji. Byli! ti, kteří ta slova ra
víli, většinou fariseove, zákoníci, kněží a stoupenci ari—
sejští k nimž patřila většina obyvatelstva jerusalemskeho.

Průvod bral se až ke chrámu. U vchodu do Předsíně pohanů zastavil se Pán Ježíš a sestoupiv s oslátca propustil
bezpochyby nějakým způsobem zástupy a vešel do chrámu.



v'el do Jerusalema, pohnulo se veškeré město'řkouc:
do jest tento? 11. Lid pak pravil: To jest Ježiš, pro

rok z Nazaretu galilejskeho.
12. I vešel Ježíš do chrámu Božího &vyhnal všecky.

kteří prodávali a kupovali ve chrámě, a z řevracel stoly
penězoměneův i stolice těch, kteří pro ávali holuby,
13. a řekl jim: „Psáno jest: Dům můj domem mo—
dlitby slouti bude, vy však jste jej učinili peleši lo—
trovskou.“ 14. I přistoupili k němu ve chrámě slepí
a kulhaví, a uzdravil je. 15. Ale velekněží & zákonici
uzřevše div ', které ueinil, a pacholata, ana volají ve
chrámě a ři 'ají: „l-losanna Synu Davidovu,“ rozhoršili
se 16. a řekli jemu: Slyšíš-li, co tito praví? Ježíš pak
řekl jím: Ovšem. Což jste nikdy nečetli: „Z úst ne

Že Pán Ježíš konal slavný vjezd svůj do Jerusalema
z_Betl'age dne 10. nisanu, bylo velice významné. Byloť při
kazano, aby'dne 10. měsíce nisanu v každém domě za
opatříli si beránka, jehož by dne 14. m'sanu k večeru obč
tovah a otom požívali jakožto předobraz budoucího Vy—
ku itele, 'terýž se za nás občtovati &nám za duchovní
po 'rm dáti chtěl Poněvadž však na svátky,r velikonoční
sehazelo se_do Jerusalema veliké množství židů odjinud,
bylo potřebí pro t n čas velikého počtu beránků. Z té pří

ciny do _ravovalío chodníei mnoho beránků již ngjaký čas
Ered ve íkonocemi do Betfag , aby si ho tam mo každý_ne10. nisanu zaopatříti. onaje tedy Pán Ježíš slavnír
Vjezd svů z Betfagy dne 10. nisanu, naznačil tím, že jest
omanerankem, který byl předobrazován beránkem veliko
nočním, řenž podle zákona již dne 10. nisanu v každemdome mě býti obstarán a jenž obyčejně ?. Betfagy se oh—
staraval. Seděl na oslátku, jakož ředpovčdčl prorok Za
charíaš, a tak dal na jevo, že jest knížetem poko'e od Za
chariáše předpověděným; neboť, jak řečeno, osel yl sym
bolem míru. V Jerusalemě vešel do chrámu v tu as dobu,
kdy_podávala se obět večerní, a tak ředstavil se takřka
?tCítsyemu jako obět za nás a ukázal, jaké bude jeho krá—ovs vn.

12—13. srovn. Mark. 11, 15—17. Luk. 19, 45—46. Děj tento
stal se až v pondělí (druh den) po vjezdu. Sv. Matouš vy—
praví! e jej už nyní, ne oc vhnč, aby upozornil na protivu.
jaka _vla mezi Kristo vystoupením slavnostním a mezi
převraccností a zlobou, kterou dávali na jevo představení a
vůdcové lidu. Konal! se onen prodej v místnostech chrá
mových s dovolením velerady.
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mluvňat a ko'enců připravil jsi chválu?“ 17. A ne—
chav je, vyše ven z města do Betánie a zůstal tam.

Kletba nad ňkovým stromem, v. 18—22.
18. Ráno pak vraceje se do města zlačněl; 19. a spa

tí—ívjeden strom fíkovy'rpodle cesty, šel k němu, a nenalezl na něm ničeho eč toliko listí. Iřekl jemu: he—
rodiž se z tebe ovoce na věky. I uschl fik ten. 20. A
spatřivše to učením, podivili se řkouce: Kterak jest
ihned uschl! 21. Ježíš pak odpovědčv řekl jim: Amen
pravím vám: Budete-li míti víru a nebudete-li pochy
hovati, učiníte nejen to, co se stalo na film, nýbrž
i když této hoře řeknete: ..Zdvihni se a vrhni se do
moře,“ stane se; 22. a začkoli budete prositi v mo
dlitbě věříce, všecko obdržíte.

18—22.Viz Mark. 11, 13—14. 20—24.Pán Ježíš věděl ovšem,
že strom ten nema ovoce, přere však ho hledal na něm.
poněvadž chtěl stromu toho užili jako symbolu či obrazu
národa israelského. který měl zakon zjevený, proroctví a
těšil se zvláštní péči Boží a přece ovoce dobrých skutků
n přinášel.

19—20.Míza přestala v něm vystupovati ihned; známky
toho však, že strom uschl, zpozorovali apoštolé až druhého
dne (v úterý) kd ' také apoštole projevili své podivení slovy
„Kterak jest hned uschll“ Sv. Matouš dhaje stručnosti, ne—
udava přesně, kdy se co stalo.

h) 21, “zs—..a,39. Evangelista sděliv, že Pain Ježiš vyslo
vil kletbu nad neúrodným stron'iem fíkem, jakožto obrazem
národa israelského, vyličuje od 22, 23—23,39 ony řeči sporné,
které měl Pan Ježíš (v úterý před svou smrtí) se zástupci
\'elerady &jinými nepřáteli svými, kterak totiž lidé ti sna—
žili se doptavkou po jeho pravomoci a různými otázkami
úsknčnými bud' přivesti jej do rozpakúv a tak připraviti
(»věhlas proroka a učitele nad jiné vynikajícího, aneb vy
loudití ?. něho výrok, kterým by lid proti Suhč po udil. nel.
jim příčinu dal k soudnnnu stíhání, a kterak áu Ježiš
úklady ty s podivuhodnou snadnosti zmařil, v podobenstvich
o dvou synech, o vinařich a o královské svathe ukázal nejen
na je'ich vinu a zatvrzelost, nýbrž ina to, že království
Boží ude od nich odňato a dáno lidu přináše'icimu ovoce
dobrých skutků bez rozdílu národnosti, a ktera na konec,
vytknuv zákoníkům a fariseí'un jejich převrácenost, pohrozil
jim věčnou zálíuhou a ohlásil 'ak jim, tak lidu od nich sve
denému trest časný -—zkázu erusalema.
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„Členové veleradv tz'tži se po Kristově pravomoci, 21, 23—37.

23. A když )Í'lŠUldo chrámu, přistoupili k němu,
mezitim co učí , velekněží a starší lidu řkouce: Jakou
mocí činíš věcí tyto ?“A kdo dal ti moc tuto? 24. Od
povědčv Ježíš řekl jim: Otážu se vás i já na jednu
věc; řeknete-li mi ji, i' já povim vám, jakou mocí ty
věci činím. 25. Křest Janův, odkud byl, s nebe-li či od
lidí? Ale oni rozmýšleli mezi sebou řkouce: 26. Dí e—lí
.,s nebe“, řekne nám: Proč jste mu tedy neuvěřili? ek
neme-li však „z lidí“, bojíme se lidu; neboť všickni
měli Jana za proroka. 27. Odpovčděvše tedy Ježíšovi
pravili: Nevíme. I řekl jim také on: Ani já vám
nepovím, jakou moci to činím.

23).Tazali se tak jakožto členové velerad ', nejvyššího to
soudu židovského. ——věci tyto, t. j. všecko to, co činil
Pain Ježíš od slavného vjezdu, zejména, že učil v chrámě
a vyhnal odtud prodavače i kupující, aě tam byli s dovo
lením veleradv. Tazali se tak m'sliee, že Pan Ježíš bud
nebude moci nikoho jmenovati, od koho má k řečeným či
nům ravomoe, aneb řekne, že ji mít od Boha. V prvním
přípagě byli by jej obžalovali, že vykonava nezákonně uči
telský úřad a ruší ustanovení veleradv, v druhém obvinili

liv jej, že si přičíta neprávem božskou moc neb božské pos ani.
2.3.Křtem Janovým rozumí veškerou činnost., kterou Jan

Křtitel při iravoval na \'vkupitele, zejmena těž svědectví,
které vydal jemu jako Vykupítelí (Jan 1 29). Jmenu'e ji
křtem, poněvadž vrcholila ve křtu, neboť kdo dal se od . ana
pokřtití, daval tím na jevo, že činí aneb chce činiti pokání,
a tedy Zpí'isobilý 'est, aby přijal milost. Vykupitelovu. —
s nebe-lí či od lidí, t. j. konal-li Jan to, eo činil, z vůle
Boží, byv od Boha poslán, aneb ku )odnětu lidskému?

26. Jan totiž vydal svědectví, že . ežiš jest Vykupitelem,
oni však mu nevěřili; proto nechtěli říci o něm, že působil
7. mocí Boží neb jako poslanec Boží, aby ncuvalíli na sebe
zaslouženou výtku, že u_evěřili tomu, o jehož poslání bož
skem byli iřesvěděcni. Hiei však, že Jan ůsobil pouze ku
mdnětu li skěmu, také nechtěli, & to z baznč před lidem,
'terý uznával. že Jan byl rorokem od Boha poslaným.

27. Odpovědi touto po )ře i, co dle vlastního přiznání je'ich
věděl i lid a co sami od[ Jana slyšeli (Jan. 1, 19—24); lítali

tedy, a role l'an Ježiš neuznal jich za hodny, aby k otázce
_ivjicl; o pověděl přimo. (Viz I\ ark. 11, 27—33. Luk. 20,1—8.
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Podobenství o dvou synech, v. 28—82.
28. Než, co se vám zdá? Člověk jeden měl dva syny,

&přistoupiv k prvnímu řekl jemu: Synu, jdi dnes.
pracuj na vinici mé. 29. On však odpovídaje řekl:
„Nechci“ Ale potom byv hnut lítosti šel. 30. Přistoupív
pak ke druhému, mluvil k němu taktéž. A on odpo—
věděv řekl: „Půjdu, pane,“ a nešel. 31. Ktcnj z těch
dvou vykonal vůli otcovu? Řkou jemu: „První“ I řekl
jim Ježíš: Amen ravim vám, že celníci a nevěstky

Éředejdou vás do álovstvi Božího. 32. Přišel zajistevám Jan cestou spravedlnosti, & neuvěříli jste mu.
celníci však a nevěstky uvěřili mu; vy pak uzřevše
to, ani nekáli jste se potom, abyste uvěřili jemu.

Podobenství o vinařích, v. 33—46.
33. Jiné podobenství poslyšte: Byl člověk hos odář,

který štipil viníci & ohradil ji plotem a vykopa v ni
lis a postavil věž a pronajal ji vinařům, a odcestoval.

28—32. Otcem rozumí Boha, vinici království Boží na
zemi, a to i starozákonní i novozákonní či církev svou, sv:
nem prvním míní celníky a nevěstky a vůbec hříšniky. Ti
svymi skutky hřišnými jako bv b *liříkali, že nebudou Bohu
sloužiti. Když však Jan Křtitel kazal, dali se mnozí z nirh
pohnouti a učinivše pokání, oddali se službě Boží. Sync—zn
druhym míní členy velerady, kteří patřili většinou ke straně
farisejské. Ti staveli se sice, jakoby byli spravedlivým a

opravdovýmí ctiteli Božími, skutkycs ' ' však přestupovat:zakon Boží a nečinili pokání, ani dy Jan k němu vyzyval.
32. Přišel cestou s ravedlnosti, t. j. učil cestě či způsobu

života, kteří spraved ost předpisuje.33—46. ark. 12, 1—12, Luk. 20, 9—19. V podobenství
tomto ukazuje Pán Ježíš na nevděčnost, kterou žíde preje
vili k Bohu přes všecka dobrodiní jim prokazana,_a řed
povídá trest, který je stihne. Hospodářem rozumí oha,
vinici království Boží starozákonní (národ ísraelský), Ohradou,

lisem a věží různá. zřízení (zákon zjevený, proroctví, chram&j.), která. Bůh dal národu ísraelskému, a y mohli ochra'
nití se od zlého a činiti dobré. Vinaři míní jak náboženske
tak politické představené naroda toho, kteří měli lid vésti
dle zákona Božího; užítky, jež měli odváděti, míní Boží

“oslavu a vděčnost, lásku i poslušnost k Bohu; služebníky

rozumí prorokĚUkteré Bůh v různých dobách k nim osílal,aby dobrych s tků vyžadovali neb k nim představen i pod
řízenénabádají, z nichž však oni mnohé potupilí, jiné usmrtili.
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34. Když pak přiblížil se čas plodů, poslal služebníky
své k vinařům, aby řijali užitký jeji. 35. Ale vinaři.

zjímavše jeho služegnílacš: 'ednoho zmrskali, jinéhozabili, jiného ukamenov ' 56. Opět poslal služebníků
jiných více než rve, a učinili jim taktéž. 37. Napo
sledý pak posl k nim syna svého řka: Zastydí se
před synem m'm. 38. Ale vinaři uzřevše syna, řekli
mezi sebou: '10 jest dědic; pojďme, zabíme jej a bu
deme míti dědictví jeho. 39. I chopili se ho, Vývrhli
jej ven z vinice a zabili. 40. Když tedý příjde pán
vinice, co učiní vinařům oněm? 41. Řkou jemu: Zlé

zle zahubí a vinici svou Eronajme jiným vinařům,kteří by mu vydávali užite časem svým. 42. Tu řekl

jim Ježiš: Nikdy-li iste nečetli v Písmech: „Kámen,(te ' zavrhli stavitelé, ten stal se kamenem úhelnim.
t.)d ána stalo se to a jest to podivné v očích vašich?
43. Proto pravím vám: Bude odňato od vás království
a dáno (bude) lidu, kterýž bude přinášctí plodý jeho.
44. A kdo padne na ten kámen, rozrazi se; na koho

Sví'nemmini sebe sama jakožto Výku itele & Sýna Božího.
Cenové veleradv poznali jej aneb aespoň poznatí mohlijakožto Syna Boží 10 (Jan, 11, 4-7)nicméně zavrhli a usmrtili
jej. a býh též samí zavržení od Ěoha. Pravě, že vinaři syna
zabili, před ovidá, že bude usmrcen.

41—45.C enove velerady nevědouce, že podobenství týká
se jich samých, vyslovili tak trest samí nad sebou. tim
Ježiš 1pakopčtovav dle Mark. 12, 9. s důrazem slova jejich,
pOtVl'til' je nejprve slovy žalmu 117, 22—23, potom výpovědivlastní. Kamenem, který býv zavržen sta se kamenem
uhelním, rozumi se v žalmu onom ve sm slu litemím nan-oil
israelský, pokud dostav se do zajetíu & nul sice u ohanú
v opovržení, ale přece stal se náro em velmi dů ežítým
proto, že z něho vyšel Vý'kupítel; v předobrazném sm 'slu
rozumi se jim dle výkladu samého Krista Pán Ježíš, po 'ud
on byl sice zavržen, ano usmrcen od nčitelův & náčelníků
židovských, ale přece stal se jako Výkupitel základem
církve, ve které spojuje v jedno židy ! ohaný (když seobrátí), podobně ja o kamen ůhelní spojuje vězdí neb stěny.

43. t. j. přestanete býti národem vyvoleným a na místo
vz'ísnastane ze všech národů s )olečnost věřících, kteří budou
vy.-dávatitakové ovoce dobrýc skutků, jake přiměřeno jest
údům kralovstvi Božího. '

ffi—45. Mimo vyloučení z království Božího slovuje
Kristus nad protivníky svými (pokud se nepolep í) ještě
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všalňpšdne, toho rozdrtí. 45. A uslyševše velekneží
a fariseové podobenství jeho. porozuměli. že mluví
o nich; 46. i hledali ho uchopití, ale báli se zástupu,
nebot měli jej za proroka.

KAPITOLA 2:2.

Podobenství o královské svatbě, v. 1—14.
1. A Ježíš u'av se slova, mluvil k nim opět v po

dobenstvich řllía: 2. Podobne jest království nebeské
člověku králi, kterýž učinil svatbu synu svemu. 3. 1 o
slal služebníky sve, aby povolali pozvané na svat u;
ale nechtěli přijíti. 4. () ět poslal jine služebníky rka.:
Povězte ozvaným: Aj o ěd svůj připravil jsem; volov_e
mojí a obytek krmný pobiti jsou a všecko jest pří
praveno; pojdte na svatbu. 5. Ale oni nedbali a ode
sli, jeden do dvora svého, jiný po zaměstnání svem.
6. Ostatní “pak zjímavše služebníky jeho, potnplh je
a zabili. 7. I rozhněval se král a poslav vojska sva
zahubil ony vrahy & město jejich zapálil. 8. Potom
řekl služebníkům svým: Svatba jest sice při ravena,
ale ti, kteří byli ozváni, nebyli hodni. 9. J ěte tedy
na rozcestí, a ko okoli naleznete, pozvete na svatbu.

dvojí trest jiný, časný a věčný, a to v tento smysl; Kdo
padne na ten kámen, t. j. kdo vezma pohoršení z KHSĚOVY
osoby a 'eho nízkého stavu vnějšího neuvěří v něho__1ako
\'ykupítele, toho stihne trest (časný) již v tomto_ živote ;__na

koho však padne kámen ten, t. l) na koho Kristus přijdejako soudce odsuzující, toho zahu í —-na _věkyodsoudí.
22, 1—19. V podobenství tomto uči, že žide přlPl'm'W! 5,0

sami svoji vinou o spásu, předpovídá 'jllll trest a ohlasuje
znovu, že pohané budou povolani do en'kve,_ ale že 'nestacr
ke spasení, aby kdo stal se údem Církve jehO, IXYÍN'ZŽO
třeba též, aby zachoval sí ksoudu stav milosti Bozn,kterou
na křtu sv. obdržel. , , .

Králem rozumí se Bůh Otec, ženiehem Ježiš Ixnstus. 110“
věstou církev sv.; svatba započala se vtělemm se, $““! BO“
žího, v ní pokraěu'e se, kd 'ž lidé SPOJUJ,lse s hristem na
křtu sv., 3. trvatí ude až o příchodu _eho k soudu,_kdv
církev bude dovršena ve věčne slávě. oba t_olíoto_života
jest dobou jakesi snídaně svatební, Pokud měli.\'čflcksm'
vají se účastní rozličnýeh milosti a dobrodiní, ktere se
v církvi podávají. Vlastní hostinou svatební rozumí se bla:
ženost v životě věčném. Pozvanými mim se zide, kteří již
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10. I vyšli služehnici jeho na cest ' &shromáždili všecky,
které nalezli, zlé i dobré, a naplnila se svatba hodov
níky. 11. Vyšed pak král, ab se podíval na hodov
niky, spatřil tam člověka neo ěného rouchem svateb
ním. 12. I řekl jemu: Přítcli, kterak jsi sem vešel, ne
maje roucha svatebního? On pak onernčl. 13. Tu řekl
kral služebníkům: Svažte ruce i nohy jeho a uvrzte
jej do temnosti vnější; tam bude pláč a ski'ípění zubů:
14.nebot mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených?
Pan Ježíš odpovida k úskočným otázkam svých nepřátel,

v. 15—44).

(_15.Tehdy fariseove odešedše radili se, kterak by
jej polapili v řeči. 16. I poslali k nemu učeniky sve
s herodiany řkouce: „Mistře, víme, že pravdomluvný
jsi a cestě Boží v pravdě učíš a nedbáš na nikoho, ne
bot nepatříš na osobu lidskou. 17. Pověz nám tedy, co

tím, že stali se národem vyvoleným, s nímž Bůh učinil
úmluvu & z něhož Vykupítel měl vyjití, byli povolani k tomu,
ab až přijde V kupitel, vstoupili do jeho kralovstvi či do
cír ve. Služebníky, kteří byli poslani ku ozvaným nejprve,

míní se Jan Křtitel, apoštolé a učeníei lristoví, pokud ji?.před utrpením jeho ohlašovali. že přiblížilo se 'rz'tlovstvi
nebeské, & vybízelí, by v Krista uvěřili. Služebniky, kteří
byli vysláni po druhé, rozumějí se apoštole &jiní, kteří po
dokonaném již vykoupení a po seslaui Ducha sv. poučovali
lid o dokonanem vykoupení a kázajíee volali do církve, bv
stali se v ni účastni milosti Kristem zasloužených. Uni však
po většině nejen neuposleehli iieh, nýbrž i promísledovali
je a zabili některé z nich (sv. Štěpána. Jakuba Vel.); byli
proto potrestáni úplnou ztratou politírkc'- samostatnosti SVP
a zkázou Jerusalenia. Rozeslanini sluzebniků na rozcestí
rozumi se rozeslání apoštolů a věrozvěstů vůbec mezi na
rody pohanské. \'šeeky maji povolati, všickni tedy mohou
se státi úd církve lxrístovy, i dobří, kteří jako pohané
drželi se zakona přirozeného, i zlí, kteří zákona toho ne
šetřili. Vlastní hostiny svatební však či blaženosti věčné
nebudou účastni všiekní, kdo do církve vstoupí, nýbrž. jen

%, kdo objeví se v rouše svatebním či ve stavu milostíoži. _
15—17. Clenové velerady dobře cítili, koho Pan Ježíš

mínil při svých podobenstvích 21, 22—23,14. \'zplanuli proto
záštitu proti němu a hledali ho usmrtiti, ale vidouce, že
zástupové mají jej za proroka., báli se vztáhnouti ruku na
něho. Odešli tedy a radili se,jakou otázku by mu meli uči
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se tobě zdá; sluší-lí dávati daň císaři, činíkoli? 18. Ale
Ježíš poznav zlobu jejich řekl: Proč mě okoušíte, po
krytci? 19. Ukažte m1 pe íz daně. I po ali mu denár.
20. A Ježiš řekl jim: i jest tento obraz i nápis?
21. kou jemu: „Císařův.“ Tu řekl jim: Dávejte tedy,
co jest císařovo, císaři, a co jest Božího, Bohu.\22. A
uslyševše to odivilí se a nechavše ho odešli. '“

23. V ten en přistoupili k němu sadduceové, kteří
tvrdí, že není z mrtvých vstání, a otázalí se ho
24. řkouee: Mistře, Mojžíš řekl: Zemře-li někdo bez

nití, aby je' polapilí \“ řeči a úskočnč vyloudilí 7. něho vý
pověd něja ou, pro kterou by jej mohli stíhati soudně. Ra
-díly se o tom sicc všecky třídy vclerady, jakož atmo ze
sv. Marka a sv. Lukáše. Poněvadž však většina č enů vele
rady byla se strany farise'ske, praví sv. Matouš, že radili
.se o této věci fariscove. le úradku toho poslali fariseové
“k Pánu Ježíši učeníky své jakožto osoby po naučení dychtícl
.a ted méně podezřele, a s'nimí í hcrodíány, přívržence to
Hero a Antipy, s nimiž byli v nepřátelství. Ti pak podle
daného navodu líclíotilí mu nejprve chválíce jeho pravdo
:nluvnost, pravověrnost a nestrannost, potom tazali se, zda.
sluší dávati daň císaři či zda srovnava se to s vůlí Boží,
aby pohanskému císaři (římskému) daň platil a tak nad
vládu 'eho uznával národ vyvoleny, jehož vlastním králem
jest Buh. Myslílí, že Ježíš neujde úkladůín jejícb' nebot
odpoví-lí, že daň platiti maji, popndí proti sobe lid, který
panství římské těžce nesl, a oni budou potom mocí snadno
-se ho zmocnítí; řekne-li však, že nemají platiti dane císaři
římskému, obviní jej n vladaře jako buříče a rušitele polmje.

19. Podavše mu jakožto peníz daně peníz s ohražení &
nápisem císaře římského, peníz tedy římský, dosvčdčíh tak
sami, že peníz římský jest u nich platný při placení dam
a že tedy patří pod svrchovanost císaře řnnskehp a proto

povinni IjSou_konatí všecky poddanské povinností k němu,tedy i p atítí clan jemu. . souce však zaroven celou bytostí
závislí na Bohu, jsou též povinní konali \'šcnko to, čeho
žádá. Bůh; proto řekl jim Pán Ježíš: Dávejte _attl._Protl
odpovědi té nejen nemohli nic namítatí, nýbrž ! chvíli se,
že tak snadno zmařil jejich nástrahy.

23—33. Mark. 1-2,18—27. Luk. 20, 27—39. 0 sadducoích
viz Mat. 3, 7. _ _

24. Zemřel-li u židů manžel, nezanechav žadných dítek,
měl dle zákona Mojžíšova (5. Mojž. 25, č.) dosud s_vobodný
bratr (neb blízký příbuzný) jeho právo, po případe povm
nost, vziti si za manželku vdovu po něm a první syn, kte
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dítek, necht bratr jeho vezme si manželku jeho a vzbudí
)otomstvo svemu b'atru. 25. Býlo pak u nás sedm
ratrů; a první oženiv se zemřel & nemaje potomstva

zanechal bratru svému manželku svou. 26. Podobně
i druhý a třetí až do se ého. 27. Posléze pak po
všech zemřela i žena. 28. i tedy z těch sedmi bude
žena ta při vzkříšení? Neboť měli jl všíekm. 29. Od-_
pověděv Ježíš řekl jím: Mýlíte se neznajíce Písem ani
mocí Boží. 30. Neboť ři vzkříšení nebudou se ani žemtí
;mi vdávati. nýbrž udou jako andělé Boží v _nebi.
31. O vzkříšení pak z mrtvých zda jste nečeth, co
bylo vám řečeno od Boha slovy: B?. Já. jsem Bůh

rcl-hos ní měl, byl zapsán do rodokmenu jakožto syn ze
mřelého, jehož i dědicem se stal, (ale ovšem není pochyb
nosti, že se zaznamenalo také, kdo byl otec jeho vlastní).

::.-3--27. Případ ten byl sice možný, spíše však, zda se,
že si je' výmyslili, aby mohli učiniti otazku úskočnou.

23. l\' vslíli, že k otázce jejich nelze odpověděti jinak, leč
že manželka ta bude patřiti všem sedmi neb pouze jednomu
z nich ; poněvadž však v rvnim případě přestoupil by se za—
kon, který zakazuje mno íomužství, v druhém pak porušilo
by se pravo ostatnich šesti, kteří ji také měli za manželku,
soudili, že Pán Ježíš nebude moci leč vyslovití se ve smyslu
protizakonním neb vůbec v souhlase s nimi popříti budoucí
vzkříšení.

23. t. j vaše otazka (námitka) pochází odtud, že nemáte
praveho ponětí o tom, jaké bude tělo po vzkříšení, a ne
správne ponětí toto má. příčinu v tom, že nemáte náležitě
Hsma. ani moci Boží.

30. Ukazuje, že neznají náležitě mocí Boží v tomto smyslu: .
\'ý myslíte, že Bůh nemůže vzkřísiti člověka, leč s tělem

úplně takovým a týmž )otřebám poduobeným, jaké má nř'ni.Tomu však není tak. okud pokolení lidské jest smrte né,
potřebuje ovšem svazku a života manželského, aby mohlo
se udrželi a rozplozovati. Při vzkříšení dostanou však lide
telo nesmrtelné, tak že nebude třeba okolení lidské roz
nlozovati; í nebude proto po vzkříšení ivota manželskélw,
)a ani pudu pohlavního, podobně jako ho není mezi anděly;

i ti, kteří nyni žijí jako manžele, budou v životě věčném _
jako bratr a sestra; ona žena nebude tedy patřiti jako
m:: n ?.elka nikomu. .

31—32.Aby ukázal, že neznají Písem, upozorňuje, že
i v Písmě sv. lSlill'éhOZákona)vyslovena jest pravda o vzkří—
šení z lm'tvých. Mohlsiee pro pravdu tu uvésti místa mno
hem jasnější, na př. z Job. 19, 23—27. .Ezech. 82, 3—6;
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Abrahamův a Bůh Isákův a Bůh Jakubův? Není Bůh
(Bohem) mrtvých, nýbrž živých. 33. A uslyševše to zá
stupové, divili se a žasli nad učením jeho.

34. Ale fariseové uslyševše, že řivedi k mlčení sad
uceje, sešli se vespolek. 35. otázal se ho jeden

z nich, učitel zákona, pokoušeje ho: 36. Mistře, které
přikázání v zákoně jest veliké? 37. Ježíš pak řekl
jemu: Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce
svého a z celé duše své a ze vší mysli své. 38. To
jest největší a rvní přikázání. 39. Druhé pak 'est po
dobné jemu: 'ovati budeš bližního svého ja o sebe
samého. 40. Na těch dvou přikázánícb záleží veškerý
zákon i proroci.

Co soudí fariseové o Výkupiteli, v. 41—46.
41. Když pak fariseové býli pohromadě, otázal se

jich Ježiš rka: 42. Co se vám zdá o Kristu? i jest
syn? Rkou jemu: Davidův. 43. Iřekljim: Kt rak tedv
David nazývá jej v Duchu Pánem pravě: 44. ekl Pán
Pánu mému: „Sed na pravici mé, dokavad nepoložim
neJřátel tvých za podnoží nohou tvých.“ 40. Jestli
te ý David nazývá jej Pánem svým, kterak jest synem

Dan. 12, ?, uvádí však jen z 2. Mojž. 3, 6., a to proto, po
něvadž saddueeové uznavali jako pravdu věroučnou pouze
to, co bylo v knihách i\íojžíšových & poněvadž také oni do—
volávali se knihy Mojžíšovv. Důkaz vede v tomto smyslu:
Bůh není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých; ale on na
zývá se Bohem Abrahamovým & Isákovým & Jakobovým
ještě tehdy, když )atriarchové ti byli již dávno, přes 500roků
mrtví; patrně te y žiji nějakým způsobem 1 po tělesné
smrti své. Způsobem tim dokazu'e sice přimo toliko nr:
smrtelnost duše; pro saddueeje by o to však postačitelným
důkazem také pro vzkříšení těla; neboť oni popírali vzkří
šení těla tím způsobem, že tvrdili, že s tělem zahyne í duše.
Proto uznali i zástu ové moe jeho důkazu a divili se, že
tak snadno vvvráti jejich námitku & učení o budoucím
vzkříšení ze samého pojmu o Bohu vyvodil.

žit—LOviz Mark. 12, 28—34.
41—46. Luk. 20, lil-MH.. Nazvavše \'ýkupitele Davidovým

s nem či potomkem, dali na jevo, že mají liej za. pouhéhoč ověka. Že mínění to jest nes rávné, ukáza jim Pan Ježíš
ze žalmu 109., ve kterem král avid v Duchu, t. j. v Duchu
sv. či z vnuknutí Božího nazval Vykupitele svým pánem;
neboť otec nenazývá svého syna (potomka) svým pánem.
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jeho?“ 46. A nikdo nemohl mu odpověděli _anislova,
aniž kdo více osmělil se od toho dne otazati se hož,

KAPITOLA 23.

Pán Ježíš odhaluje a kara ostře převrácenost zákoníku
i fariseův, v. 1—29. '

1. Tehdáž mluvil Ježiš k zastupům a nčeníkům svymi
řka: 2. Na stolici Mojžíšovu zasedli zákonici a fariseové.
3. Všecko tedy, co vám řeknou, zachovávejte a čiňtc,
ale podle skutků jejich nečinte; neboť mluvi, ale ne
činí. 4. Navazuji totiž břemena těžká a nesnesitelná.
& vkládají je na ramena lidská, sami však ani prstem
svym nechtějí hnouti jimi. 5. A všeck skutky své činí,
aby je lidé viděli: roztahu'i modlite ni řeménky své
a prodlužují třepení; 6. rá ' sedí na předních místech
přihostinách a v prvních stolicicb v syna ogách, 7. all-.
buji Sl, když je pozdravuji natrhu &k yž lidé nazý

28, 1—39. Přisnou tuto řeč činil Pain Ježiš proto, poně
varlž chtěl varovati apoštoly i zástupy, aby se nedah od zákonikův a fariseů svcsli a strhnouti v zahubu.

2. t. j. zákoníci a fariscové jsou jakožto učitelé zakona,
oprávněni nástupci Mojžíšovi.

:). t. j. co vám nařídí jakožto vykladači zakona Mojžíšova,
tedy v příčině vnější pocty Boží, obětí, očisty, SVČCCIHsvátků—
a p., to čiňte. \

&.t. j. svými výklady zákona stanoví přemnoho předpisů,
jež všecky zachovati jest na výsost ohtížno, sami však jich

nešetří, nalézajícedpro sebe vždy nějakou omluvu, & takjsouce k jiným tvr , k sobě jsou velmi shovívavi. _
5—7.hara jejich snahu o marné chvále. - Modli-.

tebni řeménky (theíillin) )ny &.jsou proužky pcrgauiee
nové, popsané čtyřmi místy Písma sv. (2. Mojž. 123,1—10;
13, 11—16; 5. Mo'ž. 6, 4—9; 11, 18—21) & vložené do krych
lových pouzder, 'teréž si zvláště při ranní modlitbě přiva- '
zovali na čelo a na levé rámč naproti srdci na v znain,_že
dbají zákona &.mysl i srdce obracejí k Bohu. Zákoním &
fan'seové nosili řeménky ty hodně široké, aby se zdálo, že jsou
zvlaštč pobožni & zákona pamětliví, & aby dostávalo se jim
proto tím větší pocty od jiných. Třepení či třapce z vlně

ných mtí nosili židé na základě 4. Me(iž. 15, 88 a 5. Mo'ž.22, 12. na 4 rozích svého pláště (maj cího podobu veliké o
šátku či plaidu) ktomu konci, aby patřice na ně, roz iome
nuh se'na'zakon a na povinnost zachovávati jej. za onicí
& íariseove nosili třapco ty hodně dlouhé, aby se zdálo, že

NOVÝZákon. I. 8
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vaji je rabbi (t. j. mistr). 8. Vy však nedávejte se na
zývali rabbi; nebot jeden jest mistr váš, vy pak všickni
jste bratří. 9. A otcem nenazyvejtc sobě nikoho na
zemi, nebot jeden jest Otec váš, 'enž jest v nebesích.
10. Ani nenazyvejte se vůdci, ne of jeden jest vůdce
váš, Kristus. 11. ,Kdo z vás jest větším, bude služeb—
níkem vašim. 12. Kdo však se povýší, bude ponížen.
a kdo se poniží, bude povýšen.

13. Běda vám, zakonicí a fariseové, pokrytci, že za—
víráte království nebeské před lidmi; neboť sami ne—
vcházite do něho. a těm, kteří chtějí vejíti. nedopou
štíte, aby vešli. 14. Běda vam, zákonici & furiseove.
pokrytci, že stravujctc domy vdov, konajíce dlouhe
modlitby; proto dostane se vám soudu těžšího. 15. Běda

zvláště bedlivě šetří zákona, a aby dostalo se jím proto tím
větší vážnosti. .

8—12. Ohraceje se k apoštolům & svým věrným, všzyvá.je, aby byli prostí ctížádostí a tužby po marné chvale. ázvy
mistr (rabbi), otec a vů dcc (duchovní) dávali si & ři
jimali'jako čestné tituly učitelé a lidé učení, název vů ce
také načelnici či hlavy jednotlivých stran neb sekt. Samy
o sobě nejsou ovšem špatnými; proto také Kristus zakazuje
dávati &přijímati 'e, nemínil nicjínébo, než aby nikdo ne—
blcdal'a nepříjímal titulů těch 2 pouhé ctížádosti neb do—
cela v od oru proti cirkvi, 'akož ! aby vyznavači jeho ne—
přeceňova i jimi nemimě to o onoho učitele na újmu &po
nížení jiných. Jakožto důvod uvádí to, že jméno otcc_pra-_
vem nejvyšším patři 'ediné Bohu, od něhož mámo všíckm
život přirozený 1 na přirozený; 'méno mistr p_ak & vůdce

právem nejvyšším pouze jemu, rístu, který, 3511zdfoiemveškeré ravdy & všeho poznání, jest společn;m_u_číteem
všech. ruby důvod vede ztoho. žo jakožto žacr tehož
učitele jsou vespolek bratři a proto nemají se jeden nad
druhého “vyšovati. _ _ „ _

13. ne op ouštíte, aby vešli, tím totiž, ze sířice
() mně (o Kristu) různé pomluvy, svádíte lid, aby neuveřil
ve mne jako Vykupítclc & Syna Božího. _ _

1-i.Kara lakotu a podvodnost je'ícb, ve ktere konali dlouhé
modlitby s tím úmyslem, aby zís “ali statky jinych, í vdov,
aby totiž dostali od nich peníze na modlitby. Verš tento
schází však v některých vážných ruko isech řeckých ila
ti'nskýcb. Možná tedy, že se sem dosta z Mark. 12, 40. neb
Luk. 20, 47.

_15.t. j .jiřičiňnjete se sice s horlivostí neobyčejnou, abystepřivedli nc 'terého pobana ke svému náboženství; ale činíte
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vám, _zákonici a fariseove, p(okrytm, že obcházite moře1 zemí, abyste učinili & zis ali jediného novověrce, &
když se jím stane. činíte jej synem pekla dvakrát spíše
než jste sami. 16. Běda vám, vůdcové slepí, kteří ří
káte: „Kdo přisáhne skrze chrám, nic to není, kdo
však přisáhne skrze zlato chrámové, jest povinen“
17. Blázni &slepci; nebot co jest větší, zlato-li či chrám,

kterýr posvěcuie zlato? 18. „A kdo lpřisálme skrze oltář,nic to není; do však přisáhne svrze dar, který jest
na něm, “est povinen“ 19. Slepci, i co jest větši, dar-li
či oltář, tery posvěcuje dar? _20.kde tedy přísahá
skrze oltář, přísahá skrze něj 1 skrze všecko to, co
jest na něm, 21. a kdo přísahá skrze chrám, přísahá
skrze něj i skrze toho, který přebývá v něm. 22. A kdo
)řísahá skrze nebe, přísahá skrze trůn Boží i skrze toho,
'terý sedí na něm. 23. Běda vám, zákonici a fariseove,
pokrytci. kteří desátky dáváte z máty u kopru &kmínu,
a opustili jste to, co jest důležitější v zákoně: soud

to nikoli ze zbožnosti, nýbrž abyste se jím honosili &byli
za svou snahu chválení; proto také ziskavše některého po
hana, nestaráte se o jeho nápravu mravní, nýbrž kazíte jej
špatným příkladem svým, tak že nejen přistarych chybách
svych zůstává, nýbrž 1 vašim se přiučuje a tak stává se
horším & proto i pekla hodnějšim, než jste vy sami.

16—22.t. '. vy říkáte, že tehdy není člověk povinen dáti

neb učiniti, čemu se byl zavázal přísahou, když přísahutu učinil skrze chrám ne ) skrze oltař, že však povinen jest
to dáti neb učiniti, když byl přísahal skrze zlato chrámové
neb skrze dar položeny na oltář jako občt. To řikajíce,

nejen učíte chybně, n brž i kazíte lid, navádě'íce djej zneužnvati i přísahy k po vodu. Neboť každá přís a ( ovolenč
učiněná) jest závazná, i ta, která se koná skrze věci stvo
řené, poněvadž také ona vztahuje se k Bohu, jakožto Tvůrci
jejich; ano I-isaha,učiněná skrze chrám neb oltář, jest zá
vaznčjší ješ ě než ta, která se děje skrze zlato chrámové
neb dar obětní, neboť chrám & oltář 'sou řimo zasvěceny
Bohu, zlato chrámové však & dar ob tní na yvaji posvěcení
teprve z_ehrámu neb z oltáře.

_23. Knrá dále jejich pokrytství. Zákon velel dávati de—
satky pouze z obilí, vína a ovoce, oni však chtíce se jeviti
zbožne šuni, dávali je i z rostlin nižších, i z máty a kmínu,
ale ne balí spravedlnosti při roszsnzování sporů, ani milo
srdenství & lasky k jiným, ani věrnosti k Bohu a k bliž—nnnu.

.8'
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& milosrdenství a věrnost. 2-4.Vůdcové slepí, kteří ce
díte komára, velblouda však polykáte. 25. Běda vám.
zákoníci a fariseove, pokryteí, neboí čistítepohára mísu

o vrchu, uvnitř však jsou plny loupeže a nečistoty.
6. Fariseji slepý, vyčíst prve vnitřek poháru a mísy.

aby byl číst í povrch jejích. 27. Běda vam, zákoníci
& íaríseové, pokrytci, neboť podobate se hrobům obile
ným, kteréž zevně jeví se lidem úhlednými, uvnitř
však 'sou plny kosti umrlčích a všelíké nečistoty.
28. Ta i vy zevně zdáte se lidem sprawedlivými, uvnitř
však jste plni pokrytství a nepravosti. 29. Běda vám,.
zákonici a fariseové, pokrytcí, kteří vzdělávatc hroby

roroků & ozdobujete omníky spravedlivých 30. & ří
áte: „Kdybychom byí žili za dnů našich otců. nebyli

bychom stali se účastníky jejich v krvi proroků.“
31. a tak svědčíle proti sobě samým, že jste syny těch,
kteří zabili proroky. 32. I vy naplňte míru otců sv 'fch.
33. Hadové, ple'mě zmijí, kterak utečete před sou cm

24. slova velbloud užívá, tu jako obrazu věcí veliké & dů
ležité. Smysl jest: Ve věcech nepatrných jste nad míru svě
domití, v důležitých však nesvčdomití; malých přestupků
se chráníte, velké hříchy však pášete lehkovažně.

25—26.uvnitř jsou plny loupeže a nečistotv, t. j. obsah
mísy a kalicha, pokrm & nápoj pořídili jste loupeži & ne
čistou lakotností. Smysl jest: 0 vnější, zákonnou čistotu

' pcčujete velmí bedlivě, o to však, abyste byli čísti uvnitř.
na své duší, se nestaráte. A přece předem máte pečovati
o čistotu vnitřní, duševní.

29—30. t. j. vzděláváte hroby .. & říkáte: kdybychom byli
_žíli. . ., a tak stavíte se, jako byste měli úctu k prorokům
& byli lepší než předkové. Cíníte to však nikoli z úcty kp,
prorokům a lidem spravedlivým, nýbrž ?. tužby po lidske
chvále; neboť nejen nenásledujete mravův a napomenutí
prorockých, nýbrž pronásledujete a usrnrtíti chcete í mne,
Šenž jsem hlavou prorokův & o němž proroci před ovidalí.'Iluvícc tedy “0dnech otců vašich svědčite tun proti
sobě samým, že 'stc v plném smyslu slova syny či potomky
těch, kteří zabijew' proroky, okud totiž nejen podle těla od
nich pocházíte, nýbrž i smy'.lením svým se jim podobáte.

82. na lňte miru . . . tím totiž, že usmrtíte mě i hla
satele meho učení. Uživaje způsobu rozkazovaciho, n a
p l ň te, nepříkazuje, aby zločmy ty provedli, nýbrž vyja
dřuje nad nimi svou nelibost.

33. t. j. zvrhlé pokolení zvrhlých otců (předkůj.
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pekelnym? 34. Protož aj já posilám k vám proroky
a moudré a učitele zákona, a z těch některé zabijete
a ukí'ižujete a některé z nich budete bičovati ve svých
synagogách a pronásledovati z města do města, 35. aby

3-1.t. j. poněvadž jste tak zlí, proto zabijete. . . některé
z těch, které k vám pošlu (apoštoly a jiné včrozvěs ').

35. t. j., aby stihnul vás trest za všecku krev li i s ra
vedlivých, která kdy byla prolita vražedné. Praví to, m oli

že by pronásledujíce jeho poslance, měli při tom úm sl býtipotrestáni, nýbrž, že Bůh, který dav čověku svo odnou
vůli, nebrání mu jí zneužítí, stanovil trest na hříchy, takže
ten, kdo chce páchat hřích. nepřímo tim chce i to, co se
hříchem jest spojeno, totiž trest. Ani nečiní jich slov těmizodpovčdny za vsecky ty činy vražedné, ktere kdy by yspá
chány, nýbrž ukazuje jimi velikost viny, kterou na sebe
uvalí tím, že nejen jeho usmrtí, nýbrž i potom v nekajíc
nosti setrvají &poslance jeho pronásledovati a usmrcovati
budou, jakoby řekl, že uvali tím na sebe vinu tak velikou
a zaslouží trest takov' již na této zemi, ja by zasloužilí,
kdyby samí byli prolí í onu krev nevinnou, 'terá kdy byla
prolita. Také však třeba si všimnouti, že Pán Ježiš mluví
tu k zákonikům &l'aríseům jakožto k vůdcům a učitelům

lidu, žlichž lid dobrovolné následoval a. i sám vinen se stá
val, e tedyujíest tu řeč o víně a tedy i o trestu celého národa a to ' oliv o trestu věčném, n brž o časném, o tom,
který e stihne hlavně zkázou Jerusa ema. Pro tu jednotu
však, terou předkové ipotomci tvoří spolu jeden celek,
jeden národ, přičíta'í se někdy činy předků za zásluhu neb
vínu také jejich po mkům, takže i oni nejen mívají pro-'

spí.—ehze skutků jejich dobrých, nýbrž itrjiíva'í za činyjejich zlé, a to tím spravedlivčji, 'estli samí rá 'ejí ve šle—

peaíeh předků Stach a snad ješt hůře si vedou než oni,ja oto bylo u ch, kteří zabili Krista a pronásledovali
ieho církev. Nezahubí ak Bůh žádného národa ani města
.med pro jeho skutky z é nýbrž napomíná, hrozí & z části
! kárá mnohdy po nekol' pokolení; když však míra shoví
vavosti jeho se naplní a On konečně zkázu na ně přivede,

zda se, jako by to které pokolení trpělo za všecka pokolení
předešlá, oněvadž samojediné tá? to, co zasloužili takéJeho před 'ové. — Ze všech li spravedlivých nevinně
usmrcených jmenuje _pouze Abela a Zachariáše, nejspíše
proto, poněvadž Á'Dřljejich vraždě jevila se zvláštní krutost;)ylt Abel zavraž čn ze všech první, a to od vlastního bratra,
Zachar-našpak k rozkazu krale Jóasa na místě svatém, když
vytýkal h_dujeho neřestí, a to dle podání o slavnosti smí
ření; take snad proto, že při nich vyzývá se vsamém Písmč
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přišla na vás veškerá krev Spravedlivá, která vylita
jest na zemí od krve Abela spravedlivého až do krve
Zachariáše, syna Barachiášova, kteréhož jste zabili
mezi chrámem & oltářem. 36. Amen pravím vám:
Přijdou všecky věcí tyto na pokolení toto.

37. Jerusaleme, Jerusaleme, kterýž zabijiš roroky
a kamenuješ ty, kteří jsou poslani k tobě; 'olikrát
chtěl jsem shromažditi dítky tvé, jako slepice shro
mažďuje pod křídla kuřátka svá, a nechtěl jsi? 38. Aj
zanechá se vám dům váš pustý; 39. nebot pravím
vám: neuzříte mě od této chvíle, dokavad neřeknete:
„Požehnanýg jenž se hoře v jménu Páně.“

KAPITOLA 24.

Pán Ježiš předpovídá zkázu Jerusalema a konec světa.
v. 1—35.

. 1. A vvšed Ježíš _zchrámu, bral se odtud. Ipřistou
pili k nemu učením jeho, aby mu ukázali stavby chrá
mové. 2. On pak odpovídaje řekl jim: Vidíte-li toto

svatém božská s ravedlnost, aby zločiny ty potrestala (1.
Mojž. 4, 10; 2. aral. 24, 22). Že Zachariáš ten jmenu'e se
synem Barachiášovym, ač byl synem Joiadovým, má příčinu
nejspíše v omylu opisovatelovč.

38. t. j. zanecháno bude vám hlavní město vaše Jerusa
lem ve stavu zpustošeném (bude zbaveno zvláštní ochrany
Boží a zpustošeno od nepřátel).

39. t. ]. Neuzříte mne od této chvíle jako toho. který by
vám podával svou milost a spásu, dokavad v kajíenosti se
ke'mně neobrátite &mě jako Vykupitele svého nepozdra
vite (neuznáte). Skončil tak v utery dne 12. nisanu k večeru
veřejnou činnost svou učitelskou.

c) Od 24, 1—25, 46. podává evangelista řeči, které Pán
Ježiš konal téhož dne (v úterý) večer pouze ke svým apo
štolům na hoře Olivetské jako na útěchu po tom, co 1) li
slyšeli při předešlé řeči hrozivé. V řečech těch předpově ěl
nejprve (ještě v Jerusalemč) úplnou zkázu chrámu a
když potom na hoře Olivetské se ho otázali na čas té zkázy
a na znamení, jež budou předcházeti příchodjeho (k soudu)

a konec světa. vyzval je předem, aby se měli na pozoru, by neby i svedení, ježto nastanou jim mnohá
pokušení (24,1—14),po té udal znam ení i zkázy Je
rusalema (24, 15—22)i konce světa co do nynějšíjeho
podoby (:>-t,23—35).



všecko? Amen pravím vám, nezůstane tu kamen na
kameni. který by nebyl rozboi'en. 3. A když posadil
se na hoře. Olivetski'e, přistoupili k němu učeniei v sou—
kromí a řekli: Pověz nam, kdy budou tyto věci
a které bude znamení tveho příchodu a konec světa?
4. [ odpovedel Ježiš a řekl jim:

\'izte, aby vás nikdo nesvedl; 5. nebot mnozí při
jdou vc jmenu mem a řeknou: „Já jsem Kristus,“
& svedou mnohe. t;. lšndetc slyšetj boje a pověsti
o bojích. l-lledtc, af se. nepolekáte; nebot musí to na
stati, ale ještě není konec. 7. Neboť povstane národ
proti národu a království proti království, a bude mor
a hlad a zemětřesení po místech. 8. Ale toto všecko
jest jen počátkem bolesti. !). 'l'ehdáž vydají vás v sou
ženi a budou vás zabíjeti. a budete v nenávisti u všech
národů pro jmeno mi:. 10. A tu mnozí se pohorší
& zradí vespolek a jedni druh'ch budou nenáviděli.
11. A povstane mnoho proroku falešných & svedou
mnohé. 12. .-\ -_onc'-vadžrozmnoží se nepravost, ustvdne
laska nmohýe ; 13. ale kdo setrvá až do konce, ten
spasen bude. 14. A bude hlasano toto evangelium 0 krá
lovstvi po celém okrsku zemském na svědectví všem
národům: a tehda, přijde konec.

15. Když tedy nzi'ite ohavnost zpuštčm', kteráž jest

3. Myslili, že chram i město Jerusalem nepřestane leč až
na konci světa nebo jen o málo dříve; potom že nastane říše
messiánská. Proto uslyševše Pána mluviti o rozvaleni chrámu,
ta'/ali se ho nejen po zkáze budovy chrámové, nýbrž i po
konci světa. Pán Ježiš odpověděl k oběma otázkám. Dřive
však ve v. 4. varoval je, aby se nedali svéstí. A zároveň
od 5—14. udal příčiny, proč se mají míti na pozoru, proto
totiž, oněvadž jim v té věci nastanou velika nebezpečenství
jak o falešn'ch učitelů, kteří budou si lživč přičitati i váž
nost Vykupite e (v. 6. II.), tak ?. pohrom válečných i živel
m'a-h a 'iných (v. 6—8), jakož i od nepřátel náboženství &
špatnýct příkladů lidi zlých (v. 9-—10.).

1—1.K útěše svých věrných dodává. že pronásledováni ta
neuškodí evangeliu & cirkvi jeho; neboť řes všecko nepřá—

telštlvi a pronásledováni bude hlásáno u ení jeho všem náro im.
15—22. Mark. 13, 14—-20.Luk. 21, 20—24. Znamení,

jež bude předcházeti zkázu Jerusalema. Budeto



předpověděna od proroku Daniele, ená stojí na místě
svalem, — kdo to čte, rozumějž — 16. tehdá, kdo jsou
v Judsku, utecte na hory, 17. a kdo jest na střeše, ne—
sestupuj, aby vzal něco z domu svého, 18. a kdo na
poli, nevracei se, aby vzul roucho své. 19. Běda pák
těhotným á ojícím v oněch dnech. 20. Modlete se
však, aby útěk váš nenastal v zimě nel) v sobotu:
21. nebot tehdy bude soužení "veliké. jakého nebylo od
počátku světa už dosavad, aniž kdy bude. 22. A kdyby

-ohavnost zpuštění, či ohavné zpuštěni na místě sva
tém; z uštěnim tím míní Pán Ježíš znesvěcení, které ži
odovšti orlivci způsobili krátce před zkázou Jerusalcmá růz—
nými zločiny, jmenovitě též velikým krveprolitím v mist
nostech chrámových. Jedné noci bylo tam pobito 8500 lidí

-(Jos. Flav. O válce židovské. 4, 5, 1). Zpuštění to bylo před
pověděno již od Daniele vjeho knize 9, 27. —'—Kdo t o čte,
totiž ono proroctví v knize Danielově, rozuměj mu dobře,

že totiž míněno 'est v něm ono znesvěcení chrámu goněmž v krátkosti ude následovati zkáza chrámu i měs .
18. nevracej se, totiž na to místo na poli, kdež jsi před

prácí odložil svrchní roucho své. Nemysli však to doslovně,
ny'brž ukazuje slovy těmi podobně jako i ve v. 17. na nut
nost rychlého útěku. Jakmile totiž nastane ve chrámě ře

-čené zpuštění, bude již nejvyšší čas, aby utekli, budou-li
se chtiti zachrániti; neboť co nejdříve na to nastane zkáza..
— Jiné ještě znamení blížící se zkázy městá udává se

“ixLuk. 21, 20; totiž pochod vojska nepřátelského k Jerusaemu.
19. t. j. poněvadž jen v rychlém útěku bude spása (zá.—

-chrana), budou politování hodni ti, kteří nebudou moci utí
katí, jako zejména ženy těhotné a ty, které kojí.

20. V zimě totiž nemohli by utíkáti pro neschůdnost cest,
v sobotu pak byli by zdržování úzkostlivostí svědomí; nebot
židé nesměli konati v sobotu cesty delší než 2000 kroků,
první křesťané pák, kteří byli obrácení ze židovství, zacho
vávali o delší dobu většinou také předpisy židovské o své—
cení so oty.

22. t. j. kdyby nebyllí ukráceni co do počtu dnové tistrastní neb h' zac ován žádny člověk na živu neb při
ravé víře. těcrto dvou verších (21. 224 přechází již Pán

. ežíš ku proroctví o konci světa co do nynější jeho podoby;

gihlížejc vedle utrpení, které nastane přizkáze Jemsnlema.
k ké lá těm útrapám, jež nastanou před příchodem jehosou u.
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nebyli ukráceni dnově ti, nehyl b zachován nižádný
člověk; ale pro vyvolené budou 11 ráceni dnove ti.

23. Tehdy řekne-li vám kdo: „Aj tuto jest Kristus
neb tamto,“ nevěřte; 24. nebot povstanou falešní Kri
stové a falešní proroci, a budou činiti divy veliké
a zázraky, takže by se uvedli v blud, kdyby možno
bylo. i vyvolení. 25. Aj, předpověděl jsem to vám,
26. Řeknou-li vám tedy: „Aj na poušti jest,“ nevy
cházejte; „Aj v skrýšich jest,“ nevěřte. 27. Neboťjako
blesk vvchází od východu a ukazuje se až na západ,
tak bude i příchod Syna člověku. 28. Kdokoli bude
tělo, tam shromáždí se i'm-love. 29. A hned po sou
žení těch dnů slunce se zatmi a. měsíc nedá světla
svého a hvězdy budou padati s nebe a moci nebeské
budou se pohybovati. 30. A tu ukáže se znamení Svna
člověka na nebi; i budou kvíleti tehdy všecka pokolení
_—

23—31. Mark. 13, 21—27. Luk. 21, 25—28. Znamení,
jež budou předeházeti konec světa. Budoudvoje:
vzdálenější, k nimž bude patřití mimo hrozně útrapy,
řečeno již ve v. 21., rozšiřování nepravých proroctví a vy
stupování falešných učitelů, kteří budou (pomocí ďábla) cí
niti věci tak podivuhodmš, že se budou zdáti zázraky, (v.
2 ——24)a bližší, ano bez rostřední, jež budou záležeti
z úkazů na nebi zcela nemyčcjnych (v. 29—80). U vyvo
lených (spravedlivých) nebude možno, aby byli svedení
zdánlivými zázraky falešných učitelů, poněvadž oni působí
s milosti Boží, a ta pomáhá, aby člověk v pokušení ne
klesl.

25. Dá-li se tedy někdo přece svésti, nebude moci vy
mlouvati se, že viděl člověka činiti divy takové, jaké činil
Kristus, a že proto měl jej za Krista neboť Pán Ježíš před—
pověděl to na výstrahu napřed, že ta oví lide budou.

27. Příchod Kristův k soudu nebude tedy skryty, aby

teprv kdo musil jej vyhledávati, nybrž _zjevný všem.
28. t. j. "ako orlové (supove) cit kořist svouapřirozeuřím

pudem zdaleka k ní se nesou, tak i vyvolení či spraved ivíide, osvícení milostí Boží, ozn.ji hned Krista, až bude

přicláázcti, a s největší rych osti odevšad u něho se shro—maž i.
29. Pí'estane tedy nynější poměr těles nebeských k sobě

a nastane jiny. - . _
30. znameni Syna člověka, t. j. jak vykladu. se skoro vše

obecně, světlý kříž, který záře na v 'sost'ech zapuzovati bude
světlem svym nastalou tmu. —- ldC budou kvílcti,
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země a mít Syna člověka přichází—tív oblacích nebo
sk'eh s moci velikou a s velebností. 31. A pošle an
dě v své s troubou a hlasem velikým; i shromáždí vv
voleně jeho ode čtyř větrů, od končin nebes až do
končin jejich.
_32. Od stromu fikového pak naučte se podobenství.

když ratolest jeho již omladla a listí vyrazilo, víte, že
blizko jest léto; 33. tak i vy, kd ž uvidíte všeckí,r věci
tyto,_ vězte, že blízko jest pře e dveřmi. 34. Amen
pravím vám: nepomine pokolení toto, až všecky tyto
věci se stanou. 35. Nebe a země pominou, ale slova
ma nepommou.

Pán Ježíš vyzývá ku bdělosti, v. 36—51.
36. O tom dni však a hodině nevi nikdo, ani andělé

neboť poznají, že již nastane soud, při němž nikdo ze ži—voucíc bez zvláštního zjevení Božího neví, jak obstojí.
31..s troubou a hlasem velikým, t. j. s velikým

hlasem trouby či spíše s velikým hlasem, podobným sil
nému zvuku trouby. Nemíní totiž troubyrskutečné, jak'samo
zřejmo, nýbrž nesmírně silný hlas, podobný zvuku troubv,
který povstane působením andělů, nejspíše tak, že způsobí
takové vlnění vzduchu, jaké by povstalo foukanim v troubu
zvláště velikou. — Potom nastane vzkříšení & soud. Zmi
ňuje se tu pouze o vvvolen'eh, ne že by nespravedliví

z mrav-ich nevstali & na sou nepřišli, nýbrž, že přihlížíhlavně ohlažujícimu účinku, který bude míti příchod Krí
atův u spravedlivých.

32. Letem rozumí naše jaro i léto, neboť v Palestině ro—
zeznávali toliko dvoje roční počasi, ta'—toa zimu.

38. blízko jest totiž příchod můj (Kristův) k soudu.
31. t. j. národ israelskýr potrvá se svými zminlkajni rázo

vitými až ke konci světa. Ale, jak učí sv. Pavel (Run. 11,
81—32)na konci světa uvěří i oni v Krista, byt ne všíckm
jednotlivci, přec celkem národ celý. _ _

Od 24, 86—25, 30 vybízí Pán Ježíš ku bdělosti a svědomí
tému konání povinností, a to trojím podobenstvnn_: o sluznb—
níku dobrém a zlém, o desíti pannach a_o l_íí-ívnaeh.

36. Udává tu příčinu, proč mame bdítí Čl míti se na .Po'
zoru, abychom nebyli při soudě shledání ve stavu hřlšllclil,
proto totiž, poněvadž jest zcela neznámo v kterou ('llVlll
soud nastane. Z těch znamení, jež Pán Ježíš pravě udal,
bude sice lze poznali dobu jeho vůbec, zejmena_to, že již
se blíží, nikoli však, v ktery den a v kterou chvílí pastane.
O chvíli té ví jediný Otec, t.j. Bůh trojjedíný či všecky
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nebeští, leč Otec sám. 37. Ale jako b 10 za dnů Noe
mových, tak bude i při příchodě Syna č ověka. 38. Jako
totiž za oněch dnů před potopou jedli a plll, ženíli a
vdávali se až do dne, ve kterem vešel Noe do korábu,
39. a nezvěděli, až přišla potopa a zachvátila všecky,
tak bude i při příchodě Syna člověka. 40. Budou tehdy
dva na poli: jeden bude vzat a druhy zanechán. 41. Dvě
budou mlítí ve mlýně: jedna bude vzata a druhé. za
nechána 42. Bdětc ted ', nebot nevíte, v-kterou hodinu:
Pán váš přijde. 48. ' 0 pak vězte: Kdyby hospodář
věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, bděl by a nene
chal by podkopatí domu svého. 44. Protož i vy buďte
připraveni, nebot Syn člověka přijde \; hodinu, kterou
nevíte. 45. Kdo medle jest ten služebník věrný &opatrný,

osoby božské, nebot všecky mají jednu &touž podstatu, &proto.
i totež poznání. U sv. Marka (13, 32) praví se, že 0 dní tom
neví ani Syn člověka či Pán Ježiš jako Vyku itel (Boho
člověk), a to nikoli, že by nevěděl o tom dni v bec, nýbrž
že neví o něm k tomu konci, aby o něm poučil jiné; pro
sebe ovšem o něm ví i jako člověk.

37—41.Vysvětluje, jak neznama jest doba Kristova pří
chodu k soudu. Přijde tak neočekávaně, že lidé při témže—
dile zaměstnaní budou náhle od sebe odděleni; jeden bude
vzat do radosti věčné, druhý ponechán věčné záhubě, podle
toho, v jakém stavu bude nalezen, zda ve stavu milosti,
nebo ve stavu těžkého hříchu. Budou pak překvapeni mnozí.
soudem Kristovým, nikoli že by ze znameni svrchu od Krista
udanych nebyli mohli poznatí, že soud již co nejdříve na
stane, nýbrž že pro mysl pozemskou budou jich nedbati a po
kládati za nic jiného, než za mimořádně sice ale zcela bez
v 'znamně zjev -'přírodní, podobně jako před potopou lidé ne
d ali výstražné io hlasu, kterým Bůh varoval je skrze Noema.

44.Buďte připraveni, t.j. stále v takovémstavu du
ševním (v stavu milosti), ab ste, kdyby Pán náhle přišel
(neb vas povolal) k smulu, mo lli obstáti & přijati b'ti mezi
nebešt'any. Jsou ta slova řečena ke každému, ačko i každý
za života posledniho soudu se nedočká; neboť hodinou pří

chodu Kristova k soudu rozumětí 'cst nejen dobu řňíchodujeho k smulu poslednímu, nýbrži odinu smrti, po ttcró na—
stane soud soukromý a ktera jest také ne'istú.

45—51. Na příkladech ukazuje co má č ověk činiti a čeho
se varovali, aby při soudu obstál; má věrně podle vůle Boží
konatí své povinnosti (zastávati úřad svůj, užívati sv'ch sil)
a varovali se v té příčiněvšelíké bezstarostnosti &ned alosti.
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jehož ustanovil pán jeho nad čeledí svou, aby jim dával
pokrm včas? 46. Blahoslavený jest služebník ten, jehož
pán jeho přijde. nalezne, že tak činí. 47. Amen pravím
vám, že ustanoví jej nade vším statkem svým. 48. Jest
liže však špatný služebník ten řekne ve svém srdcn:
„Pán můj otálí příjíti“ 49. a očne bíti spoluslužebníky
své a bude jisti & píti s op' ci, 50. příjde pán služeb
níka toho v den, v kterýr se nenaděje, a v hodinu,
kterou neví, 51. i rozseká ho a ustanoví dil jeho 5 po—
krytci; tam bude pláč a skřípěni zubů.

KAPITOLA 25.

Podobenství o desíti pannach, v. 1—12.

1. Tchdlk podobno bude království nebeské desítipannam, teréž vzavše lampy své, vyšly naproti že
nichovi a nevěstě. 2. Pět z nich bylo ošetilých a pět
opatrnýcb; 3. neboť pošetile vzavše ampv, nevzaly

Služebnikem ustanoveným nad čeledí rozumí předem apo
štoly, potom biskup a. kněze, jimž jest svěřena duchovní
správa věřících. Po 'rmem míní hlásání svého (Kristova)
učení, poučovaní napominúní, varování, přisluhování svá—
tostmi, dobrý příklad a j.; ten mají podávati věřícím včas,

t. d. způsobem přiměřenýmrozumu, potřebám a schopnostemje notlivých věřících a poměrům časovým.
l_47.t. j. na výsost jej odmění, věčnou totiž blaženosti :s avon.

48—49.Stavě proti služebniku věmému služebníka nevěr
ného, vytýká. mu dvě neřesti: nespravedlnost i krutost k jí.
ným a hýřívÝ,bezstarostný život. —-Kéž by nikdy nebylo bý
valo takového biskupa am kněze!

61. t. j. potrestá jej co nejpřísněji na těle i na duši, a to
trestem vččn . Slovv „rozseká je'“ naráží na tehdejší oby
čej Východem , dle něhož pán phshh' nuv otroka při zločinu.
mnohdy beze všeho 'ej zabil neb zmrzačil. _

25, 1—12. V podo enství tomto přihlíží Pan Ježíš jistou
měrou k svatebnímu obvčeji tehdy u židů zavedenému, dle
natož svatební hostina konala se večer a v noci v domě
ženichovi—, kamž si byl bezprostředně před hostinou uvedl
ve slavném průvodě svojí nevěstu z domu jejich rodičů, kdež
ho s družičkami očekávala; jestli však nevěsta byla z jiného

místa než ženich čekávalš i? družičky také v místě ženi
chově & přidružilš se pa průvodu. Zeníehem rozumíse Pán Ježíš, nev stou církev, pannami věřící, lampami mí
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s sebou oleje, 4. opatrně však vzal spolu s lampami
také olej ve svých nádobách. "). K yž pak ženich pro
dléval, zdřímly všecky a usnuly. 6. O půl noci však
nastal křik: „Aj ženich přichází; vyjděte mu naproti.“
7. Tu vstaly všecky panny ty a quavily lampy své.
8. Pošetilé pak řekly opatrnym: „ ejte nám z oleje
svého, nebot naše lampy hasnou.“ 9. Opatrně odpo
věděly řkouce: „Nikoli; nedostalo by se námi vám;
jděte raději ku prodavaěům a kupte sobě.“ 10. Když
)&k šly nakoupit, přišel ženich. a ty, kteréž byly po—

hotově, vešly s ním na svatbu; i zavřeny jsou dveře.
11. Později přišly také ostatni panny řkouce: Pane,
Pane, otevři nám. 12. Ale on odpověděv řekl: Amen
pravím vám, neznam vas.

Podobenství o hřivnach, v. 13—30.
13. Bděte tedy, nebot nevite dne ani hodiny. 14. Ne

bot jako člověk odcházeje z domova povolal k sobě

lost posvěcující, olejem dobré skutky a vůbec prostředky,
jimiž člověk s pomocí milosti pomáhající milost posvěcujici
v sobě udržuje a rozmnožuje neb obnovuje; prorllěvaníin

ženichovým naznačuje delší dobu, ktera uEIync do Kristova
Břichodu k soudu, půlnocí pak dobu neoče 'ávanou, ve kteréán Ježíš přijde k soudu (jak soukromému při smrti 'edno
tlivce, tak k soudu obecnému). Učí pak Pan Ježiš po oben—
stvím tímto, kterak má se člověk připraviti na Kristův pří
chod k soudu; má totiž bdíti, aby neztratil milosti posvě
cující. Neboť Pán Ježíš přijde v době nam neznámé & nena
dále, aby k nebeské hostině svatební či do blaženosti věčné
uvedl nevěstu svou církev a s ni též všecky ty, kteří vyjdou
mu naproti s milosti posvěcující a opatření zásluhami do
brých skutků, ty však vyloučí od blaha věčného, kteří ne
chaji uhasnouti v sobě milost posvěcující, již na křtu sv.
obdrželi, aniž se ostaraji včas, aby ji zase nabyli.

13. Opětně vyzvaa ku bdělosti, dávajc tak na jevo. jak
vellice mu leží na srdci, abychom na jeho příchod připraVl l se.

33—30.Podobenství toto není totožné s tím, které vypra
Vuje se u Luk. 19, 11—28. Udává se tu nový důkaz, proč
mame bdíti a býti věrni ve službě Boží, n'oto totiž, poně
vadožbožsky soudce bude požadovati od aždélio přísných
učtu a odmění neb potrestá podle toho, jak kdo obstojí.
_ 14; Schazi tu závěti. jež lze doplniti as takto: tak učiní
Syn člověka ve svem kralovstvi.. .
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služebníky své & odevzdal jim statek svůj. 15. I dal

_iednomu pět hřiven, druhému dvě a jinému jednu,'aždému podle schopnosti jeho, a odcestoval ihned.
16. Udešed pak ten, jenž obdržel pět hřiven, těžil jimi
a vytěžil jiných pět hřiven. 17. Taktéž i ten, jenž ob—
držel dvě, vyzískal dvě jiné. 18. Ten však, který do—
stal jednu, odešed zakopal ji v zemi a skryl penize
pana svého. 19. Po dlouhém čase pak přišel pán oněch
služebnikův & skládal účet s nimi. 20. I přistou il ten,
_jenž byl obdržel pět hřiven, a podal jiných pět iřiven
í'ka: Pane, pět hřiven odevzdal jsi mi, hle, jiných pět
jsem vyzískal. 21. Řekl mu pán jeho: Dobře, služeb
níku dobrý & věrný; že jsi nad málem byl věrný, nad
mnoha věcmi ustanovím tebe, vejdi v radost ána
svého. 22. Přistoupiv pak i ten, kterýž byl obdrže dvě

hřivnaf, řekl: Pane, dvě hřivny odevzdal jsi mi, hle,jiné vě jsem vyzískal. 23. Řekl mu pán jeho: Dobře,
služebníka dobrý a věrný, že jsi nad malem byl věrný,
nad mnoha věcmi nstanovim tebe; vejdi v radost
; ána svého. 2—1.Přistoupil pak také ten, kterýž byl ob

el hřivnu jednu, a řekl: Pane, poznal jsem, že jsi
člověk tvrdý, který žucš, kde jsi nezasil, a sbiráš, kde
'si nerozsypal. 25. I bál jsem se a odešed skryl jsem
- řivnu tvou v zemi; uj tu máš, co tvé jest. 26. A od—
pověděv pán řekl jemu: Služebniku špatný a lenivý,
věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasil, &sbírám, kde jsem
nerozsypal? 27. Měl jsi tedy dáti eníze moje penězo
měncům, &já přišed byl bych vz s užitkem, co moje
jest. 28. Vezměte tedy od něho hřivnu a dejte tomu,
který má deset hřiven. 29. Neboť každému, kdo má.,

15. Rozumí se tu hřivna-attická, která obnášela as 4500K.
24. Věděl jsi, že žnu...? Taže se tak, ne že by souhlasil

se slovy jeho, jako by byl tvrdý, nýbrž že právě ze slov slu
žebnlika teho chce mu ukázali, jak nemistná idrzá jest jeho .vym uva.

1:9. viz 13, 12 (Mark. &, 25; 8, 18; 19, 26).
Clověkem, jenž hotovil se na cestu, rozumí se Pán Ježiš,“

který tehdy hotovil se již k tomu, aby odstoupě smrt &
vstana z mrtvých vstou il na nebesa. S užcbníky mini se
předem a oštolé, jimž istus svěřil poklady své milosti a.

Limvdy, & y je zachovali pro sebe i pro jiné & užívali jiche spase vlastni ijiných; v druhé řadě rozumějí se jimi
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bude dáno, a bude míti hojně, tomu však, kdo nemá,
bude odňato i to, co má. 30. A služebníka neužiteč
ného uvrzte do tmy vnější; tam bude pláč a skří
pění zubů.

O posledním soudě, v. 81—46.
31. Když pak přijde Syn člověka ve své velcbností

& všickni andělé s ním, tu posadí se na trůn veleb
nosti své 32. a shromážděni budou před ním všickní

těž spolupracovníci a nástupci apoštolšti, biskupové a kněží,
jimž svěřena duchovní správa věřících, jakož i všickni věřící
vůbec. Hřivnami rozumě i se předem všecky dary a milosti,
které Bůh udělil apoštollům, aby mohli s prospěchem v 
kenávati úřad svůj, potom i duchovní úřady, které Bůh sve
řuje jejich nástupcům, biskupům a kněžím, jakož i milosti,
jež jun dává k náležitému zastávání úřadů těch; také však
rozumějí se jimi všecky dary nejen nadpřirozené, nýbrž i při
rozené, které Bůh udělil & uděluje věřícím vůbec; Dary
(hřivny)udělil a udělujePán podle schopnosti každého
t. j. podle toho, jaký úřad komu svěřil, a jak kdo užíval
darů jemu již udělených. Návratem pánovým mini se pro
celou církev příchod Kristův k soudu obecnemu, pro jedno
tlivce doba smrti či příchod Páně k soudu soukroménm. Pří
soudu _tommusí se každý zodpovídati ze svého jednání a jen
ten uzná se za věrného & hodna věčné odplaty, kdo úřad
svůj podle vůle Boží svědomitě zastával a svěřen "ch darů
ímílostí náležitě užíval (ke cti Boží a k dobru v astnimu
ijinýchi; kdo neužije darů svých k dobrému podle vůle
Boží ani samostatně ani ve službě jiných (měl ji dáti ale
spon penězoměncům), ten bude potrestán tresty věčnými;
čím spíše ten, kde jich zneužije kc zlému. Služebník, jenž
obdržel ět hřiven, vytěžil více než ten, jenž dostal dvě.
Budet or každého, komu více darů bylo dáno & větši úřady
svěřeny, více požadováno. Tím že hřívna služebníku leni
vému byla odňata a dána tomu,“který více vyzískal, nazna
čuje se, že ncuživáním darů s'věř'ených'člověk mnohdy pří
pravujc se o ně, užíváním pak nových si zasluhuje azjednáva,
jakož i že opomíjenim povinných skutků dobrých posvěcu'icí
in_ilostBnži nr.—jenumenšuje se, nýbrž mnohdy se i ztrácí, 'o—
n.mim jich pak že se milost ona. rozmnožuje & právo na
větší odměnu zjednává: '“

Bl. vo své velebnosti, t. j. v oslaveně lidské přiroze
nosti své. Posadí se, t. j. vystoupí jako soudce. Bude sice
sonditi Bůh tmjjcdiný, tedy všcck ' osoby božské, ale pouze
druhá osoba vystoupí v podobě vi ítclné (jako Bohočlověk).

32. t. j. vsickní lidé všech věkův_a všec l národů. Rozdéli
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národové. I rozdělí je od sebe, jako pastýř odděluje
ovce od kozlů, 33. a oslaví ovce po pravicr své, kozly
pak po levici. 34. Te dy řekne král těm. kteří budou
na ravici jeho: Pojďte, požehnaní Otce mého, vládněte

krá. ovstvím připraveným vam od ustanovení světa;35. neboť jsem ačněl, a dali jste mi jistí, žíznil jsem.
a dali jste mi pití; hostem jsem byl, &přijali jste mě:
36. nah jsem byl, a přioděli jste mě; nemocen jsem
byl, a navštívili jste mě; v žaláři jsem byl, a přišli
jste ke mně. 37. 111odpovědí jemu spravedliví řkouce:
Pane, kdyr jsme tč viděli lačného a nakrmili jsme tě,
aneb žízmvého a napojili jsme tě '! 38. Kdy viděli jsm.:
tě jako hosta a přijali jsme tě, aneb nahého a řiodčh
jsme tě? 89. A k v viděli jsme tě nemocné o neb
v žaláři a přišli jsme k tobě? 40. A král odpovídaje

je od sebe, a to zcela snadné a beze všech rozpaků i bez
omylu, podobně jako pastýř snadné a bez omylu odděluje
ovce od kozlů. Kde se tolik lidí shromáždí a kterak všickni
Krista uvidi nepravi se. Třeba však povážiti, že spravedlíví
vstanou s tělem oslaveným, ktere nebude vázáno tou měrou
zákony prostorovými, jako jest vázáno nyní, takže budou
moci vznésti se také do výše, i na jimi tělesa nebeská, a že
Pan Ježíš jako B 0 h o č l o v ě k v oslaveném těle svém může
býti )řitmnen, ne sice všudy “ako Bůh, ale řece na mí
stec ! mnohých, podobněja'o iv nejsvětějsísvatosti )Í'Í
tomen jest na mnoha místech také jako člověkpod způso ou
chleba a vína. Praví-li se u proroka Joele (8, 2—12), že soud
bude konán v údolí Josafal, mini se tu slovo Josafat ne—
pochybně ve smyslu obrazném.

84—45.Slovy těmito nemíní Pán Ježiš říci, ze_takový
hovor při smulu skutečně povede, nýbrž poučuje jlml toliko,
že každý bude uvědoměn 1 o sobě i o každém jinem, nejen

zda přijde do nebe nebo do pekla, nšbrž i o tom, proč tendo nebe, onen do pekla se dostane. vědomění to stane se
božskou moci v okamžiku. Připomínaje Pán Ježiš pouze to,
zda kdo konal neb nekonal skutků milosrdenství, dává na
srozuměnou, že již opomíjení skutků dobrých stačj, aby byl
člověk zavržen čim spíše, kona-li kdo skutky zlo & nečini
včas pokání. 'Í'ak i když klade spravedlivým do úst slova
podíveni se „Pane, kde jsme tě viděli“ atd., nemíní říci, že
se tak budou tazati skutečně, nýbrž jen, že každý z nich
s vděčností a v pokoře uzná, že odměna, kterou dostane,
převyšuje na vysost ty skutky dobré, které vykonal v tomto
životě.
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řekne jim: Amen pravím vám: Pokud jste to učinili
jednomu z nejmenších těchto bratří m'ch, mně jste
učinili. 41. Potom řekne itěm, kteří bu ou na levicí:
Odejděte ode mne, zlořečení, do ohně věčného, který
jest připraven ďáblu a andělům jeho. 42. Nebot lačněl
jsem a nedali jste mi jisti, žíznil jsem & nedali jste
rm piti, 43. hostem jsem byl a nepřijali jste mne, nah
jsem byl & nepřioděli jste mne, nemocen a v žaláři
jsem byl a nenavštívili jste mne. 44. Tu odpovědí jemu
také oni: Pane, kdy jsme tě viděli lačněho neb žízní
věho neb jako hosta neb nahého neb nemocného neb
)( žaláři, a neposloužili jsme tobě? 45. Tehdy odpoví
jím řka: Amen pravím vám: pokud jste to neučinili
jednomu z nejmenších těchto, ani mně jste neučinili.
46. I půjdou tito do trápení věčného, spravedlivi pak
do života věčného.

KAPITOLA 26.

Pán Ježíš předpovídá znova svou smrt. Velerada radí se
o jeho záhubě, v. 1—5.

1. I stalo se, když dokonal Ježíš všecky řeči ty,
pravil učenlkům sv'm: 2. Víte, že po dvou dnech
velikonoce budou & 'yn člověka bude vydán, aby byl
ukřižován. 3. Tehdy sešli se velckněží a starší lidu
v domě nejvyššího kněze, jménem Kaifáše, 4. a uradíh

d. Od 26, 1—28, 20 vyliěuje Kristovo utrpení, suírtavzkři
šení, jakož i to, kterak zjeviv se ženám i apoštolům, udělil
těmto (apoštolům) posláni světové. Vypravuje děje ty, u )0
zorňuje nejen na náplň příslušných výroků prorockých, ný už
i na to, s jakým záštitu a s jakými úskoky &úklady postu
povali členove velcí-auly, aby Krista odsoudili & u vladaře
dosáhli potvrzení sveho rozsudku, jakož i na to, že v za
tvrzclostí svě zůstali _přcsvšecky zázraky, které se_děly při
Kristově smrti a vzkhscni, ano i potom, když dostali o vzkří
šení jeho zprávu od vo'ínů strážných, &kterak lid byv sveden
od_mch, ve vině jejicr účast vzal, vyzyvaje vladaře, aby
Krista ukřižoval, & svolávaje krev na sebe 1 syny sve.

?. Tehdy t. j. ve středu ráno dne 18. měs. nisanu, se
šli se, totiž k mimořádnému sezení velerady. _

4. Ze Krista usmrtí, otom usnesli se již po vzkříšení La
žatra (Jan. 11, 47—53). Tehdy ncrozhodli však ještě, kdy _by
jej měli zatknouti a na jakém důvodě právním odsoudili,

Nový Zákon. l. 9
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se, aby Ježíše lstivě jali a zabili; 5. ale pravili: No
v den sváteční, aby snad nenastal rozbroj v lidu.
Pan Ježíš drahou mastí omazán. Jidáš nabízí se, že ho

zra i, v. 6—16.

6. Když Bak Ježiš byl v Betanii v domě Šimonamalomocné o, 7. přistou ila k němu žena s nádobou
alabastrovou masti drah a vylila ji na hlavu jeho,
když b 1 za stolem. 8. Vidouce to učenici, rozmrzeli
se a ře ': K čemu ztráta tato? 9. Vždy! se to mohlo
draze prodati a dáti chudým. 10. Věda pak to Ježiš
řekl jim: Proč té ženě činíte obtíže? Dob ' skutek
zajisté vykonala nade mnou. 11. Vždyť chu é máte

aby mohli se nadíti, že vladař potvrdí jejich nález. Nyní
usneslí se, aby Ježíš byl jat již o svátcích, avšak ne veřejně,
n'brž tajně a lstivě, by se o tom nedověděl lid; usmrcen
vsak že nemá býti až po svátcích, kdy poutníci se již roze
jdou. Uradek tento změnili brzy po sezení, když se jim Jidáš
nabídnul, že “im Ježíše zradí (v. 15.); neboť vidouce, že

i jltladenz apo tolů 'eho od něho odpadů a ho zrazuje, soud1 ' z toho, že od anost lidu k němu není tak veliká, aby
pro něho způsobil bouři, a že tedy mohou ihned proti němu
zakročiti a vražedný úmysl svůj provésti.

6—13.Jak patrno 2 Jan. 12 12., pomazání toto stalo se již
den před slavným vjezdem do Jerusalema. Sv. Matouš vy
ravuje o něm teprve nyní, poněvadž chce poukázali ke Lon
astu, jaký byl mezi fariscji, kteří s myslí pobouřenuu hlo

dali Kristovy smrti, a mezi Ježíšem, který s úplným klidemhleděl smrti vstříc, snad iproto, že Jidáš, oje iož zradě vy
pravuje hned v odstavci nasledujícím, při pomazání tom
přišel po prvé na myšlenku Krista zraditi.

7. Chtěla.tak projeviti svou úctu, vděčnost a lásku k Panu
Ježíši.

8—9. Řekl to ne'prve Jidáš (Jau.12, 4—6)z !akoty; neboť
vě'děl, kdyby se by a mast prodala a eníze stí-žene se daly
Panu Ježíši na chudé, že b je on ja o pokladník dostal ke
spravě a si mohl z nich n co tajně vzíti. Ostatni apoštolů
dali se jím strhnouti ku projevům podobným nikoli v úmyslu
špatnqm, nýbrž že znajicc Kristovu pokoru a skromno
myslíli, že by mu skutečně bylo milejší, kdyby se byla 111
prodala ve prospěch chudých.

_n. Naznačil tak, nejen že chudí budou vžd clry na zemi,
nylu'ž i že péči o chudé nejsou na. újmu ty vý ohy, které se
dejn ke cti a chvalu Boží.
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Vždycky s sebou, mne však vždyck nemáte; 12.,neboť
vyhvši mast tu na mé tělo, učin' a to k mému po
hřbení. 13. Amen pravím vám: kde—kolivbude kázáno
evangelium toto po celém světě, tam bude se vypra—
vovati na památku jeji také to, co učinila ona.

14. Tehdš Eden ze dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, odeše velekněžím řekl: 15. Co mi chcete dáti,
&Já vám ho zradim? I ustanovili mu dáti třicet stří
brných. 16. A od té chvíle hledal času přihodného,
aby ho zradil.

Poslední večeře, v. 17.—30.
17. Prvního pak dne přesnic učeníci přistoupili 1: Je

_žišoviřkouce: Kde chceš, at připravíme tobě, abys
chl beránka? 18. A on řekl: Jděte do města k jistému

_12.Prohlašuje, že pomazání eno jest přípravnym úkonem
k Jeho ohřbu a tak zaroveň upozorňuje na blízkost smrti sv_e_.

13. ejen tedy schválil její čin, nýbrž i odměnil .Je) u_n
štěním, že o skutku 'ejím bude vypravovati se na Její pa
matku po celém svět všudy, kde se bude hlasatl evange
lium o koupení. _

14. Te dy t. j. ve středu ráno dne 13. měs. msanu po
sezení velerady, o němž jest řeč ve v. 3—5.

17—19.Přšgrava k poslední večeři; srovn. Mark.14, 12—16; L . 22, 7—13.
17. Přesnicomi sluly svátky velikonoční od_přesných či

nekvašených chlebů, kterých židé měli požívati o mch: Sla—
vnly se původně od 15—21. dne měs. nisanu měsnce to
trvajícího od polovice našeho března do polovice ubna); od
zajetí babylonského čítali k ním také 14. den měsíce nisanu.
Prvním dnem přesnic rozumí se ted 14.den měsíce u_isanu,
který v roce Kristovy smrti připadn na čtvrtek..Ber'a nk &,
t. ]. slavnostní večeři velikonoční, jakou konali žide podle
ustanovení Božího každého roku, aby si připomínali s vdcč
nosti onu noc velikou, ve které byli vysvobození z Egypta a.
oživovali tužbu po V kupiteli. Mimo jiné pokrmy požívali
přlpi dle daného při azu beránka přesné chleby a Mike
salaty; beránek předobrazoval Vykupitele, přesné chleby
uDoimnaly na čistotu, kterou israelite jakožto národ vyvo
leny měli se stkvíti hořké saláty (z pěti různych d_ru_hů_zc-_

lenm) ?Šlznačovalykrutou porobu, ve které byli žide upěhV .

_18. an Ježiš chtějo znova upozornití je na svou vše
Vedoucnost a tak utvrditi ve víře, neudal jménem hospo
daře, k němuž měli jíti, nýbrž. jak pnlrnn z Mark. 14, 13

9.
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člověku &rcete jemu: Mistr praví: Čas můj jest blízko;
u tebe budu jisti beránka s učeníky svými. 19. I učinili
učenici tak, jakož jim uložil Ježíš, a připravili beránka.

20. Když pak byl večer, zaujal místo u stolu se dva
nácli učeníky svými. 21. A když jedlí, řekl: Amen
pravím vám :jeden z vás mne zradí. 22. lzarmoutivše se
velmi, počali jeden každy řikati jemu: Zdali já jsem

až 15 a Luk. 22, 8—12., předpověděl jisté okolnosti, které ve
městě shledaji & po nichž poznají, ke komu mají jíti. Po
slání byli PetraJan. Kdo byl onen hospodář, není známo;
nejspíše otec evangelisty sv. Marka. — Čas můj, t. j. čas
meho utrpení a smrti mé 'est blizko.

20 -25. Ohlášení zrá ce srovn. Mark. 14,18—21;Luk.
22, 21—25; Jan. 13, 21—30.

20. Při jídle nesedéli, nýbrž odle tehdejšího obyčeje le
želi (na třech pohovkách, které. yly položeny kolem tří stolů
ve formě podkovy) podepření levým ramenem o polštář neb
(kdo byl na levém kraji) 0 pelesť pohovky. Pán Ježiš byl nej
spíše na levém kraji pohovky prostřední, jemu po pravici
Jan, Petr pak na levém kraji pohovky pravé.

221.když jedli t.j. když byli ještě u jidla či u stolu, ale
pokrmů již více nepožívali. Sv. Matouš totiž vypravuje věc
velmi stručně & s hledem k svému účelu naučnemu odchy
luje se jako na jiných místech, také tuto od pořádku, ve
kterém věci za sebou následoval . Tebot, jak vysvítá ze
sv. Lukáše (22, 14—28), který zacliovává. z pravidla pořad
času. Pán Ježiš dříveustanovd nejsv. svátost oltářní a potom
teprve označil zrádce, tak že Jidáš byl první, jenž přijímal
svatokrádežnč. Dřívevšak, než ustanovil nejsv. svátost, pojedl

s apoštola-' beránka i jiné pokrmy & uměl jim nohy.22. je on každy jest řečeno s na sazením ve smyslu
většina neb skoro všiekni. 'í'ázali se, poněvadž každý PFO
sebe chtěl míti ujištění, že není míněn. Petr sotva se tázal,
neboť důvěřoval si přiliš, než aby se bvl obával, že takový čin
vykoná. Take sv.Janu nedala láska 'cho ke Krístuavčdomi
lásky Kristovy takovou otázku činiti. ['ím vyloží se, že nikdo
nepozastavíl se nad tím, že Jidáš netázal se, až mu Pán
Ježíš pod-nl skývu (Jan. 13, 26). Ohlašuje zrádce no—mčlPán
Ježíš jiného úmyslu, než aby jednak varoval Jidáše a_po
vzbudil ho, by šel do sebe a se polepšil, jednak aby ukazal
apoštolům, že nebude překvapen činem zrádcovym, a tak
zabránil, by nepojalí o něm mínění nepravého, až zrada
lmdcvykonána. \'ýslovně však zrádce nejmenoval, poněvadž

lmkqhtěl ušetřili zahanbeni & zůstaviti mu snazší cestu kupo 'anl.
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to, Pane? 23. On pak odpovidaje řekl: Kdo se mnou
e_rnači ruku v míse, ten mě zradí. 24. S 11člověka
sice jde, jakož sáno jest o něm, ale be & člověku
tomu, skrze ně až bude zrazen; lépe b mu bylo,
kdyby se byl nenarodil člověk ten. 25. promluvil
Jidáš, kterýž ho zradil, a řekl: Zdali já jsem to mistře?
Di mu Ježíš: Ty jsi řekl.

26. Když pak večeřeli, Ježiš vzal chléb a ožehnav
rozlámal jej a dav učenikům svým řekl: ezmčte a

23. Slevy těmi neurčuje osoby zrádcovy přesněji, nýbrž
potvrzuje oliko vírok předešl , ale tak, že zároveň s dů—razem vytýká. nev ččnost a ve ikost viny, kterou zrádce na

sebe uvalí. Tedy takto: Ano, (jest tomu tak, jak jsem řekl,
jeden z těch, kteří se mnou jí aji, a tedy jako apoštol patřído sboru těch, které jsem učinil nejdívčrnčjšími přáteli
svými, mě zradí.

26—28.Ustanovení nejsv. svatosti. Srovn.Mark.
14, 22—24; Luk. 22, 19—20; 1. Kor. ll, 23—25.

26—28. Chléb byl pšeničný, nekvašený a tenký; proto
nekrájel ho nýbrž rozlamal, a to na 12 (lilCů, pro každého
apoštola jeden. Poděkoval (díky činil) totiž Bohu Ott—i,
jednak za dobrodiní vůbec, jež obdržel od Boha Otce hud
Sinnjako člověk, anel) skrze něj pokolení lidské, jednak, a to
zvláště, za milost nejsvětější svatosti, kterou právě chystal
se ustanoviti ku rospčchu lidstva.

Toto jest tě o mé, toto jest krev má, t. j. toto, co
mám v rukou a co vypadá. a chutná jako chléb, není podstatou svou více chlé , nýbrž těle má; a to, co mám v ka
lichu a co vypadá. a chutná jako víno, není podstatou svou
více víno, nyhrž krev má. A poněvadž ta slova řekl Pan
Ježiš, věčná to pravda, kteréž nelze mýliti se ani klamatí,
nemůže býti nepravdou, co se jimi vy ovidá. Ončmi slovy
tedy Pán Ježiš proměnil skutečně por statu chleba v od
statu svého těla a podstatu vína v podstatu krve své. ra
víme „podstatu“, kteráž jest neviditelná, neboť Způsobychleba

avina, kteréž jsou víditelny, neproměnil; Proto i po romču_ěnivypadalo to, co měl vrukou, jako ch eb a co mě v ka
hchn, jako víno. Třeba však dobre všimnouti si, že Pán
Ježiš řekl „toto jest tělo mé, toto jest krev má“ že tedy
proměněním nastoupila na místo podstaty těla podstata ži
Vého tčla Raně a na místo podstaty vína podstata živé
krve jeho. Zivé tělo však neni, leč vnčmjest krev a duše,
a krev není živa leč jest v těle spojeném s duši. Kristovočlověčenství pak nebylo nikdy o se )ě, nýbrž hned od rv
niho počátku svého byti spojeno bylo s božstvím. A koli
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jezte: toto jest tělo mé. 27. A vzav kalich. poděkoval
adal jim řka: „Pijte z toho všickni, 28. nebot totojest

tedy slově „toto est tělo mé“ přímo povstalo pouze těloKristovo i ona matná část člověčenství, ktera nejen od
duše, nýbrž i od krve jest rozdílná, slovy pak „toto jest krev
má“ přimo nastala pouze krev jeho, přece nebylo o slovech
oněch ani pod způsobou chleba přítomno ouze t oani pod
způsobou vína pouze jeho krev, nýbrž, a y b ly živy, vše
mohoucnosti Kristovou připojilose k tělu pod zp sobou chleba
též krev a duše i božství Kristovo, a ke krvi pod způsobouvína přídi-užilo se také tělo a duše i božstv, takže pod
'ednou idruhou způsobou byl Pán Ježiš řitomen celý jak

ůh i člověk v jedné, a to božské osobě. — činiv řečene pro
měnění, obětoval se Pán Ježiš pod způsobou chleba a vína
Bohu Otci, jakož dal sám na jevo slovy: toto jest tělo mé,
které se za vás vydává (Luk. 22,19),toto Šest krev má,která se vylévá za mnohé na odpušt ní hříchů.
Slovy těmi totiž prohlásil, že to tělo, které pod způsobou
chleba má před sebou, a ta krev, kterou pod způsobou vina
má v kalichu, vydává neb vylévá se k tomu konci, aby se do
stalo lidem odpuštění hříchů a spásy. Ale hříchy neodpouštčjí
se a spása neuděluje se leč pro krev, která v oběti se pro—

lila, pro tělo, které v obětbylo vydáno. Byla ted; o b ětlni krevta, kterou Pán Ježiš pod způsobou vina na o puštěni hříchů
vylil, a oběti celý ten úkon který vykonal, proměňuje chleb
a víno v tělo a krev svou. 'Íaké dal to najevo slovy: toto
jest krevNoveho Zák ona či nové úmluvy; jimi totiž
prohlásil, že ta krev, kterou má pod způsobou vína v kalichu

rrolévá se na potvrzení Nového Zákona či nové úmluvy, onotiž, kterou činil s veškerým lidstvem, zas-libujejim milosta
spásu věčnou, budou-li zachovávati vůli jeho. Avšak úmluvy

otvrzovaly se krvi obětní. Byla tedy obětní i ona krev, kterou
an Ježiš potvrzoval úmluvu. Konečně ukázal to tím, že

Bromčnil podstatu dvojí, podstatu chleba a vína, 'akožude vyloženo při Mark. 14, 22—24. — Pod způsobou, c doba
a vína podal se potom apoštolům požívat, ovšem nikoliv
aby byl stráven (stravujeť se muze Způsoba chleba a vína
a nikoli podstata těla a krve káně), nýbrž aby vešel v nej
užší spojeni s asitelné se všemi, kteří by přijímali hodne,
& dal jim záru n na slavné vzkříšení a život věčně blažený.
Chtěje pak také jiné lidi všech věků pozdějších oblažíti

.svojí láskou a účastny učiniti podobných milostí, dal apo.
štolům a jejich nástupcům v kněžském úřadě (biskupům a_
kněžím) moc, aby take oni, proměňujíce chléb a víno v tělo

a krev fieho, podávali je Bohu v občt a věřícím za pokrmduševn ]: jejich útěše a posile, t. j. (ustanovil obět mše sv.
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krev má Nového Zákona, která se vylévá za mnohé
na odpuštění hříchů. 29. Ale pravím vám: Od teto
chvile nebudu pití z tohoto vinného kmene až do
onoho dne, kdy jej budu pití s vámi nový v kralovstvi
Otce mého. 30. A chválu vzdavše vyšli na horu Olí
vetskou.

Pán Ježíš předpovídá útěk apoštolův a pád Petrův, v. 81—35_
31. Tehdy dí jim Ježíš: Vy všíckni ohoršite se

nade mnou této noci; nebo! psáno jest: íti budu pa
stýře a rozprchnou se ovce stáda. 32. Ale když vstanu
z mrtvých, předcjdu vás do Galileje. 83. Odpovídaje

ak Petr řekl jemu: Byt se všickni ohoršili nad tebou,
já se nikdy nepohorším. 34. Řek mu Ježíš: Amen

ravím tobě: telo nocí, prve než kohout zazpívá, tři
rát mne zapřeš. 35. Di jemu Petr: Bych měl umí'íti

s tebou, nezapru tebe. Podobně pravili též všickni
nčenící.

Pan J ežíš v zahradě Getsemanské, v. 86—46.
86. Tehdy Ježíš přišel s nimi na popluží, které slove

Getsemany, a řekl učeníkům svým: Poseďte tuto, až

: nejsv. svatost oltářní).Pravilť: „To číňte na mou pa
mátku.“ Viz o tom při Luk. 22, 19.

29. Slova tato nejsou řečena o kalichu svátostném, nýbrž
o kalichu obřadním, patřícím k velikonoční večeři. Jimi pro
hlašuje Pán Ježíš, že na této zemi nebude více slavití veliko
noční večeře, že tedy již brzy zemře, ale ku potěše apo
štolů dodává, že jej bude pití s nimi v království Božím,
a to nový t. '. na Výsost vznešený a dokonalý, požíváním
totiž věčné b aženosti.

81—35. Mark. 14, 27—31. Luk. 22, 88—34. Jan. 18, 86—16.
Předpověd tuto učinil Pan Ježíš již ve večeřadle brzy po
odchodě Jidášovč. Sv. Matouš, který veršem BO. zakončil
svou zprávu o poslední večeři, sděluje ji teprve nyní, po
něvadž se hodí za úvod ke zprávě o utrpení Páně, které
hned na to vylíču'e.

81. Tehdy, t. ]. tu dobu noční, která předcházela Krí
Itovo utrpení v zahradě Getsemanské. Po horšite se t. j.
tim, co uvidíte na mně této nocí, mou úzkostí, utr ením,

zatknulím, budete tak gostrašeuí a rozrušení, že ne udetemit: tolik zmužilosti, a ysle při mnč vytrvali; i rozprch
nete se ode mne, a v bazni a v zmatku nebudete
věděti, co činiti.

86— 46. Mark. 14, 86—42; Luk. 22, 89—46. Jan. 18, 1.
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odejde tamto se pomodlím. 37. A pojav Petra a dva
syny Lebedeov , počal se rmoutiti a teskliv býti. 38.
fu řekl Jím: mutná jest duše má až k smrti! po
zůstaňte tuto, a bděte se mnou. 89. A popošed maličko
padl na svou _tvářa modlil se řka: Otče, je-li možno,
at odejde kalich tento ode mne; ale ne jak já chci,

36—37. Tehdv, totiž as v 10 hodin večer. Po pluží či
dvůr se zahradou na úpatí hory Olivetské as 200 m. od Je
rusalema. Jméno Getsemany znamená lis olivový. Osm apo
štolů ponechal v zahradě u vchodu, nebot vědět, že nemají
dosti síly, aby snesli bez pohoršení pohled na hluboké jeho
ponížení a úzkost smrtelnou. Ukázal tak, že. Bůh nedo
pouští na člověka většího pokušení, než může snesti. Tři však
(Petra a syny Zebedeovy t. j. Jakuba Vel. & Jana- vzal
s sebou přece; neboť chtěl míti svědky sveho utrpení, aby

mohli dáti o něm zprávu 'iným. Vývohl k tomu Hravě ontři jednak pro velikou lás 'u, kterou k němu lnu ', jedn
proto, že oni, byvše svědky jeho oslavení na hoře Tabor,
nejvíce byli připraveni & ozbro'eni, aby vidouce i ponížení
jeho ueklesli ve víře a zcela o něho neodpadli.

38. Takový zármutek připustil si, jaký pOjímá i ne'sta
tečnějšího muže, když vidí jistou smrt před sebou, a ta ová
úzkost zmocnila se ho, jaká může způsobili i smrt. Zarmoutil
se tak již představou toho, co bude trpěti, nebot jsa též

ravým člověkem, byl přístupen všem dojnn'nn čistým, kterým
ývá podroben každý člověk, tedy nejen dojmům radosti,

nýbrž i žalosti. Také zarmoulil se proto, poněvadž věděl,
že ho Jidáš, učeník jeho zradí, Petr zapře;.hlavní však
příčinou jeho zármutku byly hřichv lidské, ktere všeck vzal
na sebe, aby za ně dosti činil, jakož i vědomí, že _a tolik
bude trpěli pm hříchy lidské, přece někteří neuvěří, nepo
slechnou, a proto zavržení budou. _ _

39. Kal ichem rozumí utrpení sve. Prom, abý, možno-li,
utrpení toho nemusil trpěti, ne že by byl božskeho úradku
o vykoupení lidstva neznal aneb trpěti se zdrahal, nybrž
že jako člověk chtěl vyjádřili nesmírný svůj zármutek a
dáti důkaz, že jako člověk přístupen 'est všem čistým
dojmům lidským. Jako totiž každý člov k leká. se utrpení
a přeje si, aby nemusil je snášeti, tak i lidská. přirozenost
Kristova lekala se toho, co na ni čekalo. Ale jako nemocný,
jenž podrobiti se má operaci, při všem strachu před bolestí
a při vší tužbě, abý nemusil podrobíti se operaci, přece
doorovolně se jí podrobuje v naději, že zachrání život svůj,
tak i Kristova řírozenost lidská při vší úszsli, kterou po

citovala před b ížícím se utrpením, Fodstupovala je dobre—volné, védouc, že tím zjedna spásu idstvu padíému.
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nýbrž jak ty. 40. ] přišel k učeníkům svym & nalezl
'e, ani spi; i řekl Petrovi: Tak-liž jste nemohli jedné
odin bdítí se mnou? 41. Bděte a modlete se, abyste

neveš' v pokušení; duch zajisté hotov jest, ale tělo
nemocno. 42. Opět o druhé odešel & modlil se řka:
Otče můj, nemůže-i kalich tento minouti mne, leč
bych jej pil, staň se vůle tvá. 43. A pí'išed o ět, nalezl
je, ani spí, nebot oči jejich byly obtíženy. 4 . I nechal
jich a odešed opět modlil se po třetí, táž slova řikaje.
45. Na to přišel k učenikům svým a řekl jim: Spěte
již & od oěívejte; aj přiblížila se hodina, a Syn člo
věka bu e vydán v ruce hříšníků. 46. Vstaňte, pojďme!
Hle přiblížil se ten, který mě zradí.

Pán Ježíš jat a odveden, v. 47—56.
47. A kd ž on ještě mluvil, hle Jidáš, jeden ze dva

nácti, přiše a s ním zástup veliký s meči a kyjí (po

40. Usnulí bezděky z velikého zármutku a dojmu, který
pocítili již při večeři z toho, co Kristus jim mluvit a před
pověděl, a též v zahradě, když viděli Krista tak zarmouce
ného. Byl to však jen polospanek či stav, ve kterém člověk
zpola spí a zpola bdí ai myšlenkami se obírá, a proto
nejen se jím neposilu'e, nýbrž více ještě se unavuje. 
jedné hodiny, t. j. obu krátkou.

41.Pokušen im vůbec rozumí sejednak lákání kehříchu,
jednak protívenstvi života, poněvadž mají účel zkusíti &
vytříbiti ctnost člověka. Na tomto místě rozumí Pan Ježíš
předem protivenství, jež čekala na apoštoly v době utrpení
jeho. Protívenství taková mohou při slabosti naší příro
zeností těž robuditi hříšnou žádostivost. Aby tedy nebyla
člověku ke :kodě, třeba bdíti, t. '. pozor dávati, aby včas
zpozoroval hrozivě nebezpečenstvi, &je buď odvrátil, neb,
neni-li možno je odvrátíti, aby užil proti němu vhodných
prostředků. Ze k takové bdělosti jest třeba, aby nebyl ani
rozum zatemněn aní vůle seslabena žádostí těla, žadostí
oči neb ýcbou života, netřeba podotýkatí. Poněvadž však

líská vůe proti četným pekušením jest slabá, nepostačípouze bdíti, nýbrž tře)a tež modliti se, prositi Boha za
pomer: )roti nim. Proto vyzývá Kristus apoštoly, aby ibdělí
! modlí i se.

4-6.Spěte již a odpočívejte; slovy těmi bud činí jím
jemnou Vítku, že usnuli, aneb spíše dovoluje jím, ab nachvíli spai spánkem posílňujíeím. Je-li tento druhý na iled
splavný, řekl slova „vstaňte, pojďme“ až po delší přestávce.

47—56. Mark. 14, 48—52. Luk. 21, 47—58. Jan. 18, 2-11.
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stání byvše) od velekněží a starších lidu. 48. Ten pak,
který jej zrazoval, dal jim znamení řka: Kteréhož po
líbím, ten jest to, chopte se ho. 49. A hned přistoupív
k Ježíšovi řekl: Zdrav buď, mistře! A zulíbal jej.
50. I řekl mu Ježíš: Příteli, nač 'si přišel? Tu přistou
pivše vztáhli ruce na Ježíše a j ího. 51. A hle jeden,
z těch, kteří byli s Ježíšem, vztah ruku vytasil meč
svůj a udeřiv služebníka nej ššího kněze, uťal mu.
ucho. 52. Tu řekl mu Ježíš: tas svůj meč na jeho

místo; neboě všickni, kteří berou meč, od meče zahynou. 53. i myslíš, že nemohu rositi Otce svého,
a dá mi nyní více než dvanáct pllíkův andělů? 54.
Kterak tedy naplní se Písma, že musí se tak státi?
55. V tu hodinu Ježíš řekl zástupům: Jako na lotra
vyšli jste s meči a kyji zajmout mě. Denně sedával
jsem u vás uče ve chrámě, a nejali jste mne. 56. Ale
toto všecko se stalo, aby se naplnila Písma prorocká.
Tu všickni učeníci opustivše ho utekli.

Pán Ježíš před Kaifášem, v. 57—68.
57. Ti však, kteří jali Ježíše, odvedli ho k nejvyššímu

knězi Kaifášovi, kdež zákoníci a starší byli se shro—

53.Všíckni, kteří berou meč . . . Slov?těmibudproslovil zásadu právní dle 1. Mojž. 9, 6, aneb sp še vyjádřil
se příslovím, kterým se naznačuje, že kdo bez potřeby &
bezpravně (o své újmě) sahá k meči, hoden jest, aby sám
tím způsobem zahynul.

55. d enně t. j. velmi často.
56. Upozorňuje tak, že zatknutí jeho neděje se neočeká

vaně, nybrž byvši předvěděno & předpověděno.
51—59. Nejprve vedli Pána Ježíše k Annášoví, zeti Kai—

fášovu, který bydlel, ne-li trvale, alespoň onu noc v ně
kterém křídle paláce Kaifášova (Jan 18, 13). Botom teprv

gis mezi první a druhou hodinou s Špůlnom)přivedli je' keaifášovi, úřadujícímu knězi nejvyš ímu. U něho seší se
zatím členové velerady, ne však všichni, a ačkoli zavedený
řád soudní nedovoloval konati v noci řízení soudní, zvláště
takové, ři němž by běželo o život obžalovaného, přece za
čali sou ihned. Poněvadž však neběželo \jim o nic jiného,
než aby; mohli vynésti rozsudek smrtí aesioň na oko poprávu, ledali svědectví falešného, t. j. lidí, teří by vydali
proti Ježíšovi svědectví takové, aby na jeho zakladě mohli
odsouditi je“ k smrti v nadějí,-že vladař (Pilát) rozsudek
jejich potvr í.
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maždili. 58. Petr šel za ním z daleka až ku paláci
nejvyššího kněze & vešed dovnitř seděl seslužebniky,
aby viděl konec. 59. Velekněží ak a veleíada cela
hledali falešného svědectví proti ežišovi, aby ho vy
dali na smrt, 60. a nenalezh, ačkoliv mnoho svědků
falešných přistoupilo. Naposled přišli dva svědkové
falešní 61. a řekli: Tento pravil: Mohu zbořiti chrám
Božía ve třech dnech jej zase vystavěti. 62. Tu povstal
nejvyšší kněz a řekl jemu: Nic-li neodpovídáš k těm
věcem, kteréž tito proti tobě svědčí? 63. Ale Ježíš

__Qt. Překroutili sice Kristova slova „Zbořte chrám tento, a
jajej ve třech dnech vzdělám,“ která byl Pán Ježíš vyslovil
o prvních velikonocích veřejneho života svého (Jan 2, 19),
ale ani tak neobsahovala slova ta nic závadného a nedo
stačovala k tomu, aby jej mohli odsouditi byť jen na oko
po pr vu.

62_. ekl to rozmrzen nad tím, že svědkové nemohli uvésti
groti Kristu nic trestuhodného, &nevěda, co jiného činiti, abyostal od Krista, který k nicotným žalobám mlčel, nějakou
odpověd, která by dala podklad kdalšímu řízení soudnímu.
Stavě se proto, jakoby viděl rouhání v těch slovech, které.
dle vý ovčdi posledních dvou svědků proslovil, zvolal roz
čilen: i'íc-li neodpovídáš atd.

63. Pán Ježiš mlčel zase; neboť jednak svědkové nepo
věděli proti němu nic zlého, nebylo proto třeba se hájití
proti nun; jednak soudcové byli zaujati proti němu a 'en
ze zlého úmyslu se tázali, nebyli tedv hodni od ov di;
jednak Pán Ježiš chtěl trpčti, proto neodpíral těm, teři ho
soudili nespravedlivě. Ale právě toto mlčení Kristovo vedlo
k tomu, že vyšla na jevo pravá příčina, pro kterou chtěli
Krista usmrtiti. Chtělat zajisté prozřetelnost božská, aby
nade vši poch rbnost b '10 zjištěno, že Ježíš slavně prohlásil
se za Krista ( yku'ite e), Syna Božího, & že právě roto byl
na_smrt vydán od llidu sveho. Mlčenim Kristovým )yl totiž
Kaifáš uveden do rozpaků ještě větších; neboť, poněvadž
svědkové neuvedli proti němu nie trestuhodného, neb 10
při Kristově mlčení další řízeni soudní v dosavadnim smeru
možné. A přece usnesla se veleruda již po vzkříšení Lazara,
že jo' usmrtí. Chtěje proto Kaifáš každým způsobem dodělati
se 11čeho, oč bv mohl o řiti rozsudek smrti, uchopil se po

sledniho prostředku, kterímu 'eště zbýval. Slavnostní formou
třísežni vyzval Krista, a y 0 pověděl k dané otázce; neboť.do takovým způsobem byl vyzván, byl povinen dáti od
pověd & řiei pravdu, přiznanijeho pak stačilo samo o sobě,
aby byl buď odsouzen neb propuštěn. Vyzval pak Pána Je—
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mlčel. I řekl mu nejvyšší kněz: Zapřísahám tě skrze
Boha živého, ab 3 nám ověděl, jsi-li Kristus, Syn
Boží? 64. Di mu ežíš: Ty Jsi řekl; avšak pravím vám:

žíše, aby pověděl pod řisahou, je-lí Kristem (zaslíbengmVykupitelem) &pravým 'ynem Božím. Tázal se tak vůmys u,

že odsoudí jej jako rouhače, odpoví-li kladně (žeLest KristemSynem Božím); i ukázal tím, že nejen zná, za oho se Pán
Ježiš vydával, nýbrž iže dosavadní jednáni jeho i velerady
byla pouhá komedie, a že jediná otázka, o kterou jim bě
želo, byla to., zda Pán Ježiš řekne, že jest Kristus, S
Boží. Zidě totiž dobře věděli, že nadešel čas, kdy po le
danvch zaslíbení V 'kupítel má přijíti; věděli i to, že Pán
Ježíš vydává se za ykupítele zashbeněho a dokazuje prav
divost svého tvrzení četnými zázraky. Poněvadž však nev 
hovoval těm představám, které si učinili o Vykupiteli, iře 
stavujice sihojako vykupítele světského, který by je vy avil
z moci římske a dopomohl jim k slavnému panství svět
skěmu, neuznala ho velká čast židů, zejmena též členové
velerady, ano zanevřeli na ně' tak, že b'lí hotovi raději
usmrtiti ji?, než uznali jej za ykupitele. dtud ta otazka,jc-li Pán ežiš Kristem, bynem Božím, odtud íůmysl od
soudili jej k smrti, odpoví-li kladně, že jest jím.

GL Otazka líairašova byla navýsost důležitá, týkajíc se
předmětu, který byl rozhodným pro veškeré lidstvo, a ona
byla učiněna úředně, způsobem slavnostním & to od nej—
vyšší autority duchovní; proto Pán Ježíš nemohl k ní mlčeti,
sic by se to mohlo pokládati za odpověd zápornou. Přerušil
tedy mlčení, aby vydal svědectví pravdě, aě věděl že ho to
bude státi život. Pravil: Ty jsi řekl, t. j. jsem ten,
o kterém jsi ř kl, se tazal. Způsobem tim totiž od ovídalí
židě, kdy chtělipotvrditi něco slavnostně. Kristus te y slav
ným ziůsobem,ato i-isežně rohlásil přednej-vyššímsoudem
židovs 'ým, že jest 'ykupíte a pravý Syn Boží. Aby však
židě nemohli nízkým stavem jeho omlouvatí svou nevěru &
jeho odpověd zavrhovati důvodně, oznámil těž brzkou svoji
oslavu. Pravíl: „Od toho času uzřite Syna člověka“ atd., t. ).

v brzku seznáte patrně důkazy o tom, že vládnu s Bohema takové skutky -iním, v nichž patrně jeví se moc božská;
a vy uvidite, kterak přicházím jako soudce. (Seděti na pra
vici Boží znamena vladnontí s Bohem a projevovali moc
božskou; přicházeti v oblacích jest tolik, co přicházeti jako

soudce.) Důkazy t viděli již o Kristově vzkříšení, v kázánía zázracích apošlo ů, v za ožení a rozšíření církve, jemuž
marně hleděli zabránili, poznali je i při vyvrácení Jerusa
lema. Jako soudce přišel neviditelné při zkáze Jerusalem:
&.přijde viditelně ]: soudu poslednímu.
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Od tohoto času uzříte Syna člověka seděti na ravicí
Boží a přicházeti v oblacích nebeských. 65. u nej
vyšší kněz roztrhl roucha svá & řekl: Rouhal se! Což
ještě potřebujeme svědků? Aj nyní jste slyšeli rouhání.
_ o se vám zdá? A oni odpovídajíce řekli: Hoden
jest smrti. 67. Po té plivali na jeho tvář a bili jej

ěstí, jiní poličkovali ho 68. říkajíce: Hádej nám,
nste, kdo jest to, který tě udeřil.

Petrův pád, v. 69—75.

69. Petr ak seděl venku ve dvoře. Ipřistoupila
k němu je a děvečka a řekla: Ity jsi byl s Ježíšem
Galilejským. 70. Ale on zapřel rede všemi řka: Nevím,
co pravíš. 71. A když vyšel 0 brány, uzřela ho jina
děvečka & řekla těm, kteří tam byli: Také tento byl
s Ježíšem Nazaretským. 72. A opět zapřel s přísahou:
Neznám toho člověka. 73. A po malé chvíli přistou
pili okolostojicí a řekli Petrovi: V pravdě i ty 'si
z nich, nebot také mluva tvá tě prozrazuje. 74. u
počal se proklínati a přísahati, že nezná člověka toho.
A hned kohout zazpíval. 75. I rozpomenul se Petr na
slovo Ježíšovo, kteréž byl řekl: Prve než kohout za
zpívá, třikrát mě zapřeš. A vyšed ven plakal hořce.

65. Stavěl se, jakoby ve slovech Kristových viděl rou
hání se Bohu a měl zármutek nad urážkou Bohu učiněnou.
Proto roztrhnut šat na prsou (na znamení líčeného zá.
rmntku). Vskutku však měl radost na tím, že má již, oč by
opřel rozsudek smrti, jakož sam dal na jevo slovy „Co

ještži potřebujeme svědků?“ Bylť na rouhání stanoven trestsmr .

69—75. Mark. 14, 66—72; Luk. 22, 54—62; Jan 18, 15—18.
25—27. Petrův pad neudal se tak, že by b 1 Petr zapře
Krista Pana tro'im různým výrokem, nýbrž ta , že ho zapřet
na třikrát, po aždé však proslovil několik výroků popíra
VÝChi řed osobami různými, aby se mu tím spíše uvčí'ilo.
Evangc isté však nezaznamenali každý všech těch výroků,
pýhrž jeden ten, druhý onen. V tom jest přlčina, že zprav
jejich o adě Petrově při vší shodě ve věcech podstatný
rozcházejí se od sebe v některých okolnostech vedlejších,

tak že se i zda, jakoby si odporovaly, ač při správném výkladě žádného or poru skutečného není. Kterak věc se udála,
vrz poznam. k Mark. 14, 66—72.
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KAPITOLA 27.
Ranní sezeni velerady. Zoufalství Jidášova, 1—10.

_1. Když pak bylo ráno, všickni velekněži a starší
hdu Ilčlmllnález proti Ježíšovi, aby ho dali na smrt.
2. I svázavše ho přivedli a vydali jej v adaří Pontiu
Pilátovi.

8. Tehda Jidáš, jenž ho zradil, vida., že jest odsouzen.
pojat lítostí navrátil třicet stříbrných velekněžim a
starším 4. řka: Zhřešiljsem zradív krev spravedlivou.
Ale om řekli: Co nám do toho? Ty viz. 5. I povrhl

27, 1—2. Členové veleradv cítili dobře, že noční zasedání
i rozudek vel rady byly zcela nezákonné a to již proto, že
soud byl vykonán v noci, a že řijednom a témže zasedání
učiněn byl rozsudek smrti. .ešh se proto ráno (v pátek)
'eště jednou v domě Kaifášově, aby znova vynesli rozsudek
ci nález a tak alespoň rouškou zákonitosti zastřelí své jed
náni; zároveň však as chtěli se poraditi, kterak by rozsudek
ten provedli, kter' způsob smrti by mu přisourlili a kterak

rávě tento způso — smrt kříže -—bx odůvodnili před Pio'tem. O sezení tom zmiňuje se sv. Jatonš a Marek 'en

krátce, obširnějí vylíčuje Šej sv. Lukáš 22, 66—72. K Pilá—
tovi vedli Pána Ježíše, a v jakožto vladař římský potvrdil
jejigh rozsudek; nebot bez potvrzení toho nesmě i jej proves .

8—4. Jidáš, s áchav zradu šel se zástupem až do domu
veleknězova, k 0 mu as byla vyplacena umluvená mzda.

Kdž'ž ráno seznal, že Kristus jest odsouzen na smrt, zhrozilse inu svého a přál si, aby je' mohl odčinit. Ivzal peníze,
které ho nyni počaly álití ja o uhlí žhavé a spěchal do
chrámu k těm, s ni ' b 1 učinil smlouvu. KPilatovi totiž
nešli všichni členové ve eradv, ba ani všichni velekněži
(představeni kněžských tříd), nýbrž jen někteří; jiní ode
brali se do chrámu, aby podali obět ranní neb jme oběti

ředepsaue pro den sváteční. K těm do ředslně kněžské
idáš odešel a vracel jim peníze, vyznav 'stovu nevinu.

Učinil to nikoli v úmyslu, aby zrušen byl rozsudek smrti -—
to věděl, že se nestane -—nýbrž pojat 'sa 'iž na olo zou
falstvím, kteréž ho pudilo, aby se jich z av' . Ne ot lítost
jeho nebyla pravá, nepocházela z lásky k Bohu a nebyla
spojena s naději v odpuštění; proto nevedla k životu, nýbrž
k smrti. Polozoul'alství to dovršila se v zoufalství úplné,
kdvž velckněží necitelně, ano 5 posměchem odpověděli: Co
nám do toho. I hodil peníze do svatyně, ale tím zprostil se
gonzo peněz ale ne vvčitek svědomí, a ty dohnaly ho k se—cvraždé. (v'iz sm. ap. 1, 16—18.)
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stříbrné ve chrámě a vzdálil se; a odešed osidlem se
oběsil. 6. Velekněži však vžavše stříbrné pravili: Ne—
sluší je vložiti do pokladny, nebot jest to mzda krve.
7. A poradivše se koupili za ně ole hrnčiřovo ku pohřbí
vání poutníků. 8. Proto nazvano jest pole to Hakel
dama, to jest pole krve, až do dnešního dne, 9. Tehda
se naplnilo, co bylo pověděno od proroka Jeremiáše
slevy: „A vzali třicet stříbrných, mzdu to muže pro
ceněného, jehož procenili synové israelští, 10. a dali
je za pole hrnčiřovo, jakož mi ustanovil Pan.“

Ježiš před Pilátem, v. 11—81.

11. Ježíš pak stál před vladařem. I otázal se ho
vladař řka: l'y-li jsi král židovský? A Ježíš řekl jemu:
Ty praviš. 12. A když velckněži & starši na něj žalo
vali, neod ovědčl ničeho. 13. Tu řekl mu Pilat: Ne
slyšíš-li, ja veliké věci proti tobě vypovídají? 14. Ale

6. Usmrtíti Krista nevinného nebáli se, dáti však peníze
do Jokladny pro potřeby chrámové báli se, aby si nepo

s vrnii svědomí!
7. Židé, alespoň bohatší, měli hroby své na svých po

zemcích; hřbitovů společných neměli. Z toho povstávaly
v Jerusalemě nesnáze, zemřel-lí tam některý z cizrnců (pout
níků), jmenovitě z pohanů. Ubtižim těm vyhnuli se nyní
koupí pole hrnčiřova.

8. d o d n e š n i 11o d n e, totiž do té doby, kdy sv. Matouš
tato slova psal.

9—10. Evangelista spojuje zde výpovědi dvou proroků,
Zachariáše (11, 12) o procenenl za 80 stříbrných, & Jeremiáše
(32, 6—12) o koupi pole, a uvádí je volně jako výpověď pro
rokaJeremiášo, a to proto, poněvadž na tomto místě upozor
níti chce předem na náplň toho, co Jeremiáš pověděl o koupi

ole. Týkala se však slova Jeremiášova koupě ole hrnčí
ova toliko vc smyalu předobrazněm, ve smysu liternim

vztahovala se ke koupi pole jiného.
11—14. Viz Mark. 15, 2-5.; Luk. 23 2—7.; Jan 18,28—88.První řelíčení u Piláta. ó celémpřelíčení

tomto 'edná sv. an;Lukáš zaznamenal přesně, co na Krista
žalova i, jakož ito, kterak členové velerady čím dál tím
rozhodněji vystupovali proti Pilátovi; Matouš a Marek zmi
nuji se hlavně o závěrečné části přelíčení toho.

14. Pán Ježiš neodpověděl, poněvadž věděl, že u židů
nebylo by to nic platno, jakož 1 že trpěli chtěl, Pilát pak
že nepotřeboval již toho, ježto, jak sděluje sv. Lukáš (28, 8),
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on neodpověděl mu k žádnému slovu, takže vladař
divil se velmi.

15. V den slavný však vladař ropouštival lidu jed—
noho vězně, kterého chtěli. 16. llčl pak tehdy vězně
pověstného, který slul Barabáš. 17. Kd ž se tedy
sešli, řekl .jim Pilát: Kterého chcete, abyc vám pro
. ustíl, Barabáše či Ježíše, jenž slove Kristus? 18.
Neboť věděl, že ho vydali ze závisti. 19. Ale když seděl
na soudné stolici, manželka jeho oslala k němu,
řkonc: Nic neměj se spravedlivým tímto; neboť jsem
mnoho vytrpěla dnes ve snách pro něho. 20. Velekněží

byl 'llž přesvědčen ojeho nevině a veřejně ji doznal. A Pilátbyl y jej vskutku propustil rád, ale vida, jak jsou židé
proti němu zaujati & wc a víc se rozkvašují, bál se propu
stíti jej bez jOjIChsouhlasu, aby nepohouřili se ještě Vice.
Chtěje tedy zbaviti se věci nepříjemně poslal Ježíše k He—
rodovi, když uslyšel, že jest Galilejsky a tedy příslušníkem
území l—lerodova. (Luk. 23, 7.) Ten neshledal také žádné
vinyna Ježíši, ale rozmrzen nad tím, že Ježíš neudělal před

ním žádného zaZraku, učinil mu posměch a poslal jej nazpětk Pilátovi (Luk. 23, 8—12.).Pilát zavedl na to pře ičeni
nové, ohlásiv nejprve výsledek dosavadního řízeni (Luk.
23, 13—15.). První část přelíčení tohoto skončila tím, želšarabáši byla dána přednost před Kristem.
Mat. 27, 15—26; Mark. 15, 6—15.; Luk. 23, 13—25.; Jan 18,
39—40.

16—18. Obvčej tento propouštěti o velikonocích jednoho
.7.vězňů, kterého by si lid řal, vyvinul se nejspíše u židů na
památku vysvobození z gypta. V roce Kristovy smrti Pilát,
jak se zdá, nenomýšlel na to, aby obyče' ten zachoval, až
ho lid za to žádal (Mark. 15, 8). Byv vša žádosti ton upo
zorněn na něj, oužil tě )řiležitosti aby Krista propustil se
svolením lidu. al totiž idu na volbu mezi Ježíšem a Ba—
rabášem, který způsobil v Jerusalemě pobouření a spáchal

ři tom vraždu (Luk. 23, 15). Myslilť na jisto, že lid roz
iodne se pro Krista, neboť ednak věděl, že velel-ada vy

dala jeij pouze ze závisti, je nak slyšel, jak četná dobre
díráiqlí u učinil, a s jakým nadšením vítali jej ještě minuloune e I.

18—21. Lid snad byl b rozhodnul se pro Krista; avšak
právě v tu chvíli, když Pi at učinil otazku, přišel posel od
manželky jeho se vzkazem. aby neměl nic se spravedlivým
tím, a té chvíle, ve které Pilát četl list manželčin neb jednal
s poslem, oužili členové velerady se svými zřizencn, aby
přemluvili id, by nevolil Krista, nýbrž Barabáše. A věc ta
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však a starší přemluvili lid, aby prosili za Barabáše,
Ježíše pak aby zahubíli. 21. Ipromluvil vladař a řekl
jim: kterého chcete ze dvou, abych vám propustil?
A oni řekli: Barabáše. 2.2. Dí jim Pilát: Co tedy mám
učiniti s Ježíšem, jenž slove Kristus? Řkou všichni:
Ukřižován buď. 23. Dí jim vladař: I co zlého učinil?
Ale oni více křičeli řkouce: Ukřižován buď. 24. Vida
tedy Pilát, že nic nepros ívá, nýbrž rozbroj větším se
stává, vzal vodu a umy si ruce před lidem řka: Ne
vínen 'sem krvi spravedlivého tohoto; vy vizte. 25.
A všec en lid odpověděv řekl: Krev jeho na nás i na

podařila se jím plnou měrou. Příčina toho byla jednak ve
vratkosti lidu vůbec, jednak v tom, že přítomno bylo také
mnoho těch, kteří přišedše z daleka-Krista neznali, jednak
zajisté ivtom, že členové velerady užili nejen pomluv, nýbrž
i-slibů a hrozeb a že z b'val'ch ctitelů jeho jední se ukryli
bojíce se, aby nebyli tak sti ání, jíní snad 1 spolu křičeli,
aby byl ukřižován, by tím spíše odvrátili od sebe podezření,
že drželi s Kristem.

22. Podřiaoval tak ve své povolností soudcovskou autoritu
svou úsudku lidu popuzeného azáštím naplněného a čím více
povoloval, tím staval se lid drzejším, žádaje přes všecko
osvědčování Kristovy neviny pro zločince svobodu a pro Krista
smrt nejpotupnější. Bohužel, podlý duch ten žije stále a
jeví se i mezi těmi, kteří nosí jméno křesťanů; posudještě nejedni dávají přednost nepravosti a nespraved nosti
před pravdou a octívostí, & jako žádali židé svobody pro
zločince & buří e, ale kříž pro spravedlivého, tak i nyní
mnozí usilují o to, aby průchod byl zjednán zásadám zne
mravňujícím a podvratným a utlačena byla církev, jež šíři
pravdy božské a zásady, jež zušlechtují a vedou k mrav
nosti. \

24. Obřad umývání vodou vyskvtal se iu židů i u pohanů,
menovitč též 11Řeků & Římanů, s tím však rozdílem, že
ide pokládali jej pouze za obřad symbolický, kterym se na—

značovala nevma pohané však přikládali mu též jakousi
moc očišťujlcí. Piíát prohlásil jim na novo Kristovu nevinu
& hleděl svaliti na židy veškerou zod ovčdnost ?. prolití
krve s'iravedlívé, jakož i varovati je, a y nebrali na sebe
viny tak veliké. ,

25. Zodpovědnost a trest, který tak nesmyslně syclávalí
na sebe ina své potomky, nedal na sebe dlouho čekati,
Bylt o 37 roků později vyvrácen Jerusalem i chrám a při
tom0dle svědectví Flaviova zahynulo (mečem a morem) řes
million lidí, takže krev tekla po ulicích ipo stupních c rá

“levý Zákon. I. 10
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naše syny. 26. Tu pro ustil jim Barabáše, Ježíše pak
ubičovav vydal jim, a byl ukřižován.

27. Tehda vojáci vla ařoví vzavše Ježíše do soud
ního dvora, shromáždili k němu celou tlupu 28.asvlékše
ho přioděli jej pláštěm šarlatovým; 29. a splelše ko
runu z trní, vložili mu ji na hlavu a (dali) třtinu v pra—
vici jeho a pokleknuvše před ním osmívali se mu
řkouce: Ádráv buď, králi zidovsky! 0. A vyplivše se
na něj. vzali třtinu a bili ho do hlavy. 31. A kdvž se
mu naposmivali, svlékli s něho plášť a oblékli jej
v roucha jeho a odvedli jej, aby ho ukřižovali.

Ježíš Kristus ukřižován a pohřben, v. 32—66.
32. Vycházejíce pak nalezli člověka cyrenského, jmé—

nem Šimona; toho přinutili, aby nesl kříž jeho. 33.

movy'ch. Nezůstal však ani Pilát pro svou povolnost bez
viny a bez trestu. Bylť později pro své ukrutností poslán do
vyhnanství do Vienny v Gallií (Francii), kde si vzal život.

26. Propustiv Barabáše dal Krista zbičovatapředstavil 'ej
otom zbičovaného a trním korunovaného lidu se slovy „Ej ile
lovék“ (Jan 19, 4—5 ; myslilť, že řebolestným způsobem

tím učiní dosti nenávistí, kterou lcnové velerady pojali

groti Pánu Ježíši a že vzbudí v lidu útrpnost, tak že neudou již naléhati na to, aby byl ukřižovan. Ale zmýlil se;
židé nejen neustáli, nýbrž 'hrožovali mu žalobou u císaře.
Proto povolil jim konečně ( an 19, 12—16). Bičovat dal jej
způsobem římským, způsobem to, při kterém odsouzeno—c
byl po bedra ivíce obnažcn a přivázán k nízkému sloupu a
na to zmrskán (buď holincb metlou neb důtkami, jichž ře
ménky opatřeny byvaly kuličkami olověnými neb háčky neb
kostmi) tak, že mnohdy nezůstalo na celém těle mista zdra
vého; ani obličeje nešetřili, ba někdy bylo viděti i kosti a
vnitřnosti a nejednou nešťastník zemřel pod ranami. Kristus
pak byl zbičován zvláště krutě, jakož lze souditi z toho,že byl
mrskan od vojínů římských, kteří uslyševše, že bouři proti
císaři zajisté ran nešetřili, jakož i z toho, že nepřestali na
bičování, nýbrž též o své újmě Krista trním korunovali ave
své hrubosti se mu posmívali.

27—31.Aby byl Kristus Pán korunován trnim a posměch
mu učiněn, toho Pilát nenařídil. Shromáždilí celou tlupu,
t. j. všecky vojíny posádky, kteří právé nebyli ve službě.

32—34. Mark. 13, 20-434 Luk. 23,26—32.; Jan 19,16—17.
82. Šimon byl rodem žid, pocházel z Cyreny v Lybii, ale

byl usazen v Jemsalemě neb spíše blízko u Jerusalema. Při
nutili jej as na polovici cesty nésti kříž, bojice se, aby
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A přišli na místo, které slove Golgotha to jest místo
lehčí. 34. l dali mu _pítj vína smíšeného se žlučí; a
okusiv nechtěl pití. 30. Když pak jej ukřižovali, roz

dělili si roucha jeho, metajíce o ně los, aby se nalílínílo, co b 10 pověděno skrze proroka slovy: Rozdě
sobě roucha má a o mů' oděv metali los. 36. A se

dice hlídali ho. 37. I dah nad hlavu Ijiehonápis vinyjeho: „Tento jest Ježíš, král židovs y.“ 38. Potom
ukřižovalí s ním dva lotry, jednoho na pravici, dru
hého na levici. 89. Ti pak, kteří tudy chodili, rouhali

se mu potřásajíce hlavou svou 40. & říkajícc: Ha, jenžhoříš c lrám Boží a ve třech dnech jej zase vystavuješ,

Kristus na cestě neumřel. Chtělit dostati jej na kříž za živa.
Pán Ježiš šel na to před ním bez kříže.

33. Mistemlebčím (hebrejsky Golgotha, latinsky Calvaria)
alulo místo to od lebkovíte podoby své, nikoliv odtud, že
by to bylo místem popravním.

34. se žluči t. j. s kořením hořkým, či jak určitěji
udává sv. Marek (15, 23), s myrrhou, jež se pokládala za
koření nejlepší &nevzaenější. Daly mu to as on ženy, které
krátce před tím projevily soustrast nad ním ( uk. 23, 27).
Bývaloť vůbec obyčejem dávati odsouzencům k smrti nápoj
epojný, aby méně cítili bolesti. Vykonávaly to obyčejně
ženy ze soustrastí. Pán Ježíš okusil sice, aby uznal soustrast
žen & vyplnil proroctví „Dali mi za pokrm můj žluč“ (Žalm
68, 22), ale nepřijal ho více nad to, než okusil, poněvadž
chtěl trpěti s )lným vědomím.
19353)O2šozdě em roucha & o nápise viz poznámku k Jan., 1 — . '

_89—44.Mark. 15, 29—82; Luk. 28, 35—48. Ukřižován byl
Pan Ježíš nedlouho před polednem. Prve než poledne na
stalo, vojínove rozdelili sobě roucha, židé učinili Panu Je—
Žlšl posměch, lotr se obrátil &.Pán Ježiš promluvil první
dvě slova. Slovo první „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co
činí“ (Luk. 23, 84) promluvil hned jak byl ukřižován, ne-lí
snad již mezi křižováním. Druhé „Dnes budeš se mnou
v tají“ (Luk. 23, 4.3) řekl kajícímu lotru. Posměch učilllll
mu 1. lidé kolem jdoucí, dílem na ti, kteří zúčastnivše se
průvodu, nyní se rozcházeli, dilem ti, kteří tudy šli z města
neb do města z blízkého okolí. TI činili sí posměch z Krí
stovy moci božské a. jeho synovstvl Božího; 2. velekněží &
)llll členové velerady, kteří osmlvalí se také jeho moci dj
votvorné & jeho vykupíteIS'é důstojnosti, jakoby totiž m
zraky jeho nebyly pravě, poněvadž sám sobě nemůže lm?
moc:, a jakoby tedy nebyl pravým Vykupibelem; 8. vojiiiove

lO'
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omoz sám sobě. Jsi-lí Syn Boží, sestup s kříže. 41.
odobně i velekněži posmívajíce se mu se zákoníky

& staršími říkali: 42. Jiným pomáhal, sám sobě po
moci nemůže; je-l'i králem israelskym, ať nyní se
stoupí s kříže, : uvěřime v něho. 43. Doufal v Boha,
at ho nyní vysvobodí, miluje-li ho; nebot ravil: Syn
Boží'jsem. 4-4.Taktéž rouhali se mu i loti'i, Kteří s nim
byli ukřižování.

45. Od šesté hodiny ak nastala tma po vši zemi
až do hodiny deváté. 46p A okolo hodiny deváté Ježíš

zůstaveni na stráži (Luk. 28. 86;; 4. jeden z lotrů spolu
ukřižovanyeh (Luk. 28, 39), a to dle podání ten, který byl
na levici &jmenoval se Gestas neb Gístas. Praví-li svatý
Matouš &sv. Marek, že se mu posmívali lotři, nemíní
tim říci, že se posmívali oba, nýbrž naznačuje stav rouhačů,
že totiž lidé různých stavů se posmívali, nejen veleknéží a
jiní židé, nýbrž i zločinci — podobně jakož i my říkáme:
,už ho vodi i strážníci četnic1),“ ač ho vede jen jeden.

458-550.Mark. 15, 33—31; Luk. 23, M.; Jan 19,
45. Od hod. šesté do hod. deváté denní, t. j. od našihod.

12. v poledne do 8 hod. od oledne nastala tma po celé
z emi p ale s ti n s k (3,byv izpůsobena přímolllOClbožskou,

godobně jako při Kristově narozeni osvětlena byla mocíožskou noc jakoby byl den. Brzy na to, jak nastala tma,
promluvil třetí slovo — ke své matce a & oštolu Janovi
(Jan l$l, 26—27). Na to nepromluvil již až ko em hodiny de
Váté či naši třetí odpol.

46. Do třetí hodiny odpol. zvětšily se již Kristovy rány na
rukou i na nohou tíži těla, všecky 'izvy, jsouce přímo na.
vzduchu, zapálily se a trápily ho bolesti palčivou.Nepi'irozenou
polohou těla nastal nával krve do hlavy a bolesti hlavy a

Břilišna ztráta krve měla v zá čti žízeň přetrapnou. K tělesnýmolestem těm přidružily se v tší ještě bolesti duševní, jmeno
vitě úzkost povstala představou opuštěnosti. Chtěje totiž
trpětí také za to zvláště že lidstvo Opustila Boha, vzdal se
dobrovolně veškeré útěchy a posily se strany svého božství,
takže cítil onu úzkost, která povstává., kdy?. člověk vidí se
opuštěna od všech i od Boha. A v návalu těchto bolesti a
v te úzkosti zvolal „EU, Eli . . .“, „Bože můj, Bože můj, proč

jsi mě opustil,“ ato nikoli že by si byl zoul'al, ani že by se)yl vskutku viděl od Boha opuštěna -—vždyt, jak řečeno,

úzkost. onu připustil si dobrovolně & kdyby byl chtěl, sám'ako Bůh moh si zjednati v ní útěchu bez újmy dila vy
upitelskeho, ale zvolal tak proto, aby dal výraz nesmírným
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zvolal hlasem velikým řka: „E|i, Eli, lamma subak
tani,“ tojest: „Bože můj,Božc můj, proč jsi mě opustil'I'
47. Někteří pak z těch, kteří tam stáli, uslyševše to

ravili: Eliáše volá tento. 48. A hned jeden z nich—
ěžcl a vzav houbu naplnil ji octem a vloživ jl na

třtinu dával mu píli. 49. Ostatní však říkali: Nechej,
at uvidime, přijde-li Eliáš, aby ho vysvobodil. 50. Ale
Ježiš zvolav hlasem velik'm vypustil duši. 51. A aj,
opona chrámová se roztr la na dvě půle od hora až

bolestem svým a ukázal, jak mnoho trpí z lásky k nebe
skému Otci svému a z lásky k lidem. Také však chtěl tim
upozorniti na žalm 21. a ukázati, že jest zaslíbeným Vyku
<pitelemvonom žalmu předpověděným; neb oněmi slovy za
íná ten žalm, kterýž dCSt celý messíánský &jmenovitě utrpení Vykupitelovo pře povídá velmi živě.
47. Posmivali se tak znova, jakoby Kristus, nemoha si

pomoci sám, volal Eliáše, aby mu pomohl.
48—49. Také při tomto výjevu činili si posměch. Mezitím

totiž, co posmívali se slovy „Eliáše volá“, zvolal Pán Ježíš
,žízním“ (Jan 19, 28). A tu jeden z nich běžel, aby mu podal
pití octa, t. '. bud' kyselého vlna, 'ež tam as bylo pro vo
jáky, aneb sp še octa skutečného, jenž tam byl připraven,
aby občerstvdi odsouzence, kdyby adali do mdlob. Druzí
však zdržovali ho, chtíce s poem chem, aby ponechal tu
službu Eliášovi, při'de-li. On však, jak sděluje sv. Marek
16, 36, odvětil podo ně: Nechte, ať uzříme, přijde-li Eliáš
sejmouti ho.“ Mínil to také posměšně, předstíraje, že chce
nápojem tím prodloužiti život jeho, aby měl Eliáš čas přijlti
:. pomoci mu.

51. (Mark. 15, BB.; Luk, 23, 45.) Roztrhla se ona opona,
která dělila svatyni od velesvatvně. Velesvatynč ta ředsta
vovala nebe. Do ni nesměl vstou ití nikdo (leč nejvyssi kněz
v den smíření) na znamení, že osud v platnosti jest Starý
Zákon a přístup do nebe uzavřen. Při smrti Kristově roz—
trhla se opona ta, aby se naznačilo, že přístup do nebe
smrti jeho byl otevřen a na místo řádu starozákonního na

stugiae řád nový, církev Kristova.-—Zemětřesením zjevovalse v Starém Zákoně jako zákonodárce a soudce. Způ
sobiv ted Bůh zemětřesení přismrti Kristově, rohlásil tím
8 na své 0 za zákonodárce a soudce a oznámí židům ne
v ricim svůj hněv iblížící se soud (zkázou Jerusalema); vě
řícím pak otvrdil, že Ježíš na kříži jest Pánem přírody,
která zalka a nad smrtí Pána svého, & naznačil, že milost

Brániělícj ; kříže obměkči a promění i kamenná srdceS a.
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rdolů,azemě se otřáslaaskálý se rozpuklý, 52.abroby
,se otevřely. A mnoho těl zesnulých světců vstalo 53.
avýšedše z hrobů po jeho vzkříšení, řišli do svatého

_,města &ukázali se nmoh 'm. 54. Setm ( pak & ti, kteří
byli s ním hlídajíce Ježí'e, vidouce zemětřesení a to
co se dělo, báli se velice & pravili: Jistě S Boží byl
tento. 55. Byly pak tam žený mnohé, zda eka se dí
vajíce, kteréž byly šlý za Ježíšem z Galileje, posluhu—
“jíce mu; 56. mezi nimi byla Maria Magdalena a Maria
matka Jakobova &Josefova a matka synů Zebedeových.

57. Když pak se bylo připozdilo, řišel jeden člověk'
bohatý zAnmathie, jménem Josef, te 'žbýl také uče
—níkemJežišovým. 58. Ten přistoupil krřďlzitovi &prosil
-o tělo Ježíšovo. Tmlý Pilát rozkázal dáti mu tělo. 59.
.AJosef vzav tělo, ohvinul je v plátno čisté 60. a po
'lnžil je do nového hrobu svého, kterýž byl vytesal ve
skále, a přivaliv kámen veliký ke dveřím hrobovým
odešel. 61. Byla pak tam Maria Magdalena a druhá
Maria sedice proti hrobu.

62. Druhého dne, který jest )o pátku, velekněží a
fariseové sešli se k Pilátovi 63. ř ouce: Pane, m ' jsme
se rozpomenuli, že ten svůdce jsa ještě živ ře : „Po
třech dnech vstanu“. 64. Rozkaž tedy ostříhati hrobu

52—53 Hrobý otevřely se hned při smrti Kristově mrtví

však nebyli vzkříšení hned, nýbrž až Pán Ježiš vstalz mrí. e l.
54. Setnik ten jmenoval se dle podání Longin. Mark. 13,

89; Luk. 23, 47—48.
55—56. Mark 15, 40—41; Luk. 23, 49.
57—61. Mark 15, 42—47; Luk. 23, 50 —-56;Jan 19, 31—42.

Josef pocházel sice z Arimathie, ale usadil se vJerusalemě
&byl členem VClGl'čldY.Jako Nikodem tak am on nehlasoval
proti Kristu. (Viz též poznam. k Mark. 15, 42—41) _

62. Velekněži & fnriseovó t. j. členové velerady. Fanseovó
jmenuji se tu nepochybně místo zakoníků patřících k vele—
radě, a to proto, poněvadž tito patřili po většině ke straně
farisejské. _

68. Ten svůdce; ještě po smrti Kristověspílah mu ve
své zlobě. _ _ _

64. Aby tím spíše pohnul! Piláta k povolnosti, přikládali
celé věci význam politický, pravice, že bude posledni blud
horší nežli první. Prvním bludem či spíše účinkem bludu
bylo jim pobouřeni lidu osobovánim si důstojnostivykupi
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až do třetího dne, aby snad učeníci jeho nc-)řišli a ne—
ukradli ho a neřekli lidu: „Vstal z mrtvých“. I bude

poslední blud horší nežli první. 65. Řekl jim Pilát“zlate stráž, jděte, ostříhejte ho, jakož rozumíte. 66.
[ mír.—šlia osadili hrob strážnýmí zapečetívše kámen.

KAPITOLA 28.

Kristus vstav z mrtvých ukazuje se svým věrným a dává
apoštolům posláni světové.

1. Po sobotě, když již svítalo na první den týdne,
přišla Maria Ma dalena a druhá Mana., aby ohledely
na hrob. 2. A h c, zemětřesení stalo se veli é; nebot
anděl Páně sestoupil s nebe a pi'istoupiv odvalil kámen
a posadil se na něm. 8. Byl pak obličej jeho jako
blesk, a roucho jeho bílé jako sníh. 4. Ze strachu před
ním strážní se zachvěli a stali se jako mrtvi. 5. I pro
mluvil anděl a řekl ženám: Nebojte se vy! Neboť vím,
že hledate Ježíše, kterýž byl ukřižován. 6. Není ho

telské, druhým bludem či spíše druhým účinkem bludu bylo
by podle jejich smulu rozčilení lidu, které by způsobila
zpráva, že Ježíš vstal z mrtvých. Nedůvěřovali tedy svému
vitězství, ano přiznávali, že by vzkříšení Páně aneb i zpráva
o něm, třeba nepravá, byla pro ně na výsost osudnou.

65. Pilát neodepřel jím sice, čeho žádali, ale maje jich
již dost odbyl je krátce, odkázav je ke str á ž i, t. j. k onomu
oddělení vojska římského, kteréž jim dle obyčeje bylo dáno
již na počátku svátků na udržení pokoje a pořádku.

ss. i\cjen stráž dali ke hrobu, nýbrž k větší ještě hez
pečností zapečetili i kámen před vchodem do hrobu (jenž sklá
dal se z předsíně & komory hrobové), tak totiž, že natáhlí
šňůry přes kámen a_přípečetili je jak ke kameni,tak na obou
stranách ke skále. Uzkostlívou starostlivostí tou dali na jevo
nejen velikost svého zášti a své zaslepenosti, nýbrž posta—
ravše se, aby od přátel Kristových nemohl se státi nějaký

podvod, přispěli tím i ku potvrzení dějepisné události, že Pánežíš vstal z mrtvých.
28, 1—8. Mark. 16, 1—8; Luk. 24, 1—8; Jan 20, 1—2.
1—2. Druhá María, totiž matka apoštola Jakuba Mal. &.

Jakuba (Mark. 16, 1). Mezitím co l) ly na cestě, ne-lí dříve,
vstal Pán Ježíš z mrtvých a vyše ven hrobem zavřeným.
V. touž dobu nastalo po nejbližším okoli- zemětřesení &
zjevil se anděl, oboje za tím účelem, aby dosvědčilo se nej
prve stráží, potom i ženám, že Pan Ježíš vstal z mrtvých,
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tuto; vstali 'est zajisté, jakož byl řekl; pojďte a vizte
místo, kde án byl položen. 7. A odejdouce rychle.
povězte učeníkům jeho, že vstal z mrt 'ch; a aj před—
chází vá,; do Galileje, tam jej uzřite; h c pověděl jsem
vám to.!'8. I vyšly rychle z hrobu s bázní a radosti
velikou'a běžely, aby to zvěstovaly učeníkům jeho.
9. A hle, Ježiš potkal se s nimi a řekl: Buďte zdravy!
A ony přistou ívše chopily se nohou jeho a klaněly se
mu. 10. Tu ře l jim Ježíš: Nebojte se. Jděte, zvěstujte
bratřím mym, at odejdou do Galileje; tam mě uvidí.

11. Když pak odešly, aj, někteří ze strážných přišli
do města & oznámili velekněžim všecko, co se bylo
stalo. 12. A ti shromáždivše se se staršími & uradivše
se dali mnoho peněz vojákům 18. řkouce: Řekněte
„Učeníci jeho přišli v noci a ukradli jej, kdvž jsme
spálí.“ 14. A uslyší-lí o tom vladař, uchlácholíme ho
& vás učiníme bezpečny. 15. I vzali peníze a učinili.
jakož byli navedení. A rozhlásila se ta věc u židův
až do dnešního dne. 16. Jedenácte ak učeníkův odešlo
do Galileje na horu, kamž Ježíš yl jim uložil, 17. a

8. Pro bázeň nepověděly to učeníkům hned (Mark. 16, 8).

nýbrž o něco ]později, když se sešl s jinými ženami &uslyšely od nic , že také viděly andě a (Luk. 24, 9).
9—10. Hledíe k tomu, že učeníci jdoucí do Emaus vě

děli sice, že ukázal se ženám anděl, nikoli však, že zjevil
se jim také Ježíš, zdá se, že 1; o žen odebraly se k hrobu

gnzději ještě jednou, a že Ježí ukáza se jim teprve tehdy,dyž se vracely po druhé, as kolem poledne.
11. ízením Božím dostala se tak od svědků věcí znalých

zpráva o Kristově vzkříšení také nepřátelům Páně, aby ne
měli výmluvy pro svounevěru.

13. Byl to sice prostředek grapodívný; vždyť člověk, který
s i, nemůže bytí svědkem to o, co se stalo za jeho spánku.a e nepřátelům Páně ostačil, ano byl jediným, terym
mohli jakž takž vybavití se ze svých rozpaků, nechtěli-li
mluviti pravdu.

15. do dnešního dne, t.j. do dne, kdy sv. Matouš o této
věci psal ve svém evangelií.

16. Do Galileje odebrali se apoštolě as 1-1dní po Kri
stově :! mrtvých vstání. Na kterou horu vyšli, není známo,
snad na Tábor.

17. Pán Ježíš objevil se jim s počátku poněkud v dáli;
proto někteří nepoznali ho a byli v pochybností, zdali ten
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uzřevše ho klaněli se mu; někteří_však pochybovali.
18. [ přistoupil Ježíš a mluvil k mm řka: Dána jest
mi veškerá moc na nebi i na zemi. 19. Jdouce tedy

muž, kterého vidi v dáli, jest Pán Ježíš. Když se přiblížil,
poznali ho. _ ..

18. ve škerá m oc. Rozuměl tím nikoli božskou s_vošrmoc, kterou má. jako Bůh od věčnosti, nýbrž moc vykupite
skou, která mu přísluší i 'ako člověku a kterou hd1_z_po—
roby hříchů vysvobozuje, o svobodě ditek Božích přivadi,
je posvěcu'e & věčně blažený činí. _ _ _

lu. Posíllá je ke všem národům & velí všecky učiti Čl
spíše (jak má text řecký)všecky činiti učeníky &ted všecky
přivadeti k němu a do jeho kralovstvi neboli do cir.ve.

Kristovo z mrtvých vstání djest_udalostinepochybnou, dě'episnou. Pře emjest jisto,
že Pán Ježíš vs utku zemřel. Neboť_nejen &)
všíckní evangelísté tvrdí výslovně že Kristus duši vypustil,

smrt 'eho dosvědču'e b) i Pilát, kterýž nevydal dříve tělajeho osefovi ku po iřbu, pokud úředně neby o zjištěno, že

jretst mrtev (Mark. 15, 4-1-—-45);dosvědčují to o) řatele jeho,eří by ho nebyli ochovali, kdyby byli měli &espoň jiskru
naděje, že jest je tě život v něm; d) nepřátelé jeho, kteří
nepochybujíce o smrti Kristově, nestarali se o nic jiného,
než aby učeníci těla jeho neukradli; svědčí o tom e) i ve
'ínové, které Pilát poslal, aby zlomili nohy ukřižovaným &
teři Kristu nohou nezlomili, poněvadž viděli, že jest 'iž

mrtev. Patrno to však i ztoho, co se Kristem dělo; bylť íčováu způsobem římským, po kterém zhusta náslerovala
smrt; potom trním korunovan, přibit na kříž & Erobodenkopím (Jan 19, 84), a to ranou takovou, že by člově' zdravý

musil po ní zemříti; vždyť byla až do srdce a tak veliká.že Tomáš chtěl do ní ruku v ožiti. Kdyby však přece ještě
nebyl umřel — což po té ráně nebylo možno — byl by se
zadusil v hrobě ohromnou vůní, již_vydávalo 100liber vonné
masti (Jan 19 89). Nijak však neb 1 by mohl odvinouli se
z látua, do něhož byl zavinut &0( valiti ode vchodu hroboq
véro kamen, jenž b 1 tak veliký, že ani tři ženy netroufaly
si jej odvalití (Mare 16, 3), tím méně byl by mohl konatí
ještě týž den delší cestu do Emaus, maje nejen ruce, nýbrž
! nohy probodeny.

A že Pau Ježíš vskutku z mrt 'cli vstal to dosvědčují
nejen všíckní evangelisté, nýbrž i osel'us Flavius (Starožit.
18, 8, 8), kterýž výslovně praví, že Kristus ukázal se třetího
dne svým věrným opět živý, jakož o něm předpověděli pro

roci; svědčí o tom i mlčení velerady židovské, ježto žadnščlen jeji nevinil „apoštolů ze lži, když kazali o Kristov



154 Matouš 28, 20.

učte všecky národy, Ulice je ve 'ménu Otce i' Syna
[ Ducha svatého, 20. učíce je zac ovávati všecko. co

vzkříšení; svědčí o tom i ta změna, která se stala s a o
štoly po vzkříšení Páně, ta zmužilost, s kterou Krista h á
sali a pro_něho trpěli, a ty zázraky, které činili ve jménu
ukřižovaneho a z mrtvých vstalěho; potvrzuje to tež one
množství lidí všech stavů, kteří uvěřili k “ejích slovu
v Krista a hotovi byli ismrt podstoupiti pro ně o mohouce
se snadno přesvědčítí, zda gravda jest to, co o Kristu kázali; ano potvrzuje to i ned le, kteráž byla již v době apo
štolské ustanovena za den sváteční na památku Kristova
vzkříšení. Tvrdili, že apoštolé ukradli tělo jeho a řekli,
že vstal z mrtvých, jest nesmysl; neboť apoštolé ne
měli ani vůle ani odvahy tolik, aby s nebezpečen
stvím života pokusili se o krádež těla jeho. Ani nebylo
možno u k rástí je, poněvadžbyla u hrobu četná stráž
vojínů, kteří, znajice přísnou povinnost svou, bděli. A byt

i usnul některý) z nich, neb li by usnulí zajisté všichni; akdyby i to se ylo stalo, byi by se zajisté robudili lomo—
zem, který by byl nastal při odvalováni ta velikého ka
mene. Na roste však nebyli by židé mlčelí k tomu, nýbrž
byli by žá ali za potrestáni vojínů, kteří by tak špatně ko
nali povinnost. A o tom nikde zmínky; naopak, evangelista
tvrdí, že židé pod latil'i vejíny, aby řekli, že když spali,
přišli učenici a vz i tělo Kristovo. A ačkoli to napsal ještě
za živobytí alespoň některých tehdejších členů velerady,
přece nikdo mu v tom neodporoval. Apoštolé také ne
mohli se klamati. Neboťjednak nebyli lehkověrní,
jakož svědčí ejích nevěra, s kterou přijímali první z írávy
o Kristově vz 'říšení (Mark. 16,13—14), zvláště pak po .ínání

Tomášovo, kte nechtěl věřití, dokud by nevložil prstůsvých na místo řebů, a své ruk ' v jeho ok, jednak jest
psycholovick nemožno, aby něko ik lidí v rozličných dobách
a na rozličných místech mělo týž klam zrakový. Vždyt Pán
Ježíš ukázal se ne jednomu, nýbrž všem jedenácti apošto
štolům, ano i jiným přátelům svým, a to několikratea narůzných mistec 1, a on jedl před nimi a dovolil 'l'omašoví
aby vložil své prsty do jizev eho. A oštole ani nechtěli
k l amati. Bylit' k tomu zce a nescmpni při tom sklíčeni,
lkterým byli sevření pro zatknuti a usmrcení mistra svého.
Mimo to, kdyby byl Pan Ježiš nebyl z mrtvých vstal, ne—
byli by měli žádné řičin lživě kázati o vzkříšení jeho.
Vždyť by byli neměli z teto žádného prospěchu ani před
Bohem ani řed lidmi, nýbrž jen posměch a pronásledo
vání, ať ned me nic otom, že by Pan_Ježíš je byl oklamal,
a oni již pro ten klam nebyli by měh příčiny !: němu tak
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jsem přikázal vám; a aj, já jsem s vámi po všecky
dni až do_skonání světa. 

lnouti a pro něj se obětovati. Konečně nebyli by ani mohli

klamati 1 kd by byli chtěli. NeboťPři té o atrnosti, s kteroužidi—zapečetí i &.osadili hrob stráž , neby o možno vzíti tělo

Páně, abXpodvod nebyl zgozorován aneb co neš-dřívenevyšelnajevo. že by byh to ik tisíc lidí obrát" ke Kristu
pouhou smyšlenkou v době, kd bylo ještě lze o pravdě
se řesvědčiti, nebude zajisté ní do věřiti.

stal pak Kristus z mrtvých moci božskou, tou, kterou
má Bůh Otec a která i jemu jako Bohu ati-í. Proto praví
Písmo sv. brzy, že Otec vzkřísil Krista, rzý, že Pan Ježíš
sám vstal z hrobu mocí vlastní (božskou).

Hledíe však k tomu, že Kristus Pán své z mrtvých vstání
předpověděl jako vzkříšení sebe sama, jest zmrtvých vstz'tní
to na v sost důležíto tím, žejcst největším &nutným důkazem
božské 10 poslání a božství jeho, jakož idůkazem mocí
kterou majíd'eho zázraky & zaslíbení Svatý Pavel vyjádřilto slovy: „ evslal-li Kristus z mrtvých, marné jest kázání
naše, a marná i víra“ naše. Ijest roto vzkříšení to zá.—
kladem naší viry a naděje v něho, ta že s klesáním víry
ve vzkříšení jeho nutně klesá i víra v jeho božství & na
děje ve slavné vzkříšení naše.

Vstalďíak Pán Ježíš s tělem oslaveným, podobným tomu,jaka hu on tělu spravedlivých po vkřišeni, s tělem tedy ne
smrtelným, rychlým a duchovním, tak že mohl projití za
vřenými dveřmi, rýchle zmista namísto se dostahavznésti
se k výšinám nebeským, stělem slavným či lesknoucim s_e,
ač lesk čí září tu do svého na nebe vstoupení zakrýval. Ze

všeckg rány jeho zahojilý se, netřeba podotýkatí. Pouze pětjizev í ran ponechal si ze všech, jež utrpěl, a to na rukou,
nohou a v boku. Ponechal si je as proto, a) aby byly (lů
kazem, že vstal s týmž tělem, ve kterem trpěl; b) aby byly
znamením jeho vítězství nad smrti & ďáblem; c) aby byly
ustavíčnou památkou na nekonečnou lásku jeho k lidem a
proto útočištěm hříšníků íspravedlívých: neboť tim, že raný
tý chová stále na svém těle oslaveném i v nebi, představuje

ustavičně Bohu Otci, co za nás trpěl, &tak obnovnř'e i v nebi
obět svou; (1)abš byly útěchou a radosti spravcd ivým, zahanbením pak a růzou nespravedlivýmvden soudu. Kterým

pgstupem ukázal se svým věrným, otom víz pozn. k Mark.! ' 200 +
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O evangelií sv. Marka.

Druhé evan elium kanonické sepsána jest od sva
tého Marka. Evangelista tento připomíná se častěji ve
Skutcích apoštolských, kde slove brzy Janem, brzv
Markem, brzy Janem zvaným Markem. Synem byl
jakési Marie, která měla v Jerusalemě dům, a u níž
scházeli se první křesťané ke službám Božím. Otec
jeho jmenoval se prý Aristobulem. Byl řibuzným,snad
bratrancem_ sv. Barnabáše a pocházelp as 2 pokolení
Levi, neboť i Barnabáš byl levítou. Sv. Petr nazývá
jej v prvnim listě svém (5, 13) svým synem, zajisté

Eroto, poněvadž jej okí'tíl & tak Kristu zplodil. Na ně'terých cestách by průvodcem sv. apoštolů Petra a
Pavla. Pavla provázel na rvní cestě 'eho, ale došel s ním
pouze do Perge v Pamiýlii. Odtu vrátil se z příčin
nám neznámých. Věc ta rozmrzela sv. Pavla tou měrou,
že nevzal ho s sebou na druhou cestu apoštolskou, ač
si toho Barnabáš přál. chůvěřoval mu as, že b na
cestě vytrval. Odebral se tedy Barnabáš se sv. Mar cm
na ostrov Cýpr. Avšak neshoda takto vzniklá brzy se
urovnala; neboť když sv. Pavel dlel po prvé v Římě
ve vazbě, byl mu tam Marek o ruce, a když po druhé
tam strádal ve vězení, žáda Tímothea, aby í'ívedl
s sebouMarka,poněvadžmu jest užitečný k s užbě
(2. Tím. 4, 11).

Sv. Petra provázel do Říma., a to ravděpodobnějí
nikoliv již na první cestě jeho, kterou Betr konal r. 42..
nýbrž až na cestě druhé, kterou předsevzal po r. 53.
V městě tom napsal evanfrelium své, a to, pokud se
týká výběru předmětu, hlavně dle kázání sv. Petra.
Pro tu příčinu as nazývá jej Papiáš, žák sv. Jana apo

Štoll? tlumočníkem, sv. Jeroným t, jemníkem Petro "m.Z íma odebral se do Alexandrie a založil tam o ee
křesťanskou, kterou spravoval jako biskup až do r. 62.

gstanovív pak nástupcem svým Aniana, vrátil se doíma, & byl tam o ruce i Pavlovi, který tam byl
právě držen ve vaz ě (Kolos. 4, 10. Filem. 24), i Pe—
trovi,který vzkázal od něho pozdravení svým čtenářům
(1. Petr. 5, 13). Z Říma odcestoval nejspíše r. 64. do
Malé Asie, ale vrátil se tam nepochybně zase, a to an
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v prvních měsíciclh r. 67. Alespoň sv. Pavel žádal sitoho, když dlel v ímě ve vazbě po druhé. Po smrti
sv. Petra a Pavla působil možná nějaký čas po Italii,
ale, jak se zdá, vrátil se brzy opět do Alexandrie;
nebot dle odání zemřel tam smrti mučenickou, byv
prý od po ianů po kostrbatinách & srázech smýkán,
až vypustil duši. R. 828 převezli kupci benátští ostatky
jeho do Benátek. a od té doby ctil se tam jako patron
města a re )ubliky benátské. Zobrazuje se obyčejně se
symbolem lva, nebot své evangelium začíná vypravo
váním o Janově kázání na poušti, kde lvi bývají do
movem.

Evangelium své na sal v Římě nejs )iše r. 55, a to
ro křesťany římské, kteří ho byli žádali, aby

jim jakožto průvodce sv. Petra napsal v krátkosti
etrova kázání a tak přispěljejich paměti. S po

hnutkou touto souvisi též účel, za kterým psal své
evangelium; psal je totiž za tím účelem, aby kře
sťanům římským přivedl ku paměti to, co Petr bvl kázal
ústně. Ale ovšem, toto připamatováni kázání Petrova
nebylo účelem hlavním, jehož chtěl dosíci, nýbrž ve
dlejším &nejbližším. Poněvadž totiž psal, co Petr kázal,
tmel zajisté při se isování svého evangelia týž účel
hlavni, který měl >etr a apoštolé vůbec při svém ká
zání: ukázati totiž, že Ježíš Kristus, původce noveho
učení a zakladatel nové společnosti náboženské. jest
Synem Božím. a tím také že se osvědčil slovy i skutky
veřejně, zejména před svými apoštoly, kteréž ustanovil
k tomu, aby učení jeho hlásali & v díle jeho pokra
čovah.

S hledem k tomuto účelu svému upravil také svůj
spis. Vylíčilť z veřejného života Páně hlavně ty mlá
losti, ?.nichž zvláště vychazi najevo božská jeho moc
&velebuost. Vypsal pak ne tak řeči jako ])l't't'lctlllskutky
Kristovy, aniž upozorňoval )i'i tom na ni'ipli'uiremetvi
messiánských; neboť tak ylo pí'iniči'eno ltiinannm,
kteří se proslavili velikými činy, ale proroctví mes
Siánských málo byli znali. Při tom dbal misty velice
stručnosti, nebot chtěl pouze na pamět prives-ti to. co
bylo jim již známo z kázání ústního. () mládí Kri—
stově pomlčel vůbec, nebot psal hlavně na základě
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kázání Petrova a k tomu konci, aby kázání ta připamaé
toval ; ale předmětem kázání apoštolských nebylo tak Kriá
stovo mládí, jako hlavně život jeho veřejn'. Mimo
to představil apoštoly jakožto stálé růvodce hriste ;
& svědky. jeho řeči i skutků a vyHčil nejen, kterai'
byli povolání, oučováni a posláním světovým opatření.
nýbrž i kterak všickni, i Petr, byli před Kristovým
vzkříšením stiženi různými chybami &nedostatky, takže
bije do oči, i jakou moc projevilo na nich Kristovo
vzkříšení, i že stali se způsobilými a oprávněnými hla
sateli učení Kristova. Ačkoli pak zachoval postup času
(cln-onologický) přesněji než sv. Matouš, přece ani on
neřadí jednotlivých událostí vždy tak, jak sbčhly se
po sobě, nýbrž jak atří k sobě věcně; nebot ani
jeho účel nebyl čistě ějepisný—vylíčiti toliko Kristův
život. nýbrž také dogmatický — dokázati, že Pán Ježiš
jest Synem Božím.

Také toto evangelium řipomíná již apoštolský žák
Papiáš čisp'išejeho učitel an presbyter (t.j. Jan apoštol).
jehož slova Pupiáš zaznamenal takto: Také to pravil
Jan presbyter: „Marek, stav se tlumočnikem Petrovým.
napsal důkladně Kristovy řeči a skutkv, které si za
pamatoval. . . k tomu jedině hleděl, aby nevynech
nic z toho, co slyšel, ani neklamal v tom.“

Svaté evangelium ležíše Krista podle sepsání sv. Marka.“

KAPITOLA 1.

Kázání Jana Křtitele; křest &pokušení Ježíše Krista, v. 1—18.

1. Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího, 2.
jakož jest psáno u proroka Isaiáše: Aj, ja posílám
anděla svého před tváři tvou, který připraví cestu tvou
před tebou.

') Vevangeliu tomto lze rozeznávati mimo úvod (1, 1—13)
tři částí, první od 1. 14—9, 49; druhou od 10, 1—18, 17;

třetí od 14, 1—16, 20. V úvod č evangelista obrací Emornost čtenářů na osobu Kristovu tim, že vypravuje rátce
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8. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně,

římé ěiňte stezky jeho. 4. Jan vystoupil na pouštiřtě & hlása'e křest pokání na odpuštění hříc1ů. 5.
l vycházela němu veškerá krajina judská a všickni
Jerusalemští, a byli od něho křtční v řece Jordáně vy
znávajíce hříchy své. 6. Jan pak byl oděn v roucho
ze srsti velbloudí aměl pás kožený kolem beder s 'ch,
a jídal kobvlky a med lesni. I kázal řka: 7. Příc ázi
za mnou silnější nežli jsem já, jemuž nejsem hoden,

o přípravě na Vykupítele, kterou podle dané předpovědí
konal Jan Křtitel, a sděluje, kterak Pán Ježíš při svem
křtu v Jordánč obdržel od Boha svědectví, že jest jeho
Synem, a po čtyřicetidenním postě na poušti byl od ďábla
pokoušen, od. andělů pak ohsloužen.

1, 1—8. viz Mat. 3, I—I2 a Luk. 8, 1—18.
1. Jakožto výrok přimyslíti jest k tomuto verši _slovo byt

tak“ neb „udál se tak“. Počátek blahovčsti či kázání ORVy

kupitelí udál se tak, 'akož byl lsaíáš předpověděl slovy:Hlas volajícího atd. ystoupi totiž skutečně před V ku
pitelem v osobě Jana Křtitele předchůdce a při ravova na
eho příchod. Někteří však kladouce za slova yna Bo

Jžího tečku, pokláda'jí první verš gro sebe, a to za nápisknihy a kladouce na concí 3. verše árku. pokládají v. 2—4.
za jedno souvětí, jehož předvětím jest verš 2. a B. závětím
v. 4, v tomto smyslu: Jakož b 1 Isaíáš předpověděl slovy
,Aj já posílám . . . tak vystoupi Jen na poušti křtě atd.

2—3. Slova „Aj já posílám . . . řed tebou“ 'sou uvedena
z Malach. 8, 1; mm předpověděl ůh že ře V kupítelem
pošle anděla t. ]. posla či předchůce, a ymu při
pravil cesty či m sl a srdce lidské. Slova „Hlas volají
cího . . . stezky je 0“ jsou z proroka Isaiáše, 40, 3. a ve
smyslu předobrazném týkají se kázání Jana Křtitele. Evan
gelista uvádě'e výpovědí tyto, jmenuje pouze proroka ísaiaše, poněva ž to iko jeho slov užívá jako důkazu pro to,
co byl řekl ve v. 1. (neboť hlas volajícího na poušti či
kázání Jana Křtitele bylo právě počátkem evangelia čí hla

hověstí o Vykupííeli), slova Malachiášova Pak předesíla to
Šilkošla vysvětlenou, aby se lépe porozumě o výpovědí Isaiov .

4. Křest pokání na odpuštění hříchů, t. jb
křest, jehož přijetím by dali na jevo, že pokání činí anečinit se zavazui , ab tak stali se hodni odpuštění hříchů
pro zásluhy Vykupite ovy.

6. Jest to řečeno líyperholíekv či s nadsazením ve smyslu:
veliká část obyvatelstva judského, a to i jerusaíc—mského.
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.abych shybna se rozvázal řeménky u obuvi jeho. 8.

.Já jsem vás křtil vodou, on však bude vás křtiti Du—

.chem svatým.
9. I stalo se, v oněch dnech Ježiš přišel z Nazareta

- alilejského a byl pokřtěn od Jana v Jordáně, 10. a
, ned vystupuje z vody, uzřel nebesa otevřenáaDucha
_jako holubicí sestupovati na sebe. 11. A hlas s nebe za
,znél: Ty jsi Syn můj mily, v tobě se mi zalíbilo.

12. A hned v 'pudil ho duch na poušť. 13. I byl na
:poušti čtyřicet ni a čtyřicet noci, a pokoušen byl od
.ďábla, & byl se zvěří, a andělé mu přisluhovali.
. Ježíš počíná kázat v Galilei a povolává čtyřiučeníky, v. 14—20.

14. Když pak byl Jan uvězněn, Ježiš přišel do GaliĚjea kázal evangelium o království Božím 15.řikaje: as
.se naplnil a království Boží se přiblížilo; čiňte pokání
.a věřte evangeliu.

16. A jda odle moře galilejského, uzřcl Šimona a
-bratra jeho ndřeje, ani pouštějí sítě do moře; nebot
byli rybáři. 17.I řekl j ím Ježíš: Pojďte za mnou a učinim,

-abyste byli rybáři lidi. 18. A hned zanechavše sítě na
-sledovali ho. 19. A popošed odtud maličko, spatřil Ja
:kuba, svna Zebedeova, a jeho bratra Jana, ani také

=upravovali sítě na lodi. 20. A hned je govolal; oni paknechavše otce svého Zebcdea na 10 i s nájemníky,
odešli za ním.
Pán Ježíš uzdravuje posedlého, tchyni Petrovu aj iné nemocné,

v. 21—45.

21. I vešli do Kal-'arnaumu; a hned v sobotu vstou iv
„dosynagogy učil je. 22. Ižasli nad učením jeho; ne ot

9—11. Viz Mat. 8, I3—l7 & Luk. 3, 21—22.
12—13. Viz Mat. 4. l—II & Luk. 4, 1—13.
V části prvé (1, 14—9,49) sv. Marek vyličuje z gali—

lejské činnosti „ony děje, kterimi ukázal, že jest SynemBožím a to ve čtyřech poddílec : _
&)Nejprve upozorňuje, kterak Pan Ježiš zvoliv si první

učeniky jakožto stálé Erůvodce své a svědky svého životaiučení, různými zázra y na nemocných a zvláště na po
. Bedlých ukázal svou božskou přirozenost i moc (1, 14—2,12).

14—15. Mat. &, 12—17; Luk. 4, 14—15.
16—20. Mat. 4, 18—22; Luk. 5, 1—11.

.21—28. Luk. 4, .31—37.
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učil je jako moc maje, a nejako zákonici. 23. A byl
pak v synagoze jejich člověk, kter' měl ducha ne
čistého; ten zvolal 24. řka: „Co tohč do nás, Ježíši
Nazarelsky? Přišeljsi nás zahubit? Vím. kdo jsi: Světec
Boží.“ 25. I přikázal mu Ježiš řka: Umlkni a vyjdi
zčlověka. 26. A duch nečistý zalomcovav jim a vzkříknuv
hlasem velik'm, vyšel z něho. 27. I divili se všickní,
takže se tázai mezi sebou řkouce: „Co jest to? Jaké
jest to nové učení? Nebot s moci rozkazuje i duchům ne—
čistým, a poslouchají ho.“ 28. I rozešla se pověst o něm
hned po vší krajině galilejské.

29. A hned, vyšedše zc synagogy přišli do domu
ímonova a Ondřejova s Jakubem a anem. 30. Tchyně
imonova pak ležela majíc zimnicí; a hned mu o ní

pověděli. 31. I přistoupil apozdvihl jí, ujav jí za ruku,
a hned řcstala jí zimnice. I posluhovala jim.

32. K \ž pak nastal večer a slunce zapadlo, přiná
šeli k němu všecky nemocné & posedlé, 33. a celé
město shromáždilo se u dveří. 34. I uzdravil mnoho
těch, kteří byli trápení rozličnými neduhy a vymítnul
mnoho duchů zlých & nedopouštěl jim mluviti, po
něvadž ho znali.

35. A na úsvitč záhy z rána vstav vyšel & odebral
se na místo pusté & modlil se tam. 86. I šel za ním
Petr a ti, kteří byli s ním. 37. A kd ž ho nalezli, řekli
jemu: Všickni tě hledají. 38. Iře jim: Pojďme d0'
okolních městeček, abych kázal i tam, nebot k tomu
jsem přišel. 39. A kázal v synagogách jejich po celé
Galileji a vymítal duchy zlé.

40. I přišel k němu malomocny a prose ho i klaněje
se mu řekl jemu: Chceš-li, můžeš mě očistití. 41. Ježiš
pak slitovav se nad ním, vztáhl ruku svou a dotknuv
se ho řekl: Chci, buď číst. 42. A když to pověděl.
ihned odešlo od něho malomocenství, & byl očištěn.

23.Měl ducha nečistého, t. '. byl posedlýduchem
zlým. O poscdlých víz Mat. 8, 28. & 'lark. 5, 2.

29—34. Srovn. Luk. 4, 88—41; Mat,. &, 14—17. Ducliům

zlý?: nedopouštěl mluvítí, neboť nechtěl míti svědectví odmc .
35—39. Srovn. Luk. 4, 42—44.
40-45. Viz Mat. 8, 2—4; Luk. 6, 12—16.

Novy Zákon. [. 11
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43. I přikázav mu přísně, odbyl ho hned 44. a řekl
jemu: Viz, at nikomu to nepoviš; al jdi, ukaž se knězi
a obětuj za své očištěni, co přikázal Mojžíš, na své
dectví jim. 45. On však vyšed, počal vypravovati
a rozhlašovati věc tu, takže Ježíš nemohl již zjevně vjíti
do města, nýbrž venku zůstal na místech pustých; ale
přicházeli k němu odevšad.

KAPITOLA 2.

Uzdravení člověka ochrnulého, v. 1—12.

1. Po několika dnech vešel opět do Kafarnaum. 2.
I roslechlo se, že jest v domě, & sešlo se mnoho lidí,
ta že jich nepojalo ani místo, které bylo přede dveřmi;
a mluvil k nim slovo. 3. Tu přišli s ocln'nulym ——nesli
ho čtyři— 4. a nemohouce mu ho předložiti pro zástup,
odkryli střechu. kde byl, a učinívše otvor, spustili lože.
na němž ochrnuly ležel. 5. A Ježiš vida viru jejich.
řekl ochrnulěmu: Synu, odpouštějí se tobě hříchové
tvoji. 6. Seděli pak tam někteří ze zákoníků & myslili
ve svém srdci: 7. „Co tento tak mluví? Rouhá se; kdo
může odpouštěti hříchy, lečjediný Bůh?“ 8. Ale Ježiš,
seznav hned duchem svým, že tak mysli, řekl jim:
Proč myslite ty věci ve svém srdci? 9. Co jest snazší,
říci ochrnnlěmu: „Odpouštěii se tobě hříchy“, čili říci:
„Vstaň, vezmi lože své a chod.“ 10. Abyste však vě
děli, že má moc Syn člověka na zemi. odpouštěti
hříchy, (di ochmulému), 11. toběPravím: „Vstaň, vezmi' lože své a jdi do domu svého. 12. A on vstal hned

2, 1—12. Viz Mat. 9, I—8; Luk. 5, 17—26.
2. mluvil k nim slovo, totiž slovo Boží.

h) Od 2, 13-33, 35 evangelista upozorňuje na účinky, kteréměla došavadni působnost Kristova v různých posluc íačich,
že totiž někteří, zejména celník Levi (též Matouš zvan ),
v něho uvěřili a jej následovali, jiní však, zákonici & a
riseové, proti němu se zaujali & “ej vinili, že obcuje s hřiš
níky, že neukládá svým učenikum postu aje nechává tr
hatí klasy v sobotu, ano hyvše od něho vyvrácení, i se

ogni odpůrci, l—lerodiány,vešli \! radu, kterak by jej zah ili, ale že nicméně zástupové neustalí hrnouti se ke Kristu
a proto že Pán Ježiš vyvoliv si 12 apoštolů ke své omocí,
odsoudil zákonik'v, když jej vinili ze spojení a dá lem, &
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a vzav lože odešel přede všemi, takže se všiekni divili a
chválili Boha řkouce: Nikdy jsme nic takového neviděli.

Ježíš povolává Matouše a %oučuje o postě soukromém,v. 1 —22.

13. I vyšel opět k moři a veškeren zástup řicházel'
kněmu; íučil je. 14. Akdyž šel kolem, spatř' Leviho,
syna Alfeova, an sedí na celnici; i řekl jemu: „Pojď
za mn0u.“ A on vstav šel za ním. 15. Istalo se, když
byl u stolu v jeho domě, že také mnozí celnicia hříš
nici stolovali s Ježíšem a s učeniky jeho; nebot"
mnoho bylo těch, kteří ho následovali. 16. Zákoníci
však a fariseové vidouce že ji s celníky a hřišniky,
řekli učeníkům jeho: Řroč s celníky a hřišniky

Š a pije Mistr váš? 17. Uslyšev to Ježiš, řekl jim:epoti'ebuji zdraví lékaře, nýbrž nemocní; nepřišel!
'sem volat spravedlivých, nýbrž hřišniky. 18. Učeníci
anovi však a fariseové postívalí se; i přišli a řekli

jemu: Proč učenici Janovi & farisejšti se postí,
tvoji učenici však se nepostí? 19. A Ježiš řekl jím:
Zdaliž mohou se postiti hosté ženichovi, pokud ženich)
jest s nimi? Dokavad mají ženicha mezi sebou, nemohou
se postiti. 20. Přijdou však dnové, kdy ženich bude
odňat od nich atehda se postí v těch dnech. 21. Nikdo
nepřišivá záplaty ze sukna nového k rouchu starému.
sie kus ten nový odtrhne (něco) od staréhoapovstane
dira větší. 22. A nikdo nevlévá vina mladého do
měchů starých; sic vino roztrhne měchy, víno se vy
leje a měchy se zkazí; ale vino mladé má. se vlévati
do měchů nových.
Učeníci trhají v sobotu klasy. P. Ježlš zastává se jich, v. 23—28.

23. I_stalo se o ět, když Pán šel v sobotu obilím, že
učením jeho počai jdouce trhati klasy. 24. Fariseové

prohlásil za návštěvy svých příbuzných, že ti jsou pravými
příbuznými jeho, kdo konají vůli Boží.

13—22. Viz Mat. 9, 9—l7; Luk. 5, 27—39. Po tomto dě'i
nastaly brzy druhé svátky velikonoční, které připadly oo
veřejneho života Kristova.

14. Když šel kolem, totiž kolem celnice.
19. viz Mat. 9, 15.
28—28. Viz Mat. I2, l—B. Luk. 6, 1—5.

11'
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ovoleno? 25. I řekl jim: Nikdy-li řste nečtli, coDavid učinil, když měl nouzi a zlačně on i ti, kteří
byli s ním? 26. Kterak za velekněze Abiathara vešel
do domu Božího a jedl chlebyr předkladné, jichž ne
slušelo jisti leč kněžím, a dal itěm, kteří byli s ním?
'27. I pravil jim: Sobota jest učiněna pro člověka a
nikoli člověk pro sobotu; 28. proto Sýn člověka jest
pánem i soboty.

sak řekli jemu: Hle, proč dělají v sobotu, co není

KAPITOLA 3.

Ježíš uzdravuje člověka s uschlou rukou a jiné nemocné,
V. 1—12.

1. I vešel opět do svnago y, a byl tam člověk
s uschlou rukou. 2. Apozorova' ho, zdali bude uzdra
vovat v sobotu, aby jej obžalovali. 3. I řekl člověku,
který měl uschlou ruku: Vstaň a postav se do prostřed.
4. Tu pravil jim': Sluší-lí v sobotu dobře činili čili
zle? život zachovati čili zabubiti? Oni však mlčelí. 5.
I pohleděl na ně vůkol s nevoli, zarmoutiv se nad
zatvrzelostí srdce je'ich,ařekl člověkutomu: „Vztáhni
ruku svou.“ Ivztá ; a ruka jeho byla uzdravena.
—6.Ale fariseové vyšedše, vzali hned roti němu radu
s Herodiáný, kterak by ho zahubih. 7. Ježiš však
odebral se s učeníký svými k moři & četný zástup
z Galileje i Judska šel za ním ; 8. také z Jerusalema

.a z Idumeíile i ze Zajordánska & z okolí Tyru i Sidonu přiš' k němu v množství velikém, uslyševše,

23. Dle Luk. 6, 1. byla to sobota druhoprvní, t. j. první
po druhém svátku vehkonočním, & to v 2. roce veřejneho
života Kristova.

26. Dle 1. Král. 21, 1. jmenoval se velekněz ten Achíme
lech, syn jeho pak dle 1. Král. 22, 21—22.Abiathar, ale dle

?. Král. 8, 17. a 1. Paralig. 18,16. slul otec také Abiatharem
a syn Achimelcchem. ud tedš nazývá zde otce jménemdruhým, které měl také, aneb spí e Abiatharem nemíní tu otce
'Achimelecha, který ony chleby Davidovi dal, nýbrž syna jeho

Abíathara, vjehož Přítomností (za Abiathara) muje dal, 'akožlze souditi 1. Krá . 22, 22—23. a z toho, že Pán Ježí ne
praví, že mu je dal Abiathar, nýbrž že mu byly dány za Abia
thara, kterýž po otci stal se veleknězem.

8, 1—12. Viz Mat. l2, 5—l6; Luk. 6, 6—11.
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jak veliké věci činí. 9. Iřekl učenikům svym. aby
měli pohotově pro něho lodičku pro zástup, by ho ne
tiskli; 10. nebot mnohé uzdravil, tak že se valili na
něho, kdokoli měli neduhy, ab se ho dotkli; 11. &
duchové nečisti, kd 'ž ho spatří i, padali před ním a
křičeli řkouce: 12. y jsi Syn Boží. On však příkazo
val jim přísně, aby ho neprojevovali.

Pán Ježíš voli apoštoly, v. 18—19.

13. I vystoupil na horu & Povolal k sobě ty, kterésámchtčl;apřišlikněmu. 14. ustanovil dvanácte, aby
byli s nim, a aby je posilal kázat, 15. a udělil jim
moc uzdravovati nemoci avymítati duchy zlé, 16. a
dal imonovi jméno Petr, 17. a Jakuba, syna Zebe
deova, a Jana bratra Jakubova, & daljim jméno Boa
nerges, to jest synové hromu, 18. & Ondřeje & Filipa
a Bartoloměje & M toušc a Tomáše a Jakuba, s na.
Alfeova,aTadeáše & imona Horlivce 19.&Jidáše Iš a-
riotskébo, kterýž ho i zradil.
Ježíšovi přátelé přicházejí; zákonici viní Krista ze spolku.

s ďáblem, Ježiš odbývá. je ŽOUČIÍ,kdo jsou jeho příbuzní,' v. ' --:5.

20. I přišli do domu a opět sešel se zástup, takže
nemohli ani chleba pojisti. 21. Když to uslyšeli jeho lidé,

12. Dle Mat. 12, 12. Pán Ježíš dříve uzdravil všecky, tedv
i posedlé, & otom teprv nakázal jim, aby neprojevovali či—

ab nerozhla ovali, že je uzdravil; nechtěl, agiytim dán bylnět k bouřím lidu, ani aby nepřátelé jeho ce ještě proti
němu se rozněcovali.

13—19. Srovn. Luk 6, 12—16. Jména apoštolů též v Mat.
10, 2—4. & Skut. ap. 1, 13. Tím, že lid u velikém počtu
hrnul se k Pánu Ježíši i tehdy, když dosavadni vůdcové &
učitelé jeho, zákoníci a fariseové, oddělili se od něho proti
Kristu Ježíši, ukázalo se, jak velice jest otřebí, aby již
nyni byli ustanoveni noví vůdcové a učíte é lidu, předsta
vení království messiánského (církve Kristovy), kteří by lid
jménem Kristovým poučovali & zejména tehdy, až sám
vstoupi na nebesa, řadem od něho ustanoveným vedli ke'
spáse. A Pán Ježiš vyhověl této potřebě. Vyvolilť právě tu
dobu 12 apoštolů jakožto budouci )ředstavené církve své a,.
položil tak první základy toho kr' ovstvi, proti němuž jsou—
slabé i moci pekelné.

20. Do domu, nejspíše Petrova.
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gšli, aby ho ujali, nebot řekli, že se pomínul smyslem.' . A zákoníci, kteří byli přišli z Jerusalema, pravili:
Má Belzebuba _a v knížeti duchů zlých vymítá zlé

duchy. 23. I přivolal je k sobě a mluvil k nim v po
dobenstvich: Kterak může satan satana vymítati? ..4.
A jestliže království v sobě se rozdělí, nemůže ob
státí království to; 25. a jestli dům se rozdvoji proti
sobě, dům ten nebude moci obstáli. 26. A povstal-li
satan sám proti sobě, jest rozdvojen a nebude moci

-obstáti, ale jest v koncích. 27. Nikdo nemůže vejíti
do domu silákova a pobrati jeho nářadí, leč dříve
sváže sílaka, potom te rv oloupí dům jeho. 28. Amen

Eravím vám: Všeckgr říchy budou odpuštěny s ům'dským, i rouhání, kterýchkoli by se dopustili; .kdo

bg se však rouhal proti Duchu svatému, nedostaneo puštění na věky, nýbrž bude vinen hříchem věčným.
80. Neboť pravili: Má ducha nečistého.

31. Ipřišli matka jeho abratři jeho, a stojíce venku
dali ho zavolat; 32. nebot zástup seděl kolem něho.

'! řekli jemu: Aj matka tvá & bratří tvoji jsou venku
a hledají tebe. 33. A on odpověděv jim řekl: Kdo

__jest matka má a bratři moji? 34. A pohleděv kolem
na ty, kteří seděli vůkol něho, pravil: Hle matka má
a bratři moji; 35. nebot kdokoli činí vůlí Otce mého,

-ten jest bratr můj i sestra má. i matka má.

21. lidé jeho (dleřeckého textu: ti, kteříbyli od něho);
'nebylí to as jeho příbuzní, jak se mnohdy myslí, nýbrž jeho
přátelé či ctitelé kafarnaumští. Oni věděli, že fariseové vešli
již v radu s Herodiány, aby Ježíše zahubili (v. 6). Uslyševše

“tedy, že Kristus obklopen jest velikým zástupem, mvslili,
že mu hrozí nebezpečenstvi, í chtěli ho uchopiti azdomně—
lého uebezpečenství vyvésti. Aby se jim to tím spíše poda

"řilo, předstírali, že se pominu! smyslem.
22—30. Viz Mat. I2, 22—32; Luk. 11, 14—23. Událost

tato nestala se hned po předešlé, nýbrž nejspíše až ve
' třetíišiůroce veřejného života Páně, nějaký čas po slavnostistán .

81—35.Viz Mat. l2, 46—50; Luk. 8, 19—21.
c) Od 4, 1—6. 29. evangelista ukazuje, kterak Pán Ježíš

-:připravoval apoštoly na první poslaní: že totíž_různýnii po—
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KAPITOLA 4.

Pán Ježíš učí v podobenstvich o království Božím, v. 1—84.
1. A opět počal učítí umoře; ishromáždil se kněmu

zástup veliky, takže vstoupiv na loď, seděl (v ní) na
moři a veškeren lidbyl poděl moře na zemi. 2. A učil
je mnohým věcem v podobenstvich & pravil jim ve
svém učení: 3. Sl šte: Aj vyšel rozsevač, aby rozséval.
L A když rozsěval, některé (zrno) padlo vedle cesty,
1 přiletěli ptáci a sezobali je. 5. A jiné padlo na
místo skalnaté, kde nemělo mnoho země, & vzešlo
hned, oněvadž nemělo hluboké země; 6. ale když
vyšlo 5 unce, uvadlo a poněvadž nemělo kořene, uschlo,
7. A jiné padlo do trní: i vzrostlo trní a judusilo je,
& nevydalo užitku. 8. A jiné padlo v zemi dobrou a
vydávalo plod, ktery vzešel 1 rostl a přinášelo na
třicet, ina šedesát ina sto (zrn). 9. Iřekl: Kdo má uši
k slyšení slyš.

10. A když byl sám, otázalo se ho jeho okolí i se dva
nácti na to podobenství. 11. Iřekljim: Vám jest dano
znáti tajemstvi kralovstvi Božího, oněm však. kteří
jsou vně, podává se všecko v podobenstvích, 12. aby

dobenstvimi poučovat je veřejně i soukromě o povaze krá
lovství messiánskěho, novými zazrak je utvrzoval ve víře
& I'ipustiv, aby byl od Nazaretánův ocmítnut, připravil je na
o por, na který narazí též oni, konajice úkol svůj (4, 1—6, 67,
: sděluje, kterak potom Pán Ježíš uděliv awstolům moc
divy činiti, 'e dva a dva kázat rozeslal, a kter: oni konajíce

ve jmeněť'e io zázraky, takovou měrou rozhlásíli jméno jeho,ie pohnu se ve svědomí i Herodes (Antipa), kterýž byl ne
dlouho před tím dal usmrtíti Jana Křtitele (6, 7—6, 29).

1—9. Viz Mat I3, I—9; Luk. 8, 4—8.
10—12. Viz Mat. IS, lO—l7; Luk. 8, 9—10.
12. Učelem tedy, za kterým Pan Ježíš tehdy u jezera Ge

nezaretského učil v podobenstvieh azahalil tak jaksi pravdy

věčné, bčlo potrestat nevěru těch, kteří mu stale upiralívíru,n za rániti, aby zlovolníci učení 'eho nezueužili & lidé
nevnímavi ho neznesvětili. Sv. Matou' (13, 13) uvádí slova

ta jako příčinu, pro kterou Pán Ježiš učil tehdy v podn.benstvích. Vyjádři ť zajisté Pán Ježiš oboje, í že nevěra a
nevnimavost oněch posluchačů byla příčinou, proč tehdy
užil odobenstvi, ižo potrestat nevěru a. nevnímavost tu
bylo ucelem, za kterým jich užil. Rozumí se samo sebou, že ře



168 Marek 4, 13-43.

hledíce se dívali & neviděli a poslouchajíce slyšeli, &
nerozuměli by snad se neobrátili a neodpustily se jim
hříchy. 13.lřekl jim: Nerozumíte—lipodobenstvn tomu?
i kterak orozumite podobenstvím všem? 14. Rozsevač
rozsévá s ovo. 15.Těmi pak, kteří (jsou) vedle cesty, roz
umějí se ti, kde slovo se rozsévá, a když je uslyší, ihned
satan přichází a odnímá slovo, které zaseto bylo do
srdce jejích. 16. A podobně těmi, kteří se rozsévají
na místa skalnatá, rozumějí se ti, kteří, když uslyší
slovo, přijímají je ihned s radostí, 17. ale nemají
v sobě kořene, nýbrž jsou dočasní; otom, když na
stane soužení a pronásledování pro s ovo to. ihned se
pohoršují. 18. A jsou jiní, kteří se rezsívají mezi tmi;
to jsou ti, kteří slyší slovo, 19. avšak starosti toho
světa & klam bohatství a žádosti jiných věcí vcháze—

„Líceudušují slovo a stává se neplodnym. 20. A těmi.teří.b li zasetí v zemi dobrou, rozumějí se ti, kteří
slyší sovo & je přijímají iplod přinášejí v třiceti,
v šedesáti, ve stu.

21. I řekl jim: Zdali přináše'í svíci aby ji postavili
pod kbelík neb od postel? e—liž,aby jl postavili na
svícen? 22. Vž yt není nic skrytého, co b nemělo
byti zjeveno, aniž co dělo se tajného, leč a y přišlo

čeným zgůsobem vyučovacím nebyla nikomu odňata možnostučení je o porozu-měti a polepšiti se; spíše byla jím pod
něcována snaha, přemýšlet o smyslu podobenství aneb
po tat se na jejich smysl, jakož učinili apoštolé. Praví-li
te y (narážejena ls. 6, 9), že tak činí, aby se neobrá
tilí &neodpustily se jim hříchy, nemínítim říci,
že b byl proto mluvil v podehenstvích, aby lide neporoz
urně i jim a se neobrátili (to příčí se jeho svatostua dobrotě
i milosrdenství), ntb:—žže ti, kteří mu viru upírají & se za
tvrzují, sami nepřímo chtějí, aby učení jeho neporozuměli
& se neobrátili, proto totiž, poněvadž účinky ty jsou neroz
lučně spojeny s jejich nevěrou a zatvrzelostí.

14—20. Viz Mat. 13, 18—23.|4. totižslovo Boží.

18.t. j. semenem,;adlím mezi tmi rozumějí se ti, kteřísice slovo Boží sly i, ae pečovánim o věci toho světa

udužuji v sobě působivost jeho, tak že nepřináší u nichužit u.
21—25. Viz Luk. 8, 16—18. Ve v. 21. poučuje lián Ježíš,

že nemají skrývati u sebe těch naučení, která jim dava,
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na jevo. 23. Mai-li kdo uší k slyšení, slyš. 24, I řekl
jím: Uvažte, co slyšíte. Kterou měrou měříte, tou bude
měřeno vám, ano bude vám přidáno. 25. Neboťkdo
má., tomu bude dáno, & kdo nemá, od toho bude od
ňato i to, co má.

26. A řekl: Tak děje se v království Božím, 'ak0_
když člověk uvrhne símě do země 27. a (potoml spi

. avstává vnocíave dne, & símě vzchází a vzrůstá. —
on sám neví jak. 28. Neboťzemě plodí samoděk, nej

Řrve stéblo, potom klas, na to )lnč zrno v klasu. 29.dvž pak plod to dopustí, ihne příčíní srp, nebotna
stala žeň.

30. Iřekl: Kčemu přirovnáme království Boží, aneb
v kterém podobenství máme 'e představiti? 31. (Jest)
jako zrno hořčičné, které, když se zasejc do země,
menší jest než všecka semena, ježjsou na zemi, 32. ale

nýbrž že mají oznamovati Ře jiným toho hodn m, odobnějako světlo nerozsvěcuje se tomu, aby se ukry o, nybrž aby
svítilo jin 'm. Vyzvání to odůvodňuje ve v. 22. příslovím „není
nic skryté o“ atd., kterým uči, že Bůh nic nečiní a tedy
ani pravd svých skrze něho (Krista Pána) jím nez'evuje,
aby zůstaly ve skrytě, nýbrž aby říšly na jevo & s oužíly
k jeho slávě & ku prospěchu lidí. všem mají-li učení jeho
kázatí jiným, musí samí je dobře znáti, & preto vyzývá je
ve v. 23., aby uvážílí dobře, jak důležité jsou ty pravdy,
které od něho slyší, a hleděli _proto zjednatí sí naležíté po
rozumění jím. Ab ' pak tím spise osleehlí vyzvání jeho, sli
buje jím prů ově í příslovečnou ('terou měrou měříte atd),
že tím vetším porozumění z'eveným ravdám se jim do
stane, čím více se přičiní, & y do níc \ vnikli; že však by

se zatemnilo i to poznání, které mají, kdy/blytakového přičinění u nich nebylo. — Slova v. 21. řekl an Ježíš také
v řeči horské (Mat. 5, 15), slova v. 22. také tehdy, když je
po prvé rozesílal (Mat. 10, 26).

25. Viz Mat. 18, 12. Luk. 8, 18.
26—29.Podobenství toto zaznamenal pouze sv. Marek.

Jím Pán Ježiš učí, že jako rolník zasev símě odchází (ajíuak
se zabývá), silně pak samo sílou od Boha mu danou roste
a p_řmašíužitek bez dalšího přičinění rozsevačova, taki on
(Kristus), až založí církev odejde, církev pak že sílou
od něho ji danou bude růstí a užitek řinášetí, až na
kone: světa zase přijde a užitek vezme o království ne
heského.

31—32. Viz Mat. 13, 31—32.
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kd ž se zaseje, vzrůstá a stává se větším než všecky
by 'ny, & oušti ratolestí veliké, tak že ptáci nebešti
mohou by eti pod stínem jeho.

33. A mnoha takovými podobenstvími mluvil jim
slovo, jakož mohli slyšeti; 34. bez podobenství ne—
mluvil jim, soukromě však vykládal učeníkům svym
všecko.

Utišení bouře, v. 85—40.

35. I řekl jim v ten den, když nastal večer: Pře
lavme se na druhou stranu. 36. A nechavše lid, vzali

' o tak jak b 1 na lodi; a jiné lodi provázely ho. 37.
[ nastala veli á. vichřice a vlny vnikaly do lodi, tak
že loď se již naplňovala. 38. On však spal v zadní části
lodi na podušce; i vzbudili ho a řekli jemu: Mistře,
není-liž tobě nic do toho, že hyneme? 39. I vstav přísně
přikázal větru a moři: Bud tichoaupokoj se. Apřestal
vítr a stalo se utišeni veliké. 40. A řekl jim: Proč
jste bojácni? Cožještě nemáte viry? Ipojala je bázeň
veliká a pravili druh k druhu: Kdo asi jest tento,
že i vítr a moře ho poslouchají?

KAPITOLA 5.

Uzdravení posedlého v krajině Gerasenské, v. 1—20.

1. I přišli přes moře do krajiny Gerasenské. 2. A jak
vyšel z lodi, ihned potkal se s ním (vyšed) z hrobu
člověk, který byl posedlý duchem nečistým. 3. Ten
obýval v hrobech, a již ani řetězy nemohl nikdo
svazati jej; 4. nebo! často byv spoután okovy &řetězy,
přetrhal řetězy a rozlámal okovy, a nikdo nemohl jej

33—34 Viz Mat. 13, 34—35.
35—40. Viz Mat. 8, 23—27. Luk. 8, 22—25.
2. Dle Mat. 8, 28. setkali se s Pánem Ježíšem dva po

sedli; Marek však a Lukáš mluví_ ouze odjlednom nepochybně proto, že se na něm jev_ra_ p_ose ost zp sobem
zvláště patrným & že proto evan eliste ti chtěli svym čte
nářům, kteří sestáva'íce po vět. mě z obracených gobanq,neměli pevného přesvedčeni o tom, že by jam pose ll byli,
ukazati na případě zvláště patrnem, že posedlost duchem
zlým jest možné a s dopuštěním Božím vskutku někdy se
vyskytli.
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zkrotiti. 5. A byl stále, dnem i noci v hrobech a na
horách křiče a bije se kamením. 6. Spatřiv však Je
žíše zdaleka, řiběhl a poklonil se mu, 7. a vzkřik
nuv hlasem vehkým pravil: Co je ti do mne, Ježíši,
Synu Boha nejvyššího? Za řísahám tě pro Boha, ne
trap mě. 8. Byli. mu totiž řekl: Vyjdi z toho člověka,
duchu nečistý. 9. I otázal se ho: Jak se jmenuješ?
A on řekl jemu: Jmenuji se luk, nebot mnoho jest
nás. 10. A prosil ho velice, aby jich nevyháněl z té
krajiny. 11. Bylo pak tam 11hory veliké stádo vepřů
asouc se. 12. I rosili ho duchové řkouce: Pošli nás
o vepřů, at vej eme do nich. 13. A povolil jim to.

I vyšli duchové nečistí a vešli do vepřův; a tu hnalo
se stádo úprkem velikým do moře; bylo jich as dva
tisíce — a utonuli v moři. 14. Ti pak, kteří je'pásli,
utekli & ohlásili to po městě i po dědinách. I vyšli
(lidé), aby viděli, co se stalo; 15. a tu příjdou k Ježi
šovi a spatří toho, jenž býval posedlý, an sedi, jest
oblečen a má rozum zdravý; 1 báli se; 16. ti pak,
kteří to byli viděli, vypravovali jim, jak se to událo
posedlému; též o ve i'ich. 17. I očali ho prositi, ab
odešel z končin jejim. 18. A k yž vstupoval na 10 ,

prosil ho ten, jenž býval posedlý. aby směl jíti s ním.9. Ale nedovolil mu, nýbrž řekl jemu: Jdi do domu
svého ke svojim & zvěstnj jim, jak veliké věci učinil
ti Pán. a jak slitoval se nad tebou. 20. I odešel a

očal hlásali v Desitiměstí, jak velike věci učinil mu
ežíš. A všickni se divili.

Uzdravení ženy krvotoké avzkříšení dcery Jairovy, 5, 21—43.
21. A když se Ježíš přepravil na lodi opět na druhý

břeh, sešel se k němu zástup veliký & byl u moře.
22. I přišel k němu jeden z představených synago y,
jménem Jairus, a spatřiv jej, padl k nohám je o

5. Co o ti do mne. Do slova: Co mně a tobě. "—
_9._Pta se tak nikoli posedlého, jakoby ho tím chtěl při

vesti k_sebevědomí, nýbrž zlého ducha, a to nikoli, že by
ednotlivídu'chove zlí měli vlastní jména neb pod jistými
meny přichazeli ve známost, n'brž že chtěl duchy vyzvati,

aby samr v odpovědi své nkázai na velik' počet svůj atím
i na Ehčmu one zuřivosti a síly zvláštní, tex-oujevrl onenčlové' posedlý.
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23. a prosil ho snažně řka: Dcera má. skonává; pojď,
vlož na m ruku, aby se uzdravíla a byla žíva 24.
Iodešel s ním, a zástup veliký šel za ním; itís
níli ho.

25. A tu žena jedna, kteráž měla krvotok dvanácte
rokův 26. a mnoho vytrpěla od mnoha lékařův & vy
naložila všechen statek, aniž se jí prospělo, nýbrž
spíše pohoršilo, 27. uslyševší o Ježíšovi, přišla v zá
stupu od zadu a dotkla se roucha jeho, 28. nebot byla
řekla: Dotknu-li se jen roucha jeho, budu uzdravcna.
29. _Ahned vysechl tok krve její, a pocítila na těle,
že jest uzdravena od nedubu svého. 30. Ale Ježiš po

v. 5, 23—23. Mat. 9, 18—26. Luk. 8, 41—56. Jako Marek,
tak i Lukáš klade t to děje (odceřiJairově aženě krvotoké)
za děj ředchozí. v. Matouš však podav zprávu o gera
senskýc posedlých, v]ličuje nc'prve povoláni Matoušeatuodpověď, terou Pán ežiš dal ariseům a učeníkům Jano
vým k jejich otázce o postech soukromých, a potom teprve

vypravuje o Jairovi a ženě krvotoké HPOĚVvypravování tok řečeno odpovědí Kristově slovy: „ dyž nim toto mlu
vil.“ Poněvadž však dle Marka 2 14—22) a dle Lukáše

(5, 27—89) Pan Ježíš dříve govo al Matouše než uzdravilposedlé erasenské a vzkřísil ceru Jairovu, jest na jevě,
že buď íatouš neb Marek a Lukáš ne udávají děje ty

v tom postugu, ve kterém po sobě se u ály. Kdo z nichuchýlil se o ostupu toho, nelze síce říci s určitostí; po
něvadž však latouš, jak již řečeno, uchýlil se s hledem
k účelu svému častěji od postupu časového či chronologi

ckého, East pravděpodobno, že to učinil také přidějích pravě
řečenýc a že tedy děje ty udál se po sobě vtom Eostupu,ve kterém je podávají Marek a ukaš. Tomu-lí ta , nepo
chází náměstka toto ve větě „když toto mluvil“ (Mat. 9.
18) od Matouše samého, nýbrž buď od řeckého překladatele
jeho neb od některého z prvních opisovatelů.

21—24. víz Mat. 9, 18—19.
25 Dle odvrženého evangelia Níkodemova žena ta jme—

novala se eroníka a pocházela z města Paneas, později
Caesarea Filippova zvaného.

27. Přišla od za du z ost 'chavosti a z obavy, aby ne
byl í řistup zabráněn, nebo podle zákona (3. Mojž. 16.
25) v a za levitíckv nečistou pokládána žena, která trpěla
krvotokcm. .

80. t. j. hned věděl svojí vševědoucnosti. že božska moc
jeho působila vně, totiž uzdravení oné ženy. Chtěje však,
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nm ihned sám v sobě, že moc z něho vyšla, obrátil
se k zástupu & pravil: Kdo se dotekl roucha mého?
31. I řekli mu jeho učeníci: Vidíš, že zástup tlačí se
na tebe, a pravíš: Kdo se mě dotekl? 32. Ale on hleděl
kolem, aby Spatřil tu, která to učinila. 33. Žena pak
vědouc, co se jí událo, s bázní a třesením přistoupila
a padši řed nim, pověděla mu plnou pravdu. 34.
A on ře ji: Dcero, Vira tvá tě uzdravila, 'di v po
koji a buď zdráva od neduhu svého. 35. dyž ještě

mluvil, přišli od představeného synaňogy a řekli:Dcera tva zemřela; proč ještě trmácíš istra? 36. Je
žíš však uslyšev ta slova, pravil k představenému:
Neboj se, toliko věř. 37. A nenechal nikoho jíti za
sebou leč jedině Petra, Jakuba a jeho bratra Jana.
38.1 řišli do domu představeného synagog , a tu
postře [ hluk a lidi, kteří plakali a kvileli ve ice, 39.
a vešed řekl jim: Proč hlučíte a láčete? Divka ne
umřela, nýbrž spi. 40. I posmívai se mu. On však

vypustiv všecky, pojal dívčina otce i matku a t , kteříbyi s nim, a vešel tam, kde divka ležela. 41. vzav
divku za ruku, řekl ji: Talitha, kúmi, to jest v pře
kladě: Dívko, (tobě pravím), vstaň. 42. A hned vstala
dívka a chodila; byloí jí dvanácte roků. I žasli a di—
vili se velice. 43. A řikázal jim přísně, aby nikdo
o tom nezvěděl; a ře , aby jí dali jisti.

aby žena nemyslíla, že byla uzdravena bez jeho vědomi,
jakož i aby vyznala viru svou veřejně jiným za příklad, a
aby i zázrak jeho vyšel na jevo k' utvrzeni viry a důvěry
Jairovy obrátil se a tázal se, kdo se ho dotekl, totiž
úmyslně. .

31. Apoštolé pravili to s udívenim; neboť nevědouce, co
se stalo nemohli pochopiti Kristovu otazku, ježto v tlače
nici mphli se ho dotknouti a za'isté dotekli mnozi nahodile.

34. Zeniuě víře přičítá (podo ně jako ivjiných případech)
to, co sám učinil svo'i všemohoucností, & to proto, poně
vadž vira byla podmiu ou, pod kterou 'í uzdravil zázračně,
& oněvadž chtěl také jine, imenovit iJaira, k víře po—
vz uditi neb v ni utvrditi.

36—48. viz Mat. 9, 23—26.
48. Prozatím (pokud by Ježíš se nevzdálil) měli mlčeti

o tom, aby lid uslyše o tom nepoddal se nepravym nadějím
ve vykupitele časného a nezpůsobil nějakých nepokojů
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KAPITOLA 6.

Pán Ježiš v Nazaretě, v. 1—6.

1. A vyšed odtud, odebral se do své otčin , a uče
nici jeho šli za ním. 2. Když ak nastala so ota., po
čal učiti v synagoze, & mnou slyšice to, žasli nad
učením jeho a pravili: Odkud má tento všecky ty
věci? A jaká to moudrost, která mu jest dána, a ta
kové divy, které se dějí rukama jeho? 3. Neni-liž to
tesař, syn Marie a bratr Jakubův & Josefův & Judův
& imonův? A nejsou-liž také sestry jeho zde u nás?
I horšili se na něm. 4. Ježiš pak řekl jim: Neni pro
rok beze cti leč ve své otčině & ve svém příbuzenstvu
& ve svém domě. 5. A nemohl tam učiniti žádného
divu, leč že uzdravil několik nemocných, vloživ na ně
ruce své. 6. I divil se jejich nevěře. A obcházel okolní
města uče.

Prvni rozeslání apoštolů, v. 7—18.
7. I povolal k sobě dvanáete (apoštolů) a počal je

vysílati dva a dva; i dal jim moc nad duchy nečistymi
8. a řikázal jim, aby nebrali na cestu ničeho, leč to
tiko ůl: ne mošny, ne chleba, ani peněz do opasků,
9. ale aby si obuli sandály a neoblékali dvou sukni.

v úmšslu učiniti jej králem. Ovšem na dlouho nedal se
Zá?í-al) zamlčeti již proto, poněvadž bylo upuštěno odpon u.

6. 1—6 viz Mat. 18, ()%—58.
4. Výrok tento jest příslovim, kterym se vyjadřuje pravda

zkušenosti stvrzená, že prorok nikde nebývá v takové ne
vážnosti, v jaké bývá u svých rodákhv a u těch, 8 nimiž
žil v poměru přátelském před svým vystoupením jako pro
rok; nijak tedy nedotýká se osob určitých; zejmena není
jimi vyslovena stížnost také do přibuznílch, a jestli přece,rozhodně ne stížnost do všech přibuznýc .

5. Nemohl učiniti leč jen několik divů na nemocných, a
to nikoli proto, že by se mu bylo nedostávalo k tomu moci,

nýbrž že 30 vůli Boži neměl je konati na těch, kteří tohonebyli ho ni. Nazaretšti však ukázali se neliodnými svojineverou. 
7—12. Viz Mat. 10, 1—15. Luk. 9, 1—6.
8. viz Mat. 10, 9—10. sandály byly podešvy, které se při

vazovaly řemínky k nohám.
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10. A řekl jim: Kdekolí vejdete do domu, tam zů
staňte, dokavad nevyjdete odtamtud. 11. A kdokoli
vás nepříjmou ani vás neposlechnou, odtud vycháze
jíce setřete prach s nohou svých na svědectví jim.
12. I vyšli & kázali, ab. čínilí pokání; 13. také vy

mítali mnoho duchů zaÍ1Ch & mazali olejem mnohonemocných a uzdravov ' je.
Herodovo mínění o Kristu Pánu. Smrt Jana Křtitele, v. 14—29.

14. I uslyšel (o tom) král Herodes (nebot proslulým
stalo se jméno jeho) a řekl: Jan Křtitel vstal z mrtvých,
a proto moe divotvorná působí v něm. 15. Jiní však

ravílí: Eliáš je to. A 'íní říkali: Jest to prorok, jako—
jeden z proroků. 16. slyšev to Herodes pravil: Jan,
jehož jsem dal stíti, ten vstal z mrtvých.

17. Herodes ten totiž dal Jana zatknouti a vsadití'
do žaláře pro Herodíadu, manželku bratra svého Fi

lip? poněvadž ji pojal za manželku. 18. Nebot Janní aval Herodovi: Není dovoleno tobě míti manželku
bratra tvého. 19. I-lerodias pak nevražila na něho a.
chtěla jej usmrtiti, ale nemohla, 20. nebot Herodes bál
se Jana, věda, že to jest muž spravedlivý & svatý;
i chránil ho a mnoho činil vvslechnuv jej, a rád ho
poslouchal. 21. Přišel však den příhodný: Herodes
učinil v den svých narozenin hostinu s 'm velmožům
& plukovníkům i předním mužům aílejským. 22.
Když pak (tam) vešla dcera pravě té erodiady & tan-
cila & se zalíbila Herodovi 1 těm, kteří s ním stolo—

10. viz Mat. 10, 11
11. viz Mat. 10, 14.
18. Mazalí olej em; mazání to neb 'lo ani svátostným

(jakým jest poslední pomazání nemocnýc , ani obyčejným
prostředkem uzdravovacim, n hrž bylo znamením uzdravo
vaci moci, která byla apoštol ln udělena, &spolu předobra
zem svátostí „osledního pomazání.

14—16. víz lat. I4, I—2. Luk. 9, 7—9. Heroda nazývá.
králem, ač byl pouze tetra chou, poněvadž panovníci vý
chodm )od tím jménem v Římě vystupovali.

14. . meno jeho totiž Krista Ježíše, jehož jménem
apoštolé zázračně uzdravovalí.

81.153)jako jeden z proroků, t. j. jako jiní proroci (dODYare .
17—29. víz Mat. 14, 8—12.



176 Marek 6, 23—33.

valí, král řekl dívce: Požádej mě, zač chceš, a dám
tobě. 23. A přisáhl jí: Začkolí požádáš, dám tobě, b (
to byla polovice meho království. 24. Ona pak Výš a
a řekla matce své: Zač mám žádati? A ta řekla: Za
hlavu Jana Křtitele. 25. I vrátila se hned s chvátáním
ke králi a prosila ho řkouc: Chci, abys mi dal ihned
na míse hlavu Jana Křtitele. 26. I zarmoutil se král;
pro řisahu však a pro ty, kteří s ním stolovalí, ne
chtě ji oslyšeti, 27. ale poslav vojína tělesné stráže,
rozkázal přinésti hlavu jeho na míse. I stal jej v ža
láři 28. a přinesl hlavu jeho a dal ji dívce, a dívka
dala ji matce své. 29. Uslyševše to učenící jeho, přišli
a vzali tělo jeho a pochovali je v hrobě.

Návrat apoštolův a nasycení pěti tisíc mužů, v. 80—46.
30. Isešli se apoštolé k Ježíšovi a pověděli mu

všecko, co byli činili a čemu učili. 81. On pak řekl
jím: Pojdte v soukromí na místo usté a odpočiňte
si trochu. Bylo zajisté mnoho těch), kteří řícházelí
a odcházeli, a oni neměli ani kdy se najísti. 3 . I vstou

Šgílina loď a odebrali se na místo pusté v soukromí.. Ale (lidé) viděli je odcházeti a mnozí poznali (to);
i sběhlí se tam pěšky ze všech měst a přišli dříve než

d. Od 6, 29—9, 87. vyličuje, kterak Pán Ježiš novými za—
zraky & dalším oučovanim utvrzoval apoštoly ve víře a
vůbec svou bois ou přirozenost projevoval, a to

a) kterak božskou moc i přirozenost svou projevoval tu
zázračným nas cením zástupu, tam jinými divy (6, 82—56).

80—32.Byly tehdy již na blízku židovske velikonoce
(třetí to za veře'ného života Kristova), a zástupové ubiralí
se 'íž do Jerusa ema na svátky. A z těch mnozi uslyševše,
že _ežiš jest v Kafarnau, zacházeli si k němu, aby ho ví—
dělí a. si všelí, a to v takovém množství a tak často j ední
po druh ch, že Ježíš ani apoštolů, kteří se rávě vrátili
z prvního svého oslání a unavení byli, nem li času ani
na'ístí se. Proto án Ježíš chtě'e dáti i a oštolům alespoň
nějakou chvili k odpočinku i vy nouti se erodovi (Luk. 9
9—10, přeplavil se s nimi na místo pusté či neobvdlene
neda eko Bethsaidý Juliadý.

1312—46.viz Mat. I4, I3—2l. též Luk. 9, 10—17. Jan. 6,1— 3.
88. oznali to, totiž ze směru, kterým se loď brala, po—

znali, am se Ježíš & apoštolé plavíli.



oni. 34. A Ježíš vyšed uzřel zástup veliký a pojal lí
tost nad nimi, že byli jako ovce bez pastýře, a počal
je učiti mnohým věcem. 85. A když již den se na
chýlil, učeníci jeho přistoupivše řekli jemu: Pusté jest
misto toto & den již se naklonil; 36. rozpusť je, ať
odejdou do okolních dvorů a vesnic a nakoupí si po

krmů k jídlu. 37. On však odpověděv řekl jším: Dejtevy jim jisti. I řekli 'emu: Máme-liž jíti & ou iti za
dvě stě denárů chleb v a dáti jim? 38. A on ře jim:
Kolik chlebů máte? Jděte &vizte. A když zvěděli, řekli:
Pět a dvě ryby. 39. I přikázal jim, aby rozsadili všecky

se skupinách na zelenou trávu. 40. A posadili se v řa
ách po stu & io padesáti. 41. A vzav ět chlebů i dvěryby, pohleděl nebi a požehnav ro ámal chleby a

dával učenikům svým, aby je kladli před ně; také
dvě rvbv rozdělil mezi všecky. 42. I jedli všickni a
nasvtili se. 43. A sebrali zbytky, dvanáct košů plných
drobtů i z ryb. 44. Bylo pak těch, kteří jedli, pět tisíc
mužů. 45. A hned přinutil učeniky své, aby vstoupili
na lodičku a plavili se napřed na druhou stranu k Bet
saidě, až by rozpustil zástup. 46. A rozpustiv je, odešel
na horu, aby se pomodlil.
Ježiš kráčí pojezeru, potom uzdravuje různé nemocné, v. 47—56.

47. A když nastal večer, byla loď uprostřed moře,
a on sám na zemi. 48. I viděl je, ani se plaví s těž
kostí, (nebot vítr byl jim protivn '). a při čtvrtém bdění
nočním přišel k nim jda po mo i, a chtěl je minouti.
49. Ale oni spatřivše ho, an jde o moři, domnívali
se, že to jest strašidlo, i vzkřikli, go. nebot všickni ho

viděli &(poděsili se. A ihned promluvil k nim a řekl'im: Bu te dobré mysli, jáť jsem to, nebojte se. 51.
vstoupil k nim na loď, a utišil se vítr. A mnohem více

děsili se & žasli u sebe, 52. nebo! nepovážili o chle
bích; byloť zajisté srdce jejich zaslepeno.

47—56. viz Mat. 14, 24—36. Jan. 6, 16—21.
47. uprostřed moře jest zde míněno v sm slu širším

.. znamena ouze „v moři“ či „v jezeru“, nehlet ic k tomu,
jak daleko vli od břehu.

62. t. j. nepovážili náležitě ze zázračného nasycení pěti
tisíc mužů, že Pán Ježiš má moc božskou &jako Pán pří

Nový Zákon. l. 12
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53. A přeplavivše se přišli do země Genezaretské &
přistáli. 54. A když vyšli z lodi, (lidé) hned jej po—
znali; 55. i proběhli celou tu krajinu, a počali na ložích
nositi nemocné, kde slvšeli, že jest. 56. A kdekoli
vcházel do vesnic neb do dvorů neb do měst. kladli
nemoc-né na ulice & prosili ho, aby směli dotknouti se
alespoň třepení roucha jeho; a všickni, kteří se ho
dotekli, byli uzdravení.

KAPITOLA ?.

Pán Ježíš kára převrácené stanovy zákonikův a taríseů,
7, 1—23.

1. I sešli se k němu fariseové a někteří ze zákoníku
přišedše “z Jerusalcma. 2. A když uzřeli některé z uče
níků jeho, ani jedi chleby rukama obecnyma, to jest
neumyt ma, baněli je. 3. Fariseové totiž, a židé vůbec,
nejedí, eč si umyjí častěji ruce, držice se podání star
ších; 4. a když přijdou z trhu, nejedí, leč se dříve
vykoupají. A jest mnoho jiných věci, které byly jim
podány, aby je zachovávali: umývání koíliků &džbá
nův i měděmc a loži. 5. I tázali se ho fariseové &zá

rody může právě tak snadno choditi go vodě a účinně přikazovatí větru i moři, jako mohl pě ' chleby a dvěma ry
bami nasytiti veliky zástup lidi.

p') Od 7, 1—8, 80. poučuje, kterak Pán Ježiš vyvrátiv ne
místnou výtku fariseů, že apoštolé jedi rukama neum *tyma,
a učiniv nové zázraky, varoval apoštoly před neprav mi zá

sadami farisejskými &přivedl je, zejména Petra, znenáhlak tomu, že jasně poznai i vyznali jeho důstojnost.
7, 1—13. viz Mat. 15, 1—9.
4. Dle 8. Mojž. 16 11. poskvrnil se leviticky či v příčině

bohoslužebné ten, kdo se dotekl osoby neb věci leviticky
nečisté. Aby se očistil, měl si umytí ruce. Poněvadž však
takové poskvrnění mohl si přivoditi israelita nahodileane
vědomky, umyvali si moc i před jidlem, aby, byli—li snad
poskvrnění, neposkvrnili take pokrmů, i po jídle, aby
očistíli se, jestliže snad při jídle dotekli se oknnu neči—
stého a tim se levíticky oskvrníli. S počátku inili to samo—
volně, později však byo to od zákoníku přísně příkazovano.
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koníci: Proč učenící tvoji nezachovavají podání star
ších, ale jedí chléb rukama obecnýma? 6. On však
řekl jim: Dobře prorokoval Isaiáš o vás pokrytcich,
jakož sáno jest: „Lid tento ctí mě ústy, ale srdce
jejich galeko jest ode mne! 7. Nadarmo však mě ctí,
učíce naukám & stanovám lidským“ 8. Neboť opu
stivše přikázání Boží, držíte se podání lidského, umý
vání džbánův a koníkův; a mnoho jiných věcí po
dobných těmto činíte. 9. I řekl jim: Pěkně rušíte při
kázání Boží. abyste zachovali podání svoje. 10. Nebo!
Mojžíš pravil: „Cti otce svého a matku svou“ &: „Kdo
zlořečí otci neb matce, smrtí at mnie“. 11. Vy však
pravilo: „Řekne-li kdo otci neb matce: Korban, to
jest, darem jest to, z čeho bys mohl míti ode mne
prospěch“ — 12. a již nedopouštíte mu, aby co činil
pro otce svého neb matku svou, 13. rušíce slovo Boží
podáním svým, jemuž jste učili; a. podobných věcí
takových činíte mnoho.

14. A svolav k sobě opět zástup, pravil jim: Slyšte
mě všickni a rozumějte. 15. Nic nevcházi zvenčí do
člověka., co by jej mohlo poskvmiti, ale to, co vy
chází z člověka, to jest, co poskvrňuje člověka. 16.
Má-li kdo uši k slyšení, slyš.

17. k když vešel do domu od zástupu, tázali se ho
nčcníci jeho o té prů ovědi. 18. I řekl jim: Tak-liž
i vy jste nechá avi? Tenahlížíte-li, že žádná věc, jež
zvenčí vchází o člověka, nemůže ho poskvrnítí, 19.
poněvadž nevchází do jeho srdce, n 'brž do břicha jde
a vychází do stoky, vyčištujíc vše iké pokrmy? 20.
Pravil pak: Co z člověka vychází, to )oskvrňnjc člo
věka. 21. Neboť z nitra, ze srdce lids ((.—hovycházejí
zlé___m\_'šlenky,cizoložství, smilství, vraždy, 22. krádeže,
lakomství. nešlechctnosti, lest. nestydatosti, oko zlé, rou

hání, pýcha, Eošctilost. 23. Všecky tyto věci vycházejíz nitra & pos vrňuji člověka.

11. Věta „Řekne-li kdo... ode mne prospěch“ není do
končena. Do Initi jest závěrek na takto: Řekne-li kdo otci
neb matce: orban..., není povinen ctíti (podporovati)otce sveho neb matku svou.

7, 14 23. viz Mat. 15, 10—20. (v. 15. viz Mat. 15, u.; v.
18—23. Mat. 15, 17—20.).

12'
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Uzdravení dívky kananejské a hluchončmého, 7, 24—87.
24. A vstav odtud, odešel do končin Tyrských a Si

donských; a vešed do domu nechtěl, aby se kdo o tom
dověděl. Ale nemohl se utajiti; 25. neboť byla uslyšela
o něm ihned žena, jejíž dcera měla ducha nečistého.
a vešcdši padla k nohám jeho. 26. Byla pak to žena
pohanka, rodem Syrofoiničanka; i prosila ho, aby vy
vrhl ducha zlého z dcery její. 27. A on ji řekl: Nechci.
at prve nasytí se dítky; neboť není dobře vziti chléb
dítek a dáti psíkům. 28. Ale ona odpověděla a řekla
jemu: Ovšem, Pane, neboť i psíci pod stolem jedí
z drobtů dítek. 29. Tu řekl jí: Pro tuto řeč jdi: duch

zlý vyšel z dcery tvé. 30. I odešla do svého domu a
nalšeza dívku, ana leží na loži a že duch zlý byl z nivy'e.

31. A vyšed zase z končin Tyrskych, přišel skrze
Sidon k moři Galilejskému prostředkem končin desíti—
městskych. 32. I přivedli mu hluchoněmého & prosili
ho, aby vložil na něj ruku. 33. A on pojav jej od za
stupu v soukromí, vložil prsty své v uši jeho a plivnuv
dotekl se jazyka jeho, 84. a pohlédnd'v k nebi, vzdechl

24-—-. . Viz Mat. 15, 21—28.
26. ena ta byla Foíničanka. Sv. Marek nazývá ji Syro—

foiničankou, poněvadž Foinikie (Fénicie), z níž ocházela,
přiléhala a tehdy přivtčlena byla k Syrii. (Byla tež Foinikie
africká, Libofoinikia či Punsko v severní Africe.) Sv. Matouš_
naz 'rvá ji ženou kanancjskou, poněvadž Foiničané pocházeli
od anaanitů.

27—29. viz Mat. 15, 26—28. _ , ,
82. Prosili tak, poněvadž věděli, že Pán Ježiš vzkladamm

rukou mnoho 'inych nemocných uzdravil. _
83—34.Pro Pan Ježíš odvedl hluchoněmeho stranou od

zástupu, není 'isto, nejspíše proto, že chtěl, aby do cm,
který by zázra způsobil v něm i v apoštohch, nebyl ničim
seslabován a oni tím spíše povznesli se od věci pozemských
k věcem vyšším, nebeským. — Prsty _svevložil _vuší jeho,

Elivnul t. j. naslinil si prst podobně, jako_se děje nym _přrřtu, a dotekl se jazyka jeho, aby symbolickými kony temi
vzbudil \; něm důvěru a připravil jej na milost uzdraveni.

34. Pohlédl k nebi, vtiché totiž modlitbě,jednak aby
upozornil na shodu vůle své s vůli Otcovou, jednakiiby
nas poučil, že při modlitbě mame mysl svou ovznaseti
k Bohu a že všeliký dar dobrýpocházíod Boha. zdechl,
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a řekl jemu: Efeta, to jest: Otevři se. 35. A hned ote
vřely se uši jeho a rozvázal se svazek jazyka jeho,
i mluvil správně. 36. A přikázal jim, aby nikomu o tom
neříkali. Ale čím více jim řikazoval, tím více to roz—
hlašovali. 37. I divili se na míru řkouce: Dobře uči
nil všecky věci; i hluchým dává slyšeti & němým
mluviti.

KAPITOLA 8.

Nasycení čtyř tisíc mužů, v. 1—9.
1. V těch dnech byl s nim opět zástup velik , a po—

něvadž neměli, co by 'edli, (Ježíš) svolav k so ě uče
níky své řekl jim: 2. „itost mam nad zástupem, nebot
hle, již'tři dni trvají se mnou a nemají, co by icdli;
3. a rozpustim—lije laěné do jejich domů, zem li na
cestě, nebot někteří z nich přišli z daleka. 4. I odpo
věděli mu učenici jeho: ()dkud bude kdo moci na
s titi je chleby zde na poušti? 5. Tu otázal se jich:

olik chlcbů máte? Oni pak řekli: Sedm. 6. I rozka—
zal zástupu. aby se rozložili na zemi. A vzav sedm
chlcbův & uěiniv diky, rozlámal je a dal učcnikům
sv'm, aby je předkládali. I předložili je zástupu. 7.
Ta é měli několik rybiček. [ požehnal je a řekl, aby
je také přcdkládali. 8. A oni jedli a nasytili se, a se
brali pozůstalé drobty, sedm košů. 9. Bylo pak těch,
kteří jedli, asi čtyři tisíce. I rozpustil je.
Ježiš odmítá. žádost fariseův &varuje před jejich učením,

v. 10—21.

10. A vstoupiv hned na loď s učeniky svými, přišel
do krajiny dalmanutské. 11. A tu vyšli l'ariseové a po

ah projevil soustrast s hluchoněmým a s lidskou bídouvu ec.
86. Přikázal jim, totiž člověku uzdravenému a těm, kteří

ho byli přivedli. O tom, proč jim to přikázal, srovnej Mat.
8, 4. str. 43. pozn. 4.

87. Divili se, totiž všíckni ti, kteří se o tom dověděli, jme—
novítě onen zástup lidí, od něhož Pán Ježiš hluchoněmého
odvedl & k němuž se on uzdraven zajisté navrátil.

&, 1—9. Viz Mat. 15, 52—39.
10—13. viz Mat. Ió. 39—46, I—4.
10. Krajina dalmanutská byla pravděpodobně na západ

ním břehu jezera Geucsaretského.—lt. Anameni s nebo..
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ěali se s ním příti, žádajíce od něho znamení s nebe.
aby ho pokoušeli. 12. Ale on vzdvchnuv ve svém
duchu pravil: Proč žádá pokolení toto znameni? Amen
pravím vám: Nebude dáno znameni pokolení tomuto.
13. A nechav jich vstoupil zase na loď a plavil se na
druhou stranu.

14. Zapomenuli však vzíti si chleb á'neměli s sebou
na lodi leč jeden chléb. 15. A při azoval jím řka:
Hleďte a varujte se kvasu farisejského a kvasu Hero—
dova. 16. I uvažovali mezi sebou řkouce: To proto, že
nemáme chlebů. 17. A Ježíš poznav to, řekl jim:
uvažujete, že nemáte chlebů? Ještě-liž nechápete ani
nerozumíte? Ještě-liž máte zaslepeno srdce své? 18.
Majíce oči, nevidíte-li? A majiee uši neslyšíte-li? 19.
A nepamatujete-Už se na to, když jsem rozlámal pět
chlebů mezi pět tisíc, kolik košů pln'ch drobtů jste
sebrali? Řkou jemu: Dvanáct. 20. A k vž sedm chlebů
mezi čtyři tisíce, kolik košíků drobtů jste sebrali?
A řkou jemu: Sedm. 21. I řekl jim: Kterak ještě ne—
rozumíte?
Pán Ježíš uzdravuje slepce. Petr vyznává Krista, v. 22—30.

22. l přišli do Betsaidý; a přivedli k němu slepce

t. j. zázračný z ev na obloze neb v ovzduší, kterým by do
kázal, že jest ýku itelem zaslíbeným.

12. Vzdychnul bo esti nad je'ích zlobou. Žádosti jejichnevyhověl, poněvadž již tolik zazrakův učinil, že moh i po
znati v něm Výkupítele, jakož i proto, že se tázali s úmy
slem zlým. Dle Mat. :e, 4. slíbil jim však znameniJonáše,
poukázav tak na svou smrt a své vzkříšení; sv. Marek však
pomlčel o tom, zajisté proto, poněvadž chtěl pouze na to
upozorniti své čtenáře, že Pán Ježíš zlovolný úmysl fariseů
poznal &proto odmitl, snad i proto, že výpověď Páněozna
mení Jonášově nebyla pohanokřesťanským čtenářům jeho
dosti srozumitelná.

14—21. viz Mat. 16, 5—12. ,
15. Kvasem farísejským rozumí převrácené zásady íari

sejské, kvasem Herodovým pak volne a nepravé zásady
sadducejské, jimž i Herodes Antipas hověl.

22. Munizajisté Betsaidu Julias, která byla na východním
břehu Jordánu při vtoku jeho do jezera Genesaretského.
Tehdy byla sice 'iž městem, bvvši od tetrarchy Filipa zvět
šena a ke cti JJualiadý, dcery císaře Augusta, nazvána
.Julias; ale lid nazýval ji zajisté ještě potom nějaký čas po
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& prosili ho, aby se ho dotekl. 22). A on ujav slepec—.
za ruku, vyvedl jej ven z městečka a plivnuv na oči
jeho, vložil na ně' ruce své a tázal se ho, zdali co
vidí. 24.1 ohlé vzhůru a řekl: Vidím lidi jako
stromy cho iti. 25. Na to vložil opět ruce na jeho oči.

gsprohlédl a byl uzdraven, tak že viděl všecko jasně.. A poslal jej domů řka: Jdi do domu svého, a ve
jdeš-li do městečka, nikomu o tom nepovídej.

27. I vyšel Ježiš a učenici jeho do městeček Cae
sareje Filippovy & na cestě tázal se učeníků svých řka
jim: Kým mě praví býti lidé? 28. Oni pak odpověděli
jemu řkouce: Janem Křtitelem, a jiní Eliášem, 'ini pak,
že (jsi) jedním z proroků. 29. Tu řekl jim: jly však
kým mě býti pravíte? A Petr odpověděv řekl jemu:

Říši Kristus. 30. I přikázal jim přísně, aby toho ne' o něm nikomu.

Pán Ježiš předpovídá své utrpení a ukazuje na potřebu pře
“ máhati se, v. 81—39.

31._I počal je učiti, že Syn člověka musí mnoho
trpěti a zavržen býti od starších a velekněži i záko

z ůsobu starém (městečkem, Betsaidou) a po něm i svatý
tt arek. Někteří však mystice, že Dalmanutha bvl na vý
chodním břehu Jordánu, rozumějí _Betsaidu zapadojordán—
skou, z níž pocházel sv. Petr. na;

23. Vvvedl jej z města a_plivnul mu do očí, t. j.
nasliniv si prst dotekl se oči jeho zajisté za týmž učelem,
za kšgrým podobně učinil sh uchoněmým (VIZpoznam. k7,33.—

24. Viděl sice lidi, ale nejasně, takže nepostřehoval jed
notlivých údů, podobně jako když člověkvidavdálce stromy,
postřehuje sice ředmčty do výše čnčjíci, ale nerozeznzivá

É'ich větvi. — ako dosud ve své orozřetelnosti nevyhovujeh vždy proshám člověka najednou, i když ho vyslyšeti
chce, nýbrž znenáhla, tak i Pán Ježiš ne najednou, nýbrž
znenáhla uzdravil slepce, aby vzbudil \: něm tím větší tužbu
po uzdravení i viru, že ho uzdraví, a přiměl ho, aby si tím
více vážil obdrženého dobrodiní. 

27—30.viz Mat. l6, I3- 20. Luk. 9, 18—21.
29. Ty jsi Kristus, t. j. tv jsi zaslíbený Vykupitel. Dle Mat.

16, 16. přidal ještě slova: Syn Boha živého.
7! Od 8. 81—9, 49. vyličuje, kterak Pán Ježíš předpově—

děv svoji smrt a z mrtvých vstáni své a ukázav nutnost
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níkův a býti usmrcen apo třech dnech vstáti z mrtvých.
32. A mluvil-ta slova zjevně. I pojal ho Petr stranou

& počal mu domlouvati. 33. Ale on obrátiv se a Eo—hleděv na své učeníky, přísně přikázal Petrovi, ř &:
Jdi mi s oči, satane, nebot nemáš na zřeteli věci Bo
žích, nýbrž věci lidské.

34. A přivolav k sobě zástup iučeníky své, řekl
jim: Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám &
vezmi kříž svůj a následuj mne. 85. Nebot kdo by
chtěl život svůj zachovati, ztratí jej; kdo by však
ztratil život svůj pro mne a ro evangelium, zachová
jej. 36. Neboť co prospěje č ověku, byt celý svět zí
skal, na duši však škodu trpěl? 37. Aneb jakou dá
člověk výměnu za duši svou? 38. Neboťkdo se bude
styděti za mne a za slova má v tomto pokolení cizo
ložném & hříšném, za toho bude se styděti také Syn
člověka, když řijde v slávě Otce svého s anděly sva—
tými. 39. A ře [ jim: Amen pravím vám: Jsou tu
někteří mezi přitomn'mi, kteří neokusi smrti, až uzři
království Boží přiehazeti v moci.

KAPITOLA 9.

I'lroměnění Páně. Uzdravení posedlého chlapce, v. 1—28.

1. A po šesti dnech Ježíš pojal Petra a Jakuba a
Jana a vedl je samotné na horu vysokou v soukromí

toho, aby také vyznavači jeho b 'li hotovi snášeti ro něho
kříž a utrpení, chtějí-lí s nim mlti účast vjeho os avě, ne
jen utvrzoval a povzbuzoval je tu slavným proměněnim
svým, tam vymitnutim ďábla a poučením, že v nedostatku

víry byla příčina, Šin—očnemohli vvmítnout jej sami, nýbrži po nové předpov dí svého umučení a vzkříseni nabádal je
ku pokoře a k tomu, by varovali se pohoršení.

81—33. víz Mat. 16, zel—23.
34—39. víz M at. IB, 24—28. Luk. 9, 23—27.
85. viz Mat. 10, 89.
88. Za toho bude se styděti, t. j. neuzná ho za

svého učeuíka & na věky zavrhne.
39. t. j. dožijí se té doby, kdy církev má bude již pevně

založena a mocí silnou rozšířena Pan Ježiš praví to, aby
naději v šťastný výsledek povzbudil apoštoly, by bez strachu
a bez ostyehu jej i učení jeho vyznávali a hlásali.

1—9. viz Mat. I?, I—9. Luk. 9, 28—36.
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_aproměnil se před nimi. 2. lbyla učiněna roucha
jeho běloskvoucí velmi jako sníh, jakých (žádny) bělič
na zemi vybiliti nemůže. 3. A ukázal se 'im Eliáš
s Mojžíšem a mluvili s Ježíšem. 4. I promluvil Petr
a řekl Ježíšovi: Mistře,dobré jest nám zde byti; iudě
lejme tři stánky, tobě jeden a Mojžíšovi jeden a Eliá
Šovi jeden. 5. Nevěděli zajisté, co mluví, nebot byli
hrůzou jati. 6. Ipovstál oblak a zastiňoval je, a z oblaku
přišel hlas řkoucí: Tento jcst Syn můj mily, toho o
slouchejte. 7. A náhle rozhlédnuvše se kolem nevi ěli
nikoho, leč samého Ježíše u sebe.

8. A když scstupovali s hory, přikázal jim, aby ne
povidali nikomu o tom, co byli viděli, leč až Syn člo
věka vstane z mrtvých. 9. I podrželi slovo to u sebe,
ač se ptali mezi sebou, co by to znamenalo: „Až vstane
z mrtv"ch“. 10. A otázali se ho řkoucc: Proč tedy ří
kají zá (oníci, že prve má přijíti Eliáš? 11. On pak
odpověděv řekl jim: Eliáš přijde prve a napraví všecko.
A kterak jest psáno o Synu člověka, že má mnoho tr čti
& opovržen byti? 12. Ale pravím vám, že přišel i li iáě
a učinili mu, cokoli chtěli, jakož psáno jest o něm.

9. podrželi slovo to (rozkaz Páně) u sebe, t. ]. za—
chovali rozkaz Páně, nepověděli nikomu o jeho proměněni
se, dokavad nevstal z mrtvých.

10—12. viz Mat. 17, 10—18. Pán Ježíš potvrzuje, že fari
seové uěi správně, když na základě proroctví Malachiášova

(4, 6—6) tvrdí, že před Příchodem Vykupitelovym Eliáš vystoupí a. všecko náprav , ukazuje však, že se myli, když
ono proroctví vztahu'í v liternim smyslu jeho ku prvnimu,

nikoli, jak mají, e druhému jeho příchodu (k_souduw.
činí to tak, že otázkou, na kterou čeká odpověd za )ornou,
upozorňuje apoštoly na to, že, vykládá-li se Malec íiášovo
proroctví v litcrnim smyslu jeho o prvním příchodě Vyku
pitelově na svět, nelze je srovnati s oněmi výpověďmi pro

rockými, dle nichž Kristus má trpěti &usmrcen P?i'vfueovšem že srovnává se s nimi zcela dobře, vyklar a-li _se
v literním smyslu svém o druhém jeho přichodě, o )rvnun
pak pouze ve smyslu duchovním, potud totiž, pokud „našem
nerozumí se Eliáš sám ve vlastní osobě, nýbrž Jan lxí—tdel
jakožto ten, jenž vystoupil v duchu a moci Eliášově. A do
dává, že v tomto duchovním smyslu přišel 'íž (nejen Vy
kupitel, nýbrž i Eliáš, totiž v osobě Jana řtitele.
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13. A přišed ke svým učeníkům, uzřcl zástup velik'
kolem nich a zákoníky, ani se hádají s nimi. 14. A hne
veškeren lid spatřiv Ježíše užasl a polekal se, &běžice
k němu vítali ho. 15. [ otázal se jich: Oč se hádáte
mezi sebou? 16. A jeden ze zástupu odpověděl: Mistře,
přivedl jsem k tobě syna svého, kterýž má ducha ně—
mého, 17. a ten, kdekoliv jej ucho í, trhá jim, a on
sliní a skřípe zuby a schne. Iře ljsem učenikům
tvš'm. abi,r jej vymitli, ale nemohli. 18. On pak odpovi aje jim řekl: Pokolení nevěřící, dokavad mám b ti
s vámi? Dokavad mám vás trpěti? Přiveďte ho e
mně. 19. I přivedli ho. A 'ak duch zlý jej s atřil, ihned
zalomcoval jim; a on pa l na zem a vále se a slinil.
.30. I otázal se otce jeho: Jak dávno jest tomu, co se
.mu to stalo? On pak řekl: Od dětinstvi. 21. A často
vrhl jej i do ohně a do vody, aby ho zahubil. Ale
můžeš-li co, pomoz nám a měj s námi slitování. 32.
Ježiš však řekl jemu: Můžeš-li věí'iti, všecko jest možno
věřicimu. 23. A hned otec toho pacholika zvolav pra—
vil se slzami: Věřim, Pane, omoz nedověře mé. 24.
A tu Ježiš vida, že lid se sbi a, přikázal přísně duchu
nečistému řka jemu: Duchu hluchý a němý, já roz
kazuji tobě, vyjdi z něho a již do něho nevchfizej.
25. I vzkřikl a zalomcovav jim velice, vyšel z něho.
A učiněn jest jako mrtvý, tak že mnozí pravili, že
zemřel. 26. Ale Ježiš vzav jej za ruku, pozdvihl ho,
a on vstal. 27. Když pak vešel do domu, učenici jeho
tázali se v soukromí: Proč nemohli jsme ho mv vy—
mitnoutí? 28. A on řekl jim: Takovýhle rod nemůže
ničím vyjití leč modlitbou a postem.

18—28 viz Mat. IT, I4—20. Luk. 9, 37—48.
18.Pokolení nevěřící. Výtkata týkala se alespoň

pravděpodobně všech přítomných: iapoštolů, kteří pravé
ro nedostatek náležité víry nemohli posedleho uzdraviti,

: otce chlapcova, který sám doznal nedověru svou, i lidu,
který přes všecky zázraky K-istovy klonil se ]: nevěře, a ve
kterem byli i zákoníci hadajice se s apoštoly.

20. Tii/.al se tak nikoli, ze by věci té neznal, nýbrž že
chtěl projevíti svůj soucit, vzbuditi v něm důvěru a n o—
zorněnim na zastaralost nešťastného stavu ehlapcova n á
zatí též na velikost své moci, kterou ho hned na to uzdravil.
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Pán Ježíš předpovídá po druhé svou smrt ivzkříšeni své,
nabádá ku pokoře & varuje před pohoršenim, v. 29—49.
29. A vyšedše odtud šli dále skrze Galileji, a nechtěl,

aby se o tom někdo dověděl. 30. Učil pak učeníky své
a řekl jim: Syn člověka bude vydán v ruce lidské,
a zabíjí ho, a buda zabit třetího dne vstane z mrtvých.
81. Ale oni nerozuměli slovu tomu, báli se však otá
zati se ho.

32. I přišli do Kalamita A když byli v domě, tázal
se jich: O čem jste se na cestě hádali? 83. Oni však

29—91. Srovn. Mat. 17, 21—22. Luk. 9, 44—46.
31. Vz )omínajicc pouze na ona zaslíbení messiánská, dle

nichž Kristus má kralovati na věky, a ne též na ta, dle
nichž měl trpěti a zemříti, nedovedli se svymi představami
o Vykupiteli srovnati Ježíšovu předpověď o své sm'rti. [ my
slili, že mluví obrazně, ale nevěděli, kterak by si měli slova
jeho vyložiti. V tom smyslu praví evangelista, že mu neroz
uměli. Poněvadž však při předešlém oznamení smrti své
(8, 31—89) ostře pokaral Petra, že mu odmlouval, báli se
nyní otázati se ho o tom.

32—36. viz. Mat. 18, 1—5 Luk. 9, 46—48. O tomto při
padě vypravují tři první evangelistě, jeden stručněji, druzl
obšírněji, ale tak, že navzájem se doplňují. S hledem ke
Všem zprávám těm udál se celý případ takto: Již na cestě
do Kal'arnaa napadla apoštoly myšlenka, kdo by z nich byl
větší či přednější (Luk. 9, 46). Podnět k tomu dalo vyzna
menání, jehož se dostalo Petrovi, kd ž mu Pán Ježiš za

slíbil grimát, a Petrovi, Jakubovi i anovi, když před jinými yli vzati na horu- Tábor. Myšlenky své potom sdělili
jeden 3 druh m, a oněvadž se v nich nesrovnávali, vzešla
z toho znená la há ka mezi nimi, ten či onen-li jest před
nější (Mark. 9, 32—33). Když pak přišli do Kalamita, a

tam vstou ili do domu (snad Petrova) otázal se [jich PánJežíš, 0 cm se na cestě hádali; ale oni mlčet, nebo!
se byli hádali otom, kdo by z nich byl větší, a proto
styděli se to pověděti (Mark. 9, 82—88). Když však Pán
Ježiš zaplatil daň chrámovou také za Petra (Itlat. 17, 23—26).
napadla je zase ona myšlenka i přišli proto sami k Panu
Ježíši a změnivše poněkud znění předešlé otazky své, tazali
se: Kdo medle jest větši v království nebeském? (Mat. 115,1.)
A tu Ježiš věda, že řičinou hádky i otazky 'e'ich jest dílem
nepravé ponětí o krá ovstvi messianskěm, dillem ctižádost,
ukázal 'im, co dodává člověku přednosti v království nebe
ském. ravilť: Chce-li kdo býti prvním, bude ze všech po
alednim (Mark. 9, 34). Aby pak tím více znázornil jim pravdu
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mlčeli; nebo! se byli na cestě mezi sebou hádali, kdo
z nich jest větší. 34. I posadil se & povolav dvanácte
řekl jim: Chce-li kdo byti prvním, bude ze všech po
slednim & služebníkem všech. 35. A vzuv pachole.

ostavil je uprostřed nich :1 objav je, řekl jim: 36.
do příjme jedno z takovýchto pacholut ve jménu

mém, mne přijímá, a kdo mne přijme, nepřijímá
mne, nýbrž toho, který mě poslal.

37. I promluvil k němu Jan a řekl: Mistře, viděli
jsme kohosi, jenž s námi nechodí, an ve jménu tvém
vymítá duchy zlé; i bránili jsme mu. 38. Ježíš pak
řekl: Nebraňte mu, nebo! není nikoho, jenž by činil
divy ve jménu mém &mohl snadno zle mluviti o mně.
39. Neboť kdo není roti vám, jest pro vás. 40. Vždy!
nikdo, jenž by vám ul píti číši vody studené ve jménu
mém, protože jste moji učeníci, neztratí odměny své.

41. A kdo by pohoršil jednoho z maličkych těchto,
kteří ve mne věří, tomu bylo by lépe, aby žernov osličí
ovázal se o hrdlo jeho, a on uvržen byl do moře. 42.
A pohoršuje-li tě ruka tvá, utni ji; lépe jest tobě ve—
jíti do životu bezrukému, než abys maje obě ruce
odešel do pekla v oheň neuhasiteln', 43. kde červ
jejich neumírá & oheň nehasne. 44. .Kjestli noha tvá
tě pohoršuje, utni ji; lé e jest ti vejíti do života věč—
ného kulhuvému, než & ys maje obě nohy uvržen byl
do pekla v oheň neuhasitelny, 45. kde červ jejich ne
umírá a oheň nchusne. 46. A jestli oko tvé tě pohor
šuje. vylup je; lépe jest ti 'jednookému vejíti do krá—
lovství Božího, než nb s maje obě oči uvržen byl do
pekelneho ohně, 47. k e červ jejich neumírá. & oheň

tu a. povzbudil je ku pokoře, zavolal pacholátko, postavil
je tak, že stál s nim uprostřed apoštolův, & objnv je řekl:
Amen pravím vám: Neobrátíte—líse & nebudete-lí jako pa
cllnlátka atd. (Mat. 18, 8).

87—40. Srovn. Luk. 9. 49—50.
37.jenž s námi nechodí, t. j. jenž není stálým uče

níkem & průvodcem tvým.
38. t. j., kdo vzývá jméno mé, aby učinil zázrak, & sku—

tečně v jménu mém (mou moci) divy činí. ten má víru ve
mne, jlčsl.mým ctilelem & tak snadno nejí.-vrátí se, aby se
stal mým odpůrcem & mě tupil.

41—44.viz Mat. IB, 6—9, též Mat. 5, 29—30.
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nehasne. 48. Bude! zajisté každý osolcn ohněm a vše
liká obět se osolí. 49. Dobrá věc jest sůl; stane-li se
však sůl neslanou. čím ji osolite? Mějte v sobě sůl a
zachovávejtc pokoj mezi sebou.

KAPITOLA 10.

Nerozlučitelnost stavu manželského, v. 1-12.

1. A vstav odtud šel do končin judských Zajor—
dánskem. I sešli se k němu opět zástupové, & on učil

.

4—8.Pán Ježiš naráží tu na předpis starozákonní (3. Mojž.
2, 18), dle něhož měla se ke každe obětipřidávati sůl ja
kožto znameni či symbol oné moci božske, kterou se stá
vala obět Bohu milou, a odůvodňuje to co byl řekl ve
v. 42. 44. 46. o přemáháni sebe. Pro ašuje totiž, že,

jako každá obět starozákonní, měla-li díti se dle (předpisuatak býti Bohu milou, musila se osoliti, tak i kaž ýčlověk
(dospělý), jenž chce býti Bohu milým a tedy i ujíti věčně
záhubě, musí býti osolen ohněm a soli, t. j. musí býti
očištěn ohněm utrpenii přemáhání sebe a s Bohem spojen
věrou & láskou.

49.Dobrou věcí jest sůl, neboťchrání ředhni
lobou a dodává chuti pokrmům. Kdyby však ztratí asolivou
moc svou stala by se zcela neužitečnou a nebylo by pro
středku, kterým by solivé moci opět nabyla. A tak 1 apo
štolé (i je'ich nástupcové) maji býti jiným k dobrému, chrá
niti je totiž učením i příkladem svým od zlého & dodávati
chuti k dobrému & tak činiti 'e oběti Bohu milou, sic jinak
stali by se neužitečnými & tě ko, ba skoro nemožno by bylo,
ab se napravili a zase blahodárnou činnost jevili. Nechť
to v maji v sobě s ůl, t. j. všecko to, co je uzpůsobuje,
aby jiné činili Bohu milými.

Od 10,1—713,87. jest druhá. část evangelia. V ní
předkládá.evangelista zvláště ony děje, kterými Pán Ježíš
Břiťravoval apostoly k jejich úřadu a sebe osvědčoval jako.v upitele na poslední cestě své do Jerusalema a v posled

nich dnech [před svou smrtí v Jerusalemě. Vyličuje totiža) kterak án Ježíš, jda Percou oučilku podně u fariseův

o nerozlučitelnosti stavu manže ského, dogoručoval péčí:) ditky a mysl (lětinnou, ukázal na nebezpe nost bohatství
a zaslužnost dobrovolně chudoby, a kterak předpověděv po
třeti sve umučení i z mrtvých vstání, pobádal ku pokoře a
službovolnosti (10, 1—45).

10, 1—12. Viz Mat. I9, I—9. Rozmluvu s fariseji podává.
av. Marek poněkud jinak než sv. Matouš, ač mu neodpo—
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je. jakož činíval. 2. A tu fariseové přistoupivše k němu.
tázali se ho pokoušejíce jej: Je-li dovoleno muži pro—

ustiti manželku svou? 3. On pak odpověděv řekl:
o přikázal vám Mojžíš? 4. A oni řekli: Mojžíš do

pustil napsali lístek rozlučovací a propustiti. 5. A Ježíš
odpovídaje jim pravil: Pro tvrdost srdce vašeho na
psal vám příkaz ten. 6. Na očátku stvořeni však učinil
je Bůh mužem a ženou. . Proto opustí člověk otce
sveho i matku svou a přidrží se manželky své, 8. a

budou dva v těle gednom. A tak nejsou vice již dva.nýbrž jedno tělo. . Co tedy Bůh spojil, člověk neroz
lučuj'. 10. Ale v domě otázali se ho zase učeniei jeho
o té věci. 11. A řekl jim: Kdo by propustil manželku
svou a jinou pojal, cizoloži proti ní, 12. a jestliže by
žena propustila muže svého a za jiného se vdala.
cizoloží.

Pán Ježíš žehná ditkám & dopoušičujedobrovolnou chudobu,v. 13— 1.

13. I podávali mu dítky, aby se jich dotekl; uče
níci však domlouvali těm, kteří je k němu brali.

mje.' Příčina jest v tom, že evangelisté nepodávají vždy
Kristových výpovědí doslovně, nýbrž mnohdy jen co do smyslu
a že nezaznamenal každý z nich všech okolností, nýbrž
jeden ty, druhý jiné, takže se navzájem doplňuji. Hledic
tedy k oběma zprávám udála se věc takto: Když se fari
seové otázalí, dovoleno-li jest propustiti manželku z které
koli pi-íčim,r(v. 2., Mat. 19, 3), otázal se jich Pan Ježíš, co
o té věcí přikázal Mojžíš (Mark. 10 s.); oni pak odpo
věděli, že Mojžíš depustil manželku propustiti .v. m.
Na to Pán Ježiš vyložil původ manželství a uvedl slova
Písma na potvrzenou, že manželka nemá se pro ouštěti
(Mat. 19, 4—6; Mark. 10, 6—8). A fariseové_ namít i, proč
tedy přikázal Mojžíš manželku propustiti. Užili výrazu
přikázati místo do usrití, ab námitkusvouvyja
dřilí s větším důrazem. án Ježíš vša odpověděl, že Moj—
žíš (nepřikázal, nýbrž toliko) připustil propustiti manželku,
a to pro tvrdost srdce jejich, aby tolíž muž jsa 8 man
želkou nes okojen & nemoha ji propustití jí netrýznil. Do
puštění to \-10však jen jakousi (líspensi od zákona obec
ného, kterým Bůh hned od očátku ustanovil, aby man

želství bylo nerozlučitelné, a íspcns ta dána Íjen pro dobupřed vykoupením. Jakmile však Kristus příše aby lidstvo
vyloupil a zjednal pomoc nadpřirozenou Ělověku, by
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14. Ale Ježíš uviděv je, zamrzel se nad tím &řekl jim:
Nechte dítek jíti ke mně & nebraňte jim, nebot tako
vých jest království Boží. 15. Amen pravím vám:
Kdo nepřijme království Božího jako dítko, nevejde
do něho. 16. A objav je vzkládal na ně ruce & žehnal
Jun.

17. A když vyšel na cestu, přiběhl kdosi &pokleknuv
před ním, tázal se ho: Mistře dobrý, co mám činiti.

abych došel života věčného? 18. Ježíš pak řekl ijemu:Proč mne nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, ač je
diný Bůh. 19. Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ.
nepokradeš, nepromluvíš křivého svědectví, nebudeš
podvádčti, cti otce svého i matku svou. 20. A on od
pověděv řekl jemu: Mistře, toto všecko zachovával
jsem od svého mládí. 21. A tu Ježíš pohleděv na něj
zamiloval si ho a řekl jemu: Jednoho se ti nedostává;
'di, prode', co máš, & dej chudým, & budeš míti po

ad v ne i; & pojď, následuj mne. 22. Ale on za

slabosti své mohl přemáhatí, zrušil již zákonem svým onu
diSpens & obnovil původní nerozlučitelnost manželství.

13—16. viz Mat. 19, 13—16.
14.takových jest království nebeské, t.j.nejen

dítek, nýbrž i těch dos—pělých,kteří se dítkám podobají ze
jména v té věci, o které mluví, totiž v pokoře.

17—31. viz Mat. l9, l6—30. Luk. 18, 18 BU.

18. t. g. Proč ty, který mě máš za ouhého člověka, na
zýváš m dobrým, ježto přece (uapros o)dobrř"(mjest jedinýBůh. Rozmluvu tuto s oním mužem sv. Mare podáva krat
čeji než sv. Matouš, ale i z jeho vylíčení jest patrno, že
Pan Ježiš zachovávání přikázání Božích stanovil jako pod—
mínku k dosažení života věčného, dobrovolnou chudobu pak
že pouze radil jako prostředek k dosažení vyšší dokonalosti
a větší odměny v království nebeském. Neboť na otázku,
co ma činiti, aby došel života věčného, 'menoval Pán Ježíš při
kázání Boží; mluvě však o dob;-ovoné chudobě praví. že
chudobou tou zjedná si po kl ad v n e bi, t.j. větší odměnu
v životě věčném. Ncoznačuje tedy ani dle vylíčení Mar
kova dobrovolné chudoby jako podmínku, pod kterou by
bylo, lze dojíti života věčného, uybrž jako prostředek těm,
kteří by chtěli zjednnti si větší zásluhy & dosíci vyšší od—
měny v _nebesích. Slovy „jednoho se ti nedostává“ řihlíží
Pán Jež|š_k otázce mladencově zaznamcné u sv. atouše
\9, 20: „Ceho se mi ještě nedostává?“(03tatní výklad viz
u sv. Matouše na str. 95—97.)
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rmoutil se ro to slovo a odešel truchliv, nebo! mel
mnoho stat ův. 23. I obleděl Ježíš kolem a řekl uče
nikům svym: Jak těž o vejdou do království Božího
ti, kteří mají peníze! 24. Učenici ak žaslí nad slovy
jeho. Ale Ježíš promluviv opět, řelkljim: Synáčkové,
jak těžko jest vejíti do království Božího těm, kteří
doufají v penize! 25. Snáze jest velbloudu projití uchem

iehelním, než boháči vejiti do království Božího. 26.divili se tím více řkouce k sobě vespolek: I kdož
může býti spasen? 27. Ale Ježíš pohleděv na ně řekl:
U lidi jest to nemožno, ne však u Boha; nebot u Boha
'est všecko možno. 28. Tu jal se Petr praviti jemu:

le, my jsme opustili všecko a následovali jsme tebe.
29. Ježíš pak odpověděv řekl: Amen pravím vám:
Neni nikoho, jenž by Opustildům neb bratry neb sestry
neb otce neb matku neb dítky neb ole pro mne a
pro evangelium, 30. aby neobdržel sto rat tolik: nyní
v tomto věku domy a bratry i sestry a matky i dcery
a pole, a to i přes ronasledováni, a v budoucím věku
život věčný. 31. nozi pak prvni budou posledními
a poslední prvními.

Pán Ježíš předpovídá po třetí své umučení a. doporučujepo toru, v. 32—45.

32. Byli ak na cestě berouce se do Jerusalema a
Ježiš přede ázel je, takže se divili a jdouce za ním
báli se. Ipojal opět dvanácte k sobě a počal jim
říkati, co se mu přihodí: 33. A', béřeme se do Jem
salema, a Syn člověka bude vy an velekněžím a záko
nikům. a ti odsoudí jej na smrt a vydají ho _poha
nům. 34. I budou se mu posmívatí a na něj plivati &
ho bičovati, a zabíjí ho; ale třetího dne vstane
z mrtv'ch. _

35. u přistoupili k němu synové Zebedeov1, Jakub
a Jan, a pravili jemu: Mistře, přejeme 31, abys nám
učinil, začkolí tě poprosíme. 36. On pak řekl jim: Co

32—34. Srovn. Mat. 20, 17—19; Luk. 18, 81—34.
35—45. viz Mat. 20, 20—18. - . _ _
35 Jak soudítí lze z Mat. 20. 20. prosbu tu přednesli m

koli sami, nýbrž ús své matky, s níž předstoupili před
Pana Ježíše. (Osta výklad viz u sv. Matouše str. 99—100.)
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chcete, abych vám učinil? 87. A oni řekli: “Dej nám,
abychom ve tvé slávě seděli jeden po pravici a druhý
po levici tvé. 38. Ale Ježiš řekl jim: Nevíte, zač pro

site. Můžete-liž pití kalich, který já piji, aneb pokřtěníbýti křtem, kterým já. jsem křtěn' 39. A oni řekli
jemu: Můžeme. Ježíš pak řekl-jim: Kalich, který já
piji, budete pití, a křtem, kterým já. jsem křtěn, budete
pokřtěni, 40. avšak seděli po pravici neb po levici mě
není mou věcí dáti vám, n'brž těm, jimž jest připra
veno. 41. A uslyševše to eset (ostatních) počali se
mrzeti na Jakuba a Jana. 42. Ale Ježíš povolav je
k sobě, pravil jim: Víte, že ti, kteří se uznávají za
vládce národů, 'panuji nad nimi, a že velmoži jejich
provádějí svou moc nad nimi. 43. Ale tak není to mezi
vámi. nýbrž kdo chce b 'ti mezi vámi větším, bude slu
žebníkem vaším, 44. a k 0 chce b'ti mezi vámi prvním,
bude služebníkem všech. 45. Ne ot ani Sýn člověka
nepřišel, aby se mu sloužilo, nýbrž aby sloužil a dal
život svůj na vykoupení za mnohé.

Pán Ježiš uzdravuje slepce u Jericha, a) v. 46—52.
46. I přišli do Jericlia. A když vycházel z Jericha se

svými učeníký a zaslu em velikým, syn Timeův, Bartí—
meus, slep', seděl po le cestý žebraje. 47. A usl 'šev,
že to jest ježíš Nazaretský, počal křičeli a i'íkati: ýnu
Davidův, Ježíši, smilu' se nade mnou. 48. I domlouvali
mu mnozí, aby mlčel, ale on mnohem více křičel:
Synu Davidův, smiluj se nade mnou. 49. Izastavíl se——

b) Od 10, 46—18. 87. evangelista vyličuje : poslední
pozemské činnosti Ježíše Krista

alkterak při uzdravení slepce u Jericho. a zvláště při
slavném vjezdě svém do Jerusalema slavnostně vystoupil
a pozdraven byl jako Vykupitel kterak na tiku neplodnem
nazuařit a na prodavačích vc clirámč ičlenech velerady do
tazujiíríeh se po moci 'vho ukázal dílem neplodnost lidu
israelskelro co do dobrych skutků, dílem jeho převrácenost
&neva.-rujakožto předzvěst toho, že ani v budoucnosti neuvěří
v neho, akterak proto podobenstvím o vinařích předpověděl
trest. který jej stihne (10, 48—12, 12).

46—512.$;ovn. Mat. 20, 29—34; Luk. 35—43. Uadravenl
toto vylučují všichni synoptikové (první tři ovangelisté), po—

Nový Zákon. 1. 13
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Ježíš a řekl: Zavolejte ho. 1 zavolali sle e, řkouce
jemu: Buď dobré mysli; volá tě. 50. A on 0 odiv plášt.
vyskočil a přišel k němu. 51. I promluvil k němu Ježiš
a řekl: Co chceš, abych ti učinil? A slepec řekl jemu:
Rabboni (mistře), at vidim. 52. Ježiš pak řekl jemu: Jdi,
víra tvá tě uzdravila. A ihned prohlédl a šel za ním tou
cestou.

KAPITOLA ll.

Slavný vjezd Kristův do Jerusalema, v. 1—11.

1. A když _sepřibližovali k Jerusalemu, a to k Bet
fage & Betánn při hoře Olivetské, poslal dva ze svých
učeníkův a pravil jim: 2. Jděte do městečka, které

někud však se rozcházejí. Sv. Matouš totiž vypravujeodvou
slepcích, Jež Pán Ježíš uzdravil, když vycházel z Jericha,
sv. Marek však a sv. Lukáš mluví pouze o 'ednom, ale
tak, že Marek klade uzdravení jeho podobně, já o svatý Ma
touš, do doby, kdy Pán Ježíš z města vycházel, sv. Lukáš pak

vylíčuje uzdravení jeho dříve než vypisuáe vchod jeho doměsta a o_bytu Zachea. Pro tu příčinu omnívají se ně
kteří, že an Ježíš uzdravil u Jericha tři slepce, jednoho,
když do města vcházel, dva pak, když z neho vycházel.
A domuění 'ejích jest dosti pravdě podobne. Avšak uváží
me-li, že v ecky dotyčné zprávy evangelni, až na udané

odchšlkěy, srovnávají se ve všem úplně, máme za pravděpodo n jší, že všecky ony Zprávy týkají se pouze jedné
události, a že tedy pouze dva slepci byh uzdravení u Je—

richa, a to tímto postupem: Jeden slepec, nejspíše ten,který dle Marka slu Bartimeus, prosilPána Ježíše za uzdra—

veuí (již před Jerichem, ještě dříve než vešel do města. Pončva ž však Pán Ježíš chtěje mu dáti příležitost, aby vy
třibil a osvědčil viru svou, neuzdravil ho hned, šel za ním
až ke druhé bráně města, kterou on pobyv u Zachea zase
vycházel. Tam řid užil se k němu slepec jiný, a oba usly—
ševše, že Ježíš již jde. úpěnlivě volali za uzdravení a sku
tečně oba uzdravení byli. Sv. Marek a sv. Lukáš zmiňují

se agouze o jednom, nepochybně proto, že stav jeho bylzvl' tě politování hodny; Lukáš však líčí o něm dříve, než
mluví o Zacheoví, poněvadž slepec ten žádal Krista za

- uzdravení již před vkročenim jeho do města, a on (Lukáš)
hodlaje vypravovati také o Zacheovi, o němž ostatni evan—
gelisto pomlčeli, nechtěl vypravování to začíti, dokud by
nedokončil začaté již zprávy o slepci.

11, 1—11. viz Mat. 2l, l—Il, (str. 101—103); Luk 19,
28—44; Jan 12, 12—19.
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jest proti vám, a hned jak budete do něho vcházeti,
naleznete oslátko řivázané, na němž dosud žádní!
člověk neseděl; o važte je a přivedte. 3. A řekne-li
vám kdo: „Co to děláte ?“, rcete: „Pán ho potřebuje“;
a hned je propusti sem. 4. I odešli & nalezli oslátko
přivázané u dveří venku na cestě; i odvázali je. 5. A
někteří z těch, kteří tam stáli. pravili jim: Co to dě
láte odvazu'ice oslátko? 6. Oni pak řekli jim, jakož
byl jím při 'ázal Ježíš. A nechali jich. 7. I přivedli
oslátko k Ježíšovi a vložili na ně roucha svá. A vsedl
na ně. 8. Mnozí pak prostřelí roucha svá na cestu, a.
jiní sekali ratolesti se stromův a prostírali je na cestu.
9. A ti, kteří šli napřed, i ti, kteří ho následovali, vo
lali řkouce: Hosanna! 10. Požehnany, jenž se béře ve
jménu Páně! Požehnáno buď přicházející království.
otce našeho Davida. Hosanna na výsostech! 11. I ve
šel do Jerusalema do chrámu a pobleděv kolem na
všecko, poněvadž bylo již pozdě na den, vyšel se
dvanácti do Betánie.
Pán Ježíš vyslovuje kletbu nad fikem, vyhání z chrámu

prodavače & doporučuje pevnou víru, v. 12.—26
12. A když druhého dne vyšli z Betánie, zlačněl. 18.

A uzřev z daleka fik mající listi, šel, zdali by snad nalezl
něco na něm; ale přišed k němu nenalezl nic kromě listi,
neboťnebyl čas fíků. 14. I promluviv řekl jemu: A! z tebe
na věky nikdo nejí ovoce. A slyšeli to učeníci jeho.

15. I gřišli do Jerusalema. A vešed do chrámu počal vyh nětí ty, kteří prodávali a kupovali ve chrámě,

12—14.víz Mat. 21, 18-19.
15—19.víz M at. 2I, I2—l7- Luk. 19, 45—46. Prodej ten

děl se v oné časti místností chrámových, která slula řed
sín'pohanů. Velerada sama dala ]: němu svolení. ebot
žíde přicházejíce na svátk , obětovali ve chrámě vol neb
ov_eeneb holubičky, dle to o, zdali byli bohatí neb cmdí.
Někteří platili také daň chrámovou neb jiné dávky, jež
bylo čnntí pouze mincí určitou. 1 bylo proto přijemno těm,
kteřlpříqlíazelí z daleka, že mohli až v předsíni chrámove
koupití srohětní zvíře neb vyměniti potřebné peníze. Ale
při tom čmil se veliký hluk & hukot jak od zvířat, tak od
prodavaěův a kupu'icích. Mimo to někteří majice přenášeti
nádobu nějakou ne břemena z jižní části města do části se—
verní, procházeli chrámem jako nějakou místnosti průchodnl,
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'.-.apřevrátil stoly penězoměncův istolice těch, kteří
prodávali holubice, 16. & nedopustil. aby kdo nosil
nádobu chrámem. 17. A učil je řka jim: Není-liž psáno:
Dům můj domem modlitby slouti bude všem národům.
vy však jste jej učinili peleši lotrovskou. 18. Usly

-ševše to veleknéži & zákonici, hledali, kterak by ho
.zahubili, nebot báli se ho, ončvadž veškeren lid žasnul
nad učením jeho. 19. A k yž byl večer, vyšel z města.

20. Ráno pak jdouce kolem, uzřeli ten fík uschly
vod kořene. 21. I rozpomenul se Petr a řekl jemu: Mi
stře, hle fík, kterému jsi zlořečil, usechl. 22. A Ježiš
odpověděv řekl jemu: Mějte víru v Boha. 23. Amen pra—
vím vám: Kdo řekne této hoře: „Zdvihni se a vrz se

—domoře“, a nebude pochybovati ve svém srdci, nýbrž
věí'iti, že se mu stane, co praví, stane se mu. 24. Proto
pravím vám: Začkoli budete prositi v modlitbě, věřte,
že to obdržíte, & stane se vám to. 25. A když stojíte

-a se modlíte, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby
též Otec váš, jenž jest v nebesích, odpustil vám hříchy
vaše. 26. Jestliže vy neodpustite, neodpustí ani Otec
váš nebesky hříchů vašich.

“Členové velerady táží se po Kristově pravomoci, v. 21—88.
_27. I přišli zase do Jerusalema, A když chodil ve

chrámě, přišli k němu velekněží qzákoníci i starší
28. & pravili jemu: Jakou mocí činíš tyto věci? A kdo
—»dalti tu moc, abys to činil? 29. Ale Ježiš řekl jim:

.aby si ukrátili cestu. A to vše rušilo nemálo z pobožnosti ne'en
pohany, kteří uvěřivšev jednoho Boha azřeknuvše se mo lo:
služby své konali tam, v předsíni, svou pobožnost, dále jíti
nesmějice, nýbrž i židy, kteří v sousední předsíni israehtů se
modlili. Proto Pán Ježíš rozhorliv se svatým zápalem nad
ztakovym znesvěcováním místnosti chrámové a rušením po
božnosti, vystoupil tak rozhodně proti znesvěcovatelům. _

18. Fariseové báli se ho; vidouce totiž, jak lid “est dojat
jeho učením, báli se, aby lid všecek v něho neuv řil, & oni
nepřišli tak o veškeren vliv svů' na něj. .

30_24. víz Mat. 21, 20-22. ravě ve v. 22. „mějte víru
v Boha', mini viru divotvornou, či pevné přesvědčení, že
Bůh dá Šim překonati i největší překážky a jim pomůže5 zázračn , bude—li to ke cti & chvále jeho neb ke spase
didi. (Srovn. Mat. 17, 29. pozn. na str. 88.)

27—88.viz. Mat. BI, 28—27.
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Otážu se vás i já na jednu věc; odpovězte mi, a po-
vím vám, 'akou mocí ty věci činím. 80. Křest Janův
— s nebe-li byl či od lidí? Odpovězte mi. 31. Ale oni
rozmysleli mezi sebou řkouce: Dime-li „S nebe“. řekne:

„Proč Áste mu tedy neuvěřili?“ 32. Řekneme-li však:„Od li í“, bojíme se lidu, nebot všickni měli Jana za

Rravého proroka. 33. I od ověděli & řekli Ježíšovi:evíme. Ježíš odpověděv ře jim: Ani já vám nepo—
vim. jakou mocí to činím.

KAPITOLA 12.

Podobenství o vínařich, v. _12,1—12.
1. I počal jím mluviti v podobenstvich: Člověk je-—

den ští il viníci a ohradil ji plotem a vykopal lis a.
postav' .věž a pronajal ji vinařům a odcestoval. 2. A.
časem svym poslal k vinařům služebníka, aby při
jal od vinařů z užitku vinice. 3. Ale oni javše ho, zbili
jej &odeslali s prázdnem. 4. I oslal k nim zase jiného
služebníka; a toho zranili na h avě a potupili. 5. A Opět
poslal jiného, a toho zabili; & mnoho jiných, a z těch
jedny zbili, jiné usmrtili. 6. Maje tedy ještě jediného
syna milovaného, i toho-poslal k nim naposled řka:
Zastydí se řed synem mym. 7. Ale vinaři řekli k sobě—
vespolek: o jest dědic; pojďme. zabime jej. & dě
dictví bude naše. 8. I chopili se ho, zabili jej a v 
vrhli ven z vinice. 9. Co tedy učiní pán vinice? Přij'e
azabubí vinaře a dá vinici jinym. 10.A nečetlí-liž jste
Písma tohoto: Kámen, který zavrhli stavitelé, ten stal
se kamenem úhelnim. 11. Od Pána stalo se to. a jest
to podivné v očích našich?“ 12. I hledali houcl10piti,.
ale báli se lidu, nebot poznali, že to podobenství po
věděl s hledem k nim. A nechavše bo odešli.

Pán Ježíš odpovida !: ůskočným otázkám svých nepřátel, 5).
v. 13. - 84.

13. I poslali k němu některé z fariseův a berodiá
nův, aby jej polapili v řeči. 14. A ti přišedše pravili;

12. 1—12.viz M at. Zl. 33 —46. (str. 106—108) Luk. 20, 9 - 19 .
5) Od 12, 18—13, 37. evangelista. podává. ůskočnó otázky,

kterými fariseově &sadduccově hleděli polapíti Pina. Ježíše
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jemu: Mistře,víme, že pravdomluvný jsi anedbáš na
nikoho, nebot nepatříš na osobu lidskou, n brž v pravdě
cestě Boží učíš; sluši-lídávati daň císaři inemame-liž
dávati? 15. Ale on znaje pokrytstvi jejich řekl jim:
Proč mě pokoušíte? Přineste mi denár, at uvidím.
16. A ení přinesli mu jej. I řekl jim: Čí jest tento
obraz i nápis? ou jemu: Císařův. 17. I odpovědel
Ježíš a řekl jím: Dávejte tedy, co jest císařovo, císaři
a co jest Božího, Bohu. I divili se mu.

18. A řišli k němu sadduceové, kteří tvrdí, že není
z mrtvýc vstání, a tázali se ho řkouee: 19. Mistře.
Mojžíš nám předepsal, zemře-li něčí bratr a zanechá-li

go sobě manželku, a nepozůstaví—ližádných synů, atratr jeho vezme si manželku 'eho a vzbudí potom
stvo svému bratru. 20. Bylo pak sedm bratrů. A první

gojal manželku a zemřel nepozůstavív potomstva.1. I pojal ji druhý a zemřel; a ani on nepozůstavíl
potomstva; a třetí taktéž. 22. A tak pojalo ji všech

sedm, a nepozůstavíli počomstva. Poslední ze všechzemřela i manželka. 23. i z nich tedy bude žena ta
ři vzkříšení, když vstanou z mrtvých? Neboť sedm

jich mělo ji za manželku. 24. A Ježíš odpověděv řekl
jim: Zdali nemýlíte se proto, že neznáte Pisem ani moci
Boží? 25. Nebo! když vstanou z mrtvých, nebudou se
ani ženíti ani vdávatí, nýbrž budou jako andělé v ne
besích. 26. O mrtvých pak, že vstanou, zdali jste ne
četlí v knize Mojžíšově ři keři, jak mu Bůh pravil
řka: Ja jsem Bůh Abra amův a Bůh Isákův a Bůh

v řeči, i snadný způsob, kterým Pán Ježíš úklady jejich
zmařil, jakož i strahu. kterou své vyznavače varoval
.před zákoníky, a u ázav, kterak Pán Ježíš ocenil ohčt chude
vdovy, podává Kristovu ředpověď o zkáze Jerusalema :
zkáze sveta (co do nynější jeho podoby), jakož i to, kterak
Pan Ježiš poučiv o posledním soudě, nabadal ku bdělosti.

13—17. víz Mat. 22, 15—22. tstr. 109—110.
15 Dle sv. Matouše chtěl Pán Ježíš, aby mu ukázali pe

níz daně, načež lnu oni %dali denár, jakožto peníz, kterýmse )latí u nich daň. Sv. arek podava věc stručnějt, pravé.
že an Ježiš chtěl, aby mu odalí denár. Předpokladát, že

-etenářům 'eho (římským to řestanům) jest samozřejme,
:že daň m že se platiti pouze oním penízem.

18—27. viz M at_ 22, 23—33. Luk. 20, 27—89.
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Jakubův? 27. Není Bůh (Bohem) mrtvých, nýbrž h
vycb. Vy se tedy mnoho mýlite. _

28. I přistoupil jeden ze zákoníků, který e byl sly
šel lázati se, a vida, že jim dobře odpově ěl, otázal
se ho: Které. přikázání jest rvní ze všech? 29., .ležíš

gak odpověděl jemu: P ze všech přikázání jest:
lyš Israeli, l-lospodin, Bůh tvůj, Bůh jediní! jest-; 30.& rnílovati budeš Pána Boba svého z ce eho srdce

sveho a z celé duše své a ze vší mysli své a ze _vší
sily své. To jest první přikázání. 31. Druhé pak jest
podobné jemu: Milovati budeš bližního svého jako sebe
samého. Jiného přikázání většího nad toto není. 82:
l řekl mu zákoník: Dobře, mistře; podle ravdy jsn
pověděl, že jeden jest Bůh, a že není jiné o kromě
něho; 83. a že milovatí ho z celého srdce_ a z celého
rozumu a z celé duše a ze vši síly, a milovatí b'hž
mho jako sebe samého jest větši věc než všecky zá—

28—84. srovn Mat. 22, 34—40. Dle Mat 22, 35. zákoník
ten učinil onu otázku, aby Krista pokoušel. Dle Mark. 12,
34. však Pán Ježíš pochválil jej, což by jistě nebyl učinil,
kdyby zákoník ten onen úmysl byl měl a při něm zůstal.
Hmi tedy vztahuje se ona poznámka Matoušova k povaze
učiněné otázky a k fariseům, kteří (soudic z Mat. 22, M.:
zákoníku toho poslali k Pánu Ježíši s tím úmyslem, aby
onou otázkou ho pokoušel, aneb zakonik ten s )očátku sice
mel úmysl Krista pokoušet, potom .však byv o Krista po—
učen, úmysl svůj změnil.

Zákoník tázal se které přikázání jest první t. '. nej
v ětší ze všech. fentýž sm sl připouští jeho otáz a také
v tom. znění, ve kterém ji o ává sv. Matouš (22, 86) pravě,
_žese tázal, které jest v e íké přikázání v zákoně; neboť
! v_tom znění lze rozumětijí ve smyslu: které přikázání “est
velike před ostatními či které jest největší. Připouští v 'ak
podle znění Matoušova (které jest veliké přikázání v .záoně) také smysl: jaké povahy musí býti to ono příkazaní,
ab? se'mohlo pokládati za veliké. Možná tedy, že zakonik
oni-.n tazal se po dvou věcech, i po tom, které přikázání
just největší v zákoně, jak zřejmo jest ze sv Marka, i po

tom,_jake povahv musí býti přikázání, aby„se mohlo vůbecpokládati za veliké, jak souditi lze ze sv. íatouše. Otázka
zakládala se natom, že židovští zákonící rozd'ělovalí všecka
přikazaní v zákoně obsažená (počtem 618, z nichž jest 248
přikazův a 865 zákazů) na veliká a malá, ale rozchazeli se
v tom, které přikázání jest největší a která přikázání vůbec
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pal a oběti. 84. Ježíš pak vida, že odpověděl moudře,
ře jemu: Nejsi daleko od království Božího. A již
nikdo se neosmělil otázati se ho.

Pán Ježiš vyvrací nepravé mínění o Vykupitelí, varuje před
zakoniky a oceňuje obět vdovinu, v. as.—44.

35.1 promluvil Ježiš a ravil uče ve chrámě: Kte
rak říkají zákoníci, že ristus jest synem Davido
vym? 36. Vždy! David sám pravi v Duchu svatém:
Řekl Pán Pánu mému: Sed na pravici mé, dokavad
nepoložim nepřátel tvých za odnoži nohou tvých. 37.
David tedy sam nazývá jej ánem ; i kterak jest sy
nem jeho? A veliký zástup poslouchal ho rád.

38. I pravil jim při svém učení: Varujte se záko—
niků, kteří se zálibou chodí v dlouhých řizách a libují
si, když j ozdravují na trhu, 39. a rádi sedí v prv
ních stohcic v synagogách a na prvních mistech při

maji čitati k velikým a která k mal m, či k takovým, jež
pry možno přestoupiti bez viny. člnivše ted fariseovó
otázku tu Panu Ježíši ústy vyslaného zákonika v myslu po
koušeli ho, chtěli ho buď přivésti do úzkých, aby nemohl
odpovčdčti vůbec a přišel u lidu o věhlas, aneb spíše po
puditi proti němu tu školu židovskou, která b se snad ne

srovnávala s jehoodpovědí; neboť mgslili ato poví jakkolivždy \\ některé strany narazí. — án ježiš 'menoval dv

přikázání jakožto nad jiná větši, příkaz lás y k Bohu apříkaz lásky k bližnímu. Příkaz lás y k Bohu nazval však
prvním či největším, nebot všecko, co Bůh nám přikazuje,
obsaženo jest v příkaze lásky k Bohu, a to buď jako pod
minka neb ři rava kmilování Boha, neb jako osvědčování
a následek ás y k Bohu' a všecky skutky dobré jsou před
Bohem bez zásluhy, jsou- i konány bez lásk k Bohu. S při—
kazem lásky k Bohu spojil příkaz lásky k b_ižnimu jakožto
druhé přikázání nad jme veliké, poněvadž laska k bližnímu
souvisi úzce s láskou k Bohu, nebot jednak laska k Bohu
osvědčuje se láskou k bližnímu, jednak laska k bližnímu
plyne nutně z lásky k Bohu. _ _

34. Slovy těmi Ijednak ho Pán Ježiš chvali, jednak mlčkyvyzývá, aby uvěř' v něho jako Vykupitele.
33437. viz Mat. 22, 41—46.
38—41).viz Mat. 23, 1—89 (str. 113—118), kde podána jest

tato řeč Kristova úplněji. Sv. Marek zaznamenal z ni jen
malý zlomek, : to onen, ve kterém se kárá ctižádost a la
kota zákonikův, a jemuž odpovídá Mat. 23, 6. 7. 14.
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hostinách; 40. kteří stravují domy vdov od záminkou
dlouhého modlení; těm dostane se sou u těžšího.

41. A posadiv se Ježíš proti pokladnici, díval se,
kterak lid metá peníze do pokladnice; a mnozí bo

háči metali mnoho. 42. Přišla pak djedna vdova chudá,a hodila tam dvě lepty, to jest je en kvadrans (čtvr—
tak). 43. I povolal k sobě učeníky své a řekl jim:
Amen pravím vám: Tato vdova chudá dala více než
všiekni ti, kteří házeli do pokladnice; 44. nebot všíckni
metali z toho, co jim zbývalo; tato však dala ze svého
nedostatku všecko co měla., všecko živobytí své.

KAPITOLA 18.

Pán Ježíš předpovídá zkázu Jerusalema &konec světa, v. 1-31.

1. A když vycházel z chrámu, ravil k němu jeden
zučeniků jeho: Mistře, pohled, ' é to kamení a jaké
stavby! 2. A Ježíš odpovídaje řekl jemu1Vidíš-lí všecky
tytostavbyveliké? chůstane tu kámen na kameni, který
by nebyl rozbořen. 3. A když se posadil na hoře Uli
vetské proti chrámu, Petr a Jakub a Jan a Ondřej
otázali se ho v soukromí: 4. Pověz nám, kdy budou tyto.
věci? A které bude znamení, když všecko to bude se
míti vyplňovati?

5. A tu Ježíš odpovídajegal se k nim mluviti: Vizte,aby vás nikdo nesvedl; . neboť mnozí přijdou ve
jménu mém a řeknou: „Já jsem“; a svedou mnohé.
7. Když pak uslyšíte boje a pověsti o bojích, nelekejte
se, nebot musí to býti; ale 'eště není konec. 8. Nebot

ovstane národ proti nám u a království proti krá
ovství, a bude zemětřesení po místech i hlad. Počá

tek to bolestí. 9. Mějte se však sami na pozoru. nehnt
vydají vás soudům a v synagogách budou vás bili,
! před vladaře a krále postavi vás pro mne na své

42. Lepta (řecky Áěnrov. tolik co tenký penízek) byl
řecký peníz, jenž platil o málo více než půl haléře (totiž
5/3 h);_ dvě lepty t. j. jeden a čtvrt haléře platily tolik co

jeden římsk peníz zvaný kvadrans (slul kvadrans či čtvrak, poneva_ ž byl čtvrtým “dílempeníze jiného, zvaného as).
1—81. V 12 24, l—35. (str. 118—122.), Luk. 21, 6—38,
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dectvi jim. 10. Ale dříve musí evangelium býti hlá
sano mezi všemi národy. 11. A když vás povedou,
ab vás vydali, nestarejte se napřed. co byste mlu
vlll, nýbrž to mluvte, co v tu hodinu bude vám dáno;
nebot ne vy to jste, kteří mluvíte, nýbrž Duch svatý.
12. Vydá pak bratr bratra na smrt a otec syna svého,
a povstanou dítky proti rodičům a budou je zabi'eti,
13. a budete v nenávisti u všech pro 'méno mě. do
však vytrvá do konce, ten spasen bu e.

14. Když pak uzříte ohavnost spuštění, ana stojí
kde nemá, -—kdo to čte, rozumějž, — tehda kdo jsou

v Judsku, utecte na hory, 15. a kdo na střeše, nesestupuj do domu aniž vc ázej. aby vzal něco z domu
svého, 16. a kdo bude na poli, nevracej se, aby vzal
roucho své. 17. Běda pak těhotným a kojicím v oněch
dnech. 18. Modlete se, aby to nebylo v zimě. 19. Neboť
budou to dnové takového soužení. jakého neb 10 od

ťočátku tvorstva, které Bůh stvořil, až dosava , aniž'c|_\'bude. 20. A kdyby Pán nebyl ukrátil dnů těch,
nebyl by zachován nižádný člověk; ale pro vyvolené,
kteréž vyvolil, ukrátil těch dnů. 21. A tehda řekne-li
vam kdo: „Aj tuto jest Kristus, aj tamto“, nevěřte.
22. Neboť povstanou falešní Kristově a falešní proroci
a budou činiti divy a zázraky, aby svedli, kdyby možno
bylo. i vyvolené. 23. Mějte se tedy na pozoru; aj, řed
pověděl jsem vám to všecko. % Ale v těch nech
po onom soužení slunce se zatmi a měsíc nedá světla
svého 25. a hvězdy budou padati's nebe a moci nebeské
budou se pohybovati. 26. A tehdy uzři S na člověka
přicházeli v oblacích s mocí velikou a 5 ve ebností. 27.
A tehdy pošle anděly své a shromáždí vyvolené své
ode čtyř větrů, od končin země až do končin nebo.

10. Slovo .,dřive“ řečeno jest s hledem k slovům „ale
ještě není konec" (v. 7.3. Dřive totiž, než nastane konec
světa, musí podle úradku Božího hlásáno býti evangelium
mezi všemi národy. Byť tedy byla pronásledování & nepřá

tĚls—tvíproti církví jakkoli veliká, neuškodí evangeliu a cirkviristově. '
9—18. viz Mat. IO, I7—22., Luk. 12,11—12.: 81, 12-19.
14—20. viz Ma t. Zi, 15—22., Luk. 21, 20—24.
21—27. viz Mat. 24, 23—3I., Luk. 21, 24—28.
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28. Od stromu fíkového naučte se pak podobenství.
Když ratolest jeho již omladla a listí vyrazilo, víte, že
blizko jest léto; 29. taki vy, když uvidíte, že tyto
věci se dějí, vězte, že blízko jest řede dveřmi. 30.
Amen pravím vám: Nepomine poko ení toto, až všecky
t to věci se stanou. 31. Nebe a země pominou, ale
s ova má nepominou.

Pán Ježíš vyzývá ke bdělosti & k modlitbě, v. 82—37.
32. O tom dni však neb hodině neví nikdo, ani an—

dělé v nebi ani Syn, leč jedině Otec. 38. Mějte se na
pozoru, bděte, a modlcte se; nebot nevíte, kdy, ten čas
přijde. 34. Jako člověk, který odcestoval opustiv dům
svuj a dav služebnikům sv m plnou moc, každému
dilo jeho, a vrátněmu přikáza , aby.rbděl. 35. Bděte tedy,
nebot nevíte, kdy Pán domu řijde, zdali večer, čili
o půlnoci neb o kuropění neb ráno, 36. aby přijda
nenadále nenalezl vás s ících. 37. Co však pravím
vám, všechněm pravím: děte!

.KAPIT OLA 14.')

Velemda radí se o Kristově záhubě, Maria muže vonnou
mastí Pána Ježíše, Jidáš nabízí se, že Krista zradí, v.1.-14.

l. Po dvou pak dnech byly velikonoce & pí'esnice,
[ hledali velekněží a zákonici, kterak by jej lstivě juli
& zabili; 2. nebot pravili: Ne v den sváteční, aby snad
nenastal rozbro' lidu.

3. A když dlel v Betaníí v domě Šimona malo

28—3l. viz .“ at 23, 32—35., Luk. 21, 29—83.
82—37. M at. 24. 36 str. 122.).
88. Větě této schází závěti; znělo bv as takto: Tak i já.

cbystaje se k tomu, abych odešel k Otci, davam vám moc
v církvi, ustanovuji vas v ní jako vrátnýmí & příkazuji,
abyste bděli.

') Ve třetí části (14, 1—16, 20) evangelista vyličuje po—
llední večeří, umučení, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení
Paně, & to tak, aby bylo zjevno, nejen že Kristus trpěl
dobrovolně, n brž i že božství jeho bylo osvědčeno také
v největším je 10 ponížení.

1—2. viz Mat. 26, 3—5. Luk. 22, 1. O přesnicich viz
It!. 131. pozn. 17.

8—9. VIZ Mat. 26. 6—43. Jun 12, 1—8.
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mocného a byl za stolem, přišla jedna žena s ná
dobou alabastrovou masti drahé z pravého nardu a
rozlomivši tu nádobu vylila ji na hlavu jeho. 4. Ně
kteří však mrzelí se na to mezi sebou &pravili: K čemu
stala se tato ztráta masti? 5. Vždyť ta mast mohla se

prodati za více než tři sta denárů a dáti se chudým.osopovalí se na ní. 6. Ale Ježíš řekl: Nechte ji. Proč
činíte jí obtíže? Dobry skutek učinila nade mnou;
7. vždyt chudě máte vždycky s sebou a když chcete,
můžete jim dobře činiti, mne však vždyck nemáte.
8. ()na učinila, co mohla: pomazalať napřed tělo mě
ku pohřbu. 9. Amen pravím vám: Kdekoli bude ká—
záno evangelium toto po celém světě, tam bude se

vypravovatí na Kamátku jeji také to, co učinila ona.10. A Jidáš Iš ariotský, jeden ze dvanácti, odešel
k velekněžím, aby jim ho zradil. 11. Oni pak usly
ševše to zaradovali se a slíbili mu dáti penize. I hle—
dal, kterak by jej zradil příhodně.

Posledni večeře, v. 12—25.
12. A prvního dne přesnic, když zabíjeli velikonoč—

ního beránka, řekh r_nuučeníci jeho: Kde chceš, aby
chom odejdouce připravili tobě, bys jedl beránka?
13. I poslal dva ze svých učeníkův a řekl jim: Jděte
do města, a potká vás jeden člověk džbán vody nesa;

j\děte za ním 14. a kam vejde. tam rcete pánu domu:;hstr praví: Kde jest večeřadlo mé, kde bych jedl be

3. Dle Jan. 12, 1—3. byla to Maria, sestra Lazarova. —
Nard jest druh kozliku indického, roste však iv Syrii &
Arábií; má listy srdčité při oddenku a kopinaté na stvolu,
květy červené pětilisté, jež na konci stvolu v malých chu
máčich proti sobě sto'í. Z oddenku a listů přízemních 
rábí se olej neb mas nardová velmí libě vonná, jež číta :.
se k nejdražším a uchovávala a prodávala se v nádobách ala
bastrových o štíhlých, úzkých hrdlech; později také ve skle
něných, neb i zlatých a stříbrných jimž však také říkali ná—
.doby alabastrové. — Žena rozlom' a nádobu tu, t. j. zlomila
hrdlo nádoby, aby mast mohla lépe vytékati.

4—5. Řekl to nejprve Jidáš & po něm někteří jiní apo
ětolé (viz Mat. 26, 8—9. pozn. na str. ISO.).

10—11. viz Mat. 26. 14—16. Luk. 22, 8—3. .
12—16.Připrava k poslední večeří. VizMat. 26,

l7—l9. Luk. 22, 7—13.
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ránka s učeníky svými? 15. A on vám ukáže veče
řadlo veliké, prostřené; atam nám při ravte. 16. I ode
šli učenící jeho a přišli do města a s ledali (vše tak),

jakož Jim byl ověděl, a připravili beránka.17. dyž ak yl večer, přišel se dvanácti. 18. A když
byli za sto em a jedlí, Ježíš řekl: Amen pravím vám:
Jeden z vás mne zradí, ten, kterýž jí se mnou. 19.1 0
63.11se rmoutiti a říkati jemu jeden po druhém: Z ali
já.? 20. On však řekl jim: Jeden ze dvanácti, kterýž se
mnou omáčí ruku v míse. 21. Syn člověka sice jde,
'akož psáno jest o něm, ale běda člověku, skrze ně
ož Syn člověka bude zrazen; lépe by mu bylo,

kdyby se byl nenarodil člověk ten.
22. A když jedli, Ježíš vzal chléb a požehnav roz

lámal jej a dal jim a řekl: Vezměte; toto jest tělo má.
23. A vzav kalich, poděkoval adal jim —a pili zněhn
všíckní — 24. a řekl jím: Toto jest krev má Nového

17—21.Ohlášení zrádce. Viz Mat. 26, 20—25. Luk.
22, 21—28. Jan. 13, 21—80.

22-24.Ustanovení nejsv. svátosti. Vizotom
Mat. 26. 26—28. Srovn. též Luk. 22, 19—20; 1. Kor. 11,
23—25. Jak ukázáno již na str. 184. důvody dvěma, to, co
Pan Ježíš při posledm večeři činil proměňuje chléb a víno
v tělo a krev svou, byla obět. Ze tomu vskutku tak, atmo
také z toho, že proměnil podstatu dvojí, podstatu ch eba &.
vína. Byl totiž a jest Pan Ježiš i pod způsobou chleba ipod
způsobou vina přítomen celý —-s tělem i duší, s božstvím
ičlověčenstvím svym, a roto nabývá. ste'ně milosti ten,
kdo přijímá hodně pod je nou způsobou, ja o ten, kdopři—
jumi stejně hodně pod obojí. Kristus sám to prohlásil, když
zaslibuje nejsv. svátost oltářní připovidal život věčný pravě
tak tomu, kdo příjímá pod jednou způsobou (Jan. 6, 59), jak
tomu, kdo příjímá od obojí. (Jan 6, 55). Kdyby tedy oním
ukonem nebyl chtě nic jiného než dáti se způsobem nekrva

vým za duševní pokrm ku posíle a sgase duši, byla by stačilapouzejedna způsoba, druhá byla by z vtečna. A poněvadž Pan
Ježiš jakožto pravý Bůh nemůže činiti nic zbytečného a tak
jednatí proti své moudrostí, nemohl také proměňovali pod
staty dvě k účelu, k němuž stačilo proměniti podstatu
jednu. Proměníl-lí tedy přece podstaty dvě, okázal, že nemá
v_úmyslu ouze dáti se za pokrm (svatostně), nýbrž že koná
zaroveň ngeo, k čemu potřebí jest nutně proměníti dvě pod
stat , — okázal, že koná obět. Tim totiž, že proměnil zvlášť
chle ve své tělo a zvlášť víno ve svou krev, naznačil ná.
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Zákona, která se vylévá za mnohé. 25. Amen pravím
vám: Již více nebudu pití z tohoto plodu vinného
kmene až do onoho dne, kdy jej budu píti nový v krá—
lovství Božím. 26. A chválu vzdavše vyšli na horu
Olivetskou.
Pán Ježiš předpovídá útěk apoštolův &pád Petrův, v. 27—81.

27. I řekl jim Ježíš: Všickni pohoršite se nade mnou
této noci; neboť psáno jest: „Bití budu pastýře a
rozprchnou se ovce. 28. Ale když vstanu z mrtvých,

ředejdu vás do Galileje.“ 29. Petr však pravil jemu:
yt se všickni pohoršili, já přece nikoliv. 30. I řekl

mu Ježiš: Amen pravím tobě: Dnes, této noci, prve
než kohout dvakrát zazpívá, třikrát mne zapřeš.
31. Ale on ještě více řikal: Bych měl umřiti s tebou.
nezapru tebe. Podobně řikali též všichni.

Pán Ježiš v zahradě Getsemanské, v. 32—42.
32. I přišli na popluži, jemuž jméno Getseman ', a

řekl učenikům svým: Posedte tuto, až se pomodiím.

silné odloučení krve od těla svého či svoji smrt; i před
stavil tak Bohu Otci pravé tělo své a pravou krev svou ve
stavu smrti či zkrátka: obětoval se; neboť obět jest právě

dar viditelný, který úpln'm neb částečn m, a byť jennaznačeným zahubenim ne usmrcenim p ává se Bo u,
aby b 1 vyznán a uctěn jakožto svrchovaný Pán všehomíra.

24. lova' tato řekl ovšem, když jim kalich podával.
25. Viz Mat 26, 29. pozn. (str. 135.)
27—81. viz Mat. 26, 3I—35. Luk. 22, 83-34; Jan. 18,

87—88.
80. prve než dvakrát zazpívá. Dle sv. Matouše (i Lu—

káše &Jana) Pán Ježíš řekl: že Petr ho zapře, prve než
kohout zazpívá. Nicménězprávy jejich neodporují z _ráv_č
Markové. Třeba totiž povážiti, že evangeliste nepo avaji
výroků Kristových vždy do slova, nýbrž jen co do sm slu.
Smysl však oné výpovědi Páně 'est u všech evangeistů
oněch týž. Neboť jak atmo z Mar . 13, 85, zazpivámm ko
houta nerozumě'í toli o kokrhánt, nýbrž též onu dobu noční,
která se zvala 'uropěnim, to jest třetí vigilii či dobu od

ůlnoci do tří hodin ráno. At 'iž tedy Kristus Pán řekl dle
larka: „Dříve než kohout dva rát zazpívá, třikrát mne za
řeš,“ aneb dle ostatních: „Dříve než kohout zaz ívá, tři
rát mne zapřeš,“ neřekl tím nic jiného než: „ řive než

uplyne třetí vi 'ilie této noci, třikrát mne zapřešf
82—42. Viz lat. 26, 36—46. Luk. 22, 39—46. Jan. 18, 1.
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33. A pojav s sebou Petra a Jakuba a Jana, počal se
lekali a teskliv býti; 34. i řekl jim: Smutná jest duše
má až k smrti; zůstaňte tuto a bděte. 35. A popošed
maličko padl na zem a modlil se, aby, možno-li, ode—
šla od něho ta hodina, 36. a řekl: Abba, Otče, všecko
Jest možné tobě, odejmi tento kalich ode mne: ale ne

co já chci. nýbrž co šy. 87. I přišel a nalezl je, ani_spi; iřekl Petrovi: imone, s iš? Nemohl-lis bdíti
jedné hodiny? 38. Bděte a mo lete se, abyste neve
šli v pokušení; duch zajisté hotov jest, ale tělo ne
mocno. 39. A opět odešed modlil se řikaje slovo totéž.
40. A navrátiv se nalezl je, ani opět spi. nebot oči
jejich byly obtíženy, a nevěděli, co by mu odpověděli.
41. I přišel po třetí a řekl jim: S ěte již a od oči—
vejte. Dosti jest. Přišla hodina, hle yn člověka ude
v dán v ruce hříšníků. 42. Vstaňte, pojďme! Hle při
b ížil se ten, jenž mě zradí.

Pan Ježiš jat a odveden, v. 43—52.
43. A když ještě mluvil, přišel Jidáš Iškariotsky.

'eden ze dvanácti, a s nim zástup veliký s meči &
y'i (posláni byvše) od velekněži a zákoniků a star

šic . 44. Byl pak zrádce jeho dal jim znameni řka:
Kterého polibim, ten 'est to; chopte se ho a veďte

oůatrně. 45. A přišed ned přistoupil k němu a řekl :„ istře“ a zulibal jej. 46. Oni pak vztáhli na něj ruce
a jali ho. 47. Ale 'eden z těch. kteří tu stáli, vytasiv
meč, udeřilslužebni a nejv ššiho kněze &uťal mu ucho.
48. A Ježiš promluviv ře jim: Jako na lotra jste
vyšli s meči a kyji, abyste mě jali. 49. Denně učival
jsem u vás ve chrámě. a nejali jste mne. Ale (toto se
děje), aby se naplnila Písma. 50. Tu učeníci jeho opu
stivše ho utekli všickni. 51. Jeden mladík však šel

2 48—50. Viz Mat. 26. 47—56. Luk. 22, 47—53. Jan. 18,—11.
51—52.Případ tento zaznamenal pouze sv. Marek. atrně

za tím účelem, aby ukázal, jak nebezpečné bylo teh y po
stavení apoštolův &jaká zuřivost Kristových nepřátel, kteří
nenechali na pokoji ani toho, kdo za Kristem šel. Mladík
onen byl oděn v rouše nočním snad proto, že probuzen byv

Šel spánku hlukem, vyšel ven a vida, že Krista odvádějí,e za mm.
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za ním oděn jsa lněným roucbem na těle nahém.

[ (popadli jej. 52. Ale on zanechav roucho lněné, uteklo nich nahý.
Pán Ježíš před Kaifášem, v. 53-65.

53. I přivedli Ježíše k nejvyššímu knězi, a sešli se
všickní veleknčží a zákoníci i starší. 54. Petr šel za
ním zdaleka až do dvora nejvyššího kněze & seděl se
služebníky & ohříval se u ohně. 55. Velekněži ak a
celá velerada hledali svědectví proti Ježíšovi, a y ho
vydali na smrt, ale nenalézalí; 56.nebot mnozisvědčili
křivě proti němu, ale svědectví jejich nebyla vhodna.
57. I povstali kteřísi &svědčilí křivě proti němu řkouce:
58. My jsme ho slyšeli, an řekl: Já zbořím chrám
tento rukou udělaný & ve třech dnech vystavím jiny,
-ne rukou udělaný. 59. Ale ani takto nebylo vhodno
svědectví jejich. 60. I postavil se nejvyšší kněz do
prostřed & otázal se Ježíše řka: Nic-li neodpovidaš na
to, co tito proti tobě svědčí? 61. Ale on mlčel a ne—
odpověděl ničeho. O čt (tedy) otázal se ho nejvyšší
kněz a řekl 'emu: 'y-li jsi Kristus, Syn Boha po
žehnaného? 2. A Ježíš řekl: Já jsem; & uzřite Syna
člověka sedčti na pravici mocí Boží a přicházeli
s oblaky nebeskymi. 63. Ale nejvyšší kněz roztrhl
roucho své a řekl: Což ještě potřebujeme svědků?
64. Slyšeli jste rouhání? Co se vám zdá? A oni všickni
odsoudili jej, že hoden jest smrti. 65. I počali někteří
na něj plivatí & zahalovati obličej jeho a políčkovati
jej a říkali mu: „Hadej“. Také služebníci ho poličkovalí.

Petrův pád, v. 66—72.

66. A když Petr byl dole na dvoře, přišla_tam jedna
ze služebnic nejvyššího kněze 67. a uzřevší Petra, an

63513—65.Viz Mat. 26. 57—68. str. 138—141; Luk. 22, 54.—64.
58. Svědectví jejich nebyla vhodna ktomu totiž, aby na

jejich základě mohli Pána Ježíše odsouditi k smrti v naději,
že Pilát rozsudek jejich potvrdí.

60. t. j. povstav postoupil do prostřed před ostatní členy
velerady, tam, kde Kristus byl.

66—72. Mat. 26, 69 75; Luk. 22, 54—62; Jan. 18, 16—18.
26—27. Jak pověděno již na str. 141. pozn. 69—75._Petrův
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se ohřívá, pohlédla naň a řekla: I tyjsi byl s Ježíšem
Nazaretským. 68. Ale on zapřel řka: Nevím, ani ne—
rozumím, co pravíš. A vyšel ven do přededvoří, a ko
hout zaZpíval. 69. Služebnice však uzřevší jej jala se

pád neudal se tak, jakoby byl Petr zapřel Krista trojím růz
ným výrokem, nýbrž tak, že ho zapřel na třikrát, pokaždé však
proslovil několik výroků popírajících i před osobami růz
nými. Evangelisté pak nezaznamenali všech těch výroků,
nýbrž jeden ten, druhý onen. Hledíc ke všem těm zprávám
udál se ad jeho takto: Jako všickní apoštolé, tak i Petr
a Jan dai se při Kristově zatknutí na útěk. Brzy však se
v2pamatovali a puzení jsouce láskou ke Kristu šli za ním
až do domu Annašova, či spíše Kaifašova, ježto Annals,
ne-li stale. alespoň onu noc bydlíl v některém oddělení
domu Kaifášova. Do domu toho šlo se širokým průchodem
na obou koncích dveřmi opatřeným, ve kterém vratná. měla
svůj být. Z průchodu toho sestoupilo se do dvora, kterýž
byl ze všech stran obstaven, z něho pak bylo viděti nepochybně
i do sálu, ve kterém vysl'chal Ježíše Annáš, i tam, kde ho
soudil Kaifáš. Jak odved i Ježíše k Annašoví, vešel Jan do
dvora, jsa znám nejvyššímu knězi; prostí-ednictvím jeho
puštěn tam byl i Petr, načež Jan nejspíše odešel, aby po
dal zpravu Panně Marii. Petr chodil ak a—nejprve o dvoře

ln starostí, jak to s Kristem depa ne; otom při lížíl se
ohni, který si tam učinili vojáci a sužebnící, aby se

ohřali, a když viděl, že ho nikdo nepoznal, dodal si zmuží
losti a usadil se u ohně samého. V tom přistoupila k němu
děvečka, a to, jak určitěji udava Jan, vratná. Té bylo již
dříve s podívenim, že kdosi — Petr — jako v rozčilení sem
a tam rychle chodi po dvoře, a proto, když se usadil k ohni,
přistoupila ze zvědavosti, aby při plameni pohlédla, kdo to
jest. A tu seznala, že to jest ten muž, kterého krátce před
tím k slovu Janovu pustila dovnitř. A poněvadž o Janovi
věděla, že jest učenikem Kristovým, soudila zcela správně,
že i přítel jeho jest Kristovým učeníkem. Minění to pro
slovila take hned, a. to nejprve pouze )řed Petrem, jak
udava Matouš, Marek aJan, potom, když Jetr popřel, i před

přítomnými služebníky, (jak zaznamenal sv. Lukáš. Petrvšak popřel pokaždé, tvr ě nejprve, že není učenikem Krí
stovým (Mat. Marek, Jan), potom, že ho ani nezná (Luk.).
Stalo se to kolem jedné hodiny po půlnoci. Tu kohout za

zpíval poŽrvó. Neuplynula však ani hodina, a Petr klesl podruhe. ' apřev totiž Krista po )rvé, odešel od ohně a po
stavrl se u vnitřních dveří průc odu (vestibulu), aby se od
dal svemu bolu. Brzy na to odváděli Krista od Annaše ke
Kaifašovr přes dvůr, na kterém se vojáci ohřívalí. Věc ta

Nový Zákon. l. 14
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opět říkali okoloslojícim: Tento jest z nich. 70. Ale
on zapřel opět. A po malé chvili zase ti, kteří tam
stáli, ravili Petrovi: V ravdě jsi z nich' vždyt jsi
také alilejský. 71. On v počal se proklínati a při

dala podnět k tomu, že vrátná a jiní služebníci a služebně
vyšli ven, aby popatřili na zajatce. Mluvili zajisté o Kristu
i o jeho učenícnch, a to nikoli řiznivě, vidouce, jak veleo
rada jest proti Kristu zaujata. etr slyšel to a byl tím více
ještě rozrušen. V tom zpozorovala ho zase ta děvečka
(vratná), která svou otázkou přivedla jej ku pádu prvnímu,

& ta řekla polohlasitě k okolostojicim, že to jest jeden: učeniků Ježíšových sMarek); us yševši to jina děvečka
opakovala slova jeji hlasitě (Matouš). Tu Petr znepokojen
: třesa se zimou“ šel zase k ohni, ale tam označil jej ne'
pn'e jeden (jak sděluje Lukáš), potom několik služebník ,
jak dl Jan, jakožto učenika Kristova. A tu zapómněl se Petr
tak, že v rozčileni a bázni přísahal že není učeníkem Kri
stovým, ba že ho ani nezná. A nedosti na tom, sotva uply
nula hodina, klesl o třetí, ato ještě více než dosud. Aby totiž
odvrátil od sebe )0 ezřeni, že jestučenikem Kristovým, zůstal
u ohně, ano da se i do řeči s ostatními, chvílemi jen od
cházeje, aby zvěděl, co se s Kristem děje. Ale tim pravě,
jmenovitě galilejským nářečím svým upozornil na sebe ještě

více a utvrdil přítomné vojíny a služebníky v přesvědčeni,že jest zGalileje a učeni'em Ježišovým. Konečně jeden
: mch vyjádřil to přesvědčeni ('ak di Lukáš) a po něm hned
i ostatní (jak prav: M_at.a Mare ). A tu Petr nejen přísahal,nýbrž zak inal se (trest Boží svoláva'e na sebe, nemluvi-li
pravdu , že ho ani nezná, a to tím více, když jeden ze slu
žebniků (jak má Jan) ravil, že ho viděl v zahradě. Neboť
tím nastalo pro něj ne ezpečenstvi, že bude zatknut a po
hnán před soud pro pokus vraždy spáchaný na Malchovi.
'l'n však nastal nahle obrat. Velerada dokončila právě sezeni
noční a mezi tím, co Petr ještě mluvil, Kristus objevil se
na dvoře nedaleko vojínův ohřívajicích se. Vedli jej spou
taného ze soudní síně. V tom zazpíval kohout (po druhé),
a vojinové, uzřevše Krista, nechali hádky s Petrem a jak
se zdá, ustou ili od ohně, takže Petr zůstal samoten před

Pánem. Pán ežíš šel kolem 5 lpočátku, jakoby ho neviděl;v tom však se obrátil a pohléd na Petra právě, jak kohout

odzpival. Pohlédl naň zrakem plngm výtk a bolu, žePetr se zachvěl a osvícen milostí áuě uv domil si, co

učinil. Pohled Kristův byl však zároveň tak laskav; a tak
lný milosrdenství, že Petr posilněn milosti jeho po al dou—

fati v odpuštění. ] vyšel ven a ďlakal hol-ce
ituje dokonale.

že mistra nebo tak těžce uraz
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sahati: Neznám toho člověka, oněmž pravite. 72. A hned
kohout zazpíval po druhé. I rozpomenul se Petr na
slovo, kteréž byl řekl jemu Ježiš: Prve než kohout
zazpívá dvakrát, třikrát mě zapřeš. A dal se do pláče.

KAPITOLA 15.

Pán Ježiš před Pilátem. v. 1—20.

1. A hned ráno velekněži se staršími a zákoníky, a.
to celá velel-ada, učinivše nález a svázavše Ježíše, od
vedli jej avydali Pilátovi. 2.1 otázal se ho Pilát: 'l'y-li
jsi král židovský? A on odpověděv řekl jemu: Ty
praviš. 3. Ižalovali na něj velekněží mnoho věcí.
4. Pilát pak otázal se ho opět rka: Nic-li neodpovidáš?
Hle, jak veliké věci žalu'í na tebe. 5. Ale Ježiš ne
odpověděl více ničeho, 1, že Pilát se podivil.

6. V den slavný však pro ouštíval jim jednoho
vězně, kterého si žádali. 7. By pak uvězněn s buřiči
jeden, jmenem Barabáš, kterýž byl v povstání spá
chal vraždu. 8. I přistoupil lid a počal rositi za to,
co jim vžd ckjr činival. 9. Pilát pak o pověděl 'im
řka: Chcete- i, abych vám mpustil krále židovského?
10. Neboť ozoroval, že ve ekněží vydali jej ze závi
sti. 11. A e velcknčži opudili lid, aby jim propustil
raději Baraliáše. 12. 'ilát pak proinluviv opět řekl
jim: Co tedy chcete, abych učinil králi židovskému?
13. A oni o ět vzkí'ikli: Ukí'ižuj ho! 14. Pilát však
n'avil jim: co zlého učinil? Ale oni křičeli ještě více:
křižuj ho! 15. A tu Pilát, chtějc lidu vyhověti, ro u

stil jim Barabáše, & Ježíše zbičovav vydal, aby byl
ukřižován.

16. Vojáci pak odvedli jej do dvora soudního domu
a svolali celou tlupu. 17. loblékli ho všarlat a spletše
korunu trnovou vstavili ji na něj, 18. a počali ho po
zdravovati: „Zdráv bud', králi židovský“,19. a bili ho ti'ti

1. viz Mat.. 27, 1 2. Luk. 22, 66 71.
2 - 5. viz Mat. 27, II - l4. str. 148—144; Luk. 23, 2—7;

Jan. 18, 28-38.
6—15. viz Mat. 27, I5-26. str. 144—146; Luk. 23, 18—15;

Ju. 18, 39 46.
16 —20.viz Mat. 27, 27 SI; Jan. 19, 1—3.

14'
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nou do hlavy & plili na'něj a klekajice klaněli se mu.
20. A když se mu dost naposmívnli, svlékli s něho
šarlat & oblékli jej v roucha jeho & vyvedli jej, aby
ho ukřižovali.

Ježíš Kristus ukřižován & pohřben, v. 21—47.
21. A přinutili jakéhosi Šimona cvrenského, otce

Alexandrova a Rufova, jenž tudy šel, přicházeje z po
pluží, aby nesl kříž jeho. 22. I dovedli jej na místo
Golgothu, to jest v překladč „místo lebči“. 23. A dá
vali mu pití víno s myrrhou. ale on nepřijal ho. 24.
A když jej ukřižovali, rozdělili si roucha jeho metu
jice o ně los, co kdo dostane. 25. Byla pak hodina
třetí, když ho ukřižovali. 26. A b 1 napsán nápis viny
jeho: „Král židovský“. 27. A u řižovali s ním dva
otrv, jednoho na pravici a druhého na levicí jeho.

28. I naplnilo se Písmo, jež pmví: „A se zločinci po
čten jest“. 29. Ti však. kteří tudy chodili, rouhali se
mu potřásajice hlavou svou &řikajice: lla, jenž boříš
chram (Boží) a ve třech dnech jej zase vystavuješ,
30. pomoz sám sobě a sestup s kříže. 31. Podobně
i velekněží posmívajicc se mu říkali se zákoníky jeden
k druhému: „Jiným pomáhal, sám sobě pomoci ne
může. 32. Kristus, král israelský! A! sestoupí nyní
s kříže, abychom to viděli auvěřili.“ Také tí mu utr
huli, kteří s nim byti ukřižování.

33. A když bylo šest hodin, nastala tma o celé
zemi až do hodiny deváté, 34. a v hodinu evátou
Ježiš zvolal hlasem velikým řka: „Eloi, Eloi, lamma
sabakluni'ť“ to jest v překluděf „Bože můj, Bože můj,
proč jsi mne opustil?“ 35. A tu někteří z okolostojí
. \ uslyševše to pravili: Hle. Eliáše volá. 36. Jeden
ji.-„<z nich běžel a na lniv houbu octem vložil ji na
třtinu a dával mu píti ř 'a: Nechte, ať uvidime, přijde-li

21—23. viz M at. 27, 32 —34; Luk. 23, 26; Jan. 19,16-17.
Syny Simonovv jmenuje sv. Marek nepochybně proto, že byli
známi řím.—kýmkřesťanům, pro něž psal, a mohli tedy po
tvrdili jim pravdu toho, co o jejich otci vypravuje.

24—25. ví?. Mal. :P, 351—338;Luk. 23, 33—34. Jan. l9, l9—24.
29—37. viz Mat. 27, 39 50. Luk. 28, 35—46; Jan. 19,

3—30.
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Eliáš sejmouti ho. 37. Ale Ježíš zvolav hlasem velikým
vypustil duši. 38. A tu Opona chrámová roztrhla se
na dvě od hora až dolů. 39. Sctnik pak, který stál

plroti němu, vida, že tak zvolnv vypustil duši, ravil:pravdě, tento člověk byl Syn Boží. 40. By y )ak
tam i ženy zdaleka se dívajice; mezi nimi byla tla
ria Magdalena a Maria, matka Jakuba Malého a Jose
fova, a Salome, 41. kteréž chodily za ním a posluho
valy mu, když byl v Galileji, a mnoho jiných, kteréž
byly s ním vstoupily do Jerusalema.

42. A když se bylo 'íž pí'ipozdilo, — poněvadž byl
den přípravy, to jest en před sobotou, — přišel Josef
z Arimathie, vznešený to člen velerady, který také
očekával království Božího.43. a dodav si odvahy vešel
k Pilátovi a žádal ho za tělo Ježíšovo. 44. Pilát však
podivil se, že by již byl mrtev, & ovolav k sobě set—
nika, otázal se ho, zdali již zemře . 45. A zvěděv to
od setnika, daroval tělo Josefovi. 46. Josef pak kou—
piv kmentu a sňav ho (s kříže), obvínul jej v kment
& položil jej do hrobu, kterýž byl vytesán ze skály, &
pi'ivalil kamen ke dveřím hrobov'm. 47. Maria hlav
dalena pak a Maria (matka) Jose ova dívaly se, kde
ho položili.

KAPITOLA 16.

Pán Ježíš vstav z mrtvých zjevuje se svym věrným a vstu
puje na nebesa.

_1. A když sobota pominula, Maria Magdalena a Ma—
na (matku) Jakubova a Salome nakoupily vonných

89—41. Mat. 27, 54—56. Luk. 93, 47—49.
88. viz Mat. 27, St (str. MS); Luk. 23, 45.

'39. Ukřižovani totiž umírali vysilením; Kristus však při
vsech mukách a při všem vysílení před samou smrtí pro
mluvu lila-tem tak mocným, že se v tom patrně ievila moc
daleko přesahující přirozené sily člověka již umírajícího.
A proto pravě ztoho tak silného hlasu přišel setník (dle
Podani Longinjménem) ku řesvědčení, že to jest Syn Boží.

42—47. Mat. 23, 57—61; ťuk. 23, 50—56; Jan 19, 31 4:3.
_ 46. z v'razu „d aroval“ lze soudíti, že Josef byl hotov
1 peníze ati, aby obdržel tělo Kristovo.

47..matka Josefova t. j. Maria, manželka Alfeova, pří
buzna Panny Marie, která. dle 15, 40. byla matkou Jakuba.
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věcí, aby přijdouce pomazaly Ježíše. 2. A záhy z rána
první den týdne přišly ke hrobu, když slunce již vy
šlo. 3. [ pravily k sobě vespolek: Kdo nám odvali
kámen ode dveří hrobových? 4. A pohlédše uzřely, že
kámen jest odvalen. Byl totiž velmi veliky. 5. A vešedše
do hrobu uzřely mládence, an sedí na pravicí oděn
rouchem bílým; i ulekly se. 6. On ak řekl jim: Ne—
bojte se; hledáte Ježíše Nazaretskélio, ukřižovaného;
vstal! jest. není ho tuto; aj misto, kdež jej byli polo
žili. 7. Ale jděte a povězle učenikům jeho i Petrovi:
„Pí'edejde vás do Galileje, tam ho uvidíte, jakož vám
byl pověděl“. 8. Ale ony vyšedše utekly od hrobu.
nebot přišel na ně strach a hrůza, a neřekly nikomu
ničeho, neboť se bály.

9. Vstav pak z mrtvých prvního dne v témdni, ukázal

se nejprve Marii Magdaleně, ze které byl vyhnal sedmduch zlých. 10. Ona šla & zvěstovala to těm, kteří
s ním bývali, kteřížto lkali a plakali. 11. A oni usly
ševše, že jest živ a od ní viděn byl. nevěřili.

12. Potom ukázal se v 'íné podobě dvěma z nich
na cestě, když šli na venek, 13. a ti odešedše pověděli
to ostatním; a nevěřili ani jím.

14. Posléze ukázal se jedenácti, když byli za stolem,

Malého a Josefa, dle jiných zprav též matkou Judy a Ši
mona, kteří všickni 'akožto příbuzní Pána Ježíše nazývají
se v Novém Zákoně ratry Páně. .

16, 8. S počátku to nepovéděly, později však řekly to.
(Viz Mat. 28, 8.)

9. Viz Luk. 8, 2. Poznámku tuto (že někdy byla od zlých

duchů osedlá) přičíňuje evanvelista níkohčproto, aby seMaría iagdalena označila, jabkoby dosud _ tenařům jeho
byla neznama, nýbrž proto, ab se čtenáři upozornili na
velikou moc pevne víry a vroucí lásky ke Kristu, ktera způ—
sobila, že Pán Ježíš v neskonale milostí své okazal se nej—
prve té které kdysi zajisté nikoli bez vlastní viny byla
sedmi duchy zly'mi posedlá.

12. ukázal se dvěma z nich, totiž z učeniků Páně, kdy!
šli na venek, totiž do Emaus. Viz Luk. 24, is 33.

tt Toto zjevení událo se v den Kristova nanehevstou ení
v Jerusalemě. — Vytvknl jim, že nevěřili (Marii Mag al.,
ženám jinym & učeníkmn emauským. Tomáš pak ani apo—
štolům—. když jim zvěstovali, že viděli jej z mrtvých vsta
ie'ho, ačkoli, byl jím několikráte předpověděl, že vstane
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: vytýkal jim nevěru jejich a tvrdost srdce, že nevě—
řili těm, kteří jej byli viděli z mrtvých vstalého. 15.
A řekl jím: Jdouce do veškerého světa kažte evange
lium všemu stvoření. 16. Kdo uvěří a pokřtěn bude,
s asen bude; kdo však neuvěří, bude zavržen. 17.
' ěcb pak, kteří uvěří, budou následovatí tato zna
mení: Ve jménu mém budou zlé duchy vymítati, no
vými jazyky mluviti, 18. hady bráti, a jestliže by co
jedovatého pili, neuškodí jim; na nemocné budou
ruce vzkládati, a ti se uzdraví.

19. A když Pán (Ježíš) byl k nim domluvil, vzat jest

: mrtvých.. Učinil to jsa již na odchodu s toho světa, aby
tím více utkvěla jim v mysli slova jeho, a oni pamatujice
na ně tím více měli se na ozoru, by nedávali místa nějaké
pochybnosti. Neboť slova, terá kdo mluví na rozloučenou,
utkvívají v mysli hluboce.

1546. Opakoval tak rozkaz, kterýž byl již v Galileji dal
jim (Mat. 28, "95 ale zároveň je upozornil, jak velice záleží
na tom, aby kdo v slova jejich uveřil a křest přijal. Pravě,
že kdo uvěří, spasen bude, netvrdí, že by pouhá víra ke
spáse dostačovala, nýbrž jen, že jest jednou z nutných pod

minek s ásy. Že však vedle viry potřebí jest dospěl m ke. áse ta é dobr'ch skutků, zachovavatí při“ázáni Boží, pro
!: ásíl sám něko ikráte (na př. Mat. 19, 18; Mat. 7, vll.

17 18. Jako apoštolé obdrželi moe činili zazraky, aby se
osvědčilí pravými poslanci \'ykupitelovými, tak nyní slibuje
Pan Ježiš takovou moc i těm, kteří víru v něho přijmou,
aby byli utvrzení v přesvědčení, že pravájest víra, kterou pří
jab. Kterak se tovyplnílo,dosvědčujejiž sv.Lukáš ve Skutcích
apošt. & sv. Pavel v listě ke Korintským. Dovídáme se od
nich, kterak nejen apoštolé, nýbrž i jiní věřící obdrželi dar
jazyků, kterak vymitali duchy zlé, a kterak sv. Pavel vzal

do ruky hada jedovatého a nic neutrpěl. Také po smrti apoštolův udělova Bůh mnohým moc činiti zázraky, ovšem čím
dále, tím méně. Neboť s počátku bylo jich třeba, aby šířila
se rychleji víra Kristova, později však, když již církev dosti
byla rozšířena, a když i rychlé rozšířeni církve a její trvání
přes všecka pronásledováni dokazovalo božský původ jeji,

nebylo kiž potřebí k rozšíření jejímu mimořádných oněchprostřed ů. Nicméně v duchovním smslu uděluje se ona
moc věřícím stále, pokud totiž zlé vášně vymitaií, jazyk
1: oslaveni Božímu obnovují, jed hříchu neškodným činí
svátosti pokání a zmužile odrážejí nástrahy ďábelské neb
pokusv lidí zlovolných, které činí na je'ich ctnost.

19. Pan Ježiš dokončiv své řeči vyve l je (dle Luk. 24, 50)
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do nebe a usedl po pravicí Boží; 20. a oni vyšedše
kázali všude & Pán jim pomáhal a otvrzoval slova
jejich zázraky, které na to následov y.

_*)-_.—

O evangeliu sv. Lukáše.

Třetí evangelium kanonické napsal sv. Lukáš. onen
totiž průvodce sv. Pavla, o němž se děje v Novém
Zákoně třikráte zmínka výslovná, a to v Kolos. 4, 14.;
2. Tím. 4, 11. a Filem. 24.

Jak Eusebius, sv. Jeronym a jiní spisovatelé staré
doby udávají, Lukáš tento narodil se v Antiochii syrské,
a není příčiny, proč bychom brali odáni to v po—
chybnost; nebot mlčí-li o tom s isovate é starší Eusebia,
nemůže mlčení to překážeti vys ovnému svědectví Euse
biovu a jiných. A domnívati se, že podání to ovstalo
záměnou Lukáše s Luciem, učitelem antiocnijskym
(Skutk. ap. 13, 1), také nelze právem; nebot Lucius
tento nazývá se ve Skutcích apoštolských výslovně
Cyrenským, t. j. v Cyrcně zrozeným.

Byl! však vskutku Lukáš nebyl rodem z Antiochie,
to přece lze s veškerou určitostí souditi z oné zná
mosti, kterou jevi o poměrech antiochijsk'ch, že delší
dobu zdržoval se v Antiochii a v Syrii v bec.

Narodil se pak sv. Lukáš z rodičů pohanských, jakož
svědčí nejen jméno jeho nehebrejskč, nýbrž i dokona—
lejší známost řečtiny, kterou již staří spisovatele uzná
vají, a ten způsob, kterým vyslovuje se o řeči he
brejské (aramejské), když praví, že pole hrnčíř—ovo
nazváno bylo jménem jejich Hakeldama (Skut. ap.
1. 19); zvláště však dává to najevo sv. Pavel. kterýž
zřejmě rozeznává sv. Lukáše s Demasem a Epafrou od

na horu Olivetskou, buď že jim velel tam jíti &potom se
jim znova ukázal, aneb že sice šel s nimi 'lž z města, ale
nedal se oznatí těm, kteří je snad potkai. Na hoře Oli
vetské na vstoupil před nimi na nebesa. Viz Luk. 24, 60
až 53; Skutk. ap. 1, 9—12.
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těch spolupracovníků svých, kteří byli ze židovství
(Kolos. 10—14).

Ačkoli však byl rodem pohan, zjednal si přece dů—
kladnou známost věcí. poměrův a obyčejů židovských,
kterou jeví jak ve svem evan eliu tak ve Skutcích a o
štolských. Ze známosti té soudcise obyčejně, že sv. Lu 'áš
před svým obrácením se ke Kristu byl židovským
proselvtou brány. Kdojej obrátil ke Kristu a kde, není

'známo. Myslíli sice někteří v době starší i novější, že
byl jedním ze 72 učeníků Páně, ano že byl z oněch
dvou učeníků, kterým Pán Ježíš ukázal se na cestě
do Emaus. Avšak Lukáš sám poučuje, že domněnka
ta jest nesprávná, neboť v předmluvě svého evangelia
vylučuje se výslovvě z počtu bezprostředních svědků
života Kristova (Luk. ], 1—4).Jest však pravděpodobno,
že přijal křesťanství v Antiochii, a to v době, kdy
někteří učenici Kristovi, opustivše Jerusalem za pro—
následování, které tam vý uklo po smrti sv. 'těpána,
do Antiochie přišli a tam řestanství šířili (Skutk. ap.
11, 20). Tam také nejspíše se seznámil se sv. Pavlem,
kterýž býv od Barnabáše v 'zván, odebral se z rodiště
sveho Tarsu do Antiochie ('olem r. 40. po Kr.) atam
po celý rok hlásal učení Kristovo (Skutk. 11, 25. 26.).

Stavem svým být Lukáš lékařem. .varavuje to
nejen ústní podání. nýbrž i sv. Pavel (Kolos. 4, 14),
ano Lukáš sám pro7razuje to některými výrazy lékař
skými, jichž užívá. ímon Metafrastes (st. 10.), Nice
t'orus a snad již i lektor Theodor (st. 6.) sdělují, že
byl také malířem. Avšak svatí Otcové nezmiňují se
o tom; i zdá se, že mínění to povstalo odtud, že Lukáš

lites_vémevangeliu vylíčil slovy krásný obraz Pannyam.
O životě sv. Lukáše není mnoho známo; neboť

v Písmě sv.. jak řečeno, činí se o něm výslovná
zmínka pouze na třech místech, z nichž patrno, že byl
u sv. Pavla v první a druhé vazbě jeho římské. Mimo
to sám mluví ve Skutcích a oštolských v první osobě
čísla množného všude tam, de vv ravuje o věcech,
jímž byl také sám přítomen. S h edem k tomu lze
říci o něm s jistotou toto: Na druhé cestě apoštolské
sv. Pavla přidružil se k němu roku 52. v I'roadě a
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„provázel jej až do Filipp. Tam byl nepochybně zů
staven, aby spravoval tamniobec křesťanskou,azůstal
tam až do té doby (r. 59. neb 58.), kdy sv. Pavel
se vracel přes Filip y ze třetí apoštolské cesty své.
Tehdy připojil se lí němu zase a provázel ho až do
Jerusalema. Mezi tím co Pavel, byv v Jerusalemě jat
a do Caesareje dopraven, vězněn byl v Caesarei,
sv. Lukáš zdržoval se v Caesarei a v okolí; a když
sv. Pavel odvolav se k císaři plavil se do Říma, pro—
vázel ho a pobyl v Římě u něho po celou dobu jeho
vazby, kratk' čas toliko vyjímaje, po který trval mimo
Řím. Když 1 Pavel uvězněn v, ímě po druhé
(r. 66—67), _Lu áš dlel u něho zase. Po smrti sv. Pavla
kázal dle v 'pravovaní Epifaniova v Italii, Gallií. Dal
macii a Ma edonii. Někteří spisovatelé pozdější (Meta
frastes, Niceforos) tvrdí sice, že působil také v Horním
Egyptě, ale zdá se, že zprávy jejich spočívají na
omylu, kterým Thebý e yptské popletli si s Thebami
boiotskými. — Dle Sedu la žil v stálém bezženství až
do smrti.

O způsobu smrti jeho ne odává nám před 4. stol.
zprávy nikdo. Teprve sv. Ře ořNazianský na východě
a Gaudentius z Brescie na západě řadí jej mezi mu
čeníky, a Niceforos sděluje, že byl v 80. roce věku
svého oběšen na olívě. Pohřben byl nejspíše v Patrách
v Acha'i, jeho ostatky pak byly ve 20. roce panování
císaře l)(onstantia (r. 357) přeneseny do Konstantino—
pole (Cařihradu). Památka jeho slavi se v církvi dne
18. října. ——Zobrazuje se symbolem býka (telete) ja—
kožto zvířetem obětním; nebo! začina evangelium své
vypravováním o oběti Zachariášovč.

Evangelium své napsal r. 62. neb 63., a to nejspíše
v Římě. Věnoval je jakémusi Theofilovi, křesťana to
obrácenému z pohanstva, s nímž žil v poměru řátel
ském a který svůj domov měl pravdě nejpo obněji
v Římě neb alespoň v Italii, ač národností svou snad
Řekem byl. Ncurčíl je však pouze pro něho, nýbrž.
jak uznává se skoro všeobecně, pro širší kruh čte—
nářstva, a to takový. k němuž mimo obec římskou
patřily ravděpodobně také všecky obce křesťanské od
.sv. Pav a zřízené, jež byly sice smíšeny ze židokře
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stanů a pohanokřestanů, ale tak, že křesťané z pohanů
obrácení měli převahu. Theofilovi pak věnoval je as
ne tak proto, že byl jeho přítelem, jako hlavně roto,
aby Theofil jakožto patron spisu toho snažší pruchod
mu zjednal do kruhu širšího, buď že by jej před vy
branou společnosti předčítal aneb svym nákladem
Opisv jeho 0 atřil.

Jakož Lukaš sám udává na počátku svého evan
gelia, byly tři p 0 h n u tky, které ho řízením Božím
přiměly, ab spis ten na sal, & to: &) pokusy mnoha
jiných mužš, kteří hleděi vypsatí život Ježíše Krista.
ač nebyli přímými svědky jeho; b) přesvědčení, že
zná dobře Kristův život, poněvadž od počátku vy
zvěděl pilně i jeho příhody i jeho řeči a skutky:
c) vědomí, že Theofil a jiní křesťané nemaji žádoucí
vědomosti o těch věcecb.')

') Sv. Pavel totiž &.druhově jeho hledíce co možná nej

více lidí přívěstiku grave víře, nezdržovalí se dlouho na místějednom, a roto ta é nepodávali posluchačům svym spořá
daného vylí ení celého života a učení Kristova, nýbrž pře
stávajíce na věcech nejdůležitějších odebírali se na místa jiná,

onechavše další vyučováni na dobu pozdější, jmenovitě
iskupům a kněžím, kteří byli ustanovení v křesťansk“ch

obcích nově zřízených. Avšak ani tí nemohli vžd po ati
potřebného poučení, neboť někdy neměli sami o těcnvěeech
známosti úplné & 'asné. l ovstaly proto nutné některé po
chylmosti o věcee tykajíc ch se života a učení Kristova;
: ony neb 'ly vyloučeny ani u těch, kteří snad slyšeli o celém
jeho životě a učení, neboť mohla nastati a zajisté nejednou
nastala obava, že snad neporozumělí něčemu dobře, a tedy
i pochybnost, že některá'věc nestala se tak, jak ji, jednou
uslyševše, pojali. Nastala proto potřeba souvislého vy sání
životu Kristova, aby křesťané mohli si jednotlivé rav vča
stěji připomínatí a uvažovatí. Potřebě té hleděi vskutku
odpomocí mnozí muži usílujíce sepsati pořádně vypravo
vání“ života a učení Kristova, ja je slyšeli od apoštolů &
učcniků Páně (1, l—2). Avšak spisy jejich ro onu potřebu
nedostačovaly, bud že pomijely mlčenim ně tere věci důle
žité, jmenovitě 7.dětství Kristova, aneb je podávalv povrchně.
Take nevyhovovala tě potřebě evangelia Matoušovo a Mar—
kovo. Neboť evannelium Matoušovo bylo psáno pro židokře
stan , a proto chtíc ukázati, že \'ykupilel ve Starém Zákoně
zaslheny již přišel, poukazovalo opět a opět ke Stari—.mn
Zákonu, jehož pohane neznali, a nekladlo dosti vahy na
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Účel, kterého spisem svým chtěl dosíci, vyjádřil
sámslovy:„abys poznal pravdu těch slov
(věcí),jimž jsi byl vyučen“ (1, 4.) Chtěltotiž
spořádaným vylíčením toho, co Kristus Ježiš hlásal a
konal, ku pameti přivésti Theofilovi a jin"m křesťa
nům ony pravdy zjevené, které byli poznali z kázání
ústního, a tim utvrditi 'ejich víru v poznané pravdy
křesťanské. Zejména pak, jakož patrno z obsahu jeho
evangelia a i z poměru jeho k listům sv. Pavla, chtěl
čtenáře své utvrditi ve víře v to, že Pán Ježíš jest
vtělený Syn Boží a zaslíbený Vykupitel všech lidí. ži
dův i pohanů, a že jediné odvrácením se od zlého a
přidržením se Krista lze lidem dojíti spásy & blaha
věčného. S hledem k tomuto účelu vylíčil jednotlivé
události, až na nepatrné výjimky, přesně postupem
chronologickým, či takovým, jakým co do času udály
se po sobě, udal určitě rok, kdy' sv. Jan Křtitel počal

připravovat lid na Krista. a jistou měrou i čas, kdyán Ježíš se narodil, pravě, že to bylo v době vše
obecného popsáni lidu, kteréž se stalo za vladaře syr
ského Quirinia (Cyrina) k rozkazu císaře Augusta. Zá
roveň podal vše tak, aby v Ježíši Nazaretském mohli

oznati i křesťané ze židovství zaslíbeného Vykupitele,
l křesťané z pohanství Syna Božího.

Nebyv sám svědkem Kristova života a působení, ne
čerpal ovšem známost těch věcí. jež vypravuje,

věci pro pohany důležité, jako na př. na povoláni všech ná.

rodů do církve aš , ať nedíme nic o tom, že bylo sepsanov aramejštině & o té doby ještě nepřeloženo, a proto ne
srozuiniteluo Theoliloví & jiným křesťanům mimopalestin—
ským. Markovo evangelium však bylo psáno skoro výhradně
pro křesťany obrácené ?. pohanství, & to ještě jako stručný
obsah toho, co Petr kázal v Římě, & )roto nezmíňovalo se
s náležitým důrazem o věcech důležitých pro židy, zejmena
ne o tom, že na Kristu vyplnila se starozákonní proroctví.
Ve Spise však určeném pro obce smíšené ze židokřesťanů a
ohanokí—estanů bylo třeba přihlížeti k jedněm i druhým.
odjal se roto díla sv. Lukas jsa přesvědčen, že zná dobře

celý život rístův, jeho osudy, řeči iskutky, & napsal co
začal Ježíš činiti a učiti až do dne svého nanebevstoupeni,
přihlížeje při tom ke křesťanům obráceným i ze židovství
: z pohanství.
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z vlastního názoru a náslechů, nýbrž, jak sám poučuje
na počátkusvého evangelia,z různ ých pramenů
jiných, zcela spolehlivých, totiž z ústního kázání
apoštolův a učeníků Páně, & ze zpráv
oněch osob, jichž sám se dotazoval osobně,
at osoby ty byly přímými svědky těch věcí, na
něž se vyptával, aneb od římých svědků bezpečně
o Inich poučený. Jakýsi v iv v obsah i formu jeho
evanf'elia měl též sv. Pavel. Lze to alespoň souditi
7.při uznosti evangelia Lukášova s obsahem listů Pa
Vlo 'ch & z toho, že užívá mnoho výrazů, jichž mimo
sv. avla neužívá žádný jiný spisovatel novozákonní.
Vliv ten byl však pouze nepřímý a potud, okud Lu—
káš, jakožto průvodce Pavlův a svědek je 10 kázání,
seznal z ůsob a směr, kterým se bere ři svých kázá
ních v (rajinách, kde byli židé i» po raně, a pokud
příkladem tím povzbuzen byl, ab podobným směrem
se bral ve svém evangeliu & iněkterých výrazův užil,

které sl šel od sv Pavla. Zda použil také fisenínýchpramen , není sice jisto, ale přece prav ěpodobno.
Lejména lze tvrditi skoro s určitostí, že chvalozpěv
Panny Marie (Magnificat) a Zachariášův (Benedictus),
jakož i rodokmen Pána Ježíše (3, 23—38)přejal z pra
menů psaných, & to aramejských. Také odobá se
pravdě, že použil evangelia Markova a sna i Matou
šova. v jeho znění aramejském, ale nikoli tak, že by
byl při psaní měl je před sebou rozložena a z nich
vypisoval, nýbrž že dříve, než počal psáti, je přečetl,
obsah jejich si zapamatoval, snad i některé poznámky
sn učinil a při psaní použil toho, co uznal za vhodné
s.líledem ke svému účelu, srovnav to dříve, jmeno
vitě pokud se t'ká postu u času, s tím, co byl seznal
odjinud. Že by yl ouži také spisů Flaviových, jak

zivrdiliněkteří v dogě novější, jest naprosto nepravivo.
Evangelia jeho užili již nejen různí spisovatelé 2. st.,

nýbrž i sv. Klement ím., ano i sv. Pavel (1. Tím. 5,
18). Výslovně pak jmenuji Lukáše spisovatelem evan—
gelia toho mimo jiných též spisovatel tak zvaného
L_lomku Muratorskóho (2. st.), sv. Irencus, Tertullián,
hlement Alex., Orígeucs.
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Ačkoli pak evangelium toto nepochází od apoštola
samého, jest přece jisto, že bylo sepsáno z vnuknutí
Ducha sv. a má vážnost božskou. Dosvědču'e to nejen
veškerá tradice & neomylný úřad učitels ý cirkve.
nýbrž i sv. Pavel, kte 'ž v 1. listě k Timotheovi (5, 18)
uvádí z něho slova: „ oden jest dělník mzdy své.“
(Luk. 10, 7), touž formulí „praví Písmo“, kterou uvádí
výrok ze Starého Zákona.

Stali evangeliumlnžiša Krista podle sepsání sv. lukášť)

KAPITOLA 1.

Úvod, v. 1-4.

1. Poněvadž mnozí pod'ali se toho, ab uspořádala
vypravování těch věcí. teré se u n s naplnily,

2. jakož nám je podali ti, kteří byli od gočátku očítýmísvědky a přísluhovatelí slova, 3. vi ělo se i mně.
kterýž jsem od počátku vyzvěděl vše důkladně, o—
řádkem o tom psáti tobě, velmožný Theolile, 4. agys
poznal pravdu těch věci, kterým jsr byl vyučen.

Narození Kristova předchůdce zvěstováno, v. 5—25.
5. Za dnů Heroda, krále judského, žil jistý kněz..

jménem Zachariáš, ze třídy Ahíášovy, a měl manželku

č ') V evangeliu tomto lze rozeznávatí mimo úvod částítyří.
V úvodě (1, 1—4)udává í pohnutky, které ho přiměly,

aby evangelium napsal, íúčel, kterého chtěl jím dosícx.
(Viz str. 219—220.

V části prve (1, 5—4, 13) vypravuje některé děje
z Kristova dětství a ty událostí, které předcházely bezpro
středně před veřejným životem jeho jako příprava k němu,
liče je tak, aby v [xi—istuJežíši mohlíikřesťane ze židovství

poznatí svého Vyku itele i křesťané z Pohanství obrácenívtěleného Syna Boží 10 & Vykupítele vše 10 lidstva.
5. ze třídy Abíášovy. Král David totiž rozdělil

všecky kněze ve 24 třídy (z nichž 16 pocházelo od staršího
lyna Aronova, Eleazara, 8 od nejmladšího syna jeho Itha
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z dcer Áronovy'ch, a její jméno bylo Alžběta. 6. Oba
b li spravedliví před Bohem, chodíce ve všech řiká
z nich a předpisech Páně bez úhony. 7. A nemě i žád
ného dítka, nebot Alžběta byla neplodná,a oba byli
již pokročilí ve věku svém. 8. Stalo se pak, když
V pořádku třídy své konal úřad kněžský před Bohem,
9. že podle obyče'e úřadu kněžského připadlo naň lo—
sem, aby vejda o chrámu Páně, zapálil v obět ka
did10' 10. a všecko množství lidu modlílo se venku
v hodinu zápalu. 11. I ukázal se mu anděl Páně, stoje
na pravé straně oltáře kadidlověho, 12. a Zachariáš
uzřev jej ulekl se a bázeň připadla na něho. 13. ] řekl

mara) a ustanovil, aby-každá z nich vykonávala posvátné
úkony vdomě Hospodinově vždyjeden týden ato vpořádku
losem určeném. V pořádku tom byla třída Ábíášova (z po
tomstva Eleazarova) na místě osmém. Ze zajetí vrátily se
sice pouze čtyři tříd kněžské, jež čítaly 4000 členů; ty
však rozdělily se op t ve 24 třídy, kteréž podržely jména
bývalá, a z těch osmá b la rávě třida Abíášova, ]: niž patřil
kněz (nikoli velekněz) acnaríáš. Manželka jeho Alžběta

byla z dcer Áronovžch, tedy také z rodu kněžského,okolnost to, kterou sv. ukáš bezpochyby proto zvláště v 

tílka, poněvadž chce upozorniti na vznešený původ pře c ůdce Páně; nebot narodil-líse kdo z rodičů, kteří oba byli

Š roýdukněžského, pokládal se původ jeho za zvláště vzneen .
18. Nemíní se tu modlitba za syna, jak někteří tvrdí, my

slice, že ří oběti modlil se za otomstvo. Neboť kdo prosí
za něco oha, má alespoň něja ou nadějí, že dostane, zač
prosí. Zachariáš však vzdal se již veškeré naděje v potom
stvo, jakož patrno z toho, že pro vysoké stáří své [ manželky svojí nevěřil již ani andě oví, když mu řekl, že man
želka jeho porodí mu syna (v. 18. ZO.). Nečekaje tedy již po
tomstva, neprosil za ně říobětí, a roto nemohl anděl říci,
že vyslyšena 'est modlit a, kterou yl Zachariáš konal ph
oběti, aby ob ržel syna. -—Ale ani ta modlitba se nemíní,

kterou byl Zachariáš konával za syna, kdyš běl ještěmladším; neboť není pravdě podobne, že y “ůh byl

oznámil věslyšení prosby zcela soukromě ve chvíli, kdyžkonal úřa veřejný jménem celého národa. Ale míní se tu
předem vyslyšení oné modlitby, kterou při obětí konal
menem sv'm i celého námla, aby již přišel Vykupitel.
roto neřek? pouze „manželka tvá porodí tobě synn“, nýbrž

dodal, že syn ten . . . předejde před Pánem . . . a při-praví mu lid, či zkrátka proh ásíl, že syn jeho bude před—
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mu anděl: Neboj se, Zachariáši; nebot vyslyšena jest
modlitba tvá, a manželka tvá Alžběta porodí tobě syna
a nazveš jméno jeho Jan. 14. I budeš míti radost a
plesáni, a mnozí budou se radovatí z jeho narození;
15. neboť bude veliký před Pánem Bohem, a vína a
nápoje opojného piti nebude &již ze života matky své
bude naplněn Duchem svatým, 16. a mnohé ze synův
israelských obrátí ku Pánu Bohu jejicln 17. A on pře
dejde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil
srdce otců k synům a nevěřící ke smýšlení s rave
dlivych, by připravil Pánu lid hotovy. 18. Iřekl Lacha
ríáš k andčlovi: Po čem to poznam? Neboťjsem stár
a manželka moje pokročila ve věku svém. 19. A an

chůdcem Vykupítelovým & tedy že Vykupítel narodí se již
co nejdříve. Ačkoli však Bůh mínil předem onu modlitbu,
kterou Zachariáš byl konal právě při obětí za příchod Vy
kupítelův, přihlížel přece také k oné prosbě, kterou Zacha

riáš byl číníval za syna, když byl ještě mladším a jejíž dosavadní oslyšení tak trpělivě nes . Neboť poněvadž před
chůdcem Vykupitelovy'm měl po úradku Božím byti pravě
syn Zachariašův, bylo oznámeni předchůdce Vykupítelova
zaroveň ohlášením, že vyslyšena jest také ta modlitba,
kterou byl konával, aby se mu narodil syn.

15—17.bude velikým a to &)svatosti života,
neboť povede život tak přísný, že vína a n ápoje opoj—něho nebude pití; b) plnosti božske milostí,
nebot bude v takové míře obdařen milostí Boží, že na—
plněn bude Duchem sv. již ze života matky své,
tak totiž, že již v životě matky bude očištěn od hříchu pr
votného a obdařen jak milosti oosvěcujicí, tak milostmí mi
mořadnými, zejména i darem proroctví, & milosti ty že za
chová si též po celý život svůj; c) veliký bude i ůsob
nosti svou &.úřadem svým; nebo! mnohé z sraelítů
obrátí k Pánu Bohu či k Vykupítelijejich tu příkladem,
tu kázáním svým a jako hlasatel předejde před ním
v duchu a moci Eliašově, vystupUJes touž rozhodností
proti neřestem a povzbuzuje s týmž zápalem a touž horli
vosti ku pokání a k ctností, jako to činil Eliáš. Bude tak vy—
stupovati k tomu konci, aby obratě srdce otců k sy—
nům usšiořádal rozrušené poměry rodinne a povzbudě nevěřící íhříšníky ku pokání přimělje \: smyšlení spra—
vedlivých či ku smýšlení a životu bohumilemu a tak aby

připravil Vykupitelí lid hotový (dokonalýi. to jest takový'terÝ by hotov byl jej s věrou & láskou přijmouti a učení
jeho zachovávati.
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děl mipuveděv řekl jemu: Já jsem Gabriel, který sto—'
jím před Bohem, a jsem poslán, abych mluvil k tobě
a t věci ti zvěstoval. 20. A hle, budeš němým a ne—
bu eš moci mluviti až do dne, ve kterém se ty věci
stanou, poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, kteráž se
naplní časem svým. 21. A lid očekával Zachariáše, a
divili se, že prodléval ve chrámě. 22. Když pak vyšel,
nemohl k mm mluvili; i poznali, že měl vidění ve
chrámě. A on kynul jim & zůstával němým. 23. ] stalo
se, když se naplnili dnové služby jeho, odešel do
svého domu. 24. A po těch dnech počala Alžběta,
manželka jeho; i tajila se po pět měsíců řkouc: 25.Takto
mi učinil -'án ve dnech, v nichž vzhlédl, aby odňal po—
banu moji mezi lidmi.

Narození Ježíše Krista zvěstováuo, v. 26—38.
26. Měsíce šestého ak anděl Gabriel poslán byl od

Boha do města gali ejského, jemuž jméno Nazaret,

_20. Němota ta měla mu býti nejen trestem za jeho ne
Veru, nýbrž iznamením, že se vyplní, co mu anděl byl
zvěstoval.

gl. Zachariáš obětoval ve svatyni, kamž nebylo dovoleno
vejiti nikomu leč k žim, lid pak stal v předsíni či ve
dvořechrámovém a ne iděl na Zachariáše, neboť přivchodu
do svatyně byla opona. Lid divil se, že Zachariáš rodléval
ve svatyni; nebot ku podani oběti zápalné ckadid a) stačil
cas_kratinký a knězi nebylo dovoleno zdržovati se ve sva

tvm nad otřebu, aby lidé venku stojici neuradli do úzkosti,že Ejnad yl stižen smrti, bud že byl nemoden, neb ne
spravně konal úřad svůj ; nicméně při prodlévání Zachari
ašově lid nestal se úzkostlivým. nýbrž divil se. nebot znaje
Dex_uhonnostZachariášovu, vykládal si prodlení jeho ve
Strlanku dobrou, soudě, že přihodilo se mu něco neobyčejne 10. .

22. Ze měl vidění, soudili zajisté hlavně :: úžasu a ra
dosti, které se jevily v jeho obličeji. On kynul jim, že
vskutku měl vidění.

24. Ta'ila se proto, poněvadž v samotě & zátiší chtěla
Bohu dě ovati za milost jí prokázanou odnětím neplodnosti.
Neboť stav neplodno. ti (manželství bezdětné) byl pokládán
u židů za pohanu. šestého měsíce nemohla se již více ta
jiti. poněvadž anděl sám o tom zpravil Pannu Marii.

26—88.Archanděl Gabriel byl poslán, aby zvěstoval Panně
Marii, že se stane matkou vtěleného Syna Božího, matkou

Nový Zákon. l. 16
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21. ku panně, zasnoubené. muži, jemuž jméno bylo.
Josef, z domu Davidova, a jméno pann Maria.
28. A vešed k ní anděl, řekl: Zdráva bu , milosti
plná., Pán s tebou, požehnaná's ty mezi ženami. 29. Ona

uk (nzřevši jej) užasla nad řečí jeho & myslila, jaké
v to bylo pozdravení. 30. I řekl jí anděl: Neboj se,

Maria, nebot jsi nalezla milost u Boha 31. Aj počneš

v životě & orodiš syna a nazveš jméno jeho Ježíš.82. Ten bn e veliký a Synem Nejvyššího s onti bude.

Výku itelovou. Běželo totiž tu o souhlas se stran člověka,
nebo "ako švobodným rozhodnutím vůle lidstvo o vrátilo se

od Bona, tak opět svobodným rozhodnutím vůle mělo sek němu vrátiti. roto tehdy teprv nastalo vtělení S na Bo
žího, když Maria přivolívši zvolala: Aj já. dívka Pán , staniž
se mi odle slova tvého.

_28. ozdravuje ji tak s hledem k milostem, jimiž byla
nejen ochráněna od hříchu prvotního, nýbrž i v nejužší
Spojení s Bohem uvedena a hodným přibýtkem vtěleného
Syna Božího učiněna a tak nade všecky ženy v znamenána
i neporušenosti panenskou i důsto'ností mateřs on.

29. Užasla (a ulekla se) na řečí jeho 2 pokory.
Jsonc si totiž vědoma, že všecka chvála patří Bohu, ne
mohla srovnati se svojí pokorou, že anděl vyslovu'e jí tak
velikou chvalu. Brz ' však ustoupil nepokoj jeji kli ne roz
vaze;m slílať, aké bý to bylo pozdravení, t.j.

řemýšle a, co by to pozdravení znamenalo. Věděla muz,

eďodobným zyůsobem (Hospodin stebou), pozdravil andělGc cona, jeho. Bůh v 'volil, aby skrze něj vysvobodil lid
od Madianských, a že lake požehnaná na věky byla vele—
beua i Judith; i mohla ted s hledem k tomu při vši své
pokoře souditi ze slov andělových, že Bůh má s ní zvláštní
úradký, zejména že snad chce skrze ní pomoci jejímu ná
rodu. A poněvadž chtěla se od'obiti vůli Boží ve všem,
přemýšlela, kam směřuje [)OZtravení to, či jaký úkol Bůh
jí přisuzuje.

31 38. Uživ tak různých výroků prorockých, jimiž před
pověděn byl Vykupítel jakožto Bohočlověk&zrozenec : panny
a pulnlltck Davidův, oznámil jí, že bude matkou vtěleného
83 na Božího & Výkupitele světa, a udal, že \'ýkupitel tento
zříclí království Davidovo, kralovstvi totiž duchovní—čicírkev

Líi'c—ctoohrazenoutrůnem a královstvím Davidovým, a že buderalovati na věky v domě Jakobově, to jest nad israelítý
vuuuhovním slova smyslu či nade všemi věřícími, at vstoupí
do království jeho ze židovství nebo z )ohanství. Zároveň
vyložil tim, proč ji dříve oslovil tituly tal: velikými.
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a Pán Bůh da mu trůn Davida, otce jeho, a bude
kralovati v domě Jakubově na věky, 33. a království
Jeho nebude konce. 34. I řekla Maria k andělu: Kterak
se to stane, kd ž muže nepoznávám? 35. A odpověděv
anděl řekl jí: šach svatý sestoupí v tebe, a moc Nej
vyššího zastíní tě; roto také to svaté, co se z tebe
narodí, slouti bude gvn Boží. 86. A aj, Alžběta, pří
buzná tvá, i ona počala syna ve stáří svém, a nyní jest
JIŽ v šestém měsnci, ta, která slove neplodná, 37. nebot
nemožná není u Boha nižádna věc. 38. Iřekla Maria:
A1ja dívka Páně, staniž se mi podle slova tvého. Tu
o ešel od ní anděl.

Navštívení Panny Marie, v. 89—56.

39. Maria pak povstavši v těch dnech odešla s chvá
táním na hory do města Judova., 40. a vešedši do domu
Zachariášova, pozdravila Alžbětu. 41. Istalo se, jak

34. Nev jádříla tím nevěry ani poch bnosti o pravdě slov
amlčlovýc |, nýbrž pevně věříc, že Bů může učiniti, aby
St“(lala matkou i bez porušení svého slibu zachovat usta
Vlčllópanenství, ptala se jen po způsobě, kterak se to
ltane, & to proto, poněvadž běželo tu o věc, která se do—
týkala přimo iejí osobnosti _

35. Ohlásil tak, že se stane matkou nikoli způsobem při
rozeným, nýbrž nadpřirozeným, a to působením Ducha sv
či všemohoucností Boží. (Viz str. 14. pozn. 20—21.) .

89. Chtěla vv'ádříti své příbuzné Alžbětě souslast nad tím,
že se stala mat ou & sděbtí s ni radost, kterou sama m'ěla
; početí Spasitele. Také as chtěla jí posloužili v potřebach
Jejich. Kterak byla s ní říbuzná, o tom evangelista se ne
zmiňuje; poněvadž však) udává, že Alžběta byla zrodu

ronova, není poch bnosli, že byly příbuzný po straně
matek svých, bezpoc ýby tak, že matky jejich byly sestry,

! níchždedna, matka Panny Marie, provdala se za mužerodu avidova, druha, matka Alžbětina, za muže z rodu
ronova.
41.dítko zaplesalo; bývši totiž tu chvílizvlaštním

při—pbením Božím uvědoměno o přítomnosti Spasntelově
v životě panenské matky 'eho a zároveň zbaveno hříchu
prvotního, dalo rovněž půso )ením božským najevo nějakým
pohybem radost nad tim a rvní poctu Spasiteli a matce
Jeho, a v touž chvíli Alžběta yla naplněna Duchem sv. _a
poučena od něho zvláštním vnuknutím o tom, že Maria
stala se matkou vtěleného Syna Božího.

16'
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uslyšela Alžběta pozdraveni Mariino, že dítko zaplesalo
v životě jejím a Alžběta byla naplněna Duchem sva—
tým. 42. I zvolala hlasem velikým a řekla: Požehnauná's
ftý mezi ženami a požehnaný plod života tvého.
43. A odkud mi to, aby,r Matka Pana mého přišla ke
mně? 44. Nebo! aj, jak došel hlas pozdravu tvého do
mých uši, zaplesalo radostí dítko v životě mém.
45. A blahoslavená, která uvěřila„ že se výplní ty věci,

které bi býlý povědčný od Pana. 46. I řekla María:Vele í duše má. Hospodina, 47. a duch
můj zaplesal v Bohu, Spasiteli mém;
48. že vzblédl na ponížení služebnice své,
nebot aj, od této chvíle blahoslaviti mě
budou všecka pokolení. 49. Neboť velike
věci učinil mi ten, jenž jest mocný; a svaté
(jest)jméno je11050.amílosrdenství jeho (trvá)
od pokolení do pokolení, těm, kteří se ho
boji. 51. On učinil mocné věci ramenem
svým: Rozptýlil pyšné smýšlením srdce
jejích, 52.sesadil mocné s trůnu a povýšil
nízké. 53. Lačné naplnil dobrými věcmi, a
bohaté propustil prázdné. 54.Ujal se Isra

45. Tak dle textu řeckéhoadle starších rukopisů Vulgaty.
Tištěná. Vulgata a překlad starolatinský má 2. osobu: Bla
hoslavená. 'sí, ktera's uvěřila . . . byly pověděny tob ě.

46—55. hvalozpěvem tímto María Panna svděčností ve—
lebila Boha za—mílostprokázanou jak jí, tak celému poko
lení lidskému. Užila sice ři něm po většině týchž slov,
'imiž druhd matka Samue ova &žalmísta Páně oslavovali

oha, nebo zpěvy tý znalaarozjímalao nichčastěji; avšak
ona oživila je vítěznou věrou a mocným citem a duchem
prorockým tak, že po této stránce vyniká zpěv 'ejí vysoko
nad veškeré z ěvy starozákonní. Jest to nejskvě ejší projev

radosti, který 'dýlvšíel znítra. lidského. Církev sama modlíse jej denně při 0 ' kách, aby jim vzdala Bohu díky za
vykoupení a. oslavila matku Výkupítelovu.

Rozeznávati lze v něm tři časti: a) velebí Boha za milost

prokázanou jí, dívce chudobná, zvolením jí za matku Vyupitelovu a předpovídá poctu, kterou jí proto budou vzda
vati věřícívšech pokolení. b) chválí Boha za to, že vůbec od

píraje Eýšuým, milostivým se jeví k pokorným, & c) za to,že vyp "uje zaslíbení daná. Abrahamovi a jeho potomstvu.
64. ujal se Israele, t. j. přispěl ku pomoci národu
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ele, služebníka svého, aby byl pamčtliv
svého milosrdenství, 55. (jakož byl mluvil
]: otcům našim), s hledem k Abrahamovi a
potomstvu jeho na věky. 56. I zůstala Maria.
s ní asi tři měsíce, a navrátila se do svého domu.

Narození Jana Křtitele, 17.67—80.
57. Alžbětě pak naplnil se čas, aby porodila; i po

rodila syna. 58. A sousedé i příbuzní její uslyšeli, že
Hospodin prokázal jí veliké milosrdenství; i radovali
se s ní. 59. A stalo se, v den osmý přišli obi'ezat dítko
&nazývali je dle jména otce jeho Lachariášem. 60. Ale
matka jeho promluvivši pravila: Nikoliv, ale slouti
bude Jan. 61. I řekli k ní: Vždyť není nikoho ve
tvém přibuzenstvu, jenž by se tím jménem nazýval.
62. I pokynuli otci jeho, jak by chtěl, aby se jmeno—
valo. 63. A on požádav tabulky, napsal na ni: „Jan
jest jméno jeho.“ I podivíli se všickni. 64. A hned se
otevřela ústa jeho i jazyk jeho, a mluvil velebě Boha.
65. Ipřipadla hrůza na všecky sousedy jeho a po
všech horách judských rozhlašovaly se všecky ty
věci, 66. a všiekni, kte" to slyšeli, vštipili si to do
srdce svého řkouce: „ ím medle bude toto ditko?“
Neboťruka Páně byla s ním. 67. Zachariáš pak, etec
jeho, byl naplněn Duchem svatým a prorokoval, řka:
GS. Požehnán (buď) Hospodin, Bů h isra—
israelskému různými milostmi v dobách minulých, zvláště
však nyni sesláním Vyku itele, a to k tomu konci, ab byl
pamětliv, či aby ukáza , že jest pamětlív svých zas iheni
a tedy ve svých slibech nejvýš věrný. (Tak dle textu řeckého
istarších rukopisů latinských, které mají neurčitý způsob
memorari _; býti pamětliv, rozpominati se. Vulgata tištěná.
a některé rukopisy mladší mají příčestí recordatus :
rozpomenuv se, t. j. ukázav, že jest pamětliv svých za
slibeniJ

59. Při obřezáuí totiž dávalo se ditku jméno podobně jako
u nás při křtu.

68—79. Ve chvalozpčvu tom Zachariáš předem (v. 68—75)
velebil z vnuknutí Ducha sv. (naplněn Duchem sv.) Boha za
\ykuříitele & za milostí,jichž se mělo dostati lidstvu dle vý
ové. i starodávných prorokův a dle úmluvy učiněné sAbrai_aluem, a liče milosti ty, jakoby již byly ídstvu dány, vy—

tyka z nich zejména ty, jimiž Vykupitel osvobodí lidstvo
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elský, že navštívil a vykoupení zjednal
lidu svému, 69. a (že)vyzdvihl nám roh
spásiv doměDavida, svého služebníka,170.ja ož bylmluvil ústy svých svaty'ch
prorokův odvěkých, 71.spásu to od ne
přátel našich &zrnky všech, kteří nás
nenávidí, 72.aby učinil milosrdenství
s našimi otci a byl pamětliv svat'e
úmluvy své, 73.přísahy to, kterou byl
přísahal Abrahamovi, našemu otci, že
nám dá, 74.abychom vysvobození jsouce zru
kou nepřátel svých beze strachu slou
žili jemu 75.ve svatosti a s ravedlnosti
Sřed ním po všeckNy dny sve. 76.A ty pšik,ítko, prorokem ejvyššiho slouti u
deš, nebot předejdeš před Pánem při—
pravovat cesty jeho, 77.abys dal lidu
jeho známost o spáse odpuštěním hří
chů jejich 78. pro srdečné milosrdenství
Boha našeho, ve kterém nás navštívil vy

od nepřátel spásy, zvláště od hříchu, a způsobí, aby lidé
s dětinnou láskou mohli sloužiti Bohu ve svatosti & spra
vedlnosti či ve stavu posvěcují milosti Boží.

68. navštívil, t. j. milostívymse ukázal.
69. roh jmenuje se tu jako obraz silv a moci: roh spásy

: moc spasy či mocná spása, mocný Spasitel. Vyzdvíhl
nám roh spásy atd. znamená. tedy: Vzbudilnám moc
ného Vykupitele z rodu Davidova.

72. Praví tedy, že nejbližším účelem, za kterým Bůh

poslal Vykugitele, bylo konatí miIOSrdenstvía naplniti daná
zasllíbtíni(& y byl pamětliv, t. j. aby ukázal, žejcst pamět iv .

73. Úmluvu, ktelou Bůh učinil s Abrahamem, nazývá
řísahou, poněvadž ji Bůh přísahou stvrdil (1.Mojž. 22, 16).

gotom (od v. 76—79) Zachariáš obrátil se ]: dítku a opé
voval budoucí 'eho úřad jakožto předchůdce V kupitelovn,
kterýž příprava mu cestu tím, že zjeduá li u známost
o spáse či že poučí je, kterak pravé spásy a pravé svobody
dostane se odpuštěnim hříchů skrze milosrdenství Iioži, a
kterak milosrdenství to ukáže se zvláště tehdy, když Vyku
pítel jako slunce vyjde z Výsosti a za udě temnotu bludu &
mrákotu hříchu, uvede a posilní člov ka na cestu !: pokoji
:. blahu věčnému.
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cházejicí z výsostí, 79. aby posvítil těm,
kteří sedi ve tmách a stínu smrti, ab ' řídil
kroky naše na cestu pokoje. 80. Di 0 pak
rostlo & sílílo podle Ducha, a bylo na poušti až do
dne,. kdy se ukázalo lidu israelskěmu.

KAPITOLA 2.

Narození a obřezaní Ježíše Krista, v. 1—21.
_ l. Staío se pak v oněch dnech. vyšel rozkaz od ei
saře Augusta, aby byl popsán veškeren svět. 2. Tento
p0pis konal se první za náčelnictví Quiriniova v Sy
rii. 3. I šli všickni, aby se přiznávali, každý do města

';78. vycházející z výsosti, t. j. Vykupitel.
79. 'abý posvítil svým totiž učením & svou milosti těm,

kteří sedí ve tmách & stínu smrt-i, t. j. těm, kteří
jsou vtemnotě bludů a nepravosti & ztoho pocházející
duševní bídy.

2, |. Dle nápisu ancyrá'nskčho konalo se ]: rozkazu Au
gustovu třikrát popsání či spíše sčítání lidu, totiž r. 728,
746 a 767 po založení Říma. Při nich však sčítali se pouze
občané římští, aby se seznnlo, která práva komu patří. Ale

gří tom popise, o němž sv. Lukáš .mlnví, popisoval se v ekeren svět (římský),tedy nejen římští občané, nýbrž také
všecko ostatni obyvatelstvo podřízené, aby se stanovílaa zji
stila síla polilatna'. Takove po sání konalo se dle zprávy
Pavla Orosia (5. st.) r. 752 po za ožení Říma. Císař mohl je
nařídití také pro Palestinu, poněvadž Herodes Vel. jakožto
král znovnřízený byl závislý na něm, a území jeho (Hero
dovo) bylo povinno odvádčtíjemu poplatky. Quirin'ns (.(llyrinnS)
byl v Sýrii v čele dvakrát, po druhé zcela rozhodně jako
místodržitel, & to od r. 759—766 064? , kdy konal popis
druhý, o němž sv. Lukáš se zmiňuje ve Skut. ap. 5, 37, po

prvé r. 751—752a snad i dříve, a to dle jedněch také .jakomístodržitel, dle jiných však jako prozatímní vrchní ve ltt'l,
Za tohoto pobytu konal se onen rvni popis, o němž sv,
Lukáš svrchu mluví, a to (neb, -lí sám místodržitelem,
n brž vrchním velitelem) tak, že konal 'ej sice místodržitel,

0 pod dozorem neb spolupůsobenim un'íniovým.
2. Za náčelnictví. Řecký text má. hegemoneuontos

(ň7£_ll01'8Č()l/L'0g) : kdyžbýlvčele, latinské rukopisy
starší „prnesíde Cyrino :: za náčelníka (vladaře) Cvrina.

8—4. Židé dělili se v pokolení, pokolení v čeledi či kmeny,
kmeny pak v domy čí rody. Praotci jednotlivých pokolení
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svého. 4. Odešel pak i Josef z Galileje z města Naza
reta do Judska do města Davidova, jež slove Betlem,

Koněvadž byl z domu a kmene Davidova, 5. aby se přilásil s Marií, zasnoubenou manželkou svou, která
byla těhotná. 6. Stalo se pak, kd ž tam byli, naplnili
se dnové, ab porodila. 7. I poro ila syna svého prvo
rozeného a o vinula 'ej plenkami a položila ho v je
slich, poněvadž nemě' místa v hospodě.

8. A byli v téže krajině pastýři, ponocujíce a stráž
noční držíce nad stádem s ' . 9. I aj, anděl Páně
stanul u nich a jasnost BOŽIobklíčila je, a báli se ve
lice. 10. I řekl jim anděl: Nebojte se, nebo! aj zvě
stuji vám radost velikou, která bude všemu lidu. 11.
Narodil! se vám dnes Spasitel, to jest Kristus Pán,
v městě Davidově. 12. A toto bude vám znamením:
Naleznete dítko plénkami obvinuté a položené v je

byli synové Jákobovi, jen že místo Josefa čítali se nejstarší
dva synové jeho Efraim a Manasses, takže potomci těchto
dvou synů 'eho tvořila dvě pokolení samostatná, a to proto
poněvadž čd jejich Jakub přijal je za vlastní syny sv
(1. Mojž. 48, 5); praotci jednotlivých kmenů byli synove pra
otců oněch pokolení (vnukové a pnkud se týká ravnukové
Jakubovi). Aby se soupis osob i jmění konati mo ll přesněji,
musil dle zavedeného obyče'e každý odebrati se tam, kde
měl sídlo jeho dům (rod), Čl odkud pocházel praotec jeho
rodu. Poněvadž tedy Josef i Maria Panna byli z rodu Da
vidova, který pocházel z Betlema (1. Král. 16), odebrali se
do Betlema, kamž měli as 80 hodin cesty. — Marii Pannu
nazývá manželkou Josefovou, poněvadž v té době byla již

od něho skutečně za manželku pojata; nazývá ji však manželkou zasnoubenou, aby vyjádří , že Maria zachovala Čl
stotu panenskou i v manželství (Viz str. 13—14. pozn.).
Ostatně není zcela jisto, zda oba výrazy ty (zasnoubenou
manželkou) jsou původní; neboťmezi starými rukopisy jedny

mají pouzevýraz zasn oubenou, jiné tolikovýrazmanže kn, jiné výrazy ty oba. _
7. syna rvorozeného, tj. ednorozeného. (Viz str. 16

v pozn. k Kíat. 1, 25.).— Hospo a, t. j. veřejný dům, který
oskytoval cizincům sice řístřeší (&to zada mo), ale mc

jiného, byl již cizinci ln ; proto odebrali se za město a

nhostili se tam v jedn jeskyni, kteréž ěpastýři užívali jakochléva. Tam S asitel chtěl přijiti na sv t, aby hned na po
čátku pozemskeho života sveho ukázal, že v bohatství není
ani cil života ani zdroj blaha pravého.
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slich. 13. A hned na to bylo s andělem množství vojska
nebeského, kteří chválili Boha a říkali: 14. „Sláva na
výsostech Bohu, a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“

1:3.I stalo se, jak andělé odešli od nich do nebe,
pastýři pravili k sobě vespolek: Pojďme až do Betlema
a vizme tu událost, kterou Pán oznámil nám. 16.
I přišli s chvátánim & nalezli Marii a Josefa i dítko

položené v jeslích. 17. A uzřevše je, vypravovali věc,lera jim byla pověděna o_tom dílku. 18. A všickni,
kteří to slyšeli, divili se těm věcem, které jim byly
povčděny od pastýřů. 19. Maria však zachovávala ta

14 lidem d obré vůle či blaliovůleBoží, t. j. lidem,
které Bůh miluje a jimž svou blahovůli prokazuje. Neboť,
jak ukazuje řecké slovo G'ČČOXÍCI v textě původním, roz
umi se tu dobrá vůle či blahovůle neb zalíbení Boží. Andělé
tedy ohlašují, že Kristovo narození (a jeho dílo; přináší ai n a
nebi Bohu slávu, okud totiž se v něm zvláštní měrou
zjevuje a proto též o nebešťanů a potom i od lidí se po
znáva a uznává Boží moc a moudrost a svatost a spravedl
nost i dobrota a milosrdenství, a pokud Kristus sám svou
oběti nejen nekonečné dostinčiněnl za hříchy lidské Bohu
Otci podal, nýbrž iměrou na výsost dokonalou uznal na
pros ou svrchovanost Boží anaši závislost na něm ave mši

sv. nejdokonalejší zňiůsob pocty Boží zůstavil, b) na zemi
pak (že (přináší) po oj či smíření s Bohem a vnitřní blaženost li em, jež miluje a jimž svou blahovůli projevuje,
tak že již nejsou v Boží nemilosti (syny hněvu), nýbrž v mi
losti Boží (ditkami zalíbení Božího). Že lidé ti musi také
sami býti dobré vůle či ochotni vůli Boží se poddávati,
chtěji-lí onoho pokoje býti účastni, rozumi se samo sebou,
a Pan Ježíš sám prohlásil to nejednou. /

17. Vypravovali to jak Panně Marii &Josefovi, tak
jinym; s kterými se potom sešli. (V řeckém textě stojí
eymugwav [egnórisanLjež znamená i oznámili neb
vypravovali i poznali. Zde však má patrně význam první
(oznámili neb vypravovali), jakož vyjadřuji také některé ruko
pisy překladu latinského, překládajíce ono slovo výrazem
,retulerunt“ —sdělili, vypravovali.)

19. Maria totiž nejen nezapomenula těch věcí, které jí
astýři vypravovali, nýbrž i srovnávala 'e s tím, co již sly
ela o svem ditku od anděla a od Alžlliěty i od Josefa, a

vidoue ve všem tom podivuhodnou shodu, kořila se prozřetel
nosti & milosrdnosti božské.
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slova, uvažujíc je v srdci svém. 20. I navrátili se pa
st'ři, velebíce a chválíce Boha ze všeho, co byli sly
šei & viděli tak, jak jim bylo pověděno.

21. A když se na lnilo dní osm aby dítko bylo ob
řezáno. nazvali jm no jeho Ježíš, kterym bylo nazváno
od anděla, prve než se počalo v životě.

Obětování Páně, v. 22—40.
22. A když se na lnili dnové očišťování jejího podle

zákona Mojžíšova, onesli jej do Jerusalema, aby ho

Eředstavili před Hos odinem, 23. (jakož jest psáno v zá
oně Páně, že kaž ; pacholik, jenž otvírá život, sva—tým Pánu slouti bu e), 24. a aby dali obět podle toho,

21. Obřízku tu přijal Pán Ježíš s plným vědomím, nebot

jsa Bohočlovčkem. byl pro své spojení s osobou božskoumed od počátku lialskeho života sveho také jako člověk úplně
sebevědom. Podrobil se pak obřízce roto, aby ukázal, že
má pravé tělo lidské a jest pravým -ověkem, jakož i aby
také na těle měl znamení, že jest potomkem Abrahamovym,
jakym Vylmpitel podle proroctví měl býti. Také proto se jí

odrobíl, aby naznačil, že nás vykoupí způsobem krvavým.
ároveň chtěl dáti příklad pokory a poslušnosti k zákonu

: potřebu duchovní obřizky od žádosti smyslných.
22—24.dnové očišťování, t. '. doba čyřícetidnů od

narození dítka. Matka totiž porodívší syna, byla dle zákona
(8. Mojž. 12, 2 8) pokládána 7 dní za nečistou a nesměla
ani po následujících 33 dní vejiti do chrámu a požívati věcí
Bohu obětovaných. Porodila-li děvče, trval stav ten dvakrat
tak dlouho. Po uplynutí doby tě (kdy se naplnily dnově
očišťování) byla povinna přinésti ve chrámě obět očistnou,
a to, byla-li bohatá, jednoho beránka ročního v obět zápalnou
a jedno holoubě neb hrdličku v obět za hříchy; byla—lichudá,

rodala misto beránka hrdličku neb holoubě, celkem tedy dvěírdličky neb dvě holoubata. Bůh přikázal to, aby přiváděl
tím na pamět, že člověk přichází na svět ve stavu hříchu
a potřebuje vykoupení. Panna Maria nebyla ovšem vázána
omm zákonem před Bohem; nebo! stavši se matkou půso
bením Ducha sv., nebyla porodem poskvrněna, nýbrž více
ještě osvěcena. Nicméně podrobila se mu, jednak z pokory
& os ušnosti, jednak proto, aby opominutím zákona nedala

o oršeni jinym, kteří neznalí ještě tajemstvi vtělení S na
ožího. - S obětí očistnou špejovalo se někdy obětování či

představování ditka Hospodinu, a vykupování ho pěti sikly
posvátnými čí as 15 korunami, tehdy totiž, když to byl syn
prvorozený. Bylo tak zavedeno již na Sinaji. Poněvadž totiž
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'akož pověděno je v zákoně Páně, dvě hrdliček neb dvě
oloubátek. 25. P; hle, v Jerusalemě byl člověk, jehož

jméno bylo Simeon, a člověk ten byl spravedlivg! bohabomy & očekával potěšení Israelova, & Duc
svaty byl v něm. 26. A on dostal zjevení od Ducha

svatého, že neuzří smrti, leč bg dříve uzřel Pomazáného Páně. 27. I přišel v Dne 11do chrámu, a když
rodiče přinesli dítko Ježíše, aby za něj učinili podle
obyčeje zákona, 28. vzal jej i on na lokte své a ve

lebilBoha.I řekl:29.„Nyní;ropouštíš, Pane,služebníka svého po le slova svého
v pokoji, 30. nebo! viděly oči mé spásu
před vyiitím židů z Egypta prvorození egyptští byli utra—
ceni, israelštl pak zachování, přikázal Bůh aby prvorozenci

Lmužští)jakožto zástupci celého národa byi zasvěcení jemuslužbám kněžským (a tak sluli svatymi či zasvěcenymi
Pánu). Měloťse tím naznačiti, že národ israelský jest vlast
nictvím Božím &.): službě Boží zavázán. Zároveň měli tím

židé byti povzbuzeni k díkům, že byli vysvobození z Egypta
a v vo cm za národ, z něhož vyjde Spasitel. Když však ůhna inaji ustanovil celé pokolen Levi k službám při stánku
neb při chrámě, osvobodil od nich prvorozence ostatních po
kolení, ale nařídil, aby na památku prvotního zařizení byli
mu ve stánku (později ve chrámě) představování a obětí peti
siklů na potřeby chrámové vykupování. Ani tento zákon ne

gkal se Panny Marie ani Pána Ježíše. Neboť jakožtoyn Boží nebyl povinen platiti na dům zasvěceny svému
Otci, & to tím méně, poněvadž sám byl chrámem živým,
který měl býti zbořen a třetího dne znovu vzdělán, sám
iknězem, který měl přinésti obět ceny nekonečné. Přece
však chtěl, aby byla podána ona obět za něho, jednak aby
dal příklad pokory & uctyi k zákonu, jednak aby zopominntitoho nevzali ohoršenl ti, teřínevěděli ještě, že on jeslSynem
Božím. Ob řečená oběti podala tedy Panna Maria čtyři
cátého dne po narození Kristově. Jsouc však chudá, přinesla.
v očistu obět chud ch, dvě hrd—ličkyneb dvě holoubálka. Při
těyřiležitosti byl án Ježíš poznán i uznán jako Vykupilcl
sveta od dvou starců zbožnych, jinak neznámých, totiž od
Simeona a vdovy Anny.

25. potěšení lsraelova, t. j. příchod Vykupitele.
27. přišel v D 110 h u, t. j. z vnuknutí Ducha sv.
29. n y n i, když jsem viděl Spasitele. pro p o u štiš m ě

totiž z tohotoživota. Čekal, že nyní ho Bůh—povolána věčnost.
so.—32 s p á' s u tv o u, t. j. Spasitele.-— Uznávnje. ho tedy za

Spa.—ztclevšech lidí velebil jej jako světlo či jako zdroj po
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tvou, 31.kterou 'si připravilpřed očima
všech národů, 2. světlo k_osvíceni pohanůvakslávělidusvéhoisraelského.'
33.1divili se otec a matka 'eho těm věcem. které
byl' praveny o něm. 34. A imeon požehnal jim a
řek kMarii, matcejeho: „Aj tento jestusta—
noven ku pádu a ku povstání mnoh'ch
vIsraelianaznamení,jemuž budouo pi
rati, 35. a tvou vlastní duší pronikne meč,
aby se zjevila smýšlení srdcí lidských“

36. A byla (tamtéž) prorokyně Anna, dcera Fanuc
lova z pokolení Aserova; ta byla (již) pokročila ve
věku vysokém, byvši živa s mužem sv'm sedm rokův
od svého_panenství, 37. a ona byla v ovou až do let
osmdesáti čtyř, a nevycházela z chrámu, sloužíc
(Bohu) posty a modlitbami dnem i noci. 38. A ta při
šedši_v touž hodinu, velebila navzá'em Hospodina a
mluvnla o něm všechněm, kteří oče ávali vykoupení
Israelova.

známí, který zapudě od pohanů světlem učení svého temnotu

bludův a nevědomosti ve věcech náboženskzch, poučí je
o pravdách sgásy a slávu zjedna lidu israels emu jakožtonárodu, z ně ož vyšel Vykupitel světa.

33. Divili se tomu, co byli slyšeli od Simeona o dítku
Ježíši, nikoli proto, že by dosud nebyli věděli těch věcí
o něm, nýbrž že poznaliz nich, že také Simeonovi Bůh zje
vil tajemství, o němž m slíli, že dosud nebylo mimo ně
oznámeno nikomu leč žbětě a astýfům. — Sv. Josefa
evangelista jmenuje otcem Ježíšov m proto, poněvadž byl

jeho pěstounem a otcem zákonným, to jest takovym, ja'ého zákon uznával vzhledem k manželství uzavřenému mezi
Josefem & Marii (viz str. 13. pozn. 16.). Mohl jej nazvatí tak

nyní bez obavy, že bude kdo právem pokládati jej za vlastniho otce Ježíšova, poněvadž již v kapít. první vy ožil, jakým
způsobem byl Ježiš počat.

34—35. Předpověděl tak z vnuknutí Božího, že to dítko
bude mnohým israelitům ku adu mravnimu, neboťno
uvěI-í v něho a připraví se ta o blaho messiánské, jiným
bude ku povstání z hříchů, nebot uvěřív něho &činice
pokání nastou i na cestu spásy. Také bude znamením či
zjevem neoby ejným, ktery svým životem a učením a pů
sobením i smrti a z mrtvich vstáním ukáže, že jest poslan
cem Božím, zaslíbenym \ ykupitelem, ale mnozi neuvěří mu
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39. A když byli vykonali všecko podle zákona
Páně, navrátili se do Galileje do svého města Naza

-reta. 40. Dítko pak rostlo a sililo se, jsouc plno mou
drosti, & milost Boží byla. v něm.

' Dvanáctiletý Ježiš ve chrámě, v. 41—52.
41. I chodívali rodiče jeho každého roku do Jeru

salema na slavnost velikonoční. 42. A když byl ve
dvanácti letech a oni odle obyčeje svátkového šli do
Jerusalema 43. a dolíonavše dny sváteční se vra

a neposlechnou ho, nýbrž budou mu odpírati slovy iskutky,

a to tak, že Panna Maria sama, jakoby mečem bšla prokláua, nesmírné bolesti při tom pocítí. Ato všec 0 bude
Bůh řídilik tomukonci, aby se Zjevila smýšlení srdcí
lidsk “ch, či aby vyšlo na jevo. jakeho jest smýšlení ke Kristu
a k Bohu. Dá tedy Kristus učením a působením svým pod
nět k velikému rozlišení duchů lidských, tak že jedni se ho

řidrži &budou hledat spásy v něm, jmi zavrhnou jej a budou
rojití proti němu.
41 -42. Židé majíce pouze jeden chrám, nemohli z krajin

vzdálenějších choditi do něho častěji, avšak na svátky veliko
noční, letnice a stánků byl povinen každý žid odebíratí se
do Jerusalema, aby přítomen byl službám Božím ve chrámě.

eny nebyly tím povinny, ale zbožnějši chodivalv přece ale
spon na velikonoce. Podobně činila i Panna Maria se sv.
Josefem. Když pak b 1 Ježíš ve dvanácti letech, vzali ho
s sebou, neboť od to o roku věku svého stával se mladý
israelita, jak řikali, synem zákona t. j zákonu podroheuým
& tedy i povinným na řečené svátky choditi do Jerusalema
do chrámu. (Někteří však myslí, že byl tím každý povinen

te n've od roku 20. svého věku, kdy vstupoval do vojska.)Zt ali ho vzali s sebou také již dříve, nen známo.
43. Pán Ježíš zůstal ve chrámě nikoliv náhodou aniz ne

česlušnosti k rodičům, nýbrž po vůli nebeského Otce svého.htělť zajisté Bůh Otec, aby Pán Ježíš už. nyní projevil

božskou moudrost svou, a snad také, aby řiklaržem svýmučil, že více sluší poslouchati Boha než li í. — e Panna
Maria a sv. Josef nepozorovali toho hned a potom myslili,
že jest ve družině či v zástupu, jest zcela pochopitelno.

Neboť židé nechodili na slavnosti a od nich jednotlivé, nýbržv zástupech, ne síce tak, že by byli šli zv ášt muži, zvlášť
ženy a zvlášť mládež dospívající, nýbrž tak, že lidé jednoho
neb více míst kráčeli za sc-bou v karavanách či družinách
více mené od sebe vzdálených, obyčejně přátelé & sousedé

pohromadě, a večer sešli se všickni na společném noclehu.ednothve karavany ty držely se při sobě obyčejné také
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_celi, pacholik Ježíš zůstal v Jerusalemě, aniž to zpo
zorovali rodiče jeho. 44. Domnivajice se pak, že jest
v družině, ušli “den cesty a hledali ho mezi příbuz

nými a známš'mi, 45. a nenalezše, navrátili se do Jcrusalema, hle ajíee ho. 46. I stalo se, po třech dnech
nalezli ho ve chrámě, 'n sedi mezi učiteli poslouchaje
& otazuje se jich. 47. asli pak všiekni, kteří jej sly
šeli, nad rozumnosti & odpověďmi jeho. 48. A uzi'evše
je' (rodiče jeho) podivili se. ] řekla k němu matka
je o: Synu, roč jsi nám tak učinil? Hle, otec tvůj
&já s bolestí hledali jsme tebe. 49. Iřekl k nim: Co
jest, že jste mě hledali? Zdaliž jste nevěděli, že já

v Jerusalemě, ale mnohdy byl tam moci přetrženy křižují
cimi se proudy poutníků jinyc , takže nebylo s odivenim,
jestli při velikém návalu cizineův oddělen byl čen rodiny
od členův ostatních a dostal se do jiné družiny známých.

Mimo to u židů galestinskýeh přecházel chlapec již rokemdvanáctým do vě u jinošského & dostával otom větši svo
bodu od rodičů. Panna Maria ak aJosef po ládali tím méně
za potřebné, aby bděli úzkost ivě' nad Ježíšem, nebot věděli,
že jest vtěleným Synem Božím. Když tedy po slavnosti veliko
noční, jež trvala celý týden, chtěli nastoupiti na cestu zpá
teční s některou družinou známých a Ježíše neviděli kolem
sebe, ani na blízku, přišli snadno na myšlenku, že se do
stal do jiné družiny & vydal se s ní již na cestu k domovu.
S tou myšlenkou dali se na cestu mystice, že se s ním se
jdou alespoň večer. Dle podání došli pouze do Birehu, 16 km
od Jerusalema vzdáleného; neboť nevyšlí hned z rána a ne
spéchali. Když pak večer sešli se na noclehu s ostatními
příbuznými a známými, hledali ho mezi nimi. Ale nikdo
o něm nevěděl. Vrátili se tedy druhého dne do Jerusalem:
(v no-i byli by ho nenašli), & hledali ho o městě, &.nena
lezše ho, šli třetibo dne do chrámu, kde lO našli.

4-8 Maria. P. a Josef divili se nikoli pro jeho rozumnost, —
neboť věděli, že v něm jsou poklady božské moudrostí, —
nýbrž proto, že proti jejich nadání sedí—lmezi učiteli ota—
zuje se jich. María však vědouc, že Pán Ježíš nečiní nic
bez příčiny, přála si zvědčti, proč zůstal tu bez jejich vě—
domí &tim bolest tak velikou jim způsobil, a proto nikoli
s výtkou, nýbrž plná lásky a. tužby zvědět onu příčinu řekla
& němu: S "nu, proč jsi nám tak učinit?

49. Pau ežiš rovněž pln přívětivosli vysvětlil jim, že ne
bylo třeba připouštčti si tak velikou bolest & starost, poně
vadž z toho, co o něm vědí, mohli seznat, že nevzdalíl se
od nich leč z poslušnosti k nebeskému Otci svému & žo
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musím býti v tom, co jest otce mého? 50. Ale oni ne
porozuměli slovu, ktere k nim mluvil._ 51. I odebral
se s nimi a přišel do Nazareta a byl jím poddán.
A matka jeho uchovávala všecka slova ta v srdci
svem. 52. A Ježiš rospíval moudrosti a věkem &mi
lostí u Boha i u li i.

KAPITOLA 3.

Působení Jana Křtitele, v. 1—20.

1. Roku pak atnáctého anováni císaře Tiberia.
když Pontius Piůt s ravov Judsko a Herodes byl
tetrarchou v Galilei, “ilip pak, bratr jeho, tetrarchou
krajiny iture'ské a trachonitské, a Lysaniáš tetrarchou
abilínským, %.za nejvyšších kněží Annáše a Kaifáše
stalo se slovo Hospodinova k Janovi, synu Zachariá
šovu, na poušti. 3. ! přišel do veškeré krajiny jordán
ské a kázal křest pokání na odpuštění hříchů, 4. jakož

tedy ne řítomnost jeho nemůže chovati v sobě nic, proč
by měli yti úzkosthvi o něho. ,

50 Neporozu měli, neboťač znali, žešest Synem Božím: poslán na svět k v 'koupeni lidstva, nevě ěli přece, kterým
způsobem lidstvo vykoupí.

52.prospíval moudrostí atd., dával totiž čím dále
tím více na jevo svoji moudrost & konal skutky ctnosti. kte—
réž nejen vydávaly “svědectví o velikém zalíbení, které ne
beský Otec má v něm, nýbrž také u lidí mu lásku zjednaly.

8, [. Císař Tiberius nastoupil na trůn dne 19. měs. srpna
r. 767. po založení Říma; 15. rok jeho panování jest tedy
ode dne 19. srpna 782. do 18. srpna 783. po založení Říma.
Herodem mini se Herodes Antipas, syn onoho Heroda, za
něhož se Kristus narodil. Tetrarcha Lysaniáš jest ovšem roz
dílný od krále Lysaniáše, syna Ptolemeova, jenž byl králem
v Chalcrdě, snad dědem tohoto Lysania ten—archy,& kolem
r. 36. před Kristem usmrcen.

2. Annaš byl sesazený kněz nejvyšší, Kaifáš, jeho zeť,
nejv. kněz úřadující.

4776. viz ls. 40, 8—6; Mat. 3. 8; Mark. !, 3. Jan. I, 23.
lvaiaš slovy těmi ve smyslu lilo r nim předpověděl nú
vrat ze zajetí babylonského, oživuje při tom obrazu od ohv—
čejůyýchodnich, dle Ilil'llŽ hlasaloln vyzývali lid, aby při
plravil & spravil cesty, je.—“Hikrál chtěl někam cestu konali.(: smyslu tomto prorok rozumi Partum, jmnuž má se' při
pravni cesta, t. j. srdce &.smýšlení lid.—rka,Boha saun-ho,
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_psáno jest v knize řečí proroka lsaiáše: Hlas volají-.
cího na poušti: Připravte cestu Páně, přímé čiňte
stezky jeho; 5. každé údolí budiž vyplněno a každá.
hora í každý pahrbck budiž ponižen, a místa křiva
buďtež přímými a místa drsná cestami rovnými; 6. a
všeliké tělo uzří spásu Boží.

7. Pravil tedy k zástupům, kteří vycházeli, aby po
křtčni byli od něho: Pokolení zmijí, kdo ukázal vám,
abyste utekli budoucímu hněvu? 8. Přinášejte tedy
ovoce pokání hodné a nezačínejte říkali sami u sebe:
Za otce máme Abrahama Neboťpravím, že Bůh může
z kamenů těchto syny vzbudití Abrahamovi. 9. Již..
zajisté přiložena jest sekera ke kořeni stromů; každý
tedy strom, který nenese ovoce dobrého, vytat a na
oheň uvržen bude. 10. I tázali se ho zástupove řkouce:
Co tedy máme činiti? 11.On pak odpovidaje pravil jim:
Kdo má dvě sukně, de' tomu, jenž nemá žádné; a kdo
má pokrmy, učiň odo ně. 12. Přišli pak i celní, aby
byli pokřtěni, a ře ': Mistře, co máme činiti? 13. A on
řekl jim: Nic více nevybírejte, než co vám jest usta
noveno. 14. Tázah' se ho však i vojáci řkouce: Co

jenž vyjde, aby lid israelský ze zajetí vysvobodil. Vduchov
ním smyslu však předpovídá jimi vykon ení Kristovo, roz—
uměje Pánem, jemuž se má cesta či sr co &smýšlení při
praviti, Vykupitele (Ježíše Krista); porobou, z níž lid vy
svobodí, porobu ďáblovu a hříchů, hlasatelem pak (lila—“em
wolajícim na poušti) Kristova ředchůdce (Jana Křtitele),
jakož Jan sám o sobě byl v “ložig(Jan 1, 23). A byl Jan sku
tečně hlasem (hlasatelem), který vyzýval lid, aby připravil
Panu srdce své odstraněním překážek, jež bránily. aby Vy
kupitel nevstou il do srdci jejich svou milostí. Neboť ou po
vzbuzovalje, a y vyplnili údolí nevěry a malomř'slnostivčrou živou a naději pevnou, &. obizel, by poníži i vše
likou horu pýchy'a každýppahrbek přeceňovánise
pokorou a. skromnosti, a vyzýval. by VZpřimilí křívá
m is ta ne octivostia nespravedlnosti&vyrovnali drsná
mista při rého chování se jedněch k druhým mirnosti a
laskavosti, by všíckni náležitě připraveni jsouce uzřeli či

řakusili spásu messiánskou, připravenou od Boha všemidem.
7. Sv. Matouš (3, 7) udává. určitěji, kdo to byli, totiž furi

-seove & sadduceové.
Výklad 7—9 viz Mat. 3, 7—10.
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máme činiti také na '? I řekl jim: Nikoho neutiskujte,
ani nekřivděte a budte spokojeni se svym platem.

15. Když však lid očekával a všickní ve svém srdci
myslili o Janovi, neni-li snad Kristem, 16.Jan odpověděl
všechněm řka: Ja křtím vas vodou; přijde však moc—
nější nežli já, 'emuž nejsem hoden rozvázati řeměuky
u obuvi jeho. en bude vás křtili Duchem svatým a
ohněm; 17. jeho věječka jest v ruce jeho, i vyčisti
humno své a shromáždí pšenici do své obilnice, plev
však bude páliti ohněm neuhasitelným. 18. A ta
i mnoho 'inych věcí napominaje zvěstoval lidu. 19. Ale
tetrarcha glerodes, byvaje od něho kárán pro Herodiadu,
manželku svého bratra, & ro všecky věci zlé, které
Herodes konal, 20. přičinil) ke všemu i to, že Jana
zavřel do žaláře.

Křest a rodokmen Ježíše Krista, v. 21—38.
21. Stalo se pak, když všecken lid dal se pokřtít a

když i Ježiš byl pokřtěn a se modlil, otevřelo se nebe,
22. a Duch svatý v tělesné způsobě jako holubice se
stoupil na něj a hlas s nebe zazněl: „T jsi Syn můj
mily, v tobě se mi zalíbilo.“ 28. A ten ežíš, když po

561.Lid očekával totiž, že Jan prohlásí se za Vykupi e e.
15 - 17. viz Mat. 8, 11—12. 0 křtu Janově viz str. 25 pozn. 6.
19. viz str. 75 pozn. 1-1, 1—2. 3—I2.
21—22.viz Mat. 3, l3—I7. (poznamk na str. 27.), Mark.

1, 9—11; Jan \, 81—34.Dle Mat. 8, 17. ylo slyšeti: Tento
jest Syn můj milý, v němž Neuvádějíťevangelísté vždy
doslovně výroky jiných, nýbrž mnohdy 'en do smyslu. Nepochybně zněl h as tak, jak jej uvádí sv. Lukáš (i sv. Marek .

28.když počínal totižučití.
_ 23—38. Srovn. Mat. 1, 1—16. Jak vidno, rodokmen tento

Lišíse značně od rodokmenu Kristova, jejž podává.sv. Matouš;

vždyť, at' pomlčíme oáiněm, sv. Josef označuje se u sv. Matouše jako syn Jakub v, u sv. Lukáše však jako syn Hclího,
a také mezi ostatními předky jeho do Davida jmenu'i se
až na'nepatrné vyjimky 'iné osoby u Matouše než uLu 'aše.
Nicmene bylo by s chybou souditi z rozdilu toho v omyl a
v podvrženost oněch rodokmenu. Neboť rozdíl ten není ta
kovy, aby se nedal vyrovnati. Kterak se vyrovná? Někteří
hledí jej vyrovnati tvrzením, že sv. Matouš podává rodo
kmen sv. Josefa, jakožto zákonítého otce Kristova, sv. Lukáš
pak rodokmen Panny Marie, jakožto vlastni matky Ježíše

Novy Zákon. I. 16



242 Lukáš 3, 24—87.

činel, b 1 as ve třiceti letech, jsa, 'ak se domnívali.,
synem osefovým, jenž byl synem eliovým, ten Ma
thatovým, 24. ten Levíovým, ten Melchovým, ten Ja
novým, ten Josefo 'm, 25. ten Matatiášovým, ten
Amosovým, ten Na umovým, ten Esliovým. ten'

Nagšeovým, 26. ten Mahatovým, ten Matatnášovy'm,ten emeiovým, ten Josefovým, ten Judov'm, 27. ten
Jounanovým, ten Resovým, ten Zorobabe ovým, ten
Salathielovým, ten Neriovým, 28. ten Melcl1iovým,len
Addiovým, ten Kosanovým, ten Elmadanovým, ten
Herovým, 29. ten Jesusovým, ten Eliezerovým, ten Jo
rimovým, ten Mathatovým, ten Levíovým, 30. ten Si—
meonovým, _tenJudovým, ten Josefovým, ten Jonášo
vým, ten Ellakimovým, 31. ten Meleovým, ten Men
novým, ten Mathatovým, ten Nathanovým, ten Davi
dovym, 32. ten Jesseovým, ten Obedovým, ten Boozo—
vým, ten Salmonovým, ten Násonovým, 83. ten Amina
dabovým, ten Aramovým, ten Ezronovým, ten Fure—
sovÝm, ten Judovým, 34. ten Jakobovým, ten Isáko
vým, ten Abrahamovým, ten Thareovým, ten Nácho
rovým, 85. ten Sarugovým, ten Ragauovým, ten Fale
govým, ten Hebel—ovým,ten Saleovým, 36. ten Knína
novým, ten Arfaxadovým, ten Semovým, ten Noemo
vým, ten Lamechovým, 37. ten Methusalemovým, ten
Henochovým, ten Jaredovým, ten Malaleelovým, ten

Krista podle člověčenstvi jeho. Lépe však přiléhá !: slovům
evangelním & tedy správnější 'est výklad ten, dle něhož
i Matooš i Lukáš předkládá ro okmeu sv. Josefa, ale tak,
že Matouš jmenuje předkyjeho vlastní, přirozené, sv. Lukáš
však oředky jeho zákonité, t. j. nevlastní sice, ale před

rávem uznané na základě zákona o nmuželství povi mém
ci levirátuím (Viz o něm na. str. 110.pozn. 24 Taková man
želství mohla zajisté také v rodě Davidově býti uzavřena

dvoje neb troje za tu dobu tisicletou, která uglynula od Da.vida do Josefa; i bvlo proto také možno, & \; sv. Matouš
(oživuje slova „zplodil“) uváděl v rodokmeně řirozené či

vlastní oředky Josefovv, sv. Lukáš pak předky zá onni, :. takaby liší se v jmenováni předků jeho Matouš od Lukáše &
řece ani jeden aui druhý neporušil pravdy. Kim-uk todo

meuy ty jsouce rodokmeov Josefovýuni mohou pokládati setéž za ro<okmem; Ježíše Krista podle těla, ač Josef nebyl
přimzeuým otcem jeho, o tom viz na str. 18. pozn. 16.
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Kainanovým, 38. ten Enosovým, ten Scthovým, ten
Adamovým, ten Božím.

KAPITOLA 4.

Půst a pokušení Páně, v. 1—13.
1. Ježiš pak jsa pln Duchem svatým vrátil se od

Jordánu a byl veden Duchem na poušti po čtyřicet

dní, a pokoušen byl od ďábla. 2. I nejedl ničeho v těchdnech, a když up 'nuly, zlačněl.
3. 'lu řekl mu ábel: Jsi-li Syn Boží, rcí tomuto

kameni. aby se stal chlebem. 4. A Ježiš mu odpově
děl: Psáno jest: Ne samým chlebem živ jest člověk,
nýbrž každým slovem Božím. 5. I uvedl jej ďábel na
horu vysokou a ukázal mu v okamžiku všecka krá—
lovství okrsku zemského 6. a řekl jemu: Tobě dám
všecku moc tuto i slávu jejich, nebo! mně jsou dána,
a dávám je, komu chci. 7. Pokloníš-li se tedy přede
mnou, všecko bude tvé. 8. I odpověděl mu Ježíš a
řekl: Psáno jest: „Pánu Bohu svému budeš se klančti
a jemu jedinému poctu božskou vzdávati.“ 9. A vedl jej
do Jerusalema a Jostavil ho na vrchol chrámu a řekl
jemu: Jsi-li Syn llšoží,spust se odtud dolů. 10. nebot
psáno jest: „Andělům svým přikázal o tobě. aby to
ostříhali,“ 11. a „Na ruce uchopí tebe, abys snad neurazil
o kámen nohy své.“ 12. A Ježíš odpovidaje řekl jemu:
Jest řečeno: „Nebudeš pokoušeli Pána Boha svého.“
13. Dábcl pak dokonav všelikc pokušení, odstoupil od
něho až do času.

4, 1—13. viz Mat. 4, l—ll; Mark. 1, 12—18.
11).až do času totiž příhodueho, kdy podle svého mínění

spíše by mu mohl škodití. Neboťnepřátelství sve proti němu
projevoval později dale skrze lidi jemu otročieí, už k jeho

popudu jeden z apoštolů ho zradil.' částí druhe (4, nám—:),50) evangelista předkládá ga
lilejskou činnost Kristovu liče .

a) ty věci, které Pán Ježíš činil od té doby, kdy započal
veřejný úřad svůj, až do volby apoštolů, kterak totiz učo
v Nazarete projevu se býti Vykupíteleíu, ale byv odmítnul.,
odešel do Kafarnaum (4, 14—80) a jednak tam, jednak
v okoli jeho učil a četné zázraky činil s tím různým účin
kem, že jedni, jako Levi (Matouš. se k němu přidali, jiní,
jako fariseove, proti němu se zaujali t-l, J.——G,ll).

lG'
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Pán Ježíš odchází do Galileje a káže v Nazaretě, v. 14—30.

14. I navrátil se Ježiš v moci Ducha do Galileje, a
pověst o něm vyšla po celé krajině. 15. A on učil
v jejich synagogách a byl velehcn ode všech. 16.
A přišel 'do Nazareta, kde byl vyrostl, a podle oby
čeje svého vešel v den sobotní do synagogy a po
vstal, aby četl. 17. I podali mu knihu proroka Isai
áše. a on rozvinuv knihu, nalezl místo, kde bylo
psáno: 18. „Duch Páně nade mnou; roto o
mazal mě, poslal mě kázat evange ium c u
dým. uzdravovat zkroušené srdcem, 19.ohlá
sil. zajatým prapuštěni & slepým prohlédnutí, propustit utisknuté na svobodu, hlá
sat milostivě léto Hospodinovo a den od
platy.“ 20. A svinuv knihu, vrátil ji služebníkovi a

14—30. Srovn. Mat. 4, 12—17; Mark. 1, 14—15; Jan
4, 1—64.

16. Synagogy vzaly původ svůj nejspíše v čas zajetí.
V nich scházeli se židé v dny sobotní a sváteční, aby tam
konali veřejnou obožnost a pos ouchali předčítání a vý
klady Písma sv. tarého Zákona. louce zknih Mojžíšových
pokračovali vždy odtud, kde byli skončili předcšle; z knih

rorockích však a naučných mohla se'vzít část kterákoli.
u pře čítání a v kládání knih svatých byl sice ustanoven

zvláštní predčitate , mohl však podejmouli se tohoto úkolu se
svolením představeného synagOgy každý jiný muž schopný.
Bylo jen třeba, aby ovstáním dal na jevo svůj ům sl.

Ytom úmyslu aby etl a výklad učinil, povstali inežíš.
17.Knihu rozvinul a potom svinul, nebo! tehdy

knihy měly formu závitků.
18—19. Výrok tento četl Pán Ježíš, z Is. 61, 1,—2. Svatý

Lukáš uvedl jej podle překladu alexandrijského, příčinív
k němu pro příbuznost věcí z Is. 58, 6. slova , ropustít

utisknuté na svobodu“. -—Zajatým a slepím, t.j.abych těm, kteří jsou v zajetí hříchů a ve bludec i nevě
domosti, zjednal osvobození od duchovní bídy té. Slov „&
den odplaty', která. se u Isaiaše vztahují ke dni soudnému,
Pan Ježiš, zdá se, již nečetl; neboť jednak slova ta nevy

skyta'í se v řeckých rukoďísech evangelia Lukášova, jednakPan ježíš chtěl pravděpo obně při této příležitosstí upozor
niti na své poslání k vykoupení lidstva.
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osadil se. A oči všech byly upřen na něho. 21.
počal mlnviti k nim: „Dnes naplní o _se to písmo,

které jste slyšeli ušima svýma.“ 22. A všickm pí'isvěd
čovali mu & divili se libým slovům, která vycházela
z úst jeho, a pravili: Není-liž tento syn Josefův? 23.
I řekl k nim: Zajisté řeknete mi toto přísloví: „l.e
kai'i, uzdrav se sám; t věci veliké, které jsme sly
šeli že jsi konal v Ka amau, učiň také zřde ve své
otčině.“ 24. A řekl: „Amen pravím vám: Ládný pro
rok není vzácným ve své otčině. 25. V pravdě pra
vím vám: Mnoho vdov bylo v lidu israelském za dnův
liliášovýeh, kd ž nebe se zavřelo po tři léta a šest mě
síců, tak že hlad veliký nastal po vši zemi, 26. a k žádné
z nich nebyl poslán Eliáš, leč do Sarepty Sidonské
k ženě vdově. 27. A mnoho bylo malomocny'ch v lidu
israelském za proroka Elisea, & žádný z mch nebyl
uzdraven leč jen Náman syrský“ 28. Inaplnili se
všiekni v synagoze hněvem, slyšice to, 29. apovslavše
vyvrhli jej ven z města & dovedli ho až na okraj
hory, na niž město jejichbylo vystaveno, aby ho sra

21. Nepřímo prohlašuje se těmi slovy za Vškupitele, tvrdě,že oni vlastníma ušima slyší hlas toho, o n 'mž Isaiaš uve
denými slovy prorokoval.

22. přisvědčovali mu, t.j. chválilijeho moudrost&
výniluvnosti učení. Není-liž tento syn Josefův?S 0sz ta vycházela nejen z jejich úžasu nad Kristovou mon

drostí, nýbrž i (jak patrno 7. Kristovy odpovědi) 2 p chy azávistí, která vzniknuvší v nich, rych e se vzmohla & ránila
jim, aby uznali za Vykupilele toho, jehož dosud znali jen
lako syna tesařova. Z pýchy nechteli ve svém krajana
uznati nic více než byli sami, ze závisti horšili se, že jinde
činil divy a u nich dosud ne.

28 Co mini Pán Ježiš příslovím „Lékaři, uzdrav se sáin'.
ykádám sam slovy: „ty věci velike“ atd. Mini totiž říci:
ekněte mi: „Chceš-li, ab chom tě uznali za Vykupitele

všechněch, začni činy zázra nými ukazovati svou moca své
poslani nejprve u svojich ve své otčíně, podobně jako
] lekař ma užívati svého umění nejprve pro sebe. '

28_.Rozpalili se hněvem. Poznaliť, že je srovnává a me
dláh doby Achabovy a s malomocnými doby Eliseovy, ano

tšělnŠtLo1 přednost dava před nimi 8 hledem k jejich smýe
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zili dolů. 30. Ale on prošed prostředkem jich, ubíral
se odtud.
Pán Ježíš v Kafarnaum káže &uzdravuje zázračně, v. 81—44.

31. I přišel do Kafamaum, města galilejského, &

učil je tam v sobotu. 32. A žasli nad“jeho učením,neboť řeč jeho bvla mocná. 33. Byl p. v syna oze
člověk, který měl ducha nečistého; a ten vzkřikl lla
sem velikým 34. řka: „I-la, co tobě do nás, _.ležiši
Nazaretsky'? Přišeljsi nás zahubit? Vim, kdo jsi: Světec
Boží.“ 35. I přikázal muJežiš řka: „Umlkni a vyjdi od
něho.“ A duch vrhnuv jej doprostřed, vyšel od něho
nic mu neuškodiv. 36. I padl úžas na všecky a rozmlou
vali vespolek řkouče: Jaké jest to slovo, že s moci a
silou rozkazuje duchům nečistým, & vycházejí? 37.
A rozcházela se pověst o něm na každé místo té krajiny.

38. Ježíš pak vyš (1 ze synagocr , vstoupil do domu
Šimonova; tchyně šimonova však byla stižena velikou
zimnicí; i rosdi ho za ni. 39. A on postaviv se nad
ní, řikáza zimnici. I přestala ji. A ona hned vstavši,
pos uhovala jim. '

40. Když pak slunce zapadlo, všickni, kteří měli ne
mocné rozličnými neduhy, řivedli je k němu, on pak
\'zkládaje ruce na jednoho každého z nich, uzdravovat
je. 41. Vycházeli však od mnohých i duchové zlí.,
křičíce a volajice: „Ty jsi Syn Boží.“ Ale on hroze
nedopoušlčl jim mluviti, nebot věděli, že jest Kristem.

42. Když pak nastal den, vyšed odebral se na místo
samotné, & zástupové hledali ho a přišli až k němu a.
zdržovali jej, aby neodcházel od nich. 43. Ale on řekl

MO.Ukázal 'im tak, že zlost a síla jejich nezmůže nic
proti němu. echal se vyvésti až na kraj propasti, ale na
jednou se obrátil a prostředkem jich odešel, tak že vširzkni
drženi jsouce božskou mocí jeho, stáli tu jako zkameněli :
nemohli vztáhnouti ruce na něljo.

31 37. viz Mark. 1, 2l—':8. brovn. též Mat. 4, 18.
34. viz Mat. „, 29. pozn. (str. 46 .
38—41. Srov. Mat. 8, 14 —17.; Mark. 1, 29—84. — P 0—

stavil se (stál) n ad n i, naklonil se totiž ]: ní nad ložem,
aby ji ujal za ruku.

42 44. Srov. Mark. \, 36—39.
4.. Kristem, t. j. \'ykupitelem.
m.
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jim: Také jin městům musím zvěstovati králov
ství Boží, nebo k tomu byl jsem poslán. 44. I kázal
v synagogách galilejskych.

KAPITOLA 5.

,; Zázračné zahrnutí ryb. První učenící Páně, v. 1—11.
1. I stalo se, když zástupovč na něho naléhali, aby

slyšeli slovo Boží, on stál podle jezera Genesaretskčho.
2. A uzřel dvě lodi, any stojí podle 'ezera, rybáři pak
vystou ivše z nich v pír li sítě. 3. vlístou iv tedy na
jednu oď, která. patří & šimonovi, žádal o, ab od—
razil maličko od země. A posadiv se, učil z 10 i zá
stupy. 4. Když ak přestal mluvití. řekl k Šímo
novi: Zajed na ubinu a rozestřete sítě své k lovení.
5. A bimon odpovídaje řekl 'emu: Mistře, po celou
noc pracovavše nic jsme nee ytili, ale k slovu tvému
rozestru si!. 6. A kd ž to učinili, zahrnuli veliké
množství ryb & sít jejic se trhala. 7. I pokynuli svym
druhům, kteří byli na jiné lodi, aby řišli a jim po
mohli. I přišli & naplnili obě lodi, tali že se (téměř)
potopovaly. 8. Uzřev to Petr padl k nohám Ježíšovým
a řekl: „Odejdi ode mne, Pane, nebot jsem člověk
Mišny.“ 9. Užas zajisté pojal ho a všecky. kteří b li
s ním, nad lovem ryb, jejž měli, 10. taktéž i Jakuba
& Jama, syny Zebedeovy, kteří byli společníky Šimo
novymi. I řekl Ježíš Šimonovi: „Neboj se, od toho

5, 1—11.Zdali vypravování toto vztahuje se k téže událostí,
&nimž se vztahuje vypravování Mat. 4, 18—22.a Mark. 1, 16 až
20. totiž ke konečnému povoláni řečenýchučeniků uktrvalému
následování ho), není sice jisto, ale velmi pravdě podobno.

Stalo se as vše při této Ipříležitosti, ale tak, že nejprve událose to, co vypravují sv. latouš & sv. Marek (povolání oněch
učoniků), & potom to, co ma sv. Lukáš (kázání 2 lodičky &
zahrnutí ryb a to, že oni učeníci opustivšo všecko násle
dovali ho).

lu. Slovy „Neboj se, od toho času“ atd. dal Pán
Ježiš též na jevo, za jakým účelem ten zázrak učinil.
Ukázav totiž takto, co může síla lidská. sama o sobě, a co
tehdy, když pomáhá Bůh, hleděl "ak vPetroví tak v druzích
jeho vzbudit: důvěru potřebnou úřadu, který jím chtěl

svěřiti. f
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času budeš lidi loviti.“ 11. A přivežše lodi k zemi,
opustili všecko & šli za ním.

Uzdravení malomocného & ochrnulého, v. 12—26.
12. I stalo se, když byl v jednom městě, aj, byl tam

muž, plný mnlomocenství, a ten uzi'ev Ježíše, pudl na
tvář & prosil ho řka: „Pane, chceš-li, můžeš mě oci
stití.“ 13. I vztáhl ruku & dotekl se ho řka.: „Chci,
buď číst.“ A hned malomoeenství odešlo od něho.
14. A on přikázal mu, aby nikomu (o tom) nepmvil,
„nýbrž (řekl) jdi, ukaž se knězi & obětuj za očištění
své, jakož byl přikázal Mojžíš, na svědectví jim.“ 15.
Ale pověst o něm rozšiřovala se vždy více, a mnozí
zástupové scházeli se, aby ho slyšeli & byli uzdravení
od svých nemocí. 16. On však uchyloval se na poušť
& modlil se.
' 17. I stalo se jednoho dne, % seděl & učil, a se
děli (tam i) fariseové & zákoníci, kteří byli řišli ze
všeliké osady alilejské i judské & z Jerusa emu, a
moc Páně čelia. k tomu, ab (je) uzdravoval. 18.
A hle, muži nesli na. loži člově &, který byl ochrnulý,
a hledali, aby ho vnesli dovnitř & oložili před něho,
19. & nenalezše ro zástup, kudy y jej vnesli, vv
stoupili na střecgu & spustili jej s ložem skrze cihly

doprostřed před Ježíše. 20. A on vida jejich viru, řekl:„Č ověče, odpouštěji se tobě hříchové tvoji.“ 21. I po
čali fariseové & zákoníei mysliti takto: „Kdo jest
tento, .'enž mluví rouhání? Kdo může odpouštěti
hříchy eč jediny Bůh?“ 22. Ale Ježiš seznav myšleni
jejich, odpověděl & řekl jim: „Co to myslíte v srdci
svém? 23. Co jest snazší říci: „Odpouštějí se tobě
hřichy“, čili říci: „Vstaň & chod?“ 24. Abyste však
viděli, že má moc Syn člověka. na zemi odpouštěti
hříchy, (řekl ochrnulému): Tobě pravím: Vstaň, vezmi
lože svě ajdi do domu svého.“ 25. A hned vstav

řed nimi, vzal lože, na němž bvl ležel, &.odešel do
omu svého velebě Boha. 26. pojal úžas všecky

12—14. Viz Mat. 8, 2—4.; Mark. 1, 40-44.
17—26. Viz Mat. 9, I- B.; Mark. 2, l—12.
19. sk rz e cí h ly, tak totiž, že odkrytí střechu (rovnou—)

odejmuvše jistý počet cihel.
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& velcbili Boha; & naplněni jsou bázní řkouce: Viděli
jsme dnes včci neuvěřitelné.
Ježíš povolává. Matouše a poučuje o postě soukromém,

v. 27—39.

27. A potom vyšel a spatřil celníka jménem Levi,
an sedí na celnici, a řekl 'emu: „Pojď za mnou.“ 28.
A on opustiv všecko, vst— a šel za ním. 29. I učinil
mu Levi hostinu velikou v domě svém, a velikýr byl
zástup celníkův a jiných, kteří s nimi stolovah. 30.
l reptali fariseové a zákoníci jejich, pravice k jeho
učeníkům: Proč s celníky a hříšníky jíte & pi'cte?
31. A Ježiš odpověděv řekl jim: „Nepotřebují 7.(raví
lékaře, nýbrž nemocní. 32. Ne řišel jsem volat spra
vedlivé, nýbrž hříšné ku pokanL“ 33. Oni pak řekli
k němu: Proč učeníai Janovi postí se často a konají
modlitb , podobně i'farisejští, tvoji pak 'edí a piji?
34. A CŽlŠřekl jim: Zdali můžete uklá ati svateb
níkům, aby se postili, okud ženich jest s nimi? 35.
Přijdou však dnové, k v ženich bude odňat od nich;
tehda budou se postiti v těch dnech. 36. Pravil pak
k nim i podobenství: Nikdo nepřišívá záplaty z roucha
nového k rouchu starému, sic jinak i nové roucho
roztrhne i k starému hodit se nebude záplata z roucha
nového. 37. A nikdo nevlévá vina mladého do měchů
starých, sic víno mladé roztrhne mechy a samo vv
teče a mechy se zničí; 38. ale víno mladé má se vlé
vati do mčchů nových, a obé se zachová. 89. A nikdo,
jenž pil staré (víno), nechce hned mladého, nebo!
praví: „Staré jest lepší.“

27- 89. viz Mat. 9 9—I7. Mark. 2, 18 22; též str. 7—8.
39. Slova tato praví Pan J'ežíš se stanoviska či v duchu

svých odpůrců, vykladaje tak, že příčina, proč tak mnozí

učení jeho nejšřijímzž'ia při Starém Zákoně zůstavají, není
v tom, že by tu?! akon byl dokonalejší, nýbrž v tom, želidé ti už se vži' ve formy a obřady Zákona Starého a
mají je proto za dokonalé a potřebue, tedy takto: Jako
nikdo, jenž pil vino stará, netouži po vině mladém, věda,
že stare jest lepši, tak i ti, kteří se vžili ve starozákonní
zřízení a formy spásy a jim uvykli byvše v nich vychováni,
nechtějí a tak snadno nepřijímají nových, mystice, že ony
(staré) jsou dokonalé a potřebné
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KAPITOLA 6.

“Pán Ježíš zastává se učeníků trhajicích klasy a uzdravuje
člověka s uschlou rukou, v. 1—11.

1. I stalo se v sobotu druhoprvni, že šel obilím, &
učenící jeho trhali klasy a vymínajíce je rukama,

jedli. 2. Někteří z fariseů však řekli: Proč činíte, co
není dovoleno v sobotu? 3. Ježíš od ověděv řekl jim:
Nečetli-liž jste ani to, co David učinil, když zlačněl
on i ti, kteří byli s ním? 4. Kterak vešel do domu
Božího & obdržev chleby předkladné, jedl a dali těm,
kteří byli s ním, jichž nesluší jisti lečjedině kněžím?
5. A ravíl jím: Pánem jest Syn člověka i soboty.

6. taJo se pak v sobotu jinou, že vešel _do svna
gagy a učil. A byl tam člověk, jehož pravá ruka byla
uschlá. 7. I pozorovali ho zákoníci a fariseové, zdali

6, 1 —5.viz Mat. l2, l—8., Mark. 2, 23—28. — Druho
první, t. j. v první sobotupo druhém svátku veliko
nočním (druhého roku veřejného života Kristova), aneb jak
někteří vykládají, první sobotu po velikonocích (řečcneho
roku), tak že by ta sobota byla i první od velikonoc, když
by se ne očítala sobota připadající do oktávy velikonoční,
i druhá, dyž by se ona sobota také počítala.

6—11. Srov. Mat. 12, 9 _16.; Mark. 3, 1—6.
6. v sobotu jinou, t.j. následující.
7. Poněvadž totiž při léčení užívalo se obvazků & mazání

atření a jiných úkonů, o nichž myslili, že ruší klid sobotni,
domnívali se, že ho budou moci obžalovatí zrušení soboty,
uzdraví-lí 'ej. Ale jak patrno ze sv. Matouše, Pán Ježíš
neměl se ned k tomu, ab uzdravil nemocného. Aby tedy
došli svého účelu, sami se o tázali, sluší-lí v sobotu uzdra—
vovatí Mat 12,10). Potom teprve Ježiš znaje myšlenijcjich
vyzval nemocného, aby se postavil doprostřed, neboť chtěl,
aby všickní všímnulí Sl hídněho stavu jeho & oznali : něho,

ink převráceno jest domnívatí se, že by osvo ozením :: taové bídy porušilo se povinné svěcení soboty. A když člověk
ten stál již před očima všech, tázal se Pán Ježiš, sluší—li
v sobotu dobře činiti atd. Označil uzdravování nemocného

jako skutek dobrý, aby tím zřc'mějí vytknul, že jest dovocno uzdravovati v sobotu. K yž však oni k dané otázce
mlčeli, nechtíce ani přisvěděiti pravdě ani odložiti zlobu
svou, ukázal ještě novým porovnáním (o ovci padlá do jámy,
ktere zaznamenal pouze sv. Matouš 12, 11—12), že jest do—
voleno v sobotu uzdravovati, a potom pohleděv na své od—
půrce s nevolí a zarmoucen nad jejich slepotou srdce, uzdravil
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bude v sobotu uzdravovat, aby nalezli, z čeho bř jejobžalovali. 8. On však znal myšleni jejich;i řek č o
věku. jenž měl uschlou ruku: „Vstaň a ostav se do
rostředf“ I vstal apostavil se. 9. Ježiš pa řekl k nim:
tam se vás: Sluší-li v sobotu dobře činiti čili zle,

život zachovati čili zahubiti? 10. A pohleděv kolem na
ně na všecky, řekl tomu člověku: „Vztáhni ruku
svou.“ I vztáhl; a ruka 'eho byla uzdravena. 11. Oni
však naplnili se nesmysfnosti a umlouvali se vespolek,
co by učinili Ježíšovi.

Pán Ježiš voli apoštoly a kůže na hoře, v. 12—49.

12. Stalo se pak v těch dnech, že vyšel na horu se
pomodlit a přes noc trval na modlitbě k Bohu.
13. A když se rozednilo, povolal k sobě učeniky své
a vyvolil z nich dvanácte, jež také apoštoly nazval:
14. bimona, jemuž dal 'méno Petr, a Ondřeje, bratra
jeho, Jakuba a Jana, I'ilipa a Bartoloměje, 5. Ma
touše a Tomáše, Jakuba (syna) Alfeova, a imona,
jenž slove Horlivec, 16. a Judu (bratra) Jakubova, a
Jidáše Iškariotskeho, 'enž se stal zrádcem. 17. A se
stoupiv s nimi, stan na rovině, (jakož) izástu uče
niků jeho a četné množství lidu ze všeho udska
i z Jernsalema a z přímořské krajiny Týrské a Si

namieného způsobem, který zaznamenali iMat. i Mark.! u as.
b) Od 6, 12—53.,56. evangelista líče dále galilejskou

činnost Kristovu, vypravu'e děje, jež Pán Ježiš konal od
volby apoštolů až doprvnífjo poslani jich, kterak totiž vida,
že lid israelský rozdelil se ve ctitele a protivníky 'eho, vy
volil si ze svých ctitelů 12 a oštolů a položil talk základ
církve své (6, 12—16.); ktera potom podav v řeči horské
zakonik svého království či cirkve (6, 17438) a vyzvav lid,
aby opusttce farise'e zachovávali přikázání jeho (6, 89 49),
připravoval apošto y na prvni ostaní jejich a to jednak
tun, že prokazoval milosrdenstv lidem všech stavův a tak
na jevo daval, že od svého království neodmitá nikoho,
kdo jest dobre vůle (7, 1—50), jednak přímým poučovaním
: tim, že různými zázraky utvrzoval je ve víře \8, 1-66).

lži—1193.srovn. Mark. 3, !$ I9. ltéž Mat. 10, 2—4; Skut.ap. , .).
|.2. Po celou noc se modlil, neboť běželo o věc velmi dů

ležitou, o volbu prvnich představených cirkve.
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donské, 18. kteří přišli, aby jej poslechlí a byli uzdra
vení od neduhů svých. A bylí uzdravování také ti,

kteří byli trápení od duchů nečistých. 19. A veškerenzástup hled: se ho dotknouti, neboť moc vycházela
od něho &uzdravovala všecky. 20. A tu on pozdvíhnuv
oči na své učeníky pravil: '

Blahoslavcní (jste v ) chudí, nebot vaše jest krá
lovství Boží. 21. Blahos avení, kteří nynílačníte, nebot
budete nasycení. Blahoslavení, kteří nyní pláčete, nebot
budete se smátí. 22. Blahoslavení budete, když lidé
budou vás nenávidětí a vás vyobcují a otupí a jméno
vaše jako špatné vyvrhnou pro Syna č ověka. 23. Ra
dujte se v ten den a veselte se, nebo! aj, odplata
vaše hojná jest v nebesích; vždyt taktéž činívalí pro
rokům otcové jejích.

24.Avšak běda vám bohatým, neboťjiž máte potěšeni
svoje. 25. Běda vám. kteří jste nasycení, nebot
budete lačnětí. Běda vám, kteří se smějete nyní, ne
boť budete kvílítí a plakah. 26. Běda, když budou
o vás dobře mluviti všíckní lidé, nebot taktéž čínívali
prorokům otcové je'ích.

27. Ale vam, kteří mě posloucháte, pravím: Milujte

20—49. řeč horská; víz Mat. 5, 3—7, 29. Sv. Lukáš
podal řeč tuto stručnějí než sv. Matouš. V 'nechal zejména
věcí. které vysvětlovaly poměr Zákona ového k Zákonu
Starému &.které roto ro Theolíla a uohanokřcsťanské čte
náře vůbec nebyy dů ežítv, a zaznamenal hlavně ty,“ ve
kterých se a) ukazuje na blaženost synů Božích (lidi spra
vcdhvých) &.na bídu synů tohoto světa (v. 20—26), bv před
kládají se pravidla křesťanské lásky (v. 27—88) a pravidla
křesťanské moudrosti (v. 89—49).

eo—m. viz Mat. 5,_e—12.
21. Že neblahoslaví všech chudých a jen proto, že jsou

chudí, patrno nejen z Mat. 5, 8., kde se praví „chudí du.
chem“ (víz str. 80. zu. B.), nýbrž i z povahy těch, k nimž
Kristus mluví, a h avně :: rotíkladu ve v. 24., kde Pan
Ježíš nevyslovuje běda všem oháčům vůbec, n brž jen těm
kteří 'íž maji potěšení své, t. j. těm, kteří veš ere potěšení
své hledají ve svých statcích & v těch věcech a rozkoších,
jež si jimi zjednávají. _

22. budete se s mát i, t. j. radovatí se (vslávě nebeske).
Všíckni lidé totiž zlí, kteří jindy nazývají se světem.

27—28. srov. Mat. 6, “"—“o
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nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí,
28. dobrořečte těm, kteří vám zlořečí, & modlete se
za ty, kteří vás pomlouvají. 29. Tomu, kdo tě bije
v líce, nastav i druhé, & řed tím, jenž ti bere plášť,
nebraň ani sukně. 30. omu, kdo tě prosí, dej & od
toho, jenž bere, co jest tvoje, nežádej zpět. 31. A jak
chcete, aby- lidé činili vám. ivy čiňte podobně jim.
82. A milujete-li ty, kteří milují vás, jaký máte vděk?
Vždyť i hříšníci milují ty, kteří je milují. 83. A jestli
činíte dobře těm, kteří vám dobře činí, jaký máte
vděk? Vždyť i hříšníci to činí? 34. A půjčíte—li těm,
od nichž se nadějete, že to zase dostanete, jaký máte
vděk? Vždyť i hříšníci ůjčují hříšnikům, aby dostali
zase tolikež. 85. Ale mi ujte nepřátele své, dobře čiňte
a půjčujte nic (nazpět) nečekojíce; &od lata vaše bude
hojná a budete syny Nejvyššího, nebo on jest dobro
tivý k nevděčným i zl 'm.

36. Budte (tedy) mii'osrdní, jakož i Otec váš mí
losrdný jest. 37 Nesuďte, & nebudete souzeni; neod
suzujte, & nebudete odsouzeni; odpouštějte & bude
vám odpuštěno. 38. Dávejte & bude vám dáno; míru
dobrou a natlačcnou & natřesenou & vrchovatou dají
v lůno vaše; neboť kterou měrou měříte, tou bude
vám odměřeno.

29—30.víz Mat. 5, 39—42. Sukně či tunika, t. j. dlouhý

šat spodní z bílé vlny;;lášť, t. j. veliký šátek jako plaid, šatto svrchní. Sv. Matou (5, m.) pedal slova ta pořádkem:
„tomu, kdo chce vzíti sukní tvou, zanechej i plásť,“ jak je.
zajisté Pán Ježíš vyslovil, aby poučil, že člověk má raději
větší ještě & potřebnější věc obět-ovati, než aby se hněvat a
mstil. Neboť u židů pokládán byl plášť za věc větší a po
třc-hnějšínež sukně, ato proto, poněvadž se 'ím chudí v noci
přikrývali a poněvadž proto dle předpisu zá ona nesměl se
ponechatí v zástavě déle než do večera. Svatý Lukáš však
chtěje slova Kristova svým čtenářům po většině pohano
křesťanským podati v témže smyslu, obrátil pořádek jme
nuvav dříve plášť a potom sukní (tuniku), neboť oni poklá
dali tnnikn za potřebnější

31. viz Mat. 7, 12.
82—36. viz Mat 5, 46—48.
35.budete svny Nejvyššího jest rčení hebraistícké;

smysl jest: budete se podobati Bohu.
37—38. viz Mat.. ?, l- 2. (Mark. &, 24.)



39. Povčdčl pak jim i podobenství: Zdalíž může sle
pec slepce vésti? Ne adnou-liž oba do jámy? 40. Není
učeník nad mistra, a e dokonalým bude každ', bude-lí
jako mistr jeho. 41. Což pak vidíš třísku v o u bratra
svého a trámu ve svém oku nepozoruješ? 42. Aneb
kterak můžeš říci bratru svému: „Bratře, nechej, &!
vyvrhnu třísku z oka webe,“ sám ve svém oku
trámu nevída? Pok 'tče, vyvrz nejprve trám z oka
svého & otom přih édni, abys Vývrbl třísku z oka
bratra své o. 43. To zajisté není strom dobrý, jenž
přínáší ovoce š atné, ani strom špatný, jenž nese ovoce
dobré. 44. Ne 0! každý strom poznává se po ovoci
svém; nečesajít zajisté z trní fikůV ani nesbírají
z bodláčí hroznů. 45. Dobrý člověk z dobreho po—
kladu srdce svého přináší věci dobré, &špatný člověk
ze špatného pokladu přináší věcí špatné—;nebot z boj
ností srdce mluví ústa jeho.

46. Proč však říkáte mi: „Pane, Pane,“ a nečiníte,
co pravím? 47. Každý, kdo přichází ke mně & slyší
má slova aje kona — o tom ukáží vám. komu jest
podoben. 48. Podoben jest člověku, jenž stavě dům ko
pal a položil základ na skálu. Když pak povstala po
vodeň, obořila se řeka na ten dům a nemohla .jim
pohnouti. neboť byl založen na skále. ——49. Kdo
však slyší a nekoná, podoben jest člověku, jenž po
stavil dům na zemi bez zakladu, na kterýž se obuřila
řeka, & hned padl a pád jeho byl veliký.

KAPITOLA 7.

Služebník setníkův uzdraven, mládenec v Naímu vzkříšen,
v. 1—17.

1. Když pak dokončil všecka slova svá k lidu, vc
šel do Kafarnaum. 2. Služebník pak jednoho setníku.

40. viz Mat. IO. 24—25.: Jan. 13, 16.
4l—42. Mat. ?, 3—5.
43—44. viz Mat. ?, I6—20; 12, 88.
45. viz Mat. 12, 35.
46. Mat. 7, 21.
47—49. víz Mat. ?, 24—27.
2—10. Viz Mat. 5, 5—13.
2. Byl u svého pána ve vážností zajisté pro svou
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jsa nemocen blížil se k smrti, a ten byl u něho v<
vážností. 3. I uslyšev o Ježíšovi, poslal k němu židov
ské starší s prosbou, aby řijda uzdravil služebníka
jeho. 4. A oni přišedše k ežíšovi, prosili ho snažni—
řkouce: lloden jest, abys mu to prokázal; 5. nebo!
miluje národ náš a sám postavil nám synago .
6. Ježíš tedyr šel s nimi. A když byl již nedale 0 od
domu, setník poslal k němu přátele řka: Pane, netr
mácej se, nebot nejsem-hoden, abýs vešel pod střechu
mou; 7. proto ani nepokládal jsem se za hodna. abych
přišel k tobě; ale rci slovem a uzdraven bude slu
žebník můj. 8. Neboť ijá jsem člověk pod moci:.
postavený, maje pod sebou vojáky, a dím tomuto:
„Jdí“, i jde. a jinému: „Přijd“, a přijde, a služebníku svému: „Lčiň toto“. i učiní. 9. Uslýšev to Ježíš
podivíl se a obrátiv se k zástupu, kterýž šel za ním.
řekl: Amen ravím vám. Ani v Israeli nenalezl jsem
víry tak vel' e. 10. A když se navrátili domů ti, kteří
byli posláni, nalezli zdravým služebníka, jenž byl ne
mocn'fm.

11. stalo se, potom šel do města, které slove
Naím, a šli s ním učeníci jeho a zástup veliký. ;—

octivost, svědomitost a věrnost.. Setník ten rodem pohan

ýl nejspíše proselštou židovským (zřeknuv se modlili-ství auvěřív v jediného nha pravého), jakož lze souditi z toho,
že postavil židům synagogu a že sami starší či představení
a čelní muži města se za něj přimlouvalí.

6. Zadní skrze své přátele, aby se netrmáoel chůzi (lu
jeho domu, moha uzdravíti služebníka vjehonepřítomnosti.
ačkoli starši byli jménem 'eho Krista žádali, aby šel do

domu jlgho (v. s.). Bud te y setník s počátku dal skutečne
prosit rista, aby k němu přišel, (potomvšak rozpomenuv se,že syna královského úředn ka uz ravil v nepřítomnosti (Jan
4, 46—64), prosbu svou změnil, aneb spíše požádal oněch
starších pouze za to, ab se přímluvilí za udravení jeho—
služebníka, oni však myslim, že to jinak nebude moci udě
lati. leč k nemocnému přijde, sami o své újmě Krista žá
duli, aby šel do domu setnikova. Dle sv. Matouše (8, 2—10).
setník prosil Krista sám za svého služebníka. Buď tedy
Matouš chtčjo pndati věc stručně přičításetnikovi samému
to, co jíní učinili z jeho vůle, anej) spíše, setník poslav ke
Kristu sve přátele a vidu. že Pán Ježiš přece jde, na to sám
k němu mlešvl. Tomu-li tuk, řekli přátelé jeho nejspíše to
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12. Když pak :: přibližoval ke bráně města, hle vyš
nášeli mrtvého, jediného to syna matky 'eho. & ta'
byla vdova, &četný zástup lidu z města (šel) s ni. 13.
Spatřiv ji Pán, pohnul se milosrdenstvim nad ní a řekl
'í: Ne lač. 14. A přistoupív dotckl se mar; ti pak,

kteří čej) nesli, zastavili se. — Iřekl: Mládenče, tobě
pravím, vstaň. 15. A posadil se ten, jenž byl mrtvý,
a počal mluviti. I dal jej mateři jeho. 16. Po'ala ak
všecky bázeň a velebili Boha řkouce: Proro ve iký
povstal mezi námi a Bůh navštívil lid svůj. 17. A roz

šilřillase o něm řeč ta po celém Judsku a po všem-o<01.
Poselství Jana. Křtitele, v. 18—85.

18. I zvěstovali Janovi učenici jeho o všech těchto
věcech. 19. A tu Jan povolav k sobě dva ze svých
učeníků, poslal je k Ježíšovi řka: T r-li 'si ten,
který přijíti má, čí-li jiného čekáme? 20. řiše še tedy
k němu muži ti řekli: Jan Křtitel oslal nás k tobě

—řka: „Ty-li jsi ten, který přijíti ma, či-li jiného če
kámei'“ 21. V touž hodinu pak uzdravil mnohé od
neduhův & nemocí“ & duchů zlých, & mnoha slepcům
udělil zrak. 22. I odpověděl jim a řekl: Jděte & zvě—
stujte Janovi, co jste slyšeli & viděli: Slepí vidi, kul
havi chodí, malomocní se očišťují, hluši slyší, mrtvi
vstávají z mrtvých, chudým zvěstuje se evangelium,
23. a blahoslavený jest, kdo nebude se horšiti nade
mnou. 24. A když poslové Janovi odešli, počal mluviti
!( zástupům o Janovi: Co jste vyšli na poušť vidět?
“třtinu—livětrem se klátici? 25. Ale co jste vyšli vidět?
člověka-li měkkým rouchcm oděného? Aj ti, kteří nosi
roucho skvostné a žijí v rozkošich, v domech králov
ských jsou. 26. Ale co jste vyšli vidět? proroka-li?
Zajisté; pravím vám: i více než proroka. 27. Neboť
tento jest, o němž jest psáno: „Aj já posílám anděla

liko slova „Pane netrmácej se . . . služebník můj“ (v.6—7),
„setník pak slova: „Pane, nejsem hoden“ atd., jak je má.
Mat. 8, 8-9. Luk. 7, 8.

12. V'nášeli jej z města ]: hrobu nikoli v rakvi, nýbrž
podle te idejšího obyčeje jejich na otevřených marách za
vinutého v látno.

18—35. VIZ Mat. 11, 2—19. (poznámky).
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svého před tváři tvou, kterýž připraví cestu tvou před
tebou.“ 28. Pravím zajisté vám: „Mezí zrozenci žen
skými není žádného proroka většího nad Jana Křtitele;
kdo však menším jest v království Božím, větši jest
než on. 29. A veškeren lid uslyšev ho icelníei oslavili
Boha davše se pokřtít křtem Janovým, 30. ale fariseové
a zákonící pohrdlí samí proti sobě ůradkem Božím ne
davše se pokřtít od něho. 31. Komu tedy připodobním
lidi pokolení tohoto a komu jsou podobní? 32. Podobní
jsou chla cům, kteří sedí na náměstí a k sobě ve
spolek vo aji a říkají: Piskali jsme vám, a netančili
jste; naříkali jsme, a ne lakali jste.- 33. Neboť přišel
Jan Křtitel am ne'eda c eba. ani nepije vín' a pra
vite: Ma zlého ucha. 84. Přišel Syn človŠ-ka jeda
i pije, a pravíte: Hle, člověk žrout a pijan vína.
35. Avšak ospravedlněna jest moudrost ode všech
synů svých.

Kající hříšnice před Pánem Ježíšem, v. 36—50.
36. Prosíl pak ho jeden z fariseů, aby s ním pojedl.

[ vešel do domu í'ariseova a zaujal místo u stolu.
37. A hle, žena hříšnice, kteráž byla v městě, dovčděvši
se, že stoluje v domě fariseově, přinesla alabastrovou
nádobu masti 38. a postavívší se v zadu u nohou jeho,

29—30.Tato slova jsou takéKrístova. Jimi udává, jakývúčinek
měloJanovokázání.Oslavili, doslovněospravedlnili,
t. j. tím, že se dali od Jana pokřtít, uznali, že to jest spra

vedlivý požadavek od Boha, abř; se připravovali na Vykupí—tele přijetím Janova křtu po dní, a uznavše tak jeho
a ravedlnost oslavili jej. (Ostatní výklad víz u sv. Mat. na
s r. 58—59) _

38. Co ohnulo iarisea, aby pozval Krista Pána, není Sice
známo, a e zajisté byla to pohnutka dobrá. Neboť ač fan—_
seové nevěřili v Ježíše jako ve Vykupitele, přece nebyli
všichni na lnění odporem rotí němu, ano někteří měli
k němu i ctu pro ta dobro iní, která činil. Pan Ježíš ak

řijal pozvání to; nebot jednak nechtěl v lásce své ati
iseům příčiny k výmluvě, že pohrdá jimi před celníky

: veřejnými hříšníkř, :! nimiž byl stoloval, jednak věděl, ženaskytne se mu při ežítost ukazati své milosrdenství k hřiš
níkům kajícím.

87-88. Žena ta (snad totožná s Marií Magdalenou a s Marií,
aestrou Lazarovou) poslouchavala nepochybně kázání Páně

Nový Zákon. [. 17
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počala íplačic) smáčeti slzami nohy jeho & utírala jevlas h avy své a líbala nohy jeho a mazala je mastí.
39. zřev pak to fariseus, kterýž ho byl pozval, pravil
sám u sebe: Kdyby tento byl prorokem. věděl by, kdo
a jaká jest ta žena, která se ho doty' '; nebo! jest
hříšnice. 40. A Ježíš osloviv 'ej řekl: imone, mam
ti něco pověděti. On pak řekl: listře, pověz. 41. Jakýsi
věřitel měl dva dlužníky; jeden byl mu dlužen pět set
denárů, a druhý padesát. 42. Poněvadž neměli, čím by
zaplatili, od ustil oběm Který tedy z nich miluje ho
více? 43. dpověděv šimon řekl: Myslím, že ten,
jemuž více odpustil. A on řekl 'e u: Dobře 'si usou
dil. 44. A obrátiv se k ženě, řek ímonovi: ídíš tuto
ženu? Vešel jsem do domu tvého; vody na nohy mé
jsi nepodal, tato však slzami smočila mé nohy a utřela
je vlas svými. 45. Políbení jsi mi nepodal, tato však,
jak veš a, nepřestala libati mé nohy. 46. Ole'em jsi nepo
mazal hlavy mé, tato však mastí poma a nohy mé.
47. Proto, pravím tobě,-od ouštějí se jí hříchové mnozí,
nebo! milovala mnoho. omu pak méně se odpouští,
méně miluje. 48. I řekl k ní: Odpouštěji se tobě hříchy.
49. A tu počali spolustolujíci říkati sami u sebe: Kdo

jest tento, jenž i hříchy odpouští? 50. Ale Ježiš. řekl' ženě: Víra tvá tě spasila; jdi v pokoji.

a byla jimi pohnuta ]: opravdové lítosti nad hřích svými
a k čisté lásce k Panu Ježíši : chtěla za dané pří ežitosti
tuto lítost a lásku svou dáti na jevo. Pán Ježiš znaje smy
šleníjeji připustilto. Postavila se u nohou v zadu,
nebot tehdy u stolu neseděli, nýbrž leželi na pohovkách

podepření na levý loket, obrácení hlavou ke stolu a nohamae stěně (neb k místu prázdnému).
45—46.Hosta políbiti, odatí mu vody na nohy &pomazatí

atřilo ]: obvykle formě, terou se vítali hosté, jmenovitě ti,
teři h li pozvání k hostině.
47. groto t. j. pro tu lásku a s ní spojenou dokonalou

lítost nad hříchy, kterou takto dala najevo, od ouštěji se 'i
hřichy.-— Rukopisy řecké, jakož i některé latin é mají , 
puštěny jsou“ (ácpěwrrai, remissa sunt), taktéž ve 17.48.
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KAPITOLA 8.

Pin Ježíš uče prochází Galileji. Podobenství o rozsěvačí.
Příbuzní Páně, v. 1—21.

1. I stalo se potom, on chodil po městech a osadách,
blásaje &zvěstuje o království Božím, a dvanácte (apo—
štolů) s nim, 2. též některé žen , které byly uzdraveny
od zlých duchův a od nemoci: aria zvaná Ma dalena,
od níž bylo vyšlo sedm duchů zlých. 8. & ohanna,
manželka Chuzy,správce Herodova, a Susanna a mnoho
jiných, kteréž mu přisluhovaly ze svých statkův.

4. Když pak se scházel zástup četný &od měst brali
se k němu, pravil podobenstvím: 5. Vyšel rozsěvač,
aby rozséval, a když rozséval, některá zrna padla vedle
cesty, a byla pošlapána & ptáci nebeští sezobali je.

6. A jiné adlo na skálu, a vzešedši uschlo, poněvadžnemě o vl by. 7. A jiné padlo mezi trní, & tmí spolu
vzrostlé udusilo je. 8. A jiné padlo v zemi dobrou
a vzešedši vydalo užitek stonásobny. To pověděv
zvolal: Kdo má. uši k slyšení, slyš.

9. Tázalí se ho pak učeníci jeho, co by to podoben
ství znamenalo. 10. On pak řekl: Vám dano jest znáti
tajemství království Božího, ostatnim však v podoben
stvích, aby hledíce neviděli & oslouchajíce nesrozuměli.
11. Tento ak jest rozum po obenství: Símě jest slovo
Boží. 12. ěmi, kteří (jsou) vedle cesty. rozumějí se ti,
kteří slyší; potom přichází ďábel a odnímá to slovo
ze srdce jejich, aby uvěřice spasení neb li. 13. Těmi
pak. kteří na skále (jsou, rozumějí se ti , kteří, když
uslyší, přijímají slovo s radostí; ale ti nemají kořene:
na čas věří a v čas pokušení odstupují. 14. Oním pak,
jež padlo do truí, ti se rozumějí, kteří uslyšeli, ale na
cestě udušováni bývají od péčí o bohatství a rozkoší
života, a nepřinášejí užitku. 15. A tím. jež jest v zemi
dobré, rozumějí se ti, kteří uslyševše slovo, uchová
vají je v srdci dobrém a výborném a přinášejí užitek

9, 2. Ze Maria byla posedlá. sedmi duchy zlými : jich od
Krista zbavena, zaznamenal těž Mark. 16, 9.

4—8. viz Mat, 13, 1—9; Mark. 4, 1 -9.
9—15. viz Mat. 13, 10—28; Mark. 4, 10—20.

17'
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v trpělivosti„ló. Nikdo pak rozsvítiv svíci nepřikrývá jí
nádobou ani nestaví jí pod postel, nýbrž na svícen ji
stavi, aby viděli světlo ti, kteřivcházeji; 17. nebot mc
není tajne, cose neprojeví, a nic skryto, co by se ne
poznalo a nepřišlo na jevo. 18. Vizte tedy. jak slyšíte;
nebot kdo má, tomu bude dáno, &kdo nemá. od toho
bude odňato i to, co myslí, že má.

19. Přišli pak k němu matka a bratři 'eho, ale pro
zástup nemohli se k němu dostati. 20. ? oznámilo se
mu: Matka tvá. & bratři tvoji stoji venku a chtějí tě
viděti. 21. Ale on odpověděv “řekl k nim: Matka. má
a bratři jsou tito, kteří slovo Boží slyší & plní.

Ježiš utíšujo bouři &uzdravuje posedlého gerasenského,
v. 22 _:19.

22. Stalo se pak jednoho dne, že vstoupil na lodičku
se svými učeníky a řekl k nim: Přeplavme se přes
jezero. I odrazili. 23. A když se plavili, usnul. [ přišla
vichřice na jezero, a zalévali se a byli v nebezpečen
stvi. 24. Přistoupivše pak k němu. vzbudili ho a řekli:
Mistře, hyneme. A on vstav, přikázal větru i návalu
vody, a přestaly a nastalo ticho. 25. Iřekl k nim: Kde
jest víra vaše? Ale oni jsouce ustrašeni podivili se
& pravili k sobě vespolek: I kdo “est tento, že i větrům
& moři přikazuje, a poslouchají o?

26. I připluli do krajiny gerasenské, kteráž jest proti
Galilei. 27. A když vystoupil na zem, potkal se s nim
jeden muž, kterýž měl ducha zlého již po mnoho časů,
& neodival se rouchem ani nezůstrival v domě. nýbrž
v hrobech. 28. Ten uzřev Ježíše, padl před-nim a vzkřik
nuv hlasem velikým pravil: Co jest ti do mne, Ježíši,
Synu Boha Nejvyššího? Prosim té, netrap mě. 29. Při
kazoval totiž duchu nečistému, aby vyšel od toho člo
věka. Neboťjiž po mnoho časův jej uchvacoval; i bý
val spoután řetězy & okovy a hlídán, ale on přetrhá
vaje pouta., býval puzen od ducha zlého na pouště.

16—18. Viz Mark. 4, 21 —25. (Koza.) _ _19—21. viz Mat. 12, 46—50; Iark. 8, 31—85. Bratří !. ).
příbuzní Páně.

22—25. viz Mat. 8, 23—27; Mark. 4, 86—40.
26-89. viz Mat. 8, 28—34; Mark. 5, 1—20.
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80. ] otázal se ho Ježiš řka: Jak se jmenuješ? On
pak řekl: „Pluk“, neboť mnoho duchů zlých vešlo do
něho. 31. A prosili ho, aby jim nepřikazoval jíti do
propasti (pekelné). 32. Bylo pak tam veliké stádo
vepřů, kteří se pásli na hoře; i prosili ho, aby jim
dovolil do nich vejiti. A povolil jim to. 33. Vyšedše
tedy duchové zlí od toho člověka, vešli do vepřů: a tu
hnalo se stádo srázem do jezera a utonulo. 34. Ti ak,
kteří je pásli, uzřevše, co se stalo, utekli & ohlásii to
po městě a po dědinách. 85. I vyšli (lidé), aby viděli.
co se stalo, a přišli k Ježíšovi a nalezli člověka, od
něhož duchové zlí byli vyšli. an sedí u nohou 'eho
oděn a při zdravé mysli; i báli se. 36. Ti pak, teří
to byli viděli, ověděli jim (také), kterak posedlý se
uzdravil. 37. prosilo ho veškeré množství krajiny
o'erasenské, aby odešel od nich, nebo! byli pojati
bázní velikou. On tedy vstoupiv na loď navrátil se.
38. A prosil ho ten muž, od něhož duchové zlí byli
vyšli, aby směl býti s ním. Ale Ježiš propustil ho řka:
39. Navrat se do domu svého & vypravuj, jak veliké
věci učinil ti Bůh. I odešel po celém městě hlásaje,
jak veliké věci učinil mu Ježíš.
Uzdravení ženy krvotoké &vzkříšení dcery Jaírovy v. 40—56.

40. Stalo se pak. když se Ježiš navrátil, řijal ho
zástup; nebot všickni jej očekávali. 41. A h e, přišel
muž, 'ménem Jair, a ten byl představeným synagogy.
A pa k nohám jeho prosil ho, aby vešel do jeho
domu; 42. nebo! měl jedinou dceru as dvanáctiletou,
& ta umírala. I přihodilo se, když šel, zastupové tlačili
se na něj. 43. A 'edna žena. která měla krvotok d\'a—
nácte rokův a by a vynaložila na lékaře všechen statek
svůj, aniž mohla býti od koho uzdravena, 44. přistou—
pivši od zadu dotekla se tře ení roucha jeho, 3 hned
se zastavil krvotok její. 45. řekl Ježiš: Kdo jest. ten,
jenž se mě dotekl? A když \'šickni popírali, řekl Petr
a ti, kteří byli s nim: Mistře, zastupové se tisknou a
tlačí na tebe, & pravíš: „Kdo jest ten, jenž se mě
dotekl?“ 46. Ale Ježiš řekl: Dotekl se mě někdo, ne—

40—l38. viz Mat. 9, 18—26; Mark. 6, 22—48. — v. 49.
Kdosi od představeného synagogy, t.j. někdoz jeho
domu neb služebniků.
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bot já vím, že moc vyšla ode mne. 47. Vidouc tedy
žena, že se neutajila, třesouc se přišla a padši k nohám
'eho, pověděla přede vším lidem, z které příčiny se

. o dotekla & kterak se hned uzdravila. 48: On pak
řekl jí: Dcero, víra tvá tě uzdravila, 'dí v pokoji. 49.
Když ještě mluvil, přišel kdosi od ře staveného syna
gogy a řekljemu: Dcera tva zemře &,netrmácej mistra.
50. Ale Ježíš uslyšev to slovo, pravil otci té divk :
Neboj se, toliko věř, a bude zdráva. 51. A vešed o
domu, nenechal nikoho vejíti s sebou leč jedině Petra
a Jakuba a Jana a dívčina otce i matku. 52. Plakali

ak všickni & kvíleli pro ni. Ale on řekl: Neplačte,
Fdívka) neumřela, nýbrž spí. 53. I posmívalí se mu,
vědouce, že zemřela. 54. On však vzav ji za ruku,
zavolal jí řka: Dívko, vstaň. 55. I navrátil se duch

její, a vstala ihned. A nařídil, aby jí dali jisti. 56.žasli & divili se její rodiče, ale on přikázal jim, aby
nikomu neřikalí, co se bylo stalo.

KAPITOLA 9.

První rozesláníapoštolů. Herodovo mínění o Kristu, v 1—10.
1. Povolav pak k sobě dvanácte apoštolů, dal jim

sílu a moc nade všemi duch zlými iuzdravovati ne
duhy, 2. a poslal je hlásat rálovství Boží a uzdra
vovat nemocné. 3. I řekl jim: Ničeho neberte na cestu,
ani holi, ani mošny, ani chleba, ani eněz, ani po
dvou sukních nemějte. 4. A do které okoliv domu

vejdete, tam zůstávejte &odtud nevycházejte. 5. A kdo—kor vás nepřijmou, z toho města vycházejíce, šetřete

c. Od 9, 1—50. evangelista vypisuje činnost Kristovu z té
doby, která, uplynula. od prvního rozeslání apoštolův až do
jeho odchodu z Galileje; sděluje totiž, kterak Pán Ježíš,

opatřiv apoštoly mocí konat zázraky &dav jim návod k tomu,jak si mají počínatí, rozeslal je, aby kazai kralovstvi Boží,
: kterak po jejich náVratč nejen utvrzoval je ve víře novými
zázraky, nýbrž i připravoval na své utrpení, zejména před
pověďmi, že bude usmrcen, ale třetího dne vstane z mrtt 'ch,
: tím, že proměnív se na hoře, rozmlouval s Mo'žísem
aElíášem osvém skonáni či smrti své před Petrem, Ja ubem
: Janem.

0. 1—5 viz Mat. IO, l—IS; Mark. 6, 7—18.
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i prach z nohou s 'ch na svědectví proti nim. 6. l vyšli
& chodili po dědinach zvěstujice evangelium a uzdra
vujice všudy.

7. Uslyšel pak Herodes tetrarcha o všem, co činil
(Ježiš), a byl v rozpacích, 8. nebo! někteří říkali: „Jan
vstal z mrtvých“, a jiní: „Eliáš se objevil“, jiní pak:
Jeden ze starých proroků vstal z mrtvých“. 9. I řekl

herodes: „Jana já jsem usmrtil; kdo však jest tento,
o němž slyším takové věci?“ A hledal bo spatřiti.

Návrat apoštolův a nasycení pěti tisíc mužů, v. 10—17.
10. A když se apoštolé vrátili, vypravovali mu všecko,

co byli činili; i pojal je a odebral se (s nimi) v sou
kromí na místo pusté, jež jest u Betsaidy. 11. Se

znavše to zástupové, šli za ním; i přijal je & mluviljim o království Božím a uzdravova ty, kteří uzdra
vení potřebovali. 12. Ale den počal se nachylovati.
I přistoupilo k němu dvanácte a řekli jemu: Rozpust
zástupy, aby odejdouce do okolních osad a dvorů se
ubytovali a nalezli si pokrmy; nebot zde jsme na

místě pustém. 13. Ale on řekl jim: Dejte Vš jim jisti.Oni pak řekli: Nemáme více než pět chle ův a dvě
ryby, leč bychom snad odešli :?nakoupili pokrmů pro
všechen zástup tento. 14. Bylo pak tam asi pět tisíc
mužů. Iřekl učeníkům svým: Rozsadte všecky ve
skupinách po padesáti. 15. I učinili tak, & rozsadjli
všecky. 16. Vzav pak pět chlebův i dvě r *by,vzhlédl

k nebi &požehnal je; &rozlámal 'e a dával učenikům,aby je po ožili před zástupy. 17. jedli všickni & na
sytili se. A bylo sebráno, co jim zbylo, dvanáct košů
drobtův.
Petrovo vyznání; předpověd Kristova utrpení; potřeba pře

máhati se, v. 18—27.
18. I stalo se, když se modlil o samotě, byli s ním

učeníci jeho. I otázal se jich řka: Kym mě pravi byti

7—9. viz Mat. l4, l—2; Mark. 6, 14—16. Herodes 8 po
čátku byl v pochybnostech o tom, co souditi o Kristu, po
zději však, jak sděluje sv. Matouš i Marek, přidržel se mi
něm, že toějest Jan z mrtvých vstalý. Krista hledal spatřitinepochybn nikoli v úmyslu dobrém.

10—17.viz Mat. M, l3—l3; Mark. 6, 80—44. Jan 6, 1—18.
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zastupové ? 19. A oni odpověděvše řekli: Janem Křtite
_lem, &jiní Eliášem, jim ak, že jeden ze starých pro
roků vstal z mrtvých. . I řekl jim: Vy však k'm
mne býti pravíte? A imon Petr odpovídaje řekl:
Kristem Božím.

21. 1 přikázal jim přísně, aby neříkali toho nikomu,
pmvě: 22. Syn člověka musí mnoho trpěti &zavržen býti
od starších a velekněží i zákoníkův a býti usmrcen a
třetího dne vstáti z mrtvých.

23. A řekl ke všem: Chce—likdo za mnou přijíti.
zapři sebe sám a vezmi kříž svůj každodenně a ná
sleduj mne. 24. Neboť kdo by chtěl život svůj zacho
vati, ztratí jej, kdo by však ztratil život svůj pro mne,
ten zachová je'. 25. Neboť co rospěje člověku, byt
celý svět zisk , ale sám sebe za mbil a na sobě škodu
trpěl? 26. Neboť kdo by se styděl za mne a za slova
má, za toho bude se styděti Syn člověka, když přijde
ve slávě své i Otcevě a svatých andělův. 27. Ale

ravím vám v pravdě: Jsou někteří mezi přítomnými.
kteří neokusi smrti, dokavad neuzří království Božího.

Proměnění Páně a uzdoravení náměsíčnika, v. 28—44..
28. Stalo se ak po těchto slovech as za osm dní,

pojal Petra a akuba a Jana a vyšel na horu, aby se
pomodlil. 29. A když se modlil, stal se vzhled jebo
obličeje jiným a oděv jeho bílým & stkvoucím. 30.
A aj, dva muži rozmlouvali s ním; byli to Mojžíš a
Eliáš, 31. kteří se ukázali ve slávě; a mluvili o jeho
skonáni, které měl vyplniti v Jerusalemě. 32. Petr pak

18—22. Mat. 16, 13—21; 8, 27—81.
20. Kristem Božím, t. j. Vykupítelem od Boha pe

Slaným.
23—27. Mat. 16, 24—28; Mark. 8, 34—?9.
27.Dokavad neuzři království Boží, t.j. dokavad

neuvidí, že církev jest již pevně založena & rozšířena (viz
Mark. 8, 89; Mat. 16, 281.

32.Místo ,probděvše však viděli“ překládajíoby
čejněa .a procitnuvše viděli“ (v latinském textě et
evígilantes, v řeckémózaygqyogqnuvreg). Roz
umějice totiž předcházející slova (byli obtížemi spánkem)
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a ti, kteří byli s nim, byli obtíženi spánkem; pro-_
bděvše však, viděli slávu jeho a dva muže, kteří stah
s ním. 83. I stalo se, když byli na odchodě od něho,
Petr řekl k Ježíšovi: „Mistře,dobře jest nám zde býti:

i udělegme tři stánky, jeden tobě ajeden Mojžíšovi ajeden 'liášovi“; nevědělt, co praví. 34. Když pak to
mluvil, nastal oblak & zastínil je; i balí se kd ž oni
vcházeli do oblaku. 35. A hlas přišel z oblaku ř ouci:
Tento jest Syn. můj milý, toho poslouchejte. 86. A jak
se ten hlas stal, shledali Ježíše samotna. A oni mlčelí
a nepověděli v těch dnech nikomu ničeho z toho, co
byli viděli.

37. Stalo se pak následujícího dne, když sestou ili
s hory, setkal se s ním zástu veliký. 38. A hle, je en
muž ze zástupu zvolal řka: istře, prosím tě, vzhlédni
na syna mého, nebot mám jediného. 39. A hle, duch
jej uchvacuje, i křičí z nenadání, a oráží ho a lom
cuje jím, takže sliní; a s těží od nč o odchází vysi
luje ho. 40. [ oprosil 'sem učeník tvé, ab h vy
vrhli, ale nemoglll. 41. dpověděv pa ' Ježiš ře l: po
kolení nevěřící a převrácené, dokavad mám býti u vás
a vás trpěti? Přiveď sem syna svého! 42. A když

řicházel, orazil jej duch zlý a lomcoval jím. 43.
přikázal ežíš duchu nečistému a uzdravil pacholika

a odevzdal jej otci li(eho. 44.“ A všickni žasli a divili se velikosti božs é.

o skutečném spánku, berou výraz evigilantes ve významě

probudíti se. Dle toho apoštolě skutečně usnulí &když (snadránu) se robudili, byli svědky Kristova proměněni se.
Ale ať pom čime o tom, že některé rukopisy latinské mají
„vigilantes“(bdíce, bděli), islovo evígilare připouštítaké
význambd íti, slovo dzaygqyogeív pak,jež stojív textě
řeckém.nemá nikde jiného významu než probdíti; i ne
zda se proto pravděpodobno, že by jedine na tomto místě
mělo význam jiný, totiž probuditi se, procitnouti. Z té při
činy přeložilijsme „probděvše“. Je-li tento řeklad správný,
neznamenají slova předcházející byli 0 tíženi s ankem)
spánku skutečného, nýbrž jen veli'ou ospalost. )le toho
apořtolěbyli by neusnuli, nýbrž jen velikou ospalosti sti
žem byh, ale překonavšo ji bděli s Kristem, až se stali
svědky jeho proměněni se.

37—44 &. viz Mat. 17, 14-17; Mark. 9, 18—26.
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Ježíš předpovídá po druhé svě umučení ivzkříšení a na
bada k pokoře, v. at>—50.

44“ A když se všickni divili všem věcem, které
činil, řekl k učeiiíkům svym: Vy složte ve svém srdci
řeči t to, nebot Syn člověka bude vydán v ruce lidske.
45. A e oni neporozuměli tomu slovu, a bylo zakryto
před nimi, aby ho nepojali; & báli se ho otázati se.
o tom slově.

46. Připadla jim pak myšlenka, kdo by z nich byl
větší. 47. Ale Ježiš vida myšlenky srdce jejich, pojal

pachole a gostavil je vedle sebe 48. a řekl jim: Kdo
přijme pac ole toto ve jménu mém, mne řijímá, ado mě přijme, přijímá toho, který “mě pos al. Nebo!
kdo jest menší mezi vámi všemi, ten jest větší. 49.
I promluvil Jan a řekl: Mistře,viděli jsme kohosi, an
ve jménu tvém vymitá duchy zlé; ibránili jsme mu,

ončvadž nechodí s námi. 50. A Ježiš řekl k němu:
ebraňte; nebot kdo není proti vám, jest pro vás.

Jakého smýšlení mají býti Kristovi následovníci, v. 61—62.
51. Stalo se pak, když se naplňovaly dny, kdy měl

býti vzat'do nebe, předsevzal si pevně, že půjde do

Lib—45. viz Mat. 17, 21—22; Mark. 9, 30—31. — Složte
ve 3 vém srdci řeči tyto. ečmi těmi rozumí bud ná
sledující předpověď o Kristově umučení & vzkříšení, aneb
spíše on řeči či slova, která řikal lid divě se Kristovým
čmům. y maji si složiti v srdci či za amatovati si je, aby
se obrnili pro tu dobu, kdy lid budem uviti jinak, pro dobu
jeho umučení.

46—48.viz. Mat. 18, 1—5; Mark. 9, 32—36. (poznam)
V části třetí (9, 51—19,27) evangelista vypravuje uda

losti a řeči, které Pán Ježiš konal 0 Judsku & Peréi od
svého odchodu z Galileje až do té do , kdy konal slavný
vjezd do Jerusalema. Vylíčuje totiž &) terak Pán Ježiš na
své cestě do Jerusalema na slavnost stánků (9, 51—11,54)
a na těch cestach, které potom konal po Judsku až do
davnosti posvěcení chrámu (12. 7—13, 80), poučoval své
apoštol a stoupence o životě dokonalém.51—6. Ježiš navádí k mírnosti a duchu evan

gelnímu. Dokončiv tŽartlilejskoučinnost chtěl jíti do Jeru- _salema na slavnost s ků (ve třetím roce veřejného života

svého, Jan 7, 2—15), aby znova nabídnul milost svou ob vatelům tamním a juds ým vůbec. Nejkratší cesta ved ».
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Jerusalema. 52. I poslal posly před sebou do jednoho
místa samařského, aby mu (tam) při ravili. 53. A ne—

ři'ali ho, poněvadž se bral do Jerusa ema. 54. Uzřevše

to; učenici ljaho Jakub a Jan pravili: Pane, chceš-li,abychom ře ', by oheň sestoupil s nebe a je zahubil?

55. Ale on obrátiv se, pokáral je řka: Nevíte, či duchajste. 56. Syn člověka nepřiše duše zahubit, nýbrž
spasit. I odešli do jiného městečka.

57. I stalo se, když se brali cestou. kdosi řekl k němu:
Budu tě následovati, kamkoli půjdeš. 58. A Ježiš řekl
'emu: Lišky maji douputa a ptáci nebešti hnízda, ale

yn člověka nemá, kde by hlavu položil. 59. K jinému
však pravil: Pojď za mnou. On pak řekl: Pane, dovol
mi prve odejíti a pochovati otce mého. 60. A Ježíš
pravil: Nech at mrtvi pochovávají své mrtvé, ty však
jdi a zvěstuj království Boží. 61. I řekl jiný: Budu tě
následovati, Pane, dříve však mi dovol rozloučiti se

tam přes Samařska. Na ní tedy nastoupil, ač věděl, že mu
Samaritáni pohostinství odeprou; neboť : té nehostinnosti
jejich a z potomniho rozčilení apoštolů chtěl vziti si příle
žitost, aby apoštoly varoval před pomstychtivostl a povzbudil
je !: mii-nosti a trpělivosti, a to tím spíše, oněvadž věděl,
že se jim při konaní apoštolského úřadu jejich dostane od
mítnutí od vlastnich soukmenovců je'ich.

52. aby mu připravili totiž po ostinství.
53. Samaritáni totiž uznávali horu Garizim & nikoli Je

rusalem jako místo, kde se má Bohu obětovati. Vidouce
ted , že Kristus jde do Jerusalema na svátky, vzali ?. toho
při inu, aby mu a (jeho průvodcům odepřeli pohostinství.55. Nev te, čí ucha jste, že totiž jste povoláni,
abyste byli evangelniho ducha mírnosti &tichosti & trpěli
vosti & lasky.

56. Vrátil se totiž do Galileje, aby odtud jinou cestou
bral se do Jerusalema.

57—60 Viz Mat. 8, 19—22. Na příkladech učí tu premá
hati mysl ozemskou.

61. roz oučiti se atd. Vulgata tištěná a některé její
rukopisy maji renuntiare his quae domi sunt : vzdáti se
toho co jest v domě mém. Jiné rukopisy však, a to velmi
star , mají „renuntiare his qul domí sunt“ — rozloučiti
se s těmi,kteříjsouv domě.Řecky text (dnorášaaťiaa
roi; sig zbv olxóv you) připouštíobojí překlad.
Poněvadž však k tomu, aby se svých věcí vzdal, nebylo
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s těmi, kteří jsou v domě mém. 62. A Ježiš řekl k němu:
Nikdo, jenž položil ruku svou ke pluhu &ohlíží se na
zpět, není způsobilý ke království Božímu.

KAPITOLA 10.

Vyslání sedmdesáti dvou učeníkův a jejich návrat, v. 1—20.
1. Na to Pán vvvolil ještě jiných sedmdesát dva a

poslal je po dvou před sebou do každého města
1 místa, kam hodlal sám řijíti. 2. I pravil k nim:
Aeň sice mnohá jest, ale ělníků málo. Proste tedy
Pána žni, aby poslal dělníky na žeň svou. 3. Jdělež;
aj já posílám vás jako ovce mezi vlky. 4. Nenoste
(s sebou) měšec, ani mošny, ani obuvi, a nikoho na
cestě nepozdravujte. 5. Do kteréhokoli domu vejdete,
napřed řekněte: „Pokoj domu tomuto.“ 6. A bude—li
tam syn pokoje, spočine na něm okoj váš, pakline,
vrátí se k vám. 7. V tom domě pak zůstávejte jedouce
a pijíce, co mají; nebo! hoden jest dělník mzdy své.
Nepí—echázejtez domu do domu. 8. A do kteréhokoli
města vejdete a přijmou vás, (tam) jezte, co vám
předloží, 9. & uzdravujte nemocné, kteří jsou v něm.
& rcete jím: „Přiblížilo se k vám království Boží. 7-10.
Do kterého města však vejdete a nepřijmou vás, (tam)

třeba jíti domů, přeložili jsme způsobem prvním (roz
loučíti se atd.). Zajisté však, že muž ten mínil i se roz
loučíti se svými domácími í vzdáti se svých věcí čí učiniti
pořízení o nich (rozžehnati se se vším, co bylo v domě, at
to byly osoby neb věcí).

1—11. Učeníky tv zvolil sice na své cestě ku slavností
stánkův, ale ještě v Galilei. Poslav je před sebou do měst
judských, aby připravovali na jeho příchod, chtěl tak zvláštní
měrou nabídnouti židům tamním opětně milost svou a po
hnouti je, aby vstoupili do jeho kralovstvi. Zároveň usta
novil tím pomocníky apoštolů a ukázal, že chce, ab vedle
bisku ů, jakožto nástupcův apoštolů, byli v církvi je tě jíní,
kteří v byli opatření mocí ne síce rovnou, ale přece po
dobnou té, kterou mají biskupové, a aby vykonávali jí

v podřízenosti biskupům. Proto rozesílaje je udělil jímdp dobnou moc a podobná naučení, jako b'l dal apoštol m,

kdyžge rozesílal. Viz Mat. 9, 37—10, 16; .lark. 6, 7—11.
6. ín p ok oje, t. j. člověk pokoje hodný, pokoje totižduševn ho.



Lukáš 10, 11—21. 269

v jděte na ulice jeho a rcete: 11. I prach, který se
nam na nohou přichytit z města vašeho, stiráme vám;
to .však vězte, že se přiblížilo království Boží. 19.
Pravím vám, že Sodomě bude v onen den lehčeji než
městu tomu.

13. Běda tobě, Korozaim, běda tobě Betsaido! Neboť
kdyby v Tyru a Sidonu byly se udály divy, které se
děly ve vás, byli by dávno v žíni a popeli sedice čí
nilí pokání. 14. Avšak Tyru a Sidonu bude lehčeji na
soudě nežli vám. 15. A ty Kafurnauní, až do nebe po
výšene, až do ropasti budeš pohříženo. 16. Kdo vás
slyší, mne slyší, a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdat,
kde však mnou pohrdá, pohrdá tím, jenž mě poslal.

17. Navrátilo se pak těch sedmdesát dva, s radostí
řkouce: Pane, také zlí duchové se mim poddavaji ve
'ménu tvém. 18. I řekl jim: Viděl jsem satana jako
lesk adatí s nebe. 19. Aj, dal jsem vám moc šlapatí

na ha v a na štírv a na veškerou sílu ne řítele, a nic
vám neuškodí. 20. Avšak z toho se nera ujte, že du
chové se vám poddávají, nýbrž radujte se, že jména
vaše napsána jsou v nebesmh.

21. V tu hodinu zaplesal v Duchu svatém a řekl:
Velebím tebe, Otče, Pane nebe izemě, že jsi skryl
tyto věci před moudrými a opati-nými a zjevil jsi Je

13—16. viz Mat. 10, 21—24.
15. až do nebe povýšené, t. j. na Výsostoslavené

tim, že jsem já, vtělený Syn Boží, vvvolil si tebe za vý
chodiště galilejské činnosti své a v tobě tolik zázraků vy
konal. Starší kodexv řecké i latinské maji „zdali budeš
povýšeno až do nebe ?“ eSrovn. Mat. 11, 28.)
_ 18—l9. t.j. v té chvíli, když jste vymitali duchy zle, viděl
jsem svou vševědoucností satanovo pokoření a tím i počá
tek tak nevyhnutelné záhuby jeho říše, jako nevyhnutelně
blesk padá s nebes — z ovzduší. Nic nového mi tedy ne
pravíte, a to tím méně, poněvadž já sám dal jsem vám moc
gřemahati všelíké zjevné i tajné úklady ďábelské \hadv a
tym &všelikou silu ducha zlého čelíeí proti šíření se mehoucení.
jak).A že jména vaše zapsána jsou v nebe

s :e h, t. gaže jste ve stavu milosti, ve kterem jestli zůstanete, dos nete se do nebe.
21—22. viz Mat. 11, 25—27.
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maličkým; ano, Otče, že tak zalíbilo se tobě. 22. Všecko

šest mi dáno od Otce mého, a nikdo neví, kým 'est, leč 'edině Otec, a kým jest Otec, leč jedině yn,
& komu y chtěl Syn zjeviti. 523.A obrativ se k uče
nikům svým pravil: Blahoslavené oči, které vidi, co
vy vidite. 24. Neboť pravím vám, že mnozí proroci a
králové přáli si viděti, co v vidite. & neviděli, a sly
šeti, co vy slyšíte, a neslyše i.

Podobenství o milosrdném Samarítanu, v. 25—87.
25. A hle, jeden zákoník vstal, ab ho pokoušel;

i řekl: Mistře, co musim učinit, abyc obdržel život
věčný? 26. On pak řekl jemu: Co jest psáno v zá
koně? Kterak (tam) čteš. 27. A on odpověděv řekl:
Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého
a zcelé duše své a ze vši sil své i ze vší mysli své, a
bližního svého jako se e same o. 28. I řekl jemu:
Dobře jsi odpověděl; to čiň a živ budeš. 29. Ale on

25. 26. aby ho pokoušel. Chtěl totiž bud přivéstileido úzkých, aby nemohl odpověděti a řišel tim o věh as
u lidu, aneb popuditi proti němu tu š olu (a stranu) ži
dovskou, která. by se snad nesrovnávala s jeho odpovědí.
Neboť otázka jeho (co musim učiniti či který ředpis zá
kona zvláště musim vyplniti, abych obdržel život věčný)
bř'la spornou, & často přetřásali jl ve školách židovských,a e nestejnou k ní dávali odpověď. Pán Ježiš znaje smý
šlení jeho, neuznal ho za hodna odpovědi přímé a proto
odkázal ho k zákonu. _

27. Jmenoval řikazaní lásky k Bohu (5. Mojž. 6, 6) a
k bližnímu (8. It ojž. 1.9, 18). První jmenoval proto, poně
vadž bylo v Starém Zakoně opět a opět doporučováno, při
ranních i večerních modlitbách vyslovováno ano i na mo—
dlitebnich řeméncich napsáno a tak s dostatek jako přiká
zání nad jiné důležité označováno. Druhé pak (o lásce
k bližnímu) připojil k němu nepochybně roto, že mu po—
dávalo říležitost učiniti otazku, kdo jest b ' ni. Neboťi tato

otázka yla sporná. a různě zodpovídána, ježto jedni pokládali za bližní toliko žid , jiní ouze přáte e, a o ět jíní
toliko lidi spravedlivé. dav v ak dvo'í přikázán lasky
jakožto cestu k věčné blaženosti, od ově ěl správně ke své
otázce; nebo! ve dvou přikázáníc těch jsou obsažena
všecka řikázaní ostatní.

29. těl se ospravedlníti, aby se totiž—nezdálo,že
ne tázal bez příčiny.
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chtěje se ospravedlnití, řekl k Ježíšovi:ůkdg jestmůj bližní? 30. I ujal se Ježíš slova a e : lověk
'eden šel z Jerusalema do Jericho a upadl mezi lotry,

teři ho nejen oloupili, nýbrž i zranili, & odešli polo—
mrtvy'm ho nechavše. 31. lpřihodilo se, že kněz jeden
šel tou cestou &uzřev jej pominul. 32. Podobně ilevit
přibyv k tomu místu a.uzřev jej pominul. 33. Samaritán
však jeden konaje cestu přišel k němu &spatřiv ho po:—
hnul se milosrdenstvim. 34.1 přistoupil kněmu &ovázal
jeho rány naliv na ně oleje a vína, & vloživ jej na
své hovádko dei—dl.ho do hospody a měl o něj péči.
35. A druhého dne vyňav dva denáry dal je hospod
skému & řekl: Měj o něj péči, a co nad to vynaložíš,
já ti nahradim, až se budu vraceti. 36. Kdo z těch tří
zdá se tobě, že byl bližním tomu, jenž upadl mezi
lotry? 87. A on řekl: Ten, jenž mu prokázal milosr
denství. I řekl mu Ježiš: Jdi, & čiň i ty podobně.

Pán Ježíš v domě Marty & Marie, v. 88—42.
38. Stalo se pak, když putovali, že vešel do jednoho

městečka, a žena jedna 'ménem Marta při'ala 'ej do
domu svého. 39. A ta mčllnsestru 'ménem arii, teráž
posadivši se k nohám Páně pos ouchala slova jeho.
40. Ale Marta zabírala se h0jnou obsluhou; přistou—
pivši pak k němu pravila: Pane, nedbáš-li toho, že sestra

30—37. Na pěiklndě v ložil pravdu, že každý člověk jestnáš bližní. — ir'i po obně i ty,_t. ]. jako Samaritán
prokázal milosrdenství člověkuzraněnemu, nehledě k tomu,tereno jest národa, kterého náhozenství, tak miluj i ty
každého, at jest kterékoli národnosti, kteréhokoliv nábožen

ství, a pokud můžeš, lásku tu též skutky osvědčuj (ovšemchyb je o ani neschvaluje, ani nenásleduje).
38—42.do městečka t. Betánie (as tři čtvrti hodiny

jihovýchodně od Jerusalema).
80. Marie planouc vroucí láskou ke Kristu & toužíc po

znatí dokonale jeho učení, zasedla u nohou Páně podobně,
jako žáci sedali u nohou svých učitelů, & poslouchala pilně
jeho slova.

40. Marta starala se totiž, aby obsloužila Pána. Ježíše co
nejlépe, & obávajíc se, že sama. nestačí, nežnlovala na
sestru, nýbrž prosila Pána, aby jí vyzval, ab jí pomohla;
nebo! věděla, že se neodtrhne od Krista, eč on sám ji
vyzve.



má nechala mé samu sloužiti? Řekni jí tedy, a! mi
pomůže. 41. A Ježíš odpověděv, řekl jí: Marto, Murto,
pečlivá jsi & znepokojuješ se ve mnoha věcech, 42.

ale ijednoho jest zapotřebí. Maria nejlepší stránku vy—voli a, která nebude odňata od ní.

' KAPITOLA u.

Pán Ježíš poučuje o modlitbě, v. 1—13.

1. I stalo se, když se na jednom místě modlil, že
jak přestal, řekl mu jeden z učeniků jeho: Pane, nauč
nás modlili se, jakož i Jan naučil učeniký své. 2. A on
řekl jim: Když se modlíte. říkejte: Otče, posvěť se
jméno tvé. Přijď království tvé. 3. Chléb náš vezdejší
dej nám dnes. 4. A odpusť nám naše hříchy, nebo!

41—42.Pán Ježíš nevyhověl ji, ani nepokáral, nebo!
i ona činila skutek dobrý, osluhujíc mu i jeho růvodcům,

a to z lásky k němu; pou il % však, co jest lep í ano nej
le ší a jedině (potrebne, jako v řekl: Jest síce dobrý skute tvůj, 'est obré posloužiti jiným v tělesných potřebách
jejich. A e mnohem lepší, ano nejlepší a jedině potřebné
zaměstnání jest oddatí se věrou živou & láskou činnou
svému Vykupítelí a Bohu; neboť v něm jedině spočívá
spása ayěčne blaho tvorů rozumných. Vše ostatní, jež lidé
zovou potřebným, jest nutno jenom s hledem k jistým
okolnostem, které pominou, ale oddatí se řečeným způsobem
Bohu a Výkupíteli jest naprosto otřebno k blahu věčnému;
a zaměstnání to — zabírání se ohem a Vykupitelem nepřestane u spravedlívýc nikdy, ale bude trvalí u nich také
v životě budoucím. A Maria vyvolíla právě toto jedině po
třebné zaměstnáni, vyvolila stránku ne'lcpší, a ta nebude
odňata od ní, neboť také v budoucím ívotě dostane se jí,
aby s Bohem a Vykupítelem svým obcovala věčně blaženě.

1. Bylo to dle podání na hoře Olivetské, & to nejs íše až
po slavností stánků. Co o té slavností Pán Ježi činil
v Jerusalemě, o tom vypravu'e Jan 7, 14—10,21. Prosil ho
jeden, nikoli z apoštolů, ný rž z učeník ů, kteří nebyli
přítomni kázání horskému.

2—4. Modlitba. podána est v kratší formě než byla po
dána v kázání horském ( at. 6, 9—18); zejména schází v ní
prosba tř etí (Bud vůle tvá jako v nebi tak i na zemi) a
sed má (Ale zbav nás zlého); co do věcí však neliší se
od ní, ježto prosba třetí obsažena jest již v první, a prosba
sedmá v páté.
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i my odpouštime všelikému vinniku svému. A ne
uvod nás v pokušení.
_ 5. A řekl jím: Kdo z vás bude míti přítele. jenž
půjde-li k němu o půlnoci a řekne-lí mu: .,Přiteli,
půjč mi třichleby, 6.nebot přítelmůj přišel z cesty ke mně,
a nemám, co bych mu předložil,“ 7. odpovídaje z vnitřka
řekl by mu: „Nečiň mi obtíže; dveře jsou již zavřeny
a dítky mé jsou se mnou na loži; nemohu vstáti a
dát: tobě.“ 8. (A 'estliže en setrvá tluka) pravím vám:
Ačkoli vstana nedá jemu proto, že jest přítelem jeho,
přece pro neodbytnost jeho zvedne se a dá mu, olik
potřebuje. 9. I já pravím vam—;„Proste a bude vám
dano, hledejte a naleznete; tlucte a bude vám ote
vřeno; 10. nebot každý, kdo prosí, hoře; a kdo hledá,
nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. 11. Zdaliž
kdo z vás _poda synu svému kámen, když ho jako
otce bude prositi zachléb? Aneb jestli za rybu, zdaliž
misto ryby dá jemu hada? 12. Aneb bude—liho )rositi
za vejce. zdaliž podá jemu štira? 13. Jestliže te y vy,
jsouce zlí, umíte dobré dary dávati ditkám svým, čím
spíše Otec váš nebeský dá ducha dobrého těm. kteří
ho prosí“

Uzdravení posedlého. Zloba faríseův, _v.14—36.
14. I vymital ducha zlého, a ten bylněmý. A když

vyvrhl ducha zlého, němý mluvil; i odivili se zástu
pově. 15. Někteří z nich však řekli: Belzebubu. ná
čelníku duchů zl'ch, vymitá zlé duchy. 16. A jiní po

.koušejice ho, žá ali na. něm znameni s nebe. 17. Ale
on znaje myšleni jejich řekl jim: Každé království
proti sobě rozdělené zpustne a dům na dům padne.
18. Jestli tedy také satan proti sobě rozdělen jest,
kterak ostoji království jeho? Neboť praVíte, že já
v Belzebubu vymítám duchy zlé. 19. A vymitám—li
já duchy zle v Belzebubu, v kom vymítaji je synove

5 _8.Na příkladě učí. co zmůže modlitba vytrvalá.
&.Slova uvedená v závorce sclu'tzejív rukopisech řeckých

iv učkte 'ch latinských; ale i bez níeh celá souvislost
přmlpoklá a, že člověk ten tlouci nepřestal, dokavad ne
obdržel, čeho žádal.

9 43. viz Mat. 7, 7—11. .,
1-t--—20.viz Mat. l2, 22—30. (9, 82—34).

Nový Zákon. l. 18
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vaší? Protož oni budou soudci vašimi. 20. Jestli však
rstem Božím výmítám duchy zlé, tož přišlo k vám
rálovství'Boží. 21. Když silák ozbrojen hlídá. dvoru

svého, v pokoji jest majetek jeho. 22. Když však síl
nější než on přijda. přemůže ho, odejme veškerou
'eho zbroj, na niž spoléhal, a rozdělí kořist jeho. 23.

do není se mnou, proti mně jest, a kdo neshroma
žďu'e se mnou, rozpt luje. 24. Když duch nečistý
vyj e od člověka, cho ' po místech suchých, hledaje
odpočinutí a nenalézaje praví: Navrátím se do domu,
z něhož jsem vyšel. 25. A přijda nalezne jej vymeten"
a ozdobený. 26. Tu jde a vezme s sebou sedm jinýe
duchů horších než jest sám, a vejdouce přebývají tam.
Istávají se poslední věci člověka toho horšími, než
byly první.

27. I stalo se, když to pravil, jedna žena ze zástupu.
ozdvihla hlasu a. řekla jemu: Blahoslavený život
terý tebe nosil a prsy, kterých jsi ožíval. 28. Ale on

pravil: Ovšem blahoslavení, kteří s ýší slovo Boží a
ostříhají ho. '

29. A když se zastupové k němu scházeli, jal se
pravili: Pokolení toto jest pokolení nešlechetné; žádá
znamení, a znamení nebude mu dáno leč znamení pro
roka Jonáše. 30. Jako totiž Jonáš stal se znamením
pro Nínivetskě, tak bude i Syn člověka pro pokolení
toto. 31. Královna jihu povstane na soudě s muži po
kolení tohoto & o soudí ie, nebot přišla od končin
země, aby uslyšela mou rost alomounovu; a hle.
více než Šalomoun jest tuto. 32. Muži ninivetští po
vstanou na soudě s pokolením tímto a odsoudí je,

21—26. viz Mat. l2, 43—45.
29—83.Odpovídá k žádosti vyslovené ve v. 16. Viz Mat.

l2, 39—42.
30. t. j. 'ako Jonáš zázračným zachováním svým stal se
o Nínivetské znamením, že poslán byl od Boha, tak bude

1 _5u člověka, Pán Ježiš, s m vzkříšenim pro toto poko
lení znamením, že jest poslan od Boha jako Vykupitel
světa. Ten však bude rozdíl, že Ninivetšti uvěřili slovům
Jonášovým a činili pokání, toto pokolení však nevěří a ne
uvěří, ale ovšem také neujde zaslouženému trestu, jakož
ohlašuje hned v následujících 17.81—32., k nimž výklad viz
na str. 66. (Mat. 12, 41—42).
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nebot učinili pokání na kázání Jonášovo, a hle, více
než Jonáš jest tuto. 33. Nikdo rozsvítiv svíci nestaví
ji do skrýše ani pod kbelík, nýbrž na svícen, aby vi
děli světlo ti, kteří vcházejí. 84. Svící těla tvého jest
oko tvé; je-li oko tvé zdravé, bude světlým celé tělo
tvé; je-li však špatné, bude i tělo tvé tmavým. 35.
Hleď tedy, at to světlo, kteréž jest v tobě, není tmou.
86. Bude-li tedy tělo tvé světlým celé, bez všeliké
části tmavé, bude celé světlým (tak), jako když
svíce září svou tě osvěcuje.

Pán Ježíš kára ostře převgáceggst fariseův i zákoníkův,v. 7— .

37. A když mluvil, prosil ho jeden fariseus, aby
u něho osnídal. Vešed tedy, ujal místo za stolem.
38. Ale ariseus počal sám u sebe uvažovati a praviti,
' roč se neumyl před snidani. 89. I řekl k němu Pán:

yní vy, fariseové, čistíte povrch pohárua mísy, ale
vnitřek váš jest plný loupeže & nepravosti. 40. Ne
smyslní, zdaliž ten, který učinil povrch, neučinil také
vnitřek? 41. Spíše almužnou dejte to, co jest uvnitr,

38. viz Mat. 5, 15.
84—35.viz Mat. 6 22—23. Pán Ježíš praví slova ta také

při této příležitosti, aby ukázal židům, jak nerozumné a ke
své škodě jednají, když se zatvrzuji proti ravdě, jež tak
patrně se jlevi v jeho učení a zázracích a fak proto třeba,aby s mysi čistou učení jeho přijímali.

86. V předvětí 'est důraz na slově celé, v závětí na slově

světlým. Smys jest: Jestli zdravě oko přijímá světlo ase o n sdílí s celým tělem, takže žádná část nezůstane

neosvětlena, stává se celé tělo tak Íjasným, jako když svícezah svou_je osvěcuje. A tak i jesti zdravá mysl (rozum a
vůle) plfijimá učení zjevené (Kristovo) & se o ně sdílí
s ostatnnni mohutnostmi duševními, stává se i v duši jeho
vždy větší 'asno, čilí: čím s čistší myslí kdo přijímá učení
Kristovo, tun větším světlem a nebeskou krásou vyzdobuje
se duše jeho.

37—5t. Podobnou tvýtku učinil jim Pán Ježiš v úterý před
svou smrtí (Mat. 23.).

89—41. viz_Mat. 23, 25—26.
41. Smysl jest: Konejte spíše skutky lásky a dávejte ze

svých statkůvalmužnu, a tak bude vám všecko čisto (i váš
stav duševní, 1 povrch avnitřek nádoby), ježto nejen zdržíte
se všehke nespravedlnosti, nýbrž i připravíte se, abyste mi

\8'
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a hle, Všecko bude vám čisto. 42. Ale běda vám, furi—
seům, že desátky dáváte z máty a routy a ze všeliké
zelíny a pomijíte soud a lásku k'Bohu: toto měli jste
činiti a onoho neopouštěti. 43. Běda vám, fariseům,
že rádi sedíte v prvních stolicich v synago ach a ti
bujete si, kdvž vás pozdravuji na trhu. 44. ěda vám,
že jste jako hroby nezřejmé, po nichž lidé chodí, aniž
to vědí.

45.1 promluvil 'eden ze zákonikův a řekl jemu:
Mistře tyto věci uvč, haniš také nás. 46. On pak
řekl: & vám zákonikům běda, neboť ohtčžujete lidi
břemeny nesnesitelnymi & sami nedotýkate se těch
břemen ani jednim prstem. 47. Běda vám, že vzdělá
vate hroby roroků, otcové vaši však je zabili. 48.Věru
(tim) dosvě čujete, že souhlasíte se skutky otců svych;
nebot oni je usmrtili, v pak vzděláváte hroby jejích.
49. Protož i moudrost šoži řekla: Pošlu k nim pro
roky a & oštoly, a z těch některé zabijí a jiné budou

ronásle ovat, 50.aby se pohledávala od tohoto pokolení
rev všech proroků, která se prolévala od ustanoveni

světa, 51. od krve Abelovy až do krve Zachariáše,
který zahynul mezi oltářem a chrámem. Ano, pravím
vám, bude se pohledávati od 'pokoleni tohoto. 52. Běda

losti Boží byli očištěni a nepokládali žádne věci vnější za
nečistou, vědouce, že žádná. věc sama o s obě člověka

neposkvrňui'e. '42. viz it at. 28, 23.
43. viz Mat.. 28, 6—7. _
H.Kárá jejich převrácenost mravní &zhoubnost. Jako totiž

hroby nezřejmé t. j. takové, které ani samy o sobě nejsou
patrny ani (po způsobu židovském) obíleny, uvnitř si_cejsou
)lny kostí a nečistoty, ale na venek nijak toho ne en, takže

%Iověksnadno 'de po nich nevěda atuu mimodč levítíckš
se poskvmí, ta i fariseové uvnitř jsou smýšlení a zasene ravých, ale na venek to zakrývají, takže _ ověk snadno
verzizi s nimi ve styk o jejich mrayní zkaze nevčda &
v styku tom sám se nakazí.

46. viz Mat. 23, 4.
47—51.viz Mat. 23, 29 —36.
52. Klíč poznání, t. j. prostředek,_kterým lze doptl po—

znání. Rozumí se pak tu poznání, že Ježíšjest zashbenyxn

\'yku itelem & že do geho království žide musi vstoupím.chtějí-li ujiti záhubě. klíčem k tomu poznání byl Zakon
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vám zákoníkům, že jste vzali klíč poznání; sami jste
nevešli a těm, kteří veházcli. jste zabránili.

53. Když pak jim to mluvil, faríscove & zákoníei
počali naň usilovně naléhati a dotazovati se po mnoha
věcech, činíce mu úklady a hledajíce polapiti něco
z úst jeho, aby jej obžalovalí.

KAPITOLA 12.

Pán Ježiš varuje před zásadami farisejskými a vyzývá kne
ohrožcnemu hlásání evangelia, v. 1—12.

1. Když pak se mezitím shromáždili zastupové četní,
takže šlapali jeden na druhého, počal mluviti k uče
níkům svým: Varujte se kvasu fariscjského, jenž jest
pokrytstvím. 2. Nic zajisté není skryto, co nebude od
kryto, ani tajno, co nebude zvěděno. 3. Proto co jste
pravili ve tmě, uslyší se na světle, a co jste mluvili
do ucha v pokojích, bude se hlasati na střechách.

4. Ale ravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch,
kteří zabíjejí tělo, a potom nemají více, co by učinili.
.5. Ukaži však vam, koho se máte báti; bojte se toho,
jenž. když usmrtí, má moc uvrhnouti do pekla. Ano,
lwawím vam, toho se bojte. 6. Zdaliž neprodávají pět
—— .' ze ména 'eho ředohraZ' & roroctví o V ku )íteli.
Agil—36h( tj/Ztlli texjí klíč? pokud _šotižpjakožto učitě—(léia_vy
kladači' Zákona byl; v_takovem jeho držení, že ltd poauaval
obsah jeho pouze jejich prostrednictvim, & pokud vyklady
svými tak jej. zatemuih, že nejen sami v Jemsnýykupitele
nepoznali. nýt) vz ; l_idu bramli, aby ho neuznali & do jeho
kralovstvi. nevst. '" "h: . . . . .

12_2_Kvasu . (trisejskeho, t..j. ne ravych zasad fa.-.
riseiských. Výstrah“ ,t" dal Pan JQŽIŠta_ e_deY (_Mat.1.9!

G; Mark. „, ">)- Při ww'přileaitosti pravil je buď jako pri;
rozený závčrek 2 před. *hachcn řeči k fariseum, (_Ponevada.
mají tak převrácené „„ sady, proto se jich varujte), aneb
'ako úvod k následujícímu. vyzvaui, by apostole neolit-ozone.
hlásali evangelium. (Varujte' se jejich zasad, nehet u_koleur
vaším bude hlásat OVčlllgClllnn.) \! WWW" případe Plím
slova verše 2. o fariseích, že t “'Ž'Jak“ vsecko, “lk am Je“
jich pokrytství nezůstane v tajn “S“,; V l_lnl'řldgdruhem. as

sgrávnčjšim, vztahují se k apošt ".l'l'l" "_“FPH/'Jak? zadnav e, tak ani učení zjevené, které od neho 51322015není ““"ch
k tomu, aby se skrývalo, nýbíž aby to verejne hlasalo.

2—9. Srov., Mat. 10, “JG—.It.
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mbců za dva enízky? A ani jeden z nich není v za
fpomenutí před ohem. 7. Vždy! i vlasy na hlavě vaší
,jsou všeck sečteny. Nebojte se tedy; dražší jste nad
“mnoho vra ců. 8. Pravím pak vám: Každý, kdo mě

vyzná před lidmi toho i Syn člověka vyzná gřed anděl Božími. 9. kde však mě zapře před lí mi, ten
bu e zapřen před anděly Božími. 10. A každému, kdo
řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno, tomu—
však, jenž by se rouhal Duchu svatému, nebude od

uštěno. 11. Kd ž pak uvedou vás do synagogy &.
. vrchnostem a vládám, nestarejte se o to, jak neb
.čím byste se hájili aneb co byste řekli; 12. nebot Duch
“svatý naučí vás v tu hodinu, co byste měli říci.
Pán Ježíš varuje před lakotou & péčí úzkostlivou, v. 18—34.

13. I pravil mu kdosi ze zástupu: Mistře,řekni mému
bratru, at se rozdělí se mnou o dědictví. 14. On pak
řekl jemu: Člověče, kdo pak mě ustanovil nad vámi
soudcem a dělitelem? 15. A pravil k nim: Vizte a
chraňte se všeliké lakoty, neboť byl kdo měl hojnost,

.život jeho ne'de z majetku jeho. 16. A pověděl jím
podobenství ř a: Jednomu člověku přineslo pole hojnou
úrodu. 17. I přemýšlel sám u sebe: Co mám učinit?
Neboť nemám, kde bych složil úrodu svou. 18. A řekl:
Tohle učiním: Zbořím své stodoly & vystavim větší,
a tam složím všecku úrodu svou i všecko zboží své
19. a řeknu své duši: Duše má, máš mnoho zboží slo
teno na mnoho let; odpočívej, jez, pij. vesel se. 20.
Iřekl mu Bůh: Blázne, této noci požádají duše tvé
od tebe, a čí bude to, co jsi připravil? 21. Takovým
jest ten, jenž shromažďuje poklady sobě a není bohat
| hledem k Bohu.

22. I řekl k učeníkům svym: Protož pravím vám:

10. viz Mat. 12, 81—82,
11. Srovn. Mat. 10, 17—20.

15.Neboť by kdo měl hojnost, t. ]. na.hojnostípozemských stat ů nezáleží délka života. Zjedni-li si kde
nadbytek, neprodlouží tim svého života.

21. Není bohat & hledem ]: Bohu (v Bohu*-, t. ]. nemá. to
kových statků, které platí před Bohem, totiž zásluhy do
hrých skutků.

22—34.Poněvadž lakota pochází z nedůvěry v Boha, do
poručuje jim, aby zdržujíce se úzkostlivě péče o věci
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Nepečujte úzkostlivě o život svůj, co byste jedli-, ani
o tělo své, čim byste se odivali. 23. Vždy! život jest
více nežli pokrm, a tělo více nežli oděv. 24. Pozorujte
krkavce, že nese'í ani nežnou, kteří nemají sklepu
ani stodoly, a B h je živi. Cim dražší jste vy než
oni? 25. A kdo z vás stara'e se může řidati k délce
svého věku loket jeden? 2 . Nemůžete- i tedy ani věci
ne'menši, proč se starate 0 ostatní? 27. Pozorujte lilie,
ja rostou; nepracují ani nepředou' pravím ak vám,
že ani alomoun ve vší slávě své nebyl tak o ěn, jako
jedna z nich. 28; Jestli tedy travu, která dnes jest na
poli, a zítra do peci se vrhá, Bůh tak odívá, čim spíše
vas, malověrni? 29. Ani vy nehledejte, co b ste jedli
aneb co byste pili, a nekolísejte se. 30. Ne ot toho
všeho pohané světa hledaji, vaš Otec však ví, že toho
potřebujete. 31. Ale hledejte'kralovství Božího, a toto
všecko bude vám přidáno. 32. Neboj se. malé sladce,
nebo! zalíbilo se Otci vašemu dáti vám království. 33.
Prodejte, co máte, a dejte almužnou. Udělejte si měšce,
kteréž nevetšejí, poklad nepomijejiei na nebi, kdežto
ne zloděj nepřibližuje ani mol nekazí. 34. Neboť kde
jest po ad váš, tam bude i srdce vaše.

Pan Ježiš vyzývá ku bdělosti, v. 85—58.
35. Budtež bedra vaše přepasana & hořte svíce

(v rukou vašich), 36. a vy buďte podobní lidem, kteří
čekají na pána sveho až se vrátí ze svatby, aby, když
přijde a zatluče, ihned mu otevřeli. 87. Blaženi služeb

gozemské, důvěřovali v_Boha a hleděli dobrými skutky naromaditi Sl poklady zasluh pro nebe.
28—31. viz Mat. 6, 25—34.
26 ani věci nejmenší, totiž v příčině délky věku

svého. —-Proč se :;tarate, totiž úzkostlivě.
29. ne k olisejte se, totiž mezi důvěroua pochybností,

nýbrž důvěřujte v Boha pevně.
. 32. Malým stadccm nazývá své věrné s hledem k ma—

lemu počtu jejich proti velikému počtu nevěřících, snad
i proto, že byli u jiných v nevážností.

85—36.t. j. buďte hotovi a připraveni na příchod Páně
k soudu, abyšte mohli postaviti se před něj s důvěrou, že

obstojne, at přijde a povolá. vás k němu třeba z nenadání._- \'yzv£nt to mi tak, že přihlíží jednak k obyčeji výcho
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nící ti, kterež pan příjda nalezne, ani bdí: amen, pravím
vám, že se í'epáše a ke stolu je posadí a přecházeje
bude je obs uhovat. 38. A jestliže přijde o druhem neb
i o třetím bdění nočním a tak je nalezne, blažcní jsou
služebníci ti. 39. To však vězte: Kdyby ho'spodař veděl,
v kterou hodinu příjde zloděj, bděl by 'a nenechal by
podkopatí domu svého. 40. Také vy buďte připraveni,
nebo! Syn člověka při'de v hodinu, kterou netušíte.

41. I řekl mu Petr: ane, k nám-lí pravíš to podo
benství, čí-li také ke všem. 42. A Pán řekl: Kdo pak
jest správcem věrným &opatmým, jehož ustanovil pán
nad čeledí svou, aby jim dával 'v čas ose ? 43. Blažcn
služebník ten, kteréhož pán přijdu na ezne, an tak
činí. 44. V ravdě pravím vám, že ustanoví jej nade
vším majet em svym. 45. Kdyby však onen služebník
řekl ve svém srdci: „Pán můj prodlévá pí'ijíli,“ a po
čal by bíti služebníky a služky, a jisti & piti i opíjeli

Janů, kteří chtíce cestovatí neb přisluhovati neb prácí lě
lesnou konatí podkasávali dlouh' šat svů' pásem kolem
beder, aby se mohli volněji pohy ovati, je nak ke služeb
níkům, kteří čekávalí na pána svěho s hořící svící, aby mu

mohli ihned otevříti, jak zatlučc. Třeba pak dle [. Petr.1, 18. přepasána míti )edra mysli svě či rozumu a vůle
své, tak totiž, abychom byli ochotni učení jeho rozumem
svým přijímali a vůli svou zachovávali a překážky Spasy
přemáhati takže bychom měli zároveň hořícísvícívnry, na
děje a lásky i posvěcujíei milosti Boží).

27—88. Aby tím spíše poslechli 'eho vyzvání, příkladem
upozorňuje na velikou odměnu bd losti. Onen pan nejed
nal s věrnými služebníky svymi jako se služebníky, nýbrž
jako s přáteli, sám je obslouživ (líořnoutotiž výslužkou, kterouza ním podle obyče'e poslali od lostiny), a tak i Pán Ježiš
nikoli jako se služebníky, n\brž jako s přáteli bude jednali
s těmi, které při svém příchodu ksoudu zastihne připraven ;
sám je obslouží blaženosti věčnou, při které sám sebe a
jim ku požívání na vysost oblažujicímu.

89. viz Mat. 24, 43.
42-48. K otázce Petrově neodpovída Pan Ježíš přimo,

nýbrž nepřímo, tak totiž, že mezi služebníky tehož pana
rozeznava od ostatních jednoho, jenž nad ostatní jest po
slaven a podle toho, jak svůj ukol od pána mu vytknuty
zastává, dochazi buď odměny aneb většího neb menšího
trestu. O odměnách a trestech ostatních služebníků se nezmi
ňuje, ale anijich z nich nevylučuje, dávaje tak na srozuměnou,
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se, 46. přijde pán služebníka toho v den, v kte ' se
nenaděje a v hodinu, k'terou neví, a rozsekal-ho a
ustanoví dil jeho 5 nevěrci. 47. Onen pak služebník,

jenž lpoznal vůli pána svého, & nepřipravil ani ne—učiní podle vůle jeho, dostane mnoho ran, 48. ten
však, jenž 'i nepoznal &dělal věci bodné ran, dostane
ran málo. d každého pak, jemuž mnoho bylo dáno,
bude se ohledávati mnoho, a komu bylo svěřeno
mnoho, o toho bude se žádali více.

49. Oheň na zem pustit jsem přišel, a co chci (jí
ného), než aby se vznitil? 50. Mám však pokřtěn býti
křtem, a kterak jsem stísněn, dokavad se nevykona'f
51. Myslíte-li. že jsem přišel dáti pokoj na zem? Nikoliv,
pravím vam, nýbrž rozdvojení; 52. nebot od toho času
rozdvoji se jich v jednom domě pět: tři proti dvěma,
a dva proti třem; 53. rozdvoji se otec proti synu a
syn proti otci, matka proti dceři a dcera proti matce,
tchyně proti své snaše & snacha proti tchyni své.
Pán Ježiš upozorňuje na znamení času, volá ku pokání,

12, 54—59.

54. Pravil pak i k zástu ům: Když vidite vycházeli
oblak od západu, ihned ři ate: „Bude pršet.“ A stává

že podobenství řečené týká se sice předem apoštolův a vůbec
představených cirkve, ostatní však že nejsou z něho vylou—
čeni. Mají bdíti všickni, zvláště však ti, jimž jakožto před
staveným svěřena 'est péče o jiné.

46. rozs eká. aráži tu na obyčejvýchoďanů, kteří do
padnuvše otroka při zlém činu ihned jej zbili. neb zmrza
čili ba i usmrtili.

49—53.Upozorňuje na protivenství, která nastanou jeho

věrným, jakožto na novou pohnutku, proč mají bditi a spolubýti mvvsi statečné.
m. Zo ohněm označuje se jakýsi prostředek očišťovavi,

jest nepochybno; není však jisto, který. Někteří rozumějí
jim milost Ducha sv., jiní pronásledování křesťanů. jiní
onu vlastnost učení Kristova, která působí rozlišování dmehů,

' pokud totiž jední při'ímají je s věrou, jini mu odporují a
věřící pronásledují. e'ýklad tento zamlouvá se sice, ale ne
vykláda tak onoho ohně samého, jako jeho účinky. Sprav
nějšim proto zdá se býti výklad, dle něhož ohněm oním
rozumi se vykupitelskě dílo vůbec, že totiž Kristus přišel
dílem &.zřízením svým lidstvo osvítit, od hříchu očistit a
k dobrému rozehřát, podobně jako oheň osvčcuje, of.-í—
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se tak. 55. A když vidíte váti vítr jižní, pravíte:.„Bude
borko“, a bývá. 56. Pokrytci, tvářnost nebe a země
umíte zkoumati, ikterak čas tento zkoumat nedove
dete? 57. Proč ale sami od sebe nesoudíte, co jest
spravedlivo? 58. Když pak jdeš se svým-protivníkem
k vrchnímu, přičiň se na cestě zprostiti se ho, aby tě
mad netahl k soudci a soudce nedal tě biříěi a biřič
nevsadíl tě do žaláře. 59. Pravím tobě: Nevyjdeš odtud,
dokavad nenavrátíš i posledniho penízku.

KAPITOLA 13.

Podobenství o fíkovém stromě. v. 1—9.

1. Byli pak téhož času přítomni někteří, kteří mu
vypravovali o Galileanech, ie'ichž krev Pilát smísil

: jejich obětmi 2. I odpověděl jim řka: Myslíte-liž, žetito Galilejšti byli většími břišní 'y, než všichni Galile
ané, poněvadž takovou věc utrpěli? 3. Nikoliv, pravím
vám, ale nebudete-li pokání činiti, všickni podobně
zahynete. 4. Aneb oněch osmnáct, na něž padla věž
v Siloe & je zabila, — myslíte-liž, že také oni byli
většími vinniky než všickni lidé, kteří přebývají v Jeru

čťuje a zahřívá. Dřive však než dílo a zřízení jeho bude
účinky takové jeviti, musi sám býti pokřtěn křtem utrpení
a smrti, jakož di dále ve v. 50. 51—53. víz Mat. 10, tší—35.

()*—56.Obraceje se od apoštolů k zástupům v 'týk_ájim,to z toho, co či i a hlásá ncpoznávají v něm Vy upite e a
to svojí vinou. as tento t. j. dobu messianskou. Srovn.
Mat. 16, 1—4. _ _

57.Proč sami od sebe t. j. neodvrsle (odzako
níkův &fariseů) a samos tatně nesoudíte či nečmíte si
úsudek spravcdlí , takový,! který by se srovnaval se _zna
meními času (viz at. 12, 39. pozn.), úsudek totiž, že jsem
Vykupitelem? _

58—59.Pod obrazem vzatým ze zřízení soudníhoyvzýu

;, aby takový s rávný úsudek učinili S! v čas, src jinakby je stihl zas oužený trest. Srovn._Mat. &, _25—26;_

18, 1. Slova „krev jejich smisil s 'eiich oběti?l nemíní sen'isté doslovně, takže by skutečn rev oněch Gahleanů
byla smišena s krví obětních zvířat je ich, nýbrž tak, ž
byli k rozkazu Pílátovu usmrcem,_ k gž obětovali, ane. išc kd 'ž obětovat chtěli, (& to nejspl e proto, _že způsoq
br ' něja ou bouři). Zprávu o tom vypravoval: om hdě j
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lalemě? 5. Nikoliv, pravím vám, ale nebudete-li po
kání činiti, všickni podobně zahynete. 6. Pověděl pak
toto podobenství: Kdosi měl fikový strom štípcný ve
své vinici, i přišel hledat na něm ovoce, ale nenalezl.
7. I řekl k Vinaři: Aj, tři léta jsou tomu, co přicházím
hledat ovoce na tomto fíku &nenalézám; vykopej ho
tedy; k čemu vvsiluje ůdu? 8. Ale on odpovídaje dí
jemu: Pane, ponechej 0 i tohoto léta, až jej okopám
:. ohnojím; 9. kdyby snad přinesl ovoce; pakli ne,
potom jej vvkopej.
Pin Ježíš uzdravuje shrbenou ženu a učí v podobenstvlch.

v. 10—22.

10. Učil pak Ježíš v sobotu vjcdné syna.;ílozejejích.11. A ble, (byla tam) žena, která měla duc a nemoci
po osmnáct roků; a byla shrbcna & vůbec nemohla.

se vzpřírgiti. 12. Uzřev ji Ježiš, zavolal ji k sobě ařekl “ji: eno, sproštěna jsi od nemoci své. 13. I vložil
na ni ruce a hned se vzpřímila & velebila Boha. 14.
Ale představený svn ogv, hněvaje se, že Ježíš uzdra
vil (ji) v sobotu, prom uviv řekl zástupu: Šest dní jest,
v nichž se má pracovati, v těch přicháze'te & dávejte
le uzdravovat, a ne v den sobotní. 15. ežíš pak od
pověděv řekl: Pokrytci, zdali-ž.každý z vás neodva

novinku; stalo se to tedy“nedlouho před tím; av pravovali
ji negochýbně _vdomnění, že Pán Ježíš se oté v civyslovinebo jako žide skoro vůbec, tak i oni m slili, že každe
zlo fysicke 'est trestem za hřích osobní, a 0 tedy oni Ga
lileanc ]) v e stižcni smrtí byli hřišnikv nad jiné velikými.
Pán Ježi prohlásiv náhled ten za nesprávný, užil té přile
litosti, a_byvyzýval ku pokání.

6—9. Učclem, za ktergn Pán Ježiš proslovil toto podobenstvl, bylo poučiti, že ůh je sice shovívavý, ale že (šlo
věk nemá. shovívavosti té zneuživati, nýbrž činiti pokanj,
pokud Bůh k tomu času popravit. (Stromem rozumí se na
rod israelský, jenž jako národ vyvolcný měl zvláště přiná
leti ovoce dobrých skutků; tlemi roky, v nichž pán přichá
zel hledat ovoce, rozumí se ona doba dlouhá, po kterou
Bůh na takové skutky čekal a čas ku pokání dával, rokem
čtvrtým doba od Krista do zkázy Jerusalema, pánem vinice
Bůh, vinaři-m Pán Ježíš.) _

11. Ducha nemoci, t. ). nemoc či slabost způsobenou
od ducha zlého.
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zuje v sobotu svého vola neb osla & nevede ho na
ájet? 16. A „tato(žena), kteráž je dcerou Abrahamovou,

líterouž satan svázal, hle již osmnáct roků, ta neměla-liž
býti rozvázána od vazby své v den sobotni? 17. A když
to pravil, styděli se všickni protivníci jeho, &veškeren
lid radoval se ze všech těch věci slavných, kleréž se
děly od něho.

18. Pravil tedy: Čemu jest podobno království Boží,
& čemu mám je přirovnati? 19. Podobno 'est zrnu
hořčičnému, kteréž vzav člověk jeden zase ve své
zahradě: i vzrostlo a stalo se stromem, &ptáci nebešti

bydlili na ratolestech jeho. %. A opět pravil: Komumám přirovnati království Boží? :..1. Podobno jest
kvasu, kterýž vzavši žena zadělala do tří měřic mouky,
až zkynulo všecko. 22. I ubíral se po městech & dě
dináeh uče a konaje cestu do Jerusalema.
Úzká. cesta spásy. Kristova bolest nad budoucí zkázou

Jerusalema, v. 22.—35.

23. Kdosi pak řekl jemu: Pane, málo—li 'est těch,
kterí budou spasení? A on řekl k nim: 24. nažte se
Vejdi branou těsnou, nebo! mnozi, pravím vám, budou
—.—-_——

18—21. Z toho, že přes všecko nepřátelství od ;ůrců Pílllě
lid uznával jeho činy velkole é & z nich se ra oval, vzal

Pan Ježiš příležitost, aby o obrazem zrna hořčičného &kvasu pí'ct pověděl budouc rozvoj cirkve. Viz Mat. 13,
81—83. str. 71—72.

22. Šel do Jerusalema na slavnost osvěcení chrámu. Co
tam činil, nevypravuje on, nýbrž sv. an 410, 22—39.

b. Od 13, 23—17, 10. evangelista předkládá řeči a výpo
vědi, které Pán Ježíš činil po slavnosti posvěcení chr-amu
(třetího roku činnosti své. v Peréi až do té doby, kdy na
stoupil na poslední cestu do Jerusalema, ohlašuje vždy
jasněji povolaní pohanů do církve.

23. Otázku tu učinil nedlouho po Kristově příchodč za
Jordán.

24—30. Pán Ježiš neodpověděl mu přímo, nýbrž vyzval
všecky. aby veházeli těsnou branou okáni, pokud jest čas;
potom že nikdo nebude moci vejiti. ak naznačil, že mnozí
nebudou spasení (Mat. 7, 13—14). Zároveň předpověděl, že
mnozí žide nebudou činili pokání a proto am přijati do

krÝlOYSWÍnebeského, pohané pak že budou do něho povo am.
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hledáti vejíti, a nebudou moci. 25. Když pak hospodář
vstane a dveře zavře & vy počnete venku státi a na
dveře tlouci řkouce: „Pane, otevři nám.“ tu on od—

ovídaje řekne vám: „Neznám vás, odkud jste.“ 26.
ehdy počnete říkati: „Jedli jsme řed tebou a píli. a

na ulicích našich jsi učil.“ 27. I ře ne vám: Neznám
vás. odkud jste: odejděte _ode mne všickni, činitele
nepravosti. 28. Tam bude pláč a skřípěni zubů, když
uvidíte Abrahama a Isáka i Jakoba a všecky proroky
\: království Božím, sebe pak vyhánčny ven.
A přijdou od východu a od západu i od severu a od
jihu a budou stolovati v království Božím. 30. A hle,
jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří

udou osledními.
31. ten den řístoupili k němu někteří z fariseův

& řekli jemu: Gyjdi a odebeř se odtud, nebot He
rodes chce tě usmrtit. 82. I řekl jim: Jděte a po
vězte té lišce: Aj, vymitám zlé duchy & uzdravuji

25. zavře dveře, t. j. odejine (Bůh) možnost těžkému
hříšníka pokáním z'ednati si přístup do nebe. Stane se to
pro veškeré lidstvo ristovým příchodem k soudu obecnému,
pro jednotlivce po jeho smrti. Neznám vás, t. j. neuzná
vám vás za své vyznavače. '

26—27. Naznačuje, že pouhá známost Krista, ba ani
pouhá víra v něho bez dobrých skutků nepostačí ke spáse.

80. t. j. mnozí z pohanů, kterými polu—dátejako posled
nimi a od spásy vyloučenými, uvěří v mé učení a budou se
jím říditi & tak dojdou s ásy; ale mnozí z vás židů, kteří
jakožto příslušníci nám & vyvoleného byli jste předem po
volání do království messianského, zůstanou v nevěře a
nekajícnosti & budou proto zavržení.

81. Herodes Antipas totiž, věda, jak četní zástupové chodí
za Kristem & jak rozhodně on vystupuje proti neřestem,
bál se, by nestalo se proti němu zbouřem mezi lidem. Ale
trápen jsa výčitkami svědomí roto, že dal usmrtiti Jana
Křtitele, a pro lid nechtěl z. ročiti proti Kristu násilně,
nýbrž přál si. ab' odešel z území jeho dobrovolně. Z té
příčiny navedl ně 'olik íariseů, aby mu řekli, by odtud,
z l'erey, územi to HurOdOVaodešel, ježto Herodes chce jej
zabiti. Ale Pán Ježíš znaje lest Herodovu nevyhověl.

32. Slova (1ne s a zítra a tře tíh 0 dne znamenají tolik,
co čas krátký. Dokonáním rozumi se oslaveni lidské při

rozenosti Kristovy Ěho vzkříšenim & nanebevstoupením.Smysl jest: Ať činí erodes cokoli, já budu úřad svůj vy
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dnes i zítra, & třetího dne přijdu k dokonání. 38.
Avšak dnes a zítra ipozejtří musím chodili, nebo!
nenáleží proroku zahynouti kromě Jerusalema. 34.
_Jerusaleme, Jerusaleme, jenž zabíjiš proroky a kame
nuješ ty, kteří se k tobě posilaji, kolikráte jsem
chtěl shromáždili dítky tvé, jako ták hnízdo své pod
křídla, a nechtěl jsi! 35. Aj zanec á se vám dům váš

lpustý. Pravim pak vám: Neuzřite mě, až přijde (čás),
deč řeknete: „Požehnaný, jenž se béře ve jménuan .“

KAPITOLA 14.

Pán Ježíš uzdravuje vodnatelného a nabádá ke skromnosti
& k činně lásce k bližnímu, v. 1—14.

1. I stalo se, když Ježiš vešel v sobotu do domu
jednoho znáčelníků faríse'ských, ab tam poobědval,
oni ho ozorovali. 2. A hle, jeden č ověk vodnatelny
byl pře ním. 3.1 romluvil Ježíš & řekl k záko
nikům & fariseům: mi-li se v sobotu uzdravovati?
4. Ale oni mlčeli. I ujav ho, uzdravil jej a propustil.
5. A promluviv knim, řekl: Kdo jest mezi vámi, jenž,

adne-li mu osel neb vůl do jámy, nevytáhne ho
ihned v den sobotni? 6. A nemohli mu na to odpo—
věděti.

7. Pověděl pak také k pozvaným podobenství po
zoruje, kterak si vybírali přední místa; pravili: 8.
Když budeš pozván od někoho na svatbu, nesedej na
místo předni, aby snad vzácnější než ty nebyl )ozván
od něho, 9. a přijdu. ten. jenž pozval tebe i je 0, ne
řekl tobě: „Postup tomuto místo“; a tehda počal bys
s hanbou seděli na místě posledním. 10. Ale když
budeš pozván, jdi, posad' se na posledním místě, aby

konávatí dále; avšak jen krátký čas, nebo! za nedlouho
musím o vůli Otcově umí-ití, abych tak přišel k svému
dokonám či k oslavení lidske přirozenosti své.

33. t. j. 'eště krátký čas musím choditi, konali úřad svůj,
& potom odejíti, zemříti, ale nikoli z vůle Herodovy, nýbrž
: vůle nebeského Otce svého, a to nikoli v Perei, n brž
v Jerusalemě. kde tak četniprorocí byli usmrcení, že ta 'řka
již ani nemůže prorok jinde zahynonh než v Jerusalemě.

84—35. viz Mat.. 23, 87—39.
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když přijde ten, kterýž tě ozval, řekl tobě: „Příteli,
posedni výše.“ Tehd bu eš míti čest před spolu
stolujicími; 11. nebo? každý, kdo se povyšuje, bude
ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.

12. Pravil však 1 ktomu, kterýž bo byl pozval:
Strojiš-li oběd neb večeři, nezvx přátel svých ani
bratrů svých ani příbuzných svých ani sousedů bo
hatých, aby snad i oni nepozvah zase tebe a nedo—
stalo se ti odplaty. 13. Ale když strojíš hostinu, ovo

lávej chudých, zmrzačelych, kulhavych a slcpgc , 14.a budeš blažen, nebot nemaji čim odplatiti to č; od
plati se ti zajisté při vzkříšení spravedlivých.

Podobenství o veliké večeři, v. 15—24.
15._Uslyšev to jeden ze s olustolujicích, řekl jemu:

Blažen, kdo bude jisti chléb) v království Božím. 16.
Ale on pravil jemu: Jeden člověk učinil večeři ve
likou & pozval mnohých. 17. Iposlal služebníka svého
v hodinu večeře říci pozvaným, aby přišli, ježto
všecko jest již hotovo. 18. Ale oni všickm počali jed
nomyslně se vymlouvati. První řekl jemu: „Statek
jsem koupil a musím vyjití a jej shlédnouti. Prosím

12—14.Pan Ježiš nezakazuje zváti příbuzné a přátele,nvbrž zrazuje zváti ouze osoby takové, kteréž mo ou od

El'atiti, & to proto, a y ovzbudil k činné lásce k bližnímu,terá velí činit"dobře i ez naděje v odplatu časnou, a aby
ukázal na záslužnost dobrých skutků z takové lasky ne
zištné vykonanýcb.

15. t. ]. blažen ten, kdo bude ožívatiradosti nebesk ch.
Zidé totiž představovali sizhusta laženost věčnou pod 0 ra
zem hostiny.

16—24.Podobenstvim tím ukazuje, že mnozí :: nezřízené
péče o věci časne připravuji se sami o blaho věčné. Ho
spodářem rozumí se Bůh, velikou večeří statk a milosti
messianské v církvi a věčná.blaženost v nebesíc l. Prvními

pozvanými jsou židé, jakožto členové národa vyvoleného,
tery Bůh řlž v Abrahamu a skrze proroky pozval k oněmstatkům. S užebníkcm jest Ježíš Kristus, jenž (již u proroka

lsaiáše) nazývá. se služebníkem, poněvadž přijal podobu
služebníka, otroka, ab : vůle Otce nebeského vykonal dilo
vykupitelské. On v ho inu večeře, t j. v plnosti času tu sám,
tam skrze zřizence své zýval židy, jmenovitě je'ich za
stupce a náčelpíky, aby vs oupice do jeho království 5 častnili
se messianske hostiny, ale oni čekajice v pozemské mysli
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tě, měj mne za omluvenaf' 19. A druhý řekl: „Patero
Spřežení volů jsem koupil, a jdu je zkusit; prosím tě
měj mne za omluvena.“ 20. A jiný řekl: „ cnu jsem
pojal a proto nemohu přijíti.“ 21. A služebník vrátiv
se, zvěstoval to pánu svému. Tu rozhněval se ho
spodář & řekl svému služebníka: Výjdi rychle na sil
nice a ulice města a chudé a zmrzaěelě & slepě i kul
havé uved sem. 22. I řekl služebník: Pane, stalo se.
jak jsi rozkázal, a ještě jest místo. 23. .A pán řekl
služebnikovi: Vyjdi na cesty a ke lotům a přinut
vcjiti, ať se naplní dům můj. 24. Bravimt vám. že
žádný ztěch mužů. kteří byli pozváni, neokusí ve
čeře mě. \
Čeho se'žáda od pravých následovníků Kristových, v_.25—B:».

25. I šli s ním mnozi zástupové, & on obrátiv se
řekl k nim: 26. Jde-li kdo ke mně anemá vnenávisti
otce svéhoamatký své _imanželky a dítckabratrův
i sester svých, ano i života svého, nemůže býti mým
něenikem. 27. A-kdo nenese kříže svého a nejde za
mnou, nemůže býti mým učeníkcm. 28. Nebo! kdo
z vas chtěje vystavěti věž, nesedne dříve a nepočítá

svě výku itele časného, který by jim dopomohl k časněmu
blahu a esku, neposlechli ho. I vyzýval celníkyr a hříšníkv,
vyzýval (skrze zřízenec své) i Samaritáný a pohany, až b
=(: oům jeho (církev) .naplníl „hodovníky, až by se dovršil
počet vvvolcn 'ch. Hostina započala Kristovým vystoupením,
trva dále v Clrle & dovrší se blaženosti věčnou v nebesích.

25—27.Smysl jest: Kdo chce býti pravým následovníkem
Kristovým a přijíti za ním do blaženosti věčně, musí býti
hotov raději všecko i život obětovati a každé utrpení snášeti,
než jeho se zříci.

28—33. Poněvadž pravému následovniku Páněstaví se
v cestu mnoho překážek &obtíží, ukazuje příkladem o stavbě
věže (domu věži podobného) a o králi strojíeímu sekválce,
že pravý následovník jeho musi přičiňovati se vší silou
o to, aby se udržel na cestě pravé, & zmužile bojovati, aby
při,-konal překážky spásy. (Staviteli ovšem jest volno upu—
stiti od stavby, nema-li dosti peněz na ni, ale chce-lí stavbu
provésti, nesmi upustiti od ní, nýbrž přičiniti se, aby po—
třebný náklad si zaopatřil; & odobně i král může upustiti
od války, není-li dosti silou, a chce-lí dojíti vítězství nad
nepřítelem, nesmi upustiti od ní, nýbrž postarati se 0 na
ležitou pomoc & bojovati co nejstatečněji.)
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potřebného nákladu, má-li dosti, aby dostavěl, 29. by
snad, kdyby oložil základ a nemohl dokončili,
všíckni ti, kteř by to viděli. nepočali se mu posmí—
vati 30. řkouce: Tento člověk počal stavěti & nemohl
dokončití. 31. Aneb, který král chtěje počíti válku proti
jinému králi, nesedne dříve a nepřemýšlí, je-lí s to,
aby s desíti tisíci utkal se s tim, jenž s dvaceti tisíci
táhne na něho? 32. Sie jinak, pokud tento ještě
opodál jest. odešle poselství a žádá za jednání o mír.
33. Tak tedy každý z vás, jenž neodříká se všeho, co

má, nemůže býti mým učeníkem. 84. Dobrou věcí (jesůl: zkazí-li se však i sůl, čím se osolí? 35. Ani o
země ani do hnoje se nehodí. nýbrž ven se vyhodí.
Kdo má uši k slyšení, slyš.

KAPITOLA 15.

Podobenství o ztracené ovcí a o ztraceném penízí, v. 1—10.

1. Přibližovalí se pak k němu celníci a hříšníci, aby

ho slyšeli. 2. A faríseové i zákoníci reptali, řkouce:Tento příjímá hříšniky a jí s nimi. 8. pověděl jim
'podobenství toto, řka: 4. Který člověk z vás, maje
sto Ovcea ztrativ jednu z'nich, nenechá devadesáti devíti
na poušti a nejde o té, která se byla ztratila, až ji
nalezne? 5. A k yž ji nalezne, vloží ji s radostí na
ramena svá 6. &pi'ijda domů svolá přátele asousedý a
řekne jim: „Radujte se se mnou, nebot-jsem nalezl

34—35. Viz Mark. 9, 49; Mat. 5, 13. Na tomto místě praví
Pán Ježiš slova ta nc'en ]: apoštolům a 'ich nástupcům, nýbrž
i ke všem vyznavačum svym. Neboť aždý pravý v znavač
jeho má býti bližnímu svému tím, čím jest sůl o 'rmům,
svým totiž příkladem & poučováním zdržovatí je; od zlého
a dodávatí chuti k dobrému.

15, 1—2. Pán Ježíš přijímal laskavě 'ak celníky tak jiné
lidí za veřejné hřišníky pokládané; ne of. chtěl je získati,
aby'je tím spíše pohnul ku pravému pokání. Ale faríseove
& zakonící hon—šílíse nad tím, a vytýkali mu to, okládajíce
zalnepřímčřené, aby veřejný učitel s takovými idmí obcova .

4-10. Aby jim Pán Ježíš ukázal, že jedná správně, o—

věděl jim dvoje tato podobenství, poučuje jimi, jak ve icese Bo iu libí pravé pokání.
Nový Zákon. !. 10
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ovci, která se byla ztratila“. 7. Pravím vám. že tak
.větší bude radost v nebesích nad jedním hřišnikem
pokání činicím, než nad devadesáti devíti spravedli—
vymi, kteří pokání nepotřebují.

8. Aneb která žena majíc deset drachem, ztratí-li
jednu drachmu, nerozežhne svíce a nemete domu
svého & nehledá pilně, až ji nalezne? 9. A kdvž ji
nalezne, svolá přítelkyně 1 sousedky své a řekne:
Radujte se se mnou, neboť jsem nalezla drachmu,
kterou jsem byla ztratila. 10. Tak, pravím vám, budou
andělé míti radost nad jedním hříšnikem pokání či
nicim.

Podobenství o marnotratném synu, v. 11—32.

11. Pravil také: Jeden člověk měl dva syny, 12. a
mladší z nich řekl otci: Otče dej mi ten díl statku,
který na mne připadá. Irozdělil jim majetek. 13.
A po nemnoha dnech syn mladší sebrav všecko, mle

šel do krajiny daleké &tam gromarnil statek svůj živjsa prostopašuě. 14. A když yl všecko utratil, nastal
v té krajině hlad veliký, a on počal tr čti nouzi. 15.
[ šel a přidržel se jednoho občana té rajiny, a ten
poslal jej do dvora svého, aby pasl vepře. 16. I přál
si naplniti své břicho lus y. kteréž jedli vepři, ale nikdo
mu (jich) nedával. 17. el tedy do sebe a řekl: Kolik

7. Slovy těmi nemíní Pán Ježiš říci, že by Bůh měl
skutečně větší radost nad jedním hříšnikem kajícím než nad
99 spravedlívymi, nýbrž chce toliko s důrazem vytknouti,

jak velice se Bohu líbí pravé čpokání a jakou cenu máidská duše. K tomu konci lí i věc po lidsku, užívaje
totiž porovnání od člověka, kte-Ý ztratlv věc cennou, na
okamžik skutečně býva pojat zármutkem tak velikým, že
na tu chvíli na jiné své věci rovněž cenné ani nemysli . _a

když á'i najde, opět na okamžik tak velikou radost_poc_í[u_|e,že ra ost ta. převyšuje onu radost, kterou tu chvrli ma nad
věcmi jinými. —Ostatně té radosti, ktera plynez opravdového obracení se hříšníka, nemaji
ovšem v nebi ze spravedlivých, a to proto, poněvadž jsouce
spravedliví, pokání nepotřebují.

8. Dr achma byl peníz řecký, jenž platil as 75—8011.
16. lusky, t. j. ovoce rohovníku či tak zvaného chleba

svatojanského, jímž krmili a krmí dobytek; ale tež chudl
lidé na východě jim se živili a živí.
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dělníků v domě otce mého má hojnost chleba, a já hynu
zde hladem. 18. Vstanu & půjdu k otci svému ařeknu
jemu: Otče, zhřešil jsem proti nebi a před tebou; 19.
již nejsem hoden slouti synem tvym. Učiň mne jako
jednoho ze svých dělníků. 20. A vstav.šel k otci
svému. Když pak byl ještě Opodál, otec jeho spatnl
'ej a bl hnut milosrdenstvim; iběžel a padl mu

olem rku & zulibal ho. 21. Iřekl_mu_syn: Otče,
zhřešil jsem proti nebiapřed tebou; již nejsem hoden
slouti synem tvym. 22. Ale otec řekl ke svým služeb

, níkům: Rychle přineste roucho přední a oblečte ho
a dejte mu prsten na ruku a obuv na nohy jeho; 23.
a přiveďte tele tučné & zabijte je, &.jezme a veselme

se; 24. neboť tento s můj byl mrtev a zase ozil;byl ztracen, a jest na ezen. počali se veseliti. .
25. Byl pak syn jeho starší na poli; a když při-

eházel & se blížil k domu, uslyšel hudbu a tanec. 26.
I povolal k sobě jednoho ze služebníkův a otázal se
110.co by to bylo. 27. A on řekl jemu: Bratr tvůj
přišel a tvůj otec zabil tučné tele, poněvadž jej dostal
zdravého. 28. I rozhněval se a nechtěl vejiti. Tedy
otec 'eho vyšed počal ho ehláeholiti. 29. Ale on od
pově ěv řekl svému otci: Hle, tolik roků sloužím tobě
& nikdy jsem přikázání tvého nepřestoupil, a nikdy
já mi nedal (ani) kozelce, abych se poveselil se svymi

áteli. 30. Ale když přišel tento syn tvůj, který pro

Ýřil majetek svůj s nevěstkami, zabil jsi mu tučnéte e. 31. On však řekljemu: Synu můj, ty jsi vždycky
se mnou, & všecky věci mé jsou tvoje; 32. veselit se
všakaradovati se náleželo, neboť tento bratr tvůj byl
mrtev a zase ožil; byl ztracen a jest nalezen.

32. Podobenstvím tímto ukazuje Pán Ježiš, jak ochotně
Bůh odpouští tomu, kdo činí opravdové pokání. S'nem
starším mínil spravedlivé, kteří zůstávají věrni ve :; užbě
Boží a'prpto i ve spo'eni s Bohem; synem mladším nespra
vedlíve Čl hříšniky, teři odloučivše se od Boha, různým
žadostem zlým ve mravní bídě otročí & teprve 0 mnohém
blouděnr k Bohu se kajícně vracejí a od ně o s láskou
přijímaní bývaji. Jako nestala se žádná. křivda synu star
šírnu oním slitováním, které měl otec se synem mladším,
tak ne'ubližuje se ani spravedlivým oním mílosrdenstvím,
| kterym Buh přijímá. na milost hřišniky. Nesprávně proto

18'
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KAPITOLA 16.

Podobenství o nespravedlivěm vladaři a o boháči & Lazaroví,
v_ 1 —31.

1. Pravil pak ike svým učeníkům: Byljeden člověk
bohatý, který měl vladaře, a ten b 1 udán u něho,
'akoby rozpl'tvával 'eho majetek. . I ovolal jej

sobě a ře jemu: oto slyším otobě? ydej očet
z vladařství svého, neboť již nebudeš moci vla<ařiti.
3. I řekl vladař sám u sebe: „Co mám dělali? Nebo!

gan odnímá ode mne vladařství. Kopati nemohu, žerati se stydím. 4. Vím, co učiním, aby přijali mne
do domů svých, kd ž budu zbaven vladařství“ 5. A za
volav ksobě jedno o každého zdlužníků svého pána,
řekl prvnímu: Kolik jsi dlužen pánu mému? 6. On
pak řekl: Sto tun oleje. I řekl mu: Vezmi úpis svůj
a sedna rychle na iš padesát. 7. Potom řekldruhému:
Ty pak, kolik dlu uješ? A on řekl: Sto korců pše

nice. Di jemu: Vezmi úpis svůj a napiš osmdesát.8. I pochválil pán vladaře nespravedlivé io, že jednal

jednal by člověk spravedlivý, kdyby se horšil nad milosro
denstvím, které Bůh činí hříšníkum kajícím, atak, míní
Pán, nesprávně jednali i íariseové, když se horšili, že on

přijímal laskavě celníky & hříšníkš.1. vladaře, t. j. 5 rávce statk . .
6. tuna, hebrejsky at, mira to na tekutiny, která dle

jedněch obsahovala 89'5 1, dle jiných 24 l.

7. korec, hebrejská míra kor na sutiny,3ež obsahovala10 tun či batův (395 neb 240 1). Tyto dva lužníky uvadí
pouze na příklad; podobnějednal onen správce take 5 ostat.
ními dlužníky.

8. Pochválil ho, nikoli proto, že byl nespravedlivý, nýbrž
proto, ze jed nal opatrně postarav se o svou budou
cnost. Synové tohoto světa, t.j. lidé od Boha odvrá—
cení a myslí pozemské, jsou opatrnější ve svém pokolení,
t. j. když jednají mezi sebou a pro sebe. Opatrnějši jsou
v tom smyslu, že při svém jednáni řídí se pouze pravidly

ogatmosti & proto při volbě prostředků hledi toliko k tomu,
a y prostředky vedly kJejich cili (třeba nedobrému), & netaké k tomu, aby byly ovolen ', synové světla však či lidé
Spravedliví řídí se nejen pravidly opatrnosti, nýbnž i zása

dami mravnimi, vůlí Boží, a proto při svém jednani hledíi k dobrému cílí i k tomu, aby užili němu prostředků jen
takových, které by byly nejen vhodny, ale i dovoleny.
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opatrně; nebot synové tohoto světa jsou opatrnější ve
svém pokolení, než synové světla. 9. I já ravím vám:
Učiňte si přátele z mamony nepravosti, a y, když do—

konate, přijali vás do stanů věčnych. 10. Kdojest věrnýmve věcech nejmenších, jest věren i ve věcech velíkýc ] a
kdo jest ve věcech nejmenších nes rávným, jest ne
správným i ve věcech velik'ch. 11.1 ebvli-li jste věrni
v nepravé mamonč, kdo a vám statk opravdové?
12. A jestli v cizím ehyli jste věrni, k o dá. vám to,

co vaše jest? 13. ádný služebník nemůže dvěmapánům soužití, nebot buď 'ednoho bude nenáviděti
adruhého milovatí, aneb je nebo se přidržíadruhým
pohrdne. Nemůžete Bohu sloužiti & mamonč.

14. To všecko poslouchali l'ariseové, kteří byli la
komi, a posmívali se mu. 15. I řekl jim: Vy jste to,
kteří se děláte spravedlivými před lidmi, avšak Bůh

9. t. j. zjednavejte si zásluhy pro nebe, uživajíce podle
vůle Boží statků pozemských, jež právem lze zváti ma
m o nou (statky) ne ravos tí čí mamonounepravou neb
nespravedlívou, pon vadž jich lidé nepravé, nespravedlivě
dobývají &zle užíva'í; z'ednávejte si je k tomu, aby, až
zemřete, přijal vás ůh o nebe.

10—12.Vécmí nejmenšími a cizími rozumístatky
pozemsképodobnějakož ímamonou nepravou Na
zývá. je ciznni, poněvadž vlastním pánem jejich není člověk,
nýbrž Bůh, kterýž je člověku pouze na čas propůjčuje.
Věcmi velikými, statky opravdovými &tím, co
v &š e jest, míní statky duchovní, messianské (mílostiapravdy
křesťanskél; nazývá je na šímí oněvadž nám je dava
tak, že nám jich nikdy neodnima ez naši vůle, bez naší
vmy.

13. Podobenstvím o nes ravedlívém vladaři poučil Pán
Ježíš své věrné, kterak maj užívati statků pozemských, aby
dosáhli blaha věčného. Aby ho tím spíše oslechli, upozor
ňuje na to, že nezřízené baženi po state ch pozemských a
neprave užívání jich nedá. se srovnatí s náležitou službou
Boží. lVlZ Mat. 6, 24. pozn.)

14—15. Fariseové posmívali se, nebot pokládali za poše—
tílé tvrzení Páně, že by náklonnost k statkům ozemskýní
a bažení po nich nedalo se srovnati se službou oží. Vždyt
oni také lnuli k nim a bažíli po nich a přece pokládali se
za spravedlivé a za řádné vykonavatele zákona. Proto po

učil je Pán Ježiš, že se negrávem posmíva'í, prohlasiv, že,před Bohem nejsou sprave lívýmí, nýbrž o avností.



294 Lukáš 16, 16 —22.

zná srdce vaše; nebot co u lidí jest vznešeným, to“
před Bohem jest ohavnosti. 16. Zákon aproroci (trvali)
až do Jana; od té chvíle království Boží se zvěstuje,
& každý mu činí násilí. 17. Snazší však jest, aby nebe
a země pominulý, než aby padla jedna čárka zákona.
18. Každý, kdo propouští svou manželku a béře si
jinou, cizoloží, a kdo si béře propuštěnou od muže,
cizoloží.

19. Byl jeden člověk bohatý, a ten se odíval vpur ur
& kment a hodoval každého dne skvostné. 20. Je en

ak žebrák, jménem Lazar, ležel u vrat jeho pln vředů
1. a žádal se nasytit z drobtů. jež padaly se stolu

boháčova (ale nikdo mu nedával), ba ipsi řicháželi
alizali vředy jeho. 22. Istalo se, že ten žebrak zemřel
a dOnesen byl od andělů do lůna Abrahamova; a

16. Praví to s hledem k fariseům (a svým odpůrcům)
aby dokázal, co pravil, že totiž jsou ohavnosti řed Bohem,
Jsou tím proto, poněvadž království Božímu iní násilí &
překážky, a to hned od jeho počátku. (Viz. Mat. 11, 12—13.)

17. Upozorňuje tak, že nepřišel Zákon Starý rušit, nýbrž
naplnit, a tak znova ukazuje, že ravdu řekl o nich, nebo!
kdybv býli prav'mi milovníky Zá ona, za jaké se vydávají,
přidrželí b se o (Pána Ježíše), vídouce, že Zákon napl
nuje. (Viz : at. 5, 18.) _

18. Na jednom příkladě ukazuje, že přišel Zakon naplnit,obuovív totiž původní nerozlučnost svazku maužels eho.
(Viz Mat. 5, 32. 19, 9; Mark. 10, It.)

21. Psi tí obnovujíce lízáním svým ráný jeho byli mu
tím na obtíž a stěžovali trapn 'eho stav tím více pouč

vadž neměl tolik síly, abýá'e 0 e nal. Nicméně snášel všes trpělivostí & oddanosti o vůle Boží. — Boháč . . . p o
hřbe 11byl v pekle. Pozdvih pak (když pak — po—
zdvihl). Rukopis řecké a některé i latinské vztahují slova
J.v pekle“ k vět následu'ící, majíce takto: „pohřben byl.
_Av pekle pozdvih“. Smýs však zůstává ří jednom i dru
:hém čtení týž; nebot také podle řeckého tení bobáč přišel
do pekla, a rozumí se samo sebou, že do hrobu pohřbeno
bylo pouze tělo jeho.

22—331. Podobenstvím timto učí Pán Ježíš, že tresty
věčné stihnou nekajicí lakomce a ty, kteří statků pozem—

skiých zneužívají k rozkošem, radostí nebeských pak žem lže si zasloužití člověk i v největší chudobě. Take dával
jim na jevo, že mezi zavrženci a mezi svatýmí v nebi nen
'žadueho obcování neb spojení.
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zemřel i boháč & pohřben byl v pekle. 23. Když pak
v mukách pozdvihl očí svých, uzřel Abrahama zda
leka & Lazara v lůně jeho. 24. I zvolal & řekl: Otče
Abruhame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, at
omocí konec prstu svého ve vodě a. ochladí jazyk
můj, neboťse trápím v tomto plameni. 25. Ale Abraham
řek jemu: Synu, rozpomeň se, že jsi obdržel své
věci dobré ve svém životě & Lazar podobně věci zlé;
nyní pak on se zde těší, ty však se trápíš. 26. Amimo
to jest mezi námi & vámi stanovena veliká rOpnst,
aby nemohli ti, kteří by chtěli přejití odtud vám,
ani odonud k nám se pře raviti. 27. [ řekl: Prosím
tě tedy, otče, ab s ho pos al do domu otce meho, 28.
nebot mám pět ratrů, at jim svědčí, aby také oni ne
přišli do toho místa trápení. 29. Ale Abraham řekl
jemu: Mají Mojžíše & proroky, těch at poslouchají.
30. On však pravil: Nikohv, otče Abrahnme, ale přijde-li
k nim někdo z mrtvých, budou činiti pokání. 31. Tu
řekl mu: Neposlouchají-li Mojžíše u proroků, neuvěří,
ani kdyby někdo vstal z mrtvých.

KAPITOLA 17.

O pohoršení, smířlivosti, pevné víře a pokoře, \: 1—12.

1. I řekl k učenikům svým: Neni možno, aby ne
přišla pohoršení, ale běda tomu, skrze něhož přichá
zejí. 2. Užitečnější bylo by mu, kdyby kámen mlýnský
zavěsil se na hrdlo jeho a on uvržen byl do moře.

3. Mějte se na pozoru. Zhřešil-li proti tobě bratr
tvůj, domluv mu, & bude-li toho litovati, odpust mu.

4. A jestliže sedmkrát za den prohřcší se proti tobě& sermkrát se k tobě obrátí slovy: „Lituji toho“,
od )ust mu.

o. I řekli apoštolé Pánu: Přidej nám víry. 6. A Pán
řekl: Budete-li míti viru jako zrno hořčičné, řeknete
tomuto fíku: „Vykořeň se & přesaď se do moře“, a
poslechne vás.

17, 1—2. Viz Mat. 18, 6-7; Mark. 9, 41.
3—4. viz Mar. 18, 15.
5—6. viz Mat. 17, 19.
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7. Kdo z vás maje služebníka, ljenž orá neb pase,řekne mu, když se s pole vrátí: ojď hned & posad
se k jídlu? 8. Zdaliž s íše neřekne mu: Připrav mi
jídlo a přepásav se pos uhuj mi, ažse najím anapiji,
a potom ty budeš jisti a ití. 9. Vzdává-liž díky sln—
žebnikn tomu proto, že vy onal, co mu byl rozkázal?
10. Myslím, že nikoliv. Tak ivy, když učiníte všecko,
co se vám přikázala, rcete: Služebnícíneužiteční jsme;
co jsme učiniti měli, učinili jsme.

Deset malomocných uzdraveno, v. 11—19.')
11. I stalo se, když se ubíral do Jerusalema, šel (po

hranicích) mezi Samařskem a Galilei. 12. A když
vcházel do jednoho městečka, potkalo se s ním deset
mužů malomocn'eh, kteřístáli zdaleka 13.apozdvihše
hlasu pravili: ežiši, mistře, smiluj se nad námi.

1—10.Smysl jest: Jako žádný služebník nebere se pouze
pro jednu práci, na př. oráč pouze pro oráni, ani pastýř

pouze |pro pasení, nýbrž povinen jest učiniti všecko, co mupán je 10 přikáže, aniž proto smi se právem domýšleti, že
mu patři za to zvláštní díky neb odměna, tak i.-apoštolé &
křesťané vůbec jakožto služebníci Krístoví jsou povinni či—
niti všecko, co přikazuje Kristus (Bůh), aniž proto smějí
dovolené oddati se domýšlivosti, nýbrž v pokoře vyznam,
že jsou služebníci neužitečni, ježto i když všecko vyko
nali, co Bůh přikázal, nejen jednáním svým žádného
prospěchu Bohu nezpůsobili, nýbrž ani nic jiného
neučinili, než čim byli povinni. Podobenstvím tímto tcdý
Pán Ježíš pouze varuje před domýšlivostí a pýchou a na
bádá kn okořc,nikterak však nepopírá záslužností dobrých
skutků. ("ždyť nem—avi.-.Vy jste služebníci neužiteční',nýbrž„rcetcz služebníci neužiteční jsme'. Om
tedy toliko maji v pokoře uznati svou nehodnost a to tím

spíše, poněvadž bez pomoci Boží by přikázání Boží neza—
c iovali abez milosti posvěcující nebyly b dobré skutk 'ejich záslužný. Ale ovšem Bůl přičíta zás uhu těm skutkgm

Žlebu—331,které činí 3 jeho pomoci ve stavu posvčcující mí—osti oži.

') v.)Od 17,1t—19, 27. evan elista Výlíčuje oslednl cestu
Kristovu přes Samařska, Gali ei. Pereu, Jerie 0 až ke slav
nému vjezdu do Jernsalema, vytýkaje zvláště on skutky :
výpovědi, kterými Pán Ježiš opětné naváděl uženíky své
k životu dokonalemu a s olu na jevo dával, že také po
hané jsou povoláni do elr ve.
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14. A on uzřev je řekl jim: Jděte, ukažte se kněžím.
[ stalo se, když šli, uzdravili se. 15. Jeden pak znicb'
vida, že jest uzdraven, navrátil se hlasem velikým.
velebě Boha 16. a padl na tvář k nohám jeho číně
mu díky. A ten b 1 Samaritán. 17. I promluvil Ježiš
a řekl: Zdaliž ne ylo jich deset uzdraveno? A kde
jest jich devět? 18. Neshledal-liž se nikdo, jenž by se
byl vrátil a vzdal chválu Bohu, jediné cizozemcc
tento? 19. A řekl jemu: Vstaň & jdi, víra tvá. tě
uzdravila.

Pán Ježiš mluví o svém příchodě k soudu a nabádá
k bdělosti, v. 20—37.

20. B pak otázán od fariseů, kdy přijde království
Boží,'o pověděl jim: Království Boží nepřijde s patr
ností, 21. ani neřeknou: „Aj tuto“ aneb „ai tamlo“.
Nebo! hle, království Boží jest ve vás. 22. Í řekl ke
svým učenikůni : Přijdou dnové, kdy budete toužili.
ab ste viděli jeden den Syna člověka, a neuvidíte. 2:3.
A reknou vám: „l—lletuto“ a „Hle tamto“ (jest). Ne
odcházejte a nechoďte za nimi. 24. Nebo!jako blesk blv

skalie se od jedné končiny pod nebem září (až) dodruič končin pod nebem, tak bude Syn člověka
v den svůj. . Dřive však musí mnoho trpěti a za

14. Neuzdravil jich hned. nýbrž teprv tehdy, když po- '
sleehnuvše jeho rozkazu ubiraln se ke kněžím (Samaritán
ne'spíše ke svému knězi samaritánskčmu, ostatni do Jeru
sa ema) u víře, že budou uznání za zdravé. Chtěl zajisté,
aby věrou a oslušností svou ukázali se býti hodni tak ve
likého dobro int.

19. Srovn. Mark 6. 34 ozn.
20—21. t. j. nepřijde s eskem vnějším, jakož mysli tari—

seové, ani nebude vázáno 'ně'akým územím, nýbrž vznikne
bez lesku vně'šiho & to pře cm v nitru člověka. ano
základy jeho jsou již oloženy, a ono trvá již mezi vfuní
ve svých počátcích. (S ova ve vás znamenají i ve vaše m
ni tr \: i m ezi vami. Pokud se to bere ve smyslu prvém,
ve vás či v mysli vaši, lze to rozuiněti pouze o těch, kteří
učení Kristovo přijímali s věrou.) '

22. t. j. přijdou na apoštoly anajiné vyznavače mé dnovč
takových strasti a útrap, že budou si žádati, abych se jim
zase objevil a z těch utrpení je vytrhl.

28—24. Srvn. Mat. 24, 23—27; Mark. 1:3, 21.
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vržen býti od pokolení tohoto. 26. Ajako bylo za dnůNoemových, ta bude iza dnů Syna člověka; 27. jedli
& pili, ženilí a vdávali se, až do dne, ve kterém Noe
vešel do korábu, a přišla potopa a zahubila všecky.
'28. Podobně jako se stalo za dnů hotových: jedli a
pili, kupovali & prodávali, sázeli a stavěli; 29. ale
toho dne, ve kterém Lot vyšel ze Sodomy, deštíl
(Bůh) ohněm & sírou & zahubil všecky, 30. tak bude
v ten den, ve kterém Syn člověka se zjeví. 31. Kdo
v tu hodinu bude na střeše a nádobí jeho v domě,

nesestupuj vzit (je, a kdo (bude) na poli, rovněž ne—vracej se na za . 32. Pamatujte na ženu Lotovu. 33.
Kdo bude hledati život svůj zachovat, ztratí jej. a kdo ho
ztratí, zachová jej. 34. Pravím vám: V tu noc budou
dva na jednom loži; jeden bude vzat a druhý za
nechán; 35. dvě budou mlíti spolu: jedna bude vzata
& druhá zanechána; dva (budou) na poli: jeden bude
vzat a druhý zanechán. 36. Tu odpověděli a řekli:
Kde, Pane? 37. A on řekl jim: Kdekolí bude tělo, tam
shromáždí se i orlové.

KAPITOLA 18.

Podobenství onepravém soudci, o íariseovi a celnikovi, v.1—14.
1. Pověděl pak jim podobenství s ohledem na to,

že jest potřebí vždycky se modlití a neustávatí. 2.
Pravilf: V jistém městě byl jeden soudce, který se

26—30. Srvn. Mat 2!, 87—39; 1. Mojž. 7, 7; !$, 25.
31—32. Srovn. Mat 24, 17—18. Jako v čas zkázy Jerusa—

lema bylo lze zachrániti se pouze rychlým útěkem, tak i
v čas příchodu Kristova k' soudu bude lze (hřišniku) zacho
vati se před věčnou záhubou jedině rychl'un útěkem ke
Kristu s opravdovou kajícnosti. Neučíní-líta , stane se mu
podobně jako ženě Lotově, kd ž želíc zanechaných statků
se obrátila a tak rozkaz dan přestoupila. Zahyne i se
svými statky.

33. Srovn. Mat. 10, 39; Mark. 8, 35.
34—35. Srovn. Ma' 24, 40—42.
37. Viz Mat. 24, 28.
1—8. Podobenstvím timto nabádá Pán Ježíš k modlitbě

vytrvale, poučuje, že jestli soudce nespravedlivý vyslyšel
konečně prosbu vytrvalou, čim spíše vyslyší Bůh nejvýš
spravedlivý. & dobrotivý vytrvalé prosby svých věrných.
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Roha nebál & člověka neostýchal. 8. A byla v tom
městě (též) vdova jedna, ktera kněmu přicházelaaří
kala: Obhaj mě před mým protivníkem. 4. Ale on
nechtel po dlouhý čas. Potom však řekl sám u sebe:
Ačkoliv se Boha nebojím ačlověka neostýchám, přece
proto, 5. že ta vdova jest mi obtížna, obhájím ji, aby
naposledy nepřišla & mě nestloukla. 6. I řekl Pán:
Slyšte, co praví soudce nespravedlivý; 7. a Bůh ——
neobhájí-liž svých vyvolenců, kteří k němu volají
dnem i nocí, & bude-liž prodlévati jim (pomoci)? 8.
Pravím vám, že v brzku jich obhájí. Avšak zdaliž
Syn člověka nalezne víru na zemi, až přijde?
_ 9. Pověděl však také k některým lidem, kteří v sebe
důvěřovali, že jsou spravedlivi, a jinými pohrdali,
podobenství toto: 10. Dva lidé vstoupili do chrámu
aby se modlili, jeden fariseus a druhý celník. 11. Fa
riseus postaviv se mrdlil se sám u sebe takto: Bože,
děkuji tobě. že nejsem jako jiní lidé, lu )iči, nespra
vedliví. eizoložníci, aneb jako itento celni '. 12. Postim
se dvakráte za týden, desátky dávám ze všeho, co
vytčžím. 13. Ale celník stoje zdaleka, nechtěl ani očí

ozdvihnouti k nebi, nýbrž bil se v )rsa svá a říkal:
ože, bud' milostiv mně hříšnému. 1 . Pravim vám:

Tento odešel do svého domu OSpravedlněn nad onoho,
nebot každý, kdo se povyšuje, bude ponížen. akdo se
ponižuje, bude povýšen. “

8.0bhajme. SlovoŠzďtzaív v tcxtě řeckémjakož i
vindícare v textě latinském znamená. i obhajovatí i po
mstíti. Poněvadž však vdova ta nežádala zajisté pomsty,

nýbrž ochrany a spravedlnosti, užili jsme výrazu BI'VČllU.8. v brzku t. '. v době krátké, ale vžd uiko' podle
časové míry lidská, nýbrž s hledem k vě-nosti. -—Aby
však člověk vytrval ve svých modlitbách, musi míti pevnou
víru; ale právě víry takové nebude u přemnolíých v době
před nastávajícím jlž příchodem Kristovýmk soudu přes to,
že doba ta bude na. 8051:vážná a plná. strasti. A to vy

jadřuje Pašnslovy: dalíž Syn člověka naleznevnru . . .
11-—14. Podobenstvím tímto nabádá Pán Ježíš ku pokoře.
12.postím se dvakrát za týden totiž dobrovolně

(mimo osty přikazaué). Faríseové postivali se dobrovolně
v pond lí &.ve čtvrtek.
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Pán Ježíš žehná dítkám a doporučuje dobrovolnou chudobu,
v. 15—30.

15. I přinášeli kněmu také malé dítky, aby se jich
dotýkal. Uzřevše to učeníci, domlouvali jim; 16. ale
Ježíš povolav je k sobě pravil: Nechte dítek přichá—
zeli ke mně & nebraňte jím; nebot takových jest krá.
lovstvi Boží. 17. Amen ravim vám: Kdo nepřijme
královstvi Božího jako dít o, nevejde do něho.

18. I otázal se ho jeden náčelník, řka: Mistředobrý,
co musím učinit, abych život věčný obdržel? 19. Ježiš

sak řekl jemu: Pročmě nazíváš dobr'm? Nikdonení
obrý leč jediní Bůh. 20. Při ázániznaš: Nezcizoložíš,nezabíješ, nepo radeš, nepromluviš křivého svědectví,

cti otce svého i matku svou. 21. A on řekl: Toto
všecko zachovával jsem od svého mládí. 22. Uslyšev
to Ježíš, řekl jemu: Ještě 'ednobo se ti nedostává:
Prodej všecko, co máš a ej chudým, a budeš míti
poklad v nebi; a pojď, následuj mne. 23. Ale on
usl 'šev to, zarmoutíl se; nebot byl velmi bohatý. 24.
A ježiš vida bo zarmoucena, pravil: Jak těžko vejdou
do království Božího ti, kteří mají peníze. 25. Snáze
'est zajisté velbloudu projití uchem 'ehelním, než bo

áči vejít do království Božího. 26. i řekli ti, kteří to
slyšeli: I kdož může býti spasen. 27. Ale on řekl jim;
Co jest nemožno u lidí, možno jest u Boha. 28. Tu
řekl Petr: Hle, my jsme opustili všecko a. následo
vali jsme tebe. 29. A on řekl 'ím: Amen pravím vám:
Není nikoho, jenž by opustil dům neb rodiče neb
manželku neb dítky pro království Boží, 30. aby ne
obdržel mnohem více v čase tomto, 'a. v budoucím
věku život věčný.

Pán Ježíš předpovídá po třetí své umučení, v. 81—34.
31. Potom Ježiš pojav dvanácte, řekl jim: Aj vstu

pujeme do Jerusalema, & dokOná se (tam) všecko. co
psáno jest skrze proroky o Synu člověka; 32. bude

15—17. víz Mat. 19, 13-15; Mark. 10, 13—16.
18- 80. viz Mat. 19, 16 29; Mark. 10, 17—30.
81—34. viz Mat. 20, 17—19; Mark. 10, 32—34. Srovn.

Mark. 9, 3l. pozn.
35—43.víz Mat. 20, 29—34; Mark. IO, 46—52. pozn.
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totiž vydán pohanům a budou se mu posmívati & ho

bičovati a na něj plivati, 33. a když j j zbičtgi, zablkiho; ale třetího dne vstane z mrtvych. 34. ni vša
nesrozuměli z toho ničemu, a bylo to slovo skryto
před nimi. a nepoznali, co bylo řečeno.

Pán Ježiš uzdravuje slepce u Jericha, v. 85—43.
35. Stalo se pak, když se přibližoval k Jericbu,

slepec jeden seděl podle cesty a žebral. 36. A uslyšev
zástup mimo jíti, tazal se, co to jest. 37. A řekli mu, že
Ježíš Nazaretsky tudy jde. 38. I zvolal, řka: Ježíši,
synu Davidův, smilu' se nade mnou. 39. A ti, kteří
šli na řed, domlouva' mu, aby mlčel. Ale on mnohem
více řičel: Synu Davidův, smilu' se nade mnou. 40.
I zastavil se Ježíš a kázal, aby o k němu přivedli.
A když se přiblížil, otázal se ho, 41. řka: Co chceš,
abych ti učinil. On ak řekl: Pane, at vidim. 42.
I řekl mu Ježiš: Pro ilédni; víra tvá tě uzdravila. 43.
A ihned rohlédl, a šel za ním velebě Boha. A ve
škeren lí uzřev to vzdal chválu Bohu.

KAPITOLA 19.

Pán Ježíš v domě Zacheově, v. 1—10.

1. A vešed ubíral se skrze Jericho. 2. A hle, byl tu
muž, jménem Zacheus, a ten byl vrchním nad celníky,
& byl velmi bohat. 3. A hleděl spatřiti Ježíše, ktery

. to jest. ale nemohl pro zástup, neboť byl postavy
malé. 4. Běžel tedy napřed a vystoupil na strom pla

ného fiku, aby ho uviděl, nebot tudš měl jíti. 5.A kd ž Ježiš přišel k tomu místu, po leděv vzhůru,
spatří 'ej & řekl kněmu: Zachee, sestup spěšné dolů,
nebot nes musím v domě tvém zůstati. 6. Isestoupil
spěšné a přijal ho s radostí. 7. A všickni vidouee to,
reptali řkouce: K člověku hříšnému zavital. 8. Zacheus
však přistoupiv, řekl ku Panu: Aj polovici majetku

19, 3. Který to 'est, t. ]. který ztěch mužů, kteří byli
v zástupě, jest Ježíš.

4. strom planého fíku či sykomoros neb fik moru—
šolist3, jenž má listy jako moruše, ovoce jako tik?. šíckni vidoucc to, t. j. všickní fariseové &stou
penci jejich, kteří to viděli
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svého, Pane, dávám chudým, a oklamal-li jsem koho
v čem, navrátim čtvernásobně. 9. A Ježíš řekl jemu:
Dnes stalo se spasení domu tomuto, nebot i on jest
syn Abrahamův. 10. Vždyť Syn člověka přišel hledat
a spasit, co bylo zahynulo.

Podobenství o desíti hřivnách, v. 11—27.
11. Poněvadž to poslouchali, připojil ještě jedno po—

dobenství protože byl blízko Jerusalema a oni se do
mnívali, že království Boží zjeví se ihned. 12. Pravíl
totiž: Jeden člověk urozený odebral se do daleké kra

jiny, aby ujal pro sebe království a se o ět vrátil. 13.ovolav však deset služebniků svých, al jim deset
hřiven a řekl jim: Těžte jimi, dokavad nepřijdu. 14.
Ale spoluobčané jeho nenáviděli ho a poslali za ním

9. Udělíl totiž milost svou Zacheoví, hledě k jeho víře a
“k mýsli kající, kterou svými slovy projevil. Skrze Zachea
dostalo se 'í však také jeho domu či jeho rodině a do
mácím, po ud totiž Zachcus obrátiv se, zavedl ve svém

domě nový způsob života a pokud po jeho příkladě takédomácí je 10 v Krista uvěřili & pokání činili. Stalo se to
proto, poněvadž Zacheus přes to, že jakožto celník byl
u židů v opovržení, byl přece také synem, t. j. potomkem
Abrahamovým a jako takový měl rávo na spásu Abraha
movi a jeho potomkům zaslíbenou, dyž vKrista uvěřívsvé
hříchy uznal a z nich pokání činil. _

11—27.Podobenství toto promluvil ještě v domě Zacheově
aneb spíše před ním. Poveděl je proto, poněvadž mnozíz těch, kteř s ním býlí, se domnívali, že založí již v Je- .
rusalemě království messíanské jakožto slavnou říši
zemskou, sondíce tak tím spíše, poněvadž se právě ubíral

do Jerusalema.-Aěpověděl je proto, aby poučil, že nezalužiještě slavného a v ěně oblažu ícího království svého, nýbrž
že dříve odejde, nechaje kaž eho působití těmi dary a mi
lostmí, ktere mu byly uděleny; až pak se vrátí, že požádá
počtu od každého z toho, jak svěřených darův užil, & od
platí všem podle přičinění a jednání jejich: služebníkům

věrným odměnou na výsostskvělou, nedbal 'm odnětím darůsvýc l, nepřátelům pak a odpůrcům svým ěsnou záhubou.
Zároveň ukázal podobenstvím tímto, že posvěcnjicí milost
dobrými skutky se rozmnožuje, opomijením jich pak se
umenšuje ano i ztrácí. (Clověkem urozeným totiž rozumí

se Pán Ježíš sám, jenž pocházeje podle člověčenství svéhoz královského rodu Davidova, íýl vskutku člověk urozený
a vznešený. Dokonav dílo vykupitelskě vstoupil na nebesa,
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poselství, řkouce: Nechceme, aby tento kraloval nadnámi. 15. Istalo se, když se vrátí , obdržev království,
dal povolali k sobě oný služebníky, kterým byl dal

peníze. abi zvěděl, kolik každý vytěžil. 16. I přišelprvní a ře l: Pane, hřivna tva vyzískala deset hřiven.
17. A on řekl jemu: Dobře, služebníku dobrý, že jsi
byl nad málem věrný, budeš míti moc nad desíti
městy. 18 A přišel druhý, řka: Pane, hřívna tvá VY“
získala pět hřiven. 19. A i tomu řekl: Také tý budeš
nad pěti městy. 20. A jiný přišel a řekl: Pane, tu jest
hřivna tva. kterou jsem měl uloženou v šátku; 21.
nebot bál jsem se tebe, poněvadž jsi člověk přísný:
bóřeš, čeho jsi. nepoložil, a žneš, čeho jsi nerozsíval.
22. Díjcmu: Z úst tvých tě soudím, služebníka špatný.
Věděl jsi, že já jsem člověk přísný, bera. čeho jsem
nepoložil, & žna, čeho jsem nerozsíval? 23. I proč jsi
nedal peněz mých do eněžný, abycbjá přijdu, vybral
je i s úrokem? 24. K řekl těm, kteří tu stáli: Vez
měte od něho hřivnu a dejte tomu, který má deset
hřiven.. 25. I řekli mu: Pane, má deset hřiven. 26.
Pravím vám, že každému, kdo má, bude dano, tomu
pak, kdo nemá, bude odňato i to, co má. 27. Ale ty
nepřátele mě, kteří nechtěli, abych kraloval nad nimi,
příveďte sem a usmrtte přede mnou.

Ježíšův vjezd do Jerusalema. Prodavači vyhnání
z místnosti chrámových, v. 28—48.')

28. A to pověděv, kráčel napřed a bral se do Jem
salema. 29. I stalo se, kd ž se přiblížil k Betl'age a.
Betánii přihoře, která sloveO ivetská, poslal dva učeníky
své 30. řka: Jděte do městečka, kteréž jest proti vám;

aby také jako člověk ujal nejvyšší moc na nebi i na zemi.
Služebníký míní se apoštole & jejich nástupci & všíckni

_ křesťané vůbec. Hřivnami rozumějí se úřady & mílostii
dary jednotlivcům udělené. Návratem urozeného člověka.
toho míní se říchod Kristův k soudu.)

') V části čtvrtě (19, 28—24,53) evan elísta vypravujeo utrpení a oslavenj Kristově, ředeslav vecí, které pře - '
chazely před utrpením jeho j o příprava k němu 23—44,
VIZ Mat. 21, 1—11. Mark. 11, 1 -11; Jan 12, 12—19.

80. Zvířat, jichž dosud nebvilo užito ku potahu a vůbecku potřebam idským, užívali úkonům posvátným a slav
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jak do něho vejdete, naleznete oslátko přivázané, na
němž žádný člověk nikdy neseděl. Odvažte 'ea přiveďte
ke mně. 31. A etáže-li se vás kdo: „lšroč je od
vazu'ete?“ takto mu řekněte: „Pán ho potřebuje.“
32. dešedše tedy ti, kteří byli posláni, nalezli oslátko
státi, jakož byl jím řekl. 33. A když odvazovali oslatko,
řekli jím páni jeho: Proč odvazujete oslatko? 34. Oni
pak řekli: Pán ho potřebuje. 35. I přivedli je k Je
žíšovi; a vrhše roucha svá na oslátko, posadili na ně
Ježíše. 36. Když pak on jel, prostirali roucha svá na
ci.—stu.37. A když se již přibližoval ku svahu hory
Olivetské, počali veškeřizástupove učeniků jeho sra
dostí chváliti Boha hlasem velikým ze všech divů,
kteréž byli viděli, 38. řkouce: Požehnaný, jenž se
béře jako král vejménu Páně; pokoj na nebia sláva
na v'sostech. 89. Někteří fariseové však ze zástupu
prav“ ' k němu: Mistře, pokárej učeníky své. 40. Ale
on řekl jim: Pravím vám: Budou-li tito mlčetí, ka.—
mení bude volati. 41. A když se přiblížil & město
spatřil, zaplakal nad ním, řka:42.5dybys bylo poznalo
-i ty, a to (alespoň) v tento den tvůj, co jest tobě ku
pokoji — ale nyní jest to skryto před očima tvýma.
43. Neboť přijdou na tebe dnové, ve kterých nepřátelé
tvoji obklíčí tě náspem & oblehnou tě & sevrou té se
všech stran, 44. a na zem povalí tebe iditky tvé,

nostným. Přikázav tedy, aby přivedli oslátko, na. němž
nikdo dosud neseděl, dal již najevo, že pojede slavnostně.

38. Slova „Požehnaný, jenž se beře ve jménu Páně“,
uvedli ze žalmu 117, 26. (Viz str. 102. pozn. 9.) Slova „jako
král“ přidali k nim někteří sami, představujice si Vvku—
pitele jako krale pozemského a mvsníee, že Ježíš jako král
„pozemský vystoupí & )ozemskou říši Davidem obnoví.

:):).Fariseové nepřái Panu Ježíši takove oslavy a báli se,
že veškeren lid k němu přejde, & _ouiztrati všechen vliv
svůj. Vyzývali proto Krista, aby zakazal svým clitelům tak
volati.

4i—4-1.PainJežiš věda, že vůdcové lidu nezmění svého sm;šleni nepřátelského, nýbrž spíše strhnou s sebou & opu _i
proti němu i lid, a že proto nebude lze od nich 0 vrátiti
zahubu, kterou Bůh ustanovil pro jejich zatvrzelost & ne—
věru; ano 01 viděl již v duchu svem všecky ty útrapy, které
“im nastanou, tu krev, která bude prolita, & celou záhubu,

terá stihne město i chrám: měl proto útrpnost &.byl do—
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které jsou v tobě, a nenechají v tobě kamene naka—
meni, poněvadž jsi nepoznalo času navštívení sveho.

45. A vešed do chrámu počal vyháněti prodavače a
kupu_'íci v něm, 46. řka jim: Psáno jest: Dům můj
jest dům modlitby. v však jste jej učinili peleši lo—
trovskou. 47. I učil aždého dne ve chrámě. Vele
kněži však a zákoníci & náčelníci lidu hledali ho za
hubiti, 48. ale nenalezli, co b “mu učinili, nebo! ve—
škeren lid lnu! k němu a pes ouchal ho.

KAPITOLA 20.

Členové velerady těží se po Kristově pravomoci, v. 1—8.

1. I stalo se jednoho dne, když učil lid ve chrámě: kázal evange ium, přistoupili k němu velekněží a
zákonici se staršími 2. a pravili kněmu takto: Pověz
nám, jakou moci číníš věci tyto, aneb kde jest ten,
jenž ti dal tuto moc? 8. Odpověděv Ježiš, řekl jim:
Otáži se vás i já na jednu věc. Povězte mi: 4. Křest
Janův — s nebe-liž byl či od lidí? 5. Ale oni rozmý
ěleli sami u sebe řkouce: Dime-li „s nebe“, řekne
nám: „Proč jste mu tedy nevěřili?“ 6. Řekneme-li
však „od lidí“, veškeren lid bude nás kamenovati,
neboť jsou přesvědčeni, že Jan 'est rorokem. 7. Iod
pověděh_mu, že nevědí, odku by. 8. A Ježiš řekl
Jim: Amjá nepovím vám, jakou moci to činím.

jat bolem takovým, že za lakal a zvolal v tento smysl:
„Kdybys bylo pozna 0 i ty, podobnějako učeníci
netu a tento zástup plesající, a to alespoň v ten (1entv 1 pro budoucí osud tvůj tak důležitý, co jest tobě
ku pokoj 1 či ku spáse, že totiž já. jsem Vykupitel zaslíbgný, bylo b_yszachovanoaku spáse řivedeno. A e jak teď
vec: se mají, n ni jest to s ryto před očima
tvýma, ty nezna', co tobě jest ku spasení, a to vlas tní
Vinousvou, a_proto trestu neujdeš. Nebo ! přijdou nate be dnove, ve kterých nepřátelé tvoji obklíčí
tě ._. ., poněvadž jsi nepoznalo času navštívení
lvelio, času to, ve kterém tolik milostí podávalo se tobě
kazanun a zázraky mými.

45—46. viz_Mat. 21, 12 18.
80, 1—8. VIZMat. 2I, 28 -2?; Mark. 11, 27—88.

Nový Zákon. I. 20
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Podobenství o vínařích, v. 9—19.
9. Na to počal mluviti k lidu odobenství toto:

lověk jeden štípil vinici a pronaja ji vinařům aod—
cestoval na dlouhý čas. 10. A svým časem poslal
k vinařům služebníka, aby mu dali z užitku vinice.
Ale vinaři zmrskali ho a odeslali s prázdnem. 11.
I poslal opět služebníka druhého; oni však itoho
zmrskalia potupivše jej poslali sprazdnem. 12.1posla1
ještě třetího; a oni také toho zranivše vyvrhli ven.
13. Tu řekl pán vinice: Co mám dělati? Pošlu milého
syna svého; snad se zastýdí, když ho uvidi. 14. Ale oni
uzřevše ho, myslíli sami u sebe takto: To jest dědic,
zabíjme ho, aby dědictví bylo naše. 15. A vývrhše
jej z vinice ven, zabili ho. —- Co jim teilý učiní pan
vinice? 16.Přijde azahubí vinaře ty a da vinici jiným.
Tu oni uslyševše to řekli jemu: Chraň Bůh! 17. Ale .
on “pohleděv na ně pravil: Co tedy znamenají tato
Slova Písma: „Kámen, který zavrhli stavitelé, ten stal
se kamenem úhelním?“ 18. Každý, kdo padne na ten
kamen, rozrazi se; na koho však on padne, toho rozdrtí.
19. [ hledali velekněži a zákonici vztáhnouti ruce na
něho, ale báli se lidu; nebot poznali, že to podobenství
mluvil s ohledem na ně.
Pán Ježíš odpovídá. k úskočným otázkám svých nepřátel,

v. 20—40.

20. I pásli po něm a poslali k němu vyzvědače,
kteří by se stavěli spravedliv'mi, aby jej polapili
v řeči, tak aby ho mohli vydati vrchnosti a moci
vladařově. 21. I otázali se ho řkouce: Mistře, víme,
že správně mluvíš a učíš a že nehledíš na osobu,
nýbrž cestě Boží v pravdě učíš; 22. sluší-li nám da
vati daň císaři čili nikoliv? 23. Ale on seznav lest
jejich. řekl k nim: Proč mne pokoušíte?24. Ukažte mi
denár! Čí má obraz i nápis? Oni pak odpovědévše,
pravili jemu: Císařův. 25. [ řekl jim: Dávejte tedy,
co 'e císařovo, císaři a co jest Boží, Bohu. 26. A ne
mo li se chytiti slova 'ebo předlidem, nýbrž podivívše
se odpovědi jeho “mů-ili.

9—19. viz Mat. 2l. 38—46; Mark. 12, 1—12.
20—26, viz Mat. 22 lži—22; Mark. 12, 13—17.
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27. I přistoupili k němu někteří saddneeove, kteří
tvrdí, že není z mrtvých vstání a otázali se ho, 28.
řkouce: Mistře, Mojžíš nám napsal: Zemře-li něčí
bratr, jenž má. manželku a jest bez dítek, ať bratr
jeho vezme si manželku (jeho) a vzbudí potomstvo
svému bratru. 29. Bylo pak sedm bratrů, a první
pojav manželku zemřel bez dítek; 30. ivzal si ji.
druhý a zemřel ion bez dítek; 31. také třetí si jí
vzala odobně všech sedm, a nezanechavše potomstva,
zemře i. 3'... Naposled zemřela i žena. 33. i z nich
tedy bude manželkou při vzkříšení? Neboť sedm
(jich) mělo ji za manželku. 34. I řekl jím Ježíš:
Ditky tohoto světa žení a vdávají se; 85. ti však,
kteří budou uznání za hodny věku onoho a vzkříšení
z mrtvých, nebudou se ani ženiti ani vdávatí; 36. vždyt
ani zemřiti více nebudou moci, nebot budou rovní
andělům & budou syny Božími, jsouce syny vzkříšení.
37. Že však mrtví vstanou, naznačuje i Mojžíš při'
keři, když Hospodina nazývá Bohem Abrahamovým,

27—40. víz Mat. 22, 23—33; Mark. 12, 18-27.
36. t. j. proto nebudou po vzkříšení ani ženiti se ani

vdávntí, poněvadž budou i podle těla nesmrtelní, takže ne
bude třeba pokolení lidské rozplozovatí & tedy ani k tomu
konci svazky manželské uzavírati. Nesmrtelní pak budou
proto. poněvadž av budou rovni andělům ne sice ve
všem,nýbržs hledemk nesmrtelnosti a k čistotě,
t. j. v tom, že budond'ako oni nesmrtelní celou přirozeností svojí &te y, poněvadžčlověkmá duší i tělo,
nesmrtelní nejen co do duše, nýbrž i co do těla, a že budou.
prostí nejen všeho pudu pohlavního, nýbrživšelíkě tužby po
rozplozování. Také proto budou nesmrtelní i podle těla svého,
poněvadž po vzkříšení budou spravedlivi také podle těla při
jatýmí syny Božími, t. j. také podle těla účastní onoho
synovství Božího, ke kterému byli v Kristu znovuzrození,
& proto také účastní oné nesmrtelnosti, která takove dů
stojnosti (synů Božích) přísluší. Budou ak tehdy proto syny
Božími v řečeném smyslu, poněvadž Budou syn y vz k ři

šen i, ti. účastni slavného vzkříšení k životu věčně blaženemu. ([ čení „syny vzkříšení“ jest hebraisticke a znamená
tolik co býti „účasten vzkříšení“.) O vzkříšení nespravedlivýeh
nemluvi zde, poněvadž vzkříšení jejich nehude k životu ra
dostnemu, nýbrž k věčným mukám či k věčné smrti.

87—40. Viz Mat. 22. 8l—33 ; Mark. 12, 26—27.
18'
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iBohem Isáko 'm a Bohem Jakobovým; 38. nebo!
.Bůh není (B:),hem) mrtvých, nýbrž živých; vždyt
všichni žijí jemu. 39. Tu promluvili někteří ze záko—
nikův a pravili: Mistře, dobře jsi to pověděl. 40.

„A více se neosmělili tázati se ho na něco.
Ježiš vyvrací nepravé mínění o Vykupiteli &varuje před

zákoníky, v. 4t—47.
41. On však řekl k nim: Kterak říkají, že Kristus

_je synem Davidovým? 42. Vždy! David sám pravi
v knize žalmů: Řekl Pán Pánu mému: Sed na pra

vici mé, 4:3. dokavad ne odložím nepřátel tvých za
,podnoží nohou tvých. 44. avid tedy nazývá ho Pánem;
& kterak jest jeho synem?

45. A kd ž veškeren lid poslouchal, řekl učeníkům
svýmz46. arujte se zákoniků, kteří se zálibou chodí
v dlouhých řizách a libují si, když je pozdravuji na

"trhu a rádi sedí v prvních stolicích v synagogách a
na prvních místech při hostinách, 47. kteří stravují

-domy vdov pod záminkou dlouhého modlení. Těm
dostane se soudu těžšího.

KAPITOLA 21.

Občt vdovina, v. 1—4.

]. Pohleděv pak vzhůru, spatřil boháče, ani metaji
;své dary do pokladnice. 2. A uzřel také jednu vdovu
<nuznou, ana tam vrhá dvě lepty. 3. I řekl: V pravdě
pravím vám: Tato chudá vdova dala více než všichni;

- 4. nebot všichni tito dali Bohu darem z toho, co jim
přebývalo, tato však data ze svého nedostatku, všecko
živobytí, které měla.

Pán Ježíš předpovídá zkázu Jerusalcma & konec světa,
v. 5—33.

5. A kd ž někteří pravili ochrámě, že jest ozdoben
r'krásnými ameny & dary. řekl: 6. Přijdou dnové, ve

41—44. Viz Mat. 22. 44—46; Mark. 12, 35—37.
45—47. Viz Mark. 12, 38—40; Mat. 23, 1—29.
21, 1—4. \'iz Mark. 12, 41—44.

.5—83. \'iz Mat. 24. l—35; Mark. 18, 1—81.
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kterých z toho, co vidíte, nezůstane kámen na ka—
meni, kte by nebyl rozbořen. 7. Iotázali se ho,
řkouce: istře, kdy budou tyto věci? A které bude
znamení, když to bude míti nastali? 8. On pak řekljim:

Vizte, abyste nebyli svedení; neboť mnozi í'ijdou ve
'měnu mém a řeknou: „Já jsem to“, a „ as se při

ližil“. Nechoďte (tedy) za nimi. 9_.Když pak uslyšíte
o válkách a o rozbrojích, neleke'te se; nebot musí to
prve nastati, nebude však ihne konec. 10. Na to
pravil k nim: Povstane národ roti národu a králov—
ství proti království, 11. a bu ou zemětřesení veliká
po místech a hlad i mor, budou i hrůzy a znamení
s nebo veliká. 12. Ale řede všemi věcmi těmi
vztáhnou na vás ruce sve & budou vás pronásle
dovatí vydávajice vás do synagog a do žalářů a
vodice vás ke králům & vladařům pro iméno mé. 13.

Příhodi se vám to na svědectví. 14. Vložte si tedšv srdce své, že nebudete přemýšletí napřed, ktera
byste se hájili; 15. neboť já vám dám výmluvnost a
moudrost, kteréž veškeři protivníci vaši nebudou moci
odolati ani odmlouvati. 16. Budou pak vás vydávati
rodiče a bratři a příbuzní a přátelé; i usmrtí některé
z vás. 17. a budete v nenávisti u všech pro jméno
mé; 18. ale ani vlas s hlavy vaší nezahyne. 19. Vytr
valosti svou získáte duše své.

20.Kdyžvšak uvidíte, že Jcrusalcm obléhá se od vojska.

8—19. V těchto verších obsažen jest úvod ku pro
roctví o zkáze Jerusalema a konci světa. V něm vyličujo
povšechně strasti, ež budou přicházeti na jeho vyznavače

až do konce nynější podoby světa, zároveň činí (ve v. 15,18—19.)jistá zaslí en , kterými je povzbuzuje, aby ve všech

grotivenstvich zmužile při něm vytrvali. (Ostatní výklad vizlat. 24, 5—14)
18.na svěd ectví, t. j. abyste měli příležitostvydávatí

svědectví o mně (o Kristu: a kazati mé učení.
15.výmluvnost. Doslovněbylo by „dám vám ústa'.
17. u všech jest řečenos nadsázkou hyperbolicky) místo

.n m n 0 h y 0 h'.
18.ani vlas s hlavy nezanikne totiž bez vůleBoží.

Slibuje jim tu ve formě přísloví zvláštní ochranu Boží.
19. zns k áte duše s v ě totiž pro život věčně blažený.
20—24.Znamení jež bude předcházeti zkázu

Jerusalema. Bu e to mimo spuštění na místě svatém
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m vězte, že se přiblížilo spustošení jeho. 21. Tehda,
kdo jsou v Judsku, utíkejte na hory, a kdo uprostřed
.něbo, vyjděte ven. a kdo na venkově, nevcházejtc do
něho; 22. neboť jsou to dnové pomsty, aby se nupl
nilo všecko, co psáno jest. 23. Běda pak těhotným
'a kojícím v oněch dnech; nebot bude soužení vchké
na zemi & hněv nad lidem tímto. 24. 1 budou padali
.pod ostřím meče a v za'etí povedou se mezi všecky
národy, &Jerusalem bu e šlapán od pohanů, dokavad
se nenaplní čas pohanův.

25. A budou znamení na slunci a na měsící i na
hvězdách, & na zemi bude úzkost mezi národy pro
nesnází nad hukotem moře a příbojů, 26. takže lidé
budou tmouti od strachu a očekávání těch věcí, které
_ říjdou na veškeren okrsek zemský; nebot moci ne—

eské budou se pohybovati.

(Mat. 24, 15) obléhání Jerusalema, t. j. blížící se již
vojsko nepřátelské (římské), aby Jerusalem oblehlo, nikUílV
tedy již obležení hotove; neboťjednak takový vyklad
čelí proti vyslovněmu znění slov Kristových, jednak v tu
dobu, když Jerusalem byl již oblež en, nebylo možna
více z něho utikati a tak poslechnouti onoho vyzváni, jCŽ
Pán Ježiš činí ve v. 21.

21. uprostřed něho, totižJerusalema, t. j. kdo tu dobu
'budou v Jerusalemě.

22. d n ove p om sty či trestu, ktery stihne israelsky lid
.-za jeho nevěru & odboj proti Vykupitch,

24. Dle Josefa Flavia, očitého to svědka zkázy Jerusalema,
zahynulo při dobývání města na 1,100.000lidí a. na 97.000
bylo jich odvedeno do zajetí. (Bylot to právě o svátcích
velikonočních, když se tam sešlo též veliké množství pout
níků z celé Palestiny i odjinud.) — B ude šlapán od
pohanů, t. j. pohané znesvěti jej spustošenim & otupně
budou zacházetí s jeho obyvatelstvem & Vůbec s co ým ná—
rodem židovským jehož středem byl Jerusalem, & to až se
na plni čas pohanů, či až do té doby, kdy uplyne doba,
kterou Bůh určil k obrácení se pohanů.

25-28.Znamení, jež budou ředcházetí konec
světa. Budou to zcela neobyčejněú azy na nebi. (Viz Mat.

'.24. 23—3I; Mark. 13, 21—27.) _
26.1nocínebeskě budou se oh bovatí; roz

umí tim nejspíše uvolnění oněch sil přírodních (soustředivě,
odstředivé a jiných), jimiž se stavba světová po vůli Boží

„udržuje .v nynější formě; sily ty uvolní se na krátko moci
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27._A tehdy uvidí Syna člověka, an přichází v oblace
s velikou mocí a velebností. 28. Když pak se to počne
díti. políleďte vzhůru a pozdvihněte hlav svých, neboť
se přibližuje vykoupení vaše.

29. I pověděl jim podobenství: Patřte na fikový
strom, a na všecko stromoví; 30. když již vyhánějí
ze sebe pupence, poznáváte, že blízko jest léto. 31.
Tak i vy, když uzřítc, žese tyto věci dějí, vězte, že
blízko jest království Boží. 32. Amen pravím vám, že
nepomine pokolení toto, až se všecko stane. 33. Nebe
& země pominou, ale slova má nepominou.
Pán Ježiš vyzývá !: bdělosti a končí veřejnou činnost svou,

v. 34—38

34. Mějte se však na pozoru, aby srdce vaše se ne
obtižila opojeností a opilstvím a péčemí tohoto života,
a aby onen den nepřišel na vás náhle. 35. Nebo!jako
osidlo přijde na všecky, kteří obývají na povrchu ve
škeré země.

36. Bděte tedy a modlete se v každé době, abyste
se stali hodni u'íti všeho toho, co se díti bude a po
stavitise před Šyna člověka.

37. Býval ak ty dny ve chrámě a učil, v noci
išak vycházel a přenocoval na hoře, která slove
Olivetska 38. A veškeren lid přicházel ráno k němu,
aby ho ve chrámě poslouchal.

KAPITOLA 22.
Jidáš nabízí se, že zradí Krista, v. 1—6.

1. Přibližoval se pak svátek přesnic, jenž slove velikonoce. 2. I hledai velekněží a zákonici, kterak by

Boží, i pšestane nynější poměr těles nebeských ]: sobě a nastane 'in .
28. ohleďte vzhůru atd. Vyzývá tak své věrné k in_ysli

klidné a radostné (kdo jest smuten. hledí dolů a svému
hlavu; kdo se raduje, zvedá oči i hlavu). Přibližuje se
v k o upení vaše, t. j. nejen vysvobozeníode všech strasti,
n_brž i ono vykoupení úplné, kterým spravedliví stanou se
účastní blaženosti věčne nejen duší, nýbrž i tělem svým

29—33. viz Mat. 24, 32—35. Kralovstvi Boží totiž dokonalé
či slavné v nebesích.

84—86. Srovn. Mat. 24, 86—61; Mark. 13, 82—87.
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Ježíše usmrtili; ale báli se lidu. 8. A tu vešel ďábel
do Jidáše, příjmím Iškariotského, 'enž byl jedním ze
dvanácti. 4.I odešel a mluvil s veleknězi a s veliteli,
kterak by jim ho zradil. 5. A oni zaradovali se a se
dohodli, že mu dají peníze. 6. I slíbil (jim to) a hledal
příhodné chvíle, aby jim ho vydal bez zástupů.

Poslední večeře, v. 7.—38.
7. Přišel pak den přesnic, ve kterém se musil za

bíjeti beránek. 8. I oslal Petra a Jana řka: Jděte a
připravte nám berán'a. abychom jedlí. 9. A oni řekli

jemu: Kde chceš, abychom připravili? 10. I řekl k nim:le, jak vejdete do města, potká vás jeden člověk,
džbán vody nesa. Jděte za ním do domu, do kterého
vejde, 11. & rcete hospodáři domu: Mistr raví tobě:
Kde jest večeřadlo, ve kterém bych je beránka
s učeníkv svými? 12. A on vám ukáže hořejší síň
velikou, rostrannou; a tam připravte. 13. I odešli a
shledali &še tak), jakož byl jim pověděl, a připravili
beránka.

14. A když přišla hodina, zaujal místo za stolem
a dvanácte apoštolů s nim.

15. I řekl jim: S toužebností 'sem žádal tohoto be
ránka jisti s vámi, prve než ych trpěl; 16. nebo!

22, 1—2. Viz Mat. 26, 3-5; Mark. 14, 1—2.
8—6. Viz Mat. 26, 14—16; Mark. 14, 10—11.
7—13.Příprava k poslední večeři. Viz Mat. 26,

17—19; Mark. 14, 12—16.
14. Mat. 26, 20; Mark 14, 17.
15. S toužebnosti žádal tohoto beránka jisti s nimi, a)

goněvadž to b *! rvní beránek velikonoční, kterého chtěl poívati s apoštolskgm sborem svým (neboť o prvních a druhých
velíkonocnch, jež připadly do veřejného života jeho, neměl
ještě a oštolů, při třetíchedmk nebyl v Jerusaleměr b)poněva ž to b 1 zároveň posl ní beránek velikonoční, kte—
rého chtěl pož vati na zemi, aby otom dokonče již vyku
pitelskó dílo své, vešel do slávy tce svého; hlavně však
o) proto, že to byl poslední beránek předobrazný, který měl
ještě býti požíván. Od té chvíle totiž měl již ustoupiti před
obraz náplni, beránek předobrazný Beránku Božímu; nyni
měla 'iž podána býti ona obět neskonale., kterou by vyba
veno vlo lidstvo ze své porobv, :: již při této večeří měla
ustanovením nejsvětější svátosti připravena býti hostina
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pravím vám, že již nebudu ho více jisti, dokavad se

nenaflni v království Božím. 17. A pojav kalich, díkučím & řekl: Vezměte (to) a rozdělte mezi sebe, _1.
nebot pravím vám, že nebudu více píti z ledu vln
ného kmene, dokavad nepřijde království oži.
„ 19. A vzav chléb, učinil díky a rozlámav je“ dnb
jim _řka: Toto jest tělo mé, které se za vás vy áva;
to člňte na mou amátku. 20. Taktéž (vzal) i' kalich

o jídle a řekl: ento kalich jest nová. úmluva v me
rv1, který se za vás vylévá. _
21. Avšak hle, ruka zrádce mého jest se mnou při

stole. 22.A Syn člověka jde sice tak, jakož uloženo jest.

duchovni, v které by neposkvrněny Beránek Boží sám dával se

svým věrn'm za Šeki—m,aby se tak s nimi co nejůže spout—a jim záru u pos “ytoval na oblažující ono poživani a s o
jeni, ve které s nimi vejde v životě věčném. Byla tedy ri
stova tužba po jedení beránka onoho zaroveň tužbou 0 na
plní toho, co požíváním 'eho se naznačovalo, byla tuž ou po
te chvíli, kdy jako člově s tělem oslavenym vstoupi na ne
besa; b la tužbou i o té době, kdy ustanovením nejsv. sva
to_stipo á. největší ůkaz svě lásky k lidstvu & tím i zdroj
milosti, které by sílily člověka na cestě spásy; ano. byla.
take tužbou po té chvili přežadoucí, kdy královstvn jeho
(mrkev) dokonána bude v nebesich &vyvolenci s nim účastni
se stanou věčné blaženosti. _ _

18—18.Slovy těmi prohlašuje, že již více nebude slavit:
na zemi večeře velikonoční. a tedy již brzy od nich odejde,
&kož iže slaviti bude v nebi večeři dokonalou, požívat:tiž slávy a blaha věčného, a to nikoli sám, nýbrž s apo
štol svymi a se spravedlivými vůbec. (Srovn. Mat. 26, 29;
Mar . 14, 25.)

19—20.Ustanovení nejsvět. svátosti.
19. Viz Mat. 26, 26—27; Mark. 14, 22.
20. Smysl jest: To co jest v tomto kalichu, není více

71,110.nýbrž krev má, kterou se potvrzuje nová úmluva (nový
zakon) s lidmi. (Slova kalich užito jest obrazně místo
toho, co se v něm obsahuje; rčení v krvi řečeno est po
způsobu hebraistickém místo k rví.l Tentýž smysl yl by
debY se srona jest (které Pán Ježíš nevyslovil) dala ře .slovo kalic \, takže by znělo: toto jest kalich, nova úm uva
atd.|. Ačkoli tedy sv. Lukáš slova Kristova uvadí p_ončkud
jinak než sv. Matouš a sv. Marek, smyslem přece nijak ne
odchyluje se od nich. (Srovnej Mat. 26, 28; Mark. 1+, 24.)

21—23.0 z n ačeni z rád c e. Srovn. Mat. 26, 21—25;.
Mark. 14, 14—21; Jan. 13, 21—30.



ale běda člověku tomu, skrze něhož bude zrazen. 23.
A oní počali se tázati mezi sebou, kdo by to z nich
byl, jenž to učiní.

2-4.Povstal však i spor mezi nimi o tom, kdo z nich zdá
se býti větším. 25. I řekl jim: Králové národů panují
nad nimi a ti. kteří mají nad nimi moc, nazývají se
dobrodincí. 26. Ale vy ne tak, nýbrž kdo jest mezi
vámi větším, budiž jako menší, a kdo jest v čele,
budiž jako služebník. 27. Neboť kdo jest větší, ten-li,

21.Přelíse otom, kdo z nich zdá se býti větším
t. j. kdo z nich má takové přednosti a vlastnosti, aby mohl
pro ně právem býti pokládán a uznáván za většího či prvního
mezi nimi. Příčina sporu toho byla jednak ctižádost, 'ednak
nešprávně předsta , které při svých ředsudcích činili s:
o královstvn Kristově, myslíce, že Pán ežiš založí na. zenu
království plně výhod časných a jím řední místa vněm
udělí. cSrovn. Mat. 20, 20—28.l Pán Ježí poučíl je sice 0 po
vaze svého království a ukázal že čím větším kdo chce být: '
v něm, tím pokornějším musí býti. Avšak pokud Duch svat)l
uesestoupíl na ně, nevzdali se přece zcela pozemských nadějí
svých, ba oživili je, když viděli, s jakou slávou Kristus vjíždět
do Jerusalema, azvláště když mezi posledni večeřiprohlásil,
že nebude více 'ísti s nimi beránka ani pití z plodu vinnéhokmene, dokava nepříjde království Bož (Luk. 22, 16—18.).
5 počátku mlčeli o tom, ale když po odehodě Jídášově Pán
Ježiš řekl: Nyní oslaven jest (bude) Sýn člověka a Bůh jest
(bude: oslaven v něm (Jan 13 31—32), nezdržcli se více &

očali mluvíti mezi sebou 0 blízkém vyplnění nadě'í svých.
"šickni zajisté shodovali se v tom, že se dostane aždemu

místa vynikajícího; v tom však se rozcházeli, kde obdrží
místo přednější, kdo první. A tak se stalo, že znenahla do
stali se mezi sebou do sporu a dali tím Pánu Ježíši podnět
k delši řeči, kterou je vybízel ku pokoře a službovolností.

25. panu' i, t. j. rádi dávají cítiti svou moc nad nimi.
Slovou donrodincí, t.j. mají rádi, aby se jím dávaly
líchotívé titule. Výltýkátak panovitost a ctižádost králů světských (pohanskýc ., _

26. t. j. takový poměr nemá. býti v církvi Kristově mez:
představenými a podřízenými, — ne pánovitosti a ctižádosti,
nýbrž pokorou a službovolností mají vynikali & proto moc
svě užívati nikoliv aby hověli sobectví a pohodlí vlastnímu,
nýbrž ku blahu a prospěchu podřízených. (Srovn. Mat. 20,
35—21) _

27. Aby tím spíše poslechli, povzbuzuje_k tomu_vlastm_m
příkladem v tento smysl: Při hostině byva pokladan za vet
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který stoluje,či-liten, jenž pi'isluhuje? Zdaline ten, který
stoluje? Ale já jsem mezi vámi jako ten, který při
sluhuje. 28. Vy pak jste to, kteří jste vytrvali se mnou
v mých pokušeních, 29. a já vám odkazuji království,
jakož mně (je) odkázal Otec můj, 30. abyste jedli a
pílí za stolem mym v království mém a se ělí na
stolicích soudíce dvanácte pokolení israelských.

31. I řekl Pán: 'ímone, imone, hle satan vyžádal
si vás, aby vás tříbil jako pšenici, 32. ale já jsem
prosil za tebe, aby nepřestala víra tvá, & ty někdy
obrátě potvrzuj bratry své.

šiho ten, kdo sedí za stolem, ten pak za menšího, kdo po—
sluhuje. A hle, ačkoli já. jsem mistr a pán vaš, přece sklonit
jsem se a posloužil jsem vám umyv vám nohy -Jan13,
4—15). Jsouce tedy učeníky mými, kteří zaujmete přední
místa v církvi mé jakožto představení jeji, ncnáslednjle
vládců světských v je'ich pánovitosti a ctižádosti, nýbrž
mne v moji pokoře a s užbovolnosti.

28—30. Aby 'e tím více povzbudil, uznává dosavadni věr
nost jejich, s terou vytrvali s nim ve všech jeho pokuše
ních či utrpenich &pronásledovánich í chudobě a upozorňuje

ie na nesmírnou odměnu &nejvyšší vyznamenání, 'chož seim dostane v nebesích, budou-li po jeho příklad konati

v pokoře a. věrností úřad svů' v církvi, a to v tento smysl:Ja o Otec mů' ustanovil od vcčnosti božskou autoritou svou,
abych já i ja 0 člověk obdržel nebeské království slávy a
blaženosti a tak účasten byl nejvyšší slávy, blaženosti a moci
jeho, tak ustanovuji i ja touž autoritou, abyste, zůstanete—li
mi věrní, obdrželi i vy království nebeské a v něm vládli
se mnou poživajice nebeské slávy a blaha věčného, jakož.
i abyste měli účast v mé moci soudcovské.

31—32.Pan Ježíš ohlašuje a oštolúm budoucí
utrpení a prosí za Petra. Vy ádal si, t. j. vyža—
doval vas jako věc, na kterou má právo, a té žádosti se vy

hovělo. Pán Ježíš pravi tak, naí'ážeije na 1. kap. knihy Job,a to nikoli v tom smyslu, že by by ďábel skutečně vyžado

val si apoštola jako věc sobě Bati—ici,nýbrž v tom, že těžcenesa omilostnění apoštolů (ja o vůbec každého), usilnvně
t_onžíl.aby směl apoštoly tříbití, t. . zmítati jimi v pro
tivenstvích a utrpeních a pronásledov ních co nejprudšich,
domnívaje se, že v pokušcnich takov'rch zviklají se ve víře
neb docela .od Boha odpadnou, podo ně jako když rolník,
čistě p_šcmcr, příliš otřásá ji v Sítě, nejen zadína prolimla,

nýbrž : mnohé zrno dobré vyletnjc. A Bůh ustanovil, že dopustí takovou zkoušku na apošto y; neboť cbtěljednak uka—
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33. On pak řekl jemu: Pane, s tebou jsem hotov
i do žaláře i na smrt jíti. 34. Ale on řekl: Pravim
tobě. Petře. že dnes kohout nezazpívá, dokavad třikrát
nezapřeš, že mě znáš.

35. A řekl jim: Když jsem vás poslal bez měšce a
bez mošny & bez obuvi, zdaliž jste měli v čem ne
dostatek? A oni řekli: V ničem. 36. I řekl jim: Ale
nyní. kdo má. měšec, vezmi (jej), podobně i mošnu,
a kdo nemá, prodej plášt svůj a kup meč. 37. Nebot

zati, jak malomocně jsou snahy satanovy, jednak dáti apo
štolům příležitost, aby ctnost svou tříbili a zdokonalili. —
Ohlásiv _jim utrpení, ujistil je Pán ežiš také vyšší pomoci,
kterou jim jako člověk vyžadal svou přímluvou. pravě: Ja
jsem prosil za tebe. Protivenství čekala sice na všecky, přece
však mimo obyčej prosil uze za Petra, aby nepřestala víra

jeho. Učinil to proto, pon vadž Petr bg první mezi apoštola budoucí hlava cirkve; neboť pro zví tuí postavení to m
.zajisté satan předem na něho namířeno, jsa Pesvědčen, že
také ostatní apoštolě snadno se zviklají ve Po a celé dílo
Kristovo se otřese, jestli hlava jeho od ví se odchýlí. ——
Slovy obrátě potvrzuj uložil Pán Ježi Petrovi dvojí
povinnost: jiné na víru obraceti a v ní utvrzovati. (Někteří
překládajíobratě se potvrzu myslice, že Pán Ježiš na
ráží tu na nastávající pad Pe v a chce. aby otvrzoval
jiné, až ze svého padu povstane: ale tento řekla a výklad
není správný, ač jest pravda, že to rve po m jiné obracel

abgtvrícšval, když sám ze svého pá u povstal a Ducha sv.„0 rže .
83—54. Viz Mat. 26, 81—35; Mark. 14, 27—81; Jan. 18,

36—38.

35-36. Pán Ježíš ugozorniv apoštoly na to, jak se jim vedlopři vykonávání první o poslání (Mat. 10, 9—10), p ře d p o
vida jím pronásledování od světa b se na ně při
pravili, a to v tento rozum: Až od vás odej n (na nebesa),
při'dou nat vás tak veliká pronásledování, že po lidsku soudíc

mo lo by se zdati radn "m, abyste si kouBíli meč, byťjste měliroto rodati plášt. ikterak však nec ce, aby se hájili a
jovai mečem skutečným, nýbrž jen mečem slova Božího,

zbraní duchovní.
87. t. j. Budou dvě příčiny, proč vás svět bude pronásledo

vati; rvní bude v tom, že 'íž za krátko budou mě sameho
čitati ke zločincům, ja ož bylo ředpovědčno. Neboť,
jak jind jsem řekl (Mat. 10, 24), u enik není nad mistra
a nemů e proto čekati, že se mu dostane lepšího osudu než
mistru jeho. Druhá příčina pak bude v tom, že to, co se
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Bravím vám, že musí se na mně naplniti ještě totoismo: „A s hřišniky očtcn jest“. Nebo! to, co se
mne týká, 'béře konec. '8. Ale oni pravili: Pane, ble
dva meče (jsou) zde. I řekl jim: Dosti jest.

Pan Ježíš v zahradě Getsemanské, v. 39—53.
39. A vyšed odebral se podle obyčeje svého na

horu Olivetskou; jeho učeníci pak šli za ním. 40.
A když přišel na místo, řekl jim: Modlete se,

mne týká, béře konec, t. j. mo'e poslání, moje působení
na zemi, můj pozemský život j 0 ke konci; již s toho
sv.—taode'du, a proto nepřátele přenesou na vás to zášti,
které mají proti mně, a budou vas pronásledovali.

38. Dosti jest, t. j. dosti jest již o tom řeči. Poněvadž
totiž apoštolé nepojalí slov jeho správně a nebyli nyní jas
ně'šimu výkladu o té věci přístupní, přerušil o tom řeč,
do ře věda, že v brzku poznají sami ze zkušenosti pravý
smysl jeho slov.39—46.Smrtelná úzkost Kris to va. Srovn.Mat.
26. 30. 36—46; Mark. 14, 26. 32—46; Jan. 18, !. Sv. Lu
káš vypravuje děj tento stručněji než Matouš a Marek.
Zejména mluví pouze o jednom odchodě Kristově k modlitbě
a shrnuje trojí Kristovu modlitbu vjednu, ale doplňuje vy
pravování Matoušovo i Markovo z rávou o zjevení se an
děla &.krvavém potě Kristově. An ěl zjevil se nejs íše až

go třetí modlitbě a to bezprostředně před tím, než án Jeíš po třetí upadl v úzkost smrtelnou a než se potil krví.
Zjevil se v podobě viditelně k tomu konci, aby Pana Ježíše
potěšil & tak posilnil nejen k utr ení vůbec, nýbrž i, a to

ředem, k té úzkosti smrtelné, terá mu právě nastávala.
ěšil ho bez ochyby tím, že poukazoval k věčnému úradku

nebeského 0 e &k'vclikým účinkům, 'ež utrpení jeho bude
míti, jmenovitě pak k tomu, že tak os aví Boha, oslaví lid
skou přirozenost svou, lidstvo vykoupí a mu věčně blaže
nosti zjedná. Pán Ježíš věděl to ovšem všecko i bez an
děla a, jsa Bohem, mohl sám otěšiti a posilniti lidskou
přirozenost svou, avšak neučinil oho, aby ukázal, že úplně
podrobuje vůlí svou vůlí Otce nebeského a že vzdávaje se
posrly se strany božské řírozenosti své, jako pouhý člověk
chce vypití až na dno ka ích utrpení. Od anděla pak přijal tu
potěchu, nejen aby dal příklad okorl, nýbrž i, ato předem,aby ukázal, jak velice trpí, ja veli ý účinek má modlitba
vroucr a vytrvalá, jakož i aby nám zasloužil vyšší pomoc a
útěchu & utrpení a nás povzbudil, bychom i my v úzkostech
: utrpeuích svých k Bohu se utíkali. Po odchodě andělově
byl pojat po třetí úzkostí smrtelnou, a to tak, že potíl se
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abyste nevešli v pokušení. 41. Po té vzdálil se od
nich as na dohod kamenem & pokleknuv na kolena
modlil se 42. řka: Otče, chceš-li, odejmí kalich tento
ode mne, avšak ne má, nýbrž tvá vůle se staň. 43.
I ukázal se mu anděl s nebe & posiloval ho. A on
ocitnuv se v úzkostí smrtelné modlil se snažněji. 44.
I stal se ot jeho jako krůpěje krve tekoucí na zem.
45. A k yž vstal od modlitby a přišel ke svým uče
níkům, nalezl 'e, ani spí od zármutku. 46. Iřekl jim:
Proč spíte? staňte & modlete se, abyste nevešli
v pokušení.

47. Když 'eště mluvil, hle zástup (přicházel). & ten,
jenž slul Ji áš, jeden to ze dvanácti, šel před nimi &
přiblížil se k Ježíšovi, aby ho políbil. 48. Ale Ježíš
řekl jemu: Jidáši, políbením zrazuješ Syna člověka?
49. Ti pak, kteří byli při něm, uzřevše, co nastává,
řekli jemu: Pane, máme-liž bití mečem? 50. A jeden
z nich udeřil služebníka veleknězova &uťal mu pravé
ucho. 51. Ale Ježíš promluviv řekl: Nechte, až potud.
A dotknuv se ucha jeho, uzdraviljej.52.I řekl Ježíš
k veleknčžím & velitelům chrámovým &starším, kteří
byli na něj přišli: Jako na. lotrá jste vyšli s meči &
kyji? 53. Když jsem býval denně s vámi ve chrámě,
nevztáhli jste rukou na mne, ale toto jest hodina
vaše & moc temností.

krví. Krvá'vy pot ten byl způsoben nesmírným rozrušením
organismu tělesného, kteréž nastalo jednak bolení duševním
na výsost velikým, jednak duševní silou a. energii, kterou
chtčje pro nás trpětí, onen bol & zármutek na duši udržo
val a lidskou přirozenost svou takořka nutil, aby jej sná
šela, a. tak skutečný zápas podstoupil.

46—53 Viz Mat. 28. 47—56: Mark. 14, 43—52; Jan. 18,
2—11.

54. Co se dělo v domě veleknězově před Annášem, o tom
viz Jan. 18, 12—14. 19—24; otom, co se dělo před Kaifášem
v sezení nočním, viz Mat. 26, 57—68; Mark. 14, 53—65.
Lukáš pomlčuje o tom, &jen se zmiňuje o ádč Petrově,
který se udál mezi oním sezením, & o posměc u, který slu
žebníci učinili Kristu po sezeni nočním.

55—62. Viz Mat. 26, 69—76; Mark. M, 66—72; Jan. 18,
15—18. 25 -27.
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Pán Ježiš odveden, od Petra zapřen &.od služebniků
potupen, v. 54—65.

54. I jali ho & dovedli do domu veleknězova, Petr
pak šel za ním zdaleka.

55. A když udělali oheň uprostřed dvora a se
kolem posadili, byl Petr mezi nimi. 56. Jedna děvečka
pak spatřívši jej, an sedí u ohně, a ohleděvši naň
upřeně ravíla: Také tento byl s nimi. 57. Ale on
zapřel ř a: Ženo, neznám ho. 58. Akratee na to jiný
uzřev ho řekl: I ty jsi znich. Ale Petr řekl: Člověče,
nejsem. 59. A když uplynula asi jedna hodina, někdo

jiný tvrdil řka: Vďravdě i tento b3((\js ním, nebotjest také Galílean. 6 . Petr však řekl: lověče, nevím,
co pravíš. Aihned, když ještě mluvil, zazpíval kohout.
61. I obrátil se Pán & pohleděl na Petra. A Petr roz
pomenul se na slovo Páně, jak mu byl řekl: Prve
než kohout zazpívá, zapřeš mě tříkráte. 62. I vyšel
ven a plakal hořce.

63. A ti muži, kteří jej drželi, posmívalí se mu te
pouce ho. 64. A zakrvvše ho bílí jej v tvář & tázali
se ho řkouce: Hádej, kdo jest, jenž tě udeřil?
65. A mnoho jiného rouhajíce se mluvili proti němu.

Ranní zasedani velerady, v. 66—71.
66. A když se rozednilo. sešli se starší lidu i vele

kněží a zakoníci a uvedše jej do své rady řekli:
Jsi—lityKristus. povčz nám to. 67. lřekl jím: Povím-li
vám to, neuvěříte mi,68.jestlí se však také otáží, neod
povite mi, ani mě nepropustíte. 69. Ale od té chvíle Syn
člověka bude sedětí na pravici moci Boží. 70. I řekli
všickní: Ty-li jsi tedy Syn Boží? A on řekl: Vy pra—
víte, já jsem. 71. Avšak oni řekli: K čemu ještě po

66—71. Srovn. Mat. 27, 1—2; Mark. 15, 1. Poněvadž noční
sezení a rozsudek bvly nezákonně, sešla se velerada ráno
ještě jednou, a to jednak k tomu “kom-í, aby znova vynesli
rozsudek a tak jednání své zastřelí rouškou zákonitostí,
jednak as i proto, aby se oradílí, kterak ten rozsudek pro
vestí, zejména který způso smrtí Kristu přisoudítí a kterak
pravě tento způsob (smrt kříže) odůvodnití.

69. Předpověděl tak znova, jako při nočním sezení (Mat.

36i Mějbrzkou svojí oslavu, aby neměli žádné příčiny k vým uv .
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třebujeme svědectví? Vždyť sami jsme slyšeli : úst
jeho. .

KAPITOLA 23.

Pán Ježiš před Pílátem a před Herodem, v. 1—26.

1. I povstalo jich veškeré množství & dovedli jej
k Pilátovi. 2. Počali pak žalovati naň řkouce: Tohoto
jsme nalezli, an převrací národ náš a brání dávati
daně cisařia ra ' že jest Kristem králem. 3. Iotázal
se ho Pilát ř a: -li jsi král židovský? A on odpo
věděv řekl jemu: ý (to) praviš. 4. Iřekl Pilát k vele
kněžím ak zástupům: Nenalézám žádné viny na tomto
člověku. 5. Ale oni usilovali řkouce: Bouři lid uče

o všem Judsku, očav od Galileje až sem. 6. Tu
ilát uslyšev 0 G ilei, otázal se, je-li ten člověk Ga

lilean. 7. A zvěděv, že 'est z moci Herodovy, poslal

30 k Herodovi, kterýž yl také v Jerusalemě v týný.
8. Herodes pak uzřev Ježíše zaradoval se velmi,

nebot byl ode dávna žádostív uviděli jej, poněvadž
o něm mnoho slyšel a se nadál, že ho uzři nějaký
div činiti. 9.1 vyptával se ho mnoha řečmi, ale on ne—

23, 1—7. Viz Mat. 27, 11—14; Mark. 15, 2—5; Jan. 18,
28-38.Ježíš po prvé před Pilátem.

2. Vinili tak Krista z řečinů politických, jednak aby

donutili Piláta, DŘ proti 11mu zakročil, jednak aby ho přiměli ktomu bý rista po římském právu trestním odsou—

dil !: smrtí kříže. První dvě věci byly pouhou pomluvou a totak drzou, že Pilát prohlédnul & odsoudil ji &e—spoňtím, že
při výslechu !: ni ani nepřihlědl. Třetí věc, _jižžalovali, byla
lpřckroucenim výpovědi, kterou Pán Ježis př.-d Kaifášem
:slavně rohlásil se za Krista, Syna_Božiho. Zidé učinili

.: ni zlo in Politický, jakoby se byl činil králem pozemským.4. Shleda totiž, že se Pán Ježíš nečiní králem politickým.
-(Viz Jan. 13, 36—37.: _8-12. Pán Ježíš před H ero dem Anti ou.
'Pilát poslal Ježíše k Herodovi_proto, že se chtěl z aviti

věci neprijemne. Herodes spatřiv Ježíše,.zaradoval se, ne—bot mýs 'l, že Ježíš ukoji jeho zvědavost nějakým zázrakem :
od ovědmi ]: všetečným jeho otázkám. Pan Ježiš však ne—
vyhověl mu, poněvadž nepřišel upokojovat zvědavost, _nýbrž
vykoupit svět, &konal zázraky, nikoli aby někoho bavil, ný
brž aby potvrzoval jimi své božske poslani a učení.



Lukáš 23, 10—22. 321

od ovídal mu ničeho. 10. Stáli však tu velekněží a
zá oníci ustavičně naň žalujice. 11. I pohrdnul jím
Herodes se svým komonstvem & osmíval se mu
obléknuv jej v roucho bílé, & odesla ho nazpět k Pi
látovi. 12. A v ten den Herodes & Pilát spřátelili se,
nebo! dříve byli spolu v ne í'átelstvi.

13. Pilát pak svolav vele ekněze i náčelníkyr a lid,
14. řekl k nim: Přivedlí jste mi tohoto člověka, ja—
koby odvracel lid, a hle, já vyšetřovav před vámi,
nenalezl jsem na tomio člověku žádné vín;' v těch
věcech, které na něho žalujete. 15. Ale ani Herodes,
neboť jsem vás poslal k němu, a hle, — nic smrti
hodného neučinil. 16. Potrestam ho tedy a propuslím.

17. Musíval "pak propouštěti jim na den slavnostní
jednoho (vězně). 18. I vzkřikli všichni najednou,
řkouce: Pryč stímto & propust nám Barabáše.19.Ten,
byl ro nějaké vzbouření ovstalé v městě a pro
vraž u vsazen do žaláře. O. Pilát však promluvil
k nim opět, chtěje propustíti Ježíše. 21. Ale oni vo
lali řkouce: Ukřižuj, ukí'ižuj ho. . On však řekl jim
po třetí: I co zlé ho učinil tento? Ládné příčiny smrti
na něm nenalézám. Potrestám ho tedy a propustím.

11. Oblékl jej v bílé roucho hezpochvb s hledem k řím
skému ol) čeji, dle něhož v bílé roucho o lókali se ti, kteří
se ucházei o nějaký úřad veřejný. Posmíval se mu tedy
(se svým komonstvem či s četuou svojí družinou vojenskou)
jakožto bláznivému kandidátu o trůn královský a uváděl
v posměch královskou důstojnost jeho, o níž slyšel.

13—25.Pán Ježíš podruhé ředPilatem. Srovn.
Mat. 27, 16—26; Mark. tů, 6—15; an. 18 89—40.

15. Některé rukopisy maji: „neboť oslal ho k nám“. —
Slovy„Ahle, nic smrti hodně o neučinil“ (do
slovně: a hle, nic smrti hodného nebylo učiněno od něho)
těmi prohlašuje. že ani dle Herodova soudu Ježíš neučinil

mc smrti hodného; síc jinak nebyl bg ho odeslal nazpět._ 16._Z přílišné povolností židům cht l Krista potrestatí, t.

Malííčovati, ačkoli nab l přesvědčení, že jest nevínen. —-_yshl, že se s tím ži é spokojí &nebudou více usilovati
0 t0,_aby byl Kristus usmrcen. Oni však odmítli to. Proto
chopil se prostředku jiného; dal jim volit mezi Ježíšem a
Barabášem. '

17—25.Barabáši dánagřednostpředJežíšem.Srovn. Mat. I?, 25—26; Mar . 16, 6—15; Jan. 18, 39—40.
Nový Zákon. 31
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23. Ale oni naléhali naň křikem velikým, aby byl
ukřižován, a křik jejich se rozmáhal. 24. I usoudil
Pilát, aby se vyplnila žádost jejích, 25. & propustil
toho, jenž byl pro vraždu & vzbouření vsazen do ža
láře, za něhož prosili, Ježíše pak vydal vůli jejich.

Ježíš Kristus ukřižován & pohřben, v. 26—56.
26. A když jej odváděli, uchopili jakéhosi Šimona

cyrenského, jenž přicházel ze dvora a vložili naň kříž,
aby jej nesl za Ježíšem. 2-7. bel pak za ním veliký
zástup lidu ižen, & ty plakaly & kvílely nad ním.
28. Ježiš však obrátiv se k nim řekl: Dcery jerusa—
lemské, neplačte nade mnou, nýbrž sumy nad sebou
plučte & nad ditkami svými. 29. Nebot hle, přijdou
dnové, v nichžto řeknou: Bluhoslavemr neplodné &
životy, kteréž nerodily, & prsy. kteréž nekrmilv. 30.
Tehda počnou říkati horám: „Padněte na nás“. a pa
hrbkům: „Přikryjte nás“; 31. nebo! činí-li toto na
dřevě zeleném, co bude se díti na suchém? 32. Byli
pak s nim vedeni také jiní dva, zločinci, aby byli
usmrcení. 33. Akdvž přišli na místo, které slovelebčí,
ukřižovali ho tam; též lotrv, jednoho na pravici &
druhého na levici. 34. Ježíš puk řekl: Otče, odpust
jim. nebot nevědí, co činí. A rozdělivše roucha jeho
metali (o ně) los.

35. I stál tu lid dívaje se, & náčelníci posmívali se
mu s nimi, řkouce: Jiným omohl, at pomůže sám
sobě, je-lí on Kristem, vyvo encem Božím. 36. Po

26. Viz Mat. 17, 81; Mark. 15, 21.
30. Srovn. IS. 1, 19; Os. 10, 8; Apokal. 6, 16.
31. Kc stromu zelenému )řirovnavá sebe nevinného, ke

stromu suchému hřišníkv nelcajicí vůbec, jmenovitě též líd
israelský. Smysl jest: .Iestli já nevinný trpím taková muka
(pro hříchy cizi, pro hříchy lidstva), jaký trest stihne hřiš
niky pro hříchy je'ich vlastní, co utr i zejména též lid isra
elský, 'enž tak ve ice se na mně pro iřešuje.

38. iz.vMat. 27, 33; Mark. 15, 22: Jan. 19, 17.
35—48. Viz Mat. 27, 39—44; Mark. 15, 29—32. Vojínové

vzali podnět ku posměchu svému nejspíše znápisu na. kříži;

proto as sv. Lukáš uvádí jej teprve ve zprávě o jejich po—směchu. Posmivali se tím způsobem, že se stavč i, jakoby

anu _chtěli poduti pití, a že při tom řikali slova svrchu uve—ena.
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smivali se mu však i vojáci, přistupujíce a podáva
jice mu octa 87. a říkajíce: Jsi-li tý král židovský,
pomoz sobě. 38. Bylt také nápis nad ním napsaný li
terami řeck'mí a latinskými a hebrejskými: Tento
jest kral ži ovský. 39. Jeden pak z těch zločinců,
kteří s ním víseli, rouhal se mu i'ka: Jsi-li tý Kristus,

gomoz sobě i nám. 40. Ale druhý promluvív, káralo řka: Ani ty se Boha nebojíš, ježto v témže od
souzení jsi? 41. A my zajisté spravedlivě (trpime);
nebo! dostáváme to, co náleží na skutky naše. ale
tento neučinil nic zlého. 42. I řekl k Ježíšovi: Pane,
roz omeň se na mne, když přijdeš do království
své o. 43. A Ježiš řekl jemu: Amen, pravím tobě:
Dnes budeš se mnou v ráji.

44. Bylo pak okolo šesti hodin a tu stala se tma
po celé zemi, až do devíti hodin: 45. a zatmělo
se. slunce a o ona chrámová roztrhla se ve dvě.
46. A Ježiš zvo av hlasem velikým řekl: Otče, v ruce
tve poroueim ducha svého. A to pověděv vý ustil
duši. 47. Setnik pak uzřev, co se stalo, velebil oha.
řka: Jistě člověk tento byl spravedlivý. 48. A veškeren
zástup těch, kteří byli spolu přítomni tomu divadlu a
viděli, co se dělo, bil se v prsa a navracel se. 49.
Stali pak tam zdaleka všichni znami jeho. patí-íce na
to. i ženy. kteréž ho býlý následovaly z Galileje.

50. A hle, jeden muž, jménem Josef. kterýž byl
radou, muž to dobrý 'a spravedlivý -—-51. ten ne
souhlasil s nálezem a jednáním jejich ——z judského
města Arimathíe. kterýž (také) očekával království
Božího, 52. ten přišel k Pilátovi a žádal za tělo Ježi—
šovo; 53. & sňav je (s kříže) zavinul je v kment a
položil ho do hrobu vytesaneho (ve skále), v němž
ještě nikdo neležel. 54. A býlpátek a sobota nasta—
vala. 55. Za ním však šlý ženy, kteréž byly s nim

44—46.Viz M at. 27, 45-5I; Mark. 15, 83.
47. uzřev, co se stalo, že totiž nastala tma od po

ledne do tří hodin, že Kristus ještě před samou smrti tak
mohutným hlasem promluvil a j. (Srovn. Mark. 15, 39;
Mat. 27, šil—M.)

4-9. bruvn. Mat. 27, 55—56; Mark. 15, 40—41.
60—56. Srovn. Mat. 27, 57—61; Mark. 1.3, 42—47.

21.
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přišly z Galileje, a podívaly se na hrob i na to, jak
tělo jeho bylo položeno. 56. A vrátivše se, připravily
vonné věci a masti. V sobotu ovšem odpočinulý podle
přikázání.

KAPITOLA 24.

Nábožné ženy a sv. Petr 11hrobu, v. 1—12.
1. Ale N neděli záhy z rána přišly ke hrobu ne

souce (s sebou) vouně věci, které byly připravily. 2.
Nalezlý však kámen odvalený od hrobu 3. a vešedše
(do hrobu) nenalezly těla PánaJežíše. 4. I stalo se, když
byly proto bez rady, aj dva muži postavili se podle

nich v rouše skvoucím. 5. Když Bak se bály a svůjobličej k zemi schýlilý, řekli jim: roč hledáte živého
mezi mrtvými? 6. Není ho tuto, ale vstal. Rozpomeňte
se, kterak mluvil vám, když byl ještě v Galilei, 7.
řka: Syn člověka musí býti v rdán v ruce lidí
hříšných &býti ukřižován a třetího ne vstáti z mrtvých.
8. I rozpomeuuhr se na slova jeho. 9. A navrátivše
se od hrobu zvěstovaly to všecko jedenácti a všem
ostatním. 10. Byla to pak Maria Magdalenanohanna
a Maria (matka) Jakubova a ostatní s nimi, které to
apoštolům pověděly. 11. Ale slova ta zdála se jim
“ako blaznovství; i nevěřily jim. 12. Petr pak vstav
čželkhrobuanakloniv se uzřel prostěradla, ana leží

o sobě; iodešel domů, divě se tomu, co se stalo.

1. v neděli; doslovně:v první den týdne (nebjak
se zhusta méněsprávněpřekladá: první den po so botě.
Označovalť se slovem sobota nejen den sobotni, nýbrž i celý
týden, podobně jako i my slova neděle užíváme io dm
nedělním i o celém týdni).

24, 1—9. Výjev tento jest patrně jiný, než jest ten,
o němž mluvi Mat. 28, 1-8 a Mark. 16, 1—8 a Jan. 20,
1. Sv. Lukáš mini tu nejspíše Johannu a některé její družky,
které přišly ke hrobu o něco později, než ony ženy, 0 mchž
mluvi Matouš & Marek, a spatřily v něm dva anděly.
Odešedše pak od hrobu setkaly se někde s těmi ženami
(Salome, Marii Jakubovou a j.), a domluvivše se s nimi,
odešly k apoštolům a pověděly jim, co byly viděly a 81 

šely (Luk. 24, 9—10), neboť do té doby neřekly ženy ?z bázně apoštolům ničeho, ač je byl anděl k tomu vyzvu .
(Mark. 16, 8.)

12. Viz Jan. 21, 8—10.
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Pán Ježíš zjevuje se dvěma učeníkům jdoucím do Emaus,
v. 18—33.

13. A aj, dva z nich šli toho dne do městečka,

Lménem Emaus, kteréž bylo vzdáleno od Jerusalemaonů šedesát. 14. A ti hovořili spolu o všech těch
věcech, které se byly udály. 15. I stalo se, když ho
vořilia sebe se dotazovali, že iJežiš přiblíživ se bral se
s nimi; 16. ale oči jejich byly drženy, aby ho ncpo
znali. 17. I řekl k nim: Které jsou to řeči, jež spolu
cestou vedete & jste smutní? 18. A jeden z nich,
jménem Kleofáš, odpověděv řekl jemu: Ty-li jediný
"si cizincem v Jerusalcmě a neseznal jsi těch věci,

teré se tam staly v těchto dnech? I řekl jim: 19. Které ?
A oni pravili: O Ježíši Nazaretském, jenž byl pro
rokem. mocn'm v činu i slově před Bohem a přede
vším lidem; O. a kterak velekněži a náčelníci naši ho
vydali, aby byl odsouzen ksmrti, a ukřižovali je'. 21.
My však jsme se nadáli, že on to jest, jenž ma vy
koupit lid israelský; a nyní ke všemu tomu jest dnes
třetí den od té doby, co se to stalo. 22. Ale i některé
ženy z našich poděsily nás; byly! z rána u hrobu
23. a nenalezše těla jeho, přišly a pravily, že viděly
také zjevení se andělů, kteří praví, že jest živ.24. [ odešli
někteří z našincův ke hrobu & shledali tak, jak byly

ženy prav'ly), jeho však nenalezli. 25. Tu on pravilk nim: láhoví a váhavi srdcem k věřeni všemu
tomu, co mluvili proroci! 26. Zdaliž nemusil to Kristus
trpěli a tak vejiti do slávy své? 27. A počav od Moj
žiše a všech proroků vykládal jim všecka Písma,

která byla o něm. 28. I přiblížili se k městečku, doněhož š i, a on se dělal, jako by chtěl jíti dále, 29.

18—55. Mark. 16, 12—18.

Its.honů šedesát.—zm kilometrů či as tři hodinyces y. ,
28.Dělal se, akoby htěl jíti dále, aby jim dal

říložitost žádati 10, by s nimi zůstal. A byl by jistě šel
ale, kdyby ho byli ncžádali. Neboť ačkoli měl v úmyslu

v_ejntns mmi & dat se jim poznati, nechtěl přece to učiniti
mak, leč si zaslouži tu milost pohostinstvim a lásko..

bližnímu.
29. Přinutili ho, t. ]. usilovn'mi prosbami naléhali

naň & tak ho pohnuli, aby s nimi 2 stal.
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ale oni přinutili ho řkouce: Zůstaň s námi, neb se
připozdivá a den se již nachylil. I vešel s nimi. 30.
A stalo se, když byl s nimi za stolem, vzav chléb
a požehnal jej a rozlamav ho dával jim. 31. Iotevi-cli !
se oči jejic a poznali ho; ale on zmizel od nich. 32. .'
I řekli vespolek: Zdaliž nehořelo v nás srdce naše
když k nám mluvil na cestě a vykládal nám Písma.gl
33. A vstavše v touž hodinu vrátili se do Jerusalema
a nalezli (tam) pohromadě jedenácte (apoštolů) i ty
kteří byli s imi, 34. ani raví: Pán vstal skutečně
a ukázal se t imonovi. ssl) vypravovali také oni, co
se stalo na cestě a kterak ho poznali v lámání chleba.

36. Zatím však co to mluvili. Ježíš stanul uprostřed
nich a řekl jim: Pokoj vám! Já jsem to, nebojte se.
37. Ale oni zděšeni & přestrašeni jsouce domnívali se,
že vidí ducha. 38. I řekl jim: Co se děsítc & roě
vstupují takové myšlenky na srdce vaše? 39. ízte
ruce mé i nohy mě, že já sám to jsem: dotykejte se
mne. a vizte, nebot duch nemá těla a kosti. jakož
vidíte, že já mám. 40. A pověděv to ukázal jim ruce
i nohy. 41. Když pak oni pro radost ještě nevěřili a
se divili, řekl jim: Máte-lí tu něco k jídlu?42.Ipodali
mu kus pečené ryby a plást medu. 4.3. A on pojedl
před nimi a vzav ostatky dal jim.

44. I řekl k nim: To jsou slova, která jsem mluvil
& vám byv ještě s váml, že se (totiž) musí naplniti

30. Nepodával jim chleba proměněného, svátostného, ný
brž chléb neproměněny, nesvátostný.

35. v lámání chleba, to jest dle způsobu, kterým
chléb požehnal a lámal 'im. Poznali ho totiž z toho, že vi
děli jej počínali si práv tak, jako vždycky činil, když se
svými uceníky stoloval, jednak však, a to předem, iz toho,
že Pán Ježiš, chtěje se dáti poznati, ne'en přestal vyšší

mocí svou působiti v jejich oči tak, \; ho nepoznali,nýbrž i zbystřil je, aby to poznali.
36—49. Srovn. Jan. 20, 19 -23.
37. Myslili, že to jest duch, poněvadž přišel dveřmi za—

vřenými.
43. Dle starších ruko isů řeckých a některých latinských

zni verš tento pouze ta'to: „I vml &jedl před nimi'.
44—49. Srovn. Mark. 16, 14—16. Děj tento stal se (alespoň

pravděpodobně) až v den Kristova nanebevstonpení.
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všecko, co psáno jest o mně v zákoně Mojžíšově a
v prorocích i žalmich. 45. Potom vyložil jim smysl.
aby rozuměli Písmům 46. a řekl jim: Tak jest psano,
(a tak bylo třeba), aby Kristus tr ěl a třetího dne“
vstal z mrtvých, 47. a. aby hlásáno ylo pokání a od
puštění hřichů pro jméno jeho mezi všemi národy,
počnouc od Jerusalema. 48. Vy pak jste svědky těch
věcí. 49. A já pošlu na vás toho, jehož Otec můj za
slíbíl, vy však zůstaňte v městě, dokavad nebudete
opatření mocí s výsostí.

50. A vyvedl je ven kBetanii a pozdvih rukou svých,
požehnal jim. 51. I stalo se, když jim žehnal, odloučil
se od nich &vznášel se do nebo. 52. A oni uklonivše
se navrátili se do Jerusalema s radostí velikou, 53. a.
byli stále ve chrámě chválícc & velebíce Boha.

___—***.—

0 evangeliu sv. Jana.

Spisovatclcm čtvrtého evangelia kanonického byl
milaček Páně, sv. Jan. Evantrelista; tento byl synem
rybáře Zcbedea a jeho manželky Salome, kteří, jak se
zda, měli své obydlí v Bctsaidě předjordanské při
vtoku Jordánu do jezera Genesarctského. Rodičejeho
nebyli nemajetni; neboť otec Zebedeus měl při svém
řemesle nájemníky či pomocníky (Mark. 1, 20), matka
pak patřila k ženám, které řísluhovaly Pánu Ježíši
ze svých statkův & nakoupiy vonných mastí, aby
pomazaly tělo Kristovo. Dle Níccfora měli též v Jeru

46. Sleva _ata k bylo třeba, scházejí v některých sta.
rých rukopisech řeckých i latinských.

4:7._to jest_,__aby bylo hlásáno mezi všemi národy, že lze
kazdemu (lontí ravy'm pokánim odpuštění hříchů pro jméno
či pro zasluhy cžíše Krista. '

49. toho, jeli ož Otec zaslibil, t. j. Duchasvatého;
doslovně bylo by: zaslíbení Otce mého, —moci s výsos ti.
t. j. dokavad nebudete obdařeni mocí a. silou, a vůuec dary
Ducha sv., abyste odložícc veškerou bojácnost, neohroženě
vydavah svědectví o mně.

60—53. Srovn. Mark. 16, 19—20; Skutk. apošt. 1, 9—12,
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salemě dům na Sioně. Lze proto právem souditi, že
se mu dostalo přiměřeného vzdělání, ač ne takového,
jakého bylo lze nabýti ve školách rabínských, nebo!
dle Skutkův apoštolských (4, 13) členové vcleradý
viděli v něm podobně jako i v Petrovi muže neuče
ného, to jest takového, který nebyl vzdělán ve školách
rabínských.

Zprvu pomáhal otci svému při řemesle zároveň se
starším bratrem svým Jakubem, který se nazývá Ve—
likým neb Větším. Když však Jan Křtitel za očal při—
pravovat lidi na Vykupitele, odešel kněmu o krajiny

jlordánské a stal se učenikem jeho (Jan 1, 35—37).am byl nepochybně svědkem křtu Kristova. Ale ne
zůstal dlouho 11Jana Křtitele, nýbrž přestoupil k Pánu
Ježíši. Když totiž Kristus Ježiš překonav okušení dá—
belskě vrátil se (as v únoru?) k Janu (í'titeli a ob
držev od něho svědectví, že jest Beránkem Božím,
který snímá hříchy světa, připojil se k němu i s Pe
trovým bratrem Ondřejem a zůstal nějaký čas (as do

počátku prosince) u něho. el s ním do Káný galiejské, kde bl svědkem prvniho zázraku jeho, &
provázel je' o tud do Kafarnaum, do Jerusalemaido
ostatního udska (Jan, 1, 29—3, 22). Když pak'Pán
Ježíš as v prosinci opouštěl Judsko a šel přes
Samařsko do Galileje (Jan, 4, 1—45)následoval ho také,
ale přišcd do Galileje, vrátil se s dovolením Kristovým
domů ke svému zaměstnání, podobně jako učinili
ostatní učeníci, které Pán Ježíš tou dobou měl. Ne
Uplýnulo však mnoho času, a již zase byl povolán od
Krista i se svým bratrem Jakubem; i zůstal potom
u něho již trvale & byl při volbě apoštolů vřaděn do
sboru apoštolského. Oddav se pak zcela Mistru svému,
byl také sám od něho milován a různě vyznamenáván.
Býlt zároveň s Petrem a bratrem svým Jakubem při—
puštěn, aby byl svědkem vzkříšení dcerý Jairov , pro
měnění Páně & smrtelného zápasu 'eho v zahra ě Get
semanské, s Petrem pak pověřen dkolem, aby připra
vili (poslední) večeři velikonoční. Při večeři té spočinul
na prsou Kristových a vyzvěděl na Kristu osobu zrád—
covu; doprovodiv pak božského Mistra svého do domu
Kaifášova i na Kalvarii, dostal od něho za matku Pannu
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Marii, kterou potom, byv svědkem smrti Kristovy, po
jal ihned k sobě a měl dle podání péči o ni až do
smrti její jako hodny syn o matku svou. Uslyšev od
Marie Magdaleny, že vzali Pána, běžel zároveň s Petrem
ke hrobu a spatřiv prostěradla položená & na zvlášt
ním místě svinutou roušku, kterou byli obvázali hlavu
Páně, uvěřil hned, že Pán Ježíš vstal z mrtvých. Když

pak u jezera Gencsaretskěho ukázal se Pán jemu i něterým jiným apoštolům, on první poznal jej.
Po sesláni Ducha svatého jevil vedle Petra činnost

zvláště usilovnou. Bylt s Petrem, když učinil první za
zrak, s ním v popředí kázal a ve vězení pro Krista
trpěl. s ním byl před veleradu postaven, 8 mm poslán
do Samaří, ab tam uděloval svátost biřmování. Svatýr
Pavel naz'vá je' proto slon em církve, podobně jako

Petra a J. uba ílalého. — ýchodištěm působeni jehobyl po delší dobu Jerusalem. Odtud činil apošto ské
cesty po Judsku a jiných místech palestinsk'ch. Kdy
vyšel z Palestiny do krajin jiných, není známo. ravda-li,
co praví Niceforus (H. E. II. 48), že Panna Maria zemřela
roku 48. v Jerusalemě, odešel odtud as brzy po 'ejí
smrtí. Jestli však Panna Maria odešla s ním do E esu
a v jeho okolí, v Pana ia Kapulí, zemřela, jak s menší

pravděpodobnosti tvrdi někteří jiní s hledem k viděníateřiny Emerichovy a ústnímu podání udržovaněmu
v okoli efesském, odešel z Palestiny nepochybně ještě
později, snad až při vypuknutí války židovské. Jisto
však jest, že v pozdějších letech svých usadil se v Efesu,
jakož svědčí skoro veškerá starobylost, zejména těž
Klement Alexandrijský. Polykrates, biskup efesský
v 2. polovici 2. stol., ano i sv. lreneus a sv. Polykar ,
'ehož se Ireneus dovolává. Ne řišel však sv. Jan 0

fesu dříve než asi vletech 7—70. Souditi to lze
z toho, že sv. Pavel nezmiňuje seo něm ani v listě
k Efesskym saném v r. 62 neb 68, ani v listech
k efesskěmu iskupu sv. Timotheovi, z nichž druhý
byl psán r. 67. V Efesu vykonával jako metro olita
vrchní správu nad křesťanskými obcemi maloasijs iými.
Nebylo _mu však dáno požívati tam klidu při jeho pů
sobností. B lí dle podání za pronásledování Domiliánova
dopraven o Říma a tam pro své svědectvím Kristu
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vržen do nádoby plné oleje vařicího se. Když však
neutrpěl žádného porušení na těle, byl oslán do vý
hnanství na holoskalý ostrov Patmos. Se vyhnanstVÍ
tom dostalo se mu zjevení budoucích osudů cirkve,
které napsal ve svém díle, zvaném Apokalý se či Zje
vení sv. Jana. Po smrti Domitiánově obdržel)zase svo
bodu; i vrátil se opět do Efesu a zůstal tam až do
své smrti, vykonávaje apoštolský úřad svůj. Napsav
tu evangelium a tři listý, zemřel, zachovav ustavičně
panictví, smrtí přirozenou jako stařec as 94letý za
prvních let císaře Trajána buď v ostedních letech prv
ního neb v prvních letech druhe 10 století.

Byl pak Jan povahyr ohnivé, s počátku i prudké, ale
plál vroucí láskou ke Kristu. Proto líorlil ostře“proti

magiřátelůma odpůrcům jeho, ano i oheň s nebe chtělje nou i s bratrem svým svolati na Samaritáný proto,
že odepřeli ohostinství Pánu Ježíši (Luk. 9, 54). Také
byl poněkud) ctižádostivým a chtěl, aby jemu a jeho
bratrovi dostalo se předních míst v Kristově království.
Avšak obcováním s Kristem Pánem a milosti Boží zmír—
nila a ulahodila se prudkost a horoucnost i ctižádost
jeho v bohumilou jemnost a něžnosti pokoru a v nej
čistší lásku k Bohu a k bližnímu. Nicméně jakousi
zmužilost a statečnost zachoval po celý život svůj. Vy
stupoval proto také potom s veškerou rozhodností proti
bludařům jakožto odpůrcům Kristovým a horlil pro
čest Boží a spásu duší. Uslýšev na př. jednou v lázních,
kde se chtěl koupati, že tam jest bludař Cerinthus, kterýž
popíral Kristovo božství, vykřiknul: „Utecme odtud,
aby se střecha nepobořila, nebot jest pod ní Cerinthus,
nepřítel pravdy.“ A v druhém listě svem vyzývá: „Při
chází-li kdo k vám a nepřináší-li toho (Kristova) učení,
nepřijimejte ho do domu aniž ho pozdravujte.“ Kterak
horlil pro spásu duší, svědčí dojímavá událost jedna
ještě z posledních let jeho působení v Malé Asii. Sv.
apoštol poznal totiž na cestách svých v Malé Asii mlá—
dence, který vynikal nejen ušlechtilosti tělesnou, n 'brž
i mnohými darý duševními. Toho u'al se a svěří jej
kterén'iusí biskupu, aby jej vychovai. Biskup vycho—
vával a poučoval jej pečlivě, až jej i pokřtil. Ale po—
tom polevil ve své bedlívostí, mýsle, že mu není třeba
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dalšího vedení. A tu mládenec upadnuv do špatne
společnosti dal se svésti a klesnul tak, že se stal vůd
cem loupežníků. Sv. Jan dověděv se o tom spěchal
do krajiny, kde se zdržovala tlupa loupežnická. Byv
tam chycen žádal, aby ho dovedli ke svému náčel—
níku. I vedli ho k němu. Náčelník pak zpozorovav,
že k němu někoho vedou, zastavil se. Jakmile však
poznal Jana. zastyděl se a dal se na útěk. A tu Jan,
nedbaje svého stáří, běžel za ním &volal: „Proč, synu,
ve zbroji utíkáš před starcem bezbranným? Smiluj se
nade mnou Ještě máš naději ve spásu. Já za tebe
počet vydám a, bude-li třeba, za tebe i umru“. Po
tčch slovech zastavil se náčelník. A Jan přišed k němu
objal ho a pohnul ku pravému pokání a neo ustil ho,
až on vrátiv se s ním do Efesu úplně se smíří s církví.

A jako sám byl prouiknut čistou láskou k bližnímu,
tak rozněcoval jí také v jiných; neboť byl přesvědčen,
že kdo opravdovou lásku chová k bližnímu, miluje
také Boha a zachovává jeho přikázání. Proto ještě
v pozdním věku svém, když 'iž nemoha choditi a řeči
k věřícím činiti, dávaje se onášeti do shromáždění
bohoslužebného, alespoň ta slova říkával: „Synáčkově
moji, milujte se vespolek“. A když s podivením tázali
se ho konečně, proč stále 'en ta slova opakuje k nim,
řekl: „Jest to přikázání doží, a kdo je zachovává,
dosti činí“.

Své evangelium začíná božstvím Ježíše Krista, o
vznášeje se tak hned na počátku k výšinám ne Je
ským, až k Bohu samému; pro tu příčinu zobrazují
jej se symbolem orla.

Napsalje v Efesu mezi rokem 85—96aneb
spíše ještě přesněji mezi r. 90—96,a to pro
křesťany maloasijské, nad nimižvedlvrchní
správu, pro křesťany to, kteří b lí většinou obrácení
z pohanství a ve víře již okroči i. B '1 k tomu po
hnut )rosbou křesťanůma ousijskych. terou mu řed
nesli s rze své biskupy a jeho dosud žijící a u nic ] pů
sobící spoluučeníky. Ti prosili ho, aby napsal evan
_gehum,jednak proto, že někteří bludaři ano
1Žldé šířili mezi nimi nepravé učení o Kristu
Pánu, popírajíce bud božství neb pravé člověčenství
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jeho,jednak proto, že si přáli, ab'v byly za
znamenány také ty věci ze života Páně, které
první tři evan elisté ominuli mlčením,
ač by dle ústního s ělení sv. ana s hledem k tehdej
ším poměrům maloasijským velice přispívaly k nábo
ženskému vzdělání věřících. Lze proto plným právem
říci, že toto řání a tužba malo-asijských křesťanů a
ony bludy by y další, ale pouze nepřímou pohnutkou
k sepsání evangelia tohoto.

Učelem, jehož spisem chtěl dociliti, bylo: s hledem
k různým názorům ne ravým, které se o Vyku iteli
šířily, utvrdití ve svýcí čtenářích víru, že ten ežiš,
který v Judsku i v Galilei delší dobu učil, zázraky
činil a byv pod římským vladařem, Pentiem Pilátem,
ukřižován, třetího dne z mrtvých vstal, jest zaslíbcný
Vykupitel a jako takový nejen pravý člověk, nýbrž
i pravý Bůh (srovn. Jan. 20, 31). K tomuto účelu čelí
celým spisem svým. Hned na počátku jedná o božstyí
Kristově, ukazuje, že od věčnosti bylo Slovo jakožto
osoba od Boha Otce rozdílná, ale s ním soupodstatná,
& ta že jsouc jednorozeným Synem Božím se vtělila,
aby nás vykoupila, on pak že sám viděl ji i slávu její.
Na to vyličuje. kterak vtělený ten Syn Boží vždy více
projevoval božskou velebnost a slávu svou; proto ne—
jen liči zázraky, kterými Pán Ježíš ukazuje božskou
svoji moc, nýbrž, a to po výtce, podává též řečíjeho,
kterými nazýval Boha Utcem sv' a řičital si božské
vlastnosti, božskou podstatu a ožske působeni. Zá
roveň vyt'fká o něm, že jest plný milosti & pravdy,
že miluje tce &jest od něho milován, že virav něho
vede k životu věčnému, &ještě na konci evangelia ř1_
pomíná, že ty věci psány jsou, aby čtenáři v ěřlll,
že Ježíš jest Kristus, Syn Boží.

Svého jména neudává sice evangelista tento, po
dobně jako ani žádn' jiný, dosti však se prozrazuje
tím, že nejen se či k očitým svědkům života_Kr17
stova (1, 14; 19, 35) a k těm, kteří s ním byli při
poslední večeři, nýbrž i nazývá_se učemkem, jehož
miloval Pán, a praví, že při večeři té spočmul na prsou

Ježíšových (21, 20. 24); nebot jednak pří'posledm večeři byli s Pánem Ježíšem toli'o apoštole, jednak ve
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škeré podání starobylé dosvědčuje, že to byl apoštol
Jan, jenž při poslední večeři spočinul na prsou Kri
stových. Výslovně jmenuje ho spisovatelem evangelia

mimo jiné Theofil Anliochijský lékolem r. 170), Klement Alexandrijský, Origenes. ěkteré narážky na
jeho evangelium a citáty či výroky z něho více méně
volné sbledávaji se již ve spisech sv. Otcův apoštol

ských, zvláště u Janova žáka sv. Ignáce, jakož iu sv.ustina.

Sveti evangelium ležiše Krista podle sepsání sv. lana.“

KAPITOLA 1.

O božství & člověčenstvi Kristově, v. 1—18.

1. Na počátku bylo Slovo, a Slovo bylo u Boha
& Bohem bylo Slovo. 2. To bylo na počátku 11Boha.

') V evangeliu tomto lze rozeznávati mimo úvod (1, 1—18
& závěrek (21, 24—25)dvě hlavní části, z nichž první saha
od 1, 19—12, 54; druhů od 13, 1—21, 23.

V úvod č (1, 1—18)poučuje o božském Slově či Loga,
jimž rozumí Syna Božího, druhou osobu božskou; ukazu'e
totiž na jeho poměr k Bohu Otci a k světu vůbec a k li 
stvu zvlášť a tak nejen klade včroučný základ k celému
Spisu svému, n brž i udava hlediště, s něhož patří na
hlavní osobu své 10 vypravování. -- Sve učení o Slově
čerpalze zjevení, ato od Ježíše Krista, jehožbyl
učenikem. Jakýsi poaklad pro ně (pro své učení o něm)
měl však též ve zjevení starozákonnim, a to v oněch mi
stech, kde se mluví o Moud rosti Bo ží, jako 0 osobě
(na př. Moudr. 7, 21—30; 8, 3; 9, 9; Přísl. 8, 23—81) neb
o andelu Hospodinově, jenž nade všecky anděly vyniká,
jménem Božím mluví &.poctu božskou sobě přičítá. (na př.
2. Mojž. 23, 20—21; 3, 2. Srovn. s 3, 4). Zcela chybně proto
a nesprávně soudili rozumáři (racionalisté), že sv. Jan pře
jal ueeni své o Slovč z filosofie Platonovy neb Filonovy neb
od gnostiků; vždyť od nich ani nemohl je přejmouti, po
něvadž ho u nich nikdy nebylo; jestiť učení Janovo o Slově
docela jiné než b 10 učení řečených filosofův a bludařův.
Ani jmena Slovo ( gos) nepřejal od nich, nýbrž bud také
ze Zjevení (srovn. Apokal. 19, 18) aneb z podání židovskeho
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3. Všecky věci povstaly skrze ně, a bez něho nepo
vstalo nic (z toho), co učiněno jest. 4. V něm byl život,
aZivot bylsvětlem lidí, 5. a Světlo ve tmě sviti, a tma
ho nepojala. 6. Vystoupil pak jeden člověk, byv po
slán od Boha, jméno jeho bylo Jan; 7. ten přišel na
svědectví, aby vydal svědectví o Světle, by všickni

IZ Targumu), ve kterém ona Moudrost ano i Hospodin sám
nazývá se někdy Memra, t. j. Slovo (a to as s hledem
k žalm. 32, 6. & Moudr. 18, 15). Užil pak jména toho
() Synu Božím nejspíše proto, poněvadž je pokládal za
nejpřihodnčjší k označení druhe božské osoby jakožto té,
skrze niž Bůh Otec se zjevuje, a poněvadž v té době kdy
psal své evanvelium, někteří bludaři označovali jím ja 'ousí
bytost pouze domnělou, která pry povstala v'ronem 2 by
tosti božské a utvořila svět z hmoty věčně. C tělť ukázati,
že nikd nebylo takového Slova či Loga, o jakém mluvili
oni blu aři, ale že bylo a jest Slovo takové, o jakem mluvísam.

1—2.Udává poměr Slova k Bohu Otci, uče, že
Slovo trvá. od věčnosti jako osoba od Boha Otce odlišní
(bylo u Boha) a s ním soupodstatna (Bohem bylo Slovo).
Slova na počátku znamenají bud tolik co od věčnosti
aneb tolik co na počátku tvorby světově. Ovšemi ři
tomto druhém vvkladě zůstáva smysl týž; neboť dle ně lO
bylo Slovo již tehdy, když počala se tvorba světová, t. j. bylo
od věčnosu.

3—4.Udava poměrSlova ke světu vůbec a k člo
v ěku zvlášť, poučuje, že Slovo bylo a jest Stvořitelein
i Zachovatelem světa vůbec a s v étle m lidí či zdrojem

pravdy a ctnosti a z nich pocházejícího blaha lídskeho.' něm byl život, t. j. ono Slovo jest zdrojem a udržo
vatelem veškerého života, fysického i duševního, přiroze
ného i nadpřirozeného.

&.tma, t. j. lidstvo padlé po prvním hříchu. Smysl jest:
Takovým světlem zůstalo Slovo ! tehdy, když lidstvo pro
hřešivši se upadlo v temnotu bludův a nepravosti a z toho
pocházející bídy. Svitilo člověku světlem řirozeného zakona
mravního, vštipeneho do srdce každého č ověka, svítilo važ
nosti některých lilosnl'ův a zvláště zjevením nadpřirozeným,
daným ve Starém Zákoně, tak že i před Kristem lidé mohli
dojíti blaha stavu svemu přiměřeného.Ale tma ho nepo
jala, t. j. lidé po většině nepřijali podávaného světla pravdy,
ani se jí neřidnli, & proto klesali vždy hlouběji do bluduv
a nepravostí.

6—8. t. j. ačkoli však lide po většině nepřijali světla toho,
Slovo ono nezůstalo přece neosvědčeno. Svědčiliťo něm pro.
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uvěřilí skrze něho. 8. On nebyl Světlem, n'brž aby
svědectví vydal o Světle. 9. Bylo však Svět 0 pravě,
kteréž osvěcuje každého člověka přicházejícího na tento
svět. 10. Na světě bylo, a svět povstal skrze ně, ale
svět ho nepoznal. 11. Do vlastního přišel, a svoji ho.
nepřijali. 12. Kolikokolí však jej přijali, dal jim moc
státi se ditknmi Božími, těm (totiž), kteří věří ve jméno
jeho, 13. kteří se zrodili nikoli z krve, ani z vůle tělu,
ani z vůle muže, nýbrž z Boha. 14. A Slovo tělem.

roci svými )ředpovědmí a zejména sv. Jan Křtitel, největší
to z prorokh, jenž vystoupív o vůli Boží veřejně, ukázal
prstem na Slovo vtělené, na .ežíše Krista, a vydal o něm
svědectví, že to jest zaslíbeuy Vykupítel (Beránek Boží,
jenž snímá hříchy světa) a Syn Boží (1, 29—84:.

:). Jana jmenuje zvláště jednak as pro jeho přednost řed
ostatními proroky, jednak s hledem k těm, kteří 'ej mě iza.
Vyknpitele. Proto s důrazem vytýká., že ne Jan (Křtitel), nýbrž
Slovo bylo oním světlem lidstva, o němž mluvil a 'ež osvě—
cuje každého člověka . .., t. j. každému lověkuna.
světě dává tolik milosti, kolik stačí, aby mohl by'tí spasen,
kdyby ji použil.

10. Smysl jest: Ono Slovo mohlo každého člověka osvěco
vatí, nebot na sv ě tě b 10, a to již před svým vtělením,
totiž jako Stvořitel a Zachovatel všehomíra, ježto skrze ně
nejen všecko povstalo, nýbrž se izachováva a spravuje.
I mohl tedy svět, t. j. lide oznati Slovo to i světlo pravdy
jím projevovauó; ale (s bo estí praví evangelista) svět ho
nepoznal a. neuznal, ovšem nikoli bez viny své.

11. Do vlastního, t. '. do národa israelského, který se
v Pismě sv. nazývá mnoledyvlas t nictvím Božím. Dot
národa toho přišlo Slovo to způsobem zvláštním (jako Boho
člověk), a přece ani od něho až na jiste výjimky nebylo pří
jato. Byla tedy větší vína národa toho než ostatních.

12—13. Smysl jest: Někteří však přijali jej přece, uvěřívše

v něho jakožto ve Spasitele světa. A všem těm, kteří at“ ze—židův a z pohanů jej věrou přijali, t. j. všem, kteří byvše
na křtu sv. znovuzrození stali se již dítkami Božími, dal
moc či sílu, aby v tomto dětinství či synovství Božím vždy
více se zdokonalovali, a se v něm idovršili, tak totiž, že by
' milostí Boží konali skutky pro nebe záslužné a s Bohem
vždy úžeji se spojovali včrou a láskou, až by s ním v nebi
vešli ve spojení věčně, na vysost oblažujicí.

14. Udává, jakým způsobem Slovo přišlo do vlastního,
tak totiž, že se vtělilo a jako Bohoělověkviditelně mezi židy'
působilo. — Tělem učiněno jest, t. j. vtělilo se či vzalo—



učiněno jest, &přebývala mezi námi, a viděli
jsme slávu jeho, slávu to jako jednorozeného od Otce,
plného milosti &pravdy. 15. Jan vydal svědectví o něm
& volal řka.: „'10 byl ten, o němž jsem ravil: Ten,
jenž přijde po mně, přede mnou jest, negot byl prve
než já.“ 16. A z plnosti jeho mv všickni jsme obdrželi.
& to milost jednu za druhou; 17. nebo! Zákon byl dán
skrze Mojžíše, milost (však) &pravda přišla skrze Ježíše
Krista, 18. Boha nikdo nikdy neviděl; jednorozem;r Syn,
jenž jest v lůně Otcově, ten (to) zjevil.

na sebe přirozenost lidskou, tak že potom vjeho osobě, v jedné
totiž a to druhé osobě božské bylo spojeno božství i člově
čenství. Viděli jsme slávu jeho, t. j. já. .evangelísta) &
ostatní apoštolé (a mnozí jiní) viděli jsme tu velebuost jeho
bOŽakOU,kterou on i slovy i skutky svými dával na djevo,velehnost to, které. jest vlastni jednorozenéínu, soupo stat
nemu Synu Božímu.

15. Na potvrzení toho, co sv. evangelista. pověděl o veleb
ností vtěleného Slova., uvádí svědectví, které o věčnosti &tím
i o božství jeho vydal Jan Křtitel, ode všech za proroka uzná
vaný. Vydal je nejspíše tehdy, když Pán Ježiš byv od něho
pokřtěn odešel, pravě: (tento muž, jenž právě odešel) to byl
ten, o němž jsem vám dřívejiž pravil: Ten, jenž
pří jde po mně konati veřejny úřad svůj, moci a veleb
nosti přede mnou jest a bude těž větší moc a velehnost
projevovat, a on bude moci to činiti, neboť byl prve než
ja, t. j. byl a jest od věčnosti.

16. Ke svědectví Jana. Křtitele sv. evangelista připojuje
svědectví ze zkušenosti vlastní a. jiných křesťanů, tvrdě, ze
on i jiní přijali hojnost milosti z plnosti či nesmírného bohat—
ství milosti a. pravdy Vykupitelovy.

17. Srovnávaje Zakon Starýr se vším jeho zřízením) se Zá—
konem Novým, jejž se vším jeho zřízením nazývá milosti
a pravdou, ukaZUje na nutnost přijmouti milost podavanou
skrze vtělené Slovo či skrze Krista Ježíše. Jest to nutno, po—
něvadž veškerá. milost, i ta., které se komu dostalo v Zákoně
Starém, přicházela a. přichází skrze Krista, a nikoli zřízením
stnrozákonným, jež síce budilo vědomi viny & tužbu po Vy—
kupítelí, ale milost samo o sobě nepůsobilo.

18. Slovy těmi chce nejspíše povědětí, že také ty ravdy,
které byl právě vyložil, čerpal ze zjevení vtěleného S ova Je
žíše Krista, jenž jakožto soupodstatný Syn Boží s Otcem v by

tečnělmjest spojení a proto jedině pravdy ty zjeviti mohl azjeví .
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Jan Křtitel svědčí o Vykupjteli a ukazuje na něj, 1, 19 843)
19. A toto 'est svědectví Janovo, když židé z Jeru

salema poslali k němu kněze a levity. aby se ho otá
zali: Ty kdo jsi? 20. I vyznal & nezapřel, a vyznal:
Já nejsem Kristus. 21. I otázali se ho: Co tedy? Eliáš

jsi ty? A řekl: Nejsem. Prorok jsi ty? A odpověděl:'e. 22. Tedy řekli jemu: Kdo jsi? a! odpověď (láme
těm. kteří nás poslali. Co praviš sám o sobě? 23. Pravil:
Já jsem hlas volajícího na poušti: „Spravte cestu
Páně“, jakož pověděl prorok Isaiáš. 24. A ti, kteří byh

osláni, z fariseů byli. 25. Iotázali se ho a řekli jemu:
roč tedy kí'tíš. nejsi-li ani Kristus, ani Eliáš, ani pro

rok? 26. Jan odpověděl jim řka: Já křtim vodou, ale
uprostřed vás stoji, jehož vv neznáte, 27. (jest to ten),

') V částí první (1, 19—12,50—evangelista vyličuje,
kterak Pán Ježiš Vykupitelskou a božskou důstojnost svou
projevoval za veřejného života svého, a kterak při tom u jed
něch došel víry, u jiných narazil na nevěru. Ciní to ve 8 pod
dílech. V poddile prvnim (1, 19—4,54) vypravuje, kterak
lidé dobré vůle uznali Ježíše jako Vykupítele, ač ne všickni
včrou rozhodnou a plnou. . _

19. Zid e t. j. velerada židovská. Užívat sv. Jan slova žíde
(,IUUČCIZOL)častěji o členech velerady. Tázali se, kdo jest,
v úmyslu zvěděti, neni-li snad Kristem či Vyknpitelem. _

21. Prorok jsi ty. Jak patrno ze členu v textě řeckem,
xnyslilina nč'akého proroka určitého, předního sice, ale men

šího, než by Eliáš, a to nejspíše na toho, kterého dle nepravého výk adu některých židů předpověděl Mojžíš v 5. Mojž.
18, 25 slovy: „Proroka z národu tvého &z bratři tvých vzbudí
tobě Hospodin; toho poslouchejte.“ Slovy těmi předpověděl
siee Vykupitele (Srovn. Skut. 3, 22 a 7, 371; ale někteří čimh
rozdíl mezi Vykupitelem a oním prorokem od Mojžjše před
puveděným (Jan. 7, 40. 41), a k těm patřili as take oni po
slanci z Jemsalema. __

23. Prohlásil se tak za V kupitelova předchůdce od Isaíaše

30,153)3předpověděného. 'rovn. Mat. 8, 3; Mark. 1, 8;u . , 4
25. Myslili totiž na jistý křest či očišťování zvláštní, jež

dle proroctví mělo se statí v době messianskě a 'ež po na
hlede fariseů neměl vykonávatí nikdo, leč jen rístus neb
Eliáš neb onen prorok určitý, nejmenovaný.

20—27.Smysl jest: Můj křest není ten, o němž proroko
vali proroci, nýbrž pouze obřad vnější, který toliko nazna

Nový Zákon. ]. 22
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jenž po mně příjíti má, (jenžopředemnou jest), jemuž
nejsem hoden rozvázati řeménky u obuvi jeho. ——

it?.ťílotn se stalo v Betanii za Jordánem, kdežto Janr 1 .

29. Druhého dne Jan uzřel Ježíše, au jde k němu;
i řekl: Ejhle Beránek Boží, který snímá hříchy světa.
30. To jest ten, o němž jsem pravil: „Po mně příjde
muž, jenž přede mnou jest, neboť byl prve než já.“

31. A jádjsem ho neznal, ale aby uveden byl v známost v li u israelském, proto jsem i'išel já. křtít vodou.
32. A svědectví vydal Jan řka: Ví ěl jsem Ducha jako
holubicí sestupovati s nebe, a zůstal na něm. 83. A já
jsem ho neznal, ale ten, jenž mě poslal křtít vodou,

čuje očištění vnitřní & budě mysl kající připravuje na. Vy—
kupitele. Udělu'e ted ' křest nekonam nic nezakonného, spíše
jakožto předclu dce \rykupitelův mámprávo i povinnost při
sluhovatí jim, a to tím spíše, poněvadž Vykupítel již přišel,
jehož však neznáte, ač jest již mezi lidem. (Viz též Mat.
3, 11—12. pozn)

29. Pán Ježiš přicházel nepochybně z pouště, kde se byl
postit a pokušení překonal.Beránkem nazval Pána Ježíse
jakožto obět smírnou za hříchylidstva; & Beránkem
Božím nazval jej s hledem k tomu, že (dle daných pro
roctvi) Bůh sám jej k tomu poslal na svět, aby za hříchy
lidstva dosti učinil.

nu. Srovn 1, 15.
31.Já. jsem ho neznal tehdy totiž, kdyžjsem ohlašoval,

že Vykupítel již přijde. Ačkoli totiž byl příbuzný s Kristem
podle jeho člověčeuství, přece neznal ho osobně do té
doby. dokud k němu Pán Ježíš nepřišel, aby se dal od něho
pokřtít Trávilť od svého mládí na poušti (Luk. 1, 80) a ne
sešel se proto s Ježíšem, jenž soukromý život trávil v Na
zaretě. Stalo se to zajisté řízením Božím, aby se nemohlo
svědectví Janovo seslahovati tvrzením, že se spolu domluvili.
Ačkoli však ho neznal osobně, přece nejen věděl, že Vy
kupitel tu již jest, nýbrž i, že sám jest jeho předchůdcem
& k tomu povolán, aby na něj připravoval & ho v známost
uvedl svý m křte m, t. j. veškerou působnosti svou veřejnou,
která vrcholila v udělování křtu pokání.

32-414. Zmiňuje se o zjevu mimořádném, který se stal při
křtu Páně a z něhož každý mohl poznati, že Ježíš není
obvčejným člověkem. Ujíštěui „Nad kým uvidíš Ducha. atd."l
dal Bůh Janovi nejSpíše tehdy, když, ho vyzval, aby zapo
čal úřad svůj (Luk. 3, 2). Vnitřním vuukuutím poučen po
znal Krista (Ježíše jako Vykupítele) hned, jak k němu při
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ten mi řekl: „Nad kým uvidíš Ducha sestupovati a na
něm zůstávatí, ten jest to, jenž křtí Duchem svatým.“

%4.A já uviděl a vydal svědectví, že tento jest Synoží.
Prvni učenici Páně, v. 85—51.

35. Druhého dne Jan stál (tam) opět a dva učeníci
jeho (s nim). 86. A spatřiv Ježíše, an jde mimo, řekl:
Ejhle Beránek Boží. 37. l uslyšeli ho ti dva učenici
pravili (to) a šli za Ježíšem. 38. Ježiš pak obrativ se
& uzřev je za sebou jíti, řekl jim: Co hledáte?
A oni řekli jemu: Rabbí (to jest v překladě: Mistí'e), kde
býdlíš? 39. Di jim: Pojdte a vizte. Šli tedy u uzí'eli, kde
bydlí; a zůstali u něho ten den. Bylo kolem desíti hodin.

40. Jedním pak z těch dvou, kteří to lýšeli od Jana
a ho následovali, _býl Ondřej, bratr imona Petra.
41. Ten našel nejprve bratra svého imona a řekl

jemu: Nalezli jsme Messiáše (go jest v překladě „Kristus“, Pomazaný). 42. I přive ho k Ježíšovi. A Ježíš
polilcděv naň řekl: Ty jsi Šimon, syn Janův; tý budeš
slouti Kéfas (to jest v překladě „Petr“, Skála).

43. Druhého dne chtěl ode'íti do Galileje & nalezl
Filipa. I řekl 'emu Ježiš: Poj za mnou. 44. Byl ak
Filip z Betsaí ý, města to Ondřejova a Petra. 45. Pilip
nalezl Natanaele a řekljemu: Nalezli jsme toho, o němž
psal Mo'žíš v Zákoně a proroci' jest to Ježiš, syn Jo
sefa z azareta. 46. I řekl mu atanael: Z Nazareta—li

šel na poušť “&ehtěl' býti pokřtěn. Proto zdráhal se a po
čátku ho pokřtít (Mat. 3, 14). V znáni tom byl však utvrzen,
když pokřtiv Ježíše uviděl Duo a sv. v podobě holubice se
stu ovati na něj, a hned také vydal svědectví, že On jest
Vy upítel, Syn Boží.

37—39. Chtěli zvěděti, kde b dlí, aby ve vhodnou chvili
k němu říšlí a s ním promluví i.

40. By o kolem deseti hodín, t. j. kolem 4 hodin od
poledne podle našeho počítáni. Z hovoru s nim nabyli tak
pevneho přesvědčeni, že Ježíš jest zaslíbeným Výkupítelem,
že nechavše dosavadního mistra svého Jana, přídrželi se
Ježíše a s radostí zvěstovali jiným, že nalezli Krista či Vy
kupítele (v. 42.). '

46. Býlť Nazaret městem malým, o němž v Starém Zá
koně nečiní se nikde zminka, a jak se zdá, obyvatele jeho
nepožívali dobré pověstí.
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může býti něco dobrého? Di mu Filip: Pojď & viz.
47. Ježíš viděl Natanaele, an jde k němu; i řekl o něm:
Aj pravý ísraelita, v němž není lsti. 48. Di mu Na
tanael: Odkud mě znáš? Odpověděl Ježiš a řekl 'emu:
Prve nežli tě Filip zavolal, když jsi byl pod iikem,
viděl jsem tebe. 49. Odpověděl mu Natanael a řekl:
Mistře, ty jsi Syn Boží, ty jsi král israelský. 50. Od
pověděl Ježíš a řekl jemu: Protože jsem řekl: „Viděl
jsem tě pod fikem“, věříš; větši věci uvidíš nad tyto.
51. A řekl jemu: Amen, amen pravím vám: Uvidíte
nebe otevřené & anděly Boží vystupovati &sestupovati
na Syna člověka.

KAPITOLA 2.

První zázrak Páně, v. 1—11.

1. A třetího dne byla svatba v Káně galilejské, a
byla tam matka Ježíšova. 2. Byl pak pozván na svatbu
také Ježíš a učenicí jeho. 3. A když se nedostávalo

47. pravý israel i ta, t. j. pravý potomekpraotceJa
koba, jemuž Bůh sám dal jméno Israel, a jenž po svém
návratu od Lábana byl vzorem poctivosti &.bezelstnosti.

49. Natanael byl si vědom, že pod fíkem neviděl ho ni
kdo; proto z odpovědi Kristo soudil v jeho vyšší vědouc
nost a uvěřil, že jest Vykupite . Synem Božím nazval Ježíše

ouze ve smyslu nevlastním, pokud totiž měl jej za poslance
ožího zvláště omílostněného; neboť ku poznání, že Ježíš

Ěst soupodstatný Syn Boží, přišli teprve později (Srovn.at. 16, 16—18).
51. Narážeje tak na vidění, jehož dostalo se Jakoboví,

když utíkal před svým bratrem: řekl tím: „Jako druhdy
Jakob viděl nebesa otevřená. a anděly vystupující“ &.sestu
pujíci po žebříku spojujícím zemí s nebem, tak i apoštoíé
seznají kterak jest obnoveno spojení mezi nebem a. zenu,
& ktera ze'měna Ježíš Kristus jest v stálém &bytečném ob
cování s ne em a skrze něho přístup do nebe lidem otevřen.'

2, 1. Panna. Maria byla ozvána za'isté proto, že byla při
buzná s ženichem neb nev stou. Sv. osel“byl tehdy pravdě—
podobně již mrtev.

3. B 1! příchod Kristův a jeho pěti učeníků neočekávaný,
& nehyio opatřeno vina. více, než kolik myslili, že stačí pro
hosty dříve pozvané. Docházela proto zásoba dříve, než se
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vina, matka Ježíšova řekla k němu: Nemají vína..
4. I řekl jí Ježiš: Co mně & tobě ženo? Ještě ne i'išla
hodina má. 5. Dí matka jeho služebníkům: okoli
vám řekne, učiňte. 6. Bylo pak tam postaveno podle
očišťovánížidovského šest kamenných stoudví, z nichž
každá brala do sebe míry dvě neb tří. 7. Di jim Ježíš:
Naplňte stoudve vodou. I naplnili je až do vrchu.
8. A Ježiš řekl jim: Nyni nalijte a neste správci svatby.
I nesli.l9. Když pak správce svatby okusil vody vínem
učiněné a nevěděl, odkud jest, ——služebníci však,
kteří vážili vodu, to věděli, — správce svatby zavolal
ženicha a řekl jemu: 10. Každý člověk dáva nejprve
dobré víno, a když se podnapili, tehdy (to, které jest)
špatnějši: ty však zachoval jsi dobré víno až dosavadJ
11. Tím učinil Ježiš počátek divů v Káně galilejské
a zjevil slávu svou; i uvěřili v něho učeníci jeho.

Pán Ježíš zjevuje svou moc2vyčištěnímchrámu &zázrakyfV. 1 —25

12. Potom odebral se do Kafarnaum, On i matka
jeho a bratři jeho a učeníci jeho, &pobyli tam nemnoho

hostina ukončila. —-Slovy n e m aji vín a vyjádřila Panna
Maria prosbu plnou důvěry, aby pomohl.

4. Co m n č &tobě, ženo? Slovy těmi nedal najevo
žádné nešetrnosti k matce své; nebot výraz žena znamenal
druhdy také tolik, co paní, a užívalo se ho, ikdyž se oslo

voxalěv osoby velmi vznešené. Ani nezamítnul její prosby.Vždy brzy na to pomohl. Ale způsobem mluvě aramejské
vlastnim naznačil, že Panna Maria činí naň svou prosbou
nátlak, ale nátlak svatý a jemu mily, jehož kdyby nebyla.
učinila, nyní ještě zázraku že by neučinil; ale pro přímluvu
její že pomůže, ajiž nyni, jen co bude příhodnýrčas, objeví
divotvornou moc svou. Panna Maria porozuměla mu a proto
vyzvala služebník , by učinili, cokoli jím řekne.
_6.Podle očišťování židovského. Židétotižmyli

81 ruce před jidlem i po jídle, a mnohdy i mezi jídlem.
Viz Mark. 7, 3—4. -—Jedna míra (zvaná bath) obsahovala

dle jedněch 20, dle jínÉch 36—40litrů. Každá stoudev mělatedy as 40—60 litrů ne 76—114 litrů.
7-8. Nenalil vod sám ani nevelel tak činiti učenikům,

aby ho nikdo nemohl podezřívati z podvodu.
11. uvěřili v něho, t. j. byli utvrzeni v té víře, kterou

byli již dříve pojali v něho.
12. a bratři jeho, t. j. příbuzní jeho.
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dní. 13. A byl blízko velikonoce židovské; i odešel
Ježiš do Jerusa ema 14. & nalezl v chrámě prodavače
volů a ovcí i holubův a enězoměnce. ani seděli.
15. I udělal z provázků (ja o) bič a vyhnal všecky
z chrámu, ovce a volv, a penězomčncům' rozsypal

enize & stoly převrátil; 16. a těm, kteří prodávali
lioluby, řekl: Odneste to odtud a nečiňte domu Otce
mého domem kupeckým. 17. I rozpomenuli se učeníci.
jeho, že jest psáno: Horlívost domu mého stravuje
mě. 18. Židé proto ujali se slova a řekli jemu: Které

znamení ukazuješ nam Sro to), že ty věci činíš?19. Ježíš od ověděl a ře jim: Zbořte chrám ento.
& ve třech nech jej vzděláni. 20. Tu řekli židé: tyři
cet &šest roků stavěn byl chrám tento, a ty jej vzděláš
ve třech dnech? 21. On však mluvil o chrámu těla
svého. 22. Když tedy vstal z mrtvých, rozpomenuli se

13. První to velikonoce za veřejného života Kristova.
14—16.Toto vyčištění chrámu jest odlišné od toho, o němž

vypravuje Mat. 21, 12—18—Mark. 11, 15—17; Luk. 19, 45—46.
17. Viděliť, že se na Řánu Ježíši vyplňuje to, co David

byl uvedenými slovy předpověděl ve smyslu předobrazném
o Vykupiteli. Jimi totiž stěžoval si David, že trpí proná
sledování pro svou horlivost pro čest a chválu Boží, a před
obrazíl zároveň, že také Vykupitel bude horliti pro čestt
a chválu Boží a trpětí proto nepřátelství & pronásledováni.

18.Židé, t.j.členove velerady.Které zn am ení, t.j.
kterým zázrakem prokážeš se, že máš moc a právo věci ty
činiti (vyháněti totiž prodavače odtud přes to, že my jsme

jim dali svolení zde prodávati).19. Pán Ježíš nevy iověl přání jejich. Neboť jednak svěd
číla o božském poslaní jeho již ta vážnost, s kterou byl vy
stoupil ve chrámě, jednak znaje srdce jejich věděl, že by
neuvěřili, ani kdyby zázrak učinil. Slíbil však, že dá jim
v budoucnosti znamení, a to na výsost důležité a přesvědčivé,
zázrak totiž svého : mrtvých vstání.— Zbořte . ., t. j. vy
mě us rtite sice, ale já ve třech dnech vstanu z mrtvých.

20. idé myslili, že mluví o skutečném chrámě jerusalem—
ském, který bvl vystavěn sice po zajeti bibylonském, ale
nyní již 46 roků s velikým nákladem obnovován; i řekli

RI'OtOs tváří nevěřící a s posměchem: Čtyřiceti a šest atd.'a to nechali ho, ale jakesi zaujetí proti němu zůstalo již
v srdci jejích.

22. Ani učeníci Páně nesrozumělí tehd eště onomu vý—
roku Kristovu, ano zapomenutí naň; ale k yz Pán Ježíš vstal
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učenici jeho, že to pověděl; i uvěřili Písmu & slovu,
kteréž byl Ježiš řekl.

23. Když pak byl v Jerusalemě o velikonocích v den
sváteční, mnozí uvěřili ve jméno jeho, vidouce divy
jeho, které činil. 24. Ježíš sám však nesvěřoval se jim,
poněvadž je znal všecky 25. & poněvadž neměl zapo
třebí. aby kdo vydal (mu) svědectví o člověku; nebo!
sám věděl, co jest v člověku.

KAPITOLA 3.

Rozmluva s Nikodémem, v. 1—21.

1. Byl pak jeden člověk z farlseů, jménem Nikodém.
náčelník to židovský. 2. Ten přišel k Ježíšovi v noci
a řekl jemu: Mistře, víme, že jsi od Boha vyšel jako
učitel; nebot nikdo nemůže činiti těch divů, kteréž ty
ěiniš, není-li Bůh s ním. 3. Ježíš odpověděl a řekl

z mrtv ch, rozpomenuli se naň a. uvěřili tím pevněji . . .
řesvě čivše se, že iv Starém Zákoně bylo předpověděno
ristovo vzkříšení i že pravda byla, co Ježíš o svem vzkří

šení židům pověděl.
23—26. 0 svátcích učinil Pán Ježíš různé zázraky. Pro

ty uvěřili mnozí ve jm éno jeho, t. lj. v něho jako Vykupitele, ale nikoli dokonale, nvbrž neúp ně &nedesti pevně.
Proto Pán Ježiš n esvě řil se jim, t. j. neobcovals nimi
tak důvěrně jako se svým učeníkv, nebot znal všecky, í smý
Šleni jejich.

3,1-L—2.Náčelník židovský t. j. člen velerady. Také
někteří členové veleradv pojali jakousi víru v Ježíše Krista.
Zejména Nikodém, pozoruje zázraky jeho, uznával, že jest
poslancem Božím, a srovnávzi'e jednání jeho 3 proroctvimi,
tušil, že jest zaslíbeným \'yi'mpitelem, Ale neměl o tom
jistoty; tím méně znal, že Ježíš jest Synem Božím. Chtěje

tedy zjednati si íjistotu, šel k němu, ale nikoli ve dne, .nebot ostýchal se idí, zejména těch členů velerady, kteří se
zaujali proti Ježíšovi), nýbrž v noci.

8. Nikodém chtěl se na to nejspíše tázati Ježíše, zdajest

Vykupitelem, který by obnovil říši Davidovu, u které jsoupodmínky, ab kdo mo il vstoupili do království messiánského.
Ale Pán Ježí chtěje ukázati vševědoucuost svou předešel
ho pravě: Nenarodí-li se kdo atd. Míuíl tím znovuzrození
duchovní, které se děje na křtu sv. (po případě křtem krve
neb křtem žádosti; a jest nutnou podmínkou, aby kdo stal
se údem církve & dědicem blaha věčného.
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jemu: Amen, amen pravím tobě: Nenarodí—lise kdo
znova, nemůže viděti království Božího. 4. Di jemu
Nikodém: Kterak může člověk se naroditi jsa stí ?
Může-tíž po druhé vejiti v život matky své a se (op?t)
naroditi? 5. Ježiš odpověděl: Amen, amen ravim tobě:
Nenarodí-li se kdo znova z' vody a Ducna (svaté-ho),
nemůže vejíti do království Božího. 6. Co se narodilo
z těla, tělo jest, a co se narodilo z Ducha, duch jest.
7. Nediv se, že 'sem ti řekl: Musíte se znova narodití.
8. Vítr vane, kde chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš.
odkud přichází a kam jde; tak jest to při každém.
kdo se narodil z Ducha. 9. Nikodém odpověděl a řekl

5. Poněvadž Nikodém neporozurněl odpovědi Kristově, vy
jádřil se nynijasněji prohlašuje, že míní nikoli znovuzrození
tělesně, přirozené, nýbrž duchovní, nadpřirozené, které se
děje vodou & Duchem sv. (na křtu sv.).

6. Ukazuje potřebu duchovního znovuzrození v tento rozum:
Platí zajisté také zde pravidlo, že každý účinek jest toho ródu,
kteréhojest jeho pí-icína. Co se ted)' narodilo z těla,
tělo či tělesné jest, t. j. kdo přirozenýmřádem narodil se
tělesně, prinaši s sebou ono poskvrnění, které mu brání,

abď' nevešel\do království Božího, co však se narodiloz ' ucha, duch či duchovní jest, t. j. kdo řádemnadpři
rozenýní narodil se duchovně, toho očistil Duch sv. od oné
skvrny a posvětiv ho dal mu právo na život věčně blažený
v království Božím. Byl! tedy i možno bylo naroditi se znova
tělesně, neprospělo by mu k jeho spáse, kdyby nenarodil se
znova duchovně.

8. Na vvsvčtlenou toho, co řekl o znovuzrození, srovnává
působeni větru s působením Ducha sv. při znovuzrození du—
chovním. Jako totiž vítr věje. kde chce, tak Duch sv. obro
zuje (znovuzrozujel, koho chce: nebot znovuzrození je dílem
Boží milosti. A jako člověk slýší sice vanot větru, ale neví,
kde se počal, ani, kam až přijde a kde přestane, tak může
i při člověku duchovně znovuzrozeném pozorovati sice pů
sobnost Ducha sv. 2 účinků, ale vyložiti, kterak znovuzrození
to v duši se počalo, kterak mysl jeho proměnilo, ke kterému
az stupni svatosti jej povzneslo a povznese, zkrátka po—
chopnti celý postup znovuzrození nemůže.

9..Kterak se to může státi? aby totiž člověknešetře
zařízení starozákonních, stal se již údem království Božího
kdvž se zrodí z vody a Ducha sv. (Nikodém totiž myslil

Rodobně jakož i jiní židé, že židé již pro svůj původ odbrahama mají právo na království messiánské, & nemohl
proto pochopiti, že by také jim bylo potřebí znova se zrodíti
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jemu: Kterak se to může státi? 10. Odpověděl Ježíš
&řekl jemu: Ty jsi učitelem v lidu israelském, &toho
nevíš? 11. Amen, amen pravím tobě: Co vime, to
mluvíme, aco jsme viděli, to osvědčujeme, & — svě
dectví našeho nepí'ijimáte. 12. Jestliže jsem vám po
věděl věci pozemské, a nevěříte, kterak uvěříte, po
vím-li vám věci nebeské? 13. A nikdo nevstoupil na
nebe, leč jen ten, jenž s nebe sestoupil, (totiž) Syn

'člověka, který jest v nebi. 14. A jako Mojžíš povýšil
hada na onšti, tak musí povýšen býti Syn člověka.
15. aby nikdo, jenž v něho věří, nezahynul, nýbrž měl
život věčný; 16. nebot tak Bůh miloval svět, že Syna
svého jednorozcného dal, aby nikdo, jenž v něho věří,
nezahynul, nýbrž měl život věčný. 17. Vždyť Bůh ne
poslal Syna svého na svět, aby soudil svět, nýbrž aby
spasen byl svět skrze něho. 18. Kdo věří v něho, ne

'z vody & Ducha. sv., a to tím méně, poněvadž Pán Ježíš ani
slovem se nezmínil o zařízeních starozákonních, jež před
obrazovala království mcssiánské).

10. Řekl tak, poněvadž i starozákonní proroci předpověděli
znovuzrození duchovní, jež by se dělo \'udou bez hledu ke
starozákonním zřízením (na ř. Zach. 13, 1; Ezech. 36. 2:3).

11—18. Udav Pán Ježiš uchovni znovuzrození 'akožto
odmínku, aby kdo mohl státi se údem messíánské o krá.
ovství, & ukázav, že podmínka ta není v odporu se za

konem Starým, nýbrž v něm předpověděna, nevysvětluje
dále, nýbrž žádá. víry, a to i ro naprosto s olehlivě svě
dectví své (v. ll.), i proto, že by 'ínak Niko ém na vůbec
nikdo) neb ! schopen, aby pozna & věrou přijal důležité
pravdy vyš í, o nichž mimo něj (Krista) nemůže nikdo po
učítí cv. 12—18).— Věci pozemské, t. j. věci, které, ač
jsou nadpřirozeny, dějí se přece v lidech na zemi, na př.
znovuzrození duchovní & omilostnění člověka. Věci ne
beskve, t. j. tajemstvi, jež se dějí v nevýslovně podstatě
Boha samého.

14—15.Jednou z takových věcí nebeských, jehož by nikdo
nepoznal, kdyby ho Bůh nebyl zjevil, jest ta'emství o vy
kou ení člověka. O tom mluví v těchto ver ích, poučme
spo u, že Bůh vykoupil člověka z pouhe lásky, a že člověk
musí věřiti v Krista tvěrou žívow, chce-li stati se účasten
milosti 'ež nám Kristus svým dílem zasloužil.

17. fa ožto poslední účel onoho úradku o vykoupení udává.
Pán Ježíš spásu člověka.

18. n ebyv á. s ouz en totiž soudem odsuzujícím či ne
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bývá souzen; kdo však nevěří, již jest odsouzen, o
něvadž nevěří ve jméno jednorozeného Syna Boží no.
19. To pak jest soud, že svčtlo' přišlo na svět, a lidé
milovali více tmu nežli světlo; neboť skutkové jejich
byli zlí. 20. Každý zajisté, kdo činí zlé, nenávidí světla
a nejde ke světlu, aby nebyli usvědčení skutkové 'eho.

21. Kdo však činí pravdu, jde ke světlu, abyrskut ovéjeho se zjevili, neboť v Bom jsou vykonání.
Pán Ježíš vkrajině judské. Další svědectví Janovo, v. 22—86.

22. Potom přišel Ježíš a učeníci jeho do země iudskě
& tam zdržoval se s nimi a křtil. 23. Křtil však také
Jan v Enon u Salimu, nebot bylo tam mnoho vody
a lidé přicházeli a dávali se křtíti. 24. Jan totiž nebyl
ještě vsazen do žaláře.

25. Vznikla pak hádka od učeníků Janových se židy
o očišťování. 26. I přišli k Janovi &řekli jemu: Mistře,
ten. jenž byl u tebe za Jordanem, jemuž ty jsi vydal
svědectví, hle ten řtí, a všickni jdou k němu. 27. Jan
odpověděl a řekl: lověk nemůže nic vzíti, není-li mu

bývá odsouzen. (Některé rukopisy maji čas budouci „nebude
odsouzen“.)

19. To pak jest soud t.j. Ta “estpříčinaodsouzeni, že
světlo viry přišlona svět jsouc po áváno všem skrze Krista,
a lidé milovalivíce tmu nevědomosti &hříchu. . .

21. v Bohu jsou vykonány, t. j. dle vůle a ke cti Boží.
25. se žid v, dle vážných rukopisů řeckých se žíd_em

(jedním) ; o očišťování, t.j. o náboženských úkonech očišťo—
vaeich. Mluuilí as nejprve o takových úkonech vúbec, ale
potom řešli na křest Janův a Kristův a_tazalí _semezi
sebou, terý z nich jest přednější. Učenicí Janovi davali
zajisté přednost křtu svého mistra, ale tomuodporovah'om
(židé, žid), byvše, jak se zdá, pokřtění od učemků knstovych. _
! rozmrzeli se proto učenici Janovi a těžce nesouce,_ že
Ježíš tak mnoho lidí k sobě poutá, je křtí (skrzesve učeníky)
a tak 'ejich mistra zastiňuje, šli stěžovat $i_místru svemu.

26. JŘekli to plni řevnivosti & závistí, m shoe, že tun po_
pndi mistra sveho, aby se vyslovil )roti ežjší a odsoudil
jeho jednání jako nevděčnost. Sv. an použíhvšak příleži—
tostí té, aby vydal nově svědectví Kristu Ježíši.

27—28. Odpovídá k výtce, že Ježíš křtí, v tento smysl:
Jako každý úřad a prospěch v něm_jest od Boha, tak jest
od Boha i ten úřad, který Ježiš kona, a ten úspěch, jehož
se v něm dodělává. Nemohu proto překažen mu v nem,
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dáno s nebe. 28. Vy samí jste mi svědky, že jsem
řekl: Já ne'sem Kristus, nýbrž jsem poslán před mm.
29. Kdo ma nevěstu, jest ženich; ženichův přítel však,
který stojí a ho slyší, raduje se velice pro hlas žem
chův; nuže tato radost má se naplnila. 30. On musi
růsti, já pak se menšiti. 31. Ten, jenž shůry při
chází, jest nade všecky; kdo ze země jest, jest ze země
a. mluví ze země; ten, jenž s nebe přichází, jest nade
všecky, 82. a co viděl & slyšel, o tom svědčí, ale svě
dectví jeho nikdo ne řijímá. 33. Kdo přijal svědectví
jeho, ten zpečetil, že ůh jest pravdomluvný; 34. nebo!

& také nechci, poněvadž vím, že jest zaslíbeným Vykupí
telem, na něhož řipravovat lid byl jsem poslán.

29—-30.Odpoví a ke stížností, že všíckm, t. j. mnozí jdou
ke Kristu, v tento smysl: že všickni, t. . mnozi jdou k Ježíši,
: toho nemohu než radovati se; nebo jsem v podobném po
měru k němu jako přítel ženichův či družba k ženichovi. Pří
hostině svatební ten jest ženich, kde má. nevěstu, družba

sak, jenž mu nevěstu namluvil, stojí mu k službám a ra—uje se, slyše veselici se hlas jeho, neboť poznává z toho,
že ženich má zalíbení v nevěstě, kterou mu přivedl. Podobně
jediné Ježíš, k němuž, jak pravíte, všickní jdou, jest pravým
ženichem duši, Vykupitelem světa, já pak jeho předchůdcem,
jenž jsem mu jako družba ženichovi připravil srdce lidské;
a proto slyše, že lidé k němu přistupují v počtu velikém,
plesám radosti nad tím, a tato radost má jest úplná. Tím
také vykonán jest i úřad můj, a proto On nyní musí růsti
co do pověsti a působnosti, já pak se menšin.

31—36. Slova tato dle některých jsou rý úvahou evan

Řelístovou. Dle jiných však jsou to také s ova Jana Křtitele.__'ahledten pokládame za správnější. Jan Křtitel odůvodňuje

]lmi předešlírvýrok svůj v tento rozum: Kdo jest ze zem &,t. j. původu idského &tedy pouhý člověk jako já (Jan Křtitel),
ten jest ze země, povahytotiž pozemské a moci chatrné,
a proto ze zem ě mluví, t.j. na. základě pramenů pozem—
ských a o věcech, které se vyskytují & dějí na zemi, na
světě viditelném. A mluví-lí Jřece někdy o věcech, jež dějí

se na nebi, činí to jen potu , pokud mu to bylo zjeveno.Ale kdo s nebe přic íází (přišel, Ježíš Kristus), ten jest
nade všecky &.co sám viděla slyšel, otom
svědčí, podáva ted?; nejlepší & nejbez ečnější poučenía svědectví o věcech ožských. Ale (tak odáva s bolestí)svedectví jeho skoro nikdo nepřijímá.

32).zpečetil, t. j. vyznal.
3+ 35. Smysl jest: Ježíš, jehož Bůh poslal, mluví toliko
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ten, jehož Bůh poslal, mluvi slova Boží; vždyt Bůh ne
dava (mu) Ducha na míru. 35. Utec miluje Syna &
všecko dal mu do ruky. 36. Kdo věří v Syna, má.
život věčný; kdo však nevěří v Syna, neuzří života,
nýbrž hněv Boží zůstává na něm.

KAPITOLA 4.

Pán Ježíš zjevuje velebnost svou v Samařsku, v. 1—42.

1. Když tedy Ježiš seznal, že fariseové uslyšeli, že
Ježíš nabývá více učeníků a vice křtí než Jan, 2. (ač
koliv Ježíš sám nekřtil, nýbrž učenici jeho), 3. opustil
Judsko a odešel opět do Galileje. 4. Musil však jíti
Samařskem. 5. I přišel k městu samařskému, jménem
Svchar. poblízku popluži, kteréž Jakob dal svému synu“
Josefovi. 6. Byla pak tam studnice Jakobova. Protož

slova Boží, a to všecka, jež potřebí jest znáti člověku ke
spasení; a_on to může činiti, neboť Bůh nedává. mu ducha
Čl dary sve na míru, nýbrž bez míry opatřil jej dary
Ducha sv., zejména známostí věci bOŽSkYCh.Příčina, proč
takovou plnost darů mu udělil, jest v tom, že Otec mi
lu j e Syn a i jako Bohočlověka.

36. n euz ři života, t. j. nedojde věčné blaženosti. —
Hněv Boží a s ním spojenézahynutí věčné zůstává
(ač-lí včas se neobrátí).

3 Jest to ona cesta, 0 které se zmiňuje Mat. 4, 12; Mark.
l, 14; Luk. 4, 14. Pohnnlo jej k odchodu tomu jednak po
znáuí, že fariseové mrzí se nad vzrůstajícím počtemjeho nče
níkův, o němž uslyšeli, jednak zpráva o uvězněni Jana Křtitele
(Mat. 4, 12u. Fariseové totiž ve své řevnivosti byli by rádi
překazili, aby počet Kristových stoupenců uerostl &uslyševšo

o uvěznění Janově přišli nepochybně na myšlenku, že byse podobným z ůsobem moh í snadno zbaviti Ježíše, kdyby
o něm namlnvi i vladaři Pilátovi, že pobuřuje lid, a ho po
hnulí, by zakročil proti němu podobně jako Herodes zakročit
proti Janovi. Alt.-Ježíš nechtěl ani ještě trpěli ani přitomnosti
svou dáti příležitost, by se lid bouřil. Proto znaje smýšlení fa—
riseův Opustil Judsko.

4. Musil jíti Samařskem, chtěl-li totiž ženu Sama
ritánku i lid Sycharský získati.

6. S 'char bylo jako předměstí starobylého Sichemu mezi
horou obalem a Garizimem.

6. K odpočinku tomu pohnula jej nejen únava, nýbrž
i touha po spáse duší; včdělt, že přijde žena, jejíž duší
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Ježíš, jsa cestou unaven, osadil se tak u studnice.
Bylo kolem šesti hodin. 7. ['u řišla jedna žena ze Sa
mařska vážit vody. Ježíš ji řek : „Dej mi pití.“ 8. Ne
bot učenici 'eho byli odešli do města, aby nakoupili
pokrmů. 9. %řekla mu ta žena Samaritánka: „Kterak

tsyjsa žid žádáš ode mne piti?“ Židě totiž neobcuji seamaritány. 10. Ježiš odpověděl & řekl ji: Kdybys
znala dar Boží a kdo jest ten, jenž ti pravi: „Dej mi
piti“, ty bys ho byla prosila, & byl by ti dal vody
živé. 11. Di mu žena: Pane, ani nemáš, čim bys na
vážil, a studna jest hluboká; odkud tedy máš vodu
živou? 12. Zdaliž ty 'si větší, než otec náš Jakob,
kterýž nám dal tu studnici, & sám z ni pil, i s'ynové
a dobytek jeho? 13. Ježíš od ověděl &řekl jí: Každý
kdo pije z vody této, žízniti ude opět; kdo se však
na ije z vody, kterou já mu dám, nebude žízniti na
vě y; 14. nýbrž vod kterou já. mu dám, stane se
v něm pramenem vo y vytryskujicí do života věč
ného. 15. Di k němu žena: Pane, dej mi té vody,
abych nežiznila ani neehodila sem vážit. 16. Ježíš

získá.. — Bylo kolem 6 hodin, t. j. kolem poledne. (Někteří
však rozumě'í šestou hodinu ranní, myslíce, že Jan počítá
hodiny od pi lnoci jako my.)

9. Z i d e n eobcuj i . . . Byloť od starodávna tak veliké
nepřátelství mezi židy &Samaritány, že židé se jím vyhýbali
& vyjma potřebu nejnutnější od nich ncpřijimali u. nekupo
valí ani věcí potřebných k živobytí, Samaritáni pak jím
mnohdy i pohostinství odpirali.

10. dar Bož i, t. j. tu příležitost, kterou tobě Bůh nyní
poskytulje. — V ody žive, t. j. milosti & darů messmn' ských. án Ježiš mluvi_o duchovních milostech pod obrazem
vody, a hledí v ní nejprve vzbudití touhu po nich (od v. 10—15).

13—14.Pan Ježiš zůstávaje přiobraze či podobenství o vodě
živé doporučuje ženě své milosti a. dary messiánské jako

-takovó, které úplně vyhovují duchovním potřebám života.
a bezpečně vedou ke spáse věčné.

15. Žena nechápala ani nyní ještě slov Kristových. Ale
uslyševši o vodě tak neobyčejně, zatoužila po ní & přála si
ji míti, ať již jestjakakoli. A tu byljiž Pán Ježíš hotov dáti
ji vodu živou či milost svou. Ale bránil tomu ještě hříšný
život, který vedla. Proto hleděl ji dříve přivésti ku pokání
&upozorniti na svou vševědoucnost a. tím i na vyšší bytost
svou (v. 16—18v.
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řekl jí: Jdi, zavolej svého muže a přijď sem. 17. Žena
odpověděla & řekla; Nemám muže. Di jí Ježíši Dobře
jsi řekla: „Nemám muže“; 18. nebot pět mužů jsi měla,
a ten, kterého nyní máš, není tvým mužem. To jsi
pověděla pravdivě. 19. Di mu žena: Pane, vidím, že
ty jsi prorok. 20. Otcové naši klaněli se na této hoře,
a vy prnvíte, že v Jerusalemě jest místo, kde náleží
se klančh. 21. Ježíš řekl jí: eno, věř mi, že přichází
hodina, kdy nebudete se klaněti' Otci ani na této hoře
ani v Jerusalcmě. 22. Vy se klanite tomu, čeho ne—
znáte; my se klaníme tomu, co známe, poněvadž
spása jest ze židů. 23. Avšak přichází hodina, a nyní
jest (tu), kdy praví ctitelé budou se klančti Otci v duchu
a v pravdě; vždyt i Otec hledá takových, kteří by se
mu tak klaněli.' 24. Bůh jest duch, a ti, kteří se mu
klaněji, v duchu a v pravdě ma'í se mu klaněti. 25.
Di jemu žena: Víme, že přijde llessiáš, (který slove

20. Samaritáni totiž vystavěli si za časův Alexandra Vel.
chrám na hoře Garizim a konali tam služby Boží. Židé však
pravili, že jedině v Jerusalemě přísluší občtovati Bohu pra—
vému, & rozmetali jim chrám jejich kolem r. 129 před Kr.
Přes to však stavěli tam Samaritáni alespoň oltáře akonali
služby Boží. Horu tu i s ostatk zbořeného chrámu měla
žena i Ježíš právě řed sebou. šlajic tedy žena Krista za
proroka, použila při ežitosti té, aby se ho oté věcí otázala,
plná důvěry, že dostane se ji bezpečného poučení.21.Nebudete se klaněti ani na této hoře ani
vJerusalemě, tak totiž, aby nebylo dovoleno obětovati Otci
také jinde.

22. Ačkoli totiž Samaritáni nebyli prosti veškeré známosti _
o Bohu, neměli přece o něm známosti náležité. Neboťjednak

Eřijali také některé názory bludné, jednak uznaivajíce pouze'nihy Mojžíšovy, neznali toho zjevení, které po Mojžíšovi
Bůh dal &svatopisci zaznamenali. Židé však, k nimž iJežiš
iodle člověčenství patřil, měli veškeré zjevení dané před
ristem & tedy i lepší známost o Bohu než Samarítani.

Takové známosti dostalo se jim řízením Božím proto, pone—
vadž z nich měl se Vykupitel naroditi a od nich spása
k jiným národům se dostati.

23. V (1ueh u a v pravd 6, t. j. úkony (nejen vnějšími,
nýbrž i) vnitřními, vycházejícími z víry a. milosti Boží.

25. Žena uznávala potřebu jakési vyšší bohoslužby, ale
nevystihnuvši úplně slov Páně, poukázala k Vykupiteli, dou
[ajie, že od něho bude podáno další poučeni.
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Kristus): když tedy přijde on, oznámí nám všecko.
26. Ježiš řekl jí: Já. to jsem, jenž mluvim s tebou.
27. A v tom přišli učenicí jeho a divili se, že mluví
se ženou; přece však nikdo neřekl: „Čeho si přeješ?“
aneb „Proč s ni mluviš'ť“ 28. Tu nechala žena konev
svou a odešla do města ařekla oněm lidem: 29. Pojďte
a vizte člověka, který mi pověděl všecko. co jsem
učinila; není-li on Kristus? 80. Vyšli tedy z města a
brali se k němu. 31. Mezitím učeníci jeho prosili ho
řkouce: Mistře pojez. 32. Ale on řek jim: Já mám
pokrm k jídlu. o němž vy nevíte. 33. Pravili tedy
učeníci vespolek: Zdaliž kdo přinesl mu jisti? 34.

Ježíš řekl jim: MůÁKokrm jest, abych činil vůli toho.jenž mě poslal, a o onal dílo jeho. 35. Nepravíte-liž:
Ještě čtyři měsíce, a bude žeň? Aj, pravím vám:
Pozdvihněte oči svých a podívejte se na krajiny, že
jsou již bílé ke žni. 86. A kdo žne, béře odplatu a

29. Neřekla jím svého přesvědčení; nebot chtěla, aby sami
příjdouce učinili si o něm úsudek. .

32. Mám p okrm . . . Míníl pokrm duchovní, konání vy—
kupitelskěho úřadu sveho, jakož sám vykládá ve v. 34. Dal
tak na 'evo, že konati vůli Otce nebeského jest mu nad
pokrm enni.
_ 35—38. Chtěje ovzbuditi je, aby po příkladě jeho také

jednou působili s orlivostí o spáse duší, na příkladě Samaritánů, terě bylo již viděti, am vycházeli k němu z měst:,
je poučuje, že obracení lidí bude se dítí rychle (v. 35), )ří
nese hojný užitek (v. 36) a jsouc připraveno již od jínyích,
nebude obtížným v. 37—38).

35. Ještě čtyři měsíce . . . Bylť tehdy (alespoň pravdě—
podobně; konce listopadu neb počatek prosince, žně pak se

EOčínalypo druhóm svátku velikonočním. Krajínami bílýmie žni (na nichž jest obilí již bílé a tedy zrale ke žni) roz
umi Samaritány, na něž as ukázal rukou. Smysl jest: Pří
setbě přirozeně musí se čekati delší dobu od setby na žeň;
při sctbě slova Božího však žeň (užitek) následuje rychle po
setbě, jakož vidíte na přicházejících Samaritánech. _

36. Smysl jest bud: Kdo pracuje na duchovní žní me
(apoštolé, věrozvěstově a j.), obdrží odplatu (v nebesichi &.
mimo to shromažďuje ovoce apoštolské působnosti své, tim
totiž, že ziskava jiné pro život věčně blažený, a ztoho bude
se radovali i Kristus jakožto rozscvaě. i apoštolé (a jiní věro
ZVěstové)jakožto ženci. Aneb: Kdo pracuje . . ., obdrží odplatu,
ata bude zaležeti v tom, že shromáždí ovoce práce k životu.
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shromažďuje užitek k životu věčnému, aby se radoval
i ten, kdo seje, i ten, kdo žne. 37. V této věci pravdivé
jest zajisté přísloví: Jiny jest, jenž rozsévá, a jiný
jenž žne. 38. Já jsem vás poslal žnouti, o čem jste
nepracovali; jiní pracovali, &vy jste vešli v práce jejích.

39. Z onoho města pak mnoho Samaritanův uvěřilo
v ného pro slova ženy, která vydávala svědectví: Po
věděl m1 všecko, co jsem byla učinila.. 40. Když tedy
Samaritáni přišli k němu, prosili ho, aby pobyl u nich.
I pobyl tam dva dni. 41. A mnohe Vice 'ich uvěřilo
v něho pro slovo jeho. 42. I prav' l ženě: ěřime ni
koli více pro tvoji řeč; nebo! sami jsme slyšeli &víme,
že tento jest v pravdě Spasitelcm světa.
Pán Ježíš zjevuje svou velebnost v Galileji. Úředník krá

lovsky, v. 43—64.
43. Po dvou dnech pak vyšel odtud a odebral se do

Galileje; 44. neboť Ježíš sám vydal svědectví, že pro
rok neni ve vážnosti ve své otéiné. 45. Když tedy při
šel do Galileje, Galilejšti přijali ho (radostně), nebot
viděli všecko, co byl činil v Jerusalemě o slavnosti;
byli totiž také oni přišli na slavnost.

46. Přišel tedy zase do Kán galilejské, kdež byl
učinil vodu vínem. A byl jeden úředník královský
v Kafarnaum, jehož syn byl nemocen. 47. Ten uslyšev,
že Ježíš přichází z Judska do Galileje, odebral se
k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil syna jeho;
nebot očínal umíratí. 48. I řekl k němu Ježiš: Ne
uzříte-i divův &zázraků, neuvěříte. 49. Di jemu úřed

vččnému, tím totiž, že přivede jiné do církve a skrze ní do
života věčného, tak že se bude radovati iKristus nad spásou
oněch lidi, i apoštolé (a věrozvéstové), kteří za svou práci
budou také odměněni v nebesích.

45. o slavnosti totiž velikonoční, o níž byla řeč v kap.
2, 13. 33.

46. Uřeílník ten sloužil u Heroda Antípv, jenž sice byl
pouze tetrarehou, ale zhusta, zejména od lidu byl nazýván
také králem.

48. Vytýkal váhavost ve víře úředníkovi i přítomným Gali

lcanům, a to proto, poněvadž chtěl povzbndítí víru jejich,jmenovitě víru onoho úředníka, který sice věřil, že Pan ežíš
může uzdraviti jeho syna, ale lnyslil, že jest k tomu třeba,
aby byl u nemocného přítomen.
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ník královsk': Pane, pojď, prve než umře syn můj.
50. Di jemu Ježíš: Jdi, syn tvůj jest živ. loví—kten
uvěřil slovu, kteréž mu pravil Ježiš, a šel._ 51. Když
pak byl již na cestě, služebníci jeho potkali se s ním
&zvěstovali (mu) řkouce, že syn jeho jest ŽlV. 52. I eta—_
zal se jich na hodinu, ve kterou se měl lépe. A om
mu řekli: Včera v hodinu sedmou přestala mu zim
nice. 53. Poznal tedy otec, že to byla ona hodina,
ve které mu Ježíš í'e(l: Syn tvůj jest živ. I uvěřil
v něho on sám i celý dům jeho. ól. To byl druhý
zázrak, ktery Ježíš učinil opět '(v Káně), když přišel
z Judska do Galileje.

KAPITOLA 5. ')

Ježíš uzdravuje člověka 38 roků nemocného a háje se proti
židům projevuje svůj poměr k Otci, v. 1-47.

1. Potom byla slavnost židovská, a Ježiš _vstoupil
do Jerusalema. 2. Jest pak v Jerusalemě při bravni
(bráně) rybník, jenž hebrejsky slove Bethesda a má

51 —53.Bylot z Kafarnau'n do Kány na 8 hodin co jíti;
nemohl proto cestu do Kány a nazpet vykonati v jednom
dni; přenocoval tedy na cestě zpáteční, & proto teprv dru
heho dne se setkal se svými služebníky, kteří nevyšli mu

naproti hned, jak se nemoc? uzdravil, nýbrž čekali až dodruhého dne, aby seznalí, z a se nemoc nevrátí. — V ho
dinu sedmou, t.j. o jedné hodiněodpoledne.

') V goddile druhém (5, 1—11,56) evangelista vyličuje, terak Pán Ježiš projevuje vykupitelskou a božskou
velehnost svou, narážel jmenovitě u fariseův a náčelníků
židovských vždy na větší odpor, až vyvinulo se u odpůrců
těch úhlavní nepřátelství a nesíniřítelná nenávist proti němu.

5, t. Slavnost židovská. Není jisto, kterou slavnost
evangelista mini; nejspíše svátky velikonoční, připadající
do druhého roku veře'ncho života Páně.

2. Při bravuí ( ráně); tak dle vážnějších rukopisů
řeckých i latinských a jiných. Vulgata tištená a některé
rukopisy ma'i: bravni rybník (prolmtica píscínaí. ecké
rukopisy vša zprvu připomenute připouštějí také překlad:
„Jest . . . při bravním rybníku tak zvaná hebre'sky Bethesda

mající patero Eodloubiť Dle tohoto překladu byl by se ryb.mk jmenoval ravním, a při něm byla by budova opatřená
paterým podloubím. Tento výklad jest snad nejsprávnější. 

Nový Zákon. 1. 23
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pět podloubí. 3. V těch leželo veliké množství nedu—
živců: slepých, kulhavých, ochrnutých, kteří čekali na
pohnutí vody. 4. Anděl Páně totiž sestupoval časem
do rybníka, a hýbal vodou. A kdo po hnuti vody
první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, at b ! sti—
žen neduhem kterýmkoli. 5. I byl tam jeden č ověk,
který byl nemocen již třicet osm roků. 6. “Toho Ježiš
uzí'ev ležeti a seznav, že to s ním trvá již dlouhý čas,
řekl jemu: Chceš-li býti zdrav? 7. Nemocný odpověděl
mu: Pane, nemám člověka, aby, když se voda pohne,
spustil mě do rybníka; když ak já jdu, jiný sestu—
puje přede mnou. 8. Di mu ežíš: Vstaň, vezmi lože
své a chod. 9. A ihned uzdravil se člověk ten; i vzal
svě lože a chodil. Byla však toho dne sobota 10. A proto
židé řekli tomu, jenž se uzdravil: Jest sobota; nesluší
se tobě nosit lože své. 11. Odpověděl jim: Ten, jenž
mě uzdravil, řekl mi: „Vezmi lože své a chod.“ 12. 'l'edý
otázali se ho: Kdo jest ten člověk, který ti řekl: „Vezmi
lože své &chod?“ 13. Ten však, jenž byl uzdraven, ne
věděl, kdo jest, nebot Ježiš uchýlil se, poněvadž byl zá
stup na tom místě. 14. Potom Ježiš nalezl ho ve chrámě
& řekl jemu: Hle učiněn jsi zdrav, již více nehřeš, aby
se ti nepřihodílo něco horšího. 15. Člověk ten odešel

Místo obyče'nějšiho Bethesda (dům milosti) mají některé
rukopisy a ulgata tištěná.Bethsaida, iíné Bethsada neb
Betsetha (ohrada ovčí neb ovčínecš. Neni ted ani o tetověcí zcela jisto, které jméno jest vodni. Ře ená. různost
(jež pro věc samu nemá žádné d ležitostí; povstala nedo
patřením opisovatelů.

&. Bůh působil to skrze anděla, ab naznačil účinky křtu
Kristova, který měl očíštovati nejen od řichu prvotního, nýbrž
i ode všech 'iných před křtem spáchaných. _

18. Uch 'ííl se . . . neboť nechtěl přitomnosti svou dáti
řiležitost rozbroji, který by mohl snadno nastati, když
v Lední ho velebili pro jeho zázračný čin, jiní (faríseove)

vša stíhali gro domnělé porušení klidu sobotního.14. něco oršího, aby totiž nestihl tě trest nejen časný,
nýbrž i věčný. :Dává tak na jevo, že člověk ten zavinil si
svou nemoc nějakým činem neb životem hřišnýmJ _

15. Oznámil jim to v úmyslu dobrém, jsa promknut
vděčnosti k Ježíši a chtčje prohlásiti 'ej jako ůvodce tak
velikého dobrodiní a pohnouti je, by ta (: pojali němu úctu
jako k poslanci Božímu.
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a oznámil židům, že to jest Ježiš, který ho uzdravil.
16. Proto židé pronásledovali Ježíše, že to učinil v sobotu.

17. Ježíš puk promluvil k nim: Otec můj dosavad
dělá, i já dělam. 18. Tedy židé hledali roto tím více
ho usmrtití, ježto nejen rušil sobotu, ný rž iBoha na
zýval Otcem svým, číně se rovným Bohu. 19. Ježiš tedy
od )ověděl a řekl jim: Amen, amen pravím vám: Ne
mužc Syn sám od sebe činiti ničeho, leč co vidí, že
činí Otec. Vždyť cokoli činí On, to činí podobně i Syn;
20. nebot Otec miluje Syna & ukazuje mu všecko, co.
sám činí; a větší ještě skutky nad to ukáže mu, abyste
se divili. 21. Jako totiž Otec mrtvé křisi a oživuje, tak

16. Pronásledovali jej totiž pomluvamí, na cti utrhá—
ním, hrozbami, ano, jak patrno z v. 18., pomýšleli i na to,
aby ho usmrtili.

17 47. Vtéto řeči,kterou Pán Ježiš měl snad až druhého neb
třetího dne po uzdravení onoho člověka, dokazuje, že jednal
pravé, a to tím že prohlašuje se za rovna Bohu Otci (17—-80)
a svou výpověď potvrzuje trojím svědectvím (Bt—40), odmí

taje Žšroveň možné podezřívani, že by hledal své chvály(41— 7 .
17. Otec dělá, zaehovávajc totiž a řidč svět (i v sobotu)

a číně to, čeho třeba ke spáse lidstva, a ne menším právem
i ja delam skutky božske, jimiž sobota nijak nebývá znesvecovana.

19. Smysl 'est: Nepokladejte skutku IllČllOza znesvěcení
soboty .za zočin), neboť nemůže zajisté Syn (Ježíš
Kristus)jako Bůh ničeho činiti sám od sebe, tak
totiž, aby Otec nesouhlasil s nim a dílo jeho nebylo zaroveň
dilem Otcovým; ale dělájedině, co vidí či poznává, že činí
Otec. Neboť odvěkým plozcnim z Boha Otce má nejen touž
podstatu, nýbrž i totéž poznání a působení, které má Otec.
A proto cokoli on (Otec)činí, to činí podobně, t.j.touž

moci a vážnosti i Slyn.20. Smysl jest: řlčina takového s olečného působení.
s Otcem jest v bytečné lasce, kterou gtec naprostou nut
ností miluje _Synajakožto osobu soupodstatnou, nejvýš dokonalou.A to lasky ukazuje mu všecko ..., t. j. od
věkým plozenim sdílí s ním nejen božskou podstatu svou,
nýbrž i božske poznani své, a tedy i úradky, jež pojal o vy
koupení lidstva. Jedním z úradkií těch byl také ten, aby
člověk 38 roků nemocný byl uzdraven právě v sobotu.

Avšak většílještě skutky nad to ukáže mu Otec,budetedy S n ( an Ježiš; činiti ještě větší zazrak .
21—23. V tšimi skutky či zazraky těmi, jež bu e činit-i,.

28'
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i Syn, koho chce, oživuje. 22. Vždyť Otec nesoudí ni
koho, ale veškeren soud dul Synu, 23. aby všickni ctili
Synu, jako ctí Otce. Kdo nectí Syna, nectí (_)tee,který
ho poslul. 24. Amen, amen pravím vám: Kdo slyší

' slovo mě a věří tomu, jenž mě poslal, má život věcný
u soudu neprOpadá, ny'brž přešel ze smrti do života.
25. Amen, amen pravím 'vám: Přichází hodina a nyní
jest, kdy mrtví uslyší hlas Syna Božího, a ti, kteří
uslyší, živi budou; 26. nebot jako Otec má ŽlVOlsám
v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě,
27. a dal mu moc konuti soud, poněvadž jest Syn
člověka 28. Nedivte se tomu, nebot přichází hodina,

jsou zejména vzkříšení & soud, a to vzkříšenínejen
mravní (ze stavu hříchu k životu milosti), nybržífysicke na
konci světa.. podobně jako i soudem rozumí i soud v širším
slova smyslu (rozlišování lidí podle jejich smýšlení &.cho
váni se ke Kristw, nýbrž i v užším smyslu, soud totiž obecný
na konci světa. — Otec nesoudi nikoho, tak totiž, aby
jako soudce byl viditelný & slovy pronášel vy'rok soudní'v tomto smyslu dal veškeren soud & nu, kter
proto při soudě obecném ukáže se v podobě Vitítelné jako
Syn člověka.—Kdo nectí S na, n ectí Otce; patři
totiž \ vtělenému Synu Božímu ožská pocta tak nutně, že
kdo nectí ho poctou božskou, nectí ani Otce.

24—27. Nyní mluvi zvláště o vzkříšení mravním a o soudě
v širším smysluslova. — Soudu ne ropadá (doslovně:
na soud nepřichází, totiž na sou odsuzující).— Pře
šel ze smrti totiž duševní či ze stavu hřišneho do života
či do stavu milostí.

25. Přich ází h odina království messíánskěho. —
Kdy duchovněmrtvi uslyší hlas Syna Božího,
pokud totiž již od této doby se hlásá. a. hlásati bude jeho

učení, ati, kteří to učení uslyší věřicc věrou činnou,živí budou životem milosti Bož .
26. aby měl život sám v sobě, t. j. aby byl Zdrojem

veškerého života, a mohl tedy také dáti jej, komu by chtěl,
neb i odníti.

27.Dal mu tu moc, poněvadž jest Syn člověka
či Vykupítel. Poněvadž totiž vtěleny Syn Boží jest Vyku
pitelem, obdržel při svém vtělení i_jako člověk veškerou
moc potřebnou ku provedení vykupítelskěho úřadu svého,
a ted také tu moc, aby mohl ožívíti, i životem milostí,
koho by chtěl, jakož i aby mohl konati soud (vširším i užším
smyslu slova) a tedy též odsoudítí ty, kteří v něho neuvěří.

28—30. Nyní jEdL zvláštěo vzkříšení těla na konci světa



ve které všickni, kteří v hrobech jsou, uslyší hlasjeho,
29. a půjdou ti, kteří dohře činili. na vzkříšení života,
ti však, kteří zle páchali, na vzkříšení soudu. 30 Ne
mohu já sám od sebe činili ničeho. Jak slyším. (tak)
soudím, a soud můj jest spravedlivý, nebot nehledám
vůle své, nýbrž vůli toho, jenž mě poslal. _

31. Vydávám—li já svědectví sám o sobě, svědectví
mě není pravé. 32. Jiný jest, jenž SVědČl o mně, a Já
vím. že pravě jest svědectví, které o mně vydává. 33.
Vy jste poslali k Janovi, a on vydal svědectví pravdě;

a o soudě obecném. — Přichází, t. '. přijde hodina . . .
kteří v hrobech jsou, t. j. všíe ni, kteříuinřeli,byt
ipohřbeni nebyli . . . uslvíší hlas jeho, t. ]. hlas Syna.
Božího, který :je bude vo ati k životu tělesnómu (Vulgatatištěná vykládaj c slovo jeho, klade místo něho slova S yn &
Božílio.)-—Nemoliusám od sebe činiti ničeho,
roto totiž, poněvadž odvěkým plozenim od Otce mám s Otcem
ednu a touž podstatu (srovn. v.1:).). Jak slvším, t. j. 'ak

poznávám (podobnějako v. 19. co vidi). Nehledám v le
své, t. j. srovnávám se i jako člověk úplně s vůlí Otcovou.
Pán Ježíš v tomto (m).) verši dokazuje, že soud jeho jest
spravedlivý, & to dvěma důvod , totiž poukazováním na to,
že másOtccm jednu atouž po statu, tak že nemůže nic či
niti. a tedy ani souditi, aby ten čin nebyl zároveň činem
()tce ne'výš spravedlivého, aprohlášenhn. že svíilí Otcovou
i jako čiovčk ú lně se srovnává., a tedy ani nechce soudili
jinak, než sou í Otec nejvýš spravedlivý.

31—50. Židé (členové velerady) nevěřili svědectví Kristovu,
které v 'dal osvé sou )odstatnostísOteem, již protone, poně
vadž dle jejich ůsud u neb lo pravé či rávoplatné,ježto
dle 5. Mojž. 19,15. ku právop atnosti nějake io svědectví bylo
třeba, aby bylo vydáno 0 někom souhlasně alespoň od dvou
osob jiných. Proto Pán Ježíš netvrdí sice, nýbrž připouští
jen, že mají pravdu (ve v.31. svědectví mě není pravě
či právoplatně dle vašeho mínčnii; ale ukazuje hned. že
přece nemaji řičinv mu nevěřítí. Tedy takto: Nuže dejme
tomu, že své ectví mě není právoplatně, vy přece nemáte
příčiny pochvbovati o tom, co jsem řekl; nebot jiný jes-L
ještě, jenž svědčí o mně, totiž Bůh Otec nejvýš pravdo
mlnvny (v. 82. BB.).

33—35. t. j. 'I'ěž Jan Křtitel vydal svědectví o mně, ten
Jan, k němuž jste sami poslali na poušť, abyste se ho tázali,
neni-lí '\íykupitel (1, w.), a tim již dali jste na jevo, že ho
pokládáte v této věci za svědka oprávněného On vydat
svědectví pravdě, prohlásiv, žejsem Vykupítelema Sy—
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34. já však neberu svědectví od člověka, ale toto pravím,
abyste vy byli spasení. 35. On byl svící hořící a svítící,
ale vám se zachtělo (jen) na chvíli se veseliti ve světle
jeho. 36. Já však mám svědectví větši nežli (jest) Ja
novo; ty skutky totiž, kteréž mi dal Otec, abych je
vykonal, ty skutky, které činím, vydávají o mně svě
dectví, že Otec mě poslal. 37. I sám Otec, který mě

poslal, vydal svědectví o mně; a nikdy jste aniilnsu jeho neslyšeli ani tváře jeho neviděli, 38. a slova
jeho nemáte v sobě zůstávajícího, nebot vy nevěříte
tomu, kteréhož On poslal. 39. Zpytujete Písma, nebo!
se domníyáte. že v nich máte život věčný. Také ona
jsou to, jež vydávají svědectví o mně; 40. a vy (přece)
nechcete přijíti ke mně, abyste měli život. 41. Oslavy
od lidí nepříjimám. 42. ale oznal jsem vás, že (totiž)
lásky k Bohu nemáte v sobě. 43. Já jsem řišel ve
jménu Otce svého, a nepřijímáte mě; jiný-i přijde
ve jménu svém. toho přijmete. 44. Kterak můžete uvě
řiti vy, kteří přijímáte čest jedni od druhých. a té cti,

nem Božím. Měli jste tedy přijmouti svědectví jeho auvěříti
ve mne. Já však neberu, t. j. nemám otřebi svědectví
od člověka, přece však je připomínám k vů ' vám, abyste
vy věřícebyli spasení. — Na chvíli se veseliti
ve světle Řeho, t.j. na dobukrátkoujen věřítije'íokázání.

36.Skut y. .. všdávají svědectví, že Otec mě
grálslal, neboť skutk těch nemůže nikdo činiti leč jedině|.

37—38. t. j. Vydává však Otec svědectví o mně ne'en
těmi zázrak , které činím, nýbrž i proroctvími, která yl
učinil o mne to Vyknpitelí) před mým příchodem na svět.
Židé však neslyšeli hlasu jeho . . ., t. j. ne ochopili
vlastni vinou nikdy náležitě toho, co Bůh předpově ěl 0 Vy

kuriteli. Příčina toho byla v tom, že neměli slova.„je 10 v sobě zůstávajího čiže nuosvojili sí zjevení Bo
žího tak, aby bylo pravidlem veškerého smýšlení a jednání
jejich, jakož patrno z toho, že nevěřili tomu, kterehož
Otec oslal, Ježíši Kristu.

39. omníváte se, ato právem, že v nich máte
život věč n y, t. j učení, kteréž vede k životu věčně bla—
ženěmn. _

41—47. Vyvrací možné podezření, že b'ty věci byl mluwl,
jako by toužil po lidské chvále a oslavě, pravě: Oslavy
takové ne řijímáín či nepotřebuji, ale proto jsem to
řekl, poněvnž poznal jsem vás . ..
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která jest od jediného Boha. nehledáte? 45. Nedomni
\'eite se, že já. budu žalovati na vás u Otce: jestit.
kdo na vás žaluje, totiž Mojžíš, v němž v doul'aite. 46.
Neboť kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně;
vždy! O mně psal on; 47. pakli však nevěříte jeho
písmu, kterak ověříte mým slovům?

KAPITOLA '6.

Ježíš nasycuje zázračně 5000 lidí &kráčí po jezeře, v. 1—21.

1. Potom odešel Ježiš za moře Galilejské, to jest 'l'i
bcriadské, 2. a veliký zástup šel za ním, neboť viděli
divy, které činil na nemocných. 3. Ivystoupil Ježiš na
horu a posadil se tam s učeniky svými. 4. Byly pak
blizko velikonoce, slavnost to židovská. 5. Tedy Ježíš
pozdvih oči a s atřiv, že zástup velik' jde k němu,
pravil k Filipovi: Odkud nakoupime cilebů, aby po
jedli tito? 6. To však řekl, zkoušeje ho, nebot sám“
věděl, co hodlá učiniti. 7. Fili mu odpověděl: Za dvě
stě peněz chlebů nestačí, aby aždý něco málo dostal.
.Di jemu jeden z učeniků jeho, (totiž) Ondřej, bratr
imona Petra: 9. Jest zde jeden acholik, který má

pět chlebů ječných a dvě ryby, ' e co jest to na tak
mnohé? 10. Tedy řekl Ježíš: Rozkažte lidem, ať se
posadí. Bylo pak mnoho trávy na tom místě. I posa
dilo se mužů počtem asi pět tisíc. 11. Tu Ježiš vzal
chleby a díky učiniv rozdal sedicím; podobně i z ryb,
kolik chtěli. 12. Když však se nasytili, řekl učeníkům
svým: Sebeřtc pozůstalé drobty, at nezhynou. 18. Ise
brnli a naplnili dvanáct košů (lrobty z pěti chlebů
'eěných, kteréž pozůstalý po těch, ktcřy byli jedli. 14.

edy ti lidé uzřevše div, kterýž byl učinil Ježiš, pra

45. Nedornnivejte se..., t. j. nebude ani potřebí,
abych žaloxa! na vás já.

6, 1—15 viz Mat. l4, I3—23 (str. 76—77, kde jest výklad):
Mark. 6, 82—46; Luk. 9 10—l7.

4. Velikonoce třeti to ve veřejném životě Kristově.
Evangelista p-nnljl mlčeniin veškerou činnost. Kristovu, kterou

j'evnlod velikonocdruhš'ch, a to jednak s hledcm k svémuučelu, jednak proto, o ji vylíčil: evangelistů ostatni (Mark.
2, 23—6, 81. Lik. 0, 1-9).
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vili: To jest jistě ten prorok, který má přijítí na svět.
15. Proto Ježiš, poznav, že chtějí příjíti a chopiti ho,
ab _jejňučinili králem, uchýlil se opět na horu sám
je mý. '

16. Když pak byl večer, učenici jeho sestoupili k moři
17. & vstoupivše na loď, plavilí se přes moře do Ka
farnaum; a. již setmčlo se, a Ježíš ještě nepřišel k nim.
18. Moře však se zdvílmlo, ježto vál vitr veliký. 19.
Když tedy upluli asi dvacet pět neb třicet honů, spa
třili Ježíše, an kráčí po moři a přibližuje se k lodi;
i báli se. 20. On však řekl jím: Já jsem to; nebojte
se 21. Tu chtěli ho vzíti na loď. ale loď byla ihned
u země, do které se ubírali.
Pán Ježíš zaslibuje nejsvětější svátost oltářní & naráží na

_ nevěru i u svých učeniků, v. 22—72.

. 22. Druhého dne lid, který stál za mořem. zvědél,
že nebylo tam jiné lodi leč jen 'edna & že Ježíš ne—
vstoupil s učeníky svými na tu loď, nýbrž že učenici

jeho sami odpluli; 23. jiné však lodi připluly z Tiberizidy blízko k tomu místu, kde byli 'edh ch éb, když
byl Pán diky učinil. 24. Když tedy 'd viděl, že tam
Ježíše není, ani učeníků jeho, vstoupili na lodi a do
stali se do Kafarnaum, hledajíce Ježíše. 25. A nalezše'
ho za mořem, řekli jemu: Mistře, kdy jsi sem přišel?
26. Ježíš odpověděl jim a řekl: Amen, amen pravím
vám: Hledáte mě ne proto, že jste viděli divy, nýbrž
že jste jedli z chlebů a nasytili se. 27. Pracujte nikoliv

16—21. víz Mat. I4, 24—31: Mark. 6, 47—56.
26—59.V této řečizaslibuje Pán Ježíš nejsv. svátost oltářní,

& to tak, že nejprve vzbuzuje v posluchačích tužbu po du
ševním pokrmu (26—33), potom prohlašuje sebe sama za
pokrm (lušwní(33-5li akonečně naznačuje způsob, kterým
ten pokrm má býti přijímán, totiž požíváním (52 až 59),
ač dosud nezjevuje, že to požívání má se díli svátostné (to
učinil až při poslední večeří). 

27. Pracu'te. t. j. příčiňte se, a to věrou pevnou o to,
aby se vám dlostalo pokrmu duchovního . . . Pokrmem tim
nemíní svého učení ani messiánských statků vůbec ani viry,
jak někti-ři mylně vykládali, nýbrž chléb svátostni, t.j. sebe
sama v ne'svět. svatosti přítomného.Chléb ten zůstava
skutečně, k životu věčnému, neboťtrvá věčněí sá
o sobě ive svých účincích, ježto k životu blaženému příval ].
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o pokrm pomíjející, nýbrž o okrm, kterí; zůstávák životu věčnému, kterýž vám á Syn člově &; neboť
toho zpečetil Otec, Bůh. 28. [ řekli jemu: Co máme
činiti, abychom konali díla Boží? 29. Ježíš odpověděli
ařekl jim: To jest dílo Boží, abyste věřili v toho, jehož
on poslal. 80. u řekli jemu: Ktere znamení tedy činíš

%, abychom je viděli a tobě věřili? Co konáš? 31.tcové naši jedli munnu' na poušti, jakož jest psáno:
Chléb s nebe dal jim kjídlu. 32. Tedy řekl jim Ježíš:
Amen, amen pravím vám: nikoliv Mojžíš dal vám—
chlěb s nebe, nýbrž Otec můj dává vám pravý chléb
s nebe. 33. Neboť chléb Boží jest ten, který sestnpuje

Pán Ježiš tedy chtěje vzbudili tužbu po duchovním pokrmu.
užívá obrazu 0 pokrmu přirozeném, odobně iako v hovoru
se Samaritánkou užil obrazu 0 vo ě. —-Toho Otec zpe
četil, t. j. důkaz-,' nepopíratelnýmí (jakým bylo i ono zá.
zračné nasycení) potvrdil a ukázal, že onen S n člověka
(Ježíš Kristus) jest ten, 'enž řečený pokrm může idem dáti.

28., t. j. Co máme inití, abychom konali takové dílo
Bohu milé, kterým bychom si zasloužili duchovní pokrm ten?

29., t.j. Víra v toho, jehož Bůh poslal (víra ve mne jakožto
Vykupitele od Boha na svět poslaného) jest oním dílem
Bohu milým, o které musíte se nutně. příčínití, chcete-lido
jíti řečeneho pokrmu duchovního. (Tomu, kdo by přijímal“
v nevěře, svátost oltářní nebyla by chlebem života.)

80—31., t. j. Co číníš na důkaz že jsi poslan od Boha.,
abychom v tebe věřili jako ve Vykupítele a Syna Božího?
Který zázrak uděláš? — Chtěli viděti od něho nějak' větši
zázrak, než jaké dosud vykonal, & proto, aby nemo l po
ukazovatí na včerejší nasycení pěti tisíc lidí, upozorňují na
to, že Mojžíš učinil zázrak větší, ježto ne'cdnou toliko, nýbrž
po řadu let mannou živil ne pouze 5000 liclí, nýbrž celý národ.

83—33. Pán Ježíš pomíjeje mlčením, že Mojžíš sám nebyl'
dárcem manny, nýbrž Buh, ukazuje, že mamut nebyla pro.
vým chlebem s nebe, l'cžto nepocházela z vlastního nebe,
nýbrž z ovzduší a u ržovala pouze život tělesný jedi
neho národa na jistou tolikořadu let), pravým chlebem
s nebe však že jest ten, který pochází s nebo samého (sídla
blaženosti) a jest zdrojem veškerého života, jmenovitě též
duševního a nadpřirozeného, a to nejen pro jeden národ a.
na dobu pomíjejíci, nýbrž pro veškeren svět (veškerélidstvo)
a na věky

33—86.Židé zatoužíli nyní po ehlebě od Krista nabízeném
& žádali zaň, ač nebyli si vědomi, co tím chlebem mysli
Tu prohlásil Pán Ježiš, že on sám jest tím chlebem, "tím'
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s nebe a dává život světu. 34. I řekli mu židé: Pane.
povždy nám dávej ten chléb. 35. A Ježiš řekl jim: Já
jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nebude lač
něti, a kdo věří ve mne, nebude žízniti nikdy. 36. Avšak
řekl 'sem vám, že jSte mě i viděli, ale nevěřite. 37.
Všec o, co mi dává Otec, přijde. ke mně, a toho, kdo
ke mně přijde, nevyvrhnu ven, 38. nebo! jsem sestoupil
s nebe, nikoliv abych činil vůli svou, nýbrž vůli toho,
jenž mé poslal. 39. Toto pak jest vůle toho, jenž mě
poslal (Otce), abych neztratil nic z toho, co mi dal,
nýbrž abych to vzkřísil v den poslední. 40. Nebo! to
jest vůle Otce mého, který mě poslal, aby každý, kdo
vidi Syna a věří v něho, měl život věčný; a já ho
vzkřísím v den poslední. 41. [ reptali židé na něho,
že řekl: „Já jsem chléb, který s nebe sestoupíl,“ 42.
& pravili: Není-liž to Ježíš, syn Josefův, jehož otce
i matku známe? Kterak tedy praví: S nebe jsem se
stoupil. 43. Ježíš tedy odpověděl a řekl jim: Nere tejte
vespolek. 44. Nikdo nemůže přijíti ke mně, nepřítá ine-li
ho Otec, který mě poslal; a já ho vzkřisím v den o
slední. 45. Jest psáno v prorocích: „A budou všiC'ni

pokrmem, o němž mluvil, a udal zároveň víru jakožto pod
mínku, pod kterou mohou pokrmu toho dosíci, kteréž však
židé, trvajíce v nevěře,dosud nevyhověli.— Viděli jste
mě totiž, kterak jsem zázraky osvědčoval se jako poslanec
& Syn Boží.

87. Učí, že víra jest také darem Božím a tedy že spasení
nezáleží pouze na víře člověka, nýbrž na BOŽImilosti. —
Kdo ke mně příjde, totiž s věrou, toho nejen nevy
vrh nu ven neodmítnu, nýbrž živiti jej budu oním chlebem
života věčného; neboť tak toho žádá i ten úkol, pro který
jsem přišel na svět (ss—m).

44 Ježíš neodpovída k reptání židů, nýbrž přikážav pouze,
aby ncre tali či nehučcli, pokračuje ve své řeči rozváděje
to, co by řekl ve v. 37.; )ravít, že jenom ten přijde k němu
větou (v něho uvěří), ko 10 Otec řitáhne svou totiž mi
losti, ale ne tak, že by jeho svobo nou vůli rušil, nýbrž tak.
že. pomáhající milostí svou rozum jeho osvěcuje a vůli po
siluje a tak účinně jej k sobě zve, ho povzbuzuje, mu po
máhá a skutečně ke Kristu přivadí, nečiní-li on milosti
Boží odporu.

45—16. V prorocich, t. '. ve sbírce knih rorockých,
ato u 18. 54, 13. Smysl jest: již vStarém ZákoněPbylo před
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poučováni od Boha.“ Každý, kdo uslyšel od Otce &
se naučil, přichází ke mně. 46. Nepravím tím, že by
byl kdo viděl Otce, leč jen ten. jenž jest od Boha;
ten viděl Otce. 47. Amen, amen pravím vám: Kdo
věří ve mne, má život věčný. 48. Já jsem chléb ži
vota. 49. Otcové vaši jedli na poušti mannu, a zemřeli.
50. To jest chléb s nebe sestu ující: aby, jí-li kdo
z něho, nezemřel. 51. Já jsem o léb živý, jenž s nebe
sestou il. 52. Bude-li kdo jisti z chleba toho, živ bude
na vě v.

A chléb, který já dám, tělo mé jest (které dám) za
život světa. 53. Tu hádali se židé vespolek řkouce:
Kterak může tento dáti nám tělo své k jídlu? 54. Proto

pověděno, že přijde doba, kdy všickni budou (vnitrnč) po—
učováni od Boha. Ta doba n ní přišla; a nyní každý, kdo
uslyšel od Otce fči kdo milostí jeho byl na rozumu osvě
covánana vůli )osilován) a se naučil (či milosti té užil),
přichází ke mn věrou, při'ímá a schvaluje mé učení. Ale
timnepravím, že by mu ne ylo třeba užili mčjako učitele;

nebot ono poučovaní od Otec děje se muze vnitrnč a níkoliv o všech pravdách ke spasen potře ných. Takové plne
poučení o vůli Boha Otce mohu dáti pouze 'á., který byv
od něho od věčnosti zplozen, mám touž o statu a totéž
pognání, které má On, a tedy jeho vůli a umvsly dokonaleznam.

48—52a.Opakuje kratce, co již řekl, že totížjest chlebem
živým, který jsa zdrojem života, může i jiné oživovati.

62b.A chleb, který já. d am, 'totiž kjedcní .Naznačnje,
že ten chléb, o němž mluví a jimž rozumí sebe sama, ma
se přijiinati skutečným požíváním či 'edením 'eho těla;
slibuje tedy, že své tělo dá za (dušemi) po rm věříclch ; pravě
pak, že 'e dat za život světa či k tomu, aby všichni lidé
mohli dejiti života věčně blaženého, ukazuje také na to. že
chléb ten bude dan nejen za okrm, nýbrž 1 v obět zalídi.

63. Pan Ježíš neudal nvn (nýbrž až při poslední večeři),
že ono požívání i obětování těla jeho má. se (lití svátostné

Smd způsobou chleba a vína) neboť chtěl. aby po tolikau_kazech, které podal o svém božství, věřili mu, že může
učiniti a učiní, co slibuje. Ale židé přes všecky zázraky,
ktere u Krista viděli, neptali se po způsobu, kter'm mint
sve _tělo dáti za pokrm, nýbrž nevěřili vůbec, že mohl

učllřllti,co slibuje. Ihadali se proto vespolek o je 10 slovec .
64. Ač tedy Pán Ježiš věděl, že slova jeho vykládají si

o skutečném požívání těla jeho, přece nejen neodvolal slov



řekl jim Ježíš: Amen, amen, pravím vám: Nebudete-li
jisti tělu Syna člověka a pití jeho krve, nebudete míti
v sobě života. 55. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má
život věčný, a já ho vzkí'ísim v den poslední. 56. Neboť
tělo mé právě jest pokrm a krev. má právě jest nápoj.
57. Kdo ji má tělo a pije mou krev, zůstává ve mně
a já v něm. 58. Jako mne oslal živý Otec a 'á živ
jsem pro otce, tak i ten, k o ji mne, živ bu e pro
mne. 59. Toto jest chléb, jenž s nebe sestoupil, ne jako
otcové (vaší) jedli a zemřelí. Kdo jí chléb tento, živ
bude na věky. 60. To pověděl uče v synagoze v Ka.
fa rna um.

61. Tu mnozí z učeníků jeho uslyševše to řekli:
Tvrdá jest ta řeč; kdo jí může poslouchat? 62. Ale
Ježíš véda sám u sebe, že učeníei jeho na to reptaji,
řekl jim: To-li vás pohoršuje? 63. Což tedy, když
uzi'íte Syna člověka, an vstupuje, kde byl dříve? 64.
Duch jest to, jenž oživuje, telo nic neprospívá; ta slova
však, která jsem já. mluvil vam, jsou duch a život.
65. Ale jsou někteří mezi vámi, kteří nevěří. Věděl!
zajisté Ježíš od počátku, kdo jsou nevéi'ícími, a kdo
jest ten, jenž ho zradí. 66. I ravíl: Proto jsem vám
řekl, že nikdo nemůže pí'íjíti e mně, není-lí mu dano

svých, n'l)rž pohrozil iltl vyloučením od věčné spásy, ne
budou-li 10 poživati. Ukázal tak, že nemínil poživani pouze
obrazného, neb uhou věrou. nýbrž skutečné požívání těla
svého, a že po ívání to rohlásil za zcela nutné ku spasení
vší-m dospělým. (Mluvil dospělým.) —Rozkazu o požívaní
těla a krve Páně vyhovuje se i přijímáním pod jednou způ
sobou, poněvadž Pán Ježíš jest pod jednou i druhou způ
sobou )řítomen celý. (Viz str. 188—134pozn.)

55. bíyšlenku „předešlouopakuje kladné, ukazuje zároveň,že (hodně) požívání těla & rve jeho jest zarukou slavného
vzkříšení & života věčně blaženého.

56. práv ějest pokrm . . ., t. j. nul povahu pokrmu ne pouze
ve sm 'slu obraznem, nevlastním, nýbrž skutečně, ve smyslu
vlastním. ! může proto živiti a skutečné živi či udržuje
život duševní & zaručovati tak život věčný.

57—58. Udávaje účinky hodného požívání těla &krvejí-no,
vysvětlují-., proč požívání to zjednává či_ zaručuje život
věčný. Záležiť účinky ty v přeúzkcm sp0jení s _krístem &
v udržování nadpřirozeného života duševního. (Zivota po—
svčcující milosti Boží.)
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od Otce (mělio). 67. Od té doby mnozí z učeníků jeho
odešli zpět a nechodili s ním více. 68. Řekl tedy ke
dvanácti: Chcete-liž i vy odejíti? 69. Šimon Petr odpo
věděl mu: Pane. ke komu půjdeme? Tyunaš slova
života věčného. 70. a my jsme uvěřili a poznali, že ty
jsi Kristus, Syn Boží. 71. Odpověděl jim Ježiš: Zdali
nev volil jsem vás dvanácte? A jeden z vás jest (label.
72. ravil to o Jidášovi, synu Šimona iškariotskěho;
nebo! to byl ten, jenž ho měl zraditi, ač byl jedním
ze dvanácti.

KAPITOLA 7.

Pán Ježiš jde na slavnost stánků, v, 1-13.')

1. Potom Ježiš chodil po Galilei. nebo! nechtěl cho
diti po Judsku, poněvadž židé hledali ho zabili. 2. Byla

ak blizko slavnost židovská, stánků. 3. I řekli mu
ratří jeho: Odebeř se odtud a jdi do Judska, aby

také učeniei tvoji viděli tvé skutky, které činíš; 4 vždyť
nikdo nečiní nic ve skrytě, chce-li býti na jevě. 'iníš-li
tyto věci, zjev se světu. 5. Nevěřili totiž v něho ani

64. Smysl jest: Nemáte příčiny se pohoršovati, nebo!
duch, t. j. božství spojené s člověčenstvím,jest ten, 'enž
oživuje životem nadpřirozeným, tělo či pouhě človečen

ství, které by nebylospoienosbožstvím, nic neprospívá!: životuonomu;ta s ova však, která jsem mluvil
vám, t. j. t kají se mého božství, v němž jest zdroj všeho
života a veš era. moe oživující, kterou jsem sdělilise svým
člověčenstvím, s ojeným s mým božstvím.

68. Chcete- iž i vy odejíti? Byltedvhotovpropustíti
iapoštolv, než b odvolal slova svá. Dal tak znova na
jevo, že ve vlastn m smyslu slova rozuměl to, co byl řekl
o požívání těla a krve své, a. že tedy slíbil dáti za pokrm
skutečně & pravě tělo svě,' skutečnou & pravou krev svou.

') Od 7, 1—10,21. evangelista líčí, kterak při nových proje
vech Krístovýeh nevěra židovských náčelníků přešla oslav
nosti stánků téhož roku ve zjevné nepřátelství.

1. Toho roku ted nešel na svátky velikonoční (třetí to za
veřejného života je 100.

2. bratři, t.jl; příbuzníjeho. Učeníci tvo'i, t. j. tistou enci tvoji, teré jsi tam získal za svého po'iwtu v Je
rusa emč.

&.Nevěřili, t. j. neměli pravé víry v něho; a tento ne
dostatek pravé víry byl příčinou jejich žádosti. Oni totiž
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bratři jeho. 6. Ježíš tedy řekl jim: Čas můj ještě_ne
přišel, ale čas váš jest vždycky pohotově. 7. Vás ne
může svět nenávi ěti, mne však nenávidí, neboť 'á
vydávám o něm svědectví, že skutkové jeho jsou z i.
8. Vy jděte na tu slavnost, já ne &du na slavnost
tuto, nebot čas můj ještě se nena nil. 9 To pověděv,
sám zůstal v Galilei. 10. Když vša bratří jeho odešli,
tehdy odebral se i on na slavnost, nikoli zjevně, nýbrž
jako ve skrytě. 11. Tedy židé hledali ho o slavnosti a
pravili: Kde jest on? 12. A bylo mnoho šepotu o něm
v zástupu, neboť jedni říkali: „Dobrý jest“, jiní však
pravili: „Nikoliv, nýbrž svádí lid“. 13. Ale přece nikdo
nemluvil o něm zjevně pro strach před židy.
Ježíšova řeč uprostřed a na konci slavnosti stánků. Její

účinek, v. 7, 14—8, 1.

14. Když pak slavnost byla již v polovici, Ježíš vešel
do chrámu a učil. 15. [ divili se židé řkouce: Kterak
tento zná Písma, neučiv se? 16. Ježiš odpověděl jím
aí'ekl: Moje učení není mé, nýbrž toho, jenž mě po

uznávali, že Pán Ježíš jest poslancem BožímaVykupitelem.
ale myslili, že založí pouze pozemské království a dá jim
v něm výhodná ostavení, a poněvadž se k tomu neměl a

pořád jen v odleílých krajích galilejských, jako v zákoutíse zdržoval, vybizelí ho, a y okázale, v četném průvodě
šel na slavnost, a tam před četnými zástupy ukázal svými

zázraky, žeJest Vykupitelem.8. nepůj u na slavnost tuto, totiž okázalea v prů
vodč četném, a ne na slavnost celou.

13. pro strach před židy, t. j. před náčelníky židov
skými, kteří netrpěli, aby kdo vyjadřoval o něm svobodně
sve nunem. _

14. v polovici, tedy nejspíše čtvrtého dne slavností;
neboť slavnost stánků konala se po celý týden. __

15. Slova: „Kterak tento zná. Písma neučiv se,“ pravnlí
jednak jati úžasem, jednak plni předsudkůvazáští proti němu.
Z příčiny té nejen sami neuvěřili v Krista, nýbrž i hleděli

také u lidu přivésti v pochybnost 'eho učení, jakožto v!klady člověka, který do škol rabb nských nechodil, & te y
pravého smyslu Písma sv. nezná.

16. Moje učení není mé . . ., t. j.: „nemám ho jako
člověk sam od sebe, nýbrž od Boha“, aneb: „nemám ho

jako si:" Boží sám ze sebe, nýbrž věčným zploz nim odOtce“. rohlásil tak, že učení je to jest božské, & e proto
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slal. 17. Bude-li kdo chtít vůli jeho činiti, pozná o tom
učení, je-li z Boha, čili já sám od sebe mluvím. 18.
Kdo mluvi sám od sebe, vlastní slávy hledá; kdo
však hledá slávy toho, jenž bo poslal, ten jest pravdo
mluvný anespravedlnosti v něm není. 19. Zduliž vám
Mojžíš nedal zákon? A nikdo z vás neplní zákona.
Proč hledáte mě usmrtití? 20. Zástup odpověděla
řekl: Ducha zlého máš; kdo bledá tě usmrtili? 21.
Ježíš romluvil a řekl jim: Jeden skutek jsem učinil,
& všic ni se divíte. 22. Proto Mojžíš dal vám obřízku,
ne že by pocházela od Mojžíše, nýbrž od otcův; a
v sobotu obřezujcte člověka. 23. Přijímá-li člověk ob
řízku v sobotu, aby nerušil se zákon Mojžíšův, na
mne—lí se horšite, že jsem celého člověka uzdravil
v sobotu. 24. Nesuďte podle obličeje, nýbrž spravedlivý
soud čiňte.

jsou pcžvilnnije přijmouti, přes to, že ve školách rabbinskýchse neu ! .
17. Poučuje, že každ může sám se přesvědčití obožském

ůvodč jeho učení, bu e-lí je zachovávati; poučíť jej o tomlahoda ně účinky, jež plynou ze zachovaváni jeho učení.
18. Smysl jest: Také z toho může to každý poznati, že

při všem hledám jedině cti & chvály Boží.
19—24.Poněvadž židovští náčelníci pořád ještě byli proti

němu, že před ůl druha rokem uzdravil tam v sob otu
člověka 38 rok nemocného, hají se rotí ním v tento
smysl: Vy máte proti mně, že jsem uz ravil v sobotu člo
věka nemocneho, & ospravedlňuje-te tím vražedné ům 'sly,
které jste pojali proti mně. Ale neprávem to činíte. ždyť
ani vy nešetí—íteúplně klidu sobotního. Zdaliž vám
nedal Mojžíš zákon o svěcenísoboty,& nikdo
z vás neplní zakona tohoú lně. Proč tedy h lc
d áte mne zal) ití, jako bych yl rušíteíem klidu sobot

ního? (V tom přerušiljeg zástup těch, kteří nevěděli o úmyoslech Krístov "ch odpůrc , a řekli: Du c ha zlé ho m áš . . .
Ale Ježíš ne baje slov jejich, pokračoval proti svým odpůr
cům): Jeden skutek jsem učinil v sobotu, uzdraviv
člověka 38 roků nemocného, & všickni již proto se dí
víte, kterak jsem se mohl opovážit orušit zákon o svě
cení soboty, &'přece sami, konajíce o řízku i v sobotu, ne
šetříte ho take. Řeknete mí ovšem: Obřízku přikázal Moj
žíš, a proto musíme jí konati i v sobotu. Avšak proti tomu
pravím:Mojžíš dal vám obřízku, ale ne, jakoby
pocházela od Mojžíše. akjehozákonupatřila,nýbrž,
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25. Tu řekli někteří z Jerusalemských: Není-Už to
ten, jehož hledají zabiti? 26. A hle, mluvi zjevně, a mc
.mu neříkají. Zdahž opravdu poznali náčelníci, že tento
jest kristus? 27. Ale o tomto vime, odkud jest; o Kristu
však, až přijde. nikdo nebude věděti, odkud jest.
28. Ježíš proto volal ve clu'ame, uče a pravé: Nejen
znate mě, nýbrž 1 vite, odkud jsem; a přece nepřišel

'scm sám od sebe, nýbrž pravý jest to (posílntel),- terý mě poslal, jehož vy neznáte. 29. Já 10 znám,
neboť jsem _od něho, a on mě poslal. 30. Proto hledali
ho zatknouti. ale nikdo nevztáhl na něho ruky, nebo!
dosud nepřišla hodinu jeho. 31. Ze zástupu však mnozi
uvěřrlrv něho & pravni: Bude-liž Kristus, až přijde,

že z odáni otců (praotců) jí přijal. Nepatří tedy vlastně
obříZ'a k zákonu Mojžíšovu, a přece v sobotu obřezu
_jete člověka, zachovávajice tak sice podaní otců, ale
přestupujíce zákon Mojžísův o svěcení soboty. Než řeknete
mí: Ubřízkou neporušujeme zákona Mojžíšova; neboť, ač
koli Mojžíš sam _nezavedlji, přece předepsal jí také. Nuže
k tomupravímvam: Přijímá-li člověk (i vy) obřízku
(obřezavani) v sobotu jakožto věc dokonalou, & tak, aby
se jí nerušil zakon Mojžišův, na mne-lise
horSíte, že jsem celého člověka uzdravil v so
botu, a ne ouze některého údu jeho? (Pokládá. totiž ob
řízku jako ' on uzdravovaci na jednom údě). Nesudte
podle obličeje, straníckv . . , a pak zajisté nebudeinne
vinítí z porušování klidu sobotního proto, že jsem uzdravil
člověka v sobotu.

27. U Kristu . . . nikdo nebude věděti, odkud
jest. Soudilí tak nesprávně o Kristu proto, oněvadž ne
rozuměli oněm místům prorockým, ve kterých s hledam
k božské přirozeností Vykupitelově se pravilo, že rodu jeho
nikdo nebude moci vypověděli Mal. 3, 2).

28. Smysl jest: Připouštím, že, co se týká iného původu,
nejen znate mě, nýbrž ívíte, odkud jsem, ač nepravim,
že vaše poznani v te věci jest prosto všeho omylu; avšak
přecenepřišel jsem sám od sebe svýmjménem,nýbrž
poslán jsem, a pravý (opravdový) jest to posilatel, jenž
mne poslal, posilntel po výtce, jehož vy však neznate
jakožto Otce mého, kterýž mne poslal, a proto ani o mně
nemáte praveho poznání.

31. Chtějíříci: Bude—liž Kristus . ..více divů či
niti, než tento činí? Zajisté ne. Jest tedy tentoKristem,
Vykupitelem.
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činiti více divů. než tento činí? 32. Fariseové slyšeli
zástup šeptnti o něm ty věci; i poslali veleknčží a ta
riseové služebníky, aby ho jali. 33. Ježiš tedy řekl jim:
Ještě krátký čas jsem s vámi, a odejdu k tomu, jenž
mě poslal. 34. Budete mě hledali a nenaleznete, a kde
jsem já, (tam) vy nemůžete přijiti. 35. Tu řekli židé:
Kam tento hodlá jíti, že ho nenalezneme? Chce-liž snnd
jíti v rozpt'lení mezi pohany a učiti pohany? 36. Jaké.
jest to řeč,kterou promluvil: „Budete mě hledati, zane
naleznete, a kde jsem já, (tam) vy nemůžete pí'ijiti?“

37. V osledn' & to veliký den slavností Ježiš stůl
&volal h asítě: Lízní-li kdo, pojď ke mně a píj. 38. Kdo
věří ve mne, — jakož dí Písmo: proudové vody živé

oplynou z útroby jeho. 89. To pak řekl o Duchu
Fsvatém), kteréhož věřící v něho měli přijmoutí. Duch
totiž nebyl dosud dán, poněvadž Ježíš nebyl ještě osla

83—34. Smysl jest: Pokud nepřijde čas od Otce stano
ven , nezmůžete proti mně ničeho. Krátký čas (6 měsíců)

žešt mezi vámi budu zcela rozhodně. Potom odejdu k Otcicestou kříže); dobrovolně proto vydam se v ruce vaše,
abych zemřel a vstana z mrtvých, vstoupit na nebesa. Na
to přijdou na vás doby strastne' kdy budete mne hledati,
abych vám spomohl (při zkáze .ferusalema), ale nadarmo;
ano, kde jsem já. jako Bůh stále, a kde potom budu i jako
člověk, ve slávě věčné, tam nemůžete přijiti ani nyní, ani
po své smrti, ač-li včas neučiníte pokání.

35. Slova „Chce-tíž snad jíti . . . pohany“ řekli
posměšně neporoznměvše slovům Páně, posmívajice se, že
nemoha svéstí nic u nich, chce snad zkusiti štěstí v r o z
ptýleni mezi pohany, t. j. u židů mezi pohany
rozptýlenými, & u pohanů samých.

87. Stát totiž ve chrámě. — Žizní—li kdo atd., t. j.
touží-li kde po poznani pravd a po blahu messiáuském,
pojď ke mně, totiž s živou v rou &pij či přijímej učení

mě. a řícise iim. Proudové vodylživé poplynou —t. j. obdrží to ik milostí Ducha svaté 0, že nejen sam bude
uvnitř občerstven a posilnčn a v chrám Ducha sv. promě
něn, nýbrž i pro jiné stane se zdrojem blaha věčného.

89. Dary Ducha sv. udílely se sice také v Starém Zákoně,
ale jen po růžnu. Povšechně však a hojně i veřejné měly

se dary tk udíletí teprve po dokonaném vykoupení, jakožtoovoce vy oupeni to 10 a tedy tehdy teprv, když Pán Ježiš,

dolkonav dílo své, byl svým vzkříšením a nanebevstoupenimos aven.

Nový Zákon. !. 24
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ven. 40. In někteří ze zástu u uslyševše tyto řečijeho
pravili: fento jest v prav ě (onen) prorok. 41. Jiní
pravili: Tento jest Kristus. Někteří však řekli: Což
z Galileje přijde Kristus? 42. Nepravi—liž Písmo. že
Kristus přijde z potomstva Davidova a z městečka

Betlcmá, kde byl David? 43. A tak povstala v zástupurůznice pro ně 10. 44. Někteří pak z nich chtěli ho
zatknoutí, ale nikdo nevztáhl na něho ruky.

45. Přišli tedy služebníci k velekněžim á fariseům.
[ řekli jim tito: Proč jste ho nepřivcdli? 46. Služebníci
odpověděli: Nikdy člověk nemluvil tak, jako člověk
tento. 47. Tu odpověděli jim fariseové: Což jste i vy
svedení? 48. Zdáliž kdo z náčelníků uvěřil v něho
aneb z fariseů? 49. Ale (jen) zástup tento, kterv ne
zná zákona — zlořečeni jsou. 50. Řekl k nim “Niko
dem. ten, jenž byl k němu přišel v noci, kterýž byl
jedním z nich: 51. Zdaliž zákon náš odsuzuje člověka,
leč prve uslyší od něho & ozná. co činí? 52. Odpo
věděli a řekli jemu: Což jsi i ty z Galileje? Zpytuj
Písma a viz, že z Galileje prorok nepovstává. 53. I ode
šli každý do domu svého. 8, ]. Ježiš pák odebral se
na horu Olivetskou.

KAPITOLA 8.

Pán Ježíš slítovává se nad ženou cizoložnou, v. 2—11.

2. Ráno však přišel zase do chrámu a veškeren lid“
přicházel k němu; i posadil se a učil je. 3. Tu pří
vedli k nčmu zákoníci & fariseově ženu do ádenou
v cizoložství a postavivše ji uprostřed, 4. řeki jemu:

.—

40. Tento jest (onen) pr orok, onen totiž určitý pro
rok, o němž dle mylného mínění jejich prorokoval Mojžíš
v V. kn. 18, 15. (Srovn. pozn. k Jan. 1, 21.) .

50—51.Veleknčží a fáriseové, vůbec členove vele
rady, chtěli nejspíše nyní beze všeho vyslovíti nad _Ježlšem
exkomunikaci či vyobcováni z náboženské obce židovske,
ale Nikodem zaslal se ho. Proto obořili se naň, a. v roz
hořčení neVZpomenuli, že mluví nepravdu, tvrdíce, _žez Ga:
líleje prorok nepovstává. Prorok Jonáš byl z Galileje. Po to
odešli domů, neučinivše žádného rozhodnutí.

8, 4 6. Znajice totiž Kristovu dobrotu, čekali, že vysloví
se proti zákonu ve prospěch ženy, a tak dá příčinu, aby
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Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství i'i činu
samém; 5. v Zákoně pak Mojžíš nám pi'íkáza takové
kamenovatí. 6. Co tedy pravíš ty? To pak pravili po
koušejíce ho, aby ho mohli obžalovati. Ale Ježíš shyb
nnv se (až) dolů, psal prstem na zemi. 7. Když nepřestá
vali se ho tázati, zveduul se a řekl: Kdo z vás jest
bez hříchu, vrz první na ni kamenem. 8. AOpětshýb
nuv se (až) dolů, psal na zemi. 9. Oni však uslyševše
to, vycházeli jeden po druhém počavše od starších, a
zůstal sám Ježíš a žena stojíc uprostřed. 10. Ipozvedl
se Ježíš a řekl jí: Zeno. kde jsou ti, kteří žalovali na
tebe? Nikdo-líž tě ncodsoudil? 11. A ona řekla: Nikdo,
Pane. Ježíš pak řekl jí: „Ani já tě neodsoudim. Jdi a
více nchi'ešf“

Pán Ježíš svědčí sám o sobě a činí výtky židům, v 12. —69.

12. Tu Ježíš mluvil k nim opět, i'ka: Já jsem světlo
světa; kde mě následuje, nebude chodili ve tmách,
nýbrž bude míti světlo života. 13. Iřekli mu fariscové:
Ty vydáváš svědectví sám o sobě, svědectví tvě není

mohli 'ej obžalovati, že porušuje zákon; jestli by však přece

odsom íl ji, aby byla ukamenována, mvslili, že tím ztratípřízeň u idu a jméno muže láskyplněho, ano, že i oni
budou míti příležitost. obžalovati jej u Piláta, že si osobuje
moe, )říslušnou vladaři, & tak zaváděje novoty, bouří lid. —
Ježí: psal rstcm, t. '. nepsal žárln'oh slov, nýbrž
Pravděpodobně ěiníl jen ja ési tahy neb ěary v prachu, ao jednak za tím účelem, aby projevil svou nevoli nad
úkladn m úmyslem í'aríseův, jednak v úmyslu ženu zacho
vati, veda, jak se zachovají oni.

7. Pravíl to k svědkům, neboť na těch bylo, hodití první
kameny. (Těch ovšem mnoho nebylo.)

9. Doznali tak ovšem vinu vlastni, ale jestli nechtěli, aby
Kristus tajně hříchy jejich vyjevil &.tak veřejně je zahanbil,
nemohli nic lepšího ndělati; vždyť věděli, že Pán Ježiš dal
již několikráte na jevo, že zná i myšlenky jin ich.

12. jsem světlo světa. či zdroj ravtly, ctnosti &
blaha, který nadpřirozenými zjevením svym a světlem víryosvěeujílidí. — l ebude choditi ve tmách, t. '. v ne
vědomosti a v bludech a v nei-estech & z toho pocl'iázejicí
bídě. Bude míti světlo života, t.j. světlopravdy,
moudrosti &opatrnosti křesťanské, kteráž vede k pravé a
věčně blaženosti.

24'
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pravé. 14. Ježíš odpověděl a řekl jim: Ačkoliv vydá
vám svědectví sám o sobě, pravé jest svědectví mé,
nebo! vím. odkud jsem přišel a kam jdu; ale vy ne
víte. odkud přicházím neb kam jdu. 15. Vy soudíte
podle těla; já nesoudím nikoho. 16. & soudím-li já,
(přece) soud můj jest pravy, nebo! nejsem sám. nýbrž já
a ten, jenž mne poslal, Otec. 17. A v zákoně vašem
jest psáno, že svědectví dvou lidí jest pravé. 18. Já

Lsem to, jenž svědčím sám o sobě, a svědčí o mně Otec,terjr mě poslal, 19. I řekli jemu: Kde jest tvůj Otec?
Ježíš odpověděl: Neznáte ani mne, ani Otce mého;
kdybyste znalí mne, znali byste Otce mého. 20. Tato
slova (Ježíš) mtuvíl v pokladně uče v chrámě, & ni
kdo ho nejal, neboť ještě nepřišla. hodina jeho.

21. Ježíš řekl jim opět: Já jdu, a budete mě hle
dati a ve svém hříchu zemřete. Kam jájdu, vy nemů—
žete pí'ijíti. 22. Tedy řekli židé: Zdaliž sám sebe zabije,
žepraví: Kam jájdu, vy nemůžete přijíti? 23.1pravil jim:
Vy jste zdola. já shora jsem. Vy jste z tohoto světa. já
nejsem z tohoto světa. 24.Proto jsem vám řekl,že zemřete
ve svých hříších ; neboťneuvěř'íte—li,že játo jsem, zemřete

14—15 Aby Pán Ježíš ukázal, že svědectví jeho jest
pravé, právnplatné, a že povinni jsou je příjmoutí a. uznati
přes to, že vydává je sám o sobě, upozorňuje na své bož
ství v tomtosmvslu: Svědectví mé jest pravě . . .,
neboť já vím vědomostí neomylnou, že jsem soupodstatný

Syn Boží, který jsem (jako člověk vyšel od Boha vtělenímse, a. který' k němu o ejdu nanebevstoupením. Vy však
tohoto tajemství mého poslání svou vlastní vinou neznáte,
& proto má svědectví odmítáte. Příčina tě neznalosti vaší
jest v tom, že mě soud íte & jako podvodníka odsuzujete
podle těla, t. j. podle toho, (» se při mně jeví tělesným
očím porušené přirozenosti vaší — podle chudoby mě i pří
buznýchmých a j. — Já nesoudím nikoho. t. j. nvní
po čas pozemského života svého neodsuzují nikoho, neboť
nejsem poslán na svět, abych soudil svět, nýbrž abych jej
vykoupil. (Slovo xgi V801 sou díti ve smyslu odsuzovatí.)

20. V pokla (!n ě, t. j. vpředsíní žen. kde byly umístěny
pokladnice na dary pro chrám neb pro chudé. (Srovn. Mark.
12. M.)

21—22. Viz Jan 7, 38—34 (pozn.\. _
24. že já. to js em, že jsem Vykupitel a Syn Boží.
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v hříchu svém. 25.Tu pravili jemu: Kdojsi ty? Ježíš řekl
jim : Vůbec to, co vam ! mluvím. %. Mnoho mám o vás
mluvili a soudili, ale ten, jenž mne poslal, jest prav
domluvný, a já, mluvím ve světěto, co jsem slyšel od
něho. 27. A nepoi'ozuměli, že jim mluví o (Bohu)
Otci. 28. Tu řekl jim Ježiš: Když povýšite Syna člo
věka, tehda oznate, že já to jsem a sám od sebe nic
nečinim, ný rž jak mě naučil Otec, to mluvím. 29.

25. Vůbec to, co vám imluvím, t. j. jsem ten, za
koho se stále vydávám, totiž Vyku itel a Syn Boží. Vyslo
vil—lívšak Kristus slova ta otaz ou, vyjadřil myšlenku
tuto: Proč vůbec ještě k vám mluvím (kil-_;žmí nevěřítei?
Ať však v jádřil se otazkou neb způsobem oznamuvueím,
rozhodně al jim odpovědi svou na jevo, že z dosavadního
učení jeho mohli poznatí. kdo jest, a že tedy jejich jest
to vina, nemají-lí o něm praveho poznání. Yutgata tištěnámá: Principium, ui et loquor vobis : Počátek,
který i mluvím vám. ukopisy po většině mají Príncípíum,
quia et loquorvobis: počátek, poněvadž i mluvím
vam. Výraz principium (počátek) odpovídá řeckému dgx'qv
(čti archén), který sice znamená také počátek (principium),
avšak na tomto místě pojat jest příslovečné ve smyslu vů—
bec (omnino).Quia : poněvadž dostalo se do rukopisu
tím, že překladatel četl BTL thOtY) = poněvadž = quia

!
místo i) “ (ho ty) = co.

26. Smysl 'est: Vy byste si přáli, abych více mluvil o sobě,
myslíce, že y se vám nask'tla příležitost obžalovatí mě;
avšak nao ak, a o vás mam mnoho mluviti pokáráni &
odsouzení iodné o; avšak neučíním to; to jen pravím, že
jste vinni nevěrou; neboť ten. jenž mě poslal, jest na
prosto pravdomluvný, jest to Bůh Otec sám, a ja mluvim
pouze, co jsem od něho poznal jjako Bůh_odvěkým plozeuím
od Otce, jako člověk při vtělení se), jest tedy učení mé
božskc, a vy přece nevěřite.
_ 27. Když pov ýšíte totiž na kříž,poznáte, že já to
jsem, totiž Vykugitel a Sam Boží s Otcem soupodstatný.\Poznate to z těc zazrak , které se budou diti při mě
smrti a později.)

29. Prohlašuje, že ijako člověk jest v trvalém spo'ení
s Bohem Otcem, takto: Ten, jenž mě poslal, ůh
Otec, jest stale se mnou, a to nejen pokud se mnou jako.
s Bohem ma touž podstatu, nýbrž i pokud mě jako čio-.
věka svou pomocí a milosti chraní a hdí a mi pomáhá..
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Aten, jenž mě poslal, jcst se mnou; On nenechal mě
samotnu, nebot já vždycky činím to, co mu jest milé.

30. Když tyto věci muvd, mnozí uvěřili v něho. 31.
I řekl Ježíš k těm židům, kteří v něho uvěřili: Zůsta
ncte-li v mém slově, budete v pravdě učeníky mými,
32. u poznáte pravdu, a pravda osvobodí vás. 33. Od
povčděli mu: Potomstvcm Abruhamovým jsme a nikdy
jsme nikomu nesloužili; kterak. ty pravíš: Svobodní

udetc? 34. Ježíš odpověděl jim: Amen, amen pruvim
vám: Každý, kdo páse hřích, jest služebníkem hříchu.
35. Služébnik však nezůstává v domě na věky, ale
syn zůstává na věky. 36. Jestli tedy syn vás osvobodí,

budete v pravdě svobodní. 37. Vím, že jste potom
stvcm Abruhamovým, ale hledáte mě zabiti, nebot
slovo mě. nemá místo ve vás. 38. Já mluvím. co jsem
viděl u Otce svého, a vy činíte, co jste viděli u otce
vašeho. 39. Odpověděli & řekli jemu: Otcem naším
jest Abraham. Řekl jim Ježiš: Jste—lisynové Abraha

31—32. Zůstanete-lí . . ., t, j. vytrváte—lipři mém
učení věrou živou, tak, že je budete nejen věřítí, nýbrž
i náležitě zachovávatí, budete učení ky mými nc pouz'e
na oko, nýbrž v pravdě, učeníky pravými, & vždy lépe po
rozumíte pravdě zjevené & se přesvědčíte o její ceně
velike, & ta pravda za pomocí Boží milosti osvobodí vás
od poroby hříchů a uvede ve svobodu dítek Božích.

33. Židé, kteří zůstali v nevěře, chtěli seslabití moc Kri
stových slov a. zviklatí víru v těch, kteří uvěřili Vyklr'tda
jice si ted slova. „osvobodí vás“ o svobodě občanské (a.
snad i oso ní) dovolávali se svého původu od Abrahama, &
tvrdili, že nikdy nikomu nesloužilí, nedbajíce ve své vášni
toho, že b 'lí v poddanství B..byloňanů, Peršanů a j.

34 —87. cžíš proto poučuje, že nemluvi o svobodě občan
ské, nýbrž mravní, & v té říčíně že každ' jest otrokem
hříchu (i oni), kdo páše hřích, t. j. kdo hříšný život vede
(v. M); užívaje pak obrazu (allcgoric) otroka uči, že židé
'akožto služebníci — otroci hříchu budou vyloučeni od krá.

ovství messíanskěho, nevysvobodí-li jich Syn (Boží) z jcejíchporoby, přes to, že jako potomci Abrahamovi patří ná
rodu vyvolcněmu.

37-44. Odpovídaje k jejich poznámce, že jsou potomky
Abrahamovými, uznává, že sme podle těla pocházejí od
Abrahama, ale že odlc ducha. nejsou ditkami jeho, nýbrž
ďáblovými, ježto o pírajicc pravdě, & chtíce ho zabiti. ne
podobají se smýšlením svým Abrahamovi, nýbrž ďáblovi,
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movi, skutky Abrahamovy čiňte. 40. Ale nyní hledate
mě usmrtiti, člověka to, který jsem vám mluvil pravdu,
již jsem slyšel od Boha; toho Abraham nečnnl. 41. Vy
činíte skutky otce svého. I řekli jemu: My jsme se
nezrodili z cizoložství. Máme jednoho Otce, Boha. 42.
Ježíš tedy řekl jim: Kdyby vaším otcem byl Bůh,
milovali byste mě, nebo! já jsem z Boha vyšel a při
šel. Vždyť nepřišel jsem sám od sebe, nýbrž On měposlal. 43. Proč nerozumíte mluvě mé? lroto, že ne
můžete slyšeli slova mého. 44. V jste otce ďábla &
chcete činiti žádosti otce sveho. n hyl vrahem od

Ročatku a nestabv ravdě, nebot pravdy není v němmdyž mluví lež, z v astniho mluví, nebot jest lhář a
otec lži. 453.Poněvadž však já mluvím pravdu, nevě
říte mi. 46. Kdo z vás bude mne víniti z hříchu '! Je
stliže pravdu mluvím (vám), proč mi nevěříte?47. Kdo
z Boha jest, slova B_ožíslyší; proto vy neslvšíte, že
z Boha nejste. 48. Tu židé odpověděli a řekli jemu:
Zdaliž m dobře nepravíme, že Samaritán jsi a zlého
ducha maš? 49. Ježíš odpověděl: Já zlého ducha ne

který již v ráji lží svedl Evu & přivedl smrt na lidstvo. —
My jsme se nezrodili z cizoložství \V.M.), t. j.
2 modlářství, které jakožto nevčrnost k Bohu nazývá se
v Pismč sv. nezřídka týmž jménem, kterým se označuje
never-nost manželská. (Židé totiž pozorovali, že Ježíš mluví
o otci duchovním a. opírá, že by byli dítkami Abrahamo
vými podle ducha. yslili roto, že tím otcem míní Boha,
& popira, že by byli ctiteli oha pravého. Odmítají proto
miufení to, tvrdice, že nejsou modlaři; ne ctiteli mnoha
bohu, nýbrž že jsou ctiteli jednoho Boha praveho.

_4-6—47. Smysl jest: Nikdo z vás nemůže viniti mě ze
žadného hříchu, ani ze lži; neboť nemám žádného hříchu
ani náklonnosti hříšné. Nemůžete-li tedy viniti mě ze žad
neho hříchu, ani ze lži, nemate žádne příčiny mi nevěřiti.
?roč tedy nevěřite mi? Proto, poněvadž nejste z Boha, ne

teditkami či pravými ctiteli Božími. Neboťpravý ctitel
oži s_lyšírád slova Boží, jakaž 'a mluvím.
48. Zde nemohouco vyvrátiti slov Kristových &nechtíce je

uznatí, utekli se k nadávkam. Vrátili mu výtky, které uči
nil jun. Ježíš řekl jim, že nejsou (todle ducha) pravými
syny Abrahamovými, pravými ctiteli ožimi, a oni mu řekli,
ze sam jest takový (Samaritani totiž povstali smíšeuim židů

s kmenypohanskýmí a přijali do svého náboženství ně—ktere věc: z pohanství); :žiš řekl jim též, že otcem jejich
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mám, ale ctím Otce svého, a vy mě zneuctíváte. 50.
Ja však nehledám slávy své; jestiť, kdo (jí) hledá &
soudí. 51. Amen, amen pravím vám: Bude-li kdo za—
chovávati slovo mě, neuzi'i smrti na věky. 52. I řekli
mu židé: Nyní jsme poznali, že zlého ducha maš.
Abraham umřel 1 proroci, a ty pravíš: Bude-li kde
zachovávali slovo mé, neokusí smrti na věky. 53.
Zdalíž jsi ty větší nežli otec náš Abraham, který ze
mřel? l'akě proroci zemřeli. Kým činíš sebe sama?
54. Ježíš odpověděl: Oslavuji-lí se já sám, sláva má
nic není. Jest to Otec můj, jenž mne oslavuje, o němž
vy pravíte, že jest Bohem vaším. 55. A (přece) nepo
znali jste ho, ale já ho znám, a řeknu-li, že ho ne—
znám, budu podoben vam, lhářem. Avšak znám jej
a slovo jeho zaehovávám. 56. Abraham, otec váš, za—

lesal. aby viděl den můj: i viděl a radoval se. 57.
u řekli židé: Padesále rokůještě nemáš, a Abrahama

jest dabei, & ení mu řekli, že sám má ducha zlého. Prvni
nadavka byla čistě osobní a nedotýkala se velebnosti bož
skě, proto neodpověděl k ní, davaje tak příklad, že uražk
osobni, jimiž netrpí náš úřad ani čest Boží, máme trpěliv
suašetí. Druha dotýkala se jeho úřadu i pocty Boží, ježto
obsahovala v sobě výtku, že působí ne ve spojení s Bohem
a pro Boha, nýbrž ve Spojení s ďáblem & pro ďábla, a tedy
'est třeba se ho varovatí. Jí proto klidně moc, ale zcela roz—
íodně odmítnul, davaje tak příklad, že nemáme mlčetí

!: urážkám, jež dotýkají se úřadu našeho & cti Boží.
50. t. j. Ja však nehledám trestu vašeho pro urážku mně

učiněnou, jest někdo jiný, jenž toho hleda &soudí, totiž
Bůh Otec.

51. Nechav svých odpůrcův, obrací se hlavně k těm v zá
stupu, kteří dle v. 30. uvěřili, &pokračuje v řeči k nim (ve
v.-al.) započaté, ukazuje při tom i odpůrcům svým na pro
středek, kterým mohou uniknoutí trestu. '

54 t. j. Os lavují-lí se já sám, jak vv myslíte,při
pouštím. ač netvrdím, že sláva ma není ničím.

.56. Smysl jest: Co se týká otazky vaší, jsem-li větší než
Abraham, pravím vám, že jsem větší. Patrno to z te tužby,
kterou Abraham měl po mně, a z té radosti, kterou pocítil,
když se dověděl o mém řichoděna svět. _Abraham,
otec v aš, totiž za plesa , když bylo mu dano zaslíbení,
abý viděl den mu' či dobu mého vtělení; iy íděl_j 1,
dostav v předpekli vě omost, že jsem já, Vykupítel, phšel
na svět, & radoval se.
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'si viděl? 58. Ježíš řekljim: Amen, amen pravím vám:
rve než Abrnhum byl, jsem já. 59. I chápali se ka

mení, aby hil/„Olina něho. Ale Ježiš se skryl & vyšel
z chrámu.

KAPITOLA 9.

Ježiš uzdravuje člověka od narození slepého azjevuje se mu
jako Syn Boží, v. 1—38.

1. A jda mimo, uzřel člověka slepého od narození.
2.1 otázali se ho učeníci jeho řkouce: Mistře, kdo zhře
šil, tento-li, či-li rodiče jeho, že se slepý narodil? 3.
Ježíš odpověděl: Ani tento nezhřešil ani jeho rodiče,
nýbrž aby se zjevíly na něm skutky Boží. 4. Já.musím
činiti skutky toho, jenž mne poslal, pokud jest den;
přichází noc, kdy nikdo nemuže dělati. 5. Pokud jsem
na světě, jsem světlem světa. 6. To povědčv plívnut
na zem & uděluv ze sliny bláto, pomnzal mu (tím)
blátem oči a 7. řekl mu: Jdi, umyj se v rybníce Siloe
(to jest v překladě „Posluný“). I odešel & umyl se a
přišel vida.

8. Proto sousedé & ti kteh jej dříve vidali že byl
žebrákem. řekli: Není-li to ten, jenž sedával & že
bral? Někteří pruvíli: Jest to on. 9. Jiní řekli: Ni—
koliv, ale jest mu podoben. On však pravil: Já jsem
to. 10. Tedy řekli jemu: Kterak se otevřel tvoje oči?
11. On odpověděl: Ten člověk, který slove ežiš, udělal
bláto & pomuzal mi oči a řekl mi: Jdi k rybníku Siloe
a umyj se. [ šel jsem & um v se vidím. 12. 1 řekli
jemu: Kde jeston? l'rnvil: evím.

13. Pi'ivedli ho k t'nriseům, toho,jenž býval slepým.
14. Byla pak sobotu, když Ježiš udělal bláto &otevřel
mu oči. 15. Opět tedy otázuli se ho ifariseové, kterak

59. skryl se, t. ]. zmizel soči jejich.
9, 2. Apoštolé totiž podobně jakož i jiní žide myslíli, že

každé zlo fysicke jest trestem za hřích osobni, jehož se
dopustil trpící sám nebo rodičové jeho. _

3. n ýb rž protodopuštčnímBožímnarodil se snopy,
aby jeho uzdravenímzjevily se skutky Boží a tím
i božská moc, dobrota & milosrdenství.

13. k fariseů m, t. j. jak souditi lze z následujícího
vyšetřování jejich, ke členům velerudy, kteří po většině pa.
třili ke straně fauisvjské.



prohlédl. On pak řekl jim: Bláto oložil mi na oči a
vidím, 16. Tu řekli někteří z farise : Není tento člo
věk od Boha, nebot nešetří soboty. Jiní však pravili:
Kterak může člověk hříšný činiti takove divy? I byla
roztržka mezi nimi. 17. l'ravili tedy opět slepému:
Co ty pravíš o něm, protože ti otevřel oči? Un pak
řekl: Jest rorokem. 18. I nevěřili o něm, že byl sle

pým a pro lédl, až povolali rodiče toho, jenž proilědl. 19. I otázali se jich řkouce: Tento-liž jest
vaš syn, o němž vy ravíte, že se slepým narodil?
Kterak tedy 11ni vití? 20. Rodiče jeho odpověděli
jim a řekli: íme, že tohle jest naš syn a že se sle—

pým narodil, 21. ale kterak nyní vidi, nevime; aneb'do mu otevřel oči, my nevime; 'jeho se ptejte, má
léta, at sam mluví o sobě. 22. To řekli rodiče jeho,
poněvadž se báli židů; neboť již se byli židé usnesli,
aby vyzná-li ho kdo 'ako Krista Vykupitele), byl vy
obcován. 23. Proto ře li rodiče je 0: Má léta, jeho se

ptejte. 24. Opět tedy povolali toho člověka, který lla/—val slepým, a řekli jemu: Vzdej chválu Bohu! y
víme, že ten člověk jest hříšník. 25. On tedy řekl jim:
Je-lí hříšník, nevim; jedno vím, že byv sle ým nyni
vidím. 26. ! řekli jemu: Co ti učinil? Kterau otevřel
tioči? 27. Odpověděl jim: Povědčl jsem vám již &
neslyšeli jste ? Proč chcete o ět slyšeti? Zdaliž i vy
chcete býti učeníky 'eho? ŽŠ). Ispílali mu a řekli:
Ty jsi učenikem je o, my jsme učenici Mojžíšovi.
29. My víme, že Mojžíšovi mluvil Bůh, o tomto však
nevime, odkud jest. 30. Člověk ten odpověděl a řekl
jim: To jest věru divná věc, že vy nevite, odkud
jest, a otevřel mi oči. 31. Víme, že hříšníků Bůh ne
slyší, nybrž je-li kdo bohabojný a činí vůli jeho, toho
slyší. 32. Od věků nebylo slýcháno, že by byl kdo
otevřel oči slepému od narození. 33. Kdyby tento ne
___—.—

24. Vzdej chválu Bohu tim totiž, že budeš mluvit
plnou pravdu.My víme, že ten člověk jest hřišii_|l_:.ak lhouce poukazovali slovy „my vime“ k vlastní autorite,
myslíce, že přivedou je' k nějaké výpovědí, které by mohh
použiti proti Pánu .leží i.

26. Znova se tázali, myslíce, že si snad bude odporovati
v něčem.
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byl od Boha, nic by nemohl činiti. 34. Odpověděli'a
řekli jemu: Všecek jsi se v hříchu narodil, a ty UČlŠ
nás?l vyvrhli bo ven.

37).Ježíš uslyšel, že ho vyvrhli ven, a naleznuv jej
řekl jemu: Věříš—lív Syna Božího? 36. On odpověděl
a řekl: Kdo jest to, Pane, abych v něho věřil? 37. A

- Ježíš řekl jemu: I viděl jsi jej, a ten jest to, jenž
s tebou mluví. 38. On pak řekl: Věřím, Pane. A pad
nuv před ním klaněl se mu.
Pan Ježíš vyjadřuje se o slepotě duchovníaoúřadě dobrého

pastýře, 9, 89 -—10,21.

39. I řekl mu Ježíš: Já jsem přišel na tento svět
k soudu, aby ti, kteří nevidí, viděli, a kteří vidí, sle

ymi se stali. 40. I uslyšeli to někteří z fariseů, kteří
byli u něho, a řekli jemu: Zdaíiž jsme i my slepí?
41. Ježiš řekl jim: Kdybyste byli sle í, neměli byste
hříchu; nyní však pravíte „Vidime“; iřích váš zůstává.

34. Vyvrhli ho ven, t. j. nejen ze svéhosezeni, n'brž
jak lize soudili z v. 22., i z náboženské obce své rvyo covai no).

39. Soudem míní soud v smyslu širším, totiž rozlišování
duchů, n evidoucimi t , kteří uznávají svou duševní
neznalost a nedostatečnos ve věcech spásy. _Smysl jest:
S mym příchodem na svět souvisí podle řadu mravního jistě
rozlišováníduchů, tak totiž, aby ti, kteří nevid í, t.j.
ti, kteří duševní svou bídu ve věcech spásy uznávají a po
poučení touží, mě za Vykupítr—leuznali a vždy le)šího po
znání o věcech týkajících se spásy nahý-vali, ti vša , kteří
vid í, t.j. ti, kteří pokládajír-c se za moudré ve vlastní
opatrnost spoléhají & poučeni od Kristu) odmítají. aby vždy
u větší slepotu či nevědomost ve věcech spásy upadaíi.

+1.Kdybyste byli slepí, t. j. kdyb' vaše nevědOe
most ve věcech spásy byla uczaviněná & kdybyste vy uzná
vajice nevědomost tu toužili po lepším poznani, neměli
byste hříchu, a bylo by možno poučením z duchovní te bídy
vas vybaviti. Poněvadž však spulehajíce na vlastni moudrost
svou duchovní své bídy neu/„užíváte a poučení (moje) odmi
tátu—.,jest vaše jednání, vaše nevěra hříchem, a v tom hři
chu setrváte.
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KAPITOLA 10.

l. Amen, amen pravím vám: Kdo nevcházi dveřmi
do ověince, nýbrž odjinud vstupuje, ten jest zloděj &
lotr. 2. Kdo však vcházi dveřmi, jest pastýř ovci. 3.
Tomu vrátný otvírá, &ovce slyší hlas jeho, a on své
ovce volá jménem & vyvádí je. 4. A když svě ovce
vypustí, jde řed nimi, a ovce bo následují, neboť

znají hlas lie o. 5. Ciziho však nenásledují, n'brž utí—kají od ně 10, nebot neznají hlasu cizích. 6. ' oto po
dobenství pověděl jim Ježiš, ale oni nerozuměli, co
jim mluvil. 7. Ježíš tedy řekl jim opět: Amen, amen

pravím vám: Já jsem dveře k ovcim. 8. Všichni,teři vystoupili (přede mnou) jsou zloději a lotři, a
ovce neslyscly jich. 9. Jájsem dveře. Vejde-li kdo skrze
mne, bude zachován ; a vejde a vyjde a nalezne pastvu.
10. Zloděj nepřichází, leč jen, aby kradl a zabíjel &

„vhubiL Já jsem přišel, aby měli život a měli hojnost.
( 11. Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává život za

10, 1—5.K podobenství tomuto dali podnět fariseové svým
jednáním. Oni ukázali se špatnými pastýři lidu, ježto misto
ab Vykupítele přijali a jako vůdcove lidu jiné kněmn přivá
dě i, neuznali ho a jine od něho odvráceli, ba vyobcovalí
toho, jenž ho veřejně vyznal. Podobenstvím tim učil proto
Pán Ježiš ukazuje, že jen ten jest pravým pastýř-emlidu
Božího, kdo věří v něho ív Krista) a má od něho poslání.
Tomu také jedině že Bůh Otec otevírá srdce lidi, aby )ři
jali jeho učení. Toho hlasu či učení že slyší též a misie uji
ve svém životě všickni ti, kteří touží po pravdě božské a
po ctnosti. Takový pastýř dobry však že nejen odává stádcí
svému učení a prostředky spásy, nýbrž též pře chází je, dá
vaje mu dobry příklad a odvracuje od něho překážky ctnosti
a nebezpečenstvi nákazy mravní, by je přivedl ku blahu
věčnému.

7—10.Smysl jest: Já jakožto učitel božské pravdy a
dárce spásy věčnéjsem dveře k ovcím. Vejde-li
kdo jako duchovní pastýř sk rze mne maje své učení a

oslání ode mne, nejen sám zachová se od pohromy, nýbrž
]. vejde &vyjde, t.j. v bezpečnosti obcnje se svým stád
cem a nalezne pastvu či prostředkypotřebné k životu
nadpřirozeněmu a ke Spáse ro stádcc sobě svěřené. ——Všickni, kteří vystoupi i, jsou zloději &lotři.
Jak patrno z přítomného času jsou a. 2 Jan. 5, 34—35.
45—47; 6,45. aj. pravi to s jistým nadsazenim thyperbolicky)
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ovce své. 12. Nájemník však a ten, kdo není (pravý)
pastýř. jehož nejsou ovce vlastní, vida vlka, an jde,
opouští ovce a utíká; a vlk lupa a rozhání ovce. 13.
Nájemník pak utíká, poněvadž jest nájemník a nezá
leží mu na ovcích. 14. Já jsem pastýř dobrý & znám
své a znají mne moje. 15. Jako mne zná Otec. i j
znám Otce, a život svůj dávám za ovce své. 16. Mám
ještě jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto ovčinec; i ty
musim přivésti, a hlas můj slvšcti budou, a bude
jeden ovčinec a jeden astýř. 17. Proto miluje mě Otec,
že dávám život svůj, a ycb jej zase ujal. 18. Nikdo
neodnímá ho ode mne, nýbrž já jej dávám sám od
sebe. Mám moc jej dáti, a mám moc jej zase ujmouti.
Příkaz tento dostal jsem od Otce svého.

19. Pro tyto řeči povstala o ět roztržka mezi židy.
20. Mnozí z nich pravili: Má ucha zlého a blázni;
proč ho posloucháte? 21. Jiní pravili: To nejsou slova
posedlého. Může-liž duch zlý otevřiti oči slepých?

Pán Ježíš na slavnosti stánků & v Peréy, v. 22—t2.
22. Bylo pak v Jerusalemě posvícení & byla zima.

23. A Ježiš chodil vc chráměvpodloubiŠalomounové.

m u
1)

pouze o veliké _části těch. kteří v ne bližší minulostí vystou

pili jako učitele a vůdcové lidu, ní oliv tedy také o Janu
'ítiteli, šprorocích a Mojžíšovi
16.je tě jiné ovce, totižtpohany,které nejsouz tohoto ovčinec, totiž ze ží ů. I ty (pohany)musím

po věčném úradku Otcové přivésti do svého ovčinec, do
církvesvé, ahudc jeden ovčinec, jeden pastýř, t. j.
jedna církev pravá pod jednim pastýřem nejvyšším, ve které

řestanou protivy mezi židy a pohany, ježto všickni, židé
\ pohané, budou do církve přijímání a jako jedna obec
v ní od 'odnim pastýřem nejvyšším ke spase vedeni,

ctíce té ož ána nešvyššího, vyznavajice touž víru a uživa
jicc týchž pro.—'tředk sRásy. Slova ta počala se vyplňovatiJiž v době apoštolské. 'ikterak tedy napraví se jim, že kdy
všickní lidé na zemi do církve vstoupi.

17. t j. mimo ty příčiny, pro které mě miloval vždycky
jakožto soupodstatného Syna sveho, miluje mě také proto,
poněvadž jsem hotov jako člověk dáti (a dám) život svůj
za hříchy lidstva; ovšem nevydám života svého tak, abych
zůstal mrtev, nýbrž abych jej zase ujal vstana 7. mrtvých.

') Od 22—42.v ličuje, kterak Pan Ježiš o slavnostiťosvčccníchrámu, jež se ona a v prosinci, znova prohlásí se zcela
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24. Tu obstoupili ho židé a pravili jemu: Dokavad
držíš duši naši v napnutí? Js1—lit Kristus, povčz nám
to zjevně. 2:3. Ježíš odpověděl: M uvim vám to a ne
věříte. Skutky, které já činím ve jménu Otce svého,
ty vydávají svědectví o mně. 26. Ale vy nevěříte,
neboť nejste z ovcí mých. 27. Ovce mé slyší hlas můj,
a já je znám, a následují mne; 28. a já jim dávám
život věčný, a nezhynou na věky, a nikdo nevytrhne
jich z ruky mé. 29. Co mi dal otec můj, to jest větši
nade všecko, a nikdo nemůže (jich) vytrhnouti z ruky
()tce mého. 30. Já. a Otec jedno jsme, 31. Tu židé
chápali kameni, aby jej kamenovalí. 32. Ježiš jim od
pověděl: Mnoho skutků dobrých ukazal jsem vám od

tce; pro kter' z těch skutků me kamenujetc? 33.
ide odpověděli: Pro dobrý skutek tčnekamenujeme,

nýbrž pro rouhání, a to. že ty jsa člověkem dělas se
Bohem. 34. Ježíš jim odpověděl: Není-liž psáno vZá

jasně za soupodstatného Syna Božího & kterak proto židé
učinili nový pokus o jeho bezživotí, jakož i kterak Ježiš
odcšed na to do Peréy došel tam víry u mnohých. Tu dobu,
ktera uplynula od slavnosti stánků do osvčeení chramu
strávil mimo Jerusalem v ostatním JudS'u. Co v té době
činil, vypravuje sv. Lukáš 11, t—13, 22.

24. Ptali se tak vúmysluobžalovati jej 11Piláta, že se dělákrálem, prohlasioli se za Vyku)itele. l\eboť židé věřiliskoro
obecně, že Vykupitel bude krá em pozemským,

25. Mluví m vám to, t. j. opět a opět vám to říkám, že
jsem \'ykupitel. — Starší rukopisyjeeké mají však skoro
vesměs„Rekl jsem vám to“ ueíytov).

28.Nikdo nevytrhne jich z ruky mé, pokudtotiž
samy dobrovolně neodtrhnou se ode mne.

29—30.Smysl jest: Právem jsem řekl, že pokud samy
nebudou chtiti, nikdo mi jich nevytrhne, neboť to, co mi
dal ()Lec můj, božská totiž podstata, kterou mi dal Otec od
věkým plozcnim, & která jest totožná s podstatou Otcovou,
jest větší a tedy i mocnější nade všecko tvorstvo, & proto
ovšem patrno, že nikdo nevytrhne jich z moci mé, právě tak
jako nikdo nemůže jich vytrlmouti z moci Otcovy (pokud
samy od něho se neodtrhnou). Neboťjá a O tec j ed no
či jedne a téže podstaty j sm c. _

32. od Otce (z Otce), t. '. tim, že jsa od Otce od věčnosti
zpložeu mám podstatu božs ou. .

34. V zakone Starém a žalmu 81, 6. nazýva Bůh soudce
bohy s hledem k tomu, že úřad svůj zastavaji jmenem jeho.
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koně vašem: „Já jsem řekl: Bohové jste?“ 35. Jestliže
bohy nazval ty, k nimž slovo Boží bylo řečeno, (a
Písmo nemůže se zrušiti), 36. o tom-li, jejž Otec po
světil a poslal na svět, vy pravite: „Rouliáš se,“ po
něvadž jsem řekl: „Syn Boží jsem?“ 37. Nečinim-li
skutkův Otce svého. nevěřte mi; 38. jestli však (je)
činím a nechcete'věi'iti mně, skutkům věřte, abyste

oznali a uvěřili, že Otec jest ve mně a. já v Otei.39.
u hledali ho zatknouti, ale (on) ušel z rukou jejich.

40. A odešel o ět za Jordán na to místo, kde Jan nej
prve křtil, a z stal tam. 41. [ přišli mnozi k němu a
pravili: Jan neučinil sice žádného zázraku, 42. ale
všecko, co Jan řekl o tomto, bylo pravdive. A mnozi
uvěřili v něho.

KAPITOLA 11.

Pán Ježiš křisi Lazara. Velerada usnáší se, že Ježíše usmrtí,
V. 1—56.

1. Byl pak nemocen jak'si Lazar z Betanie, mě
stečka Marie a její sestry arty. 2. Byla to ona Marie,
která pomazala Pana masti a utřela nohy jeho vlasy
svy'mi, jejižto bratr Lazar byl nemocen. 3. Sestry jeho

oslaly tedy k němu i'kouee: Pane. ten, kterého mi
uješ, jest nemocen. 4. Uslvšev to Ježíš řekl: Nemoc

to. není k smrti. nýbrž k slávě Boží, aby Syn člověka
byl oslaven skrze ni. 5. Ježiš však miloval Martu
i sestru jeji Marii a Lazara. 6. Jak tedy uslyšel, že
jest nemocen, tu zůstal sice na tom místě (ještě) dva
dni. 7. Potom i'ekl učeníkům sv 'fm: Pojďme ópčt do
Judska. 8. Učeníci řekli jemu: listi—e,nyni židé hle
dali tč kamenovati, a zase tam jdeš?JežiŠ odpověděl:
Nema-liž den dvanáct hodin? 9. Chodí-li kdo ve dne

5. není k smrti, t.j. k tomu. aby zemra, zůstal v hrobě,
nýbrž aby vzkříšeniin jeho zjevila se moc Syna člověka, a
tim oslaven byl Bůh.

6. Zůstal ještě dva dni za Jordanem, ač vševi-ilmu—nosti
svou věděl, že právě toho dne Lazar zemřel. Nebolichtěl-ho
vzkřísiti teprve čtvrtého dne po pohřbu, aby tím patrněji
zjevila se božská moc jeho.

8—10. Smysl jest: Jako den má určitý počet hodin, tak
(ůradkem Božím a vůli moji) určena jest doba k vykupitel
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nenaráži se, nebo! vidi světlo toho světa. 10. Chodí-li
však v noci, narazí se. nebo! není při něm světla. 11.

To pověděl a potom pravil jim: Lazar, <přítelnáš, spi.ale jdu. abych jej ze sna robudil. 1... I řekli mu
učenici jeho: Pane, spí-li bu e zdrav. 13.Ježíš však řekl
to o smrti jeho. ale oni mvslili, že mluví ospanku sna.
14.171:tedy Ježíš řekl jim zjevně: Lazar zemřel; 15. i ra
dují se ro vás, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale

gojdmc ' němu. 16.Řekl tedy Tomáš, jenž slove Blíženec,e spoluučenikům: Pojďme i my, at umřeme s ním.
17. Přišed tedy Ježiš nalezl ho již čtyři dni v hrobě

uležeti. 18. Byla však Betanie blizko Jerusalema, as
patnáct. honů od něho. 19. Mnozí ak ze židů byli
' řišli k Martě a Marii. aby je potěšili pro jejich bratra.
.. . Jak tedy Marta uslyšela, že Ježíš přichází, vyšla
mu naproti, Maria však seděla doma. 21. Iřekla Marta
ak Ježíšovi: Pane, kdybys tu byl, bratr můj nebvl by
umřel. 22. Však -i nyní vím, že začkolí požádaš Boha,
dá tobě Bůh. 23. Di 'í Ježiš: Vstane zase bratr tvůj.
24. Di jemu Marta: ím, že vstane přivzkříšenívden

Eoslední. 25. Řekl 'i Ježíš: Já jsem vzkříšení a život;do věří ve mne, yt i umřel, živ bude, 26. a každv,
kdo žije a ve mne věří, neumře na věky. Věříš-li

skěmu úřadu mému; a jako za dne člověk jde bezpečně
bez obavy, že narazí na nebezpečenstvi života, tak am ja a
k vůli mně ani vv nemusíte se hatí žádného nebezpečen—
stvi života, pokud určitá ona doba neuplyne. Až pomine
doba ta, nastane mi _ovšemnebezpečenstvi, a já zemru, ale
ne z vůle mých odpůrců, nýbrž, že po věčnem uradku Božím
i po mě vůli tehdy bude mi umřiu. Přes to tedy, že ne

přátelé mojí hledaji mě usmrtit, Čl půjdu nyní do Judska.18. atnáct honů, t.j. as 3 ' ometrv.
22. nyni vím, že začkoliv požádáš . . . Kdybys

tedy ožádal za to, abys Lazara mohl vzkřísit, i to by ti
dal. yjadřila tak pevnou viru, že i nyní může Lazara
vzkřísiti, a tím i tichou prosbu, aby ho vzkřísil. Vtom však
byla víra jeji ještě nedokonalá, že myslila, že Pán Ježiš
musí dříve prositi Otce, aby ho vzkřísiti mohl.

25 26. Ja jsem původ veškerého vzkříšení a života, jak
tělesného, tak duševního. Kdo věří ve mne věrou živou,
byť i u mřel tělesně, živ bude životem věčně blaženým,
&každý, kde žije tělesné a ve inne věří včrouži
vou, ne umře n a věky pro věčnou blaženost.
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tomu? 27.Řekla jemu: Ovšem, Pane, já. jsem uvěřila,
že ty jsi Kristus, Syn Boha živého, kterýž jsi přišel na
tento svět.

28. A když to pověděla, odešla a zavolala 'svou
sestru Marii potají řkoue: Mistr jest zde a volá tebe.
29. Jak to ona uslyšela, vstala rychle a šla k němu.
30. neboť Ježíš nepřišel ještě do městečka, nýbrž byl
dosud na tom místě, kde se s ním setkala Marta. 31.
Židé pak, kteří byli s ní v domě a jí těšili, uzřevše,
že Maria rychle vstala a odešla, šli za ní pravice: Jde
ke hrobu, aby tam p0plakala. 32. Když tedy Maria
)řišla tam, kde byl Ježiš. uzřcvši jej, padla mu k no.
iám a řekla jemu: Pane, kdybys byl zde byl, bratr

můj nebyl by umřel. 33. Tedy Ježíš vida ji, ana pláče,
i židy, kteří byli s ni, ani pláči, pohnul se v duchu a
zachvěl se 34. a řekl: Kde jste jej položili? kou jemu:
Pojď a viz. 35. 1 zaplakal Ježíš. 36. Židé tedy řekli:
l'lle. kterak jej miloval. 37. Někteří z nich však pra—
vili: Nemohl-liž ten. jenž otevřel oči slepého (od naro
zeni), učiniti, aby byl tento neumřel? 38. Ted Ježíš
pohnuv se opět sám v sobě, přišel ke hrobu. yla to
jeskyně a kamen ležel na ni. 39. Ježíš řekl: Odstraňte

amen. ekla mu Marta, sestra zemřelého: Pane, již
zapáchá, nebot čtyři dni jest v hrobě. 40. Di ji Ježíš:
Neřekl-liž jsem tobě, že budeš-li věřili, uzřiš slávu Boží?
41. Odstranili tedy kámen. Ježíš pak pozdvihl očí
vzhůru a řekl: Otče, děkuji tobě, že jsi mne vyslyšel.
42. Já jsem věděl, že mne vždycky slyšíš, avšak pro
zastup. který kolem stoji, jsem to řekl, aby uvěřili,
že ty jsi mne poslal. 43. To pověděv zvolal hlasem
velikým: Lazare, pojď ven. 44. I vyšel (hned) ten,
jenž byl umřel, svázán jsa obvazky na rukou i na
nohou, a tvář jeho obvázána byla šátkem. Ježíš řekl
jim: Rozvažte ho. a nechte, at odejde. 45. Tu mnozí
ze židů, kteří byli přišli k Marii (a Martě). spatřivše,
cu učinil, uvěřili v něho. 46. Někteří však z nich
odešli k fariseům a pověděli jim, co Ježiš učinil.

47. Tu velekuěží a fariseove shromáždili veleradu

38. Pohnul se soustrasti, kterou jako člověk pocítil, vida
jejich slzy a uvažuje zhoubu, kterou působí smrt.

47—68. Zpravou o vzkříšení Lazarovč byli členové vele
Novy' Zákon [. 25
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a řekli: Co uděláme, protože tento člověk činí mnoho
divů? 48. Necháme-li ho tak. všichni uvěří -.v něho;
i přijdou Rimane & vezmou naše místo i národ. 49.
Jeden pak z nich, jménem Kaifáš, jsa nejvyšším kně
zem toho roku, řekl jim: Vy nic nevíte, 50. ani na
to nemyslíte, že jest vám rospěšno, aby jeden člověk
zemřel za lid, a ne aby ee ý národ zahynul. 51. To
však neřekl sám ze sebe. nýbrž jsa toho roku nej
vyšším knězem prorokoval, že Ježíš měl umi-ití za ná
rod. 52:1 nejen za národ. nýbrž aby shromáždil v jedno
také ty dítky Boží, které byly rozptýleny. 53. Od toho
času urádili se, aby jej usmrtili. 54. Proto Ježíš ne
chodil více zjevně mezi lidem, nýbrž odešel (odtam
tud) do krajiny poblizku ouště, do města, které slove
Eli-em. & tam se zdržova s učeníky svými.

55. Byly pak blízko velikonoce židovské. & mnozi
odešli z kraje do Jerusalema před velikonocemi. aby
se očistili. 56. I hledali Ježíše a stojice've chrámě pm—
vili vespolek: Co se vám zdá? Le nepřijde na slav
nost? Velekněži totiž & fariseové vydali rozkaz, aby
zví-li kdo, kde jest, oznámil to, by ho jali.

rady velice rozrušení, bojice se, aby nepřišli o veškeren
vlivu lidu. Hned proto sešli se v mimořádnou schůzi, a.
radili se, co maji činiti, aby Ježíše učinili neškodným. Po
ukazovali k nebezpečenstvi, které prý vystupováním Kri
stovým hrozí miru & vlasti. Ale to byla jen zástěru, kterou
chtěli zakrytí svou nenávist ke Kristu &obavu, aby neztra
tili na vážnosti “ lidu, neboť věděli. že od Ježíše politi
ckého nebezpečenslvi jim nehrozí. Ale i ta zástěra byla
jim dobrou, aby nejen sami před sebou zakryli liniielniost
svého jednání, nýbrž i aby k mlčení přivedli ony členy
velevady, kteří stojice tajně na straně Ježíšově, zrazovali
od násilnickélio zakročení proti němu.

55 ab se očistili neb nosvčtili, t. j. aby různými
úkony ná oženskými (obmývánim se, obětmi) očístili se od

oskvrněni levitíckého, které si byli způsobilí & které jim
gránilo, aby nemohli jisti beránka velikonočního.
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KAPITOLA 12.

Pán Ježiš v Betanii pomazán a od mnoha židův za Vyku—
pítele uznán, v. 1—11.')

1. Ježíš teď? šest dní před velikonocemi řišel do
Betanie, kde byl Lazar, ten, jenž byl zemře a jehož.
Ježiš vzkřísil. 2. l připravili mu tam hostinu a Marta

osluhovala, Lazar ak byljedním ?. těch, kteří s ním
yli za stolem. 3. 'řu Maria vzavši libru masti drahé

z nardu pravého, pomazala Ježíšovi nohy a utřela
noh;r jeho svými vlasy; a dům naplnil se vůni té
masti. 4. I řekl jeden z učeníků jeho, Jidáš lškariot-
ský, kterýž hodlal jej zraditi: 5. Proč se ne rodala tato
mast za tři sta denarův a nedalo se chu ým? 6. To
pak řekl, ne že měl péči o chudé, n'brž že byl zloděj
a maje měšec, odnášel to, co se vkladlalo. 7. Ježiš tedy
řekl: Nechte ji, aby to uchovala ke dni pohřbu mého.
8. Vždyťchudé mate vždycky s sebou,mne však vždycky
nemáte. '

') V poddíle třetím eva oelista vyličuje, kterak Pán
Ježiš ještě dříve, nežli ho mohi usmrtiti, byl oslaven jako
Vyknpitel, oslavou síce neúplnou, ale takovou, která byla
předzvěsti oslavy úplné, již se mu dostane po jeho vzkří
šení a nanebevstoupeni (I2 1—36'.

1—8 viz Mat. ze, 6—13; Mark. 14, 3—9.
1. šest dní před velikon., t. j. v pátek před svou.

smrtí (dne 8. měs. nisanu).
2. tanci, t. j. v Betanií síce, ale ne u Lazara, nýbrž.

v domě bimona, jenž býval malomocným.
3. libru, t. j. asi 325 g; 2 narrtu VIZMark. 14, 3. pozn.
5. 800 denárů : asi 220 210 K.

6. měšec, společnou to okladnu, ve které nosil peníze,jež různí ctitee Kristovi ávali na společnou jich výživu
nel) na chudé, a z nichž on tajně odnášel či bral pro
sebe, okradaje tak i chudé.

7. Nech ji. Některé rukopisy i Vulgata tištěná. má. číslo
množné „nechte“. Tím se však smysl nemění. Neboť Pan
Ježiš odpovidal nejen Jidášovi, nýbrž i těm apoštolům,
kteří dle Matouše a Marka činili výtky podobné. — Slovy
„nech jí, aby to uchovala . . .“ rohlašuje, že poma
zání, jež Maria učinila, uchová se čli)platnost bude míti
jako úkon přípravný k jeho pohřbu (a tedy i, že již brzy
zemře). Uchovanim nazývá pomazání to, poněvadž te—
prve v den pohřbu přišel na jevo celý význam jeho.

25.
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9. Tu dověděl se četný zástup ze židů, že tam jest,
ipí'išli nejen k vůli němu, nýbrž aby také Lazara
uviděli. kterého vzkřísil ?.mrtvých. 10. Veleknčži však
uradili se, aby i Lazara usmrtili, 11.nebot mnoho židův
odcházelo pro něho a věřili v Ježíše.
Slavný vjezd Ježíšův do Jerusalema. Pohané přejí si jej

viděti= v. 12—36.

12. Druhého dne zástup četný, kterýž byl přišel na
slavnost, uslyšev, že Ježíš jde do Jerusalema, 13. na
bral ratolesti palmových & vyšli naproti němu & vo
lali: Hosanna. požehnaný, jenž se béí'e ve jménu l'anč.
kral israelský! 14. Ježíš pak naleznuv oslátko. \:sedl
na ně, jakož jest psáno: 15. Neboj se, dcero sionska;
aj král tvůj se béře, sedě na oslátku. 16. 'I'omu ne
srozuměli zprvu učeniei jeho. ale když Ježíš byl osla
ven, tu rozpomenuli se. že to bylo o něm psáno a že
to učinili jemu. 17. Ted , vydával o něm svědectví
zástup, který byl s nim. lcdyž Lazara povolal z hrobu
a ho z mrtvých vzkřísil. 18. Proto i naproti vyšel mu
zástup, nebot slyšeli. že ten div učinil. 19. Tu řekli
l'ariseové mezi sebou: Vidíte. že nic neprospíváme?
l-lle. celý svět. odešel za ním.

20. Byli pak nekteří pohané mezi těmi, kteří přišli
do Jerusalema. aby se klanéli o slavnosti. 21. Ti při
stoupili k Fili uvi, který pocházel z Betsaidy galilej
Ske, a žádali 10 í'kouce: Pane, přejeme si viděti Je
žíše. 22. Filip šel a řekl to Ondřejovi. Ondřej zas

12—19. Viz Mat. 2I, I—ll; Mark. lt. 1—11; Luk. 19,
28—44.

15.Slova„Neboj se, dcero sionská' atd. jsou pouze
co do smyslu uvedena ze Zachar. 9, 9.

19.\'idíte, že nic neprospíváme? atd. Po
vzbuzovali tak jedni druhé, aby neváhali již, n brž zcela
rozhodně & bezodkladně činili k oky, by se již rista žha—
vili. Odmítli tak opětně milost, kterou jim Pán Ježiš po
dával, aby je pohnul k víře a přivedl ke spáse. Posud nd
pirali mu také proto, že vvsmupoval chudé a bez lesku
vnějšího. Nyní přicházel v plné slávě královské, v jaké če—
kali, že Vykupitet vystoupi; a hle, opovrhli jim zase, ano
horšili se, že s takovou slávou k nim přibyl.

20. Pohané, t. j. pohané takoví, kteří se zřekli mnoho-_
božství i modlářství a uvěřili v Boha pravého.
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a Filip pověděli to Ježíšovi. 23. Ježiš pak od )ověděl jím
řka: Přišla hodina, aby oslaven byl Syn (: ověka._ :,4..
Amen, amen pravím vám: Nezemi'e-h zrno pš_en1čne
padši do země, 25. zůstáva samotno;_ zemře-h však,
přináší mnoho užitku. Kdo miluje ŽlVOl.svůj, ztratí
jej. a kdo nenávidí život svůj na tomto světě, k Žl
volu věčnému zachová jej. 26. Slouží-li mi kdo, ná
sleduj mne, a kde jsem já, lam'bude [ služebník můj.
Bude-li mi kdo sloužiti, pocti jej Otec můj. 27. Nyni
duše má zkormoucena jest, a co dun? „Ohio, vysvo

bod' mě z té hodiny.“ Avšak proto jsem Přišel na tuhodinu. 28. Otče, oslav jméno své. I přišel ilas s nebe:

23—25. Projcvené přání ohanů dalo mu orlnět, že se
vyslovilo blízké své oslav a o povolani pomnských ná—
rodů do církve. Mini totiž oslavu. které se mu dostane vzkří
šcnim, nanebevstoupenim, seslaním Ducha sv. a kázáním
i uznáním jeho učení mezi všemi narodv. Prve však, nežli
se mu ji dostane, musí umřiti. Ukazuje to allegoríi, pri
rovnavaje se k žrnu šeniěnému. Jako totiž zrno to byvši
zaseto, nepřinese žá ného užitku, leč samo zetlí, zahyne,
tak ani vtělení Syna Božího a dosavadní působeni nepři—
nese ani oslavy jeho lidske přirozenoqtí, ani užitku lidstvu,
leč sám jako člověk dříve zemře. A podobně musi přemů—
hati se, po případě i život svůj ohětovati také jeho vyžna
vači a. zvláště jeho zřizenci (apoštole, biskupové, kněží),
chtějí-li míti účast v jeho blaženosti: neboť k do miluje
nezřízeněživot svůj a proto není hotov nenávid ěti, t. j.
obětovali jej pro Krista, když by toho bylo třeba. z trati
jej, a to nejen když zemře smrti časnou. nýbrž i smrti
věčnou, ježto bude vyloučen od spasy věčné. Kdo však
nenávidí život svůj na tomto světě, tím že jest
hotov vydati jej pro Krista v utrpení, nebezpeěeustvi, ba
i na smrt časnou, nejen obdrží jej opět při vzkříšení, nýbrž
i věčně blaženosti stane se účasten. (Srovn. Mat. ID, 39 ,
16, 2-5; Mark. 8, 85; Luk. 9, 24; 17, as.)

36..Pocti jej Otec můj. t.j. obdaříjej blaženosti
& starou věčnou.

27—28. Představen blížícího se utrpení _zarmoutil se po
dobně jako později upadl v zármutek mnohem větší v ža
hra—lěGetsemanské, ato dobrovolně, chtěje ukázali. že jest
také pravým člověkem a má též lidskou vůli. V zármutku
tom, jakoby nevěděl, kam se ma utéci, táže se: „A co
dim ?“ či „Co mám říci, kam se utěci?“ A hned obrací se
k Otci, prose ho, aby odvratit od něho utrpení to, podobně
jako učinil v zahradě Getsemanské. Ale jako v zahradě po—
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Oslavil jsem a ještě oslavím. 29. A lid, kte ' (tu) stál
zato slyšel, pravil, že zabřmělo, a 'ini pravi i: Anděl
mluvil k němu. 30. Ježiš odpově ěl a řekl: Ne pro
mne přišel ten hlas, nýbrž pro vás. 31. Nyni jest soud
nad světem, nyní bude kníže toho světa ven vyvržen,

-32. a já, budu-li povýšen od země, potáhnu všecko
k sobě. 33. T0 pak pravil naznačuje, jakou smrtí měl
zemřiti. 34. Zástup odpověděl jemu: My jsme sl šeli
ze zákona. že Kristus zůstává na věky; iktera tý
pi'aviš: „Musi povýšen býti Syn člověka?“ Kdo jest
tento Syn člověka? 35. Ježíš tedy řekl jim: Ještě krátký

-drohoval se vůli Otcově, pravě: „Ne má, nýbrž tv a
vůle se staff, tak i nyní podrobujese ji a proto jakoby
se opravoval, dodává: Avšak proto, abych totiž svou
smrtí Otce oslavil a lidstvo vykoupil, přišel jsem na
tu hodinu přebolestného utrpení a smrti; a zaroven obě—
tuje se zcela Otci, volaje: „Otče, oslav jméno sv e,
mým totiž utrpením a smrtí mou. Otec odpověděl: Os la víl

_jsem jméno své, t. j. sebe, celým totiž životem, zazraky
a učením tvým (Kristovým),a ještě oslavím, totiž
tvou smrti, vzkí—íšenima nanebevstoupeuím, neboť z dějů
těch vvjde na jevo nejen božská spravedlno-st a láska i mí
losrdenství a všemohoucnost, nýbrž iže Ježíš není podvodní
kem, nýbrž skuteěně tím. za koho se vydává, Synem Bo
žím, jakož i že pravé jest jeho učení, pravé i to, co přika
zal činiti.

31. N ýni jest (t. '. již nastává či v krátkosti nastauel
-soud, odsouzeni na světem či lidmi zlými, jmenovitě
.židý nevěřicími, při němž vyjde na jevo jejich zloba, zlomí
'se jejich moc. kterou se stavěli proti kralovstvi Kristovu a
ukáže se marnost nepřátelských snah jejich. (Po Kristově
vzkříšení a sesláni Ducha sv. šířila se církev rýchle přes
všecky překážky,které činili.: Kníže toho světa. t. j

--ďáhel hu d e ven v 'v ržcn. t. '. zlomena bude jeho moc',
které hříchem člově a nabýl nad lidstvem i tvorstvem ne
rozumným, tak že lidé, budouolí chtiti. budou moci přijití
k věčné blaženosti a i příroda nerozumná oslaveua bude

-(viz 2. Petr. 3, 13).
32. p otáh n u vše cko (dle starších rukopisů řeckých

všecky). t. '. všecky lidí. Vyjadřuje tak všeobecnost vý
koupení a cir ve své. \'šeckv vykoupil a pro všeckyYcírkev
ustanovil, tak že všichni mohou do církve vstoupíti a v ní

ike spáse dosliěti.
35. Světlem mini sebe sama. tmou zaslepenost a zatvr

..zelost duševní. \'yzýva je tak, aby uvěřili a přijali milost
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čas jest světlo mezi vámi. Choďte, pokud máte svě
tlo, aby vás nezachvátila tma; a kdo chodi ve tmě,
nevi. kam jde. 86. Dokud máte světlo, věí'le ve světlo,
abyste byli účastni světla. To pověděl Ježiš a odešed
skryl se před nimi.
Veliká část židů trvá v nevěře, jiní se boji viru svou pro

jevit, v. 37—50.
37. Ačkoli však tolik zázrakův učinil před nimi, ne

věřili v něho. 38. aby se naplnilo slovo proroka Isa
iaše, které pověděl: Pane, kdo uvěřil kázání našemu?
A komu bylo zjeveno rámě Hospodinovo? 89. Proto
nemohli věřili, poněvadž Isaiáš opět řekl: 40. Zaslepil
oči jejich a zatvrdil srdce jejich, aby očima neviděli
&srdcem nesrozuměli &se neobrátili, a já jich neuzdra—__.—
jim podávanou, pokud ještě mezi nimi dlí viditelně; neboť,
neuvěří-li nyni, potom. až od nich odejde, uvěří tím méně,
a tak, tivajice v nevěře, sami o spásu se řinavi.

86.abyste byli účastní světla ( osovně: abyste
byli synové světla), t.j. abyste věrou vešli ve spojeni se
mnou, jenž jsem světlem světa, &jsouce osvěeováni svě
tlem meho učení & řidiee se jim, dosáhli blaženosti mým
vyznavačům zaslíbené.

87—50.Evangelista, kon'če první část s isu svého, upo
zorňuje, že přes všecky zázraky, které ežiš činil, mnozi
neuverili V nebo pro svoji zaslepenost a zatvrzelost, mnozí
jiní pak, a to i ?. náčelmků židovských, uvěřili sice, avšak
7. bázně před fariseji a z tužby po lidské chvále neprojevo
vali víry své, Ježiš však žádal viry živé, která by se jevila
na venek skutky.

88. Rám ě Hos po din ov o, t. j. moc Hospodinova.
Slovy: „Kdo uvěřil“ atd. prorok Isaíáš ve smyslu liternim
stěžuje si do nevěry svých vrstevníků, z nichž skoro nikdo
kázání jeho neveril & mocí Boží neuznával; ve smyslu

Rredobrazněm předpovídá _jimi nevěru židů doby Kristovy.'evěru tu Bůh od věčnosti předvěděl &skrze lsaiáše oněmi
slovy předpověděl, a proto ovšem nemohla zůstati nevy
plněna: avšak židé neupadli v nevěru proto. že Bůh to
předpověděl, nýbrž Bůh to předpověděl, poněvadž oa věč—
nosti věděl, že oni v nevěru upadnou. Předpovědi svou
nerušil tedy jejich svobody právě tak jako ani my neru—
šime svobodně jednáni jineho. díváme-li se na něho.

40. Poučuje, že vlastni příčina jejich nevěry byla zatvr
zelost, s kterou odpirali milosti Boží. Viz Mat. l3, l4—l5;
4. l2; Luk. 8, 10; akut. ap. 28, 26; Řím. 11, 8.
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vil. 41. To řekl lsuiáš, když viděl slávu jeho &mluvil
o něm. 42. Však přece i z náčelníků mnozí uvěřili,
ale pro fariseje nevyznávali toho, ab nebyli vyobco
váni. 43. neho! milovalivíce chválu o lidi nežli chválu
od Boha. 44. Ježiš pak zvolal & pravil: Kdo věří ve
mne, nevěří ve mne. n'bíž v toho, který mě poslal;
45. a kdo vidí mne, vi ' toho, který mě poslal. 46. Já
jako světlo přišel jsem na svět, aby žádný, kdo ve
mne věří, nezůstával ve tmě. 47. A uslyší—likdo slova
má a nezachová—líjich, toho já nesoudím, nebotjsem.
nepřišel, abych soudil svět, nýbrž abych spasil svět.
48. Kdo mnou pohrdá. a nepřijímá slov mých, (ten)
má svého soudce: To slovo, které jsem mluvil, to jej
odsoudí v den poslední. 49. Nebo! ja jsem nemluvil
sám ze sebe, nýbrž Utec, jenž mě poslal, ten mi při
kazal, co mám říkati u co“mluvíti. 50. A já vím, že
přikázání jeho 'est život věču'. Co tedy já mluvím,
mluvím tak, ja mi pověděl tec.

KAPITOLA l3.")

Pán Ježíš myje apoštolům nohy, v. 1—19.

1. Před slavností velikonoční Ježiš věda, že přišla
hodina jeho, aby z toho světa odešel, milovav svoje,

41. t. '. Is. 6, 9. (Slova prorokova jsou uvedena volně
dle překlladu alexandrijské-ho.)
- 44. t. j. nevěří tak ve mne. jako v toho. který mě poslal;
neboť učení me jest božské. Utee mého.

45. t. j. kdo mne zna, zna i toho (Boha Otce), kterýž mě
poslal.

47—48.toho já nesoudim. t.j. neodsuzujínyní. pokud
viditelně žijí na zemi. Nicméně ať nepokládá se zu bež—
-pečna ten, kdo ve mne nevěří, mnou pom—da: neboť on
má )říčinu svého odsouzení sám v sobě, má tedy již nyní
sv (: to sou dce, totiž Boha Otec. a mimo to odsoudí ho
to slovo či učení, které jsem mluvil, pokud totiž
Kristus v den soudu bude soudíti dle toho. jak se kdo řídil
jeho učením.

') V části druhé (13, 1—21, 23) evangelista ukazuje,
kterak Pan Ježíš projevoval vychovatelskou a božskou ve
lebnost svou, když byl již na odchodu z toho života, a
když trpěl i z mrtvých vstal, a to 1. tim, že podav při po
sledni večeří nejvyšší důkaz své lásky, projevil tím vševě
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kteří byli ve světe. [.mn'íilovnl je na výsost. 2. A když
večeře nastala n ([:ibel byl již vnnkl v srdce. aby jej
zradil Jidáš, syn Simonu lšknriotského, 3. (Ježiš) jsu
vědom si toho, že Otec dal mu v ruce všecko u. že
vyšel od Bohu a jde k Bohu, 4. vstal od večeře a od
ložil roucha svá & vžziv šet lnčný iepásnl se. 5. Po—
tom nalil vody do umyvadlu e počel nmývnti učení-
kům nohy a utiruti je šatem. kterým byl přepzisán.
6. Přišel tedy k Šimonn Petrovi. ] řekl mu Petr: Penc,.
t mne myješ nohy? 7. Ježíš odpověděl a řekl jemu:
00 já činím. ty nevíš nyní, ale zvíš potom. 8. |)í mu.
Petr: Nebudeš mně mýtí nohou na věky. Ježíš mu
odpověděl: Neumyji-li tebe. nebudeš míti dílu se
mnou. 9. Di jemu bimon Petr: Pane, netoliko nohy
mé. nýbrž i ruce a hlavu. 10. Di mu Ježíš: Kdo se
vykonpul, nepotřebuje leč jen nohy si nmýti, ale jest

doucnost předpovědi, že ho Jidáš zradí & že ho Petr za—
pře (18, 1—88:.

1. Smysl jest: Pán Ježiš, který vždycky své apoštoly mi
loval, dal večer před slavností velikonoční důkaz nesmírné
lásky své k nim mstnnovenim svátosti oltářní. k níž umr
vání nohou bylo přípravou), neboť věděl. že již odlonči se

gd nieh — že zemře & vstana ?. mrtvých, vstoupí na 110-esa.
2—4. Smysl jest: Ačkoliv Ježiš byl si vědom své veleb

nosli božské ivlz'uly ned veškerým tverstvem u toho, že od
Otce vyšel (při svem vtělení) & k Otei odejde csvým na—

nebevstonpeníím, přece tak hlnboee se pokořil, že jim prokázat slnžm nejnižší.
8. Smysl slov Petrovýelí jest: Pane, ty, který jsi Pán a.

Bůh můj, ty konziš službu otrockou mn é, který jsem čio-
věk hříšný & na tobě zcela závislý ? (Umývuti jiným nohy
příslušelo otrokům.)

8, Neu m vji-I'i tebe . . . Nenposlechneš-li a nedáš—li
si umýti nohy ode mne, vvloučim tě ze své společnoti & tv
přestanu býti mým pritelemaůdem mého království ztxatíš
milost svou. .

9. V 'jádřil tak tužbu, ab byl s Kristem spojen co nejúže.
10. a východě konpávní se před hestinon v lázních. a.

poněvadž potom cestou k líostitehpošpinili si nohy prut.—hem
nebo blátem, umývali jim je otioeí neb slnželnnei. když
vstoupili do domu hostitelem. ab ' nmjiee i nohy čiste ne—
ponmžali pohovek, na nichž při ji le leželi. Přihližnje k to—
mute obyčejí, vyjadril Pán Ježiš tuto pravdu: Jako ten, kdo
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číst celý; i vy jste čísti, ale ne všickni. 11. Věděl totiž,
kdo jest ten, jenž ho zradí. Proto řekl: Nejste čísti
všíekni. 12. Když jim ted nohy umyl a své roucho
vzal a se opět posadil, řek jim: Víte—li,co jsem vám
učinil? 13. Vy mě nazýváte Mistrem & Pánem; &

dobře pravíte: jscfit zajisté. 14. Jestliže tedy já, Pána Mistr váš, umy jsem vám nohy, i vy máte jeden
druhému nohy umývati. 15. Příklad zajisté dal jsem
vám, abyste i vy činili tak, jako jsem já učinil vám.
16. Amen, amen pravím vám: Neni služebník větším
nad pána svého, ani posel větším nad toho, který jej
poslal. 17.To-li víte, jste blahoslavení, jestli to budete
činiti. 18. Nepravim to o vás všech: já vím, které
jsem si vyvolil, avšak aby se naplnilo Písmo: Kdo jí

se v lázních vykoupal, přece cestou se poskvrni na nohou
a. potřebuje, aby mu byly umyty nohv, chce-li býti celý číst„
tak i ten, kdo byl očištěn od hříchů, přece se poskvrňuje
hříchy všedními v životě svém a otřebuje, aby byl jich
zbaven, chce-li nabýtí plně čistoty Suševni.

15. Slovy těmi prohlašuje, že umývání nohou, které vy
konal, bylo toliko řikladem či úkonem významným (sym—
bolickým) k tomu onci předsevzatým, aby naznačila se jim
pokora & účinná láska vzájemná a že tedy příkaz jeho ne
týká se umývání nohou, nybrž věcí tímto umývánim nazna
čené: jako totiž On umývánímnohou pokořil se a skutek
lásky vykonal, tak že i oni & všíckní vyznavači jeho mají
dbátí pokory a prokazovati si vespolek skutky lásky.

16. Přirovnávaje tak sebe ku pánu & k tomu, jenž jínébo
posílá, apoštoly pak k služebnikům a poslům, vyzývá 'e
znova, že tím spíše maji oni se pokořovat a inejnižsi
služby si navzájem prokazovat, poněvadž On, jejich pan,
skutky lásky a pokory prokázal jím.

17. To- ti víte, t j. znáte-li ten příkaz o pokořea účinné
]áStJP-jedněch k druhym.

18. t. j. co jsem pravil o budoucí blaženosti vaši, to ne—

řekl 'sem o vás všech, neboť já 'jsem znal & znám dobřepovahu všech těch, jež 'sem vyvo íl za apoštoly, znal jsem
i povahu Jidášova a budoucí jeho smýšlení a 'eduáni, jakož
i to, že pro své jednání a svou uekajinnost ude zavržcn;
avšak přece vyvolíl jsem i jeho, a to nikoli neopatrně, leb—
kovážnč, nýbrž proto, aby se naplnilo proroctví: Kdo jí se
mnou atd. Slovy těmito v líteruím smyslu David (žalm. 4—0,

10. stěžoval si, že i ti, kteří s ním jedli chléb, tri. nejdůvěrnčjši přátelé jeho povstávaji proti němu: mysli při tom
hlavně na Achítol'ela, kterýž byv dříve nejdůvěrnějším rad
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se mnou chléb, pozdvilme proti mně patu svou. 19. Již
nyni pravím (to) vám, prve než se stane, abyste, když
se stane, uvěřili, že já to jsem.

Pán Ježíš označuje zrádce. Jidáš odchází, v. 20—30.
20. Amen, amen pravím vám: Kdo přijímá toho,

koho-li pošlu, mne přijímá; kdo však mne přijímá,
přijímá toho. jenž mě poslal. 21. To povčdčv Ježiš
zkormoulil se v duchu a osvědčil a řekl: Amen, amen
pravím vám: Jeden z vás mne zradí. 22. Tedsr pohlí
želi učenici na sebe vespolek, jsouce na rozpacích,
0 kom to praví. 23. Sloloval )ak jeden ?.učeniků jeho
na lůně Ježíšově, ten, jehož ležíš miloval. 24. 'l'omu
pokynul Šimon Petr a řekl jemu: Pověz, kdo jest
(ten). o němž to praví. 25. On tedyr spočinul na prsou
Ježíšových &řekl jemu: Pane, kdo jest? 26. Ježiš odpo

cem jeho, potom přešel na stranu Absolonova a ho protiDavíc ovi podporoval, konečně však se oběsil; v předobraz
néin smyslu však předpověděl jimi dle výkladu Krista sa
mého zradu Jidášovu, který byl zvolen za apoštola a tím
i přiřaděn k nejdůvčrnčjším pri'ivodeům jeho, ale potom
proti Mistru svému povstal a konečně se oběsil.

19. že já to jsem, t. j. že 'a jsem Vykupítel. Syn Boží.
20. Slova tato řeklPán Ježí nejspíše až po ustanovení nej

světější svátostí. jež následovalo po umývání nohou. Řekl
je apoštolům na útěchu, ab sl šicc o zradě Jidášovč ne

báli se, že všickuí ztratí jelo ásku, as v tomto smyslu:Ačkoliv, jak jsem již naznačil (při umývání nohou) a med
jasněji se výslovím. jeden z vas mi věren nebude, neztratíte
proto vy ostatní me lásky ani neutrpí úřad váš; nýbrž
[ potom bude platiti to. co jsem řekl, kd 2 jsem vás po prve
rozesílal (srovu. Mat. 10, m.), že totiž kde příjímá mne při
jima.

21—26. Srovn. Mat. 26. 2l—25; Mark. 14, 18—21, Luk.
22, 21—28.

23.ten, jehož Ježiš miloval. . . totižapoštolJan.
25. Před touto žádosti Petrovou předcházelo to, co vy

pravu'e Mat. 26, 22—24. (Mark. 14, 18—21; Luk. 22. 22—23),
totiž (otazv apoštolů. kdo by to byl, a Kristova odpověď.

26. A podal mu kousek ze zbylého chleba uckvašeného
a_nepromčnčnélío, namočiv jej v kaši či v kompotu. zva—
nem charoset. Jan poznav z toho osobu zrádcovu, podíval
se asi ostře na Jilliile, a tu or. mysle. že ho má toliko
v podezření, chtěl je odvrátili a proto ve své drzosti a pře
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věděl: Ten jest, komu já namočenou slsývu podám.
A namočiv skývu podal Jidášovi, (synu) Simona [ška
riolskeho. 27. A po té. skývé vešel do něho dabel.
] í'ekl mu Ježiš: Co ciníš, učiů rychleji. 28. Toho však
nikdo ze stolujících nevěděl, k čemu to řekl jemu.
29. Poněvadž totiž Jidáš mel měšec, domnívali se ně—
kteří, že mu Ježiš i'ckl: Nakup, čeho nám jest po—
třebí ke dni svátečnímu. aneb aby dal něco chudým.
30. On tedy vzav skývu vyšel ihned. Byla pak noc.
Pán Ježíš ohlašuje, že odejde k Otci, & předpovídá, že ho

Petr zapře, v. 81 38.
31. Když tedy odešel. Ježiš pravil: Nynijest oslaven

Syn člověka a Bůh oslaven jest v něm. 32. Je-li Bůh
oslaven v něm, oslaví jej i Bůh sám v sobě; ano
ihned jej oslaví. 33. Synáčkové, ještě maličko jsem

tvářce tázal se potichu také: Zdali 'a jsem, Mistře? A Pán
Ježíš přisvčdčil také potichu slovy: fy jsi řekl. (Mat. 26, 25.)

27. Vešel do něho ďábel. Jidáš totiž stále povoloval
ponoukáni dáblevu, až povolil zcela &dav se od něho úplně
ovladnouti, rozhodl se přes všecky projevy a výstrahy Kri
slovy, že zradu provede. Proto Ježíš, no-chtčjeho více trpěti
ve svém středu, řekl: Co činíš. učiň rychleji. Řekl to ni—
koli, napominaje ho, aby čin svůj provedl, ani dávaje mu
k tomu svolení, nýbrž jednak, aby poukázal k tomu. že Ji—
dáš jedná svobodně, a upozornil jej ještě na velikost zlo
činu jeho, 'ednak aby projevil ochotu trpěti pro lidstvo,
asi takto: ončvadž tedy již více nechceš npustiti od hroz
ného úmyslu svého k vlastní své záhubě, proved svůj úmysl
rychleji, než jak z chování tvého by se zdálo, že chceš
učiniti; nebot já se. smrtí nebojím, nýbrž toužím podstou
piti ji, abych lidstvo vykoupil. (Někteříslovo [uzemv :
citius = ry c hle 'i berou ve smyslu ry chle.)

31. t. j. N y ní, dyž Jidáš se rozhodl, že provede zradu,

fo niž bude na'isledovati moje umučení a smrt, jest oslavaidské přirozenosti mě tak blízko, že lze řici, že již jsem
oslaven. — Bůh oslaven jest v něm, jeho totiž utrpe
niin, smrtí, vzkříšenim & '. (viz Jan. 12, 28. pozn. . _

33. Budete mne hledati, t. j. postráclntividitelne
přítomnosti má a toužiti po ní. Slavata lekl před šesti mě
síci dvakráte židům, kteří ho hledali usmrtili (Jan, 7, 33;
8, zl), ale po druhé dodal, že ve svých hřištích zcmrou,
ohlašuje tak, že vůbec za ním nepřijdou do nebe (ač-h
včas se neobrátí). Apoštolům však řekl slovy oněmi pouze
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s vámi. Budete mne hledatí &,jakož jsem řekl židům '
„Kam já jdu, vy nemůžete pí'ijítit', tak ravim nyní
i vám. 34. Přikázání nove dávám vám, abyste se mi—
lovali vespolek; jako jsem já miloval vás, abyste s.
i vy milovali vespolek. 35. Po tom poznají všickni,
že jste učenici moji._l_iudete-li míti lásku jed'ni k dru
hým,., 36. tekl mu Simon Petr: Pane, kam jdeš? Je
žiš od ověděl: Kam já jdu, nemůžeš nyní za mnou
jíti, p jdeš však později. 37.,Dí jemu Petr: Proč ne
mohu nyni za tebou jíti? Aivot svůj dám za tebe
38. Ježiš odpověděl: Život svůj dáš za mne? Amen,
amen pravím tobě: Nezažpívá kohout, dokavad mne
nezapřeš třikráte.

KAPITOLA 14.')

Kristova řeč na rozloučenou. a) Ježiš těší své apoštoly,
14, 1—31.

1. Nermutiž se srdce vaše. Věříte v Boha, i ve mne
věřte. 2. V domě Otce mého jest příbytků mnoho;

to, že nyní nemohou jíti za ním, později však přijdou
(viz v. 36; 14, B.). Chtělť právě 'iti na smrt kříže & vstana
z mrtvých, vejiti do slávy nebes 'é Ale ani na smrt muče—
nickou ani do nebe nemohli ještě jíti za ním: neboť po

vůli Pane měli vykonati dříve jistou úlohu v církvi. hlása'íce učení jeho; mimo to neby i ještě (losti připraveni proti
irůzaim smrti, a tedy ani dosti silni, aby smrt mučenickou
pro Krista žmužilc odstoupili.

34. Přikážani lásky k bližnímu nazývá novym, nikoli,
že by teprve nyni bylo dáno po prve (vždyt' lásku k bližnímu
ukládá již zakon přirozený a již skrže Mojžíše přikázal)
Bůh: Milovati budeš bližního sveho jako sebe samého ——
(8. Mojž. 19, 10—,nýbrž pro novou normu. kterou vytkl lásce
k bližnímu,chtě 'e, ab ychom se milovali vesno to k
podobnou láskou, jakou on miloval nás, snášeje
pro spásu všech lidi nedostatky, protívenstvi a obětuje pro
ně i život svůj.

') Od k. 14—16. evangelista vyličuje, kterak Pán Ježiš
při poslední večeři projevoval svou vykupitelskou & bož
skou velebnost; 2. ve své řeči na rozloučenou, tím
totiž, že povzbudiv sve učeniky k pevné viře v něho
(v. l.), těšil je ujišťovanim, že odejde také k jejich pm
spěchu, aby jim totiž připravil mista (2—4), že pošle jím
Ducha sv. (15—17), ano sam k nim přijde (18—25) a skrze



kdyby ne, byl bych vám to řekl, nebotjdu, abych vám
pripravil místo. 3. A jestli odejdu & připravím vám
misto, přijdu zase a vezmu vás k sobě, abyste i vy
byli, kde jsem já. 4. A kam já jdu vite, ieestu znáte.

5. Rekl mu Tomáš: Pane. nevime, kam jdeš; ikte
rak můžeme znáti cestu? 6. Ježiš řekl jemu: Já. jsem
cesta a pravda a život; nikdo nepřichází k Otci leč

Ducha sv. náležité porozumění pravdám zjeveným jim
zjedná (26—27', a že měli by se sprše radovati než rmoutiti
nad jeho odchodem, vidouce, že jde k Otci & dosáhne
oslavv lidske přirozenosti svě les—zm; mezitim byv přeru
šen 'l'omášcma Filipem, poučil je také o tom, že mimo při
rozenost lidskou ma take přirozenost, podstatu božskou, &
to ne jinou, než kterou má Otec, ač osobou jest odlišný od
osoby Otcovy (5—14).

2. aby připravil misto, tim totiž, že svou smrti,
vzkříšenim a nanebevstoupenim přistup do nebe (hříchem
uzavřený) otevře a skrze Ducha sv. uschopni je konati
skutky pro nebo záslužné.

3. P ř ijd u zase. Rozumí tu pravděpodobně i příchod
při smrti jejich (a vůbec věrnich vyznavačů svých), kdy

ťí'ijiinák sobě duše jejich, i přic od viditelný na konci světa,'dYduše 'cjich budou zase spojenys těly svými, aby isnimi
požívaly laha věčného.

4. Kam jdu víte . . . vite totiž, že jdu !: Otci &.že
skrze mne také vy můžete k němu přijiti.

5. Pravil tuk, přes to, že znal i Boha Otce i Pána Ježíše
a jeho učení; neboť ani on, ani ostatni apoštolě nebyli si
vědomi toho, že Bůh Otec jest cilem, k němuž Kristus
Spěje, &že Pán Ježiš jest tou cestou, po které lze přijíti
k Otci, t. j. do věčně blaženosti.

6. Prohlašu'e tak. že pouze On, a nikdo jiný jest to,skrze něhož ze přijti do nebe. Cestou jest čin Ježiš,
a) pokud nám ukázal cestu či řád stanovil, jehož setí-ice,
života věčného dojdeme; b) pokud nám jest na této cestě
vůdcem, či )okud nás bud svým příkladem aneb skrze
církev svou 0 spáse vede; c) pokud nám .ve sv. svato
stech) sílu a pomoc dává, abychom ve všech okolnostech
života na cestě ctnosti vytrvali. Cestou tou jest proto a po
tud, poněvadža pokud jest pravdou &životem. Neboť
jsa ravdou, jest nejen učitelem, nýbrž i zdrojem pravdy,
&ja'o takový nejen pravdu neklamnou zjevil. nýbrž i bez
poruseni ji v církvi darem neomxlnosti udržuje u nás svě
tlem viry k_poznání ji přivádí. A jsa životem, jest i dár
cem veškereho života i jeho zdrojem a původcem, a jako
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jen skrze mne. 7. Kdybyste b 'li poznali mne. byli by
ste poznali i Otce mého; a o této chvíle poznáte ho,

a viděliďste jej. 8. Di jemu Filip: Pane, ukaž námOtce, a “ostači nám. 9. Ježíš řekl jemu: Tak dlouhý
čas jsem s vámi, & ne oznali jste. mne, Filipe? Kdo
vidi mne, vidi i Otce. terak ty praviš: „Ukaž nám
Otce?“ 10. Nevěi'iš-li, že já v Otci a Otec ve mně
jest? Slova, která já mluvim vám. nemluvim sám od
sebe, ale Otec, který zůstává ve mně, činí ty skutky.
11. Nevěřite-liž, že já v Otci a Otec ve mně jest?
12. Ne-li, pro skutky samy věřte. Amen, amen pra
vim vám: Kdo věří ve mne, bude i on činiti skutky.
které ja činím, ano větši nad ty bude činiti, nebot já
jdu k Otci. 13. A zaěkoliv budete prositi (Otce) ve

takovy nejen k životu nadpřirozeaěmu či k životu milosti
nas povznaši, nýbrž i život tento v nás udržuje & k oné
dokonalosti přivádí, při níž člověk Boha dokonale poznává.
a požívá a tak věčnému blahu se těší.

7. Mini poznani dokonalé, poznani lidské i božskě při
rozenosti jeho a zejména těž toho poměru, ve kterém jest
k Otci, že totiž jako Syn Boží jest od Boha Otce od věč
nosti zplozen. Kdyby byli měli toto poznání o Kristu, byli
by poznali dokonale těž Otce, nebot jako Bůh ma touž pod
statu, kterou má Otec, az toho pomeru, ve kterém on “ako
Bůh stoji k Bohu Otci, patrný jest poměr, ve kterém tec
jest k němu. Od této chvíle, t. j. již co nejdříve, po
znají ho těž dokonale, tak brzy, že lze říci, že ho již
znaji (jakož vyjadřuji vážnó' rukopisy řecké i latinské,
kladonce čas přítomný). Neboť ještě tuto noc, dříve než
odejdou z večeřadla, Pán Ježiš vyloží jim svůj poměr
k Otci, a co jim zůstane ještě nejasným, vysvětli se jim,
až vstane z mrtvých, zvláště pak. až vstoupiv na n'-l)csa,
sešlo jim Ducha svatého. Nicméně Otce již viděli, t. j.
nedokonale již ho )oznali, ato tehdy již, když se dověděli,
že on jest Synem ožim. a poznání to většilo se tim vice,
čim lépe poznávali bytost Kristovu.

11. t. j. jsem celou svou podstatou v Otci, & Otec jest
celou svou podstatou ve mně; ačkoli tedy co do osoby

jasem od Otce odlišný, co do podstaty nelišim se od něho.ro skutky věřte. Srovn. pozn. k. |O, 38.
12—13.větši skutky bude činiti. Pán Ježiš totiž omezil

svou činnost pouze na Palestinu a shromáždil kolem sebe
maly hlouček věrných, a oštolě však měli působiti také,
mimo Palestinu & i pohans ě národy přiváděti k pravé víře
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jménu mém, učiním to. aby oslaven byl Otec v Synu.
14. Budete—li zač prositi mne ve jménu mém, uči
ním to.

15. Milujete-li mě, přikázání má zachovávejtc.
16. A já budu prosili Otec a jiného Utěšitele dá vám,
aby s vámi zůstával na věky, 17. Ducha pravdy, je
hož svět nemůže pi'ijmouti, poněvadž ho nevidi ani
ho nezná; vy však jej znáte, neboť ve vás zůstává &
ve vás jest.

18. Nenechám vás sirotků, přijdu zase k vám)
19. Ještě maličko, & svět již mne neuzří; vy však mě
uzřite, nebot já jsem živ, i vy živi budete. 20. V ten
den vy poznáte, že já 'sem v Otci svém & vy ve
mně a já ve vás. 21. do má přikázání moje aje
zachovává, ten mě miluje. Kdo však miluje mne,

Měli tak činiti roto, že Ježíš šel k Otci, & že učiní, zač
budou )rositi tee ve jménu jeho. Jda totiž k Otci do nebe
cestou 'říže, dokoná dilo vykupitelskě & odstraní tim pře
kážku, která by nejvice stála v cestě spasitelněmn působení
jejich, & tím, že příjmu v nebi oslnveni lidské přirozenosti
své. učiní. zač budou prositi, přispěje sám měrou nejvydat
nější k zdaru jejich praci.

17. Svět, t. j. lidé zlí & od Boha odvrácení nemotiou
přijmouti Ducha sv. či státi se účastní blahodatnych účinků
jeho, Dokud trvají ve své zlobě, & to proto, poněvadž ho
n evidi či v něho nevěří & nevěřice v něho, nejsou způso
bili, aby ůsobnost Ducha sv. do duše připustili & z ní
jeho samé o poznali. '

19. Ještě maličko, t. j. několik jen hodin ještě, 8.
svět, lidé zli, již mne neuzři, neboť zemru &vstanu
z mrtvých, ncukážu se jim; vy však mě užřite, n cboť
já jsem živ, nebudu totiž zadržen smrti, nýbrž vstane.
z mrtvých, budu i jako člověk žíti & přijdu zase k vám;
i vy živi budete všickni v té době, neboť žádný z vás
nebude usmrcen se mnou, všíckni tedy uzříte _mě.

20. t. j. v čase oslaveného života mého (po mem z mrtvých
vstáni) poznáte můj poměr k Otci (že jsem v Otc1_celou

svoji podstatou, máje s nim jednu a touž podstatu), ! svůjpoměr ke mně (že jste ve mně věrou & lás ou, pokud _totíž
vět-ice & milujíce mě jste se mnou spojeni jako údove je
dnoho těla se svoji hlavou), ipoměr můj k sobě (že já jsem
ve vás svojí milosti). _

21—24. Prohlašuje, že nejen apoštolům, nýbrž take ostat—
nhn vyznavač-fun svým dá „citit svoji přízcn & lásku svou,
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bude milován od Otce mého. i já budu jej milovali
& zjevim se mu. 22. ekl mu Juda, nikoliv onen Iška
ríotskýf Pane, co se to stalo, že se hodláš zjevili nám,
a ne světu? 23. Ježiš odpověděl a řekl jemu: Miluje-li
kdo mne, slovo mé zachovávati bude, a Otec můj
bude ho milovatí. i přijdeme k němu a příbytek u něho
si učiníme. 24. Kdo mě. nemiluje, slov mých nezacho—
vává, a (přece) slovo. které slyšíte, není moje, nýbrž
Otce, který mě poslal.

25. Toto mluvil jsem vám u vás zůstavajc, 26. Utě
šitel pak, Duch svatý, kteréhož Otce pošle ve jménu
mém. ten vás naučí všem věcem a připomene vám
všecko, co jsem mluvil vám. 27. Pokoj svůj zůsta—

budou-li ho milovati láskou čistou. — Zjevím se mu,
totiž svou milosti a svými dobrodiními, z nichž poznají,-že
já jsem s nimi a oni se mnou co nejúže spojeni. _

23. Potvrzuje tak, co řekl ve v. 21., jasněji ještě dává.
na jcvo, že nesdělí milosti své s nikým, leč se svými
přáteli, přítelem jeho však že jest pouze ten, kdo přikázání
jeho zachovává. ' '

25. Toto, t. j. vše to, co jsem mluvil po odchodě Jidá
šově. (Někteří vztahují náměstku tu k celé učitelské čin
nosti Kristově) — U vás zůs táv aj e, t. j. pokud ještě
trvám u vas viditelně.

_26. Slibuje, že Duch sv. vnitřním vnukáním & osvěco—
vaním rozumu poučí je o těch pravdách, které byl (Ježíši
sám již hlásal, ato o všech, tak že porozmně'i náležitě
! každé )ravdě o sobě, ijak všecky vespole souvisi,
1_o tom, teré pravdy jsou obsaženy v “iných zavínutě a
jak která důležitá jest pro život pr'aktic ý; zároveň prí
pomene jim vše, co Pán Ježíš kdyr mluvil před nimi,
tak že se jím dostane dokonalého poznání a pochopení zje
vených pravd božských.

_?7. Slovv: „Pokoj tobě, pokoj vám', židé nejen vítali
prlcllOZl. nýbrž se 1 loučili. Obyče'i tomu přizpůsobuje seny_m_P_ar_težíš, & jako s Bohem (ávaje, také nejen přeje,
nýbrž 1 jako v odkaz & 'isté dědictví zůstavuje a dává jun
£0h01, ale ne_po_k0jjaký oli, ne pokoj jaký svět dává, po01 )QUZB'VDBJŠI,na časných výhodám toliko spočívající &.
vrnt'y, nýbrž pok0j svůj, pokoj, který ze spojení s Bo—
hem plyne, ve spasitelných statcích duchovních spočívá,
dušnogravdu oblažuje & šťastnou činí, jí zmužilosti & sílva _utec v l v nejvetších protivenstvieh dodává. & tak vnitřní
klid plnou měrou zjednává.

Nový Zákon. ]. 26



vuji vám, pokoj svůj dávám vám; nejako svět dává,
já vám dávám. Nermutiž se srdce vaše, aniž se stra
chuj. 28. Slyšeli jste, že já jsem vám řekl: Jdu n pí'i

. jdu (zase) k vám. Kdybyste mě milovali, radovali by
ste se, že jdu k ()tci, nebo! Otec větší jest mne.
29. A nyní pověděl jsem vám to, prve než by se
stalo, abyste, když se stane, uvěřili. 30. Již nebudu
mnoho mluviti s vámi, nebo! přichází kníže tohoto
světa, a na mně nemá ničeho, 31. avšak aby svět 0—
znal, že miluji Otce a tak činím, jak mi Otec při á—
zal. Vstaňte, pojďme.

KAPITOLA 15.

b) Ježíš vyzývá apoštoly, aby zůstali s nim ve spojení &
milovali se vespolek, v. 1—17.

1. Já jsem vinný kmen pravi a Otec můj jest vi
nař. 2. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce,

30.Kníže tohoto světa, t.j. ďábel. Nazývájej tak 'o
dnak ro tu moc, které dopuštěním Božím nabyl pro hřích
prvnici rodičů nad člověkem a světem fysickým, jednak
proto, že skoro všíckni lídě (až na židy) sloužili mu mo
dlz'ířstvim. On přicházel tehdy, ne sice ve své osobě,
nyhrž ve svých náhončich ——v Jidáši & v těch, kteří ještě
tě noci v 'šlí s ním na Pána Ježíše. Neboť d'áb 1 to byl,
který vnu 'nul Jidášovi myšlenku zrady & ho přiměl, že se
odhodlal ji provésti (Luk. 22, 3. 53. Jan 13, 2. 27.) — Na
mně nema ničeho, t. j. na mně není žádné poskvrny
(uni dědičné ani vlastní), nemá tedy ke mně práva, a ja
nejsem povinen umřítí, nicméně přípustím, abych byl jat
&usmrcen, ato proto, aby poznal svět, že miluji
Otce . . . lv. 31). Prohlašuje tak svou smrt za obět,
kterou podstoupí z poslušnosti a :: lásk ' k Otci.

15,1.Pán Ježíš jest vinný men pravý,t. j.
opravdovy či tukový, který se conejdokonaleji srovnávats ideou
vmného kmene, nebot uskutečňuje se v něm ve smylu vyšším
&proto i opravdovějším vše, co se děje ve vinném kmeni v pří
čině jeho ratolesti. Juko totiž ratolestí dostávají od kmene
veškerou št'nvu a sílu, aby rostly & lody vydávaly, tak
i apoštolů & všíckní věřící dostávají o Krista Pána milost
a sílu, aby dobře a tak sníyšleli, cítílíajednali, aby to bylo
záslužné pro život věčný.— Otec jest vi nař, pokud
totiž On to jest, který onen .vinný kmen štípil ustanoviv,
aby druhá osoba božská se vtělila & Učitelem i Spasitelcm



odejme, a každou, která nese ovoce, očistí, aby více
ovoce nesla. 8. Vy jste již čísti tím slovem, které
jsem vám mluvil. 4. Zůstaňte 've mně, a já ve vás.
Jako ratolest nemůže něsti ovoce sama od sebe, ne—
zůstane-li vc kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve
msg:, ". Ja jsem vinný kmen, vy jste) ratolesti; kdo
zustava ve mně a já v něm, ten prinasi ovoce mnoho,
nebo! beze mne nemůžete činiti nic. 6. Jestliže kdo
ve mně nezůstane, vyvržen bude ven jako ratolest;
í uschne a seberou ji a vrhnou na oheň, a bude ho—
í'eti. 7. Zůstanete-li ve mně a slova má zůstanou—li
ve vás: cokoli budete chtití, proste a stane se vam.

lidstva se stala. On jest to také, který ratolesti, t. j:
věřící opatruje a ošetřuje, kterýž ina ovoce či na dobre
skutky pravo má a jemuž přísluší konati soud nad nimi.

2. Ratolestmi, jež ovoce nenesou, rozumíony
věřící, kteří jsou sice členy církve, mystického to těla Kri
stova, a věří v jeho učení,-avšak “dlesvé víry nežijí, skutků
dobrých nekona'í. Tv Otec nebeský odejme od kmene
viuneho, t. j. 2 avi je posvěcujícl milosti, bez které nelze
konati skutky pro nebo záslužné ani dojití Spaseni. Rato
lestmi pak, které ovoce nesou, rozumit', kteřínejen
víru mají v učení Kristovo, nýbrž jí též do rýmí skutky
osvědčují a tak ovoce dobr'ch skutků vydávají. Tý Bůh
oči stí, t. j. zdokonali je je nak tim, že vnitřním vnuknu
tim, povzbuzováním a varováním, neb vnějšími útrapami a
zkouškami různých vad a nedostatků je zbaví a v dobrém
utvrdí, jednak tim, že udělením větši milosti jim pomůže,
aby četnější a znamenitější skutky dobré mohli činiti a tak
větší užitek přinášeti. Nc »ostačí tedy ke spasení pouhá víra,
nýbrž třeba dobr'ch skut'ů, jimiž by se víra osvědčovala.
O těch, kteří v rista ani nevěří, Pán Ježíš tuto ani se ne
zmiňuje, neboť mluvi k těm, kteří jako ratolesti plodné byli
s nim včrou a láskou spojení.

3. tim slovem, ktere jsem vám mluvil, t.j. ve
škerým učením mým jakožto předmětem víry a první pod
mínkou ctností nadpřirozených. . _

7. Zůstanou-li slova má ve,vás, t. j. ve vašímysli
a vůli a v srdci či budete-lí v učení mé včhti a z lásky ke
mně jim se řiditi. Pod touto podmínkou vyslyší Kristus všecky

[(rosb těch, kteří s ním zůstanou ve spojení věrou a laskou.i'cbo kdo v Krista pevně věří, jej miluje a z lásky k němu
učení jeho zachovává, ten silen jsa milosti Boží ne rosi,
leč za věci bohumile', leč za to, co směřuje ke cti a c ívale
Boží neb ke spasení duši; a takové prosbý ovšem oslýšený

26.
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8. V tom jest oslaven Otec můj, abyste přinášeli
"mnoho užitku a stali.se (dokonalými) učeniky mými.
9. Jako mne miloval Otec, i já jsem miloval vás. Zů
staňte v lásce mé. 10. Budete-li zaehovávati přiká
zání má, zůstanete v lásce mé. jakož-í já jsem za
clnoval přikázání Otce svého a zůstávám v lásce jeho.
11. Toto mluvil jsem vám, aby radost má byla ve
vás a radost vašel'se naplnila."

12. Toto jest přikázání mé, abyste se milovali ve
spolek, jako jsem (já) miloval vás.; 13. Větší lásky
“nemá nikdo nad tu, aby kdo položil život svůj zasvé
přátele. 14. Vy jste přáteli mými, činíte-li, co já pří
kuzuji vám. 15. Již více nenazývám vás služebníky,
“nebot služebník neví, co činí pán jeho, ale nazval
jsem vás přáteli, neboť jsem vám oznámil všecko,
co jsem slyšel od Otce svého. 16. Ne vy jste mne vv
volili. nýbrž já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem
vás (k tomu), abyste šli a řinášeli užitek, &užitek váš
(aby) zůstával, by začkoi byste poprosili Otce ve
jménu mém. dul vám. 17. Toto přikuzuji vám. abyste
se milovali vespolek.
c) Ježiš předpovídá učeníkům svým, že budou usvčta v ne

návisti, 15, 18—16, 4.

_18. Jestliže svět vás nenávidí, vězte, že mne nená
\'lděl prve nežli vas. 19. kdybyste byli ze světa. svět

nebudou, a to tím méně, poněvadž splněním jejich )ůsoln
se k tomu, aby člověk konaje skutky dobré, oslavovn Boha
Otce & tak plnil poslední a nejvyšší svůj úkol životní.

lt. Toto, t.. j. to, že vykomiváním přikázání mých udr—
žíte se v mé lásce. — Jako Kristus podle lidské přirozeno
stí své pociťoval nevýslovnou radost 7. to lásky, kterou měl
k němu nebeský Otec, tak chtěl, by též apoštolů cítili ra
dost plynoucí z vědomí, že jsou milování od něho. a aby
radost ta se naplnila či dokonalou a úplnou se stala někdy,
rotiž v nebesích.

12. Jest ovšem možno dáti život i za nepřátele, a v tom
jeví se zajisté lásku větší, než jaká se dává na thO, obč
'tuj(—-lise kdo za své přátele. Ale Pán Ježíš mluvil právě
k těm, které učinil svými přáteli, a těm nemohljako člověk
větším skutkem projevíti lásku svou. než když za ně, za
přátele, položil život svůj __

19. Kdybyste byli ze světa, t.j. zpoétu lidi převrácených,
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by miloval, co jeho jest: poněvadž však ze světa ne
jste-, nýbrž já jsem vás vyvolil ze světa, proto vás
svět nenávidí. 20. Pamatujte na to slovo. které jsem
já řekl vám: „Neni služebník větší nežli pán jeho.“
Jestli mne pronásledovali, i vás budou promisledovati;
jestli mě slovo zachovali, i vaše budou zacl'íovávati.
21. Ale toto všecko učiní vám pro jniěno mé, ponč
vadž neznají toho, jenž mě oslal. 22. Kdybych byl
nepřišel a jim nemluvil, hi'iciu by neměli; nyní však
nemaji výmluvy ze hříchu sveho. 23. Kdo nenávidí
mne, nenávidí i Otce mého. 24. Kdybych byl nečinil
mezi nimi skutků, kterých nikdo jiný nečinil, hříchu
by neměli; avšak (oni je) i viděli, a (přece) nenávi
děli jak mne, tak Otce mého. 25. Ale (to se dělo &
děje), aby se naplnilo slovo, kterěž jest napsáno v zá
koně jejich: „Nenáviděli mě bez příčiny.“ 26. Když

Bak příjde Utěšitel. kterého já pošlu vám od Otce,uch pravdy, kterýž vychází od Otce, ten bude svěd

odobni jim svým smýšlením & jednáním, milovali by vás

ide tiviakožto svě následovníky & příslušníky.20. iz Jan 13, 16. Mat. 10, 2-1. Jestli mne p toná—
sledovali . ., t. j. jako já jsem nalezl ve světě (národě
israelském) nejen pronásledovateli—,nýbrž i stoupence, tak
naleznete je i vy. Ale jako vice bylo těch, kteří mě nená
viděli (mezi židy), tak bude mezi ísraelity také více těch,

kteří budou proti vám, než těeh, kteri k slovu vašemu seOlz'áti.
21 Toto všecko, totiž zášti & pronásledováni učiní

vání p ro jměn o mě, to jest proto, že ve mne věříte, mým
učením se řídíte aje rozšířujcte. Nenávist jejich proti vam

buli'll tedy zároven nenávistí proti mně a proto hříchem převe [ vm.
25. Nenávidčli mě bez příčiny. Slova ta (žalmu

2+, 19) v líterním svém smyslu týkají se nenávisti, kterou
nepřátelé Davidovi pojali proti němu bez příčiny, ve smyslu

ředobrazněm však vztahu'i se k nenávisti, kterouž židé
eždůvodně zanevřeli proti lJánii Ježíši. Nenávisti tou však,

mini Pán Ježiš, židé nejen nezabrání, aby se neuskutečnily
odvěké úradky božské, nýbrž přispívají k tomu, aby se lla-.
plnilo, co bylo předpověděno v Pismč sv.

26—27.Ani v budoucnosti nebudou omluvitelni ti, kteří
v Krista neuvěří, nebot ani v budoucnosti Pán Ježiš nebude bez
náležitého osvědčení, že jest Syn Boží a Vykmítel světa.
Bd'tleť svědčíti o něm Duch sv. a budou svě čiti o něm
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čití o mně; 27. avšak i vý budete svědčiti, nebot jste
se mnou od počátku. .—

KAPITOLA 16.

1. Toto mluvil ])sem vám, abyste se nepohoršílí.2. Ze s nagogy vy oučí vás, ano přichází hodina, že
každý, _do vás zabije. bude se domnívati, že by tím
Bohu sloužil. 3. A to vám učiní, poněvadž nepoznali
Otce ani mnel 4. Ale tyto věci mluvil jsem vám, aby
ste, když přijde hodina jejich, rozpomenuli se, že
jsem je vám pověděl. 5.') S počátku jsem vám těch
věci neřekl, neboť jsem byl s vámi.
d) Pán Ježíš dodává apoštolům myslizaslíbením Ducha sv.

& líčením jeho působení, v. 5—33.
53) Nyní však jdu k tomu, jenž mě poslal, a nikdo

z vás neptá. se mě: „Kam jdeš ?“ 6. Ale že. jsem vám
ty věci mluvil, zármutek naplnil srdce vaše. 7. Ale

iapoštolé. Duch sv. svědčil viditelným příchodem svým.
když pod způsobou ohnivých jazyků vstoupil na apoštoly
& je dary mimořádnými o atříl, jakož i zázraky, jež

skrze apoštoly a jiné křes ny činil, a tou Rroměnouúžasnou, kterou v apoštolcch a jiných lidec způso
bil, rozum jejich osvítív a v srdci plamen lásky roznítív
& tak ?. bojacuých Galilejců, ze zásadního odpůrce Pavla a
mnoha jiných slahochův a odpůrcův nčinív nepřekonatelné
hrdiny víry, kteří pro Krista a s asn lidí žádných racíaní
smrti se nelekalí; neboť způso em tím potvrzova co nej

přesvědčívčji, že učení Kristovo jest ravé a Ježíš že skutečně jest tm, za koho se vydával, ynem Božím a Vyku
pitelem světa. Apoštolé svédčilí o něm svým kázáním,
utrpením a smrtí, již pro něho podstoupili.

2. Ze synagogy vyloučí. vás, t. j. vysloví nad
vámi klatbu či vyloučí vas z židovské cirkve sve. (V témž
smyslu jest rozumětí místu tomuto, překládá-li se „ven ze
škol vyženou vás—“.)Toto vyobcovani z církve židovské ne
bylo ovšem pro apoštoly žádným neštěstím: vždyťpřidrževše
se Krista, sami z ní vystoupili; avšak židé neměli jiného
způsobu, kterým by dali více n'ajevo svou nenávist proti ně
komu. než když vyřknuvše nad ním klatbu vyobcovalí jej.

7. Podle úradku Božího Duch sv. nemčlvstouútí na apo
štoly aní na jiné věřící dříve, dokud by Pan ežíš umí-ev
'nevstal z mrtvých & nevstoupil na nebesa, aby odtud jako

I



ja pravdu pravím vám: Jest vám užitečno, abych já.
odešel, nebot, neodejdu-lí, Utěšitel nepřijde k vám;
odejdu-li, pošlu ho k vám, 8. A on přijdu, usvědčí
svět z hříchu a ze spravedlnosti a ze soudu; 9. z hříchu,
že nevěří ve mne: 10. ze spravedlnosti, že jdu k Otci,
a již neuzříte mne, 11. 'ze soudu pak, že kníže tohoto'

král nad svou církví vládl, jí řídil achránil. Seslání Ducha
sv. mělo tedy býti jednak potvrzením, že vykoupení jest
vykonáno a přijato, jednak odměnou & ovocem utrpení a
smrti Páně, jakož ! důkazem, že učení jeho jest pravé a

gevením, že Kristus jako král zaujal vládu po pravici Bohatee
8—11.Usvědčí svět z hříchu, t.j. nezvratnědokáže,

že svět či lidé nevěřící jsou ve hříchu (t. j. ve hříších či že
jsou hříšnými),a to proto, že v Krista neuvěřílí. Vi
ditelným příchodem svým & svým svědectvím (víz 15, 26)

goda (a odal) důkaz očividný, že Pán Ježiš jest Synemožím & ykupítelem lidstva a že proto jedině skrze něho
lze dojití od uštění hříchů, a tedy svět, který proti Pánu
Ježíši povsta apovstává. že odpuštění hříchů nedostal, poně—
vadž v něhojakov Sýna Božího &Výkupitelc lidstva neuvěřil.
(Vi Jan. 3, 36).Usvčdčí svět ze spravedlností, t. j.
dokáže lidem nevěřícím Kristovu nevinnost a svatost, a to
tím, že podatdůkaz o jeho odchodu k Otci. Židé totiž
odsoudili Krista jako rouhače a zločince. Ale dříve ještě
než ho odsoudili, řekl, že vstana z mrtvých odejde k Otci
a pošle Ducha sv. A “ak řekl, stalo se. Duch sv. přišel
skutečně & nejen na apostolý, nýbrž i na jiné; uzřeli 'eho

zjevapozorovalí jeho účinký; Ihýl tak )odán důkaz, že ežišvstav z mrtvých odešel s 'utečně k ([)teí do nebe a zaujal
místo vznešené, důkaz však i o jeho nevinnosti; neboť do
nebe nevejde nic nečistelio. Z c se n d n puk Duch sv. usvčdčí
svět. to jest podá důkaz. že svět nevěřící jest hoden. aby
byl odsouzen, a že jistě soudu a trestu Božímu neujde, ne
bude-li včas činiti pokání. Že totiž židé Pánu Ježíši ne
uvěřili a ho k smrti odsoudili, to učinili z vnuknutí a tedy
ve službě satanaše, knížete tohoto světa: zasloužilí tedy po
dobný osud, jaký stihl knížete tohoto světa, soud OdStllejíCÍ
k trestu věčnému. A že tento spravedlivý soud a trest jich
nemine, neučiní-lí včas pokání, to. mini Pain Ježiš, ukáže
Duch sv. 2 odsouzení knížete tohoto světa. Neboť, tak dí,
kníže tohotolsvěta jest již odsouzen,to jest: mojísmrtí
& mým. z mrtvých vstauím bude satanáš za kratinký čas již

gřekonan a zbaven té vlády, které hříchem prvých lidí naýl nad světem. A o této orážee jeho podá jistotu Duch
sv., 8 to nejen svým příeho ein viditelným a vnějšími zjevy
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světa ji'/'.„jest odsouzen. 12 Ještě mnoho mám mluviti
vám, ale nemůžete nyní sněstí. 13. Když však příjde
onenDueh pravdy. naučí vás všelíkě pravdě. nebot
nebude mluviti sám od sebe, _uýbrž co uslyší, bude
mluvití a příští věci zvěstuje vám. 14. On mě oslaví,
ncbot změho vezme &zvěstuje vám. 15. Všecko. což-'
koli má Otec, mě jest; proto jsem řekl: zmého vezme
u zvěstuje vám.

16. Maličko, aneuzříte mne, aopětmaličko. auzi'íte
mě, poněvadž jdu kOtci. 17. I řekli někteří z učeniků

podívuhodnými, které bude působiti skrze apoštol , nýbrž, a
to zvláště, !. tim, že sám ujme vládu v srdcích ll ských, jež
posud jsou v por—oběa vlastnictví knížete tohoto světa, a že
vždy více bude zapuzovat modlářstvi, kterým se kona služba.
ďáblova. Ujištěnim tím však podá také důkaz, že svět ne
věřící jest hoden odsouzení a jístojístě odsouzen bude,
v čas-lí pokání neučiní. Neboť je-lí kníže poražen a odsou
zen, jest to známkou a zarukou, že překonání a odsouzení
budou také jeho poddaní, kteří 'ednají v jeho službě. _ _

12. t. j. ještě mnoho mám vy ládati a znovu připomínatí,
abyste pravdy, které jsem vám oznámil, náležitě pronikli,
věrně do paměti si vštípílí a také tý pravdy jasně poznali,
které v jiných jsou zavinutý.

13. n a učící 'ak řecký text má, uvede vás do vše
like pravdy, totiž terou jsem zjevil. Duch sv. nebude totiž po—
dávati apoštolům pravd zcela nových, nýbrž naučí či uvede
toliko do veškeré ravdy Kristem zjevené, tim-totiž, že zvyšuje
atřibě duševní srlý jejich a vléva'e jim poznani vyšší, bude
působiti. aby veškeré pravdy ristem hlasané pojali a"
pochopili v celém rozsahu, v plně hloubce a veškere
souvislostí jejich. Učínit to bude moci, neboť n ebud e
mluvití sám od sebe, ne o své újmě, ani tak,
jakoby sám ze sebe měl známost oněch pravd, nýbrž cokoli
bude mluviti (duchovně, vnitřním působením v rozumi, &
cokoli budoucího bude zvěstovati, dávaje jím dar prorocký,
to uslyší či pozna od jiného, od Syna. a tím i od Otce,
od něhož Syn to uslyšel (Jan. 15, 15). Praví tak s hledem

ls:tomu, že Duch sv. vychází nejen od Utce, nýbrž i odyna.
16. Poučuje, že již co nejdříve odejde k Otci. a ten za

rmutek, který proto je ojal a pojme, že jen krátký čas po
trvá. a potom se v trva ou radost obrátí, a to v tento smysl:
M alíč ko, jen několik hodin ještě, a neuzři te m n e.
nebot zemru, a opět maličko. pouze do třetího dne, a
již zase uzřite mě, nebot vstanu z mrtvých a ukáží _se
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]jeho k sobě-vespolek: (Jo jest to, co nám pravi: „Muičko, a neuzřite mne, a opět maličko, a uzí-ite mi.—"

a „poněvadž jdu kOteí?“ 18. Pravili tedř: Co jest to.co di: „Malíčko“? Nevíme, co praví. 19. poznal Ježíš.
že se ho chtěli tázati, a řekl jim: O tom se tážete
mczr sebou, že jsem řekl: „Maličko, & ueuzříte mne,
aiopčt maličko, & uzříte mě?“ 20. Amen, amen pra
vím vám: „Vy budete kviliti a plakati, ale svět se
bude radovali; vy se budete rmoutiti, ale zármutek
váš obrátí se v radost. 21. Žena, když rodi, zármutek
má, nebo! přišlahodina její; když však porodílziditko.
již nepamatuje na bolest pro radost, že se narodil
člověk na svět. 22. Tak ivy máte n ni zármutek,
avšak opět vás uzřím, a radovati se bu e srdce vaše,“
a radosti vaši nikdo neodejme od vás. 23. A v ten
den nebudete se mě tázati po ničem. Amen. amen
Pl'šWlmvám: Budete-li zač prositi Otce svého ve jménu
mem, dat vám. 24. Až dosavad jste neprosili za nic
ve jmenu mém; proste, a vezmete, aby,rradost vaše
byla úplná. .

vám. Příčinou i toho, že mě za maličko neuvidíte. i toho,
že mě za maličko uzi—ítezase, jest můj odchod k Otci. Po
něvadž totiž jdu skrze smrt, proto zemru &neuvidíte
mne; poněvadž však jdu skrze smrt k 0 tcí, proto nezů—

ls)tanu v hrobě & ukáží se vám dříve, než vstoupím na ne—esa.
20—22.Nevvsvětluje jím sice, co mínil slovem maličko,

ale pouču'e, co jedno i druhé „malíčko“ s sebou přinese.
První ma íčko bude míti v zápětí pro ně zármutek, pro svět
radost, druhé obrátí zármutek jejich v radost. Budouť nad
smrtí Kristovou apoštola trucliliti, svět však či lide nevěřící.
se radovatí, ale zármutek apoštolů v brzku obrátí se v ra—
dost, neboť Kristus vstane z mrtvých & ukáže se jím.

28. V ten den, t. j. v době po svém z mrtvých vstauí,
nebudete se mě tázati po ničem, t.j. nebudetese
dotazovati smyslu mých slov, těch totiž, která jsem prve
řekl o brzké smrti své a o nastávajícím vzkříšení, ale
i těch. která jsem mluvil za veřejného působeni svého. (Ne
budeť toho potřebí. Neboť, co Kristus řekl o své smrti &
svém vzkříšení slovy „maličko a neuzříte mne“latd., to bude
jim zřejmým, jakmile vskutku z mrtvých vstane; ato, čemu
učil za veřejného působeni svého, vvjasní se jim, když
Duch sv. vstoupč na ně rozum jejich osvnti &je pouči.)
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25. Toto jsem vám mluvil v podobenstvích; přichází
hodina, kdy nebudu více mluviti vám vpodobenstvícb,
nýbrž z'evně budu vám zvěstovati o Otci. 26. V ten
den bu ete prosíti ve jménu mém; a nepravím vám,
že já budu prositi Otce za vás, 27. nebo! Otec sám

miluje vás, protože vč jste milovali mne a uvěřili jste,že jsem já vyšel od oha. 28. Výšel jsem od Otec &
řišql jsem na svět; opět opouštím svět a jdu k Otci.

...9. likou jemu učenícijeho: Aj, nyní mluvíš zjevně &
žádného podobenství nepravíš; 30. nyni víme, že znáš
všecko & nemáš zapotřebí, aby se tě kdo tázal, proto
věříme, že jsi od Boha vyšel. 31. Ježíš jim odpověděl:
Nyní věříte? 32. Aj, nyni přichází hodina a již přišla.,
že se rozprchnete jedenkaždý .do svého a mě sumotna
necháte; ale nejsem sám, nebo! Otec jest se mnou.
33. Tyto věci jsem vám mluvil, abyste měli ve mně
pokoj. Na světě budete míti soužení, avšak důvěřujte,
já jsem přemohl svět.

25. V podobenstvích, t. j. mluvou obraznou, nedostí
jasnou. .

26. t. j. skrze mne budete tak povznesení & k Bohu

Eřiblížcní, že ve svých modlitbách budete moci obracetí seBohu přímo jako dítky k Otci, a to s důvěrou, že budete
Výslyšcm. Ncodpírá jím další své přimluvý, nýbrž spíšeu azuje na ní slovv „ve jménu móln', davaje tak na jevo,
že jediné skrze něho budou moci obracetí se s důvěrou
!( Bohu jako k Otci.

30.nemáš zapotřebí, aby se tě kdo tázal, neboť
znaje všecko, i myšlení lidská, víš také, zdali & o čem kdo
chce se tebe tázatí, & můžeš proto poučití každého o tom,
nač se chce tázati dříve, než se skutečně otaže.

31. Nyní vě řite? Slova ta jsou řečena s hledem k bu
doucnosti v tomto smyslu: Nyní věříte &vyznáváte víru svou,
ale již za dobu kratinkou (po mém zatknutí) nebudete vě—
řiti, to jest nebudete míti tolik síly, abyste viru svou
veřejně vvznalí, ač se ji ve svém nitru nespustite. _

33. Tyto věci. t. j. svou smrt, své z mrtvých vstáni &
nanebevstoupení předpověděl jsem vám a různými důvody
těšil proto, abyste m ělí ve mně, t. j. ve spojení se
mnou po ko' či vnitřní klid &mirablaženost, ato vždycky,
i v ne včtšíc utrpeních.

33. á js em přemohl svět, t. j. svou smrtí a svým
utrpením překonám svět či všecko to, co braní spáse člo
věka, & to v době tak blízké, že lze říci, že jsem jej již
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KAPITOLA 17.')

Kristova modlitba velekn'ěžská, v. 1—26.
1. T to věci promluvil Ježíš a pozdvih oči k nebi

řekl: tče, přišla hodina; oslav Syna svého, aby Syn
tvůj oslavil tebe, 2. ježto 'jsi mu dal moc nade vším
tělem, aby dal život věčný všem, které jsi dal jemu.
& To pak jest život věčný, aby poznali tebe, jediného
pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista.
4. Já jsem tě oslavil na zemi, dokonáv dílo, které jsi

přemohl. A jako já jej přemohl, tak s pomocimou budete
moci zvítěziti i vy apoštolů a všíckni, kdo se mě přidrží
věrou a láskou; proto d ů včřu'te.

') V kap. 17. evanvelísta po ava modlitbu, ve které Pan
Ježíš po večeři poslední projevil vykupítelskon důstojnost
svou tím, že činil k Bohu Otci přímluvv v těch věcech,
o nichž mluvil v řeči předchozí, a zasvěcoval sebe smrti
obětní. Modlitba ta slovo od 16. st. veleknčžskou pro ře
čený obsah svůj, neboť přimlouvati se u Boha a zasvěco
vati patří k úkonům kněžským.

1—4.Pro sebe žádá oslavy, aby totiž oslaveno bylo
jeho člověčenství a zjevnou se stala božská jeho velehnost,
a to i při jeho smrti, — očividnymi zázraky, i potom —
jeho z mrtvých vstáním, nanebevstoupcním a zaujetím
místa po jeho pravicí a sesláním Ducha sv. Oslava ta pa
třila mu sice právem jakožto Synu Božímu a Vykupíteli
světa, přece však nevyžadoval ji od božské snavedlnosti
jako včci jemu rávem příslušné, nýbrž vypl—osovalji od
Otcovy lásky já 'o dar, neboť jako z pouhé poslušnosti Otce
svého volil trpčti a umřiti, tak chtěl také jako dar od Otce
příjmonti onu oslavu lidske přirozenosti, kterouž Otec dávno
již byl mu zaslíbil 'ako mzdu poslušnosti. Žádal pak oslavy
té k tomu konci, a y oslavil Otce, onou totiž oslavou.
která se vzdává Otci od lidí poznáváním jeho osob ' a skut—
kův, úctou a láskou k němu a zaehováváním vule jeho.
Oslavy té dostává se Otci pouze skrze Syna. tim totiž, že
učení jeho mezi lidmi se šíří, od nich uznává a zachovává.
Neboť poněvadž 'edinč vtčleuý Syn Boží to byl, který podle
věčného úradku %ožiho učinil zjevení o Otci —-o jeho osobě
& skutcích, jest na jevč, že lidé mohou jen potud nabýtí '

_znaní o Otci, jen potud jej etítí, mílovatí, poslouchatí a
k oslavovatí, pokud oznava'í a uznávají a zachovávají

učení, ktere_ Kristus h ásal. stavu tu však nemohl Syn
z'ednati Otci, leč oslaven byl dříve sám, a odtud ta prosba:
Otče, oslaviž Syna, aby Syn oslavil tebe. Příčinu, proč bylo



412 Jan 17, 5,

mi dal. abych je učinil. 5. A nyní oslav mě ty,Olče, u sebe
slavou, kterou jsem měl u tebe. prve nežli svět byl.

třeba oslavy Syna, aby Syn mohl oslavit Otce způsobem
řečeným,udava Pán Ježiš (ve v. 2.) slovy: ježto jsi m n
dal moc . . . Bůh totiž ustanoviv, že vykoupí lidstvo
vtělením a smrtí Syna svého, ustanovil, že dá mu ijako
člověku moc nade všemi lidmi, a to k tomu konci, aby

(Syn) dal život věčný všem, kteréž mu dá Otec, t. j.všem, které přivede němu pomáhající milosti svou. Moc
tu dal mu při vtělení. Avšak Syn nemohl b jí vykonávali
s účinkem, kdyby sám nebyl oslaven. Ne 06 kdyby byl
zůstal v hrobě, nikdo by nebyl v něho uvěřil, nikdo učení
jeho nebyl by přijal, nikomu tedy také nebyl by mohl dáti
„život věčný“ a tak oslaviti Otce. Příčina tedy proč bylo
třeba oslavíti Syna, aby Syn mohl oslaviti Otce. byla ve
vykupi'telskě moci jeho, kterou měl dáti život věčný všem,
které by mu Otec dal, a kterou nemohl vykonavatí s úspě
chem, leč sám byl dříve oslaven vzkřišcnim, nanebevstou
penim & seslaním Ducha sv. Tím však vyjádřen jest izpů
sob, kterým Kristus, Syn Boží, mínil osavít Otce, totiž udi
lenim „života věčného“ všem, kteréž by Otec přivedl k němu
svou milosti. Kterak dostane se Otci oslavy z toho, že Syn
dá život věčný lidem, ukazuje ve v. 3. slovy: To pak
je st život věčný atd. Životem věčnýmnemíní zde bla
ženosti věčně, nýbrž ono poznani pozemské, kterym
člověk nejen proti mnohobožství pohanskému poznává a
věří, že jest toliko jeden pravý Bůh, nýbrž těž proti židov
ství za pravdu má., že Syn Boží k našemu spasení se vtělil
a nas vykoupil. (Srovn. Jan. 3, 16.) Poznani to nazývá ží
votem věčným, ne že by samo o sobě již člověka oblažo
valo úplně. ani že by dostačilo k dosažení života věčně
blaženeho, nýbrž že z něho jako ze semene vyrůstá vše, co
ve víře, naději a lasce oblažuje člověka na zemi a co
v patřeni na Boha tváří v tvář působí blaženostv nohu.—sich,
'akož i že na poznani Boha Otce jakožto 'edíněho praveho

oha, a na poznani vtěleného Syna je o Ježíše Krista,.
jakožto \'yku itele světa, záleží vše ostatní, čeho se stran
člověka potře a k dosažení života věčného. Rozumí-lí vša
Pan Ježíš životem věčným, o kterém tuto jedna, ono po
znání, kterého člověk zde na zemi nabývá věrou, jest na
jevč, kterak dostává se oslavy Otci, (la—líse onen život
věčný lidem, tak totiž, že šířením známosti o Otci & vtě
leuěm Synu jeho Ježíši Kristu, jakož io tom, co Otec skrze
Syna sveho pro spásu lidstva vykonal, bývaji lide přiva
dění k tomu, aby Otce ctilí, milovali, poslouchali & tak
oslavovali. '



6. Oznámil jsem jméno tvé lidem, které jsi mi dal
ze světa. Tvoji byli, a mně jsi je dal. a slovo tvé za
chovali. 7."'Nynípoznali. že všecko, co jsi mi'dal.jest od
tebe, 8. nebot slova, která jsi mi dal, dal jsem jim, a oni
(je) přijali a poznali právě, že jsem vyšel od tebe, a
uvěřiíi, že jsi ty mě poslal.

9. Já za ně prosím. Neprosím to za svět, nýbrž za
ty, které jsi mi dal, nebot tvoji jsou. 10. A všecko.
co jest mé, jest tvoje, a co jest tvé, jest moje, a jsem
v nich oslaven. 11. A již nejsem ve světě, ale oni

5—8. Opakuje prosbu svou za oslavu lidské přirozeností
své a opírá ji o nový důvod, o tu oslavu totiž, kterou sám
již učinil Otci mezi lidmi svým dílem vyknpitelskím, ——svým učením, zázraky, jimž svě učení a poslání jako )ožskě
potvrzoval. & svým utrpením a i smrti svou, jež podstoupí
v době nejbližší. Dílem tím zjevil lidem vlastnosti Boha
Otce, zejména jeho spravedlnost, milosrdenství a dobrotu
a tak je“ oslavil, & poněvadž jej tak oslavil, žádá, aby zase
Otec os avíl jej, a. to onou slavou, kterou měl u něho od
věčnosti, žádaje tak, aby též jako člověkměl nejvyšší moc nad
veškerim tvorstvem. zvláště nad lidmi, a byl dokonalým pro
střední em mezi Bohem a lidmi, jakož i, aby mu také
jako člověku (Bohočlověku pro jeho spojeni osobní s hož
stvím) byla vzdávána pocta božská.

Od 9—19. prosí za amštoly, nejprve všeobecně, otom
zvláště za to, aby je Buh Otec zachoval ve víře, oc íránil
od zlého a posvětil v pravdě.

Sa) Neprosím to za svět, t. j. této prosby svě ne
konám za svět hříšný, nýbrž toliko za apoštoly, kteří ne
patří k světu převrácené—mu. Proto však prosil tentokráte
za apoštoly zvláště, poněvadž chtěl skrze ně nejprve šířili
svě učení ve světě & prosti—edkovati lidem milosti, které
nám zasloužil, atak na jejich základě zbudovati církev,
ve které by náležitá pocta & oslava Otci se vzdávala.

9h)—10. Obecnou tuto prosbu svou za apoštoly opírá
o dva důvody, o to, že jsou Otcovi, & tedy ani jemu (Otci)
lhostejní, & o to, že byl v nich (od nich) již oslaven a
tedy jest jím takřka zavázán. Oslaven byl od nich tím, že
)říjavše učení jeho, uvěřili v ně & řídili se jím. Otcovi pak
)yli přes to, že mu je Otec dal (v. B.), poněvadž Pán Ježíš

jako Bůh má jednu & touž podstatu s Otcem. & proto
všecko, co jest jeho, jest také Otcovo a naopak, co Otcovo,
jest také jeho

11 Prosí zvláště za jich ochranu v tento smysl: Již co
nejdříve odejdu k tobě do nebe a nebudu více dlíti na.
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jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachověj
je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno,
jakož i my. 12. Když jsem byl s nimi, já jsem je za
chovával ve jménu tvém; ochránil jsem tv, které jsi
mi dal, a nikdo 7.nich nezahvuul, leč jen syn záhuby,
aby se naplnilo Písmo. 13. Nyní však jdu k tobě a
toto mluvim ve světě, aby měli radost moji v sobě
úplnou. 14. Já jsem jim dal slovo tvé a svět pojal
nenávist proti nim, poněvadž nejsou ze světa, jakož
ani já ze světa nejsem. 15. Neprosím, abys je vzal ze
světa, nýbrž abys je ochránil od zleho. 16. Ze světa
nejsou, jakož ani já nejsem ze světa. 17. Posvětiž je
v pravdě; slovo tvé jest pravda. 18. Jako jsi ty mne
poslal na svět, ijá jsem je poslal na svět. 19. A já

zemi viditelně; oni však zůstanou na zemi mezi lidmi
zlými, bude jim tedy potřebí tvé ochraný. A proto, Otče
svatý, zachovej je ve jménu svém, vtom učenítotiž,
které jsi mi dal, abych je hlásal lidem, zachovej je
v něm tak, aby v ně trvale věřili & se jim stále řídili, jak
ve svem smýšlení a žádání, tak ve svých řečech & skut
cích, ato ktomu konci, aby byla mezi nimi taková je—
dnota vír)r & lásky & kázně, taková jednota ve smýšlení &snažení, cterá by co nejlépe zobrazovala onu jednotu pod
statnou, kteráž jest mezi tebou (Bohem Otcem; a mezi
mnou (tvým Synem-.

12-714. Také tuto prosbu za ochranu opírá o dva dů
vody, a to, že již nebude s nimi viditelně, & že apoštolě
příjuvšc učení, jež Utee mu dal, upadli proto v nenávist
světa, a tedy přiměřeno jest, aby je chránil Otec sám,
pro jehož učení upadli v nenávist světa. — Syn záhubý,
t. j. člověk zahub hodný. Mini Jidáše, který jediný ?. apo
štolův upadl v zá rubu duševní odpadnutíui od víry ve zje
venou pravdu, oněvadž se do ni vrhnul sám, vinou tedy
svojí a, poněva ž Bůh předziraje záhubu jeho ort věčnosti,
ji v Písmě sv. předpověděl, ovšem také proto, aby se na
plnilo Písmo.

16—17. Poněvadž apoštolé přes to, že nejsou ze světa,
zůstanou ve světě, aby učení jeho hlásali, prosí, aby je
Otec posvětil v pravd č, v pravdě totiž zjevene čn
evangelní, ale nemíní tím posvěcení vnitřního, jež _se
děje milosti posvěcujiei, nýbrž posvěcení takove, kterým
bv se stali způsobilýmí hlasatelí zjevene pravdy, tak aby
nejen veškere učení zjevené náležitě & s celým srdcem po—
jali, nýbrž též zmužile hlásali.



Jan 17, 20—18, 1, 415

posvěcuji sebe sama za ně, ab i oni posvěcení byli
v pravdě. 20. Neprosim pak to iko za ně, nýbrž i za
ty, kteří skrze slovo jejich uvěří ve mne, 21. aby všickni
jedno byli, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby
1 oni v nás jedno byli, by svět uvěřil, že jsi ty mě
poslal. 22. Ajá jsem jim dal slávu, kterou jsi m1 dal,
aby byli jedno. jakož i my jedno jsme: 28. já v nich

a ty ve mně. aby byli v [jednotě dokonale, by světoznal, že jsi ty mě posla & že jsi je miloval, jako
jsi miloval mne. 24. Otče, chci, aby, kde jsem já, byli
se mnou i ti, které jsi mi dal, by viděh slávu mou,
kterou jsi mi dal. nebo! jsi mě miloval před stvoře
ním světa. 25. Otče spravedlivý, svět tě nepoznal, ale
'á jsem tě poznal; i tito poznali, že jsi ty mě poslal.
6. A v známost uvedl jsem jim jméno tvé & v zna

most uvedu, aby ta láska, kterou jsi mě miloval, byla
v nich i já v nich.

KAPITOLA 18.")

Pán Ježíš v zahradě Getsemanské jat, v. 1—12.

1. To pověděv Ježíš vyšel 5 učeníký svými přes
potok Cedron, kde byla zahrada, do které vešel on

Od 20—26.prosí za všecky věřící, vyprošuje Rim,ab byli jedno s ním i s Otcem a stali se účastni )) aha
vě něho.

20. aby všickni jedno byli. Mini jednotu vnitřní
i vnější, žádaje, aby všickni věřící spojeni byli nejen
vnitřní včrou a vzájemnou láskou, nýbrž i vyznáváním
t'chž článků víry, užíváním týchž prostředků milostí, za—
Cíovávánim týchž přikázání & týmž zřízením společen
ským, zkrátka jednotou cirkve. Ze mini jednotu vnitřní,
ukazuje slovy „jako ty, Otče, ve mně a já v tobě,“ a že
míní též jednotu vnější, patrno ze slov ,aby uvěřil svět,
že jsi ty mě poslat.“ Neboť dle nich má jednota mezi vě
řícími, za kterou žádá, býti ohnutkou, aby svět uvěřil
v božské poslani jeho; pohnut ou takovou však může býti
jen tehdy, je-li zaroveň vnější, viditelnou.

') V kup. .S. a 19. evangelista podavaje zprávu o Kri
stově utrpení a smrti, ukazuje, kterak nepřátelé jeho, ne
uznavše vykupitelské důstojnosti, usmrtili jej a ve své ne
věře vytrvali přes to, že vyšší moc a velebnost svou osvěd
ČLipřed nimi jak v zahradě Getsemanské, tak u Annaše
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iučeníci jeho. 2. Věděl však otom místě iJidáš,
který ho zrazoval, neboť Ježiš scházel se tam často
s učeniký s ' i. 3. Jidáš tedý pojav četu (vojáků) &
služebníký o velekněži a fariseů, přišel tam se svítil
nami a pochodněmi a zbraní. 4. Ježiš pak věda všecko,
co na něj mělo přijití, vyšel (jim vstříc) a řekl jim:
Koho hledáte? 5. Odpověděli jemu: Ježíše Nazaret—
skěho. Rekl jim Ježíš: Já jsem to. Stál pak s nimi
těž Jidáš, který ho zrazoval. 6. Jak jim tedy řekl: „Já
jsem to,“ ustoupili z ět a padli na zem. 7. I otázal se
jich opět: Koho hle ate? Oni pak řekli: Ježíše Na
zaretského. 8. Ježíš od ověděl: „Pověděl jsem vám,
že já jsem to; jestli te ý hledáte mne, nechte těchto,
at odejdou.“ 9. Aby se naplnilo slovo, kteréž byl řekl:
Neztratil jse-m nikoho z těch, které jsi mi dal. 10. Tu
' imon Petr maje meč, vytasil jej & udeřil služebníka
veleknězova & uťal mu pravé ucho. Bylo pak jméno
služebníka toho Malcbus. 11. I řekl Ježíš Petrovi:
Schovej meč svůj do pochvy. Nemám-liž píti kalich,
který mi dal Otec? 12. Tu četa & tisicnik &služebníci
židovští jali Ježíše & svázali ho.

Pán Ježíš před Annášem. Petrův pád, v. 18—27.
13.1 přivedli ho nejprve k Annášovi, nebo! byl

tchánem Kaifáše, kterýž byl nejvyšším knězem toho
roku. 14. Byl pak to (onen) Kaifáš, kterýž byl dal židům
radu, že jest užitečno, ahy_jeden'ělověk zemřel za lid.

15. Sel pak za Ježíšem Simon Petr a jiný učenik.
Tento učenik byl znám nejvyššímu knězi a vešel 5 Je—
žíšem do dvora nejvyššího kněze, 16. ale Petr stál
u dveří venku. ] vyšel učenik druhý, jenž byl znám
nejvyššímu knězi, a promluviv s vrátnou, uvedl (tam)

&Piláta, anoipři smrti a po smrti své (18,1—19, 37) & kte-_
rak Josefz Arimathie a Níkodem, kteří dosud tajili se
svým učeníctvim Ježišovým ze strachu před židovskými
náčelníky, nyní po smrti Páně strach svůj odložili &tělo
jeho 5 velikou poctou pohřbili. (19, 38—42)

9. Srovn. Jan 17, 12.
13. Annáš býval nejvyšším knězem, ale potom byl se

sazen od Valeriana Grata, podržev titul nejvyššího kněze,
Kaiíáš byl ne'vvššim knězem úřadujícím.

14. Srovn. an 11, 49—50.
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Petra. 17. Tu děvečka vratná pravila k Petrovi: Ne
jsi-liž i ty jedním z učeníků toho člověka? On řekl:
Nejsem. 18. Stali pak tam posluhové & služebníci
u ohně, poněvadž byla zima, a ohřívali se; byl však
s nimi také Petr stoje a ohřívaje se.

19. Velekněz ted otázal se Ježíše o jeho učenicích
a o jeho učení. 20. ežíš mu odpověděl: Ja jsem mluvil
světu zjevně; já jsem učil vždy v synagoze a ve
chrámě, kde všickni židé se scházejí, a tajné jsem ne
mluvil nic. 21. Proč se mne ptáš? Zeptej se těch,
kteří slyšeli co jsem mluvil; aj, tí vědí, co jsem já.
mluvil. 22. kd rž však to ověděl, jeden ze služebníků,
stoje tu, dal ežíšoví po iček řka: Tak-li odpovídáš
nejvyššímu knězi? 23. Ježíš mu odpověděl: Mluvil-li
jsem zle, vydej svědectví o zlém; jestli však dobře,
proč mě tcpeš?

24. Iposlal jej Annáš svázaného k nejvyššímu knězi
Kaifášovi. 25. Stál pak imon Petr a ohříval se. [ řekli
jemu: Nejsi-líž také ty z učeníků jeho? On zapřel a
řekl: Nejsem. 26. Di mu jeden ze služebníků nejvyš
šího kněze, příbuzný toho, jemuž Petr uťalucho: Zdalíž
'sem tě já neviděl s ním v zahradě? 27. Tu zapřel
etr opět a hned kohout zazpíval.

Pán Ježíš před Pílátem, v. 28-40.
28. I přivedli Ježíše od Kaifáše do soudního dvora.

Bylo ráno; a oni nevešli do soudního dvora, aby se

28—40. Viz Mat. 27, 11—26; Mark. 16, 2—15; Luk. 23,
2—7. l3—25. '

28. Nebylo síce zákona, dle něhož by překročení prahu
ohunskóho levítícky poskvrňovalo, pouze obcovatí 5 po

iany zakazovalo se židům hlavně proto, aby nebyli od
nich svedení k modlářství. Avšak přísnější židé a jméno
vxtě faríscové vykládali zákon ten tak úzkostlivě, že 1 po
hanskou půdu okládalí za nečistou a znečištěnou. Proto
nevstoupili do omu Pílátova, jenž byl pohanem, a_to tím
8P1š0,. aby se neposkvrnili & tou poskvrnou nepřipravih
o požívam masa 7. velikonočních obětí. V řeckém & latin;
skem texté stojí slovo ascha, jež mimo jiné znamena
ovšem take beránka velikonočního, ale na tomto místo ní
koliv, nybrž tak zvanou chagigu, t. j. maso z 0k0anC_h
obětí velikonočních. O požívání beránka nebyli v se Dři
pravxh vstupem do pohanského domu, poněvadž vstup ta

Nový Zákon I. 27



neposkvrnili, nýbrž aby mohli jisti z velikonočních
obětí. 29. Tedy Pilát vyšel k nim ven a řekl: Kterou
žalobu vedete proti člověku tomuto? 30. Udpovedčli
& řekli jemu: Kdyby tento nebyl zločinec, nevydali
bychom ho tobě. 31. I řekl jim Pilát.: Vezměte ho vy
a podle zákona svého sudle jej. Tn řekli mu židé:
Nám nepřísluší zabiti nikoho. 32. Aby se naplnilo
slovo Ježíšovo, kteréž byl pověděl naznačuje, jakou
smrtí má umí—ití.

33. Pilát tedy vešel opět do soudního dvora a po
volal (k sobě) Ježíše a řekl jemu: T —lijsi král ží—
dovský? 34. Ježíš odpověděl: Sám-li o sebe to pravíš,
či-li jiní pověděli ti o mně? 35. Pilát odpověděl: Zdaliž
jsem já žid? Národ tvůj & veleknčži vydali mi tebe.
Co jsi učinil? 36. Ježíš odpověděl: Království mé není
z tohoto světa. Kdyby z tohoto světa bylo království
mé, služebníci moji bránili by, ab fch nebyl vydán
židům; ale království mě není odtu . 37. [ řekl mn
Pilát: Tedy králem jsi ty? Ježíš odpověděl: Ano, já

jsem král. Já jsem se k tomu narodil a (proto jsem
Přišel na svět, abych vydal svědectví rav ě. Každý,(do jest z pravdy, slyší hlas můj.j . Di mu Pilát:
Co jest pravda?

A když to pověděl, vyšel opět k židům & řekl jim:
Já na něm žádné viny nenalézám. 39. Jest však u vás
obyčej, abych vám propustil jednoho (vězně) o veliko
nocích. Chcete-li tedy, abych vám propustil krále ži—
dovského? 40. Ivzkřikli opět všíckni řkouce: Ne toho,
nýbrž Barabáše. Byl pak'Barabáš lotr.

KAPITOLA 19.
Pán Ježiš bičován, potupen, odsouzen, v. 1-16.

1. Tu Pilát vzal Ježíše a dal ho zbičovat. 2. A vo
jáci. spletše korunu z trní, vložili mu ji na hlavu a při—

kovÝ poskvrňoval ouze do západu slunce, beránek veliko—
noční ojídal se v. ak, až se setmčlo. ' _

38. o jest pravda? Řekl to jednak pln dOJmu,který
naň učinil Ježíš, 'eclnak pln poch bnosti, zdali vůbec lze
pravdu poznati. beznav však, že ristus nečiní se králem
polítíckym, rohlásil, že na něm žádné viny neshledavá
v těch věcec 1, jež na něj žaluji.
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oděli ho rouchem šurlutovým. 3. A přicházeli k němu
a říkali: „Zdráv buď králi židovskýl“ A dávali mu
pohčkv.

4. I vyšel Pilát opět ven a řekl jim: Hle, vedu vám
ho ven, nhvste poznali, že na něm žádné vimr nene-
lezám. 5. (Tu vyšel ven Ježiš nesu korunu trnovou &
roucho šarlatově) I řekl jim: Ejhle člověk! 6. Jak ho
uzřcli velekněží & sluhové. zvoluli i'kouce: Uki'ižuj,
ukřižnj ho! Di jim Pilát: Vezměte ho yy & uki'ižujte,
nebot“já na něm vinyr nenulězám. 7. lidé mu odpo
věděli: Mý máme zákon, a podle zákona má umříti,
nebot se činil Synem Božím.

1—8. Viz Mat. 27, 26-80; Mark. 15, 15—19.
4. abyste poznali, t. j. abych vám dal najevo, žena.

něm viny nenulézám, sice jinak bych ho k vám nepřiváílěl,
nýbrž hned odsoudil.

5. Ejhle, člověk. V slovech těch projevil i útrpnost
i posmech; útrpnost s Ježíšem, jehož stav zhčdovuný po
hnul velice i jim samým: pos'móch pak židům, že tak
zaujati &. rozhořčení byli na občt svou tak přežalostně
ztýrunou. Představil jim pak Kristu tak zbědovaníÍ—ho
v domnění, že naSýtí se již krvelučnost náčelníků židov
ských, aneb alespon lid že pohne se ohledem naň k sou
strastí & nebude více trvati na tom, 11y Ježiš byl usmrcen.

6. Vezměte ho vy &ukřižujtc. Slovytěmi nedal
ještě židům svolení, aby ho ukřižovali, nýbrž ironicky —
a posměchcm odmitl jejich požadavek. Také dal. tím na
jevo nevolí nad tím, že chtě'í, aby učinil rozsudek nesma—

vcledáívřý.Začal tak zase je nati s opravdovou rozhodnostív n a c.
7. Náčelníci židovští vidouce, že Pilát zase počíná.

si rozhodně & povolíti nechce, upustili od žalob ze zločinů
politických, z nichž dosud Krista vinili (viz Luk. 23, 2), &

nčnli viníti jej ze zločinů náboženských, z rouhání (že se
iní Synem Božím, nejsa prý jim), & žádali, aby Pilát

upustiv od dalšího vyšetřování. prostě jim povolil Neboť
ve věcech náboženských jest jim normou zakon Mojžišův,
jehož om jsou oprávněni vykladači. Nechce—lí tedy Pilát
ednatí 'oti zákonu Mojžíšskěínu, jehož přece Římané slí
|_h._že ndou u nich šetřiti, že nemůže jim více odpirati.

Vinice pek Krista z rouhání, ztoho, že se činil S nem Bo
žnn, naražcli na ty výrok jeho. jimiž se prohlásí za. Syna
Božího. Toho ovšem ne balí, že Kristus tvrzení své zá
zraky potvrdil a. dokázal, že i v Starém Zákoně jest obsa

27'



8. Když Pilát uslyšel toto slovo, obávf'tl se více.
9. I vešel opět do soudního dvora a řekl Ježíšovi:
Odkud jsi ty? Ale Ježíš nedal mu odpovědí. 10. I řekl
mu Pilát: Se mnou nemluviš? Nevíš-li, že mám moc
tebe propustili a mám moc tebe ukřižovati? 11. Ježíš
mu odpověděl: Neměl bys žadné moci proti mně.
kdyby tí nebylo dáno shůr ; proto ten, kdo mě tobě
vydal„ má větší hřích. 12. dtud Pilát hledal ho pro
pustiti, ale židé křičeli řkouce: Propuslíš-li tohoto, nejsi
přítel císařův, neboť knžd', kdo se činí králem, pro
tiví se císaři. 13. Tedy Pi at uslvšev ta slova, vyvedl
Ježíše ven & posadil se na sou nou stol'ieí na místě,
které slove Líthostrotos, hebrejsky Gabbalha. 14. Byl

žena nauka o tom, že \'ykupittl bude Synem Božím (Mat.
22, 41 46).

8. obával se více. Cítil již dříve jakýsi nepokoj
vnitřní, výčitky svědomí, že přes veškeré přesvědčení
o jeho nevině dal Krista ztyratí jako zločince; nyní však,
když usl šel, že se činí Synem Božím, obával se tím více;
neboť ač oli ta slova ojímal ve smyslu pohanů, kteří vě
řili v syny bohů a po obohů, ač sám nevěřil mnoho v ty
báje pohanské, přece po všem tom. co o Kristu slyšel a na
něm shledal, nemohl se při oněch slovech ubraníti my
šlence že by to snad přece mohl býti nějaky bůh v po
době Íidské aneb alespoň nějaky polobůh, a že by tedy
trest a pomstu božskou na sebe svolal, kdyby dále proti
němu zakročoval. Kdo ví, myslil as, zda právě proto ne

nelcšhá'v'íisi Kristus tolik libiti, aby pak tím přisněji pomstuvy ona.
9 Od kud jsi ty? t. j. kterého jsi původu, pozemského

čilí nebeského? Ježiš neodpověděl nejspíše proto, poněvadž
mu již dříve udal původ svůj, když prohlásnl, že království
jeho není z tohoto světa Jan 18, 86).

12. Odtud, Ěx roótov (z toho), znamena buď

„z toho důvodu“, z té příčiny, aneb 'ak jíní as méněsprávně vykládají od té' ch v le. —— ro ustíš-li to
hoto atd. Slova tato obsahovala v sobě vy růžku, že ho
obžalují ?. urážky veličenstva, z toho, že lhostejně měl se
k tomu, když jiný činil se králem v zemi Římanům po
drobené. Proto Pilát nehlcděl 'iž tak k nevině Kristově,
jako spíše k tomu, aby sebe zac iránil. Nemělť oné ctnosti
nadpřirozené, která kona spravedlnost s nebezpečenstvim
vlastního života.

14. Okolo hodiny šesté, t. j. kolem poledne. Slova „Ejhle,
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pak pátek velikonoční okolo hodiny šesté; i řekl židům:
Ejhle král váš! 15. le oni vzkřiklí: Pryč s nim, pryč
s ním, ukřižuj ho! ekl jim Pilát: Krále vašeho ukři
žuji? Velekněži odpověděli: Nemáme krále, leč jen
císaře. 16. Tu vydal jim ho, aby byl ukřižován. I po
jali Ježíše a vyvedli ho.

Pán Ježiš ukřižován, umřel a pohřben jest, v. 17—42.
17. A nesa sobě kříž vyšel na místo. které' slove

lebči. hebrejsky Gol otha. 18. 'l'am ukřižovalí jej a
s ním dva jiné o 0 en stranách, uprostřed pak Je
žíše. 19. I napsa Pilát také nápis a dal ho“na kříž.
Bylo pak napsáno: Ježíš Nazaretský, král židovský.
20. Tento nápis tedy četli mnozi ze židů. nebot blizko
města bylo místo, kde Ježíš byl ukřižován; a bylo
(to) napsáno hebrejsky, řecky a latinsky. 21. I řekli
veleknčži židovští Pilátovi: Nepiš „král židovsky“,
nýbrž že on řekl: Jsem král židovský. 22. Pilát od
pověděl: Co jsem psal, to jsem psal.

23. Když tedy vojáci nkřižovali Ježíše, vzali roucha
jeho & učinili čtyři díly, každému vojína díl, a sukni.
Byla pak ta sukně nesešívaná, od vrchu všecka ve

král váš: krále vašeho ukřížují“ ovčdělironicky,
posměšně, chtěje dáti jimi na jevo tajeny iněv a opovržení
židům. Proto take židé uslyševše je, se zuřivosti volali:
„Pryč s nim! . . .“

18—30. Viz Mat. 27, 35—50; Mark. 15, “Bt—87. Luk.
23, 33—46.

19. Nápis ten odává sice každi evangelista “inak. Ma
touš a Lukáš: „' ento jest král židovským Mare : „Král ži
dovsky“. Různost ta pochází bud odtud, že nápis byl v trojí
řeči aneb spíše odtud, že pouze jeden z nich 'Jan) podal
jej doslovně, ostatni pak pouze co do smyslu.

23. Po obyčeji římském patřila roucha ukřižovanýeh těm,
kteří ortel smrti vykonali. Kolik kusů toho roucha bylo, zcela
_ltSlOnení. Ze slov sv. Jana soudí mnozí, že sukně či tunika
nebyla čitána mezi ony čtyři dily, jež vojáci učinili. a že
tedy bylo celkem 5 kusů, a buď 0 každý kus zvlášť aneh
pouze o sukni že bylo losováno, poněvadž nebyla Sešitá,
nybijž setkaná. Avšak zdá se, že Jan slovy „byla ni.—seši
vana,. nýbrž setkaná“ pouze na to chtěl váhu klásti, že bylo
losovano o sukni nesešívan ou, nikoli však nato, že bylo
o ni losováno. A Marek dostízře'ínč poukazuje k tomu. že
bylo lesováno 0 každý dil zvlášť. l jest proto pramiépmloli
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skrze utkaná. 24. Proto řekli mezi sebou: Neroztrlmjme
ji, nýbrž losnjme o ni, či bude. Aby se naplnilo Písmo,
které praví: Rozdělili sobě roucha má a o můj oděv
metalí los. Vojáci to ted učinili.

25. Staly pak u kříže . ežišova jeho matka a sestra
matky jeho Mariu Kleol'ášova a Marin Muffdalena. 26.
Tedy Ježíš uzi'ev matku a toho nče_níka, Ěterěho mi
loval, an tt. stojí, i'ekl matce své: Zeno, hle syn tvůj.
27. Na to řekl učenikovi: l—Ilematka tvá. A od té chvíle
přijal ji ten učeník k sobě. 28. Potom Ježiš, vida, že
jest již všecko dokonrtno, aby se naplnilo Písmo, pravil:

izním. 29. Byla ak tam postavena nádoba plná octa.
I nasadili na yzop ioubu-plnou octa &podali ji k ústům

jeho. 30. A když Ježíš ocet přijal, řekl: Dokonánojest. A naklonív hlavu vypustí duši.
31. Poněvadž byl pátek, tedy židě, aby nezůstala těla

na kříži v sobotu, nebo! den té soboty byl veliký, pro

nčjši, že Jan k oněm 4 dílům počítal také sukni, že tedy
pouze 4 díly byly a 0 každý že losovalo se zvlášť. Dily ty

byly as plášť, pás, sandály s pokryvkou na hlavu & tunika:26- 27. Umiraje již postara se o svou matku, svěřiv jl
Janovi, ab se o ní staral s láskou ipěču synovskou. Ukazat
tak, jak (ůležitá a svatá jest povinnost lasky synovske.
Avšak iJana, miláčka svého, doporučil mateřské ochraně
své matky. Neboť v tom shodují se všíckni svatí Otcove, že
Jan zastupoval tehdy všecky věřící a že v něm všickni v_ě
řící byli doporučení mateřské lásce a ěči Panny Marie,
Maria pak za matku všech věřících pruh ášena. _

28 Žil. nim Zvolal tak, nejen aby dal výraz nesnesitelne
žízní svě, která nastala velikou ztratou krve, zánětem ran
a silnějšími výpary na čirém vzduchu, nýbrž, jak udava“
sv. Jan, i aby naplnil Písmo; neboť ve Starém Zákoně (žalm.
68, 22: b'la před ověděna i žízeň Kristova i napajení jeho
octem. lc sv. Btců vyjádřil oním slovem také _svou žízen
duševní, totiž svou lásku k lidem a. touhu po spase duší_._

30. Dokonáno jest totiž moje poslání, jež jsem přijal
.od Otce, vykonal jsem všecko, co po ůradkn Božím měl

sem ku spáse lidstva vykonati & tak dospěl jsem k době,
dy pozemský život svůj chci ukončiti. _
81. U židů nesměla. těla odpravených zůstati bez pohřbu

do druhého dne. A proto, když někdo byl ukamenovan neb
jinak popraven a potom tělo jeho k zvýšení trestu a na vy:
strahu na kůl pověšcno, mnsdo ještě tehož dne se sejmout:
& pohřbití. Tentokráte měli však židé ještě zvláštní příčinu,
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sili Pilátu, aby se jím zlámuly nohy a (oni) sňali se
(s kříže). 32. Přišli tedy vojáci n zlámnli nohy jednomu
i druhému, jenž s ním byl ukřižován. 33. Když však
prisli k Ježíšovi & uzí'eli ho již mrtvého, nezlomili
mu nohou, 34. ale jeden ?.vojínů bodl jej kopím v bok,
& hned vyšla krev a vodu. 3.3. A ten, jenž (to) viděl,
vydnl svědectví (o tom), a pravdivé jest svědectví jeho,
a on ví, že pravdivé věci mluví, abyste i vy uvěřili.
36. Stulot se to zajisté, aby se naplnilo Písmo: Kosti
mu nezlomíte. 37. A mčt jiné Písmo dí: Budou putí'iti.
na toho, v něhož bodii.

38. Potom Josef z Arimathie, jsa učeníkem Ježišovým,
ale tajným pro strach před židy, žádal Pilátu, aby

aby neneclu'tvuli odpravených na kříži do druhého dne, tu
totiž, že na druhý den připadala sobota, & to sobota veliká,
jak ji nazývá sv. Jun bezpochyby proto, že na ni připadal
druhý svátek velikonoční, o kterem se obětoval první snop
obilní &tak počínaly se žně. Poněvadž však všu-kní odsou—
zenci nebyli ještě mrtvi, chtěli židovští náčelníci, aby se
smrt jejich urychlila. zpřeráženim noh. Avšak úkon ten byl
samostatným trestem smrti, a.jestli se ho někdy užilo k ury
chlení jiného :: )ůsobu smrtí, smělo se státi jedině se svete-_
ním vysším. ž té příčiny odebrali se k Pilatovi s prosbou,
aby dovolil řečeným způsobem smrt jejich uryciíliti. A on.
povolil & dal rozkaz příslušný. '

34. Bodl jej (dle nejstaršího podání) do boku pravého,
& to tak mocně, že kopí vniklo až do srdce a.zůstavílo ránu
takovou, že si sv. Tomáš troufal do ní ruku vložítí (Jun
20, 25). Učinil to proto, poněvadž chtěl míti jistotu plnou,
že Kristus zemřel. Dle murt'rología římského jmenoval se
vojín ten Lougin; byl to tedy pravděpodobně setník sám,
neboť dle Skutků Pilátových menoval so Longinem setník.
Vyšla. krev a voda totiž rev zvlášť & voda. zvlášť, ač
obe zároveň.

13:1.Ten, jenž viděl, totiž sv. evangelista Jan sám.
36. Kosti mu nezlomíte (v některých rukopisech „ne

zlomí se“). Slova jsou uvedena volně z Mojž. 2. 12, 46, neb
4. Mojž. 9, 12. Ve smyslu líterním t'knjí se beránka veliko
nočního, ve smyslu předobraznem Ixrísta.

37. Budou patřiti . Slova jsou uvedena volně ze
Zach. 12, 10_ Prorok předpověděl 'ími. že Vykupítel bude
bodnut & že. mnozí ze židů potom obrátí se k němu s kajíc
nosti &.s důvěrou. 'Jan uvádí je na důkaz, že smrt Kristova
udála se tak, 'ak byla předpovčdčna.

38—42.Viz &at. 27.57—6! ;Mark. 15, 42—47; Luk.28, 50—56
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směl sejmouti tělo Ježíšovo. A Pilát dovolil. Přišel tedy,
&sňal tělo Ježíšovo. 39. Přišel však i Nikodem, kterýž
byl přišel k Ježíšovi nejprve v noci, a přinesl smíše—
ninu myrrhy a aloe. asi sto liber. 40. I vzali tělo Je
žíšovo & obvinuli je prostěradly s vonnými věcmi,
jakož jest u židův obyčej pochovávali. 41. Byla pak
na tom místě, kde byl ukřižován, zahrada a v tě za
hradě hrob nový, do něhož ještě nikdo neb l položen.
42. Tam tedy pro pátek židovský položili ežiše, po
něvadž hrob byl blleO.

KAPITOLA 20. ')

Pán Ježíš vstal z mrtvých, ukázal se Marii Magdaleně,
v. 1—18.

1. V první den týdne pak Maria Magdalena přišla
k hrobu ráno, když ještě b 'la tma, & uzĚeIa kámen
od hrobu odvalený. 2. Iběžela a přišla k Simonu Pe.
trovi a k jinému učeníku, kterého miloval Ježiš a řekla
jim: Vzali Pána z hrobu, & nevime, kam ho položili.
3. Vyšel tedy Petr i ten druhý učenik a šli k hrobu.
4. Běželi pak oba spolu, ale ten druhý učenik běžel
napřed, rychleji než Petr, a přišel k hrobu první, 5.
a nachýliv se uzřel prostěradla ležeti, ale nevešel.

39. Aloe jest líbezné vonící dřevo indické, které Ara
bové zovou agaldžun. Kmen jeho má as 2 dm v průměru,
na vrcholu vyrůstá svazek či chomáč listů tlustých, až přes
1 m dlouhých, při kmeni širokých, na konci špičatých;
květ je červený se žlutým pomíchaný. Dřevo jeho běl-e se
k vykuřování, & to jednak na poctu hostí, jednak z úcty.
k mrtvým nakuřují těla jejich. Také však se i s myrrhou
tlouklo na prášek, jenž se sypal mezi prostěradla, jimiž byl
mrlv' ovinut. _

') kap. 20. a 21. evangelista sděluje, kterak Pan Ježíš
vstav z mrtvých a ukázav se Marii i\lagdaleněi apoštolům,
podal důkazy na Výsost přesvědčivě o svém z mrtvých
vstání, udělil apoštolům (jako sboru) moc odpouštěti hříchy
a Petrovi u jezera Genesaretslrého úřad vrchního pastýře
\? církvi.

1—2. Viz Mat. 28, :—8; Mark. 16, 1 8; Luk. 24, 1—10.
Přišlo sice více žen ke hrobu. Sv. Jan však zmiňuje se

ouze o Marii Magd., zajisté proto, že chtěl vylíčiti zjevení,
jehož se ji dostalo.
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6. Tu řišel Simon Petr jda za ním a vešel do hrobu,
i uzře prostěradla ležeti 7. a roušku, kteráž byla na
hlavě jeho, ležeti nikoliv s prostěradlv, nýbrž svmutou
najednom místě. 8. Potom tedy vešel (tam) i ten učenik,
kterýž byl přišel první ke hrobu, a uzřel i uvěřil; 9.
nebotještě nerozuměli Písmu, že musí z mrtvých vstáti.
10. I odešli učeníci ti zase domů.

11. Maria však stála u hrobu venku. Jak plakala,
naklonila se a nahlédla do hrobu. 12. I uzřela dva
anděly seděli v rouše bílém, jednoho u hlavy, a jednoho
\ nohou, kde bylo leželo tělo Ježíšovo. 13. Ti řekli ji:
žene, proč pláčeš? Di jim: Vzali Pána mého, a ne
vim, kam ho položili. 14. To pověděvši obrátila se

nazpátek a spatřila Ježíše, až stoji, ale nevěděla, žeto jest Ježíš. 15. Di jí Ježíš: eno, proč pláčeš? Koho
hledáš? Ona domnívajic se, že to jest zahradník, řekla
jemu: Pane, vzal-li jsi jej tý, pověz mi, kam jsi ho
položil, a já jej vezmu. 16. Dí ji Ježíš: Maria! Ona
obrátila se a řekla jemu: „Rabboni“, to jest „Mistře“.
17. Di ji Ježíš: Nedot'kej se mne, neboť jsem ještě
nevstoupil k Otci svemu; ale jdi k bratrům mým
a pověz jim: Vstupuji k Otci svému a k Otci vašemu.
k Bohu svému a k Bohu vašemu. 18. Maria Magdalena
šla a zvěstovala učeníkům: Viděla jsem Pána a toto
mi řekl.

8. uvěřil totiž, že Kristus vstal z mrtvých. Uvažoval
za'isté i s Petrem, i jak bylo tělo Páně položeno při
po lřbll, i jak složena jsou roucha, jimiž bylo tělo ovinuto,
] jak hroh vůbec vypa a. A po úvaze té uznal i s Petrem,
že tělo Kristovo nemohlo ani propadnonti se do země při
zemětřesení, poněvadž nebylo tam žádných trhlin tak veli—
kých, ani ukradeno býti, poněvadž by zločinec nebyl dával
prostěradla do takového pořádku. ! rozpomenul se as na
předpověd Páně, kterou byl dal o svém z mrtvých vstani,
a uvěřil, že vstal z mrtvých.

9. Slevy těmi vysvětluje, proč teprve nyni uvěřil, ač ne
jen od Krista. nýbrž i v Starém Zákoně bylo předpověděno,
že vstane ?. mrtvých, proto totiž, poněvadž dříve ani on
ani ostatni učenici nerozuměli oněm výrokům Písma, jimiž
se předpovídalo, že V knpitel vstane z mrtvých.

17. Zakázal ji dotý ati se ho nikoli proto, že by se ta
kové dotknnti nesrovnávalo se slušnosti a úctou jemu po—
vinnou, ani proto, že by se bál, aby se neobnovily jeho
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Pán Ježíš ukazuje se apoštolům v Jerusalemč, v. 19—31

19. Když byl večer toho dne, prvniho to v týdnu, apro sti-ac\ před židy dveře byly zavřeny (tam , kde byh
učenici (shromážděni), Ježíš přišel a postav' se upro—
střed a řekljim: Pokoj. vám. 20. A to pověděv, ukázal
jim ruce ihok. I zaradovali se učeníci spatřivše Pána.
21. Tu řekl jim opět: Pokoj vám; jako mě poslal'

rány, vždyt hned na to dovolil to ženám, kterým se ukázal
(Mat. 28, 9), a o týden později vyzval Tomáše, aby i prsty
své vpustíl v místo ran &ruku svou vložil vjeho bok, ale proto
zakázal ji to, poněvadž chtěl ji dílem potěšiti ujištěním, že
nebude tu na zemi ještě nějaký čas a tedy bude míti pří—
ležitost, aby ho ještě smtřila & užila, dilem připraviti jí
znenáhla na tu dobu, k y nebude již více dliti mezi svými
viditelně.

19—23viz Luk. 24, 36—43. Zjevení toto stalo se vden Kri
stova z mrtvých vstáni as v 9 hodin večer, nedlouho na
to, když se vrátili učenici emauzští (Luk. 24, 33—35). Mezi
jejich vypravováním odešel Tomáš nejspíše proto, že ne
věře v Kristovo vzkříšení, nemohl snésti, že ostatní řiji

mali již zprávě o vzkříšení jeho 8 věrou. Po jeho odc lOděpak zjevil se án Ježiš.
20. t. j. Jako mne poslal Otec moci božskou na svět, abych

vykonal dílo včkupitelské ke spáse lidstva, tak i já posilámwas mocí božs ou, abyste v mém díle pokračovali ke spáse
jednotlivců. Ale, jak patrno z v. 21., nemínil tu tak vše—
obecného onoho poslání, dle něhož měli prováděti dilo vy—
kupitelské v celém “eho rozsahu (to udělil '1m o několik neděl
později v Galilei; lt at. 28, 16—20),jako spí e poslání zvláštní,
aby odpouštěli hříchyjiným &tak prostředkovali jednotlivcům
mír s Bohem.

21. Slovy těmi ustanovil svátost pokání, a tím i :! ověď.
Jimi totiž dal apoštolům moc na místě Božím hřiczy od
pouštěti neb i zadržeti. Ale ovšem neponechal jim na vůli,
aby počínali si ři tom libovolně a od onštěli hříchy pouze

těm, komu by šli přiznivi, nýbrž c těl, aby vykonávalimoc tu spravedliv po předchozím rozsudku &tedy každému
aby odpouštěli. kdo by toho byl hoden, nikomu pak z těch,
kteří by byli odpuštění toho nehodni. Avšak apoštolů ne
'souce vševědouci. nemohli posouditi, je-li kdo odpuštění
oden, leč vyznal hříchy své a vzbudil nad nimi lítost

i úmysl, že se bude jich budoucně varovati. Chtěl-li tedy
Pán Ježíš řece. aby odpouštěli hříchy pouze těm, kdož by
byli 'toho odni (& to chtěl), dal tím zároveň na jevo, že
musí s opravdovou lítostí a pravým úmyslem vyznati sve
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Otec, ijá posilám vás. 22. Ato pověděv dcchl (na ně)
a řekl jím: 23. Kterým odpustíte hříchy, odpouštěji se
jim, a kterým zadržíte, zadrženy jsou.

24. Tomáš však. jeden ze dvanácti, který slove Blí
ženec, nebyl s nimi, když přišel Ježíš. 25. Tedy druzí
učeníci řekli jemu: Viděli jsme Pánu. Ale on řekl jim:
Neuzřím-li v rukou jeho rány hřebův u nevpustim-li
prstu sveho na místo hřebův a nevložím—li ruky své
v jeho bok, neuvčřím. 26. A po osmi dnech byli uče—
nící jeho Opět uvnitř a Tomáš s nimi. Tu přišel Ježíš
zavřenými dveřmi a postavil se doprostřed & řekl:
Pokoj vám. 27. Potom di Tomášovi: Vlož prst svůj
sem &viz ruce mě & vztáhni ruku svou &vpusť v bok
můj; & nehudiž nevěřící, nýbrž věřící. 28. Tomáš odpo
věděl a řekl jemu: Pán můj & Bůh můj! 29. Řekl
mu Ježíš: Ze jsi mě uviděl, uvěřil jsi; blahoslavení,
kteří neviděli n uvěřili.

30. A mnoho jiných divů činil Ježíš před svými uče
níky, kteréž nejsou psány v knize této. 31. Tyto však
'sou napsány, abyste uvěřili, že Ježíš jest Kristus, Syn

oží, & abyste věříce měli život věčný ve jménu jeho.

KAPITOLA 21.

Ježíš zjevuje se apoštolům u jezera Genesaretského a dává
ctrovi primát, v. 1 » 16.

1. Potom zjevil se Ježíš opět učeníkům u 'ezera
Tiberiadskeho. Zjevil se ak takto: 2. Byli spolu šimon
Petr a Tomáš příjmím %liženec &Natanael, kterýž byl

z Kány Falílejské, :! synové Zebedeovi &dva jiní z učeníků je to. 3. Simon Petr řekl jím: Jdu lovit ryb .
kou jemu: Půjdeme s tebou i m '. I vyšli &vstoupi i

na loď, a té noci nech tili nic. 4. l dyž pak bylo ráno,
Ježiš stál na břehu, ae učeníci nepoznali, že to jest

hříchy, kde chce dojíti odpuštění. Uváží-li. se pak, že toto
odpuštčm má se díti po způsobě soudu, jest patrno, že ne
mínil tu Pau Ježíš odpušteuí hříchů, které se děje ve křtu,
nýbrž odpuštění, které se má díti zvláštním úkonem svátost

nýkn'. _čizkrátka: ustanovil svátost, & to onu, která slove0 am. -.
p 21. Jezero Tiberiadské, t. j. Genesaretské.
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Ježíš. 5. Tedy řekl jim Ježíš: Ditkv, máte—liž něco
k jídlu? Odpovědčli jemu: Ne. 6. On pak řekl jim:
Vrzte síť na pravou stranu lodi a naleznete. ] vrhli;
a již nemohli ji utáhnouti pro množství ryb. 7. Tu řekl

getrovi ten učeník, kterého miloval Ježiš: Pán jest to!imon Petr uslyšev, že to jest Pán. opásal si roucho
svrchní, nebo! byl nahý, a pustil se do moře. 8. Ostatní
učeníci puk táhnouce sít s rybami připlavili se po lodi,
nebo! nebyli daleko od země, nýbrž jen asi dvě stě
loket. 9. Jak vystoupili na zem, spatřili leželi uhlí žhavé
a rybu na něm, i chléb. 10. Ježiš řekl ji : Přineste
z těch ryb, které jste ulovili nyní. 11. Tedy imon Petr
vstoupil (na loď) a vytáhl na zem sit plnou ryb ve—
likých, sto padesáti tři. A ačkoliv bylo jich tak mnoho,
síť se nepřetrhala. 12. Ježiš řekl jím: Pojdte, posní
dejte. A nikdo z těch učeniků (kteří stolovali) neodvážil
se ho otazati: Kdo jsi ty? nebot věděli, že to jest Pán.
13. I přišel Ježíš a vzav chléb daval jim, taktéž i rybu.
14. To již po třetí zjevil se Ježíš učeníkům svým vstav
v mrtvých.

15. Když tedy posnídalí, řekl Ježíš Šimonu Petrovi:
Šímone (synu) Janův, miluješ-lí mě více nežli tito?

7. Nahřm nazývali také toho, kdo byl oblečen pouze
v nákyčlik neb jen napolo.

9—13. Pán Ježiš sám připravil božskou mocí uhlí í rybu
a chléb, aby ukázal, že on jest původCem velikého lovu
ryb, a že jest dárcem í časných statkův a nemá potřebí

omocí svých učeniků. Musili však k rýbě té po rozkazu

áně přinésti také z těch ryb, které báli ulovili. Neboť jednak ryba nestačila pro všecky, jedni , a to předem, měli
apoštolé uvědomíti se, jak velike množství ryb bylo zalo
veno, a pocítili užitek vlastniho namáhání. _

15—17. Beránky a ovcemi rozuměl Pán Ježiš veskere
stádce, veškerou církev svou, podřízené í představene jeji.
Svěřiv je tedy všecky jeho vrchní správě, odevzdal mu tak
úřad vrchního pastýře či primát v církvi. (Před _půl rokem

mu jej slíbil, Mat. 16, 18.) Dřive však, než mu 'ej odevzdal,táza se ho třikrát, zdali ho miluje, a to nikoi proto, aby
Petr trojím vyznáním napravil, co zavinil trojím zapřenlm
(vždyt vínu tu od ustil mu již:, nýbrž aby ho upozornil na
důležitost lásky, terou on jako hlava církve má býti pro;
niknut. Má sice lnoutí ke Kristu každý láskou činnou, ktera
by vycházela z víry pevné, má ji proniknut býti tím více
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Di jemu: Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji. Řekl jemu:
Pasiž beránky mé. 16. Řekl mu po druhé; Šímone
(synu) Janův, miluješ-li mě? Di jemu: Ovšem. Pane,
ty víš, že tě miluji. Řekl jemu: Pasiž beránky mé.
17. ekl mu po třetí: imone. (synu) Janův, miluješ-li
mě? Petr zarmoutil se, protože mu řekl po třetí: „Mi
luješ-li mě.“ Iřekl jemu: Pane, ty víš všecko, ty víš,
že tě miluji. Řekl mu Ježíš: Pasiž ovce mé. 18. Amen.
amen )ravím tobě: Když jsi byl mladší, opasoval jsi
se a (: odil jsi, kam jsi chtěl; když však sestárneš,
vztáhneš ruce své a jin' tě opáše a povede, kam ne
chceš. 19.T0 pak povědě naznačuje, kterou smrti oslaví
Boha. A pověděv to řekl 'emu: Pojď za mnou.

20. Petr obrátiv se uzřell za sebou jíti toho učeníka,
kterého Ježíš miloval, kterýž byl při večeři i na prsou
jeho spočinul a řekl: „Pane, kdo 'est ten, kte'y tě
zradi?“ 21. Toho ted; Petr spatřiv řelldJežíšovi: ane,co (bude) s timto? ..2. Ježíš řekl jemu: Chci-li, aby
zůstal, dokavad nepřijdu, co ti po tom? Ty pojď za

každy kněz a biskup, jimž jest svěřena péče o menší neb
větší počet duší křesťanských, zvláště však má ji býti na
plněn ten, jemuž jest svěřenovedení celého stádce Kristova,
a který proto zvlaště má nejen dobrým příkladem jiným
svititi, nýbrž též ochoten býti í s nebezpečenstvim a nasa
zením života sve'ho odvraceti od stádce sobě svěřeného ne
bezpečenství ohrožující jejich víru a čistotu mravní & vésti
je v duchu Kristově ke spáse a věčnosti blaženě. Sic jinak
nemohl by zastávatí s pvospěchem úřad tak důležitý.

18.Slovy těmi před )ovčděl mu, že zemře mučenickou smrti
na kříži, nebot tí, teří byli odsouzeni k smrti kříže, mu—
sili ruce vztáhnoutí ke kříži, & když jim byly k němu při

vázány, nesli li\ej na místo popravni. Předpověděl mu tusmrt nejspíše ' jeho upokojení, aby totiž zapudil truchlí
vost a obavu, která ho pojala proto, že se ho tázal třikráte,
zda jej miluje, jakoby předvídal, že nevytrvá v lásce
k _němu.Ujístil ho tak, že ve své lásce vytrva, ano, že z té
lásky i smrt pro něho odstoupí. .

22. K otázce Petrově) neodpověděl, poněvadž vycházela.
z pouhe zvědavosti, na omennl ho však, by sám hleděl ho
následovatí. [) o k ava nep řijdu totiž k soudu. Vulgata
tištěná má však odlišné od rukopisů řeckých a některých staro
latinskych: „Chci, aby tak zůstal, doknvad ne řijdu“. Dle
tohoto znění sotva správného byl by Ježíš ur itě předpově
děl, že nezemře smrtí mučenickou.
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mnou. 23. Proto vyšla, mezi bratry řeč tuto: „Učem'k
ten neumře.“ Ale on neřekl: „Neumře“, nýbrž.: „Chci-li,
aby zůstal, dokuvud nepřijdu, co ti po tom?“

24. To jest ten učenik, který vydává svědectví o těchto
věcech & napsal tyto věci; a víme, že pravdivé jest
svědectví jeho. 25. Jest však ještě mnoho jiných věcí,
které učinil Ježiš: kdyby se napsaly každá zvlášť,
myslím, že by ani celý svět neobsáhl těch knih, které
by se musily napsati.

24-—-25.Slova tato obsahují závěrek evangelia. Dle někte
rých vykladačů nepocházejí verše ty od sv. Jana., ny'hrž od
některeho učeníka jeho. Avšak pro náhled ten není dosta
tečného důvodu, a to tím méně, poněvadž se vyskytují ne

'en ve všech zachovaných ruko isech řeckých evangeliaanova, nýbrž i ve všcc 1 překla ech & znaii je i ne'staršl
sv. Otcové & spisovatelé církevní např. Oligenns, Kllement
Alex.,_Tertullián i Tatian.
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Modlitba a úmysly
pro světovou oktávu modliteb

za sjednocení církví

(od 18.———-25.ledna).

Atntílona: (Jan 17, 51)£' „Aby vši
chni jedno byli, jako ty, Otče,ve mně
a já v tobě; aby i oni v nás jedno
byli; aby svět uvěřil, že ty jsi mě
poslal.“ .

V.: Já pravím tobě: ty jsi Petr.
R.: A na té skále vzdělám Církev

svou! '

Modleme se!

“Pane Ježíši Kriste, jenž jsi řekl
apoštolům svým: „Pokoj zůstavuji
vám, pokoj svůj dávám vám,“ nehleď
na moje hříchy, nýbrž na víru své
Církve a utvrď ji podle vůle své v
míru ajednotě. Jenž žiješakraluješ,
Bůh na věky věkův. Amen. (Odpust
kyz200 dní denně po celou oktávu.)

NB.: Doporučuje se,aby věřící se
pomodlili denně alespoň 1 desátek
růžence na zvláštní úmysl každého



jednotlivého dne. Ke stolu Páně
nechť přistoupí tak často, jak možno,
nejraději denně: jistě však prvního
nebo posledního (ln-e oktávy, aby
získali plnomocné odpustky.

Denní úmysly:
18. ledna: Za návrat všech, kteří

jsou mimo Církev, do jediného stád
oe svatého Petra.

19. ledlnn: Za návrat všech odlou
čených Východanů ke katolické jed
notě, zvláště však za sjednocení všech
odloučených Slovanů podle úmyslu
Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje.

20. ledina: Za odstranění pmpasti
vzniklé v XVI. století mezi Anglií
a Římem.

21. ledna: Aby luteráni & ostatní
protestanté Evropy našli cestu dO"
sv. římské Církve.

22. ledna: Aby všichni křesťané v
Americe sjednotili se ve víře a spo
jili se se Stoloem Petmvým.

23. ledlna: Za obrácení všech vlaž
ných katolíků a odpadlíků.

24. ledlna: Za obrácení Židů.
25. ledna: Za vítězství misionářů

na celém světě pro Krista Pána.

S círk. schvál. SLT-Opavaém-l



Otče, ne má, ale Tvá vůle se staň!
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