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Předmluwa.

Mezi swědky božského půwodu našj swaté wjry
obzwláště mužowé ti gsau úwahy hodni, genžto za usta—
wičným při djle apoštolském horlenjm zřetel wšecb, i sau
wěkých i potomnjcb nábožnjků na sebe obraceli, &w onom
hrdinném křesíanském wěku wšjm práwem za weliká w
cjrkwi swětla gmjni gsauce, žiwotem i spisy swými gi
cbwalně posloužili , a prawdu swatébo ewangelium kroj
swau zpečetiti se nezdráhali. '

Swědek takowý byltě wěku apoštolského nedaleký
biskupa mučednjkkartbaginský,Thmcius Caecilius
Cynrian. kterýž pro moudré a welebné swatébo řádu
hágenj , pro neohrožené ukazowánj na potřebu gednoty
cjrkwe i na božskau moc, gižto biskupowé magi, nesmr—
telnou památku po sobě zůstawil.

Geště nikdy, ani ze Řeků ani ze Řjmanů nikdo swau
wlast tak welioe nemilowal, gako milowal Cyprian cjrkew



Předmluwa.

Kristowu, gegižto blaho s wlastnjm gebo blahem co ney—
aužegi se pogilo. Pročež 1 pamatka gebo proslula gest
negen po Africe, ale i po Ewropě, až i po weškerých na
wýchodu, zwláště w Malé Asii rozprostřených cjrkchb.

Sauwéký jáhen karthaginský, Pontlus, napsal o
něm,“že se i pohané pro neunawnau gebo ku bratřjm lá
sku gemu ani wynadiwiti nemohli. S podobnau chwálau
připomjnagjo skutcjcllgebo Vincenc Lirin.. sw. Je
ronym, sw. Behoř Nalaď-*),sw. Augustin a ginj,
uznáwagjce geg za snjci wšech swatých biskupů i mu
čednjků, &za ochrence negen západnictwa, ale i wšech na
wýchodu &k gibu ležjcjch wlastj , kamž se koli roznesla
slawná o něm powěst.

') Gokož tento, tak po něm i gini řečtí autorově alněšngi naleho kar
thaginakého Cypriana se ganenowcemgeho, giným totiž Cyprianem,
dl'jwe též Zpolnnilcem, potom wšak od Justiny panny na víru
obráceným, gežto :; ni zárowdi w Bithyníi anu-tj mučednickou ae
lel. Orat. 18. n. 19. Tutéž newhodn má Aurel. Prudenc, básnik
španielský pátého stoleti, kterýž we swém určen: „do 8. Cypriano“
:: podobným gmenem též osobu za ooobn bél'e.

Co se týká pomůcek tuto užitých, wyznáwů se spisovatel, že
' wrnkau mčl staré i nowé knihy, předewšjm ale „S. Caec. Cy

priani, Episcopi Carthag. et Mnrtyris Opera omnia,“ gežto, gali
dle Pameliuwa (Culon. Agripp. 1617) tak i dle Baluciowza (Paris
1726 :: Wi'u'z. 1782) wydáni prošel, . tak dalece ze samé gako

|_ studánky čerpal. Ostatni prameny zde pnllžité gsau následugjcj:
l fl Act: Mnrtyrnm gcnuína Rninart. ed. Veronae 1731. 2) 3136 b

3b.(—S.Goprianuš, ?Bífdwfesgu Startbago unb mamma, fámmtlícbo &dm
Berte. neberfcet oon villam-ušíšenrabenb. SJJlůndnn1818. 3) (Seidňdy

* “ bn“ meligion Stín von (Smí Gtoubctg. 8 Slib.alien, 1817. 4) štít:
(bengefcbídncvon Qatcttamp I..?[btb. \můnftcr, 1828. 5) 21). Gaal.
(Supr., ?Bifdwfoon Éartbago, bargemut nad) (einem Geben unb !Birlcn
oon Dr. %ríeb. Will). mettbcrg. Góttíngen, 1881.



Předmluwa.

Z učenců pozděgšjch mnozj kladau za zbytečné we
wznešenčm charakteru gebo ty wzacně tahy ponavrrho—
wati, kteréž tohoto kartbaginského biskupa nezapomenu
telným učinily, ani prý sama djla gebo zaň bytně se ozý
wagj a wšem gich čitatelům geg samého schwalowati ne-l
přestáwagj.

Wedle tak rozšiřené slowutnosti má do sebe nemen
šj wáhu i ta plamenná wýmluwnost, ta wyššjho poswěce
nj plná mluwa, ta hogná zásoba důkladně známosti dogmat
a zákonů cjrkewnjch, gakauž on negen na sněmjch, gimž
gako primas weškeré Afriky předsedal, patrně obgewuge,
ale i we swých spisech pronášj. A gakož w nich, obzwlá
ště pak w listech gebo, čjtagjcj sauwěké obecenstwo moci
slohu i důwod'ů rozplamenčno bylo k ginému bog-i,než byl
onen,w němžtoHannibal se Scipionem setkalse:
takt ony i do nás i do slzkých časů našich, budeme-li
gich neběžně přemjtati, dopomobau wprawiti onoho mocně
bo ducha,'kterýmž křesíanstwj swět přemohlo. [ byloí by
se čemu diwiti, kdyby častěgšj a oprawdiwé—se objránj se
starožitnostmi křesřanskými, a třeba s gedinkým gen swa—

tým spisowatelem tjmto, prawého katoljka newšednj k cjr
kwi gebo uctau nenaplnilo. Gá aspoň ode dáwna w běhu
theologickém pozorným učiněn na welikěho Cyprianai na
slowo wzaté spisy gebo, počal gsem ge powážliwě čjtati,
w bohatosti gich zaljbenj mjti, a pokud možná, s kterými
koli poměry gegich zwědawě se seznamowati. [ našed tu
k ogasněnj téměř každého wěro- i mrawoučenj nemálo
swětla, newáhal gsem podniknauti práci tuto.



Předmlnwa.

Zde tedy podáwám milým kraganům krátce nawrže—
nau powabu osoby a wěku Cyprianowa, gakož i wýbor ze
spisů gebo, zwláště těch, w nichžto wedle snažné wůle,
w Bohu se ustanowiti, i ta útlost lidumilenstwj a horliwost
pastýřské žiwěgi se nastiňuge, kteráž při nawedenj du
chownjho žiwota, bohdá, i u nás nemalý užitek přinese.

+<<<Ě>>>+



U we d f;nj.
Wplyw časuna historii o Cyprianu.,

6. l.. Neydůwnčglj kronika o něm.

0 prvotnělnwyahowňnj,o rodu . walkerčn stavu Cypriuolm
.! do přigelj od něho wjry Kvintowy (ok. r. 246) bud' žádné bud'
kusé toliko zprévy nás došly. Padlé podobnosti l: pnwdč co a pa—
mětmi, gimll tento zivotopis počjnati by měl, anal! chn nesbledilne,
leda by staré africké vodopisy, : nichz gott! byl čerpali mohl Pon-.
lína, wo prohledávaných “linkin-staré Kauhnginy ') lícem-u ního—»
dnu u obgewili. '

Wnyslemo se do wlaatj afrických, rozlehlých u _giinjm po
bhlj středozemního moře, :. sumář-vvn. „Africa propria :. minor“
z-aných. Geil! maličko, . vyhladí se drsnatosl národů, lalama tan,
zdá se, gi! nasycených; wzkřileuj gegicl: se začne, .- hlas ojrkwo
mocněgi se gim ozwe, tak gako wsausedsle gi! nku-zobiskupa
algjrského *) kmenowcům gegich ozýwali se počjnš.

Děgepls wlastj těch pro gedno zwláštnj, tanto dobnn sic nepo
lrné, avsak křesťanských v Africe osad hlawau bývgló město na
slowa wzat gest. Ono wěkoslaré, přjno lm Wlachům hledjcj pij
mořské město, při rozličných proněnách, gcz'i co do gmina svého
mjwalo, posud slowa Karthago, . bylo bez pochyby ') kolébku

') Ali ona nt let předKríltem uložena od Eliay (Dido), centry tyr
ského hrálo Pigmaliona, alanla původně Kurth hadath, Lg. nové
město. Řekové :. toho přoudčli Karchédou, : Římané Karthago.

') Anton. Adolfa Dupncha, utonuli.. na bilknpstw) algjnké ' Římě,
18, září 1888.: . '

') Ze slow: „Ubi mo Dugi-u yt Grodu“ vplnit, št “mara“ (Ep
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Tbascia Caocilia Cypriana, syna rodičů pohanských. Otce geho kla
dan letopisy v řadu slavných a bohatých senátorů.

A! znověgšjch učenců negedni o to se snažili, přede, nercili
den, ani rok nnrozenj Cypriana mjstněgi vykázati se gim nepoda
řilo. Tušjm okolo r. 214 se narodil; nebo! gednak nebyl gi! gen
gako wýrostek r. 246, v kterémžto křest přigal, gednak i to za ne
nepodobné wzjti se může, ze, negsn nováček w powolánj swém, asi
34 let měl, kdyz vKarthagině hisknpowati zařal.

Byloby dosti zanjmawo liřiti zde, co byli pokrewnj přátelé gebo;
s kterými sandmhy v autlém věku svém towaryšil; komu na cvik
dán; kým zprvu pauze gen k záměrům ctižádosti obracen, a pak kn
pravé dokonalosti pěstován byl; kterak šlechtictvj rodu Blechtictvjm
ducha i rozsáhlých vědomostj zasvěcoval, a g. Než pohřjchul pro
nnznost pametj životopisných o věci této nic zevruhnčgějho určití
se nedá." Měli't'gsan za“to'dávnčgšj životopisci, ze bez ngmy chů
rakteru, gegz vystavili sobě nmjnili, opominanti lze oněch wěcj, nn
znovuzrození Kristovo ve člověku nesměřngjcjcb.')

Poměrů tedy všech, v nichžto saukromj po pohansku žil Cy
prian, od sauwěkého Pontia mlčenjmzcela pominulo, a Cyprian sám
o těch svých letech, v nicbžto přirozené náklonnosti hluboko se
vkořeňugj, auhrnkem toliko podotýká: „Gň, pohřjzengsa vtemnosti
čiré noci a na banřliwém světa moři, od pravdy a světla vzdálen,
zmjtán býval. Při tehdegšjm mravu nezdálo se mi mozná ty zá—
vady překonali, aby kdo znovu zrozen, kanpelj spasné vody no
vě oživen, kým prvé byl, ztoho svlečen, a při té samé vlnstnj
lepence v duchownjho člověka přetvořen býti mohl.... Když ale
nově narozeni tan spasnan vodou skvrny předešlého žitj mého
smylo, a věisté prsy ten gasný a čistý paprsek s hůry se spustil;
když gscm skrze druhé nnrozenj gako nebeským dechem oduševněh

86. ad Cler. Carth.) | gistotan na domov gebo arcii nedá se uza
wirati, (kdyby nebylo pewněgšieh důkazů, : tradici vzatyclt), anoÍ
se tyto nadepsané výrazy i k geho tam k vylljmn povoláni do
spělosti naměřili dagj.

') Téhož zdání geatiř i iahen Pontina rka (in vit. S. Cypr.), takto:
„Unde igitur incipiam? Undo ezordinm bonorum operum ejn. a'g
grediar, nisi a principio lidei, et nativitate coeleati? Siquidem
hominia facta non debent aliunde numerari, nisi ex quo Deo na
m est.“ — A zdali! nepřipadné gest říci, že třesku-ká. npuka
gii tehdáž to viem mndrekým aanstavám umění pohanském: ne
v giném potahu se nalezala, než v gakém se nalezů slavný“ kni
íecj dům ku sprosté chatrči '! Tudy těch dnů, od kterého-i Neoňty
v pohanstvn strávených, gako nepatrných, od _čalu,gegi Krista
zasvětil, odgjmati, nic podivného nebylo. '



a'
la! ayllel divným zpdoobem ty. tuoga pochybnosti zmizely gsau.
Gai giz umoZuEuóbýti shledal, co se mi dl'jwe uemolnó zdálo.
(Ep. ad Douat.)

Gině, vtom samém potahu zlomkovité, z pozděgljch kterých..
koli pramenů nad došlé zpravy shodugj se v tom svědectvj,ze
Cyprian na rbetorickém vKarthagině učilišti mistrně vyučoval, a
prvé nez Krista oblékl, řjtaujm lepijch klassiků vzdělávati sebe
samého neopomjgel. thledon toho sv. Augustin, kragan gebo,
a sv. Jeronym (in catalogo) chvalu! o něm pjaj; o čemž ginak idú.
včrnó Cyprianowo zacházenj s Donatetu, mužem to nad mjru vý
mluvným, poněkud nasvědčugc; ano obadva, gako v řečnické alí—
ně,“tak i !! miloatech křtu svatého že'etegný 'podjl měli, za psani
Donati ad Cypr.., a Cypriani ad Donat. patrně vyavjta. „MM, tu—

Bjm, na paměti, přeblahý Cyprianel co gsme se uaiočliovali, guance gedué mysli a spolu čjtagjcof'
Nez : toho atjnu věd a nauk, gitaiž Řecku a Řjmu povinen

byl, měli ou tudjz pozvednut' býti na výslunj uměnj nadzemního, a
mel povznésti se v okres lnandrosti ducha Bozjbo. [ Blowto 'dogista
řjzonjm Bozjrn, to Cyprian, v těch goa letech, co se na vtip ney
krůsnčgi rozngel, turikotami bludů zastřjn trval, 'aby tak “zgevno
bylo, gak nasnjrna řjše milosti nad l-jši pau-hé přjrody vyniká.

Za by byl kdy Cypriau i v právuictvj sobe liboval, tofsure
ným Pameliem ") snáze připauatjmo, nezli že sklidáujm rozličných
zpěvů se bavil. Ono má něgaký základ u vlci samé, auf právo .
rhetorika tohdegšjm obyregetn tému“-se stýkaly, a cele do geduobo
nměnj wcbázely. Werle však, pod gebo gměnem vydani, klade
zdravčgšj kritika za podvrženó.

a! .
s. 2. Padesátiletá doba tongu na charakter gcko.

(Rok ani QIP—2580

Doba ta, co Cypriana pěstovala, :; kteraut on cítila usiloval,
bylo méně na politické, nezli na náboženské události bohatá, ani:
tak, gako gaau to byly dřevněgšj i potomnj léta, na cjrkev Bozj ne
vratnou se obgevila; ano cjrkew poněkud od krutých nehod křjsiti
se porjnala, a od (um-tjSeptimia Severa (1-r. 211) a! doDecia (r. 249)
své ratolesti rozkladala, ] z ochranné ruky, kte-ran! schopnj gegj
obrancové nad nj drželi, bogně se radovala. ')

*) Vit. S. Cypr. Cutting. ex ipsiua acrip. collecta.“) Cf. Tertull. Apol.



Potah, wněmlto stála ejrhew se synagogu, nebyl gj posud
bez nepříznivý. Tato předstjrala geltě pořád křeahnstwu,.le :..
kladatel gebo byl, prý, matný Galilegěan, a že ohawnau amrtj sešel-.
Při té swé twrdoligaosti newřela na ně, a vedla žaloby před aandy
a pohanů, nazýwagjc lid Kristův rotau Nazaretskau. Own/čembyli
tehdá! mnozi ze Židovstwa na wjrn obraceni; tito wink starý ga—
ko nowý zákon gen sobě od Boha daným býti bludu! ae domý
šle'li'), a druhdy gen formu zakona nového pro mě aauatawy bri—
wali, anebo proti křesťanstwj s prospěchem nireho podnikneuti ne
mohauce, sami w sobě sesychali, gako onen neplodný fjh, gemuzm
zlořečil Kristus. ')

Pohanstwo té doby gednak do kaliště epikuregatwj zabředalo,
gednak atoictwjm naduto gsauc, na lid Bozj pylně se potlásalo, .
geg obogowati usilowalo, ně mu to zbraň, která quwan, škol
ská totiz učenoat, wěecbna giz ztupěla gest. Tu . onde nechybě—
Io mu ochoty a snahy, spolitiliau rjmské vlády ve amlauwu—vchá
zeti. Zůměrowó stůmj šli gediné následkem ze aamoláaky, a ějm
zlo'wálniwěgi si při nich aamolůska pol'jnala, tjmhrwawěgěj po
wstáwalo pronisledowánj vět—jejch.Tudy byl také za těch mju-umilo
wnýchněkolik cjsal'ů') negeden sluha Kristův vysazen všemu, seč
holi šjlenost a sipawost fanatické byla, aneb cokoli ohatrnů Hz.
proti lidem křivě naiknutým wymysliti, a chladná 'neěitalnost di—
wfch habartů (tělesných stráznjků) wywésti mohla. Slavná pověst,
nrozenost, autliěké stáři a slabé pohlawj nie tu napomáhalo při
té tagné i zgewné zuřivosti nkrntniclxé; a bezbranné mučednictvm,
gemuzPán piiapjwal, krev atvaa pro něho wycediti hotowo bylo.

Ti, gen! za neydůwěrněgšj miláčky wylšjch duchů se poklá—
dali, ! přízni gegich ae honosjce, povšechnu moc přjrody sobě po
wůli mjti chtěli, ano i za bohogewné diwotworce u ehatry lidu
wydáwati se uměli (gnostit'tj haeretikowé), prwé, we 2hém stoletj,
honoeiwěe se mandrosti, wnadzemnjm swětě domněle spatřenau i
sobě progůgěenau,ti se nynj s tim swým klamem ani ujce na odiv
nosili nesměli, a w nesmyslu svém hynuli. Zaljm domnjwoli se
náčelníci učenj novoplatonského že ělowěk dnohownjm zrakem w
nadsmyslné wěoi bezprostředeěně nazjrati s to gest; a aby W tu
nadsmyslnost swětlegi nazjral, ze swé smyslné oko zatemňowati
musj. Mudrcowé tito, za křesťanstwem,-giz "také literárnj přewahu
magjcjm, zpátky ostati nechljee, galcési přepiaté asketice se od—
dali; \: ochnzowňnj sebe, 17ustavičných postech, w namáhání ducha

") Cl'. Lib. III. Teatim. ndv. Jnd. ad Quirinum.
") Mar. “, 14.
') Gacil byli : Alex. Severus, ('l-235) Maximin, (-|' css,) Filip. ('l' 249)
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i v glném tuhém cvičeni všecka podstatu ctnosti a dokonalosti kla
dli. Gakkoli se kathedry gegiek galovými hádka-li ozývaly, amj
sto kňgenj pravdy fantastickými výtvory lid mamilyz přede. i mno
ha vtipných hlav zřetel na sebe obracely. Poland, seance ve
mravnem zakrsůnj docela pohranleni, hrnuli se davem do lkoly Plo—
tinovy'0), aby poznali ten způsob, kterými by v kruté :: přjkrd lůzu!
nad samé kfesřanstvo vynikali se zdáli.

Učitelů a obranců svaté vjry nebylo tagno, gakýtb oblak po—
very a předsudků proraziti třeba, aby svetlem, ge! rozsvocovali,
zatemuělost mysli rozplnšili. Ku zpet—členi tolikerýcb odporů a
k-zalnanbenj všech cjrkve Božj odpovědnjků budila a'zvylovala
se síla gogich tjm více, řjm morněgůj byli ti důvodové, : nick!
Slovo o krizi za moc a srandu-ost Bozj nznšvali. Odtud to živě .
ljiienj a dovozovánj lidům, zvláště patriarchům gcgicb, opětova
n'č“), to od nich očekávaný Messiál gi! přilel a svět oblaz'il;
odtud to na tu zarylost dostanpftnj,' s kterou! ko, gakotlo Plíva
slávy, ukl-izovnli; odtud i to gin zhusta činěné ze slov starorů—
konních pokroiowůnj "), a nemalé usilování, aby zpor o rozdjlu
mezi čistým Evangelium a gcko“ po zidovskn znqaedob'evánj
skonu-1 byl. —*

Na zastavatele modloulnlby bylo mgednau zbrogj delirium.
Těm, kteřj na způsob epika-ského Celso viru Kristovu za- tel-ů
vtipu a ansměclm sobe vystavili, bylo důvodně progevovůno, ze
cjrkev to neylepij obhůgenj eti své vtivotecll vyznavačů svých
nalezti musi. Okatovaliř apologetové, sgakan swčvalj wyklůdagi
se staré bňge pohanské; vinili téz odpůrce své zc všelikého násilí,
které! tito čin)“čistónm křesťanství, nn! ge s mudrclvjm pauze lid
ským.slnůngj, tak aby z obogjho celost a gedna dokonalá filosoie
byla. Ginj, pozastnvng-jce se nad oblibenou tehdegsj methodn
(po synkretickn spogovati, a dle vlasmj formy sestavovati, co! by
se koli na veškerého vědectva obzoru, ůsiljm doatjienýeb, pravd
shledalo) dokládali, Ze nenj většího nesmysln pti methodácb kte
rékoli ňlesoňe, gako při gnostickém tom synkretismn, a to on 'a
přeplatými mravů zásadami, gednak zbozstviti smrtelníka ehlěge,
gednalt v těle a krvi se (smýt-age,: kořene vyhynanti a sesauti
se musj.

") Plotin, tého! věku mdl'ec, ' Řím! učitel Porfyrla, odpovědnik
křesťanem, zastavatel nového platoniamn a přecjdčného mnoho
bolalvi.

“) 07- Origen (1-254) zmiůngo se o patriarchu 'vžidovstvn.
u) Cypr.m. Tania. adv. Jud. 
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Geštč ginj zapologetů tehdegljch, nerinjce zmínky ani o blend
stwj osoby, ani o mndrctwj gegjm, drželi se gen toho, co ' kterékoli
sanstawě prawého zahrnuto bylo; přitom ale rozbjrali a ztwrzowali,
že cokoli zdrawémn rozumu chopiti a sestavili se podařilo, to že se
také w křesťanství, a wiak mnohem wznešenčgi, gasněgi a důwodne
gi zawjuá. Saudilii, že toliko wzhledem methody, ne pak wzhledem
obsahu, tylýz hledaný náboženský synkretismns při křesťanstwj prů
chod mjti může a má. “)

Než | při wjře samospasitelně nechybělo těch stran, gešto tr
haly cjrkew, tuto, gakž swatj Otcowe cjrkewnj dj, naskrze setka
nan snkni'Kristown, a rozdrobowaly duchownj sjlu te choti božské,
gjžto svěřen gest poklad wjry skrze Ducha svatého. lůletě to za

_tjm swetowekým soběctwjm, že negedni, wypadše zlůnn te choti
Kristowy, honosně se wypjnali; a aby tu mistryni stan zblndn wi
niti mohli, pjsmo swaté podle libosti přewracowali, natahowali, ane
bo i bez potřebj smysl allegorický a mystický w něm wykrncowali.
Ona však opjrala se gim tanto základnj sadan: „001 od počátku,
co anstně podáno, toi božské a prawé, což ale pozděgi nwedeno, to!
podwržené a neprawé gest.“") Křesťanským těch dnů spisovatelům
zdařilo se, ty wšecky, aSpoli zuamenitěgšj útoky škol, sekt a haeresj
neškodné učiniti, gako giž dřjwe mnohohlawémn, cjrkew poslintati
hrozjcjmn gnostickémn geBtErn smrtelnan ranu zasadili.

Geště wěmčgi obstupowali cjrkew těch časů swatj Otcové.
Když při školských hadkach o tom i onom nčenj, gež cjrkew za
článek wjry tehdáž geště newyřkla, nhozeno gest w pobořnj otázky,
býwaloř to, že mnozj, chtjce newšednč poslanžiti cjrkwi., wýrazů
swých, gakby slušelo, newyhlazowali, n tak řjkage přes šňůru tesali.
W prndkosti mlnwy swé nebyliř bezpečni, aby na způsob lichých
mystiků, zvláště Montanistů, ledakterau vášeň plápolem slávy hož'
ské neobdali, a gi s božstwjm, co wsrdci věrných bytnge, nesmč—y
nili, anebo sami záwrat sobě nenlowili. Těmhle giž oniuo statni
zištitnjci w cjrkwi wanstrety wycházegjce, bývali to dlužní, aby
článkům wjry dali nowé formy, dali che světla, & odstranili wše—
cken neojrkewnj smysl a výklad. Tan a ginými okolnostmi wy

n) Tekowý byl okus, gegž učinili Klement Alex., Origenec, &g. 1!Ale
xandrii učenj,knmžto, co ve hlawni shromáždiště učenosti, zwčdo
chtivá mládež ze wlech Římské řjle končin hrneuti se obwykla.

“) Tertulliau Apolog. Cirkew kladla giž tehdáž žiwé podání, čili tra
dici, wedlé pisma swatého, a w gistém ohledu i nad pismo svaté.
Tato tradici ozývala to get w ústech lidu, tak i ' upowědoměni
cirkve, . protož se o gegj bezwýmjnečnépligetj usilovalo.
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bjdnutá cjrkew, divala swé nauce nmný výraz, a—wdhecdogmatu
ewa, posud zewruh newytknntá, nrřitěgějm názvoslowjm vymezo
wala.“) » " '

Oddjlernj.
Prwnj začátky Cyprianowy u wýgewu aw.

\vjry.

©, 8. Obráccnj gebo.

Nemklo bylo těch žiwlů, genž se tebdňl přít—ilipokrokům
křesťanstwj pod wiádan ijmskau, giz ode dáuna po kraginácb afri
ckých rozůjl-enan, a při modlářstwj lid poddaný udrzeti nsilugjcj.
Nez dar zazrakůw & zoláštnj řjzenj Bozj přiSpjwali cjrkwi, aby
se wducbn namáhala, a odtud plo,-ze i to teď nastjněná věku po—
vaba blaze působila na rozwinntj nevšednjch darů, gimiz i sama
přjroda Cypriana byla nadělila. Hned zprwu neklonil se sice duch
gebo k takové přesnosti mravů, kteranz druhdy i wýteřnčgěj po—
bané za předni ogdobn mladosti pokládali. Teprwa w pozdě;
Bjcb muzetwj swébo dobách chodili na tak přjzniwó okolnosti,
wnicbžto wšechen gebo zřetel na se obrátila wjra ta, která:,
gsauc tytýz obogowána, předce i wkrutýcb půtkácb palmu ncbwa
cowala. StáwaII se při starořímslsó, zakrsalé ňlosoíii a ginýcb,
bobolůsky prázdných sanstawách mudrckýcb, che a che nedůwč
řiwým; & když při rozgímůnj o předešlých dnech ených mnohé
mezery w těch, na člověka přjslušnýcb ctnostech sám při sObčzpo
zorowal: tu! ge wyplniti obtěge,ia kterak eaublasnost w ziwot swůg
uvésti newěda, déle neváhal, a hledal, až byl nalezl, po tem se
oháněl. Živý a hluboký cit, i stegně epaniIý smysl přiwinul geg
k řeřnjku Donatowi; a obadwa tu došli pomoci, wyliwše srdce
swé před knězem Carciliem ' Karthaginč. Tento milerád přátel
skau mysl swan snimi sdeliw, a otcowsky o potřebnosti svaté ery
g_o pončiw, stal se tjm božským nástrogem, ámlto pohanským

") Památná to wěc gest, že negedna wygádřenj latinská, od cirkve
katolické přigatá, \: afrických té doby "pisatelů církevních (neywi
co u Telrtuliona) poneyprw ao—naskytagi; n. p. digmtio, audien—
tium doctor, sportnlmttea a g.; ač se upfjti neda, že to a ono ney
starši pisem sw. latinské přeložení wleho nkzwoalowj, v církvi
ažjwaného, gako *rchem'a půwodom bylo.
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awetem posud půchnaucjmu Cyprianowi ted' nový a svatý směr byl
ukázán. ,

Svatý Jeronym píše o něm"), ze, uslylew řeč prorok. Jonáše
kNiniwetským, dal se na pokání; sw. Augustin"), o něm dotý
kage dj; „Změnili swůg žiwot rybáři, změnili se negedni senátoři,
změnili se i Cyprian.“- A jaheu Pontius dokládá, že Cyprian, ku kře
sťanskému hřiwnau těženj se odhodlaw, od nadepsaného Carcilia
poruřnjkem nad rodinou gebo učiněn byl, ze, prokázat! se borliwýu
zbožnosti otce toho nápadnjkem, : wděčnosti k němu, gméno gebo
sobě přidal, a gjrn se houosil, gelto u pohanstwa dřjwe i pozděgi
wjee dle předgmenj Thascius se rozeznáwal. ")

Mezi tjm, co Cyprian při dospělegšjch letech ených gedwa
pochOpiti mohl, kterak nagednau ta ducbownj důležitost gebo tak
blahau změnu vzala; :: kdyz dle předpisů cjrkewnjcb kpřigetj sw.
křtu se chystal: dosawůdnj posluchači a kmenem-i gebo, i pohané
vůbec, geg, při té změně stawu wazně si pořjnagjcjbo, ostře na
bjrali, a bněvmi na muže, musami gcgich proslulého, Koprian, t.
nelwamjk, přezdjwati mu počali. On však věda, Ze testno gest
zlolegcům zneljbiti se, a octnuw se na wyiijru, křtěncům tehdáž
wykňzaném stupni kázně, byl r. 246 při hodech snad wellkonočnjcb
wKarthagině pokřtěn, kde! se, gsa geště neoňtau, slibem doziwotnj
zdrželiwosti od zasnoubenj—se zawšzal, a začal přemýšleli o těch,
2 pjsma i z literatury cjrkewnj sebraných Wěcech, s kterými napo
tom před obljčegem církve se wytasil.

5. 4. Powjim na kněžstwj.

„Nikdo hned, gak zasel, neklidí. Nikdo z mladého réwj wjno
nesbjrá. Nikdo z mladistwých stromků owoce neřeše. Ale při něm
(Cyprianu) co se koli dalo, k 'wjře bylo nepodobná“ ")

Duch ten, gehož ani počátku ani konce udati nelze, počínali
tuto wáti, že chtěl, a že nebylo odporu gemu kladeného. A protož o
těchto nadpřirozených aučiucjch, gcž wCyprianu působil, pohané
nic nowědauce, a daru Božjbo znáti nechtjce , gako prwó o přízeň
toho swého kragana se ucházeli, a gj se wychlanbali, takt nyní o
něho, gako o ueofytu, newázně otjrati se nepřestáwali: gakoby
proto, ze křesřanstwj přigal, a kzrůstu w něm přicházel, všechnu
dosawádnj filosofii swau W něgaké mělké a ty neypodlegšj zasady
byl proměnil. A však Cyprian kogil se powldy pewnau k Bohu
nade.. Tuto mage a wnj se ustawuge, při epasitelném umčuj, gc

016) ln cap. 3. Jonne. ") Scrin. 13. ") la vit. b'. Cypr. ") Pont. ibid.



mul oni odpjrali, pohrdal tan zarytostj, : které! (s nim samým se
badrngjce) v anstrky vcházeli. Gindy zase sokd svých, v modlil-—
kém opantňnj se koohagjcjch, mirne kárage, odvolával se na hlas,
nvnitl' člověka mocně se ozývagjcj. Libým hovorem svým mno
u posluchat'e o potřebnosti wjry ponril, . kde anstnč nemohl, tu
k zjslu'tnj gich Kristu povstal we zvlitštnjch spisech, 20) za svého
nowowěrstwj zhotovených, gakoz o zdařilém geh'o samého obrů—
cenj svědčjcjch, tak negedny ty záclony odstranngjcjch, které zi
dovstwem i pohanstwem na ni byly roZprostřjny. A gi! z toho ohle—
dn ode davna w cjrkvi w tn pravdu gest mlnweno, že, gestli prvi
křesíanstwo v Karthngině odpadem kněze svého Tertulliana ") eos
postrádalo, teď to hogněgi nahrazeno bylo Thas. Caecil. Cyprianem, .
nemz aanwěkýjahen Pontins třem! tvrdj, ze dřjvq'gea geot! gen
katechumenema neofytan,začal-býti dokonalý, nežli to tom, co
gest dokonalost, byl cwičen.")

Katolická církev neráda kdy npanštčla od starého obyřege, na
'wyl'čenj '1. Tim. 3, 6. založeného, aby totiž nikdo, nedávno, Pili
vnově k ují-e přillý (neofyto), za knize gegjho zřízen nebyl. Nel
blesk ten, gegz ctnosti Cyprianowy gi: vydávali počaly, nevlednj
tam důvěru i vážnost mo zgednal, tak že biskup Donat, vedlé bedli—
vébo pozorn na svůg ouřad. Cypriana sobě obljbil, a shledaw geg
w náboznosti řádně ntwrzeného, i snalné prosby lidn nhnanti nemoha,
od onoho pravidla výminkn učinil, a neofyln na kněžstwj vysvětil.

5. 5. Powýšenj na biskupemj.

Asi na konec roku 247 Cyprian břímě ani-odn kněžského
na se přigal, a přidána mn tndjz nowýeh starosti tjhota, na novém
&rozsáhlegljm činnosti okresu. Nebo! nedlanho na to anmrtim své
ho biskupa osiřela gedna stolice africká, :: tndy byloírrprázdnčno
mjsto, k gehoz osazenj a stalnémn drzenj obrati náleželo takých
ramenan, gakýchi starožitné, eo slynnla-wKarthaginč, osada skn
tečně požadovala. Taf nezdálo se, kdoby na ni nastanpil, aby byl
hlubokomyslným mndrcem, a o vědomostech na hlubinč lidského
nměnj hlnnhntelem; ale vyhledavalo se při něm charakteru Nota—
naelského, &swědectwj dobrého vůbec, a! i od těch vydaného, kte—
řj wně byli. Podle podobnostik pravdě, tehdegšj laické spolu dá

20)Totii líb. de idolor. vanitate, . lib. tres testim.
zl) Mezi r. 205 a 201 přichytil se Montanismn.
") Pont. loc. cit. di: „Praepropera velocitate pietatis pene ante coe

pit perfectns esse, quam disca-et.“
3
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wánj hlasů 23) při cjrkevnjm voleni, gaké by oni váhy do sebe
měli, od shromážděných knězi a biskupů, bylo rozbiráno, — ovšem
hlasů, toliko svaté kázně aneb záležitostj pro docjlenj mjru celé osa
dy se týkagjcjch. Bylo! pak gim gen dotud průchodu dáno, pokud
ti sami doěli přisvědřenj u svatovlády, gen! brala i bráti mohla po—
radu u laiků, aspoň u těch, kteřj potud v nevšednj službě cjrkvi
se prapůgěili.

Wedlé toho giz napřed shodovala se kněžstvo s lidem, aby
Cyprian (a nikdo giný) dán byl na to uprázdněná mjsto po Donatu.
Darmo tu bylo vše geho odporovánj a své nestatetnosti předstjránj.
Sotva několik neděl minulo, co biskupská stolice byla osiřela, a
Cyprian mermomocj byl vybjzen, aby se chystal na ni dosednauti.
.A když z veliké skromnosti z domu na antěk se strogil, v tom byl
ve dveřjch zabaven, od zástupu obkljt'en, a tak dlauho oblomo—
ván, az v městězůstati sljbil, ise zavázal, že v určitý den, tu kde
bude volenj biskupa, dozagista se nagjti dá. [ stalo se, že od
shromážděných volitelů radostně přigat, na biskupstvj zvolen, a pak
výrokem biskupů kraginských, megen za vrchnjho pastýře kartha—
ginského, ale i po celé prokonsnlské Africe za primasa “) stvrzen
a dosazen byl. (R. 248 v červenci.) 

5. 6. Neyprwněgšj kroky w biskupowánj.

Nový biskup poěal, za tehdegějch na ducha cjrkve útoků.i
s rozpásalostj mravů u svých Airiěanůzápasiti, zvláště pak pohan
ským obyřegům se na odpor stavěl, a nemoha gim přiosadě své nilá—
dného přjměřjdáti, nepřemáwal těch nesnázj, co se mu v cestu kladly.
Tu bylo lichotnjků a žehralů, tu zase odpůrců a vlějch dravců, a
gedni i druzj, kam naměřili, proraziti usilovali; a věrnému pastýři
náleželo sebrali všecka tu opatrnost, která času, mjsta i osob Be
tl'iti umí, a od Krista se schvaluge. (Mat. 10, 16.)

Během prvniho toho dvauletj (t. 248 a 249) církev sice ve
řegného pokoge požívala, poklidu však domácjho a ducha křesťan
ské družnosti tu a onde se nedostávalo, a tudy biskupským staro
stem nemálo hoře přimjšeno bylo. Neyvjce to pocházelo od ůkorů

") Cfr. epistolas : ad Antoniem; ld Cler. et pleb. iu Hiap.; ad Cornel.
de Forton. et Felicia.; Cleri Rom. ad Cypr. etc. etc.

") Z křes't'anakéKarthaginy, gakoito z hlavniho města vtom severo
africkém okoli, bylo gi! v oběhu Sho stoleti obstaráváno další
ltjpenj viry Kristovy, a šířeno gi po těch od toho města odvislých
kragjch; onoř gi! tehdáž, gako giuá hlavni všudy po kresřanstvu
města, primaseké aneb metropoliuké poměry mocněgivyviaovalo.
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. útržek, gel biskupu svému činilo několikero: knězi nebrutrských
' Korthaginč solné. Patero z nich tudjl zradu proti němu nosno
wali, i n lidu ge.: obnuzegjce, gakoby nenálezitč k biskupstwj byl
přišel, gsu tehdáz gente u wjte nováčkem, o volných zbolj po
zemských, gichlto prý se az do toho času nespustil, magitelem. 2*)

Cyprinu, ač mohl těmi, z ohledů njzkých nan nem-aljcjmi
výtrznjky mulnč pohrdali, mjrnčgljch prostředků uzjwnl, aby získal
důwčm gegich, &pokud! možní, strpěnjm . prominutjm obradowal
gich. Oprawdowostj, kterou: při tom zachoval, ze se ho bůti mu
seli, šťastně wypůsobil, : nech tehdegšjch swatého príma od—
hůgoů bez pomsty nenechal, gelikoz prý samo písmo na takowé do
rýwá, a takto ge porůzj: „Gestližeby kdo tu zpum'u se wydal, tak
žeby neposlechl kněze, postaweného tam 1:službě před Hospo
díuem Boltem mým, tedy už umře.“ (Dent. 1.7, 12.) “) Při tak
závažných biblických slonjch kůrul i trestal, nenáviděge zlobu, nů—
widčge však osobu; . nenepumčtliwpříkladu Apoštol., řhaucjhozv)
,.Kdož umdlétoá, abych gd neumdlel? kdož se horlj, abych gd
se nepált'l?“ tjm che w duchu se zmochowul, čim ujce bylo těch
návalu lidské níiruziwosti, gent mrawnost w gebo osadě uphwiti
hrozili.

Že pak dobrá kázeň wůbeo byla mu ochranu nadčge, kotwa
viry a ředitelka cesty Spasitelné: nemohli zůstati lhosteg'nýn po—
zorovatelem, uno! při tehdegljm we krogjch potvorstwj, při necud
nosti přetwáI-ek & představ, city křestanstwa nemile zaehycugjcjch,
též při klamliwích posuhkáoh a hitech satyrickýeh mnoho pljsnč,
nekňznč & neeti naplozeno, a gméno Wei-jejch w potupu : lehkost
bývalo uwedeno.") Rovněž tak ze zkušenosti bylo známo, že teh
degšj diwudeluj .Bermjl-ské (gladiatorslté) hry nesloužily leč ktomu,
aby diwákům duchu mstiwosti : diwého ukrutenstwi wltjpily, :
lásce křesťanské žádného vzniku nedaly. Nad to nade všecko nic
hnusnčgšjho nevynesl wěk tehdegňj nad pantomimy, gen! gaunee
na powčřezaloleny, nestoudnost . mnkau zženilost wyobnzowaly,
. přjkronem náboženstwj nstjraly. (Ep. ad Don-t.) Neyhůře to
n—yhljzelow Karthagině, která! při všech svých nešvarňch s Rj
mem gako o závod bezeti tehdá! geštč neodwykla.

") Pantin. in Vit. S. Cypr. praví, že Cyprian, gotta katechutnenem
na, statek lwůg chudýmrozdal.

26) Cfr. ep. ad Rogatian.
") ll. 'Kor. 11, 29. 28)Tertulliau. de Spectac. c. 9. et 19., kterýž na

to c. 26. dokládá : „Quot document: de hil, qui cum diabolo apud
lpcctuculu communicaudo, : Domino excideruutl“.



20

Není tedy diwu, že při tolikery'ch těch vně i doma nevin—
nosti kladených nástrahách, biskup mi! i s důkladnými spisy wy—
stnnpil, 29) a hned za toho dweuletj, kdež bielmpowati začal, dot
raným nek-stem odpjrnl, i na ty stolice a učiliště mornjbo nahn
ženj, tehdegšj diwndla, neustále žehrnl, a gednnk wčl'jcjm ten slib
na pamět nwodil, gegž na kitu swatém Bohu učinili, gednak i ty
ljbé wnady rozwinownl, pro než by dostogno bylo, aby se wšeckn
mjsta oplzlosli we školu ctnosti proměnila. 30)

Neméně běželo tu o čest & sláwn panenskou? 31), kteréž při
nůwltčwíich swatebnjch a w láznjch weiegných hynnle. Kristu
zasněcené panny kladl swatý otec za nzácněgšj oddjl stádce Kri—
stowa, & za zpnnilé kwětinky cirkwe gebo. Pročež tan dobau
i !( zástupu panen swau řeč šjl'il.. & ze srdce, láskou oteow—
slum přetékngcjho, gich napomjnal, aby, nechngjce peychy &nád—
hernosti, k swénm powolánj stály, e newěrcům nižádné přjlelitosti
nepodnly, by na newinn &stnd panenský dostoupnli, &prwnj zárodky
ctnosti se srdce gin: wyrwnli. -—Řeč tn panny k srdci sobe hra—
ly, & cirkvi : nich zkwčtnla radost a weselj, tak ze se Cyprinn
na blabý účinek tá při nich náprnwy & obnowy odwolnti mohl,
ike: „In quiete serviens disciplinu“ (w čas pokoge zřetel gsern
měl ku lidmi.) Ep. nd Cornel. do Fort. et Feliriss.

Ne! tak ušlechtilým bisknpown pjlvnj kwčtům nehowčlo žá—
dnucj gare. Měli! i ony oknnšeli krutých mrazů a hnutí, na ten
Způsob, gnkýchž i my u uiditelné přjrodě Bozj wjdáme, &bez ga
hýcb ledwa kdy co odkwětalo, aniz odkwčtí.

Oddjl druhý.
Cyprian w ůstnpku _ r. 251.

5. 7. Pronásledowónj za Decin.

Při negednčch pronásledowíunirh w druhém a z pořňtkn třetjho
stoleti wyniknln tisjci swýcb wčřjcjrb brdin & rekyh cjrkew afri

39) Tito gun: De diecip. et babit. vil-g. ; ep. ad Encbrntium, kdež
čteme, že biskup žádné oběti nešetřil, . nežli by byl pfiwolil,
aby herectwj to cničenjm další wznik bralo, raděgi herce bře
sřnna, takowé žiwnosti se držjcjho, pahli by gi nechal . zchndnul,
?. důchodů kostelních „opatřiti kázal.

30) Cfr. Gr. Gtoubug, (Sekty.bet Sidis. Stín. 8. žil). 6. 270. Bím. Inf!—
3') Náranmá láska k čistotě a péče o ni při obogibo pohlowi zasvě

cencich Božích wyswjtá :. listu od Pomponinm de virginibus, kdež



ohh,_gichzto nemalá Mat zs Septim. Severa (1- 220.) pro vim
hrew ewan wyeedila 32). Teď, po třidceti asi letech pokogných,
w nastůwagjcj třetj rok, co Cyprian biskuposel a spolu k me—
tropoliclcýmzávazkům stál, i vůbec dobrý řád stanovil ( gali domstol:
i po biskupstujch weěkerčho Numidicka 33)i Manritanska "):—ted',
Hm gů, nastala gedna z těch krutřgljch deejti (během tří eta let) na.
cjrkew shrnnlých hnul-j. Požadovánj nástupnjlia trdnn wŘjnč, De
cin, aby ktesíané bohům řjlským s poklonau se hljzili , ohlašo—
unie se tndjz (w ledna, 250) a hroznými úpravami. W té lunap—
nosti, a kterou! se to dále, více než kdy gindy, wšecko bylo
ohromcno, tak že to chwjli byli by i spmwcdliwi snadno nad
Kristem zhoršiti se mohli. K těm, hteřj Decin neposlechli, do-e
kročcno multe-ni, gskél poeawad ani známé nebyly. “) W Řjmě
mezi těmi, co salto občtj swé wjry padli, prwnj byl 817. popel
Fabien (-|- 20. ledna 250.)

Hned gala pronásledonánj w Karthaginč ohlášeno bylo, geoi
f—tčměsta (circus) diwým gehotem opět a opět se rozléhaloz „Lwům
Cypríaua! Drawcům ho!“ A Cyprisn, pod gménemsvým biskup
sk)-n dostal rozkaz, aby nechal zbozj ených, a aby co vypovědě
nec z vlasti \ven vytáhl. “)

sw. biskup takto dj: „Panna zasvěcení: nestala se zlopálnici wě
rolomnau manželi, ale Kristu“ (non mariti, sed Christi adnltera est.)

") Mezi těmi byly w Karthaginč svaté Perpetua a Felicitas, mimo ginó
čtyry křesťany, lité zwěři předhozeny. '

*')-Nyněgbjho Algirn. “) Kragin Fczu &Marokko. Cyprian sám pj
ie : Latina fnsa est nostra provincia; habet enimNnmidiam ct Man
ritaninm libi cohaerentes. Ep. ad Cornel. do Polyc. Hadr.

“) S kantenowánim počjnalo se mučení a uvedeni do mučjrny. Na to
tělo wyznawačh swiráno kládami, na lkřipco natahováno, žele
znými udicemi trhbno, neb uzlowatými bičíky lnrskhno. Tn ginýln
boků upalováno, zubů wytlankáno, gazykh wyfozowbno. Geltč
ginýtn wlocll sudů řetězy sešněrowáno, tváří a oči bodáno, ru
kan inohau hřeby probigeno, a rozpálených plechů na hrdla
hladeno. Mezi tím liktoři ženám panta důwagi, prsy uřezngj, ústa
pěstmi tepan, co na žzawé nhli kladen, v horké lázni opafngi,
neb dravým Šeli-im metagj. — Z toho, gckoby předsíni mnk, gef
dni když napolo mrtwj vyvázli, hladem, žiznj a starostmi tma
vých žaláři: do smrti gsan utrápeni; anebo wlekan ge na hra
nice, pekau na roltě, wrhan do vápenic, a ge žernowem na hrdlo
zawčleným do moře potápěgi. Zkrátka by to Šlo katanhm, kdyby
kdo neokaulel těch rozličných, z dílny pekla wynošených nástro
gh, a přimo mečem byl stat, anebo kdyby mu skrze hrdlo dýka
byla prohnána.

'") Cír. epistolas 15, 55, 69. ed. Pamcl.



Zdálo! se, že té doby acychc na zablazenj biskupů od De
oia bylo zaměřeno. Cypriana, bývalého slawného řečnjka, pohané
giž ueobdiwowali, ale nenáwiděli. Sw. biskup, coby tu powinnost
kázala, zdrawě uwážil, a o ústupu přemýšlel, proto, žeby, goa
na ořjch, diwé pronásledowce byl na sebe wyzýwal, a cjrkwe
africké, gimz potí-oben byl, osiřelé zanechal. Tedy hned w lednu,
250 sněkolika gahny a knězjmi tagně ušel, a kryl se, alby zgi
stého uluženj Punč, gehoz pokynutjm řjditi se uwyknul 3"), ho
dným byl nalezen, palmu “itěznau uolmátiti: což se mu také v
třetjm z těch pronásledowítnj, gehol byl dožil, šťastně podařilo.

I ledwa by se bylo stalo, aby, i při neuschráněni-se muže
swatébo, ojrkew s tak blahými (Winky se potkala, k gabýchz do
cjlenj wšemaudrost Páně, i w těch krwnwýcb dnech, geg wywo
lila, a co nástroge swého pouzila. Sotwa by bylo ze wzácného
péra gebo tolik krásných psanj wyšlo, w nichz usiluge, aby
negapné duše, mezi duclionenstwem a laictwem w Karlbagině, wzhů—
ru se wzchopily, w poblauzenj sněm cele se oprawily, anebo bra
třj swých z odpadu wycbwůtily. Onř z místa, kde se tagil, swaté
kázně i při duchownjoh se ugjinal, twrdošignost, kde se koli Wstádci
gebo wyskytla, swjral i shýbal; padljkům způsob, gakby se s cjrkwj
nsmjřili, wykůzal, rozwolněné úwazy prawého při wyznawařicb
řádu npewňowal, a aby se we swýcb usnešenjch neunáhlil, na
čem se usnesl, t_o stolici Řjmské 39) k posauzenj předkládal,
a duchowenstwa Bimského odpouědi k welikémn proSpěchn ne—
skromnýcb poenitentů afrických použjwal. Ta primasská. wýsost,
na které se nalezal, pamatowala gag na wznešený úkol gebo i na
těžké někdy před Bohem odponjdúnj.

We mnoha psanjch sti—jdali se Cyprian a gebo duchowen—
stwo i laictwo. Wše se tu godnalo o maudré řízeni cjrkwe Kar
tbaginské, a málo z oněch časů došlo nás listů, 17nichž by ta—
kowá opatrnost a láska otcowská se pronášela, a takowý wzlet
cjrkewnjho duc-ha se obgewowal, gako w těchto. __ __ _

Mezi kollegami, w nichž Cyprian zwlášlnj důvěru kladl, byli
Kaldonius, Herkulan, Numidílc a Bogatían, střjdnjci (vicarii)
gebo; s nimiž on, ačkoli ted' wzdálen, swau silu tak Spogo
wal, aby nizádné straně nezamdalo se pl'jl'illy ke stjžnostem, a
duchu změkřilému nikde průchodu se nedopauštčlo. S rokem

") Tak napoň w úcbraně swé osprawedliiuge sám aebe ep. 10. et 49.
ed. Pam. A Pontius to gebo ndálenj wymlauwá, . dj: „Bene, be
ne, tune, et vete spiritualitu contigit, quod vir tam necesaarius,
tam mnltis et tam bonis rebus a martyrii consummatioua dilatus
est.“ (L. cit.) -—— 33) Ep. ad presb. Rom. 14. ed. Wirceb.



250. a 251.. octnul se sw. biskup w naprosto nim-ých, a nad po
myšlenj důležitčgšjch poměrňch: mage to před sebou gednak l'a
du slawnýcb mučedlnjků a wyznawačů, gednak nalézage se ob
stupowaným hegny odpadljků, gednak wnemilém stoge zápasu
:: kněžským wůličkowňnjm a nerozwňžným mučedlnictwem, gešto
k usmjl-enj padlých s Bohem a s cjrksj dřjwe, než by to ztwrdil
biskup, přikrořowati se neostýebalo. ")

Leč při tom při wšem Cyprianowu na nesnáze swé tanženj,
a na tu prozwolnost mnoha ducbosnjků swých žebránj, musjme
se nad rychlými, z moci biskupské tinčnými pokroky gebo uzá
sali, pakli gen poněkud od nynčgška w onu dawnowěkost my—
slj swau přenesli se dovedeme. Aroi't' při tom zapomenouti se ne
má, ze ducbowenstwo geho w Karlbngině u wětšjm počtu, 5 bi
skupem swým chwalne borlilo, ze i n nebytj gebo w městě snjm
krásně souhlasilo. '0) A však při tom aupadku, kterým se nazna
rugj časové tebdegšj, musela! býti tasena neobyeegná zbran —
zbraň ze zbrognice Boli wzatt't, . tasená nd muže, důwěrau kBo—
hu rozujcenébo, o skálu cirkwe opřeného, a tu swatau radost ta
giti nemobancjbo, při které wrstewnjků čili sauwěkých gebo na tisjce
ta vznešená idea křesíanstwj zachytla, a s takowým hrdinou, gakým
byl Cyprian, sgednotila. A odtud wyskytli se w Karthagině ti reko
wé, gesto w té krwawé době, al! 5 odwáženjm-se žiwotů swýcb, do
žalářů sstupowali, zde wyznawarům srdce dodáwali, lněné krmili,
nahotu gogicb odjwali, a wůbeo wšeliké potřeby gim obstaráwali. “)
Ti pak, gešto knězi byli, a do wězenj za muredlnictwo ewatau občt
konali chodili, po gednom toliko gabnu s sebou brali, a i při tom ča—
stěg—igedni sdruhými opatmč se střjdali "): a to vše z wůlo Cy—
prianowy pewné, i (kde se týkalo bňgenj práw Božjcb) neuchylné.

") Nemenšj práce ho to stálo, ono při kněžstwu . mučedlnictwu wŘi
mě powstalé nedorozumění vyvrátiti, : gakýcb by on ohledů byl
tehdáž od své biskupské stolice sa oddálil. Wiz Ep. cler. Rom
ad cler. Carthag. 2. ed. Wire.

“) Wygmauceasi 4 neb 5 kněží, genž ze závisti na svého biskupa
nesnažili.

“) Odtad šla ts statečnost viry, gižto byla ožíwena mluva Mappnliků,
Mamimů, Numidiků, Cclerim'i, . g. před soudem stogicich, trýzně
se nebogicjch, a s nedočkavostí, gií-li řada na nich, se obljžegjcich
— gen proto se obljžegjcjch , aby skrze smrt mnčedlnickan
s Kristem niž giž spogeni býti mohli. 1 bylo? ginu radostno, po
týknti ne, a wjtčziti w tom, gegž kladli za svrchOwanébo wéwo
du svého a za dokonstele wíry, gen! dle vyřčeni Cypriauowa
(3. lib. Test. 10) gest „homo et Deus, ex utroque genere coneretus.“

“) Ep. 4. od presb. et diacon: „Consulite..ut prosloyteri quoque, (lili
illic (t. g. w žalářjcb) apud confessores offerunt, singuli cum singu
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5. 8. Staw křeslanstwa wzalélw po třjdách.

Staw křesťanstwa w Africe pořád byl smutněgšj. S měsjcem
dubnem r. 250 nnsmýkímn ho do wězenj &zgjmáno tolik, že do
budou- wel'egných směstnnti se nemohlo. Tudy byly celé zástupy uwě—
zučuých, aby se giným uproslranilo, : wlasti swé zwypouj—
dány. Negedněm : těch, co se po lesjch & pnuštěch rozschowáwali,
tu & onde s diwokými přírody mocnostmi twrdč zápasili se dostalo.

Kwět křesřnnstwa chřadnnl w okowách. Z toho powstnli pak
mnozj krwoswědkowé afriřtj. Skrze psnuj Cyprinnown aspoň glué
na některých se dozwjdáme, geko: Aurelia, Cclerina, Donata,
Lucia, Mappalílsa, Celer-iny, Ilereny a giných, gešto krew
swnn cedili ne pro sláwn politického swobodenstwj, nobrž pro tu
neydrazšj & neyswětěgšj záležitost, pro wjru Kristown, & swobodn
Wlastnjho swědonij. Cyprinn plesnl radostně nad wjtězstwjm gegich.

'fnkowým, genž byli w mrnwjeh newljdnj, trpcj & zlotřilj,
gelikož před Bohem docela nehoduými se nalezali, státi se mučedl
njky, ani dáno nebylo okusili protiwenstwj. Negedni sice chwalně
naprnwowati se pořjnali , awšak 7.chwalného předsewzetj nechwel
ně Wypndli. Zdi-li! se sami u sebe potýkali se giž se Iwy & ty—
gry; nez chatrným řerwem se to domnělé rekowsle při nich
zwrátilo, gnk brzo krntěgi k nim bylo dokrořjno. “) [ Spustiwše
se cest Páně, gnk k záhubě swé, tak ku pohoršenj brali-j suých,
Krista zapřeli. “). Byltě to neyuebezpeřnčgšj kročeg, ku které
muž Plowčk mohl swoden býti. “)

Leč biskupským starostem tolik hoře odgined přičiněno neby—
Io, gcko od tak lmzwnných libellatíků, t. g. od oněch nesmělých

lis diaconis per vices alta-nem.“ Welelař to opatrnost, aby du—
chowenstwo u pohanů vpodezřeni nepadlo.

") Odpadlrowé tito tu pod glue-em sarrificati (občtowatelě), tu pod
gménem thurificuti (knditclč) Známí genu. —Zapi'enj Krista, auplný
to odpad, &kiidowstwj nebo k pohanstwi náwrat, nemohlř cjrkwi
než neywýš w oškliwosti býti. _

") Stáwaloř ae to buď giž při prwnim, bud' teprw při druhém stu—
pni následowáni; nebo že při obogitn stupni mučeni nčgnký
rozdil byl, swčdčj Super-ius. biskup gednoho afrického města,
a Cyprian sám o lektoru Aureliowi twrdj, že wyznawač ten, při
gednom i druhém stupni muky, “ wíře aetrwal. (Cfr. ep. ad For
tunat. et aLi ep. ad cler. et pleb. de Celer-.)

") [ maličké djtky do kapitolium se přinášely, agelikož tamzrnko ka
didla na uhlí metaly, připrawily se (dj Cypr. |. de lap8is) o
milost, na křtu swatém přigatau.
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křesťanů, geěto před sta'ttnjmi úřady bud' osobně, bud' prostředkem
svých přátel weřegně pronesli, že gim toho wjra zahaguge, aby
na poklonu s kadidlem, na ublj wmetaným, nebo s ginau obetj
k řjšským se zbljžili bohům. Někteřj tedy, a to byli bohatšj, od
uplacených soudců dali sobě úpisů (libelli) zbotowili, anebo
gméno swé w registrách zaznamenali, gako by Krista byli zapře
li, a tudy rozkazu Deciowa uposlecllli, ač gsau ginak s modlňř
skými popy a obětmi gegicb nikdy se nepřiznili. Tak gsauee
pjsemně krytí, a před dalšj, lidu Kristowu zahrozenau trýznj zce
la ohražení, od sauwěky'cb spisowalelů &přjhanau libellatici wů
bec nazýwáni byli; — křestané to ljcoměrnj, wšim prawem tre
stu hodni, anf swaté prandy kanpenau lžj uráželi a tu twňrnost
sobě děti se nehrozili, gakoby Synu Božímu che nenáleželi, aneb
se ho byli zgewně odčetli & odepsali.

Tutě byla shledána prawdiwost onobo powěděnj, že i ukru
tnjci gsau Božj wěgeřka k wyřištěnj humna cjrkwe; k čemuž
za poklidnýcb časů, genž byli i Afriku ukoneyšili, & zvláště pod
Filipowým panowánjm, nelnrubě přikročošwáno; aSpoň mnoho kan
kole a plew !! dobrém zrnu nechňwáno; anebo, af wlastněgi dim,
při úkolu Páně mnoho rukau do lůna kladeno, a tudy wznikagjcj
změkřilosti nadržonáno. Při gakési domnělé beZpeěilosti, gakoby
wšickni wicbrowé nad blawami gich giž byli přešli, muozj po—
dobali se Jonášovi, který se ze swého břeřtanu radowal radostj
welikau. “*

Teďpodobu plew &kankóle na sobě neslo mnohoprostopášnjků,
odhůgců, lidodřjčů, opilců, manželů wěrolomnýcb, křiwopřjsežnjků,
nenáwislnjků, sebe zapomenulých duebownjků a g. Těmito, w bau—
fy se zbjra_ajcjmi wýtržnjky bylo wůbec mnoho slzj sw. biskupu
wynuceno. Gednak owšem bylot to gako brauj wysšj průby, zdaž při
tom swém lmři biskup dosti učinj swým povinnostem. A odtud,
krom giných borlenj důkazů, onen krasný Spis Cyprianůw „de lap
sis,“ w němž slzj nad těmi, kdož darů Božjch užjwali ku pýěe :
zpauře, a tjm se proti swému Dobrodinci zpjnnli; z nedůwěry i
sama ta swogata mezi sebau zrádců mjti ne bez přjčiny se do
mnjwala. !( wýstraZe připomjná hrozný konec žiwota, gegž od—
padlri uzali.

Wyznawařowé ti, kteřj, z nedostatku pro ně žalařů, wy
lmanstwjm byli pokutowani, nezřjdka dřjwe, než poklid cjrlmi
nastal, wraceli se domu; ale wraoeli se gen k wělšjmu ostuzowani
gména křesřanského, bez úřadnjbo powolenj, a tudy hanby i hr
dla se opowážiwše, napotom gako prowinilci za swé brali, a by?

'") Jonáš, 4, 6.
4



is trestem se byli minuli, předce mrawný charakter gegioh nižň
dnau přjgcmnau nedýcbal wůnj. A snad by i sobě i spoleěnosti
lépe byli posloužili, kdyby po pauětěeh rozprchlými a skrytými
byli zůstali. ")

Na lid takowýto ostře narážj sw. biskup, i welj mu skrau
šeně, klidně a mrawně se ohowali, aby gegich winau druzj k au—
boně nepřicházeli. Negednau též to nelibě nesl, že některé nedočka
wé owčitky gebo samy muěitelům swým do rukou lezly, a tak opo
wňžnč na Pana zpoléhagjce, žiwot swůg w šane sázely, a gen po—
tupu a wymazánj z diplych “) mněedlnickýeh sobě působily.

Ginj zase, piwé nežli w tom lépe byli peuřeni, newřasně ža—
lostili, gakoby gim to na ugmu bylo, že, prímě gen gako něgaké,
se wšeoh stran w ohni opálené hlawně, wyswobozenj došli, a záro
weň smilenei swými w tom protiwenstwj palmy mučedlnické ne—
uchwátili. I nebyloí snadno, gichk tomu přinésti, aby, složico blud
swůg '9), swětlu prawdy oči otewřeli, a hřjěného dotjrímj-se k mu:
ředlnieké koruně nechali.

5. 9. Řád mjřeni odpadljků s cjrkwj.

Mnohonásobný byl tedy způsob odpadenj od wjry (5. B.). Když
odpadloi kázni kagicné, w ejrkwi obvyklé, weřegně se oddáwali,
stáwalot při tom gistýoh zásad, na gednánj npoštolowu"0) založených,
z giehžto upotřebenj w předležjojm přjpadu šlo toto troge: žl.. Wy—
obeowňni z ojrkwe. 2. Kázeň, gižto poenitent podnikali měl. 3. Při
getj ho zase w spolek cjrkewnj.

Že ti, od nichžto z hrozné drzosti i ojrkew i zbožj gegj
znewáženy byly, zase přigati býti mobau, tof gest owšem milost,
gižto cjikew při nikom gewiti nepřestawa, kteráž ale po zdlauže—
něgšjm a krutšjm na průby bianj se udělili může, totiz po tužějm
owičenj, nežli gest ono, které katechumen podnikali musel, když
poney_prwdo ejikwe přigat býti žádal. Gestliže padljk se k Bohu
a k cirkwi zase neobrátil, piázden zůstáwal wšebo snj spolku.

") Cfr. ep. ad Rogation. presb. Gini, tan dobau wybidnuti bywšo na
paušt, o samotě byt sobě oblíbili; n. p. Pawel wEšyptě, půWod
:: mistr poustevníků, gehož památku cirkew 15. ledna slavi.

"') Dipfycha slanly registra prawowě'rných kře—stanů,zwláštč swatých
biskupů a w rjrkwi mučedlnjků, genž při službách Božích titá
na byla.

") Ktě'm a takowSm cirkew ozýwala se takto: Hanebné gest, sebe
za křestana pronásledowačům udati gen proto, aby, kdo tak uči
nil, na smrt byl wlečen. Cfr. Act. M. M. Theod. Ruinart. de
Flaviano.

50) !. Kor. 5, 5.



Ti, kdož gsau samovolně křesianslem o zem dali (apostatao),
&pak při prociluulj swědomj řádu cjrkewnjmu se podwolili 5') : ti snu
žně o kngionau kázeň prosili, :) prwé k tomu za hodny uznaní býti
museli. Ze skraušeného Zpowjdánj gegich, anoř při zgewných hij—
šnjcjch 52) weřeguě djli se muselo, bylo zawjráno na gich hodnost
ku kázni kagicné a dúlo se na wenčj chrámu, kdež odpadlci
slzawě úpčli, & o pi'jmluwu okolo gdaucjch prosili. Tu po mnohá.
léta odronj a zbědowanj, přigawše popel & žinj, chodjce hosi a po—
sljce se, dny swé tráwili. A kdyz nrlece audy swé, i her, kwasů
a wšelikého weselj se zdalowali, a ljtoslj wadli a takřka schli; kdyz
opělowanými prosbami lo sobě zaslaužili a dochazeli wyslyšenj.' lu
leprwa prigjmali pokanj wzkládánjn rukau biskupských, a tudy ke
společenstuj s kalechumeny se dostáwali. Polom geště s těmito po
třech stupnech; audilio, prostralio &consislemia ") bráti se museli,
prwé než ku práwům křesťana opět dostihli, tak abyl' 1 euchari—
stie auřaslni byli. Těžká toliko a nebezpečenstwjm smrti hrozjcj
nemoc dnwala biskupům pohnulku, by toto kagjci cwičeuj,wwzhle
dem wyměřené doby, zkrátili, anebo, byl-li duch kugicnosli gegich
nůbec znamý, s cjrkwj neprodleně ge usmjí—ili.Ostatně čas, gag!
odpadljoi při skraušeném pokánj wydrleli museli, wůbec nad lřjle
lau dobu prodloužen býwal. (Cfr cp. ad Fortunat. et al. colleg.)

Ginů odpadlců “jde, tak zwaných libellaliků, za méně win
nan vůbec se powažowala; aspoň vina gegich s gakýmsi pohorše—
njm zgewného odpadlctwj sloučena nebyla. Bylo-li ledy kdy po

„;) Byloř cho těch odpadlců, genž ani na tohleděti nechtěli, kam za
bředli; a bud ode wšj naděge pustiwše, aneb wydawše w lehko—
wážnost sebe samy, co neznabozi hynuli. Tě'm takovým, aut w po
slednjlu taženj ležjce, teprwa do luna cirkve wrci se žádali, ona,
dle sněmowných usnešenj, darů swých odpjrala, kladanc za to, že
kdokoli za zdrawého smyslu na usmjřenj se s Bohem nikdy nepo
myslil, teď, gsa auzkostj smrti donucen, swatého přigjminj hoden ne
ni. Ep. ad Autonian.

52) Gii dřiwe kladli se cizoložnjci, wražedlujci, růhači a gini za hři
šnjky zgewné, gegichžto winu, byla-li s weřegným pohoršenjm
spogena, cirkew we zpowědi weřegné wyznanau & dřjwe nežby
ge rozhřešila, weřegně a řádem zde naznačeným přjsně wykňra
nau mjti chtěla. A gestliže sv. biskup na takowé hfjchy bige
slowy těmito: „Non posse in ecclesia remitti ei, qui in Deum
deliquerit“ (8. lib. Testim. 28.): tedy se to má rozuměti o hřjšiCh
zrowna proti Bohu spáchaných a nižádným dosawáde pokánjlu
neshlazenýcll, těm neodpustitedlných, kdož w žiwotč nekagicjm
dokonre zůmysla selrwagj. Cfr Praelec. Theol. Joan. Pcrrone,
S. J. Vol. 6. cd. Lovan. 1841. pag. 480. seq

53) Wiz wyswčtlenj těch slow při konci této knihy.
*
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třebi sebroti wšecku opatrnost o biskupskou w okresu prostran—
něgšjm rozwinowati moudrost: požadowolo se toho dog—istono té
cestě, kterouž se těchto winnjků s Bohem o s cirkui gebo usmjře
ni docjliti mělo. Těchto, nad ony z prwněgšj třjdy odpadljky
(t. sacriflkáty), bylaf k odpadu wábila ta bljzká přjležitost, aby,
nplotjce zištných soudců, mezi pohany wzhledem swé ujry žádných
nesnázj che se obáwati nemuseli. Při tomto z břemeno se wykon
penj přidalo! wáhy skutku gegich práwě to okoliřnost, že u wey—
kupu tom podotknuto stálo, gokoby modlám pohanským byli oběto—
woli a pro ně se prohlásili. A při té samé okolnosti zdálo se Cy—
prianowi s pomyšlenou býti, aby Iibellotiky mjsil se sokrifikaty, mno—
hem zawinilegšjmi, a aby gedněchi druhých stegnon klotbau obtjžil.
[ pronesli swé osobliwé zdánj o té wěci we psonj ad Antonianum,
fka: „Gestli tu walný rozdjl i mezi gednělni o druhými sokrilikáty:
goktě tedy nelaskowé o trpké tokowéto zocházenj s libellotiky, ti
to-li napořád s oněmi se směšugi? Wždyř libellotik zřegmě wtato
slowa so wygádřuge: Go gsem zprwu ějtáwol o z wýklodu bisku—
powa seznal, že se sluhowi Božjmn nepowoluge, ani modlom oběto
woti ani ku podobiznám s poklonau se zbljžiti. Tedy pro uwaro—
wánj wěcj nedowolených, ani se mi k wýknpnému oupisn přjleži
tost namjtla, bez njžto bych ho nebyl přigol. do out-adu lec sám gsem
šel, leě po giném, který tam šel, uzkázoti gsem dal, že křesían
gsem, že obětowati a 'ábelským oltářům se zbljžiti na wůli nemám,
i že pro ohrazenj-se před kteroukoli wěcj nedowolenau něco no bo—
towosti hladu.“

„Nu tedy takowým oupisem (libellus) pokálený, dostane-Ii
od nás zatjm napomenutj o pouřenj, žeby ani to byl činiti neměl,
& že, ač prawice gebo čistá gest, oě ústo gebo té smrtne' o hnu—
sné krmě obětnj neokusily, předce swědomj swé poškwrnil: tn dá
wá se na ten náš wýklod do pláče, nařjká, předstowuge sobě ži—
wě ten swůg wýstupek, n třebas že ne tak hříšnou swéwolj, gako
bludem byl zklamán, zařjká't' se předce, že ostatně lm wšemu wo—
len o holow gest.“

„Gestliže bychom tedy těch, při nenecitném swědomj k dů—
wěře přjřiuu nalezogjrjcb kagicniků odpudili, wpletliby se z ní:
wodu ďábla se swými, posud odnikad nepokolenými ženami a
dětmi, bud' w haeresj, neb w schisma něgaké. Nám pok nastaloby
w den soudný těžké odpowidánj, že gsme tu roněnau owci nezho—
gili, a pro gednu nakaženau mnoho zdrawýcb ztratili; že gsme
dle přjklodu Pána našeho, který, aby gednu ztracenou o chorou na
swýcb ramenou zpět přinesl, deuadesáte dewět zanechal, zblauze
ných negen nehledali, ale i wrocegjcjcb-se pryč odstrčili, a “k



psům a wlkům, falešným to prorokům, stádce Kristovo neustále
rozptylugjcjm a trhagjcjm, průchod prodělali; ono že gsme ty, co
gich koli lítá bouře nepohubila, trpkostj o newljdnostj swou po—
hubili.“-

Nelnyltěsautrpný duch našeho biskupa, giž podlé úsudku zdra
wěho rozumu, bez mocných důwodů, zamýšlege tu proudu, že li—
bellatici w širším toliko smyslu za modlosluhy kladení býti magi;
"akož nepřestawal ten při nich, wzhledem určenj pokanj, co do
:tupňů, stanowený rozdjl progeWowati se skrze wýroky cjrkewnjch
sněmů, w 3tjm stoleti držaných o duchem Cyprionowu podobným
libě obžiwowoných.5)

5. '10. Listy na poručenau, a nadužjwánj gich.

Gil dřjwe, gokož se o tom Tenullian (+ 220) zmiňuge “),
wčděla cjrkew, že, gako tu bylo dwé hlownjch postupňů Willy,
tak také že gsau dwa rozdíly zásluhy křesťanské, z njžto se, co
do časných, na odpadlíky wložených pokut, gokási blahá kořist
wyvmditi může. „Máme za to“ dj Cyprian "), „že zásluhy krwo
swědků u soudce přemnoho plotj, onšak teprwa w den soudný, až
na konec tohoto wěku i swěta před soudem Kristowým lid gebo
státi bude.“ —-Tokowá mnohoplotná kořist se také skuteřně wy
wozowalo, kolikrátkoli úsudek samého biskupa w to wkrot-il —
úsudek to, na kterýž, měl-li se brzy sblahým ůřinkem potkali, řá—
dná. přjmluwa prowých w cjrkwi wyzuowočů neb mučedlnjků Wplyw
swůg gewiti musjwolo. Obsah takowěto na toho biskupa, kterého
se týkalo, ze žolářů odesílané mučedlnicke' přjmluwy nebýwol gi

5') Rowněž bylo roleznáwáno (w této, gakož i \? prwní třídě odpa
dlců) wzltledem winy :: pokuty, protože při oné nezřídka býwagí
buď ztižowaCí bud' zmenšowaej okolnosti. Tak Cyprian při
pouští, že by sodpodlíketn kusmíru přiSpíšiti slušelo, gestli by
on .sduchem kagícjln na wrozenau křehkost lidskou okozowoti ::
o uleweuí trestů církewních takto ůpčti mohl: „Gář arci (w mu
čírnčl statně bogowati utnínil, a přísahy swé pamětliw gso, pan
cíř wíry oblékl gsem. A wšok, když onoho zkamenělého soudce
nowá pepadala wzteklost, o mne giž uteyraného katoné tu na
ostré dndky brali, tu kygmi stlaukoli, tu skřipceln napjnali, tu
kleštěmi trholi, tu ohněm upalowoli: tuř tělo moge, strhši se mne,
zhola od boge pnstilo, a nebyl to duch můg, genž odpadnul,
ale gen tělo mě.“

“) Ad Mortyres n. !: „Pax vestra bellum est illi (diobolo). Quom
pocem quidam in ecclesia non hobeutes, & martyribus in carcere
exorare ConsueVerunt-“

“') Lib. de lapsis.
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ný, leč ta žádost, aby těm, na zwláštnj ceduli schváleným, k swé
povinnosti skraušeně stogjcjm poenitentům mocj swátostných kljčů
dwél'e do cjrkwe Opět otewi'el, a tak ge s nj usmjřil; odkudž se
takou-6 mučedlnické neb wyznanačské zadánj o usmíření odpadlj
ků s cjrkwj a o brzké docjlenj ho, wůbec líbellus pacis (cedule na
odporučenau) nazýwalo.

Nenjf nepodobné, že ti, genž wcjrkwi mučedlníkowě nebo
krwoswčdci (martyres) nazýváni byli, zásluhou swau znamenitě
wynikali, gakožto hrdinowé, gešlo pro wyznánj wjry mučidel ukrut
nických Wplné mjře okanšeli, tak že při nich i na smrt a žiwot
dorýwáno, aneb gich w žalářjch co neypi'jki'egi držňno.

Wyzmawačowe' (Confessores) 57) byli křcsfané, w prawěm
řádu cjrkwe rown'e wytrwalj, gen že se gim předce, byl i pro
statečné swé wjry wyznánj mnoho trpkostj a ztrátu statků swých
byli podnikli, trpřegůj kalich přigmauti nedostalo. W užšjm smyslu
nenj tedy každý wyznawač wždy skutečným mnčedlnjkem, ale kaž
dý mučedlnjk gest také wyznawačem.

Giž pak wzhledem této dwogj třjdy reků, a giné dwogj zba—
bělců, při lidech křesťanských, kladlo se wždy za nadbytek tam,
co tuto schodkem bylo. Aniž bylo při tom nadbytku zásluh mučedlni—
ctwa i wyznawařstwa pochybnosti, žeby odpadljkům skrze zásluž—
nost |||-din křesťanských přiSpěti se i mohlo imělo. Awšak naděge
žádoucjho přispěnj wznikala gim gen pod wýminkau skutečného
obgewenj swé kagicnosli wůbec, a wykázánj-se od mnředlnjků
daným sobě listem na odporučenau (libelli pacis), gakowéhož
listn gednotliwým, s njn: bljže Spogeným osobám wyhotowiti, mu
čedlnictwo druhého giž stolelj opráwněno bylo. Byli to zagisté
od wšelikých okolnosti neodwislý ten ohled, gegž biskupowé bra—
li, aby se toliko těm, k předpisu cjrkwe horliwě stogjcjm, zwláště
od muředlnictwa nebo wyznawařstwa Sprawedliwě odporauřeným
odpadlcům naklonili, a tu na ně wloženan tuhau kázeň, wzhle—
dem gj wyměřeué lhůty, poněkud zmjrnili a zkrátili. “) Tako
wých poenitentů zkoušeli směliř i knězi sami; na wýpadek tako
wéto zkoušky, w gakéby mj'ře sblahým se měla potkali účin—
kem, wýrok wynesti, wýhradně biskupstwn přináleželo, tak že gen
mocj geho odpustky se ndělowaly. 59)

Naleželoř to ktěm, s aupadky se potkáwagjcjm časům, že ten

57) Gméno to podrželi tito i onino, byti hned následkem mučeni duši byli
newypustili, a drahně let geštč w cirkwi byli přečkali. Pakli někteří
u prostřed muk skonali, slanli lnnčedlujci korunownnj (coronati).

se) Dionys. Alex. ep. ad Domit. ap. Euseb. H. E. !. Vl. c. 84.
59) Kteréž plnomocnč :: neplnomocač slanly.



31

takowý, na laskawosli církwe spoříwagjcj obyčeg uchopen byl
gnko příležitost khmbému nadužjwállj. Gak se zdá, připlichtilo
se neydl-jwe wKarthagině a w okolních osadách k práwu tomu,
hotowiti listy na odpornčenau, mnoho nerudného, předsudněho ::
powěrného. Gednak se odpadlci dowem hrnuli do žalál-ů, a odtud
odpornřenj sobě napsané nesance, drzně a kwapně bažili po du—
chownjm smjru w cjrkwí; gednak byli přjliš Iehkowážnj mnozj
odporauřegjcj mučedlujri a wyznawaři; gednak někteří z kněž—
stwa, w nebytn w městě biskupa gcgioh, nad kněžskou zapomí
nali se wjrau: a tudy powstalo nezkaumíunj stawu, způsobu a po—
wahy při oněch pokánjcjoh (poenitentjchh tudy -se zbůhdarma od
padlíkům dwořj cjrkwe otwjralo; tudy na hroznou ugmu kázně
cjrkewnj, slepé nagedněch nsmiřowíní a rozhřešnwání. 50)

Cyprian, : nadřeřených pijčin dosawáde vzdálený, z austnpn
swého geštč tak rozsažně sílu swan nerozniuowal, gako při této
z mnoha stran se wnljcj pohromě, gižto bralo cjrkewuí kázeň té—
měř mezi wšemi třídami lidu 19 osadě Karthaginské. [ wyléwéř
takměř duši swau, žalostě nad tjm zlým obyčegem, &řka: 51)„Dn
ohn ewangelimu & zákonu Božjmn Zpřjma naproti, osnadňngj ne—
gedni odnážliwci nesmyslnjkům to s cjrkwj obecenstwj. Marnýř
to gistč a lichý mjr; mjrtě to. nebezPeřný podáwagjcjm, ne
prospěšný beranojm geg. Oniř nehledagí ani zdravej w umění tr
pěliwosti, ani léku w zadostičiněnj. Zalost nad hříchy gest tatam,
& nepamčt zlopášnosti mář swůg neynezbednčgšj průchod. Tu
zranění umíragjcic-h pokrýwáno, tu lmulj mornjch, genž hluboko
zakořenatěly, beze wšeho gioh drážděnj necháno a ztrpjno....62)
Ti, dřjwe než se hříchů dokáli, dříve než swčdomj swé skrz obět
a skrze ruku kněžskou očistili, dřjwe než se s uraženým a po
mstou hrozícím Pánem nsmjřili, sahagj, co násilnjci, na tělo akrew
gebo, a práwě tak rukama i ústy swými na Pána hřjšněgi se
potrhngj, než prwé, když gsau geg zapřeli. Kladnu též za obe—
censtwj s cjrkwí to, co! tamti někteří šalebně gim tlachagj. Za
tím gestiř tn brogenj proti cjrkwi, ne pak s ní obecenstwj; a kdo
se od evangelium loučí, tenř s cjrkwí se negednotjf“

50) „Po wůli nechuti fo, což záhubě duše napomáhá, gcstit' tolik, co kla
mati; a pndlika tak na nohy postnwiti, gcstit', při nowé urážcc Božj
goště hlanb do propasti geg strhnnutil' Ep. od M. M. et Conf. —
Slowa ta zasluhugí uvážení “ těch katolických kněží & zpowědní
ků, genž moci klíčů sobě awčřených užíwagí gen k rozwazowá
ní, ne wšak i ke awazowňnj, gen Il odpouštění, na vlak i, na delší
čas zkoušky, k zadržení gich.

") Lib. de. lepsie.
") W podobný smysl naráží ginde (ep. ad cler. de qnibusd. pruh.) na
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„Takováto powlownost nedává smjrn, ale přerušuge ho; ne
dal-jf obecenstujm s cjrkwj, nohrž i té spáse w cestu se klade.
Onař gest drnhé gakési pronásledowůnj a pokaušenj: neho't' tudy
chytrý nepřjtel s tagným plenřnjm žene se na odpadljky, aby gich
powálřil a gim len kngjcj přetrhl nářek: aby se bolest ukladla,
zlosynstnj z paměti uymizelo; aby srdečné wzdechy se Spotiska
ly, oři od slzj osehly, a aby dlnuhé i úplně pokání těžce ura—
ženěho Pána nensmjřilo.“

„Tam raněný padljk pohrážj nepadljkům i wěrným wyzna
wařům, a swatokrítdeem gsa, na knězj se potrháwá, ze do neči
stých ruknu tělo Páně hned nepřigjmá, že do úst prozlnlclýeh krev
Páně k pitj nedostáwá. . . Giž tedy, 6 šjlenře! ty ses nad mjru
smyslem pominnl! Ty se wztělu'nš proti tomu, genž pomstu bož
skan od tebe snažně odwracj. Ty pohrožugeš tomu swémn u mi—
losti Božj za tebe orodownjkn, tomu, genž ránu twau čige, kle
ran sám neřigeš, genž slzy. kterých ty snad neronjš, sám za tebe
ronj. Až posud winy na winy množjš, a geštos neudobřitelný
k přednostům w cjrkwi a kněžjm Páně, medle, s Bohem-li se udo
hI-iti hodině?“ ——

Takhle powstalytjm nadužjwímjm wčei, samé sehau newin
ně & slušné, při řádu kagjcjm zmatkowé, a w lidu rozkyselenj
zrůstalo den ode dne tak, že až otewřené wálky bylo se co obáwa
ti. 63) Padljci neskraušenj, gakohy skraušenj, duchownjci sebe
zapomenulj, gakoby nezapomenulj, wyznawaři nesandnj gakoby
saudnj, onde a onde z dobrého wyráželi řádu, a magjee swé ohle

některé duchownjky, a wece: „Ti nepamčtliwi přj's'tjPáně, nepa
mětliwi biskupa, přednosty swého (což se za předků nikdy ne
dálo) bud' co bud', wše sobě oswogugi. Ti zgewné nelásce wy—
stawugi blažené mučedlnictwo, spory snowagire mezi slavnými
sluhy Božjmi n knězem Božjm (t. biskupem). Ti kněží, nad šetro
nosti, w které magi nás mnčedlnici Páně, se docela zapomeuuw
še, i zákon Božj i obyčeg w cjrkwi starodáwný znewažngj; oniř
tu, co geštč pronásledowači hrůzou děsiti, co geštč mučedlnjci
na žiwu býti nepřestáwagi, s padlými giž duchowně obcugi, gmé
na gegich při oběti wyřkugj, a swátost gim podáwagj (communi
cent cum lapsis et oifernnt, et eucharistinui tradnnt).“

63) „Konečně i k rozbrogi přišlol', wece Cyprian (ep. nd cler. Rom.),
„& w negednorn městě okresu našeho hnáno útokem na předsta
wené (biskupy), a tudiž listům na poručenau, od mučedlnictwa
wzatým, mermomocnč průchodu dáno, při pohrožowánj násilím
přednostům(praepositus=bisknp), gimž, aby se wzepřeli, gak
zmužilosti tak i pewné wíry se nedostáwalo.“



dy, nlijhali we zmatky "při povoláni svém, z.nich1to.mnohš, pod
horkým africkým pásmem gemnčgšj a rozčileněglj duše, sotwa by
se byla wydobyla, kdyby sw. biskup byl rychle kn pomoci nepři
spěl, a wůbec tu 'a ondeL 'wys'k'ytlé '\i swé osadě rozsedliny zceliti
auzdrawiti nepřispjšil. ' 4 '

Mezi wyznawat'i nikdo tak-nesnadné nevystoupil, a wyzna
wařskě práwo (kagjcjch odpadlců nsmjl-eni s cjrkwj zrychlili) na
takowan wýšku nepostawil, gako wyznawač Lucian, muz sice n
wyznánj wjry stálý & horliwý,i avšak i d'rzomluwný i'dotěmý.
l pauštělte se tento, w Karthagině uvězněný, snad z návodu ně
kolika neknězů, tuze daleko, tak“ že verozdanýtšh' listech odpo
rauřel napořád wšecky (i neskranšené) odpadljky do lásky cjrkwe,
a způsobem rozkazowatele dosjlal ty, kagicné kázni zadané houfy
poenitentů k těm, genž w cjrkwi moc kljců magi, aby 'ekrze
ně, byiby gim dle gména a stawn ani znami nebyli, tudiz ku po
djlu we wšelikém zbozj cjrkwe připuštěni byli.

Cyprian, sám gi! gako wyznawač proslawený, složil žádost
na mučedlnjky a wyznaWal'e', napomjnage gich, aby k zákonu Pá—
ně wěrně státi nepřestáwali. Neskromný wšak Lucian stol se", snad
ani na to nepomysliw, náčelnjkem ostatních, a hlásil biskupu svému,
že by gme'ne'm gich, zvláště pak gménem gakéhosi mučedlnjka
Pawla, “) listem nad odpomčenan byli podělili každého, o nemžby
se vědělo, kterak se zachowal po odpadu svém. “) Leč to právě
gestiř, piše Cyprian, co nás 11giných ostauzj; Neboť poučjme-Ii 'se
o mrawnj powaze gednotliwců, zkaušegjce gicll, nebude! lze, nel

_,—

0') Tento podlé ep. 21. od. Wire. před svou smrtí takto kně'mu pro
mluwil: „Lucianel Ga prawiul tobě před.Kristem, požádá-li tě
kdoa po mém úmrtí 0 pokog acirkwi, deyž mu ho ve gmérm mem.“
[ uposlechl, gakoby to za povinnost kladl, a gakož za žiwobytu
Pawlowa, tak i po gebo skončili, těch listů poenitentům na od
poručenau hotowil, nagra pamčtliw, že 81qu Pána wica poslan
chati, než alauhy. Ct'r ep. ad clcr. Rom. ed. Win. 22.

'“) Řádky gebo na Cypriana neslýchanau rozhazovačností a krátkosti
dmýchagi, a_zněgj takto:

„Univeraiconfenoree Cypriano Papae salutem.“
„Scion noa univerais, de quibus apud te ratio constiterit, quid post

commissnm egerint, decline pacetu, et ham: formam per te et aliis
eplscopis innotescere volnimus. Optamns te cum sanctia martyribus
pacem habcre. Praesente clero et exorcista et lectore Lucian“
scripsit. “

5
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odepřjli negedněm toho, řjml se nyní všichni od mučedlníků .
vyznavačů nadělenn býti honosí. “)

5. 11. Sebráraj cíl 1:utuženj sw. kázně.
Gal: v ty doby věc v Karthagině stála, zdáloť se, že při nj

gi! giž s pozanfánjm zápasili gest. Natisk geště a souzení trvalo
takowé, gakovéhol snad nikdy prvé cjrkev neoknsila; drzost a
nnáhlenost rostla, a matla rozum, ne tak při domněnce té, žeby od
cirkve welena cvičení kagicná s tnbostj muk katanskýcb nie sobě
neodevzdawala, gako při té doskočnosti, s kterouž o domnělé swé
právo usazovali se lidé přemnozj, genzto ani sami, coby chtěli, ne
věděli, anebo gen nechutně a s vytáěkami prawům cjrkevnjm pl—
ného průchodu dcpanštěli.

Wida Cyprian, ramenem Bozjm dosavad v ústnpku svém drze..
ný, gakýrn zastnpem kwapilů a nedočkalců obklopen gest, nabjral
posily : wyššjlm pramene světla toho, ph gebo! paprscjcb kraěeti
obyěeg měl. \Neyprvé tn vážnost biskupstwa, kteráž onde a onde
na ceně padala., z pravého stanoviště na zřetel předkládal, gakož
i ty příčiny u weřegnost panštčl, znichzby posud w sankromj me—
Bkal, a na svan stolici ee nevracet Wida tamto i tuto walnan
čast skromných a pokornýcb dnšj, za bodnčgšj ge kladl své pe—
stýřské péče, nad ony zlovolné, sobělibé & prašivé ovce. ")

“) Ep. nd Cler. Rom. de mnlt. Confeu Též duchovenstvo v Římě
(ep. inter Cyprianic. Sl.) tn tanbn po usmíření-ae : cirkvi při
odpadlícícb nehaní; gen af, prý, ke dveřím církve přistnpngí,a
nevylamugí gich.

") Těmto potřebnépřipomenutíčiní, . důtklivě odvážnou gegieh odr
há, řka: „Pán náš, dle gebož příkazů a předpisů pokračovali
máme, praví ve svém evangelium, když důstognost hiaknpskau
: církev avan ustanovuge, a dí k Petrovi takto: ,Gáť prawjm
tobě. že gsi ty Petr: a na mo skále wzdělňm cjrkew awau: a brány
pekelné nepřemobuugi. A cožby koli swňzal na zemi. budet swózá
no a' na nebi.' a ražby koli rozwázal na zemi, budet rozwázňno i
na nebi' (Mat. 16,18 8 is.) — Giit pak během časů : skrze
posloupnost, i to zřízení biskupův i sama církev se ponáěegí,
tak že církev na bisknpích Spočívá, tito pak, gakožto přednosto
vé, nad veškerau kázni církevní držegí vládu. Ant tedy to usta—
novení na zakonu Božím ae zakládá: divno mi to, že někteří
tak odwážliwě & drze, gménem církve na mne psáti mohli, gešto

“biskupem, duchovenstvem & těmi, kdož v pravověrném učení tr—
vagí, cjrkev le zřizuge. Mili nás to; ani to slitování, ani ta
moc Páně neobmezená toho nedopustí; aby rota odpadlycb slanln
církvi, gelikož psáno gest: -, ůht' ncnj Bůh mrtwých, ale iiwýeb!
(Mat. 23, 32.) Chcemetsice, aby vlickni oživeni byli, a : úpě



Potom sv. biskup shromůzdil kolem sebe ty neydůvčručgaj
saudělnjky, muže smyslu apoštolského, geulby zároveň s njm sva—
tau se ozbrogili pijsuotau proti změkčilcům a uevázancům v. cir
kvi. Kdokoli pevněgšj vůle a utlechlilegsj mysli byl, ten! se
svým biskupem a primasem africkým poradu bral, a pomáhal ob
tůhnauti zeď, taki-ka neproniklau, kolem svatých práv kabl—
skýeh i Ialokých.")

Dále muz Božj, ač zprvu w Karthaginé a v Římě poněkud
byl přeznán, tudjz z čeho byl obviněn, tu i tam se vyměřil, a
některé rozpaky, : ohledu věrnosti v povolňnj, ku kterémuz stál,
tak důvodně odstranil, to ted' všudy s pochvalau se potkival, i
přiswědčeni docházel, gakol u těch, kteřj v Řjmč službu papež
skau zastávali (seda vacante), tak i u giuých, gentto tam pro vi
ru krev swau cedili, a kalich smrti muredlnické ocekavat-*.')
Lépe však se tu Cypriauu po wůli dal-ili nemohlo, gako při na
stalých teď okolnostech, v nichž on s to byl, proti neskromně
nu listu Lucianowu (w 5. předešlém) staviti skromnost mučedlnjka
Mappalíka '“) , genž toliko za odpadlau matku svau pjsemnč
orodoval. Rovněž pak dotčruy'mvyznavačstwa Karthaginského psa
njm, a všemu násilnému odpadljků počjnňni opatrně v cestu
vcházel, rozestage Řjmské listy po Africe listy to (odpowjdagj—
cjch mučedlnjků, w Řjmč uvězněných), Wnichžto, sauhlasjce s Cy—
prianem, a čeljce na odpor drzjm práv biskupských osobitaelům,takto
se vygádřugj: ,;Dobl-e, právě, a vedlé cjrkewnjho řádu, tebou
vyláuo nepamětliwcůmsvé viny, gešo w nebytj tvém dom kvapně
se unňhlili, a k usmil'euj sebe samých knětstwo přinucovali, a těm,
kteřj bez ohledu na evangelium, co lehkowálnj pohané, svátost
Páně metali psům a perly svinjm.“ ") —

_—
njm o návrat gich do dřevniho stavu voláme. Libo-lí však ně
kterým odpadleům slauti tau cirkvi samau; sestává-li církev u
nich a z nich samých: co! máme giného dělati, leč písemně se

_ na ně obrátiti, aby nás do své cirkve přigiti ničili“ Ep. lapsis.
“) Zdá se, že Cyprian, počjnagebiskupovati, i pauhé laiky oprávnil,

aby, co se týká kázně církevní, na synodech hlasy dávati směli,
pokudžby sami v některém pripadu mohli, . měli radan avan při
Spěti. Cfr. ep. ad presb. ot diacon. 5. cd. Wire.

m Cleri Rom. ad Cypr. 'a Respons. Moysis etc.
70) Ep. ad eler. Rom.
") Ep. resp. Moys. Max; kdež, tulim, narážegi na hrdost a od

vážnost Karthsšinských knčžů (presbyterů, gmeuovitě ua Do
náta, Fortumitn, Novara . Gordía,' kteréž, gako Ivěhlavce
trestu hodné, sw. biskup, ueiby se navrátil, sám sobě přede
wšjm vyznavaetvem . Iaietvem zodpovědné učinil, a pro

-zatjm občt konati gim zapowjdá (ut interim prohibeantur offers).



Konečně cjlem a měrou, všelikd nekázni wytknutau, we zvlášt—
njcb listech pastýřskýcb, od Cypriana neneblaze na lid účinko
váuo "), a brzo na to v Africe položenými sněmy, pewnau to hrá—
zj, práva biskupská obehnána bylo. Zatjm sw. biskup, wystřáhsgc
harlusiwých odpadljků, a newčasných za ně orodownjků, tam to
dovedl, že ani tito, ani onino gsblek geltě nezmlých česali ne
chtěli. Wždyi, prý magj odpodlci, gestli se gim wyčknti stýště,
„bogiělě posud otevřené; tedy nelibo-li gim, az do nawrácenj po
koge při kagjcjm cwil'enj trwati, nechat se domuditi dsgi“ (qui
diil'eri non potest, polest coronari.) 73)

Gakoz pak Cyprian byl mysli neohebná, kde to šlo o swa—
tého evangelium hágenj, tak také u věcech kázně se týkagjcjch
rád popauštěl, kde by to v čas bylo a ksgicnjkům ke spáse slan
žilo. Tudyi přjsnosti mjsta' nedal, ale wzbledem'odpornčených
skrze mučedlnictwo kagicnjků gi poobměkcil, an ty doby morová
rána wAfrice nastáwals. ! veleli takto: „Gestližeby li, skrze muče
dlnjky odporučenj lidé, na smrt se rozstonali (pod. tsu výminkau,
že se pokání podrobili, a že gsau wzklňdánjm ns.ně rukou k té
muž uschopněni),můžeřse giln s cjrkwjusmjřenj opět propůgčiti.“ ")

|

Těchto lebkovážniků, zrady kovsgjcich, neutagugeř 011před věr
ným mněedlnictvem a'lidem Kartašinským', když takto piše:
„Glauř negedni kněži, gešto nic se neohléda'gjce ani na bázeň
Boží, ani na důstoguost biskupskou, tomu pl'čkazi'ti usilngi, což
koli vy vzhledem na Boha opatrně, vzhledem biskupa Božiho
počestně podnikům.“ (Ep. ad MM. et CC.) A ginde dokládá:
„Slyšeti gest, že někteřj z kněžstva, neohlédagice se ani na evan
gelium, ani na to, od mučedlnictva nám doslané psani, a neule
třugjce biskupství, ani apogené s nim stolice učitelské, počali
obecenstwj mjti s odpadljky, za ně obětovati, a svátost gim po
dávati; k čemuž neginsk leč ustanovenym řádem měloby se při
stupnvati.“ (Ep. ad pleb.) Tuto a giude, zvláště výše in Not.
67. položenými slovy Cyprian dosti patrně biskupy a kněze od
sebe rozeznává, negen strany vzhlednpsti a stolice, ale i stra—
ny řádu a charakteru.

'") Že lid sám v odbugném, a u některých svých vůdců zvráceném
(. smyslu se nezdjlel, : tiše se choval, nasvědčuge sw. biskup ge
h. ho, fka: „Známář mi gest mjrnost a maudrá osteychawost lidu

našeho. TenÍby v duchu kagicnosti a modlitby byl vytrval, kdy
by negedni kněží, clujre se zalibili, nebyli gcg oklalnalif“ (Ibid.)

73) Maudře tak, anoÍ odpadljci sami gaksi dlužni byli, zgewnau pro
nevěrn swau novým svým-,oné protistogným, u víře rekovstvim
zase opravili. Příkladů podobných v křesřanstvn těch časů dosti
bylo před rukama. Cfrlib. de lapsis de Casto et Aemilio.

") „Qui libellum a martyribus acceperunt, et auxilio eorum adjuvari



Byl-Iiby sw. Otec auwazy kázně kagicné, gižto i sami pohané
obdivovali, zbůbdurma rozeolniti dal: medle, zdaZby erdce nehrn—
bě kagilýcb odpadloů báznj Bolj se byla naplnilo, nebo tím na
čas zabrozenjm nerozbřelenj tak weliee předělem, &' “galco pro
bodnuta zůstati mohla? -—Ted' ale při nelertném ku přjsué kázni
dodržowáuj, e :; milostmi cjrkwe na odpadlce neukwapenj, každé
mu z těchto opravdowěgšj směr zivote potřebu sebe ohlalowal; &
ti toho newšjmawj, pro zgewné, pokánjm neomezené břjcby, klet
bou cjrlme ztjženj lidé, zdaz nemuseli trneuti, že při neobrňceuj
se uepřestáwagi nositi obraz. ewébo e nebešianstwem i e Kristem
rozlaučenj? A tudy, gil-Ii zde neměli předtuchu neysmutněgšjeb
následků w den soudný? _-—ó, dosti-li tedy draze wázen může
býti, kdo tu, gako sw. biskup Gyprien, nad hroby Bobu odumr—
lých swédomj stogi, slowem Páně ze sne smrti ge budj, neyskry
těgši blnbineu srdej gegioh hýbá, & bez uleweuj, kdeby to ukru—
tenstwj bylo, až k branám wěcnosti ge prowázj! —

.

apud Dominum in delictie uniepounut, ei premi iulirmitute ali.
qua. et peuiculo uoeperint, exomologeei facto, et mann ein : vo—
bie in poeniteutiem impoeitn, cum pece . martyribue libi premie
ea, ad Dominum remittentur.“ (Ep. ad cler. de bil, qni ad pec.)
Tak také Dionys, biskup Alexandr., gedeu ze lanwěkých Otců cir
kewuicli (+ 265), ve lwé osadě rozkázal, aby umirugicim Ingi
cnikůlu, na žádost gegich, zvláště byli-li giž před tim . prosbou
ee utjkeli, miloet byla udělena, eby plni geauee dobré nuděge,
:. tohoto živote ee ubit-ali. (Euseb. b. ec. [. 6. c. 44) Cypriau,
stogeí w srozuměnj | Římem, dobře na tom zůetůwol: 1. Aby
všichni odpadlci, w nebe2pečen|twi ímrti, účastnoeti cirkve ob—
dařeni byli, geetliby listem na poručenau od mučedlnjků vyká
zati se mohli. 2. Aby wšickui oetatnj, pečlivým žákowetwem fj
zeui gnuce, poeečkali, dokewudíby po náwratu biskupova gich
wyzkaušeuo nebylo. 8. Aby katechumeuůun, na emrt se roznemob
dilu, přistup k milosti Boží učiněn byl. Ant! pak některým padli
kům na tom velikém |lewunku dosti nebylo, a oni, burtem wše
likau účastuost milosti cirkewnicb eobě wyzdorowati chtěli; na..
řídil evr.-biskup, aby mu napsána i doručeno byla gménn těch,
co gsau ua přilišnéln požadowánj svém ustrnuli; potom, prý, te
prwa uwidj, co by činiti náleželo. Dobře tak! Nebo? tudy n ne
gednoho odpadlce to začátečni horlivost gebo ochludla, geíto
zpřjme co zputnik swému biskupu "vým wlutuim gméuem gme
nowáu byti nechtěl. Ep. Cleri Rom. nd Cler. Curtheg. . ep. ad
Mart. et Coufele.



Oddjl třetj.
Cyprian za pnpežowůnj sw.Kornelie: a-Lucia.

B. 251 __253.

5. 12. Sw. biskup wracj se z austupu.

Git patnáctý měsjc přešel, a geště po sw. papeži Fabiana
stolice byla neosnzena, ani k wolenj nowého papeže tak snadno
přikročili nemohlo Řjmské duchovenstwo. (Totiž za oněch dnů,
když Decius wáleřnjm gako práwem křesťanstwo smrtiL) Mezi
tjm i Cyprian z bljzkélno austupu swého na padljky ta stup-.
ňům gich odpadu přjmčrnň, kagicná cwičeni wzkládal : Ejdil,
gakl o tom podotknuto w oddjln 2. Tn dobu někteřj zkněl—
stwa městského, a po nich i Iaikowé negedni, co na nich
bylo, nmjněnémn návratu biskupown překazili gsan. Zdá se, že to
bylo s počátkem r. 251., ani těmi nůwodci gednak i pohané aupl
ně byli pobanřeni, gednnk, při rozenánj wazadel gednoty cirke
wnj, w Karthagině sekty neblahé zaraženy byly, které sw. bi
skupn mnoho, přemnoho práce nedělaly. Že pak Deciowan wo
genskan wýpmwan proti Gothům, genž tyrana w tu dobu nelibě
zaměstnáwali, wzteklost pronásledowačů zeslaběla, : křesťanstwn
klidnčgšj chwjle nastáwaly: Cyprian, chtěge wrňtiti se ze swého
antořištč, čekal na nowěglj zpráwy od svých náměstků wKartha—
gině; a když tyto přizniwěgi zněly, a gakoby gi! o unpalém proti
geho osobě záštj se pronášely: tedy hned po weliké noci r. 251
k swé biskupské stolici se navrátil. “) Tn zhořčcno gemn těch
slastj, gichžto při swém domů se nawrácenj zakusiti danfal, djlem
pro neblahé wypuknutj domňcjho rozbroge, genž w cjrkwi gebo
gednotu rozdwogowal; dilem pro smutné wýsledky protiwenstwj

_Deciowa, po kterém). sjla Wčřjcjch tmalo we swém odpadlstwj; djlem
pro neblahan Spřež oněch, genž swaté kázni poenitenciňlnj, za teh
degšjmi okolnostmi dosti přísné, taki-ka 2qu zatjnali. Cyprian ne
byl roZpařit, co by tu počjti měl; ale wide, kterak naň newražj

75) Sw. biskup byl ze awého, asi 14 měsíců trwalého V:městě nehytn,
gnkož hlasem dobrého swědnmj, tak i nsudkcm žákowata Řim
ského giž dřjwe osprawcdlně'n. Cfr. 5. 7. Ostatně téhož roku
(851), ani oba Deciowé, otec i syn, konsulowali, připadla weli
konoc w 28. den měajco března.



si
no i od těch, které za swé ddwlirnegij přátely kladl "), vyni
kal nad zpauru gegich, & stogo zewlsd pohromami obklopen, po
wůli sobě tak gich uzpůsobili hleděl, že teď welkeré tehdegšj Gn—
sy w něm samém, si tak djm, zrcadliti se poejnsly. Duch geho,

' plesage : mučedlnického Btěstj, snjmž se křesťansko i v té hnul-i
Deciowe potkalo, uměl spolu trnnnli nade zklňcenými n uji-e dn—
Bemi, & bolestiti nad chatrnými ostatky mrnwnioh sil ve osadě ge...
ho, gešto nenadálým tn rozdwogowůnjm & zhoubných stres řinč
njm, nic a che zdrobiti se a zleneiti hrozily. A gestli kdy to
bylo, tedy nynj wšecky myšlenky a činy sw. biskupa otáčely se
o gednu určitou osn, a sbjrsly se ' gednom určitém ohnisku. Osou
ten, & tjm ohniskem bylař mu gedsots ejrkwe, gegjžlo nhelnj po—
třebu cjtiti, Widěti & mysliti nepřestáwage, při odtržkůck (o nichž.
5. násl.) ozýval se, & gůdřil takto; „Nedoetjhncř odplaty Kristo—
wy, kdo cjrkew Kristovu opsnltj. -- Nemůžei mjtí Boha otcem,
komu cjrkew matkau nenj. ——Gednotn nesmi se rušili, ani telo
cjrkwe gedno drůsati, ani sudy gebo rezervní-ati, & na kusy tr—
huti.— Coby koli od matice odelnnlo, tof nebude moeno žjti &dý
chati samo o sobě; to! má kořen i podstatu swé spisy tutam !“
Cfr. |. de unit. Eccles. Z tohoto spisu vyrozuměti lze, že ne tu pro—
storná mnohost cjrkwj poznenňhln w gednotu widilelnal splynula;
nobrž že zwiditelnč geduoty viditelné cjrkwe katolické totéž mnohost
znikln, a ta skála Petr že nebyla znwjragjcj kámen na klenntj
gednobo stawenj Božího, ale ten základni kámen v hloubi.

5—1.3. Dwogj roztržka w Karthagině, a gedna w Řjmě.

Wrch a původ této dwogj roztržky, r. 251 powstslé, nebyla
než Závist, kteráž stňnj nemjwů, dokawsd ty neylepšj ciny do
brých Iidj neztupj. ") „Ten, prý, sotwn se zkřesianil, & giž na
biskupský stolec dosednul; & tudiž nectným utečenjm sobě pora—
diw, i při swém doma nebytj wslnnn číst lidu od cjrk'we odtrhnuw,
teď zase biskupowsti se neostýchí“—Tof řečFelicissimn a No
vela, kteřjž pro swan w městě naplozeunn nekázeň, zahrožený

") Cír. 5. 6. Ti, co snad i kollegowé gebo bývali, stranili, co mohli,
ač sw. biskup, wedlé zprávy Pontiowy, až ku podiwu laskavě .
přátelsky . nimi zacháZel. -- Než tim přjtelom býti mohl gen až
pod oltář. ,

") „Ze závisti a žárlivosti pochodi to rozetwáni swozku pokoge
Páně, z toho strádání lásky bratrské, zcizoloženi pravdy, trhání
godnoty, a kn kocjfstwi i k rozkolnictwi se připlicbtěnif“ (Cypro
do zelo et livoreo) . .
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gim od biskupa treut giž sobě zpřjtomňugjce, pod wlelikau bar
wau greg obuuzeli a u lidu ěernili.

Felicissímus, zámožný laik, a lstiwýohobmyslů plný Karthagan,
pro změkčilé zásady mrawů newěednj Inge obecné lásku sobě zjskal,
a sám neskaupě svým přjdržeucům gi odměňowal. Gema zwláětě
odrhá to Cyprian "), že hned w prwnj dobu nastalého pronásledo—
wímj, auf odpadlcům neprawo'st gegieb geětě w ěeretwé paměti
byla, a od lmusuýoh obětj ta božuice, ano i ty odpadlcké .rucei
ústa páchnanti nepřestaly, on mezi podljky gako nepadljky, drze
stranu gegicb, zrádně prostředkowal, a z powinnosti k biskupu ge'
wytabowati se Opowážil. Tak také zpřjma naproti ředidlům sněmo—
wnjm gednal, dle nichz zdáwna biskupowé gednoswomě a s wy
broženjm trestu uzawřeli, aby padlj brali-j kagicnosti se oddali, a
nižádněho nekagiloe aby w mjr &(:erij maltě nebylo uwodjno. "*)——

Též stanpeneům Felicissimowým, pěti kněžjm ao) w Karthagi—
ně, lepšjho swědeetwj nedáwů Cypriau, li.-ědotýká gieb takto : „Gsauf
to lidé bohuzpustlj, na kněžstwo Páně uewražiwj, od cjrkwe poběblj;
ti, co uražedlně na ejrkew sahagjce, giz před tjm padljků gsau
přinutili, aby hrubě o kněžstwo se otjrali gazykem tjm, kterými i
WKapitolinm poklesli gsan.“ 3')

A když od nich wten způsob brogeno, a různie uasnowňno,
šlotě giro geště o hogněgšj poěet k naplněnj zboru, gegž Felioissim
na hořegškn města zarazil. [ slauzeno tam nemálo těch, gešto zne
chuti ku přjsněgšjmu řádu kagicuému, _zaFelieissimem, vůdcem swým,
se pustili, a cestu širokou sobě obljbili. Zrádce ten (dle ep. ad Cal—
dan.) lůzu obecnou rozrůzniti, 'owceod pastýře, syny od otce odlau
čili, a andy Kristowy roZptýliti zamýšlel, i gukési strany sobě sbj
ral, nasilan pohroluge, kdožby Se koli s njm w rozbrog'i proti Cy
prianu nesgednotili. I wylučowal ze swé roty každého, kdo! gsa

") Ad Cornel. de Fortunat. ot Feliciss., kde! k doličenj povahy
Felicisaimowy dokládá. takto : „Peeuuino comiasae sibi fraudator,
stuprator virginum, matrimoniorutn multorum depopulator atque
corruptor.“

79) „Concilio frequenter ncto, non consenaione tantum nostra, sed et
comminatione decrevimus, ut poenitentiam fratrea age-rent, ut poe
nitentium nou agentibus nemo tamen: pacem daret. Ep. ad Cornul.
de Fort. et Feliciaa.

'“) Ad pleb. de quinque presb. „Patero kněží těch není než patero
přednostů, kteří se při onehdegšjm prohlášeni : uuřadem svět
ským apogili, aby wjru naši podwrátili, :: slabých bratři skrz
převracowáni pravdy do osidel smrti vypravili ..... ] příslibugi
do cirkwe Zpátky uwoditi padlých, ti, co sami : lůna cirkwc
wypadlič“ '") lbid.
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nnzný '") přigal almužnu, gižto Cyprian sebral, a skrze dwa bisku—
py a dwa knězi rozdali welel. Neslýchaná drzost Felicissimowa
tudjž s pokutau se potkala, giz sw. biskup skrze ty swé stři
dnjky wůbec takto prohlásil: „Poněwadz Felicissim zahrozil, že
těch, ai! na smrt ležjcjch wylaubj, kdožby nás poslouchali, to gest,
a námi čelednost měli: tedy nechař ten prwe wynesený ortel sám
na sebe obrátj, znage se ze spolku našeho wyobcowaným býti. 38)

Zatjm wylaučenec, cokoli přewrhlého mohl, wyobmeyalel, &
k swé schismatické ějlenosti i tu odwálnost přidal, ze stjm swým
zhožjm do Říma poslal, . papeži Kornelíowi hrozil, kdyby wěc ge
ho papežským w ni se wloženjm podpory nenašla, a saupei-ům, coby
gich Felicissim w Africe měl, rána smrtelná se nezařala. 1“)

'l'en, g_imžto Felicissim slawuěgšj powěsti dogj'ti hodlal, byl
Nowat, kněz Karthaginský, odbůgce práw biskupských, a mrzkost—
mi tak upljhaný, že mu sotwa w městě rovného stáwalo. [ kowalř
zradu, & gako osidlo něgaké pletl společně, chtěge, aby strana
Felicissimowa tjm mocněgaj byla, a wolněgšj průchod mjti mohla.
Kronika takto Ijrj: že byl Nowat wždy nowotář náramný, lakomeo
a držte nenahlcený, osobliwý, pýchau nadntý, od biskupstwa wždy
zle znamenaný, gako haeretik a wěrolomce gednohlasně od kněz—
stwa zawržený. Tenř při swé zwřdawosti nehral než na zrádce,
při swé ljsawosti nehral nez na šibala. Tentě !: lásce wzágemné
nikdy nestál; tenř gako pochodně plamen rozbrogů roznčcowal, a
gako han'rliwý náwal prawau wjru w utonutj zachwacowal; ano za
nepřjtele míru, za ručitele poklidu, a za odpowědnjka pokoge shle
dán gest. Ontě to byl, genž tan dautnagici hlawnj swau gizliwý
oheň wšech roztržek založil, bratřj negedněch od biskupa odšti—
pil, a nowého pronásledowňnj mjsto zastanpil, aby mezi (Decin
ským) pronásledowánjm klidné bratři sporážel. Tolikéz, co huřie
a stran strůgce, při náramně swé ctiládosti, bez wědomj Cyprianown
zřjdil na gahenstwj spřeznjka svého Felicissima, a ?ást lidu od lá
kowstwa odtrhl. 1") tt * tt

92) Walná část křestarnstwa, do wazby wzatého, s nauzi a bidon zápa
sjc, negednau peněžitou pomoci od sw. biskupa podporowána byla.

'“) Ad Caldoninm.
“) Bedliwčgšimu obljbci dě'gepisu cirkevnjho snadno gest nhoditi na

tu historickau pravdu, že všichni podobní w cjrkwi sektáří a bro
gitelowé, nadužjwagice odwoláni (appellacj) na papeže, pic ne
pořídili. Powždyt to bývalo, že od swého biskupa na Rim, od
Říma na sněm, od snčmu kam? — na swéhlaWost, gako prwni &
posledni instanci, se odwoláwali.

35) Respons. ad Cornel. de Novat. sceler. Wyčitát se tu řada úsko
ků, pletjch a neřesti, nad kteréž charakter Novatůw nic černčgi
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Tedy Nowat, pobaui'iw mnohé, z horkého podneloj Afrického
chyllawěgšj hlavy, pustil se do Řjma, aby strunu Karthaginskau
povstalým w Bjmě novým rozkolnictwjm sesilil, kteréž z gednoty
papežské se vytáhlo. Tu počal ginau, a vedl žaloby na Cypriann,
gakoby všeho kagicného řádu rozrušitele, a biskupu nebratrského.
] aby na nohy postawil sektu svou, gal se k rozmetánj sv. práv
Cyprianových u papeže mnoho žwachtati, & apolčiw se tam a Na
vatianem “) proti Korneliu, od 'l.6ti biskupů na stolici sv. Petra
4110 června, r. 251. řádně povýšenému, pomohl sosnovati odtržku
Novatianskau, při njžto do protěgšj kaluže uběhl, & gakž se u
vlech schismatiků stává, cjrkvi katolické na odpor, zastávage
ových důmyslů, v uřenj gegjm gi mistuowati chtěl.

Dle osobliwého zdání Cyprianova (ep. ad Antonín.) nebylo
se ani tázuti třeba na obsah článků vjry Novatiauovy, gešto
prý, „krom a ven : cjrkwe učitelem gest. Buď on kdo buď!
Křesíanem neuj, kdo v cjrkvi Kristově nenj. Nechť se wypjnň,
& filosofii i výmluvnost svou zpupnč vynášj a nelebj: přec ne—
nj che tjm, kým dřjve byl, gelikož ani k lásce bratrské, ani k ge
dnotě cirkve nestál gest. Anebo-liž zdá.se býti biskupem ten, kdož,
gsa cti žádostiw, skrze biskupská poběhljky cizoložským a necjr—

ljčiti nemůže. Nebo't' o něm dokládá: „Spoliati ab eo pupilli,
fraudatae viduae, pecuniae quoquo ecceleliae denegatae . ...o
Pater etiam ejul iu vico fame mortuua, et ab eo in morte poatmodum
nec aepultua. Utorua uxoris calco percunua, et abortione propo
rante iu parriridium partu: eXpresans.“ -—

“) Muž ten byl výborného vtipu, a bez odporu geden z neypředučg
ljch řečníků a mudrců tehdážnjch. KLadau geg někteří za sklada
tele krásné epištoly, od žákovstva BirinskéhoKarthaginskému za
čaau bauře Deciovy odeslané. A však při tom při všem platilo
tu onno: „Non hunc elegit Deum“ tudyř on vzaw na sebe způ
aob stoické pýchy a přísnosti, aby to vzhledem padljků při mjr
nčgši kázni zůstalo, nikterak nechtěl, posobniků v Římě a giude
vyhledával, a avataušstwim ovým tam to přivedl, že giž na
konec června r. 251, u třech biskupů ordinaci tobě vymohl,
. prvnim vzdorOpapežem se stal. Ant pak cjlo a meze miloltem
Kristovým vytknul, tedy i za kaciře byl držán, gakovýmž geg
výslovně nazývá av. papež Kornel (ep. ad Cypr. 46. edit. Wire.)
Též Dionyl. Alex. vytýká mu to, řka: Qui (Novatianul) nefari—
am de Deo doctrinam invexit, et clementinimum Dominum no
atrmu Jesum Christum quaai implacabilem calumuiatur. (Apnd
Ensi-b. H. E. |. 7.) Z strany povahy gest Novatian u Cypriana
(ep. ad Cornel. in exil.) „poběblec od cirkve, odpovědnjk milo
srdenstvj, vrah ducha kagicjho, mistr pýchy, kazitel pravdy,
vyhubitel lásky.“
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kewujm způsobem k biskupstuj přig'jti snažeu gest, ano! v církvi
šestnácte biskupů biskupa giž ustanovili? Čili ten biskupem gest,
kdož neustáwá, a to při té gedué, od Krista po wšem světe ve
mnohé wětwe rozložené cjrkwi, při tom gednom, skrze množstwj
gednosworných biskupů wšudy rozwoděném biskupstwj -— kdo, Hm,
neustáwá pouzelidskau cjrkew zarážeti a'), neohlédsgese na tra
diej božskou, ani na neděliteluau i wšudy setkauau gednotu cirkve
katolické ?“

5. 14. Bískupstwo gako ukládce wselíké roztržky w cjrkwi.

Gisto gest, že gako svatým Otoům wůbec, tak také i našemu
Cyprinnu godnota rjrkwe byla gako tim neyhořegšjtu článkem ono
bo řetězu, genž lid wčřjci &Bohem pogi & slučuge; & že z toho
článku wymknnls se strana Novatiunskň, totě šlo i následkem ss
molibosti, i pod zístčmu, gakoby přisuoty & krutosti práwu potře
bj bylo., & wkládímj ho w řád kagicný ku prospěchu ejrkue slou
žilo. Tak to býwá, dj Cypriau, při wšech rozkolnjcjch, že z prud—
ka ': d 'lu přikročugj, wzrůstu ale žádného ncmagj, a weyš ne
přich zegj s tjm, cožkoli bezpráwně začali. a'“)

Dobřef to pověděl jahen Cyprionůwo svém biskupovi : „Ayhle,
zachowňn tu (17 haní-i Deciowě) byl muž, gsa mju-népowahy, auf
by swěřeué sobě stádoe Kristowo prawau wedl cestou.“ — Na ga
ké & kolikeré při tom uhodil obtjže a zápletky, gen poněkud si
předstawiti můžeme. Tu geden w Karthag-ině wzdorobiskup, gmé—
nem Maximus, po Novatiansku, na cestě pokáui se nalezagiejm

") erkew lidskou toliko, t. odcizenau gedné wire, gedné mysli, ge
dnomu Kristu, gednomu řádu, gedněm bodům lásky a g. Naproti
tomu oswě'dčuge to Cyprian, že papež Kornel měl do sebe wšecky
ctnosti, nil biskupa přislušegicj: panickou čistotu, srdce bez au—
hony; ont negsa cti žádostiw, gakkoli žádného stupně při unfadl
cirkewujun přeskačkau nenastoupil, přede, když i řádně byl za pa
peže zwoleu, nerad to viděl.

“) Ad Antonian. Toto geduo z neydůkladněgšich psani CYPViQFOWÝCh
mělo bialmpa toho Numidického, dopisem Novatianowým W"V'“
zwrtkanébo, : pochybnosti wytrhnauti. Že Antonínu giž dřjwo
' Pravým papežem Kornelem se přiznil, & ted' nechwalnč, ten-li,
a_neboNovatian řádně papežuge, se rozpakowal: Cyprians mage
li“ wrtkawre toho před rukama, aby geg ua prawau cestu obrá
til, Žiwč naň dotjrá, i pozorne geg čiuj, že mužové na slowo
W135 nezmčňugi Se při wčtru omylných učení, aniž od úmjuku
swého swésti se necháwagj, auobrž pro odwráceni wíře . mrn
wům hrozjcjho nebezpeči wespolnau horlivost na gewo pronůiegi.*
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padljkům ueuprosuě welel a kázal takto: Upěgte, Ikegte, hříchy
slzami smýweytc, a dobročiněnjm shlazugte: koueyte bud' co buď,
]: docjleuj mjru s cjrkwj; leč na usmjřenj-se s uj (ouplně) aui
nepomýšleyte. — Tu zase giuý, : pátera, w tu spřež Novatowu za—
pleteuých kněžj utwořeuý protikrist Fortunat, na zhanobu kázně
i pokuty kagicué, aby při širokém swědomj aui průchodu neměla,
sám na to wyuakládati se uoostýchal, a naproti Cyprianu titulem
biskupským se přistjral; byw od Privata, kletbau cjrkewnj stjže—
ného wzdorobiskupa Lambesitanského, ordinowáu.

Než kterých náleželo tu obrati a sestřediti sil a prostředků
k zahanbenj všech těch odtržcuců, a giuých, kdož gsau koli řádu,
při swatém pokáuj Bohem ustanoweného, co na nich bylo, rušili se
osmělili? — Stáwaloř zde dwau hlawnjch protistognostj (Gegen—
stuze), mezi uimiz, dle požadowánj cjrkwe katolické, ani přepiaié
přjsnotě, aui slabé prominliwosti průchodu dáti se nemělo. Tedy
bylo potřebí, konati přjměrné pokáuj, aby k rozhřešenj přistoupiti
se smělo a mohlo.

Gizi pak, wedlé tech zásad, nad cirkewni a řádné shromážděni
biskupůw, a nad geduomyslné suešenj synodní, užšjho a wydatněgějho
sil cirkewujch spogeui, zdá se, tehdáž nebylo kladeno, ani u stolice
Bjmské, ani u giuých po oboru zemském rozptýlených osad biskup—
ských. Tudy! i od Cypriana, hned po geho náwratn, tak mocný
prostředek uchopen, a na sněmu Karthaginském (asi w dubnu,
251) záležitosti odpadlců zdrawě uwáženy. (Cfr. Not. 74.) Uložení
gim čas, a způsob cwičeuj kagicného ukázán, aby gakož s Bo—
hem, tak i s cjrkwi gebo za usmjřeué klásti se mohli. Na témž
sněmu, gegž Cyprian sám, gako primas w Africe, wedl a řjdil,
negen dwé bohaprázdných biskupů, Jovin & Maxim, ale i pate
ro zpupných kněžj i s Felicissinem _z cjrkwe bylo wylauěeno ".)
Potom list synodnj zhotoweu, a do ija wyprawen, kdež od 4ho
čerwna 251 nowě zwolený Kornel papežowal; kterýžto, třebas
že tehdáž i swatau stolici gebo Novatiauem powstalý zmatek ob
klopowul, tudíž suěm w Řjmě swolal, (giž w zářj 251.,) na němž
s GOti přjtomnými biskupy swatý papež Novatiana klátbau ztjžil,
a pak ty od biskupů Afrických zaslané sněmownj články za dobré
uznal i stwrdil. l'“) Tak z obou dwau sněmů stauowená gsau ředi

3) Ad Cornel. de Fortunat. et Felicie., kdež i o giné klátbč, na Fe
lirissima dané, zmjuka se dčge. Cfr. ep. Caldon. Hercul. et ad
cler. Carthag.

90) Stim Řjmským sněmem aauhhsili biskupowó gednotliwých Wla
sti, a na synodecli proklínali Novatiaua s geho přidrženci. (Euseb.
H. 15.1. 6. c. sa.) Cyprián, gemini o šest let déle na žiwč býti
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dla kagicná (cauones paenitent.), . skrz listy, od prawowěrnýcb
biskupů wzdáleněgšjm kollegům sdělené, každý rozkolnjk w cjrkui
]: wýstraze byl rozeznámen.

Mezi tjm byltě Fortunat skrze Felicissima za prawého biskupa
' Karthagině opowěděn, ač nikde za takowébo nepřigat "). Cy
prian ani netu!—il,_žebytak Zpupného neklid-e, gakým byl Felicis—
sim, chytrost w Bjmě neodkryta zůstala, a tudy tam nowé ne
snáze powstati mohly; nebo! znal neohroženost papežowu. Ne
sklamulř se sice w něm; a wšak prozatjm, zdá se, Kornelie roz
páčilo to, že wylanřenec Felicissim giž hrozbou, giz úkory & rd
znicemi w Bjmě hřjmal, a sobě obeceqsle cjrlme wyzdorowati
usilowal. W rozpaku tom, wněmž biskup Bjmský při té nehodě wě—
zel, diwnot mu to býti počjnalo, že. Cyprian ničeho se nechápá, aby
nasnowané pletiehy Filicissimowy zničil. A když Kornel biskupu
Karthaginskému gaksi důrazněgi Io swé nad tjm se-pozastawowůnj
obgewil, wážně sestawenau dostal odpowěd : ,.Gestla'že na tom
gest, a my se bótí musjme chytrosti padouchů,- a co pm'wem
nemohau, to—lidrzostuě a pozaufale směgj páchali lotrowé:
tatamtě wznešená wážnost biskupstwa, tatam božská w cjr
kwi wláda (actum est de episcopatus vigore, et de ecclesiee gu
beruandaesublimi ao divina potestate). Biskup Karthagímký ne
smeyšlj tak, žeby on podzřjzeným rozkolnjkům před wyššjm
saudem odpowjdati měl ,- záležitosti cjrkwe (týkegjc se osob
nižšjho stupně) muscgj se skoncowati tu, kde se skutečně wy
skytly; každému pastýři zwlrištnj stáda oddjl gest wykázán,
gegž řjdití mu náležj. to tam způsobu, aby Bohu počet slo
žíte“mohl. Ti, kterýmž gednoho biskupa poslauclmti přjslušj,
nemagji se ginam obraceti, aniž obecenstwj biskupstwa po
tutedlně a šalcbně rozerwatif“ 92) Psultě tak w měsjci červnu,
r. 252.

Při tak sebewámé a srdnolé mysli biskupské,i w Africe odbyto
&wystrřeno poslů Novatiunowých, s tim doloženjm, že zwolen—lia řá

se dostalo, než Korneliowi, nedlauho před téhož smrti, (r. 252)
gakoby Novatiana giž hrubě si byl newšjmal, tázal se gen takto
sw. papeže, řka : „Což pak dj !&tomu Novatian (wzhledem padljků,
teď w nowěgšim pronásledowáni odpad swůg naprawugjcjch)?
Zdaž se giž bludu strhl? Chápá-liž, kdo gest prawy kněz Boží.,
která. to gest ta cirkew, a ten dům Kristův; kteřj gsau to ti sln
howé Božj, na něž newražj ďábel ?“ (Ad Cornel. in exilio.) —

9') lbid.
ez) Brzo geg i ti posobnici geho w kcncich nechali, a brogiwá stra

na wKartlmginč tudiž miwti počala, až gi, gako prázdnau zu
nu witr zanášj, krátká doba pryč zachwátila.



46

dně potvrzen biskup geden, nikdo giný zároveň k němu zřízen
býti nesmj. “)

Rowněž tak naměřeno k oscheněgšjm wyznawařům, gen!
Iicomčrenstwjm Novatianowým omámiti se dali, a w gebo bludy se
wpletli w tom způsobu, že Bjmu, kterýž byl prwé svědkem sla—
wnébo wyznánj gegiob, ted' nad nimi slzeti bylo. Cyprian, byw o
tom Zprawen, swým r. 251 na ně dopisowánjm šťastně wymobl,
že oni slowa gebo tudiz k srdci wzali, a swé neostrazitosti žele—
gjce, do lůna prawé cjrkwe opět se nawrátili. “) To když bisku—
pn Karthaginskémn oznámeno bylo, radostně se wygádřil, řka:
„Od teďka nikdo se nedá tak snadno těm Zwaniojm sobismatioké-—
ho sršána ošáliti, geštoř se dokázalo, že ta oizj šemnost a pro
newěra nebyla w stnwn, wýteřné a slawné Kristowy bogownjky krom
a well zcjrkwe poudržeti.“

Ostatně co se gieb tu koli, bud' ; neupřjmnosti, buď : ne
přemýšleni, geště déle gako Zpupnýoh odtrženoů drželo, a do lů
na ejrkwe katolické nevracelo, těm a takowým Iepšjho poučeni
potřeba bylo, kteréhož Cyprian padljkům w pogednánj de lapsís
9*), ostatnjm Novatianským we spisu de unitate Ecclesiae, naskyt—

03) lbid.
") Byli? gsau to ze gména: Maxim, Urban, Sidon, Machar a Celer—in,

genž dřjwe, než opět do cjrltwe přigati byli, wjru swan w tato
alowa vyznali: „Myř, prý, winne, že wšemohauci Bůh, a Pán nál
Ježjl Kristus Kornelia za biskupa přesvaté a katolické cirkwo
twolil. Wyznáwálne se : bludu owéllo. Bylit game oklamáni. La
pawá žwawost pronewěrců omámila nás. Areiř gome se zdáli
: schiamatickým &Inet-etickým mužem společnost mjti : ale shodnout
naše . cjrkwj trwala wždy neličená. I nenit nás tagno, že geden
toliko Bůh gest, že ycden toliko Kristus Pán gest, gegž game wy
znali, že ycdcn toliko Duch swntgí gest, & že w katolické církvi
geden toliko biskup býti stoj.“ (Cornel. ad conf. ad unit. rev.)

95) Cfr 5.10. Z téhož opisu klademe zde geště dwa památné texty,
aby se tim, w nich obgeweným přeowědčenjmCyprianowým i naíe
zpeWnilo. Gsaut pak tyto: „ó, gaktě wětši n wíře pewnota, oč
dokonalegšj zbožnost těch, kdož sice ani oběti modláfskan, ani
průchodnjm listem w hřích nezabředlii že wink gim to gen na mysl
bylo tanulo, i ztoho tnnutj u kněžj Božjch skmušcnč a upijmnč' se
wyznňwagi : se zlým swčdomjm se wykládayj : to hnětancj břímě
: sebe swrhuyj : proti swým, ač maličkým a nepatrným, ranám léků
hlcdngi.“ _ Ty-liž za snadné kladeš, : tjm záhy ae usmjřiti Pá
nem, gemuž seo zpronewěřil? . . . ó, potřebí gest modliti se, a
snažně proaiti, celé dny úpěnjm, noci pak bdčnjm . pláčem trá—
witi, ustawičnč slzeti &hořekowati, na holé zemi se klásti, w po
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nul. Obadwa spisowů tito swůg zvláštnj ráz magj proto, že k schod
ltům času svého nežertuě přičiňugj to, co gest neuchylné poladowímj
wjry Kristowy. Biskupové s wespolným přednostau swy'm Cypria
nem w celosti krásně souhlasili, gemu tu swé rozpaky předkláda—
gjce, tu záwudné methody kollegů swých k opraweuj dosjlagjce 95).
Mnohonásobenau silau ducha swého tam gsau to dowedli, že wše
Iiké okusy rozkolnielcé o episkopat (biskupstwi), gako o skálu,
se zrozrážely, a na růzuo rozpadaly.

Ze Spisn de unitate Ecclesiae prawda to dobře se wywinuge,
při kteréž biskupové se swými stády pozdrawugj se sojrkwj Řjm
okna na Petrowi wzdělanau-- : cjrsz' čclnau, z nižto ge
dnota kněžské swůg začátek wzala, — s c_irkwj,od gegjhoz
základu, genž gednotan celku gest, kdo se koli laučj, tim samým
wjry apoštolstwem podané (naskrz ouplně) držeti se nemůže. Ido
kládář tn sw. biskup: „Tu gednotn my pewně držeti & zastáwati
musime, zwláště my biskupowé, my wojrkwi předstawellj, aby
ohom dokázali, že! i biskupstwj samo gedino gest i nedělitelno.
Biskupstwjř gedno gest, gebozto oddjl w swé celosti od gednotlíw
od se drzj. [ ojrkew gedna gest, genzto se plodem abogným zrů
stem swým široko rozkládá.“

5. 15. Křestanský smysl w swěm postupu, a pobudky !: němu.

Gakkoli tjm úzkým biskupů w katolické cjrlmi sloučenjm to—
lik se doojlilo, že roztržky (\ sekty wzblednosti swé pozbýwaly, a
na růzuo se rozptýlely, přede geště i giné brozjcj nápasti cjrkew

peli, w žjni : w strastné trvati psotě! Potřebi gest, rauehs-li
Kristowa pozbyto, po giném, cizjm to, ani se nesbáněti; krmí—li
ďábelských okušeno, na postech trwati, & skutkům aprswedliwým
se oddati, kterýmiž hřjchowé se shlazugi, & w podporováni cbu
doby setrwati, čjmžto duše od smrti se oswoboZugi.“ —

'“) Sem patří udalost : Fortunatíanem, biskupem Assurickýln wAfrice,
kterýž gsa učiněn odpadlcem, při nastalém pokogi zase na biskup
stwj doSednauti hodlal. Mezi |qu za nástupního mn dán Epiktet
gaki'si, p'enž tu wěc w Kartlnagině hlásil. Cyprian klade odpor
dalšímu biskupowáni toho odpadlce, : nabizi wěřjcjch, aby, chtěl—
liby onen k oltáři Páně se zbljiiti, žádného účastenstwj snim
neměli. (Epist. ad Epictet.) ——Tak také když něgakf Fi
dus, biskup w některém africkém městě, to zdání ohgewil, že by
se křtem noworozencům až do osmého due neprodljti náleželo:
Cyprian na synodu w Karthagině :. 258 proti němu se ozval, :
giné mjněnj stwrdil, dle něhož, prý, ani noworozeňátkům milosti
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Boží zwenčj postihaly a stčsňowaly. Bylo! to právně za prwnřgšjch
dnů wlády cjsaře Galla (252), a syna gebo Volusíana, kdyzmorowt't
rána od Aethiopie po řjsi Bjmské se rozmáhala, a mezi křesťanstwem
i pohanstwem, w Africe i we Wlašjch, hrozné šlépěge pozůstawowalo.

Začáternj wlada Gallowa byla mjrná i snesitelná. Proto wšak
předce Cyprian nahjzel k stálosti, a z wnuknutj Božjho předwjdage
nowé protiwenstwj, w swém spisu: do exhortatione martyr. ad Thi—
barit. křes't'any k nastáwagjcjmu bogi uyzýwal, když takto na
psal: „'Ped'hle težšj & krutěgšj bog nastáwá, kněmnz s neporuši—
telnau wěrnostj a ndatnau zmulilostj chystati se magj bogownjci
Kristowi, připomjnagjce sobě, že z kalicha krwe Páně gen proto
každodenně pigj, aby isami s to byli, pro Krista krew swau
wycediti- - . Ozbrogmez prawici swau mečem duchownjm, aby smrt—
ných obětj zmuzile odpudila, &swálosli pamětliwn gsauc, kde tělo
Páně přigala, tu Pána samého pochytila, a se ho držela, dokawadž
by za mzdu korunu nebeskau od Pana nedostala“.

UletOpisců tak se to snášj, ze pro odwrácenj walného moru
toho cjsař weřegnó slawnosti aoběti bohům konali nařjdil, (\ ktčm
i křesřanstwo přinutili hleděl. Než křesíanstwo, zdráhagjc se w tom
uposlechnanti, muselo okaušeti nowého pronásledowánj tjm krutěgi,
čjm che byli pohané i bez toho uwykli, wselikau, na řjši uwalenau
pohromu zuřiwému rozljcenj bohůw na křesťany přičjtati.

Cyprian, wyššj cestau o nastáwagjcjm protiwenstwi gsa pou
čen, swolal, aby ktomu poenitenlů připrawil a statnč ozbrogil,
(r. 252) sněm w Karthagině, na kterém 4l biskupů uzawřelo, aby
ti, kdož gsau koli cestu kagicnosti nastatipili, ted' do lůna cjrkwe
přigati, a k srdnatěgšjmu bogi tělem a krwj Krislowau uschopněni
byli. 5") Z toho šlo následkem, že se buď nikdo wjry nestrhl, anebo
gen málokterý křesťan w tom protiwenstwj odpadljkem se stal.

Cyprian zdělil akta swého synodu s papežem Korneliem. Že
by gich byl papež ztwrdil, k tomu historických důwodů nemáme;
bez pochyby že ani času neměl, protože brzy na to bič pronásle
dowánj na Řjm byl puštěn, a sw. papež s tjm štěstím se potkal,
že, stoge “ čele zástupu lidu swébo, gméuo Pána Ježjše wyznal,

Páně odepřjti se nemů. [ rozumugeř :! ostatnimi biskupy w tato
slowa: „Nikdo-li se neodpuzuge ode křtu a od milosti: tim mé
ně odpuzovati slnši narozeňátko, gešto ničeho uezawinilo, krom
že podlé Adama tělesně se zrodilo, ; wšak k dosažení prominu
tj břichu giž proto snáze přistupuge, že se mu cízj, nc pak wlustnj
hřjchowčodpmtštčgj-“ (Ep. ad Fidum.)

97) Při swém, sancto Spiritu suggerente, t. g. zgň-ípomcmtljDuchusw. ozná
meném wýrolm kladau biskupové takto : „Nam quomodo docenms, aut
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uwězněn s umučen byl. ") Misto nebo zwolen gest Lucius, gegz
po Gli měsiojoh t. polého března, r. 253 katané pro wjrn nlrýznili.
Gedinký list na sw. mněedlnjka 99) obgewnge ln lásku a to přátel
stwj, wnčmžto se sobě wespolně Řjmané & Afričané propůgčowa—
li. Mnozj u nich, co za Dacia wjry se strhli, smyli ted' wlaslnj
krwj tn ouhonu ze sebe.

provocslnns eos in confessione nominis sanguinem snnm fnndere,
si eis militaturis sanguinem Christi denegalnus'ť“ -—

0") Pozůstáwá-li útěcha a podpora života w tom, bychom měli komu
srdce swé otewřjti: mnsjř se fjci, že klénot prawě potěchy a sw.
přátelstwi při dwau mnžjcln, Kornelie a Cyprionn, se nalezal.
Shodnntj mysli & souhlasně. šlechetná wůle byli základowé neli
vlně a trwngjej mezi nima přizně a síly duchovní. Přátelským ge
gich dopisům položen cíl a listem 57mým,kterýž sw. Cyprian : mě
sta wypowěděněmn Korneliowi napsal; zahrnnge w sobě tato
srdečná slowa: „Ant n nás gedna toliko cirkew, gedm toliko du
še, gedno toliko nedřlitelné srdce gest: ó kdožby gako kněz při
pochwalách spolnkněze swého nepřál sobě štěstj, tak gako při
swýcb? A které bratrstvo nezaplésalo by při radugicich-se bra
tfich? . . . . Pro tu lásku, která nás společně wiže, powzbnzugeme “___-f

tebe, rozmilý bratře! abysi na modlitbách, w postech a wbdčnf
potrwal s námi; nebo předwidauci Pán nás poučil, a z božské
slitownosti nám to připomenul, že se giž den zápasu a poslední
Ilo našeho taženj bljži. Nepřestáweymežupěti a prositi Boha dnem i
noci. Tot! ta nebeská zbraň, gesto nám statného setrvání a sily
dodáwá; totě ta záštita, totě to nás zastjragici oděni Boij. Meg
mež w paměti geden druhého, buďme wšickni gednoho srdce a.
smyslu. Tu itatn modleme se za sebe vespolek! Společná láska
ukládey ty swjzely a ta trápeni naše; a ten, kterého z nás milost
Božj tam dřjwe povolá, setmeyž u Pána w lásce unii, “ nepřestá
wey i tam naOtce milosrdného orodownti za bratry a sestry mše.“

99) Učený Pamel tuší, že list ad Luciem od gednoho ze šestera, za
Cypriona držaných synodů vyšel, čehož, prý, se zdá oswčdčowati
formule: „Cyprianus cum collegis.“ Pfege se tu ltěstj swatémn
papeži, zwyhnanstwj do Řjma se navrátiwšimn; potom vede se
řeč o vznesené důstognosti mučedlnictwi, při němž, prý, zůsln—
ha nic se proto netenči, že kdo swé Vyznání krwj nespečetil.
Závěrek obsahuge radostné oswědčowánjlásky; při obětech, prawi,
a při modlitbách swýrh zde nikdy nepřestůwáme děkowati Bohu
Otci, a Synu gebo Kristu, Pánu malemu, prosice snažně, aby ten,
který dokonalý gest, a zdokonalnge, tn slawnan vašeho svěde
etwi korunu zachoval, a zcela dokonal. Snad wás gen proto z wy
hnanstwi zpátky povolal, aby sláva wale utagenan nezůstala,
kdybyste krom :: ven z města vyZnáni swé mnčedlnickau smrti
byli zpečetili. Ta občt, genž má naskytati příklad statečnosti, bud'
konána pred bratrstWem na počet hogněgiim.
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l na východu pořjnal wládnauti cjrkwemi duch nábolnčgšj,
& i ted' shledalo se za prawé to propowěděnj: že nelze nikdy wj
ce a sladšjho medu wšeliké ctnosti nastřádati, gako té doby, co
se chlebem hořkosti lmnjme, a u prostřed swjzelů a protiwenstwj
iigeme.

*u ;

Když té doby mornj hljza zwlášte po Africe nowých obětj
hledala, a bezřetných kořistj uchwátiwši, bjdo lidskau dowršowa
la: tu nebylo lze určili, z které stránky se ůřinliwčgi pronáší
láska křesianská, giž w srdci wěřicjch sw. biskup rozohňowal,
tak že nebon ani těm, kteřj se prwé před pronásledowači ne
chwalue byli rozschowáwali, při srdcegemné řeči bisknpnwě za
těžko, i těch swy'ch žiwotů nasadili, a všem, negen domácjm Wj—
ry, dobré činiti. Tudy umlkly někdegšj nářky, že u prostřed wal
ného a lidnatého města nemálo lidj bez ošetřenj pomřelo, a ani
pohřebu nedošlo, gakoby byli dokonali na poušti, anebo na mj
stech, rukama přjrody neyzawřitěgšjch.

Pohané necháwali množstwj swých nedomrlých, neb náhlou
smrtj zachuácenýcb bratřj nepohřbených po městě leleti, takže wie—
cky ulice mrtwolami páchly. “*“) Tu dodáwal sw. biskup srdce
křesťanům, aby nagen nad wěřjcjmi, ale i nad pohany a publiká
ny ljtost swan gewili, aby hlad, žjzeň a bolest gegich ukágeli, a
aby nižádného umrlce, bud' kdo bud', pochowati neopomjgeli. I by
lač láska křesťanů, bohatých i chudých, nad uwěřenj mocněgšj a
neohroženěgšj, tak že gahen Pontius nnčinky gegj nenadsazuge,
kdyz (Ioc. cit.) prawj: „Kdyby byli pohané o těch skutcjch sly
šeti mohli, snad byliby tudjz uvěřili“

Při ustawičném swé čeledi naijenj mohli se důwěřowati muž
Bon, že, gak se pak okázalo, negedni, co w předešlém protiwen
stwj od wíry odpadli, ted' při nowěgšjm pronásledowánj opět se
wzchopi, žádným odpornostem sklátiti se nedagj, a koruny wjtě
zné dosáhnou. Z gebo spisu: de mortalitate (o moru) wyswjtá ta

1““) Řečtí pohané nkazowali na sobě přilišnau náchylnost, všecko
: hlediště čistosmyslnélto poujmagjci, a měli trpjcjho za předmět,
gehož se božská ruka patrně dotkla, :: gehož by se Spiše !tjtiti
než horliwě se ngjmati slušelo. Řjmzmt':wink, gsance che naklo
nění k stránce praktické, strhše se náboinosti swýrh modlochwal
ných praotců, newidali w trpjrim swéllo bratra, než toliko chud'asa.
Zcela gináče Wystaupil duch křesřanatwj, který každého člověka
za bratra powažowati učí. —



horliwá snažnost, aby odňal křesťanům strach před nemoci ““) a před
smrti, která! ga s Kristem sgednocnge. Činj se tu tež patrný rozdil
mezi utrpením při křesíanstwu a při pohanstwu; ta mornj nákaza
klade se za přjprawn k mučedlnicle, a plésanj z nastáwagjcj po
slednj hodinky přiřjtá se ne k zlému, ale k dobrému.

Kginým bratrské lásky obgewům znwdal přjrinu nenadálý
Wpád lanpeliwýcb barbarů do senernj Afriky, odkud! r. 253
mimo giné kořisti i nemalý počet panen : Nnmidicka do zagetj
a sebau wlekli. Aby wedlé ginýrh wřzňů i ony wykanpil, posjlal
Cyprian Numídíčanům “") přjnosky na penězjch, by tam skrze
biskupy zástup zagaty'ch wykanpen, a wšeliká barbarské laupež
nost od wlastj křesťanských odwrácena byla.

Nepochybně zhotowil Cyprian při té přjležitosti swůg spis:
„De opere et eleemosyna'“, na který Pontius narálj, řka: „Un
do sic misericordiam disceremus ?“ W něm ljřj welikau ee—
nn a záslužnost milosrdných skutků; hanj téz nenasycenan zadost
peněz; pak zamjta wýlnluwy a odpory bohatřů i lakomoů, ano i
pohrůžkami, ze sw. Pjsma wzatými, stěsňnge mysl gegich, a ko—
nečně gicb k uásledowánj nebeského Otce nabizj.

Oddjl čtwrtý.
innost Cyprianowa po a_wěprwnj léta pa

pežowánj sw. Stěpánn.

5. 1.6. Obrana křesťanstwj proti pohanům.

(?ako gsme se potud., skutky sw. biskupa wyčjtagjce, s ne—
Wšednl při nich maudrostj & wjtěznau gebo mocj potkávali: tak

lm) Wedlé známek té nákazy, ndaných od Cypriana, wykládagj gi ne
o moru, w Turcich obyčegném, ale o choleře, gi! i našim hagi
nám známé. Z nowěgšjch cirkewnich děgepisu't, gako zBarom'a,
Tillemonta, :- g. lze wyroznmčti,že ten velmi nebezpečný neduh
více než 12 let po Aethiopských. Wlaakých : giných končinách
strašně řádil, a za wlády císaře Galla neywica kořisti nchwátil.
Ep. ad episc. Numid. udáwá anmmu 100,000 seatercii, gf'l'lž činí
53000 říšských tolarů. Gako měl prwé z mista, genž mu bylo an
točištěm, Péči o chudé, &zwlůši o uvězněné vyznavače, SÍOŽÍW
k tomu cili u kněze Royatíann penize; & gako potom z vyhnan.

102)



52

wysuitne nám w postupu historie o něm i ta oprawdowost, ta neo
hroženost a nad soupeři geho wjtězuost, geště patměgi dobau tau
to, wkteréz tró wěoj, genž i giuak přemnoho pamětnjho obsahugj,
zahrnugeme: pak! o tom tento, a 17 i 18 5. ponawrhne.

Gakýsi Demctrian ohodjwal, aby o křesíanstwj diSpulowall
mohl, k Cyprianu, wřečňowanj zběhlému, zdá se geště gako ka—
techumeuu. Byli to zarytý pohan, &pozdčgi snad i wznešenau měst
skau radau w Karthagině. Gako ginj saudcoué pohanšlj, počjnal sobě
tak newažně a tak utrhařně, že, gsa pořád zlobiw, křesianstwu
to předhazowal, gakoby neslo wiuu wšeho, cožkoli tehdáž státnj
pohromou slaulo, anebo toho, při čem mor, hlad, walka, bauře a
rozbroge, zwláštč za ojsaře Galla, po celé řjmské řjši záhubně
se pronášely. Mimo to, důwodů wjry Kristowy ani neskaumage,
ranhal se a osápal na ctitele gegj, a kdyz go wšelikým způso
bem trýznili a odprauiti kázal, geště si z nich ausměch a hřjčky
činil. Cyprian, nechtěge té přjřiny k odporu opustili, ano že gest
to powinen znage, osprawedlňuge se we zwláštnjln Spisu: „Adversus
Demetrianum“ 103) předkem ze svého až potud opomiuutého
bríměnj—se, i dokládá, že dle předpisu Pjsma, ani blázuu odpo
wědjti, ani psům swatého dáwati ueslušj. -—-Aby dokázal, gak gsau
matné & ničemné ty powyky, gichžto ten darmotlaeh nadělal, od
woláwá se sw. biskup na to, že wzhledem na i'jši pohanskou při
šlých pohrom swět wůbeo giz stárne, a tudíž. umdleuý i wysjlený
že za swé wezme. Ne pro tu řest, gedinému prawénnu Bohu pro
kazowanau, ale pro modloslužbu a zarytost pohanskou uběhla řj—
še w bídu. Mnohonásobné hřjchy se ted' bohaprázdně pášj; loupe—
žuiotwj, Iakomost, tráwenj, wražda i ginó zbrodně nic se neskrý—
wag' . . Nad to horšj gest ta urputnost při modlái'joh, křesíanstwo
pronásledugjcioh. Pakli křesťan těžce zawiuil, bud' odprawen; kru—
těgšj muky buďte! na zurwalee, hrubý swůg wy'stupekzapjragjcjho:

stwj almužnu na chudé posilal: tak také nyní na zagaté křesřany
Numidické po biskupstwj swém zbjrku učinil, gi z wlastnjch důcho
dů swých štědře rozmnožil, a že mu Numidičané ku prokázání bra
trské lásky příležitost poskytli, srdečně děkowal; ano, kdyby se
budaucně státi mělo, žeby Se s podobnau potřebou potkali, swé
ochotné pomoci gim přisljbil.

“") Na ten naráží Pontius takto: „Per quemgentiles blasphemi,reper
cussis in Se iis, quae nobis ingeruut, vincerentur? — Giných, geštč
z počátku tfetjho stoleti křesťanům činěných galowých wýčitek
strany mrawů gegich nestáwalo teď che; aspoň se o nich sw.
biskup nikde nezmiňuge, coi důkazem gest, že se i sami poha
né během času o zlobč & ničemnosti křestanům dělaných předhů
zck přeswčdčili.
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křosřnnstwo tn samovolně z wjry swé počet vydává. Slušnan
zbranj na ně bud' dorýwáno. Důwodowé a přesvědčování rozumu
měgtež průchod při nich. Bohowé pohanštj, gestliže nraženými se
cjtj, nechař sami w bog wegdnu, a tak matných náměstků svých
af nenasazugj. Přigd kdo přigd', uzřjš, kterak sjle křesfanské
ustupovati musegj. “") Důkazem, že se Bůh o křestanstwj uol:.jmít,
gestiř onehdenšj rychlé podwrácenj vlády (Deeiowy.)

W takowé rány, gnkými řjše ted' raněna býwa, | samo kře
sl'anstwo upadá; ale neklade ge za pokutu, let! za zkoušku, gjž
to se wolně podrobuge, “ té dowěřc, že se Bohu zaljbj, & wěřné
sláwy dogde.

Na to dj Wážně: „My, gen! che duchem než tělem žigeme,
potjrítme křehkost tělesnou silným duchem swým. My wjme a důwč—
rn máme, že ty weci trapliwé & strnslně, co při wás gsau, nás zku—
ěugj & utužugj. Čili se domeyšljte, že my s wálni stegným způso
bem protiwenstwj podnikáme? — Ay hle, nestegněf i my při tom
samém swizeln sobě pořjnáme. . .. Wy z netrpěliwosti powždy sku—
hráte, o sobě stýskáte: my gsme při božské své trpěliwosti usta—
wičně tišj &Bohu vděčni. Nikdo mezi námi nenj osobitelem weselj
a blaha zdegšjho, ale každý očekáwa mjrně & tiše, při gakýchkoli
w swětě mehřicjch &chnmeljch času, zámluwy božské. “

Ant sw. biskup w tehdegšjm u křesťanů mjněnj se srownáwal,
že by konec swěta na bljzku byl, protož neopOmjgj ljřili 0 po
stupu nebeského smyslu, gakožto blnhém následku té domněnky,
& swedčj o křesíanech těmito slowy: „[ tu, co se swčt w roz
waliny řjtj, duch náš wzhůrn se nese; mysl naše trwá. neohroženě,
při utrpenj swém wždycky wesela, i ve důwěí'e k Bohu ustawiřna.
Taktě promluwil Duch swatý skrze proroka, & dodal nadEgi i wife

'“) Spis: De idolorum vanitate, zhotowený od Cypriana, gako neofyty,
giž r. 247, připomjná totéž pohanům, & twrdj, že wedlé poměru
wiry vzhledem trpítele (d'asmn posedlého), nebo wedle poměru pů
sobiwé milosti wzhledem léčitele neblazi duchowé bud' w oka
mženj utjkagi, nebo se pozuenáhla wytracugi. A tudyř to gest, že
lůzu proti nám popuzugi, & že nás lidé dřjwe w nenáwist než
w poznánj beran. Nebo byli—libychom gim známi, tnuseliřby bud'
to giti po nás, nebo neměliby aspoň proč zatracownti nás. —
Tamže čteme: „Gsaut' ncnpřjmnj a tčhawj duchowé, genž gako
provadeni neustáwagj giné w propast mctatí, n ynko owpmwostnici
ncpmwost štčpowati. Básnjci ge mzýwagj „démony,“ a Sokrates o tom
mluwil, že by takowýnuo démonemwed/'n a zprawowán byl.“ Wládu
nad nečistými duchy klade sw. Otec (Ep. ad Donu.) za následek
milostí Boží.
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naši slowem nebeským gene che nencbylnosti i sily, iko: „ij
newydá owoce: nebude kwčtu na wíniejch. Oliwa nadčgi skla

me: a rolj nepřinesaufokrmu. Owce se pěsti nebudou, a nebude skotu u geslj. G pak w Hospodina radowati se budu, a
plěsatí wBohu, spasenj mám.“ (Habak. 3, 17. IS.) '“)

Wyzuwše s sebe wůeliké wady prwnjho narozeni, dle ducha
obnoweni a znowuzrozeni, nežigeme che swětu, ale Bohu. Modli
me se za odwráeenj zlosti nepřátelské, za obdržení deště, za od
wríicenj neb utnjrnčni protiwenstwj. Prosjme ustawiřně za mír a za
zdrawj wašef“ — Hlawnj útěchou křesianů gest bljzký konec swěta
a soud Bolj, gegž (dle Maudr. 5,1—9, & Mark. 9, 31) tak ziwč
ljřj a maluge, že z textů těch pohansth prawá hrůzn,křesianstwn
pak radost powstati musela.

5. 1.7. Cyprían bógitel swé biskupské důstognosti.

Z těch lidj zlobiwého &ntrhawého gazykn, před nimiž sw. bi
skup skryt nezůstal, páchl nad giné hrubostj swau gakýsi Florent
Pupian. Laik ten kladl se mezi mučedlnjky, & nepochybně gako
přjdrženec Felicissimůw, Spolu zanewřel na Cypriana tak, ze ho
snad '“) ani křestním gménem: „Caecilius“ nepogmenowal.

Tohoto, dobré powěsti a biskupské důstognosti soka, odbyl
Cyprian nenetrefným Způsobem, když mu (ep. ad Flor. Pupian.)
důrazně odepsal takto: „Wšickni, gak brali-j mogi, tak i pohané,
ocehugj pokoru man. [ ty gsi gi oblibowal, dokawad gsi měl an
častnost w cirkwi se mnau. A medle, kdo znás gest pokory práz
den? Zdali gti, genžto den co den bratřjm se propůg'čugi, a do
cjrkwe se wracegjcich gednotliwců laskawě a mile rád přigjmám,
čili ty, genž za dozorce nad biskupem, a za saudce nad zřjzeným
na ten čas od Boha soudcem se nstanowngeš ?“ —

10")Příčina, proč se Cyprian, mage wésti obranu wíry proti pohanům,
ani na bágeslowi ani na pohanské degepisy neodwoláwá, nobrž
textů biblických uži wá, nenj leč ta, že důwody sw. Pjsem swr
chovaný rozum w sobě zdržugj, a vvi—rokymudrců, od nichž De
metrinn zbraň sobě wypůgčowal, neskončenč přesahagj. Šlo tu
také o to, aby bylo ukázáno naplněné negedno proroctwj, ]: če
muž, gakž samo sebau widno, toliko pismo SW.světla dáti mohlo.

'“) Snad, řku gá : nebo z promlnwy, giž Cyprian w odepisu svém na
Florent: nijwá (totiž: „Cyprianus, qui et Tltascinn, Florentio, cui
et Pupiano, fratri salutem“,) se vší gistotau twrditi nelze., že by
ten sok to čestné gméno „Caecilius" swému biskupu přidati zau
n\yslně byl opominul. Něco však podiwného ten neobyčegný ::
gistč původni nadpis předce pronášj.
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„Byl gsem w twýeh očich hodným knězem, dl'jwe než pro

něsletlowánj nastalo, kdyz gsi geětě zacházel se muau; od té do
by ale, co se eno utišilo, gi! njm negsem! A wšah gestlile gsi
ty nastalým pronásledowánjm k slávě mučedlnické přišel, zagistó,
ani při při weřegném prohlášenj: „Wlňdne—li kdo statkem nega
kým Caesilia Cypriana, biskupa Karthaginského“ ete. — ani gti, íku,
lnu wýpowedj zlohřen negsem. Kdožkoli tedy rgechtčgj wěřita'
Kristu, gcnž biskupa zřjdíl, ti wěřte aspoň ďáblu, genž bi
skupa z wlasti wypowěděl.“

„Bez ehlauby a s pláčem to pranjm, gesto ty si sám oso
bugei saud nad Bohem i nad Kristem, který k apoštolům, a
skrze ně k ušem ejrltwepředuostům. ro gsau řádně za náměstky
oněehuo zřjzeui, promlnail, řka: Kdo wás slyšj, mne slyšjš
a kdo mne slyšj, sl šj toho, kterýž mne poslal. A kdo wámí
pohrdá, mmm pohr á.- kdož pak mmm pohrdá, pohrdá tjm,
kdož mne podal.“

„Gaká to uadutost, gaké to wypjnt'inj, galia to honosnost, a
gali wysoké to o sobě samém smýšlenj, elttjti poháněti před sau
dnau stolici swau přednosty ejrkwe & biskupstwo, a galt ty to či—
nji, (newymčřjme-li se, a nedogtlemeli rozhřešenj u tebe,) tlaehati
wobec, že by po šestý rok gi! atti ltřesřanstwo biskupa, ani lid
přednosty, ani stádo pastýře, ani ejrkew ředitele, ani Kristus ná
městka, ani Bůh kněze neměl. ó kéžby se Pupian slitowal, a sám
tu wěc rozhodnul, i ten wýrok Božj a Kristůw ztwrdil, aby ti wěr
uj lidé, gichz gest za wlady uašj w nemalém počtu povoláno, ne
zdáli se, gekoby krom ejrkwe žigjce, bez naděge míru a blaha
tam se byli odebralil“ _- .

„Že pak pjšeš o m2pacjeh, do kterých gsi přisel, a kterak
se gich zbawiti chces: owšem tomu tak gest; ale ty rozpaky ne—
pochítzegj leč z neblahé lehkowěmosti twé. Ty gsi arcif na roz—
paejeh; to wšak pochodj z bohaprítzdné mysli a wůle twé, gelikoz
leegakým neeuduým, prožluklým a nešlechetným wěrem proti bratru
a biskupu swému rád ušj nastawugeš, gim wjru přikládáš, o cizj
tak, gako o swau wlastnj.. a saukromnau neprawdu se zasazngeš,
negsa pamětliwPísma řkaucjho: ,Oplei uši swé h'njm, a ne
slyš gazyka zlého.“ (Ekkl. 28, 28) A opět: ,Zlý člowěk
poslouchá yazyka nepruwého; ale sprawedlz'wý nepozoruge
rtů lžíwýchf -—-—„A medle, proč neměli takowých rozpaků ti,
Duchem swalým plnj , a na cestě k Bohu i Kristu utrpěujm
swým tak hljzej mučedlnjkowé, genž ze svého wězenj psali na
biskupa Cypriana, za biskupa Božjho geg uznáwagjre & osvěd—
řugjce? Proč takových roZpaků neměli biskupové a kollegowé
mogi, kteřj aneb z tisně se wydobywse, : vlasti swé wypowě—
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děni, aneb do wazby a do želez dání gsan; a kteří tudy, buď
gako wypoweděnci cestan sláwy ku Pánu se odebrali, neb, gako
životů swýeb ztrálcowé a oslawitelé Páně, koruny nebeské ucbwá—
tili'! — Proč nebylo rozpaků při tolika w lidu. z Boží milosti
nám swěřeném, po skřjpci tak tabanýcb, tak trýzněných; a
pro swé patrné rány a gizwy slawnýcb wyznawačjch, při tolika
zachowalýcb pannách a cbwalitcbnýeb ndowácb, a při těch, bud'
gich co bud', po wšem swěte wazadlem gednoty s mimi slau—
čenýck cjrkchk? Těch tedy, co gicb koli gest we společnosti
se mnou, mělo by, gakž pjšeš, nečistýma ůstama mýma zprzněno,
pro ůčastnost se mnau nakaženo, a naděge ispásy wěřné zba—
weno býti? Ten bezauhonný, zachowaly', bezhřjšný a zwedeny' Pu—
pian, co se snítmi smjsiti nechce, dostane se sám gediný do rage
i do fjae nebeskél“ "") -—

„Dále prawjš, že mnu přjřinau cjrkew walnan část swogat
r02ptýlenan widj. Awšak weškeren lid w cjrkwi gest pOSpolu, gest
" gedno Spogen, a swornjkem nerozluřitedlnč sgednňn. Wenku necht
zůstauan ti, kdož, stáwalo-li by gicb wcjrkwi, z nj museli by wypn
zeni býti. Pán, gakož zástupce a oswoboditel lidu swébo, nedopustj
nikdy, aby pšenice zhumna gebo kn rozwímj přišla. Toliko od
plew smj cjrkew gebo wyřištěna býti, anř sám apoštol vrece: „Nebo
což gest do toho, gestliže něhteřj netvořili? Zdaliž gicwěra ge
gíck wěrnost Božj wyprázdnj? Odstup to ! Nebot gest Bůh
prawdomluwný, ale každý člowek "hůř.“ (ij. 3, 3. 4.). [ bu—
diz toho wedom,že biskup w cjrkwi gest, a cjrkew w biskupa,
a kdo se uedržj biskupa, ten se ani cjrkwe nedržj. Nadarmoí
si pocblebngj ti, gešto, společnosOS knězem Božjm nemagjce, za
to kladan, že by to tagené a úkradj chowané Spoleřenstwj při ně
kterých giz postačovalo; anof gedíná katolická c'rlgew ani tr:
bati, ani dělili se nesmj, nobrž co neyaužegi, bíud kdy bull,
sloučena, a wšeko kněžstwa swé/co nerozlučz'telnan sponou
gako skljžena býti musí.“

„A protož, brali-ef dáš—li sobě kdy, & pomysljš—ii na wele—
bného, knězi nstanowngjcjho Boba, i na toho, kynntjm & přj—
tomnosti swau, i přednosty i cjrkew s přednostami libowolně řjdj
cjho Krista gebo; gestliže i té swogj drzosti, pýchy a Zpupnosti,
byt i pozděgi bylo, olitugeš, a Bohu i Pomazanémn gebo dosti
neinjš: 6, pak nám owšem na společenstwj steban pooblednanti
možné bude, nám, nepřehlědagjcjm tu ani těch přjsnýcb pomst

“") Důtkliwá to &.dogimawá slowa; ale ginýcb nebyl zlobiwý utr
hač :: wyznawač Florent hoden; nebo nenalezal se na cestě apra
wedlnosti, a gednodncbé prawdy chápati nechtěl.
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Páně. Auobrz gi u svého Pána dřjwe radu wezmu, on—li tebe
!( usmjřenj připustj, & twoge k cjrlmi připogenj gislým widěujm
a svým plipomenutjm schwálj, čili nic. Mámř na paměti gedno |s—
kowé uadobyčegné uiděnj swé, & i to, cožkoli Pán Bůh swému po—
sluluému & pokornému sluhowi při tom káže. Onlě mezi ginými,
ze swé milosti mi ukázanými &zgeweuými wěcmi i lehlo doložil:
„Kdožkoli tu newěřj Kristu, když on kněze ustanowuge, tenl
uwěřj gemu dogista, až gako mstitel kněze swého se okáže. Ale
co gá wjm, lakowj snowé gsko směšnj, & tskowá widčuj gsko
nesmyslná připadagj: ale to býwá při těch, geužto, buď co bud',
snáze proti kuěžslwu uwěřj, než aby knězi samému wjru přikládali.
Lee nediwme_se! | o Josefowi řekli bratři gebo: „Hle, snář při
ehúzj; pogdtež, zabjme geg.“ (Gen. 37, 1.9. 20.) Sen Josefůw
stal se potom prswdsu; wrshowé & prodsgcowé dosli zshnnbenj,
& uechlěwše zpravu uwěl'ili slowům, puk wěcem uvěřili museli.“ 10*)

„Ostatně byl by to nesmysl, soudili o tom, co gsi koliw, buď
' řas pronásledowánj, nebo u čas pokoge, podnikuul, sni sám od
sebe soudcem nasjm býti hodlňš. Můg tedy odpis na tebe nenj nez
wýrsz čistého úmyslu a swědomj meho, i pewné m6 důwěry wPá
na s Boha mého. Ty má! moge, a gá lwoge pssnj: ' den sau
du před ssudnsu stolicj Boli ohčdwě členy budem“

5. 18. Osobná wzhlednosf Cypfíanowa u Francauzska i u
Spam'elů.

Ač Francouzsko i Španielsko pro našeho Cypriaus za okre
sem geho dozorsluj ležely, nebyly wšak za okresem lásky gebo.
W ten čas, roku totiz 253, osobní: swslého muže wzhleduost wtom
způsobu oběma wlsslem vynikla, že si při swých gednolliwých cjr
kewnjch osadách bez nj ty záležitosti, za gichžlo přjřinsu u lidu
nemalé rozepře powslsly, porownsti uetruufoly.

Byla to owšem sláwa & vzácnost Cyprianows, geuž, gsk
učený Ruiuart powěděl, w pomezj Africkém smčstuali se nemohla.

““") Mčrau, wzatau od potomnich, základu nemagicich widěnj (visioues),
gakýchž legendy Wyčjtagj, měřiti oněch, hnedle po věku apoštol
ském ku ztwrzenj Swaté wjry Opětowanýrh diwů historických, bylo
by nedůsledno. W skutku! Z časů, apoštolům ueybližšjch, gest
málo akt mučedluickýcb, w přesnosti zachowanýcb, aby zminku o
c'okazechzázračných w sobě nezdržowaly. (Srow. spisy Hermie,
Mme, Polykarpa, Justina, Tcrtullimm, Orígena, i g.) Dar widěui měli
sloužiti, : sloužil, galia dar proroctví, při prwnjln wzkwětánj
swaté cjrkwe |: gegium rychlegšimn vzděláni.
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Ale ani to nebylo na gakausi ugmn primátu stolice Řjmské, gakz
by nás k tOmu ti, kdož hbitěgšjho nekatolického gazyka gsau,
rádi namluwili. I gsanř to mnžowé, genz (w latinském originálu)
Cyprianowých, na idei o primátu se wztnhugjcjch wýrazů swéwolně
stjragj, wypauštěgj, nebo w nich pohádky Sibyliny nalézati se
domnjwnn„j, a cot libo, : nich wykmcuaj. '09)

ijeř pak z náhledů, kterých se Cyprian držel, wjme i
z wygůdřenj, na mnoze w Spisech gebo zahrnutých, že neusláwal
mocně horliti tu,kde zákon prawa neb lásky welel, uwolněných úwazů
podnoty cjrkownj co neytaužegi zpewiiowati, a že stolici sw. Petra
kljřowé od Krista dáni gsau &obgewenj té samé gednoty, state
čně dowozowati. Tudyř odpjral rekowně gednomu francauzskémn
a dwěma španielským biskupům, při gegich od wjry odpadui
snmé osady pomásti se odwazugjcjm, weda, Ze pohoršenj, gednjm
biskupem dané, wšem ostatnjm na škodu býwa.

Marcian, biskup w Arelatu, mage klásti odpor Novatinnis
mu, do Gallie giz wniklému, negen sám se ho přichytil, ale do
hodil mu i drobné sstaupenců, a honosil se tjm, že těch kagjcjch
odpadljků ani w poslednjm gegich taženj neroth-ešil. Wedlé gi
ných ;:alliekých biskupů, genz krozsudkn cjrkwo, z ohledn usmj—
řowímj padlých, pewně stáli, dána o tom Zpráwa papeži 'těpánu
od Faustína, biskupa Lyonske'ho. Mimo nadánj osady Arelatské
prodléwal papež, gak se zdá, W lé tak důležité wěci gi Opalřiti,
a swan práwnj wýpowědj Marciana z cjrkwe wyobcowati. Tedy
psal Faustin gednau i podruhé na Cypriana, přjmluwce wněm
hledage, aby papež k použitj “zhlednosti swé papežské Spjše se
wyhjdnauti dal. Cyprian napsal papeži (cp. ad Steph. de Marciano)
i tato slowa: „Dirigantur a to litterae ad plebem Arelatae consi
stentem, ut abstento Marciano alius in ejus locum eligaturf“ Wý—
padek té wěci se w děgepisu nenalézá; nenj wšak nepodobno,
že Marcian ssazeným zůstal, anoř se gméno gebo w katalogu Are
lalských biskupů nenacházj. “0

Podobný přjklad stal se téhož léta (253 neb 254) v Leonu
a Astorgc (nepochybně byla obědwě mjsta gedné dioeCesi) s bi—
skupem Basilidem, a w Merídč s biskupem Dlartíalem. Tito ůpa..

109)Henke (opusc. acad. pg. 49.) u p. klade celý spis Cyprianůw do
unit. ecclesiae za dilo mystických nemotornosti plné, výklady bj
dně wykrancené w sobě zdržngjcj, & nad výroky Sibyliny zatmě
legšj. Pakli se s podobným předsudkept ku čtenj knihy přistupu
ge, i cožtč diwu, žet se drze i to upjrá, což duchu, nepředpo
gntě do wě'cj nazjragicjmn, nad poledni slunce guaněgšj gestit?—

"o) Tillemont. ad Cypl' pg.55. Mein.pour. servir al'hist. eccl. Par. 1701.
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uielštj přednostowé napňcbuli mimo to, že 1!čas protiweustwj wne
prawost libellaliků uběhli, i ginak dosti hříchů. Učiněn rauhačem
proti Bohu Basilid, složil samowolně úřad biskupský, a dostal 8 při—
wolenjm kraginského sněmu gakéhosi Sabina za nástupce. Nastan—
piw cestu pokánj, Spokogil se, toliko gako laik w cjrkwi obcowati.
Awšak tudjž hleděl na stolici Leonskau opět doseduauti, a welmi
nad tjm Zplésal, že_w přikrořcnj ktomu wšelikých auhon ewých
zatagil, že papeže Stěpíuta lichau tet-j swau sobě naklonil, až i
roztržku w Leonu nasnowal.

Martial besedou-ul i kwasjwal s pohany w Meridě (Emerita),
a zneljbil se uůber- giž i proto, že wěl-jcjch po pohansku, neb na
gednom s uewěřjcjmi hřbitowě pochowáwati nechal '"), a že se
před pohanským sudjm pro cizj bohy prohlásil. Ale tomuto, giž
rádne ssazenému zpohanilci zachtělo se opět biskupowatl, tak že
náležitě zřjzeuého nástupnjka swého, Felíxa, proti wšemu prňwu
shoditi a wypuditi usilowal.

Když tudy w těch dwau španielských osadách lid na nemilé
spletky a zmatky přišel, až i neweděl, co by předsewzjti neb či
niti měl, připadlo mu, aby swau záležitost na biskupa Karthagin—
ského w Africe wznesl, ne sice bezpostředeřně, ale skrze řádné pa
stýře swé, biskupy totiž Sabina iFelixa, též skrze psanj dru
hého Felixe w Saragosse. ,

Cyprian zdělil otázku těch Spanielů s biskupy, kteij s nim
práwě tehdáž w Karthagině shromážděni byli. Sněmowal s těmito
37 kollegami swými, a zůstal na tom, aby ta wěc pogednána i
skoncowána byla dle řádu Božjho w cjrkwi, dle tradicj apoštolské
založeného, a coby se odpadlců týkalo, we zwláštnjch zákonech
sněmem, W Bjmě r. 251 držaným, zabrnutého. '")

.. .

n') Za prwniclt časů cjrkwe to wěřjci uerádi widěli, byla-li těla ge
gich mrtwýcb bratři ginde než na blízku těl swatých mučedlniků
pochowána. Chtěliř se tudy přjtnluwy Swatýclt zančastniti. Že
Martial od cbwalného obyčege toho upustil, výčitky mn dělá Ep.
ad cler. et pleb. de Basil. et Mattiale.

"z) Ep. ad cler. et pop. iu Hisp. de Bas. et Martial., kdež se nález,
ted' zmíněným sněmem a giž za časů papeže Kornelia prohlá
šený, za hlawni přičinuudáwá, pročbyBasilid a Martial déle bi
skupowati neměli, tak gako tomu Cyprian chce, aby Štěpán, gra
vitate ct auctoritnte sun, wýrok Korneliůw wzbledem výš dotčené
Arelatské záležitosti uskutečnil. A zdaž neoswědčowal tndyto Cy—
prian nčgaké zwláštnj a wýbradni práwo stolice Řjmské, to 58
mé, genž nyni primát prawomocný, přimatus jurisdictionis, slowe? ——i
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Spisowatelská činnost našeho biskupa wztahowala se za haní-—

liwých dnů w cjrkwi che na gednotliwé depisy, než na obšjrněglj
literámj pogednání. Powstalé roztržky, o nichž gsme swrchu wy—
prawowali, zawdaly owěem negednan přjřinn k potřebnému zhotowe
nj nowěgšjeh spisů, aí plynula mezi tjm doba klidná neb neklidná.
Ale ten, mezi úmrtjm Galla, a mezi znown od Valeriana na křestn—
ny shrnutým protiwenstwjm ch než třjletý, téměřaž do r. 257 ne
zbanřený řas vynaložil Cyprian negen k austnjmn konánj posel
stwj Božjho, ale ik wyhotoweni Spisů, w nichžto nestranný čtenář na
che, nežby kdo myslil, důwodů kn potwrzenj došmat katolických
uhoditi může; gakoz pak tu o tagemstwj kalicha Páně, o ob
cowónj Swatých, i o giných wjry řláncjch zněgjcj prawdy, swým
mocným wplyWem na veškeré potomnj dčgepisstwo cjrkewni sna—
dno se wykázati mohan. Zamlřng'jf se arci wěkn našeho děge
pisci někteřj při té otázce: UznáwaI—Ii pak Cyprian, dle swých
Spisů powažowán, křesíanstwj za ústaw spasný, založený k dobru
padlého řlowěčenstwa, kteréž skrz usmiřngicj smrt Kristowu 8 Bc
hem opčt se spoguge? “$) —

Svatý nčitel náš nepořjná sobě u wygadřowánjsmyslu wčci dog
matických po Bkolskn, ani nerozbjrá pogemů nřeně, ale o swčdectwj
Pjsma i božské tradicj se podpjrage, a z wlastnj citelnosti mlnwě,
nabjzi k odklonění-se od wšeliké newěry tim horliwěgi, řjm ži—
wěgi přewrhlost těch lidj, genž, že Kristus pravým lidu swého u
Boha Otce smjrcem gest, nepřiswědbugi, we spisech swých ljčj a
maluge, až i w těch, při kterých geg bezwýmineřná k tradicj w cjr
kwi Africké wážnost do zámezj byla zawedla. Awšak co při něm
zámezného bylo, wyrownalq se brzy následkem několika shodu—
gjrjch-sc okolnosti času. Usudkowé bohoslowců o tom záwisj od
té neb oné okolnosti, a od stanowiska gegich. Nám tu postařugc
wěrný a uwáženj hodněgij, katolický o té wčci smysl, gegž na
stránkách následugjcjch porozwineme.

'") Než nediwme se, že tu mnozi, zwláště nekatoličtj, záporně odpo
vidagi. Wždyf gun to neyvdce ti, kdož se do náruči panhého
rozumenstwj wrhli, a genž krom toho, seč holý rozum gest, ni
čehož 11wife nepřipanštčgi.



Oddjl pátý.
Hádky ()platnosti křtin Intel-etických.

5. 19. Domněnky a důwody stran sporugjcjch-se.

Gak swrchu podotknuto, nečinil cjsař Valerian w čas třjleté
zařátečuj wlády swé křestaustwu přjkorů, ale byl mu spjše pij
zniw. W tu dobu sláblo i na wýchodo to Novatiauismem zprwu
prowozowané trhánj cjrkwe; a cjrkew se těšila zbožského miru,
při kterém: Diouys, biskup Alexandrinský, w listu na papeže Ště
pána radostně dokládá, řka: Wěziz to, bratře! že wšecky cjrkwe
kragin wýchodnjch, pro hřiwé a ecestné uřenj poněkud sroztrž—
kan se potkawše, opět apokogeny gsau. Tolikéž chowá i biskup-,
stwo wšudy gedno srdce a geduu mysl, radugjo se z toho, mimo
naděgi daného pokoge. Sem patrj biskupowé: Demetrían WAn
tioehii, Theoktísf w Cuesarei, Mazabanes z Aelie (Jerusaléma),
Marinu: w Tyru, Heliodor w Laodicei, Helenu: w Tarsu a
wšecky cjrkwe wCilioii. Též Firmílían "') i weškeróKappadocko.
Podotkl gsem toliko slowútněgšjch, aby to gmen wyřjtánj čtenáři
newhodnebylo.Dále weškeré Syrsko iArabz'e, Mesopotamíe, Pon
tus a Bíthyttsko, slowem, wšiclmi radostj Oplýwagj, a welebj
Boha za sworuost, gednotu a lásku bratrskauf“ "$) _

Nebylaf to tušjm wčc neaučelnj, že Dionys papeže Stěpána
pozorna řiuil na ty klidné ohwjle, gicbž cjrkew k zacelenj ran swých
potřebowala; nebo spolu poobracel zřetel papeže na ta nowěgšj, cjr—
kwi hrozjcj nebezpečí, při powstalé té doby otázce — otázce to
zmjtane' a wichrowané: „Platen-lž křest, gjmž haeretikowe' po
sluhugj?“ na)_

Kdy, a kde tan otázkau prwotuě hnuto bylo, pro nedostatek
zpráw historických mistněgi nám určili nelze. Toliko to wjme,
že mezi r. 207 a 21.5 Agrippin, biskup w Karthagině, na tamněgšjm
sněmu uzavřel, aby se ten obyčeg podržel, dle kteréhož komukoli,

___—___—
"') Firmilian, biskup Caesareensky w Kappadocku, posluchač & ctitel

velikého Origenesa, předseda erněgšjbo synodu Antiochenskébo,
skonal blíž Thatsu w Cilicii r. 272.

115)Apnd Enseb. b. ec. V". 4.
"“) Protože w mnohých kraginách gen nečasto ao to stávalo, aneb

nižádného obyčege,gak haeretiky přigjmati, nebylo, není? to divu, že
na ten čas i neyslowútněgšj mužowé na otázku tuto mylně od
powidali.
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po haeretieku pokřtěnému, a audem pruwé cjrkwe býti chtěgjcjmn,
křtem gegjm posluhowňno býti mělo, & také bylo.

Awšak bylo při tom obwyku těchto dwau wěcj & pravidel
wymezenoz

u) Nepogte a nesluěug'te se s haeretiky a schismutiky ti, co
giž dřiwe w cjrkwi Kristowě obcowuli, a tudy prawý křest přiguli.
Polmnněgšjm zblanzenjm se prwegšj moc křtu neWyzdwihnge; wra—
cegj—Ii se do cjrkwe, tedy wzkládánjm rukau se rozhřešugte &
přigjmeyte.

b) Při těch u takowých, do cjrkwe přestupugjcjch beereticjch
nebuď ten úkon, gegž cjrkew před se béře, za odehřtěnj (rebepti
zatio) powažowán; tomui byloby gen tehdáž tuk, kdyby prwněgšj,
od lnaeretiků přisluhowuné křtiny gakausi měrou platnosti došly;
:: wšak u oněch Wšecko gest bez práwn i nadarmo.

Může býti, že přjležitost ke sporné této otázce prwotně a ney
prwé poskytnul po Africe se plazjcj, spisy Tertullianowými rozši
řowuný Montam'smus; & není nepodobuo, že by se málo biskupů
ze swé záporné odpowědi na tutéž otázku tak nesnadno bylo wy—
chýliti dalo, guko Cypriun s mnoha Afriěuuy, swé starobylé wzá—
cnosti nad giné držebněgšjmi. Měli widkn o potřebnosti gednoty
cjrlme co neyhlanbě zawzutnu, &o tuto opjral neyhlawněgi to swé
zdánj, že w gedné toliko cjrkwi yeden toliko křest gest, který bud'
w cjrkwi udělen býti musj , anebo žádným křtem nenj. Mimo to
spoléhal také na wzlllednost zmjněnéllo synodu Agrippínowa, ano
pozoru geho neušlo ani ono usnešenj dwuu sněmů Asiatskýcln,
w Ikaníum &w Synadě r. 230 držených, gimiž že křtiny huere—
tické zuwrženy byly, wěděl; uě ho při tom nezůstalo tagno, že
přjčinu wýroku oněch sněmů w tom záleželo, poněwudž negen Montu
nisté, ale i ginj gnostiěti sektáři w Asii křestnj, od Krista Pánu
Mat. 28. předepsanau formuli newážně zcizoložili, & gj i ginuu
podstrkowuli. '")

Při té hlawnj otázce si snad Cyprian tu hned wedlegěj otázku,
gakžby byl měl, neoswědomil: „Také-li se totiž ten důwod,gimž bi
skupowé afriětj, by Montunistské křtiny zawrltli, pobjdnuti byli,bezwý—
mjneěně na kterýkoli od kterýchkoli hueretiků poslullowuný křest obrá
titi může ?“ — Zatjm neodwoláwal se tak na tradicj apoštolskan,

“') K těmnáleželi: Patrispassinni, Mhropínni, Valentininni,Appelatimtí,
Ofitč, Marcianíté, &g. (Cír ep. ad Jubajan) U gnostiků byli sice ně
htcřj wodan křtčni, ale při pohrauženj gich řikala se tato slova:
We gménu Otce weškerenstwa, a. w alethei (prawdč), obecné matce
wšech, 0 w tom., který na Ježíše ustoupil; w gednotč, we wy—
kaupenj, & t. p. Cfr S. Iren. hur. !. 1. c. 21. n. 3.



minčnj gebo vůbec měně přjzniwan, gako na některé biblická
swčdectwj, při nicbžto, gen w powšecbuý rozum zněgjcjcb, bylby
snadno uepostačitelnost shledal, kdyby k ngasněnj gicb byl při
činil rozžalau pochodní ušeobecné tradice božské, a kdyby i tu
formu zewrubne byl obledal, giž i některé sekty baeretické při
swých křtěnjch následowaly a četl-ily, anař powždy k pobrdnotj
nebyla, proto že se s křestnj forman prawé cjrkwe Kristowy, aspoň
co do podstaty swé, srownáwala.

A taki nemohlo se obyčegem starobylým na wýchodu, a no
wěgšjm, gakkoli zdánliwě odůwodněným w Africe, žadaucj rozbo—
dy docjliti strany té tak těžké otázky, které za přjřinan ll'ů—
stagicjbo tehdáž Novatianismu gente zanjmawěgšj býti pořjinala;
anoř i Asiaté s biskupem Firmilianem, rownč gako Afričané sCy
prianem, nekročili dále, a tteporndili se při svém obyřegi s onan
wšeobecnau tradicj, ltjžto byliby bud' kterau buď částečnj tradici
powyewčtlili, a gasněgi seznali, má-li se bez wýmjnky tjm křtem,
gebož neu z cjrkwe osoba baereticků poslubowatelem byla, opo
mjtati, čili nic.

Asiaté si tedy, dawše se pomýliti dáwnjm, u několika cjr—
kewnjch osad swýcb w užjwáni wešlým obwykem, ani za mák dů—
kladněgi nepořjnali, ani ktomu, kčemu meli, nenatočí-ili; a tudy
učinili, rowně gako Afričané, We Sporu tom postup tjm škodněgšj,
řjm byly obědwě strany nepamětliwěgšj, by u nářelnčgšjcb, apoštol—
ských cjrkwj w jmě , w Antiochii, w Alexandrii, w Efesu,
WKorínthu a g. poradu wzali; a čím pmdčegšj (gakž při roze
přecb býva-a,) popudliwost mysli se k tomu pl'imjsila. -Nábledo
wé obau biskupů, Cypriana a Fimiliana, gemuž se onen skrz
gabna Rogatiana we swém domněnj pjsemnč zdjlel, snesli gsau
se na tom, že by wšeliké křtěni, ge—likrom cjrkwe a po haere
ticku uděleno, nižádné platnosti nemělo. Gen w tom se obadwa
lišili, že biskup Caesareenský, pewněgšjho základn nemage, při
swém zdánj na gakausi tradici starobylau, w Asii, ač gen po ge—
dnotliwých mjstech obwyklau, zpoléhal: biskup ale Karthaginský,
gr.-muz ona se neljbila, na tom stál, žeby w Africe giž asi před
padesáti lety křtěnj do církwe přistupugjcjcb haeretiků suěmowně
bylo uwedeno, a že by pro swau domněnku w několika textech
biblických "a) podporu nacházel, z nichž nzawjratiJze: a) že

““) N. p. Jerem. 2, 18; Ezecb. 86, 25; Luc. 11, 23. Cfr Ep. ad Ja
nuar. ad Quintum, etc. Těmito listy, (wygmeme-li některých ne
akromných wýrazů, a sice ve ep. ad Pompei. a Firmil. ad Cypr.)
podána cjrkwi naši zbrog, : kterauž mocněgi než odpůrrowé
řjmskokatolické cjrkwe přegj, proti bludům stoleti i_t_i.powstati
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geden toliko gest křest w gedné cirkvi; 5) že haeretici Ducha
swatého nemagi, aniz ho tedy udělili mohou; a 0) Ze odpuštěnj
hřjchů wně cjrkwe průchodu nemá.

W západnictwu zobecnělo to učenj, dle něhož kdožkoli, gsa
předpisně a w aumysl cjrkwe, byl i od haerelika, pokřtěn, sku
tečně za pokřtěnce, a tudy za Spoludědice Kristowa, i za prawé
ho auda cjrkwe geho se powažowal. Tuužil-li kdo, u haeretiků
dle formy, Kristem Mat. 23. předepsané, pokřtěný, po wytrhuutj
se z haeresj, dostati se do cjrkwe katolické : s tjm zaehšzjno ga—
ko s pokáujkem (poenitcntem), wzkládáuo na něho rukau kněž
ských, i modleno nad njm, aby Ducha swatého přigal. Tau gedi—
né cestau byl křtěneo wšeho w cjrkwi práwa i zboži sauěastněn,
a wšak nikdy znowu nekřtěu.

Od úmrtj swutých Apoštolů až do Agrippina, na gehož sněm
se Afričanópři swé tradici odwoláwali, minulo tedy giž sto pe—
desáte i che let, a to mezičqu muselo wykazowati mnohé přjkla—
dy těch, geužto w haeresj křtu došli, a wšak nawrňtiwše se,
aneb poneyprw se ted' do cjrkwe dostawňe, křtěui nebyli, auf se
tam křest, we gménu swaté Trogice i od hacretiků udělowaný a
přigutý, za neplatný nekladl.

5. 20. Spor mezi Cypríanem a Štěpánem

Ta swrchu řečená wěc w Africe nezdála se biskupům Nu
midickým a Mauritausky'm tak pewně zdůwodněná, aby proti nj
hlasů swých pozdwihnauti nesměli. Při polousnulé otázce té hla
holilo nageduau r. 255 w pjsemnosti swé osmnácte biskupů Nu—
mídichých takto: „An ii, qui apud haereticos et schismatieos bap—
tizari videntur, ad ecclesiam cuhtolicam, quae una et vera est, veni
entes baptizari debeant? -— Cyprian odpowěděl na synodu o 31
biskupy: Žc při starobylém obyčegi nepohnutě zůstati dlužno.—
Haeretikowé nemohou poswětiti wody, ani sami Ducha swatého
nemagi. Giz ona při křtu obyřeg'ná otázka: „ lVěijš—li w žíwot
wěčný, a odpuštěnj hřjchů skrze swatau cjrkcw? — swěděj
proti njm, gelikož cjrkew nemagj“ a t. d. “9)

lze.—Že ti, kdož byli katechumvui, na loži nemoci okliěeni (Cli
nici), pokropenim wodau platně křtěnibyli, ztwrzuge ep. ad Magnum.

“9) Ep. Januar. et. cet. epiec. Nuuiid., kdež i w tuto slowa rozumuge:
„Si autem Spiritum sanctum dare non potest, quia forio constitu
tuo cum Spiritu sancto non est, nec baptizare venientem potest,
quando et baptizma unum sit, et Spiritus oanctuo unus, et mm
ecclesia a Christo Domino super Pctrmn oriyínc unitutís rationc
fundalm“
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Po rozgitj-se tohosynodu gest zase dotaz o té samé chi naCy
priana wznesen od biskupa Manritňuského, gménem Quinta, který!
pjsemně skrz kněze Luciana o onehdegšjm synodnjm nálezu byl
uwědoměn, s odpory swými odpuzen, a tjm, gi! w tom samém nále—
zu zawřeným, zdánliwe důkladným rozumowanjm odbyt, az i malá-
ště poukázán na to, že, prý, obhagcowé křtin haeretických onen
wýraz: „geden toliko gestiť křest“, křiwě sobě wykládagj, an
totiž geduotu křtu w tom nalézagj, že mezi křtěnjm cjrkwe & křtě
njm lineretickým žádného rnzdjlu neřinj; práwef tudy gednota se
trhá, aníby prawý křest geště i něgaký druhý zahrnowati měl. Na—
skrz držeti se musjme gednoty cjrkwe katolické, a w žádném pádu
nepřátelům wjry n prawdy uepopauštěti. Ne wšak starý obwyk, ale
rozum wté wěci bud' rozsudcem a rozeznawačem. n'“)

Opětným tudjz dotazowánjm zawdala. se opětně příčina Cypria
nowi, by, mimo giných záležitosti, s 71. biskupy Numidickými po—
druhé, geštč epatmegi o tu epomau wěc porokowal. Bylo to téz r.
255, &wýpadek synodnj srownawal se s úsneskem synodu přede
šlého. Nález obau těch sněmů byl papeži Štepanu doslán s listem,
takto k záwěrku dokládagjcjm: „Ostatne ujme dobře, že gsau ně
kteřj, genž swých gednau zapogntých zdánj neskládagj, a úminku
swého nesnadno změňugj, ale mjru i gedué wůle mezi kollegami
nerušjce, na gistých swých, doma uljwanýeh obyčegjch raděj ustr
nugj. Aniž pak my wté wěci (týkagjc se křtěnj těch, kdož z hne—
resj se wydrawše, prawé cirkwe se přichycugj,) někomu 1153in či—
níme, nebo předpisugeme. Každý cjrkwe předstawený oprňwněn gest,
cjrkew swau podlé wlastnjho a swobodného náhledu zprawowati,
(t. co do rozličných obyřcgů cjrkewnjch, gednotě na ugmu negsau
cjch,) anoř mu na to přigde, aby se z toho zodpowjdal PánuJ? 1“)

"“) Gat gest u wěcech, wíry se týkagicich, takowý rozsudce nebezpe
čný, tomu negeden kormautliwý případ učí. Otázky náboženské
rozsuzugi 39:dle. _Pismn:: poslaupněho učení od cjrkwe.
Že ty zákony obau Afrických sněmů wůbec za dobré uznány ne—
byly, toho důkazem byly nowěgši o témž předmětu dosilaué
dotazy. Taktě žádal Jubajnn, biskup některého města 17 Africe,
gsa došlým proti zdánj Cyprianown listem (newi se odkud,) zwr
tkán, o aporáženj důwodů, gimiž křtin haereticltých zaatáwáno.
Swan o gedné cirkwi zásadou zpodpjrán, odpowjdi (Ep. ad Ju
baian.) Cyprian, že cirkew na počjnáni haeretiků ohlédati se ne
smi; ouař se práw swých proto odřici nemůže, že oni gich sobě
oswogugj. Ten odpor, žeř i Novatian těch, kteři z katolictws i
odginud k němu přestupugi, křtjti nepomjgi, porážjř on, řka: „Má
me-liž i my zhostili le biskupství swého proto, že Novatian au
řad biskupský sobě oswoguge?“ —

121)

9
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Papež Štěpau, gemuž na prnwém zmlpowěděuj té otázky ne

málo záleželo, oblednw wšeobecunu trndicj, přimět-il k uj rozsudek
Afrických synodů, a zuamenage při něm patrnou scestuost, i zdán—
liwé zdůmdněnj gebo stujtage, odepsal Afriřunům, mezi ginýtu řka;
„Si quis ergo &quarumquc Interesi \'etterit ad vos, nihil innova
tur, m'sč quod tradítum est, ut manus ci imponnlur ad poenilcll
tinm: eo quod haeretiei pr0prie allerutrum ad se veuientes non bap—
tizent, sed communieent tantum“, !. 5. aby se nižíulných nowot proti
tradicj neunodilo, nýbrž aby na toho, kdožby se : kterékoli baeresi
do cjrkwe dostal, ruce se wzkládaly ku pokunj; gelikož i haerctici
těch, 2 giné sekty k nim přestupugjcjcb, wlastně uekřtj, ale gen do
Spolku g:;epřigjmagj. 122) Popel připogil kswému odpisu tu hroz
bu, ze nebude mjti s nimi úřastuost, nestrhuau-li se učit-ujscestné
bo, Bjmské tradic-j na odpor řeljcjbo.

Nadcpsauá papežowa alown, i giuá, powšechný smysl w sobě
zdržugjcj w odpisu gebo wygítdřellj, nezljbila se Africkým bisku
pům, obzwláštuě pro prudkost hněwu, guká se w nich geuila. Tu
dy Swolán byl nowý w Kurthagině synod, k němuž shromáždilo se due
,“to zářj (r. 256) 85 biskupůw, a s nimi mnozj knělj, gnhuowé &
lidu množstwj. Akta předešlých, wzbledem Iman—etickéhokřtěuj polo—
žených sněmů došla tu Opět aupluého ztwrzenj.

Ani prwujho, ani druhého papežowa odpisu che nestáwá. Tex—
ty z nich wyiiaté cituge ep. ad Pompej. &ep. Firmil. ad Cypr. Wedlé
těchto swědectwi zdá. se, že powstalo rozkyselenj u Asiatů 123),

122)Cypriau, a s nim Asiatštj i Afričtj biskupowé, brali teď nwedená
slowa: „: qunrumque hat-resi“ w neyširšjm smyslu, bez wůle
Stepanowy. (Cfr Lumper Hist. crit. part. 2. pag..317 ) Wlistu Fir
milianown dokládá se i tato, w Řjmč obwyklau tradici ogasňu
gicj průpowčd: „Quaerendum non esse, quis baptimverit, eo quod
qui baptizatus sit, gratiam consequi potuerit invocata Trinitate-.“ —
Cužkoli 7.katolické nauky o platnosti Inet—etických křtin wyplýwá,
gednn gestiř to, že h::eretici tjln widitedlným znamenjm, co Ze
wněgšim křtu úkonem, poslullowati tnollau; že by gim té moci ne—
propůgčeno aneb zakázáno bylo, nikterak doWoditi nelze. Nebo
strhugjre se prawé cirkWe haeretici, beran : nj vice prawd s sebau,
mezi kteréž klade sw. Štčpnn i tu, že křtem, od rozličných sekt
poslubowaným, nikdy nepourllugj, :: ho neopětugi.
'I'ito tušili s Fitmiliunem, biskupem w Kappadocku, že sw. papež
Štčpan w hjlně' i ten, podstatau swau záwadný křest oněch haere
tiků schwnluge, kteřj o Božstwj troggedinuém bludné punčtj měli,
až i, co do křestné formule, podst.ntně se od katolíků dělili. Odtud to
nezákladué a nelaskawé lebčenj Římské tradice.

123)



67

i u Afriřanů. '“) Štčpan, prý, trpce nahjrage biskupa Cypriana,
pseudoapostolum, dolosum Operarium geg nazwal, a konečně, gako
prwé Finniliaua s biskupy na wy'chodě, tradirj Bjmské odpornými,
tak itcď Cypriana se wšemi85. na synodu w Karthagině sněmownj
ky, od swého obecenstwj odloučil, a (stařj—li ginak swědectwj ge—
dnoho, '“) wyslnncůw z Afriky, ten Spor wyrownati přišlých, ani ne—
předpustil, a poctjti girl: dle hostinského príma, swogiuč zakázal.

©. 21. ll'yswčtlenj otázky a rozporu o m'. m*)

Z toho Způsobil, kterým Cyprian 85 biskupům na sněmu tu
wichrowanau otázku předložil, uctězko, tušjm, stanowiště gegj ur
řiti. Nemělo? se to tak, gakž tomu chtěgj negedni učenci; ze by
Al'riřané swau (kl-tin hat—retirkých se týkagjej) tradic-j zn wěc toliko
disciplinárnj byli pokládali. Z těch slow, gimiž slibugj, že s těmi,
kdožkoli giny' obyřeg za newyhuutedlný sobě wykládagj, pokog za
rbovoug', alespoň na učo. pauhé kázně tuto zawjrati nelze. Byloř
zagisté ta'tzímo po wýnijnkáclt onoho znouuzrozenj, a té wnitřnj
obnowy, gižto ze zásluh Kristowýrh přigjmá, kdožkoli skrze křest
za nuda cjrkwe ewaté přignt, a swaty'm biřmowánjm dokonale po—
swěcen lpy'wá.Widělof se Afriřanům, že neposlařuge wzkládáni rukau
k přip.“etjDucha swatého “ těch, kteřjzby z haeresj, ač tam po
křtěni byli, do cjrkwe přeslnpounli. .,(ien tehdážf“ wece Cyprian,
„teprwa úplně poswěceni &synowé Buzj býti mohou, když oběma
swátostmi se narodj“ (si saeramento utroque nascantur.) Neboť ti,
kteřj w Samařj uwěřili gsau, nemuseli nad to křtěni býti, anř řá—
dného & cjrkeunjho křtu došli; nébrž toliko co se nedostáwalo,
gest od Petra a Jana učiněno., aby skrze za ně konanou modlitbu, i
wzklndánjm na ně rukou, wzýwán u wylit byl na ně Duch swatý.
A totéž. konáwít se nynj i u nás, že pokřtěn-ci w cjrkwi předno
stům rjrkue se předwodi. skrze modlitbu naši, a wzklúdónj ru—
IsgmDucha swate'ho přígjmagi, a pečetj Páně dokonalými kře
sťany býwagj“ (siguaculo domiuieo cousutumentur. 127)

12') Přičinau gegich mrzutosti bylo gednak to, že chtěli “držeti uče
nj, dle domněnky Cyprianowy w Piatnč i w rozumu pewnč za
loženého; gednak ta twrdšj odpowčd Šlčpanowa, w nižto Afri
čanůtu, při swém poblauzeni geště s uštipačuými diitkzuni n:: sw.
Papeže se dorýwagjrjm, klatbau zahrozil. — Lidé zůstáwagj po
wždy lidmi, byÍ i na konec swatýtni se. stali.
Totiž Firmiliana, ep. ad Cypr.

ml")Cír Katerkamp,Kirchengesclt. 1. Abtlt. S. 343. Seq. Munster, 1823.
'") Eb. 72. ad Stepl|.i ep. 73. ad Jubaj. Zde widno, že občdwč swáto

sti lwgen co do wčci, ale i co do počtu rozdjlné klade.
4:

"$)
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To aktualnj obrácenj srdce, ani gest úřinek Ducha swatého, gme
nuge_Cyprian vedlé Pjsma „Duchem samým.“ Otémž účinku mluwj
takéStčpan,což widětigest : ep. ad Pompej., kdež Cyprian wůli onoho
w tento rozum wykládá: „ut manus ipsis imponatur ad aceipiendum
Spiritum Structure.“ — Až potud obndwa tentýž předmět magj, a od sebe
se nic nelišj. Co gich na různo \vede, gestii to otázka: Kterak taui
onau swátostj, gednak totiž to znowuzrozenj půsolojcj,& "ednak gc
zdokonalu-fjcj, dle wůle božského gith Ustanowitele, přisluhowáno
býti má potahmo na ty, kdož z nekatolických osad k cjtkWi se při
winugj. Zatjm papeži Štěpnnn činiti gest o to, aby úřad swůg wěrně
zastawali, ne wšak gako fnlešnj apoštolé a protikristowé. K nrt'enj
způsobu, zastáwnti ani-ad, nun-,;lt obadwa týž wšeobecně platný zá
klad: že se totiž w sektě haeretické, z nedostatku při nj lasky,a
pro odštjpenj od cjrkwe, to aktualni znowuzrozeni skrze svátost
nepůsobj; z čehož Cyprian ten unáhlený záwět'ek učinil: že, haere
tik—li osoban křtjcj gest, gen proto že haeretikem gest, tjm křtu
od něho poslubonánjm nic Způsobeno býti nemůže; a sausledně ani
sám při swé domněnce neužjual, ani užjwánu mjti nechtěl wýra—
zn: rebaptizare; ale na swěm náhledu ustmuw, ozýwal se řkn:
„Haeretici křtjte se křtem cjrkwe, gesto ginok ani křtěninegsau“ “").
Byl—liby Cyprian dalšj záwěrky Pinil, byl by na wýpadky při
šel, kterých ani nepřipauštěl, ani připnstiti nemohl, protože s tra
dicj apoštolskau se nesrownáwaly. Gelikož podstatu křtu na aktual—
lljlll obrácenj srdce zakládal, tui následkem šlo, že křtu přigaté
bo pozbytí čili postradati lze; u pakli tomu tak gest, tedyř také
křest opakowati potřebj.

tčpan naproti tomu učinil rozdjl mezi křtem, &mezi obráce
ním srdce ku pokánj. Gsauf to dwě wěci, gichžto, ač nutné slauřeno—
sli nemagL w hromadu smásti přede nesluší. Dogista, gakož kagi
enost, genž gest dar Ducha swatého, může někdo postrádali, aby
spolu křtu nepostládalz tak může se také křest platně udělili, ne
chat by pokřtěnec, pro nedostatek náležitého mysli swé usPořádánj,
obnowy srdce skutečně nenabyl. Nebot namjtá se tu hlawnj pře
kážka, genž křtu, sice platně přigatému, w cestě stogj, že? proto
w sndci lidském nepůsobí toho, k čemužkoli nstanowen gest. A
práwi tak bylotě to, dle Íijmské tradicj, s tjm křtěnim po haereticku;
tot samo nesmělo se obnowonnti, leč překažku toliko sktze pokánj

"“) Giž r. 251 wc Spisu: Dr unitate ert-les.., právu—ětehdáž zhotove—
ném, nžjwá této průpowědi: „U nich (haeretiků) se lidé woduu
(křestnun) neobn-S'wagj, nébrž kalegj; nesnjmát ona hřjcby, ale
rozmnožuge,“ a 5. w.



odstraniti náleželo. Hlavni propowěd mohla ted' sanslowně (syno—
nymický) kladena býti, a zahrnowala obogjm Způsobem, gjmzto
gi Cyprian w spisech svých wygádřil, gcdnu a tanz wěc, a! si giz
znela: „Manna ipsis imponantur in poenitentiam,“ anebo: „ad acci
piendutn Spiritmn sanctmn.“ -—

Z textů. obostranně wzatých, a historicky nám se naskytagj
cjch, wyswjtá, že ta \! obau stran nemilá otázka w základn swém
dogmatické. byla. I gakkoli zté zakladnj otázky, pro kázeň a řád
cjrkue giná, od tamlé neodwisná, a gako pobočnj otázka následo
waln: do které totjz třídy by bylo klásti Iidj těch, gen! k prawé
cjrkwi přestupug', do třjdy-li katechumenů řili pokanjků: nemo
hla předc onano od toho okamzenj, kdežby se o prnněgšj shodli,
dalšjho sporu předmětem býti.

Nenj pochyby, že ku poWStánj a k průtahům tak neblahého
rozporu přjčinu zandal wznik a wzrůst Novatianismu. To wšak,
až kam spor ten se porozšjřil, widěti lze z listu Dionysia, biskupa
Alexandrinského, (u Euseb. b. e. |. vn. c. 5.) kdyz takto dj: „Ště—
pan se prohlásil, že nechce mjti obecenstwj s Firmilianem w Kap—
padocii, s Hellenusem w Tarsu, s biskupy w Cilicii, w Kappadocii,
Gallacii, a w kraginach pomeznjch, gakož i s Afričany, proto že
tito zuown křtili“ -—Firmilian, potahmo na Kappadocko, Cyprian,
potahmo na Afriku, byli nářelnými osobami w sporu dotčeném.
P0pudliwau i natrpřelnu mysl obaudwau okazuge nám list Cypria—
nůw k Pompejoui, a Firmilianůw k Cyprianowi. Geg'ich náhled, čili
osobnj zdánj, podpíralo se na záwadnj rozumowanj, gehožto ná.—
wěsti (pracmissae), pro neklid a popuzeni i rozgitřeni mysli, oba—
dwa ani pochOpiti w stawu nebyli.

5. 22. Popuštěnj od hádky a odporu.

Spor ten zůslňwal po šesterých, při něm od Cypriana zhoto—
wených dopisech, a třech w Africe držaných sněmich, zdá se, ge
ště plněgšjm zádrhlů. Okolnosti času, a tudjž nastalé protiwenstwi
Valcrianské přispěly neyche ku spokogenj hádky, genž pogednau
ani wyrownňna býti nemohla. Gako prostředník mezi stranama z__dj
Iel téz nadřečený Dionys swé klidné zdánj s duchowenstwem “ Ri—
mě, s papežem Stěpancm, i s "eho nástupcem Sidem, gcgž Pontius
dobrým a pokogným knězem nazýwá. ! ačkoli w té rozepři protl
kých mezi stranama wýstnpů se nenedostáwalo: nebyli tito přede
sto, wypuditi tradici apoštolskou, na niž se těpan mocně odwo
láwal, ze starobylého wlastnictwj gegiho; Cyprian, gakž wíře po
dobněgšj gest, držel to wěc za disciplinárnj, Štěpan ale naskrz za
dogntatickuu, i neshodli se wespolek; awšak zwjtězil u nich pokog
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Kristůw, tak že mezi nimažádné neblahé odtrzky nepowstalo; ač ginak,
i po brzkém obaudwnu umučení, geště onde a onde od toho křtěnj
k cjtkni plecházegjcjch haeretiků docela puštěno nebylo; a moci
tjm po Asii leckde, u p. w Syrsku, gako dřjwe, tak | potomně, té
tradicj, na niž Štěpan se odwoláwal, po něktclý čas wěrně a stále
šetřjno bylo.

Pii obau sttanach, w tak walném Sporu gsancjch, nebylo dosti
pewného stanowiště; a celičkú ta wěc požadnge úplněgšiho swetla,
gehož, z nedostatku zpréw historických, ani toto přiříniti nelze.
Některé různé průpowědi Stěpanowy, twrděgi snad pronešené, a do—
gjmawěgšj wy'razy Cyprianowy ne0prt'mňugi geště nikoho k wynešenj
nenchylného posudku. Z druhé strany Cyprian s biskupy Africkými
lnilerád obrátil, když wášeň se stišila; ano kterakýln duchem při té
hádce byl wedeu, naswědřuge sám ep. ad .lubaj., kdež, práwě tan
doban, co ten Spor zdá se býti neyprudřegšj, t. r. 256, takto na—
psal: „My, pokudž na nás l'est, pl'0 haeretiky se neswářjme 5 kol
legami a saubiskupy, s nimiž we swornosti Boží, a w mjru Páně wy
trwati chceme, am i apoštol wece: „Pakli se komu wídj swárli
wým býti, myf tahowc'hoobJcege nemáme, am' cjrkcw Božj. Illy
se dzžjme lásky ducha, anwazn wjry a gednoty kněžské." 12"')

Takowéto wýraZy obdiwuge welicc sw. Augustin, a dj takto.
„Ona Cyprianowa řeč nenasycuge mě, řjtagjcjho gi opět a opět;
takowátě lásky sladkost a radost, kterauž ona slowa přetěkagj'“ 130)
Anima také gest přestati na tom, co se tu i dáwnjm i nowěgšjm
wěkům o Cyprianowi pronesli & sauditi zljbilo. My aspoň, wedeni
nenepodobným, z celé gebo mrawnj powahy činěným záwěrkem, má
me zato, že? we swém některakém poblauzenj rád se oprawil, že to
swé z prawdy wychýlenj statečným wjry wyzna'mjm a pro ni swé
krwe cezenjm zase wyrownal. Takt saudil o tom i sám weliký

129) Při Spisu: De bono patientiae, gegž k Jubajann zároweň s tim psa
njm odeslal, šlotě Cyprianu o to, aby rozsedliny cjrkwe, co přj
činau neblahého toho sporu seu: tam se vyskytly, Spiše zcelil ::
vyplnil, i prudčegšjch mysli u Afričanů W mírném rOZpoloženj
udržel. ! činj tu patrný rozdil mezi křesřauskan &stoickau i tr
pěliwostj i filosofii. —-—Neginak, co se aučelu a přičiuy týče, zdá
ae, že powstalo s předešlým spisem i geho pogednánj: de Zelo et
Iivore. On sám se sice nikde o něm nezmjňuge; že wšak w celé době
geho žitj neni případu, za njmzhy whodnčgi z péra tak wzácného
bylo wygiti mohlo, gako byl čas dotčených rozporů o platnosti
křtin haeretických : bnd'občma těmSpisůut rok 256 wykázán, geli_kož
geden i druhý nemalou tehdáž potřebu sebe ohlašowal. (Wiz Cas.
pro kat. duch. 1811. sw. 4. poged. l.)

130) Lib. 5. do bupt. c. V?.



Hl

biskup Ilippouský "') slnwůtný krugun gebo, a ngaw se negednau
o Cypriaua proti Donatístům, sporulel to nedůwodné zdánj gegicb,
i wywodil muže Božjho z nářku, gukoby odtržce & rozkoluictwj
gegich nadržowal. Třebač že, co se týká křtin, gimiz od haeretiků
přisluhouáuo, poněkud s prawdau_se minul; od lásky k gednotě,
gegjlto středkem z wůle Bolj Bjmská stolice gest, se předou
neuclnýlil. A tof práwě bylo, w čemž, gak wědomo, blawnj wěc té
rozepře mezi katolíky a Donatisty záležela. '") Ta tedy některá
liohost Cyprianowa uřeuj, (gel za uřeuj kázně držel,) nezakládala
se lec na uraucj lásce k cjrkwi, kteráž gednotu welela; a při tom
k té gednotě zřenj nemohl sw. biskup dáli průchodu myšlence,
žeby se smělo nedostáwati udělenj křtu, osobau katoliokau předse
wzatéllo i wylaouaného na těch, geulto z Itaeresj do lůna prawé
oirlme ted' teprua uwedeni gsau, auf prué nikterak knj nenále—
želi. I bylíby (dokládá. sw. Augustin,) Cyprian buď na usnešenj
úplného a ušeobecného sněmu, neb na konečném wýroku stolice
apoštolské přestal, kdyby mu co takového bylo powědomo bylo.
„Sicut multa erant, quae doctus Cyprianus doceret, sic erat et aliquid,
quod Cypriauus doribilis disreret.“ —-Že Cyprian s ojrkwj Bjmskan
nesmjřeuým nezůstal; že swé bludné domněnky se strhnnl, a gj, gako
by něgaké mlžinky, podniknutjm smrti mněedlnické zaplašil i sbla—
dil, totě ztwrzeno swědectwjm mužů, kteřj w lé přji'ině wšcoku naši
pozornost zasluhugi. 133) A sic giuak. také—lit by liturgie katolická
gméno Cypriaua giž záhy byla pogala w ten hlawnj oddjl swůg,
ganz Canon Blissae slowe? ——

“') lbid. c. 18. et 25.
"z) 5- Ang. t'p- 48. ad Vincent. Donat.
'") Cf? PGCialliep. 2. ad Sympronian; S. August. serm. 812; Gregor.

N37-- Ol'ílt- 18. Gako gini swatj Otcowé cirkewni, tak i Cyprian,
PráWč snad i tudy, že někdy, ani nechtjce, gistau čáru w hád
káCÍI Dálmženskýcll přebíhali, w neWš'edni službě cjrkwi swé se
HP"—*Půgčilí;anš pra-adu negeduu, .;"št'č pozatmčlau, na váš—sluníi>9=
atawili, gi rozbirali, anebo gi z Ilořegšjnávěsti (Vordersatz) zá
wěrkem Wywoděnan, pewnými názevy naznačili. Tau cestau přišlo
na 10, Že se zbystřil wtip bohoslowců, a co prwé rozhodnuto býti
nemohlo, '1 p. učenj o tisjrileté říši Kristowě, to potom Za dů
statkem wyhledaných půwodčitých swčdectwi se rozhodlo. Tak byl i
tuto Sw. Otec náš, ani newčda,spolu příčinou, že rozdil mezi tradici
přesnou a nepřesnau patrnčgi se ukázal, a že, coby wzhledem křtin
haeretických Božská tradici wčřili welela, ku konečnému rozho
duutj Starémuzralým se stalo, tak že cirkew katolická, gak na
SněmuArlesskěm r. 314, tak i na Nicaegském r. 325, výše zmj—
učně, od aw. papeže Štěpana na tu zádrhliwan otázku swatému
Cyprianu dané odpowčdi úplně přiswčděila.



Oddjl šestý.
Cyprian zu Valeriánské w cjrkwi bnnře.

(r. 257—258).

5. 23. Sw. biskup gako wyznawač.

Že Valerian na křesíanstwo, gemuž s počátku přizniw býti
se zdál '“), teprwa r. 257 nkrutnickau ruku napřahl, tof
gest přičjtati ne tak wlastnjma geho přeswčdčeni, ale spjše gaké—
musi zewněgšjmu vplywu. erkewnj děgepisee EWSPllluSgmenuge
tu zwláště gednoho nematného dwořenjna, Mahriana, kterýž cj
saře proti wěřjejm popudil. Muž tento, gako přidrženec magie &
křiwého w Egyptě bohoctěnj, téz dle negedněch, gako náčelnjk
tamněgšjch magických obřadů, setkáwal se nemile s křesřany, kte
řj, gakz zkušenost swčdčila, swau nad neblahými d'asy wládau wy
nikali, a ge : těl lidských, gimi posedlých, wypnzowali. '“)

Takowáto křesťanům záwiděná moe mohlař snadno, kmag—i
ekému uměnj slauzeného Valeriana proti wjře Kristowě ozbrogiti.
Bylo mu také o udrženj starořjmských obyřegů.

Tedy wypuklo hned s rokem 257 pronásledowánj. kteréž prw
uj swau dohau Způsobem méně krwawým se obgewilo, alespoň
w Africe nezdá se, že tehdáž mnoho křesťanů muředlniekau smrtj
sešlo. Neyprwé dokreřjno na ty, genž : nábožuosti na hřbitoweeh
se scházjwali; pak počalo se s přednostami cjrkwe, a wůbec sdu—
chowenstwem přjkře naklítdati, tak že téměř wšecko z wlasti bylo
zwypowjdáno. W ten čas padá úmrtj sw. papeže Štěpaua (1—2.
srpna 257), gehoz cjrkew gako muředlnjka ctj.

Zatím co se ukrutnjkowo wyřřenj wKarthagině čekalo, wy—
prawil Cyprian k wůli gakémnsi Fortunaiu, biskupu Tuchabor
skému, swůgi.rspis: De exhortatione martyrii, w němžto záwažný—
mi texty biblickými lid k stálosti u wjře nabjzj, a k odolánj dra
wým, naň těkagjejm wlkům geg ozbrognge.

[ tehdáž byla to zásada wlády Řjmské, wyrwati ohejm ge—
gich biskupy, aby pak tjm gistěgi na zmar uwedeny býti mohly.
“'zítcnost, w které kwětl Cyprian, byla tak weliká, že při nj ona,
za Deeia nezdařené zkauška ohnowenj zasluhowala. Kterak při
něm wšeliké práwnj dotazowáuj, a na smrt ho odpraweuj swůg

"') Enseb. h. ec. VII. 10.
"") Cypr. de idOI. vanit.; ep. ad Donu; adv. Demetrian.
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průchod mělo, o tom došly nás Zpráwy '“) negedny, z nichžto, a
zwlástě ze swčdectwj Pontiowa, následugjcjch blizsjch okolitno—
stj se dozwjdáme:

Dne 30. srpna r. 257 čteno Cyprianu před saudem prokon—
sala Aspasia Pata-ya císařské nařjzenj, aby se odhodlal !: wzetj
podjlu w bohoctčnj Bjmském. Swatý biskup srdnatě a zřegmč kře
stanem i biskupem se býti wyznal; i mage delši řeč s prokonsu
Iem, uece takto: „Gat neznam bohů, hrom gediného, prawého
Boha, kterýž stwol'il nebo i zemi, a cozkoli gest. Tomu Bohu my
křesfané slauzjme, k tomu dnem i nocj ůpjme za sebe iza wie
cky lidi, i za blaho cjsařd našich“ 131)

Dále na otázku tuto: ,Stogj-li pewuě na svém ?“ — od
weco Cyprian: „Dobré, na poznání Boha založené stůuj nepro
měnné gest.“ — Načež prokonsul: ,I budeš-Ii tedy moci, gako wy—
powězenec, do Kumbísy gjti?G— „Budu,“ odpověděl biskup.

Potom welel mu Paternus, udati ze gména hnězj, coby gioh
tu koli bylo. Nez Cyprian odkázal geg na zákon, cjsařem Tra
janem vydaný, řka: „Dobře i spasiteluě ustanovili gste we swých
zákonech, aby udavačů nebylo. Tedy ani gá kněžj těch vyzra
diti a udati nesmim“ —- ,Budeť pak lze po staništjch wyhledati
ge.c — ,Dňmi gich dnes uryhledati,c řekl Paternus. — Přegma mu
řeč, pravil Cyprian: „Dle přjsného zákazu, aby nikdo samoděk
se neudáwal, a ani twému nálezu se nezneljbil, nesměgj sami se udati.
Dáš-li gich wšak hledati, wynagdan se.“ — ,Wynagdau se skrze
mne,“ opáčil prokonsul, a doložil, rka: ,Drzcti na gistých mjstech
zbory, a nawštěwowati společně hřbitowd se také zapowjdňf—
„Čiň podlé sobě daných rozkazů,“ dopoučděl Cyprian.

Nedlouho potom (asi po čtrnácti dnech) octnul se muž Boží,
gako wypowěděnec,wKuruhise, genž bylo městečko seweroafrického
kragiště Zeuýitana zwaného, gehoz spanilé, wýslunné a zdravé

133)Z ohledu na bližšj okolnosti Cyprianowa výslechu odwoláwá se
popisowatel geho života na neystaršj akta ntrpěnj sw. biskupa,
když takto di : „Et ut, quid saccrdos proconsuli iuterrogauti re
spondcret, taccam, sunt acta, quae referant.“ (Pontins ia vit. S. Cypr.)

'") O modlitbě za wrchnost swětskau připomjnagj sw. Justin. M., po
něm starožitný Tertullian, a g. — W aktách sw. Achatia _čteme
takto: „Aui'odnjk Deeiů mluwj ]: biskupu Achatiowi: Náležit tobě
milowati knížata naše. -—-Achatina odpowjdá.: A komuž to více
k mysli gde, kdož císaře tak miluge, gako geg milugo lid kře
sřanský? Ustawičná i stálá dčgo se od nás modlitba za něho, aby
na tomto světě prodlanžeuého wěku došel, národy sprawedliwau
moci řídil, & tčcll ueyklidnčgšjcli časů za swého mocnai'owánj po
žjwaL“ (Cír Acta M.M- Ruiuart. ed. Veron. pg. 157)

1
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položenj popisuge Poutius, kterýž, gsa gahuem biskupowfln, stal se
teď i prowodnjkem z wlasti wypowěděuého. W té sit-obě nechybělo
Cypriauowi té utěchy, která :: křcsianských náwštčw vyplývá, ani
se sausedy swými tudjž se obeznal. W ten samý den, co se tam
uhostil, měl, gak sám swědčj, zázračné widčnj, gešto brzkou smrt
gebo tnuředlnickau z_wůle Páně gemu předozuátnilo. Dle Pontio
wa wyprawowáuj kladl to sw. biskup, gakoby od Boha byl na—
wštjwen, a sám se o tom takto pronesl: ..,Mně, snem nořujm ge
ště neobtjženému, ukázal se náramně weliký ginoeh, a gá, gako
bych od něho do saudnice, k sedjejmu na saudné stolici prokonsu—
lu weden, tam gsem se octnul. Ten, zhljdna mne, začal mi hned
na tabulce ortel psáti, nechaw mne proti obyřegi newyslechnutého.
Co by byl napsal, newjm; leč giuoclt ten četl, ze. 'zadu stoge,
s welikau wšeteřnostj, co bylo napsáno. ] nemohu tu o tom ani
hlesnauti, wytwářil mi, co na tabulce psáno, kynutjm swým: nu
přáhnuw prawici swau, ua Způsob širořiny gi roztáhne, i gakoby
kohosi zpokuty odprawowal, taktč žiwě Ijčil a dělal, čemu koli
chtěl, abych porozuměl. W tom gá seznaw, gakau smrtj mám se—
gjti, prosil gsem o průtah, asPoň do druhého dne, co bych swých
wěcj řádně pozprawil. Na Opětnau prosbu mogi psal prokonsul
zuowa na tabulce. Ač uewěda, co napsal, saudil gsem : přiwětiwé
ho geho obliřege, že byl hnnt slušnau prosbau mogj. Tuf i ten
ginoch, co mi giž dřjwe Způsob mého utrpenj powytwářil, zase
mlčky a tagemuč pokyua, izawřenjm swé ruky dal mi to na sro
zuměuau, že se mi lhůty až do zegtřka propůgčuge.“ ——Dle po—
čtu Pontiowa byl w lé gednodenuj lhůtě wyznamenán celičký rok,
po kterémž Cyprian ze swěta mečem byl sweden.

To kormautliwé biskupa od stolice geho odpuzenj a swobody
mu odnětj, nebrániloř gemu, střjtlati se při dopisech swých s před—
nostami cjrkwe Nutuidické, a sginými muředlnjky. Biskupowé byli
do rudnjeh báuj zwypowjdáni, a na třech, od sebe rozdjluých mj
stech k dobýwímj rudy odsauzeni. Pročež odepsáuo také na geden
Cyprianůw, těmto uwězněncům doslaný cirkulář 133) tré odpowědj 139),
gichz gednjm a týmž obsahem gest: Činěna Cyprianu djka a po—
chwala, že gim, muky trpjcjm, potěchau i láskau swau ochotně

i'is ěl.
p pZe gména dotýká Cyprian dewjti biskupů, genž zárowcň s mno
ha kněžjmi, gahny a laiky w okowách wězeli, nemagjce ani odě
wu, ani potrnwy, uni postelj kodpočiuutj od těžké prace, ku kte
réž hitjm doháněni byli. Swatý biskup ge tčšj wzhledem kygů, gimiž

na) Totiž ep. Nemesian. et celer. M. M.
'39) T. Responsum Nentcs. etc., reslvon. Lucii etc., respon. Felicia ete,
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rány dostáwagj, aby se spokogili tjm, že křeslanům cpasa gegich
ze dřeva křjžc Kristowa wyniká; též při tom swém do rudnjch dolů
odsauzeni aby se nediwili, anf sami, gako zlato a střjbro gsau
ce, w tom staništi zlata i střjbra se octnuli. [ dokládá, řka: „Roz
milj brali-jl Ani to nemůže wašj náboženské wjře na ugmu býti,
že se tam nenaskytá nynj kněžjm Páně volnost, obětowati, a oběti
božské slawíti. Wždyř pak slawjte, anobrž přinášjte i drahau i
slawnau obět Bohu, an! swaté Pjsmo dj: „Obět Bohu přjgemná,
duch zkormancený: srdcem zkranšeným a pokorným, Bože, ne
zhrzjš.“ (Žalm 50, 19.)— ] což pak Cyprian těmi slowy: „sacri—
ficia divina“ (oběti božské), kteréž kněží a“ rndnjch horách, z ne
dostatku přjležitosti konali nemohli, rozumj, pakli ne obět nowo—
zákonnj, obět mešnj? Ginak zagisté obět w širšjm smyslu, zále—
žegjcj w konání dobrých skutků, wšudy i w hornjch gamách obě
towati mohli, a bez přestánj obětovali, gakož swědectwj gim dá
vní Cyprian, gesto řeči zde naskrz setkané užjwá, a wece: „Tuto
obět (o kteréž, Žalmista Páně I. c. zpjwá,) nstawičnč slawjte; wyř
dnem i nocj sami gste Bohu obětj učinění; wyř sami sebe, co
swatan a nepoškwměnan obět přinášjtef'"

K swěmu dopisu přiložil Cyprian pomoc na penězjcb pro chudé
mučedluietwo"“), mezi kterýmž i panny a djtky se nalezaly.

5. 24. Cypržanowa smrt a sláwa mučedlnícká.

Takt strňwil Cyprian téměř celý rok a wyhm'mj, ani ta po—
wčst se roznášela, že by cjsař nowým rozkazem pronásledowánj
zostřiti obmýšlel. Pročež kázal nowý prokonsul Galeries Max. Cy
priana z Kurubisy zpátky powolati, a chtěl tomu, by prozatjm we
swých zahradách pomeškal, aby ho měl na bljzku, kdyžby loď
s ostřegšjmi přjkazy přistala. W krátce byl wšak ztoho pome
škími wybawen přjkazem prokonsula, weljcjho mu, přesjdliti se do
Utíky, a tam samému na sebe Ortel ořekáwati. Raděno mu od přá
tel, aby k zachowánj sebe opět w autěk se dal. Než Cyprian, wěda,
že powinen gest přjklad křesťanské Brdnatosti lidu swému zůsta—
witi, a z Řjma gsa zprawen, že tam sw. papeže Sixta II. (6. srpna,
r. 258) a pozegtI-j na to i gahna gebo, sw. Wawřínce, smrt mu—
čedlnická uchwátila: podotkl o tom we psanj k biskupu Sukcesso—
005; 8 pak w neyposledněgšjm listu swém nabjzj osadu swau kn

“") Sám sice, gsa útlého citu, we swé epištole o tom se nezmiňuge;
awšak uwčznčni wzdáwagi mu we swých odpisech diky i za du—

chowni potěšeni, i za přispění gitn ku pomoci w potřebách těl esných
;:
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klidnému sobě pořjnňnj, ale pohanům do rukou se newydňwňnj. “")
Sám zatjm měl se skrytě, dokawadžby se prokonsul do Karthaginy
nenawrútil. Tudíž odtrhl opět do swy'ch zahrad, aby gistč před oblj'
čegem swé osady mučedlnictwj podstatlpiti mohl.

Dne 13. zát-j, r. 258 wyskytlo se tu, kde Cyprian meškal,
několik prokonsnlowých Iidj, kteřj, wzuwše ho k sobě do wozu, téhož
dne k weyslecbu geg wezli. Že ale nnstáwnla noc, swěřen gest sw.
biskup gednomn z prokonsulowých služebnjků. Pontius klade to za
zwláštnj řjzenj Božj, že ten zázračně gemn předukázaný den usmr
cenj teprw nastati měl. Ten-li by nastal, uni sám tyran by gebo
utracenj odložili byla to nebyl.

Powěst o přitomnosti welectěného biskupa rozhlasila se brzo
po městě. [ sešlo se množstwj lidu, a obkljčili dům, w němž pře
nocowal. Mezi wěřicimi stáli tu i pohané, a nikdo z přítomných ne—
podržel duše chladné, nnot ten horliwý a mužnau wýmluwnostj na
gednotn cjrkwe, wšemwiditedlué,gakožto na wee potřebnou,nkazugjcj
pastýř zobrazowati se nepřestal na milostném obliřeg—iCypriauowu,
aži ten swnté touhy, po rozšjřenj cudného wcjrkwi ducha, obraz
a wzor při něm se nndmjtal. Swan neuchylnau lásku k swaté kázni
osvědčil biskup i ted', chtěge tomu, aby skrze wěrnau dohljdku
k těm, co se ani w noci nerozešly, w zástupu se nulezagjcjm pau
nům ucbrana přišla, a aby nižádné neslušnosti tropeno nebylo.

Nazegtřj, tedy dne 1.4. zát-j, r. 258, byl weden Cyprian u
prostí-ed shluklého lidu; a přišed k saudnici, i nemoha hned před
puštěn býti, odpořinul sobě na sedadla bjle pokrýtém. Tu podáwal
gnky'si muž., býwalý křes't'an, ted' strážnjk prokonsulnj, biskupu
suché šaty, (snad proto, aby Spocené raucho mučedlnjka Božjho za
wzácný oslatek sobě nchwt'tlil). Cyprian odehnul geg těmito slowy:
„Hleděli bychom prostředků proti nesnázjm, co snad gen na dne-—
šek potrwngi!“

Na to byl před prokonsula předstnwen i tůzňn: ,Gsi ty Thas—
cius Cyprian'? — „Gá gsem to,“ byla odpowěd biskupowa. —
,Gsi ty papežem (papa) n wůdcem prožluklého zástupu tohoto? ——
„Gsemř owšem.“ — ,Neyswětěgši cjsařstwo káže ti přigmnuti ob—
řadů wjry řišskéf— „Toho neučinjm,“ — odwece biskup. ——,S gi—
nau se potaz.“ — Cyprian zase; „Koney, což konali máš, netře
baí potazowati se při wěci tak Sprawedliwéf“ —

Po té prokonsul powstal, a ač bezděky, wynesl muži Božjmn
ortel tento; „Dostis dlauho w bezbožnosti žiw byl; dostis dlauho
_

ui) Prawidlo cirkewnj, na něž tu a ginde Cyprian ukazowal, znělo
takto: „Smrti se nebogte; ale ani 1! nebezpečenstwí opowůžliwč
nehne.“
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přowrhlau zběř lidskou ksobě přininowal, na božstwo Řjmské a
swnlé zakony gebo newražil, tak že oni to zbožnái weleswatň knj
zato, množitelé řjše, Valerian & Gallien, swěmn náboženstwj tebe
zjsknti nemohli. Budiž tedy,g "ako zařjuatel & půwodee wšecb ne—
Bleohetnostj, wšem k wýstraze, gešlos ge přezlopášně k sobě při
pogil. Dobro kazně krwj twen budiz uchowáno !“ — [ dokončil slo
vy těmito: ,Widělo se Thascin Cypriana mečem stjti. — Načež od
souzenec: „Chwála Bohu!“ odpověděl.“z)

Opodal od města přihrnnli sena gednu, stromowjm porostlou
rovinu, s biskupem odsouzeným řetnj průwodcowé. On sám swr
ehnj swůg šat odložil, & padw na kolena swá, se modlil. Potom
wstano swlékl | dalmatiku, &dal gj gednomu ze swých kněžj, giohž
to přitsPěnj k zawázánj sobě oči použil. Stogo tu w lněném obleku,
kdyz kate přicházeg'jcjho uztel, kázal, aby mu petmeojtma kusů na
zlatě vysázeno bylo; kat třesauojma rukama swatau hlavu bisku
powu mečem srazil.

Tělo gebo, drahou krwj střjkagjoj, obkladli křesťané rauohy
swými, ohtjce, aby s prstj se nesmjsila, a tudy neoblaoinčlo.

A tak bylo to téhož dne, ne wšok téhož roku, nnt za podo—
bný bon“wedlé sw. papeže Kornelie (+ o šest let drjjne, '14. zářj,
252) dokonal i Cypriau podobným mučedlnictwjm, gjmlto, pokud
historie swčdřj, z biskupských V?Africe krwoswědků on sam prwnj
byl korunowím.

S pohřebem mrtwého prodlelo se až do noci.-, tu přatelé gebo
při silnici Mappalskě hrob gemu wyzdwihli, a při rozžžatých po
chodněch geg pochowali. W krátce na to zdělán gest oltár na hrobce
sw.mučedlnjka, oněmžsw. Augustin'“) dotýká, „stolem Cypríana“
geg nozýwage, i o dweu, ke cti onoho w Karthaginč ustgwčnýoh
ohrámjch připomjnnge.

Nedbwho na to, anebo snad giž té doby, gest po weškeré Italii,
zwláště w Římě, slawenj neyrořnj sw. Cypnana památky zawede
no. '") Buchcriuw kalendář o tom naswědčuge, když dj: XVIII.
Calend. Octob. Cypriani Afrieae, Bomae celebratur in Callisti (die).

Ani u ostatnich Europegských národů, gimžto giž za sigébo
žitj platně byl posloužil, newyhasla pamět gebo. Strany osad Spa
nielských &Gallickýcb to děgepis cjrkewnj zřegmě oswědřuge. "S)

"") S. August. serm. 309.
"J) Serm. 310 et 811.
'“) cr: s. Petri Cllrysologi serm. 129; ep. od Sever. ult. lib. 8. Va

rinr. Cassiodor.
"") Cfr Aur- Prudent. Clemens hymn. 11 et 12) Missal. et Breviar.

Mozarabir.
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Co se týče Gallie, že tam nůš swatý biskup negen na po—
radu lm'in, alei starodúwnj důwěrau poctěn býwnl, to průwodno gest
: oné starobylosti, dle kteréž od swíttku sw. Cypriana až do ad
ventu bezjcjch neděl pořjtáwúno."")

[ wy'chodeané rozhlašowali geho gméno chwalně na swých
sněmjch cjrkewnjch, a hlavně r. 481 na Wšeobecném synodu
Efeskěm. 1")

Wyslanci Karla welikého, wracegjce se hořegšj Afrikan do
mů od Haruna Alrašída, dostali swaté ostatky Cyprianowy da
rem. a uložili ge slawně we francauzském městě Arelatě. Za Karla
lysého octnnly se w opatstwj Kompíegncske'm, az na gednu část
ku, která prý do Benátek darowána byla. Dobau potomnčgšj wy—
kázňno mjsto drahým ostatkům sw. Cypriana, Kornelie a Coe—
lestinn w mřděnné rakwi kostela Rosnayskěho (ecclesia Rothna—
censis) we Flandrii, bljže Oudenarde. ““)

erkew katolická koná památku sw. Cypriana, biskupa a mn—
fedlnjka, zároweň s onan sw. Kornelia, papeže a mučedlnjka, podlé
lijmského kalendáře dne 16. zářj.

5. 25. Přehled a slowtitnost gelto spisů.

Ač nikdo ze starších katalog Spisů Cyprianowých schwálne
nezhotonil, předce se od mnoha nowěgšjch učenců za přesné ge
ho práce gednohlasněnznáwagj tyto: |. Tři aosmdesát listů; gak
koli negcden znich od duchowenstwaijskéko, od swatého pa
peže Kornelia, i od giných osob saukromnjch, w té zbirce se na—
Iezá MS').ll. Dwamictero pogcdnánj, a sice: 1. O bůgečném boho—
slowj. 2. Troge knihy swědectvtj proti židům. 3. O kázni panenské.
4. O gednote erkwe. 5. O padlých. 6. O modlitbě Páně. 7. Omom.

“G) Vide Liturg. Gallie. lib. 8.
'") S. Gregor. Nez. serm. 18.
na) Cfr Victor Vite-ns. de perscc. Vandalic. lib. i. c. 5. Ruinart. Act.

M.M. ed. Veron. pg. 203.
““) Wlastně tak slauti zasluhngicj listové wětšjm dilem swým, ai

některá pogednáni dle swého historického obsahu, a co do gá—
dra, giž při žiwotopisu sw. biskupa nám se naskytla; pročež
:: ostatkem gich samých, cožby zde nemjstné bylo, se nezanášime,
ale toliko ty wybrančgši, :: sice w auplnosti gegich, tuto málo
níže podáme. — Nezachowáuo wšak nám wšech Cyprinuem psa
ných listů, a aSpoIi gedna osminu gich posud se nenalezla. Oni
zmiňuge se o třinácti psauich, ]: duchowcnstwu do Řjma odesla
ných, z nichž my geštč gen sedm co zůstatek chowáme. (Cfr ep.
14. 42. ťtC.)



8. Na Demetriana. 9. O dobroděgstwj &o almnzně. '10. 0 lárliwosti
a zůwisti. 11. O užitku trpěliwosti. 1.2. Na Fortunato o wzbuzowánj
k smrti muředlnické. 'l'a ted' wyčteni djln, co do relosti &přesnoty
swé, nemohou slušně w pochybnost wzata býti, gelikoz knihy ruko
pisné, po těch neystaršjch Anýlických, Franckých, Maských &
Germanskýcb listownách chowané, w tom sauhlasj, že ona naše—
mu swatélnu biskupu a muředlnjkn přináležegj. Sw. Jeroným a sw.
Augustin se na ně tu onde w knihách swých odwoláwá. Konečně i
sw. Pontius, gahen & žiwotopisec Cyprianůw, na obsah aspoň těch
swrchu gmenowaných pogednánj patrně narážj, ani ústupek bisku
pa swého omlauwage, takto dokládá : „Finge tnnc illnm (Cyprianum)
martyrii dignatione translatum, quis emolumentnmgratiae per lidem
operentis ostenderet? Quis virgines ad congruentem pudicitiae dis
ciplinam, et habitum sanclimouia diguurn, velut fruenis quibusdam
dominicae lectionis coěrceret? Quis doceret poeniteutiam lapsos, ve—
ritatem baereticos, schizmaticos unitatem, filios Dei pacem, et evan—
gelicne precis legem? Per qnem gentiles blasphemi, repercussis i_n
se iis, quac nobis ingerunt, vincerentur? A quo christiani mollioris
aifectus circa amissionem suorum, aut, quod magis est, ňdei par—
vioris consolarentnr epe fntnrornm? Unde sic misericordiam disce
remus? Quis livorem de venenata invidiae malignitate venientem
dulcedine remedii salutaris inhiberet? Quis martyres tantos exhor—
tatione divini sermonis erigeret? Quis denique lot confessores, fron
tinm notatarum secunda inscriptione signatos, et ad exemplum mar—
tyrii superstites reservatos, incentivo tnbae coelestis animaret?-—

Ty nadepsané sw. Cypriana knihy smyslem takměř nebeským
wanan, a-wšjm práwem klénoty wjry, bohatým skladem učenj o tra
dicj a kázni katolické, anobrž i těmi wzňcnostmi slanti mobau, kte—
ré: negen do sauwěkých události sahagj & ge ogasňugj, ale i no
wěgšjm wěkům gako zrcadlo gsau, w němžto wzhlédnauli se by
Ioiby i nám přewelmi nžitečno.

W tak zwaném středowěku obcházelo negedno, arciři nepře—
sné, djlo pod gménem Spisn našeho sw. Cypriana nčený swět, n. p. de
disciplina, et bono pudicitiae,de spectacnlis, ad Novatianum haereticnm,
de cardinalibus Christi operibus, de aleatoribus, de montibus Sina et
Sion, de singularitate Clericorum, expositio symboli Apostolorum,
de incredulitate judaica, de duplici martyrio, de duodecim abusi—
bus seculi, confessio Cypriani, etc. etc. Tyto wšak spisy při zkan—
šenj kritickém neobstály, proto že w nich, wedlé negeduěcb ana—
chronismů & cizjrh slowcj, i sloh náramně se lišj, & tu onde, ner
ci—lina našeho Spisowatele, ani na sauwěkébo swého půwodce ne
odkazuge. Toliko geště dwčma učeným Františkánům, Missoriowi &
Molkenbnbrowi, nidělo se přesnotu několika těch, nn křtiny baere
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tické se potabngjejch psani, za wěc pochybnan klásti, a za djlo od
Donntistů podstrřené ge wyhlásiti. Než oba mužowé ti, setháwagjce
se při swých důmysleeh s Tertullionem, Klementem Alex., Ewse—
biem, a sněmem Synadským i lkonským, nemohou! rozumně odpo
rowati, béřeme—liwčtšj zřetel na tyto ctihodné swědky starožitné,
nezli na mnohem nowěgšj důmněnku gogicb.Wzdyi neobogowal, ale
gon na okamžik zdál se tam Firmilian n Cyprian we psanjch,
w ono podezřenj nepřesnosti padlých, obogowati netu autoritacj,
nóbl—zněkterau zwlastnostijskébo papeže Štěpana, gsa wldy gin—
dy tjln neyhorliwěgšjm práw swaté stolice zastawntelem.

5. 26. Wplyw literatury' Tertullianowy na Cypriana, i gebo
známost Pjsem swatých.

Na tebdegšjm obzoru literatury cjrkewnj, pokud o tom sauditi
umjme, nr-obgewily se našemu spisowateli leč spisy Minutia,
Felixa, a Flor. Tertulliana. Z onoho gen malicko použil, a w kni—
hn: de idolornm vanitate přigal. Podstatnčgi wšak Wprawil se do
mnoha spisů Tertullianowých (nar. ok. '160 1- ok. 220.): i nhnuw
se gakési, zde onde u tohoto kragana swého pánowité přjsnosti a
čpěgjcj sotyře, trpké ironii, a odrywkům s nneenými protěgšinami,
téz odwážným obrazům, sotně hledaným přenosům, alliteracjm a
wýrazům méně wyhlazeným, s těmi cudněgšjmi stránkami a pro
powědmi gebo tak se obeznal, že, co do podstaty, we swé spisy
ge mjsil; at! 3 neswětlými city gebo nikde se nepotkal, ani: pro
něgnké neobyřegné přechody řeči, pro přepiatau sanstawu, gakanž
Tertullian swé pomysly osnnge, wýčitky zasloužil. Umělř zagisté
Cyprian ty zanjmawěgsj stránky oněch mistrowých "*“) kněh, hez
ubljženj prawdě, we swé literární práce wetkňwati, podoben gsa do
brémn stawiteli, genž mage dosti klondnébo stawiwn, břewny zle
tesanými, n krowy nepřjměrnými stawbn swnu nehyzdj. Wůhec
pořjná si Cyprian nad Tertulliana středměgi, wybraušeněgi a wlj
dněgi. Plodům gebo liternjm nikde necbybj potřebná šiáwa, n ga
zyk gebo plyne, gako studnice wody čisté; i weěkerá snnžnost při
něm cjlj lm powztýčenj swaté naděge pewněgi, nežli při Tertullia—
nu, montanistskýcb snů, a mnohých ducha přepiatostj neušedšjm.

“*“) Sw. Jeronym in Cat. Script. ecc. Wyprawuge takto: „W geduotn
wlaakém městě, gménetn Concordia, naučil gsem se gakéhosi Pa—
wla znáti, genž od bývalého pisal'o Cyprianowa, ted' šediwého
kmeta, slýchal, že Cyprian neopmninnl ani gednoho dne čjtatí
Tertulliana, řikáwage konomo Pawlowi swému: ,Podcy mi mistra,G
t. Tertulliana.“



Sl
O zwláštujch podobnostech mluwozpůsobů na straně ohogj netře—
bař tuto podotýkali; gen tolik bud' připomenuto, že Cyprian ncnj
leč w těch wěcecll, gimižby mrawy křesťanské wzdělati se mohly,
Tertullianowa pjscmníctwj napodobitclcm, a že se při swých,
neyche ze stauowiska praktického obraných předmětech žiwěgi
a wraucně-ri pronášj, wkusněgšjm a ušlechtilegějm řečnitelem. 15')

Gina? důležitěgšj otázka gest: Kterak se stalo, že tak boha
te citáty biblickými giž ty prwotnéspisy geho zaijagj?— Tu—
šjm, stařj tu odpowědjti tolik, že Cypriau dle swědectwj Pontiowa
giž gako katechumen pisma swatá borliwě čjtal, a tudy, kam by se
wůle geho kloniti měla, s welkým prospěchem poznával. Out bez
wšetečuého hlaubánj ustrnul na tom, že skrze pjsma sám Duch
swatý wege a mluwj 152); že se gimi, gnko čistobožskými zdroni,
žjzeň hasj '"). A odtudgest ta plapolawá milost, ten nebeský smysl,
genž wnitřek geho pronikal; odtud to čisté mléko pravdy Božj,
z něhož, co Znepřebraného pramene, swým duchownjm kogencům
podáwal, a mnohá křiwowěrna i rozkolnickít srdce k blahu gegich
věrně zacelowal. Odtud ta důwěra, gjžto požjwal při lidu sobě swe-
řeném; též ta oprawdowost, při kteréž se ho i anhlawnj geho ne—
přátelé takřka báli museli. Odtud ta tichost s ueuchylnostj, ta po
kora sbiskupskau sebe samého wážnostj. Oni uměl naskrz wy
trwati i wažný i weselý, a bez newrlosti přjsný tak, gako bez sla
bosti mjrný. Wzácnň postawa, wážný oblek a dogemnó geho wze—
zřenj welely úctu takowau, kteréž ani odpjrati lze nebylo.

Gemn giž hned při prwotinách učené práce, kterau srokem
246 započal, na tom wšecko záleželo, aby řjdě se přjkladem gi—
ných swatých Otců cjrkewnjch, že zákon starý s nowým co ney—
aužegi slaučen gest, ukázal. [ nebyloř mu než widěti a swatým čj
tánjm na to přicházeli, že nowé umluwy zakladatel, Kristus Pán
každému, we Zpytowánj pjsem skromnémn a srdečnému, bud' kde
bud', w austrety kráčí, už i tam, kde by ho ani nehledal; n p.
w proroctwj Isai. 59, '1; 53, 1; 66, 1.. Co se zde od proroka při
pomíná, rameno a ruka Boží, toř Cypriau o Kristu Pánu, pro
wykaupenj naše wčlowěčeném, chce rozumjno mjti. Tudy! nastu

' ") Ostatně kdokoliw žádá, aby se mu wšeliká myšlenka spisowate
Iowa, gcko z čerstwé šlupiny co neygádrněgi wylaupla, tent w ori
ginálu spisy geho čjtati musi. Nebot wůbec winne, že autorowy po
mysly, w giném oděwu naskytnuté, nemálo na swé auplnosti & ži
Wosti trati a w prwotiuné gadroosti a určitostí wíce neb méně
chábnau.

'“) Lib. de opere et eleetnos.
'“) Lib. !. 'l'eslim.

11
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page sám, nelze-ll mu cestau' prosto—vykladařnau přjbodndho :
určitého smyslu nebo významu liternjlno nagjti, cestu allogorio a
wýkladn dncbownjllo. ó kéžhy se mu i k zhotowenj kommentůl'o
na pjsmo svaté pohody & chwjlo bylo dostalo, gešto praktickému
duchu gebo, při té, kterou měl, zběhlosti w řečtině, snadno bylo,
s hogným proapěcbem dle 70ti tlumořnjků překládati, kterékoli
biblické pravdy pro skutečný ziwot cjrkewnj rozwinanti & ntwň
řiti, anobrž -nad gšné, af tak djm, pauze od přemyslného směru
vykladače, gakýchl nemálo měla cjrkew Řecká, zřegmčgi pouká
zali, že wšeliké pjsmo Bozj geden má ráz, totiz ráz lásky & ge—
dnoty w Bohu.



Sw. Caecilia Cypriana,

biskupa Karthagínského & Mučedlnjka

SPISY.



[. List k Donatowi. *)

Obsah.
Cypriou přislíbil Donstowi, že s nim o věcech božských porozpráwi. Gu
šetrně : toho opomenut, činí své připowědizadost. Wyprowuge též historii
svého na viru obrácení, dále liči o surowosti : nelodu tehdegiich
časů pohanských. — Potom mluvi o weliké ceně pravého Heston
stwi; & konečně ke zwláštnimu téhož sobě oblibowáni Donata nabizi.

Caecil Cyprian Donatowi pozdravenj wzkazoge.

Dobře napomjnáň, Donate rozmilýl nebol- i 56 na ewůg slib
se pamatngi, i k splněnj ho chwjle tato gest ueypřjhodněgčj, kde!
to při zhjrce wine,“ to, když se rok ku konci chýlj, s obyčegným
& určitým přjmčřjm každý uvolněný duch rád' se potkáwá. Místo
se také s časem shoduge, a při podzimnjm libowětru otwjragj se
i zahrady s mlékem svým nám !: milému smyslůw pěstovánj.
Lahodnof tu, howořenjm čas trůwiti, : gako z kratochwjle, s wyl—
šjm božských zákonů poznávánjm vespolně se zaměstnňwati. l po—
sad'me se tamhle, aby oui neswěcenec k nešj rozmluvě se nepři—
kradl, ani neekromný hlučná čeledi powyk nás newytrhowal. Ta
ukrywka naše i různá i klidná gest: réwowé tu genu, & kolem
ůwazů wisutít mlázj po drlebných tyčkňch se winan; tutě izwin—
ného listi sklenutá podsiň nad námi. Blazeř tu 17náhledech swých
wzňgem so zdjleti; & gelikoz na ělěpj & réwj wiuném ol'i swé

') Psmol, Rignlt a Pesrsouius cbtěgi tomu, že Cyprianowo sDonůtem
seznámeni nepowstolo let od řečnické školy, kami obadwa w
tý? čas na učenj chodili. Může však býti, že & onomu spřátelení
pfjčiun znwdal Karthaginský kněz Caecil, gen! obsdwa ! bludu

L pohanského kn pravdě "estonské přivedl.



paseme, běl-e i duch náš svou potruwu ztoho, cožkoli zrakem a
sluchem chápů. 2)

Net ty dbá! toliko o přátelské vyražení, toliko o wybrauše
nj slohu; ty gsi giných půwabných věcí nehrubě pilen, a zrak
swůg na mne toliko upíráš; tyf i tělem i dnšj wšecek gsi na po—
sluchu, a to zlásky, kterouž mne milugeč. [ čehož medle a mno—
holi dá [se tu z mé strany pro tebe očekávali? Můg chatrný a
dosti obmezený náhled slibnge gen skrovničké owoce, a gako té
bugně urostlé půdě klasů, taldi mně výmluwnosti se nedostává.
A však pustím se w to, seč sjla moge bude, on! i ta k mluvení
látka whod mně pada. Na sandech a z řečnických lešení necht
slowný a výmluvný gazyk vrtkau ctižádosti se rozestjrň; tu, kde o
Pánu Bohu řeč gest, ztvrzuge vjru gen punhočistýa upřímný hlas,
činy skutečnými, ne vlak moennumluwy přistrognosti. Poslyč tedyode
mne, ne to, co zdobného, ale co silného; ne to, co čperkovuého
a lidské uši lektagjcjho, než cokoli božskau milost velebí, a pro
stičkým i neljčeným výrokem pravdy gest. Poslyč to, k čemu dříve
ucjtenjm, nez učením přicházíme; to, což s nižádnau snahou skrz
daleké časů okliky se nozbjrá, ale co bugará milost s uspjšenjm
swým naskytá.

A.
Gál seděl we tmách a v temuostech nočnjch, a na vysokém

světa moři, sám sebe nesvčdom, od pravdy a světla vzdálen, ne—
pewným člapotem gsem se motal. Při tehdegčjch mrawich zdálo
se mi býti nezvratnau tjhotau, co mi dobrotivý Bůh k spáse mé
přislíbil; že by totiž kdosi znovu zrozen, že by kaupelem epasné
vody 3) v nově oživen, kým prvé byl, ztoho svlečen, a při té

2) Tyto i giné věci v přítomnémlistu mohlyl;arci bez množení a kvě
továuí slow pověděuy býti, gakž sw. Augustin de doctr. christ.
L. 4. cap. 14. tuší, genž ty a podobné sličnosti &řečnické lperky
v rozpravách duchovních, ati tuto Cyprianowu světskou výmlu
vnost haní. Aviak Cyprian byl tehdáž, když tak psal, t. 5. r. 246,
gečtč nováčkem n víře, a pozdčgi takovýchto u něho ozdůbek gen
pořjdku se nalézá. Ostatně Makarius Mutina (in praef. ad carmen
auum de triumpho crueis) zdá se uemíti nepravdu, ani vece: Ne
gare non ausim, cam esse divinarum rerum vim, atque dignita
tem, ut nullo stylo usequi possimus; non ita tamen remotam esse
censeo, ut Camoeuis inaccessibilem rear. — Gen nesmíme mysliti,
gakoby vyvčžená budova rhetorieké mluvy akvčtovanýeh sloweí
katolickým došmatům cosi wzhlednosti naskytala.

3) Bez ugmy smyslu na místě slova : křest, klade sv. spisovatel: „La
vaerum aquae salutarie“; a málo níž : „unda genitalis“; tuším,
dle příkladu Elea. 5, 26., a Tit. 3, 5.



samé swe lepence w duchownjho člověku přetvořen býti mohl. „[ kte
rsktč možné tekowé proměněnj - ijkt'mal gsem — aby hned s
w tom okamihu svlečeno bylo, colle, aneb člověku neginůč než
pl'iston-eno, a co we swé poloze se gi! skřemenilo, anebo pradá
wnun tnu zwyklostj se wpřirozenilo? zag-istd! toi zekotwile se
mocným a hlubokým kořenem! — Anebo nenčj se spol-ili ten,
kdo! zprwn pl-i auprewnýcb kwasech n bohatých weteřecb čas
tráwil? Cili wezme na sebe hnlenn sedlskun ten, kdo! we skvost
ném obleku, w zlaté s w Eerlate se blýskul? Giný zes co wliktor
ských ůsluhňch & pectiwostech se kochsl, kterakz bude ljti gen
bezůhduý a neslavný? A geště giný, an klienty swými obstnpewůn
i mnozstwjm družiny byl proslawowán. zdali za muku sobě nepo
lozj, zim mag ' samotětráwiti? Člowěk„milý nemjwáiza

dnéhe stanu, aby geg wjno k opilstwj nelákulo, peycha nenedýmu:\la, hnčw nezazehel, drawost nebeul'ila, rozljcenost nebodale, cti
žádost nedráždila, wilnest neosedláwalm“

Toť gsem sám u sebe rozgjmal. Wčk mdg předešlý přemno
ha scestnými zásadami podmaněn; &gi, gakozto vězeň, kudy wy
wuditi newěde,i zmolen gsu těmi, doma ke mně přilnulými hřjchy,
pol-úd gsem dřepěl, a zaufege nad budaucnem, s neřestmi svými
gako s důněrnými přátely gsem se pěstowul. Když ale nově naro
zenj wodau spesneu ty předešlého 2in mého skwmy obmylo, a
w čisté prsy ten gasný & přesný paprslek s hůry se spustil; když
gsem skrze druhé narozenj, gako nebeským duchem oduiewnt-l &
nového člbwčks oblékl: tui ayhle! divným způsobem wšecky mé
pochybnosti zmizely; co bylo zewřitého, zotwjráno, co temného,
ogasnčno, co nesnadného, nsnudněno. Gál i to umoznené býti widěl,
co se mně dřjw nemožné zdálo; gů pečjnsl nebljžeti, že, co gsem
koli pozemského do sebe měl a z prswdy výstupného, to gen swe
tem půchlo, a že djlo božské gest, colbykoli duch Bozj oziwiti rňřil.

Tyč dogista wjš a zároveň se mnau poznáwáš, čeho to, genž
se w nás dále hřichůw umrtwenj, z nás snalo, a co tu kn šle
chetnosti obžiwenj nám zgednalo. ') Sám gsi toho swedkem; nic
se tjm newychlaubňm, protože sumochwulstwo i ohyzdné, i hnusné
gest; ečby to ne samechwelstwem, nýbrž vděčným citem slenti
mělo, Ze clowěk ne za lidský, ale za Belj dar velebí, cozkoli do
brého gest; že dřewněgšjch swých win křehkostem a nedopatřenj

'swémn přikládá, potomnj však při sobě neanbonnost u_i-epřipisuge.

") Gestli tu o účincích sw. křtu Cyprianem pronelená slowa: more isto
criminum, vita virtutum — zdravě nwážjme, shledáme býti scest
ným to tušení nekatoliků, žeby se, prý, tan svátosti hřjchowě ne—
snjumli, alu toliko zastjuli, či přikrýwali.
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Božské! to, božské to djlo, cožkoli můžeme. Odtud gsme zivi, od—
tnd k sjle přichůzjme, odtud k volněgšjm výletům dulevnjm se
uZpůsobngeme, a Zigjce na tomto světě, giž předcitem svým nn
onen wěk se kogjme. Gen af házeli neanhonným mravům našim po
boku krůěj, aby Pán, genžto wylitjm swy'oh nebeských milosti nás
owlítdl,ani se mu nábožně propůgřugeme, déle ve schránce srdce na
šeho přebýval, a tak aby ani nbeZpečiIost zdrogem nedbalosti
se nestala, ani onen starý nepřjtel k nám znovu se nepřilaudil.

Gestli tedy cestou neviny a spravedlnosti pevným krokem
stanpáň, k Bohu—lize wěj sjly a moci duěe své se přiwinugeš, ::
tjm zůstáwaě, kým gsi býti začal: pozjskňvá to tvé svobodstwj
v téz mjře, v které se při tobě milost sama přiSpoI-uge. Dogista,
přjgem darů pozemských nestogj kn přjgmn nebeských zbozj, leě
v poměře zhola nestegné. Dncht to gest, co se hogným tokem
vylévá, & nižádným řečištěm se neanžj; oni netrpj těch hrázi,
: nichžto by, co z vytknutých mezj 'a cjlů svých, dále se neři
nnl. Oni se pořád kn předu žene, až i proudem w nás přetéká.
Gen po něm srdce naše žjzněg, gen se mu otwjreyl Co bude při
nás wnjmavosti wjry, tolik nepřewálených milostj načerpárne. Od—
tud giž i mocni gsme při svém, gak slušj, čistoty milování,
při bezvinném svědomj, při slova i skutku neljt'eném n způso
bu hezpokrytém; mocni gsme, bychom wšecku tráveninu hřjěnau ku
potěše trpitelů neškodnuu učinili, rány zbloudilých dušj navráce
njm auplného zdrawj zacelili, rozdwogenců k gednotě, násilníků
k pokogi, divochů k tichosti navodili; odtud můžeme i oněch ne
čistých a těkavých duchů, co se k záhubě duěj w tělo lidské po
hřjlili, mocnan pohrůžkou kwyzuůnj přinutkati a pryč vymjtati.
Odtud my tepagice gich, přjkře na ně dokroěngeme, gich do
úžiny vhánjme, lkagjcjch u upěgjcjch k větším makám ztěla vy—
kljzjme, ge takřka biěugeme, i ohněm trápjme. lby'wa't to tak bez
očitého svědectvj; mněidla tu sic podtag'j, tresty však na gevě
gsau. 8) Takt nabývá i život nás duchownj skrze to, co gsme
(gako křesťané) býti počali, volněgěj činnosti; ginak ale, ani
gsme tělo, tuto lepenku swau, dosud nezaměnili, duchovnj výhled
náš tjmto věkem, co mríikotau, se zatahoge.

") Giž starožitný Tertullian (+ ok. r. 220). Apologetic. c. 23. piše, kte
rakau moc měli hřesřané nad démony, tak že tito za npotřebeným
exorcismem : těl lidských netoliko wygiti, ale i pravdě Heston
ské před pýřicim se tu přitomnýln pohanstwem svědectví dáti
musivali. — Co že tedy o gsaucnosti zlých duchů, aneb o w!_eli
gakém gich na člověka Wplywu, mělibyehom pochybovali? Otč
mež gen !! pismě swatém, a nvažngme zdravě tradici, o tomto



ó galia! to mohůtnost, gak sil-j to aucinkoué ducha lidské
ho, když viem života vezdegljho skvrnám gednali vychvňcen,
obmyt a očištěn gest! Tolikéž ubezpečuge se i při mnoha náva
chb odpůrce svého; a tudy přichází gene & takove sjle a stálosti,
že! inade vsjru ljtého nepijlele vogshcm rozhazovačnau vládu držj.

Aby však pravda světlegi se ukázala, a důvody o milosti
Božj gasnčgi vynikali, při svjtidle tebe provedu, mrákotu s oi'j
tvých segmu, a temnosti mlhau obestřeného světa tobe okůži.

Nuž tedy představ sobě, 'gabobysi byl na samém ney
vyllj hory vraku, i shlédni veci pod tebau položené, a všech
nelvar pozemských prázden, ty chumele, & ty tuto kolotawě wichry
zrakem svým bystře probjhey. Tui politugel gistč světa tohoto, &
sám sebe pamětiivěgšjm, i k Bohu vděčněgljm učiněn, že gsi tu
dy vyvázl, radosti zaplésňl. Shlédni dolů na ty silnice, lotrovstvem
znepokogené, na ty mol-erozbognictwem zakljt'ené, na ty vogska,
s hrdzau krvavou všudy položené. Svět slizne tau ohapolnj krvi.
Pane-li kdo vraždu sám o sobě, toi mužebogstvjm, onu-li se vogensky
nge, tot! rekovstvjm gmepováno. I to hrozné uhrutenstvj při zlo—
stech vcházj zároven snevinau vnetrestánj. Giž pak poobrat zrak
svůg i na města. Shledál tu to množstvj, kteréž veškerých samotin
tesklivěgšj gest. Tam se otvírá lei-memu,aby kochala krev lidská
bažné po nj ot'i ; krev, ku kteréž tu pokrm silný gest, už i tím nacpa—
né tělo 5) mjznatj, ani ]: vdli gemu lidé hmotnj na tak nasazugj,
aby byli (bohům) roztučnelau oběti, a tak aby dražšj mnkau za—
nikli. Tu se provozuge vražda nad člověkem k rozkoší člověku;
a vraždili tu mohaucjm, tof k zběhlosti, k mistrnosti a k umělosti
se přiřjtá. Zbrodnč (nepravosti) tu nesen se v skutku dčgj, ale o
nich se i naučení dává. ! což může býti tak nelidského a ukrut—
ného? Ku vražděni schopnost mjti, tof novým uměnjm, a sku

viry článku ve spisech sv. Otců a wknihúch liturgických nám
zachovanou, a nerozpáčjme se déle a odpovědi na tyto otázky:
„Také-liž těmi důvody, gimiž gseucuost . vplyv duchů blahych
stvrzngeme, i o gestotě ďáblů ljčeno býti může? A slulno—li,
potabmo oněch státi ke vzhlednosti Pjsma i Církve, a strany těch
to pak tétéž vzhlednosti žádného přisvědčenj nedati ?“ -—Sám So
krates hovořil nenemudrcky o dobrém i o zlém duchu.

') Toto břichopustvj slaulo n starych Sngina, a bývalo připraven kpro
vozowánj lei-mů tehdegljch. Tacitus (l. 2. histor.) vece: lbi V'
tellius militibus paratoa cibos, et gladiatoriam saginam dividebat.



tečné wražděnj to! ehwalnan mužnostj slowe. Medle kteraktě to po
gmenowati, že ve neylepšjm věku Ijté zwei—ise předwrhugi, že
při svých dosti zkomonilých způsobech i drahým rauchem oděnj
lidé, gichž nikdo neodsaudil, žiwot swůg w šano sázegj, a že se
gene ozdobugj, a wychlaubagj se smrtedlným hořem awým? Ne
gako zlepňšnjk, ale co nesmyslnjk zápasj geden přes druhého se
zweřj. Otcowé djwagj se tu na syny. W kole zwjřecjm slogi bratr,
a sestra gest při tom. A třebas že tjm wyššjm na diwadlo nákla
dem i vklad pro diwaky zwýšen gest: předce, nastogtel matka
wšecko ráda zaprawnge, gen aby při wšech swých strastech di—
wačkau býti mohla, a wěi-iti nechtj, že sami tjm swy'm na tak
bohaprázdnů, i smrtná. diwadla pohledem, z těch, nad djtětemi
bratrem tu spáchaných vražd se uwiňug'.

Odtud se obrať k ginčmu diwadlu, ano! 9 nákazau neméně
žalostnau so rozprostjrá. [ na herřišti uwidja, nad řjm bysi hole
stil, i hanbil se. Tmchlohrau wychůzj wšecka stará hanba Opřlna
gewo. Wšecky tu hrozné wraždy a nestydatosti uměleckým způso—
bem znowa se předstawugj : aby proudem řasu nezaniklo, co nekdy
epácbáno bylo. Lidj negednoho stáři npomjnáno, že, což se koli
ztrapilo, gešlč ee ztropiti může. Zbrodně ty žádnau newymjragj
dobau: pamět auhon takowých žádným věkem se nezaI-jti; a ne
ilechetnost nikdy w zapomenntj newegde. Hřjchowé sami zlobu
swau potracugj, a za přjklad se wystawngj. Pochycenj těch wčcj,
gež přetwářnjk posuňky ohyzdnými spáchal, a alyšenj oněch, gež
by kdy Spáchati mohl, totě to, čjm se tu lid bawj, a od niděnj
k cizoložstwj se chápá; a gelikož mocnosti swčtskan zlému se na—
držnge, stáwáf se, že negedna panj snad pořestná, z diwadla be
zectnau domů přicházj. A gakátě to anhona mravů, gaké náramně
to mrzkostem howěnj! Podněty hřjchů nalezagj se w posnňcjch
a nemrachh přetwářnjků, a w očitém předstawowánj ae Wšj oha—
wan páchaného, i proti wšem zákonům čeljcjho krwosmilstwa. Ne
gednech mužů tu wymnženo; cti, a té žiwé pohlawnj krásy hanebným
těla zemdljwánjm w bledau zženilost změněno, i k učtšj pochwale
tleskáno býwá tomu, genž mužům che ženkylného upraviti do—
wedl. [ rosteř “ poměru nezbednosti ta čest herecká, a za umě
legšjho klade se ten, kdož nestydatěgšjm gest. Pohl-jobu! ten a ta—
kowý rád widjn býwá.

A takovémuto muži načby nelze bylo nastrogiti ginýcb? Tenř
dogjmá smysly, chlácholj wášnem, s násiljm se dobýwa na pevnost
srdce, w dobrém sobě swědoméllo; nenedostáwáf se mu slow ča—
ruwnýeh, aby ta ucho lektagjci otrawa wlidi se wedrala._Co wy
twařug'j, gestif ta necnda Venuše, gesliř ten cizoložnjk m ge—
stiř ten, wc swé vlade rowně gako w neprawostecb mocný Jupiter,



gešto při svých ohniwých střelách ten neswatan láskan zanjcený,
tu co labuť bělokřjdlý se snášj, tn zlatým deštěm crčj, tu na pta
čjch perntčch k únosu oněch mulatěg'jcjch pacholat dolů se ijtj.
Medle, snď sám, zdaz tn diwatel neúhonným a cndným býti md
že? -— [ geanf w tom bohů swých následowni, těch, při nichžto,
co bjdnj sluhové, nečest scan přjkrowem nábožnosti obwinngj.")

A co! teprw wnikneB-li z wysokó swé hljdky tam do- mjst
tegných a skrytých; bude!—lis to, nzawjrané eednice zodmykati,
a neyzawřitěgšj tagnice očjm swým odhradili — tnř nwidjě 11ne
cudnjků, načhy gsi bez zarděnj cela hleděli nemohl; nwidjl, nač
gen pohlédnanti bylo by anhonan; nwidjl, řeho ti zloban zeljleni
chlípnjci sami zapjragj, žeby byli Spěchali, & predce to s chwhtá—
njm pášj. Tn wztekle zamilowanj mužové na muže se dobýwagj.
Odwalugj! se těch hanehnostj, w nichzw ani pachatelé gich liho—
wati si nemohan. AI gsem lhát-em, : těch-Ii kdo gest, anby sám gi
ných nepljsnill Mrzkol mrzkole rád rozkřiknge; a gakoby vlastni
upowčdoměnj nestačilo proti němu, má! za to, že tady před spolu
winnjkem lehko se wykrentj. Tagil se tu., a gsan předce winni
kowé titéz, co zalngj zgewně; i ti libalowé gsan wlastnjmi soudci:
ano potngj dělá negeden rád, což před ginými odsnznge, a píše
to, což potom i sám hanj. Takováto drzost se libalstwjm blizko
se spřizňnge , a ten nestyd gen e ohlipnostj shodnanti se může.
Teď se che nediw řečem, vycházegjcjm z (\st tahových, an! ona
prozluklost činů gegich gene weyl sahá. _ '

Nuž tedy ohlédnul gsi se po záložních'sklicjch; po rozmani—
tých, a po swětě wludy rozcestí-enýchwálkách; po těch aneb hrwa—
wých, aneb ohawných wýstnpjch, po množstwj tu i we peincjch We
řegných, i v domownj skregši smilstwem naplozených ohyzd -—
ohyzd to, ťjm tn tagněgi, tim drzostlpgi často se naskytagjcjch.
[ snad by se tobě tamty sandnice úplňkem nepořhšenými, a před
bezprawjm i dotěrným iihaletwjm gistan ochranan býti zdály? Než
zbystl-i zrak swůg, a hle, negednčch i tam těch oplzlostj nagdel,
a očj swých ginam poobratjš.

7) erkew nikdy nepřestala lid swůg zrážeti od neatdných diwadel
pohanských, gichžto nezřídka i ktomu použito bylo, aby třech
nhm uwatsn wirn gegich ze "dci wyrwaly. Spisovatel knihy do
apectac. ljčj o tom, co nekřelřannkého při divadlech bývá, řkn:
„Quid inter hnec chrintianna fidelis facit? Cni vitia non licet nec
cogitare, qnid oblectatnr aimnlacril libidinis, nt in ipaio depooita
verecnndia andacior fiat ad crimina'l Diacit facere, dum conaneocit
videre.“f_— Zdaž by le nemohly inde divadla proměniti we
školu 'mrawů &ctnosti? Nemá-Již i ctnoot lwé wnady, & negoan
liž negedny herny patrným zrůstagjcjch nemrawů důkazem '!i



Zákonůw arčií kladeno i na dvanácti deskách vyryto, a také
práv djlem na mědi wybjgeným vůbec zvěčněno: nez i mezi za
hony děge se bezzňkonj, . mezi pravy bezpráví. ') Neni! lelřjno
neoiny ani tam, kdezby gj hňgeno býti mělo. Strany rozdwogené
sápagj se na sebe, a gakkoli za pokogem wůbec wypowěděným,
ty logy 9) na sobě magj, hřmj nicméně welkerš sandnice diwými
růzuioemi. Hle ty dřewce, ty meče, ty katany, ty trhacj stroge, ty
rozdjracj mutidla, ten žrawý plamen, ty nad audy gednoho člověka
portem wčtšj trápjcj nástrogel A ke komu se tu o pomoc utéci?
Zdaliz k řeřnikowi? Alo on také lest a liohotn skládá. — Cili k sn
djmu? Ale i ten z auplatkn saudj. Ten, gešlo na pomstu křiwdy za
sedá, sam w nj podjl mjwa, a při odsauzeuj newiunosti sám soudce
a prowiněnjm se potkůwá. Neřestmi wšecko se bemzj, a nepořestnan,
i potagnau zlopášnosti eestau působj zewšad ta zhauhnů tráwenina
we prožluklé prsy. Tn, kde psaného poručenstwj nenj, to předce ae
podstrknge, a co se tu apisuge, to! gen hrdelnjm libalstwem, a beze
nj prawoty geot. Tu dítky od dědictví se odmršfngi, a na go
gich statek dosedagj cizinci. Tu soupeř úkladůw uzjwů, tu po—
mlnwač násilně nlrha, tu swědek we zlan powčst oblňřj. Prodagnj
tu a nagatj guykowé oběma stranám, gako těm neymrzt'egšjm ne
řeslnikům, bezprňwnč přezdiwagj, an mezi tím, se lkodan potisko
waně newiny, sám winnjk vyhráno mjwá.. Nikdo se neobáwň ani
zákonů, ani tazatele ani sndjbo. Z řeho se koli wykanpiti lze, zto
ho? ani bázeň není. 4_pcowati s hřjšnjky, tof giž bezwodau, a zlo
pášných nenásledo ati, tof uráikan slowe. Prawo se srozumělo apo
hřešky, a zaěho se giz dowoluge to, cozkoli swětu wel'egno gest.
lmožná-liž tu přikory se ostýchati, a nepogaté prawomocnosti se
nadjti, kde nenj těch mužů, anby zlopášnjky sandili, a gen tacj tn
gsan, co giž dawno byli by s ortelem potkali se měli?

Abych se "_wšaknezdůl gen těch horšjch wčej objrati, a z hor
liwosti, gako bauratel, gen to předkladati, nač při antlém awědo
mj bez trndn a bez odporu čistšj zrak pohlédnauti nemůže: pře—
destrn i těch wčej, gezto šjlený svět za dobré klade. [ tn opati-jl,
čeho utjkati dlužno.

") Giž Ovid. lib. 5 Tristium pěge takto:
Non metnnnt lege-, ned cedit vil-ibn. aequnm,
Victaque pngnaci iura lub ento iacent.

a) Toýlmi t. dlauhau sukni přioděni bývali Římané, když se před aan
dem stawěti měli. Giž Seneka, cele We smyslu lw. biskupa, WY—
gádřil se (L. 2. do ira, cap. ?.) takto: „Inter illol, qnol togaton
videa,nulla pax en.“ A Tertulliau (de pallio) wece: „le togu
laeaere rempublicaui, quam lorlcac.“



Nu což gsan tobě slawnj anřadowě, co liktorskd ůsluhy, co
hognost a nadbytek lidský, co zprawa wogenska, co nádhera i lar
lat státnjků, a neobmezenň knjžecj wlúda? Ach! pod nápastmi tě—
mito trávenina se kryge. Prwnj gegj pohled gest owlem utěšený
a rozkošný: avšak zchytralegějho způsobu gestiř to opentlené kan
zlo — gakoby kogilo ljm OSpánliwým gedem, gegž chytrost dá
snjm omedila. Nápog ten škoditi se nezdá, leč po wypitj ho na—
ljčená smrt následkem král'j. Giž popatř tam na toho, genž mage
gasný Earlatowý oblek, sám o sobě hrdě mysliti se zdá. Leč ga
kým šeredstwjm dokaupil se blesku toho? Kterak hamižným hrdo
Bů zrakem dřjwe byl stjhán? Co hned zrána, aby u hrditých wcho
dů prwnjm byl pozdrawcem, se tam nasedal'i “') Gak často skrze
zástup brdých klientů se protlačowal, a při průwodu zpupným wel—
možům cestu razil, aby se potkal napotom i sám s uwjtňnjm a
sláwau, která nepatřj lidem vůbec, ale gen wlňdě samé? Neboť
při něm, ne ta gebo zásluha, ale gen ůsluha liktorská s tan slá
wan se potkawagj. A čehož, medle, než ohyzdy při tom nadědj so
bě? Ztratil-li se ůlisnjk tentam, gako wětroplach; a gestli se pobo—
čnjci ted' ctěnce swého hanebné slrhug' : tu! se prozrazugo wie—
cken nedostatek domu porauchaného, i gewj se ta všecka; zazmaře—
ným statkem gdancj pohroma; odkndžto někdy u lidu i milosti
kupowňno, a po dlouhém, i gešitném wzdychanj té lidské přjzně
nasbjráno bylo. Toť hle marná i zhola bláznowská útrata, svede-Ii
se, gako při rychle mjgegicj rozkoší diwadelnj, gen pauze na to,
po čem chatra nebažj, a co státnj auřadowé tudjž pohřešugj.

Než i ti domnelj hohacowé twogi, co lesy k lesům přigedm'i—
wagj, a okolnj chudinu zkonřin vypudiwše, na hezmezných rowi—
nách poplnžj swé rozProstraňugi, — i ti boháčowé, co až hrůza
zlata i střjbra nashromáždili, též nesmjmau sjlu peněz, buď na—
kopených, bud' w zemi zahrnbnných magi, — i ti gsau při těch po
kladech swých znepokogeni, a starostmi uhněteni, aby gim gich lu
pič neobral, nebo wrah o žiwot ge nepřiprawil, nebo aby z těch
bohatljch, i zůwistiwých saupeřů někdo, lžiwau před práwem ro—
zepři, důchodů gegich neztenl'il; při nichžto gim ani postoliti s po
kogem, ani se wyspati nelze. [ ten, gesto při drahém pokálu sedj a
kwasj, těžce sobě powzdychuge. Apoložj-li se, heyienjm celý ochablý,
ina to neymčkčj nstlánj, žádného snu nemjwá; i nenjř wědom, na—

") Při tom po wel'egných důstognoaterh baženj zachytila ctižádost ne
gedny Římany tak, že celé noci nespali, aby gen ti neyprwněglj
byli mezi těmi, co dobry den plůwali. Tndyř wece Murcia! (l. 10.
epigr. 10.):

„Mano aalutator limina mille teras.“
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stogtel ani těch trapidel nákladných, co geg [: zlatu gebo připauta
ly, a! i na to přicházj, že! on ne nad svým pokladem, ale poklad
gebo nad ujm vládu držj.

ó ty ohawuá zaslepenostil ó ty nesmyslná, izasmušilá lako
mostil Boháč, mjsto aby sobě odlehčil a břemena uložil, gosti! na
tom, gcštč usilownčgi po statcjch se sháněli, a k trapuým klenotů
slohům gestě pewněgi přilnauti. Nic odtud na klienty newyplýwá;
chudina odtad ani sausta nedostává.. Negedni gsau, co ty klenoty
swými zowau, a předce gich, gako cizjch, doma zamykagj, a stan
neywetšj snahau hlidagj. Oni : nich ani přátelům, ani dětem svým,
ani sobě ničeho nedopřjwagj. Oni nad zbozim swým gen proto wlá—
du drij, aby na giného nepřipadlo, &(6 ln přewrácenost názwůl)
gutenugj to dobrem, čehož sami, leč k těm neyhoršjm záměrům,
newynskládngj.

Či—li asPoň u těch gakés ubezpečilosti nalézál, kdož heliem
neuchylným ty neyčelněgšj slátnj anřady s nesmjruými statky spo
gugj? Aspoň-liž u těch, kteréž, wedló blesku králowské obsluhy,
i žiwotnj stráže ohrazuge? —- ó, tiř magj strachu nad giné che.
Každýř tan měrau, gakauž se ho ginj bogj, i sám se báti musj.
Ta wýsost mocněgšjch důstognjků i ge wšecky, gim samým na
pomstu, einj lekawými, buďte! oui gak buďte brannau rukau za—
stáwáni, a weleřelnau strázj tělesuau chráněni. Ona u poddauců, a
ta u přednostů beZpeřliwost wtémze poměru stogj, a ta knjzecj, na
giué strach paušteg'jcj wrchnomocuost dřiwe sama sobě strachy na—
hání. Ausmech gest při nj, aby ukrutnicky, lichota, aby šihalsky,
wnada, aby wraledluicky, wypjnawost, aby podmauiwě sobě pocj—
nala. Čjm nematněgšj při státnjch důstognostech gsau nákladowě,
na ugmu giných: tjm bolestněgšjm citem, gakoby za úrok, toho se
zažjwá.

C.

Gestil tedy gediná, libá i prawdiwá upokogeuost srdce, gedna
gen pewná, neuchylnái wždy trwagicj beZpečliwost, abychom totiž,
z těch neklidných swětských wichorů se wymknauce, a. na pewuém
i blaženém břehu stanout-e, s upřenýma ořima do nebe hleděli, a co
možná s duchem k Bullu se zblilugjcjm, nad giné w tom se chlu
bili, že gsme tjm, cokoli swčt za welikost a wýsost klade, o zem
dali. Kdo nad swět wyniká, tenf nemůže oň stáli, ani baziti po
wěcech gebo. Pletků a teuat swětských znikuauti, z pozemského
kalu wyhřjsti, & w naděgi wěřné nesmrtedluosti k swětlu poslan
pnti -—ó gaktě to neuchylná stálost, gak náramná, při nebeské ohra
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(15,11. zbozj powččné bohatost! Teď teprwa vidno, ' gaké pohro—
my nás onen potntedlný wrah a úkladnjk tuto pohijzil; teď teprw,
ani k svému Iepšjmn to widjmo, ant co gsme bývali, to zawr—
hngeme: ted' milerádi ku wlemn, hjm někdy býti máme, se do
nucngeme. A k dogitj této neywyuj moci a důstognosti netřeba
se mím o penjze, o přjzeň a podporu lidskau sháněli: nikoli! vzdyt
gest to nezaslaužený dar Bozj, gehoz snadno aut'astni býwáme. Gak
s to býwá, paprskem sluneřnjm, se swětlem dennjm, s wláhau stn—
dničaan, a s pršenjm rosy; podobně? mjwa se to i s Wýlewem ne
beského ducha. Poznal—Ii vzhůru hledjcj duch Tvůrce svého,
wznášj se, tam nad slunce wzlotnaue, nade wšj pozemekostj tan
to, a zařjna giz býti tjm, tjm, ze bude..gen wěran atogj.

Ty tedy, genz gako ducbownj wogjn pod praporcem nebe
ským giž bogugea, drz na přesný, skromný, ctnostný a nábožen
ský řád žiwota. Nikdy neustáwey w modlenj a čjtňnj. Tu ty s Bo—
hem mlnw, tu zase Bůh s tebou. On tebe w prawdácb swých wycwi
bug, On tebe řeď. Koho on bohatým urinj, toho žádný chudým
neučinj; a koho onen tuk nebeský giz nasytil, toho nižádný nedo
statek trápiti nebude. Zlatem obloženj stropowé, a drahým mramo—
rem ozdobenj palácové budau tobě giz !eredněti, kdyz nablédneš,
ze ty sám spjše wykrášlen a wyslechtěn býti máš, i zetě ten dům
krásněgšj ozdoby hoden, w uěmlto Pán, gako w chrámě swém, se
rozhostil, w němžto sobě Duch swatý schránku zbudoval. Dům ten
bud' barwau newinnosti malowán, a swčtlem sprawedlnosti oswěco
wan. Dům ten nižáduým wěkem se neuachýlj a nezbořj; stěny geho
swyrndnutjm barew a zlata nikdy se nepotkagj. Cozkoli barwan
slowe, toi stalosti nema, a cožkoli twým k podstatnému wlastnictwj
právem neslowe, tof stalého poklidu ani wlastnjkům nenaskyta.
Dům nšak onen ostáwa při žiwě kraso swé, barwa gebo nerudne,
swetla mn neubýwá. Strhnut a zbořen nikdy nebude; leč gen pri
wzeti opět tela stkwělegljm a naskrz lepljm býti může. A tolik tn _
kratce o tom, Donate rozmilýl Neb ačkoli to blazitelné přednesenj
Iaskawau trpělivost, neuchylnau mysl, a bezpeřliwan wjru twau
tbweselnge, a uljm twým nic tak wzacně neznj, gako to, což Bohu
wzacno gest: předce ted' řečiti přestaňme, gindy si o tom pohovo—
řiti chtjce.

An nšak ted' řasu zbývá, i radostné chvile nám se prapůg—
řuge, nechť ostatek tohoto dne, gen. se sluncem k weřeru se chý
Ij, wesele strňwjme, a ani to weřemj gjdlo nebuď útěch nebeských



prázdno. Zeuřtel žalmy při kusech stijdmých "), a ty, mugo
dobrou pamět & lahodný hlas, obyčegem swým to dilo podnikey.
Nasytjš srdečních přátel svých skwostněgšjm gjdlem, dáš-li se sly—
seli w cemsi, co duchownjho obsahu gest, a zawzni-li gim wušjch
zpčw nábožný.

II. 0 kázni panenské. ")
Obsah.

Podotkuuw sv. spisowatel o dobru lázně vůbec, a dokázaw gegi potřebu,
wzbuzuge panny &počestnému chováni. -—Dorůžj též na ně, ie \! bo
hatstwi, w kráse tělo, 17 drahém oděvu, u ' giných marnostech se
kochagi. -— Dále chce i tomu, aby, gelto tělem i duchem Bohu gsan
zasnoubeny, sni na svutbách, ani v lázních weregných viděti se ne
daly. — Potom připomíná, gak vysoká gest cena panenství, anot, se—
trvá-li neporuleno, co do mzdy nebeské, sodpiatan za mučedlnictwi
pro wjru mnoho si neodendů- _ KonečněŽidů: aby tvému povoláni

wěrnč dostály. -—

A. 0 užitku & potřebnosti kázně vůbec.

Kázeň gest ochrana nadege, kotwa i wazadlo viry, ředitelka
Spasitelné cesty, twůrkyne & pěstoonka dobré powahy, a mistryně

") 0 chvalném obyčegi ' cirkvi modliti se před i po gidle mluvi
gi! Tertullinn (1- ok. 220.) Apologetic. řka: „Non prius discnm
bitur, quam oratio ud Deum prucgnstetur. Aeque oratio convivi
um dirimit.“

u) Kniha tato, genž gest nápodobenj spisů Tertullianowých: de ve
londis virginibus, de habitu muliebri, a zvláště: de cnltu fsemi
narum - wstaršjch vydáních nalézá se . nadpisem: De discipli
na ct habitu virginum. Štěpán Batucius vymazal prwněglj stovce,
protože ge w neystariim Soguerianském rukopisu nenalel. 0 knize
této děge se zmínka v listu iB. sw. Jerouyma nd Eustachium ' toto
slowa: „Si tibi placet scire, quot molestiis virgo libera, quot nxor
adstricta, sit, lcgas Tertullianum od amicum philosophum, et de
virginitate nlios libcllos, et beati Cyprisni volumen egreginm-“
(Cf. S. Aug. 1. 4. do doctrina chris. c. SI.)
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mrawd. Tai nůs w Kristu stanovi; Ia působj, že i powždy Bohu
zigeme, i k gebo zasljbenj, i k odplatě nebeské přicházjme. Kůzuě
uksledowati, totě oblalugjcj; spauětěti se gj, a zamjtoti gi, záhu
bno. Duch swatý mluwj wlalmjch, rka . „Chopte se kázně, aby snad
uerozhuěwal se Pán; a kdyzby hněv gebo wkrátce se rozpálil nad
wňmi, zhynuli by gate s cesty apraWedliwé.“ (Žalm 2,12.13.)A
zase: „Hřjěnjku pak řekl Bůh: Proč ty wyprawugeě spravedlnosti
mě, o béřeš smlouvu mau w ústa swé? Ty pak neuňwidjě kázně,
a zam—huge!řeři mě.“ (Žalm 49,16.17).Ginde opět ěteme:
„Kázch kdoz zamjta, nešťastný gest.“ (Maudr. 3, li.) ] od Šalo—
mauna moudré nám dáno napomenutí takto. „Kňzně Hospodinowy,
synu můg, nezamjtey,aniz ustáwey, když odněho trestán býwáě. Nebo
kohoz miluge Hospodin, tresce.“ (Pl-jsl. 8, ll). Pakli ze tresce Bůh,
kohoz miluge, a tresce-li proto, aby napravil: tedy ani bratr), a ljm
méně knězj, kohosi tu nenávidj, anoer i milugj těch, kteréž tre—
stagj, napruniti gich chtěgjce. Taktě i skrze Jeremiáše Bůh před—
powěděl a předukázal na řasy naše, rka: „A dám wům pastýře
podlé srdce sněhu, a budau pasti wás w kázni“ (Jerem. 8, 15)

Nuž tedy, wte-li se kázeň ne pořjdku, ale téměř wěudy w Pj—
smě sw., spocjwň-li wěecheu zaklad nábožnosti a wjry ' poslu
Aenstwj a bázui: medle, oc pak tu dlužno horliwěgi gednuti, po
čem chtiwěgi g'jti, k čemu pewuěg'i státi, gako abychom stawenj
co neyhlaub zalozili, abrz ge na ueuchylné sobě skále umjstili,
proti swěta banřkňm a wiehrům neohrozeni stogíce; abychom stezkau
Božích přikázauj kraěegíce i Bozj odplaty došli; a bedlivě též uwa—
žugjce, ze audoné naši skrze poswěcenj křestnjho kaupele Božj
mi, ode wěj sobě uhouěué skvrny očištěnýrni chrámy uřiuěni gsau,
nikdy gich nelehěili ani neskwrnili, ano! i ten se poskwrňuge,
kdož poskwrhuge gich. Myt gsme ředitelé a kuězj chramů těchto;
prece! sluzme w nich tomu, komu! w prawdě giž nálezjme.

Pawel w listu svém, kdež vedlé nauky Božj !: nowému ži
wotu cestu okazuge, wece takto; „Negste sami swogi: nebo gste
kaupcni zu walikau mzdu. Osluwugte a noste Boha w těle swémf'" 
('l.. Kor. 6, 20.) Oslnwugme tedy a nosme Boha w těle neposkwr
učněm skrze neydokonalegšj k němu poslušnost. A že gsme wykau
peni krwj Kristowau, střelmež i té wůle wykupitele swého, we
wšem mu slaužjce. Přiěiňme! se i o to, aby do chrámu Božjho
nedostalo se nic nečistého aui neswatého, ějmzby on gsa urazeu,
opustil sjdlo swé. Gsauť to wěru hlaliteluň, nauěuk, Iéěiwá i uzdě—
lawatelná slowa Pňně: „Ay zdráw gsi uěiněn: giz nehl-eě, aiby se
něco horějho' nepřihodilo.“ (Jan 5,14.) Tuř Pán, dárce zdrawj, dň—
wáf i zprňwu liwota, dňwář i předpis ueúhonného chovánj,a

ncpauětj uzdraweny'm uzdy, aniž gich prostoPáělšě těkati necha—1



vá: ale co do lékařství, ochraniviího ge, octl-cgi hrozí giro, nel
kterýmkoli přikázaneům. A dogista, hřích cloveka, kázně Bolí ne
poznavěího, daleko gest menší, nez wina toho, kdoz Boha poznal.
O tnf zrosta hřích, až téměř se neodpauštj. ")

Kéž by si to tedy k srdci brali nulové i ženy, ginoši i djwlty,
lidé každého pohlawj a věku; kéž by vedlé svaté věrnosti, co ge
& Bohem víte, s bňznj nemalnu snažili se uchowaú to, col gsau
koli swatého a čistého zmilosti Bolí přigalil

B. Chvála čistoty panenské, a v čem tato záleží.

Giz game na tom, mluviti !: pannant, o něž dbano títn wíce,
čím wyssj gest sláwa gegich. Tot gsau ty květinky církve Kri—
stowy, to! ta krása i ozdoba milosti duchovní, to! ta autliřkn ga—
rost, to! ty netknuté a čisté nádoby cti a ohwaly, to! ten obraz
Bozj, genž nese podobu sWatosti Punč. Toť gsau i ten wzacnčgšj
oddíl stadce Kristova, tof ta radost matky církve, gešto w nich
zkweta, ku krnsné úrodě příchozí, a tím slawuěgi plésá, čím tu
víc roste zástup panenský. Nuže, k těmto mluvíme, těch napomj—
name, raděgi z lasky to činíce, nez zmoci auřadnj. ") Odstup,
abychom tu, gsauoe vlastní křehkosti svedomi, při skrownosti a
sprostote své, na kteransi Zpřjltra doráželi. Myť gsme spíše opa
trní w nebezpečenstwj, bogíce se ďabla protivníka našeho. —-Ani!
pak ta opatrnost marná, ta bázeň gelitna gest: gelikoz pora—

") „Nulla ait venia ultra delinqnere.“ — Propověd' to, které podlé
úsudkuzdravého smyslu, a podle výkladu všeobecně církve alylána
býti má. ! starožitný Tertullian uatrnul, sekty Montnniatakó ae
přichytiw, na tom křiwént domnění, žeby do nnodloslužby padlým
křeařanům ani mot-j klíčů žádného nikdy wcírkwi odpultční do
giti lze nebylo. Ač pak aw. spisovatel náš, co ae výrazů & ge
duotliwých propowědj týče, tu a onde : Tertullianem, kraganem
ovým, ae shoduge: zamítá nicméně zřegtně dogmatický blud ge
ho ve svém psaní ad Antonian. (Srov. 6. 9. Not. 52)

“) Ze alow těch za vírů. učený Pmnelius (Edit. Oper. Cyprlan. Colon
Agripp.1617. pg. 13h), že av. Otec, takto ae wygádřnge: „has
adhortamur afl'ectione potiua, qua-n potestate“, anebo geitě gen
knězem byl, anebo v Karthaginč právě tu dobu, co tak psal, bi
skupowati počal. Ginak zagisté, goa ne nový w povoláni pastýř
ském, byl by se vzhledem panen, Bohu zasvěcených, neodčetl (6
auplué moci, o kteréž, gelikoi Bohem biskupu propůgčené, wne
gednotn listu svém píše: u p. Ep. ad Cornelinm de Fort. et Fe
licisa; ep. ad Florent. Pup. Ostatně vyhotoven gest přítomnýopia,
gnkož slovutný Pearson dokázal, mezi r. 248- a 249.



dan swau po cestě Spisy wede, i blalitelných rozkazů Páně sti-ele,
tak aby ty, kdo! gsau se koli Kristu oddaly, a tělesných žádosti se
odřekěe, tělem i duchem Bohu se zaswětily, to ulotenj swé pod
wyměřenau mu hogněgěj odplatou cele wykonaly, a nikomu krů
sliti a ljbiti se nehleděly, let! Pánu swému -—Panu, od něho! mzdu
panenské čistoty swé čekagj. Oni sám prawj: „Ne wěickuii chá.
pagj slowa toho, ale ti, gimz dáno. Gsanf zagisté panicowé, kteřjz se
tak : liwota matky zrodili, a gsaut panicowé, kteřjz učinění gsau
od Iidj, a gsau panieowč, kteřjž se sami w panictwj oddali pro
králowstwj nebeské“ (Mat. 19, 11.. 1.2.) [ wýrok onoho augela
narážj na tu odměnu zdrželiwosti, ina sláwn panictwj takto: „Tov
tot gsan ti, kter-j). a ženami negsau poskwrněni; nebo panico—
wé gsau. Tii gsan, genž následngj beránka, kamzkoli gde.“
(dew. 14, 4.) A nepřipowjda Pán gediné mužským ten dar zdr—
želiwosti, gakoby lenských porajgel — nikoliw; ale poněwadž
zena wzata gest : muže i učiněna, ' Pjsmě skorem waudy gon
k muzi Bůh mluwj, gelikoz gsau dwa w gednom těle, a co na
muže, tof se zároveň i na ženu sluěj. Následugj-Ii tedy pa
nicowé Krista, & určena—li zdrželiwost panenská pro králow
stwj Božj: čemuž objralyby se tu panny šperky a okrasau svě
ta'! Přišlyíby sice k Ijhosti lidem, Boha však by urazily, nověj—
magjce sobě ani onoho pověděni: „Kteřj se lidem ljbj, zahanbe
ni gsau, nebo Bůh pohrdl gimi“ (Žalm 52, B.); ani oněch wzne
ěených a slawně propowěděaých slow Pawlowýcb; „Kdybych se
geště lidem zaljbiti chtěl, služebnjkem bych Kristovým nebyl.“
(k Gal. 1, to.) _

Ta však zdrželiwost a panenská čistota nezalezj gen 1!bez
poskwrnnosti těla, nýbrž i ve ušetření a poctěuj ho slušnau ůpra
wan, i w stydliwosti, tak aby, dle wůle apoštola Pawla, zena ne—
ndaná. tělem i duchem swatá byla. Tomu týž apoštol uči, ěka:
„Kdo zeny nema, peěuge o to, což gest Páně, kterak by se libil
Bohu. Ale kdo gest ženatý, pečugo o to, coz gest tohoto swěta,
kterak by se ljbil ženě. Takt i zena newdaná. a panna myslj na
to, což gest Páně, aby byla swatá tělem i duchem.“ (1. Kor. 7,
32—34) Panna tedy negen w skutku pannan, ale i u Iidj za ta—
kowau gmjna budiz. Nikdo při pohledu na ni nebuď na rozpaejch,
pannu-li widj. Wkazdém přjpadu pronášegz ona swau gednosteg—
nan zachowalost i krásu ducha; tato neaprziiug se nikdy nádhernostj
gegi. [ čemuž chodilaby si stkwostně a wystrogeně, gakoby aneb
měla, aneb hledala chotě? Pannan—ligest, mohl se bogj zaljbiti
se, a sama o sobě neubjhá w nebezpečí; nebo chová se kvě
cem lepšjm a božským. Panny tedy, nemagjce muze, gemuzby se

ljbily, setrweyte we wsj čistotě i tělem i duchem .BWým.Ani! slnšj
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se krášliti a slit'nostj těla se honositi na pannu, gjzto tu není prndřegi
a statněgi wzpjrati se, atak wjtězsky zápasili, gako proti tělu a
žádostem gebo. Wolář tu Pawel hlasem dosti zwučným a wyso—
kým, l-ka: „Ode mne pak odstup to, abych se chlubil gediné
w křjli Pána našeho Ježjše Krista, skrze kterého! swět mi ukl-i—
žowán gest, a gá swětu.“ (k Gal. 6, 1.4.) A panna-Ii: by w cjrkwi
swan krásau a sličnosti chlubiti se chtěla? Tentýž apoštol i takto di:
„Kteřjz pak gsau Kristovi, tělo swé ukřižowali s hřjchy a žádostmi“
(k Gal. 5, 24) A smj-liz panna po swém odl-ekuutj-so tělesných
tádostj a hřjchů dáti se postjhati w tom, čeho se odřekla?“) Ay,
pannol wehnánas do auzkých, i wědjf, co gsi zal'. Má! giné na
gazyku, a giné na srdci. Mělaby gsi se zasnaubiti čistotě a studu,
a ty se prznjš žádostmi tela. Bůh wece Isaiášowi: „Woley: wše
liké tělo tráwa, a wšeliká sláwa gebo gako kwět poluj. Uscbla
tráva a spadl kwět. Ale slowo Hospodinowo zůstává na wěky.“
(lsai. 40, 6—8.) [ nemá tedy nikdo z křesťanů, tjm méně panna,
krásou těla se wypjnati, ani w nj gakého poctěnj wyhledáwati;
ale buď pilna slowa Bozjho, i kochey se we wěrně trwagjcjm zbo
Zj. Ginak-li by se která telem swým wychlaubati chtěla, budiž,
ale w ty doby, co se pro wyznánj gména Kristova muky trpj,
budiž, ale tu, kde swau silau Zena mužům, gi mut'jcjm, nic na
před nedáwá, kdyz tělo z ohledu muředlnické koruny, oheň, i křjze,
i meče, iljtých šelem náběhy podniká. Tot hle gsau ty drahé
okrasy, toť ty wzácněgšj ozdoby těla!

C. Že těch, genz bohaté gsau, ani to bohatstwj : nádhernosti w Eat—
stwu nigakým Způsobem newyměřuge.

Gsauf wšak nekteré bohaté a zámožné panny, genžby i hned
s lmhatstwim swým se wytasily, stogjce na tom, ze užjwati ho gim ne
wyhnutclno. [ wčztcž přede wšjm to, že bohatá toliko ta, co w Bohu
bohatá gest; žel mohouitá gen ta, co wKristu mohowitá gest, a že ne
ginšj, leč ty ducliownj, božské, k nebi a k Bohu wedancj, těl 11Doba
wečně s námi wládnaucj poklady gména prawých statků zaslu—
hugJ. A opět, cotč koli zemského, světského a tuto zůstáwagjcj
ho, to?, gakoz i swět sám, min nás, tehdáž se pýchy i rozkošj
gebo odřeknuwších, kdyz gsme šťastným přechodem k Bohu se

“) To gest: na kl'tuswatém, kdež se křtěnci vedlé starobylého w cjrkwi
obyčege odřikali awčta i wii pýchy gebo, čili všeho, čimby koli
mimo slušnost zřetel lidský &sobě obraceli, lidi gako wnadili &
\vábili neb lákali.



navrátili. Zmiňugo se o té věci apoštol Jan, a ducha plným i ne
beským slovem horlivě nás nabjzj, rka: „Nemilugte světa, ani
těch věcj, kteréž na světě gsau. Miluge-lit kdo svět, nenj lásky
Otcovy v něm. Neboť všecko, což gest na světě, gest žádost
těla, a žádost orj, a pýcha života, kteráž nenj : Otce, ale gest
: žádosti světa. A svět pomine i žádost gebo: ale kdož ěinj vůli
Božj, trvá na věky, gakož i Bůh na věky zůstává.“ (1. Jan
2, 15—172) Dycbtěmež tedy po zbožj věěném u Boha, a vůle
gebo nám budiž pravidlem stálým, abychom kráčeli dle uěenj a
přjkladu Pána naěeho, kterýž i o tom dotýkage dj: „Sstanpil
gsem snebe, ne abych činil vůli svau, ale vůli toho, kterýž mne
poslal.“ (Jan 6, BB.) Geěto pak tu nenj sluha větši nad Pána
svého, a zavázán—li vděkem osvobozeuec vysvoboditeli svému:
gsmeť my, chtjce v pravdě křesťané býti, povinni, i uěenjm i
přikladem Kristovým se řjditi. Psáno gest, i ějtá, i slýchá,i mnoh
dy k pouěenj nás hlásá se tu v cjrkvi ono Janovo pověděnj:
Kdo praví, že v Kristu zůstává, má!, gakž on chodil, i tento
choditi.“ (1..lan 2, B.) Proěež vsichni zároveň prospjvagjce, a' po
zisku taužjce, gakoby o závod, vynikeymež geden nad drubé
bo. Takt teprve slauti zaslaužjme pravými křesťany, tak! kod
platě věřjcjch nebudeme práva, anoř i skutky dokážeme, čemu
věřjme.

Nuž, ty tedy magetuicj a bohaěkau se býti vyznáváě? Leě
Pavel klade se na odpor tvému bohatství, a sám předpisuge,
kterak by slušelo tobě, mjrniti nádhernost a šperkowánj sebe. We—
cei on: „Ženy v oděvu sluěném,stydlivostj a stijzlivostj se ozdo
bugjee, a ne kadet-svými vlasy, neb v zlatě, neb perlách neb
druhém rauše: ale gakž sluěj ženám, přiznávagjcjm se k nábo
žnosti skrze dobré obcovánjf“ (1. Tim 2, 9. '10.) Kterážto slova
nat-ele sbodugj se s tjm, co Petr pjše, řka: „Ozdoba gegich ne—
buď obkládánj zluta, aneb obláěenj nádherného šatstva, ale vnitř
nj okrasa srdce.“(1.. Petr. 3, $-) Gižf pak chtěgj—litemu ti apošto
lé, aby i ženy, co do svých muždv v nádherném krogi omluuvati
se uměgjcj, obmezily geg, a moci předpisu Božjbo k dobrému v
cjrkvi řádu se nesly: oě vjce musj se tjmže vázati panna, geěto
se z úpravy své vyměřiti, ani ginak hřjeh svdg zastřjti nemůže,
alebrž věecku vinu sama nésti musj?

Ty! zámožnau i bohatan se býti pravjě: třebas! nemá se
vlak ani věe djti, co slněj, ani se nesmí vjce, nežli čest a stud
panenský připanětj, nemjruým a : pýchy světské vzniklým libo
stem bověti. Neboť psáno gest: „Wšecko mi sluěj, ale ne všecko
prospjvá. Wěecko mi sluěj, ale no všecko vzdělává“ (1. Kor.
6,1.2.) Ty-li si tedy Zpyěna poějuáll, a neskromně vystrogena
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wšem na odiw se nesen; ty—liwuadami svými oči mlůdenců na sebe
okraji, a wzdechy po sobě ginochům wyluzugel; ty-li mrzkým
žádostem howjl, a ueřietý ohen w ňádrách zauěcugeš; ty-li, by!
gsi i sama nehynula, giných hubjš, a gim widaucjm tě takol'ka
dykau a tráweninau býwňd: ó kterak se ubňgjš za pannu w srdci
řistau i stydliwuu? To prožluklé twé Shořenj a necudné se—Ijrenj,
toi winj tebe. Takto si pocjuagjc, aby gsi k ljbosti byla, nepa
Il'jš giz che w řád djwek a panen Kristowých.

Ty zamoznau a bohatau se býti pra-js? Třebas byla; ale na
pannu to neslušj, svým se honositi bohatstwim, gešto čteme WPj
smě swatém: „Co! nám proapěla pýcha? aneb bohatstwj s chlau—
ban co nám spomohlo? Pominuly wšecky ty věci, gako stín.“ (Maudr.
5, B.) Cemuž i apoštol naswědčuge slowy těmito; „A kteříž kupu
gi, bud'tez gakoby nekupowali; a ktel'jz wládnau, galsoby newládli;
& kteřjz uzjwagj tohoto swěta, gakoby neuzjwali: neboť pomjgi
Způsob tohoto světa.“ ( [. Kor. 7, 30. Bl.) Rowuěz i Petr, gemuz—
to Pán péči o past—u a ochranu owcj swy'cb poručil, na něm! i
swan cjrkew založil a uzdělal, pronáší se o tom (Skut. 7.), let
zlata a střjbra nemá, ale ze gest bohat w milosti Kristowě, let
zůmožen u wjl-e a w diwotworné moci geho, žeř elynn nadbyt
kem těch zbozj ducha, kteréž k daru oslawenj uapomábagj. Těmi
klenoty, tjm zbožjm nebude! w eta-u wládnauti ona, genlto raděgi
swčtu, nez Kristu bohatnauti wolj.

Tyř zámoznau se býti prawjš, a že by gsi toho, rjm tebe Bůh
obmysliti ráčil, použiti musela, se domujwáš? [ budiz! uzjwey to
ho, ule k apaseuj; užjwey toho, ale k záměrům dobrým; uljwe!
toho, ale k věcem od Boha weleným, a od Pána poukázaným. AÍ
*“.l'jchudý, že gsi bohatá, af cjtj potřebný, že gsi zámožné. Dá
wey swé dědictwj Bohu na úrok; čaatug Krista. Zakup sobě u
mnoha giných přjmluwy, aby gsi tam řest paneuakau neposkvr—
něnau přinesla, i sljbené odplaty Páně dosjci mohla. Schowey po—
klady smé, kdezby gich zloděg newykolml, kamzby se řjhagjcj zá—
keřnjk newedral. Nastřádey statků, ale těch nebeských, gichzto
wýnosy stálé, wěřné, a před wšelikým swčta přikořjm bezpečny
genu, gicbzto ani rez nekazj, ani krnpobitj nebubj, ani wedro ne
prazj, ani ligawec neplenj.

Totě, dogista, giz před Bohem wiua twoge, stogjš—li na swém,
žeby od Boha dano ti bylo hohatstwj proto, aby gsi bo neblaze zalila.
Wldyii hlas lidský od Boha pocházj: a proto—lilawětských a hane
bných pjsuiček ijwati náležj? Dalí Bůh lidem i železa, na wzdě—
lůwánj země potřebného: i suti—lilse proto lidstwo vraždili? Anebo
že Bůh učinil kadidlo, wjuo i oheň? proto-lil modlařstwj prowo
diti se má? Že mnoho dobytka na poli chowáš, i hned-li geg \! Zertwy
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a zůpaly bůžkdm přináleli dlulno'l — 6, i ginak veliká to po
kušenj welikým wládnauti statkem, k bohatým-li tudy se ueměřj
aurokůml Čjm gest Indobohatli, tjm aulegi se wjze, aby misto tuno
Zenj hřjchů raděg-i gich shlazowal rozdáváním gměnj swého.

D. Wistraha před potworstwjm w krogi, a liěidel uegednobo
druhu zakaz.

Nádhernost, okrasa šatu a marně ljěenj nepřipadagj leda na
pohěhlé i oplzló žel-ky; a w neydmujm obleku chodj iůbec ta
ková, gegjz stud sesti wěo neylaciněgšj. Tak! ljěj Písmo swatd tu,
kdez vůle Páně gest, nás poučili a stl'jci. Tady se popisuge ona
newěstka krásně wystrogena i uljěena, která! se šperky svými,
abrl pro tyto, za swé wzjti má. „[ přilel, prý, geden ze sedmi au
gelů, kteří! měli sedm kofljkd, a mluvil se mnatt, rka: Pogd',
ukizi tobě odsauzeuj newěstky veliké, sedjcj na vodách mnohých,
s kteraulto smilnili krilowé země. [ odwedl mě V!duchu; i viděl
gsem zenu sedjcj na ěelmě, a zena ta odjua byla pláštěm šarlato
wy'm a brunatným, a ozdobena zlatem a kamenjtn drahým i perlami,
magjcj kofljk zlatý w ruce swé, plný ohawnost, neěistoty a smil
stwa weěkeré země.“ (dew. 17, “l.—14h)'“)

Wy tedy, čisté a stydliwé panny, utjkeyte ušdbernosti a ze
wnitl-njho se-krášlenj, nečistým a nestydatým osobam vlastniho;
ltiite se těch hampeyských znaků, a těch uewěstějcb wýstrogů.
lsait'tl, pln Ducha svatého, okiikuge a lago na ženy Sionské, zlato 
a střjbrohlawemzlehěené dcery, gen! záhubným zboljm oplýwagjce,
pro marnan rozkoš swětskau Boha se strhly. „Pozdwihly, prý, se
dcery Siouské, a chodily s wytalenau ějgj, mbauragjce očima, a
spořádaným krokem wlekly za sebou sukně, i nohama pohráwaly.
] ponjzji Hospodin knjžecjch dcer Sionských; i odkrygeř Pau raucha
gegich. Stkwostnost kroge, ozdoby, vlasy, kadet-e, měsjěky "), ka
íiěřii'itiii, náramky, wořnu'iky, tořenic—e& prsteny, & nánšniřký, &
hedvábná, zlatem i šarlatem protkaná. roucha odegmeř od nich Pán.
lbudei za libau wůni smrad, mjsto pasu prowazec, mjsto zlatem
ozdobených kadeI-j,lysina.“ (Isai. 3, 16. a násl.) — Toi hle zehránj
Boli, toi důtkliwt't domluva Páně! Odtud, prý, panny, bywše po—
rušeny, napotom i prané sluzby Bozj se strhly. Pozdwihly se, a

“) Svatý Otec uwodi tu a onde texty biblické podlé překladu, gen!
ani : Vulgatau, ani : přeloieujtn 70 tlumoěnjků nachz tentýž neni.

") Tyto měajěky potabowaly se na tnodlářskatt poctu bohyně Lady čili
Venuše,gjžto žeuštiuy uuu nevinnost w obět priualiwaly.
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padly gsan, vystrogily se, a oěnmčlyi ušpiněly gsan. Ty, co genu
hedvňbjm a čarlatem oděny, Krista obléci nemohou. Ohračlivče se
zlatem, perlami a záponami, pozbyly gsan okresy srdce svého.
[ kdozby nehančl a nentjkal wěcj oněch, gcnž by hubily giných?
Kdožby dychtil a sahal po tom, (*.ij by sobě ginj, gakořka šjpem a
dykan, uhonili ránu? Byl-liby kdosi tentam po gednom čehosi ua—
pitku, sandila by gsi, že člověk tjtn napitjm se otrávil; a padnul
li by kdo mrtev po gídle negakém, hádala bys, to že geg asi se
světa eprowodilo. I negedla a nepila by gsi, kde: gini, gakz pa
trno, smrtj gsan to zaplatili.

Nuže gaké to odpjránj pravdě, gaký to nesmysl, obrati sobe
těch včoj, genz gsan i Zprvu hnbily, i posavůde hubj? Či má!
snad za to, že odtud sama vyvázncč, odkad, gel: zgevno, gini
genu za své vzali? Bůh zač—isténeučinil ni hrunatně ni šarlatově
ovce; aniz koho učil, vmjze bylinné a červcowe wlnn smůčeti a
barvili. On'f nikoho nenavedl, dělali záponky s drahým, ve zlatě
zasaz'eným kamením, ani nositi dlanhým pateřem skljřkované perly
na hrdle. ! nepřistogjř člověku, by djlo Bozj na těle svém ukrý
val, přilepee pak ďábelský na odium stavěl. Snad-lil to vůle
Boží, aby samovolným v nei raněnjm i to nevinné, ve světě do
savad neproelé dětinstvo trýznčno bylo, aby se mu zprůlnků i
ran ninja-h wěčely perly, dráže kanpené, než na válkách ceny
ma '?

g]Wšcoh těchto včcj nálezcové genu onino hřjůnj a odpadli
angelé, kteřj kalem zemským _zachvňceni, o milost nebeskou při
šli. "3) Od těch, co svůdců nísilných, pocházjť i to černidlo na
brvy, i to červenidlo na ljce, i ta barva na vlasy, gakož i to

") Negedni ze starších cirkevnich učitelů, svedení km'hnu Henocho
wau, aneb nevěrnjm textu !. Mogž. 6, "$. překladem, měli za to,
že angelé, gakoby těla magjce, v rockolech tělesných se kocha
gi. Avlak přesný pogem podstaty angelské, od mnoha av. Otců
schválený, udržel ae dosaváde ve školách trestanských. Tento
dotčeného textu nedobře daný výklad byl giž od Maknria, Calcium,
Basilege, Augustina, a t. d. odstraněn; hřjch pak mnohých angelů,
kteréž d'ábly gmenngeme, nebyl než závist a pýcha, čili nadn
toat proti Bohu. Co se tuto vpředešlých a v následngjcjch řádkách
hřilným angelům, gakoby vlakého v krogjch potvořeni-se nález
cům, přičítá, to chtiti slyšeti na bezvýmiuečnan moc neb na bez
poatřednj na člověka působeni gegich — nebylot-by než npirati
absolutni neodvislost Božj; od čehož zagiaté i náš av. Otec byl
vndálen. Wždyřnám dle zdravého nčenj viry ďábel gen, pokudi
to Bůh připanšti, lkoditi může.
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zneutvařovánj přesných v lidske tváři tahů. A r&vě to znám!
gá se býti povinným, : té bázně, gilto nám vlévg vjra, ztó lů—
sky, g'ižto vyhledává bratrstvo, ne panuňm toliko a vdovám, né—
brz i vdaným a věem dokona ženám dáti tu výstrahu, aby to
stvořeni, ten obraz Bozj ni zlatan, ni ěernavan, ni ryzau a —kte
ran koli barvan, která: ty vlastnj taby v obliěegi gen kazj, ni
gakz neprzhovaly. Mluvjř tn Bůh: „Uěitime člověka k obrazu a
podobenstvj svému.“ (1. Mogz. 1, 26.) ] směl—lilby tedy kdo
to djlo božské ginaěiti a opravovali? Co vrahovi na Boha sa
hagj, kdož to, co! spodobil, ginat'iti a přepodobiti se opovazugj,
:: paměti vypanětěgjco, že, co! se koliwěk narodilo, tolí Bozj djlo,
a což se koli ginaěj, tof d'ablova stvůra gest. Kdyby byl malíř
kohosi co neypodobněgi vyobrazil, a někdo giný, domněle větěj
umelec, barvil by do hotového kusu znova cosi, gakoby bo opra
viti chtěge: zagisto by se ten prvněgěj mistr těžce nražena, a
vějm právem rozhněvéua cjtil. A snad—lil Bůh, tvůg uražený
tvůrce, tvé tak hijěné drzosti bez trestu ponechá? Bys i tedy
u lidi pro luzné šperky své za smilnau a prostophinau neplatila,
gsi nicméně u Boha, gebo! djlo gsi poskvrnila, na tom o mnoho
hůře, než cizoložnice. Co klade! sobě za okrasu, co klade! za
slqěnau úpravu, totě hyzditi djlo Boij, totě przniti pravdu. Pa
třjt sem ono napomenutí Pavlovo : „Wyěislte starý kvas, abyste
byli nové skropeuj, gakoz gste neuelrvaleni. Nebo Beránek ná!
velikonoěnj obětován gest Kristus. A proto! bodngmez ne vlivasu
starém, ani v kvasu zlosti a neělechetnosti: ale v přesnicjcb upi-j—
mnostia pravdy.“ (l. Kor. 5, 7.B.)Gizpaktrvá-li! upřímnosta pravda
u těch, genž sami, co prostolibeho gest, nepravými barvami kazi,
a co gest srdeěného, dňvagice tomu tvář cilololnau, byzdj a ha
nobj? „Nemůžeě gednoho vlasu učiniti bjlého, nebo černého,“
(Mat. 5, BB.) tak! mluvi Pán tvůg. ] zdali Pána svého za slovo
bráti, a sama na vrchu mjti chcel? Ach! tyl si, co bezholuice,
drze poějnhě, a z předtuchy gakési neblahé budaucuosti sobě giž
nyni vlasy na ohnivo barvjě; blavau, nastogtel tjm neyčelněgěim
andem těla, břeějsl Psáno! gest o Pánu: „Hlava pak gebo a vla
sove' bylibjlj gako vlna čistá, a gako snjh.“ (dev. 1, lat.) Ty
však lageě bělovlasým, a hunsjě sobě tu bělost, gjžto bys se
hlavě Páně napodobnila. ] buď si laková která bud': medle coz
netrneě, že snad v den saudný tvůrce tvůg k tobě znáti se nebu
de? že když, abys odplatu vzala, povstaneš, odežene tě a W1
lauěj? ba leti gakožto saudce a odplátce : přjkra s tebau naloží,
řka: „Toť nenj djlo moge, tof nenj obraz naš. Tys ljěidlem pleť
svou zhauobila, tys vlasy své barvou cizoložuau znepodobila. Tyl
mai obliěeg klamavý, postavu zkaženan, pobled neznámý. Nebude!

14
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moci Boha widěti, ano! tu negsnn oči, gež Bůh učinil, ale ty ta—
kowě, co Zpoton-il ďábel, ]: němužto gsi na učení chodila. Toi
vzala gsi na sebe gishl-iwé a malebné otisku hadj. ") Nepřjtel
twůg tě tak wystrogil, snjmžto zároweň hol-eli budet“ A nenále
žj-liž sluhám Božjm takto rozgjmati'l Ne—litěch wčcj dnem i nooj
se báli?

Nechť pal: ty, co wdané genu, giž sumy hledj, moc-li sobe u
mužů swých za swé wděky wylahoditi mohnu, anoř !: omluwenj
marnosti swých manžely swé uwozugjce, gich co spolu vinných
do swého lotrcwstwj Wplétagi. Panny wšak -- k gichž prospěchu
toto mluwjme — gsnucc tak nádherně ustrogeny, nenáležegjř, tu
Bjm, do rodu panen, ale co prnňiwé owce, co chorň dobytčnta od
čistého & swatého zástupu panenskěho odtrženy buďtež; aby sice,
obcugjce pospolu, i těch ostatních nenakazily, ani ty, co gsan giž
nn zmar přišly, giušjch nepohubily. My tedy, ktomu zdrželiwosti
pokladu hledjce, straňme se Všeho, co by mu škodno a “záhub
no bylo.

EJ Že náwštěw swatebnjch a lázni weřegných pannům zbraňo
wati se má..

Ani tu nemohu pomlčeti o tom zlém zvyku, který se znená
hla tak giž zakořenil, že na wzdory stydliwému a řádnému mrnwu,
mermomocně si prímo osobuge. Negedny z panen nic se nehnnhj
na swathy choditi, negedny wedau oplzlé pjsně, mezi hosty swé
wolně pmhjhagj a poslauchngj; anobrž proti wšemu studu po sobě
pásli dáwagjce, i při howoru mužském, i na besedách opogných pij
tomny býwagi; ba čuměgj i tu,kde chlipnost se dráždj, kde se nově
sta !: nezbrniiowůnj-se smilstwa, kde se ženich !: bugné drzosti wy—
zýwá. Což, medle, má. !( pohledáwánj na swatbč tn panna, které
ke wdawkám ani mysli nemá? Či lze gj tu, kde mysl a wůle tak
narůzno gdau, něgaké rozkoše poměti? Čemu se tu učj, čemu dj—
wagi? --—Ú gak hrubě pauštj od swého předsewzetj tn pannu,
genž přišedši sem geště stydliwn, co nestyda domů se wracjl A
by! i hned tělem i dqu pannau zůstala, shlédln tu vždy & zaslech—
la, i pronesla slowem Iecos na ugmu sama sebe.

A co mám řjci o těch, které do leckteré, ginu se namanulé
lázně běhagj, které swé, studu & čistotě znswěcená těla před

“) Antimonicm, gen! se nalézá mezi rndan atřjbrnau, tehdegši 'ženy dě
laly sobě & malovaly oči hrubé, mnoho si na tom zahládagjce
Cír 4. Král. 9, 30.
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ehlipuými zraky odbalngi, na obnažené mulakč pokukugj, a tak
obapolnč na sebe zjragi'l “) Nenj-liz pravda, ze libi-jobunástra
by kladen? A nelákagj-liz, i čest svau lebejce, přjtomnýeb k mrz
kým žádostem? Řekne! ale : „Kazda odpovj sama za sebe, : gické
bo úmyslu sem ebodj; mně se tu genom o vykaupáni . nmytj tela
gednáf' — Takto se neospravedlnjl, ani z té své nečistoty a drzo
sti newymčrjš. Taková kaupel nemyge, ani nesplakuge, ale nudy
tvé špinj a Beredj. A budiz tomu, ze sama na mnam vletečne
nevzhlédneš, bledj předce ginj na tebe vietečně. Mrzlu'v.snad ljbost
neprzuj oka tvého: avšak svým ostatnich osob kochánjm sama se
prznji. 'l'n gewiltč děláš z kanpele, a na beseděs borij, než na
divadle. Zde se swláčj všecka poctivost, zde s oděvem pospolu i
čest i stud se odkládá, zde hana i lehkost na panenstvj se pan
Utj!Gizi pak sama povat, zda: nbágjs se i v slušném oblekusvém
za pannu staudnau mezi muži, mezi těmi, gel tvoge nestydatost
k vilnosti ponukla.

A proto kvjlivň církev panen svých; proto! ňpj nad lehkým
s nepočestným kratochvjlenjm gegicb. Tak bynau panny v květu
svem; tak basne se stndem i ta sláva zdrželivosti; tak se i vle
oka důstognost stavu gegieb znesvčenge; tak se chytrost odpo
vědného nepijtele vedjrá; tak se přikládá satan úlohami ukryté
strogenými; tak panny, marne vystrogeny gsauce, a po světě
prostopášně bngeti ehtjee, pannami býti přestávagj; taki, zmrba—
vie stud svdg, aukradj ovdovngi, . dl'jve nez manželkamigsau,
bývagj : nich eizoložné eboti Kristovy. A gistč, gakol gsau ve
liké ty pannům nebystané odměny božské, tak budan i hrozné ty
muky, genž na ně přikvačj, protože svým panenstvjm o zem daly.

Slyšte mne tedy, vy panny, gako otce svého, slyšte mne,
an! vás tak vysoce kladu a uapomjnam; slyšte mne, au to otcovsky
mjnjm s blahem . prospěchem wašjm. Ostaňte tak, gak vás uči
nila mistrná moe Božj. Ostaiitez tak, gak vás uZpůsobila ruka
Otoova. Twai- vaše ostait neporušena, hrdlo čistouito, postava

20) Gil sněm v Laodicci r. 865. drženy klade can. 80. taktoz „Qnod
non oporteat sacria oň'ieiis deditos, aut clericos, aut continentes,
vel omuem laicum christianum, lavacru cum mulieribus celehrare;
quia haec apud geutea reprebenaío prima eat. Podobně měla by
se za dnů našich té, která, ze zbytečného s poboriivého tělu
svému bovčui gsauc kárána, sama sebe by zastávala, nunc, že
„nic zlého neobmeyšlj“ — opáčiti odpověd, od ovat. Fi'attt-807“
daná, když dj: „Toho připmltin — — co! ale medle dobrého
ohmeyšljl? Zdali neví!, že dňhel vždycky neyhoršibo aumy'l“
genů“ (Cfr Philotll. p. 111.c. 25) s
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srdečné. Nemnčte sobě svých něj, nepauteyte hrdla, nestahngte Bi
ge ločenicj a drahan zůponuu, nepřipjneyte zlatých řetjzkd k no—
hům svým z'), nebarvěte sobě vlasy, a měgte oči ku vzhlédnutj
na Boha Způsobilé. Kaupeyte se zároveň se ženami těmi, gelto
v koupeli stud s sebe neskládagi. Stratite se svateb prolluklých a
kvasů zlovt'tžných, kdežto se lehko nakvasiti lze.

Ty, ó pannol ubrattug se té skvostnosti w oděvu. Stí-ez se
zlata, ani se ubraňugel tělu i světu. Nenjf gedno, tu se veliké
sjle ubránili, a marnosti podmančnu býti. Tčsná i úzká? to cesta,
po niž se k životu gde; a drsná. i pijkrátě stezka k slávě ve
danej. Tuutéž stezkau krňřegi muředlnjci, beran se panny, staupagj
spravedliwj všichni. Nedáveyte se iirokau a prostruunau cestau:
po té! čjhugj ty nástrahy vražedlné, ty na hrdle sahagjcj rozko—
ee. Chlůeboljt tu dňbel, aby sklamal, lichoti se, aby ranil, vůbj,
aby smrtil.

F. Gak mnoho výhod naskytá stav panenský, a kterak gest zít
ititau proti svjzelům časným.

Předkem gest užitek stý, a ten mučedlnjltům, a hned po něm Be
desátý, a ten vám, panny, náleži. Gakož mysl mučedlnjkůani k tělu,
ani k světu nelne, a gakoz stjmtéž se potýkatinenj věc malichernň, ani
lehká hřjčka: rovně! tak, ano! vy, co do mzdy své s mučedlni
chan téměřstýkáte se odmenau, buďte! v ctnosti své hrdinstvj mu
čedlnickému neyblilšj. Wzltůru se povznésti, nenjf snadno. Gaké
ho tu třeba potu, gakého ausilj lezaucjm na wrch, a na vrcholi hory
vysoké. A 1301teprve činiti nám, do nebe vgiti taužjcjml Leč i tu
gest ausilj o mnoho méně, to-li se lt přisljbené odplatě přirovni.
Nesmrtedlnost, život věčný, královstvj nebeské totč ta mzda, totě
ten slib, tetě to Bohem učiněné přirčenj. Dostůgte tedy, 6 panny,
dostůgtež powolánj svému, dostůgte i naděgi své! Welikň mzda,
“italian-ne'- nulu—lata tan a_wmhnwnm—ůkllnnf 3055 .vše mm 79 'ňňal;__". vll—Ibu—Vlivu—...,.la-I L.".vuvnuu n.--.v. \“...Í ““U .u— u" ..“-“v..
wost vaši. ——A chcete věděti, od gaké nehody chrani, a co do
sebe ctnost zdrželivosti má? Bůh řekl k ženě: „Rozmnozjm hjdy twé
a llránj tvé: v bolesti bude! roditi syny, a mužem svým se řídili
bude!, a on panovati bude nad tebau.“ (Gen. 3, '16.) Wás netýče
se to vyřknutj Bozj, vás nehnětau ona bědovánj a lkánj manže—

n) Žeúltiny na východu nosiwaly zlaté neb střjhrné, nad kůtky upe
vněné kraulky, na něž připiat byl řetízek, aby kročege stegně a
vyměřené byly; co! \! panen, tomu navyklých, za slušnost lo
pokládalo. (Cfr lsui. 8. 16.)
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lek, ani starosti o porod synů. Nepauuget nad wftmi manzel, aut na
mjsto něho Pán, & gako chol wás, i hlawa vaše Kristus gest. Los
a podjl wáš geden a týž gest. Wždyi geau to slowa Páně. „Syno
wé toho světa Zenj se a wdáwagj: ale ti, kteřjz hodni gmjni budau
onoho wčku a wzkI-jsenj z mrtwých, ani se wdawagj ani zenj. Ne—
bo ani umjrati che nebudan moci. Angelům zagistě Bozjm rovni
genu, poněwadz genu synowé wzkřjsenjf' (Luk. 20, 34—86) Ký—
mi budeme my, těmi gste vy gi! býti počaly. Wy! se tuto elawné
ho wzkřjěenj giz auěaetnjte, a od světa neposkvrněné, gen cestau
geho ee berete. Wy! se tu co čisté panny trwagjce, giz nynj an
gelům Boljm rownáte. Stůgte gen w panenstwj swém celé a ne
porušené; dospěte gen w tom, co gete udatně započaly, ani: to
měgte sháňky po šperku, ale po mraweeh ozdobných. Petite vzhů
ru, a pozdwihati poeawse ocj ]: nebi, che nesklopte gich k žádostem
swěta ani těla, che ec nesnilugte !: věcem zeminau páchnaucjm.

Sprwu welel Bůh výrokem svým růsti a množiti se: potom
schválil i zdrželiwoet. Tu, kdyz swět byl nowý a nelidný, slo! mu
o rozplozenj semena, a o množenj lidstwa. Ny'nj, ani svět se na—
plnil a zalidnil, ti, kdo! se koliw zdrželi mohau, žigjř co panicowé,
a ěinj se schopněgějmi k rjei nebeské. ! 1115ndtu přjkaz ostrý, ale
gen pobjdnutj Panem daně; neni! tu gho gakési povinnosti, ale
každému na gebo wůli ponechano. Zagieté, on ukazuge na ty lepěj
stánky, když o mnoha přjbytcjch u Otce svého mlnwj.

Nuže, po těchto Iepšjoh stůnojch tauzjteť i wy, a mrtche Zít—
dosti těla, k slawněgějmu w nebi stánku se powznáějte. Wěickni
sice, gen! Bozj wodau na křtu poswěceni genu, skrze milost epa
ené kaupele starého člowěka swlékagj; tu! se Duchem svatým ob—
nowngj, a od neěwar staré nákazy skrze nowé zrození se zase oči
štugj. Wy ale, gesto nizádnýoh tělesných ljboetj necjtjte, wy sobě
o mnoho wětšj a přesněgěj nowého zrozenj svatost osobngete; ela
wu wali gediné to působj, co ctnosti a duchem gest. Onen apoštol,
od Pána vyvolenou nádobau zwaný, a od Boha, by lidem nebeské
rozkazy hlásal, poslaný, prawji takto: .,Prwnj člowěk ze země:
druhý člowěk e nebe. Gakýz ten zemský, takowj i zemětj: a ga—
kýi ten nebeský, takowjl i nebeitj. Gakoz gsme nesli obraz zemského,
neemež také obraz i nebeského.“ (l. Kor. 15, 47—49) Totč obraz,
gegž nese panenstwj, nese čistota, nese i nepomseuň ewatost a upří—
most. Anobrž kdož gsau koli welenj Boljho pamětliwi, kdož wedlé
náboženstwj zastáwagj eprawedlnost, kdož geau nepohnutelnj u Wj—
l'e, při bázni Božj pokornj, ke wěj trpělivosti otuženj, w každém
přjkoij tiěj, k milosrdenstuj ochotnj, k zachowánj miru w bratr
etwu swornj n gednomyslnj -- to! genu ti, kteřj nesen ten obraz
Boli.
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Wámi, ó dobré panny, gelto Bohu zigete, vám, gešto Pána
gate zasnauheny, a wywoliwlo stránku wětšj a lopěj, napřed hráčjte
!: němu, wíun tě dlužno, plniti a ochotně wykonáwati wšecky před—
pisy tyto. Z wůs, gen! gate dOSpěly wěkem, staňte se mistryně
mladšjch; wy pak, gen! do let wcházjte, poučngte svých wrote
wnic. Gedna druhé srdce dodáweyto, wzágomnč se rozněcngte, ke
cti panenstwj swého přjkladnč obcugte. Udatnč tn dotrwoyte, dn
chowně dospěgte, šťastně ]: cjli dostihnčto. Tehdaz gediné měgto
nás w paměti, kdyz pocta panonstwj vašeho swůg začatek wezmo.

III. 0 gednotě erkwe.

Sw. spisovatel nabizi přede Wšímvěřících, aby to před úklady nepřálo
telskými opatrně hágili, & hlebnémn v církvi nowotěni neuchylnan
w Krista wjru na odpor kladli. Dále udáwá za phwod wřech kacíř
stwj a odtriek drzi pohrdání gadnotau na Petrovi wzdělaně cjrkwe,
kteráž podilu w královstwi Božim přiřknauti nemůže leda tomu, kdo
wěrným gegim audem býti napřeotáwá. Potom připomíná, že ani samo
mačedlnictwj, bylo-li wně cirkwa Kristowy, & bez lásky podniknuto,
k věčné spáse nic neprocpěge. Dáwá též výstrahu před rhzněnjm

w cjrkwi. Konečně powzbuzuge &gednomyclnoati a &opatrnosti.

A.

Sw. Otec nabjzj wěřjcjch, aby se před úklady nepřátel svých
Opatrně hňgili, a šalebnémn w cjrkwi nowotěnj neuchylnan wjrn

w K. P. na odpor kladli.

Rozmili bratři! Kdyz nás Pán pončngo, l'ka: „Wy gate sůl
země“ (Mat. 5., 133; a když nám wolj, wedlé newinnoeti býti apro
slu, při sprostotč pak i opatmn: coz medle giného přislnšj na nás,
lec zopalměti, a starostliwan i neywoyš hedliwau mysli se na to
wynakládati, abychom, powažngico úklady potntedlného nepřítele,
střežjoe se gich, gešto gsme Krista, tn mandrost Boha Otce, byli
oblékli, wzhledcm spasonj swého méně maudrými se nezdůli? Wždyf
není se nám pauze pronásledowánj obáwati, ani gen wěcí těch, hle
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réžlo, aby sporažely a rozmelaly sluh Božjch, zgevným na ne že
nau útokem. Snazel to bývá, stl'ici se tu, kde postrach zgevnčgli
gest. Tolikéž i ohradili se hledj člověk p'r'ed pdthau, když proti
vnjk sám se naskyta. cheř gest se báli a varovali tohosanpeře,
který přikrádage se, a zdánlivým mjrem klamage, po ukrytých okli—
kůch se hadj, odkndž i to gméno hada dostal. Má! on vždy do sebe
onu tagnau k podshočeni člověka chytrost, i onu pokrytě se-vle—
kancj lalbu. Tak! dělil hned s počátkem“světa, a nžjvage řeči úli—
sné i liché, oklamal srdce lidi surových, neopatmých a Iehkověr—
ných. I Pána odvážil se pokaušeti, a gakoby kradmo leza, cpčt
s klamem přilaudil se k němu. Bylle však poznán, odpuzen i po
ražen proto, že poznán byl i odhalen. Ayhle, tuto priklad, abychom
stezky starého člověka se vzdalngjce, a za šlépěgemi Krista ži
vaucjho krávegjce, takto opět z nepozoru v osjdle smrti nenvůzli,
alebrž při vecech nám nebezpečných cpatrni gsance, žádoucí ne
smrtedlnosti dostihli.

Než možná-Ii dostihnanti tě nesmrtedlnosti ginňk, leč plněnjm
rozkazů Kristových, gimiž smrt zválčuge se i přemáhá? Sem palij
ono připomenntj Páně: „Chcel—li vgjti do života, ostřjhey přiká
zanj.“ (Mat. 19, 17.) A opět: „Učinjte-li, což ga přikazngi vám,
giž vas nebudu nazývali služehniky, ale přátely.“ (Jan 15, 14. 15.)
Takovéto nazývá statnými a neuchylnými, gelikož valnau tjži
svan na skále založení, a proti všem haní-em i vichrdm světa ne—
pohnutaui nesklonnan silau upevnění stogj. „Kdo, prý, slij slova
má, a plní ge, připodobnjm gcg muži mandrému, kterýž ustavěl
ddm svdg na skále. Spadl přjval, přišly řeky, vali větrové, a
ohol-ili se na ten dům, i nepadl: nebo! založen byl na skále.“ (Mat.
7, 24. 25.) Držmež se tedy slov Kristových, a učme se i viňme
podle všeho toho, co on i učil, i sám Pinil.

Kdož pak by i'jci směl, že v Krista vět-j, nečiní-li vůle Kri
stovy? Čili snad lze dogjti za vjru odplaty tomu, kdo přikázanj
plniti nechce? Dogista, nemůže! než viklati a tahali, i duchem blu
du zachycen, rovně gailo větrem zdmýchnutýprach sehen vzmjlati;
abrž kdo tak zde obcuge, nedostihneřspasenj, protože nedržj pravé
cesty, ke spáse vedaucj.

Br. rozmili ! Chraňmež se negenom oněch včcj, genž zgevny
gsau i očity, ale i těch, gimižto zchytra, pod lichau gakausi snb
tilnostj Balba se kryge. A cožtě tu chytřegšjho, co snbtilněgř—jhonad
věci ly, gež byl zamyslil nepřjtel, přjštjm Kristovým odkrytý a po—
ražený? Tehdaž, an bylo slunce spravedlnosti národům vzešlo, a
světlo spásy k oblaženj lidstva zasvitalo —aby hlnli milostnénauky
dnehovnj poslechli, slepi svých Ořj k Bohu pozdvihli, churavj ke
zdravotč na věky se zhogili, kulhavj k cjrkvi chvátali, nčmj hla
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site i snaznš se modlili — tehdáž on, uzřew modly powrzeud, a
za welečetným wčřjcjch zůstupem sidla i chrámy swé prázdné, wy
mysliltě úskok nowý, aby i pod titulem křesťanstwj zklamal lid
ueopatrný. Wynaleznultě kacjřstwj a rozkolnictwj, gimiž by wjru
sesul, pravdu porušil a gednotu rozerwal. Co gich koli w slepotč
starého žiwobytj udrželi mu nelze, tyf bludem po cestě novoty
přelstjwá i klame. Oni i : prostředku cirhwe lidi lanpj, tak že,
když se gim zdá, že ztemnosti wěhu tohoto wybředše, kswětln se
zbljžili, w tom gich ani newědancjch ginau mrákotau oslepnge, a
oni, ač se gegich obcowňnj ani s evangelium Kristowým, ani sté
hože předpisy, ani se zákonem wůbec neshoduge, gméno křesťanů
sobě přiwlasthngjce, a ' temnostech chodjce, swětlo mjti se domní—
wagi. Chlácholjť giro tedy, a šálj gich protiwnjk tento, který dle
slow apoštolowých w angela swětlosti se proměňuge, a swé sluhy
nastrognge, gakoby byli služebníci sprawedlnosti (ll. Kor. ii,-14.
'15.), kteřjžto ale noc za den, zahynutj za spásu, zaufalstwj za
nadčgi, newěrn za víru, a antikrista za Krista udáwagj, aby tak
lidé, pro tuto snbtilnost oněch wytwařowačů prawdopodohnosti, ku
pravdě ani nepronihli. A toto gde odtad, br. rozmiljl že se mno
hým nechce zpátky na základ prawdyzjrati, ani po té hlawě se ptá
ti, ani učenj Mistra nebeského plnili. Přihljdneme-Ii však k té wčci
hedliwěgi, nebudeř potřebj obšjrného pogednánj, ani ddwodů mno
bých kn prokázánj gj. Stručný přehled prawdy tu, kde wjra sena
chšzj, platj mjsto wšech důkazů.

Že gest půwodem wšech kacjřstwj a odtrZek drzj pohrdání ge
_dnotau cjrkwe, na Petrowi vzdělané, která! nemůže podjlu w kra—

Iowstwj Bozj přiřknauti leč tomu, kdož wěrným audem gegjm býti
' nepřestáwá.

Pán mluwj k Petrowi, řka: „Gář prawjm tobě, ze gsi ty Petr,
a na té skále wzdělám sjrhew swau, a brány pekelné nepřemo
hau g_i. A tobě dám kljče králowsmj nebeského: a coz by koli
swázal na zemi, bude! svázáno i na nebi: a co! by holi rozvrá
zal na zemi, bude! rozwázáno i na nebi.“ (Mat. 16, '18. 19.) A
k tomntéz i po swém z mrtwých wstánj wece: „Pasiž owce mě.“
(Jan. 21, 17.) Na němto na gediném wzdělňwá cjrkew swau, a
gemu welj pasti owce swé. I ačkoli po svém z mrtvých wstánj
wšecbněm apoštolům stegnan moc udělnge, řka: „Gakož mne po
slal Otec, i gá posjlám was. Přigmčte Ducha swatého: kterým od—
pustjte hříchy, odpanštěgjř se gim, a kterým zadržjte, zadržáni
gsau“ (Jan 20, 21—23) — předce, aby obgewil geduotu, ge
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dimt stolici zřjdil "), a cena gednotyzáklad, na gehon poli
uagjej, swau wzhlednostj rozpolozil.

Byli! ovšem i ostatní apoltolé to, co Petr byl, úrovne i po
cty i moci součastněni: aulak začátek pochodj od gednoty, a pri
můl se Petrowi dáwó, aby gedna ojrkew Kristova, i gedmt ato—
lice učitelská se poukázala. Waieknit gsan paetýl'owé, ale stádce
se nkazuge gedno, anoř ode všech apoštolů, pro doljčenj gednó

_ toliko ojrkwe Kristowy, zpráwau gednoswornau má býti paseno.
Gednu tutéz ojrkew i w pjsni Šalomaunowě označuge Duch

swatý, rka: „Gedina gest holubice má, dokonalá má, gediná gest
matky swé, wywolená. rodičky sms.“ (Pjs. Šal. 6, B.) A zdali! se
domeyslj ten, kdo se nedrzj te gednoty ojrkwe, žeby se wjry dr—
zel? Kdo se wzpjrá a zpauzj proti cjrkwi, kdož onu stolicí Pe
travu, na němžto cjrkew wzdčlána, opanštj, ten-li ze audem
ejrkwe gest, se bezpetj? Ano! i blažený apoštol Pawel o tomtéž
nej, a tagemstwj oné gednoty naznacuge, rka: „Gedno těle, a ge
den duch, gedna naděge powolánj našeho, geden Pán, gedna wjra,
geden křest, gedeu Bůh.“ (Elea. 4, 4—6.)

Tn gednotu mypewnč ereti a zastávali musime, zvláště my
biskupové, my w ejrkwi představenj, abychom dokázali, že i hi
skupstwj samo gedino gest i nedělitelno. Nechat nikdo lhanjm bra—
trstva neklame, nikdo pravdu ujry zrádným wýstupkem nerulj.
Bishupstwjf gest gedno, gehozlo oddjl w swé celosli od getlno
tliwců se drlj. ! cjrhew gest gedna, genzto se plodem izrd
stem swým široko rozkládá. ijle způsobem wjee gest paprsků
slunečnjch, ale světlo toliko g'edno; i wětwj gest che na stromě,
leč kmen toliko gediný, pewne zakořenčlý; přemnohoř i potůčků,
leč gediná genom woda pramenitá, z které: wyl-inugj. [ nechat se
\vodnj pramen mnohotwůmým tokem rozplynulý býti zdá, V počátku
drzj se přede gednota geho. Odčesni paprslek od slunce, gednota
slunebuj nebál-e odčesu. Ulom wětew ze stromu, ona co úlomek
pučiti se nebude. Odraz od pramene potok, oni odražený wysákne.
Rownčz tak prostjrá. swětlem Páně oblitá cjrkew své paprsky na
welkeren swčt. Než swčtlo to gest gedno, které: vlady se rozlé
wa, aniz tudy gednotau těla na různo gde. erkew rozkládá ených
plodoroduy'ch wětwj po celé zemi. Onal hognč plynaacj potůčky lj
l-e a ijl'e rozwádj. A wlak hlawa gest gedna i původ gedin, i
matka gedna, plodnostj w nástupcjch hogná. Myť gsme plod gegj,_
21) Tato a tudiž nasledugiej vyznačená alova nenalezagi le ' některff'f

latinských wydánich Cyprianat a vlak Mamina, Pantonu: a cla)
vydavatelé apiaů Cyprianowýclthlada. ge za nepodwríeaů.

'15
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my gegim přikňgjme se mlékem, my gegjm oijwáme duchem.
Choi Kristowa cizoloziti nemůže; ona neZprznilt't i cndná, lt ge
dnomn toliko domu se zná, gednoho genom Iolce swatost čistým
stndem střeze. Ona! nás Bohu chovů; onaf syny, které porodila, dě
dici řjěe řinj. Kdo se koli oddělil od cjrkwe a slnbnge se 5 cizí
něgakau, ten se odluřuge od přjpowědi cjrkwe. ! nedostihneť od—
platy Kristowy, kdo cjrkew Kristowu opauštj. To'lě cizinec, totě
neswčeenec, totě odpovědnik. Nelze! mn giz mjti Boha otcem, ko
mu cjrkew matkau nenj. A zniknnI-Iiby kdo potopy, krom korůbn
Noelowa gsa, ten i wenko, krom cjrkae se nachazege, znikne za
hynuli. 23)

„Kdo není se mnau, dj Pán, proti mně gest, a kdo neshro—
mazd'uge se mnau, rozplytugelf“ (Mat. 12, 30.) Kdo pokog a ge
dnotn cjrkwe kazj, gest protiwnjk Kristův; a kdo, gsa krom cjr—
kwe, shromazd'uge, rozplylnge cjrkew gebo. „Gt't a Otec gedno
gsme.“ Tak prawj Pán. (Jan 10, BO.) A opět o Otci, i Synn, i
Duchu swatém stogj psáno: „A tito třj gedno gsanf' (i..Jan 5, B.)
A kdozby tušil, žeby tato, Bohem samým upevněná, i s tagem
stwjmi nebeskými auzee spogenů gednota, swňrem odporných
srdci w e_irkwi rozerwati se směla? Kdo té gednoty nedrzj, nedrzj
zákona Boljho, nedržj wjry Otce i Syna, nedržj ziwota, ani spít—
sy sečné.

Tagemstwj oné gednoty, swazek oné nerozwjzitelné sworno—
sti nawrhnge se nám w ewangelium, dle něhož sukně Pána Jesu
Krista ani dělili ani trhati se nemít, nýbrž na cele dobrá, nepít—
ranů gen tomu se naskytá, na ko'hožby losem padlo, s muže i
Krista obléci. O tom dj Pjsmo: „O sukni pak, že od wrc-lm byla
nesešíwaná, a naskrze setkaná, řekli mezi sebau: „Neroztrhugme
g_i, ale loSngme o ni, řj bude.“ (Jan 19, 23. 24.) To sukně wypo
dobňowaln tn gednotu, kteráž shůry, totiž s nebe od Otce pochází.
Wlastnjk toho oděwu měli ho ovšem netrhati, ale setkaný, w ge

21) Komu by nepostačowalo přítomné Cyprianowo roznmowánj, aby de
vátý článek wjry vysvětlil, nechat bedlivě progde epištoly geho:
atd Antonianntn, ad Cornelium, ad Confeseores a giné; :; kterýcbžto
ae negen prawda katolická, a učení o cirkwi na Petrovi vzdělané
i samoSpasitelné, dobře wywinnge, aloi wšelikeřj gini bludowé ka
cirštj mocně se porůžegj. Podobnan řeč Wedau sw. Otcowé apo
ltolšti, z njžto mezi giným i tolik vyplýwá, že, putna hned od
samého cirkwe zakladatele Krista Pána, ta zewnitfni & viditelná
gednota gcgi newyhnutelnč položena byla tak, že santa wnitřni
gednota preetředkowánin ouěno se ztu'lila & zdokonalila. Cfr.
S. Ignát. M. Ep. ad Rom.; ad Polycarp.; ad Smyrn.
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dnom celý a nepšrauý ho ponechali. 'l'en tedy, kdo ejrkew Kristo
wu trhů a dělj, oděvu Kristowa mjti nemůže. Wědomoř pak, že,
gak mile se l'jie roztrhla, a lid po smrti Šalomannowč (3. Král.
'l'l , 31..), Achiáš prorok, potkaw se na poli s králem Jeroboatnem,
roztrhl plaší swůg na dwanácte kusů, rka: „Wezmi sobě deset ku
sů. Nebo totof prawj Hospodin: Ay giroztrhnu králowstwj z ruky
'alomaunowy, a dám tobě desatero pokolenj: a dwoge pokolenj zů—

stane gemu pro služebníka mého Dawida, & pro Jerusalem město,
kteréž gsem wywolil, abych tam položil gméno autě.“ — Acbiáš
tedy roztrhl odčw swůg, když se dwanáetero pokolenj lsraelskýeh od
sebe trhalo. Leč pak, že se nesmj trhati lid Kristůw : sukně ta gebo
cele setkanů i neselitá od těch, na kteréž připadla, roztržena ne
byla. Ayble, takle ona nedělitelná, celičků, nepáraná sukně pon
kůzaln negeu na celek swomosti lidu našeho, genž oblékl Krista,
ale i w tomže odčwu, tagemstwj plném, gednotu ejrkwe wypodobni
la. Nuže, kdožby byl tak bezbožen, tak newčren, tak swárliwý, tak
zšjlený & hašteřiwý, genžby tušil, žeby se trhati měla, anebo sám
trhati se osmělil gednotu Božj , sukni Páně, cjrkew Kristovu? [
Kristus we swém eeangelinm něj, rka: „A bude gedno stádo, &
geden pastýř.“ (Jan 10, 1.6.) A kdožby mněl, že wjoe (wrchnjch)
pastýřů nebo che stád ") na gednotn mjstč pospolu býti může?
Tu gednotu sehwaluge i apoštol Pawel, swate žádage a rka: „Pro
sjru wás, bratl'j, skrze gruéno Pána našeho Ježjle Krista: abyste
gednostegnč wsickni mluwili, a aby nebylo mezi wňmi roztržek:
buďte pak spogeni w gednostegném smyslu, a w gednostegnóm mj
nčnj.“ (1. Kor. 1.,10.) A opět: „Snběegiee se vespolek w lásce, usi—
Iugjce zachowati gednotu Ducha, we swazkn pokogef“ (Efes. 4, 23.)

Ci by tu kdo myslil, žeby u wjře mohl státi a 1in ten,
kdož se strhuge cjrkwe, kdo sobe giného sjdla i obydlj různého
wzděláwá'! kdežto i k Rehab, genž wyobrazowala ojrkew, řeťeno
bylo: „Otce swého i matku swau, i bratrj swé i wšecku rodinu
otce swébo shromáždjš k sobě do domu svého : a kdoby byl wy
Bel ze dweI-j domu mého, sám sebau winen bude.“ (Jos. 2, 18. 19.)
Anebo zni w knize Exodus zákon onen ginák, nežli w tom způ
sobu, že by při togemstwj plném hodu welikonočnjtn beránek, ge
božto zabitím Kristus byl vypodobněn, w gednom toliko domu gj
sti se měl? Tok prawj HoSpodin: „W grdnoln domě gjsti se bu
de, aniž wynesete wen z masa geho.“ (Exod. 12, 46.) Tělo tedy
Kristowo & swátost Páně z domu nesmi nesena býti, ano! wčl'jej
mu lidu krom gedné cjrkwe giného domu neni.

Na ten dům, na ten pijbytek svornosti poukazuge i nárt!

7') Totiž nesworuč sobě počinogicicb.
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ltj o něm dění Duch svatý ' žalmjch, řka: „Bůh, který: obý
wati činj (lidi) gednoho způsobu ' domu.“ (Žalm 67, 7.) W domu
Božjm, totiz w cjrkwi Kristowě, ohcugj lidé gednd mysli, . ustr—
nugj ti, kdož gsau gednoswurnj a upřjmnj. Samtě Duch sw. uka
zal se ve způsobě holubice; kteráž gestiř plak prostý a bílý, ne
hořké žluči, zobcc nedrawčjho, nezatjnacjch pazaurů, domácnosti
lnilowný, na geduom krbu towaryňuý, u vysedňnj mladých s dru—
hem ewým se střjdagjcj, wyletj-Ii na pastwu, netaulawý, tlupy swé
pilný, celowáujm poklid i swornost gechj, a welené gednoty du—
cha naskrze střehauci. Podlé prostoty a srdcčuosti takowó budiz
i w našj cjrkwi wšc řjžcno. Láska křesťanů k sobě weSpolek budiz oné
holubičj podobna, a tichost i krotkost gegich s onau beránků a
owtiřek gednostegna. Cozby tu činila w prsách křesťanských di
wokost wlt'j? wzteklota psj? gedowatost hndj? krwozjzett drawcj?
Na'im-tě plésati, anof tacj lidé z cirkwe se wylut'ngj, aby bolu—
bic a owec Kristowých gizliwau nákazan ukrutně nepohubili. Ne—
můzef se nikdy srownati a sloučili hořkost se sladkostj, ani tma se
swětlem, ani déšť s gasnem, ani wálka s mjrem, ani neúroda s úro
dau, ani sucho s mokrem, ani hauřka s tichem.

Nikdo nechápey se té myšlenky, žeby se lidé dobřj kdy cjr—
kwe strhnauti mohli. Dobré zruj wjtr neunášj, a wicher ncwywracj
strom hluboko zakořeuěly'. Leč prázdnou zunu powětřj pryč zawj
wá, hezmjzné stromy shlut'ená wichřice kňcj. Lidu, těmto wčcem
podobného, tepe apoštol Jan, lago gemu a řka: „Z nás wylli, ale nebyli
z nás, nebo byř byli z nás, byliby zůstali s námi.“ (i. Jan 2, 19.)

Wznikaloř pak kacjrstwj, a vznikání: i této doby proto, že si
přewrácená mysl pokoge nedá, i že zradu, sama "sebau na různo
gdauc, gednoty se nedržj. Bůh však to samé dopuuštj a trpj, da
wage každému na vůli, aby, kdyz saudem prawdy ohledáuo bude
srdceaasmeyšlenj naše, zdrawu i zkušena wjra křesťanska co ney
gasněgi vynikla. Zmiňugeř se o té wěci Duch svatý, skrze apo
štola mluwě: „Musegjř kacjřstwa býti, aby ti kteřjž zkušení gsau,
deweni byli mezi vámi.“ (1. Kor. 1.1, 19.) Tak se tedy zkušn
gj prawowěrci, tak se pronewěra odhaluge, tak giz přede dnem
saudu i tuto sprawedliwj od nesprawedliwých se oddělugj, n plewy
od zrna odijagj. Tot gsau lidé ti, gešto sami osobě mezi zlopo—
wažnan zhčřj swau, bez powolanj Boljho za vrchnost se wy
stawugj, gesto bez naležitého zřízení představenými w cjrkwi se
dělagj, a nebywše od žádného [ biskupstwj powolani, gméno bi—
skupské sobě oswogugj. “) Tot gsau ti lidé, o nichžto Duch sw.

“) Sw. apieowatel naráží tu nepochybně na Novata, Feliciesima : gi
né sauwěké rozkolnjky. (Wil 6. is.)
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' zslmjch pege: „!e sedí na stolici mornjho nskszenj“ (Zolm
fl, 1.); že gsnu zňhuhs i nikszs wjry, hsdjm gszykem ss—ýmk|s
msg'jce, ke zrusenj proudy ns mistry-hrsgjee, s zůst gizliwých
smrtjcj ged wychrlugjce; gichlto řeč gsko rsk se rozgjdů (2 Tim.
2, 17.); gichzto rozpráuky wieliksu téměř dusi gedem nskwasu—
gi. Proti této s takovým Pán wolů, od těch odwrscj lid swůg, ge
pI-jsne kňrsge s ího: „Neposlnucheyrež slow těch falešných proro
ků: widěuj srdce gegich ge klsmagj: onii mluwj swé wlastuj, &
ne z úst Hospodinowých. Bjksgj těm, kter-jl pohrdngj slovem Bo—
ij: Pokog bude vám, a každému chodjcjmu dle vůle swé:
Kdožkoli chodj ' přesrárenosti srdce swého, nepřigde na nčg nic
zlého. Nemluijsl gsem k nim, s oni prorokowsli. Kdyby byli
stáli w radě mě, : uposlechli slow mých, s známa ge činili lidu:
byl bych ge odsrňtil od zlých myšlenj gegichf“ (Jerem. 23, 16, 17,
21. 22.) Na tytéž okszuge s učí-j Pán slowy těmito: „Mne opn—
stili, studuici ziwé vody, s kopuli sobě cisterny rozmetsné, kteréž
nemohsu držeti wod.“ (Jer. 2, 1.3.) Myslji oni, žeby kl-Ijti mohli,
gesto krom gediuého giný křest býti. nemůže. Opaultěgji stu
duici života,“ :: přede giným slibngj milost wody live s spe—
sné. U nich se lidé neobmýwsgi, ale tjm che kálegj. Nesnjmsgjf
se tsm hřjchosé, ale mnohemche ushrnugj. Ono narozeni zplozu
ge ctitele ne Bohu, uébrz ďáblu. Synuwé lzi negssu účastni prisli
benj pravdy, gsko i synowč proneučry milost ujry ztrscugj. Ne
lzeř okusili owoce tělu, kdožkoli z neswornosti u leeuosti zrušili
pokog Páně.

! neklsmtež se učitel-j, bludu! sobě wyklňdsgjce ts slows
Páně: „Kde gsnu dws nebo tři shromážděni we gménu mén, gti
gsem s nimi.“ (Mat. 18, 20.) Kszitelowé evangelium . lziwj ge—
ho wykladnři držj se (ta slowa wyswčtlngjce) oněch, ' tě průpo
vedi neyzňze stogjcjch “), s pomjgegj (čili přeskakugj) přednčg—
šich, ns djle onéno průpowedi pilní gsauce, us djle puk gi nie
metu! ututláwngjce. ! gcko gssu ssmi od cjrkwe odtrzeni, tskf
také trhsgj smysl hlswy gedné. 21) Pán totiž, uředlnjků svých
]: gednowoluosti u li pokogi nabjzege, prswil: „Gestliže by dva
z vás swolili se ns zemi o wlelihnu vše, za kterou! byste koli
prosili, stanei se vám od Otce mého, který! wuebesjch gest. Nebo
kde gsau dwa nebo tI-j shromážděni we gménu mém, gti gsem

“) Totiž: „Gó gum s nimi.“
") „Unius cspituli“ t. gedně_Malay čili onoho verte 20 18. kap.

sv. Matouše, gegí (nechat sada gebo ze dwuu sudů sestává) wy
kládsti ns wice smyslů, než na gedeu, čeliloby proti účelu s
win" Páně.
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s nimi.“ (Mat. 1.8, 19. 20.) Okůzaltě tedy, že nebere se ohled na
čelný zástup, ale zvláště na swornau prosjcjch mysl. „Gestliže by,
prý, dwa z nás swolili se na zemi.“ Tu klade spředu gednotn du
cha i klidné swolenj—se, ěili, abychom byli za gedno: tof wěrně i
stále káže. Než kterakř byloby lze, aby swolil se sdruhým ten,
který s cjrkwj a s veškerou křesíanskau osadau se nesronnáwá?
Gakže byloby možné, aby se dwa anebo tl-j : oněch we gménu Kri
stowu shromážděli, o nichžto vědoma, že od Krista i od geho
ewangelium se odluěugj? Myť se nenšinuli od nich, ale oni od
nás. A když napotom kacjrstwa i roztržky wznikly, a oni sobě roz
liěných zborů nazaráželi, opustili! gsau hlanui základ pravdy.
Pán ale o swé cjrkwi, a k těm, kdož w cjrkui gsau, mluwj, řka:
že od welebnosti božské gim obdrželi lze, zač by koli prosili,
shromážděgj-Ii se, za gedno gsuuee, třeba! by dem nebo tři toli—
ko vedlé uěenj a wůle Páně; gen bylali by i tak malého počtu
mysl w modlenj gednosworná. „Kde gsau dwa nebo tři shromáž
děni we gménu mém, dji on, ga gsem s nimi“ t. s npřjmnými, a po
kognými, s bohabognými a božských welenj pilnými. S těmi ta—
kowými, necha? gen dwa nebo tři pospolu gsau, býti slibuge tak,
gako nekdy byl s třemi mládenci w ohniwé peci (Dan. $.), kte
rýcbžto Bůh, že k němu upt-jmnj a mezi sebau gedné mysli byli,
u prostí-ed plemenu krůpěgemi mjrné rosiěky zotawil; a gahož
přispěl dwěma uvězněním apoštolům (Skut. 5.), že gsau byli
aprostj a gednoswornj, gimžto i žalář otewřel, a gich, aby slowo
wěrně přednesené lidu hlásali, opět na swětlo wywedl. Když tedy
we swém pbuěowánj tn slowa klade: „Kde gsau dva nebo tři
shromážděni we gménu mém, ga gsem s nimi“: necheei děliti lidu
od cjrkwe, kterouž sam ustanonil a zarazil: ale tjmto způsobem
wytýká Zpronewěřileům různost gegich, a porauěj sám zřegmě wě
l'jejm pokog mjti; i dárců! na gewo, že se dwěma nebo se třemi,
gednoho wšak ducha modIi—teli,mnohem raděgi gest, nežli se četným
negednotnýeh zůstupem, i že gednoswornau od mňlokterých kona
nau modlitbou che se u něho obdrželi dá, nežli weškerého množ
stwj prosbau, gestliby se různila.

Za tantéž pi'jěinau Pán náš, dáwage přjkaz modlenj, doložiltě
iona slowa: „A když budete státi k modlenj, odpauštěgte, máte-li
eo proti komu: aby i Otec wáš, kterýž gest w nebesjeh, odpustil
wám hřjchy Misc.“ (Mar. 11, 25.) Tentýž odzýwá člověka od 01—
táře, snewolj tam přišedšjho, a 5te gemu, aby se prwé smjřil abra
trem swým, a usmjřen gsa, se nawrňtil, a pak obětowal dar swůg
Bohu. Aniž wzhlédl na dary Kainowy', gelikož s Bohem w mjr we
gjti nemohl ten, kdožtě pro záwist a rozmjšku sbratrem za gedno
nebyl. Gakéhož usmjřenj lze se tedy nadjli oněm, genž na swé
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bratry neuron? A kteraké dary obětnj přinálegj vedlé zdánj sněhu
sokowé knezstwa? čili se domnjwag', lo megj Ktistu we zboru
sněm, an se shromazd'uugj kfom ojrlme gebo?

C. Že ani samo mučedlnictwj wně cj-kwe Kristowy podniknuté, bez
lásky gsauo, k dosazeni wčené spásy neproSpege.

S Iidj těch takowých, byl pro wyznauj gména Kristovu i
umoření byli, aubonu onuno ani cezeuň krew nesplákne, náramnau
a téměř neshladitelnau winu gegich různěnj ani mučedlnictwj ne—
smyge. Kdo nenj w cirkvi, ten ani mučedlnjkem býti nemůžega
kdo tuto budaucj vládkyní opauštj, nebude sto, dostati se do řjše.
Krislus nám zanechal pokog, a velel gednoho byli srdce i gedné
mysli. Pl-ikázaltč téz smlauwu přátelstwj & lásky nepřerwanau za
chowati' ! nepomlenuu. Prokázati se tedy nemůže muředlnjkem ten,
kdo nemá lásky k bratřjm. Toť také apoštol Pawel oswědčuge,
i'ka: „Kdybych měl wšeckn vim, tak že bych hory přenášel, lů
sky pak kdybych neměl, nic negsem. A kdybych rozdal na pokrmy
chudých weekefen statek swůg, a bych wydal telo swé k spalenj,
lásky pak kdybych nemel, nic mi neprospjwň. Lásku welikomysl—
ná gest, lásku dobrotiwá gest, lásku nezawidj, neřinj zle, nena
dýma se, nezpnnzj se, nemyslj zlého. Wšecko miluge, všemu wě
i-j, wšeho se neděge, wšecko snášj. Láska nikdy nevypadne?
('l. Kor. 13, 2—8) Nikdy, prý, uewypndne láska. Wkrítlowstwj
onom trwati bude láska wzdycky. Stáwati gj bude na wěky, vedlé
gednoty bratrstwa, které přilnulo k nj. Neswornosti ale nebude lze
wegjti do řjše nebeské. A kdyz Krislus dj: „Totot gest přikazanj
mé, abyste se milovali weSpolek, gakoz milowal gsem wás“ (Jan
15, 12. ), nebudet moci k odplatě, od něho znsljbené, dostihneuti ten,
kdo nůzuěttjm a zradou lásku Kristowu zranil. Neboř kdo nemá
do sebe lásky, dení ani Boha nemá. Tak! weee blažený apoštol
Jun: „Bůh láska gest, a kdož zůstává w lásce, w Bohu zůstůwů,
a Bůh : něm.“ (1. Jan 4, '16.)

Ti tedy tnkowj lidé s Bohem býti nemohnu, genžto w cjrkwi
13on za gedno býti nechtěli. Buď zebyuhořeli, anebo předmetáni
šelmam pokladli dušj swých: newezmuut tum konunu wjry, ale po—
kutu newěry; aniž. dogdau oné ctnostným určené slňwy, nébrz pot
kagj se s neslanným pozaufánjm. Owšemt může kdosi tukowý do
smrti být zabit, & wěak po mučedlnieku korunowan býti nemůže.
Znát on se kn křestanstwi rowně tak, gnko i ď'abel často se umí
stawěti, gakoby Kristem byl. 0 tomt i Pán předpon—jdá,řka: „_Mnozj
přigdau we gménu mém, řkauce: Ga gsem Kristus & mnohét swe—
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dan.“ (Mar. 13, G.) Gakož pak satan Kristem není, ae pod gmi
nem onoho lidi klame: tak! ani křesťanem býti nemuze, kdo w ewan-.
gelium gebo a wc wjře prawa neustrnuge. [ prorokowati, i 415ny
wymjtati, a weliké diwy tuto činiti, to! gsau také vysoké a nadpřiro—
zené neci. Avšak při těch při všech, neltrářlli činitel takových di
wů po cestě ctnosti o prawdy, nedogdeí l'jěe nebeské. Tomu sám Pan
něj, ilia: „Mnozjt mi děgj w onen den : Pane, Panel zdaliz gsma
we gméuu twém neprorokowali, a ve gménu twém zlých duchů ne
wymjtali, a w twéin gménu diwů mnohých nečinili? A tehdy! gim
wyznám: Nikdy gsein wás neznal; odegděte ode mne, kleřjz ěinite
nepravosL“ (Mat. 7, 22. 23.) Sprawedliwě 2in mnsjme, abychom
Boha, saudce našeho, sobě naklonili. Učenj a předpisů gebo třeba
uposlechnouti, chceme-Ii zaslanziti odplatu. Pán, chtěge we svém
cwangelium běh naděge a wjry noěj krátce nawrhunuti: „Pán Bůh
twůg (prawj) Bůh geden gest: a milowati bude! Pána Boha swé
ho, ze wšeho Srdce svého, a ze wšj duše swé, a ze wšj sjly swé.
Toi gest prwnj přikázanj. Druhé pak podobné gest tomu: Milowati
bndeš bliznjho swého gako sebe samého. Na těch dvou přikázanjch
wšecken zákon zálezj, i proroci. (Mar.12, 29—3l.) Ayhle, tedy nás
o gednotě i spolu o lásce poučil, a wšecky proroky i zákon w těch
dwau přikázanjch zahrnul. Nez medle, kterak chowít gednotu, kte—
rak sti-ele a zameyšlj lasku ten, kdo?. duchem různým puzen, co
třeětěnec cjrkew trhá, wjru kazj, mjr mate, přátelstwj rozrušuge,
swátost zlehěnge?

D. Wýstraha před různěnjm w cjrkwi.

Nei-est tato byla gi: dáwno vznikla, rozmilj bratři; ted' ala
zrostla i newražiwost ohyzdy té; ano! i gedu záhubněgěj prozluk
lost kaejl'ů a odtrženců weyě a weyš vyhynula. A taktů se musilo
na naklonku světa djti; gelikož Duch sw. skrz apoštola nám o
tom předpowěděl: „W poslednich dnech nastanau rasové tězcj: nebo
budau lidé sami sebe milugjcj, hrdj, pyšnj, lakomj, tahači, rodičů
neposlušnj, newděěnj, bezbožnj, nelilostiwj, nepokognj, utrhaěi, ne
zdrženliwj, netiěj, bez dobrotiaosti, zrádci, zpurnj, marnau myslj
nadutj, rozhošj miloanjci ujre nežli Boha: magjce tvářnost pobo—
žnosti, ale moci gegj zapjragjce. Z těch gsau, bteij se wluzugj do
domu a laupj ženky obtjlené hřjchy, gen! vedeny býwagj rozličný
mi žádostmi: wždycky se uřjce, a nikdy ku poznání prawdy neptá
cházegjce. Gako pak Jamnes a Mambres protiwili se Mogzjšowi:
tak i tito protiwj se prawdě, lidé porušenj na mysli, a strany \vjry
zawrženj. Ale přewelmi nebudau prospjwati : nebo nesmyslnost gegirh
zgewná bude wšechněm, gako i oněchno byla.“ (2. Tim. 3, 1—93
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Ayhle naplňugj se věci, kterékoliw byly prorokowňny. Lidé
rovněž gako i rasowé slwrzugj to, že, ani se swět k svému konci
bljžj, také na onyno wěci na wšecky přišlo. Wedlé aje a ajce zuřj—
cjho protiwnjka klamou bludaři lid, marná mysl geg popiná, nepřj
zeň podnecnge, lakota mámj; bezbožnost geg hanobj, pýcha nadýmá,
různost rozkyseluge, nnůblenost w záhnbn řjti. Awšak při tom ná—
ramném mnozstwj zrádců náhlých hleďmez my, newrlkagjce a nemae
tance se, zesjlili víru swan za nprawděným proroctwjm takowým.
Ano někteřj gsau giz takowými, gakz to bylo předpowčdjnoz ná—
lezjř i oslnlnjm bratřjm stfjci se wecj oněch, gelikož, wzhledem těch—
to samých, dokládá Pán, řka: „Protož wy Bell-lose: ay předpowč—
del gsem wám wšeckof“ (Mar. 1.3, 321)

Nuže warugte se lidu takowého, & gako mornj rány stratila
se towaryšstwa i záhnbných řecj gebo. Psáno? gest: „Ople'ť uši
swé tmjm, a nesly! gazyka zlého.“ (Ekkli. 28, 28.) A opět: „Po
rušugii dobré mrawy zlá rozmlanwánif“ ( ]. Kor. 1.5, 33.) Že! se
těm takowým . potřeba wyhýlmti, zase nás wystráhá Pán: „Slepí
gsau, prý, a wůdcowé slepých; a powede—Iislepý slepého, oba do
gámy upadnan.“ (Mat. 15, 14.) Chraňme a štiime se člowčka zcjr
kwe wylanřeného. Teni gest přewrácenec a hřjšnjk, i sám sebou
odsouzený. 23) Kdo kněžstwu Kristovu na odpor .“te , kdo se od
poguge od obccenstwj zákowstwa gebo a laictwa: ten-lil mnj,
žeby s Kristem samým zil we spolku? Nikoliwl Ten takowý nosj
zbraň proti cjrkwi, ijrage se i proti nstanowenj Božjmu. Gestiř
to wrah oltáře, odbůgnjk oběti Krislowy, zraditel nad Wj—
ran, swatokrádce, sluha zpurný, zlosynský a nebratrský. Ano po
tnpiw biskupy, :! pomjtnnw kněžstwem Božjm, odrznullč se 10sz—
Iali oltář giný, ze slowcj nenáležitých lwořili modlitbu ginau, 2')
a obělj křiwau zneswětiti pravdiwan hostii Páně. A nechce tomu

") Tit. 3, H.
2“) Giž za prwotin cirkve užiwalo se při konání aw. oběti gistých

formuli, počáteťně toliko biskupům & kněžím powědomých, kte
réto formule Cyprian „prex sacerdotuln“ gmenuge. Zawrhťe gicb
proti podání apoštolskému, skládali si kacjři nowé modlitby litur
gické, aneb přetwořowali katolickou liturgii na způsob awůg.
Žena gakási, di Firmilian (ep. ad Cypn), po pětmecitma let se pře
twařugjc, žeby ewcharistii konsekrowala, gmina byla. [ počínali
si tak, gakoby chléb poswčcowala, a ewcbariatii činila, wzy wá—
nim, anoř k pobrdnutj nebylo. („Etiam hoc frequenter ausa eat, nt
et invomtíone non contemtibili aanctificare ae panem, et eucharistiam
facere aimularet, ut nil diacrepare abecclesiastica regula videretur.“
A nebyla-iii ta, přikonsekraciewchariatie ' cirkvi užiwanů„regula
ecclesiastica“ co do awé podstaty tolik, co nyni Canon Miaaae?)



roznměti, ze na sebe trootu Božjho uwnlnge, kdo! z odvahy a
drzosti proti řjzenj Božjmu se pjěj.

Tak byli Chore, Dathan a Abit-on, chtjoe sobě proti Mogljěi
n Antonu obětnj práwn osobiti, za tu zlopowážnost hned stresni
ni: země se pukla, & do kořán otewřená gegj rozěklebenina po
hltila stogjcjch tu za Ziwa. A strašný hnčw Páně nepřikwoěil gen
na trě oněch nářelnjků, brz Hospodin strestnl i ostatnjch dwě stě
n padesáte, s tamtěmi w gedno Spřeženj shluěených soudruhů do
stihějm ge wzápětj bleskem. Tudyř ukázáno, že lidé zlowolnj proti
Bohu samému tropj wšecko to, oolkoli osnugj ku zwrácenj řádu
geho. Tak byl i král Oziáš, gen! proti wůli Božj, kaditelnici w ru
kou mage, kněžský ouřad násilně si osobil, w tom gemn bránjojho
kněze Azariáše uposlechnnnti nechtěge, metan Božj omráčen, & na
čele pestrým mnlomoeenstojm raněn. Tu tedy na těle známku do
stal od Pána, kde se Znařngj ti, genz Pána hodni gsnu. Synowé
pak Aaronooi, kteří položili na oltář oheň cizi, což byl nepřikítzol
HOSpodlll, byli gsau z pomsty před obliřegem Páně hnedle zahlazení.

Podlé těchto gednagj & postupngj ti, genž, Božským podánjm
pohrdše, po cizjln učenj bazj, annnky z ustanowenj lidského uná—
děgj, kterýchžto Pán wewangelinm tresee, iko: „Rušjte přikázanj
Božj, abyste učenj swé nstnnowili.“ (Mar. 7, '13.) Gel to hl'jch
nětšj nad onen, gehož pachateli se sami odpadljkowé býti zdagj:
& tito předee, z poklésku se kagjce, i hogně dosti binjce, Boha zn
odpuštěnj žádagj. Tito se oirkwe ptngj, s prosbou se k nj ntjka
gjee: onino s nj wednu wálku. U těch mohl odpad pogjti z bezdě
ěnosti; u oněchno trwá rozbrog ze swéwolné zlopášnosti. Kdo od—
padleem učiněn, gen sobě uškodil: kdo wšak hneresj neb schismn
stropil, hegno gieh po sobě potíthl i zklamal. Tamto bezj gen o
gednu duši, tuto volnému množstwj zůhuba hrozi. Padlik aSpoň
s ljtostj & s pláčem poznává, že zhřešil: haeretik ale při swěm
hřjehu nadut, n wněm se kochage, dítky od mateře laněi, owřiřek
proti pastýři popauzj, při tagemstchh božských zn-ntek tropj; u
gešto padljk gen gednnu tok těžce zhřešil, onenno hřešj každoden
ně ; a nebude odměnou cirkwe poctěn, _třebař,wně cjrkwe gsn, moře
dlnictwjm sešel: kdežto podljk, stane-li se napotom mučedlnjkem, i
odplaty nebeské aučnsteu býti může.

Nikdo se tomu nediw, br. rozmilj, ze i z wyznawaěů nege—
dni oněohno věci se chápagj, & že tadyto i ginšj lid hrozně n
hluboce zabředuge. “) Nebo wyznawněstwj neohražnge před osjdly

30) Tn nnráij sw. Otec na vyznavače w Římě, gtnenowitě na Maxima,
Urbana i giné, gichžto licoměrný aclnismatik a vzdoropapež, No
vah'nn, po sobě potáhl. Cfr. Cypr ep. ad Cornel. qnoad Confeas.;
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ďábelskými; to nečinj žádného, dokud ho na živu gest, ani před
pokušenjm bezpečného, ani geg před nehodami, vpády a útoky
tohoto věku neochraňuge: sice bychom neshledali nikdy na vy—
znnwařjch ani nuskoku, ani smilstva, ani cizoložstva, gakéhožto
k hoři našemu na některých pozorováno. Buď si kdo bud' vyzna
vař. kterýsi, ani většj nenji, ani lepši, než byl Šalomaun. Avšak
i tento byl až dotud miláčkem Hospodinovým, dokudž po cestách
Páně kráčel. Když pak cesty Hospodinovy se spustil, pozbyltě i
milost gebo. (O temito psáno gest: „[ vzbudil Hospodin sproti
wnjka Šalomounovi“ 3') A opět čteme: „Drž, co máš, aby žádný
nr.-uchvátil koruny uč.“ (dew. 3, H.) Dogista by Hospodin ne—
hrozil, ani nemluwil o možném koruny spravedlnosti uchvácení,
kdyby ten, gehožby spravedlnost opustila, i s onan korunau mi—
nauti se nemusil. UčinEne tedy vyznání gest toliko pořinkem, ne
pak doplňkem t6 zaslaužené koruny. Ono! prvotně slávu zakládá.
ale nedovršuge gi. Psáno! gest: „Kdo setrvá až do konce, ten!
spasen hude.“ (Mat. 1.0, 22.) Než tedy na konec dorazime, řinme
co viňme, nenji to než krok, njmzto se na vrchol spásy zbližuge
me, až na samý gebo pantec posud nedostihše. Buď si to i vyzna
vař, i gemu, když vjru vyznal, tužšj bog nastává, autě sau
peí' gebo tjm vjce podrážděn. Gei ovšem vyznavač, a tudy má
k evangelium tjm bedliwěg'i státi, anoí: evangelium Páně osla
vilo geg; gakož dj Půn: „Komu hogně dáno, hogne se od
něho požádá.“ (Luk. '12.. 48.) A komu se vjce pocty vzdává,
od toho se che služby pohledáva. Nikdo nezmal'iž sám sebe, l'inč
tak po vyznavačich; nikdo se neni! po tom neb onom : nich gakési
nespravedlnosti, nikdo zpupnosti, nikdo zrádnému sobě potijnánj.
Wyznuvač chovey se pokorně, tiše, a drž se kázně v skutcích
svých, aby, gsa gmenován vyznavačem Kristovým, Krista, gegž
vyznává, také následoval. „Kdo se povyšuge, bude ponjžen,“ do
klúdář Pán, „& kdo se ponižnge, bude povýšen.“ (Luk. '18, '14.)
A gelikož i sám od Otce byl povýšen, protože se, gakožto Slovo
i moc i maudrost Boha Otce, na zemi ponjžil: kterakž medle, mo—
blby náviděti vynášelivost ten, který i nám pokoru v zákoně svém
velel, i sám od Otce na odměnu pokory své veleslavné gméno do
„tal'l Gakožto vyznavač Kristův tedy nerauheyž se vjce velebuo

ep. ad Coufeu. Rom; ep. ad Coruel. de reditu Confeu. ex nbism.:
z nirbžto vyplývá, že přitomuý spis před navrácením-ae oněch
vyznavačů zodtržky Novatianowy, a tudiž po doseduntj sv. Kor
nelia na stolici aw. Petra, t. r. 251 byl zhotoven—

") Ta v závorkách zavřená slova nenalezagi se v latinském vydáni
Wirceb.

*
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sti a slňwě gebo. Gazyk, který vyznal Krista, nedáweyz se do zlo
řeřenj, ani do bauřenj, ani do pljsněnj a hašteření, ten nechrlegž
nice gedem hadjm na bratrstvo a kněžstwo Bozj, wedlé dřjwegšjch
na ně puštěných ehwalozwuků swých. Gestliby ale vyznavač zpro
winile & proklatě si pořjnal; pnkliby swými uemrawy o wyzna—
wařskau čest připrawil; zkálel-liby ziwot swůg mrzkostj ne
gakau; a směnil-Iiby posléze, cjrkwe, w njžto byl vyznawačem
učiněn, se strhna, i swazky gednoty rozrušiw, prwegšj wjrn za po
tonmj nevěru: tuř nesmj sobě lichotiti pro wyznáni učiněné 32), ga
koby kslawné odplatě byl wywoleu, gešto by mu od takowé gebo
změny i trestu přirůstati počalo. Wždyř přigul Pán mezi apoštoly
i Jidáše, a předce Jidáš Pána swého zradil. Ale proto, že se byl
Jidáš gegich Společenstwj odřetl, nezanikla wjra ani stálost ostat
njeh apoštolů. A tak nenj swatosti a uctě wyznawal'ské ani to na
ugmu, že u několika z nich wjru naprosto seslítbla. Sw. Pawel
piše w listu swém, fka: „Nebo, gestliže ,někteřj z nich wjry se
strhli, zdaliz newčra gegich wěrnost Bozj wyprázdnj? Odstup to.
Nebof gest Bůh prawdomluwný, ale každý řlowěklhal-.“ (Řjm. 3,3. 4.)
“'yznawaři nauk wětšjm a lepějm počtem swým trwagj stňlj u wjřo
swé, i w pravém zákoně 3 řádu Bozjm. Tiř neodstupugi od gedno—
ty cjrkwe, pamatugjce na to, ze z milosti Božj w cirkwi oslavy
došli. Tudyř dosahuge wjra gegich wětšjho proslawenj, goli—
koz, od newěry zdáleui gsauce, uchýlili se od mrzké nákwasy
oněchno, ač byli snimi swazkem wyznánj sdruženi, bywše tedy
i prawým swětlem ewangelium oscheni, a čistogasnau zát-j Páně
obleslmnti. Ale i ted'wynikagj tak chwalně w zaehowáwánj mjrn
Kristovo, gakož byli prwé, setkawše se s ďáblem, wjtězstwj nabyli.

E. Powzbnzenj k gednomyslnosti & k ostražitosti.

Rozmilj bratři! Gest to sice moge neysnažněgšj žádost a rada,
aby co možná, z bratrstwa našeho nikdo na zmar nepřišel, a aby se
wšecken lid co gednosworné tělo w náruěj plésagjci matky pěsto—
wal. Gestliže by ale moudrá. rada nebyla 8 to, aby některých té roz—
tržky wéwodů & rozmjšky půwodců, na swém čálenstwj slepě a
urputně ustrnugjrjch, na cestu spásy obrátila: zhostěte se aleSpon
wy těch klamných osjdel; nepoň wy ostatnj, kdož gste byli buď pro—

32) Tato výstraha, naměřená ktěm, geni ewataulstwím Novatianekých
omámiti se dali, nebyla bez blahého auěiuku, zwláítě když oewi
cenčgšim wyZnawačůln w Římě, poaobnikům odtržence & protipa—
peže Novatiana, přítomné řádky do rukau přišly, a tito ge &srdci
wzawše, z bludu onoho se wytrbli.
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stotan gati, bud' ginňk pomýleni, nebo gakausi chytrosti a lstiwo—
stj omůmeni, tvy, medle, chraňte těkavých noban swých od
stezky bludné, a zneyte kráčeti prawau cestou k nebesům. Prohla
augei se i apoštol, řka: „Přikazugemei pak wám we gménu Pána
našeho Jezjše Krista, abyste se oddelowali od každého bratra,
kterýž se nel-ádnč chovná,a ne podlé naučenj, které: přigali od nás.“
(2. k Tes. 3, G.) A opět dj: „Žádný wás neswozng marnými slo
wy: nebo pro tyto wěci přichňzj hnčw na syny zpurné. Nebýwey
let tedy účastnjci gegichf“ (Efes. 5, 6. 7.) Strattmez se tedy a
stí-elme se prowinilců oněch. Nikdo se nespolčug s nezbednými,

- aby, s cesty prawé se uchýliw, a stezkou bludu i neřesti kráčege,
w rovném prohřesenj sám se neocjtnul. Geden gest Bůh, geden
Kristus, gedna cjrkew gebo, gedna wjra, geden toliko lid, gsa
w gedno celistvé tělo gako skljžen. Tato gednota nesmji se rnšiti,
ani tělo gedno drasati, ani audowé gebo rozerwáwati a na kusy tr
hati. Co?. by koli od matice odelnulo, tof nebude mocno ljli a dý
chati samo o sobě, tui má kořen i podstatu spásy swé tu taml

Duch sw. nás napomjná, řka: „Který gest člowěk, gen! žádá
ziwota, a miluge dny viděti dobré? Zdržug gazyk swůg od zlého,
a rty swé, af nemluwj Iti. Uchyl se od zlého, a cin dobré; hle
dey pokoge a stjhey geg.“ (Žalm 33, 13. 1.4.) Přinálezji to arci
na syna pokoge, aby i pokogným byl. Nálezji to na znatele a
obljbce swazku lásky, aby i gazyk swůg od zbaubného rozdwogo
wánj zdržowal. Málo před svým utrpením přiložilř Pán nitě k
swým předpisům a pouřenjm božským i takto: „Pokog zůstawugi
wám, pokog můg dáwňm “rám.“ (.lan14, 27.) To dědictwj zane
chal nám Kristus; a budeme-li pokog gebo zachowůwati, swé mi
losti a dary nám přisljbil. Gsme—Iispoludědici Kristovi, nstrňmez
i na pokogi gebo. Gsme-Ii synowé Boli, buďme! ipokognj. „Bla—
ženj, prý, pokognj; nebo oni synowéBozj slauti budu.“ (Mat. 5, 9.)
Musjmei tedy pokognj, prostj, wlásce swomj býti, ve spolku wěr
ném gedné myslí se přichycngjce.

Taková gednomyslnost panowala někdy za wěku apoštolské
ho. Taktě zástup lidu, prvotně wjru gechiho, přjkazů Páně ost'í-j
hage, wespolek se milowal. Samo! Pjsmo svaté swědčj o tom,
řkauc: „Množstwj pak wěřjcjch bylo gedno srdce a gedna duše.“
(Skut. 4, 32.) A opět: „Ti wšickni byli trwagjce gednomyslně nn
modlitbě :: ženami, a s Marij matkau Jezjšowau, i bratřjmi gebof“
(Skut. '1, 1.4.) Gelikož gednomyslné &stále prosili, proto! mohli se dů—
věrně nadjti Wšeho, zač koli dobrotiwého Boha žádali. Mezi námi
pak zředla gednomyslnost, gakol iůtědrota almužen utuchla. Oni
no prodáwali domy a pole, a aby si pokladů wnebi nachowali, wie,
co stržili, na rozděleni mezi chudé apoštolům přinášeli: my wšak
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nedůwňme ani desátků : poli svých, & kdežto Pán ku prudagi ra
dj, tjm che přiknpugeme. Takt! mezi mimi wjra nchabla, taktě
mezi wčřjrjmi wychladla horliwostl A proto: dj Pán, zjrage do
časů těchto, we swém evangelium: „Kdyz přigde Syn člověka,
zdali nalezne wjru na zemi?“ (Luk. 18, S.) A hle, předpoučděni
gebo se naplňuge. Nic se nedij o bůzni Božj, nic o zákonu epra—
wedlnosti, nic o lásce, nic o almnzně. Nikdo uepomeyslj na strašnan
buduucnost, nikdo na den Páně, ani na hněw Bozj. Nikdo! ueuwa—
žuge, s kterakým trestem se newěrci potkagj, a zrádcům že gsau
určeny muky věčné. Kdybychom k wěcem těm takowým wirn při
ložili, tnf bychom se gich i děsili. Že knim ale wjry nepřikládá
me, proto se gich ani ueděsjme. Pakliže bychom k nim wjm při—
loziIi, střehli bychom se gicb; a kdybychom se gich střehli, tuby
chom se gich i uwarouuli.

Bratři rozmiljl Probuzugmež se wšemozne, & ze swé prochr
nělosti procjtnauce, bedlemez w plněnj a ostřihánj rozkazů Páně.
Buďme! nSpoI-ítdánitak, gak on nás mjti chce. „Bnd'tež, prý, be
dra waše přepásána, & sche hot-jej w rnkan wašich: a wy podo
hnj lidem ořekáwagjcjm Pána suého, už by se wrátil ze swatby,
aby, gakz by přišel, a potlankl, otewřeli gemu. Blahoslowenj služe
hnjci ti, kteréž kdyz přigde Pán, nalezne ani bdj.“ (Luk. 12,
35—38) Musjmeř se tedy opásati, aby, už nastane den taženj do
pole, nezachwátil nás nehotowýcb a neopásauých. Swětlo naše swi
tiz iblýskey se dobrými skutky: aby nás přewedlo : této ziwota
tmy k swětln i k záři učené. Powždy buďme peřliwi a opatrní,
řekagjce nenadálý přjchod Páně, aby, gakzby potlaukl, bedljcj
wjra naše odplatu swun přigala od něho. Gestlize těch přikázanj
pilní, a těch nanřenj & napomenntj poslušni budeme: 6 pak nebu—
def lze ďáblu ošemetnémn nás potisknanti Spjcjch; co slnlnowé
oetražitj budeme kralowati pod praporcem Kristowy'm.



IV. 0 modlitbě Páně.

Přlpomenutj &obsah.

Přitomný spis má daleko obecněgši záměr, nežli předešlá Cypriano
wa pogednůni, která okolnostmi času na swětlo gsau wywedena. Gak
se nemalý počet učených na tom snáší, byl psím w prvni polowiri
r. 252, prvé než císař Gallus oheň kn pronásledováni wěřjcichopět
zenitil. Dokladky (citata) z této knihy 11potomněgijch sw. Otců cirkev
njcb nezřídka přicházegi; & zwlůště sw. Angustinu, k ogasnčui snu
stavy proti Pelagianskémn karjrstwj, základni tón tu ' gednotliwých
mistech wystihnauti se podařilo. Tento, wedlé Tertullianowa neystnr
si výklad modlitby Páně zavírá w sobě tré částek: w prwnj ukazuge
sw. biskup aubrnem wýtečnost dobře uspořádané modlitby křestanské,
. "dáli Otčenále; w druhé vysvětluge sedmero proseb; w třetj podo
týká life o ctnostech modlitby vůbec, i o některých okolnostech při ní.

A.

Prawý způsob modlitby, Kristem Pánem w Otřenňši wykázaný.

Bratr-j rozmilj! Předpisowé sw. ewangelinm gsan pro nás na—
wedenjm božským, gsau kn wzdělímj nadčge základem, ]: utwrzenj
wjry sloupem, k zotawenj srdce potrawao, na cestě žiwota weslem
i zprawidlem, k dosazenj blaha záštitou; a nalezagj-li něeliwých při
učenj dqu wěřjcjch, ó tehdyi do nebeského králowstwj nwodj.

Giž skrze proroky, swé sluhy, kůzaltč Bůh mnohé wěci zwe—
stowati, a gicb slyšeli: ale oc wčtšj gsan ty věci, gežto sám Syn
mluwj, gel ono Slowo Bolj, co bylo toprorocich, vlastne oswedčuge,
gen! nechce toliko, aby se gemn, přicházegicjmn ua swět, cesta při
prawila, nýbrž gen! sám cestu otwjrá, i okazuge, kterak bychom,
nemagjre dotud zdrawého nahlednutj, a we tmách smrti i ' sle
potě šamagjce, giz světlem milosti oscheni byli, a pod tjm gebo
wedenjm i řjzenjm na cestě Spásy Opět se octnnli. Pán tedy wedle
giných spasných napomenntj a božských předpisů, gimiz o dobro
lidu se postaral, daltě i určitý modlenj způsob, a pout-il nás swým
výkladem, zařbychom se modlili měli. Ten, gakožto půwodce žiwo
ta, stal se i učitelem modlitby; a gestii to tatáž dobrotiwost s onou,
z kteréž i ostatně k nám se nštědřiti ráčil, tak že máme pomocj
oné formule, gitto Syn zhotowil, k Otci se modlili, bychom byli od
něho snáze uslyláni.



128

Giz Syn to byl předpověděl, že gde hodina, kdyžto prawj
klanitelé klaněti se budau Otci w duchu a w prawde. Jan 4, 23.)
[ splnili, co zasljbil; prostředkem gebo poswěceuj přigali gsme
Ducha i prawdu, a tak mocni gsme, podlé naučenj gebo, w praw—
dě a w Duchu klančti se Otci. Cili možná mjti plněgaj ducha mo
dlitbu nad tu, gjlto nás Kristus naučil, od něhož nám i Duch swa
tý seslán? Cotě za pruwěgěj způsob modlenj-se k Otci mimo ten,
co plynul z úst Syna, kterýž sama prawda gest? W giušj způsob
konali modlitbu, než on tomu naučil, byloíby ue nowědomjm toliko,
ale i zauiuěnjm, gelikož on sám dj: „Opauštjte přikázanj Božj,
a drzjte ustanowenj lidská“ (Mar. 7, 7.)

Modleme se tedy, br. rozmilj, tak, gak nás ucitel Bůh modlili
učil. Toi přátelská, toč důwěrna modlitba, wzýwáme-Ii Boha dle
gebo wlastuj wůle, tak že i ta prosba Kristowa k Otci se powznů—
Bj. ó, kéžby Otec při modlitbě našjta Synowa slowa poznůwall
kézby při hlasu našem býwal i ten, který: w srdci přebýwál My
pak, magjce geg samého u Otce přjmluwcem, kolikrátkoli gako
hřjšujci přjřinau hřjchů se modljme, nzjweyme slow těch, kte
rýchž užil i zástupce náš. Wzdyř sám mluwj, řka: „Začkoli pro
siti budete Otce we gménu mém, dál: vám.“ (Jan 16, 23.) A čim
auřiuečnegšj bude modlitba naše we gménu Kristovu, pouzigemc—li
i těch prosebných slow gebo?

Při tom pronášegme, modljce se, swau cudnost s poklideln a
stydliwostj; a gakoby nás přjtomné sám Bůh Spatřowal, božským
ořjm gebo i tau postawau a twářnostj těla, i tan skromnostj hlasu
zaljbiti se snažme. Neb gako gen na nestydného připadá, hřmotný
hlas wydáwati, tak na stydliwého přjslušj, skromně a mjrně se mo
dlili. Tudy, z rozkazu a pouřeuj Páně, wskrytě, w tagnicjch a w po—
kogicjcb neywnitI-něgšjch, se modleme; což samo tjm vejcena wjru pfi—
padá, ano? wjme, že Bůh wšudy přjtomen gest, že slyšj a widj wšecko,
a že nesmjrnau welebnosti swau skryté i tagné wěci proniká; ga
koz psáno gest: „Gá sem Bůh zbljzka, a ne Bůh zdaleka. Zda
se skryge muž w skregšjch, a gů ho neuzřjm? Zdaliž nebe i ze
mi ga nenaplňugi'!“ (Jer. 23, 23. 24.) A opět: „Na wšelikém mj
slč oči HoSpodinowy Spatřugj dobré i zlé.“ (Přísl. 15, 3.)

Shromáždění tedy gsauce tu, kde bratrstwo s kněžími Páně
obět Bohu slawj, na kázeň a poctiwost pamatugme, a nerozesjley—
me modliteb swýcb gazykem rozpuštěným, aniz té prosby, gen!
skrowniekých slow požaduge, blekotně a hlučně k Bohu uyléwey
me; nebo ne k slowům, ale ksrdci Bůh ucha swébo propilgřuge;
oni nežádá nezbednébo hlasu našeho, gsa Zpytatel srdcj lidských.
O čemž Pán naswědřuge, ika takto: „Proč mysljte zlé wčci wsrd
cjch svých ?“ (Mal. 9, 4.) A na giném mjstě: Í zuědjf wšecky
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cjrkwe, že gsem gi Zpytatelledwj i srdcj.“ (dew. 2, 23.) lw1.ku.
Král. gest toho welmi swětlý příklad na oné, ejrkew předobrazngjcj
Anně, kteráž Hospodina hlasem křiklawým newzýwala, nebrz tile',
skromně, a w skregšjch srdce sweho se modliln. Modlitba gegj byla
tagna, ale wjra zgewna. Pfedkládalař tu prosbu swau ne slowem, ale
srdcem, wědano, že Bůh i tak modlicjho slylj, & obdržela, zarkoli
prosila, proto že wěrně žádala. Pjsmo sw. wygndřuge to, a dj:
„Mluwila w srdci swém, & toliko rtowé gegj se hýbali, a hlasu
žádného nebylo slyšeti: &Bůh gi wyslyšel.“ (l. Král. 1, '13.) Také
w žalmjch Nemo: „Pl-emyšlugte o tom w srdcjch, a na ložci swém,
&zkormaneeni bud'te.“ (Žalm 4, 5.) A skrz Jeremiáše totez Duch
swatý připomjná i něj, řka: „W srdci Be tobě slušj klaněti, B_o
žel“ (Bar. 6, 5.) ')

Brali-j rozmilj ! [ nato pamatngz každý modlitel, w gaký způsob
wchrámč pnblikán a fariseus se modlili. Onen, ne s ořima nestydatě
k nebi wznesenýma, ani s rukama neobyl'egně wztaženýms. nýbrž bil
se w prsy, hřjohy své wniti-zawřité poznali dáwal, a milosrdného Boha
o pomoc. prosil. Mezi tjm, co fariseus sám sobě se ljbil, zjskal tak
se modljcj pnblikán milost swého eSprawedlnenj, kterýžto“ naděgi
spásy nezakládal w gakési newinnosli gelikoz nenj člowěka bez
hřjchu), nýbrž. z neprawostj se wyznaw, pokorně se modlil. [wy—
slyšel modljcjho-se ten, který pokorným odpaultj ; o čemž sám
Pán we svém ewangelium klade takto: „Dwa člowčkowé wstnpo—
wali do chrámu, aby se modlili, geden fariseus, a druhý publikán.
Farisens stoge, takto sám u sebe modlil se: Bože, děkugi tobě,
ze negsem gako ginj lidé, drtiči, neSprawedliwj, cizololnjci, gako
i tento publikán. Postim se dvakrát do těhodne; desátky dámám
ze wšech wěoj, kterými! wládnu. Ale publikán stoge zdaleka, ne—
chtěl ani ol'j k nebi pozdwihnanli: ale bil se w prsy swé, Hm:
Bože, buď milostiw mně hřjšnému. Prawjml nám, sstaupil tento
osprttwedlněn gsa do domu swého nad onoho : nebo kazdý, kdož se
powyšuge, bude ponjžen, & kdo! se ponižuge, bude powýšenf'
(Luk. 1.8, 10—14)

My tedy, br. rozmilj! : wýkladu Božjho poznawše & pouťiwše
se, gak swau modlitbu uspořádali máme, od učitele Pána slyšmez
i to, co obsahowati má prosba naše. Takto, prý, modlete se: „Otče
náš, genž gsi w nebesjch: poswčř se gméno lwé. Přigd' králov
stwj twé. Buď vůle twá gako ' nebi, tak i na zemi. Chléb ná!.

') Z uadopatl'auj klade Cypriau knihu Jeremiůlovu za geduu . Baru
chowan.

i?
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nadpodstatný dey nám dnes. A odpust nám naše winy, gakož i my
odpouštjme našim niunjkům. A neuwod' nás w pokušenj. Ale zbaw
nás od zlého. Amen.“ (Mat. 6, 9—13)

B.

Wy'klad sedmero proseb modlitby Páně znlúšř.

Přede wšjm nechtel gest učitel pokoge a zakladatel gednoty,
aby se kdo s obzwlúštnj prosbou, aby se každý toliko za sebe
k Bohu utjkal. Pročež neřjkámeř: „Otře můg, genž gsi wnebesjoht“
neřjkáme: „Chléb můg dey mi dnes?“ aniž pro sebe toliko každý
sám odpuštenj hřjehů žádá, anebo, aby Wpoknšenj uweden nebyl,
a byl zbawen zlého. Modlitba naše gestif Spoleenj a obecná, a mo—
dljoe se, modljme se ne za gednoho, nýbrž za weškeren lid, k ně
muž všichni náležjme.

Bůh gest mistr pokoge a swornosti, a učitel gednoty, gehož
wůle tak znj, aby se modlil geden za wšecky, w tom Způsohu,
gak on 10gednom wšecky sám nesl. Tau wůlj gebo řjdili se oni
no třj mládenci “ peci ohniwé, auf sanhlasnau a gednoswornau mysl
swau k Bohu pozdwihowali. Swědectwj toho naskyta't se ijsmech
svatých, kteráž, hlásjce ten při oněch mládencjch modlenj Způsob,
i při našj modlitbě následowánj hodný přjklad nám předstawugj.
„Oni tedy, ti tři gako gedněmi ústy pjseň gsau zpjwali, a dobro—
řečili Pána.“ (Dan. 3, 51.). Oni gako z gednech úst mluwili gsau,
a geštč gich Kristus modlili neučil. Nenj tedy diwn, že se ta mo—
dlitba gegich s mocným účinkem potkala. Ta klidná, oprostná, i
ducha plná modlitba nemohla! gim nenakloniti Pána.

Tak také nalezáme, že apoštolé s uředlnyky po wstaupenj Pá
ně se modlili. „Byli (prý) wšickni trwagjce gednomyslně na mo
dlitbě s ženami, a s Marij, matkau Ježjšowan i s bratřjmi geho.“
(Skot. 1, 14.) Gedné mysli gsaure trwali na modlitbě, a tudy ne—
gen stálau při nj horliwost, ale i swornost obgewowali. Neboť Bůh,
kterýž obýwati řinj lidi gednoho způsobu w domu, nepřipauštj do
věrného a božského domu leč těch, kteřj gednomyslně modlili
se nmčgj.

Giž pak gakě gsau to modlitby Páně tagemstwj, br. rozmiljl
Co to při nj za hognost a moc ducha, co to za gádrné, _ač stru
čné wýrazy slow! Nic tn wypoštěno není; začkoli gen prosili &
žádali můžeme, toi krátce té nebeské nauky snmmau zahrnuto gest.

Modletese (prý) takto: „Otče náš, genž gsiw nebesích.“—
Nowí, znowu žrozený, a Bohu swémn skrze milost geho zase na—
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wrfacený řlowěk, kdyz synem Boljm býti počal, neyprwé takto wo
lá: „Otre!“ — Nebo gakz Pjsmo dj: „Do wlastnjho přišel, .
swogi ho nepiigali. Kolika! pak koli přigali ho, dal ginu moc syny
Božjmi býti, kteřjž wěřj we gménu geho.“ (Jan 1, 12.) Kdoz tedy
ne gménu gebo uwěřil, a učiněn gest synem Božjm, ten musj býti
tnkowého úmyslu, hned kdyz Boha swým otcem w nehesjch gmenu
ge, aby se s djkůčiněnjm za syna Bozj ho wyznáwal a i to oswědeowal,
že hned při prwnjch slibech swého znowuzrozenj pozemskému a do—
řasnému Otci wýhost dal, a že zná, i mjti pořjná toliko toho Otce,
který: W'nebesjch gesta gakz Pjsmo swědej: „Kterýz (prý) řekl otci
sněmu a matce swé: Neznám wás, & kteřjz neznali synů svých:
ti ostřjhali řeči twé, a úmlnwu twau znehowali.“ (5. Megi. 33, 9.)

Takř i Pán we swěm ewaugelinm rozkázal, abychom sobě
na zemi otce nenazýwali, gelikož geden gest Otec náš, který: gest
wnehesjch. Mat. (23, 9.) A onomu učedlnjku, který o swém zem
řelém otci se zmjnil, odpowědčl: „Nechař mrtwj pochowůwagj mrtwč
swé.“ (Vint. 8, 22.) Oni gest zagisté ziwý Otee wěticjch, & onen
otce snélm mrtwým býti pravil.

Awšak, br. rozmilj! mimo to naše Boha, který: ' nebesjch
gest, Otcem nazýwůnj, náleži nám šetřili a uwážiti i toho, codo
kladáme, řjkngjce: Otče náš, t. g. těch, kdo?. wělj, a kdo?. skrze
neho posučceni, a tjm z milosti Ducha narozenjm opět obnoweni
gsaure, syny Božjmi býti počali. To slůwko: náš, tepe a ostře
nnbjrá zidy, kteÍ-j od prorortwa zwěstowaným, a prwotne knim
poslaným Kristem, negen zrádné pohrdli, ale i ukrutně geg nSmr—
tili. Onii Boha svým Otcem gmenowati giz nesměgj, gesto ge i
Pán zahanbuge, a těmito slowy tresce: „Wy z otce ďábla gste, a
žádosti otce swého chcete činiti. On byl wraledlnjk od počátku, o
w prawdě nestál: neb prawdy w něm nenj.“ (Jan 8, 44.) A skrze
proroka lsniáěe wolá HoSpodin, hněwage se a řka: „Syny gsem
zplodil a wywýšil : oni pak pohrdli lunau. Poznal vůl wládaře swé
ho, & osel gesle pána swého: Israel pak mne nepoznal, &lid můg
neporoznmbl. Běda národu hřjšnému, lidu plnému neprawosti, se—
meni nešlechetnému, synům nezdárným. Opustili gste HoSpodina, a
hněw gste uwedli toho swatého Israelowa.“ (Isai. 1, 3. 4.) My kře—
sťané tedy gim to wytýkůnue,'mod|jce se :: řjkagjce: „Otče will“
proto že nešjm býti počal, & židům, kteřj ho opustili, otcem býti"
přestal. A znaistě, lid hřjšný nemůže synem slauti; dobře njm wšak
singe lid ten, který odpuštěnj hřjchů došel; tomnf se gméno syna při
wlastňuge, gakož mu dle wyl'čenjPáně i žiwot wěřný zasljben. „Kaž—
dý, kdož řinj hřjeh, služebník gest hřjchn. Slnlebnik pnk nezů—
stawá wdomn na wěky: ale syn zůstáwá na wěkyf“ (Jan 8, 3l.35.)
Gaktě to weliká pi'jzeh Páně, gak weliká milost, gak weliké bohat—*



stwj dobroty gebo k nám, gesto nám celj, bychom se modlili tak,
abychom před obljčegem gebo stogjce, geg Otcem, sami pak sebe
syny Bozimi nazýwali, goko Kristus gest Synem Božjm. Toho gmé
na by nikdo na gazyk nebral, kdyby on sám tak se modliti byl ne—
dopustil. My tedy, br. rozmiljl gmenugjce Boba Otcem, pomučti
máme, že nám gako synům Božjm obrowati nálezj, a gako se sa
mi sobě ljbjme, že gest Bůh Otcem našim, tak také Bůh sám v nás
sobě zalibug. By'weyme gako chrámové Bozj, a okazmo, že w nás
Bůh přebývá. To zewuěgsj nade ebowánj neodporug nikdy duchu,
alu chom, pořawše býti nebeskými a duehowujmi, gako takowj nic,
než co duehownjho a nebeského gest, nemyslili a nekonali. Bůh
Hospodin sám wece takto: „Kdolkoli oslawj mne, oslawjmř ho:
kterýž pak potupnge mne, budet nstržm.“ (1. Král. 2, BO.) A bla
hoslawený apoštol pjše w listu swém, rka: „Negste sami swogi.
[\ebo gste kaupeni za welikau mzdu. Oslawugte a noste Boha w tělo
swémf' ('l.. Kor. 6,19.20.)

Potom řjkáme: „Poswěi se gméno iwě,“ ne tak, gako by—
chom Bohu přáli, aby našimi modlitbami poswčeen byl: ale prosj—
me ho, aby gméuo gebo w nás bylo poswřceno. Nebo od koho!
může býti poswěcen Bůh, ten, který sám poswčcuge? Ale že řekl;
,.Swatj buďte, nebo swatý gsem gá:“ (Lev. 20, 26.) prosjme sna
žně, abychom po dosaženém na křtu poswčcenj v tom samém se
trwali. A toho na každý den žádáme, pouěwadz haldodennjho po
swěeenj potřebugeme, a proto že ty swé, den co den páchané hij
ehy prostředkem ustawiřnébo poswčconánj wyřišfowati musjme.

W čem by ale ono poswěeenj, gen! se nám zdobroty a milosti
Božj uděluge, wlastne záleželo, toť wyswětluge apoštol, řka: „Ani
smilnjci, ani modlai'i, aui cizoloznjei, ani měkcj, ani samcoložnjci,
ani zloděgi, ani šibalowé, ani opilci, ani zlolegei, ani dráei krá
lowstwjm Bozjm nládnauti nebudau. A takowj gste byli: ale obmyti
gste, ale posvěcení gste , ale osprawedlnčni gste se gménu Pána
našeho Jezjše Krista, a w Duchu Boha našehof' ( [. Kor. 6, 9—11)
Podlé slow apoštolowy'ch gsme tedy poswčceni we gménu Pána Je—
su Krista, a w Duchu Boha naseho, a modljme se, aby to poswč—
eenj w nás zůstávalo. A pončwadz Pán i Saudce náš člowěka, gegž
sám uzdrawil a oživil, před Zpátečujm břjchem wystřábá, aby se
gemu eos borsjho nepřihodilo: tudy bez přestánj prosjme, a dnem i
norj upjme, aby to poswěcenj a oziwenj, ge'nž ; daru gebo pochazi,
i njm, gakozto ochrancemz zachowáno bylo.

Bjkáme též. „Přígd królowstwj twé.“ Tn rownčtak žádá
me, aby se nám Zpřjtomnilo králowstwj gebo, gak o poswěeeuj
gména gebo w nás prosjme. Čili byla ta cbwjle, kdež Bůh nekra—
lowal? A kdy běl-e swůg počátek to králowsmj, genz vždycky
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bylo, a býti nepiestňnň? Wolňme tedy, aby nám přišlo to nase hrb
lowstwj, get nám Bůh přisljbil, a Kristus |:er a utrpenim swým
wydobyl; i abychom, slauzjce zde do gistého řasu, potom pod pano—
wnjkem Kristem kralowali, gakoz on sám slibuge a prawj: „Pogd'tez
požehnanj Otce mého; vládnete krůlowstwjm wám připraweuým od
ustauowenj světa.“ (Mat. 25, 31.)

Může! pak, rozmilj br.! i sám Kristus býti tjm krůlosstwjm,
po gehozto prjchodu denně tauzjme, a gehoz se tudjz dočekati zá
dáme. Ani on sám wzkijšenjm uašjm gest, a my w něm ku wzkij
šenj pricházjme: může! i on tjm králowstwjm Bozjm býti, protože
v něm kralowati budeme. Predobře také prosjme o králowstwj Božj,
t. 5. o krůlowstwj nebeské, ano! i krůlowstwj pozemského stání.
Kdo se ale swěta gi! odřekl, ten wčtši gest uade wšecky i důstog—
nosti i řjše gebo: a kdo se Bohui Kristu gi! obětoval, ten po
nebeském toliko, a ne po dočasném králowstwj taužj. Neži usta—
wieuě modliti se a prosili slušj, abychom uewypadli : králowstwj
nebeského, gako lidé, kterými bylo zasljbeno, z něho wypndli; o
rem: i Pán zmjnku řinj, ilia: „Mnozj přigdau od wýchodu i od
západu, a stoliti budau s Abrahamem, a s lsákem, a s Jakohem
w králowstwi nebeském. ,Synowé pak králowstwj vytvrzení budau
do temnostj zewnitřnjch: tam! bude pláč a škl'ipenj zubů.“ (Mat.
8, 11. 12.) Ta slowa ukazugj, že byli zprwu židé syny královstwj,
dokud syny Bozjmi býti nepřestáwali; gak brzo však při nich
to gméno otcovské wyhaslo, vyhasloř také i králowstwj. My kie—
slauó tedy gmenugjce Boha Otcem, při modlitbě swé, aby nám
králowstuj Božj přišlo, woláme.

A dokládňms, řkauce: „Buď wůle twá, gako w nebi, tak
0' na zemi.“ Tau prosban nesměřugeme k tomu, aby Bůh to či
nil, co ráři, ale abychom my, cozkoli Bůh růřj, činiti mohlin Neb
kdožby Bohu překazil řiniti to, co se gemu ljbi? Nám se vrhl:
ďábel wcestu klade tak, ze wůle a skutek we wšem Boha poslu—
šen neni. Tau scan prosbau tedy úpjme, aby se V nás dňla'ta
wůle Bozj, kteráž se wuňs aeg—inak,leč skrze wůli Bozj, to gest,
skrze pomoc a ochranu gebo, plnj. Tomu : pauhé swé sjly nikdo
newystae', ale z milosti a lásky Bozj kazdý bezpeřen stogj.

lsám Pán ukazuge tu mdlobu wzatého na se řlowěřenstwi,
řka takto: „Otce, gestli možné, uechí-odegde ode mne kalich tento,“
& aby učedlujci geho ne swau, nébrz božskau Wůli činili, dáwage
gim přjklad, dále mluwj: „Ale však ne gab! gá chci, ale gak ty
chceš.“ (Mal. 26, 39.) A na giném mjstč prawj: „Sstaupil gsem
s nebe, ne abych řiuil wůli swau, ale wůli toho, kterýž mne po
slal.“ (Jan 6, 38.) Gestliže tedy Syn wůli Otcowu slyšel a činil,
ejm cho sluhu poslouchali, u kwůli Páně státi má; gakz i sw. Juu
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w listu swém takowanto k Bohu poslušnost na srdce klade, a di takto :
„Nemilugle směla, ani tech wěcj, kteréž na swětě gsau. Miluge
lil kdo swěl, ncnj lásky Olcowy wněm. Nebo wšecko, coz gest na
swělě, gest žádost těla a žádost ořj, a pýcha žiwola, kteráž nenj z Ol
ce, ale z žádosti swěla. A saět pomjgj i žádost gebo: ale kdož činj
wůli Božj, len zůsláwá na wěky, gakoži Bůh zůstawá na wěky.“
(1. Jan 2, 15—17.) Chceme-li tedy na wěky zůsláwali, musjme lu
wůli Boha na wěky trwagjcjho plnili, kterážto wůle záležj w tom,
co Kristus i činil i ucil. To wšak, čemu učil, nebyla než pokora
w obcowánj, neuchylnosl u wjře, stydliwost w řeči, sprawedluost
w skulcich, milosrdensle w lasce, kázeň w mrawich, neslateřnost
při gakémžkoli bezprawj, a statečnost w snášenj křiwdy. emu učil,
bylo také to, kterak máme s bralřjmi w pokogi žjli, Boha z celého
srdce sobě wažili; milowati geg, že Otcem, báli se ho, že Bohem
gest; Pomazanéinu gebo nic nepředkládati, proto že i on nam nio
nepředkladal; k lásce geho neodluřileluě se přiwiuanli; k Ukřižo
wanému důwěrně a pewně se přitaulili; a když o čest gména gebo
bog se code, 117slowjrh uslaaičnost gewili, i gméno gebo wyzná
wati; muky, s nimiž se potkáwáme, a ulrpenj smrti, gešlo korunu
chystá, selrwanliwě až do konce podnikali. To? pak znamená Spo—
lndědictwj Kristowa žádali, tof znamená příkazy Božj plnili, i k wůli
Otcowě stáli. Prosjme tedy, aby wůle Božj w nebi i na zemi se
plnila; a obě k dokoaánj blaha a spásy našj přjslušj. Nebo poně
wadž tělo ze země, a duši z nebe máme: sami't' lakol'ka země i nrbc
gsme, t. g. při obau těch něcech, na těle i na duši, aby aůle Božj
swé plnitele nalezala, prosjme. Zagislé, mezi tělem a duchem lrwá
bog, a při obau těch, sobě se proliwugjcjch wěcech wede se den
co den wálka wesPolná, tak že ne to, což chceme, čiujme, gelikož
duch nebeských a Božjch wěcj hledá, tělo wšak po zbožjch zem
ských a dočasných bažj A protož snažnau prosbau úpjme, aby po—
moci i přjslogenslwim Božjm při obau těch wěcech k svornosti
přišlo, a aby la sluze Boha znowu zplozená duše, kdyžby se wůle
Božj w těle i w duchu plnila, zachowáua byla. Olewřeně a zgeaně
mluwj apoštol Pawel, wykládage to a řka: „Tělo žádá proti duclm,
duch pak proti tělu: tyto zagislé wěci wespolek se sobě protiwj:
abyste ne, cožby gste chtěli, to činili. dewnjř pak gsau skul
kowé těla, genž gsau: cizoložslwo, smilslwo, ueřistola, uestydalost,
chlipnosl, modloslužebnosl, tráwenj, wraždy, nepřátelstwj, swárowé,
nonáwisli, hněwowé, wády, záwiděnj, iůznice, roly, nepřegnosti, opil
slaj, hodowánj, a těm podobné wěci: o kterýchž wám předpowjdám,
gakož gsem prné piawil, že kdož takowč wěci řinj, králowstwj
BttŽleU nedogdau. Owoce pak ducha gest: láska, radost, pokog,
uelikomysluost, dobroliaosl, wjra, mjruost, zdrželiwoet, Pistola.“
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(k Gal. 5, 17—23) Prořež každodennj, ano ustawiřnau modlitbau
wolame, aby gako v nebi, tak i na zemi wůle Božj při nás byla;
nebo to gest wůle geho, aby to, roz pozemského gest, nebeskému
mjsto postaupilo, co ale duchownjho gest a božského, to aby nad
ostatnjm zbožjm ptedwládalo.

Této však prosbě giný geště rozum dán býti může. Pán to
tiž welj a schwaluge též i lásku k nepřátelům, i modlitbu za ty,
kteřj nás pronásledugi. Prosmež tedy i za ty, kdož posud zem—
stwjm toliko čenichagi, a žiwot nebeský sobě geště nezarhutnali,
aby se také při těch stala ona wůle Božj, kterou Kristus, gakož-
to wykupitel a obnouitel člowěka, úpluě wyswětlil. Nebo když uře
dlnjky swé ne zemj, ale solj země giž nazýwá; a když apoštol
prwnjho čloweka zemským, druhého pak nebeským gmenuge: tedy
nam, genž Bohu Otci, slunce swé na dobré i na zlé wzcházeti we
Iicjmu, u déšť na sprawedliwé i na nesprawedliwé dáwagicjmu, po
dobati se máme, tedyi i nám, řku gů wšim práwem, a dle napo—
menutj Kristowa, snažnau za obecné blaho 'prosbau prosili náležj,
aby gakož se nám, to gest, nebi, při wůli Božj, skrze wjru tak
dalece uvedlo, že teď z nebe gsme: podobnčř i ta wúle Božj na
zemi, to gest, při tom geště newěrném lidu, k pluěnj přicházela,
a aby ten,. kdožkoli, co do prwnjho narozenj swého, gcště pozem—
siancm zůstawá, skrze nowé uarozenj z vody a z ducha swatého,
gako nehešian obcouati zařal.

Pokrařugice dále, modljmese takto: „Chléb náš wezdegsj dey
nám dnes.“ Slowůmtěmto'| duchownj| liternj smysl dáti se může,a
ten i onen swau moc a božský Wplyw swůg kspascnj genjna. Nebo
chléb žiwota Kristus gest, a chléb ten nenj pro wšecky, ale gen pro
nás! A gakož I'jkt'tme: „Otče náš“, protože gest Otcem každého ro
zumného i wěrného: tak také chlebem uašjm geg nazýwáme, poně
nadž gest Kristus chlebem těch, kdož se koli těla gebo dotýkagj.

Gižř pak denně () poskytnutj toho chleba žádáme, abychom,
gesto w Kristu gsme, a ewcharistii powšedně za pokrm spásy při
gjmáme, při wkrořenj w to gakéhosi těžšjho hřjchu, (gjmž bychme
od přigjtnňnj a od nebeského chleba odlauřeni a odpuzeni byli,) i
w to odlančenj od těla Kristowa uewešli, gakož on sám připomjná,
a dj: „Gář gsem chléb žiwý, genž gsem s nebe sstaupil. Bude-Iiř
kdo gisti z chleba tohoto, žiw bude na věky: a chléb, kterýž gá
dam, tělo mé gest za žiwot sněm.“ (Jan 6, 51.. 52)

Ani tedy dokládá, řka: „Žiw bude na věky“ ten, kdo z chle
ba geho gj: tof hle zgewno gest, že žiwi gsau ti, kdož se těla
geho dotýkagj, a prěaem spoleřenským ewcharistii přigjmagj: ga
kož sic ginak báli se i modlili třeba, aby někdo, gsa odpuzen, a od
těla Kristowa odlaučen, spasenj svého nepobehl; gelikož Pán takto
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pohrozuge a dj : „Nebudete-li gjsti tělo Syna člověka, a pjti geho
ltrwe, nebudete mjti zivota w sobě.“ (Jan 6, 54.) Pročež ton pros
bau o poskytnutj wezdegšjho chleba, t. o Krista, žádáme, abychom
w Kristu zůstáwagice a ziwi gsauce, od poswěcowánj, a od těla
geho se neodchýlili.

Ale při té prosbě může i tento wýklad státi: že my, ani gsmo
se směla odřekli, a bohatstwj i pompu geho od sebe odpudili, pro
sebe 0 potřebnau toliko potrowu a ziwnost prosjme; gešto nás Pán
pouřnge, řkn: „Kdož se neodřekne všech wěcj, kterýmiz wládne,
nemůže býti mým uředlnjkem (Luk. 14, 33.) Kdo tedy Kristowým
nčedlnjkem býti počal, ten, dle uřenj Mistmwa, odřeknuw se wše
ho, o wezdegšj toliko pokrm žádey, aniz prosba gebo dalšjch časů
zasahug; coz Pán opět předpisuge, kdyz dj: „Nepeřugte 0 mg—
třcgěi den; nebo zegtřegšj den pcrowati bude sám o sebe; dostiř
má den na swé zlosti“ (Mat. 6, 34.) A sluSuo gest, aby si uče
dlnjk Kristůw, gemuz o zegtřelt peřowati se zapowjdá, gen swé
každodenní ziwnosti zadal: ginak sic byloby to wěecko opak a na
odpor, chtěli-Ii bychom na swětě dlouho ziwi býti, geBto o rychlé
přjštj králowstwj Božjho prosime.

Podobně ucj tomu blahoslavený apoštol, tn, kde nás ]: pewnó
a nenchylné naděgi nabjzj a sjlj, řka: „Nic gsme nepřinesli na
tento swět: bez pochyby že také nic odnesti nemůžeme. Ale ma—
gjce pokrm, a čjm bychom se odjwali, mčgmez na tom dosti. Ne
bo ti, kteřji chtěgj zbohatnouti, upadagi w pokušenj a w osjdlo
ďáblowo, a w žádosti mnohé neužiteřné i Bkodliwé, která! pobři
žugj lidi w zohynutj a zatracenj. Kořen zagistó wšeho zlého gest
žádost, ji někteřj puzení gsalce, poblaudili od wjry, a uwedli
se w bolesti mnohé.“ (1. Tim. 6, 7—10.) Pout'ugei nás tedy, aby
chom nogen tu podlost, ale i to nebezpet'j při bohatstwu pozná—
wali, abrž i to nahljželi, Ze ono gest kořen zlých, Iahodjejch, a
slepotau poraženého Moučka (ukradne a chytře oklamáwagjcjch wěcj.

Proto také Bůh onoho bláznivého boháře, který toliko o ča—
sné zbožj přemeyšlel, a nadbytkem sklizunku swého se vychlou
bal, kárage, prawil: „Blázuel této noci požádagj duše má od te
be, a to, cožs připravil, čj bude? (Luk. 12, 20.) Blázen ten lm
chal se we swých etodolách té noci, co smrt na gazylm měl, a
přemjtal wmysli hognost autod svých, když s žiwotem swým wkon
cjch býti měl. Nez gináře znj nauka Páně, dle které se ten do
konalým a šlechetným stane, kdož, prodaw to, co má, a chudým
to rozduw, w nebi si poklady schovává. O hotowém, podposaném,
nábytkem domu swého ueOSidlaném t'lowěku, genz i prost wšeho
iswoboden gsa, statky swé k Bohu předsjlá, a za nimi sám
se bere: o takovémto člowěku dj Pán, ten žeby následownjkem
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gebo byl, a po cestě slawnčho utrpeuj gebo kráeeli mohl. K čemu:
aby se každý z nás připrawil, nauč se tak modlili, . i z těch mo
dlitebných slow, kýmby býti mel, poznůwati.

A zagisld, na wezdegňjm chlebu se sprawedliwémn nikdy ne
dostávali nebude; nebo! psáno gest: „Nezebige Hospodin hladem
duše sprawedliwého.“ (Pl-jel. 10, S.) A opět: „Mlad gsem byl, &
sslaral gsem se: a newidčl gsem sprewedliwého opuštěného, ani
semeno gebo hledali chleba.“ (Žalm 36, 25.) A zase Pán přislí—
buge, e dj takto: „Nepečngtel ijkegjce: Co budeme gjsli, alle
bo co budeme pjti, anebo čim se budeme odjuali? Nebo toho wše
ho pohané hledngj. Wjí zagiste Olec wáš, že toho všeho potí-e
bugele. Hledeyle tedy neyprw králowsle Boljbo, . sprawedlnosti
gebo: . toto wee bude nám přidám.“ (Mel. 6, 31—33.) Ayble,
tuto slib o přidáwůnj wšebo těm, kdo hledagj brálowstwj Bozjho .
sprawedlnosli gebo.

Neboi bud' co bud', všecko gest Bozj, . ltdo Boha při sobě
má, tomu na ničem scházeli nebude, pakliby gen komu na sobě
samém nescházelo. Takř byl zrozkazu královského Danielowi, do
gňmy Iwowé uwrlenému, oběd od Boha přichystán, & tento muz
Boli byl u prostřed Iařných drawců, bez ubljženj gemu, nasycen.
(Dan. id.) Tak byl Eliáš, na útěku se naleznge, potrawau ope

třjn, . slu-ze krkawce i skrze slauzjcj ógemn ptactwo lumen, .wbas pronásledowánj na pauůli zaohowůn. přewrhlých těch ukrut
njkůw & zlosynůw lidských! Divočina splactwem nechává onoho
muže na pokogi, &krmj geg: lidé pak rozlicngj se proti němu hu
pomstě úkladyl

Potom modljme se i za odpuštění hříchů, řjkagioe: „Odpad
nám naše wíny, gakož :“my odpawltjme mým wimljkůmf“ -—
Za prosban o potřeby tělesné následuge prosba za odpuštěnj hřj
cbů, aby ten, koboz Bůh ziwj, také w Bohu ziw byl, a ne tak na
nynčgšj dočasné zbozi, gako zwlášť na ziwol wěčný pamalowal, do
něhož negjti nelze leč skrze odpuštění břjchů, které! Pán we swém
ewangelium dluhem nazývá, fkll takto: „Wšecken dluh odpustil
gsem tobe, nebs mne prosil.“ (Mat. 18, 32.) Č gali potřebně, gel:
opatrně & spasilelně býwňme napomináni, bychom při lé swé nouzi
odprotiowali dluhů swýcb, auf hřjšnjci game, abychom se svým se
poláznli swědomjm, kdyz Boba o prominutj žádáme; ano aby kdo
při swé domnělé newinnosli ani samdibeem, . pro wypjnnwost swau
ani podwrácencem učiněn nebyl, právě! lulo, že den co den bij
chů svých odprošowati musj, npomjná se i poučnge, ze každoden—
ně do břjchl'l padá.

Tak něj také Jan we swé epištole, řkn těmito slovy: „Dj

me-li, že bl'jchu nemáme, sami se swodjme, . lili-gwdyU:nás nenj.
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Pakli budeme wyznňwati břjchy swé, věrný-f gest Pt'm a spravce
dliwý, aby nám odpustil hřjchy naše.“ ( 1 Jun 1, 8. 9.) Obedwě
wěci tn we swé epištole zawjra, že totiž gako hřjšnjci Boba od
prošugeme, & prosjce geg, že odpuštenj docházjme. Protoí mluwj
při odpnštčnj hřjchů o Panu, gakoztu o wčmém, který, co! byl
koli slíbil wěrně plni. Ten zagisté, genz za odpuštění hřjchů pro—
siti nás nt-il, i to swé otcowské slitowanj, & tudy laskavé prominntj
n;;ttn slibnge.

Aniek Spognge Pán Into připowbd svou 8 gistau wýmjnkou, &
s nrřitau zawnzanostj, abychme sobě tan! mčrau odpuštčnj hl'jchů
wyprositi směli, anto sami swým dlužnjkůtn odpanštjme, wčdanee,
že při sněm odprošowánj, gekožto lidé hijšnj, nikdy s išdaucjm
účinkem se nepotkame, gediné let'- bychom i sami při dkiznjcjcb
swých laskuwými se prokázali. Front i na giném mjstč takto řte—
me: „Gakan met-au měřili budete, takowauz bude nám zase odmě
l'eno.“ (Mat. 7, 2.) A onen služeb:-jk, genz u pána odpuštěnj wšech
dluhů dočetl, svému SpolusluZebnjku sám odpustiti nechtěl, dán gest
do žaláře, . pro ono swému spoluslubowi lísky odepřenj ztratil
wšecko, což mu koli pán prwé byl prominul. Tuto věc klade Kui—
stus we swém zákoně geste ostiegi a pewněgi na srdce, ilia: „A
když státi budete k modlenj, odpouštěgte, máte-li co proti komu:
aby i Otec waš, kterýž gest w nebesích, odpustil mám hřjchy wa
de. Pakli wy neodpustjte: ani Otec wáš, kterýž w nebesjch gest,
neodpustj wítm hi'jchů vašich.“ (Mar. 1,1 25. 26.) Zadní tedy wý
mluva w den soudný nezůstane; nebot dle wlastnjho soudu bude!
souzen, & co giným nřinjš, tof se i tobě samému dostane.

Gestiř to wůle Páně, aby řeled' w domě geho pokogni, swomň
i gednomyslná byla. Weljř, abychom, gsance noworozenci, gako
wýmiž gente se na křtu stali, takovými zůstáwali; tedy. gako sy
nowé Bozj, w pokogi setrwali, a gednotu ducha magjee, i gedno
srdce & getlen smysl měli. Tak nepřigjmá Bůh oběti řloněka ne—
swome'ho, a káže mu od oltáře k smyI—enj—ses bratrem svým dl'jwc
odegjti. A wem! nelzeř Boha nsmji'iti lei“ pokognan prosban. Ten
nitě pokug při gedné bratrské mysli, i ten w gednotě Otce, i Du
cha swatého sgednaný lid gest Bohu ta neýljhezněgšj obět. Tak při
prwotinách oběti Abelowy :: Kainowy neuzhlédl Bůh tak na dary, ga
ko na srdce, &zaljbil sobě V dat-n onoho, w gehož srdci se mu za
ljbilo. Pokogný a sprawedliwý Abel obětowal obět w neninnosti srdce,
a tudy to wšecltněm, na oltíti' gižgiž občtowati chtřgjci'm, připome—
nul, abys sbáznj Bozj, w sprostnosti srdce, dle zákona spravedl—
nosti. & w dnchn smiřliwosti k oltáři přisinpowali. Slušně tedy ten,
kdo takowan občt Bohu obětowal, napotom sám občtj Božj učiněn
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gest; slušnš ten, který do sebe měl i spravedlnost l tichost Kri—
stowu, gakolto prwnj slavný krwoswšdek utrpeni Páně předešel.

Takowj lidé přigjmagj korunu od Pána, a někdy, v den sand
ný, s ním na sandu seděli budan. Rozbrogný wšak, nesworný, a
s hratřjmi pokogně nehydljcj člowšk, tenf, bylby pro gmčno Kri
stowo i zabit byl, gakol apoštol i Pjsmo naswčdt'uge, neugde pn
msty, anal pro rozbrog s bratrem naň dokrořj. Neboť psáno gest:
„Kdo! swého bratra nenůwidj, wraiedlnjk gest, a takowý nedogde
králowstwj Boijho, a nenj s Bohem litr.“ (|. Jan 3, _15.) Tedy
ani s Kristem býti nemůže, kdo radše Jidašowým, uel_Kristowým
následownjkem gest. Gaký to hřích, gegž ani křtem krwe smýti
nelze, a gakéč to prowiněnj, ge). ani smrt mutedluická nsij-iti
nemůlel

[ ktomu nabizj Pán newyhnntedlnč, abychom, modljce se, I-j—
kali: „A neuwoď nás napokušeujJ' — Z těch slow gde a patrno
gest, ze bez Bozjho dopuštčnj nepijtel ničeho proti nám nemůže.
Wšecku tedy bázeň, wšecka naše náboznost a poslušnost wztahuge
se toliko na Boha, gelikoz pokaušeti nás, nižádné giné moci sa
tan nemá, let které mu Bůh dopanštj. Cehoz i Pjsmo swaté takto
naswčdřuge: „Přitůhl Nabuchodonosor, kral Babylonský, do Jerusa—
léma, a oblehl město, a BoSpodiu dal ge wrnce geho.“ (l. Král. 24.)
Dostáwňi wšak protiwnjk mori proti nám potahmo na hřjchy naše;
gakoz psáno gest: „Kdo! wydal ' rozchwátánj Jakuba a lsraele
zhauhcům? Zdali ne Hospodin sám, proti němuž game zhřešili? A
nechtěli po cestách gebo chodili, aniz poslanchati zakona gebo.
A wylil na ně rozhněwnnj prchliwosti swé“ (lsai. 42, 24. 25.) A
opět, když Šalomoun zhřešil, a od rozkazů i od cest Páně odstan
pil, dokládá se takto: „[ wzbndil HoSpodinprotiwnjka Šalomauno
ni.“ (3. Král. 11, 14.)

Ta však moc propůgřnge se mu ve dwogim ohledn: buďto
ku pomstě, kdyz hřešjme, anebo ksláwě, kdyz pokušení býwnme.
Zřegmý toho přjklad dan gest na Jobowi, gala sám Bůh oswědčn
ge a dj: „Hle, wšecky wčci, kteréž. má, w roce twé gsau: toliko
na ně; neuvztabng ruky své.“ (Job. 'l, 12.) A dle sw. ewangelinm
mluwj Pán w čas ntrpenj swého takto: „Nemšlby proti mně moci
žádná, by tobě nebylo dáno s hůry.“ (Jan 19, ll.) Když pak pro—
sjme, abychom w pokušenj newešli, při té prosbě připomjnáme sobe
slabost a nestnte'čnost swan, aby se nikdo pyšně newyzdwihal, ani
cti wyznawatské a mučedlnickó sobě nepřiřjtal, auf i sám Kristus
pOknl'e učil, Hua: „Bdčte, a modlte se, aby gste nevešli w poku
šenj. Duch zagisté botow gest, ale tělo nemocnic.“ (Mar. 14, 38.)
Prosjme téz, aby po předcházegjcjm pokorném a unjleném vyzná

a
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ni, a všeho Bohu připisovánj, také to, ot“se koli s ponjženan mo
dlitbau, s báznj a s uctěnjm Božjm žádá, z gebo dobroty bylo uděleno.

Potom po wšem, na konec modlitby, klade se záučrek gegj,
genž wšecky prosby a žádosti naše co neykratt'egi zabrnuge. Nebo
skonřugeme slovy těmito: „Ale zbaw mis zlé/m;“ a zawjráme
V nich, cožkoli odporného gest, cužkoli nepijtel na tomto swčtě
proti nám osnuge, proti t'emnž wěrné a pevné obrany tehdáž
uagjti lze, když nás Bůh wyswobozuge, když na prosby a ůpčnj
naše nám ku pomoci přicházj. Řjkagjce tedy: „Zbaw nás zlého,“
nebrubč nalézáme. 0.by geště modlenobýti mělo. Nebo gestliže gsme,
za božsknn proti zlému obranu se modljre, wyslyšáni byli: máme
proti tomu, cožkoli ďábel a swšt osnuge, dostatečné bezpečnosti. A
kdožby z nás, mage Boha obráncem, geště světa se strachowal?

C.

Wlastnosti dobrého modleuj, u některé při něm okolnosti.

Bratrj rozmiljl Cožtš to divného, má-li takou moc do sebe ta
modlitba, které Kristus učil, u gižto sám, gako mistr, 1: málo koli—
knsi spasných slochh zahrnul. Předpovědčli o tom prorok lsaiáš,
když pln Ducha svatého, o welebnosti u dobrotě Boži hlásal, řka:
„Slowo swé w Sprawedlnosti dokoná a ukrátj, a to ukráceué slovo
po wšem swětě splní.“ (lsai. 10, 22, 23.)

Nebo když Pán náš Ježjš Kristus — to Slovo Božj — pro vše
cky přišel, wšecky učené i neušené přigjmal, a každému pohlawj
i stářj Spasitelné nauřenj předkládal; tu všeliké předpisy w krá
tkosti wyt'etl, a auhrnkem zavřel, aby svým nebeským ut'enjm pa
mět uředlnjků nepřemodlil, nobrž aby se každý při prostém wěro—
učení rychle nauřil tomu co potřebného. Taktě ku podiwu w náramné
a božské krátkosti zahrnul ono učení o tagemstwj žiwota věčné
ho, rka: „Tento! gest pak ziwot wěřný, aby poznali tebe samého
Boha pravého, a kteréhož gsi poslal Ježjše Kristu.“ (Jan 17, 3.)
A zase wšecken zákon i proroky w ta první a ueywštšj přikázanj
zapogal, když pravil: „Slyš, Israeli! Hospodin Bůh twůg. Hospo
din geden gest. A milowati budeš Pana Boba swébo, z celého srdce
swého, a ze wšj duše swé, a ze wšj sjly swé. Toi gest prwnj při—
kázanj. Druhé pak gest podobné tomu: Milowuti budeš bližujho
svého, gako sebe samého. Na těch dwau phkáznnjch wšeckeu zá
kon záleži i proroci.“ (Dent. 6, 45. Mat. 22, 3.7—40) A opět:
„Wšecko, cožkoli chcete, aby nám lidé činili, i vy čiňte gin). Tot
zagisté gest zákon i proroci.“ (Mat. 7, 12.)
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Anoer Pt'm negeu slovem, ale i přjkladem nás modlili se ut'il.
On! sám ěeslo se modljvel, u skutkem osvědřovel, cozby nám ri
niti náleželo; gnkoz o něm psáno gest: „Sel na pusté mjsto, a
tam se modliL“ (Mar. 1, 35.) A opět: „Wyšel na horu k modlenj,
& přes noc trval na modlitbě Boli“ (Luk. 6, 1.2.) Gestli modlil se
tedy ten, který byl bez břjrbu, oř vjre gest hřjšnjkům potí-ebj se
modlili? A pukli on přescelou noc na modlitbě trwal, Pimž che při
sluej nám, nořnjdobou při vytrvalých modlitbách hdjti? Ne však sám
ze sebe modlil se : prosil Pán, (nebol coz ou, goa bez viny, byl
by sám za sebe prosil ?) ale za odpuštěnj viny měj, gekoz i sám,
wyklúdage to, wece k Petrovi: „Ay satan vyprosil wás, aby vás
třjbil gako pšenici. Ale gář psem prosil za tebe, aby nezhyuula
vjra má.“ (Luk. 22, 81. 82.) Potom pak Otce prosil za wšecky,
řka: „Neprosjm puk toliko za ně, ale i za ty, kteřjz skrze slovo
gegioh uvěl'j we mne: aby 'wšickni gedno byli, gako ly Otl'e we
mne, : mi v tobě, aby i oni v nás gedno byli.“ (Jan 17, 20. 2l.)
ó převelikňř to vzhledem spásy naěj láske i dobrotiwosl Páně, aut
na tom„ že nás krwj svou vykoupil, dosti nemage, geětě se za nás
i modlil! A medle, kemz rjlila ta prosba gebo? Neginam, ne! aby-.
obom v létě: gednotě zůstávali, gakož Otec i Syn gedno gsau. ]
můžeme! odlad zavjroli, gak těžce hřeěj ten, kdožkoligednotu :
pokog trhá; gelikoz i Pán za to se modlil, u zřegmě chtěl, aby
tjm Způsobem (auf dogistn skrze nesvornosl nikdo do krnlowstvj
Bozjho newegde,) lid gebo spasen, a v pokogi živ byl.

Brali-j rozmiljl Stogjme-Ii ]: modlitbě, bnd'tuež při tom bdě—
gjce, a srdce své k Bohu obrácené měgme. Odstup, & milí nás tu
telesnosl a mysl světská; nás, s giným se nebawjojeh, let“ s tjm,
zař. se modljme. Provozi kněz mysl křesťanů k modlenj připravu
ge, když v předmluvě řjká: „thůru srdce !“ — aby lid, odpo—
wjdage: „Máme ku Pánu Bohu,“ připomenul byl, toliko na Boha
mysliti. Srdce tedy před protivnjkem zuwjrňno, u gen Bohu ole—
ráno bud', aniž vřes modlitby nepřjteli k sobě přisluuputi dopou
ětěg. Oni mnohdykrál přikrňdá se i uljrá, . subtilnau chytrosti
prosby naše od Boha odvruoj, tak ze na giné wěoi mysljme, . o
ginýeh hovořjme; gestoř při upřjmém smyslu ne ten zvučný hlas,
ale pozdvižený duch modlili se mů. [ rotě to za negápnost, sto
gi—li tu modlitel s odcizeným srdcem, a chová-li nemotorně i swet—
ské myšlenky, tak gakohy s něgmkau pilněgůj wěcj mysl gebo se
objrati mela, nezli gest rozmlouwáni s Bohem? Gakž ledy žádáte,
aby tě Bůh uslyšel, gesto ly sám sebe neslyějl'l Ty—li chceš, aby
Bůh byl pamětliw u. tebe, modljojho se; a ty sebe sám pamětliw
negsi'l Toi hle znamená tolik, co nevyslřjhati se nepřítele; tof
znamená tolik, co leuivau modlitbou uráželi velebnosl Boli; to!



143

znamení: tolik, conezdfjmati očima,a srdcem spati, gešto kresiun, bylby
i očima spal, srdcem bdjti má; gakož psáno gest o tjl'kWi w Pjsni
Šalomounowe: „Gá spjm, a srdce mé bdj.“ (5, l.) Protož apoštol
pilně a pet—linenapotninň, řka: „Na modlitbě trweyte, bdjce w ni.“
(Kolos. 4, 2.) Tuhle zřegmý ddwod, že ti, které Bůh na modlit
bách trwati widj, zařkoli by prosili, od něho obdržeti mobau.

Při tom modlitelnwé ne s galowau a holan prosban k Bohu
přistupugte. Nenji užitečná modlitba k Bohu, ge—lizůslužných sku
tků prázdna. Nebo každý strom, kterýž nenese owoce, wyiat a na
oheň nwržen bude; a protož i to řeč, genž dobrého owoce newy—
dáwá, Boha “člověku nakloniti sto neni, elowěku totiž, na dobré
skutky neplodnému. A tudy nej nás Pjsmo swaté, řkauc: „Dobrá
wee gest modlitbu spostem :: salmužnau.“ (Tob. 1.2, S.) Ten,
kterýž " den soudný za dobré skutky a za almužnu odplaty udě
lj, až podnes rád slyšj těch, kdož koli sdobroděgstwjm k modlitbě
pristupugj. Takt byla modlitba onoho setnika Kornelie wyslyšenj
hodna, pouewadž lidu hogné almužny rozdáwal, a Bohu bez pře
stňnj se modlil. Při tom ukázal se angel onomu, w hodinu dewá—
tan modlenj konagjcjmu, a almužnám geho swédectwj dawage, pra
vil: Komeli! Modlitby twó a almužny twé wstaupily na pamět před
twářj Božj.“ (Skut. 1.0, al.) Takowé, zůslnžnými skutky našimi
okřjdlené prosby tudiž k Bohu se powznášegi.

Tak také angel Rafael setrwalost modljciho, a dobře činiti neu
lewugjcjho Tobiáše zřegmě wychwaluge, rka: „Skutky Božj zge
wowati a wyznáwati poctiwé gest. Nebo když gsi se modljwal se
Sárou, gól gsem obětowal modlitbu waši před oblieegem gasnosti
Boží. A když gsi poehowáwal mrtwé, nepstýehage se, kdyžs ne
prodléwal wstáti, a oběda svého nechuti, i kdyžs odchazel, a mrtvé
pohřebowal; gá poslan byl, zkoušeti tebe; a nyni poslal mue Pán,
abych tebe uzdrawil a Sam, manželku syna twého. Nebo gít gsem
Rafael, geden ze sedmi sprawedliwých angelů, ktel-jž před wele—
bnostj Páně stogjme u obcugeme“ (Tob. 1.2.)

Podobně Pau skrze proroka lsaiáše napomjná a učí, řka.- „Zruš
swažky neSprawedliwé, rozwaž uzly nestatečných obchodů, propusf
ty, kteříž potření gsau, a wšecky zapisy nesprawedliwě rozmec. Lš:—
mey lačnému chléb swůg, a nuzué bez domůw uwed' w dům swůg:
když užij! nahého, přioděgho, a domácjmi semene twého nepohrdey.
Tehdáž se wyrazj gako gitro swetlo twé, a oděw rychle zbotowen
bude: a předchazeti tebe bude spravedlnost, a sláwa Božj obkljřj tě.
Tehdy wzýwati bude!, a Bůh wyslyšj tě, wolati bude!, a řekněf:
„Ay, teď gsem.“ (Isai. 58, 6—9)

Ayhle, slibngef swé přjstogenstwj, připowjda wyslydenj'1 obra
nu těm, kdož uzly nesprawedlnosti rozruiugj, almužnu dle předpisu
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Pani! mezi domáci Božj rozdawagjre; a kdyz, eo koli Bůh ěiniti
welel, ochotně slyěj: býwagjl také hodni, aby před Bohem uyslylani
byli. Blahoslawený apoštol Pawel, w těžkosti a \: útisku u bratfj
swých pomoc naleznuw, dobroděgstwj takové nazval obětmi Boli
mi. „Naplněut, prý, gsem, přigaw od Epal'rodita, col gate poslali,
wůni sladkosti, obět vzácnou, ljbau Bohu.“ (Filip. 4, 18.) A zagiatč,
kdo! se smilowáwít nad chudým, tenř Bohu na aurok půgěugo;a
kdož dávní neymenšjutn, tent Bohu dána, i obětugo mu duchownj
obět té ueyljbezněgěj wůně.

Ostatně, týkagic se času modlitby spoleěné, nachazjmo, že onino
u ij-e statemj, a i ti zagetj swčm wjtězjcj tři mládenci s Danielem
' třetj, šestou, &dewátau hodinu se modlili, . to v taguém ua Tro
gici potahu, která: w neyposledněgšjcb dnech k zgewenj přigjti mě
la. Hodina prwnj až lt třetj dána úplný poěet Trogico, . tentýž
Ukazugo hodina Murtá al k šesté, a sedmá až k deváté, tak že do
konalým ějslem oněch třetic Trogice wychůzj, A ti rozdjlowé hodin
byli ode dáwna skrz Bozj klauitele urěeni; ode dímna wzhledem l'i—
dného času k modlitbám zůstawíno pti oněch hodinách, třebas že
teprwa pozděgi lt rozezns'mj přišlo to tagemstwj, proěby za“ staro
dáwna sprawedliwj lidé v ten čas se byli modljwali.

Neboť w hodinu tl'etj sataupil Duch svatý ua uěedlnjky, aby
znsljbeni Kristowo naplnil. W hodinu šestou ustoupil Petr na wrchnj
ponebj domu, a kdyz strany oeistěnj pohanů dřjue se rozpakowal,
dostali u widěnj askrze slowo Bozj to napomenutj, aby wlecky k apa—
sitelné milosti piigjmal. A Pán w Beatou hodinu ukřižowt'm gest, :
od šesté až do den-úte hřjchy naše krwj swau obmyl; i prostředkem
ntrpenj svého kwykaupenj a ozimou) našemu wykonal w tu dobu
své wjtězstwj.

Než pro nás, br. rozmilj, wedló.těch od dáwnowěkosti zachowá
vaných hodin, gakoz přibylo tagemstwj, tak také ěasůw k modlenj
počtem che gest. My! ranním gitretu modlili se máme, abychom,
w ten (“as se modljce, wzkřjěonj Páně slasili. Na tof gi! zdávna
Duch sw. narážel w žalmjch těmito slowy: Králi lung, a Boze můgl
Nebo k tobě modliti se budu, Hospodine; ' gitl'e wyslyšjš hlas lung.
Z gitra postawjm se předtebou, a pathti budu autě.“ (Žalm 5, 3 5.)
A opět skrze proroka mlnwj Pon: „Ráno powstanan ke mně, ikan
ce: Pogd'me, a nuwraime se k Hospodina Bohu swémm“ (Osea. 6, l.)
Též při slunce západu, a na skonanj dne mame se modlili. Neb po
něvadž Kristus to prawé slunce a ten prawý den gest, tedy při slunce
západu a na skonímj dne 11wěku tomto snažně prosime, aby sno
wým swětlem1 Kristus opět se nam ukazal, a milostj světla wěěného
nas obdařil.

Že! ale Kristus ten pravý den se nazýwa, toi Duch svatý
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w _zalmjch oznamugc, Elia: „Kámen, který! zawrhli stavitelé, teu
učiněn gest w hlnwu nhelnj. Od HOSpodina stalo se to: & gest diwnó
před očima našima. Tentoi gest den, kterýž uřinil Hospodin; ehod'
me, & radngme se w něm.“ (Zulu 1..,1722—24. ) A že také sluncem
se gmenuge, swědčjprorok Malachiáš (4, 2.) ilia: .,Wam pal!, bo
gjejm se gména Hospodinowa, wzegde slunce sprawedlnosti, & zdra—
wj bude w Lřjdlách gebo.“

Gestlilo tedy dle swčdectsj Pjsma Kristus prawé slunce a pra—
wý den gest, tui nenj pro křesiana žádné hodiny, genzby klaněnim
se Bohu ustnwiřným stráweua býti neměla. My, co! se koli w Kri—
stu, to gest, w slunci &we dni nalezáme, potrweyme celý den s wran
cnostj na modlitbách. A když i podlé ustanoweného běhu wezdeg—
ějho den s uocj se sti-jdi: předce ani ty temnosti nočnj nebuďte!
w stawu překaziti modlitbám našim, ani pro syny swetla i ty nocni
doby dnem slowau. Anebo-li wnedostatkuswčtla ten se nalézá, kdo!
swčtlo wsrdci nosi? ili se nedostůwíi slunce a dne tomu, pro ne
hoz sám Kristus dnem isluncem gest? Gelikoz pak my w Kristu,
to gest w swetle nstawičnč ebodjme, tedy ani w noci modlili se ne—
přestaweyme. Tnktč Anna wdown byla ustavičně. nu modlitbě, bdě
gjc w nj, aby Boha sobě nakloniln; gakoi sw. ewangelium dokla
dá: „Nowyoházela, prý, z chramu, posty &modlitbami sluozjo dnem
i nocí.“ (Luk. 2, 37)

Buďsi, Ze geště neoswjeenj pohané, & od swetla odcizeni lidé,
an we tmíwh šamagj, také ginát! o wěci té smeyslegj: my, br. roz
miljl gen! w swětle Pane ebodjme, a_powždy pamatugemo, kými
game skrze přigetj milosti se stali, my I-lm gti, i tu noc za den
poejteyme. Wei-me, že bez přestání w swetle chodjme, a nedeyme
sobě tennnostmi překážeti, znich! game byli wybředli. Modlitebnim
hodinam nic tu na uwmu nebýwey, ani noo samu: aniz přjčinau lj
ného počjnánj to modlitby owoce na zmar přicházeg. My, geuz zmi—
losti Bolj znowu zrození, o w duchu obnoweni gsme, obengine, gn—
kobycbom předpodobňowali to, co někdy býti máme. My, w krů—
lowstwj onom ustuwiřný den, del wěj noci prázdný čekagjce, bdě
mez iv noci tak, gako we dne. My, gsauce na tom, wždycky tam
w modleni—se a wdčkowáni Bohu wytrwuti, gizi i zde modlili se,
. gemn děkovati neustáweyme.
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V. 0 moru.
Příponou-ít) . oly-nh.

Za neywylli vlády Galla a Volnaiana zmábal le valný mor po řjši,
a dle wypočtenjTillemontowa, patnácte let lidstvo hubil. Tudy poultaly
při lidech, u wjl'e nedospělých, ty kormautllwé poollybnosti, zdaž kře
aíané zvláštního řjzenj Božího předmětem gaan, čili negsan. Aby ta—
kowé, slibným mravům nebezpečné rozpaky odklidil, sepsal r. 258 ná!
sw. Otec přítomnou knihu, kteráž v sobě zavírá nemálo toho, cožby
nkágelo bolest, gižto práwě ted' wěřjcj podpadali. Gakkoli ta wlecka
w ni zahrnutá řeč něgaké, ze lkol mndrckých pollé theodicei wrownati
ae nemůže: cini předce w těžlich swjzeljeb každého, kdo gim podléhi,
každé tnto přimlnwné, srdečné, i citem býbagjcj alowo gemněgšjm, a
pro útěchu wuimawěglim.

Sw. biskup neklade tu pro křeslanstwo vůbec nic žadaněgliho nad
neohroženost při nastáwagicjln rozžehnáni-ae s timto světem a králo—
wáni sKristem. Ukaznge těž, že gsau útrpnosti tohoto věku židůma po..
banůnn méně záulnžnd, než křesťanům. Dále mezi potčlnymí důvody
dotýká i o tom, že ae zavdává trpjcim příležitost ksrdnaténnn plněni
powinnmti, a k výborné přípravě k unčedlnictwi. Koneuně liči o ala
wném " nebesich se-uwjtanj dokonalých křeslanů se zůatnpem wžeeb
blahoslawonců.

A.

0 neobraženosti při rozžebnšnj-se :; tjmto swčlem, a o plésňnj nad
tjm, že nás smrt a Kristem apogj. 

Rozmilj brali-jl Gakkoli máte, wčtšjm počtem swým, wůli pe
wnau, wjm neuchylnan, a mysl tak bohnbognau, že! při lom, wal
ný zrůst teď berancim moru, se negen ani nezawiklá, nébr! i gako
twrdá a nepohnnlá skála nad bauřliwó návaly swětské, i nad ní:
silné časů wlnobitj spjše vyniká, než aby mu podpadala, ba ani
pokušenim se nepřekonáwá, leč tjm che zkninge: nic méně, anř
znamením, že někteřj w lidu, bud' ze slabosti ducha, buď 1 ma
ličké wjry, buď pro slasti tohoto wčkn, bud' pro změkčilost pohlaví,
aneb, což by neyweyě nn pomyšlenau bylo, pro swé od pravdy po—
blauzenj, owšem nepewnč stogj, a božskau i nepřemoženau srdna—
lost na sobě nepmnašegj: tui neslnšj stan wěcj se tag-ili, a o nj
mlčeli; leč pokndž skrownost moge stačj, horliti potřebno, aby ta
bogácná i změkčilá mysl plnostj ducha, a feřj, ze slowa Božjho
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wzatau, k potiskňnj přišlo, . „aby ten, co sluhou Božjm i Kristo
uým giž býti počal, že gest Boha i Krista hodeu, se ukázal.

Kdo u pluku Božjho slaužj, a a wogštč nebeském goa, Bohu
giž swau nadegi chovná, ten, íku gá, sam swé powolíutj : pameti
newypauštčg. Nikdo mezi námi se při těch bauřjch a strašných
sweta chumelicjch nelekey, ani nezkormucug. Bůh, předzwjdatel,
genž lid swé cjrkwe ee wšelikém snášenj budoucich strastj wy—
caiřil, poučil, připrawil a zesjlil, předpowěděltě dosti swětle a zře—
tedlnč, že powstanau waudy války, hlad, zemětřesenj a rána mo
rowa. A aby nenadálá i neobyřegná :: těch na nás newmžných nehod
bázeň námi neudei'ila, předzwěstowal také Bůh i hlásil, že 17ney
posledněgňjch dnech che, než kdy gindy, odpornostj nastane.

Ayhlel naplňuge se, co! bylo prorokowáno, a že se to pro—
roctwj naplňuge, naplnjt se i ono, což se přisljbenj týřc, sokol
Pán předpowjdá, a dj: „A když užijte, ano se všecky tyto věci
degj, wěztež, že bljzko gest kralowstwj Božj.“ (Luk. 21, 31..)Rozmilj
brali-j! Bljzkof tedy gest kralovstwj Božj. Giz nastáwá na náklon
ku tohoto swěta odplata žiwota, radost ze spasenj wěeného, nesko
nalé bezpeřenstwj, a wládnictwj ondy ztraceného rage. Giž nastu
pugj na mjsto zemských nebeské, na mjsto malých weliké, na mj
sto netrwalých wččné věci. [ pro?-by tu tedy kdo tesklil a se sta
ral? Cemuž by při těch wěcech trnul a truchlil? Ledaby ani na
děge ani wjry neměl. Strach |řed smrtj má toliko ten, kdo se ku
Kristu bráti nechce; ku Kristu pak gjti nechce ten, geěto nedaufá,
že s Kristem kralowati bude. Neboťpsáno gest: „\Špmoedliwý : wj
ry žiw gest.“ (Bjm. l,17.) Gsi—Ii tedy spraaedliw, a z wjry žiw;
w praade--li w Krista weřjš: medle, čemuž by tobě, gakožto eKri—
stem býti magjcjmu, a o zasljheni Páně ubezpet'enému, neměla ta
hodinka zaejtali, to tebe ku Kristu zowe? Proč by tě to netěšilo,
žes před ďáblem ušel? — Hle, onen w skutku Sprawedliwý Simeon,
geuž s tou neydokonalegšj wjrau k božským rozkazům stál, gemuž
od Boha sljbeno, že neumře, dokawatlž by neozl'el Krista, poznal
goa, gako nemluwňátko 4:matkou do chrámu přišedšjho -- poznal
geg v duchu giž gako narozeného Spasitele, o němž mu bylo před—
powedjuo. Pročež, uzřew ho očima swýma, věděli i to, že tudiž
umře. ] oply'wage radosti, a gsa o tom giž nastůwagjcjm odchodu
swém ugiůěn, giž umi—jtimage, wzal't' djl! na lokty swé, a wele—
bil Boha,?ka: „Nynj propouštjš služebnjka svého, Pane, podlé slowa
twého w pokogi: nebo widčly oň mé spasení tvé“ (Luk. 2, 29.)
Todyí potkáwáme se při něm i stjm důkazem a svědectwjtn, že i
my, gsance sluhové Boží., gen tehdáž pokus.—e,tehdáž swobody, teh—
dáž prawého poklidu a odpočinntj zakusjme, když z těchto chumelů
swěta wychwáceni, do přjhodnaio odstup-, i do slaniětě na věky
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bezpeřnčho se dostaneme, a smrt čestnou přetrpjce, na učenosti se
octueme. Tami sjdlj ten pravý pulteg, tam nezwruitelný poklid,
tam trwnnliwč, ueuebylué a ueskonalé beZpečenstwi.

A medle,_eo! máme ginébo na swětě, leč každodennj bog proti
ďáblu, leč _lstawičné lemozenj a paohtěuj-se soštjpy & střelami ge
ho '! I gestit nám setltt'twati se s lakomstwjm, s ueeudnostj, s buěwem,
se etižádostj; gestif nám ustawiřně zápasiti s hmotditi se snel-estmi
tělesnými a s dráždidly swčtsltými. Duch lidský oblehnut, a udewůnd
ďábelským newralenjm, pako náspem, ohražeu trwt't, i sotva sge
dué strauy bezpečný odpor klásti muze.

Gestli ge odolt'mo nesytosnem, tu popadá nás ehlipuost', po—
tl'ena—li gest tato, nastupuge ctiehtiwost; & ta-li pošlapána, tu nás
brzo zlost drást't, brzo pýcha nadýmů, brzo ožjrawost laudj, br'zo
záwist společnou swornust trhá-, brzo Zárliwost přátelské weste hu—
bj. Bezdčky stáwál se zlolageern, ač to zákon Bezi zapowjdá. Z při
nucenj stává! se přisahařem, ač to dopuštčno neuj. Stnkowým pro
tiwenstwjm den co den se potkáváme; takewým nebezpeřjm ze—
wšad gsme obkljřeni. A mělo by nás těšili, mezi dýkami d"
belskými gest! dlnuho meškati? Nebylo by lépe, žádali sobě eo
lleytužebnegi, abychme prostředkem brzké smrti ku Kristu pI'iebwá—
tali, gesto! on sám to hlásí, rka: „Ametn, amen prawjm trám: ze
plakati a kwjliti budete wy, ale swět se bude radowati: wy pak se
budete rmautiti, ale zármutek wáš obrátj te w radost.“ (Jan 16, 20.)

Nuž tedy, kdožby sobě nežňdal, býti bez zármutku? Kdozby
' oné radosti oetnauti se nopjlil? Sám Pán gest toho zase wykln—
dařem, totiž, kdy zármutek náš wradost se obrátí. „A opět, prý,
uzřim nás, a radowati se bude srdce wuše, & radosti wesj žádný
ueodegme od nás.“ (Jan 16, 22.) Tedy radou-ati se,_ slowe tolik,
co wideti Krista, a bez patřeuj na něho nenj_ pro nás uizádué pra—
wé radosti. l_gakňtč to zaslepeuost, gaký to. nerozum náš, ani při
uátiscjeb, otrapách & slzách tohoto věku sobě libugeme, a do oné
radosti, kteréž nikdy odňato býti nemůže, nespěcháme?

Rozmilj bratijl Teď dotčené wěci děgj se proto, že ani wíry
se nedostuwá, a že nikdo zsljbenj Boha prawdiwéhe, a_to gebo při
wěmém lidu trwagjej věčné . stálé slowo. za prawé uedržj. Ty by.
swému slibiteli, galia vážnému : slowutnémn muži, na gebo slo
no usěřil, aniž by ses bál, oklamáuu neb swedeuo býti od Who,.
při němž by se, dle twého wědomj, slowa i skutky srownáoraly..
Gižf pak Bím Bůh a lebau mluwj, a ty bys na rozpakugjchO—se
newěrce měl bráti? Bůh tobě, gsaucilln na odchodu z tohoto swe
ta, slibuge nesmrtelnost a wěřnost: a ty bys gest! mel býti roz

pačitým'! -— 6, to! slowe, Boha ani uczuátl; toi slzwe, Kristu1 Pána
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i Mistra wšřjcjch, hříchem newěry uráželi; tof slowe, w lůně cjrkwc
a w domě chy bydleli, a newěrcem zůstáwati.

Sám Kristus, Mistr spisy a všeho blaha našeho, nkázaltě
na ten proSpěch, k gakému nám geet odchod z tohoto swěta. Utte
dnjci gebo se zarmautili, že gim o swém bljzkém snimi se rozže
hnáni prawil. On wšak promluvil k nim těmito slowy: „Kdyby
gste mne milowali, radowali by gste se ovšem, že gdu k Olci.“
(Jan '14, 28.) Toť hle naučný wýklad Páně o tom, že che rado—
vali, než rmautiti se náležj, když miláčkowé naši swět opanštegj.
Toho! smyslu byl také blažený apoštol Pawel, auf we swém psani
dokládá takto: „Mně žiwu by'ti Kristus gest, a umřjti zisk.“f (Filip.
1,21) Tedy spletkami swětskými se nezamotňwati, hřjchům a wý—
stupkům tělesným nepodpadati, z nňtisků a swjzelů se wymykati,
z gedowaté tlamy satanowy se wydřjti, & na zawolánj skrze Krista
cestau k radosti wěěné ae bráti — totě zisk všech zisků w ořjch gebo.

Že ntrpenj Wěkn tohoto méně záslužno bývá židům a pohanům,
nežli křesťanům.

Negedni však nesau to trpce, že nyněgšj mor zároveň na—
šince gako pohany popadá. Než medle, zdali křesťan gen proto
uwěřil, aby ušatí-jn gsa přede wšemi psotami nakažliwými, celý
wěk swůg zde w rozkoší tráwil'! Anebo gen proto, aby beze wšech
odpornoslj tuto k budaucj radosti se dochoval? ] rmantjř se mnohý,
wida nás wšecky wůbec společně s pohany poumirati. Wšak ale,
cožby nám nebylo obecného wespolek se wšemi na swětě lidmi,
dokawadž dle zákona zprwu zrozenj swého geden i druhý w tom
to swětě rozhoštěni gsme? , pokudž nás zde na světě stáwá,
děljmeř se pauze duchem, dle těla wšak gsme lidé gedni gako druzi.
Dřiwe tedy, než toto porušitedlné oblékne nepomšitedlnost, a smrtedlné
toto oblékne uesmrtedlnost; dřjwe než nás Kristus Bohu Otci před
stawj: gsau nám wšecky tělesné nehody s ostatnimi lidmi obecné.
Tak se nikdo při neúrodách země a gegi hladowitosli z hladu ne—
wynjmá. Tak s přitrhnutjm nepřjtele k městu, a Wybogowánjm ho,
ti, co wněm koli gsau, se zagetjm se potkáwagí. A gasno—li tr
vá, tak že deště nenj, wšickni stýskagj, že sucho gest. Troskotň—
wá—li se koráb o anskalj, bez wýmjnky wšiclmi w něm tápagj.
Též boleuj ořj, nápady zimniěné, ochrnnlost wšecb audů nás ge
dnostegně sobě podáwagi, dokudž gedni 'gak-o dmzj skřehkým tě—
lem tjmto se nosjme.

K tomu geště, chce—likřesťan srozuměti, a se pamatovali,
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pod kterau wýmjukan, i s kterau zavázalostj prawowčrcem se stal:
nebude! ho tagno, že nad ostatni 17tomto věku che strádati, že
nad giné s ďáblem ndatněgi zápasili mnsj. O tom! i pismo svaté
předpomjná těmito slovy: „Synu, přistanpě k službě Bolj, atůg
w spravedlnosti a w bázni, a připrav dusi svau ku pokušenj.“
(Ekkli. 2.. 1.) A opět: „Trp w bolesti, a w ponjlenj awém zacho
weyz trpěliwost: nebo wohni zknšowáno bývá zlato, lidé pak vzá
cnj w peci ponjženjf“ (Ekkli. 2, 4. $.) Takto Job, při onom statků
svých rozchwátánj, az i dětj svých pomi'enj, od nežitůw a červů
náramně zbědowaný, přemožen nebyl, ler, zkanšjn toliko. Oni pro
kázal se při wšeliké klopotě a bolesti swé dlauhotrpeliwým, a z ní—
božného srdce zwolal, a řekl: „Nahý gsem wyšel z života matky
své, a nahý zase se tam uawrátjm: Hospodin dnl, Hospodin vzal:
Saki se Hospodina ljbilo, tak se stalo; budiz gméno Hoapodinovo
požehnánof“ (Job 1, 21 .) Zena geho dotjrala naň, aby při své
těžkosti na Boha lál, a gako závistiwec reptal. On g'j ale odpo
věděl, řka: „Gako gedna z blázniwých žen mluwila gsi. Gestliie
dobré věci brali gsme z ruky Páně, zlých prot! bychom nepřigj
mali? W tom wšem, co geg potkalo, nezhřešil Job rty svými před
obljt'egem Páně.“ (Job 2, 10.) Protož sám Bůh Hospodin svěde
ctwj mu dal, kdyz pravil: „Spatřil—lisslnžebnjka mého Joba, ze
nenj gemn rovného na zemi, muže bez anhony, a pravého ctitele
Bozjho ?“ (.lob 1, S.)

Tak! byl i bohabogný Tobiňi oslavovatelem Páně v proti
wenstchh svých, a dalšj chvály přiSpoi'itelemi při tom rozpadá
wánj těla svého. Byloč to po vykonaných od něho weleslawných
skutcích, a po mnohých welebných důkazech geho milosrdenství,
že když nan rána slepoty přišla, i ta manželka gebo se na něho
osnpowala, řkancj: „Kdeže gsau sprawedlivosti twoge? Ayhle, co
trpěti musjšl“ (Tob. 2.) On ale v bňzni Božj ustawicný a od ní
nruchylný, i k přetrpěnj wšeho swým náboženstwjm ozbrogený, ani
při té swé bolesti, ani při tech wýčjtkách, ge! mu nestatná Zena
geho činila, od Boha neodstaupil, nébr! tjm che trpěti uměl, &
milosti geho zasluhowal. Proto geg také angel Rafael potom po
chválil, řka: „Skutky Božj zgewovati a wyznňwati, poctivé gest.
Nebo kdyz gsi se modljval ty a Sára, nevěsta tvá, pá gsem při—
nášel pamatku modlitby wačj před obličegem gasuosti Bozj. Akdyz
gsi bez rozpaku pochowáwal mrtvé, a neprodléwage powstati i obě
da svého nechati, šel ukrývali mrtvého: gif poslán gsem zkusili
tebe. A opět poslal mne Bůh, abych tebe uzdravil, a Sáru ne
wěstn twau. Gá zagisté gsem Rafael, geden z sedmi angelů swa
tých, lstel'jz stogjme před Pánem, a obcngeme před gasnostj Božj.“
(Tob. 12, 7. 12. násl.)
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Takowau hle ustawiřuost měli do sebe sprawedliwí trpiteluwé
každého času; a tatáž kázeň byla to, které se drželi apoštold we—
dlé zákona Páně, aby totiz při swé strasti ani úst swých neotwj
roli, a wšecky nehody swětské udatně a stale snášeli. Zagiste' lid
židovský břešil neyche proto, že proti Bohu replůwnl, gak otom
w kn. Numeri 20. Bůh HoSpodin naswědřuge, kdyz takto dj; „At
přestane roptanj gich proti urně, a neumrau.“

Rozmilj bratři! Nerepteymež tedy “ čas protiwenstwj, ale což
by nás koli potkalo, snášegme trpěliwě a srduatě, gakoz psímu gest:
„Obět Bohu duch zkormaucený, srdcem skraušeným a pokorným
Bůh nezbrzj.“ (Žalm 50, 12.) A tolikéz skrze Moxžjše napomjná
Duc-b swatý, a vsece: „Hospodin Bůh twůg soužití tě bude, pošle
hlad na tebe, a wsrdci twém se bude řjsti, dobře-lis ostrjhal při—
kazanj gebo, řili nic.“ (Dent. 28, 20.) A opět dj: „Hospodin Bůh
zkušuge wás, aby známé bylo, milugete li Hospodina Boba swého
z celého srdce, a z celé duše.“ (Dent. 13, B.) Tak se i Abraham
Bohu zljbil. Out pro zaljbenj se gemu ani uydoti syna swého ne
meškal, ani při tom, konána býti magjcjm mordu dítěte swébo nic
neodporowal. Ty pak, geito ani při Wšeobecném zákonu skrze mor
syna oželeti vstanu negsi, což by gsi počal, kdybys geg mel dle
rozkazu usmrtili?

era a bázeň Božj ke všemu tebe odbodlanýmuZpůsobugtel
Buď si tu i hned ztráta zboži, bud' si tu nstawiřný nápad nemoci,
a až do krwe sabagjcj trýzeň audd twýcb; buď si tu i hned truchlí—
mě a doziwotuj odlaureuj od twé choti, od dětj, od miláčků twýeh:
na tom na wšem se nic. neurázeg, než k bogdm tudy sc otužng.
Nebudiž při tobě wjra křesťanská umdleua a uysjlena, anobrž pro
gewowána w zápasu srduatost. Neboť při tom důuěrném buduucjho
zboži očekávanj třeba gest, znáti se na přjtomné břemena, i na ty
nesnáze při nich. Toliko ten, kdo zwjlězil, wracj se z boge gako
oslawenec, a 5 Romano wjtězstuj se potkává. W čas bauie býwít
lodnjk na moři poznán, a wáleřnjk w poli wyzkaušjn. Wychlau
bali se, kde nebezpeeeustwj nenj, tof rozkošno gest: zápasenj pak
s odpornostmi naznařuge rozdil mezi prawdau a llj.

Hluboko wkořeneuý strom neustupuge větrům násilným. Pe—
wnč ustawčuá a skIjZená loď ani wlnobitjm k poranchánj nepři—
chází. Třjbenjm wypadld, nehlucbé a gadrué obili wětrem, gako
plewa, pryč nezalétá. Takt i apoštol Pawel, ačkoli tápánj na me
í'i, ačkoli mrskůuj, i mnohé & těžké rány na starém tele podnikal,
předce se prohlásil, že strastmi těmi ne tak zteyrán, gako opra
wen, ne tak ztrápen, gako zkušen gest. „Dán, prý, gest lni osten
do těla mého, angel salonů, kterýzby mne zasigkowal. Pročež tři
krát gsem Pana prosil, aby odstoupil ode mne. Ale řekl mi: Dosti



má! na mé milosti: nebo moc w nemoci se dohouáwů. (2. Kor. 1.2.
7—9.) Tedy ueduhy, churawoeti a mornj nákazy při tom řáděnj
swém Ctnost naši zdokonalugj, & wire naše, setrwá-Ii tu vcas poku—
šenj, korunována bude, gakoi psáno gest: „Nádohj hmčjřshéhozku
Enge oheň, &lidj eprawedliwých pokušenj zármnthuf“ (Ekkli. 27, G.)

Ostatně nacházj se při nás a při pohanech ten rozdjl, že tito
w čas proliwenstwj steyskagj a reptagj: my wšah ani odporu-nami se
z cesty wjry a cinnostinewychylugeme, uébrl posilhngeme se při ho
lestech swých. Nebo že teď při té nemoci, gen! plynulj dělá, tělo
se wysiluge; že wnilřni, zanětliwý oheň az bolawého požeradla
ae chytá; že od neustalého wrhnutj srdce se hazj, že se náběhem
krwe oči zapalugj; že někomu hnáty, giuému ginj audowé chytla
wým neduhem se nakažugj a pryc upadugi, to při ucházenj a ztrá
tě tělesné ajly, i od pijlišné mdloby hned nohy- klesagj, hned usi
zaléhagj, hned oci slábnau a pochazegj: to! gest, oc se nadlcpau—
ge wjra naše 1). Či lo nenj na.—...a welikost ducha, tolikerým zů—
huhy a smrti antohdm tak neohroženě : andante odporowaii? Ne
nj to vznešenost mysli, mezi takovými rozbitinami plemene našeho
pewne státi, & nebýti poraleun s těmi, gen! ' Boba nedaufagj?
My zagisté, gali dlužno, radugjce se, máme se tjm nice té pi'j—
zniwě doby chopili, 'anoř nam“ ted' njru swau statné pronášeti, Io
poty podnikali., ku Kristu auzkau geho cestou hrářcti, od něho
samého, gakožto soudce našeho, odplatu života a wjry bráti, nad
mjru přjlezito gest. Buď si smrt strasne tomu, kdozholi, uegsa zno
wu zrozen z vody & Ducha awatého, hrůzy pekelnébo ohně sobě
owlaetnuge. Buď si sm'rt strašne tomu, kdož wedle křjze a umuče
nj Kristowa"cenčn býti uesmj. Buď si slrašna tomu, kdo! po této
k druhé smrti přestoupj. Bud' si strašne tomu, gen! seied : tohoto
swěta, bez přestánj w plemenu muřen bude. Buď si strašne tomu,
gehoz hodinkau tak by se poprodlelo, aby aspoň 3 muhami a úpě
njm ludjž se nepotkal.

! mnozj znaainců na morowau ránu umiragj; to Wlak gest pro
ne tolik, co nynězuauti Ze světa tohoto. A gahoz přitomný mor pro

') Wedle těch a ginijch tehdogiich kromobyčegných ltraeti a osudů po
litických se církev Boží, gakkoli zvu-uci atjsněna, náramně zmá
hala, a ewa. duchovuj silu gewila, tak že se při ni ' skutku na
plnila ta slowa Páně: „Moc w nemoci se dohonůwúf“ (2. Kor. 12, 9-)
Zároveň se svým biskupem důwali křeařaué důkazy lásky, & činili
takové půgčky, aby z nich u Boha auroků nabyli. Gegich ilépč
gen-i kráčel za dnů podobné nákazy w Miláně, o třinůrte set let
pozdčgi, tamněgši arcibiskup a kardinal, sw. Karet Boromegakýo
(+ “:S—l.) ' '
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židy, pohany a nepřátely Kristovy prawým morem gest, tak gest
pro sluhy Bozj přechodem k apasenj. Ačkoli tedy bez rozdílu i epra—
wedliwj i neSprawedliwj umjragj, přede by se odtud nedobře zawi—
ralo, že by se na konec rown'e tak dobrým, gako zlým zwésti melo.
Na zawolímj ubjrá se sprawedliwee k odpočinku, neoprawedliweo
k trápenj. Kdo wěřj, len k odplalě na helpcčno, kdož pak newe—
řj, lení k lreslu chwálá.

C.

Že slaleřná mysl trpjcjm přjležitost k wěrnémn plnění powinnostj
zawdáwá, a že gest wýbornau přjprawan k mučedlnictwj.

Rozmilj brali-jl Při neprotiránj eobč očj, :: při swčm k Bohu
newděčenstwj, toho, cjm nás Bůh naděliti obmeyůlj, ani neuzná—
wáme. Ayhle, ubjragj se tam sláwau swan bezpecne panny, gi! se
“je neslrachugjce před pohrůžkami, před swody a psinci přichá
zegicjho amikrisla. Mládcowé léž,znikagjce nebeZpečj, při kluzkém
wěku swém weeele dostjhagj k odplatě zdrželiwosli a newiny swé.
Aullá malrona nebogj se gi! muřidel, a urychlená smrt Zpro—
slila gi strachu před pronásledovánjm, i před katanskau rukau po—
prnwců geg'. To lekánj se moru, lo časné nastáwánj smrti horli
Wosl wlažných rozněcuge; to na lenochy dotjrá, to! nesrdnatým srdce
dodáwá, toťpoběhlce k návratu nulká, tof pohany k uweřenj dohánj,
loř wěkem sešlých křesťanů k odpočinkuwyzýwá, to! nowá a walněgšj
i silnegšj wogska k wálce zbjrá; a kdozkoli w čas moru na bogi
šli setrvá, tenř, smrti se nic nehroze, zápasili bude.

Rozmilj brali-j! Zdaliz lo nenj slušno a potřebno, že tatáž mor
nj hljza a nákaza, co se tak hrozuau i smrtonosnau zdá, Sprave—
dliwost gednolliwců na wýsluuj slawj? že zpytuge rozpoloženj srdcj
lidských? — Onař zagislé pátrá, zdaž od zdrawých obsluhugj se ne
duziwci, anebo od přjhuzných milugj se přjbuznj; zdaž od pánů
s chorau řeledj aulrpně se nakládá, aneb se od lékařů slonawým
slaužj; zdaž snrowci hřjšnau chut k násilj poliskagj, aneb laupe
žnjci od swé lakoly paušlěgj, a nenasycenosl swau, aSpoň ze stra
chu před smrtj, spokogugj; zdaz hrdošowé swých šjgj shýbagj,
a ginak krolnau-li padouchowé při swé odwážnosti, aneb po ze
mřenj djtek swých bohářowé, dědiců nemagjce, wždy někdy k chu
dým se uštědřugj. Nechař by ten mor nic giného nepůsobil , giz to
poslačuge, že my křesřané a sluhowé Božj, nauciwše se hleděli
smrti wslřjc, rádi po muředlnicle laužili pot—jnáme.Toť hle pro nás
len cwiřný, a ne plařliwý řas! Toť hle při našj statečnosti nám
k sláwě dopomáhá! Toi skrze pohrdánj smrti korunu nám chystá.
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Leč někdo by prohodil, . řekl: Co mne pli nyněgljm moru
snžnge, záležjf v tom, že goa lt wyznavactvj připrawen, : s celou
dnňj i srdnotostj k podstoupenj muk odhodlán, teď, tan smrtj před
chváeen gsa,'o swé mučedlnictwj přirházjm. -— Ne). medle, to—liz
od moci tvé záwisj, anebo gest pouhý dar Boli, státi se mnredl
nikem? Aniž sluší l—jri,ze nepřicházjb více k tomu, o čemž, byl—
lis toho hoden, vědomosti nemáš. Nad to Bůh, zpytatel ledwj : srdce,
pozorovatel s znutel tngných věej, leaf vidi, ten! tebe chválj, .
s přisvedřovánim tobe tu tvou odhodlanost nazirá, . za tu: zmu
žilost odplatj tobě. Medlo., byl Kain bratrovrahem giz to, když
Bohu dar obětoval? Nikoli; & přede to, od něho srdcem omjnenau
nad bratrem vraždu Bůh giz napřed utratil. Tedy gako tam zlý
aumysl, . gako zárodek vraždv Bůh předwidanoi zpozoroval: tak
odměňuge také při svých etiteljeh, gnko saldre, dobrou vůli. Giná
gest věc, chybnge—Iitu vůle k mněedlnietvi, s giná, chyběla-liby
té vůli k mnředlnirtvj přjležitost. Gakého tebe nalezá Pán při za
wolani. tnkowéhoíi soud;. Neboťsám o tom svědectví dává, Hm:
„[ nwědiiwšecky cirkve. ze gat-mprázpytatel ledvj a srdci.“ (dev.
2, 2:1) anisté, nebalif Bůh po krvi naši, nébri po vjře nail. Ani
s Abrahamem, ani s lsákem, ani s lahobem nebylo násilně naloženo,
n předev při zásluhách viry a spmwediuosti své prvnjmi z arci
otců býti zasloužili. A Indo).se koli wynagde. věren gs.. sprave—
dliv a ehwály hoden. tenf bnde pozván“ na hody gegirh. Pomněmez
tedy na to, ze ne naše, ale Boží vůle diti se má; gahoz i dle ro:.—
ltazn Páně každodenně modliti se máme. Zádáme- Ii, aby se vůle Bolj
dále, 6. zdali! to nenj vře nemotornái převrácená, že to, kdež nás“
Bůh z tohoto světa volá, hned k plnění vůle gebo státi nechceme?
Myť odporugeme a zpečngeme se, i galm sluhové tvrdotýlni, za
smušilj . truchlivj před obliřeg Páně předsttIpngt-me, . hezděk, i
s wůlj neochotnan odtud se nbiráme. I chceme-lit od toho., k němu!
tak nerádi ohvátáme. nebeslmn mzdu dostati? Čemu). se tedy mo
dljme : prosime, obv přišlo království Bozj, těšj—linás toto zagetj
přizemské? emu! na modlitbách trvagiee, to opáčime, nbv brzo
nastal den královstwi toho. gestliže žádaueněgi a wrauenčgi bazi—
me, sloužiti zde ďáblu, nežli tam kralovnti s Kristem?

Aby ale známky prozřetedlnosti Božj gasněgi vynikaly, wiz—
me, kterak se nám Pán, bndaucno předzvidage, při wšem blahu na
šem propůgřuae. Kdosi ; kollegů & Spolultnčžů našich těžce se roz
stonal; & gso gif. wyehřadlý. ze strachu před nastávagiei smrtj
žádal o prodlauzenj věku svého. A 87 mládenec ukázal se si! umi
ragjcimu mcdliteli, gs. postavy velebné : slavné, krásně urostlý &
Sličného vzezření., tak že pauze tělesné oko. a to genom olm Flo—
wěka, sljmlo světem se giž rozžehnňvagiejho, tu zbljzlm mi po—

20
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patřili mohlo. Ten tedy mrzutým srdcem hlasitě zastonal, řha takto;
„Trpčti se bogjte, a umřjti nechcete: i což uřiním warn?“ —- Hle,
tof gsau slowa domluwná i napomjnawá, kteráž lidem, z ohledn pro
následouánj starostliwým, a ačkoli o swém na ně zawolánj ubezpe—
ření gsau, gešte o prodlauženj wěku prosjcjm, nic nenadržugj, né
brž aby budaucnosti pilni byli, gim welegj.

Bratr i kollega naš slyšel tedy, giž gsa bljzek smrti, toliko
to, o ('em giné uwědomiti mel; slyšel, aby o tom hlásil.. ne k swé
mu, nébrž k našemu lepšímu. Neboť což měl by se kdo, giž umí
rage, k swému lepšímu geště uřiti? Pro nás owšem z těch slevyna
učení wzal, gakožto pro ty, gichž na žiwu atáwů, abychom wčdauce,
že knězi, o delšj wčk prosjcjmu, požehnáno bylo, z toho se naučili,
k gakým powinnostem wšiclmi státi máme.

[ mně samému, při neyskrownčgšj a neynepatměgší službě,
bylo množstwjlcráte zgeweno, a z milosti Božj zřegmě rozkázňno,
abych bez přestání před lidem oswedčowal a hlásal, že nám nesluší
lkáti nad bratry swými, anořPán, zawolánjm na ně, girh od swěta
wywinuge. ije také, že nepřicházegi k ztracení, nébrž ]: pře
stěhování; že, co po zemi a po moři putugicj lidé, toliko wšech
zatjm Zpátky Zůsláwagjcíeh během předstihugj; že máme s tauže—
ním, a ne pláčem za nimi hleděli; že nesluší příčinau gich smu
tek nositi, gelikož tam w bílém rana—huchodj '), ani pohanům na
před dáwati w tom, aby nás zaslanženč a sprawedliwe winiti mo
hli, kdybychom gako ztracených a docela zničených plakali těch,
genž dle důwodů našich u Boha žiwi gsau, a kdyby tak 6le WY—
znáwanň era nepřjměrnými city a wýrazy u nás !( zmaření při
šla. Uráží-li se nadege a wjra od nás samých, nenese ikterákoli
naše řeč podobu ginau, než ona pokrytskau, bňgeřnau a klamnan;
a dáno-li od strany protiwné upřjmostí o zem, nepmspčge "“ o
ctnosti nic che.

Pročež tresce apoštol Pawel a nabírá ostře těch, kdož se nad
aumrtjm swogfztek rmautj. Nechceme! (píše) bratří, aby gsle newe

2) Co tuto Cyprian o nošení bílého raucha při smrti přátel dí, to ne
wešlo nikdy w církwi u všeobecný obyčeg. ASpoři nepřistupowá
valo kněžstvo, leč černě přístrogeno, k oltáři, kdež mělo připo
mínati památku krwawé oběti, P. Kristem na weliký pátek na dře—
wě kříže vykonané. Anebo když pozůstalé na živu křeatanatwo
zde za ztrátou miláčků svych smutek nosíwů, činit to : mrnwnébo
aancitu, a žaloatí : nimi, že, ač se znamením wíry nás předešli,
mad pro některé na věčnost aaeban wzaté auhony své, geště w plné
míře lásky Boží nedolli, a docela očiltěni býti mniegí, dřjwo než
by před twář Boží předstoupiti směli.
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dělí o těch, kteří! zesnulí, aby gste se nermautili, gako giuj, kte
řji. nadege nemagj. Nebo gestlite wěřjme, že Jezjs umřel, : z mrt
wých vstal: tak i Bůh ty, kteří! zesnulí skrze Jozjše, přivede
s njm.“ ('1. Thea. 4, 12. 1.3.) Dle slov apoštolových rmantj se tedy
toliko ti, kteřj naděgo nemagj nad aumrtjm přátel svých. My pak
zigeme wnadčgi, my wčřjme wBoha, my wjme, ze Kristus za nás
trpěl & z mrtvých vstal; my zůstáváme v Kristu, a skrze něho,
i vněm vzkříšení budeme. [ proc se tedy zdráhámo dáti wýhost
tomuto svetu? emuz kvjljme a željme našich zesnulých, gakoby
k ztracenj přišlých, gesto i sám Kristus, Pán a Bůh nás, ginak o
tom něj, a takto prawj: „Ga gsem wzkřjšenj i život: kdo wčřj
ve mne, by! pak také umřel, ziw bude; a každý, kdo gest živ, .
věřj we mne, neumi-et na věky.“ (Jan 1.1, 25.) Wčřjme-li tedy
w Kristu, spoléháme—lina pravdu slow : zámluw geho, budeme-li
zivi na wěky : 6 chwňteymez s weselau důwčran ku Kristu, a kte
rýmzto na věky thi a kralowati budeme.

Že se dokonalý křeslan na rozlauřenj-sc stjmto světem, a na
odchod kn Kristu těšj.

Že prozatim umíráme, aumor ten gest pro nás gen přechozem
k nesmrtedlnosti. Žiwot wěřuý nám nemůže nastati, lel'bychom se
dřjwe odtud wyhostili. Nenjč nám tu gako na pravém rozchodu,
ale gen gako na přechodu; a prosedše časný věk tento, přistane—
me k břehu wččnosti. Kdožby se nesháněl po tom, co k geho lep
šjmu gest? Kdožby w podobu Kristovu přeginačen, a přeobrazen
býti nezadal? Kdoz nechtěl-by se v oné přeradostné slávě nebe—
ské rychlegi octnauti, gakož i apoštol Pawel w tato slova mluvi:
„Ale naše obcovánj w nebesjch gest: odkudž i Spasitele očeká
váme Pána našeho Jezjše Krista, kterýž promčnj tělo naše poni
žoné, připodobnčnék tělu gasnosti geho.“ (Filip. 4, 20. Zl.) Ta
kovjto že budeme, i Kristus Pán přislíbnge, auf Otce prosj, aby—
chom byli s njm, a radovali se s njm v stáncích nebeských : „Otce,
prý, kteréž gsi mi dal, rhci, kdež gsem gít, aby oni byli se mnau;
aby viděli slávu, kterouž gsi mi dal před nstanowenjm swěta.“
(Jau17, 24.) Buď tedy kdo bud', gsa w nadegi, že se k trůnu Kri
stowu, . k gasnosti řjše nebeské dostane, uesmjlčlkúti a kvjliti, ale
musj při tak pravdivých slochh : slibech Páně, ze svého tam

přestěhování : přesjdleuj plésati. *
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[ onen Henoch, zljbiw se Bohu, byl tak přelwšelt, gakož w pra-nj
knize Pjsma 1307.ij čteme: „l ljbil se Henoeh Bohu, a neukázal se:
nebo wzal ho Bůh.“ (Gen. 5, 22. 24.) ijiti se před obljeegem Bo—
žím, tof znamenalo tehdáž tolik,_gako zaslunžiti, : uákazeiwosti swětu
býti wzatu. Tolikéz i skrze Salumauna uři Duch swatý, že kdož
se ljbj Bohu, pro to samé apčšuegi wytrženi u wyprošteni býwag',
aby při delšjm wezdegsjm Žiwolč od swetu se nenakwasili. „Wy
tržen, prý, gest, aby zlost nezměnila rozumu gebo. ijiln se zagi—
sté Bohu duše gebo: protož pospjšil wywesti ho z prostředku ne
prawosti.“ (Maudr. 4, M. M.) Pročež i w žalmjch (83,1. 2) srde—
enau wěrau Bohu oddaná duše, choátagjc k Pánu, takto (mj : „Gak
gsau milj stanoué tuogi. Hospodine mocnostj; taužj a omdléwá duše
má po sjnjch Hospodinowýeb.“ — Nechť tedy po swé wůli zde
zpátky zustane ten, kohožkoli swet bauj, kohožkuli luznč & Bali
wě swými nástrahami k zemským rozkošem láká. Pončwadž pak
swět křesťana nenáwidi, nač bys ty toho swého nenáwistujka sobě
wšjmal? | proe bys rodše nenásledowal Krista, genž i wykaupil i
miluge tebe? Jan w listu swém 1, 15—17. wolá i nabjzj, abyeholn
se nepřidržowali žádostj tělesných, & nemilowali swčta: „Nentilttgte,
prý, swěta, ani třrb wčcj, kteréž na swetě gsnn. Miluge-liř kdo
swet, nenj lásky Otcowy w něm. Nebo wšem—ko,což gest na swěte,
gest žádost těla, a žádost oej, a pýcha žiwota, kteráž nenj z Otce,
ale gest : žádosti swěta. A swět pomjgj i žádost gebo: ale kdož
řinj wůli Božj, zůstáwá na wěky, gakoži Bůh na wěky zůstáuá.“

Rozmilj brali-j! Magire npřjmnau mysl, a pewnau wjru,i
auplnau sjlu ducha, stůgmež hotowi ku wšeliké wůli Bolj; a od
Iožiwše bázeň smrti, buďme pametliui té nesmrtedluosti, kteráž ua
stane. Ukazugme skutky, eo wjrnu wyznáwáme; nekormufme se nad
smrtj swých miláeků, & kdyz ta řada zauolímj na nás přigde, bel—me
se ochotně a rádi za Pánem, uolagirjm nás.

K témuž zagisté puwždy puwinui byli státi sluhowé Božj; nynj
wšak, když tolikerým wichrem neuražiwých odporů swět obstaupen,
:: giž na zwráeenj gest, k čemu máme, tjm dokonalegi stůgme,
proto že při nastánj tak těžkých, a při ořekáwánj geště těžšjch
sujzelů, za náramný zisk pokládati dlužno, dřjwe-li se ze suěta
wymnteme. Kdyby stará břewna w sedníci twé se powikláwala,
střecha nad tebau se otřásala, a wekem zetlelé i strauchniwelé sta
uenj by giž padalo, medle, zdaliž by gsi z něho uechwátal? Kdyby
w řas plan by strašná & wirhroaá bauře při náramném wlnobitj se
zdwibala, a lodí twé blízkým utonutjm zahrozila, nehleděl by gsi
hřebu rychle dopadnouti? Ayhle, swet se wiklá, rozpadáwá, a
swedkem gest, že i sestárlé wěei gebo na obořenj gsau, i že sám
konec lnél'e. A ty negsi Bohu wděřen, a ztoho radosten, že gsi
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skrze_ řaančglj smrt odtud wywňznul, a znikl těch zvratů, těch
tnpůnj a nnstňwagicich psot? —

Rozmilj bratřjl Měgmez to mzdy na paměti, a uwažugme
bodliwě, že game se swěta odřekli, a že tu gako cizinci a hosté
Žigeme. Oblibugme sobě ten řas, kterým se každému pi'jbytek
gebo wykáže, a kterým kazdý, zosidel swěto zhoštěný a wylrle
ný, do rage i do nowě řjše přenesen bude. Kdolby, gako cizi—
nec, do wlasti swé se nnwríuiti nechwňtal? Kdožby, po moři do
mů poSpjchage, tichého wětru sobě nežádal, aby co neyrychleg'i
padl do náruřj miláčkům swým?—- Nože tedy za wlast swogi kla—
deme rág, a rodiči našimi gsau gi: ode dáwna arciotcowé. ] proč
nepiljme s ehwétánjm, bychom se do wlasli swé dostali, a svých
rodičů pozdrawili? Mnohomnožstwi přátel nás tam očekáwů, tau
žebně hledj po nás četný zástup rodiřů, bratrů a djlek, i těch,
kteřj s bluženostj se gi: potkali, a gen o sposenj naše péči magj.
Gakéř to bude našei gegich plesiuij, kdyz se tam zase shledáme a
ohegmeme? Goku! to rozkoš řjše nebeské, gaký swrchowauý stu
peň neuwadle' blazenosti tam, kde-beze strachu před smrti na wě
ky zin-i game? Tami gest slawný kůr apostolský, tam plesagjcj
zbor prorocký, tam bezřetný zástup mučedlniků, pro swé w bogi nabyté
njtězstwj komnownnýrh. Tam gsau wjtězoslauté panny, které swau
silou a zdrželiuustj wšelikým žádostem tela odolaly; tom gsau osla
weni ti lidé milosrdnj, ganz chudé nasycowali, při swé laskawosti a
kunanj Sprnoedliwých skutků, rozkazy Bolj plnili, a všecko poča—
sné zbozj w poklady nebeské obrátili.

Rozmilj bratřjl Pupilmesi, a ládeyme dostihnauti k nim, hled'
me tudjz býti u nich, mdjz u Krista se octnouti. Kézby Bůh takowé
mjnčnj, a kéžby ten, který budoucím, a horliněgi po něm tauzj
rjmu i štědřegsjm odplatitelem bude, kéžby Kristus Pán při srde
řném a ně:—némaumyslu takovém nás zpozorowal a shledali —
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VI. 0 činěnj dobrého a o almtlžně.
Předběžná zprůwn :: obsah řeč!přjtomně.

Může se nenepodobně twrditi, že, když za papežowáni sw. Lucii
r. 253. Cypriun, na wykaupenj mnoha w Numidicku zagatých kře-řa
nů almužny zbjral, & tmnněgljln, w té wěci prostřednikugjajln bilku
pi'un odesilal, i přitomná řeč ze wzácného péra geho wylla, o nilto dlo
sw. Jeronyma, Augustina, :: g., také sněm v: Efeun držuný zminku činí.
Hned w přístupu snaží se dowoditi, že gest dobročiněni při člověku,
který po křtu do osjdel hříchů se zapletl, gednjm z oněch prostředků,
gimiž ltrareně křestné milosti opět nabytí lze. Pak uwádi staro- i no
wozákonui, k zdjlenj-se s chudými se wztahugjcj texty. Dále poráží
wšvlikau wýmluwu mngitelů vezdegšjho zboži, při něm samém lvrgaks
sobě počjnagicjch. — Whánitéž do těsna bohaté neužilce, : za tan při
činou zvláště žiwými bar—minilnalugo posledni Soudce swčt saudjcjho
wýgew, při němž "estonským způsobem obgowowaná dárnost pristupu
vydobýwá kn požehnaný—m,Otce nebeského, gemuž so kfesřan skrze
blahodčgstwj podobným činí.

_ A.

AlmuZna.gest prostředek k zjskánj ztracené milosti.

Gsaui to weliká & četná dobrodiní božská, bratři rozmilj!
w nichllo se nám i Bůh Otec i Kristus štědře & laskavě ku spáse
pmpůgr-owali, a bez přeslainj se pr0půgčugj. Takt poslal Otec Sy
na, aby k zachowánj a ožiwenj našemu naprawil pád náš. Wzaw
na se Syn len to poselstvi, synem řlowěka-býti wolil, aby nás syny
Božjmi nřinil. [ snjzilř se, aby lid, gjmz prwé () zem bylo dáno,
powzuednul; raněn gest, aby rány naše zhogil; způsob sluhy na se
wzal, aby nám sluhům swobodu wydobyl; nnobrž i nmřjli ráčil, aby
smrtedlnjky nesmrtedlnostj obdařil. Toi hle gsan četné i weliké mi
losti Boha elitownjka našeho.

Awšak mimo to gak wznešmý to dar neylaskawěgšjho řizenj
Božjho, že se opět cesta k spaseni nám otwjrá, a k zachowánj člo
wěka, giž wykaopeného, geštč aoplněgši Způsob se naskytál Nebo
kdyz Pán, při swém na svět přjchodu, staré Adamowy rány zho
gil, a tráweninu starého hada ') neškodnau učinil: tui dal také Plo—
wčku zákon, i welcl mu, che nehřešiti, aby se břešjcjmu něco hor—

') Totiž ďábla, gonž dew. 12, 9. i drakem se nazývá.
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tho nepřihodilo. Tudy byli gsme zatizeni, atakowýln bezauhonného
zitj předpisem ztesneni. Při křehkosti a mdlobe lidské byli bychom
newědEIi, co sobe počjti, kdyby milosliný Bůh opět »“to nebyl wkro—
řil. Oni nám, prostredkem eprawedliwých & milosrdných skutků,
k opatreni spásy našj znowu na cestu ukázal, bychom těch sobe uho
něných nel-estj napotom almuznami shlnditi mohli.

Duch sw. mlnwj w Pjsme Boljm takto: „Almnlna a wjra oči
ěinge od bijchnf' ') (Feb. 4, CH.) Neřistj se wšak než hl'jchovsé,
po křtu spáchanj; ano! ginj před tjm skrze krew Kristowu a sw.
křest se shlazugj. A zase psáno gest: „Geko oheň hofjcj uhašn—
se voda: tak almnzna shlnzuge břjchyč“ (Sir. 3, BB.) Odtud pa—
trno i průwodno, že gako kaupelem wody spasitelné oheň pekelný
se uhašnge: tak také almužnau a dobročinenjm plamen hl-jchů se
dusj a ulntlánň. Gesto pak odpuštěnj hřjchů skrze křest gednan
toliko se docilnge: blahoděgstwj tu stálé a wytrwalé podobu křtu
nese, : prominntj gich u Boha znown wymahů. Sám Kristus o tom
' ewangelium naučení dáwů, gesto, kdyz na učedlnjky geho doti
ráno bylo, že by před gjdlem rukou swých neumýwali, zastával
gich, řka: „Kdo učinil, coz unit!- gest, učinil také i to, mi gest
zevnitř. Ale dáweyte almužnu: a wšecky věci wám čisté budan.“
(Luk. 11, 40. M.) Tot hle nám k nanřenj předkládá, ze spjše
srdce, nezli rnkau., spjše wnitl'kn, nezli zewnitikn umyli a ořistiti
nálezj; že kdo gest očištěn wniti, lení i zewnitl- se očistil, a ze
s oristčnjtn duše i očišfowánj těla se zepořjnů. Dále pak u výkla—
dn swém ito nawrhnge, odkud bychom ořišřowacjho prostředku
bráti měli, a dokládá: že na almužny se wynakládati třeba; Tako—
wéf gest nPenj slitownjka, milosrdenstwj chtegjcjho; a žeř on wyhle—
dáwá spásy tech, gezto drahau cenau wykanpil, ukazugef také, kte—
rak se gim znown očistili lze, pakli se po přigetj křestné milosti
opět znečistili.

Bretřj rozmilj! Toho hlahoděgstwj, gen! z Bozjho slitowánj
při nás se nakazí, necha! zdrnwě nznáwáme; a poněwadz beze wšj
zraněnosti sn'ědomj se tak snadno nenacházjme, nléčngme rány
geho prostředky duchownjmi. Nikdo se za tak Pistého a bezauhon—
ného nepokládey, aby na swan nevinu daufanliwě se spouštěl, a
žádných léků na rány přičillili gakohy nepotřeboval; gelikoz psáno
gest: „Kdož se může chlnbiti: čistě gest srdce m6; aneb kdo se
může chlubiti: vist gsem ode wseho bijchu'l (Přísl. 20, 9.)
A opět Jan we sněm psanj dokládá, řka: „Djme—li,že hřjchu ne

—rn

:) T. g. almužnu, při kagjcnosti a poh-plení iiwota fádně udělená.
(1. Kat. 13, S.) .
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name, sami se swodjme, a prawdy w nás není. Pakli budeme wy—
zna'twati břicby swé, wěrnýf gestPún a epruwedliwý, aby nám od
pustil břjcby naše.“ (1. Jun 1,8) Nikdo tedy beze wšebo břichu
býtiss to neni, a pakli pýchou nebo bláznoustwim páchne, kdo se
za bezhřjšného wydiuwá: ó kterak gest nam potřebné to přichylné
milosrdenstuj Bohu našeho, který! wěda, ze i lid uzdrawený k gi—
znám přicházj, k ošetřenj gicb opět a k zbogenj ueylepšj pro—
středky nařjdill

B.

Welikň cena a potřebnost almužny texty biblickými se „upodstuthnga

Bratři rozmiljl Nikdyř se Bůh netagil, nikdy nepřestáwal skrze
staro— i nnwozíkonnj Pjsmo lid swůg na wšecb mjsteeh ke skutkům
milosrdným nabjzeti,a akdokoli se k naděgi řjše nebeské naukou
Ducha sw. nzpůsobnge, tent k dáwanj rozkaz dosta'twá. Tek Isaia—
Boui přikazuge Bůh & wece: „Woley., co můžeš, a nepřestáwey,
guko trauba powyš hlasu swého, a oznam lidu mému nešlechetno—
sti gegicb, & domu Jakobouu hříchy gegimhf' (Isai. 58, i.) Gizi
pak wypljsnil ge prorok na příkaz Božský pro hříchy gegicb, u
gif. obořil se na ně s hněwiwým neěleobetnostj gegicb wyřjtániln,
i zařekl se, že ani Bohu ani prosbou, ani úpěnjm a postem swým
za neprawosti dost neučiní, uni bněwu gebo, byt by se iw žini &
w pepeli wáleli, neukrotj: & předc posléze doložil, že Boha almu—
žnamž toliko ukogiti lze. „Lňluey, prý, lařnému chléb swůg, &nu
zné pocestné uwed' do domu swého: kdyz uzřiš nahého, přioděg
ho, a bližním swým nepobrzeg. Tehdáz se wyrazi gako gitro swětlo
twé. a zdrawi tWé 3) spjše wzcgde, a předcházeti tě bude spra
“edlnost,a sláwa Hospodinowu shromáždí tě. Tehdy wzýwati hn
deš, &Hospodin wyslyšj tě: wolati budeš, &řekneř: Ay teď gsem
(Isai. 58, 'i'—Q.)

Takt sama řeč Božj k usmíření-se s Hospodinem prostředky
naskyta, & i wýklad gebo ukazuge, co by břjšnjci činiti měli: aby
totiz dobrými skutky na dostut'iuěnj Bohu se wynakládali, & zá—
slubau milosrdnosti od hříchů se ořišfowali. Též u Šalomouna čte-—
me: „Zauři almužnu w srdce chudého, a ona! wyprosj tebe ze
wšebo 7lébo.“ (Sir. 29,15) A opět: „Kdo 7mpawa ucho swe ke
křiku chudého, i on sám wolali bude ku Pánu, a nebude wysly

3) Z nedopzttfeni četl C_vprian n 70ti tlnm., 1. uivbžto překládal: lagunu!
dou, t. g. zdrav/j twé, za; lupau'u a'ov, t. 5. raucba twogo.
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lén.“ (PI-jal. 21., 13.) Kdo sám milosrdný nenj, milosrdenství zs
gisté nedogde, a ten nič-eho). od dobroty Božj newyprosj, kdo ku
prosbě chudého ohlechnul, což také i Duch sw. těmito slowy do—
liřuge a twrdj: „Blahoslavený, kterýž rozumj nad nutným a chu
dým: “ den zlý wyswobodj geg Hospodin.“ (Žalm 40, 2.)

Table schwalowal Daniel onomu, stralným snem ztrápenémn
králi Nabuchodonosoru, k odwrůcenj nastáwagjcjho zlého &kdosa—
ženj pomoci Božj almužnu, gsa pamčtliw oněchno naučenj, & řka:
„Protož, králi, nechal se tobě Ijbj rada má, a hřjchy swé almužnu—
mi wykupug, & nepravosti své milosrdenstwim k chudým; snad od
pustj Bůh hřichům “tým.“ (Dan. 4, 24.) Ze wšuk ho král neu
poslechl, zakusilř protiwenstwj, a těch uewražných předznamenj
snů swých; čehož by se snadno byl uwarowal, kdyby byl hřjchy
swé almužnau vykupoval. Podobně dáwá i angel Rafael o Etědrém
u ochotném almužny dávání swřdectwj takto: „Dobrá gest modlit—
ba s postem a s almužnau: nebo almužna od smrti wysWobozu'ge,
a ona! gest, gesto čistj hřjchyf“ ('l'ob. 12, 24.) Toi hle osvěd
řuge, že bez almužny nehrubč čehos modlitbou lze docjliti, a že
pouhou prosbou k žádnému dobru se nepřichází, nenj—Ii blahoděg—
stwjm & ulmužnau prowňzenn. Za obgewenjm, wyswetlením a do
swědřenjm toho angels potkáwagj se tedy naše modlitby skrz
almužnu s dobrým aučinkem. Skrz almužnu wykupuge se žiwot
z nebezpečenstwj, skrz almužnu wyswohozuge se dole odsmrti.

Awšak kladuuce tuto ona slowa angels Rafaele, negsme na
tom, br. rozmilj, abychom gich giným prawdy swědectwjm ne0pod—
statnili. Skutkowé upostolstj wypruwugj přiběh, z něhož patrně wy—
swjtá, že almužua negen ode druhé, ale i od prwnj smrti wyswo—
boznge. Ona Tnbitha, cele se oddawsj na prokazowánj dobrých
skutkůw a almužen, roznemohla se & umřela. K mrtwole gegj po
wolaný Petr newáhal dle swé apoštolské wljdnosti přigjti. [ wtom
obstaupily geg wdowy s očima slzawýma ůpegjce, a pláště, roucha,
i cožkoli gim, dokudž s nimi byla, Tabithou poskytnuto gest, gemu
okazugjce, a ne slow swogjich, nobrž dobré, od nj činěné skutky
ns prosbu za ni kladnuce. Wěda Petr, že takowůto prosba snadno
bude wyslyšenn, a že sám \! těch wdowách přiodeuý Kristus gim,
gnkožto prositelkynjm soé pomoci neodepře: poklekl na kolena, :
modlil se. Když pak, co wěrný zástupce wdow a chudých, ůpčnj a
wzdychánj gegich před Pána přednesl, obrátiw se ktčlu mrtwému,
giž nmytému a na prkně ležjcjmu, zwolal takto: „Tabitho, wstaň
oe gménu Ježjše Krista.“ [ nebyl't' Petr oslysán, ale tndjž spomohl
Ježjš, kterýžto, začkoli we gménu gebo prošeno bude, dáti při
sljbil. Tak gest tedy s bezžiwotjm odloženo, duch w mrtvolu se na
wríttil, n ku podiwn i sužasnutjm wšech přjtomuých to wzkřjšeni

ol*
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Tabitby k žiwolu wezdegšjmu opět nastalo. Takowuui tnoc měly
zásluhy milosrdenstwj &dobrociuěnjl Ta, gcnž na wyžiweuj nuzných
wdow štědře důttala, skrze tytéž sdowy :; na prosbu gegich zase
ožinnauti zasluhowala.

Pročež i ten žiwola našeho ředitel, . spasení wčřného mistr—
Pítn ten, který swůg weřjcj lid k žiuotu nawrátil, tt geg giž ob—
žiwený na wěřnost opatřil -— pii swýeh napomjtu'tnjch & předpisech
nic tak často v: ewnngelium na srdce neklade, gako to, abychme
almužny štědře dítwuti neustůwali, na zbezj časném srdci swýtni
nclpěli, alebrž pokladů w nebi skládali sobe hleděli. „Prodštweyte,
prý, řjmž wládnete, a důweyte almužnuf“ (Luk. 12, 33.) A opět:
„Neskládeyte sobě pokladů na zemi, kdežto rez n mol kozj, &zlo-o
dě,-gi wykopáwagj a kradou. Ale skládeyte sobě poklady v: nebi,
kdežto atti rez ani mol nekazj, & kdežto zloděgi uewykopáwagj,
ttni kradatt.“ (Mat. 6, 20. násl.) „Nebo kde gest poklad twůg,
mi bude i srdce mě.“ (Mat. 6, 21.)

Když pak měl úmysl, zákon wyplttiušimu cestu kwyššj do
konalosti ukázali, prawil takto: „Chceš-li dokonalým býti, gdiž, a
prodey co máš, a rozdey chudým, & budeš mjti poklad w nebi, tt
pegd', následug mne.“ (Mat. 19, 21.) A na piue'm mjstě dj. žeby
maudrý kupec nebeské milosti, a prowozosatel obchodu w blahu
věřném, cimz koli wládne, ztoho se wydati, &za weškerau moho—
witost swau tu perlu drahou, t. g. žiwot wěřttý, tu cenu krwe Kri
stowy, sobě zgednati měl. .,Podohno, prý, gest královstwi nebeské
řlowěkn kupci, bledagjcjutu dobrých perel. A naleznu gedttu, welmi
druhou perlu, odiel, a prodal wšecko, což měl, a koupil gif“ (Mat.
13, 415. sq.) 'li tal-é, kdož ošetřovánjm &krměnjm chudých se obj—
ragj, slowau synowé Abrahamovi. Nebo gnk mjle se Zachens pro
hlásil, řka: „Ay polowici statku swého dítwáttt chudým, & okla
mal-li gsem w čem Lobo, uawmcugi řtuernítsob“ — doložiltč .lo—
žjš, řka: „Dnes sposenj stalo se domu tomuto: proto, že i on
gest syn Abrahamům“ (Luk. 19,8.9.) Nebo utt'ěl'il-li Abraham Bo
hu, it to-li ;:emn pořteno k Sprnwedluosti (l. Mogž. '15, G.): tedy i
ten se Bohu důwěřuge, kdo dle rozkazu Božjho almužnu dáwít.
Též kdo mít prawau w Boba njru, lení má i bázeň Božj: & mít-li
bázeň Božj, tui při každém ulitowáuj chudých i na Boha myslj.

! gestií takowým dobrot-initplem proto, že wjru mít, u pozná—
vá býti prawduu, cožkoli Bůh prewil, a že Pjsmo sw. lhnli tte
může, dotýkat.-(jeo tom. že neužiteřnj stromottč, |. lidé skanpi, bu
dan wyínti, & na oheň uwrženi: milosrdnj ale k říši poooláni. A
;:eště .::-indenazýwů pjsmo ty kouatele dobrých & milosrdných skutků
sluhami wěrnými, ty pak, co gsau dobrořinů tt milosrdttosti prázdni,
gutenuge ncttěrnýtui, když takto dj; „Gestliže w tnamouě nepra
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wd wěrnj gste nebyli.-, toho, co! prawébo gest, kdo nám svěří?
A gestliZe w cizjm wčrnj gate nebyli, což vašeho gest, kdo nám
dal?“ (Luk. 16, 11. 12.)

O.

Porňiegj se wýmluwy muglteld wezdegjšbo zbozj.

Ale snad se chanljš a se oháněl, ie bys při bogném dobro
řiněnj ztoho, r_ímžkoli wládneš, snadno se wydnl, a tak altrze ště
drogšj rozdáwánj swých statků sám na mizinn přišel? — ó, odtud
nonj se tobě ro etrnchowati. Budiž ubezpečen, ze gměnj tvého ní
ltdy neubude. Nenjř to holi ptjpowčd mego, ale gistota od Pjsem
sw., iod Bohu alibitele daná.

Duch aw. luluwj altrze Šalomauna, iba: „Kdo dimi chudě
tnu, nebudu-č nuzeti: ale kdo nedbá na prosjcjho, trpčti bude nedo—
statek.“ (Pí-jsi. 28, 27.) Tudy ukazuge, že lidé dobrořilliwj a mi—
losrdni nnzeti nemohau , slmpcům wink a nemilosrdným že léta
nnzná nastnnan. Rownčl i apoštol Pawel, milostj Páně nadcbnnt
gsa, pracuj taltto: „Ten, který! dáwá ejme rozsiwagicjmu: i vám
cble'b k gedeuj dá., a rozmnozj silně waie, a přiepoji aurody epra—
wedluosti naši: abyste we wšem zbohaceni byli.“ (Iljin. 9,10.1.1.)
A opět: „Služba toho dobrodinj netoliko doplňuge to, což se ne—
dostáwá svatým, ale také rozhogiiuge se skrze mnohá djkůrinenj
n Pána.“ ('l.. Kor. 9, 1.2.) Totiž modlitba chudých, njžto oni al
mužny a dobročiny odplacugj, napomáhá djků vzdání-nj Bohu při
nás, a p" účinliwé odměně božské rozmnozuge ee důchod llobře
řinjcjho. Zag—istéemeyšlenj ta Iidj skaupých Pán gil napřed zna
ge, i zrádcům i newěreům odpjrage, gekolto předwědauci chce to
lllll w ewangeliuln, a di takto: „Neperugtez tedy řjltagjce: Co bu
deme gjsti, anebo co budeme pjti, anebo řjm se budeme odjwati'!
Nebo toho wšeho pohané hledagi. Wjř zagisté Otec wáš, že toho
wšeho potřebugete. Hledeyte neyprw králowstnj Božjho a sprawedl—
nosti nebo, a toto wše bude tvém přidám.“- (Mat. 6, 31—351) Těm te—
dy, kdež králowotwj Božjho a aprawedlnost't gebo hledagl, dle slow
Páně wšeho se dostane; gelikoz on i to dokládá, že w'den soudný
ty, kdo: gsau koli w cjrkwi geho chudým dobře činili, do své l'jie
|nr|gme.

Ty se však bogjd, aby snad štědřegšim tvu'tři twé k chudi—
mu obracowštnim tnobowitost twoge se nenytratila? — Což, 6 bj
dnjře, nepomeyšljš, že gua ůzkoetliw, aby zbolj twd k wytmcenj
nepřišlo, som ke ztrátě opusy a liwota přicbizjl? Či uegsi pamčtliw,
že při té starosti o neztenřenj—sestatků twých, gakolto milownjk

*
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ne tak duše své, gnko mamony, sám se ztent'ugeš, a při té auz—
kosti, aby gsi swoge gměnj pro sebe neztratil, sám při něm ztrátu
(duse) béřeě? — Pročež i přjhodně wolář apoštol, a dj: „Nic game
nepřinesli na tento svět: bez pochyby že také nic odnesli nemůžeme.
Ale magjre pokrm, a tim bychom se odjwali, měgmež na tom do
sti. Nebo ti, kteřjž chtěgj zbohatnanti, upndagi w pokušenj a v osidlo
d'ablowo, a v žádosti mnohé nenžiteěné a škodlivé, kteréž pohřižn
gj lidi v zahynntj a zatracenj. Kořen zagisté wšeho zlého gest žá
dost, gjž někteřj puzení gsance, poblaudili od wjry, a uvedli se
w bolesti mnohé.“ (l. Tim. 6, 7—1.0.)

Ty se bogjě, abys, při swém k chudým se nětědřovánj, snad
sám k posledn s nouzi se nepotkal? — Než, medle, kdy pak na
lezal se který spravedlivý při nedostatku potřebné výživy? Wždyř
psáno gest: „Nebude snžovati Hospodin hladem duše spravedliwé
ho.“ (Přjsl. 1.0, 3.) Eliáše krmili na paul—tikrkavci. A onomu w gá
mě zavřenémn, a v lanpež Iwům danému Danielovi Bůh se o oběd
postaral. A ty se trudjš, že při tvých almužnarh a zásluhách o
Boha, potřebné výživy se tobě nedostane? Sám Pán oswědčuge,
k zahanbenj pochybovatelů a malowěrců, ve swém evangelium, a
prawj takto: „Hleďte na ptactvo nebeské, že! nesegj, ani žnau,
nni shromažďugj do stodol, a Otec váš nebeský krmj ge. ! zdaliž
vy dražšj negste nežli oni?“ (Mat. 6, 26.)

Bůh tedy gest žiwitel ptactva, i krmitel vrabřat každodenní;
a gestliže těm, ku poznánj gebo zcela negemným živorichům po
krmu i nápoge se nenedostává.: tyby gsi se domnjval, že kře
siann, že slnhowi, že skutků milosrdných činiteli. že miláčkovi ge
ho v gakémsi nedostatku žjti a věžeti připadne? Anebo nenakrmj
Kristus toho, od něhož sám krmen bývá? Ci odepře vezdegůjch
potřeb tomu, koho nebeským a božským statkem obmyslil? lod
kadž pocházj newěra tato? Odkad to neblahé a bezbožné smeyělenj'!
Což řiniti gest snewěrcem takowým w domě vjry ? Cemuž gmenuge—
me a nazýváme křesřanem toho, kdož ovšem Kristu nevěřj?——-Ty bys
měl Spíše Fariseem slauli. Nebo když Pán v evangelium o almužně
mluwil, a věrněi spasitelně při ndělovánj g_iopatrnost kázal, kte—
rak sobě totiž z mamony přátely způsobili máme, an by nás do wě
čných stanů přigali: dokládat tu Pjsmo, a dj: „Slyšeli pak toto l'a
riseové, kteřjž lakomj byli, a posmjwali se gemu.“ (Luk. 16, CM.)
A i tuto dobu nnlezagj se v cjrkvi lidé, kteřj zacpávagjce uši
své, a sami o zrak srdce se připrawugjce, těch paprsků ducho
vnj a apasné nauky snésti nemohau; gjmžto nenj, proč bychom se
divili, když služebnjkem hlásagjcjm pohrdagj, anoř i Pánem sa—
mým gsau pohrdli. [ čemuž při té nemotornosti, a při tom bláznov
stwn srdce swébo sám sobě tleskáě, gakoby tě ta budaucně potí-e
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buá výživa,' | to o ni starost, vtom twdm neěiněni dobra omlau
valo? Proě ukrývá! se pod stjnem & přjkrovem Bnlebné výmlu
vy? Lépet gest s pravdau ven gjti, a proto, ze znatelů věci okla
tnati nemůže!, i ty své tagnosti a skrytosti srdce odhaliti. Ueruá i
ůskorná skrblost zmocnila se mysli tvé; tn hluboko wkořenělá Ia
komost masové srdce twé, po vymizení z něho'světla pravdy, za—
slonila i Zaslepila. Tys vězněm mamony, a otrokem peněz svých;
tys řetězy a panty lakoty soví-jn; tys opět v okovách, ačkoli gi!
Kristus tebe : nich vyprostil. Ty uschraňugeě zlato, anoř nechráněné
tebe neuschroňuge. Ty nahrnugeě zbožj, gehožto tjžj spotiskán Ie—
žjě. 1 což na slova Páně nepamatugel, gimiz onoho, nad svým bo—
hatstwjm plesogjcjho, a při tom honosně i bláznowsky sobě wednu
ejho bohatce odbyl, íkaz „Blázne, této noci požádugi duše má od
tebe, a to, 0075 připrawil, ěj bude?“ (Luk. 12, 20.) Čemu! zn—
hrabngeě se tak sám do zboži svého? Čemuž, sám sobě na po—
mstu, den co den mammonjě? Zdali nechudneě před Bohem, a to
tjm che, ějm znamenitěgi při té swé zámoznosti pro svět vyni
kůl? — rozděl se o ten poklad svůg s Bohem, Pánem svým;
rozděl se o svou anrodu s Kristem; zůt'ostňng ho svých pozem—
ských statků, aby i on někdy zúčastnil tebe dědictvj nebeského.
W tom sám sebe iáliě &svozugeě, kdož se koli v životě tomto za
boháěe pokládáě.

Poslyě, medle, kterak w apokalypsj mluwj Pán, a gakými spra
vedlivými slovy se na takové lidi osupuge, tka: „Praujš, boha
tý gsem, a zbohatl gsem, a žádného nepotřebugi; a neví!, že gsi
ty bjdný, a mizerný i chudý, i slepý, inahý. Radjm tobě, aby sobě
koupil ode mne zlata ohněm zprubowaného, aby bohatým uěiněn
byl, a obleěen v raneho bjlé, a nenkazowala se hanba nnhoty tvé;
n masti, genž Kollyrium ') slove, pomoz oěj svých, aby viděl.“z
(dew.3,17.18.) Při swé tedy zámožnostia bohatosti kup sobě
od Krista zlata ohněm zprubowaného, abys při té almužně a tom oěi
ětovacjm dobroěiněnj, a trusků v popel obrácenj, sám co ryzj zlato
vynikal. Kup sobě roucho bjlé, abys, podlé Adama při prwegěj své
nahotě gsa nesliěným a ěkaredým učiněn, v bjlé roucho Kristovo
ohleěen byl. — Ty pak, w cjrkvi Kristově zámožná a bohatá ma
trono, pomoz orj svých, ne Iiěidlem ďábelským, ale mnstj Kristo—
wau, abys k vidění Boha se dostala, ted' giž dobroěiněnjm a ělev
rhetnostj geg k sobě nakloňugjc. Avšak dokudž taková gsi, al
mužnu w cjrkvi udělovati ani tobě možná nenj. gelikož ta oěadlá,
a od dýmu co uhel ořernělá ořiska twoge chudého newidj.

*) Gakohy řekl: Smžng se užíti ktomu užitečných prostředků, aby:
opatrnosti a moudrosti nabyl.
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Ty z.lmolniee a bobačko, gakkoli pokladnice ani si newšj
mít!, gakkoli do křesťanského shromáždčnj bez oféry přichzizjš., &
oběti od chudého přinešeně se zúřastňogeš: ty se předee dolneylljň,
že bys tagemstwjm oběti Páně hodně přítomna byla 5)? Ayble, ona
wdowa ewangelicků, tai při svých auzkosteeh a swjzeljeh dobro
činnou se prokázala, a ty gediné dwa Barty, co gj zbyly, do po
kladnice uwrhlo. Pán to byl, kterýž tn wče Zpozorowal, & tn \vdo—
wu nzřel; & když ne dle welikosti, nobrž dle rozpoloženj srdce,
:: nehoz dor gegj pocházel, geg i ocenil, ' tato slowa zwolal:
„W pravdě prawjm mím.. ze wdowa tato chudá che uwrhla,
nezli wlickni za dar Bohu. Nebo wšiekni tito ztoho, což gim zbý
walo, dali dary Bohu: tato pak z toho, čehož se gi nedostáwalo,
wšeekn žiwnost swan, kterouž měla, uvrhla“ (Luk. 2l, B.)

0 welebluhá to a pleslawná zena tato, která giz přede dnem
snndným od Soudce pochwítlena býti zasluhowalal Nechť se zasty
dj lmhs'tf-owé pro skrblost a newěrné hospodařenj euél Wdowa,
osoba to chudiřká, na skutky bohatau se nalezá; a gešto které sie
koli přjSpěwky na sirotky a wdowy se obraceei, ta, coby sama do—
stati měla, ráda přispjwů; toi hle k wýstraze, kteraků pomsta na
stňwň nelaskawému boháči, anoi nni lidé chudj, dle onoho přjkla—
do, : dobrodinných důuek wygmnti negsau.

Při tom se nám to nanřenj dáwá, že takowýchto darů Bohu
samému se poskytuge, a ze kterýkoli takowý dárce Pána sobě na
kloňuge. Kristus tyto dary Božjmi gmenoge, a prnwj, že ona \vdo—
wa Bohu na obět dna Barty uwrhla, aby tady zřegměgi se spatřo—
walo, že ,.kdo se smilouáwá nad chudým, Bohu na aurok půgřn—
ge.“ (Přjsl. 1.9, 17.)

A z toho záwazkn, by dobré a sprawedliwé skutky řinil, br.
rozmilj! nemůže se nikdo platně vytáhnanti pod tan zástěran, že
by dětj ewýeh zaopatriti měl. Wždyi při té almužně duchowni kn
Kristu samému zřetel míti slnňj, kterýžto se Iaskawým přigjmatelem
té samé býti wyznnl; ani nemagj puk Spolusluhowé sami dčtj suých
Paul“ předkládati, gakoz on sám o tom podotýká & di: „Kdo mi
Iuge otce neli matku “jc-e nežli mne, nenji mne hodem“ ('Vlat.
10, 37.) Rowně tak gest, pro naše zesjleni-se u wjře & w lásce
Božj, psáno: (Dt-ut. 33, 9.) .,Kterýz řekl otci swému. aneb matre
swé: Neznám tě: & synů twých neznali gsau: ti ostřjhali přiká—

5) “$""“ “" se "1 nachytá: „Dominicnmcela-brne“ znamená tolik, co
„sluwiti Společně awatá tagemstwj.“ Gindy slowem: „Dominic-.mn“
mini se to misto, kde se křesřané sltromažďugj. Cl'r Glosa. lat.
Du-Cange, sub voce: Dominiultn.
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zanj tsýrb, a ůmlnwn twau zaebowali.“ Milugeme—liBoba : celého
srdce, nemagji od nás ani rodinné, ani djtky Bohu napřed klade
ni býti. To oswedřuge i sw. Jan v listu sněm, ze lásky nemagj
ti, kdož k chudým se nenakloňugj. „Kdaby, prý, měl statek tohoto
swěta, a widělby bratra swébo, an nauzi trpj, a zawřelby srdce své
před njm: kterak láska Božj zůstává v něm? (1. Jan 3, 1.7.)

Gestli tedy almužna 11Doba hogné auroky nese, a daná-li se
to Kristu samému, co se geduomu : neymenšjeb poskytuge: tu na
ni proč ony časné & lidské wěci wčcem nebeským a božským
předstawowati.

Toho mame dřewučgšj přjklad na oné wdosč, které při we
likém sucha a hladu nic nepozůstalo, leč maliřko mauky a olege. [
bylo! na tom, aby udělala podpopelný chléb sobě i dětem awým,
a snědauce ten, aby hladem zemřjti se odhodlali. W tom se tn uká
zal Elias, prose, aby mu prwuj kansek z toho přinesla, ostatuj
pak s dětmi awými donedla; Wdowa ta při svém neywetšjm hladu
a nedostatku nerozpaeila se, dl'jwe obstarali Eliáše, nežli děti swé,
ae matkou vlastni byla. Taktě vykonán před oblieegem Bozjm
skutek ten neypřigemněgšj. Ze srdce ráda poskytla wdowa to, zač
byl prorok prosil. To swé maličko podá-ů celkem, ne pak žeby
: gakébos nadbytku troškau tobo příchozjhoodbyla. Krmj geg- dl'j- e,
nel hladowé děti suti, a při tak hrozné lařnosti a nanzi nepama—
tuge dřjwe na sebe, než na skutek milosrdenstsj, aby, při tom ne
povšimnutj sebe dle tela, žisot dle Ducha spasnan almužnau se
zaváhal a zaebowal. Tedy Eliášem byl předznamenáu Kristus; a pro
rok, mage ukázati, že Pán za skutky milosrdné každému odplatj,
doložili slowa tato: „Taf prawj Haapodin: Neubudeř mouky » ná
době, aniž olege w labwici té ubude, až do toho dne, kdyžtu dá
Hospodin déšf na Zemi.“ (3. Král. '17, 14.)

Gak byl Bůh sljbil, nalezula se ona wdowa w bognosti, ba
W nadbytku, co do učej těch takových, () nčžto se prné byla zdě—
lila; a gelikož zásluha dobrořinenj & milosrdenstwj gegjbo denně
zrůstala, zůstáwaly i ty nádoby naplněné maukau a olegem. Co da—
la matka Eliúůowi, nebyloř wzjti potravu dětem wlastnjm, nobrz
poslauženj detem k lepšjmn při tom, w čemž se koli tam tomu zbo-—
žně a dobročinné propůgeila. Onai, při tebdegšjm nedostatku po—
zuánj Krista a gebo zákonů, nebyla skrze smrt ukřižowaného wy—
kaupena, a tudy neměla za krew gebo pokrmem a nápogem splň—
eeti dlub swůg. ó gak atnuge ta sěc w eirlmi hl'jcb toho, kdo?!
sebe a ditky swé weyš, nezli Krista, klade, kdo pokladů swýcb spo—
ij, a o swé bohatsle s potřebnými a nuznými se nezdilj!

Me řekne někdo: „Gest w domě eo Ziwiti, a při welikěm stádu
dětj zabaguge se mi průchod k štědrosti a k prokazowánj lásky “ ——.
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Než práwě proto, že gsi otcem mnoha djtek, měl by gsi býti do
brodinněgšjm. Dlužno! tobe, za wětšj počet se modliti, u wčtšjm
počtu od hřjchu ge vykupownti, n che ewědomj ořistitelem býti, &
che dnšj ochraňowati. Na djtek, počtem hogněgšjch, ošetřenj a wyži—
wenj tl'eba wetšjho nákladu, a to giž dle tela gegich. Následownei
dle ducha a nebeského žitj neginak, než poměrau dětj četuěg
šich, to w lásce se udělowánj do wětšjch útrat gjti musj.

Tak i .lob drobně obetj za děti swé obětoval, a Hospodina to
Iik zápalů přinášjwal, co djtek w dom'ě bylo. Auf pak den co den
před ohli-\egem Páně hřjchu nechybělo: býwalyř také obeti, gimižby
se hl-jchowé očišiowali, každodennj. O tom psáno gest w Pjsme tak
to: „Job, muž upřjmý a spravedliwý, měl sedm synů, a tři dcery.
A poswěcowal gich, a obětowal oběti zápalné za gednoho každého,
a za hřjchy gegich telce gednobo.“ (.lob. i.) -- Tedy musjš i ty,
gsi-li oprawdiwým djtek swýcb milownjkem, magi-Ii ony twé ot
cowské lásky auplne požjwati: tjm ujce se nětědřowati, abys spra
wedliwým & šlechetným gednánjm djtky swé Bohu poraucel. Ne—
necháwey to vzhledem gich při dořasném a nestateřném otcow
stwj, nobrž opati- ge ginšjm, na věky zústáwagjcjm Otcem, Otcem
synů dnchownjch. U tohoto mjweyž to zboži, gež eným dědicům
chowáě na skladu. Toho gim nstanow za pOruřnjka a zástupce;
ten budiž zastawatelem gich se swuu božskou mocj proti wšem
ůkorům swěta.

Na statky Bohu swěřené ani stát (obec) nenapadá, ani liskus
gicb nenynucuge, ani kl-iudji- a soudce gicb nerozprodáwá. Podjl,
pod Božj ochranan djtkauu uložený, má wšecku gistotu ewau. |ge—
stií to w skutku tolik, co miláčky swé Opatl-iti, a budaucjm de—
dicům prawe otcowsky posloužili. Pjsmo sw. dotýká o tom, když
dj: „Mlad gsem byl, a sstaral gsem se: a newidel gsem sprawe
dliwého opuštěného, ani semeno gebo hledali chleba. Celý den sli-—
towáwá se, a půgřuge', a ejmě gebo w požehnánj bude.“ (Žalm
36, 25. 26.) A opět: „Sprawedliwý, kterýž chodj w sprostnosti swé,
blaboslawené zůstauj po sobe syny.“ (Přjsl. 20, 7.)

Z prawdy tedy wystupugeš, a k djtkám neotcowsky a zrádné se
chowňš, gestliže to ginak, než wěrnč, s djtkami swými mjnjš, &
k budoucímu gich zaOpat'i-enj náhožnč a laskawě skrz almužnu ne—
přiSpjwáň. Pakli péče twoge che knastřádánj pažemských, nežli
nebeských zbožj zaměřnge, & odporanřjš-li swe' djtky ďáblu spjše,
než Kristu: 6 tedy dwogjm Způsobem hřešjň, a dwakráte přestu
pnjkem zákona se rinjš: gednau, ani djtkám swým Boha Otce za
Spomocnjka nepřidáwáš, a pak, že se zbožj pořasné che nežli
Krista nawiděti uřjš.

Nu tedy bud' radšj takowým otcem, gakým byl Tobiáš wdomu



ewěm. Dňwey dětem svým tak uzitetnó a spasitelně naučení, gakd
on synu swému dáwal, i schwalug gim to, co i on synu sněmu
těmito slowy schwálilz „A nyní, synu, přikazugi tobě: sluz Pánu
w prawdě, a řiti pi-ed njm, co se Ijbj gemu, a synům swým při—
kaz, aby činili sprawedlnosti a almužny, aby pamatowali na Boha,
a dobrořeěiligemu po wěecken řas.“ (Tob.14,10.1'l.) A Opět:
„Po wšecky dny ziuota swého, synu neymilegěj, měg w paměti Bo
ha, a nepomjgeg rozkazu gebo. ih sprawedlnost po wšecky dny
žiwota swého, a nechoď po cestách neprawosti: nebo když w praw
dě to uěinjš, bude se mjti zřenj k skutkům twým. Ze statku swého
dáwey almužnu, a neodwracug twál'e ské od žádného chudého:
nebo tak bude, že i od tebe nebude odwrácena taář Páně. Kte
rak bude! moci, tak dáwey almužnu. Budeš-li mjti hogný statek,
dawey z něho mnoho: gestlize múlo míti bude!, také i z mála rad
udělug; a nebog se dáwage almužnu. Odplatu zagisté dobrau skla
dáš sobě ke dni potřeby. Nebo almužnu od smrti wyswobozuge, a
nedopustj duši gjti do temnostj. Dnufáni weliké gest almulna před
neywyššjtn Bohem wšechučm, kteřj gi dáwagjf“ (Tob. 4, 7—12.)

Žiwé wyobrazenj newděčnosti ku Kristu, Soudci světa, a výstraha
před obmeěkáwňnjm skutků milosrdných.

Bratři rozmilj! Kterak“ to blahoděgstwj, gešto Boba, gakožlo
přiswědřugjclbo diwatele k sobě mihi! Při pohanech byltě to wzne
šený wvgew ětědré dárnosti, gestli se tu prokonsulstno neb cjsař
stwo doiwalo. A pakliže se činitelé almulen wětšjch ůtrat a nakIa—f
dů odnažugj pro zalibeuj se welmožům: řjm vejce stkwělosti a
slatwy dochazj ona křesťanská rozdáwka, genž má mezi diwateli
svými Boha i Krista? -—-Čjm do wětšjch ůtrat a hogněgějch wý—
dawků dlužno se pauštěti tam, kde wšeliká mocnost nebeská, a
něickni angelé se shromazd'ugj; kde ětědrodárci nenj činiti o ně
gaký wůz čtwerospřežný, ani o kousulstwj, ale o zisk Ziwotn wě—
ěného, a kde se nenalezá baženj po marné přízni lidské, nobrž za
odměnu wěřnau to králowstwj nebeské se dostání?

Awšak, aby se zahanbili, kdož koli ro negapni, skrblj, a z la
komé žádosti peněz nezpůsobilj 5580, k lepšjmu swému konali spra
wedlnost, i aby nerednost a mrzkost swau w útrobě srdcj swých
pocjtili: předstawte sobě, an d"abel s holomky swými, to gest, s li—
de zawrženým a zatraceným, w tom se tu wyskytune, u u přitom-'
nosti saudce Krista lidu křesťanskému sné holou-ky naproti klade, ,
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i gemu ůkory cini, řka: Pro tyto, ge). po boku mém widiš, gf:
ani poličkowáu, ani bičowáu, ani ukřilouán nebyl, ani gaem krcw
swau necedil, ani, gako by můg zwlúštnj rod, gakausi c-enau kr
wawého utrpeuj ge newykaupil: a také gim ani kralowstwj nebe—
ského nepřipowjdám, ani za odměnu nesmrtedlnosti ani radosti rag—
ské nedňwam. A hle, kterak m'tramné wy'dawky, kterak nesmjrné
výlohy, kterak drahá a strastně wydobytá gsau to zbolj, u nichž
laskawě mi se propůgřugjl Buď co buď, wše zastawugj a prodá
wagj, aby ětědrostj swau se proslawili. A gestliZe wěc swnu čest
ně newywedli, kterak hanau umjtáui, s pobwjzdánjm wypuzeni, a
od zuřivé chatry lidu někdy až ukamenowaui býwag'l — Nuž tedy,
ty Kriste, pod zákonem twy'm ukaž takowéto rozdowaře, ukaž ty,
kteřj za zbozj pozemské dogdau nebeského; ukaž mi takowé bo
haře, takové w hoguosti, ba w nadbytku zigicj slulebnjky. Medlc,
mohou.-Ii se tobě, geštos hlawau cirkwe gegicb, sdůkazom tak0wé
štědrosti wytasiti? Zdaliz i twůg lid swé statky do zůstawy dal aneb
rozprodal, anobrz to Iepšj zbožj a ty poklady nebeské za ně sobě
pořjdil? Při rozdáwanj pauze časných a padaucjch statků mých
uepiicbňzj nikdo ani ku pokrmu noděwu, ani k potčše a k obt'er
stwenj; “Gecko tn hyne, buďto z náramně šjlenosti rozdawače, bud'
to zhrozné slepoty samého diwaře. Wšecko se tu rozplzuge a mizj
\! bláznowských rozkošech.

Ty však (6 Kriste !) w chudých swých sám krmen a odjnán
býwáš,i žiuot wččný těm swým rozdawatelům příslibugeš; a před—
re, při těch zámluuách mzdy božské a odplaty nebeské, činěnýrh
wšem, kdož twogi gsaa, tito w pořtu swém my'm zatracencům sotwa
se. wrownag). —

Co pak na to odpowjme, br. rozmilj? Kterak wywětime těch
prožlukly'ch neslitownjků, těch “ čjré noci taipagjcjch a bludem po
gatýcb bohém? Kterak se Wymluwjlne my, gešto, n přirowna'iuj k bo
Iomstwa d'ňblown, počtem patrně menšj gsme? Gak se wyměřjme
z toho, že gsme se Kristu za drahé utrpenj a za krew gebo ani
w male neodmčnili?

Out gest zákonodárce náš, a nauřilel wšeho, eožkoli, gako sla
howé gebo. činiti máme. Onř sljbil slitowujkům odplatu, a zahrozil
pomstau neslitownjkům, i swůg koneřný nález wyuesl, a kterak nás
sauditi bude, předpowěděl. lkteraké omluwy nalezne pro sebe ne
wšjmatel toho, a skrbljk kterak obstogj?— Dog-isla, gesto to ne
plnj sluha, což. mu přikázání), přikrořjř Pán k wykominj toho, 1“ij
pohrozuge, an't' wece: „Když přigde Syn člowěka we welebnosti swé,
a wšickni angelé s njm, tedy se posadi na trůnu welebnosti swé.
A shromážděni budau před něg wšickni národowé. lrozdělj ge na
různo, gako pastýř odděluge owce od kotlů. A postauj owce ua
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prawici swé, kozly pak na lewici. Tehdy dj krítl těm, kteřjž na
prawici gebo budou: Pogd'te požehnanj Otce mého, vládnete kra
lowstwjm, nám připraweným od nstanowenj swěta. Nebo gsem laě
nel, a dali gste mi gjsti: žjznil gsem, a dali gstc mi pjti: hostem
gsem byl, a přigali gste mne: nah gsem byl, a přioděli gate mne:
nemocen gsem byl, a uawštjwili gste mne: w žaláři gsem byl, a při—
šli gste ke mně. Tehdy odpovědi gemu Sprawedliwj, řkauce: Pane,
kdy gsme tě widěli lněného, a krmili gsme tebe? žjzuiwého, a dá—
walii gsme nápog? Kdy pak gsme tě widěli bostě, a přigali gsme
tebe? Aneb kdy gsme tě widěli nemocného, aneb w žaláři, a při
cbazeli gsme k tobě? A odpowjdage kral, dj gim: Amen prawjm
wam, pokudž gste činili gcdnomn z bratřj těchto mých neymenějcb,
mně gste učinili. Potom dj i těm, kter-jz na levici budou: Odegděte
ode mne zlořeěenj do ohně wěřného, kterýž gest připrawen ďáblu &
augelům gebo. Nebo gsem Iaěuěl, a nedali gste mi gjsti; žjznil 55cm,
a nedali gste mi pití: hostem gsem byl, a nepiigali gstc mne: nah, a
neodjwali gste mne: nemocen a w žaláři, a nenawětjwili gste mne. Teh—
dy odpowědj gemu i oni řkauce: Pane, kdy gsme tě widěli lařného,
neb žjzniwého, aneb hoste, nebo nahého, neb nemocného, aneb
w žaláři, a neposlaužili gsme tobě? Tehdy odpowj gim, řka: Amen
prawjm wňm: Pokndž gste neřinili gednomu zncymenšjch těchto,
aniž gste mně činili. [ půgdan tito do trůpenj wěenébo: ale sprawc
dliwj do žiaoto wěčnéhof“ (Mat. 25, 31—46.)

[ což wětšjbo mohl nám l'jci Kristus? Kterak mocněgi wy
zwati nás ke skutkům Sprawedluosti a lásky? Ne—litak, že dle
zřegmých slow gebo, což se koli chudým uděluge, gemu se udě
Iuge, a že on za uraženj gebo samého'klade to, w řemzkoli se
nnznýtn a chudým skrácenj děge? Kdo tedy té nuznosti swého spo
lnbratra w cjrkwi neeitliw gest, budiž aspoň wzbledem Krista cit—
liw; a kdo na služebníka swébo, wbjdě a uanzi postaweného, ne
pamatuge, pamatug alespoň na Pána, kterýž “ osobě takowého
znewážence se předstawuge.

E.

Pewzbuzenj kn křesťanské štědrosti.

Br. rozmilj! My tedy, bogice se Doba, a swět tento bez
brnbébo powšimuutj pomjgegíce i znewňžjce, srdce swé k nebe—
sbým a božským wěcem pozdnižené zachoweyme; my při dako
nalé wjře, při nábožné mysli, a ueyanřiuliwěgšj lásce bled'mež
sobě uakloniti Boha, a služby powinowaté prokazowati genm. Po—t
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deymez zde Kristu raueha naše, abychom od něho w nebesjch oblek
dostali; podeyme mu zde gjsti a pití, abychom tam s Abrahamem,
lsákem a Jakobem w řjši nebeské stolili; rozsiweyme zde bogně,
abychom tam málo nenolali: a dokud čas gest, buďme peřliwi o
swé bezpci—enstwja spasenj wěčné, gakož apoštol Pawel nnbjzi,
Hm: „Protož dokudž čes máme, řiňme dob're wšechněnl, zwluště
pak domácjm wjry. Dobré pak činjee, ueustáeeyme: nebo časem
swým žjti budeme.“ (Gal. 6, 9.)

Brntřj rozmiljl Pomyšlugme na to, co činil onen Wěřjcj lid ze
Apoštolůw, ani při těch ejrkwe prwotinách geště wznešeněgšjmi
ctnostmi rozkwětal, & při swé prwokřesfanské ojí'e geště nowau
horliwostj plápolal. Tebdáž prodáeali weřjcj domy a pole swé,
rádi a ochotně to, co za ně Sll'Žlll, před apoštoly kladence, aby
rozdělowáno bylo chudým. Zpenělili swé wlastnj gměnj a statky, i
ukládali swé zbožj tom, kdezby gim weené auroky přinášelo; wzdě
lít—uji sobě domy tam, kdež by na věky bydleti započali. 'l'ebdáz
přispjwagjcj láska bohatě wynikala w tom Způsobu, w gakémz sa
ma gednota gegj se pronášela. Zmiňugii o tom skutkowé apoštol
nj takto: „Toho pak množstwi wěřjcjeh bylo gedno srdce & gedna
duše: aniz bylo mezi nimi rozdjlu, aniz kdo co swým wlastnjm býti
pmnil, ale měli wšecky wěci obecné.“ (Skutk. 4, 32.)

Toi tedy znamená, že kdos w přesném & duchownjm smyslu
synem Božjm gest; tof znamená, že podlé rozkazů nebeských i mně
dokonalosti Boha Otce nasli-dugo. Nebo rožkoli Božjho gest, nám,
gakožto zbožj obecné, wespolek se klade. Nikdo se z požjnáni dn—
růw & dobrodinj gebo newylní-uge, a weškeré člowěčenslwo přigjmá
gednostegnau měrau z lásky & štědroty Božj. Ronným takhle Způ
sobem nnái se ke wšem den a slunce paprskugiej, déši zwlaZugi—
ei, wjtr wanaucj, spánek obřerstwugjci, a měsje i hwězdy, gedno
mu gak druhému šeřjcj. Dle tohoto rownosti příkladu, kdokoli z ma—
getnjků swé přigmy &důchody zde na zemi s bratrstwem zdjli, &
při zhůhdarma Piněných zhirkárb, obecného rozduwače zastáwá,
tenř gest následownjktem Boha Otce.

Brali-j rozmilj! 0, než to bude za sláwn přátelům chudých,
co za welewzácnau i slasti plnun to chwjli pro každého, kdyz Pam,
gakožto přehljžilel lidu swěho, těch, zásluhám a dobrým skutkům
našim přisljbených odměn rozdáwati počnel Tu ze štědrosti gebo
za pozemské nebeských, za dočasné webnýeh, za malirherné mele
slaeuýrh se nám dostane statků. Tu ten. skrze něhož, eo swého
oSpranedlnitele, k Otci gsme přiwinuti byli, gemu nás předstewj,
tim, obliwugjcj gebo krwj dobytým, wěřným a uesmrledlným Zimo
tem nás podělj, do ráge opět dowede, & dle měrných i prawdiwých
slibů swýeb bránu nebeskou nám oteoře. ó, Ipěgmez tem myslj usta
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win-au, a přiwihmo se s ouplnan wěrau ke zbozj tomu, pozneyme
ge, ge sobě oblibme, ge uelikomyslným & stálým se-uštědl'owímjm
wykupugme.

Nuže, rádi a ochotně bogngme pro tuto wjtěznau palmu lů
sky blažitelnél Před očima Boljum iKrislowýma pořněme wšickni
o Spravn-dlnost tak w záwod běželi, abychom, wynikagice nad swět
a nad wrlkawý čas tenlo, uižáduuu k němu přilnulostj w běhu swém
překítzeti si nedávali. A gestliže den buďto pronásledowáuj neb od
pluly tak bystré, tak hntowé, &tak o lásku w záwod běželi způsobené
nás nalezne: ó nebudet prodléwnti Pán odplatiti za ty zásluhy našel Od
něho zawjlá nánln,co wjtčzítelům, w řas pokoge, za odměnu lásky do
brořinné, ona gasnobělá; co wjtězům však, za wedro protiwensle
wšem utrpngjcjm ta purpur-osvit, & to zdwogená připadne koruna.

VII. O žárliwosti & zňwisti.

Předběžná. zprůwa ! obsah.

Duchu křestanstwj a gednutě cjrhvo nic odporněgšiho neni nad
liché horlenj, čili nad žárliwost :: závist, gelikož při obau dwau rů
znice &rozmíšky se nalezugi; & protož také wšjm práwem za ty oba—
wy ze kladno, geož až na kořenu lásky bratrské blodugi. Čjm gaan,
ač tak djm, newyznačnčgijcb twáři : potauchlegši způsoby, tim záhub
nčgšj býwagj. ——Gali mile náš sw. spiaowatel wznešenan widkan o
potřebě lásky křestunské zaugat byl, rozwinowal se w něm “ic a che
ten pomysl, aby u prostřed swogat teu tak potřebný uvazek dokona
losti zpewnil, a geg oněm ohyzdům rozdrásati nikterak nedopustil.
Ktomu cili wydallě ok. r. 256. přitowný Spis, w němž dokázaw, gak
třeba otřít—ise žárliwosti a_záwisti wůber, podotýká o půwodn, o ná
ramně Welikosti io následcich těch nešlerhetnostj. Potom nabizi wě
řicirh p.sthetickau řeči & zwrancnělau útlostj, aby s kořeny wytali to
hloij'takowě. Konečně szsem svatých wzatými pohnuthami kře-stan—
stwo proti návsaln těch dwau neprawostj zbezpečuge & ztwrzuge.

O potřebném polozenj stráže při žárliwosti & záwisti.

Bratři rozmilj! Řewnili kdohrn, co při lidech shledáno, a
mrawowázněgšjm znich záwiděti, tof zdá se býti toliko wšednj, a
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nezřídka nepatrnou wodau. Že to ale za wšednost a za nepotrnost
klodeme, nenjl tu strochu při ten; a gelikol tu strachu neuj, ná—
sleduge z toho newšjnmwost; a gelikož znewšjmowosti ani k wy—
worowánj snadno se nepřicházj, tuř slepá ona neřost w skrytě se
rodj, o w tom, co měně poZorowaino gest, aby se kde před nj be
dliwě epatřiti mohl, ukládá se do neopatrných prsou geho.

Gizi ale slušj nám dle wůle a rozkazu Páně, bychom si se
wšj opatrnostj, a co neyweyš bedliwě pořjnali, oby protiwnjk náš,
goa powždy ostražit, a powždy ůkladů stroge, wkradnnl—liby se do
Balej našich, z giskry oheň nerozdmýchol, aby to, rožkoli maličké
gest, nad mjru nezweliřil, při tom swém gakoby libým wětřjřkem
koneyšenj na nás zmalátnělé i tiu—obezřetněs bouřemi o ehomoly
swými se nepřihrnul, a wěrou nnčj o zem dáti, o oposenj i hlohu
noše do nln pohřjziti se neodwážil. Nu tpdy bděmez, br. rozmilj!
snožně se wynokládogjce, a co neypilněgi k uuplnému odolánj na zn
řiwébo soupeře se chystagjee, gešto střjlj po ondeeh našich, kte
rýchkoli zteyrati a zranili lze; gakoz o tom napsal apoštol Petr
w [. listu swém (5, B.) ut'e o řka: „Střjzliwj buďte a bděle: nebo
protiwnjk wáš ďábel, goko lew řwaucj obchází, hledage kohoby
sežrolf“ l obcházií, a co nepřítel gedněch po druhých, gokoby Wmě
stě zawřených, obléhá i obkličuge. Přehljžjř také a šřárá po boštáeh,
zdoby tu w nich něco nedosti pewného a nedosti ohroženého bylo,
kudy by hlaub do wnitř se dostal. Tui wábiwé formy a lnzné roz
koše stawj před oči bledicjeh, aby ge zlaupil ze cti gegich: tn lj
hezným zpěwem uši lektá, aby při sladkém sonzvmku zmolátnil o
zlněkřil pocit křeslanský: tu opět ůkory cini, gnzyk wyZÝWá,i
úštipkouli házege, ruku ku prolitj krwe lidské wybjzi. Chcefi
k šeydům lid potáhnauti, a naunaznge geg lichým ziskem. [ aby
ducha swým zbožjm podskočil, klade mu přezlopowážné nástrahy,
připoojdá wezdegšj poctu, aby mu wyrwal stránku nebeskou. Cho
diř se lži gewně, aby prawdu odňal tagně: o nelze—li mu podtogj
šeydn prowesti, tn wyřienge se s ořituu & zřegmou pohrůžkou, i
nohánj strachu před rozbrogným pronásledowánjm. Aby čeleď Bořj
obogowol, neustále se hmoždj, neustále newrožj, w řas pokoge už.j—
wá lichoty, w cos protiwenstwj řinj násilí.

Bratřj l'Olelllj ! Buď-než tedy při wšech lstiwých zálohách i při
zgewných hrozhách duehooně oděni o ozbrogeni. Stůgmež hotowi
k odbogi tak, gokož protiwnjk k bogi proti nám ustowiřně hotow
stogj. A protože ty střely, gimi! pokoutně po nás bázi, gsou tak
časté; i protože ta potognái úkradná geho střelba, ejm méně se gj
šetří., tim hlubšj a množšj rány zasazuge: my k tomu pozor magjťea
hedliuě i ty tof,.rnéšipv řewniwoqti & záwisti pryl' odrážegme. ' shle—
dái godenkaždý po pilném toho nablédnutj, že nit'ebo méně stranili,
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oni bedliwěgi se střežiti třebo není, nežli zňwisti n nepřízně: aby
tuto, gimu podgnt gsn, neocjtnul se w osidlech Bemného nepřjtele,
nby, co bratr na bratra pro řewuiwost newruže, ani neuěda, dyknu
ulastnj za swé newznl.

K ouplnčgšjmu n swětlegšjmu poehopenj & k porozuměnj toho,
ohledněune se Zpátkem az ku pramenu a počátku, i pozorugme, od—
kud, kdy a kterak řewniwost se započalo. Ugdemei snáze tak pro—
žluklé neřesti, sezm'une-li skuteřně i zdrog i náramnost gegj.

B.

Půwod, náramnost a následky žárliwosti a záwieti.

Tedy hned za prwotin ewěta stal se ďábel gak sebeswůdrem,
tak i prwnjm swůdcem lidj. Ten, gegžto angelský magestát oblé—
wal, ten, .:euz býwnl Bohu přjgemný & milý, kdyz opati-il řlowčko
k obrazu Bozjmu stwořenébo, w tom co zlomyslný z.lwistnjk řeuniti
se gol. Tau řewniwostj puzen stol se podwruceueem prwé, než pod
m'atitelem; zotrořeueem prwé, nez zotrooitelem; sebezbaubeem prwe',
než lidozhaubeem. A gak brzo ze zúwisti člowčku dar nesmrtelno—
sti wyrwal, přišel sám i o to, co hned Zprwu měl.

Brali-j rozmilj! Kterakátě to pohroma, genž angela přikwě
čiln, genz tak wmešenau & překrásnou podstatu přelstiti & zwrtnauti
mohla, genž sšálenjm na toho se obrátila, by i on napotom šálil!
A odtud záwist na swětě zhruba panuge, ani záwistnik, mago se
potkali se zabubenjm, dáwá na misha záhnby; ani žebrač násle
duge ďábla, o němžto psáno gest: „Ale záwistj ďábelskou prišla
smrt na okršlek země: následugi pak ho ti, kteřjž gsau 8 strany gebo."'
(Vlaudr.9., 24. 25) Odtud tedy ona nenáwist mezi prwoblatloma,
odtud propndené bratrobigstwo wznlo swůg počátek. Neaprawedliwý
Kain řewnil ke Sprawedliwému Abelowi, & z náramně záwisti swé
Stjbal nezbednjk nábolnika. Šjlená řewniwost dodala wítby k Spá—
ehánj nad bratrem wraždy w tom způsobu, že láska bratrská, že
náramná neprawost, že bázeň Bolj a pomsta wy'stupku ani na mysl
nepadla.

Tentě tedy bezprňwně nátisk trpěl, genž, eo prawébo gest, ney
prwé konal. Tentě wešel w nemiwist, genl neuáwiděti neuměl. Ten—
tě nebratrsknu rukou znwražděn, genž ani při smrti swé nebyl ne—
powoleu. [ ono Esauowo na bratra Jakoba newraženj šlo následkem
ze žárliwosti, ani když Jakob od otce poželmánj uobwátil, biatlo—
wo k němu nepřjzeň & kruté pronásledownnj wybucblo. Žei pak sy
nowé Jakobowi úmysl swůg wykouali, & bratla Josefa prodali, by—
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la též zosnowala nenávist k němu. Když swé blahotné we snách
widěnj bratrům bratrsky a npřjmně wyprawowal, tu wyrazila se zá—
míst a nebratrsle gegicb. A což medle než žarliwost bodalo krále
Saula, že newražil na Dawida, že tohoto newilmého, litostného, tiché
ho i trpěliwěho muže tak zhusta pronásledowal a usmrtili chtěl?
Protože, wkrořenjm w to lásky a milosti božské, po zabitj a oblau—
penj obra Golioše lid s úžasem gal se wychwalowati & Wywýěowati
anida: tedy Saul zawistj nawřel, a tudy k zítštj a k doskořnostipod
nět wzal.

Awšak, ai šjřili přestanu o osobách gednotliwých, porozwaž—
mc giž, kterak ušeckeu národ na Zahynutj přišel. Židé Kristu Spj—
ěe záwiděli, než by byli uwěřili w něho; a zda-ž se proto s trestem
nepotkali? Oniř weliké skutky Krístowy sobě zlehřowali, a gsauce
pro řeuniwost oslepení, nebyli sto, k poznání wčcj božských du
chownjm zrakem dostilmauti.

Br. rozmilj! Uwažugíce ty takowé odpor—nostimy, gešto
gsme se Bohu zasvětili, bděujm a ndatenstwjm ohrad'me srdce swé
proti wadě tak zábubné. Zmudřeme tjm, ('.ij ginj sobě smrt uho
nili. Kíueň od nepatrných budiž přigatá k wýstraze, abychom byli
obezřelegšjmi.

Neměli bychom wšak proě domnjwati Se, žeby wada ta gedné
toliko násoby byla, nebo žeby gen w úzkém okresu, a w těsném po
merj směstnati se mohla. Žárliwost, gakožto znásobený a záhuban
těhotný neduh, široce se rozkládá.. Totě ten kořen wšech hřjchů,
tolě ten zdrog krwawýcb porážek, tmě to semeniště zlostnictwj, a
ta k zlopášnostem osnowa. Žárliwost gest ploditelka nenáwiSIi, a
působitelkyně prudkého rnzhorlenj. Totéž dítwá podnět k lakomstwi,
anoř žíurliwý, přizirage k boháři, na gměnj swém přestali nechce.
Ouař gest mamitelkau smyslů i podrobitelkynj tagných myšlenj na
šich, tak že bázeň Boží “ pohrdání, že učení Kristowo w zone
dháuj, že den sandný w zapomenutí wchazj. Onař gest pyšná i
nadýmawá, znřiwá. i ukrutná, zrádnái wýstupna. netrpěliwái pod—
wrtliwá, wzteklá, rozbrogná i zlostj rozujceuá. A tak nebýwá pod
tu cizj wlaidn nuedený člověk mon-enzuzditi a i'jditi sebe samého.

Z toho pochodj to rozerwánj svrazku pokoge Páně, z toho strá—
dánj lásky bratrské, zcizoložení prawdy, trhání gednoty, a ke kacíř—
stwj ik rozkolnictwj se připlichtěnj. Tudyí magi wedlé lehřitelů
lutěžslw:t i biskupowé swé záwistnjky. a stíiwař tu ělowěka bud' stě
žugiriho sobě, že nebyl sám wyswěcen, anebo mrzutébo, genž ro
poddanec před přednostou státi nec-hre. Toki i Zpurnik ze žárli
wosti pyšně sobě wede, tak i přeorairenee z nepřjzně se zpauzj,
tak z prudkosti a z nepřegnosti není to hrubě newraženo na člo
wěka samého, gako na důslogenstwj gebo. Než gaký to hryzawý
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mol, gnka't to cburnwá mysl, gaků to rezíwost srdce, na eizj bod
ctnost, bud' blabotu l'enniwým okem hleděli, čili leč pl'i zásluhách
gebo, ler při darecb Božjcb wněm bo nenúniděti —cizj blaho k swé
nlastnj záhubě obrnreti --—při té blabosti svých urcbnjků se mu—
riti — slim-u elzj kla'tsti za nesláwu swau — sobě gakoby poprav-—
ve na bok wáznti — k trýzuitelům myělenj & smyslů swýcb se
utjkati, aby útrobu zdrásali, & taguosti swědomj gako kopyty ne
pl'jzně zdupali? - Lidem takowým ani pokrm, ani nápog nechut
ná; při Ilit'h trwá wzdyobíuuj, úpěnj & bolestěnj; a protože zú—
wistnjk swé siualosti nikdy se uezbošluge, trítpj se skljěená. mysl
gebo bez přestání dnem i no.—j.

Ginj wýstupkowé w swýcb mezecb zůstáwagj, a lil-job bud'
gaký bud', mjwít wýměr & skonřenj swé. CizMožnik činj sobě zá
stawku po té neřesti, gizto byl ztrapil. Zbognjk, kdyz wraždu spá
chal, zatjm si oddeebuge, &zbogstwa ponechává. [ drawost loupe—
žnjkowa s ncbwíu-ennn kořisti se stawnge, a i ěeydil'stwi ewau
pl'jtrz bráwň, zwedlo—Iise tomu.. kdo ge prouozuge. Suma toliko
žurliwost nemá mezj, o gest zločin trwagjcj, gest neprowost bez—
koneřná; :: čjm lépe se dal—jtomu, komu záwiděno, tjm dále wy
šlebuge ze záwistnjka ten wšeahaubný plamen sinalosti. Tudy ten
hroziwý obliřeg, tudy to zasmušilá twňi', ty bledé ljre, to drkotánj
rtů, to skřipěnj zubů, ty prehliné řeči, to bezuzdné hilnětli, ta
k násilné wrazdě hotowá rnkn, kterauz mjsto dyky samá nenávist
a rozwzteklená mysl ozhrugnge. Protož wolfa Duch svatý w Zol
mjrh řkg: „Necbtěg zániděti tomu, gemuz se dal-j na cestě.“ A
opět: „Seti-ili bnde břjěnjk sprawedliwébo, a skřjpěti bude naň
zuby swy'mi. Ale HoSpodin posmjwati se bude gemn: nebo problé—
dá, že přigde den geho.“ (Žalm 86, 7. 12. 13.) Načež také bla—
žený apoštol Pawel znat—něnarítžj, když were: „God ljtýrh hadů
pod rty gegirh. Kterýcbuo ústa plná gsau zlořet'enj a hořkosti;
nohy gegicb rychlé k wyléwánj krwe: setřenj & neštěstj na cestách
gegicb: a cesty pokoge nepoznali: nenj bázně Božj před očima
gegicbf“ (Řjm. 3, 13—18).

Ostrostj met'e zařaté rány gsau mnohem nepatrněgšj & men
ěj. Nebo snáze gest bogili ránu zewnitřnj, a co se koli ořjm na
skytnge, toř lékařstwjm tudjz se zaceljwá. Rány wšuk žárliWnsti
gsau tagny o skryty, & tn we skreyějcb swědomj hluboko zawI-itš
bolest nepripatlštj blnboděgnébo lélmí-stwj. Tys tedy, záwistnjře &
žebrale, bud' si kdo bud', gakozto nenáwistnjk, též i ukladař, zbaub
ce i soupeř ginýcb, gsi i swým wlastnjm nepřjtelem. Koho ty pro
řewniwost swau stjbáš, ten! umknautí, a tobě se uslraniti může. Ty
wšak sám sobě ugjti nemůžeš. Buď kde bud', wšude protíwnjkn
po boku máš; soll twůg wnitl' w tobě domuge; ty to břjšnau ná—
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kazu w sobě uhoštugeš; ty ležjš w ohowůeh a pautech, z uichžto
se dobyti nemůžeš; tys wězuetu nad tebou pauugjcj řeuuiwosti, a
s potěchau nikdo se nepotkáwáš. Nebo býti stihařem čloweka, geuz
milosti Bolj přiuítlezj, totě trwalý zločin, a blažoure uenáwidčti,
totě ueduh uezleeitedluý.

C.

Křesiauské pohnutky k wystřjhánj-se uolásky wůber, o záuisti zwláší.

Protož i Kristus, ebtěge takowe'tozlé odstraniti, aby totiz nikdo
pro řewniwost k bratru do osidel smrti se uezapIetl, na otázku swýeh
uředlujků: „Kdoby z nich byl učtůj'l“ odpoweděl, řka: „Kdolí
gest neymeušj mezi ušemi, teuí bude ueywetšj.“ (Luk. 9, 46. 48.)
Tau odpoWEdjwytjuá Pán wšelikau Zárliwost, tudy uepawít zdrog,
a zamezuge dalši průchod hryzawé zúwisti. Na mueetlluika Kri
stowa neslušj žárliwcem, neslušj zštwistujkem býti. O pruotuost mezi
námi nesnáze býti nesmj; neboř gen pu stupních : ujzkosli hwrcbu
postaupáme, a we wšem se uhod eiuiti umjme.

Týmz způsobem nej a uabjzj nás apoštol Pawel, který, chtě
ge tomu, abychom swětle-u Kristowy'm oswjeeui, a ?. temnosti uo
řnjbo zde obcowánj wybředše, pravé skutky swetla konali, takto
wece: „Noc předešla, ale den se přibljlil. Odwrzmež tedy skutky
temuostj, a oblecme se woděuj swětla. Gakožto se dne poctiwě
cboďme; ne. whodowauj & w opilstwj, ne wsmilstchh a nestydato—
stech, ne w swáru a zápis—ti.“ (Řjtn. 13, 12. 1.3.) Gsau-li wšak
roZptýleuy temuosti, a zaplašeua-li noc se wšj swau mrákotau ze
srdce twého; gasný—li den smysly twé ozářil, stal-Ii gsi se mužem
swčtla: tedy objrey se s uěemi Kristowými; nebot Kristus gest
swetlo i den. _

[ proc se tedy řjtjš do tmy žárliwosti? Cemuž zabalugeš se
mrákotau záuisti? Čemuž slepau swau uepřjzuj to swetlo mjru a
lásky zhasjuáš? Čemuž zase po ďablu chodjš, goltož gsi se od—
řekl? A proč chceš Kaiuu býti rovným? Že se ašak žarliwec a
hratroueuáwistuik pachatelem wra'zdy stáwa, patrno gest z listu sw.
Jana apoštola, geuž takto dj: „Kdož nenawidj bratra swého, wra
Zedluik gest. A ujte, že žádný wražedlujk nemá žiwota wěřuébo
w sebe zůstáwagjejbof' (|. Jan 3, l5.) A opět: „Kdo prawj, že
gest w swětle. a bratra swého nena'twidj, w temnosti gest až posa—
wad, a we, tmárh ehodj, a newj kam gde: nebo tmy oslepily oei geho.“
(I.. Jan 2, 9. H..)

Kdo tedy bratra swébo neuáwidj, ten chodi we tmách, a neuj
kam gde. Ani uewěda kwapj k peklu, a slepě ku pomstě cbwáta.
Opuštěuoi od něho to swetlo, genž gest Kristus, gako učitel náš
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takto řkaucj: „Ga "sem swetla sweta: kdož mne následuge, ne—
rhodjt “ temnostecb, ale budet tnjti swětlo žiwota.“ (J.:n 8,1..2)
Kristowým wšak následomnjkem gest ten, kdo k rozkazům gebo
pewně stogi, kdo po cestách uřenj gebo chodj, kdo stezkami a šlé—
pěgemi gebo krařj, a kdo to, cožkoli Kristus i nřil i činil, za—
chowáwa; gakož čteme u apoštola Petra, takto napomjnagjcjho:
„Kristus trpěl za nás, wám pozůstawiw přjklad, aby gste následo—
nali šlépěgj gehof“ (1. Petr.“„, 21.)

Při tom wšak neslnšj rapomennuti, kterakým gménem Kristus
swůg lid nazywa, a gakým níuwem swé stidle nadčluge. Gmenn
get lid swůg gménem owci, aby kresian w nev—innostiovn-jm se
wuonnal; zowe lid swůg gménem beránků, aby tento krotkost' | ti—
chost gegicb swau prostosrdehtostj napodobil. — Pro?6tedy w ko
žichu owejm tagi se wlk? emuž křesťan licoměrný stáda-e Kristo
wo roznnšj? Gméno křesťana nosili, a eestau křeslanskau nekrá—
řeti, coži medle to znamená, leč gménu Božímu úkory řiniti,a
spnsné cesty se Spanštěti? Tnkř zavisle sám Pán učil, řka: že
toliko ten do žiwota wegde, kdož ostljhá přikázanj; a že mandrý
toliko ten gest, kdož slowa gebo slyšj a plni; gakož pak, že ten
toliko neywětějm vvi-jsi nebeské mistrem slauti zasluhuge, kdož
prwé skutkem koná, čemuž potom wyuřnge, a že dobré i proSpě—
šné kázauj gen tehdáž whod přicházj, když kazatel swé austnj uře—
nj skutkem opodstatňuge.

A co pak Pán swým uředlnikdm řastěgi Opakowal, a které
ze swýeb blažitelných nanřenj a nebeských přikázanj pilnegi ostřj
hati welel, nežli to, abychom se weSpolně milowali tak, gak on sám
swé uředlnjky milowal? Než medle, při té lasce a při tom pokogi
Páně gakéž to počínání řlowěka žárliwého, genž ani mjru, ani lísky
pilen býti nemůže? Když apoštol Pawel o owoci pokoge a lásky
podotknul, a co učitel řeč swan cpodstatnil, řka, že by ani wjra,
ani almužna, ani muky wyznnwncké a mučedlnické nic mu nepro—
spěly, gestli žeby auplně a na wlas neplnil zakona lasky — doklá—
dání takto: „Láska n-elikomyslná gest, láska dobrotiwá gest, láska
nezúuidjf" (1. Kor. 13, 4.) Z těch slow průwodno gest, že lásky
schopným gest toliko ten, kdo gest uelikodušný, dobrotiwý, žárli—
uosti a záwisti prázdný.

Týmž Způsobem připomjnň na giném miste, žeby člowěk. Du—
chem swatým plný, a skrze nebeské znoanrozenj synem Božjm
učiněný, po wěcecb toliko duchownjeh a božských taužiti měl. Mlu—
uiř slowy těmito, řka: „A gin, brali-j, nemohl gsem wám mlnwiti
gnko duchownim, ale gako maličkým Klistu. Mléko dal gsem
mim ku pitj, ne pokrm: nebo gste geště nemohli, a i nynj gc-ště ne—
můžete: neb gste geště telesnj. Nebo poněwadz gest mezi námi.
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záwist & swítri rozdwogenj, zdoliž tělesnj negste, & podle Moučka
nechodjle'ř“ (l. Kor. 3, 'l—3.) Br.. rozmilj! Musjmeř tedy neřesti
& skutky těla zahladili, ntusjmei Zpurné a hřjšné tělo swé duchu
podřiitowati, k žiwotu dle starého řlowěka wie se newrueeti, a do osi—
del smrti se nezapletati; gak nás apoštol opatrně & spasitelně wy—
sti-jha těmito slony, rka: .,Bratlj! nebud'me podlé těla žiwi. Nebo
budete-li podlé těla žiwi, zemřete: pakli duchem skutky těla mrt
witi budete, žini budete.. Nebo kteřjžkoli duc-hem Božjtn wedeni
bjwaej, tii gssn synowé Božj.“ (Řím. 8,12—lt.)

Giž tedy gsme—li synowé i ehrámowé Boli, a přigouše Du—
rha swatého, obeugem-li duchowne a swatě; gestliže gsme obrátili
oi-i swé wzhůru, a pozdwihugeme-li swé, Boha i Krista plné srdce
k wýsostem nebeským: nule koueyme ty wěei, genž Boha i Kri—
sta dostogny gsuu, ku kterýmž i apoštol horliwě nahjzi, řko: „Po
“stali-li gste :: Kristem, těch wřci, kteréž swrehu gsau, hledey
te, kdež Kristus gest sedě na prawiei Boži: o Wet-,i, kteréž sur
rhu gsau, peeugte, ne kteréž gsau na zemi. Nehoi zemřeli gste:
» žiwot wáš skryt gest s Kristem w Bohu; když se pak ukáže Kri—
stus, žiwot wáš, tehdy i wy ukt'tželese s nim w sláwě.“ (Kol. 3, 1—4.)

Gakož gsme tedy skrze křest tělesným starého řlowěka hři—
ehům i zemi-eli i pohřbeni byli, a pak skrz nebeské znowu naro
zeni s Kristem opět powstali: tok? rozbjreyme a koneyme, eožkoli
Kristowo gest. O tom týž apoštol nej takto: „Prwnj elovařk (byl)
ze. země, druhý řlouěk s nebe. Gakýž ten zemský, takowj i zem
ští. Gakož gsme nesli obraz zemského, nesmež obraz i nebeského.“
(l. Kor. 15, 4.7—49) Awšak téhož obrazu nebeského nam nésti
nelze, leč bychom se připodobnili Kristu w powolánj našem.

Tot zopislé slowe, změnili dřewnj mrowy, tolě zapřiti nebý
walý u nás žiwot, když tu noný : Boha porod se naskyluge, když
se tu čistá božská kázeň narházj, kteráž i Bohem se ořekáwá; i
když čestným a ehwalnýtu obeowáujm Bůh : Plowěku se osluwuge;
gelikož on sám to naueettj dán-ít, a těm, kdož ho oslawugj, opět—
nau oslawu přislihnge, rka: „Kdožkoli oslawj mne, oslawimř ho:
kdož pak potnpuge mne, budeř potupeu. (Mat. '10, 32. 33.) Pán náš,
Syn Božj, chtěge nás k tomu oslawenj uzpůsobiti a připrowiti, wy
gadřuge w ewan-relium to naše s Bohem Otcem podobenstwj slowy
těmito: „Slyšeli gste, že řečeno bylo: Milowati budeš bližnjho swé—
ho, &nenáuiděti budeš nepřjtele swého. Ale gti? proujm wňm: Milugte
nepř-itely swé, & modlete se za ty, kteřjž wám protiwenstwj řinj:
ahv gste byli synové Otce swého, genž gest wnebesjch, genž
slum-i swému welj wzeházeti na dobré i na zlé. & déšť dáwá na
sprawedliwé i na nesmawedliwéf“ (Mat. 5, 43—45.)

Gil tedy gestliže gest lidem negen radostno, ale i čestno, mjti
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syny sobě podobně, a otec-li tjm che plesz'i, řjln zdařilegšjmi tahy
podoba gebo n- twaI—isynoně se obrazuge: i ob che Zaplesá Otec
božský nad takowým dnchownjm zrozencem, w gehož cbwalném a
řestném cbowánj ta ušlechtilost rázu božského by se welebilal ()
gakař to mzda spranedliwému, gakíi to čest, uzpůsobiti se tak, aby
Bůh o něm neřjkal: „Syny gsem zplodil a nywýšil: oni pak po—
hrdli mnau5“ (Isai.'1_, 2.); ale aby ho i pochwšlil, a sám Kristus
k odplatě geg pozwal, řka: „Pogd'te požehnanj Otce mého, wlůdněte
kraluwstwjm nám připraweny'mod nstanowenj swětaf" (Mat. 25, 34.)

Rozmilj bratřj! Takowéto wěci nám, w mysli ge rozbjragjcim,
sjly dodáneyte; takowáto cwiřenj řiňte nás při “Št't'h ďábelských
střelách srdnatými. Nikdy nedáweyme z rukou Menj Božjho, nikdy
Pána z mysli nespauštěgme. Modlitba naše lrneyž ustaniřně. Djlo
spásy našj děg se nepřestále. Našemu s dnrhonnjmi wěclni se ohjranj
nebuď kont-e: aby nepřjtel, kolikrát byse koli zbljžil a wegjtioponá
žil., wždycky srdce uzanjrané a strážj opatřené shledal. Čas pronásle—
donáni ten't'sám gediný křes't'ana korunau neoblneyšli: abrž i to přjmě
řj koruny takuwé přinášj, gimiz korunugj se, kdož gsan koli co wjtč
zowé při mnohých a rozličných bitwůch nepřjtele porazili a potí-eli.

Když nilnau wášcň potjráme, odtud palma zdrželiwosti; pakli
skrocugeme zlost, a promjgjme křiwdy, odtud wyknjtá koruna trpě—
liwosti. Pohrdá—Iikdo bohatstwim, tudyř wjtězoslawj nad lakotau;
odolawá-Ii útokům swětským, z dowěry we zholj budaucj, tui geg
nim kornnuge; a Btěstjm—li se nenadýmá, slawan pokory bude
poctěn. Kdo se k podporowňuj chudoby milostné nakloňuge, wezmeř
za odměnu poklady nebeské; kdo žebrawost nepronáši, a swé bratry
swomě i srdečně miluge, tenř za lásku a swornost s odplatau se ne
mine. Totč to záwodiště ctnosti, kdež každodenně břháme; tof gseu
t_vpalmy a koruny Sprawedlnosti, po kterých tauziti nepřestáwáme.
Aby pak se gich dostalo i tobe, ty žárliwře a záwistnjře, dobud' se
zněkdegšjch okowů wášnj swých, usmysli sobě, a krářeg stezkau
k wěřnému žiwotu wedancj. Wyklue to blozj & trnj ze srdce swé
ho, aby sjmě Božj bogného užitku wydalo, a abys sám z té božské
ducbownj setby hognau žuj nadělen byl.

Wydawng ze sebe, a wywracug tu otrawu, tu zluř, a tu ge—
dowatinu swňrů; wyčisf srdce, gež hadj záwist otráwila, a co máš
koli hořkosti w sobě, tof sladkostj Kristowau wen wypuzug. Při
gmeš-li ksobe pokrm i nápog z Iagemstnj ki'jže, ó budef tudy,
cožkoli hořkého gest w srdci twém, osladřeno neginůř, než gako
někdy tam myrrbowy'm dřewem “ figure hořkost byla osladěna ');

') Bez pochyby naráží sw. spisovatel na 2. Mogž. 15, 25, kdež čteme:
„Kterýž ukázal mu dřewo: kteréžto gakž uložil do wod, w sladkost
obrácen) gs:|t.l.“
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i nebudeš se roankowati strany toho, coby tě zhogilo! Gen zapoeni
bogiti sebe tn, kde tnůg nednb kořeny má. Z nelnskawee bud' la—
skaweem ginýeb. Meg lásku k těm, giebžto gsi byl zůwistně se do
týkal a ubaněl. Co možná, krůřeg šlépčgemi ctnostnýeb; a nenj-Ii
hned snadno dostihnunti gie—b:6 tedy radug se a plesey stěn-i,
genž w dobru nnd tebe wynikagj! O ehop se záruweň s nimi tobo
ůwazkn milosti, a bratrskou, eo neyužši láskou buď s nimi spogen.

Odpustiš-Ii giným. bndan itobě odpuštění břjcbowé twogi. Po
mám s Bohem se usmjřenj i twá obět u něho obliby dogde. Obrá—
tj-li se mysl má po Sprawedlnostecb a něcecb božských, tedy i
smyslem i snažnosti swau k Bohu zaměřjš. Nebo? psáno gest:
„Srdce eloněko přemeyšleg Sprau_edlin'ě, aby kroky gegich Zpra
wowány byly od Hospodin.“ (Přlsl. 16, Q.) — Awšak slušj pře—
tneyšleti o Wet-erb negednecb — přemeyňleti o růgi, kamž nená—
wistnjk a bratrobigec Kain newegde nikdy: přemeyšleti o řjši ne
beské, do kteréž Pán wstanpiti nedá let“ tem, kdož s njm gsau
gedné mysli a gednobo srdce. Přemeyšleti slušj o tom., že synoué
Božj slnnti nemobau Ieř ti, kdo! pokogni, a z nebeského znown
zrozenj ku podobenstwj Bnžjtnu a Kristowu, zákonem Páně nedeni
a sgednoceni gsau; přemeyšleli, že před obljřegem Božjm wšeliká
hodina žitj našeho, tu co Bůh ořitým swědkem gest, miaj tatam,
a že k niděnj gebo ginak se dostati nelze, leřbycbom tuto ehwnl
ným gednánjm nšewidaucnosti gebo se zalibili, milosti a prominntj
gebo zasloužili, a na této zemi 11nebo oblibenj dogjti hleděli, ge
mužto i w l-jši gebo powždy zaljbiti se chceme.



V111. 0 užitku trpěliwosti.
Připomenutj a obsah.

Spis přítomný geot napodobení té knihy, gižto učený Tertullian
do patientia uložil. Ono, ' roce 258 započatéwedenjodporu stra
ny křtin, gimiž od kacjřů posluhowáno, platny-li gsau, čili ueplatny,
mysl při některých náramně rozgitřilo. Obáwage se Cypri-tn, aby při
té wirhrowaué otázce gednota cjrkwe katolické neatrádala, nabizi tu
k trpěliwusti a !; gednotě wůber; ncyprwč pak liči ten podstatný roz
dil mezi filosofickau a křestanskau trpěliwoati. Potom mlnwj dilem o
prospěchu, dilem o potřel-nosti gegj. Dále wšeliké smutné následky
netrpěliwosti wyswětlugv. qumjná konečně,abychom se nemstili, ale,
bud'—o bud', dni posledniho sandn zanechali.

A.

Rozdjl mezi pouze mudrckau a křesťanskou, čili tau trpělinostj,
gjzto z pi'jkladů biblických se učjtne.

Rozmilj brali-jl Chtěge o trpěliwosti mluwiti, a užitek i tvýho-—
dn gegj wyehwalowati, medle, měl-lil bych seinan wěoj zařjti,nez
s připomenntjtn toho, že i hned k této mé řeči trpěliwost naši po
kládám býti potřebnan; tak že bez té samé wy, gako posluchači, při
tomto wýkladu nic řádného neprowedete. Dozagista, gen tehdáž do
cilugeme blahosti napomenutjm a wyučowánjm, když trpěliwého nebo
k slyšení naobylugeme. Gsanř sice negedny cesty k onotnn nebe
skému obcowauj, gimiž naděge i wjra křesianská k dosaženj hož—
skýeh odměn postanpá: awšak nenacházjme nižádné cesty, na anto
by k wětšjmn pro žiwol užitku, a k wětšj sláwě dostihnanti lze bylo,
než na té dráze, která nám ukazuge, kterak byobme my, gešto
w duchu bázně a poddanosti na rozkazy Paně se zakládáme, wšjm
úsiljm k trpělinosti pewnč se přiwiuuli, k ltjžto, gako k swé wlastnj,
i ti filosofowé se hlasjwagj. A wšak při těchto nenalézá. se ani pra
wé trpěliwosti, ani prané mandrosli. Nebo kterakž by maudrým a
trpěliwýtn byl ten, kdož " moudrosti a trpěliwosti Boli nic newi,
ani sam Bůh o těch, genz na swětě maudrými se býti domnjwagj,
ohlašnge a w tato slowa se pronášj: „Zahladjm moudrost mandrýoh,
a opntnnost opatrných mwrhuf' (l. Kor. ], 1.9) Též onen blaže
ný, Ducha swatého plný, ku powolánj i wzděláni pohanů wyslaný
apoštol Pawel oswědřuge a něj, i'ka: „Hled'tez, at was žádný no
oklnmá maudtostj swětskau a mat—nýmpodwodem, podlé ustanonenj
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lidského, podlé žiwlů swčta, & ne podlé Krista: nebo w něm pře
býwu nšecka plnost Božstwjf“ (Kolos. 2, B.) A na giném mjslě;
„Žádný sám sebe neswo ': zdít—Iise komu z wás, ze gest moudrý
na tomto swětě, budiž. bláznem, aby byl prnuč moudrým. Moudrost
zagisté toboto swěta bláznowstnj gest u Boba. Nebo psano gas“
„Polapjm moudré w chytrosti gegichf“ ('l. Kor. 3, 18. H).) A opět;
„How.podinzná myšlenj mudrců, že marná gsan.“ (Žalm 98, M.)

A neni—li při nich prawé moudrosti, ani prawé trpěliwosti tam
býti nemůže. Wždyř gen pokorný n tichý řlowěk prnwým mod.-cem
gest.-, a gešto filosofowé, gakž patrno, pokornj & tišj negsuu, ale
přjliš sobělibj, až při swé pogatosti Bohu ljbiti se přestáwagj: tedy
na gene gest, že nenj prawé trpěliuosti tam, kde přjliš drzá uču-byl
nost k prozwolnosti panuge, &nestandná wychlanbačnost s odkrytostj
a obnaženostj se nalézá.

My ošak, br. rozmiljl gen! ne pouhými slowy, ale skutky
snými filosofowé gsme, genž ne oděwem, ale prawdiwostj swnn, což
koli moudrého gest, pronášjlne; my sluhowé a klanitelé Božj, ge
što wjme Spjše o nniterném ctnosti pocitu, nežli o schlaubč, u gešto
ne při humoru. ale při skutcích swýcb na pány hrageme: prokazug
mel při kterýchkoli clnehownjeh službách tu trpěliwost, gižto z po
kladu nebeského znáti se uřjme.

! mámeř tu ctnost s Bohem obecnou; Int zagisté swůg pů
wod, swau důstognost :: swau welehnost od Boha héře. Bůh ge—
stii pramen, zněbož ono se preyštj, & k swé welikosti přicházj.
Člowěk milug wěe tu, genž Bohu se ljbj; božskál welehnost po
oždy scbwalnge to, cožkoli sama miluge. A gestliže Bůh Otcem n
Pamem našjm gest, bud'mez i my následowni trpělivosti, kterauž
při Otci & Pánu swém s;;atřngeme. Wždyt na služebnjky poslan—
chati slušj, a na syny nígakž nepřipadá, by po otci swém nezda
rami byli.

A come to za nesmjrnau trpěliwost u Boha, ani na ty, kn
pornkn cti & welebnosti geho WZdělané pohanské chrámiska, na ty
bljněné plncaniny & prozluklé žertwy shoijawě patřj, na dobré
gako na zlé swjtati, & slunce swé wzeházeti popřáwá; & když ze
mi deštěm přiwalným swlažuge, nikoho od dobrodinj newyluřuge,
nobrž gnk ctnostnému, tak i břišnému pršeti necbítwá.

Zagisté, podlé stegného snnšeliwosti zákonu, gukž nidjme, na
Boží pokynutí uinnjkům i newinnjkům, bobnbogným i bezbožným,
wdřřným i newděřným, žinlowé službu konagj, wětrowé wnnau,
řeky tekau, z polnj žně nadbýwá anrod, winice dozráwegj, stro
monj owocem oplýwá, lesy se zelenagi, lanky kwetan. Anobrž Bůh
přeřasto, ha bez přestánj, při těch našich auhonécb, gimiž uražen
bjwn, přede swé prcbliwosti punkrocuge, až do dne k odplacenj
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url-itého shoijá, i gsa moeen, pomstou přikročili, nicméně dlau
Ito-*eknwý, snášeliwý & prodléwawý gest., aby to zloba, co se delší
čas protnhuge, časem se změnilo, a aby blowěk, genž se w kališti
blndůw i neřestj wítlel, nleSpoň pozděgi k Bohu se obrátil; kterýžto
sám připomíná, l'ka: .,Nechcií smrti utnjragjejho, ale aby se obrá
til, & žiw byl.“ (Ezech. 18, 32.) A Opěl: „anraitež se ke mně,
pruwj Hospodin.“ (Mal. 3, 7.) A na giuém mjstě: „Obraťte se
k Hospodina Bohu swému: nebo dohrotiwý & milosrduý gest, trpěli
wý & mnohého slitowímj, a pozměňugiej wýroku swého proti zlostem
prowozeným."' (Joel 2, 1.3) Podobně i blahoslaweuý apoštol Pawel,
psa toho pnmětliw, & hřišnjka kn pokánj Zps'ttkem wolnge, takto
dokládat: „Cili bohntstnjm dobroty geho n trpěliwosti n dlanhoře—
kiwi pohrdaš? Newiš-li, že trpěli—ost n dobrotiwost Božj ku po
kánj lebo wede? Ale podlé turdosti swé, & nekngjcjho srdce shro
mažd'ugeš sobě ltněw ke dni ItuěWu, & zgewenj Sprnwedliwe'lto huč
wp Božjho, kterýž odplatj gednomu každému podlé skutků geho.“
(Rjtn. 2, 4. S.)

Apoštol :.:mennge sand Božj soudem Spravedliwým, onoi' není
přenáhlený, néhrž prodlený welmi, aby mezi tltn dluuhoshoijánj
Božj rlowěku k žiwotn poslnužilo. Pak top|—wa,když che platného ku
poka'tniřasu nebude, k bezbožnému a k lti'jšttjku s trestem se přikrořj.

Abychom pak geště auplněgi nuhlédli. br. rozmilj, že Shouj
wnwost tan weliknu ulastnosti Božj, a že tnjrný, trpěliwý. & tichý
křesťan Boha Otce následonnjkem gest: poslyšme samého Pána,
co za epasitelné předpisy sám we swém ewnngelinm dáwá, když
dj; „Slyšeli gste, že řečeno bylo: Milowati budeš bližního swého,
& nenáwiděti budeš nepřjtele swého. Ale gá't' prnwjm wám: Milugte
nepřímtelysné, :: modlete se za ty, kteřjž wíun protiwenstwj rinj:
aby gste byli synowé Otce swého, genž gest w uebmjch: genž
slunci swémn welj wzcltnzeti na dobré i na zlé, & déši dáwá na
sprnwodliwé i na neaprawedliwé. Nebo milugete—li ty, genž wás
tnilngi, gnknu odplatu mjti budete? zdnliž i publikáui téhož neři—
nj? A budete-li pozdruwownti toliko bratřj sn'ýrh, rož wjre čiujte'!
zduž i pohané téhož neřinj? Buďtež wv tedy dttl—Olmlj,gakoi Otec
wáš nebeský dokonalý gest.“ (Mat. 5, 43—13)

Dle těch slow Páně stáwámef se dokonalými syny Božjmi, &
co nonorozent—i uobeštj, gen tan cestou se wzděláwíune, když bož
ského Otre trpěliuost při nás ustavičně se nalézá, když tahů Bo
žit'h nogiuá w Iwín'ri uměj podobu se obrnmgro, lot“stn, gilto Adam
skrze bi'ieh ztratil, a když tn samu ze skutků naší.-h wyswitá. Cotě
to působj zn sláwn. nésti na sobě obraz Božj! Cotě to za blnhost
pro člówěka, magj-li geho ctnosti cosi do sebe, auoihy s dokona—
lostmi Božjmi poněkud porownáno, & w poměru býti mohlo!

24
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Br. rozmilj! Ježíš Kristus, llůh a Pán níš, nebyli mistrem'to
liko školy, ulo ižiWotu. Nebo poněwudž, gnkž sum prunil, s nebe
sstnnpil, aby naplnil wůli Oteown: tedy uedle' ostatnjch podiwuy'rb
skutků swýcb, gimiž Bohem se býti dokázal.. i tu trpěliwost Otec
swébo, při ustuwiřné snášeliWn-sti.suětle wygádřil. Při wšem engi
Ité, cožLoIi od prwnjho oknmienj přjcbodu swého činil, byla ta
gebo trpěliwost patrna.

Tento Syn Božj, který s nýsosti nebe na zem sstanpil, blo
wěčenstwj na se wztti, a gelikož sám břjehu neut-iuil, rizy bl'jch
nésti se nezdráhal. Složili promljm sláWu Božskuu, ') a aby guko
newinný pro Spusenj winnjkůw umi-_ni mobl, člověkem by'ti ne.
odporowal. Oni, Pánem gsu, přigul křest od sluhy; : gukkoli síun
odpuštěnj břjrhůw udělili měl, neztjžil sobe, woduu druhého naro—
zeni se ohmy-ti. 'l'en, skrze něhož wšiekni se nasycugi, postil se
í-tyl-ideetidnů, a zluřněl; gen proto, aby těch, kdožby slona Božjho
n milosti nebeské luřneli, chlebem s nebe nasytil. Zupnsili s d'ublem,
pokušitelem swy'm, u přestáwage na dobytém nad nepl'jteletu wjtez
stwj, wšecko při gediných slowech pozůstuwil. K nt-edlnjkům swy'm,
ařtě byl sám přednostmi gegioh, neměl se guko Pán k slubům; ný
brž dobrotinč & tiše, gako brali-jm sným, lásku gim prokuzownl.
Swy'm puk apoštolům umy'wal nohy, aby co mistr takowým zseln'i—
zeujm přjklnd pozůstunil, gakby služebník ke spoluslužebnjku sobě
pot-inati měl. A nenj diwu., že s poslušnými uředlnjky swf-mi tuk
wljdně nakládal, gešto't' i Jidáše už do konce tak Shoujo-nné sná
šel. s timto nepřjtelem swým stolonal, geg co domácího odpowě—
dniku znal, a předre newyzradil, auobrž ho, když zradu pronášel,
poljbiti se nezluěřowal.

A kterak sworné i welikomyslné bylo gebo znrházenj se ži
dy; rotě za nelikuu trpěliuost obgewil., když newěrce ku přigetj
wjry nakloňowal, když newděrnjky dobročinné pěstowal, pronásle
dowaeům :. pokory se wybjbul, a wruhy prorokůw, i ty nstauiřné

') U starých cirkewnjrh učitelů mlézagi se takovéto přenosy (tropí)
nezřídka, kteréž w nábožný katolický smysl brány buďte—ž;gakož i
ono Apoštolowo: ,.Ale. samého sebe zmařil, způSub služ.-bojka
přigaw.“ (Filip. 2, 7 ) — Dle. poznameuůnj Balnriowa (in scriptu
S. Gym.) mluwiWaIi negedni sw. Otrowé o wtěleui Božjui potatměle,
(Cír Herman-, !. 8 simil. 5 ) dokuwadž wýrokowé sněmů cirkewnjrli,
w Efesu \r. 481) a u Cbalcedonu (r. 451 ) držaných, vůbec prn
hlášeni nebyli; tak že teprwa potom dle přisně mlnwy dogmatické
těch :: ouěrh, při členi sturšieb i nowěgšjrh Otců se uaskytsgj
rich wýruzů wyblazownti dlužno bylo. Vide Proef. Petri Constant.
in 00. S. Hilarii. 9.17.
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odhůgce Boli, až i \\ hodinu suého utrpení u křjže shromáždili usi..
lowol. Mezi mučením a ki'jZe na sebe wzetjm, dřjoe nei přišlo
k nelidskému usmrcenj, a ku prolitj krue gebo, rotě to za úkon-y
o Iáuj slyšeti, cotč za honliwé Pet-i &posměehy snášeti musel! S au—
smčlky byl uplwůn ten, který málo před tjm slepému zrak noorá—
til; mrskáujm aedrňn ten, w gehozto gménu ted' od rtitelů poho so
tan sholomky swými šwihím býwá; trujm koruuomiu ten, který
mučedlnjky wěřně newoduourjm kwjtjm koruuugei pěstmi w twář
tepán ten, který prac-é palmy wjtězstwi rozdíwá; ?. roucha swého
sulářen tell, geuž každého nesmrtedlnostj odjoá; žluť—jnopágeu ten,
gen! potrawu nebeskou dáwá; octem řastouán ten, který nám ka—
lich Spaseuj podal.

Eyblo touto newinuý. tento Sprawedliwý, ohrl ta neuinnost &
Spravedlnost suma— mezi lotry pořten; ten, není. Inl prawdo su
ma, trpěl nňtisk swědeetwj křiwého; ten, který někdy soudit při
gde, byl ortelowňn, & ten, gešto byl Slouo Bozj, ani slowa nemlu
vě, no poprav—u byl wleřen. A když při ukřižommj Páně swětla
se zotmblo, kdyz se žiwloué zkorlnoutili, když se země třásla,
kdyz se den nocj uzawjral, l-dyž slum—e,aby na židovské zlosin—
stwj patřili nemuselo, zrak swůg i paprsky swé zahalilo: onf sám
oni úst swých ueoteořel, ani sebou nehnul, oni při swém utrpenj
uelehnost swou neodkryl, nýbrž w tom už do kom—esetrwnl, čjlnž
h_vkoli ohmz trpěliuosti co neydokonalegi wystouil. Po tom po
wšem geňtě i ty wrohy swé přigjmá; tokowé, coby se kuěmu obrá—
cíli & zhljžili. Geho shoojunwost pro zachowánj gie-h gest tak s lá
skou & s prolnigenjm sdružená, že on cjrkwe swé nikomu nezowjrá.
Oni i těch protiwniků. těch rauhnřů, těch ustawiřuýeh křesťanské-—
ho ;:méuo nepřátel, těch, kdožhy po Zpochuuém hřjchu gag pozna-—
li, ti ho litowoli, před sebe předpoušti, u promiuuw gim, k dědi
etwi nebeskému gin-h powoláuá. | možná-li eo dohrotiwěgšjho &tr
pěliwěgšjho gmenowoti? Kreui' Kristowa i tomu, kdo gi prolil, ži—
oot wroci. Tokouái hle, tok uoliká trpěliwost Kristowa; & kdyby
tak welikň nebyla, neměloihy cjrkew apoštolu Paolo.

Brnu-j rozmilj! Gestliže gsme i my Krista oblékli., & on-Ii
gest cestou Spasenj našeho, 6, tedy tou spasilelnau cestou za nim
krňřegme: & těmi šlépřgemi přjkladu gebo chwátogiee, buďme!
pilni toho uopomeuutj, gel apoštol Jan domí, řka: „Kdo prowi, že
w něm zůstáuá, má? gukz ou chodil, i tento chodili“ (|. Jan 2, &)
'I'éž Petr, na němž Pon cjrkew swou uzdi'loti ráčil, dokládá we
sněm listu, & di: „Kristus trpěl za ním, “áut pozůstauiw pi'jlslad,
ohy gste násl.-dostali ňlépěgj gebo. Kterýž hřjťhu neučinil, aniž
gest lest nalezeno w ústerh ;eho. Kto—rýžtokdyž mu zlořeí-ili, ne

o
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zlořeřil, když trpěl, nehrozil, ale wydňwal se aaudjejmu ho ne
sprawedliwěf“ (|. Petr. 2, 19—22)

Podobně i při oreiotrjeh, prororjch a wšeeh spravedliwýrb, genz
Krista předobruzowuli, to nalézáme, že při swém ehwalném w ctnosti
se-rwiřenj o nic “jee nensilounli, gako o statečné i stálé zacho
wa'mánj mjrnosti a trpěliwosti. Toki Abel, prwomuředlnjk, a mezi
sprnnedliwými & swatýnii prwnj trpitel, neodpjral a nezpěřowal se
proti bratru, a tomuto \'l'l'illlll swélnu wlirliosti t! lrpěliwosti dal
wztábnnnti na sebe rukou wražedlnýeh. Takř byl Abraham, prwnj
ztěrh, eo Bohu nwěřili, a základ “jry položili, při swém synu
zkmišjn, a beze wšeho rozpalm a odkladu k wyplněnj rozkazů Bož
sky'rh trpěliwě a ochotně stáli uwykl. [ onen lsák, genz obět Páně
předobrazowal, gsa od otce suébo za obět odhodlán, trpěliwě sobě
pořjnal. Tak též Jakob, ntjk ge před bratrem, opustil domow swůg,
a geště při větši trpěliwosti napotom podl k nolmmn swého, mno
hem bezbožněgšjllo pronásledonnjka, a konečně smjrliwými dary
přjstup k SWornosli wygednnl. Též onen prodaný, a od bralřj swýcb
do wyhnanstwj ;;in přinurený Josef negen lrpěliwě gim odpustil,
ale i přišedšim k němu štědře a laskawě i zdarma potrawn gim po
skytl. [ Mogljš od newdeřnélio a zrádného lidu mnohdykráte potu
pvn.. a diw že ukamenonán nebyl; a předu-e, pln gsa tichosti i tr
peliwosli. kHospodinn za něg se modlil. Dawid pak, z gebož rodu
podlé těla pochází Kristus, cotě tu za welikau, podiwnan, a mně
hresřanské podobnau trpělinost obgewowal, gešto swěho protiwnjkn,
krále totiž Saula, w rukau lnjwage, a přjležitost, toho zůmyslného
soupeře SWéIIOusmrtili nalézage, geg sobě wydanéhn i zroděného
radě::i při hrdle zarhowal, a nepříteli nr.-gen zlým neodplatil. nébrž
i té násilné smrti při něm bez důtkliwé pomsty nepomjgel. Ostatně
usní-“tlí'ugj to negedni proroci, genž usmrceni byli, negedni muče
dlnjri, co slawnau smrtj pot-telii gsau; ti't' nširkni skrze trpěliwost
k nebeským kornníun dostihli. Sie ;:inak bolestné a mnředlnické koruny
sobě dobýti nelze, Ieř při wytrnalém nšech muk & bolesti podnikánj.

Trpělinosl i při dcpnuštěnýcli od Boha slrnstecli, i kza'tkladu wše
Iiké ctnosti potřebna 39:4.

Brotřj rozmilil K swětlegšimu a úplněgšimn seznánj těch wý—
hod, a té potí-eby trpeliwosti, rozpomeňte se na ortel Boží, ro hned
na počátku, a za prwotin lidského pokolenj nod samým, zákona ne—
pamčtliwým, a rozkaz přestoupiušjiu Adamem iní-čen byl. Z toho
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poznali můžeme., gak trpěliwi zde býti musjtne, ani na tento swět
w toto způsobu se dostáwame, že gstne m'uisky a půtkami odewšad
obkljřeni; „že, prý, gsi uposlechl hlasu ženy swé, a gedl asi
z stromu toho, : kteréhoz gsem přikázal, aby negedl, zlořet'ena země
w d|le twém, w pracech budeš gjsti z nj po wšecky dny ziwota
swého. Trnj a hlozi tobě ploditi bude, a budeš gjsti bylinu země.
W potu twůi-i swé budeš gjsti chléb, dokawudž se neoawrátjš do
země, z kteréz wzat gsi; a w prach se nnwrátjšf“ ('l. Mogž. 3,
'l.7—19.) 'l'jmto wy'rokem wjžemc a zprawugeme se wšickni, až
prostředkem smrti 5 tjtnto swětem se rozlehnáme. Tenf gest los
wšech dnů ziwota našeho, abychom rmautili se a lkali; a ne giuňc
nez w potu a w práci chleba gjsli nám dopuštěno gest.

Tudy, bud' kdo bud', každý z nás, dostaw se na swčt tento,
při swém do tohoto hostince wcházenj dáwít se do pláře, a nero—
zuměge i newěda o niřem, předce giž w tu hodinu swého narozeni
do pláče dáti ee umj. Wedei se tu ními-ek.,gnkoby : gakési přirozené
preda—huti.,& ta geště docela nezběhla duše, tudiž s poříttku plaka—
trjc a úpěgjr, ty smrtelného žitj auzkosti, ty swětské pohromy a stra—
sti, s nimiž se potkáwá, obgewiti hlcdj. A zagisté, myÍ game w pot
ných prav-ech, dokud zigeme, a při wšem potu a usilowánj, nena
býwátne odnikud wětšj potěchy, ledn od trpěliwosti, kteráž sice wšem
pozetnšřanňm wůbec, nám wšak obzwláštně přiměrnai potřebna
gest, gelikož při ďáltelském proti nám bogowánj che se wrtkáme,
a den co den na bogišti stogjce, proti slarodáwnjmu a chytrému
nepřjteli až do unanenj wálku wedetne. My nad to, tu řas protiwen—
stwj, wedlé rozličných u neuslawných pokušení, také statků swy'ch
opanštjme, w žnlářjch a w okowách se nalezíune, hrdel swých na
sazugeme, tu meče, tu Ijlé šelmy, tu oheň., tu křjže, wšecky trý—
zně a muřiwé nástroge wem“ i stále snášeti musime; g'elikož sám
Pán pouřnge nás i were: „Tyto wěri mluwil gsetn wám, aby gste
ne mně pokog měli. Na swětě níuisk mjti budete, ale dnufeylež,
gilt gsem přemohl salát.“ (Jan 1.6, 33) Ani tedy, uš ďábla i
swetn gsme se odřekli, časté netisky a prudké útoky trpjme: oř au—
žegi k trpěliwosti přiwinauti se musime: abychom, gi za wůdkyni
magice, nápomocenslem takowým, při wšech odpornostech setrwa
li; gakoz Pán, Mistr n Spasitel náš to wykládá, a di takto: „Kdo
setrwá az do konce, teni spasen bude.“ (Mat. 10, 22.)

Rozmilj brali-i! Náležiř nám trpěli &setrwati, abychom při té
swé nnděgi, gegižto podstatou prawda i swoboda gest, ku prawdě
a swobodě samé dostati se mohli; nebot že křesťané gsme, tot wjry
u naděge nuřinkem gest: wjra pak snaděgj aby w nás uwoee wy
dítwnln, k totnntě trpěliwosti třeba. Myí nebazjtne po weult—gšj, né—
ltrZ po bndantcj slítnč, gakol apoštol Pawel nnsni-dřugc, řku: „Nu—
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tlěgj spasení game. Nadšge pak, která! se vidi, neuj nadčge: ne
bo ro7. kdo uidi, kterak o tom má nadřgi? Gestlize pnk čeho ne
uidjmo, o tom naděgi mame, toho skrze trpěliwost ořekňwíimef'
(Řjtu. 8, 24. 25)

Prořei potřebou gest, postrpeti a poseřkati, az bychom zapo
řnté dilo dokonali, a 0 Doba owore wjry a naděge nashromáždili.
A na giném mjstě tentýž apoštol, uapominage Spravedliwých, dobro
i'innýcb, a těch, kdo7. statky swé u Boha na Iirhwu, a k nastřádánj
sobě pokladů nebeských skladag', něj a nahjzj ge, aby trpěliwi
byli, řka: „Protož dokud řas máme, íihme dobře wšem, zwluště
puk domácím wjry. Dobré pak rinire, ueustáueyme, nebo časem
swým žili budeme.“ (Gol. (i, 9. IO.) lebcet tomu apoštol, nby
nikdo pro swnu wdobiém uetrpeliwost neustňwal, aby nikdo při
tělk'ýrh pokušenjch, neucbyleu gen a nepřekonán, u prostřed cesty
k“ Sluwtlým porhwalam se neunawil, a při gnkétnsi w dobroriuech
oblewenj, o to owoce dobrých skutků připraven nebyl. Pročež PSI—
no gest: .,Sprnwedlnost sprawedliwého newyswobodj ho, w kterýž
koli den rhřešj.“ (Ezeeb. 33, 12) A opět: ,.Dr7. co máš, aby žá—
dný ueuzal koruny mě.“ (dew. 3, II.) 'l'oí hle gest napome—
nutu.. & k stálé trpěliwosti a sjle wyzwánu býti; abychom korunu
ucbwátiti nsilugice, tn samu, co neydřjwe, chwalně stjlnali, & při
uslauiřné trpěliwosli koruuowňnu býti zaslaužili.

Rozmilj br.! Trpěliuost nenj toliko ochranitelkyně, ale i zlého
odstranitelkyuě. Ona, gsauc Ducha svatého uředlnice, &lpřgjc k no
beským i božským wěoem, stauj ohrady a sily swé proti wšeliké
lnu tu'iwalu těla, při němž duše obogowůua i "jm.iua býwu. Při tn—
kowě hoguosti přihleduěme gen k něčemu, nhy odtud' ! na to, co7koli
ostatn-jima_oest, se uzaeíroti mohlo. —--Cizolozstwj, podwod, wrozda,
genu hřjehowé smrtelni. Než deyme tomu, že gest kdosi w trpelioosti
silný a stálý: takt hle neprovede se od něho ani to ciZoložstwo, to gest,
poškuruěuj poswěreného tělo i chríunu Božího; ani ten podood
se nestane, totiž, to bemubounébo & pramale oddaného srdce un—
kwašeui, ani! to prigde skrze dyku a prolitj krwe ku pokt'tlenj
terh rukou, eo ewclmristii držjwaly. — Láska gestit wazadlem brn
Irstwa, zakladatelkou pokoge. pogitelknu n pewnitelkou geduotv. Ln
ska _uest wětšj ne7. wjra u ue7 naděge, onač wyuiká nad kterékoli
:..-eduotliwé dobroděgstwi, a nad samo moředluirtwi. Totě ta, to
\\ nebesjch u Boha s námi na wřky trwati bude. Odřesni ale trpě
liuosl 0d nj, a ona paustkau lež.-ti bude. Odřesni od lásky to, r_imž
se koli k ntrpenj utužuge, & ona bez kořene a bez mjzy bude tatam.

anisté, apoštol, mage tu řeč o lásce, sdružil suj také trpě
lioost o sltoijauost, řkn: .,Lítskn welikomyslná a dobrotiwá gest.-,
láska uezůuidj, uií'iui zle, nonndjutá se, neZpauzj se, netnyslj zlé—



ho. Wšecko libnge, všemu wčřj, wšeho se naděge, všecko snáší.“
(|. Kor., |:), 4—72) Odtad, lei ona nšecko snušeti umj, znnjrít apo—
štol na nenýnrutnust a setrWulost gegj.

Na giném pak mjstě klade ou tato slowa: „Snůšegte se nespo—
lok w Insce, usilugjce zachouňwati gednotu ducha w swazku poko—
go.“ (Efes. 4, 2. $.) [ doliřugeř, že ani gednoty ani pokoge zacho—
wati nelze, Ieřby se brali-j wespolek snášeli, &při swé trpěliwosti swa
zek gednoty Zpewňownli. A oožtě možné, aby přišlo k tomu, a ty
che neklel, nepřisáhnl, odcizeného statku zpět nežádal; abys, do—
stanu poljrek “ ljce gedno, i druhého tebe tepanojmu nasadil; abys
bratru, hřešjcjmu proti tobě, negen sedmkmt, ale sedtndesntekrat,
kterézkoli chyby odpustil; abys milowal swé nepřátely, za pro
tiwnjky a pronásledownjky se modlil — neni-li při tobě praného tr
pěliwosti základu? ——

Pi-jklad toho dal na sobě Štěpán. Židé kamenowali a usmrtili
ho. On wink uewolnl o pomstu, nýbrž auhlnwnjm nepřátelům swým
odpuštěnj od Boha wygednáwnl, řka: „Pane, nepokládey ginu toho
za hřích.“ (Skut. 7, 59.) Taktě ten prwomuředlnjk Kristůw spořá
dím býti musel, auf stlrtj mučedluiokau wšem swým nástupcům pře
dešel; taktč stal se cbwaloi-eřnjkem utrpenj Páně, & zároweň ná—
sledownjketn tichosti & trpěliwnsti gebo.

A 602 mnm řjci o hněwn, o noswáru, o nepřjzni, o tom, ('s
hož křesianu nigak nepřjslušj. Měgmez trpěliwost w srdci swém,
a ty takowé wady ani mjsta w něm mjti uebndnn; aneb gestlile by
se byly do něho wlnudily, odtad rychle wyminti, a ten pokogný
přjbytek, kdež Bůh pokoge bydleti sobě ohlihil, opustiti musegj.

Dále něj a nnbjzj apoštol takto: „Neznrmnrugte Duchn swa
těho Bozjho, kterýmZto znnlnenáni gste ke dni wykanpenj. Wšelilu't
hořkost & hněw, i rozzlobenj se, i křik, i ranhítni buď odguto od
was.“ (Elea. !, 30. SI.) Zagisté. zhostil—lise křesian din-é zlosti
u tělesného swáru, gnkoby něgnkých na moři wichrů; nachazi-Ii
se wesele i tiše na bezpečném břehu u Krista: gakožlo ten, ge
mnž zlým za zlé odplaceti se zapowjdá, ani hněwu, ani neswor
nosti přístupu dáti nesmj!

Podobně také při rozličných těla uesnázech, n zařastýcb i těl
kých mukách, s nimiž se lidé každodenně potkáwagj, a při ley—
rňnj, geltož zakušug'j, trpí-liwost potřebnn gest. Trwnnliwost těla
s goho nesmrtelnostj byla tn tam hned po tom přestatupeni prwotného
rozkazu Bozjho; n zároweň se slnrteluostj wyrogily se i ty nemoc-e.
Gesto pak se té tělesné sjly nenabjwís, let\ by tělu Opět nesmrtel
nosti se dostalo: musjmei při takowé swé křehkosti a slabosti ust.-|
witně zápasili, a gnko polem se sclkáwnti; ano bez té neysilněgůi
trpěliwosti hogownikům ani wytrwnti nelze. Gsaui wčru rozličné těž—
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kosti, kteréž nám, ke zkoušce pro nás, se přiřiňngj; gsaui mim
hotwámá pokušení, gen! nám tu strany ztráty dořasného zbožj, |..
strany horkých zimnic, tu strany způsobu muřidel, tu zase wzhledem
utrpenj miláčků našich, hořkost způsobu,-g_i.Ničeho wšok nenj, čjmz
by rozdjl mezi spruwrdliwým a neSprawedliwýeu potruěgi se uká
zal, nez tun cestou, že zlý člowěk při oilporuostech skuhrz't i repre,
dobrý pak mn'Z trpěliwě zkoušeli se necháná; gukoz psano gest;
„Trp w bolesti, u w ponjženj swém zachoweyž trpěliwost: nebo
w ohni zknšowáuo býuá zlato & střjbro.“ (Ekkli. 2, 4.)

Tukř i .lob zkaušjn byl, a skrze trpěliuost až na wrchol slá
wy powznešen. Gukě množstwj šjpů d'ubel naň wyst'rjlel, o kteru—
kým mučenjm ho zteyral! Job utrpěl ztrátu ušech statků, wšeeh
synů a dcer swých. Nud weliké zbo-Zj & panstwi wyuikula při něm
tn bohatost otce, co do potomků gebo; a nugeduuu hle! gukoby
nikdy nebyl pánem &otcem býwul. Nad to zohyzd'owalo geg rou bez
ejsla. [ ti hlodawj čerwowé zzjrali scbřadlé & rozpadané nudy ge
ho. Ke wšemu pokušeuj, co se naň shrnulo, nechyběla ani gebo
žena, kteréž ďábel unstrogil, při swé zlobě & staré ouskočnosti tuk
sobě pořjnnge, gakoby skrze zenu, což bylo z prwopočátku se stalo,
wšecko člowěřenstwo zklamali a ošáliti mocen byl. Job ale při wšech
náramně těžkých zápasech trwal neohrožený w tom způsobu, že na
WZIlOI'wšem nátiskům o zádawňm welebil gméno Páue. 'l'éz i'l'o
biáš po tolika řeckých, sprawedliwýeh a milosrdných skutcjrh, oslnu—
tjm zkaušjn gest; a pro swuu trpěliwost rou-něž tuk wysokých zá.
sluh n Bohu sobě dobyl, gak weliká to ochotnost byla, s kterouž
byl to zntměuj zraku swébo trpěl.

(,'.

O tom, co z netrpěliwosti, & co z trpěliwosti následkem gde.

Awšuk, br. rozmilj! hled'me podle zlých následků netrpř-liwo—
sti, ty welike' užitky, co lidem ztrpěliwosti wyplýwagj, ocenili. Wždyl
pak trpěliwost tuk Wcliké dobro Kristowo, gnko netrpěliwost neliké
zlé d'áblowo gest; a gako w trpěliwěm Kristus přehýwá, tnkř se to
nalézá, že Srdcem netrpěliwébo zlý duch wla'ulue. Obleduěmez se,
gak to bylo při počátcjch. Satan nu elowěko, k obrazu Boljmu
stwořeného, newřel gest, & tudyř stal se gak sobeswůdcem, tak i
prwujm swůdcem lidj. Potom octnul se Adam w osidlech smrti, ani
při rozkazu Božjm, aby neokoušel smrtnébo gidla, býti nechtěl, aniz
pod ochranou trpěliwosti, tu Bohem udělenou milost zachowati se
snažil. Ronněž i Kain zlé oku no.—lna dar a na obět Ahelown, u
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tudy wrazda nad bratrem Způehína gest. Tak také Esau s wysoka
pořad njn-gi se pouštěl, a gelikaž šoeowice, při swé chuti, nad sjln
trpěliwosti gemn wynikala, ztratilt swé prworozenstwj. A což o tom
ějí'iti třeba? Zdali to nešlo za hřjchem netrpěliwosti, že při dohro—
dinjch Bozjch tak zpronewěřilj a newděhnj židé toho, delšj chwjli
s Bohem rozmlanwagjcjho Mogžjše newrle čekali, bohůw cizich od
něho zadali, a tele slité za wůdce cesty sobě obrali? Aniž při té sa
mé netrpěliwosti swé napotom ginak sobě počjnali, lec ustrnnli na
tom, aby, gsance naprosto nenčeliwj, a nad ponřenjm od Boha da
ny'm promrzalj, ne;,en proroky, ale kterékoli Sprawedliwce usmrce—
wali tak dlanho, až konečně i krew Pane na ki-jži prolili. Tatáž
netrpěliwost wcjrkwi hateretiky plodj, & gakol při židech řinjwala,
pokoge & lásky odbůgců k nesmyslné i auhlawnj nenawisti ponau—
ka. Slowem, abych nešjí'il, cozkoli chwalného trpěliwost wzdělawá,
tot netrpěliwost bol-j a kácj.

Bratřj rozmilj! Giž gsme tedy gak wýhody trpěliwosti, tak
také i zlé následky netrpěliwosti šjřegi rozebrali. Nu ledy, w tamté
ctnosti, při njž bychom i w Kristu zůstáwali, i s Kristem gedenkráte
“ Boha se shledali, měgmez se p_í'jsně a stale. Trpěliwost gest
hogná i mnohotwarná- ta nezná mezj úzkých, aniž w těsných hrad—
bácb směstnati se může.

Muf ona také walný obsah swůg; a gakkoli bohatost i plod
dnost gegj z gednogmenného toliko pramene se preyštj, předce ten
samý při swém wýtokn po wšech sláwy cestách se rozcházj; a při
žádném skutku nelzeř nám ksláwě dospěti, gestli skutek ten tam
odtad swé anplnosti a dokonalosti nebéře. Trpěliwost gest to, co
nás Bohu schwaluge, a w milosti geho zachowawá; onat to gest,
ktetál ztnjrnnge hněv, krotj gazyk, Zprawnge mysl, 01hraůuge mjr,
řjdj kázeň; ona! to gest, kteráž náběhy chlipnosti odra'tžj, násilnan
pýchu potiskňwá, plamen rozbrogů hasj, wládn bohatých obmezuge,
bídu chudých ulehřugo, při pannňch blahau newinu, při wdowách
usilownau Pistotu, při manželjch lásku nerozluřitelnau střeže a ochra—
huge. Trpěliwost činj lid w štěstí pokorný, W neštěstí srdnatý, při
wšem přjkoí'j & potnpenj tichý. Ona nej tndjz odpanštěti winnjkům,
& pakli sami winni gsme, dlaubé i hogné skládati prosby. Onat
odoláwí poknšenjln, snášj plotiwenstwj, dokanřuge lrápenj & muče—
dlnictwi, zpewňnge základ wjry našj, napomáhá zrůstn naděge, gest
řjditelkyně liwota, bychom na cestě Kristowě, wtrpěliwé showiwa—
wosti ho následngice, při té samé setrwali, a gešto nás řinj nás|o—
dawnými sboijawébo Boba, tedy i to působj, ze napotom syny
Boljtni zůstáwáme.
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Že wšeliké pomsty Bohu, Sul—ta.Saudci, zanechá na'tležj.

Br. rozmiljl. Známí také liegt-dny, genžto bud' při těžkém Iti-e—
menu křiud, gim srdce hnětaucjch, nebo při swém \\nitl'njm bolu,
proti těm, kdož se \\ztekagj a sápagj,s snotnstau, ohně &chnntu
plnou, se p'íihrnn"_j: n těchto na konce tohoto spisu bez napomjn
ky zůštnwiti nesmim; aby při \\šenln \\lnobitnélno swěta rhulneljull,
\\ při \\šech od zidů, od pohanů i od ltaetetiků řiníných protinen—
stwych, onen den pomsty tipěliwě řekali, a srhuátňnjm o pomstu m
nolali; nni aby při tak hrozném nářku nad ukřinděnjm sobě s line
\\e|n nekuapili, gelikoz psáno gest: „Čekey mne, prnnj HosPodin,
\\ den uzkřjšenj mého, nn swědeuwj, nebo sand můg gest, abych
shromáždil nutodj, \\ stimul krále. a \\jlil na ně lnněw suůgf“
(Sofon. 3, S.) Paní kítze, bychom posef-knli, &snemhjlnnn tipěliuostj
onomu dni budaucj pon-sty \\ austlety hleděli. Kterýžto i \\ apo—
calypsi \\ece takto: „Nezupetping slow prorortnj knihy této; nebol
řas bljzko gest. Kdo škodj, škod'tež geště, & kdo smrdj, snnrdiž
gešte: a kdo gest spranedliný, budiž geštč os;.nanedlněn, a swutý
budiž geště posněcen. Ay přirházjm brzo, & odplata má se mnnu
gest, ubyth odplutil gednonm každému podlé skutků geho.“ (dew.
22, 10—12) Ptořež i ti muředlnjci při hlasitém wolánj,a s vý
razem nemlosti, při tom zbližugicj se pomstě naptoti hleděnj, k dul—
šj žádosti o pomstu se odkazov,.j, až !( skonánj řasů, \\ nnplněnj
pořtu muíodlnjků. ,.A když, prý, otewl'el peřet pátou: \\idel gseln
před oltářem duše zmordooaných pro slouo Božj, a pro swedectwj,
ktetéž měli: & \\olnli hlasem velikým rknuce: Dokauadž, Pane
svatý a pum-ý. nesnndjš, a nemstiě krne nať—jnad těmi, kteřjz pře—
býwagj na zemi? A dáno "est gednomu každému znich roucho hj—
lé, a ponědjno gest gim, aby oulpocjnali geštč za malý řas, až by
se naplnil pořet spolnsluželmjhů gegich, kteřjz zmordoními býti
ning-j, gako i oni.“ (dew. 6, 9—12) Kdy ale Bůh krew Sprit
nedliuau mstjli bude, o tom Duc-h swatý skrze ústa proroku Ma
lachiáš-e zmiňnge, rka: ,.Ay den Páně přigde zapálený gako pec:
& lmdnn \\širkni přjrhnzj, n \\“šickni zlopášnj strniště, & zapálj ge
den přivlnázegirj, prawj Hospodin.“ (Mol. 4, 'l.)

Totéž Henne i w žaltnjrh, kdež hrůzy plný přjehod Boha, ga—
kožto sand. e, se ohlašuwv. „Buh z;_>e\\něpřiyde: Buh náš, a ne
bude n-lřeti. Oheň před olnljře-xem gebo roznjtj se, \\ \vůkol' něho
lmnre námlnná. Zauolít mhes s hůry, i zemi sdůly, k rozeznánj
lidu sněhu. Shromažd'le gemu snaté gelm ktořjž i'jdj smlnuwu :.re
ho nad obi-tuni. A budnn \typrawouati nebesa slu—unedlnost geho:



195

|||-hu sám Bůh snudee trest.“ (Žalm ll), 3—li.) A lsniáš to samé
luh-dpuuedel, řkn: „Ay HusPodiu guko oheň při,-gde.:| gako “lťhl'
nuzcmé .gebo: aby nnwra'nil w rozhučnáuj pomstu. Nolmř w ohni Ho
spodiuowu souzeni budau, || ||! meči gebo zraněni budauf' (Isni. (ili,
15. Iti) A opět: „Hospodin Bůh noc-nosti wygde, || rtenřj wálku,
& wzbudj bog, & kl'ií'eti bude na nepř.|tely swé s udntnostj. Mleel
gsem; zdaliz wždyeky mlčeti budu?" (lsni. 43, lži.) A kdož gest
ten, kterýž prnwi, že Zprnu mlčel, u nnwldy mlčeti nebude? Ten!
zngisté, :..fešto gnko uwve k zabili nedeli gest, || ten, kterýž guko
beránek před tjtn, kterýž hn střiže, oni—mj,n nenion-ře úst swýcb.
(Isni. 50, ti.) 'l'otř ten, který nil-dy powyktl nedelal, gehol hlas
po nlicjrh nikdy slyším nebyl. 'l'otě ten, který, neuen nrputett uni
odporen, hřbetu swého k bit-owítni, & l_iej swýeh k poll-"*kowítnj na
sadil, a twúři swé od hnusnývh úplwků ueodwríttil. 'l'ulě ten, genž,
gsa od neywyššjeh kuělj » sun-šich obžalowmn, nemlpowěděl, a už
k obdiwenj—sc Pilutowu trpěliwě tulřel. 'Potě ten, kterýž potnlřew za
dnů suébo utrpení, w den pomsty mlřeti nebude. 'l'otě Bůh náš,
to gest, ne wšeehnňrh, ale swých pmwowěrnýeh Bůh, kterýž při
druhém příchodu swém zgewuě se ukáže, a mlčeti nebude. Geštoř
Zprwn w netuz'tmosti a w poujženosti se nalézal, zgeuji se někdy
smocj n welebnostj.

Bratři rozmili! Ořekáweymež toho sandee a mstitele, kterýž.
ne,-gen wěřicjeh w ejrkwi swé, ale i wšech sprnwedliwýeh od po—
řgitkn swětn, gakož i sám sebe bez pomsty nepomigi. Kdolby ehwá—
tnl, n tudjž potnštěn býti chtěl; tru? uwnžug, že pomsty budnncj ko
natel geště ani sebe samého un nikom newymstil. Bůh Otec klum-ti
se welel Synu swétuu, :| apoštol Pawel, gsn pmnětliw toho rozka—
zu, dokládá takto: „Bůh wywýšil Ino, a dal getnu gméno, kterél
gest nad wšeliké gméno, aby we gluéuu Ježíše každé koleno kle—
kalu nebeských, zemských i pekelnjeh.“ (Filip. 2, 9.) A w apo—
rulipsi annual klade odpor .lauowi, že se mu tento kluněti chtěl.
„Hk—d',prý, abys toho nečinil; usem spoluslužebnjk twůg i brnlřj
tnýeh. Ježjši Pánu se klaní—r.“ (Z"ew.19,'10.)'l':|kt hle teu tak
|||-Iiký || tipěliuý Pall .lt-Ž'š, ten, kterémuž se nebesa klanřgi, na
zemi dosnwnde mstřu býti nechce.

Brnti'j rozmili! Přetnjteyme w srdci tuto trpěliwost při proti—
uenstwith || utrpeui|h ||.|ši|h. ekeyme přjšli gebo, sluzbu doko
||:|l:|u ,'.:t'lllllpmknzug i|e. Nekwapmež, abyehotn to sluhowé před
prj|l|o|lu|n Pnně, nenálmlným Způsobemobiunu sebe samých urych
Iunuli. Anobrž na tom ustriimež & se nstnttomne, nhychotn i bedlili,
i we wši trpeliwosti, Zreléhu srdce selrwali, přikáznnj Páně zm-huwn
unl'r, a tak w |||—upřjštj hnřuu n pomsty, ne s bezboznjky & břjšnjky

trestu došli, uébrl s bohabognšmi || spi-:mc-dliwýmioílaweni byli..— __f__._—._____.



Dodatky.
Z toho, co game potud o wčku a o spisech Cyprianowých přede

slali, zwláštni osobliwost geho snadno gest vyznačiti. Bylř to muž,
gešto z celé duše swé, i potahů moci biskupské k ejrkwi widitelné, i
hlulnšjch wýznamů cirkewnjho ústrogj chwslnř zaugimal :) pogednáwal.
Byli geden z těch statnýrh piljřů, gilniž cirkew se podpírá. Gskožto unu-l
wtipu zdárného a gel-mého, rozuměl úkolu, kn které-Lu geg Pán určil.
Duch geho, w hlaubjch wíry Kristowy zaswěwný, poznáwal wíce, nežli
to gest, wčetn žiwot náš se hýbá. Učeuost geho ohgewowala se spíše
wpraktirkém, než w theoretirkém okresu hohoslnwnim. Wšecken způ
sob křestanského gebo smyslu ro7padá we dwč, nestvgně wydatné strán
ky. W gedné z nich znhrnuge se ten základu) náhled, který o hlawnjch
křesřanstwj prawdách měl; w druhé p:,tk gakožto bohatšj, wykládagi
se 7ásady 0 řádu a kazni cirkewnj, též o mrawoslowi etc. Některé
wěci z C))vrianowa bohoslowj klademe tu geště, co dodatky, a sice:

A.

0 Bohu troggediném, o Kristu, o Biblj a o Tradici.

Sauhlasnost přjrody k gedinémn auřelu,grgakož i ta neni-jpnst—
nost, rózdělowati zde řjši gakausi, tot gsau důwody, na kterých
sw. Spisowutel přestáwá, chtě-re nřenj o uestosti gednoho Boha wy
swětliti. Swár mezi dwčma bratroma 'l'hebanskýma '), gako mezi
Caesarem a Pompejem, dáwá toho důkaz, že nenj přjpustno, aby
dwé pánů wlůdlo. -— „Gednoho gen krále mag) weely, gednoho
gen wůdce mag' brawowé; též stáda skotů gen gednoho pastýře.
Oč tedy che musj swět gen gednoho wládce Initi, který pod swým
rozkazem wšeeko držj, swau maudrostj wšecko Zprawuge, a swan
mocj hožskau wšecko wykonáwá. . . . ] ta chatra lidu, we mnoha
připadnosteeh, z přirozené powahy swé Boha wyznáwá, když duch
a mysl na swého_Twůrce a Wéwodu se r02pomjnů. lslýehámeř
nezřjdka wolatí: O Bože! — Bůh to widj! — Bohu poručí-no! —
Zaplaí Pán Bůh! Co Bůh ríttřj; dáli Bůh.“ 2) (De idol. vauitate.)

') Eteokles a Polyníces, synowé Oedipowi, měli se dle smlanwy při wlá
dě :: zpráwč řjše Thelmnské rok co rok střjdati; ale nepohodše
se. spolu, oba co snutmgnjci zahynuli.

3) “Srazy tyto gsau Tertulliann (Apolog. adv. gentes) swčdeetwim, že
gest duše lidská rozená křesťanka(Testimonium animae naturaliter
christianae): gakoby řekl: Duši gest přistwořena nnjumwost pro
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Wedlé oné wjdky o Bohu gediněm ukazuge i na tagemstwj
o tnogosolmosti gebo; ant baetetikům obzwláštně w těch hádkách,
gel snimi nedl, dowodil, _že řlúnek o Trogiti božské za prawý mjti
netnohan. „Gestli, prý, kdo u haeretiků posvěcen, a chrámem Bohu
učiněn: ptám se: Kterého Boha? — Twůrce-liž? To wšak býti
nemohlo, proto že w něho nenwčřili. -— Krista- Ii? Ani gebo chlá—
mem nemohl býti ten, ven7. Krista Bohem býti rapirá. — Nebo—'
li Ducha swatébo? -— Ant pak ti třj gcdno gsau, můlc—liz býti
Duch swatý milostiw tomu, genž Syuooýtn neb Otcowým odpowěd
nikom :_rest?“ (Ep. ad .lnhaj.)

Dále nazýwá KnistaS Jnem Božjm etc., o něm7 wšickni proroci
ode důwna, gakož o oswětiteli & mistru pokolení lidského proroko—
“libi. „,'l oni gest moc, rozmn, moudrost a sláwa Božj. Tenř gest Bůh
naš.. Pomazaný nás, který: co prostí-ednjk mezi dwema, aby člo
očka k Otci uwedl, se wřlowčřil. Chtěli Kristus býti, co řlowěk
"est, oby člowěk býti mohl, co Kristus gest “ (De idolor. vanit.)

Tak také odkazugc k Biblj, gakožto k plné studnici Boží,
abychom si zni 7iwé wody nahirali. (Lib. 1. Testim.) W Pjsmjch
božských mluwj Duch swatý; skrze Salomauna mluwj Duch swa—
tý; w Zalmjch wyklítdít Duch swatý. (De Unit. Ec.) Úkon, vekterém!
Buh swatým spisatelům bezpostředně i myšlenky i slowce zdjlel,
;.fmenowán iltspiratio, wdechnutj božském, nenj, co do podstaty
swé, swatému biskupu nepow.edom Důkazy proti Žídum (Testim.
odt. Jud.), gakož | celé pogednáni k Fortunatawi, negsau než se
stawenj textů obogjbo Zákona, kteřjz, prý, sami o sobě prawdu gil
dosti Opodstatňugi.

Při tom nenj pochyby, 7.eCyprian, řině tu a onde zmínku o Tradici
Božské, o Tradicj Páně, tjm wýraZemrozumj nřeni Boži, austně rozhla
šowané, a od wěkn apoštolského až na potomnj řasy nepřetrzenau po—

slaupnostj přewedené, ač we psaném Slowě Bozjm nikdež nezazname—
nane'. Tak dokládá ep. ad Caecil. mezi ginými řka. „Gestlile kdo
z předků našich, buďto z newědomj, nebo ze Sprostoty, nezachowal a
neplnil toho, k čemu gsme wedeni přjkladem & nauřenjm Páně: nechť
Pán takovaésprostnoslit,treho snaze promíne a odpustj. Pri nás wšak
nebyloby odpustitolno, (abniPánem poučeni a napomenutí psalo,) kdy
bychom, ne tak, ;mkož on sám uřinil, gemu na občt kalich s “'l—
nem smjšený obětowali, aneb i swých kollegů pjsemně nenpomenuli,

tagemstwi Bohogewenj, . pro dilo vykoupení čili druhého naro
zeni našeho. Ona ani geštč o Bohu se neučjr, Bohu wyslownge;
ani geště o sandu gcho nic světle nepřipouštěgic, gumu se odpo
ruuči- (Cír. Tertull. de Carne Christi. u. 9. cd. Frob. Basil.1562)
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aby wšady k předpisu ewaugelickému & k trndiej Páně stáli, a od
toho, což on nt-il u činil, nikterak se neucbylownli.“ Ostatně winj
(ibid) některé biskupy zgegich malátnosti, při které! pauhan no—
du obětowali, aby z wůně wine, gako wyznuwari Kristowi, n poha
nů w podezřenj newešli, a na smrt wydáni nebyli. [ dowodj ginu to
snáramnnu horliWIDŠ'š,že wjno a woda w kalichu spolu smjšeuě,
k obětowítnj poknzdékrát brany býti mag.-:j;o čemž Trttdicj Páně
swřdertwj (líná.

Suátost Těla & Krne Pain—".Swntít Obět nowozákonni.

Co se tkne swátosti Těla a Krwe Páně, uřj nás Cyprian (vp.
ad Cnecil. de sacram), že Melchisedech a obět gebo předobrazoWnIi
Messiuše, &swaitost od něho ustanowennn. „Knězem Melchisedechem,
prý, gakž widime, byla předznamenána ta tagemstwj plná ohm Pá
ně; o řemž Pjsmo božské nuswědřugic, dj: „„Ale Melchisedoch
král Salem wynesl chléb a wjno; nebo byl kněz Bohu neywyššjhn. a
dal požehnánj Abramowif'“ (Gen. l4., 18. 'l.9.) „Melchisederh byl
předobrazem (typus) samého Krista: nebo? Duch swntý w žnlmjrh,
tnm, kdež wosobě Otconě kSynu mlnwj, were takto: „ „Před clu-n
nicj gn gsem tě zplodil: ty gsi kněz na něky podle hodu Melrbi
sedechowa.““ (Žalm 1.09, 3. t.) „Gižř pak od toho řádu odwodj a
pořjtá se i nyněgšj Způsob oběti. Melchisederh byl kněz Duha ney—
wyššjho, aut chléb a wjnn obětownl, & požehnal Abramowi. A kdož
gest w užším smyslu knězem Boha neywyššjho, leč Pán náš Ježjš
Kristus. kterýž Balm Otci obět, a sice tu samu občtowal. co
Melchisedech, totiž chléb a wjuo, to gest, swé tělo a krew
sumu.“ . .. „Aby tedy, dle knihy Genesis, to požehnání pro osobu
Abrnmowu, skrze Melchisedechn. náležitě se rozeznínmilo, předchá
zela tn předwyznamonnná obět Kristowa, w ehlebě & wine pozůstá—
wngjcj. Potom puk Pán ten obraz zdokonalil & oskuteřnil, obětowal
chléb & kalich s wjnem smjšený; a ten, kterýž gest plnost prawdy,
ogasnil anplný wýznnm obrazu nnstiněnéhof“

Dosti swětle mlnwi C_vprian (ibicl.) o skutečné přjtomnosti Tě—
In i Krwe Páně w ewrhnristii, když ty rozmanité aut—inkywykládá,
gežto neposwěcený, & pak ty, kteréž poswěrený kalich u litlll wě—
l'iciho působí, řka: „S t_icntotagemstnjm kalit-ha Páně netngzi se
ani w žnlmich Duch swntý, ale zmiňuge se o něm těmito slowy:
Gnk welmi znamenitý gest kalich twůg npogugjcjl (Žalm 22, 5.)
Kulich ale, geuž Opognee, mnsj býti s wjnem smjšen; wodař sama
o sobě nikoho neopognge. Anšuk kalit-b Páně tak opoguge, gnko



199

Noe, ujno pige opil se.“ — Sw. Otec následuge zngisté (při liter
njm textu) smyslu duc—hownjho,gelu. dřjne (ihid.) Noemo zn obraz
trpjejho Messiáše heře. Ta opognost od kalicha & hrne Páně nenj
toho způsobu, gakého gest opogttost od ohyěegného wjna. Pročež i
"llt'h swatý ke slovům žalmowým:„. Kalich lwůg opogugfcj““—
doklad.-„řkm „ ,.,0 gah přewclmi znamenitý !““ Kalich totiž Páně„
at to poijwanj z n.“ho, tak opogngj, že k střjzlinétnu žiwotu wedau,
že k duehonnj moudrosti mysl pozduihug', že mjsto swětáctuj chut
ku poznátnj Boha při každém wzhnzugj; anohrž gako při ohyí-eg
ném wjně mysl uwolttěněgšj, rozpoloženěgšj & zármutku prázdn-gšj
hýwň: tak také i skrze požjwótqi ltrwe Páně zkaliclta poswa't—
nčho; hyne památka starého óloweha, dřcwuj mraw meta—ký
z.paměti wycházj, a z-Iconnuucený. hořem skleslý, a břeme
nem hřjchů swých na zem poražený člowělsnalézá w milostí
Božj rozkoš a oblewu swau. 3) Pigjcjmu wšok w ejrkwi Boli
nelze ler tehdáž té rozkoÍ—izakusili, když ten nápog s pravdou slo
wa Páně se srowunáwí“

Patrný rozdll ěinj Cyprian mezi auřinky prostého ujna, &
auěinky wjna konsekrowaného při sw. eweharistii. Tamti gson pau
Ze tělesni, tito pak duchownj, gež ta SWáÍOSÍgen tenkráte působj,
když sprawdau Páně se shoduge.

Iti wýrazowe', giehž od C_tpriana (ihid) použito, oznařngj to
gebo “jm w skutečnou přítomnost T čla i Krwe Ježjšony weweha
ristii. Nehoi dokládá dale, Hut: „Kristus—Ii Ježjš, Pán i Bůh naš,
sám neywyššjm knězem gest Boha Otce, o sám-Ii první Otci swé
mu se ohetowal, & na památku swau totéž řiniti welel: tedy ten
kněz, kterýž to samé koná, eo Kristus konal, práwě na Kristovu)
misto nastupuge, a úřad geho zastáwa; a koná-li obět tak, gakož _ai
od Krista kouanau býti seznal: tu w cjrkwi Bohu Otci prnwau i
dokonalou ohět obětuge. Naproti tomu., wěruě-li se nezachowáwá,
cožkoli gest durhownjm způsobem rozkůzáno, tu zwracj se wšeokea
řád ltáhoženstwj a prawdy.“

„Než snad se při té rannj oběti eo obáwati, aby skrze wůni
wjna to požjwáttj Krwe Kristovy se neproneslo. Awšak ze strachu
toho, z něhož křesíanstwo při obětech za krew Kristowu styděti se
poějná, hýuář to, že ono w t'ns pronásledowánj, co do úí-astnosti

3) Giž. zpředu dotčené epištoly naznnčnge sw. Oter krev w eucharistii
gnkoito mzdu wykanpenj za hříchy naše„ a gakožto prostředek
zuowu ožitj našeho; tedy negináč. než gako tu samu krew na kříži
wylitau: „Nec potest videri aangnis ejus, quo rvdrlllti et vivificnti
sun-us, esse in calice, quando vinum desit eulici, quo Christi sau—
guis ustendituh“
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utrpenj Páně, k zkráconj přicházi. Pán téz mluwj wc sněm ewan—

gelium, řkn: „Kdol by se kol8iza mne styděl, i Syn ělowěkn styděti se bude za něg.“ (Mnr.8 ,38.) [apoštol pjšc taktu: Kdyb)tb
se lidem ljbil, služebníkem bych Kristowým nebyl. (Gal. |, H).)
„Mcdlc, kterak pro Krista krcw swau wyccdjme, gcstližc se
stydjme pjtí krew gclw?*

Wšem těm & giným textům to nic wáby nengjuná, že Cyprian,
wedlé způsobu swatým Otcům obeklébo, bmotky (elementa), girbl
to k ewcharistii třeba, w giném ohledu allegoricky aneb w ducho—
wnjm smyslu wykládá; nebo takowýto wýklnd newyzdwibuge smyslu
liternjho. [ my užjwáme allegurij, newypauštěgjce při nich litery,
gakož to lidu křesťanskému wůbec wědomo gest; n. p. chléb, gel-oz
k ewcbaristii bé't'eme, klade se též za obraz křesianské snornosti,
& njno &troškou Wody w kalichu nese podobu lidu :) Kristem ego
dnocenébo.

Wo Spisn de lapsis "), & ginde, kdež o oběti podotýká, san-—
blasugj gebo wygádřenj wěrně s nřenjm katolirkým o Mši swalé.
Když, prý, odpadljk gakýsi, ukradnuw se do chrámu, řásteřkn oběti
kněžské s ginýlni přigal, tu swátost Božj ani k ústům přičiniti, ani
do druhé ruky přendati nemohl. Potom ruku otwirago nic krom
popela na dlani neměl. — Medle. tato historie, gjžlo C)p|ian očitým
swědkem byl, nemít- li7 býti slpšíum na prawau i skutečnou obět
Páně? Či da se zoběti, newlnstně takowé, !. z oběti cbwály, rtů,
etc. částka wzjti? Anebo muže tnkowú Zpopeleti? — Co řeknou to—
mu naši od prawé wíry odtrženj brali-j, genz slowům: sacrilicinm,
sacrilicare, sacetdos, kde se "im n cjrkewnjcb spisntelů naskytagi,
nenlastnj smysl podkladagj? A snad má tu na obět tela-ů, kozlů, etr.
ten kterýkoli text Cyprianůw historického gsa nám, noznmin býti?
Dog.-islane.! Coz tedy s počátku polonice třeljbo stoletj kněžj kou.-li
to za obět, nebylo- Ii wcilkwi narjzeno, nek-wawun obět nowou—
konnj obětowati? (Cfr. 5. 23.)

C.

Ducbowenstwo nizšjch & “yššjcb stupňůw.

Gali dalece, ] praktickým wzbledem, pmkálal se Cyprián!“čr
na swé, Iib. de unit. ec. & ginde obgewené theorii o pnimátu Řjm—
ské stolice, totč otázka„ ui7to z těch řádkůw, co gich tn potud sesta
weno, nestranný čtenář, k swému, tušjm, upokogenj síun sobě zmi—

") Wil český překlad gebo w Čas. p. k. D. r. lBM. sw. 3 str. 131. sq.
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pouidati w stawn bude. K nenkromnému pak požadonateli ne.-dola
telných důwotlů historických, týkagic se přednostj biskupa Řjtnakého
za wěku Cyprianowa, prawjme slowy vážného Móhlera, genž tak
to zněgj: .,Diejenigen, die vor jener Periode, neli-he wir als dia
jenige bezeichneten, in welcher die Einheit der Kirche mit dem voll
sten Bewusstsein hervortritt (Cyprianůw wěk) unwidersprechliohe hi—
storische Benoise fůr einen Primal verlaugeu, masnou, als etwas
Ungehilhrliches verlangend, abgewiesen werden, weil es nat-h detu
Gesetze einer nahren Entwicklung nicht móglicb ist.“ (Einheit der
Kirche. Tilbingen, 1825. S. 260)

We swétn psánj ad Rogat. de diacotto, dotjrage na to, aby
přednostům cjrkewnjm powiuné šetrnosti se prokazowalo, narítžj na
wrehmrmncnnsl biskupskau, & dj, že biskupowé bezpnntřeflně ml
Krista zijzeni gsau; ze zwláštnj, a wznešeněgšj moc a důstoguost od
něho magi, a nogeu co do gména am do stupně, ale i co do pod
staty aui'atlu gegich že od nstatltjlm dtwhowenstwa se lišj. Cyprian
tu welj pmnatowati gabnůtu na to, že Pan wywolil apoštoly, !. bi—
skupy a přednosty cjrkwe (praepositos); apoštolé pak ze z'rjdili
gahny, a to teprwa po na nebe wstnupenj Pane. ')

Gaké trestáuj ua zpuuru a nepoddanost proti přodstaweaým cir
kewnjtn dokrořowati měla, o tom Cypriau dotýká., a biskupu Ro—
gatianu w tato slowa odepisuge: „Gahen, o němlto pjšeš, powineu
gest, zopowážliwosti swé se kuti, tu knězi dlažaan šetrnost uzuá
nuti, a sněmu biskupu w auplné pokoře dosti učiniti. Odtud zagisté
pocházegi kaciřat-ia, odtud to usilowt'mj zlomyslnýcb ruzkolujků, že
si w drzosti-em pob-dánj přednosty cjrkewnjmi lihugj. Pakliby tě
twůg gahen geště dale tan rtidůtkliwau tet—jpnpauzel, budil mocj
biskupského aui'adu twébo anebo ssazeu, anebo ze společnosni cjr
kwe wyobcowán. “ (Cír. 5.11.. not. 71; item 5. Ti.)

Gindy a Zwláště na konec r. 250., když tyrau Decius wjru
Kristowu obogowati nepřestáwnl, až i w žákowstuu Karthagiuském
welikuu porážku uřinil, bylot na mjsta utrýzněaých giné dosadili
tlut'honnjky. Prořež byli od Cypriaua, pÍ'Pdpronásledowat'i wschráně
bljže Karthagiuy geště se skrýwagiciho, gakol i od biskupů, snim
tam meškagjcjch. zl-jzeui negedni podgahnowc' a lektoři, aby wedlé
giných auřadnjrh poninnostj sem a tam poselstwj |)on konali, sy
nodnj listy roznášeli, na dotazy , od swých biskupů ginam řinřné,
odpowě'd apatřowali, etc. Z těch byllě podgahen Opiatus, gegž Cy—

') [ dokládá o té mori, gen! se gahm'un prostředetnč skrze biskupa
uděluge, řka: „Quodsi nos uliquid contra Deum pussutuns, qui
episropoa facit, possuut et contra nos diaconi, & quibus “not.“

.d
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prion učitelem ustouowil, ohy těm, kdož se ke křtu, kn přigjnn'inj
ewcharistie připrawowuli, hlnuněgšj články wíry Kristowy wykla'i—
dul. (Doctor audit,-minim) Při tukowém nýkludn, gakýž i sauwčcj
kntmhisté školy Alexandrinské ďiniwnli, býwalot swatého křtu (*e
kanců zkaušenj tjm delšj a tjm ostřegšj, řjm krwawěgšj bylo pro
následowánj wěhcjch.

Mezi swé lektory,-::xenž mysl osněcu gjcjm, & ducha blažjcjm
swětloln proniknutí byli, klade Cypriun w čele ostntnjch dwn wy
znnwuce: Aurelia & Celerinu.

Ccleaín okanšel w Řjmě, na nelikém záwodišti, plo wjrn
w prodlauzenétn bogi, s hroznými mukumi, Decionu tyrnnstwj do—
watenímte dnj; i gsa kruhy sewi'jn, & na Skřipec hrán, celieký ten
čas při hladu a žjzni nn žiwě wytiunl. Cypriun o něm, gnkožto
prwnjlu tehdítžnjm wogjnu Páně, chwalne dotýká (cp. nd cler. e
pleh. de Color.), & powěděw, kterak wjtězný praporce w rukau
wage, wšem rekům Kristoným cestu rnzil, doklndá takto: „Dosa
wud stkwěgj se na uslnweném těle geho patrné gizwy. Stimulo—
liby tu něgukého druhého Tomáše, Zpra'mě této uwěi—itinechtčgjcj
ho, Izeř se mu i ořitě o tom přeswědřiti. Rozmilý Celerin náš ne
měl k takowýmto chwalilehným krořegůtn cestu' nowau & neruže
nan. Giž dáwno před tjm bylo bába geho, gménem Celerina, muče
dlnictwjm korunowána. Též sti—eyen ugeo gel-o Laurent: s Igna
ciem, uchwátili při hrdinskéln utrpenj swém wjtězné palmy u ko—
runy pl'ed Pánem. Gál dogista, koho bych Spiše blahoslunil, ne—
wjm: zda předků pro tak wzácué potomstwo, čili potomka pro tak
zkomonilý kmen. Když tedy při tak štědrétn od Boha nudělenj Ce
lerin k nám zawjtul, což bylo řiniti, ler u pulpitu postuwiti, (t. na
lektorstwj zřjditi) Pili na swicen cjrkwe geg postawiti, aby z wětši
wýsosti weškerému lidu sliřnými mrany swými zářil, a ewnngeli
um s těmi rozkazy Páně řjtal i zwěstomil, gimiž tuk statné & wěr—
ně swé kroky řjdj'š“

„Celerinowi po boku neměl kráčeti leda mladiřký zároweň
wyznawač Aurel, gako spolulektor, ani tento sonjmno měl sta—
leřnosti a sláwy přednost gednuf“ U ohaudwau bylo witlěti poko—
ru, tichost a wšecku přjklndnost. „W tuko'wých sluhách ohlibuge
sobě Pán, takowými se welebj wyztmwuři; gešlo gako geho stou—
penri ohcugj tak, že negen wšndy sláwu geho rozhlašugi, ale k do
bré kázni i ginému nawedenj díiwagj. Proto ge Kristus zde w cjr—
kwi déle ponechali ráčil, proto ge mocj nowého takořku zmrtwých
wstánj kžiuotn powolnl, aby bratřj gegich, widauce ge tu na wr
rhol slawy powy'šené, tu hluboko pokoře-né, wšickni wesměs přj—
kladem gegich se zprawowuli.“

Ačkoli ti dwa lektoři w dosPělegšjch letech geště nebyli, ginak
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ale pro srdnntě wyznl'mj njry, gnkoz i pro swau přjklndnost a do—
hratt stráž, w které llihlj swntau měli, wyššjho we Straton-lodě stn
pně znslnhonali: předce s wyswěrenjln gich na kněžstwj biskup
prodléwal, w mezech swatého poslušenstnj ge držel & zkoušel, a
toliko těch přjgmů, co s ani—ademkněžským byli Spogeni, zínroweň
požjwati gitn powolil.

Sluěno tn připomettauti, že s anřadem dnt-bownjm, & &Měle
ním do, pro pořádek wedeného registru wšech dnchownjků, čili do
kantonu, dálo se liegt-n powinnosti, ale i príma wzloženj nn ně;
gmenowitč práwa, žádali wyžiwettj; geliltož dnrhonnjkům, wýhra
dne službám cjrhne se oddnwagjejm, po wýdělkn chodili dowoleno
nt-hylo: což Pá_n sám tak sprostředkowal. (|. Kor. 9, 13. 14;
2. Tim. 2, 4; Gol. 6, G.)

W starém zákoně odwáděti desátky, toř šlo za průnem nut
hagjcint; ale w zákoně nowém gest to wlastně powinnost lásky, a
daň, kteráž z wyššj náboženské wjdky poeházj. Tudy! slngj do—
hrowolnj tlarowé dary obětnjmi, k uskutečněni té wyůšj idey obě
townnýnti, & to, co sluhowé oltáře, při swétn powolánj, od wěřj
cjch hernu, slowe: sportnla; ti pak, gen! z takowých darůw obět—
njch na wyžiwennn dostáwngy', gmonug' se aportulantes; gakož řteme,
ep. ad cler. et pleb. Furn.: „Hi, qui in ecclesia Domini ad ordina
tionem clericam promoventur, in nnllo ab administrutione divina ar
reantur, sed in honore sportulanlt'um fratrum, tanqttam decimas
ex fruetihus aceipientes, ab oltari et saérificiis non recodant, sed
die et nocte caelestibus rehns et Spiritualibus serviunt.“

D.

Pochwnly činěné wyznawařům a muředlnjkům.

Oněch wěřjcjch, gežto Cyprinn k šinstnétnu do sláwy Božj pře
chodu žiwnn í'ečj swou nahjzel, nebylo málo. Toř ztwrzugj nám ne
gednn psanj sanwěkých wyznauařů; potom i weliltý biskup Hippo—
nenský, sw. Augustin, (serm. 312) wýslowně napsal, že byl Cy—
prian hlasitou tubau, aby nj rozčílené wogshowyznawačů Páně
skrze drahou smrt swaty'ch ďábla potřela.

Mezi gim'nni zasloužili geho pochwnly wyznuwaři w Řjmě,
„Iamimus & Blog/ses., kteří Deuinnslté ukrutností w plné mjře olm
sili. „Wyí gste eo wogjnowé těchto časů., & co we'wodowé giných,
cestu gitn rnzili', wyf gste to nebeské bogiště otewřeli; wy gate tun
tlurhownj zápas, wámi s wůle Božj tetl' podniknntý, &ctnostmi wašitni

zaswěcený, přestáli; wa'unizař.-ily ty dttchownj poLmy wzrůstoti."
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„Mimo nyznímj wíry swé giný geště zásluh 0 Doba pramen
při tom uznůweyte, ze tic-gen sami pewnau setrwalost newite, ale i
na tom samém zápasišti ty wšecky, kdož proti eunngeliutn wzpjrati
se, a rozkazy Páně opowážliwě zwrátiti rhtčg', silno swé wíry od—
puzngete, o gakoz gste zprua s neohroženou myalj do huge ae
šli, tak také i nynj snažně tu k šlerhetnosti cestu otwjrítte, a ma—
gjce na putněti onu řet“ Páně. (1. Jan 2, 4.) k zaehoaawmj ?i sa
mi giným i na ruku gdete, i ta božskan a nebeskou nůli plujte.“
(Ep. od Moys. et Max.)

řGiudy zase, kdyz uyZnawař Římský, Celeiin gménem, w mě—sjriř ::nu, 15250. do Karthaginy se nawríttil, . o neliké lasce,
w kterézby Římané Cypriana měli, genia podotkl: odpisuge tento
biskupský wyznawar sám Moysesu, Maxima etc. w tento smysl:
„Každodenně zmáhů se slowa naše, každotněsjřně roste zásluha
naše. Gen gednau n—jtězj,kdo tudiz odprawen gest; kdo wšak mu—
kům stále podléhá, kdo katanským trýzněnjm astawičnč odoláwů,
tenř každého dne se komnagef'

Ale ani ta slt'twa se want nemenší, wy, kdož posawad na bo—
giBti zaposjte; wy, co oslawenýoh soudruhů swých následngete, po—
řad polem se potkáwáte, a co mnžowé wjry newrtkawó a nem-hyl
né, nebesům den co den, chealné diwodlo gate. Wyt také nad hla—
dem wjtězjte, w zjzni swé neklesáte; wyř nade wšecky sloty a hrů—
zy žaláře sean naplnnu ducha silaa wynikáte. (Ep. '15. ed. Wire.)

W tokowéto 0 stawu prawýoh wyznowačů ehwalozuuky wmě
šowal Cyprinn negedno swé potěšné slovo, k němuž. srowniwarj
punkty z osobliuého položenj wyznawařů hráti uwyknul. Utřchy
plné gest ono psanj k Nemasíanu, a giným pro wjru do rudnjrh
háni odsauzeucům Numidickym (Ep. 77. ed. Win...) Promlaawol
k nim takto: „0 hlažených opmtancu těch, genž cestou Spásy kro—
tagů swých do ráge naměřugjl Nechat was, to gen libo, ta ne—
pi—jzeň,a to zlobiwé ukratenstwj do wazhy a do okowů dáwň: tu
djž : dolů těchto w řjěi nebeské se ortnete. W rudnjch wrstwárh
těch ka pohoweni tělu ani lůžka ani podušky nenalezáte: ale Kri—
stus am pohowy aodtnehy podaná. Tělo zhlomozené na holé zemi
spj; awšak s Kristem ta odpořiuauti trapna nenj. Mate, : nedo
statku haupelj, welmi nepodobné a cele armanzené nudy své: ty
však nešwary zewnitřnj stjragj se a mizegj při řistém umýwíwi
ducha. Chleba pomalu » skromně dostuwáte; ale ne samým chlebem
živ gest řlowěk, néer i každým slowem Bozjm. Nenj to pro wás
oděwu pro zahřeni: let6 kdo oblékl Krista, dosti odjn a ošacen gest.
Tato dočasná trýreň we slunnou i učenou odplatu tndjz se obrňtj;
re 'ikoz dle swčdectwi apoltolowa „Pán penize—ne'tělo naše promčnj
připodobninétělu gasnosti geho.“ (l'ilip.3 ,21 .) (Ep. 77. ed. Wire.)



Geště gjmawěg-i mluwj Cyprian l: maředlnjknm Kart/vagin—
ským, & w Bohu svém plésage dj: „ó gaktě hlazení: ejrkew naše,
kleranžto sláva zaljbenj Božjho horu-ingo; kteroužto v ty doby
krew mnčedlnichá při tahových pochualuch ogashugel Zprwu bě
lela se křesťanským dobroděgstwjm co lilie: teď pak, od hrne
muředlnické, co šarlnt se leskne. Ni liliowých, ni růžových kwě—
tů cirkwi se nedostáwá. Geden každý ze dwan gedné ted' bud'
wybjzen dupjditi se koruny: anebo té, co lilie bjlé, při dobroči
nčni, nnebo té šarlatowé, při swén utrpení. W táboru nebeském
uni gnko mjr, tak i walka swoge kwitj, gijto, přjcinau slá
wy, hogownjk Kristůw owčnren býwšl“ (Ep. 8. ed. Wirc.)

Negsnnei na tom, těch tnkowých wiiuých a potěšných průpo—
wčdj wšecken počet zde předlotiti; ani na ostatnj snadno uhodj,
kdozkoli Cyprianowy Spisy pilněgi rozobere. Geduo snad gest, o
rem). tu geště podotknanti, od wěci nebude, a sice uynasnaženj,
s kterým katolická. cirkew od swé kolébky přjběhy swých prvoroze
ných synů shjrala. Peřowáno nc.-genskrze swaté papeže, u p. Kté—
meuta, (1- ok. 90.) a Anthcra, (1-233) ale i skrze kněží a laiky,
wzdycky a wšady obzwláštně o to, aby i z prachu wylrhli, a mě—
kům přjštjm zaznamenali akta Iidj těch, gichzto smrt drahá byla
před očima Páně.

Cyprinn, gebo! byl i při rozbjránj skutků moředlnických, co
girh před rukama měl, mrawného pro sebe wzdčlánj hledali nwykl:
tak také nnřjdil, oby dnowé, co wyznawari ' cjrkwi pro lepšj zi
uot nowě se Zmdili, pjsemně byli zaznamenáni, a náležitě slaweni.
„Wyšetřngte, prý.. a zaznamenáweyte dnů těch, na které wyzna
nari smrt podstupugj. bychom památku gegich zároveň s pamá—
tkan mněrdlniků slnwiti mohli.“ Zmihngei také o knězi w Kartha—
gine, gménem Tcrtullowi, gakožto o wěrném i nábožuétn zběrateli
těch wyznnwařskýr-h n muředlnirkýrh paměti. ,.Tenf, prý, dcpisem
swým, učiníž wýkaz dnů těch, na kteréž blahoslawenj bratřj
naši k nesmrtelné slówě dostibugj . abychom na den pa
matky ycgich občtowali oběti a dary tato.“ (Ep. ad cler. 37.
ed. Win-.)

ó, kéžhy nebyla unnlnla „neptjzeh ukrnlniclui tolikerýrb sa—
moruřnjrh prwopisů, w nichž. 0 poslednj wůli, o průsodu na smrt,
a t. d. krwawých swědků Kristowýeh tak upřímně psáno bylo! Hla—
holům a skutkům, tnkořka poslednjm wůljln oslnwcných trpíte-Hl.,
giz tehdegaj lyranowé wálkn opowídali, a zničili ge hleděli; nebol
honba gim bylo, nezwjtěziti nad bláznowstwjm, zgakéhož winili
Fwntó muředlniky. Natjkít na tu na) básnik ve Spanieljch, Aurel
Prudcnc, rka: _,



O vetnstatis oilentis ohsoleta obliviol
lnvideutur iste nobis, farna et ipsn exstinguitur,
Cham-los blasphemus olim nam sntelles obstulit,
Ne tnmcihos libellis erudita sec—ulo,
Online-nl, tempus, modumque passionis proditum.,
Dulcibus linguis per aurea poslerorum spnrgerent.

Hym. de SS. MM. Emetller. et Cltclitlon.

E.

'Mjřenj poenilentů.

Gokož Cyprian skoro o wšech, k swátosti pokání potřebných
řástkách, we Spisu: de lapsis, podotýká, & že gen skrze novozá—
konnjho, od biskupa k tomu zplnomocněného kněze, swůtostné rez
hřešenj poenitentům dáti lze, za článek wjry klade: tak také geh
nn, pod gistými wýmjnkami, uprawněna mjti chtěl, aby, co (lo uwo—
zow.—'mjwylauřených kngjcnjků w Iůno cjrkwe, o usmjí-enj gich
s cjrkwj, zwláštnjm ktomu heslem (ritus) ge nbeZpeřil. Wčo to
měla se takto:

W řas swrchowané potřeby, lu, kde ani knřze pohotově ne
bylo, dle wygádřenj se Cyprinnowa, (ep. od cler. de laps. et cntech.)
na cestu před smrtj gižgiž nastáwogici, těm w kogjcnosti wytrwo—
Iým poenitentům smělř i gahen, to se wyskytlý, a wšak gen sau
kromj a po domácku, nzkládánjm na ně rnkau, mír s cjrkwj (gi—
nnk—li toho byli hodni,) : rozkaeu biskupského ndeliti & euchari—
stii gim podali; & lo tjm spjše, byli—Ii u stawu, listy na pot-učenou
(wiz 5.10) se wykáznti. Zřegme tomu naswedřuge Cyprian (|. c.)
těmito slowy: „Occurrendnm puto fratribus nostris, ut, qui libellos
n mnrtyribus acceperont, et praerogativa eorum apud Deum adjuvari
pcs—sont,si incommodo aliqno et inlirmitatis perirulo occupati fnerint,
non exspectatn praesentia nostra, apud presbyterum qnemcumquo
praesentem, vel si presbyter repertns non fnerit, el urgere exitns
coeperit, apud dioconnm quoque exomologesín l'neere delicti sui pos—
sinl, nt manu eis in poonitentiam imposita, veniont ad Dominum cum
pece.“ — W takových přjpadnosterh platila upřjmná, dokonalá lj
tost, a touha po swátostném rozhřešonj (gc—hožprostý gahon nikdy
udělili nemohl,) za skutečné rozhřešenj. Pročež i onen Serapt'on,
ok. r. 251. slow se odpadljkem, : potom w žiwotě kngjojm wytr
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wav, na smrtedlně posteli ewcharistii do úst svých přigal, al“ (z ne
dostatku kněze) rozhřešen nebyl. ')

Ostatne ta celá hula kagjcjch, ' cjrkwi zachouňwaných cui
l'enj, i e tjm nadzmjnčnau ceslau skrze biskupa, skrz kněze aneb
i skrz galma poeuilemů nmjřowúnjm, slovy: „exomologesin facere“
(l.c.) rozumčli se musi; gelikoz se ona w lakowém spogenj kla
dau, že tuto giný umysl : nich wywodiú nelze; al! ginak se ne
přjme, že i u slaršjcln, i u našeho sw. Otce cjrkewnjho lo sluwce:
exomologesis, loliko suůloslnau zpowěd wyznamenáwá. 2)

.) Enoch. h. ec. l. V". :. 86.
2) Cfr. lib. do lapsil.



Wyswětlenj některých nepowědoměgšjchslow.

Auditío, (algoaďlc, slyšení) řádu kagicného stupeň druhý, za pr
wněgšj doby cjrkwe wykazowaný, gekoz kalechumenům, tak i
kagjcnikům, hned na kragi neb n dweřj w kost.-Ie. Tu trwali až
se kázanj dokončilo, a pak, dřjue nezli se Mše kntechumenú
|?te t'rjdy začala, s giuými posluchači, gimž bylo powoleno tn
u dweřj stati, odstraniti se museli.

Allegorický—ginotagitelný sw. Pjsma smysl gest ten, genz znám—
kami takowými se wyznačuge, které! předmětům, geg wygá—
dřugjcjm, spoleřné gsuu s wěcmi, genl skrz ony předměty tagně
se oznařugj. N. p. skrz Jerusulém “vyznamenání: Pisum erkew.

Allileracj, (allžteratio)tak zvaná figura řečnická, ': njllo souhlás
ky téhoz zwuku w syllabách nebo w slúwcjch se wyskytugj. N. p.
Tertullian (de anima) dj: Aéri postea insnltabit in aquila, aut
mnri desullubit in anguilla. — Sibyla chybila. —

Authropiani, kacjři, bolstwj P. .l. Krista zapjragici.
Appellatiaui, slaupenri Apellesu, uředlnjka Marcionowa, s njmzto

w bludech gnostických poněkud se nesrowm'awnli.
Apologela, odpowjdac uřený na neslušné zada'nnjprotiwnjliů stra

ny |mlm2enstwj. N. p. Tertullian.
Askeh'ka, (adm-w, cniřjm se) cwiřenj se, zwláItč w cinnosti; též i

ten ZpůSob nout-ný, gakby se k mrawnému zdokonalenj snáze
přicházelo.

Barbar, kazdý cizouemec u Řeků a u Řjmanň; též člowěk diwo
ký, nevzdělaní, nkrntný.

Bohogowenj. zgcwenj Boží, Gottesoll'enharnng.
Golana, mudrc., odpowědnjk wjry Kristowy, člověk nemrawný, ha

gilel pohanstwj, ok. r. 140.
Cliníci, (z řeč. zlem, lože, zdarma:, na loži stonawý,) ' řas potřeby

t. na smrt nemocnj, pokmpenjm wodau bez obřadů křestných po
křtěni; kteréž, kdy). z nemoci powstali, při nich se dály, ::
geště pomazánj i wzkládánj rukaa biskupských ginu přičiněno.



Consistentía (Gugamcpostawenj se), řádu katechumenům e kegi
cjm wykaznného trjda čtvrtá, kdez sice při řjtánj uebíhlásáuí
slowa B., při modlitbách kostelujch a při Mši swaté přitomni
býti směli, a wšak ani na ofčm dávati, ani lt sw. přigjmňnj gešte
se nepřipauštčli.

Démon (ďmyaw, (lie Platona gekoby ďampwy=zknioný, we wčcech
zběhlý), duch.

Donatistě, odtrzenci od c_írkwe,domnjwagjce se, žeby prawa cír—
kew žádného zgcwného hřjšnjka w lůně swém trpěti nesměla. Ná
eeInjketu gcgich byl africký biskup Donat, kterýž ok. 306 rot
tržkn w osadě Karthaginské Způsobil, gizto biskupowé katoličtj
před 7. stoletjm aupluě srownati nemohli.

Epikur, ftlosof řecký, ok. r. 342. před Kristem P. ucil, že my
wyššj rozkoš we Spokogenosti duse samé sebou záležj, a že pro
tuto rozkoš člowčk po ctnosti tauziti má. Ucenj to však od žá
ků gebo k tělesným rozkošem nadužjwňno bylo; a ro do pozna
|ostj sobě podobných tak Spogeuu gsauc, by gedna zdruhó wy
plýwala, a ztoho geden celek povstal, Epikurismus slaulo. Gindy

Epikurstwj slowc to mudrctwj, gen! vsecko krozkošotn a ksa—
moziětnosti, gakožto k gedinému anřelu., wzlahuge. _

Exorcista, zatehnawač=duchownjk stupně nilšjho, powiunostuta
go, při rastEgšjm se za prvotně cjrkwe euergumeuů=nemocných,
wyskytonímj, rucc na ně wzkláduli, a o duchu i telo gcgich
peřowali. .

Fanatický (: lat.), řlowěk, gen! proti zdravému rozumu co řinj
neb wěři, co smjchu hoduo,=třcštěnec. Sápawost fanatické, tolik
co nezl'jzená při Mowekn sklonnost, city swé prigimati za božská
agenenj a pravda, i železem : ohněm gim proděláwati cestu.

Fantastický (r. (pawa),widjm), fantastiřný=w hlawě utwol'ettý (pol.
urosený). Wýtwor fantastický, fantastisches Gebilde, slowe djlo to,
vekteré). gakési zwláštuj widěnj, (Wawaš'fw)cili skrytých věci se
zgeweuj působilo.

Fiscns (: lat.), gméno pokladnice obecné.
nosticíamus, saustawa učení, w němž rozlil'nj haeretikowé sobě
oblibugjce, wedlé gednoho swrchowaného Bohu, Spolu i wbřnan
gakansi hmotu (materia) co studni wleho zla pokládali, a s pohan
stn'jm neh židowstwim křesíattstwi w sauhlasnost uwesti usilovali.

Čnoatíchýzkc gnostikn nálezjcj. Geštěr gnostický, přenosnE=ga
Ito geštěr gedowaté učenj, kterýmž gnostikowé wjru a cjrkew Kri
stowu, gcko slinami pomazati se odwážili.- Pončwadž gnosticismus
we mnohé haluze, gcko hlawy se rozcházelg slowa odtud: mno
ltohlawý.

llabarf=strážnjk tělesný, Scherge.
27



Ilaereiik, (duem, woljm, (homme, kdo noliti schopen gest),
n cjrhewnjch SpisOnatelů len, kdož nepmwé & nowé smysly u
wjře zařjna, a ginuk gsu křesiunem buď : newčdomj, bud' zau
mysla po nich gde, huejř.

Hlawnč. hořjej neb obbořelé poleno.
Charakter, samostatnost a stálou : uznáni dobra, následownč, po

slaurhánj suědomj, zadostbiněnj sobě, eo bytosti rozumné při
kterémkoli smýšlenj ." gednánj.

Idea (i'ďny, viděti), widka, Veruunftunschauung.
lnstancj (z lat.), prímo, sand.
Irtmie, opačně mluwenj, pod njn! co se holi k vyrozumění ne

cháwá, poslauchači nemilé, to pak, co se pronášj,.milé neb lho
stegné gest.

Islam (nlastuěg Bohu se odewzdáuj)=turecké_ uáboženctwj.
Jupiter, neywyššj bůh pohanský, nebem a zemj wládnaucj, mocen

hromem u bleskem.
Kapitolium, skwostný chram Jowišůw w Řjmč, na Turpegshém

wrehu; i Karthago a giná města měla tomu podobné chrámy čili
kapitolia.

Kalec/lumen, řlowčk křtu čekagjcj, u huěmu se připrawugjcj.
Koaeýa, goden z účastníků něguké společnosti.
Lada, slowansků Venuše., bohyně krásy a lásky.
Maýíe, uměnj čaroděgnirké, gehož prowozowutelé, wedlé obřadů

náboženských. i hvězdářstwjtu se bavili.
Marcionité, od Mareionu tak zwani kacíři, gen! ok.140. wŘimě

swé bludy rozsjunli. Roreznáwuli dwu wšeeh wěci půwodoe, pána
swětla, a knjžete temnosti. U prostřed toho ionoho kladli půwo—
da úmlnwy staré, gakožto bytost třetj, skrze nižto swět & lidé
uřiněui gsau.

Mars, bůh wogny.
Netrapolíta, biskup ten, který hlawnjmu w kterési kragině městu

představen, & tudy negednau wýsndau, inegednim před ostatn mi
biskupy kraginskýtni prám-m nadán gest. Metropolitské po—
měry, Metropolitanverhí'tltnisse gsnu, w nit—hztose nalézalo “jee
biskupstui. uzítgetnně spogeuýcb pod swnu blau-au, či“ pod bi
skupem přednost držjcjtn.

Montauísmm, sestuuenj blíuninýeh nd Montnnn domnčnj u wíře,
u nelozsaudné přithveeni se gich. N. p. žeby křesťan neobyřeg
ným Duc-ha su. oswjrenjm k wyěšj dokonalosti přiveden býti mohl
skrze Montana, nežli skrze K. P. Odtud

Plottlaitt'sle'. rozdělena-i u ují—e,genž w 2hém stoletj powstali, a až
do pátého se udrželi. Mimo ten uadgmennwaný blud, kterými Sobě
tuooltlebowali. lidu křesťanskému, : modlnřsle, zwraždy, aneb



: ;inébo těžkého . zgewuého hříchu uwiněnénu, na vždycky
dwe'í-j cjrkewnjch zswjrsli; též druhé ženčnj neb wduwky zamr
huwuli, . posty nad tujru tuhé přikazowali. Montanistukd
sny, tolik co Montanistům přiměřené smyůlčuky.

Muay, božské wyualezkyuč ušlechtilých uměnj.
Mystický (Pura), initio, zaswěcugi), utngemněný, n. p. smysl biblj,

protože ne obecným Způsobem skrze slowa & prosté znamenj se
pronášj, ale wznešeněgijho cos zawjrů, nežli to gest, co před—
mětowé, greg oznarugjci, w sob! obsahugj.

Názwoslowj, Terminologia.
Natanaelslcý, ro přimět-enogest powaze Natunaele, ul'edlnjka Je

žjlona, w němž nebylo lsti. (Jun, l., 45.)
Neofyta, nowe na wiru obrácený člověk.
Nowoplatonský, od Platona pocházegjcj, a nowč, asi po 500 Ie

tech přerištěný u zešlechtěný. Negedni filosofowé po Kristu Pá
nu čerpali prawidlu náboženské, dilem zknih Platonowých, dilem
z biblických, & geden celek z obogjch způsobiti marně usilowa
li; & že starého Platona mndrrtwj, křesťanskými myšlenkami
zprowjgené ne školách za hlunnj prawidlo sobě wystawili, t_cdy
Nowoplatonůtj slanli.

Ofítě (ů'qmghud), karjt'i, genž gnkéhosi hada ctili, pod gehož zá—
Wogem, prý, w rági sám Kristus lidem se zgewil.

Originál, půwodnj Spis, půwod.
Pantomím, herec, wšecko wyobraliti uměgřeí.
Papa, gměno někdy biskupů, nynj Římského toliko.
Patriarcha, knjže kněžské, prwé u židů, zwláště po wywraireni

Jerusaléma tuk nazýWané. Po wyhuslém panowiutj patriarchů ži—
dowskýrh- to gméno přidán-ímo biskupům negen u Montnnistů,
ale i u kutoljků, až posléze "cm, nebo pěti toliko hlawnjch
Řjmské l'jše měst biskupům wýhrudně zůstalo.

Patrípassíaní, kacjři, bludné smeyšlegjre, žeby gediný Bůh Oter.
s Jcžjšem se byl Spogil, n trpěl; též zupjrnli gsoucnost (Daseyu)
tři osob w gednom hožstwj.

Politika, co do předmětu, gest schopnost a zběhlost prostředků,
k uskutečněnj Společenského práwa přimět-ených, náležitě wy
nuklndati.

Praktický, Wýkonný, na wykonůwáni se wztahugjcj.
Přemyslný, plný přemyslu, speculativus. Pauze přemyslný směr,

hloss Spekulative Richtnng.
Primus, přednosta. “' biskupstwirh afrických nesl to gméno biskup

wzhledem ordinarj we kragine neystnršj, & misto metropolity za

stupugjcj, tak že důstognost primasská k žádltému biskupstwj
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wýhradně se newázala, nýbrž na bydliště staršjho w kragi bi
skupa, ač byl sjdletn kde byl, se přenášela.

Primal, prwotenstwj. Ten trogjho druhu biskupu Řjmskému při
nálezj, totiz primatřádu, wzhlednosti a prawomocnosti.
Wůbec klade se za tu přednost, & za to práwo, njmžto papež
podrobuge sobě ostatnj biskupy, co do wěcj těch, které! se na
duchowni blaho neškeré cjrkwe wztnhugi. '

Prokonsulský, od prokonsula, u_mjstodrzjcjlto konsulowa, genz byl
neywyššj zpráwce zemský u Bjtnanů.

Prostowykladačný, prostě, podlélitery wykládagjrj. Cestn pro
stowykladaěná (methodus popularis exegetica) gest způsob,
při němž ginšjmi. neywjre slownjmi znaky, bud' předstawy a
pomysly, bud' průpowědi něřj sprostšjtnu lidu se wykládagj.

Prostratío ('vnonmm'cs'), podnotj na kolena; zwláště slowe tak třj—
da tietj kagjcnjků, kteřj u prostřed chrámu až po pulpit na ko—
lenau kleějce, když bylo po kázanj, při wzkládánj na ně rukau
biskupských se wši pokorou ty za ně konané modlitby poslan—
chali, a pak dl-jwe než se Mše ně!-jejch začala, z kostela od
dáliti se museli.

Salyra, báseň zlé mrawy kůragjcj. Salyra ěpěgj cj tolik co štj
pagicj gako kouř.

Saultlasnost, spoluzwuěnost, harmonie.
Sausfawa gest spogenj poznalostj sobě podobných(gednoho druhu)

b_vgedna : druhé wyplýwagjc celek působily.
Sekta, odtržcnstwj od cirkue, neb hlawnj třjdy kncjřské.
Schisma, odtržeuj od hlawy cjrkwe Kristowy, & gednoty gegj ro

zerwmij, při zwlátnjch bludech w náboženstwj.
Sibyla, prorokyně.
Soběctwj, k sobě láska přílišná, nahánění k sobě. Selbstsncht.
Sršrin, ělowěk hrozný, neb hněwiwý — až z něho srši — perhorridus.
Sfótný., nn weškeru obec (lat. status) se wztohugjcj.
Stoicle. bezmeznau pýchau pňchnaucj něenj, neb gednáltj, slibu

gjc ělowěku, že k netrpne'mu žiwota Způsohu, & k rownosti 5 Do—
hem powýšen bude.

Synagoga, židovská škola; a zidowstwj nůbec.
Synkrctísmus (gvyxsgaw,smjsjm), blázniwé domněnj, žeby kterékoli

náboženstwj gednostegné bylo; neb ta snažnost, coby se w kterém
koli náltoženslwi podstatného nalezalo, wsauhlasny' celek spogiti.

Synod, sněm, zwláště ducltownj, čili shromážděnj od wrchněgšjch
r_irkewnjch xpráwců zákonně swolané, a ku pogednánj wěcj we—
řegných a saukromných, týkagjc se náboženstwj a cjrkwe, bnď

. weškeré bud' řásteřné, wedlé řádu držené.
Scrměřský, ěermjřský, biteřný. Hra šerméřská, při které šermjř



(bilou) na to se vydává, gakby mohl mjslněgi svého nepřjlelo
uhoditi, a zase kterak by se mohl gebo ranám ulmauli. (Foch

_ ler, gladialorJ
Sjlenost, iůlenosl, bezrozumnosl, VerrucI—Iheil.
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Elwha-isn't, chléb nebeský t. sám
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Guben. třolj stupe-lllwatowlůdy. 20l.
(žalm-ius, Maximus, prokonsul. 75.
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všední, 98.
Hry, wir. diwadlo—lerméhké. 90.
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Mat-cinu, biskup Atleti—ý. 58.
Maxim, wzdorobisknp Novatian

ský. 48.
Milosrdensfwj, obmeškáni ho není

bez pomsty, 169. násl.
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od biskupa se liší, 85. not. 71.
Přiyjmmj sw. každodennj. 48.
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Sixtus II. "v. papež. 75.
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S.
Štědrost, povzbuzeni &ní. 171- nhl.
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ru . Cypr., ibid.
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Tertullian- 17. 80.
Tormllus, kněz. 208—
'I'hurífícntí. 24.
Trudícj božská. 197
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"'ězín'ž nawštěwowňni. 23—Wir. Za
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