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.Ktel'l mnohé '! spinal-oni.
anu sebudou vladyu 'em
way.-' (Den. xu. ».

. 1. Svatého %toůota memwi a ozjc-koočni; „' '\o učiteli
:: flow.

K výtečnlkům nšlešl dle souhlasu veškeré svaté cirkve
bez odporu svatý otec Jan, příjmim Zldoůuj, ježto mu vším
právem dano jesL') Narodil se v slavném mšstš Antiochii
: rodičů křesťanských a šlechetných; oloc jeho Sekundus byl
vyšším vojenským důstojníkem v Syrii, matka slula Anhhusa,
dcera. těž vznešených a dmolnýoh rodičů. Bok namaeni Ja
nova nelze na jisto určití. buď 341 nebo dle Stillingn 344.
Palladian praví, že měl té! sestru a nice starši, než byl 'sam,
aniž by pú: její jméno udával; beta pak jeho, sestra otcova,
slula Sabiniana. Brno po narození Janovu sesnul v Panu otec
Sekundus. a math jeho tak ovdověla, jsouc sotva. 20 let. Ač
koliv byla tek mlada, nevdnln se více, jsouc pamštlivn rady
sv. apoštola Pavla (k Kor. VII. &) všecka svou péči věnujlc
šlechetnšmu vychovůnl . vyučení mladého Jana, jakožto nej
dražšího klenotu po milóm manželi. Jak pečlivě . šetrně iobš
tsvě tomu svému mateřskému úkolu dostála, docvšděuje o ni
sim Janvespisucvém „ohčz'dd“(1.2.), coljestldůkawu,
jakou synovskou láskou ou sim se ]: nl nesl. Nic neopominula,
co by k jeho jak literuimu tak nabošušmu vndšlšni posloužilo.

.) Kdynulopl'ljmldšuo bylo,ndsouršldjjluojosgb ju lubo:—
DělooerůO.



Výborné jeho schopnosti dobrým vyučováním brzo se
okázalý. Horlívým byl ku poznani Božských věcí, a pozuav
jednou co pravda jest a co spravedlnost a povinnost velí, tak
byl přísným a statným, že, kdo ho méně znali anebo mu ne—
přáli, na vzdornost a hrdost mu to vykládali. Ale takova býva
mnohdy u svatých mužů vroucí zbožnost. že pro napravení
mravů horlice, méně se zdají ěetřiti okolnosti osob a času,
kdežto si iíui netoliko přísně ale i Opatrně počínají, on pak
sám se přiznáva, že byl k zlosti velmi nakloněn.

Učitelem v mudrctvi měl kýhosi Andragathia, v řečnictví
pak Libania, proslaveného té doby řečníka; onen ho uvedl ve
ňlosoňi Platonovu, tento pak vycvičil jej na takového řečníka.
žese mu již ve školesamdivil, nynipak ho proto celý svět osla
vuje. Libanicvu ěkolu počal Jan navštěvovali v 20. roce věku
svého a vydržel v ni po 3 léta, připravuje se k řečnictví
soudnímu. Celou tu dobu své mladosti přežil Jan, sč nejsa
ještě pokřtěn a vůkol lékavými příklady rozkoěnictvi a prosto
pášnostmi velkoměstskými obklíčen, tak čistě a bezúhonně, že
později ani nejkrutějěí nepřůtelé jeho nic proti němu v tom
ohledu nemohli udati.

Vyetoupiv ze ěkcly Libaniovy Jan, chtěl se oddati řeč—
nictví světskému a tím dojíti jednak oslavy. jinak též slušného
úřadu, navštěvuje i veřejné tržiště, kdežsesouly daly,idiv'adla.
Ale duchu jeho, na tiché a vážné rozjímání věčných pravd
uvylrlému1 nelíbily se ani ůskočné lsti soudnic, tím však méně
lehkovůžné a z větší části nemravné a ronhavé báje divadel,
tak že se brzo od obou s oěklivostí odvrátil a jich zanechal.
K tomu nápomocen mu byl velmi důvěrný přítel jeho Basil,
jenž jsa již v životě křesťanském vycvičen, k přísnému azboš
nému životu laskavými domluvami přítele Jana pobizeti ne—
ustával. Jan uposlechl; změnil bohatý oděv svůj v prostý oděv
mnišský a oddal se čtení a rozjímání sv. písem a cvičení se
podlé něho v životě křesťanském.

Bylt tehdáž v Antiochii biskupem Miletius, muž i vě
hlasem duchaisvatcstí života znamenitý. Ten vida, že Jan jest
mladík releechopnýaatatný, předpovědělo něm jako prorocky.
že k velikým věcem urěen a povolén jest, a proto jej milerůd
v společnost svou připouštěl, s nim důvěrně roamlouval a jej
11 víře křesťanské důkladně vyučoval, polcže tím zaklad, aby
někdy byl sloupem a obrancem církve. Po tři léta trvalo to
vyučování Janovo, načež byl od biskupa Miletín pokřtěn a za
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„lektora' (předčitatele) vysvěcen r. 369., jsa asi 22 neb 25 let
stár. Palladius dosvědčuje, že Jan jsa pokřtěn od té doby
nikdy ani neselbal, ani nepřisahal, ani! koho pomluvil nebo
v ěprýmech si liboval.

Vida Basil přítele svého Jana tak ochotným a povolným
a neaa se k němu léskou větší nežli obyčejného přítele, snažil
se jej pfemluvití, aby oba dům otcovský a město rodné cpu
stíce v samotu se odebrali a mnišskému či poustevniokěmu
životu se oddali. Srovnával se ten návrh Basiliův s náklon
ností Janovou, a již se oba přátelé k tomu kroku chystali:
ale matka Janova, zvědouo o tom, domlouvala synu svému
tak důtklivě. že dle své vroucí lasky synovské od úmyslu'toho
upustil, za to však v domě matčině trvaje soukrOmí, šil toliko
rozjímání sv. písem a přísnému životu, tělesné vášně krotě
tuhým mrtvenim sebe. a na uzdě drže zvláště jazyk, odlouče
se proto vši společnosti a zachovávaje přísné mlčení, a! na
vážné a zbožné mmlnvy důvěrných přátel.

Mimo Basilia byli se k němu přídi-užili té! Bengt-ius,
Header" a Maximus. byvěe již společníky jeho v řečnické
škole sofisty Libania. Ty byl Jan přesvědčil. aby aaneohavše
života světského, v něm! se jenom po zisku a roakoěieh sha—
nčli, přísný života způsob si oblíbili. O Evagriovinio ném déle
dějiny nesděluii. Maximus pak byl prý dle svědectvig'Her
mantia později knězem v Antiochii a s Janem střídavě ka
zatelský úřad zastával a později byl biskupem v Isanrské Se
leucii; Theodor nak nevydrže v přísném životě do světa se
navrátil, a již na tom byl v manželství vstoupiti s jakousi
Hermionou, odvolévsje se na učení Páně, že i stav manželský
dovolený ba i svatý jest. Ale Jan považoval krok Theodorův
jako pronevěI-eni se Bohu, a hleděl přítele toho duchovnímu
tivotu opět ziskali. Psal mu tedy důtklivé listy, z nichž se
ném dva zachovaly, prvotinami jsouce spisovatelskýoh praci
Janových, a veledůležité jak kn poučeni a ohréoeni dulí zblou
dilých tak i kůtěěe malomyslných azarmoucených. I podařila
se Janovi ta jeho přátelské snaha; Theodor se navrétil a stana
se knězem a pak biskupem v měctě Mopsvestii kraje Kiliokého,
proslul i co řečník i co spisovatel') Janovi pak se za pře

')Zap-huse!pnvevbnostimdrhlgqvhyjebobylypebladyvních
obsaženéna sněmupátémo amu uvrženy. Vůbecse 'l'hcodorputuje
otom kacířství Nesloríova. Umřelr. 480. ' llopnutíl.



telskou mahu odměnil tim, že se ho později, kdy! oduepřůtel
křivě byl obžalován, mocně zastal.

Tak tedy svaté to družstvo horlivých mladíků společně
se obiralo svatými pismy a cvičilo se v přísném životě, učiteli
majice Diodora (později biskupa v Tarsu) a Karteria, kteřl
tede oba představenýmiklášter-dvAntiolských byli. Tu se
přihodilo, le Miletius biskup ze svého sídla Antiochie byl vy—
obcován (370) a mimo toto město i jiud biekupeki sídla se
uprůzdnila. Jednalo se o jich obsazeni, a mluvilo se, že k tomu
budou zvoleni a v případu, že by se vzpěčovali, i donuceni
(co! se tehda často přihodilo) Jan & Basil. Jan takove dd
stojnocti uehodným as považuje, velmi se zalekl a. umiuil si,
že ne ukryje ; Basil pak přijde k Janovi radil se a nim. co by
činiti měli, vyznaje aa, le se zachová, jak Jan za dobré umi.
Jan z těchto slov mameuaje jednak ochotnost Basiliovn dů
stojnost nabízenou přijmouti. jinak i hodnost jeho isohopnoet
znaje, zatajil své mínění. řka, že ta věc nemů. na spěchy.
btim však, kdyš světici biskup přisel, uprchl a ukryl se. Basil
pak byl uohopen a donucen, aby se vysvětiti nechal (874;.')
Na základě případu toho aosnoval Jeu svůj výtečný spis„ o háž—
slvif výtečný i obsahem, jedusje o zkušenosti, povinnostech
i obtížích úřadu kněžského, i formou, jse. ušpodoben dle úvah
Platonových v apdsobě rozmluvy, i umu se pravem za
nejvýteěnějěi dilo toho sv. otce.")

Kdyi byl Baail na biskupství vysvěcen, odebral se Jan
do jednoho : klášterů pohornich nedaleko Antiochie ležících,
r. 374. nebo 376. Tn za příkladem nějakého přísného starce,
Syn rodem., nejtužší poustevuický život po čtyři leta vedl;
ba ani na tom dosti nemaje ještě dvě léta soukromí v jednu
jeskyni se uzavřel, postem, bděnim a jinými přisuoetmi vaně
své potíraje a pěnim lalmův a spisovduim se obimje.'") Ale

*) Byl pak Hah-upon města Rafanq ' Syrii nedaleko Antiochie.
") Za dob, chate Karla V. bylo na dvou ano:-ich clrkeruleh'l'uroa—

ahtn a Chain-istom(Bla) duchovenstva promo. aby spla tea vedle ume
ieul církevních pilně ee četl.

"')zudobypochuq'ijehcsplap Ostuda-osu“k smíchevtaDe
Wich-bud, preiobůvhlivou-nučtqkdyi bylarianakýclsai
Valcha, allmpce Valentiniana, mnichy pouteledovati počal, přirovnání
nebo s bále-, tři knihy unii-“told&Bugiricu'.



tím nemohlo býti jináče, nešli že zdravi jeho utrpělo; imusil
ee nsvrétiti zpět do Antiochie (BSD).

.2.Wwěanímjáívm—mhnču;ímeoh 'jeho
5 ., 111030 antioďvíi. %

Po svém návratu do Antiochie byl Jan přinucen po ně
jaký čas v domácnosti se zdržovatí, a! by se tělesně i du
levné zotavil, čehož i domácím šetřením i návštěvami přátel
svých dosáhl. Biskup Miletius, který byl opět po vyhnanství
svém sídla svého se ujal, neopomínul muže tak učeného a'váz
ného k vyšší církevní službě získati; přes vše jeho pokorné
sdráhání vysvětil jej na jáhenství, v kterém! pak 6 let trval,
a! po rok 386., značně prospívsje církvi jak příkladnou zbo!
ností, tak i mocnou výmluvností, jí! důkazy ve spisech : té
doby pocházejících se nám podnes zachovaly. ač byl posud
veřejně jako kazatel nevystoupil.

Zatím zemřel po svatém životě biskup Míletius a na jeho
místo dosazen byl Haina. Tento znamenaje i učenost i zbo!
noet a statnost Janovu, umíuil si, postaviti jej na vyBí stupeň
důstojnosti církevní; vysvčtív jej tedy na kněžství, dal mu
úřad hzdehby' při biskupském chrámě v Antiochii. To byl
úkol, k němu! jej iBotská prozřetelnost nejvýteěnějěímí schop—
nostmi nedala, i on sám se k němu co nejdůkladnějí připravil.
Nebot netoliko se ve škole Libaníově vši pilnosti vyučil vědám
řečnlku nevyhnutelným, nýbrž i stále se cvičití nepřestal, vše
obracsje k rozumu a vysvětlování svatých písem. ku poučení
lidu, vyvraoování bludů, ]: obhájení svaté pravdy.

Bylt pak městu Antiochii takový kazatel velepotřebný.
Jsouc totiž Antiochia téměř na práhu všech tří tehdy známých
dílů světových, slynula i obchodem i průmyslem, oplývnla bo
hatstvim s hcvéla jednak rozkolem. jednaki obsahovala v oby
vatelstvu, jeho! ee počítalo na 200.0)0 doll, mnoho živlů k pro
stopálncstem s vzpourám schopných a nakloněných, jak se nám
brzo ukáže. Co do náboženství bylo jádro toho obyvatelstva
křesťanské, ale Bohu lei! již tehdáž mdtěpeué mnohými ka
cíhkými sektamí, tak že vedle pravověrných katolíků se tam
nalezsli Aríancí, Manícheové, Gnostikové (Valentiniánoi, Ss
belliovci) a j. Mimo to byl tam ještě znamenitý počet pohanův
l velikém částhtidů. Slovemmůže se směleříci,leseAn
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ticchie v mnohém ohledu podobala našim velikým nebo hlavnim
městům, v nichž se u bohatých střídaly slavnosti, divadla, za
pasy ap., kdež však vedle největšího přepychu & bujně prosto.
půěnosti bylai zející bída. nouze a chudoba, majíc v zápětí
své smutně družky zoufalcst a věelikě nepravosti.

\ takové směsi měl svatý kazatel hojnou příležitosti k učení
i k napravovanl a k vynucování bludův i k přísnému karlíni
nepravosti všelikého druhu, a tomu svému úkolu dostal nejenom
úplně ale i výtečně, netoliko katolíkům přes svou upřímnou
ale i ostrou přísnost, nýbrž i jinověrcům svou laskavostí, ') ne
toliko bohatým svou přímou svobodou, ale i chudým svou
otcovskou láskou a účinnou podporou. Věcoky kazani a řeči
jeho, jež po 12 let. svého kněžství činil, vyčisti, přesaha obsah
tohoto životopisného nástinu; lze však si poněkud pojem o jeho
píli a možné horlivost-i učiniti, když pomnime, že skoro každo
denně, když zdrav byl. kůzůval a tak i veškeré hniby svatého
pisma, staré i nově úmluvy, vykládal, svátky Pauě i pamatky
proslulých svatých oněch vlasti svými chvalořečmi oslavoval,
čekance k sv. křtu (katechumsny) připravoval, novokřtěnce
o tajemstvich sv. viry poučoval a k zbožnosti napominal.

Na své řeči se obyčejně velmi pilně připravoval, jakož
toho jest důkazem jejich daleko největší část, oplývajících ne—
toliko bojncsti a důkladnosti myslěnek. nýbrž i všemi řečni
ckými ozdobami, jakož jmenovati sluěi: souměrné, ač někdy
i dlouhé periody, vhodna podobenství, rázné průpovědi, uchva
cujici napcminani a j. Nic však méně osvědčil se i mnohdy,
že dovede mistrně mluviti z patra. Tak jednou jda do chrámu,
pozoroval zástupy chudých, po náměstí a sloupořadí ležících
a to za zimni doby. Pohledem tim jsa dojat, vzal si z toho pří
ležitost k výtečnó své jedně řeči „o almužnď'. — Jindy cpět
slyěe, jak mu dle tehdejšího způsobu či nezpůscbn posluchači
jeho potlesky a pokřikychvalu projevuji, karal je z tohoihned
delši důtkon, napominsje, že mu daleko větší a milejěi oslavou
bude, budou-li jeho slova mchovůvati. Že pak nejen co kněz
v Antiochii, ale i co arcibiskup v Cařihradě mnohdy z patra
mluvil, důkazem jsou též v některých řečích jeho předlouhé
periody, v nichž vložka vložku stíhá, až se na konci pravě spo
jení s první větou nachazí. Jest to právě, jakoby hojný proud

') Když mu někteří laskavost jeho ke ladí-0m, horlivě kaaaním jeho

naalonoiajldm, vytýkali, řekl: „Nesmím si je splaiitl, abych je devil.—
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jeho myělének hrázi mluvnických pravidel protrhna, dále a
dále se júko bystřinu bral. pomina všech mezi. Ale to není
divu při ksaateli tak duchaplném, který skoro kažlodeuně a
delši kázani činlval.

3. G)). uto antioščanůo; %hůočinnd ůcoťmoalbisiapo ? ?“
Šlechta: a lmču anna.

Z veškerých však událostí, které se za doby kazatelského
úřadu sv. Jana Zlatoůstého v Antiochii uběhly, nejznamenitější
jest zbouřcni obyvatelstva toho města, při které příležitosti
se jak obětavá otcovské péče biskupa Flaviana, tak i kazatelské
horlivost a opatrnost kněze Jana stkvěle ukázala. Sbělilu pak
se ona truchlivá událost takto.

Císař Theodosius rozkázal vybirati na veškerém obyva
telstvu herni větši, nezli posavade se vybírala, buď k slavno
stem. je! kouati hodlal 10. rokem nastoupení své vlády spolu
s pátým rokem císaře Arkadia, buď k válečnému tažení—proti
Maxímovi, anebo pro jiné obecné potřeby. Daněmi přetížení
Antioščané nejprvé proti tomu reptali, pak co byli moudřejší
]: náměstku císařovu se odebrali, úpěnlivě a na kolenou prosíce,
aby ten herni ušetřeni byli. Když pak se po městě roznulo.
že byli oelyšeni, shluklo se celé množství v městě přebývaiiclch
cizinců, dělnikův a jiné luzy, a mávaiice nad hlavami svými
plášti táhli balíčky na náměstí a tam cisařinsdávsjice obrazy
jeho kamením tLluukli a blátem pokaleli; na to se valili k ci—
ssřským lázním a tu vše co mohli zničili, a vrátivše se na ná
městí., postavené tam sochy Theodosia a manželky jeho Flak—
cilly, jit zemřelé. strhli a zběsile po ulicích vlékli. Již i sbo
rovnu obecnou zapálili, a bylo by snad celé město popelem
lehlo, kdyby nebyli konečně gothští lukostřelci zástupy roze
hnali a oheň nhssili. To se stalo 26. února r. 387., druhým
rokem kazatelského úřadu Janova. Po té bouři co bylo v An
tiochii cizincův. a jiného zvláště sprostého lidu město na polo
spustoěené Opustila, usedli pak matené uvažujice truchlivon
událost, strachem se chvěli, zvláště když se dozvěděli, ze císař
Theodosius, povahou velmi prudký, město celé přísněpotrestati
netoliko mu právu a dáváhavnlho města oduíti, ale i z kořen
vyvrátiti hodlá. ,
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Když tak zklíěení Antioěěaně nevěděli si rudy, obrětilí
co k svému duchovnímu otci. biskupu Flaviunovi, aby se za
ně přimluvíl : jim na císuři milosti vyprosil. vyprěvě mu sku
tečný věci příběh, na němž nikoliv věickni měšťané vinni ne
jsou. Flavius k žádosti jejich odebral se ihned prosebně do
Carhredu a to od lože umírající sun-y, nedbaje její proseb, aby
jí neopouštěl. Předveden jsa před císaře, pro pláč a slzy ne
mohl ani slova promluviti; když pak ho Theodosius přívětivě
těšil, tu dojímnvou řečí prosbu svou ze ovečky sobě svěřené
přednesl. tak že císař pohnut jsa, tato milostivě., v pravdě kře
sťanského knížete hodná slova promluvil: „Co! to bude veli
kého, kdy! lidem, kteří nás potnpili, odpustíme, jsouce sami
lidé, pro něž Syn Boží na zemi přišel a za ty. kteří ho ukři
žovslik otci se modlil, řka: .Odpnst jim. nebot nevědí, co činí !"
Když pak Flsvíen na poděkování na takovou milost s císařem
blížící se svitky velikou-ční slaviti chtěl, nedopustil tomu císař,
řka: „Vím. jak velmi zermoucena jsou srdce Antioěěanů; jdi
jen & hleď je těěiti; čím dříve spatří duchovního otce sveho,
tím dříve nepomní předešlé bouře i zármutku svého zapomenou.“
To kdy! měšťanům Jen v slavná řeči o svátcích velikonočních
zvěstovel. tu věickni radostí plenili, nlměetí ověnčili, město
osvítili. Tuk ee přičiněním horlivěho biskupa zármutek obrátil
v radost tím větší, poněvadž jich srdce Jan po celou 'dobn
mtopostní, co byl biskup na cestě k císaři, důtklivě k pokání
a polepšení života napomínsl, je těšil a důvěru jich vzbuzoval,
slibuje. že císař jistotně na přímluvu jich biskupa milost jim
udělí. I jsout řeči ty, počtem 2l, jež se uvádějí vůbec pode
jmenem „o nohách“ ode všech znalců za nejvýtečnéjěi plody
Janovy v pravdě Zlatoůstě výmluvnosti uznányf) *

s. 4. Mai 3m“ Slalom u awiíviofncpao eoiihzaal
o jeho půooíxní na tom Miou.

Pověst tskověho kazatele, jen! lid Antica—akýnetoliko svou
výmluvností, nýbrž i svatosti svého života vzdělával, rochlěsila

') I myje mime ' ěesklm překladuod J. N.Mh, doktora a profe
scn bohosloví ' Hradci Krůlově, vydane pod mnm: Su. Jeu CA:-posb
snc oči . spisy vybrcsě. V hrdubidch; tick Jano Bt.Poepílila 1850. V spisu

—tom iw spí-lvuo celé udělení. působeníJanovulas nalézti.
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se po celém východě a pronikla a! do Cařihradu, kde! slabý
Arkadius dle jména. skutkem vlek hrdá a slomyslná manželka
jeho Eudoxía s kleštčnoem Eutropiem vládli. Tehdaž (r. 891
17. září) zemřel arcibiskup Nektaríus. kdyt byl stolec Caři
hradský po sv. Řehoři Nazíanském od r. 381. drlel. Na to
jak slavné tak i výnosné místo mnozi se dotíraliinechvalnými
cestami, tu dvořanům podlínjíce. tu dary a úplatky milost
Velm0lů si získati hledíce, tu vielíkj'm způsobem o přízeň lidu
ze uchdujím. Ale pravověrní kněží i lid snažně prosili císaře,
aby jim za owe duchovnihodal mnie tak vznešeného stupne
“skutečněhodna, totiž izbožností iučenostíihorlivoetí. Nehodou
byl všemocný Eutrop za příčinou úředních náležitostí před ne
jakým časem cestuje přišel i do Antiochie, a Jana netoliko
sam kůzati slysel, ale i slavnou povést jeho a lásku velkeróho
lidu k němu seznal. Proto jej i císaři nejvhodněme stolce
Cařihradského navrhl.

Ale tu šlo pak o to. jak Jana dostati, ano se obdvatí
bylo, jednak aby on dozvěděv se o svém povýšeni neutekl,
jako byl již jednou učinil, jinak aby lid maje příjíti o miláčka
svého, nebouřil se. Tak po rudě Eutropiove psáno a nařízeno
místodržícímu zemí východních vAntíochii, aby pod jakoukoliv
zeminou Jana hleděl do Cařihradu dostavití. Tento si jej obe
slal jako pod zeminou roamluvy k chrámu sv. mučeníků vně
města Antiochie. Tam stůl povoz mistodrlitelův, na něj! pak
Jan přijde a nic netuše, pomocí vojína přes moo vzat a do
Cařihradu přivelen byl.

Tam byl již obeslan i Theofil, arcibiskup Alexandrijský,
muž ůBkOčnýa zlomyslný. aby Jena na biskupství vysvětil.
Ale to se právě příčilo úmysldm jeho. Neboť znaje Janovu
nejenom výtečnou výmluvnost ale i přímou, neoblomnou přís
nost, věděl, že v něm nedostane povolnéhoksvým osemetnostem
nástroje, pročež si byl již dávno vyhlídl oohotnčjsího, kýhosi
Isidora, kněze alexandrijského, chtěje ho na biskupství Caři
hradske dostati, aby mu prostředníkem byl k nekalým účelům
při dvoře císařském. Proto jej do Cařihradu předeslal ! jedním
lektorem a listy hanlivými proti mnohým biskupům, kteří se
byli k svěcení Janovu sešli. Ale ty listy lektor Isidorovi
ukradne Eutropiovi doručil. Isidor znamenaje se býti vyzra
zena, tajně utekl. Přiledlímu pak Theofilovi Eutrop listy
ukazav na vůli dal, zdali ee :: těchto lživých ni!-ků před bi—
skupy přítomnými ospravedlniti či Jana vysvětiti chce. Theoňl
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svolil toto a vykonal 26. února r. 898. jakým srdcem, snadno
lze se domysliti. Odtud již proti Janovi neukojitelnou dit
pojal1 kterou si pak krutým způsobem vylil, jak později se
nám ukue.

Jan jsa tedy na tak vznešený a důležitý stupeň důstoj
nosti duchovní vyvýěen či vlastně uneien, hlavní péči k tomu
obrůtil, aby tě: těžkým svým povinnostem úplně dostůl a ve
likému sobě svěřenemu stádu prospěl. Věda tedy, že kaldý.
kdo chce říditi jiné, má dříve zříditi dům svůj, nejprvě také
u sebe započal, aby pak bez výtky mohl kůrati jine. Obeslal
si tedy správce jak důchodů kostelních takidomu biskupského.
Projda příjem i vydání, všecko co se mu z tohoto nejenom
sbytečno ale i méně potřebno býti zdalo, přetrhl, a spokojiv
se s nejpotřebnějěím, přebytek vesměs k chudobincům . lpí
tůlům obrátil, i nově založil, ustanově u nich po dvou kněžích
ke sprůvě jak duchovní tak světské.

Druhů pak Janova pěčevelepastýřska byla, abýsi opatřil
a zřídil vzorně ve viem ohledu a horlivě duchovenstvo, věda
že jenom tehda blahodárně na lid působiti lze, kdy! tento
nejen zdravě učení slyší, ale i vzorný livot svých vůdců du
chovních patří. Za biskupovůni marnivěho a slabého Nektaria
mnozi se do stavu kněžského bez_povolůní,: pouhých světských
ohledů dotřeli a v službách Bošnch, zvliltě nočních stali se
nedbalými; jiní opět hleděli příliš statkův a zboží, světských
poctavýznamenňní, : obého pak ohledu bohatoům avelmolům
si, neřku kněží, ale i mužů nehodné pochlebovali a se lichotili,
s nimi spolu i všem marnostem a světůckým rozkoším hov'íce,
nezřídka i s zanedme svých duchovních povinnosti. Proti
takovým nemravům horlil Zlatoůstý, slovem i příkladem po
vzbuzuje kněžstvo k pilnému a důstojnému odbývůní sluzeb
Božích, vpění žalmů za dne i noci úletejfcích, co! býlimnozí
zastaralým ji! a tudíž neplatným obyčejem považovali.

Ale jeltě jiný mnohem horší — hanebný nemrav zavládl
vduchovenstvu netoliko Cařihradském ale iv cele řecké církvi,
ten totil, le někteří duchovní k službám svým pl'idrnlili si
omby. ježto co byly panenstvím Bohu saslíbily a s nimi, jak
pravili, oo bratří s sestrami spolu býdlili, nazývajice je spots
uvedený-n'(car-lemu, subintroduotae; družky). Pouhý pojem a
název již voči bije, jak nesluěný, věecku počestnost stavu du
chovního otravnjící, podvracující a zničující ten nemrav byl.
_1 vystoupil proti němu se vil horlivostí s. přísnosti sv. otec,
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netoliko kin-ajetakový poměr alei bezohledněvyvrhuje ze sboru
duchovenstva všecky, kteří se zákazu jeho podrobiti nechtěli
A byt se někteří vymlouvalí, že se mezi nima nic nepočestněho
nedělo ani! děje, trval on na svém,“ takový poměrjest jednal:
podpalem nezřízeně židostivosti, jednak hrubým pohorěapím
lidu věřícímu a vědy proti poctivosti stavu duchovního a ne.
prostc hříšný, at dime jenom to, čím se nejjemnějí a nejletr
něji proti takovému nemravu prohlásil.

Potom obrátil zřetel svůj velepastýřsl-ý ke vdověm, ježto
tehdáž zvláštní řád v církvi působily, vyšetřuje přísně jich
život a se chování. U kterých seznal, že si nějake rozkoše

_dovolují, marnivě se Bati, pomluvám hoví, sváry působí, ty na
pomínal, aby se buď ku přísnějšímu životu, jak na křcsťenky
sluší. obrátily, anebo raději hned se opět vdaly, nezli aby
v nebezpečenství trvaly, příkazem Boží lehkovůžně přestu
povati.

Když si byl takto i svůj dům příkladně zřídil a ns'po
Hdal, i duchovenstvo sve aspoň s větší části k slušně kůzni
přivedl, pak hleděl i veliké stádo svě co dobrý pastýř zdravou
pastvou pravého učení živící a zuřivých vlků chrániti. Byli
pak těmi vlky bludali rozliční, u valném počtu v tom hlavním
císařském městě přebývající,majíce zvláštní své i chrámy idu
chovenstvo, biskupy i kněze. Hlavni pak byli bianci, tehdáž
pode jmenem Anomoiově, popírajíce članek viry katolické, že
Syn Boží jest roven apolupodataten Otci.') Proti těm khatí
počal Jan Zlatoůstý hned prvním rokem svého biskupovůní,
aniž ustál od boje proti nim, co liv byl. — Druzí pak byli
Nonah'ane',obviňujíce církev katolickou, že ku pokání připouští
a pak ve společnost věřících přijímá ty, kteří byli jednou viru
napřeli, jako! byli mnozi v pronásledování a v hrozných
mukach nebo již : bázně před nimi učinili. Že tedy Nova
tianě žádných takových mezi sebou netrpěli, ba jim ani před
smrtí svatých svátostí neudělovali, proto se hrdě jmenovali
umi „Cistýmí“ (88011900."; Těch a mnohých jiných menších
odrůd bludařů křivě učení potíral a porážel Jan veleputýř—

') 2. sm Boiíjeit Otci Speeedy lpolupodataten.roven,mvíll
katolíci;Aňancl pak, le jest itom,netovan; Wunjlch nun
Ancmciové.

") Odtud povstalo nato jméno ,hclřl', aobecněvil o významubln
dal-n vůbec.
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skými řečmi. snsle se jednak obrůtiti sbloudilě lm prnvdě,
jednak svě pravověrné chraniti jich bludů.

Jak horlivě a přísně i neohroženě si sv. otec nalkhanich
svých počínal, vidno : mnohých příkladu jeho svatěho livots.
Kdy! jednou kěaauí číně v chrěmu ,Anastasie“,') anamenal,
že se velmi malo posluchačů cello, nic se nad tím nemrael,
nýbrl řekl, že i tomu skrovuěmu stůdci kazati bude, například
si beta Krista Pana, jemu! dosti bylo, když jedina řena Sa
maritinka u studně Jakubovy učení jeho poelouohala.—Jestlile
bylo obyvatelstvo města Antiochie roamarně milovně veřejných
dpuův a divadel, naled sv. otec tuto vlastnost v Cařihrsdě
mnohem větěí v rovném poměru, jako byla velikost obou měst.
I bylo mu přlsně proti tomu vystupovati tím více, [poněvadl
si Cařihraděaně ani v nejsvětějlí dny pochoutku tu uimouti
nedali. Tak ji! v prvnim roce biskupského úřadu jchose stalo,
le na veliký pátek se slavily lapasy v cirku, co se v biskup
ském chrámě konala h'uchliva pamětka smrti Páně; na bílou
pak sobotu provozovala se hlučna představení v divadle. 1 ne
směl to sv. biskup nechati bez poktrění. Vystoupiv na hod
Božího vzkříšení, řlznými slovy vytýkal a dokazoval jim ne
slulnost tskově prostopášnosti a svlůitní zneuctění svatě boho
služby; přísně pel: jim pohrozil i kletbou, jestliže se toho
jeětě jednou dopustiti odváží. —

Zřejmý a velevhodný příklad dal sv. Zlatoůst těž, jak již
tehdá! rozuměla svatí církev a horliví velepastýři její rovno
průvuosti namdní. Přijde totál jednou sv. biskup na služby
Boli do chrámu sv. Pavla, spatřil tam ústup lidu gothského,
kterýž vnlně bydlel v Cařihradě a vůkolí, a v vojětě římském
proslul nejen počtem ale i statností svých rodaků; z velké
části se sice drželi Gothově kacihtví Ariinskěho. ale valně ee
čítalo i katolíků mezi nimi. Ten lid, nevzdělaný sice, ale upřímný,
spatřiv sv. biskup, velel knězi gothskěmu u přitomnosti jeho
ěleti čistku sv. pisem vřeči gothakě a pak na to učiniti kro
důkdm svým matehkým jazykem kAzaní. Na to pak řednil
sv. biskup sám, vystavě Cařihnděanům v cizincích těch ne
vzdělanych příklad horlivosti pro slovo Bolí.

.) Bylulýabdmvc.:-imo,su ". Mammut.
katolické věrně sudo. shromatdcval s svým horlivým učením pnvcu vín| kmrhuwvmůnumphndl. “: idiom M.Bla

loučenou' Čas. na duch.:. me a. noc.na.
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Tak austéval svatý Jan velepastýřský svůj úřad v hlav
nim městě východní čésti Hic římské klidně a pokojně jenom
jeden rok milovén a ctěn věeobecně od lidu sprostého i vzne
lenců, be sim císař Aihdius i manželka jeho, věevlédnouci
Eudoxia ctili ho : počétku jako světce. Kdy! se jednou ostatky
svatých mnčenlků v slavném nočním průvodu přenéěely u Ca
řihndu do Drypie, města přimořnlho, vzdáleného asi 4 hodiny
cesty, tak se s nérsmným počtem lidu účastnila i císařovnu v
sprostém oděvu a pěšky jako služebnice kréčejic za skříni, v
které! těla sv. mučeniků se nesla. ažpak v chrému sv.Tomáše
uloiena byla. Druhý den dostavilse pak do tého! chrémn cln!
Arkadius s velkerým císařským komonstvem; a odloůiv zlatou
korunu a zbraň, kterouidruzi vojenštíprůvodčí odepiali, vzdal
sv. ostatkům néloliton poctu. Svatý Jan pak v řeči své,na to
činěné, poukésal na koruny nehynoucl, jichšto se statným bojov
nlkůmKristovýmvonom životědostévů,napomlnajei ]: jich úctě
na přikledem meěeného dvoru i k jich věmémn následováni.

5.5.363W;WM;3499%W
&%omutompůn.

Avlnk očekávaly mtého biskupa netoliko větši starosti1
ale i mocná protivenstvi, dle neomylného výroku sv. pisma; ie
„mm mu W záhady,“(Žalm33,go.). ,kdo
zbožně živu býti chtějí v Kristu, prottbaldd tipů' budou.“
(11. Tím. 3, 12.) 'A prvni prévě zármutek přišel svatému Zla
toůstn od toho, který ho byl k té vznešené důstojnosti odpo
inčil a přes moc unésti dll, od Eutropia. Tento dvořan : po
čétkn svatého biskupa u veliké véěucsti měl i jeho rady po
slulen byl; ale kdy! ve své slévě a moci všdy výše a výše
postupoval, na nepohodlného kéntele zanevřel a svou zlou
vůli dokézal tim, le přiměl císaře, aby zékonem bylozclu-émům
' ůtočiltué prévo odňato, čemu! však sv. biskup

vlimoclodpm'oval;stalo psksejako nan-estate, lepo
zdčjisůmrédvohrémuůtcčiůtěhledal.

To se stalo takto. Kdy! EntrOp od císaře důstojnost pa
tricia a kousala byl obdrlel, mncal mu to zéviděli, nejvice
věnk Gainél, vůdce Gcthů. Ten tajně povzbudil tribuna svého
Trigibildn, aby se ústupem svých Gothů do paláce císařského

lv.:—M 2
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a na císaři hrosbou vymohl, aby mu nenLviděný Eutrop
vydau byl. Arkadins, jak byl slab a bezliv. Tribigildovi učinil
po vůli. Ale Eutrop, o tom svěděv, aby smrti hrozící ulel,
nyní sam do elu-tmu se utekl a u oltáře útočittě naleal. Nebot
sv. Zlatoůst nedopustil tomu., aby Eutrop zuřivým vojinům
gothským vydán byl. Avěak příležitosti tě pmlil a činil řeč
k lidu o neetůloeti světské slavy. okazuje ]: očitůmu příkladu
toho na přítomného Eutropia., au strachy a! k smrti se třese,
sloupu oltlí'uiho se držel. Nei po několik dní Eutrop opustil
dtoěiltuý chróm chtěje nepřátelůmsvým utéci, alejata nejprve
na ostrov prrský vypovězen, potom pak do Chalcedouu při
veden, odeouwn a stat byl.

Aviak zuřivý Gain“ nespokojí! se touto obětí, která! si
lsti anlsilím byl vymth nýbrž zadal si bezlivotí idvou
znamenitých a bohatých velmožův, Aureliana a Saínrnina. a byl
by také od císaře Arkadia, jaký byl, ji! obdriel, kdyby nebyl
arcibiskup Jan svou výmluvnostiGaiuaie uprosil, aby sespou
hým vyhnanstvim obou těch velmožů spokojil. Arkadius
pak othe přízeň toho Gotha získati, učinil ho velitelem voj
ska. Avěak tento neměl ani na tom dosti, nýbrž udal nacisaí'i
proeebeasvě rodáky jsoucíAriany zvlaěínilohrůmvměstě
(vně městajiš jeden měli); ale ! tomu seOpřel evatýZlatoust,
odvolávaje se k jednomu úkonu Theodosióvu, zakazujicimu,
aby kacíři uvnitř hlavního města své sbory chvili. '

Jsa tak Gain“ v své naději eklamůn, otevleně odboj
proti císaři podnikl. Sebrav po Tracii silu vojska počal zuřivě
všecko všudy pleniti a vraždili, a již hlavní město ohroloval,
Nad tim velkere obyvatelstvo tukový strach pojal, le lůduý
se mu ne!-ku postaviti. ale ani jako vynlanec ]: němu j'íti ee
neodvuil. Tu sv. arcibiskup Zlatoúst. neohroženě ten straěuý
krok podnikl, a ukázal, jak věi zbraně mocnější bývi ělechet
nost a mtoef., činio ze suřivých vlků tiché bezinky. Gaiu“
lati! uslyěev, le svatý biskup k němu přiohizi, upamatoval
se, jak před časem sám statně zbožnost hájil, ěel mu vůstrety
a pravici jeho uchopiv na očisvéjikladl a syny svemu
představil, aby jim lehnal. Tak sice ev. arcibiskup na Gainšěi
pokoj vymohl, ale ten dlouho netrval, nebo: onen brzo na to
"pom mov- "poč-J—
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5.6.3aosWaaoiMuáloaúi.
Ale na sv. Zlatoústajii čekala jina důležitější zaměstnáni,

týkqiici ae jeho velepastýřského úřadu a vyledqiioi velkerě
jeho i moudrosti i moci i přísnosti Byly! ae jiš tehda! vřeoke
cirkvi započaly nepořadky, v nichž podnes pohfilena jest a
skoro nezhojitelně trpí, poněvadl se ji nedostalo udnóbo Éo
hoře VII., který! by jí byl z takových ran vyléčil, hrcanó
totil svatokupectví a nařízený život biskupův. Usilovalitověem
muoal arcipastýl'i o úpravu takoveho ala, mezi nimi! neleží
av. Janu Zlatoůstu ne—liprvni, najisto jedno : nejprvnějlich
mist; ale byla ta pomocjenom častečně, omezena na některé
krajiny a doby.

Takový trudný případ udál se i av. Janu Iatoůstu.
Bylot to r. 400. v mědci květnu1 když se na synodalni sněm
aeělo do Cařihradu asi 70 biskupů, z nichž Euseb Valentino
polskýl podal hlohu proti Antonínu Efesskómu, obeahujicl sedm
provin, : nich! nejhodi byly, že Antonin odřekns. se před
vysvěcenim', na biskupství ženy své, opět ji k sobě pojal asni
manželaky lil, a že za peníze iine biskupy vysvěcoval,avůbsc
i jiné duchuvni vykony jako na trhu na prodej měl. Zlatoůst
aasedna na aoudnou stolici, velel, aby se žaloba četla, a pak
ae thai Antonina, co by mohl natoHoi; ten však aapřel
vlecko. Na to se thai biskupův, ouichl se pravilo, že je Au—
tonin za peníze vysvětil; i ti zapírali. Doělo na svědky; ale
těch mnebylo. Jansetedy nemohaanedostatkudůkaxůna
místě roasouditi k řádnému vyšetřeni tak důlelitó věci chystal
na cestu visitačni do Asie. Ale Antonin nemoha se osprave
dlniti a boje „Janovy ipřimosti ipřlsnoati. obratilsena
jednoho velmotněho dvořana, jeho! statky v Asii spravoval,
aby všemožně arcibiskupa od té umýšleně cesty ne-li docela
odvratil. aleapoh na nějaký čas adrial. I podařilo se mu. Jan
dostal ode dvora císařského pokynutí, le jest nyni nejméně
příhodu doba k odcestovanijeho, kdežto attach před Gainalem
a jeho nástupy celé město i císařský dvůr v největěim nebes
peči udržuje. Tak tedy svatý arcibiskup cestu svou na jiný
čas odložil, ale aby věc neusnula, vyslal tři biskupy a poslal
je do Asie tě zaletitosti vyšetřit. Antonin však dalese cpali-ití
hleděl. Netoliko žalobce svého Eusebia si draze udobl-il, le
protiněmudůleneMdeisvědkyndrňovahlesekvy'?
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ěetřujícím biskupům nedostavili, sim pak, kdy! ei byl takto
cestu ]: vyvinutí upravil, se světa velel.

Tím se pře ověern změnila, ale neudusila. Nebot brzo
po smrti Antonína biskupa uslalo duchovenstvo efesukesprůvu
doCařihradu. jak církev jich ee hubí jednak odAriLnů jednak
od těch, kteří se sice katolíky jmenují, ale pro svou lakotu
a panovačnoet všecky církevní zakony nohama llapou. čím!
narůleli na neblahé si počínaní arcibiskupa Antoaína. Prcsí
pak Jana, aby brzo přišel, poněvadž se vyskytují vlci, chtějice
sa peníne te důstojnosti biskupské si uchvůtiti.

Jan tedy ani nedbaje svě nemoci, kterou! průvě trpěl,
vydal ee na cestu a do Efesu přišel, kam! se bylo70biekupů
: Asie menli, : Lydie a Karie dostavilo, mnozí přišli a!
: Frygie, aby letcůstovu výmluvnost a moudrost neznali.
I jednáno ve oboru o věci Antonína, ač zemřelého, poněvadž
tu i o jiné biskupy ělo. I přiznali se sami i svědky usvědčení
byli, že za peníze a na jakou sumu každý si svěcení koupili;
pak byli ssaseni a dědicům Antoninovým uloženo peníze jim
navrštiti. Na jich místo doeaceni jsou jiní. nelenstí, a jmeno
vitě na stolec Antonínův v Efesu ustanoven Heraklides, muž
učený a zbožný, který byl delší čas na poušti přísný život
vedl. Všech tedy bylo ěest ssazených v Asii menší, v Lycii
pak a Frygii sedm. Ssadil též v Nikomedii proti vůli měětanů
kýhosi nehodnehc Gerontia, jeji byl sv. Ambrož a Milůna
vyhnal, Nehtarius pak přes věc napomím'mi v duchovenstvo
přijaL') Pak i mnohé chrámy Novatianům odňal a kato
líkům vrůtil a mnohé pohanské obyčeje v Efesu aFrygii
odstranil.

Tak věecko pořídiv horlivý arcibiskup po dlouhé nepří
tomnosti, přes 100 dní trvající, do svého sídelněho města se
navrůtil, kdež byl od lidu nech tříd tak slovně uvítán, že
vřeči své při % přilelitostičiněnóredcsti své anislovo
nenaled, řka mezi jiným, že celé město v jeden chram pro
měnili.

')TýiGerootiusbylvllltne jlbncmamlse tahtdobhvmnu
Mancuvudnoltíadobrotinnostíeí popularityshui. TotolesaMWMoMlnmnňnnklsdm
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Ale tato radost střídala se brzo s nemalou a truchlivon
starostí. Bylt sv. Zlatoůst před svým" odoestovůnlm do Asie
ustanovil biskupa Gabalskěho Severiana v Cařihradě svým na
můstkem po čas své nepřítomnosti. Ale již na svém navratu
dostal od svého jahna zprávu, že si v oeobě mnie onoho hada
na srdci hřeje, který! ho někdy smrtelně uitkne. A v skutku
tak bylo. Neboť Severian za nepřítomnosti arcibiskupovy ne
ttliko přízeň lidu Cařihradskeho sobě viemi, pravými i ne
pravými cestami získati hleděl, nýbrž a to mm o milost
marnivó a vášnivé císařovny Endoxie se ucházel., al patrně
se objevovalo, že po stolci Cah'hradsltem balí. Navritiv ae
Jan, věci proti Sever-ionu prohlašovanó vyletí-oval, a kdy! ee
okázalo, že onen i ronbavě a kaciřsky se proti Synu Božímu
prohlásil, lid pravověrný se boni-ití počal, takle Severian, by
nebezpečí ušel, z města utekl. Nic vlak méně Eudoxia za
svého milačlm.ee ucházela, a nejen císaře Arkadia za pllmlnvce
si obrala, ale i osobně arcibiskupa prosila. aby Severiana od
společenství cirkve nevylučoval, col onen i učinil, avšak Se
verianovo smíření bylo jenom na oko a vnitřní n
dnsilo jako pod pOpelem, aby později v zhoubný plamen

ehlo
A skutečně proti sv. arcibiskupu stahovala ee černa

mračna, hrozící mu bouři, která ho nejenom s vznešeně jeho
důstojnosti svrhnout-i, nýbrž i o život připraviti mela. Tak
povstávali proti němu jeho četní, zlostni nespí-úhle jako na
nebeském čistémlobzorupovstivaji „ledovitl mrahovóf' Těch ne
přůtel hlavou byl Deofíl. patriarcha Alexandrijský. Viděli
jsme.jah proti své vůli Jana na biskupstvivysvětil a s srdcem
černou žluči proti němu překypqiicim z Cařihradu odplul.
Nepřátelství jeho rostlo co den a čekal jenom příležitosti, aby
preti nenavidčnemn spravedlivoi vystoupiti mohl. Theoňlovi
přidružila privě zmíněný Seva-ian,o něm! v pravdčřloilze,
le falešný přítel horli jest nešli zjevný nepřítel. Dále ziskal

„ei Theofil soudruha svého zisti v Alouini, biskupu města Be
.roie, který chvalitebněmu svému životu tim práv! hanebnou
_smahn„551.10 ae knopl-atomu: Janovým pl'idalakioho



svržen! vll moolee přičinil') Čtvrtý . ůhlevnloh pmtivnlhů
Janových byl Antica, bieknp Ptolomnidehý, mul lehkovélný
e nespokojený novotéř.

Kdy! i biehnpové: podlé nutí proti světci povat-Ji, ký
div, Ie se mu i ve vleemlmjeho dnohovenetvu potivnini nelli
. nejmouti ee deli býti pomeheči k jeho nhonbě'n Z těchto
byli svlůitě zuřividve kněží : petero iéhnůvú ti jeho! ivliokni
oetetnl byli dilem : těch, kteří nemohli od svého velepntýře
přísné kůry svého nezřízeného živote Inéeti, dilem hteřl jeho
tuhý, bezúhonný,"stý livot jemn-ne slon etrénhn vyhlédeli.
Jeet přimo zlým nenéviděti dobrého.

Zlidnevétehéhobyliuidvn nebothvelmolíedvoh
né olea-Iti, jišto Theoňlovi brennon rukou přiepčli k evrlenl
Zletoůete. Ale pohlevl ženské i tu osvědčilo, lie není horllho
zlem-větě ned zloutleny. Zvléltšbylytřibohelévdovy:
Mme. Kastritie a Dum/$a, které od svých mnlův liohvon .
loupeživým vydlrénim nabyté jmění sdědivie, bez oetynhn
memivémn pmtopunoeti ee vydnly e tek přleného mnvo
hůrce enéeti nemohly, enveřejně hléenl, že takové jménl ee mé
nevrétiti . to-li nemožno, chudým ee déti nebo ne jiné dobré
elmthy obtétiti. Nejvíce pak proti němu zanevřela. císařovna.
Budou-ia. Te jeono memive . zlate lidoetivn, přivleetnile ei
neprevč e néeilné eteteh cizi, oo! ercibiahnp na veřejném hé—
nnl unie, řekl, že takové nehvéoenlkletbu .Boll vyvolévi.
příkladem to Jembeliný'm dotmnje. Ale ůululni donnlelli ndeli
oleeřovně,ie ji'eroibiehnp veřejné před lidem Jenbelou ne
:ývnl, co! hněv jeji v iér neuhneitelný temitilo.

Ti tedy véiooi pnoti Janovi poveteli; oni pak čtyři bie
hupové zvláště nejprvé poslali do Antiochie vyzvčdeče, poptet
ee po tom, jaké bylo chováni ee Jenomod kolébky si do jeho
kněžského tem úřadu., doufejloe nějakého melného pohleůn
: mladosti jeho vyzvéděti. Nemohla pet ničeho ee dopétreti,
co by jim k !eredným jioh ůhledům sloužilo, čehnli—nnpřile
žitoet, eby ne nevinného vil moci ndeřiti mohli. A to co jim
ndéle;elehmménltohotřebedilepočlti.

')Mudtilmeienepreto,hepřljdljednondecllihnhm
bylodmetmmhkpohoetčmjehitehow;MiB,-Iman"Mowmuummmmuwummxyódqam
given“ Génn chytila hill
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Byltv Alexandrii podmocl Theofilapatriarchy kněz jme—
nem Isidor, počestný a zbožný, hmot a! osmdesatiletý; toho
Theoňl tak týrel, a! on, uevéda si jiné pomoci, z Alexandrie
se odebral a !: mnichům na poule Sketickou, jihozápadně v
dolejiim Egyptu lezlcl neutekl, aby tam aspoň v pokoji umřlti
mohl. Mniši ho přijavée hněv Theofilův proti sobě vzbudili,
tak že některé znamenitějsi z nich z tichých jejich chyiek
vyhnati kázal, pod tou křivou zůminou, jakoby bludův Ori
genových se drželi. Tito pak si vůdcem vezmouce Amonia.
starce velevuného, do Alexandriese odebrali, thaiice se Theo
ůla, proč by je z pouště jejich vyháněl. Ten však dal Amonia
strýzuiti a druhé bez slyleui odehnal. ] navrétili se oni na
svou poušť a déle zbožný svůj život vésti hodlali. Ale Theoňl
svolav : blízka nekteré egyptské biskupy, sobě povolné, driel
sněm. ty mnichy za kacíře vyhlásil a tři z nich, pro vysokou
postavu „dlouhými bxatřlmi“ nazvané, : cirkve vyloučil. Jeden
z těchto tři byl jmenovaný Amenius. Theoňl pak sám v čele
ozbrojenoův a zéstnpu luzy je nůsilně vyhnala jich ohylky za
pálil, při čem.! i jeden pacholik zahynul a velean svétost
zneuctěna byla.

Vyhnanl mniši utekli se nejprvé do svaté země k patri—
archovi Jerusalemskému, odtud pak žádného zastanl nenalezie,
útočiště své vzali kJanovi Zlatoůstému. K tomu pHIediqpsdli
mu k nohám. proelce, aby jim Theoňls usmířil, sice že pujdou
k císařiazjevl mu vlecky nepravosti, násilné utiskovůnl a ohavné
zločiny Theoňlovy, je! prý a! hanba jest povidati. Jan je ]:
mlčení a trpělivosti napomeuuv obydlí jim vykésal u chrómu
„Anuita-ie,“ kde! bohoslužby své soukromí konati mohli;
výživu jim skýtali některé ltédré paul, oni pak sami ruční
svou prací si pomáhali; tak je zaopatřil jako chudé, ale po
výstraze některých knéii egyptských. kteří ho před hněvem
Theolilovým varovali, v společenství olrkevnl jich nequal. Na
to psal Theoňlovi list pokorný, nuývaje sebe synem jeho a
pmse,abymuiohy nemilost přijal. 'lbntona prvnllistani
neodpověděl. V druhém pak pravi Jan Theoňlovi, co mnili
o něm cisařilalovati umýileji; aby tomu předešel a je laskavé
opětph'jatiréěiLTuTheoliljeiavioehnévemzahořeLahned
biskupa Dioskure.čtvrtéhobntraonéoh ,dlouhýnh,' ačhobyi
sémprvé kupI-iiati biskupskéhosvécsnlamlstadonutil
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z církve nyni vyobcoval, Janovi pak odpověděl hrdopyině:
„Tuším, že znáš usneěeni úkonů Nieaejských, kterým! se aa
kazuje. aby se biskup mimo obor sveho biskupství soudcem
nečinil ; nemu-li ho, uč se a žalob proti mně nepřijimei. Bych
souzen býti měl, k biskupům egyptským eoud by náležel, ni
koli k tobě, jen! 76 dni cesty odtud vndůlen jsi.“

Mimo to poslal Theoňl do Cařihradu jine mnichy, kteří
jemu oddáni jsouce, jej ospravedlniti a svatého arcibiskupa
donutiti měli, aby „dlouhe bratry“, k nimi byl i vyobcovaný
bratr jejich, biskup Diosknr přišel, i se druhy jejich : města
vyhnal. Ale Jan nechtě spolupůsobiti k hřichům cizím, hleděl
obě strany mnichů k smíru přivesti; avšak obě tomu odpiraly,
vyhnané proto, že si iistabyla, lesejíkřivdastaln, přívr
ženci pak Theoňlovi předstirajice, že ben dovolení svého patri
archy smlřiti se nesmějí. Tudíž Jan nemoha rozvaděných stran
udobřiti, vzdal se další prace smírčí. ,Dlousí bratři" pak ob
šírnou šalobu zadali u císaře samého i proti Theoňlovi, vinice
tohoto nejen a násilí utrpěněho, ale i : nepravosti nevyslovi
telnýoh. i proti druhým mnichům pro nacliutrhani. Tak se ta
pře dostala k úřadům světským. Mniši Theoňlovi, nemohOuee
svů udání proti dlouhým bratřím dokazali, byli uvrzeni do
vězení, kdež i někteří zemřeli, Theoňlova přichodn marně
očekavajice. Tento pak byl obeslin, aby se do Cařihradu do
stavil a při svou zde před arcibiskupem Janem a stlmtoshro
můžděnými biskupy provedl.

Ale toho Theofil dalek byl. H]edělt více a snažil se pro
vésti, aby dostavil se do Cařihradu, ale nikoliv jako provinilec
k soudu, nýbrž jako soudce k svrieni arcibiskupa Jana. Pročež
psal listy k biskupům jednotlivých měst, v nichž hlavněspisy
Origenovy v kletbu důvú a je vyzýva, aby v té naleiitosti do
Cařihradu se postavili, taje při tom, co by sam proti Janu na
myali měl.

Mezi biskupy snažil se Theofil zvláště, aby Epifania Cy
perského na svou stranu dostal. Bylt totiž Epifania mul vě
kem i svatosti života proslavený, ale ve sve jakkoliv dobře
míněné horlivosti neopatrný, jak díle s jednůnl jeho uvidime.

Obdriev list Theofilův Epifanius ihned své Cyperakě bi
skupy v sněm povolal a čtení Origiuových spisů nakazalff'l'oto
nanešenísvěrozeslalmimojině idoCsřihraduJanovi, aby
on je podepsal a od svých biskupů podepsati dal. Ale Jan
toho nic nedbal, věda, že takový niku náleží všeobecnému



.němn církevnímu. Epifaniussitólpoiedosti Theoflíověpospílil
do Cařihradu přijíti. Vyatonpiv s lodi u obrtmu sv. Jana
Křtitele, vadaleněho od Cařihradu asi půl druhe hodiny cesty,
tam hned služby Boží konal a jednoho mika na iůbeuství vy—
avitil a potom se teprva do Cařihradu odebral Jan Zlatoůet
pro svatou pověst staroovu dělal se jako nevede o tom, jak
Epifanius proti prčvům jeho jedni, a aval ho, aby k němu
zavítal a jeho pohostinství ulíval. Ale Epifanius mu ve své
neopatrné horlivosti přímo vzkázal, že u něho nemůže ani ho
spodoubýti ani alnlby Boží s ním kouati, dokavade by úkazu
proti čtení spisův Origenovyoh nepodepsal a .dlouhýob bratrů“
bludy Origenovými nekvašených a svého patriarchy nepodni—
ných : města nevyhnul. Důle pak sebrav biskupy, kteří byli
v Cařihradě přitom: i, s nimi suěmoval a lčdal, aby privč
řečený úkaz podepsali, co! někteří : úcty k starci učinili,
jiní pak učiniti odepřeli, : nichž ee jmenuje 'l'heotim Skythi
oky, au řekl, že nechce muzi, dávno v Pánu zesnulému, tak
uld'ivditi, aby v kletbu dal, čeho předkové jeho nezavrhli. Tak
a odvětil i Jan, to se nesmí nie neopatrně jedu-ti, dokavade
všeobecný sněm o tom nerozhodne. Tak nic nepořídiv „u bia—
knpův, usmyslil si Epifanius k ponoukůní nepřůtel Janových
veřejně při službách Božích vystoupiti 'a k lidu proti spisům
Origenovým, proti „dlouhým bratřím“ a proti Zlatoůstn řečniti,
Ale tento neděv o tom, zakázal mu to po Berapionovřvyty
kaje mu, jakych nesprávností se již dopustil, varuje ho spolu,
aby svým neprodetelným jednáním žádné bouře mezi lidem
nestl'opil. TM „dlouzí bratři“ ae k nňmuodebrali, “zajíce se
ho, proč je : kacířství viní a ospravedlňovali ee mu viemolně.
Nato Epifania, tak se podon uznal, že ho Theofiljenomzs
nástroj užívati chtěl, a rychle : Cařihradu odoestovuL řka k
biskupům k lodihoprovůzejíuím: „Zůstavuji vimim vaše město
a dvůr i divadlo;' ale domova nedoplnl. umre na lodi.

5' 9. einem Gudowió,WW 34mm,cold3%“
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Kdy! byl Epifanius odcestoval, Jan opět, jakož obyčej
měl, pilně kůzůval, a jednou velmi horlil proti zlým mravům
ženského pohlaví, marnosti, nůdhel'e, pquprostopůlnosti a. p;



Tomu lid tak rozuměl, jakoby to čelilo proti dvoru vůbec a
proti císařovně zvlast, a nellí ee ochotni donaěeěi, kteří to,
jak co fikci.,za tepla doneali a ještě avětěiliarozmnolili. valní
vč beztoho Eudoxia, citio ee uraěenu, císaři to Ialovala a nu
tila, aby ji! na toho pří—méhomravokěroe pro Theofila pmlal.
K těmto proebům přidružil se falešný biskup Beveriau e mnohými
duchovními oeobami, které! taktéž svatý velepastýř byl pro
neduchovni mravy kat-ati nepřestal. Ti viiokni prosili Theofila,
aby nemeěkal přijít! a eoud nad Janem vykonati.

. To věe kdy! se 'l'heoňl dozvěděl, seznal to jest pole při
ohystěno, le bitva npočiti může. Obeelav si své stejně smý
ělcííci biakupy jak : Egpta tak i z Asie, vydal co na cestu
tvůj úmysl qievně ohliriv řka: „Cestuji ke dvoru, abych Jana
soudil.“ Egyptským biskupům kizal plouti přímo k Cařihradu,
atm pak vystoupil z lodi v Lidii a cestoval dále po zemi do
Chalcedonu. Tu měl to potěšení, že se k jeho straně jako protivník
Janův přidrulil i biskup Chalcedonský Cyrinus,') rodem Egypťan,
nazývaje Jana hrdým, neuproeitelným, bezbotným.

Noili ee Theofil do Cařihradu odebral, konal a některými
bieknpy předběžnouporadu,jakby eoud proti Janovi nejlepe ee
zavedl, a potom teprve do sídelního města ee přepravil. Ale
a těch mnohých duchovních, a přísným Janem nespokojených,
přece se nikdo neodvážil Theoňlovi na přivítanou v ůstrety jíti;
viiokni ee billi lidu, jen! svého velepastýře vroucně miloval.
Jenom plavci Egyptltí, obilí na lodích v přístavu Cařihradekěm
majíce, Theoňla hlučně přivítali.

Bylo to r. 403. asi v měsíci červnu, kdy! Theofil v Caři
hradě pl'istůl. provůsen jaa mnohými biskupy, ačkoli měl jako
obžalovaný přijíti enim. Arcibiskup Jan jej hned uctivě aval,
aby k němu ae svým komonstvem zavital, le pruh viecko po
hodlí jiiohyltino mi. Zamial to hrdopylný Theoůl. ba ani do
uhrůmu nevstoupil, hospoduei vyvoliv v cinhkěm jednom domě:
jen! slul Placidianským. I vícejeětě dal nepřátelskou svou myal
najevo, kdy! na čia-tějšípozvani Janovo, ba i na prosbu, aby
mu řekl, čím by se byl proti němu provinil, le hotovjest
vlecko napraviti. drze ukazal, že ho nechce ani viděti, tim pak
méně a nim mluviti. híezitimkfmal dvorní nivětěvy uvelmoiů,

')To-u Oyrlncvibhkup Ieaopotamakýlamaneopatruostltshul
mnohem-čeho." vyvleularha,nakuroulel-lnpoepuovanhwwcmmumm
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den.je vlade hohe“ dny ne slatěe stříbřeidrehocenuěmroucha
egyptském e indickém.

Ale i protivníci Theoňlcvi prosili ciseře, eby jejich při
potí němu roucuditi del, vinice jej : loupeži. vreld, nesilí
e j. neprevostí. Cieeř,jek byl nestálý, obeslev sians., pcrouěel
mu, eby pli Theoňlovn soudil, kteréhož prý mnozí z mnohých
eloěinů vini. Jen pek odvětil. is nenáleží k němu nýbri k bi
skupům egyptským soudili Theofila, psu-ně tale, že by se ení
věecbecněmu sněmu východních biskupů nepodrobil, nýbrl jeětě
včelí bouře stropil.

Thsoňl vlek nebyl tek sni svědomitým sni skromným,
nýbrž vieoky cesty nastoupil, eby Jens netoliko se stolce sesadil.
ele iciivot připrevil. Ne vie streny hledělsi přívržencenisketi,
tu roedůveje dery, tu lebulníky čestuje nádhernými hody, tu
lichotě duchovním výhledy ne vyěěi důstojnosti. Zvlášť pel:
přemluvil ne svou screnn dve jehny, : nichž jeden pro způ
ohnou vreldu, druhý pro cizolobtvo : duchovenstve vyvrien
byl, slibem, le budou opět vhodnost svou e úřed nsezeni.jest
lilejebclelobníoiproti svému arcibiskupovi ne sněmu vystoupí.
I deli se bideci tik tomu nemluviti e sepseli hlohu, jel: jim
ji 'l'heoňl nepovídel.Tu uchvůtivTheofilsešel sevdomě ms
svrchu vdovy Engreíie se Severienem, Antiochems. Aheciem
i některými jinými protivníky Jenovými ne poredu, jel: by
svou věc proti tomuto provésti mohli. Tu jeden redil, eby se
lelobe dmčile cisel-i e ten psh: Jens i přes moc před sněm
pohnel. Toho snedno doufeli dosíci, poněvadž si byl Theom
ůpletky mnohé dvofeny neklonil.

5.10.ťwmiýousbupuwi ooýmš„u3w6u“;3onmrtvým
Ale eni tek neodvůtil se Theofil sněm v Ceřihredě shro—

nildiQeětujiipc třinedělesesvýmiplítelidlel;bůlise
vlickni, eby lid, svemu duohovimu pastýři cddeuý. nevebouřil
see jim jich oběti nevyth Proto se přepravilido Chelosdonu
etemne jednompředměstí,,eMe“ mněm,vch.růmusv.
epsětcld Petre e Pevle sněmoveti usmyslili.

Tem tedy usedl Thsoňl sim tlidcetý ěestý') e předsedel

. .) Milenium-emu“ blůupthylowýeh .us-b.,.
“Mshupoeseeuvevlhtukheooendodp.



sboru neprsvěmu, který si osobovnl prbyo souditi spravedlivého.
Žalobnlky byli svrchu řečenl iehnovů, je: byl Arcibiskup Jsa
zasadil, biskup Isůoius . mnich Jen. Z člůuků inlebnloh vzte—
hovsly se některé na osobní domnělú bezprčvi, která byla
vhstuč _znsloulenými tresty &'kůmi, jeko: le byl jmenove
né jůhny s důstojnosti jich složil.,le letci.. často treltd., oo!
oboie se zajisté zaslouženě s- podle pravomoci vrobnoputýřskó
stalo; jine okszovsly na lpstně pochopené nebo zlomyslně pře
krouoenóyýmkyfngW 's v domácnosti,jeko kdy! v re
dostném szelu ned slavným přenelenim těl svatých mučenlků
; pilin-né házení počal: .Plesům . jsem bez sebe“;') ' nebo
když radil kejicim 'řks: „Zhřelii-li Opět : kolikrůtkoli, přijď
s ji tě nzdmvimť oo! se mu vyklůdslo, jakoby ]: Melen! po—
vzbuzoval, on pak těšil skupokůnl radil, což jest pravověrné;
nebo to řekl: „Stoly bývaji plny vzteklio,“ tim mínil zajisté
nidhernů hodování : kvuy, s. v tom měl pravdu. A tek-jiné
jeltč blobnl čltnky byly výtky nepodstatné s mslinhrnajzko
ie sobě snmómu dává připravovat-i lázeň . jinemu po sobe jl
užívati nedopoušti, že samotou jidi., což činil on že stř'dmosti
. pro slsbost žaludku; oni slomyslníoivykládali jedni na opo
minutí pohostinství, jiní nz obul-ství, ikonce le vede livot
kyklopský; pak že na křesle biskupském bohoslužebné roucho
obliči s svlúči, co! mu jako! velepestyři náleželo, še tsm .ko—
liček“ snidi, ooi činil : uctivosti k velebnó svůtosti, jako!
i jiným radil, aby přijímejioo velebnou svátost. troikem vody

_ zspijoli, . to zajisté slušně a opatrně bylo. Jiná. obviňovůni
byh přimo vylhenň., jako le Akad.. pohostinu nepřijel, be. Ani
s nim nemluvil; viděli jsme však svrchu, že sv. letoůst hor
livoe toho neopetrného k sobě leti-ně zvnl, ale tento mu drze
odřekl. Nejzlomyllnějií pak byls. žaloba, ie ombům ženským
]: sobě přístupu dovoluje e s nimisúmbes svědků mluvi, jeko
by toho mnohdy úřad velepestýhký neudal, . jakoby z toho
hned na nejhorší souditi se smělo. Sim svstý Zlatoůst \? listu
k Cyr-iskovi ns. to nzrueje, odmltů takové ohavné
lh: „Svlečtetělome : neleznete umrtvenl údů mých“

') Nodzlpelowh voehmubůlssv.ňebelthz.m:.uce
behsssslů takovýupa, bez nad nlzvellléllopromaulu..
mmm-mu.- odsouvqiesokpovuesv.má ..no-ohm
Mannesmann-ných.

'
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Zatím nhmmfadil 'i Zlatoůst své biskupy počtem čtyřioe,
v domě arcibiskupském, kteří se “nemalodivili tomu, .jak Theoňl
jen sám jakožto provinilce k eoudu pohnan a: 70 provin maje
se zodpovidati, s takovým počtem biakupů přišel a tak nšhle
u dvora a světských noudoů mínění změnil atolik duchovenstvo
k eve straně potahL Ale jeětě vice !sali vlickni, kdyš přišli
podově od sboru „u dubu“ vyzvat Jana, aby se dostavil, le
prý proti němu maji žaloby, obsahující provin'y nesčíslné. —
Jan jim vzkůal: „Vylouěite-li moje patrně protivníky,“ (těmi
mině Theofila, Beveriana, Antiocha a Akacia) „ze sborusoudců,
hotov jsem přijiti a hajiti se, co kdo proti mně šalovati bude.“
Když pak ho vyzývali po druhé, aby se dostavil, poslal : své
strany k nim tři biskupystímto nkadním Theoňloviavlutě:
„Nepodvracuj, netrhei církev, pro niž Bůh se vtěliti ráčil. Kdy!
věak nezřízenězákonů Nioaejských rušiě,od 318 biskupů vydaných
a mimo obor svůj soudil, tu lépe učili a přeprav se k nim,
a nevyxývej jako Kain Abela do pole!' Tim najevo dal, ld
tuěl, ]: jakému konci nepřítel jeho směřuje.

Sotva se poslové Janovi vypravili, dostavil se k sboro
vnlkům Cařihradakým tajemník ode dvora e dipisem od císaře
i přiloženou prosbou od sboru „a dnbu“ k císaři, aby Jan přes
moc k biskupům tam sborqjicim dohnán byl. Ale Jan odpověděl
totéž jako dříve, že nepůjde jinak, leč budou-li zjevní protivníci
odshapění. Tohoto nůtlaku sstrany'dvorni původkýni byla. jak
ee podoba, císařovna Eudoxia, zvykla jsouc s manželem svým
dle libosti vladnouti. '

Biskupové však odJana kTheoňlovu sboru vyslaní ale po,
chodili; nebot jeden z nich byl ranami skoro ubit, druhému
lat' :! těla etrhán, třetímu řetězy !elezně na hrdlo vloieny,
které! byly na Zlatoůsta přichyutšny, aby ho, kdyby se byl
dostavil, spoutaného na nezname místo někam odvezli; někteří
ne : bazně ani k Janovi nevrátili. Theofil pak se s „dlouhými
bratry“ smířil.,tak zjevně ukazav, žemunic nezáleží na pravo
věrnoati, ale věecko na tom, aby si na Janovi svou vraiednon
Kainskou zášť vylil. Bylt tedy ůeudak nad nepřítomným Janem
vy'nelen v ten smysl ana tendůvod: Ponědvadšee, byv Opětně
vyxvůn, k sněmu nedostavil, budiž s důstojnosti biakupskó'
složen. Ten jediný důvod uvedli, proteče vřecky ostatni, jak
jsme svrchu o některých na přlklad dokazali, nedostatečny
byly. Aby pak Jana tonejhorěí potkalo, doložili kůmdku tomu,
že také vinen jeet. uraienim císařské velebnósti, peněvadř cí



enlovuu veřejně Jezebelou jmenovel. Glee! budek enlmu po
tvulil toliko, ie Jen e důetoiuoeti biskupekó mt elolen býti,
Opomínů o urulenl oíenřekó velebnoeti ee lmlniti.

Úmdek ten byl k večeru téhož dne v Cuhhrndě ducho
vepetvu e lidu ohlueu. Tento ee ihned ehlukl, ke oheru nroi
biukupekbmu se hrnul n colou noo tem trvel, hotov evóho vele—
pqtýře i mocí chrániti. Tento vlak domníveje ee, le oleeř,jnk
ee často dilo, ůmyel svůj brzo změní. neapuetil obydlí tveho .
měete, uýbrl trvel do třetího dne, odebere co do chi-tmu, lid
tue, nevinu evou mu doknznío, ele i při tom k pokoji e trpl
livoeti i poelulnoeti nepomíneje. Kdy! pnk cien! nejenom tvůj
úsudek nezměnil, ale i rocku dni, eby Jun do vyhnou-td od
veden byl, vydal na tento edm, nnilby lid tonnemennl, vojen
ekómu .důetojníku, který byl o poledních e četou Ivou ee do
etnvil, . tek odveden jeet k příetevu „Hieron“ Maul—mu. Odtud
ne punto ponoří v Bythim'i, ne blízku mute Nihomedie r. 403—
ku konci měsíce nul. Jen tedy ze příkladem Speeitelovým jek
dobrovolně tek i trpělivě ee odvéeti nenhnl, tělese pitvě slovy
Jobovými: „Hospodindel, Hospodin vu]; jůle Empodinu
líbilo, etelo ee; Hospodinova jmeno buď velebeno nn vlky.“

5.11.3012e—púpoooťón;WetwámM.

Theofil pak, který eo neodvuil ze přítomnosti Jeuovy
' Ceiihredě sněmovnu, odebrel ee tunhned po jeho odeh'eniní
ee etoupenoi evými e v průvodu moci vojenekó. Tuk do domu
Boiího vpadli ozbrojení kopími, šípy e kyji, vyhánějí“ lid,
kterýv procbemi zuřivoet jich ukojiti hleděl, oni pnk uni run

'neletřili, tek že i ein křestní lidekou krvi uneevěoenebyh
Tím lid jen rozhořčen, brojiti počel hlavně proti Theoíilovi e

lovců, ie prýeemueprevedlivěetnlo, pončvedlprý ton-loulil.
byipl'ouiojmůho nebylo, ptomu hrdopýchu.nebotvleeky

prýBůh odpouští, nle pyiným ee protiví. Ale tukovou
tím více ee bouřil, rotě-apo ohdmíohepomletč,

velikýpekdetq valil eekpnlňci, proeebněvoleje, ebyjin
chimilmnóho nmtóho velopeetýřenevrátil-ilibil. Tomu
pekpo-ohhjinůnlůltníetndúm
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Teto noci totil po vyhoutění evatěho Zletoůsta, uděla se
memenitě zemětřesení v Ceřihradě. Tím polekůn byl náramně
velkeren lid, povaluje to za trest Boží pro učiněné milenému
eroibiskupovi bezpráví; svlůitě pak císařovnetak ustraěena byl.,
le těle noci k císaři ěle ne kolenou hn proeío, eby Jena zpět

leti dal, čemu! on na obrat ruky mysl svou měniti uvyldý
e neméně uetreěen a v svědomí pohnut jen, red svolil. Endom
nep-ale eama list vjhoetěnému velepestýti, vymlouvnjío se, :.
na tě události vinna není. nýbrž leto jeho zlomyslní nepřátelé
osnovali; one že toho leliehořkými slzami oplekůvě. Tak tedy
třetí den po vypuzení svém sv. Zletoůst co nejrychleji zpět
poch byl; císař Arkedius poslal proň Brisona, komorníka
císařovny, který ho nalezl vPrenetu. malém městečku, lelíoím
proti Nikomedii, v někoutí zálivu Ashokěho ahned se mu na
wůtiti rozkázal.

Jakmile se lid o tom dozvěděl, že mtý velspestýl- se na.
vrůti, ihned v nesčíslněm mnolství lodi mu v ůstrety plul i
vítěsoelavně ho ]: Cel-ihndu provázel. Ale on jee eobě svě ne
viny vědom, nechtěl do etoliěněho svého chrůmu uveden býti,
ba ani do města, nýbrž vystoupil e zůstal ne předměstí„Aneplue'
hčeněm, aš by výrok, nespravedlivě proti němu vydený, od
ehromůlděných biskupů sruěen byl. Když'se vlek lid bouřiti
poěel. proti císaři e císařovně mřitiahanlivů slova na ně pro
volňvnti počínal, povolil pro pokoj veřejný . nechal se elavně
od lidu do nejblitěiho chrámu sv. epoětolův uvésti, a tam ne
křesle arcibiskupskémusedne, lidu lehnel a hned um

Mezi tím než se Zletoůst nevrůtil, dostál Theoňl danému
slovu e usadil oba jahny. kteří pro nařízený život byli od
onoho : duchovenstvavyvrzeni ti pak ze msty proti němu jako
lelohníci povstali, Opětv jich prvějěí důstojnost, e měl jiline
místo arcibiskupova nástupce navrženého; ele návrat Zletoúste
mu to překazil. Zvěděv pak, že nene Most tohoto sněm nový
rozepisuje, aby výrok pnti němu vydaný vyěetřil e zrušil,
zlým svědomím puzen na lodi vstoupil aaa noční tmy odplul;
a mělt eu, nebot mezi rozbouřeným lidem proelýchela hroch.,
le by bylo nejlépe hoditi ho do moře a utopiti. Ze ním pak
odcestovaliconeirychleji Beverian evlioci druzí stoupenci jeho.
BylopakpoůtěkuTheoňla jeitěasiGObiskupůvCeiihndě;
ti sěeděe se v jedno, věecko jednění sněmu „u dubu“ nrulili,
nněel pak teprve Zlatoúst svůj velepestýhký úřed nastoupil.



5. 12. moci hoplóbíotoi cíoolooný 510304750.

Avšak nebylo horlivěmu velepastýri dopl-ano užívati dlouho
utěšenóho pokoje; eot'va "uplynuly dva měsíce, postavení jeho
“eečele změnilo. Neboť jeho neprateló : biekupův i lmčlí po
vahou utrpenon jen =orputnějšimise stali čekajice na príležitosť,
kdy! 'by své úklady obnoviti a o zničení soka svého vií ailou
se usaditi mohli. Císař Arkadius byl povahou jemný, ale jak
jsme viděli slaby a vrtký. Hlavní pak nepřítelkyní stala co
mu opět císařovna Eudoxia| jak to u marnivých len býva,
u nich! pamět na prohnat dobrodiníaučiněněsliby nett-viva
dlouho, zvlaste kdy! oěemetníci jich vášní chytře použiti umějí.
Že tak s Eudoxií bylo, dokazuje, Bohu lol! příběh Zlatoůstův.

Před velechramem Bchke Moudrosti sůla na počest cí
sařovny. Eudcxie stříbrna její socha na mramorovem podstavci
a sloupu. U té sochy měly se dle obyčeje slaviti veřejné a
hlučně hry. Poněvadž se však při tahových hrach mnohe ne
slulne, Hestsnaltým mravům odpal-nů věcidčly a takové i řeči
mluvily i zpěvy zpívaly, horlíval proti nim sv. arcibiskup ne
jednounasvýchkúaauioh. Inyuíeedcavědčv, lesetyhry
chystají, napomenul, jal: Theofana praví, vladaře města, aby
_setěch her zanechalo. Ale tento, jsa Mauichej, pospišil si zvě
stovat. cinřovně, le arcibiskup Jan Mannie, aby se její veleb
nccti v podobianě její povinna úcta udávala, co: dostačiloaby
: uraženě ctižádosti proti přísnému mravokarci znova a trpčeji
zanevřela Ale beroucí plamen nenavisti vyšlehl, kdy! sv. Jan
mezi tou slavnou hrou, ana se před vraty kostela odbývala, dle
své horlivosti neslušnost takových hlučných her před chramem
a mezi službami Božími dohasoval.') Tím si za: císařovny
znova vzbudil. To znamensjice nepřátelů Janovi pojali naději,
že se nenáviděného amipastýře předce zbaví.

I obrátili co tedy k Thecíilovi vyzývajíoe ho, aby do
Cařihradu přilela sněmproti Janovi nahůjil; jestliže by osobně
přijitinemohhabyposlalsvě namčstkyau'daLjaltbysevěc'

'., bun—tmm „a “ pl'llelitcstínehomojim. .opa
Herodiudíalkvylasmsílučl' pravílies Bohatssaaescmuus;
alehommethíslou počínajícíMustangu-avon. Ucha vlaku
ji některýanonznamu. „ |“th těchalovodněhome W
padělal,ponevadi5.: velmisurgjelíkcají u! Ana.. Binaiský(1 mnvm.
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ta prospěěně pro ně a k athubě Jana zavésti měla. Theofil
pamatuje se, jak by se mu bea mila bylo v Cařihradě vedlo,
nevydal se tam vice. ale poslal tři biskupy, stejně snim smý—
ělejioi a poukázal na jeden aakou sněmu Antioěskóho . r. 841.,
v němi se stanoví, že biskup, od sněmu některého ssasený,
kdy! by, nejsa opět sněmem novym ospravedlněn a doeazen,
sim o své vůli nebo porozkasu císařskémsvého Mosse smo
ouil, ma zůstati slolen na vědy, snil smí úřadu biskupského
kdy více sastlvsti. Tento úkon stanovili Arilnoif) a Theoňl,
an dělal se tak velmi pravověrným, nestydělse sněmu a sako
nn Arianskeho pmliti, aby sv. Zlatoůsta s stolce biskupského
sehnati mohl.

Jaki zatim tilt proti Janovi u dvora se mohla, ukb.
naloseoslavuosti nejblíže přiěti nameni Půně,kdyldsal'
do chrámu neýijda, arcibis knpovi vzkázal, že v církevním
společenství s nim nebude, leč se byl prvé a provin proti
němu vaneěenýoh řádně ospravedlnil

513.5Mmpw53amoioeaw;oamújdw.
. Tak se přiblížil rok 404. s biskupové se do Cařihradu

dostavili, ale věiooi, si byli kterékoliv strany, spolu s Janem
v společenství trvali, aby se lid nevsbonI-il,jako se bylo prve
stalo. Avěak to urazilo nemělo císaře a císařovnu. Zahůjil se
tedy sněm a Jan se dostavil, ač tu mimo Theoňla opět svě
protivníky měl, totiž Akaoia, Antiocha, Cyrina a Sever-iam;
na své straně pak měl 42 biskupů. Na tom sněmu nic se ne—.
jednalo o nějakém :ločinn proti Janovi, nýbrž toliko, proč byv
s důstojnosti men, ji sobě opět osvojil. Jan naproti tomu
trval. že i sněm i výrok jeho nepravý byl, poněvndi předně
Theoňl mimo obor své pivomooi sond si nad nim osoboval a
pakdmprvěa 70provinss ospravedlnitiměl,!eonodsou
sen byl nejsa přítomen, konečně ie výrok tan od 65 biskupů
byl sniěenaon le pojicb plikuuna stoleosvůjdosededyi
byl od císaře a něho sapuen, ale opět odcissh zpětpovolan.
Mepak okanl, le ten nikon, který se protiněmunvm

')TIměisipl-otisv.Michelabhknpstviupndlllakudl
pakedchahopudosasnbn

lmhll— ;
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není katolický, nýbrl Arianský, proti sv. Athanasiu sosnovaný.
Nic viak méně biskupové přes to ustanovili, že Jan a důstoj—
nosti biskupské složen býti ma, poněvadž jednou byv sněmem
saun, opět na stolec biskupský dwedl. I poháněli Akaoius
a jeho soudruzi Arkadie císaře, aby ještě před hodem veliko
nočnim .lana a biskupského stolce sehnal a z vlasti vyhostil.
Kdy! tedy císař Janu rozkaz dal, aby chrámu se vzdal; odvě
til tento, to on důstojnost biskupskou od Boha obdriel, a jen
Bůh to mu ji odniti může. I druai biskupové, Janovi přivr
lenoi, prosili císaře i císařovnu.aby Jana nevyluěovali, nerušili
slavnost vzkříšení Paně a nepohodovali lid a ěekanoe sv, křtu
zvliltě; ale napr-atolůJanovi. zvláště AkaoiusaAntioohus, kdyi
viděli, an císař vaha jim učiniti po vůli, obavaie se i svateho
dne velikonočního i možného about-ení lidu, řekli směle: .Na
hlavy naěe buď osazení Janovol' zvítězila opět neprava
těchto a onino se truchlivi odebrali do příbytků svých, porou—
čejioe vie Bohu, cokoliv se stane.

s. 14.M wMonočniomítkuo M1431.

Ale stalo se hůře, nežli by se byl kdokoli nadal. Byla!
průvě bila sobota (16. dubna 404) a večer, když se již celo
noěni služby Boli počinely. Věřioi lid byl ji! v určených ohra
mich ahromuděn se nými knězi a jihny, kteri svatí pisma
četli a náležité obřady konali, ohystajice sekřtiti katechnmeny
v naložitýoh k tomu křtitelnšch Tn hlavni protivnioi Janovi,
majioe dařskě vojsko k svým službám, s nim nejprve do
ohramu stoliěniho vpadli a arcibiskupa Jana se viim ducho
venstvem i lidem vyhnali, a pak od jednoho ohramn kdruhómu
tak zbrojně tšhnouce, všude napodobně zuhli, vyliůněiice
biskupy, počtem přes čtyřicet, kteří v těch chramich duby
Boii konali. Kněli pak a jahnově shmmudili vyhnaný
: chrámů lid v prostranných lhnioh Konstantinových., hodla
jice zde náletite obřady u svaté noci kouati. Ale Akacius,
obavaie se, aby císař přijdu ráno do chrámu nenalezl jej
prudny a a toho pak neseanal lásku lidu k Janovi aneaměnil
opět miněni sve, přemluvil a sliby přinutil jakéhosi Lucia.
pohanu, důstojníka vojenského, aby lid ten : Oněch laxní vy
pudil. Ten vezma svůj ústup ochrojenců tasenymi meči v po
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svůtuě to shromdšděui el k svstým křtitelnicím vtrhli zvojňci
jeho jůhny sporů.!eli, staré kněze okrvevěli, tek ěe prěvě svě
ceně vode křestní s krví smíěene byla. Tu bylo patřiti děsnou
hrůzu. Ženy. je! se byly ji! k mtómu křtu svlěkly. s svymi
muli je provázejícími, bizuí e studem v útěk ee daly, některé
z nich i do krve reněny jsouce, pleknly s. kvílely; ozbrojenci
puk mnozí semotemo teheli diskonisky, posvátná rouoheznioh
trhejíce, jiní psk věeeky poevětně nádoby uohvětili, zprnnili
s ukradli, jůhny pak i kněze do čelil-ů zevíreli. Kdo z lidu
vunějěl byli. iz městs uprchli To se stelo v druhém bdění
nočním o půlnoci.

Toho se dopustili Ahcius ee stoupenci svymi, mimo vůli
zbožného císaře, jako Zletoúst stím ve svém listu populi Inno
oeuciovi dosvědčuje, eby lid donutil jíti do chrtmd, kde! oni
hod velikonoční sleviti chtěli. Ale skoro věiokni pravověrní
obyvatelé vyěli v neděli na. to ven z města, eby pod litý-m
nebem jeko rozptýlené stádo služby Bolí konali. Tu císař vy
jede si procházkou e petře ten ústup v bělostkvouoím oděvu,
(novokřtěnci totiě v bílé roucho oděni byli) tito se, co byto
bylo. Odpovědělo se mu liívě, že jsou to kncíři. Úsluiní prů
vodci jeho ihned vysleli ozbrojence, eby ten ústup rouhnnli
z kněze jich jeli. Tu se opětovalanásilí předene noci; duchovní
byli sjíměni, tendru ělojíře s. šperky uh'híny, s. místo aby
v chrěmích zněly radostně zpěvy, ozývnlo ee věude jenom
kvílení e plěě; nebot netoliko katolíci ale i keoíií & lidé
truchlili ned tou spoustou, hroznějěl nel by při dobytí Od ne
přítele bylo.

Jun letoůst neměl v té své tísni mimo Boheesvódobrě
svědomí nikde! útočiště, leč u nejvyšší blevy církve, ndměstkn
Kristova na zemi, —-u římského popela, tehda Innocencin I.
Tomu vylíčil ve dvou oběírných listech zevrubně svě utrpení
nhledkem ůkledů Theoňlovýuh. snelně prose, eby se ho zustal.
Pepe! byl jí! teké od Theoíileo věci tě lpí-even, ele jilzlistu
těhoisoudil, že ho chceolemetně podvěsti, úmtohovinu
nese. [ smlouvu! ee horlivý ten pepa-císařem úpsdo-lím
ským Honoriem, bratrem Arkadie, eby se v tě úleiitosti
věeobeouý eněm kousl, e sice v Soluni, kde! by obě strany
nejsnadněji eejítí ee mohly e jelikož biskup Anysius Solanský
Jenn ee drzel. Ale Endoxie císařovna toho ns svém menzeli
vymohlo,ietekiědoudeprospělnysněmnebylkmíehpři

3.
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veden; namluvila se císaři. že by to bylo nedůstojno východ
niho císařství, aby si od západního ooei přikazovati dalo.

s. 15. “vahani ůftíodt, proti gon—wi;azu'u' odvedeni ao
vyhnou—atd.

Tým! pak časem, co sv. Zlatoúst po dva měsíce jeltě
v Oarhradě v arcibiskupském domě trnl, byl po dvnkrůt
dkeřnicky napaden, jednou od jednoho aběsiloe, na něj! pak
co u vladaře městského snim plimluvil, aby nebyl mučen;
po druhé puk od sluhy kněze Elpidia najatého pri ]: tomu na
60 dukůtů. jek Palladius zaznamenal. Při tom pHpadn osvědčil
pak lid Cařihradaky opět svou lásku k svému vel:-pastýři,
nebot měšťnnó se pmtavili po etřidě nn stráž před obydlím
jeho. Ale teto lůsko znovu protivníky Janovy roxuítila. Šla
tedy často jmenovaní čtveřice biskupův. Akaciue, Antiochos,
Beverianus a Oyrinus k císaři, po mnohých lichotnýeh slovech
uiiltqiíoe, le nebude v městě mezi lidem a duchovenstvem
pokoje, leč a! Jana odstraní a při tom opět věc tu na hlavy
své brali. Dal se císař pohnouti jeiioh .. Eudoxie nutkaním &
vyslal tajemníka svého Patricie ]: Janovi, aby se Bohu poručil
a 011er i měcto opustil. Jan vida, že proti tak mnohým a
mocným nepřátelům neodolá, nýbrž to by mohlo jeětě větlí
nenutí ee stiti nežli o velikonooi, rozloučil se velmi tklivě
:: biskupy a napomena kněžstvo a diekonisky, aby nástupce
jeho poelulni byli, poněvadž církev bez biskupů býti nemůže,
dal si koně přivésti ]: zapadnim vratům chrimovým, sam puk
dveřmi postranními na východ vyšel, aby ho lid neviděl a
nebonril se; a nelele než že nespravedlivěvypuzen iestanemě
dovoleno se hůjiti, co i vrahům i cimlohíkům se dovoluje.
vzdal se tému! Lnoiovi, který! se byl i k oněm velikonočním
ukrutnostem propůjčil, aby ho v průvodu svě čety odvedl.
Plijda k moři na malé loďce přepraven byl do Bithynie a od
veden do města Niceje (eo, června 404), kde! potu-val do
4. července. _ :"



87

s. 16. 8056; o ekzému stoličm'm.

Kdy! byl Jan : Cařihradu odveden. velike mnoletví lidu
novědouce to. čekali naň dilem v chrámu, dílem na ulici. ale
před hlavními vraty na zapadní straně. Tu nepřatele Janovi
bojíce se bouře lidu, zavřeli vrata chrámu a vlecky dveře a
lid na ulici dali rozehnati. Ten dozvěděv se, že milený jeho
velepestýř jest odveden, : části k moři běiel, aby ho dostihl,
: aun na útěk se dal, boje se hněvu císařova. Zatím viek
hmněilí udalost mysli vleoh pobouřila. V stoličnem totil
chrámu vypukl oheň právě na tom místě, kde Zlatoůst nm.:
a vzmoha se. celý chram zničil, a! na kapli, kde se posvatnó
nadoby chovaly, jako na ospravedlnění Jana, ěe není pravda,
co se naň udávalo, že by byl ony nůdoby rozprodal. Pour
netoliko mnoha stavení vůkol chr-amu spolu aniěil. nýbrž i
s chrámu přelétl přes ulici na sborovnn městskou a sice na
zadní jeji čest, sousedící ' palacem císařským. tak že tento
u velikém nebezpečí byl O původu pozaru toho hned a po
čátku různě byly zprávy. Lid to přímo dílem za trest Boií
považoval pro nespravedlivě zapuzení tak milého a abolueho
velepastýře, dílem také “na protivníky jeho uviděl; : těchto
pak to neětěstí někteří stoupencům Janovým přiklůdali, je!
také jimati a věznici dali, jiní pak to i Janovi samému při
čitali, nic se nestydíce, jej a toho ve svých listech ]: papali
přimo viniti. Někteří donucovali duchovní i světské osoby
žaláři a mučením, aby na Jana kletbu vynaěely, a kdo tak
tak učiniti nechtěli. ty jimati, lalařovati a mučiti dalif)

Sotva však byl první strach a polím vzniklý minul, již
i pečovali o nové obsazeni stolce arcibiskupského. Za přičinění

')Tekbyllaldo semi umučeníBampiu Mm,-lM-ecůtíý.a
Tigris kněz zvláště milý a vlídnýí k chudým dobročinný; onomu byly po
honů-Mibokymdnnyaíaochodabnipůleny.hkhbmnatev
blan-nm;"ntobyluěovuanaauipeeeatahnaukwvumdnůa
“pan.maUpHpodndímaísntýní mučeníkyvlímabhmartyreleglu
n.lednLOIy-piekdlakoalskgjmodvladaleMMMne
nlolílaoboivehrhn. odvětilanun-u: .Nenítonllebyěejgjavellkýn
svý- jmědn úkladně obru-y stavěla! A Indyljí vlada! tekl, le hil livot
deHeme-avih: .TedysestnpsstolieesoudueabnďnýnMoba-apo
neeh to jinemu. aby mno soudil.“ — Ps-fsdí- pak díakoníska, kurt nel-ala
lečeyQiahdaebrůn,tBbybksoudu,odmdnpakdohlmodvlm
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obalovny Eudoxie vyvolen k tomuAntoine, eta-ec onde-(talk,
bretr Nekterie, předchůdce Janovu, mul tichý eioe e eboiný,
eleelebý,teklenechelvleběžetijekběží,mimoth
pevne jeho vždy te úhone, :. byl přívržencem Theoňlovym
e tudil i spolu vinen příkoří proti Janovi spáchaných. Aviek
netoliko lid, ele i biekupů daleko větší u.: drželi ee Jenn,
proto jsouce lvůni Johnuitě. Z biskupů Jenn ee držícich byl
hlevou biskup Soluňaky Auyeius, eteřeovelebný, udivuje svého
přív'rleuetvi důvodem, že drží se toho, který jest v jednotě
e popelem Hui-kým; tek emýšleli též biskupové Kerití, Foe
ničtí i Pelectinltí, Kiličti pek jenom : čistí. Johnnitó Ceri

- hndltí konali sluzby Bcši po domíoh e soukromých lctnícich,
be i v lesich po tejmu.

Cole todělo, trval Zletoůstv Niceeii; libým .. pohodlným
poved-im te krajiny oedrevěl, tak že mohl odtud nevleetreny
listy peáti e rozeeíletí, v nich! ei chvili provázející jej strážní

'vojůky, kteří prý'ee k němu laskavě chovaji, vielikó služby mu
komjice. Nevědělvlek ani kem.,bude ne další vyboetěui odveden.,
povidnlo ee, le bude dopraven e.! do Skyticke, coljeet nynější
jižní Rusko, jiní opět pravili le do Sebestie, hlevního městu
pontiokěbo kroje Knhpeny, e! konečně přišel rozkaz, aby byl
odveden do Kolman, bldného měetyee puste krajiny Kepedocků.
Přimlouveli ee eice někteří jeho přátelé, eby mu některé pří

jemnější místo k jeho vyboetěni vyprosili, ele marně, nebot
bylo opět Eudoxin onen příkaz cleařův vymohla.

5.11.m eta“Mao Gaeaoujoábpeaocu—aoMacu.

Bylo tedy Janovi tu dalekou — dalekou cech ne
_etoupiti.') Odcestoval tedy : Niceeje ne učitku měsíce čer
vence zdrův e zotaveu. Ale jen přinucen ve dne v noci
ceetovuti, ze dne vedrem. v noci zimou e bděnim mořem,
nel'ku pohodlnosti ale i nejnutnčjtícb potřeb poetrtdeje, upadl
opět v zimnici. Avlek nešli do Ke e přilel, svěrtovůno
mu bylo, le Fuet-ine, binkup Oeeeereje Kepedocké (elulo u:
prvé Monks); e ochotnoeti jej oůektvů, hotov pry vieliků

')!cvmhmoHiyehwijedsMedoCmnjeh—
Miomml, odkup-kdekoho.ph. horstvoMumepu
"nuly.-n
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služby mu prokénati. Ale Zlatoúst tomu nevěřil, znaje ové
přétele, jak co ihned okne.

Nio věak méně do Caeeareje doraziv, bylo mu jakoby :
bouřlivého moře v tichý přístav uvital.

Uboetil ee tedy na předměstí; nebylo aioe možné., aby se
hned zotavil, ale přeceponěkud okřél. poněvadž, jak dm praví,
čistou vodu pití mohl a nemueil chléb pleenivý jisti, nýbri
pt-řédného pokrmu pozival a lézni se občeratvil, i pohodlnějli
lůžko měl. Avšak zimnice ho neopustila, napadajio ho každým
třetím dnem, ba jednou tak mocně, že se myelilo, ie skond.
Ale dobré měl lékaře a ochotné poelouieni, jelikož ducho
venstvo, velmošové, lid jako o zavod jej všemi potřebnoetmi
opatřovali. Ale biskup Faretriue, ač mu mnohé aluzby prokázal,
přece nepřátelsky proti němu emýělel, a sice : pouhé zévisti,
an viděl.,že veškerý lid tak veliké, srdečné účta enatvi u avatým
vyhnancem má. I ulnyelil jej z města vypuditi, a k tomu na
vedl a povzbudil některé přemrštěné mnichy, jimž Jana jako
kacíře .vyličiL Ti jednou nástupem obklíčili obydlí Janovo,
tim nejhorším hrozice, jestlize ihned města neopustí, tak le
i vojéoi mu radili, aby se jim uhnul, že prý nebude tak ale
loupeživým Inurům do rukou vpadnonti, kteří skutečně tehdn'i
vůkoli města nebezpečným činili, nežli těmto zuřivoům. Ne
moha tedy jinak, dal ee Jun do nositek posaditi a'n měata
odnésti. '

Ale zbožní jedna a bohaté pani. Soleuoia jménem, pře
mluvila ev. arcibiskupu, aby na jejím lchiku, asi 2 hodiny
oeety od města vadůleném, avé utočiětě vzal.. což on i . .vdňč
nosti přijal. Ale ani tu ho netrpěl biskup Farou-ius, hralo
Seleuoii. to buď mnichy nebo henry na něho podle. tak že
jeji letnik zapéli. 'n: Seleuzia, o nic méně chytl-i nešli ůelulna,
nechta'o Faretriovu nulivoet vyu-aditi, obrltila se k Janovu
knězi Evethiovi, aby av. vyhnance pro útok Isaurův hleděl
přepravili na jiný jeji vzdálenější opevněný dvorec, kdeiby ee
žádného nebezpečí obévati nebylo. I poslechl onen. Jednou
o půl noci přikvapil Evethiue do ložnice nemocného Jane, a
lnlaeitějej zvolal řka: „Vsteů, Iaaurové přichézeji; ní jsou na
blizkul' Na to Jan strachem si jiné rady nevěda, ač nemocen
a ekoro polomrtev, vatel a v nosítka ae poeadir, odnéeti ee
dal. Byla čirá tma, jelikož noo baleni, toaletě pochodně
dal Evethius chamouti, aby ee oestovnioi nami nepřůtelům ne
vyaradili. Tak kdyš bez světla, bez cesty déle héčeli, náhle
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jeden mezek klopýtne převrhl uoelth, tel: le cv. Zletowíltvy
vrien byl e | tíží od Evethie byv pozveden, dele krůčel, či
vlastně pro tal-bootvlečen byl, a přišli k ůtočiltnemu dvorci,
o nem! ne ltěsti olemetnlk Fenin-ius nevěděl.

Turn to poněkud zotaviv, ubíral ee díle. Přijdouoim do
Tuuooilioie') v ústrety přišli knězi n mniši i zástupy lidu,
blzyprolčrvejloe_enipetrili,letekevetýveleputýftak le Itrutnč
. v tak nehostinnou zemi do vyhnanství ubírá. Ale takove
projevy linky ev. otoe vioe nelli vielikó utrpení rmoutily, nebo
vieohorůdetileltrůdel neustálenemyeli znertoohmeje
svou milou průpověd: ,Jedinómu Bohu budilelive ze vleokol'
Nelli vlek do Kohusu přišel, nnbirll mu Dioskorue, dmolný
tun měšťan, svůj dům hotpodou, prose eby nikunjinem ne—
zevitel nelli k němu. I přijel Jen tak lahve nnbldnuti . v
tom Dioelmrovu domu ee uhoetil.

šoG.Wačhm£34nmoMm;jckoMl
Konečně tedy přišel ni.! svatý vyhoetěneo k cíli sveho

vyhnanství, Iti-ůviv ne oestčevéúplnýoh 70 dni,") do městečku
Kokum, ležícího v krajině hornaté na východním uvahu hontve
Antiteuru. Bylo pel: to městečko bídné, nemzjio ení trhů;
jenom někteří správcové vůkolnioh statků náležejících bohatým
velmožůmmučnýohměagiCeHhmbkýmtm svi obydlí měli.
Protoeiteš lv.otecv jednom lietustýskš. že tem není nic k dosti
nl. ani pokrmův, uni léků, ení ooo jinehm Podnebí pel: bylo dle
hornaté polohy velmi ostre, zvláště v zimě, ze to pak v létě
i velmi hon-he.jel: dle pásma uouditi lze; l: tomu i na východ
. never otevřeno, na jih ezůped sevřeno,onde hor-tvem 'Ihuru,
tu psh Anti-Teun. V zimě pravi ev. oteo, to jest tam člověk
eevřenprivě iko v žaláři,. cesty iejeou zavity, tel: budu
na žádnou etl-unu niiekého posle vypravit;

Ubytoval pak ee-v.Zlutoůst v domě Dioekurově, en mu jej

')Východnluuhpedochuutiuu— muiíee'cnkllg proto
zam-mm KokmoAnb'uubuďdoKnpeů—zhbuďdo
Glide. GloveTmoálicie |:th n. Jen 21mm.

") Počtu-MI výjezd". oteezli'nedeb.ětrvenee zodtud'ťoazliemvwgmammmdomdndrúoupo
levici-HeeMam.
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byl celý postoupil, eém ee vyetěhovev ne jeden tvůj venkovnký
letníln V domě tom již prvé věeoko pohodlí mu připnveno
bylo, i ložnice i linii, be izimni síně k vytápění. Ve vlech
cetetníoh potřebéoh neopetl-ovnl ělechetný Dioekuroe svého veéc—
ného hoste doetetečně,tek že mu tento v mnnhém nbnhoveti
nucen byl, poněvedš mu i eprévcové vůkolníoh zemenekých
etetků rozličné potřeby livotní po rozkazu ových pénů ekýteti
měli, tak že byl v tom ohledu bez eterceti.

Zatím vlek, co ev. arcibiskup od tvého lídln tek vzdálen
byl, co i kněžstvo jemu věrné bylo vyhéněno. věřící lid týrén,
nepřinecle takové neepnvedlivé zuřivoet uni říši uni vlédě
žádného prospěchu. Neboť ee všech stran na ni doráželi zevnějlí
nepřétolé, tu na zépedě v Treoku eveřepíHunové umi puetoěili,
lid vrcldili nebo do zajetí uviděli, brojíce .: po hlavní město;
ne východě pek lcupetiví laurové celé krajiny hubili, zvláště
Knpedccko, tek le obyvntolé mnohých měst obydlí evé opuctivěe
do pultin ee utekli. K tomu přišly i živelní pohromy; 30. né!-í
404. byla. krejine Ceřihredeké hrozným krupobitím zpustošena;
e bolestné úmrtí nepřítele Zletoůstovn, biskupu Chalcedonakéhc.
. néhlé ekonéní císařovnyEudoxie, neblahé původkyně velikých
chuti Janových, které 6. října r. 404. nieledkem předčeeného
porodu umi-oly brzo potom když byl onen cíleného vyhnanství
doěel; to věe považováno ze Božekétreety,j1m1šlhěe ijedno
tliví původci oněch nespravedlnosti postiženi byli.

Přišel pak ev. Jen do Koka-u velmi nemocen, trpě po
30 dní těžkou zimnicí e velikou slabostí žaludku, z čehož při
chhelc časté vrhnutí; přidejme k tomu nesnáze cesty daleké
. obtílné, ustavičně etnchy před loupeživýmihenry, . jiné
nepohodlnoetj. trumpety,. vpravdě úluneme, ěe mtý oteoto
vlecko přeiil. K tomu nestala jeětě ním-, v té krejíně nvliltě
tuhň., tak to po celou zimní dobu chunvěL Nutévqiídm věek
jnrem se mu zdreví poleptilo, tek Io potom vidy se lépe měl,
jek tělesně tak duěevně.

V tomto ohledu jej potěšilo, ie přišlo do Kokneu k jeho
nlulbém dinkcniekn Sebiniůne. neohroieně' se ne tu cestu od
véiiviipřeevěecky obtíže ezvlňětěetéří evé.') Inednleei
nhl-bití, eby u něho déle býti eměln.,ochotně mu clouiíc ve
viem. Tuk té! ei od něho vyprosil dovolení kněz Knutem-in,

')vammmumuujummmanm
mwmcoithoMijjlhoIe-lpnvdénpodobuo.
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aby k němu přijlti a po jeho boku u něho trvati uměl, jsa mu
téměř tsjemulkem. — Byl prikaokusu, ačkoli to bylo malě
měeto, zvláštní biskup. jenž svatěmu Zlatoůstu svůj biskupský
úřad "děti chtěl, jako za nehodna se povařuje u přitomnosti
tak svateho velepastýře duchovní sprěvu věsti; ale sv. Jan
nabídnutí toho nepřijel, nechtě se mísiti dle řadu církevního
v obor cizi. Tuk mohl tedy ev. vyhostěneo přátelům psůti:
„Abyste ee, stav u“ seznejice, potělili, vězte, ěe velikého po
klidu a prazduě polivůme i tělesně se dosti dobře mime, ač
v tom ohledu mnohým elahoutem podlóhůme. -— Přes to vlak
_i přee ustavičnou biaeh před loupeživými Isaury tím ee těělme,
že jsme již větli nesnáze přestali“ —

Úěssno pak jest, jmkou horlivou a opatrnou . viestrannou
činnost sv. otec po dobu svého tříletého, trudněho vyhnanství
vyvinul. Toho důkazem jsou přemnohě jeho listy, které na věe
strany psal a rozeslal, a z nichž se netoliko jeho hluboko pro
nikající duoh,_ele jeho vleobsahnjící láskeajemnooitně četnost
i obozřetuů pastýř-ski pečlivou jeví.

Především osvědčil sv. vyhostěneo svě vděčně srdce, píle
těm. kteří mu byli pojeho cestě nějaké dobrodiní prokůsali Nej
ph'ě mnohým mělůanůmCaesereiekým.mezi nimi! zvláštějmenuje
Hymnetia, nasývqje ho výtečným mezi lékaři, . udaje si, aby
mu vždy přítelem zůstal, akdyl pro nebezpečnouosstukněmu
přijiti nemůže. alespoň mu to laskavými dopisy nahradil. Tak
i jiným, kteří mu svě přetelství byli osvědčili. Diky také vedel
zvliětnim listem oieařukěmunáměstka Kapedocke sídlem v Cae
earei. Karteriovi, ěe bouři. proti němu zlomyslně povstalou,

\ potlačil a věemooně se přičinil, aby mu bezpečnost opatřil.
\ Dozvěděl pak se (či o truehlivých udaloetech v Cařihradě,
jak totiž po osudněm pout-u mnozi : duchovenstva, jemu věr
ného. mnohe nětisky zakouěeli; těm piěejeduak je chvůllzjich
vytrvalosti, představuje jim mnohé utěěujici příklady se sv. pisma,
jednak je napomini ]: trpělivosti. Kdyi pakee dozvěděl,le najati
jeho přůtelóna svobodu puštěni byli, piše Studiovi, vladaři města,
děkuje mu zato, že mocným přičiněnímjeho se jim toho dobrodiní
dostala Apodobně těěíibiskupa Cyrieka, který těž byl na přl
činou onoho požáru uvězněn, ale-jen propuštěn u velikém ai
rmutku trval, tomu piěe Zlatoůst: „Pročež ne kolenou tě prosím,
pust ten zármutekalal mimo eebe abnď mnenBohapa—
mětlivl“ Z toho vidno velika důvěra sv. otce, an sim maje
mnoho strůdati, přes to jeětě ijinó těší a posiluje.
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Nejlepe vlak objevuje ee velepestýhke jeho důstojnost
v lieteoh, v nich! avon pečlivost o věřící ne jevc dive. Tujeet
ekuteěně druhý Pevel, jeji tiení „každodennípéčeoMch—be.“
(II. Kor. ll,28.) Tuk píěeOlympiedě. diekoniooe,lidi., ebyvěe
možně hleděle, eby Merutee, biskup mesopotnmqký, ne svobodu
ee dostel doklldeje: „poněvadž pro a'rkvc pasu velmi ho patře
bllii“ hi Merutee totiž ev. evengelium vPerslm horlivě hle—l
e bludy kouzelných Cheldeů mocně potirel. — Gotům, ne po
hoří Euxinekem (černého moře) okolo Trepeznntn obývejícím
umřelbiskup Unile; Jen obeveje ee,eby Areeciue tem nepoelel ms
etreny biskupu, píěe o tom Olympiedě, eby jehne gotekého M01
duel-is..který! v Cařihradu melkel, k němu o té záležitosti poelele.

Hlavni pel: pěči měl o své věrně etůdce v Ccřihredě.
Věděla ěe i větší část lidu i ndrevějěí duchovenstve ]: němu
drží; : dop'eů věděl tě!, co ee tem děje, a pečovel o to, aby
kněbtvo pilně své povinnosti konalo. Tuk píše Theodorovi, stě
!uje ei, le kněz Selnetiue od jeho odchodu : měete e! do mě
eíoe Hine toliko pětkrát kůzel, e jiný kněz Theoňl nikdy; obe
že melokdy ělužby Bdí nevitěvují, jeden zhe'zně, druhý :: le
nosti. Iopíěe pel: kežděmu zvláštní list, nepomlneje, jest—lito
tek prevde, je!: to zvěděl, eby ee polepšili & pilněji duchovní
eprůvu udávali, doklňdeje: „Kdoi by jim to směl odpustiti,
kdyš, co jiní týreni e vyhoetěni jsou, oni eemi eni svou přl—
tomnoeti eui učením lidu všelijak utiekoveněmn nic nehledí
pomoci a jej potěšitiP“

Při svém odchodu : Ceřihredu netenovil Jen kněze Do
mithnqebymělpěěiovdovyepeuny. A1etemmupeel,!e
jsou v tekově nouzi, el i hled trpí. Ne tu zprávu obrůtil se
puk arcibiskup listem k bohetěmn Velentinovi, jeho! znel, ěe
jest dobrodiuoem chudých, pm ho, eby Domitienovi nějekou
pomoc poskytl, dokhldeje, le der v tekovou dobu nouae podaný
dvojneeohně odměny dojde. Z jiných listů puk jde ne jevo, ze
prcebe jeho nebyla oelyiene. — Kněží Filip e Euthymine před
stavení byli ve ěkulůch Ceřihredekých; ele le ei svobodně, jek
jim eluěelc, počineli, byli ze ěkcl vyhdzeni. Zvěděv o tom
Jen, těli je s toho s upomíná, eby toto bezpráví za odměnu
paveloveli..

Svrchu jsme řekli, že ev. vyhostěnec v Kokneu e vůkolí
tolik ělechetuých lidí nelení, že jej věcmi potřebemi tak hojně
napeti-ili, že z nich i sám mnohe dobrodiní prokuoveti mohl.
Tek ei mna oblíbil, eby oeobyod loupelivýchheard ujeté
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vykupoval. Když pak mu jistý Diogenes, velmi aémolný,
značnou sumu ponča poslal po Afratovi, mali velmi ntbnlném,
a tomuto pfikůul, kdyby je Jan přijmouti nechtěl, aby mu je
přes moc vnutil, psal Jan Diogenovi a posil ho, aby tyto
peníae po Afratovi poslal do Fenioka tamním misionůrům,
kteří mezi pohany sv. evangelium hlésali a s mnohými ne
sninemi zépuili, osočovtni a pronásledováni jsouce.

To jsou jen některé črty k slabému nastinéni jeho Ile
ohetného otcovsky laskavého srdce a 242 listů jeho. které!
nés dolly; mnohé během času ztratily se. Ale i : uvedených
lze pamati jednak i ducha i horlivost i péči jeho, jednak i le
ten sv. otec ve svém vyhnanství více se skoro proslavil., nelli
v knčlském svém úřadě v Antiochii a na stkvélém stolci arci
biskupském v Cařihradě. Nebot byl ode všech slaven pro svou
dobmčinnosf, milován pro svou jemnost v řeči a mravioh, po
svůj věhlas a moudrost, kterou vždy a všem raditi uměl.
Bývalt tudiž navštěvovůn odevšad : Armenska, ze Sýrie,
a Cilicie. Z Antiochie Syrské, jeho rodiště, skoro celé město
vykonala pout k svému milovanému kazateli, nic nedbajíce
daleké. obtížné a nebezpečné cesty, a navrttivie se domů, ne
mohli puutnici tito dosti vynachvůliti e velebiti moudrost a
svatost ' jeho. Ale Poriiria, biskupa Antiolského, néstupce
Flaviana a Severiůua Gabalského to k takové aévisti rcanitilo,
že o bezlití světoovo ukládali, jak dale řečeno bude.

s. 19. “flintu amoio :: Genom-1atula na atolu Gati
Mii; popeluannounciamhd o Wm; enim.

Ale mezi tím umřel Areacius 13. listopadu 405 povyhnani
Zlatoústa na stolec arcibiskupský dosazený, na něm! tedy ne
aedél déle, než 1 rok abmňsioů. Takové důstojnosti v hlavnim
městél'íle a na blízku císařského dvora mnozi si “dali a
všemožně dosíci se jí snažili; obdržel ji pak knčs Attikua,
který byl horlivým protivníkem svého arcibiskupa, spolu ee
přičiniv, aby tento byl do vyhnanství odveden. Bylt mul pli
činlivý sice, ale ne příliš učený ani výmluvný, avšak proti
viem, kdo mu nestranili, vůlnivé prudký a hrozně ukrutný.
Pročež i mnoai biskupové do Říma k papeli Innocenciovi se
utekli, jednak aby livoty své zachranili, jednak aby u nej
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vyllího pastýře církve jistou sprévu dali o nétiscioh. je! vý
ohodní církve trpí nepřáteli Jenovy'mi, vyčítqjlce epolu ty
biskupy, kteří se Jens Zletoůste : s ním Římské cirkve drlí.

Vyelylev pepe! Innoceno jich vleoh stilnosti . zevrubné
vylíčen! zpoust, v církvi Ceiihredské spéohsny'oh, odpov'dél
nejprvé letoůstu, od něho! byl těl listy obdrlel. pak psal
duchovenstvu Cel-ihredskému, le takových strasti jejich ee
dosvědél, pro něž není jiného léku utélitelného, leč trpělivosti,
el ee vie-obecný enim sejde, kterým! by ti neřédové ee od—
stranili s sprsvedlnost se nule. spolu pak vyhlauje vleoky
n nellechetniky, kteří byli June odsoudili, snil by ho byli
vyslechli I pnl opětné o sněmu tom cisel-i Honoriovi. sídlem
tehds'l v Bevené, udaje, aby ten sněm k místu přilel, le by
bylo nejpohodlněji v Soluni, i aby se u brehu, oísnh Arkedin
se to přimluvil. Honorius poslechl a psal po třetí císařskému
svému bratru o té zéleiiboeti. přísnéji . důtklivěji nešli prvé.
Ale to prévé Arkedie, : důvodu svrchu uvedeného, popudila,
le proti úmyslu bratrovu . papežovu tím více zanevřel. Col
nejzřejméjiosvědčil tím, jak s poely papežovými jednnti kénl.

š' 20. 303% porušenoao Gouůmau; muni duším po“
cetelem %němu3M...

Pepe! innoceno totil bledě věc tu všeobecného sněmu
rychleji ku konci přivésti, svolil pět biskupů s dve kněze k vy
slsneotvi do Cařihradu, jine měli o tom jednsti. Ale tém se
velmi zle vedlo. Neboť připluvšek Atheném spoluevýohodními
biskupy, kteří se k nim byli : Ěims přídi-užili, byli od vojen
ského důstojníka udržení, který je pod stráž jednoho semikn
postavil, s tím příkazem, aby jim nedopustil ]: Soluni přistáli,
kde! měli listy biskupu Anisiovi odevzdeti. Tak musili bez
pou-svy přes velmi rozbouřené Egejské moře se přepnviti', el
třetí den k večeru k Cařihradu dorazili. Tu však byli od
ůhdnikůpřishvníchlpét poslinievhnduAthyl-échnepo
mou Tréokém sevření, Římští v jednom domů, ale východní
rozděleni po více místech, vsichni však velmi tuze drženi, že
jim ani posluhy nebylo povoleno. Žédeli pak je úředníci
cisel-ití, aby jim listy vydeli, a kdy! to odpireli. byly jim přes
moe vydány. Kdy! takové nésilí nie napomohlo, posláni byli'
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k nim dvořsnó, nablzejioe jim tři tisíce kusů zlatých ponča,
aby . Attikem v jednomvstoupili . o anovi mlčeli. Ale oni
oneknouqs takové-“dnů;nqbidnutl s vidouos.že jsou v moci
nepřátelské,. obrátili "se k. prosbům, aby jim aspoň dovoleno
bylo k sidlům svým ee qmvrůtiti. Ale ani to jim nebylo do
přáno. Naloženibylina Mou loď s 20 vojiny . lodnlmu
sprůvoi pohnula.-by:? m,;noři nějakzshubil. Oni psk přec
to “ostnů dopluli Lamp'llm s tim ns. jinou loď přostoupivis,
zpět do Itulie pluli. kam! se po 20dsnnl nebespečné plavbě
dostsli, u Hydruntu') přistsvie, snil by se byli po té cele
cestě čehosi—dozvědělibuďsi o_anoviZlntoú.ltu, suebo o čtyřech
východních biskupech, jiho byli a nimi : Ělme odoestovsli a_
od nich v Athyrůch byli odloučení. Ale těm se vedlo“jel“
hůře: zmizeli, aniž by kdosi byl uvčdčl kun, iskoby' byli.
v moři utonuli. Později puk vyšlo ns jevo, že byli po hsn'eba
ném s nimi nakládání v nejzazší konůiny file po jednom a
vedení. do Pulmyry,") do hradu mbskóho Misfgm), - do
Syeny-l') s na jednu casu ,na blízku jam Tritonskóho
v sev. Africe. Vlickni doznali od stoupenců Theoňlovýoh nei
hrubii s sebou nsklůdánl. '

Toho příčinou byl nejvice Attikus, nůstupoe Annin nn
stolci mibiakupskům v Cařihradě. un sům nic lépe uenuklůdul
se svým duchovenstvem. biskupy,knězimi.jůhny,muichy. Bisku—
pově, ma ne neutekli do mm., byli dílem vypovězeni, dllem'
vězněni Tuk biskup Híhrius. svatý std-ec, vypovězen byl do
krajiny Pontské, kdy! byl a! ksmrti ubit sto nikoli od biřicův
slo od duchovních; biskup Antonin vjeskyních pnlsstynskýohse
skrývnlJAmpetiusvmnlómmčsučkuLydiokémlkoluddeLBrino
biskup . Hsllcdius kněz každý své dědičně políčko vndělůvuli,
Silmus, svstosti proslulý biskup. rybařením vTrosdč seiivil..
Heraklides, týl. kterého byl Jun v Efesu vysvětil : biskupem
ustanovil, po. čtyry léta v žaláři strávil s tak jiní jinun
i biskupové i kněil s.! do Gallie, do Trucks, do Arabis vy
hostčni byli. mnozí z těch, km se útěkem lpuili, do Říma

ňWnMvWMnúW-pmwm.
")Puhsvůnldqiilodkrthůulúmensvyihvhqssmodnlnslku.

“')HndvshlnsuAnbilesledyodl-lshnosu-y.
„nenavisti-Egyptu,kddbylmmvnhlseleopo

lednicislunee cele etl-učilo; Minnie-thus. odtud lstupsň svýchrovmommuwmmmuwmm
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ee odebrali. Attikus nevěře sni těm, kteří se věelijak donuceni
joouoe k jeho straně obrátili, biskupy co nejdéle mohl rozeelal,
kněze a jůhny mnichy nelidsky týral. Na důkaz tnctůj jenom,
jak co Štěpůnemmnichem „mam. Ten byl totil listy .
přinesl a proto jet, bičovůn a po deset měsíců v mm drlen
byl. Kdy! pak se od něho udelo, aby u Attikem v-jednotu
vstoupil a on toho odepřel, byla mu prsa a boky.,-rozedrany
a kdy! se byl po deset opět měsíců : ran vyléčil. byl do
Pelusia vyobcovůnf)

Takovým oěemetnym a krutým jednáním Cnřihradsků
i duchovní i světské vlldy zmařeny jsou snahy ělechetněho
papeže Innocencia i zůpedo—římskěhocísaře Honoria. aby se
Janu Zletoůstu za !iva na věeobecnůmsněmucírkevním
vedlnění a opětného dosazeni dostalo, na které důvěrně douňti
nepřestůval. Ale aklamala ho naděje. Zil, jak jsme řekli,
v Kokueu, potřebami k živobytí jea dostatečně, bn hojně aa
opatřen, jich! však více k dobročinnosti jiným nezli k pohodl
nosti. svě podival, jsa i vůlen i odavovůn netoliko v městě
tomto a okolí, ele i široko daleko a! do Syrie a Palestiny.
Jenom dvě věci mu byly těžké a nebezpečné v Kokueu, ne
nepřijemni totiz toho mista poloha, ktera svliště zimní dobou
naňale půeobůmZimatabylazvlňštaroku4<hnn406nee
obyčejně krutí, tak le na světec u velmi nebezpečnou nemoc
al k smrti upadl, trpě nůramnym holením hlavy spojeným
ee častým důvenim a následkem toho celé noci neepě. S bli
licímsejerem nemoc ta se podala, tak že sepřilepěípo
včtrnoeti úplně akom uzdravil, poněvadž, jak edm praví, nic
na jeho slabě tělo nepůsobilo nebezpečněji než zima, anaopak
nic prospěšněji nel teplo; pmto ee také v zimě neustále doma
driel nejde. ani přes průh, a tak lepší se měl. Avěek ajax-a
(400) sotva se byl poněkud zotavil nastala mu druhů skoro
včtii nesnáze, loupelivů totil útoky divých Isanrů, kteří ne
na viecky strany se ových pohonkých skrýší vy!-ítili, oeety
nebezpečně činili, muže vraždili, ženy . dítky jímali a odvůe
dělí, věecko co mohli loupili a co se odněeti nedalo půlili.
I hrozilo městu Kolman, ' jelikol elabě opevněnůmu, velike ne
betpdenstvi; Kdy! proto mno-i obyvatelů příbytků svých
opustíoe, útočiště “sobě v lesích a horůch hledsli, byl! i Jan

. quam. pevnost! nezdriivůmknjimmmmuvýM-bwunawudublraumuuum
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nucen podobně učiniti, tak že někdy v ohýlhdoh hor-kých ae
zdrlovati, někdy i v almlnioh alnjlch a to na nepříznivě pově
trnosti ee krýti musil. Vide takto. le v Kohneu neopevněněm
nemů nilůdně bezpečnosti, nminil ei přestěhoveti ne do Arabiln,
vzdůleněbo asi pět mil zeměpisných od Koknm na východ,
které bylo sice jeětě menší, ale Opatřeno bylo pevným hradem,
kde! bezpečněji ale i nepohodlněji bydliti mohl. Proto ai také
utěšuje, lo tn bydli hůře nežli v žaláři. K tomu le přidrnlily
nhledky zimni jeho nemoci, tak le ee v polivůnl poh-mů
velmi střídmě a opatrně nohovati nucen byl.

s.:..sanaahwaomm
Ale i odtud, jakmile mu zdrevi těle-ně dovolilo, mnohe

lietypealarozeeilal navěeetreny, takleeltvamondroetia
avntosti jeho 00 jasně alunoe ve vie koněiny země nil-ilo. To
jeho protivníkům nedalo pokoje. „Ač moci abohatetvim . pan
stvím aplývnjioe boji ee kněze nmojedina, vyhnance, nemoonn,

polomrtva— celi nlekůni, niti-aleni, podělali.“ tak di o nich
velevhodně Pnlladiny. Bylot jim dopultěno, aby even aloe!
provedli do konce. Vymohli ai totiž na Arkadiovi, tě nehodne
třtině ohař-ků, nový ůhz, aby Jan, jen! byl v Arabianaotva
jedenrokatiměaeem troohnoklůl, odtud opětodvedenbyl
a sice l.! do Pitynntn, města pomohiho nn nejvýchodnějlim
zákoutí černého moře v krajině Senna. Cata tam vedlo
l'Arabim na sever přes mohutně hory &pusté knjiny Ponhhě,
rovnou čarou nejméně 76 mil zeměpf)

Tem tedy svatý vyhostěneo nastoupiti mneil podedni
svou cestu za velikěbo vedra letního a. v jakém původu!
Provizeli ho či vlastně vedli jako zločince dva cisarěti vojůci,

') Palladiuulhělilu.. :. mamma. mai-ua.
Alebo—inom mld-"pemem: Arethu“Mti.-latích.
v.dllenýcbponu10 ap. mil od Aniiue to pli “urychleně-ve—vMWMMvahu-Hmyvhmqwm
daleko-Wu“ nulla! Anhhrovměuenaailě-lllp.
Nojapienhl Pall-diol,lite the" vw Janova,ten til-Mění Genoa
vied, ty cestyod Kiev-jedom KapadockěaMdoKok—a
Anbinimmune-u datiůvlapadoch,ida-umu.:
BNV-ttl tvrdla 0.18. pec. ") '
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lenouoe ho boa nstéui, bez odpočinku ve dne v noci. pravice,
le tak jest přlba, tim na jevo dévajioe, le vlastné takové
pile a trýaeh ten účel mé, aby svatý aroibiskup na cestě té
zemřel. Jeden a obou vojinů, jsa lidltéjii. nekdy pokradmu
skrovné úlevy svatému vyhostěnoi poekýtal; ale druhý, jsa na
potkání od lidi prolen, aby a nim tak ukrutně nenaklédal,
hrubosti je odbýval, k svému přlkazu se odvoltvaje. A tak
dalo—liae do deltě, promokl Jan celý, al sněho voda potokem
hrčela; pakli slunce pálilo, tu opět, jsa lisý jako prorok Eliaej,
horkem néramné trpěl, a! pak byl ve tvaři osmahlý jako
jablko na nejvyůi vétvičoe stromu vinic. Nikde! ani v městě.
ani ve vieoe nedovolcmomu žádné ústavy, aby koupeli se ob
čerstviti, nebo spéukem se zotaviti mohl. —- Takové týraní
bylo by nejstatuéiliho muže o život připravilo, tím více tak
ee nutné státi musilo Janovi Zlaloůetu, au byl těla jemného
a k tomu mnohými posty a jiným utrpením utýraného.

s. 22.618Juámuoo.Wm.muť a templu/(mohli.

Tak ho dovlékli vojéoi až do městečka Koména, ale ne—
zastavili se tam, nýbrž hnali umdleného a nemocného svého
zajatce asi mili cesty déle k malému chrámu sv. mučennika
Bullish, který! býval biskupem Kománským a v Nihanedii
smrti mučenuiokou umřel, jehož tělo pak v chrémoi tom po
chováno bylo. Tu přenocovali. V té noci se zjevil týI svatý
Basilisk svatému Zlatoůstu a potěšil ho rka: „Doufej, bratře
Jone; zejtra zajisté pospolu budeme“ ! jinému knězi tam
býtujioimu prý se tý! svatý zjevil přikazuje mu: „Přichystqi
misto bratru Janovi, nebot přichází.“

Timto zjevením potěšen jsa Jan, proail druhý den na
úsvitévojéky. aby tu potrvaliasialdohodinýpété, t.j.do
poledne, ale nesvolili k tomu, nýbrž dale vlékli nemocného
kmeta asi 80 honů oosty(jeden a půl hodiny), a tu nemohouoe
dale, navrétili se zpět ke chrému, kde: byli přenocovali. Tu
udal sv. Zlatoúst své neipéknějéi roucho a převlékl se, jak
jeho důstojnosti slušelo, od hlavy do paty, jiného pak latu, co
měl, všecko rozdal těm, kteří okolo ného byli. A tak nitě, ano
mu sil ubývá, “dal velebnou svétostl zaopatřen býti. Přijmu
tělo Páně, řekl na bla, tak že přítomni slyieli, svou obyčejnou
modlitbu: „SlávaBohuu dental“ a posledním„Jan“ tojakolv.:. M 4
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speěetiv a sv. křiěem se pcmamenav, navrátil duti svou Bol
skému avému mistru, jemu! věrně sloužil, jeho! stádo horlivě
pasl, pro jeho! svaté učení jako mučennlk trpěl, a poloěen tn,
kde skonal jako soudruh sv. mučennika Basiliaka, “Jiří 407.
K jeho pohřbu sešlo se nesčíslné množství lidu odevšad i du
chovenstva: knězi, mnichův a Bohu zasvěcených panen i lidu
ze Byl-ska,Kilicka, Pontu i Armenia, jakoby Bdslrým vnuknutim
byli přivoláni. Jako na live světce toho mnozi a jeho protiv
níků tak potrestáni byli. že v tom nelze nespatřovati prst
Božské spravedlnosti; tak islahý a nestálý císař Arkadius,
který se byl tak snadno oěemstnými radci oklamati dal a tim
tak veliké utrpení Janovi způsobil, v krttce asi po půl letě od
Boha k zodpovídání se na věčnost povolan jest, maje věku
svého toliko 40 let.

5. 23.30mai celom 0 %jdeo Goliůwauofocnlplum'mso

Svatost Jana Zlatoůsta, jak iiiaa jeho života proslula, tak
i po smrti jeho po celém pravověrném Hestanstvn., jako na
východě tak i na “padě uznána byla. Tu avléět se ho ujal
papež lnnooenc I. Nemoha mu l: ospravedlnění pomoci na live,
velel ?. 414., aby jméno Janovo do výkazu svatých cirkve
všeobecné zaznamenáno bylo, co! nejprvé učinil Alexander
patriarcha Antioěsltý, a potom i Attilms Cařihradaky i Cyrill
Alexandrijský) a po nich všichni vesměs biskupové vychodni,
neboť byl papež pohrozil,“ se žádným v církevní jednotě ne
zůstane. který by Jana do výkazů světců cirkve nepoložil.

Svátek sv. Jana Zlatoůsta počal se slaviti v Cařihradě
již před rokem 438. V tom roce dal císař Theodosius mladěi
tělo sv. Jana z chrámu sv. Basiliska blil Kcmén vyavednouti
a v největší slavě do Cařihradu přsvésti. Kdy! byly ostatky
sv. arcibiskupa do chrámu sv. apoštolů dovezeny (87. ledna
438) přišel císař Theodosius, ulibal tu svatou skrin, které! ten
drahý poklad kryla, dotkna se ji čelema očima, proail cvatého
oslavence, aby orodovati réěil za jeho rodiče, aby jim Bůh
milostivě odpustil., co oni, svedení jsouce alými rédci, proti
němu byli provinili.

')me mmm—muntaabnmm.
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0 KNÉŽSTVI
KNIH ŠESTERO.



Úvod

!( testeru knih sv. lm Zlatoůste „o kněžství!

O výtečnoeti spisu toho jde od vyjití jeho nl podneejednu
chvůla ode všech. kdo jej neznali. Dostečil tu uvésti dva vy
noky znalců nejdůvnějiich alei nejvhodnějších: bidon Pfhsioly
: M Onen pravi: „Čtení toho spisu nevniklo v srdce ni!-ůd
ného, ujisté níudnóho, jež by nebylo spolu Babkou linkou
ranilo; dokazuje totiž, že kněžství jest důstojnosti velebnou a
těžkou k dosažení a učí, jak ee řádně zeetšvnti mů. Neboťslavný
onen a věhlasný vyklidntel Boiskýcb tajemstvi, Jen, biskup
Byuntský : veškeré cirkve oko, knihu tu tak jemně apečlivč
uložil, to v ni všickni nalezají vylíčene isvó ctnosti i své pro
viny i ti totiž, kteří úřad kněžský řádně dle dobrolíbezué vůle
Boli, i ti, kteří jej nedbale zastávají.“ Tak Isidor. Suidee puk
stručně di, že spis ten „výtečný jest jak vznešenosti myšlenek
a svou mluvou, tak i svou nhlmností a výbornou řeči.“

Co se příležitosti a doby sepsání té knihy týče, podotkli
jsme v nástinu iivote sv. spisovatele to, co se vůbec nejvice
pravdě podobů..Blulno pak tuto i námitky podotknouti. které
aa proti nahledům oněm uvádějí. Ts'zí se toti! někteří, Jak prý
by byl směl Jen r. 814. na kněžství požadován býti, nemqie
věku nebo 30 let, jak to sněm Novo-Caesarejský “db, nýbrž
jenom asi 27? Nlmítka ta odstraní se buď tím, kdy! vezmeme
rok narození Janova 334. jak Stilling počítá, anebo když hle
díme k některým příkladům, kdežto mnozi i před 30. rokem
věku k biskupské důstojnosti povýlení byli. Sv. Remigia!
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zajisté měl toliko 22 let svého věku. kdy! se stsl biskupem
Remeěským, s pepe! Auicet vysvětil us biskupství jinochs
201etého: posle! jej do Illýrsks. Díle se uemité: Jsk prý mohls
matka Janova, dcmlouvsjíc synu, eby ji neopouštěl říci: „Mý
stsřl nemáme k cčekévéuí leč emrt,' jeoucv47. nebo nejvýle
50. roce věku svého, kdy! byla Jans porodils před 20. svého
rokem věku? — Ale tskové vyjádření pečlivé s úzkosti dojsté
matky nelze nijak ne vles bréti, jako! sni to, kdy! sv. Jen na
své : přítele Bsm'lis stáři nnréhje „uerozumnými chlapci“
(nisotísoccumel) sebe : jeho nezývé. (O knětltví II. 7. I H. G.)
Tuk i ve své první řeči po svém vysvěcení ns kněze zůve
sebe sém „pedant, mlédenečkem, ně měl věku nejméně 39
neb i přes 40 let..

Po těch námitkách jest i othks, který byl ten Builius,
přítel Jenův, na biskupství přes noc vysvěcený, s nimi Jen
tuto sliěnou rozmluvu o kněžství vede? Církevní dějephc Bo
krates praví, že byl slavný otec církevní, Basil Veliký, biskup
Ceeserejský; ale tot pstrué chybe. nebot onen byl mnohem
starší (nur. 329,1-379)s udi! nemohl býti spolužákem Janovým;
tsktél chýbuie Fotius, vida. v příteli Jenově m., srcib.
v Seleucii Issurické, který! byl později. Jeětě jiui se domnívají;
že v osobě Bssiliově v tomto spisu rozuměti duši“-Haima,
téz pritele Janovu ; ale tu by byls. cměns jmen docsh budu—
vodné. — Jest tedy Bssil, snim! Jen v tomto spisu rosmlouvé,
biskup Bufsuý, města na blízku Antiochie letícího, který :.
381. sněmCal-ihrudskýpodepsal; tak se srovnivéidObquisto
jest vhoduo k slovům jimiž se spis „o kněžství“ uvíré : Juu
příteli slibuje, že mu v každou dobu přispěje, jej potě" .
v ničem ho nepustí, co! mujenom tehdá! možno bylo, trvul-li
onen nedaleko Antiochie

Oststně tn podotknouti sluší, že slovem kněžství (inf-ning)
se mini důstojnost biskupská, jek i obesh i eoustnve celého
spisu okazuje, ano ne v něm jedni o povinnostech, důlelitoeti,
! obtížech ůředu biskupského . semotem se přímo i jmenovitě
o biskupu mluvi. Zs prvniho věku cirkve často se jmenem
kněze — kněžství vlestně biskup — biskupství mini, někdyee
i k tomu přidšvé nejvyěěi prvni kněl, co! i vtomto spise ně
kolikrét se objeví.

Konečně osmělujeme se poukňzsti k tomu, jnk o důstoi—
nosti kněžské svatí otcové se svliltni pílí s. horlivosti p-li,
připomínajíce se sv. otců řeckých Řehoře Naziasskéůo . Jane
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W; . win-kých sv. Ambrože. ŘehořeV.papeže.Zaji
mlvů “jistá bylo by, opisy těch čtyř sv. otcův o těm! tak
důležitém předmětu do umbnn porovnnti. Tuším, lo ovšem
n úklid polohu.. jest.obmmdkč cv.ŘehořeNo:., kterou! jsme
podali v Ču. kat. duch. r. l8?3. 161.259. 362, 401. Snídapoň
co do osnovy. v mnohýchmyllénkůnboe srovnůvůmm:.
Sn. Ambrofe spin „do anocrdotio' jest volným spnoovůnim sv.
Zlntoústn,w. RM .Reguh pastoralis"jm „k vioolmpral:
tické stránce vzdělaný týž vznešený předmět..

__ “S“—"



Kniha prvá.

1. M 309“ mimiku!mac všech, ptát:/fcguma,.

Mně ee sice dostalo mnohých přítel, pravých . věrných,
úkony přůtelství i znnildch i bedlivě Ietřících; ale jeden
z těchto mnohých je vieclry předčil svou ke mně linkou . tek
ee přičinilje daleko a sebou unechnti, jako oni byli nechcu
zanechali jiné lidi, kteří se mnou v niinltěm bliuím evuku
nebyli. Onen byl jeden z těch, kteří po celý čes mými společ
níky bývnli, nebot jsme i týchž předmětův učebních ee ucho
pili i tých! učitelů používali. Měli pak jsme stejnou ochotu
. unnšnoct u vypracování svých řečí, podobně i stejnou horli
vost, jak?; ze stejného zaměstnání pochňzívi. Nebot nejenom
kdy! jsme ěkoly navštěvovali, ale i bay! vystoupívle : nich
raditi ee vespolek měli, jakou bychom nejlepší stezlm životu
nastoupili, i tehdáž se u nás stejně mysl objevila

:. aula 30:41!i 30" jůncmzpťni M o & umně apelační
mu cíli milovali.

Tato jednomyslnost naše i mimo to se utvrdila jinými
oholiěnoetmi : tim se etch nerozlučnou . pevnou. Nebot
nikterý : obou neměl, proč by si nn velikosti cvěbo rodiště
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něco více nhlědalť) ja neoplýval velikým behat-tvím, aniz
pak on nebyl akllěeu velikou chudobou; tak ee tedy i naleho
jmění mira nalemu úmyslu rovnala. I rod nh obou ltejně
čestný byl. olovem věeoko n na. v jeden úmyel oplývalo.

3. aoiuoudajnóoóůo altán-ohli ' oGomnišský Root
“oloupili okna.

Kdy! pak jeme blahuý livot mniěsltý, život pravě mu
droký, "') naatoupiti měli, nedávalo již mezi nimi oně rovno
vůhý, nebot vaha jeho vysoko eo vznášela, kdežto ja udoetmi
avětůými ina upoutala, evou jsem dolů táhl a přes moo dole
drlel, přeludý mladistvými ji obtěžuje. Outatně vlak
aale i dale jeho prve trvalo, ale společný na! život ee trhal.
Nebylo fotil lze společně zaměstnavati ee těm. kteří neměli
snahy opoleěně. Když pak joom ja dm dosti malo vynořil ne
: volno-ti všedního iivoto, ihned ouon oběma rukama mno
uohopiv vytrhl; ale první rovnomyulnost 'ani takto nemohli
jsme zachovati. Nebo! i časem mne phatihna i větěi nutnost
osvědčiv, nade mnou se opět vznášel a veliké výše doeůhl.

') omamnmm'uanwm. awauta—die.
m.,.kvuu-pnmm, neníintuulaStarýnŘt—lůmbylna;
dainec .harbar.' a mw oponu- a akom “ineho apoločeuahého|||-lva ne
potkal. Wu! tepně vieckýnil-vodyjednu: patou tlakyjako v jednu
rodin apqiílo.m: vbk měněbylo ! Monita fečuíkůmpři ohnlofeůíoh
hledal & pro-loun- rodišti, utonutí, bohatstvía p. těch. které chvtllti
ananasu-www |>|-nelbyloAntiochia;othivisvloevihoaav.zum

") OdHhti ee m a zbytečnýchpohodlnostia pum-a aa Mti—
muil nutněpotřeb životních povaiovalijl! pohonůprai— android-, andí
ce nev-lunet “u Mn: .ueundumnaturamwinter tak Pythagora:ee
chovná nými, tak sou-w, tak blogem-.Aleunum ee, le pitomou:
lldoHna oběm, u výdednatl uuu, “milana jaouctobělaně. Toho
Mhnmjaoua jedu stranyauupealeogenovl —Buttona. druha
Elihfovd; obojídum nohou“ nahouom. Ten mu oeuíjiný, let je.:
oman albo-en Bonn,“ učí. hdemaoněntklouooad člověkuajah da
lece podl-ad nad, a kterým ajah daleko poabovčtilu. Toho hleděli do
wn!!-“5M“ tomuuč!dějinycírkevníodnfjahrildobyal
po duel. (Vleevia maleprvní vydání: .0 |:“th Pont—ky.)

'!



4. so:-li vdechuje, cín, poapoiu 179353.

Ale jea pouhá dobrota i vyeoce si vále přátelství meho.
věech jiných ae trhl a mne se celý čas přidržel, jak si byl
i :: prvu udal, ale překážela mu v tom moje lehkomyelnoet.
jak jsem řekl. Nebot nebylo možná., aby člověk. běhajíoí po
eouduicích a zibavami divadelními ee obírající, častěji ae
ucházel s přítelem. anv knihach pohřížen jsa tržišti se vyhýbů.
Kdy! mne tedy později, ač jsem ho byl prvé Odstrčil. opět
k témuž společnému zivota způsobu ai ziskal, ihned mi vyjevil
svou již dlouho s bolestí v srdci chovanou žádost. ani!
mne vice opouštěl, byt bylo'i eebe menší chvilku denní. eu
stll mi domlouvati, abychom prý opustioe domova sveho po
spolu ee ubytovali; i přesvědčil mne a již jsme se k tomu
chystali.

5. 30% malina 30mm iiďtobioz 3099510140014autem ocima.

Avšak ustavičně a takměř kouzelně domluvy matčiny
pře—kazilymi, abych onomu tn milost prokinl, či spíše, abych
sám od něho ten dar přijal. Nebot aezuavěi můj úmysl, noho
pila mne za ruku a vedla mne do své zvlalt oddělené komnaty
a posadivěi si mne k sobě na loži, na kterém! mne bolestně
byla porodila, potoky ala vylěvajíc a nad slzy důtklivějií
slova přípojku kvílela řkouc: .Jů, mile dítě, ueměla' toho
štěstí, abych byla dlouho se tělila : výtečně povahy otce
tveho; tak se Bohu libilo. Nebot po holestuěm narození tvem
následovalo jeho úmrtí, zůstavío tobě sirobu.. mě pak vdovství
předčasně a nesnáze celého vdovství tětňi, 'akóž úplně pamati
mohou jenom ty. kteréž je byly utrpěly. Žlódna zajisté mluva
nedostači vyaloviti tu boul'i a to vlnobití, ktenšž podstoupiti
jest dívce, ana nedavno : domu otcovského vyšedli a v livotě
veřejném nezkulena jsouc, náhle \! smutku nejtrudnějěim se
octne a nucena jest podetoupiti starosti i věk i pohlavi její
převýlujioí. Jest ji totil, tulim, i lehkomyalnoat čelbdky pozo
rovati i jich nepravosti" treetati i příbuzných úklady odradí,
íůřednikůhrdostanatieky uvymahinl obeouýohdanítrpě
livě snůšeti. Zanechá-li pak choť zemřely i dítě, to, buďsi
děvče, mnohou péči mateři půeohí, aviak bez výloh a strachu.')

una-of, :. vychodnidívek. starýchbylozaltaveaomatun. . ul
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Ale uyn ji co den obtěžuje tisicerou bůzni . starostmi nesčísl
nými. Opomiuu nůkled peněz, který vynaloiiti musi, aby mu
llechetne vychovůnl dala. Ale ani takto mne nic nedouutilo
]: druhým vdavkům oe odhodlsti. abych druheho chotě siuvedls
v dům otce tvého, nýbrž zůstala. jsem v te nehodě . bouři a
neutekla jsem tě železné péči') svého vdovství. V tom pak
mi nejprvě přispěla pomoc shůry; bylo mi pak nemalou útěchou
v těch nesnázích potí-ití ustavičně v tvoji tvář a v ni pozoro
vuti livý obraz sveho zvěčuělého chotě, jemu krásné podobný.
Proto jsi mi mnohé potěšeni učinil i ty. jsu ještě maličký .
učo se mluviti, v kterém věku totiz dítky nejvice radooti pů
sobivuji rodičům. A zajisté ani to nemůže! říci » viniti mne,
to bych byla vdovství ove šlechetnč sice sušiejio majetek
tvůj otcovaký tobě stenčile a potřebou svého vdovství, což.
jak ji vim, mnohým sirobou navštíveným trpěti bývá. Neboť
i ten jsem ti celý nedotknutý uchovala., aniž bych byla opo
miuuls. výloh nějakých k tvému vzdělůni nůlelitýoh vynaklů—
dnjio & tomu i ze svého věna, jej! jsem byla při svém vybyti
: domu otcovského s sebou přinesla. Ale nemysli, že nyní
o tom mluvim, jako bych ti to vytýkala; nýbrl za to všecko
prosím tě o jednu milost. abys mne neuvrhl do druhé siroby,
ani! pak ukojený lal na. novo vzbusoval ; dočkejl skonůni
mého, snad se již za krutý 'ču odtud odeberu. Mladí lidé
majit ovšem naději vysokého still dosáhnouti, ale my std'i
nemáme k oůekůvůni leč smrt.") A1 mne tedy není odevndůš
: mne ke hostem otce svého složil, puk si ohystej daleké cesty,

ni se "Wm oddělnídomuuzavřenybýnly, ih se od nichnadale
WMMaLIcM—loudcehcwuchonlod. Tavldyaipo
Mju: hlavni- dlemvychodniten-kéhopolil-vl; h- lvohoduů,niubýn
llb—llniuuui count lupusdwbuhůvedeMBohnhll denni
lhůtu-nama“ ".Juomwpammdwuzo-m-puumn.)

') Dle V.Hejl. 4,10. . Jar. u. 4. místo.ws nesdustamvm“
") (Vis iivot : hod...) To 110sz u. Zlatoůste své

matnou-„vypravuje vesplsu lvů- .lis vdověnaladit“ lh: „lůj učitel
(líhni-e) byl úlevu velmi povůsčivý.ale math mi u nůopodivent došlo.
NMHylssjeůnoupHučení vůkoloedlclchdleobyčejeuptlúhdoe
Hb,thbyl,ujedsnmnedpov6dll.iejsemnynenjedúvdovnshdylpak
„mmm—spnmhliklamommjenajúumjitovdo
vůl—nisanu. ujmuuyrmnm. lemůjoteepMdvuetlletyWhtnsMsW:,meMlMMyw1thl'
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pluj si mořem, jakým se ti zlíbí; tehdá! ti nebude překueti
nikdo. Ale dokavade jů liva item. bytuj ee mnou; nem-Hej
Boba marně a lehkomynlně, vydivaie mne tak velikým ne—
hodům.,ktoru jeem ti neubllllla v ničem. Hůl-li příčinu obvi
ňovali mne. le te ve svět-ke péče potahují a a nutlm, abye
ei své dlelitosti obstarůval edm; nic nedbej ani úkonů při—
mených, ani sveho vychovůnl, ani společného nnleho livotn,
ani! čehosikoliv jiného, ale utlkej přede mnou jako před
svůdnicl a nepřítelkynl. Pak-li ne o vleoko stu-Am, abych
ve viem opatřilaprhdeh k této tvé livota pouti, dritčumne
aspoň tato ptaka, byt nic jiného nebylo. Neboť bys i tisice
milých přítel čítal, nikdo tě najisto neopatřl takovou volnosti,
pončvedi není nikoho, jemuž by sláva tvů tak na srdci lelela,
jako mne.“

6. 36“ leti poučilSion,“GV$,:th (mia “pohon.

To a tomu podobného vice mluvila ke mně mLti moje,
ji pak to sdělil onomu svému upřimnemu příteli. Ten však
netoliko nic ee těmi řečmi odvrůtiti nedal, nýbrž ivice na
mne svými prvnějlimi proebami naléhal. Kdy! se to mezi
nimi dělo, on totiž mne neustále prosil, ji pak nesvoloval, tu
nic oba nůhli pověst narazila, to totiž k důstojnoeti biskupeke
povýleěnibyti mime. Jů tedy, jak jsem u: pověst slylel, básní
a ůszsti jeem jat byl: bůzni. abych nebyl proti vůli uchvůoen,
úzkosti. rozvalnje často cam u sebe, jak jenom těm mužům
o mně takového cosi na mysl přiiiti mohlo; nebol elm !: sobě
bledě nic jsem do sebe neehředůval, co by mne a. důstojnosti
hodno činilo.

4 Šleohetný pak můj přltel, navitlviv mne soukromí a
sdčkv mi pověst tu, jako bych ji nevěděl, prosil, abychan
i tehdá! osvědčili svou jednomyslnoet i v skutku i v radě
jako 1116; on že mne nůsledovati bude na ktemukoliv cestu
se dům, at bych aoudil buď utéci tědůstojnoeti, atjipřijmouti.
Znamenaje tedy jů náklonnost jeho a na to moje, že bych
nlkodil velka-6 cirkvi, kdybych o muže tak hodneho a ku
přednoewnstvi lidu tak způsobilého připravil stůdce Kristovo
a to pro svou slabota. neqjevil jsem mu, co minim o tů úle
iitosti, ačkoli jeem prvé nikdy nic : úmyslů svých nemohl
mu zatajiti. Řekl jeem pak. abychom poradu o tom na jiný
čas odblili, že to nepospichů,a přemluvil jsem ho ihned-, aby
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na nioo to natural; co co mne týče, dodnljoom mu myuli,
lo co . nim ohodnn, .! by to nim někdy něco takového uziti
měla.) Když pak po nedlouhou: duo přidalbiskup, který nh
vywdoiti měl, . jd se ukryl, byla on nic o tom nevědel.pod
dminon přiveden . přijal na co to jho, doufojo. lo jů, jak
inom mu byl slíbil, nhlodovnti budu, či vlastně domnivqjo oo,
lo on mno nhlodnjof') Neboť iněkoořiz přítomných, vidonoo,

') Totojedninílm Zlatou!- intdooclnoptim-doo ldd být!pro“
cpu-nod! mul-N, ktorou od něhoBull mm. Alotuo nikdynm
mnjo nikoho, oby puuu ohol—ouuu, oo .nl! . dluh.!hodu, nýbd dovo
luje u, boja: povinnou opat-non! Moich“ud mínění patou, kdy! tomuto
“dnt hodn : toho nenajdu, “m pak noc, kdy! by to qionnln dupl.
ovdbondiohltodnspdoobih. To bylo není obdmnplu-ly. on.—macu olo
ringuwinambiohpmudooni;nníloohnnu&u.hhdojod
“Moon,-tutodupliimli mym. Tilnchlnnjovo,ioiootnoloa
“doo mmm. TopHnllo Jun, nby,oooh učinitimíní,dubů nudil,
n Mu por-hje, . odpovědělvyhýbal, a to nul spěchu,lo co
ohiehdpoopdnuhúlbylbyunduknčhun-omuoupodukw—
dandybynobyinluo udoduil "wa bhtnpoauillovi ovoce-Indům.
Iona pot Jon oni “dullo nldhonapln, nýtu : doll'čbo nlnčnltnk
Mall,-byma" Miou: hladinubhhpůdhodhdonqhmm
. cil-hv o hodndboInt-lupo"přinutit, noh proopdlpouljnzdainhndbotmm-.lpmuldrhtZopaanonym—umana..
o-unjonnnw otolldoonl,k.ppm“ neonu-njn“proti—noo
nhnyddlbuonýnnn Tovhkmdlophdtipohxdodbypúvhilhymnu-Mid,! by,:nojíoMummwdyh
jilunlhtuidludoputiqopaunčMambo umu-quam
i.iovhiji odloiih? 'ruc by caiu ohybilo, kdybynmy- moou-ným vyjo
mmm-hooohmdo-ldrůnioinebooooibuiíbozphobih. (mnu
col—ouvddhuivpnnh gdm ov.ZModm.oknth.'Ponlnh.)

") z. to takovéuni-novomneumí : mama cum mnohdy
Nil—dilo, dohnal dBi-y dlho. Tak byl mtý Logo-Lin&“do-Il lidu
nipponůóbo od biotop: Vola-lm na ham! mvdoon. Buty Animal bylWWVIMGnWhuctm-n Abyndpoudh-pň
volbehhtnponrundeBoldoohd-n(8u).lidylpnmmy
lidimnonlupo-l-l. zvol-hod dla úhle: .Aakolbhhpl' To
olovobmlldn pokynutíM,L-hrobubhhpndqudnl.

Couhtulind=.wiiduujo'joudhdovmmn,n
nvm-dh ího-don oo noho—odolnou. nobotjoolndobýopokoný
"da-',nnhhnlounounohhdpřlwww.idndupň
w Núnpovd nad Novounovondconoomknihumolo mlh
Čtu. aby: já na ov.Zintoůt provi, .novolvčoeneovčddl.!. cv.-nudlo—Hmvnolrnmuoqjmnpmmold,»“ij touto.“mamma-L'
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en ee pro své uohvůoeni mrzi, eklemeli ho volqiioe, jak by
prý bylo neelulno. aby ten, kterého vliokni ze urputnějllho
povalovali — mne totiz mlnioe — e velikou elulnoetileloudu
otcův') podrobil, on pel: jee mnohem povalivějllm . mlr
uějiim, eby vzdorovel e marne chlouby ee domáhal, proheje
. utikqie . odporuje. Takových domluv upoeleohneonen, kdy!
pak uslyšel, le je utekl, přišel ke mně, oelý bee sebe, poeedil
se vedle mne e chtěl promluviti, nemohe vlek, uzkosti celý
ekličený. vysloviti tíseň, kterou trpěl, eotve ůete otevřel, u.
mlčel ee h_lem, tak že mu slovo ne jazyku uvizlo, ne! je ze
rtů vypustil. Je vide jej, en slzy ronl : zůrmutkem celý jeet
zenlen .. zneje toho příčinu. usmál jsem ee redoetně epojme
previci jeho, pice moc jsem ho llbel e Boha velebil, le ee mi
můj. ůkled podel-il tek krůenč, jek jeem ei toho vldy “dal.
Z redoeti . spokojenoeti me on teprve bil., ie jeet ode mne
podvedeneztohopektimvioeeermoutilemml.

z.?eůmimleupúmnloiww.
. Když pak poněkud bouře duše jeho ust-ih, řekl: „Byt

ihnedto, co mne se týčqu nie nepovelovnlemnepnnic
nedbal, —ečjůeioe nevim, proč byetelcjedml., —mčlbye
aspoň péči míti o evódobréjmóno. Aletekjeinynl viem ůete
otevřel e viickni povldeji, leo ty zpouhe memech'udoeti tuto
duchovní důstojnost zavrhl, enení nikoho, kdo by těsneřknuti
toho ospravedlnil. Je pak na veřejnosti uni eeokňzeti neumim;
kdokoliv mne potků, každý mne co den viní. Neboť eotvt mne
spatří,!eeeněkdevměltčootnu, ji!-i mnekdektetýlepli
známý béfe soukromí. e větší část viny ne mne eklůdi ike:
„Neměla ty, věd. o jeho úmyulu, — nebot tobě nikdy nic ne—
tajil, -—jqi před námi krýti, nýbrž nám jej eděliti, smy bychom
pak .nilůdne leti nebyli opominuli, ebyohom ei ho uohtůnili'

- ') “cinereum-(iceMmmwgepť (MLM'
jaeeeeepoieeevelovů.nd'nlrhle.MMmuM-u
NádhdrkveekefoMu.Hmt—Wtum—ldu
chovnímiotdkhemhbyli.TujkhWonoh-Mkdylekemmamma-tepnou.VMC-MMM
„hnuti-kupni. ReebyNnemdnoMkdylňpW-mm,“hMWbyloedhliLeonn-HMMUMmn. .
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.n pak se stydět a rdítí musím, nechtě příznatí se jim, že jsem
nic nevědělo tvěm děvno uzavřeném úmyslu, aby tak oni nale
vespolně přátelství na pouhé polu-ytstvínevydavali. Jest-li tak,
jako! le í skutečně tak jest, ani ty edm nezapřel dle toho, co
jsi mi nyní učinil, sluěclo by se, abychom ten ně! zlý poměr
poněkud ukryli, aspoň před těmi, kteří měně dobré smýilení
o nás chovají. Pravdu jim tedy říci, jak jest to mezi nimi
oběma, ostýchům se; ivídím se nucena déle mlčeti a oěí k zemi
sklopítí, pctkůvajícím se vyhýbati a jich ae strenítí. Bych tot-il
i prvé jich stížností ušel, pak mne se lži vínítí musejí; nebot
nebudou ohtití nvěřiti mí, les ty i Basilia připoěetl l: těm,
jim! není třeba věděti o úmyslech tvých. Ale toho nedbům
mnoho, kdy! se tobě tak učiniti zlíbílo; ostatní pak sahanbsní
jak sneseme? Nebot někteří tě a hrdopýchy, jínl : marně vy
chlonbevostí obvíňqjí. Kdo však jsou a těch vinitelů' měně
letu-ni, oboje nim vytýkají a přidávají k tomu naěe utažení
těch,kteřínaspoctí1i.pravice,,žeaetěmdobře stalan
i nebo víoeod nús zneuctění byli, poněvadž maid tak vznešených
a velevuných pominonce, chlapce jeětě včera a předevčírem
v pěěích evětskěho livota se ohůnějící, náhle k takové důstoj—
nosti povznesli, o které by se jím, le jí někdy dosáhnou., ani
ve snůch nebylo událo, s to pro nic jiného, nešli le oba po
kratky ěas se sklopenýma očima chodili a v ěedý') oděv se
obvlékli. Moli, kteří od první své mladosti a do vysokého
staří v ctnostech se byli cvičili. tí prý jsou nyní mezi podda
nými, panují pak nad nimi mladíci, kteří by jich syny býti
mohli, aě nebyli sní slyšeli ty zákony, dle nichž by vládu tn
vésti měli." — To a mnohem více vytýkajíce, mne-sí nabírají.
Ja pak nemoha se proti tomu ničím obaniti, prosím tě,-řekni
něco k tomu vhodného. Nebo! necsnovals ty, tnlím, tento svůj
útěk tak prostě a marně, ani! pak jsi sohvalně na se vzal ta
kově nepřátelství maid tak vznešených, ale jeětě jsi na to

') Wnklidt.Etynclcglounngm'naharmsnBenooaM-ě
. HU,col jest barvais“, a je“ k lepiímnpam-ční přídat Filho,
WMO; byla! to barva pum prostého lidu a lloeoí'h. Zdali barva ta byla
umělepřipravena,ěl přlrcnněbílL ww- viaksnečínotonneuměla-lí.
Balsa otčím Bv.Jeronyn usvědčuje, to na jeho dobyplazma Dylan-si.
hmmůcírknoebylo rocdílnvoděvamsdduchovd-íasvětskhl.
till mezi hledany a pohany: ale ve čtvrtém věku aspoň v Cařihradě nosilo
ae hu. duchov-atvohral, Novathaěpakjahlto čistí(..:.-„0 “h.
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prilel : nějakého rozumného ohledu, : ěehol ae domnivěm, le
i vhodný důvod k neli obraně mil. Nuže roi. ínůlane—lipak
ne | nějakou epravedlivou výmluvou proti ným vinitelům pro
nóeti? Na to, v čem jei ukřivdilmně, neudům ladné výmluvy,
ani proč jsi mne podvedl, ani proč jsi mne zradil, ani pro to,
čeho jei byl ode mne po celý predeěIýěaeulil. Jónjietb téměř
imduěi evoujeem ti vzdal a v ruoetvěuloěil, atyeeobě
proti mně takový ůskok dovolil, jakého by ti nebylo potřebí
ani kdybye eeodpovědnýchnepřátel obaniti měl.

Uznůval-lie tedy věc tu býti prospěšnou, nemělo nijak
prospěchu toho útěkem ee zbaviti: pak-li ěkodnou, měle lkody
oohrěnit i mne, o něm! jei vědy Hkůval, to ho nade vleoky
miluiel. Ale tys naopak věecko učinil, abych v ni upadl, a
niěůdně anilcti ani přetvěřkyneěetřileproti tomu, který etebou
vědy bezelstně a upřímně ve všem imluvival i jedněval. Ale
přes to, jak jsem řekl, nic z toho věeho ti nyni nevyčitam, ani!
pak se rmoutimnad tou nmotou, vkterou! jsi mneuvrhl, plotna
ony společněrozmluvy, : nichž jsem často iroakoě i pomocno
obyčejnou čerpal, Věeckototo ponechůvům a minim tiše a mírně,
ačkoliv jsi ty nikoliv tak mírně proti mně ee neprovinil, protože
jsem si to byl zakonem ustanovil od onoho dne, kdy! jeem tvě
přátelství ei zamiloval, lo u! totii nikdy & niiidněmu mod
povidani ee nebudu potahovati, at by:: mne v čemkoliv aa
rmoutil. Neboť ty sam viě, ěee mi nemělo ulkodil, pama
tujeě-li jenom těch řeči, které se vůbec mezi lidem 0 na. mluvily
akterěiememynmimepolumivalhvtentotiiamyileta
naěe jednomyslnoet bude nám velikým i p'oepěohem i ltitem
v přátelství. A jiní tet tikavali, ěenaěejednomyelnoeti druhým
nemalý užitek přineee. Co mne ee týče, ja nedomnival ae_
nikdy, že bych mohl některým k užitku býti, ale likival
jsem. že ten nemalý prospěch : onoho přátelství budeme miti,
to co staneme nedotknutelny'mi všem, kdo! by koliv nh utkati
ohtěli A to jsem nikdy neustal pl-ipominati tobě: „Zlý jeat
věk mil ; mnoho jest úhledných nepřátel proti nim; ěleohetni
linka nhynula, misto ni nastoupilo zhoubné poohlebniotvi,
u prodfed osidel krěčime, na okraji zdi hradních co proth
aime. Tu někteří hotovi jsou radovati ee : nehod našich, ja
kékoliv by ee nam přihodily, větši ěěet pak k útoku na nie
odevěad pripraveni jeon; nikoho neni, kdo bynblitoval anebo.
jen málokterý. Viz, at trhnouoe se od eebe nenutíme ei po
měchu, nebo posměchu hol-ěl lkody. „Bmtr braun podporovde
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jal, jako ohroženémálo, jako hrud cpali-ti.“ (PIM. 18. 19.) To
. tomu podobneho vice mluvil jsem nenašlo; ničeho tukového
joemeenenndůl,ulevldyntomčl.ledobřeeemnouemyllil
. tuk ohtč zdravé erdoe tvoje jeko nadbytkem uzdravili. ne
drevemu, jak co podobá, léků nevede jsem podevel. Ale ani
tak jeem ei jů ubozec nio nepomohl unii jekěho proepčchn
: teto eve přililne pečlivostí jsem vytěiil. Tyetovieokoveemče
uvrhl o nic ei : toho k urdci nevezme, mne jeko neopetřcuou
lodičku v lirčm vodopuetu odrazil, nic nedbeje toho divokého
vlnobití, které mne očekůvelo. Neboťe.!nikdy mi utrpěti bude
buď pomluvu, buď potupu, buďjukoukoliv jinou uruku (nebot
toeečutoetůvů, uni! peklu eetomu vyhnouti),kekomu
oe utoku? komu evoutineňevěřim? kdo! mnebude ohtiti chri
niti, eby jednak utiakovutele mojeodvrátil, milkomu dopustil
ublilitimnauleijinnkmnepotčlilepoeilnil, ebychnesbed
nosti jiných eneel? Neni livóho člověka., když ty co tohoto
boje daleko etnnll, tak že ani hlomos jeho elyleti nemůže!.
Zduli puk znamena. jak velike zlojni etmpilPZdeli peknynl
poúněvidil, jnkemrtelnčjei mne mil? Aletobudiljuk
jelt; nebo! 00 co etnlo, jíl odčinili nelze uniipek lze nemožné
věci v mom ob.-mu. Gui vlek ostatnímu lidu řekneme? Člm
pek ee proti výtkám jich vymluvime?

B.MuwuujocMMuW.
Ja. Buď dobré mysli, dlm jů; nebot jeem hotov nejenom,

: toho početvyduti, ele i v tom ee ti, eeč budu, osprcvedlniti,
v čem mi účty odpoultil. Libi—liee, npočnu timto. Nebot bych
byl npoadilý. nevděčnývelmi, kdybych dbqje mínění "ět-kého
lidu een-ie ee co možní jich vytkúm konec učiniti, svého
nude vlecko neimilqjělho přítele přeevčdčitinemohl, to mu ne
činim lůdneho bezprlvl, cokoliv on mi tukovou letmo-t pm
kasuqueuninechcemnevinitistohqvčmnmnouunlenu
ee býti pravi, nýbrl opomine. co co jeho “meho tyče, jeltč
o mne péči ml: tim bych nejistá včtli lehkoviinoeti eejemu
oevčdčil.,čim větli on mi leti-noo! prokazuje. Včemš pekjeem
ti tedy učinil nějake bozp-Lvi, poněndl odtud myelim od:-uziti
lodiňkuevouvokun upravedlnčnl svého? Snad !ejeemtě
pod-košileevůjůmyel tiketuiil?Ale kuproepěohu itvému,
jejljemokhmeLchhiimljeemtebeklmmevymm-edil.

' 6...J...“
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Jest-li lati! lest veekrne zlá, . nelze-li jí nikdy k niiůdněmu
dobru uliti. jsem ochoten podstoupili tmel.. jakýkoliv chcel,
splle pak poněvedl bye ty nikdy tomu nedopustil, cbys ode
mne nějakou pokutu přijel, jů dm ei takovou uložím, jakou!
uklidqií eoudoovů vinnikům, od svých klobců osvědčeným.
Pak—livěc tu není vldycky ueprevL nýbrl dle úmyslu těch,
kteří jí užívají, jest buď zlí, buď dobrú, přestaň obviňoveti
oklemluí to e okaš. le jeem je oenovel k zlěmu; dokevůde
puk totonebudedoano, nebudeten, kdoklam provedl,výtkim
a lalon podroben, nýbrl ze spravedlivého uznáván aspoň
od těch, ktel'l by šetrně eouditi chtěli. Nebo! včasná e dobrym
diny-lem provedeni lest mlvě do sebe takový prospěch, že
mnozí i trestu propedli ze to, že neoklemeli.

Líbí-li se, projdi památku vojevůdcův od predůvne pro
elcvenýoh . mě!, to pomocílsti si více vítězoslavnýchpomníků
poetevili . že co prěvě tekoví více velebí není kteří v ote
vřeném poli zvítězili. Neboť tito provádějí vilky e větším ně—
kledemipeněz i lidstvo. tek lesvítězství nizůdněho pro
epěohu nemívají, jelikož i přemchuí i vítězové stejnou lkodu
trpíveji. iztrótou lidstva ivyprizdněnim pokleduio. Ktomu
puk jeětě příchod, le nepřítel jim ani úplně slávy : iich
vítězství použiti nenechá.; nebot velikou : ní čistku tšiiveji
přemolenl. pouěvedl duchem zvitězivěe, toliko těly podlehli;
kdyby totiž, oč paeleni jsouce, nebyli zahynuli . nebyla je
smrt přepadla, nebyli by nikdy v udatnoeti upustili. Kdo
vlek letí zvítězili dovedl. nepřítele v dhubu i v poeměch
uvrhl. Neboť nedoetůvů se onde i tuto rovně pochvely, onde
oviem oběme stranku pro udetnost, ale tuto i větší ještě pro
dumy-hnout, tak to tuto vyhra cel-'. vítězům náleži e, co není
o nic menil výhodou. že také obci radost z vítězství nesten
čenoru nechovají. Neboť.není důmysl duchu v rovném poměru
a počtem peuěu . a počtem lidstva; nebot tyto jsouce ve
vůlklch etůle upočebeny, bývají vyčerpány . kdo je měli,
přhhůsejíoněaíeonen, čímvlcehocviáktímvloesepři
mně zmlhů e route. — Ale netoliko ve válkách, nýbr!
ivdoběmiruleepometiveliký prospěchleti, ctonejencm
v Much obecných.ale i v domůcnoeti,mali proti laně,
ženě proti moli, otciprotieynu, příteli proti příteli, beidčtem
proti otci. Beulove dcera nejistě nebyle jinak : to, eby: rukou

něho manlele vyproetila. leč tím, !eotceoklamele.
(I. Krůl. 19 u.) A breh- její, chtě tého! jejího vysvobozence
: nebezpečí nechovali, tých! zbraní poulil. (Tomš. 20. B.)
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““No toho—nehodlalme;nMjéuduýne
pm-l. mmm; aniliiaakuklřvditlnékomuudluii,a.
chovdjeemeelomumhueaaopehnebottvémumlnénl
jsou vnuky ovédlelitceti nem. padouchů jsem tévevlem,
„»an velel.

9.golu““Mo 7:09?chjak% 0603“7M
Jm. Alqromilýdnhouiku, pmtojeem prévéřekl, le

netolikovevélceaprotinepřételům,aleivdobémlrunpmti
milým theÍům 1.5 pouziti radno bývá. 2. „k to netoliko
těm, kteří klamou, ale i kteHoklaménibývqjtvelmi proepčlno
bývé, „jdi a zeptej ee některého lékaře, jak oni mnohd ne
mocné nemoci epméťqil, a only!!!, že jim nedostačuje džycky
umění jejich, nýbrž že jsou případy, kde! i klamu použivají,
aby spolu a pomoci jeho nemocné k prvuéiwnu adr-vl opět
přivedli. Kdy boti! netrpělivoet nemocných a nemoci osmé
těžkou! uživénl proetředků lékařských nedopould, tui bývé
nutno i lacné přetvéřky pouiíti. aby co jako na dihdle, co
prévé se děje, zakrytí mohlo. Libi-li se, i jé ti mohu jedou
klam : mnohých vyprévéti, o něm! joem slyšel, že ho léhři
vyvedli. Clové'kajodnoho napadla hlavnička velmi mocně, tak
:. pélčivueti na, přibývalo. Co by bylo bývalo vhodna
vnitru! plamen uhaein', nemocný uvrhl, udal pak si co nej
enalněii, pnoee decky kdo ho navštívit phchézeli, aby mu
pouhého vina hodně mnoho podali : tu jeho ahoubnou choutku
ukojiti pomohli. Kdyby mu byl kdokoli v tam po vůli učinil.
byl by uji'té nejenom jeho pélčivoet manltil, ale i apdlobil,
že by se byl nešťastník onen i smysly pominul. Tak kdy! se
umění v nemíní octla, ani! si rady vědělo, 'pouo vetkne :a
vrieno, tu nastoupila led a médčila ee velemocnou,jak ihned
ode mne ualyllš. Neboť lékař vezme nLdobu hrnčonou, průvé
vypilenon a potopiv ji nejprve celou ve vlně a pak ji opět
vytéhnnanaplnivvodou,Málkdenemocnylelehmno
kými cptmami antičtí, aby světlo klam jeho nevyuudilo, a
dal tak vodu nemocnému vypití. Ten pak jaa vůni dorélejloi
:Hemhpnqndličllidomkouvnl, nakoumddlwhqco
nemu dévé. nýbdčiohu důvěřeatemnoetljee "odmlédo
edvéavelmichutněvypihwnmupoddqdmpoknuycen
jmuhuileihnedmlkeňashrcddhon _ vyvénl.

Vidíš-li pak poepéch leti? A kdyby člověk vienkěklamy
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lóksřů vyčisti chtěl. do nekonečne by es leč jeho prodloulils.
— Avlnk snedno lie doklseti, le netoliko lóknřovó těle-ni,
ale i duchovní, kteří totii neduhy duše lóčivqil, ustavičně
tohoto léku užívají. Tekto mnoho tisíců židů nhknl sv. Povel
(Sk. 21, 26% tými úmyslem obhal Timotheg (t.. 16, B.) as
ním byl Gelstům hrom, ie Kristus nebude ku prospěchu těm,
kteří se obMvsji (Gel. 5. 2.). Proto se podrobil pod nikon.
56 ne to moje, a po víře v Krista ke lkodč jest sprnvedlnost
podle nikon. (Fil. 3, 7.). Veliki nejisté jest tedy moc klamu,
jen ne nspmvidčj ve zlém úmyslu; či spíte se to ani khmsm
svtti nemá, ale pmzřetelnou moudrosti s uměním vhodným
k vyndezeni mnohé pomoci v zihsdných věcech s nnpnviti
pokleskyduševní. N bych ji sni Fineess vrchem nenuvel,
eč jednou mnou dvě omby nebil (IV. Moji. 26, 7. e d.); aniž
Eliáše, ně byl sto vojínův i s vůdci jich n modloslulebnými
knězi pobil .. viecko téměř krvi neplevil (IV. Král. ], 12. .
III. Král. 18, 34.). Neboť, kdybychom tomu tak dopustili .
skutky lidske bez ohledu na úmysl těch, kdo je vykonali. po
eusoveli, pak by mnohýiAhnhnms ze synovrsšdy viniti měl
(1. Moji. 21), jskož i vnuks . _prevnuksjeho : loupde &pod
vodu pohneti (t. 27, 19. . II. Moji. e d.). Nebot si onen před
nost prvorozenství ziskal, tento puk poklady Aigyphnův tábor
Innelitův přenesl. Ale neni tak, není; odstup takovi odvuli—
vost. Nebo! my je netoliko vši viny sproltujeme, ale je i vele
bime, kdy! i Bůh je ze to pochválil. Podvodnikem nszyvej
ee sprevedlivč ten, který lsti nespnvedlivým úmyslem uzivů,
nikoliv pak to dobrym ohledem činí. I jest často nutno pie
lstlti, čim! pak se mnohdy největšího proepčchu dosáhne; kdo
vlek všdy přimo jedni, veliké slo někdy působí tomu, ktereho

eoklsmel.

Kniha druhů.

2. tedy & dobremu účelu lsti použiti lze, na ne pomoc
takovi spíše sni lsti nuývsti nemů, nýbrž raději podivuhodnou
opatrnosti, dalo by oeještň vice důvody dotvrditi; kdy! viel:
co posud řečeno dostačuje ]: dohání toho, nevhodne : zby
tečno byloby děleo tom řeči mpřůdeti. Dilo bypokne
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tobi bylo dokůaati, le jasm jů te věci nepoužil pravě ku pro
apčchu tvému.

Bavil I jakého proepěchu co mi dostalo : této tve opatr
noeti, nebo moudrosti nebo — jakkoliv to nazývati rail, aby.
mne přemluvil, les mne nepodvedl?

1. Št Wei jest uděluje“Milanem(dein, lu “úctu.

Jan. 1 co! by bylo. dim jL větším prospěchem nad to,
nelli kdy! svou činnost osvědčlme v tom, co Kristus nim na
důkaz lůsky nali k němu vyhlásil? Neboť ke knueti apoltolův
mluvě dl: „Petře,ninja-Ii pak mP' (Jan 21, na.) A když
tento přisvědčil, dokládá l'ka: „Matici-li mne,paaíz' ovce uvízl“
Taže eeučenika mistr, ndali by od něhomilovan byl, nikoliv pak aby
to sám zvěděl; (neboť jak by toho bylo potřebí tomu, který
srdce všech pronika ?) nýbr! aby nas poučil, jak velmi mnoho
mu záleží na správě nad tímto jeho stádem. To když jest pa
trno, bude du. a toho tež zjevne, le velika a nevyalovitelna
odměna neohovůna jest tomu, kdo své síly věnuje těm, jich!
si Kristus draze vai. Neboť,jestlize my, vidonoenektere sluhy
eve, ani buď o naii čeleď. nebo o nale stada pilně pečuii,tuto
jejich oněm věnovanou péči na důkaz lasky jejich k nam po
klůdůme, ačkoliv ono všecko za peniae koupiti lze; jak velikou
odplatou odmění ae pastýřům sveho stůdce onen, který! si je
anipančzi aničim koliv jiným, ale mu vlastni atm-ti vy
koupil a v cenu za ovce sve dal vlastni krev svou? Proto!
i když učenik odpověděl: „Pane, ty dobře de', že !! miluji,“ a
tak ee co svědka sve linky dovolůval samého milovaného
mistra sveho, neepokoiil se tim Spasitel ni!, ale ulolil mu těl
důkaz tě lísky. Neboť nechtěl tehdáž dokaati, jak velmi by
jej Petr miloval; jelikož nam to bylo již z mnohých případů
zjevne, ale jak velmion sam svou církev milqje, achtěliPetl—a
i nas všecky napomenouti, abychom i my velikou péči ji vě
novali. Neboť proč pak byl sveho iednorozeneho syuaueuletřil
Bůh, .a. vydal jej, sveho jediného? (Řím. a, se. — Jan 3, 16.
17.) Aby ty, kteří nepřátelsky se k němu chovali, a sebou
unii-il a způsobil si lid vyvolený. Proč pak i krev svou vylil?

Aby ovce ei vykoupil, je! by Petrovi i nlstupoům jeho
svěřil (Tit. 2. H.). Pravem tedy pravil Kristus: „Kdožpal iai
llužebnlkcmvémy'naopolmy'm, Haikai Narovi! Pdajehonad
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čeledím!“ (Hat-84,45) Opět clonu-tajícího le, lidoje viek
proneel, neměl potlebl ae usati; ale jako ee Petra “uje, ndali
by hi milonl, nabízel u, jakoby “viděti chtěl luku učeunl—
kovu. nýhrl eby ukázalsvěvlastnill'ukýnevolím; tak i nyni
prave: „Kdo!pakin: MMM vír-ý—u OMO, mpx-evil
tak. jakoby nemel služebníka věrného a opatrného, nýbrl aby
na jevo poetevil věci tb Hdkoet a vlády a. volikcec. Via ii!
já?-li“ jest m “pilní odměna:„Node"kalamitní—
uumovi igi“ — Budeš-li pak ještě co při“ ee mnou, jako bych
tě nelul !; tvému prospěchu podukočil. když má! býti před
lf-Dm vaůuůmu domu Bolimu aoověděiti činnou, za kterou!
iPetrkevómocipovmeleneviede-ubýmepoitolůmphd
stem iont? Neboťdi Pán: „Petře,m?síci-b'pak wu uke udi:
uw- _ „M omWW)

zMWůuapWínůjini.
Mohl! mu oviem Hei: „Miluju—li mne, cvič se v poctu,

v lehla! na hold!umi, vetLlům bdění, muvej eentiakovauýob.
buďotcem aimtkům a místo manžela motel-í jejich.“ Ale tu
všeho jiného pomine, co pravi? „Potíž cocomq'c !“ Neboť všecko to,
cojaem průvě řekLmobliby tě! mnozi: poddaných snadno konati,
netoliko muži, ale i ženy. Avšak jde-li o to, předataveun býti
církvi & Qprbvu duši tak mnObých svěřena míti, netnp tu ve
ikeró pchllvi iontu i větší část mužů velikosti toho úřadu;
uvedeni pak buďte na toto úpasiitč mai, jitto v duševní vý
točnou“ u veliké míře nade viecky vynikají a phvyluji jiné
tak, jako velikosti těla převýloval Soul všechen nircd be
brejuký, (l. Krč!- 10, 23.) ba raději mnohem více. Nehleď se
mi tu núak na výikn těla, nýbrl jako veliký jest rozdíl mezi
ne:-caumnýmizvířatyaroaumnými lidmi, takveliký buď rozdil
moai paetýl'em duchovním a mezi etůdcem jemu svěřeným, af.
nedim větši; nebot jde tu také o věci much—n větii. Neboc
kdo utratí ovce, buď le je vlci roadppli, nebo loupežníci pře
padli, nebo že nějaký mor neb i jinš nehoda je zahubila. mohl
bymadiodpnštěul dóethnoutiupina toho stáda; abytee

').PňdnawmomboMuPMkPenmi mtdkladvne'Mvu-aenlkdomyli;|:me malinka—l
kahaupPeldqleltl'Ih-uavcnmhkmancuědčiv dilda-.Na.
union.)
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od něho i náhrady žádalo, byla by tu jenom ztráta ponča.
Komu se však svěřují lidé, toto rozumne stddce Kristovo, ten
nejprve při zahubě ovcí netrpí lkcdy na penězích. ale na své
vlastní duši. Potom mů půtku mnohem větší a nebupečnějlí.
Nebot boj jeho není proti vlkům, aniž se ma'.bití loupetníkův
aniž starati se, aby mor odstada svého zapudil, ale proti komu
ma bojovati? e kým zapasiti? Sly! sv. Pavla, an dí: „Není bo
jovddmhpmtikrvial'h,aleprotíhížautw, predmetem
proti panovníkůmroštu tohoto. proti duchovnímsledem :: M“
(Ef. 6. 12. sr. 2, 2.). Vidíš-li pak_tu hrozne množství nepřítel
a dive zástupy. necděné v železo, ale taková, kterým! přiro
zená sila dosíačí. Chceš-li pak i druhý tábor opatřiti. drzý

a krutý, toto stůdo obléhající? ! ten : tež hlídky spatřil. Ten
totiz, který nám onen zjevil i tyto nepřátele nám okazuje takto
rka: .Wtjmshlkouélěh, jež icon: enílsbo. cizoložnictvo,
nečistota,mmm; modulu.-Íbn,bavičem, neplátddnqsvárovč. ns
návinů,lměvooé.vády,m1rháel, mluvy, nadýmání,ráz-nieco
jiných více“(GaLb. 19—21.-—u. Kor. 12, lO.),anil pakje decky
vyčetl, ale dle těchto ponechavů poznati ostatní.

U pastýře bezmzumnýoh zvířat stůvů se, že ti. kteříohtěji
zahubiti etado, vidouoepastýře an utíků, odůtoku nail ust-non
a spokojí se s polapením stáda; ale tuto (u pastýře duchovního)
byť nepřátelé uohvátili celé stádo, mi takto neudávají, ale tím
více a drzeji, ani! pak se npokojí prve, nežli by buď jej ea
mého porazili anebo nami byli přemožení. K tomu pak viemu
Jsou neduhy zvířat patrny, buď si hlad, buď ei mor, buď rána
nebo jakákoliv jina bolest, a to nemělo napomůhňkodstrančni
toho zla. Jest pak i ještě něco jiného, co k bnkůmn vyléčení
takove nemoci přispívá. A co jed to? 8 úplnou volnosti do—
nucuií pastýři ovce své podrobiti se léčeni, kdy! dobrovolně
strpěti ho nechtějí. Nebot mohou je snadno svhati, mi.-li ee
něco piliti nebohuti, idlouliý čas je domadržeti, kdežto pro
spěje, pokrmem střidati, od vody je ndrieti a všeho jineho
svobodně používati, co by se jim kuzdravenl oněch anomocno
býti zdalo.

3, ŽeůtáůnlšelnjoeWoaMnuwMaw.
Ale co se nemoci lidských týče, ty nejprve nelze člověku

tak snadno poznali, neboť- „žádný není, najat 17členů“ — kč
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M Ma, Hai into—Ja“ (LKM—.S,ll.). Jak by tedy človčk'
byl e to, aby nějakého léku ulil proti nemoci, jíl povnbu by
ani nemel, be mnohdy uni nepamatoval, zdali kdo prtvě ne
mocen jeet? Potom i kdy! se nemoc objeví, tehda mu i větší
nesnhi působí. Nebot nelze duchovnímu pastýři :! takovou
libovolnostl všecky lidi lóčiti. s jakou to činí pustý! ve svém
stádu. Ovšem jest i onomu vůntí e otravy odjímeti, i půliti :
protínnti; ele léčení ee podrobiti nedlelí v moci toho. který
léků podůvů, ale toho, který nemocen jest. A toto věd: onen
elevný fepoifol ku Korintnnům pravil: „NepaliWc ní ve“
oiran, dojmu mamka“ MB radovi“ (ll. Kor. ], 23). A.Jkle
stenům |:le nedovoluje se poklesky bfešicíoh nisilně ne
pnvovsti. Světlu soudoovó ovšem proti zlopůlníkům, kteří mi
konům propedli, velikou mocíjednají, donuoujíoeje i protiij
vůlinstůti oddřívějiihošivotn; ele tuto,vespr£vl duchovní
totil., nesmí he, kdo poklesl, nnprevoveti nňeilim, ele přesvěd
čením. Nám totil nepovoluje nikon tekove libovůle, abychom
přestupkůmneeilněbrůnili,enitpek. byteeipovolile, emil:
bychom takové moai poulih', pončvedš Bůh neodměhqjo lid.
kteří ee : donucení, ale ty, kteří se z přesvědčení od niebo
udržují') Proto! velmi potřebí jest velike opatrnosti, eby du
ševně nemocní : přesvědčení . rádi ee podrobili lékům du
chovních lekeřů svých, be nejenom to, ale jim na. to léčení

')Vylouěenlndrkveuemehloplsobítí vyloučneůmnprvníchvůů
drbe níuduýehzlýchIhledkůptolívot ohčuekýJečlevB-ídnunpe
videlo-Mám obvadůnůylí—li nltitnímievukykním
wmmwbuáMynmuiMHwa Aluma-tina.
suntinpočelpodpomai církevmanu-kým. VyhosdlunleAl-íe
iputehjeko,roaklníqlqjóopmmhrmeímruvhkdobyjeu
jili.Aleu-nlotojeitědlonho, ndIíhískupovů není svltekouneovlivní
počelíkupetlebenlhdI-ů,skereeidovůkusv..lm W„iektoho
vlivotůjekoo Thedlevín spojencůNikhil-hne; ".Jenddyundll
dlexlkoneliakymngeuckqmímanlíhunLWLdel
njdúblůmwduvuhmdkwypmdhdřhuůhm
"bojích hljiLí na ent! obnovil usvědčeaó bledule. Na ni,—důprvní
lvl-íkhdkntehommm: kneílůdslí lpučlid bískupovónudu-e
Ilheduxdyipfovíndnlní“&qu (seo) Prhdhuíetysdlkve
vyloučil,"donutilo to prudkt horlivostí oněch dvou hbkupů; ples neponí
nhísv.Iertínekluhvemínostíneutm, elieneeeedddekýdosull.
Ndbyňknrdodmssnieedpemlllevhobeaóepevdeuíevyobeo—
Mnekkndoddouobůneneníloa'dnýnulkupům.
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i vděčni byli. Nebo! ieetlile tu některý, jen! upoután byl,
uprohne, co! jest mu evoboduo. tím si své zlo nhorěil; navrhne-li
elovn nepomlnejlolho,one mu oo nů! do livěho nnhnjlf) u.
eetlil ei povrlenim svým růnu druhou . : přilelitoeti léčeni
rodi ee přlěine nemoci tělěl; nebot. nikdo není eto, eby někoho
nleilně e proti vůli jeho vyléčil.

4. Že „náma 3M; mnoho má 30 sobot—lišceměupcčí.

Co si tu má člověk počlti? Jedna-li choulostivěji : tim,
u něho! velikého tnntl potřebí, : neučiníš—lihlubokou tiun,
kteri by mu prospěla. : části toliko jsi hllzu jeho odstranil,
: čistí pel: nenechal; pakli bezohledně potřebně protnutí mu
mdllf') stává ee hoto, le nemocný nůnmnými bolestmi
iny-li pozbývů . věeoko vesměs nnhodiv, i masti i obvazy.
ethmhlev ee v zůhubu vrhne, kdy! byl jho uvrhnul : pout.
zruěil. ! mohl bych o mnohých vyprevovnti, jak v nejhorší
zlo vybočili. protože & hodnčmu trestu a evů provinění od
souzeni byli. Neboť neumi ee prostě dle poměru pohleekův
i katy uklidní, ale i chybujlcioh povahy leti-ití elnii, aby:
chtě rontdeh zalití. neučinila jej větším . onde ee hleelěho
pozvednutí, neuvrhl jej v půd hlublí. Neboť duše elebě :
rumu-ilo & více uidheře světelně odd-ně, mohou-li ei ieětě
nad to ne meěeuěm rodu . panství něoo uklidní, ty lze
jenom lponeuihla a pomalu od pohleehůjich odvrůtiti . nk

') Titových do litého nahujleleh elovpatlal dll nňmojlněudnu
dpočlnildnlepndýhev.A-brel,bhhupmllnůý,proddulineodod
oledyltenlobylpronpovaolnulfooomweutpovnldmanIepo
tudolDAupFUdndochdnquhočltlchtěl,malemu-nu
muni-pm: .zvulm Neodnlujeepolpkhuěuhuuoedtlločlnu
dnhbul Mnbuveabqhureuuelovorlněeuebeevue,hfrodee
nehty dušebojí njl te adr-vípředám-u dep:-MU A kdy! ee Theo
doeiuuůnl,iehthuvidbylldnlehlhenivnlednlhm.hhlu.Manleathehen.nhleduilpounh-J

")Oohloljlndeev.oteeobuněolěětulnnpnvl,romn£jeene
rollu-Chile!úniky,Měle hliníku-li vdeiuý-lnjuýn uhluinly.MMVMW—hwvwvudmdnyůmd—
mamma. Malusu! mul-heheoheovůnnečboliv
uWeWpMuhufhe-Munmhuwbmmmhyuwmmwmmm
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io, ne-li zůplna, aspoň : částí odvrůtítí od nepravostí, v nich!
pohříieni jsou; kdo by pel: přímo na ně kůnní udeřil, ten by
je připravil o nepravení i sebe menlí. Duěe zajisté, které nůhle
a násilně o stud přilia. klesne v neoitelnost a pak ani jemných
slov nedbl, ani hroz'oemi se nepohne, ani! k dobrodíuím ohled
mů., nýbrl bývó horší onoho města, o něm! prorok Hravě
praví: „Čelo im„ mm„ ,u tobě; mm: ,'..-se diol—ala».
dem“ (Jer. 8, B.). Tudíž jest pastýři duchovnímu potřebí ve
liké opatrnosti a tísíoerých očí, aby se věeoh stran pozoroval
povahu haldě dule. Nebo jako jsou mnozí, ježto hrdopýohou
co vynůiejioe v zoufalství nad svým spasením klesůvejí, poně
vadl nejsou s to, aby hol-kého lěku snesli; tak jsou i jiní,
kuří odeprouoe poměrně svých hříchů pokání ve zmalůtnělost
upednou a dále mnohem horlimi bývají. větěíoh nepravosti se
dcpoultějíoe. Nesmí tedy sprdvoe duchovní ničeho! bez ohledu
opomínouti, nýbrl má. všecko zevrubna vyěetřití a co se
v každém případu od něho židů, srovnávali, aby peče jeho
nebyla muni.

Ale netoliko v této věci, nýbrž i co se odloučených od
církve oudův e jioh opětného získání týče, každý patřiti může,
jak velike nesnáze pastýř duchovní mívL') Neboť obyčejného
ovcí pastýře nhleduje celé stádo, kamkoliv je vede; a byt i
některá ovoe od přímé stezky se uchýlila a dobré pastvy za
neohejío na vyprahlýnh a. stinných stráních se půda, dostačí
mu silněji uvolati, aby odloučenou zpět obrátil a k stádu
shromUdiL Ale když člověk od pravě víry zbloudí, tu mi
duchovní pastýř velikou prácí spojenou s vytrvalostí a u-pělí—
vostí. Neboť tu nelze zbloudilěho přes moo přitkhnouti, ani
strachem donutiti, nýbrě přesvědčením má. jej Opět ]: pravdě

')Oudyoddrkveodloučaýml minutes na uyulíkasíleaudavi.
jak tukojesttakuvě zpět obritítí a : církví amíliti. Ajhtojagěaprvo
drkevbylahkadl-om vel-í pus-ia vpfíjímtuíjídn ve společenstvívelmi
opatrua Tak sv. Cyprian velmi proti nim horu a poklldl provínu jich větu
uslllklsdýchMale tudížtyto snadnějido Církveopětpfíiatl u...—m
dny (Vla av. Cypr., o jednotě církve. XIX. Blahověi. r. 1070. .. us.). Tak
bylo věřícímunum boboalulbu kacíři navitěvovati; těmto pak dovoleno
tolikodo wu: (mi-a cenchria-osum) bohoslulbě katolíků obecná.
Nikdo nesměl býti ani za jan vjedou, dokavadeněkterý členíaho mdluy
www.PoLtníproodpadlíkykdrkvíaemmqjíd bylorosdílně
dle rozličných dob a míst. Sněm Ivt-aký (sua) určuje dobu to let; sněm
Mmudrlmký (868) dovoluje přilnou! Arlauee ve společnost drkve. kdy!
bylíNicaqiskěmnm m7 podoplall.
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přívěsů, od nil byl prve odpedl. Tu jest tedy duchu neoheb
něho pou-obi, jen! by ani neochůbl, eni nezoufel ne speseuí
pobloudilod, nýbrl etue myelil si i mluvil: „Abyjim pak Beil
do! ducha polda! h pozadal pravdy, aby vyvázli :otid'o ďáblem.“
(H. Tim. 2. tb. %.P) Proto! i Pin k učenikům ovým mluvě
di: .Kdo ied Melnik“ věrnýmo opar-nim?“ (Met.. 24, €).)
Neboť kdo eům eebe cvičí, na svém prospěchu přestěvů; ale
pnoepěob spi-tvy pastýřské nn veškeren lid přechází. 1 kde
bohatství ronděvt potřebným nebo jinakkoli bezpráví trpí
cích ee ujímě, poměhě poněkud ovým bližním, ele tn pomoc
tim poměrem jest meněi, jaký rozdil jest mezi tělem a duši.
Průvem tedy Pin ze mmenl linky k němupole péči pe
etýhkon o ovce jeho.

Badlpnkeetůže:ColpektynemilujeěK1-ietn?
Ju odpovide ike: Miluji ověem e milovnti ho nikdy

neplatnou; ale toho se bojím, abych nerozhněvulna sebeprávě
toho, jeho! milqii.

Basil pak opět di: Kterě pohádka mnie býti úhndnějěi?
Jestliže Kristu. přikazuje tomu, který ho miluje, eby půel
ovce jeho, jek cy medle pravil, le prěvě proto jich nepueě,
poněvedš miluje! toho, který tek přikazuje?

.hpekodpovidi: Můřeěnení šůdnůpohidkn, ulejest.
velmi jana . proetL Kdybych totiž, schopen jen úřed ten
peetýhkýmhti,jn.k tohoMitac jehoeepřecestranil
e. utíkal, puk bys měl ovšem mou řeč v pochybnost briti;
kdyš puk mne k nemá elužby Lukověmi duěevni nesuteě
nost neschopným činí, jak v mé řeči něoo náhodného vyhle
divil? Neboť ee bojim, abych etidce Kristovo phjma zdrnvě
: eilně, potom svou neopntruoetí v nihubu je nepohřilil . tim
proti sobě nevzbudil hněv Boha svěho, on je tak miloval, že
eebe samého a cenu vydal na epeeeni jeho.

Bail na to di: To lei-tem pravu; nebot kdybyetomyslil
Opravdu, puk bych nevěděl, jek bye jinak mohl lěpe dohoní,

')Jlklelhvěsv.otecptedhdiůnseckonl.podoúujsnemcku
vahu-jeho nvm :. pu: minn aula-e poučedehůnvěepe—
Neudílýnlebecvhljesthutním-od tu inedlltbesaně. u hm!
temene “6,th dojel-něpříkladymlnevllvetecbevětcu.Kdy!
Albi.-lu hhh" nemohliee nul mečem vyhubit! nul přesvědčivýmlehl
me,-aminů oděMpyev.Domlnik—rdfenee-.— TnklnoWWufmmmm-pmmsdrkvlnum
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že jí se právem moutlm, nešli těmito tvými slovy, kterými
jei zůrmutek můj utiliti hodlal. Jů nejistě i prve věděl, m
mne podekočil e mdil, nyni, pak když ty tak se snem otiš
noeti moje odstraniti, tím více to pozuavům &zřejměvidím.,v jakě
neumite jsi mne uvrhl. Nebot jestliže tys ee takového úrodu
odstranil, pouěvudl isi eezuaval, že dole tvá nedostali! něsti
břímě tě služby, pak jsi měl tého! uchoveti nejprve mne,
bych byl i nebo větší “dost po něm jevil, tim pak vice, kdy!
jsem v tě věci svou vůli v ruce tvě byl uložil; ale tys nyní,
k eobě toliko bledě, na mne nic nedbal. A bye mne byl jenom
zaucdbal; i s tim bych se byl mila-čd spokojil; ale tys to tak
uutrojil, abych se těm. kteří mue uchvátiti chtěli, do rukou
dostal. Ani! pakntu výmluvu seutóciamlě, letěminěul
lidu sklamalo a tě k tomu přimělo, aby: se do mne nějakých
velikých a elavných vlastnosti domýllel. Jů totiž ani do počtu
mužů velikých a slavných uenůležlm, a bych i k nim počltůn
byl, nic neměla dbůti žádného mluěul lidu, ale jedině pravdy.
Neboť kdybych ti nikdy nebyl dal íůduě příležitosti mue
eemeti, mohla by se ti ovšem slušnou zsti ta výmluva, že.
dle pověsti lidu svůj úsudek řídil; pakli není ani jednoho,
aut by mne tak veskrze znal jako ty, ba i lěpe v dali mou
uhhlědl, nelli nami rodiče a vychovatelé moji, kta'oul řeči
bude! moci přesvědčiti posluchače Ivě, les mre v takové ne—
bezpečí ueuvrhl echvaluě? Ale toho nyní pomiňme, nechci za
jisté po to tě odsuzoveti; ele pověz,jak se blobuikům svým
obhůjlme?

Ju na to odpovidů: Na to já se nijak neopustila, doka
vede 'se neoepmvedlnlm tobě : toho, co mně zaviuu poledůě,
bys mi tisíckrát obranu moji v těch věcech odpouštěl. Ty
tedy pnviě, le by nevědomost mi zinkela odpultěni a lebych
byl prost věi viny, kdybych byl tvých vlastnosti nic nemaje,
tebe v uynějll tvůj stav uvedl; ale poněvadž jsem tě, uejea
neznám s tebou, uýbri vlech tvých vlastnosti dobřejsa vědom,
přece zrodil, proto prý se mi věecku sluěuů výmluva a epra
vedlivů obranu odjimú. Jů pak průvě cpak trám, nebot věc
te “dě důkladně nkoulky. Kdo totil někohodůstojnosti kuěiskě
n'a hodna nenutí a k ní přívěsti chce, nesmi ee spokojíti toliko
. pověsti lidu o něm, nýbrž mi mino tu i svůj úsudek v po
radu niti & předevělm zkoumati vlastnoeti onoho. Sv. Pavel
totil pravi: „Mini!pdc niti vynčdčai dobré i od těch,kteříim:
!me“ (I. Tim. 3, 7.); ale tím neodetraůuie zevrubnou a dů
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klsdnou zkoušku, oni! psi: ono předpoklůdůjsko nejake nvlůltni
evědeotvi k jeho unini. Nebel kdy! byl před tim mnobo
o a věci rozmlonvnl, přidal konečně i toto, okaije, Ie oe
nemů přestůvnti nn úsudku jebo mmebo při takových volbách,
nýbrž le se to epolu . jinými vykonnti mai. Stivi ee totiž
často, že pověst lidu klame; když pak ji přimo akonllm pie
deide, neni ee potom niudnóbo nebapeči obtveti. Protož
i vyčts mnohé jiné věci, po niob teprve i vysvědčeni lidu
klade. Nedltotilprovtě: „Mámpakmůivywédčaldobrě“e
phpojnie k tomu: „i od těch,kleřljen mě.) oby obával,“
před pověsti lidu přodobheti mů důkladná zkoušku volence.
Kdy! jeem tedy, jel: atm přiznávůl. tvé vlastnosti lepe znal
nei1i_vlsetni rodiče tvoji, proto by tě! spravedlivě bylo, abys
mno vil viny oprostil.

Basil pak na to di: iroto právě bys ee neubránil, kdyby
tě někdo obhlovoti chtěl. Ci se nepamatuje! sč jsi to byl ode
mne ssmóbo dýchal e u mého jednáni čeeto znamensl, jek
velmi neetstněbo duobe jsem já.? Ci jsi mne nenabirůvsl ns

') Těmi .lhřl im nf mini svuj otec světský lid oproti duchovním
vůbec."ilia psh biskupům. Jieto jest. to dle příkladuov. upoitolů, hodí
dsli volloe ev. lstčje do svého sboru, bylo ss prvnich vůl cirkve prken
biskupů voliti jine biskupy, kde jich potřebí bylo. Nei dle slovu ev. sp.
Puls, jet tu sv. olee zum uvidí, s dle dějindrkevnlcbi lid mivsl
veliký vliv při tskovýeb volbu-b, moje vydoti svědectví o mnvicb toho, který
zvolen mu měl byti vehpsnýiem. Bv. Cyprhn divů v jednom tvém listu
ipsum-tým biskupům njn-Lvu,jsi oe volbs biskups dni ml. :. ee toci! bis
kupevůtěhujiny nejdouv tommietč, robia-ů sevolitimi, sie-ctu
“jo u [liumnoeli lidu, hil-ý mravy jtdocbo isldébo nL IL co to poh
ua v eoublnsu (sum;io) visela hadí dle úsudku Undiclo)biskupa. Sněm
Nicsqislý určuje, sby sspol lh“ blslupovůtoho ohonu (Fmi-ds) pami
byli, drusl pak písemně "Ai ooulnln urobili. Znsmenlu směnu vo volbsdi
blshsttslsoeveLeoeletínsVýcbou. WM obalsllbistupypo.!
l'iuuů & tobě do svó metropole s volivle Ido potřebné biskupy pooilnil je
doobd venkovských.Totti M\mčuiu, jsi Bulls Jamalloytiv
Antiochii biskupy zvolal . vysilani. z. vlsk timto volebnímspa-om
mnohé spory povstaly, Idy! obec poslsnčbo binkupn přijeli neólčlo, susdno
ine se domyollti.— No lesdč snvlsdl jiný spůsob. Tu metropoli“ pomohli
volbu biskup bustu toho kterého uprlsdnčnelmdolce biskupského. vy
minnisipotvrdltlvoleuee.Tuviskkudrlmipoudkubrslins volblcha.
manstvíit:-ilove. hel-ink ol posdčjii činnývliv uvdbybhluptd
touch! ! libé pivo &libovolnou jich dosazoval osvojovslf



78

pol—id: malomyaluoati. kdyš jeem i při eebe menuob daro
eteob lmalůtnčl, rady ei nevede?

Jam. Pamatuji ae, le jeem takovi alova od tebe Mo
dýchal, tobo nezapin'nm;jeetlile pakjeem tě nebil-al, lei-tem ee
to stalo, nio Opravdu. Ale o to ne nyní nebudua tebou Editi..
A prodm., aby: i ty mi podobnou let:-nod prohl-ll, kdyl
ti na terč : tvých ctnosti připomenu. Neboť odvůlil-li se mi
00th odporovati,neulethtč, aleokiliti, levioenpo
hory nolli' dle pravdy tak mluvit. a to ničím jiným než vla-t
uimi alovy, ba činy tvými oo ovčáky provedu pravdu toho,
co pravím.

5. 30 30“ . (dolu, lm “dotu 361Wvymizení nímu ec
W“—

Nejpfve tedy co tě zeptám: ViU-li, jal: veliků jest moc
lásky? Klímu zajisté pomine všecky divy, jel milí budououě
apoštolů vyhnutí, řekl: „Z tohopmq? lidé, ie udelala“ucit“
jde, budek &' ae mamuti tupou“ (Jan 13, 35). A ov. Pavel
jmenuje láoh plnoatl zakona a že kde Mobynení, milosti nio
nepmepěii (Ělm 13. m.). Tuto výbornou otacet, um snů
učeniků minových, tuto nade vleoky milonů vadami
vlastnost, viděl jsem ji v tvé duši vštipenou a Vydhajiel bo
hatého ovoce hojnost.

BodLŽejůotutoctnoávelikoulnalnoeťmdmaanoi
větší píli oe přičiňuji & plnění toho příkazu Pinč, edm oe
piimivům: !epnkjeemktanuanil_polanedoopěl,e£mmi
doovčddil, budeHi cbtiti, poneobaje cbvalořeči, pravdě před
noot dui.

Ja. Rule tedy & důvodům přejdu ačimjeem ti pohrozil
nyni provedu a dokuu, že ty vioe pokory uetli pravdy ei
bledil. Povimpaltvčo,kter£eeud£lonoůvno,abyaenibdo
nedomnlval.le bych lid, uvůdčjeamo nddloeti, pravdu .
atíral délkou času, kdelto phvdnaninedovolqjo, abychom
hmmmwknbootinččimluvimqooeipřmčili.

G.813%?anu-zm, chcelia “W %.

Nebo! kdy! nedivno jeden nil přítel utrbačnč : pycbu a
nhíli udůu byleiilmuolivot ilo, tebdšljai aetyabm
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v největší nebezpečí pustil, aniž by tě kdo bylk tomu vyml.
ení ten, o něj! se jednalo. ze zadní tvé byl prosil. Ten byl
tvůj čin. Ale přeovědčim tb 1 z tvých slov, připomene ti, co
jsi tehdáž řekl, kdy! někteří llechetnoet tvoji neuznůvdi, jiní
pak ji chválili : velebili; tehdá! jei previl k těm, kteří ten
čin tvůj kůreli: „Co! jsem měl učiniti? neumim jinnk milovsti,
nešli tak, si bych i duši svou ne to vydel, kdy! o to jde,
ebych některého přítele :: nebezpečí vysvobodiL' Tak jsi ji
nými sice slovy, ele tým! smyslem vyslovil, co Kristus k učen—
nikům svým pravil, určuje jim meze linky. lk.: „ma (deky
nikdo nemá, leč kdoby &'deň zvou položil za přátele zví“ (Jen lb,
na.). Neni-li tedy možné větši lásky nalézti, ty jsi zajisté k do—
konalosti jeji dospěl, slovem i skutkem vynikl jsi na vrchol
jeji. Proto jsem tě zradil, proto jsem tu svou lest nomovel.
Nuke zdnli pak jsem tě přesvědčil, že jsem tě v toto závo
diště neuvedl uni ze zlomyslnth ení ze zle vůle, abych tč
totiž v nebezpečí uvrhl, nýbrž z přesvědčeni, že ti tek lm
prospěchu bude?

Bazi). Zdali puk myslíš. že k nepraveni bliluich mocnost
lásky dostači?

Jm. Ovšemt že z větu části může ktomu dostečiti láske..
Libi—lise vlak, abych těž důkazy moudroeti tve uvedl. ivtoto
ee pustim e ukážu ti, že moudrosti neméně nežli láskou
vynikůl. —

Bail psknetooelý urdělýezepůlenýdi: Cosemne
týče, toho ponechejme nyni, nebot o tom jsem od tebe hned
z počátku ani slovu neudal; mazel-li psk něco důvodneho
k ospravedlnění memu proti niřkům jiných lidi říci, to
ted bych elyšel. Pročež ponech toho zipem ee stlnem') :
roi čím se uhájime proti světským lidem, i proti těm, kteří
nástnkpoctHLitěm,kteHeepx-odomněléureienimrzi.

'(. Žoacnmaúwmťumjwluniwdw,abyuzudhhWekmťdsm
Jan. I sem k tomu jíl spěchňm.Neboťkdyžjsemseproti

') Obyčqlielkoly lermllskč,kdyl nčlovttupý-inhtqjlmlibneMhyvmmvuukhkbykpkvůnmnbojimmm
soupeřůmvyvhtinlll. — ZssiydčseBuilnedchnlnýmlkaledyescbč
uvedenýmipouhzuievathyse,jebopnechv,proleulnnidmůL
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tobě oeprevedlnil, enndno mohu tuto ěůetku evě obnny ne.-tou
piti. 00 .i tedy na na. etělqii? co nám vytýlmil? _- Že prý
jeme jimi pohrdli n je velmi uruili, nepřijmouce důetojnoeti,
kterou! nie poctlti chtěli. Jů puk přede vlim trvlm toto, le
nic neeluěi dbdti uruky, někomu : lidi učiněné, kdyl bychom
poctou jim prokázanou měli uruiti Boha. Be řekl bych, le
ani oněm, kteří nim to u 116 mejl, jejich nad tim mnutoet
nenlbeznebezpečl,e.le!eeetimivelmilkodi. Nebottullm,
le kdo ee Bohu věnovali . k němu jedinému hledi, tek :boluě
epořůddni býti maji, aby nic takového u urůlku eobě nopo
mddi, . byt tieickrůte takto zneuctění byli. z. puk mně nic
toho a tomu podobneho ani ne myli nepřillo, vidno buď
s toho, co nyni řeknu. Neboť kdybych byl, jak eemi dle tvých
elov shunt: vytýká., : hrdě ctiudoeti k svému ůmyelu byl
přišel, puk bych mojim lalobcům elm přievěděiti munil. . byl
bych opravdu největším nevděěnikem, poněvudž bych byl muii
veleelnvnými : nad to i svými velikými dobrodinoi hnuebně
povrhl. Jutliže totiž treatu jest hodno učiniti bezprůvi těm,
kteří nizidněho bezprtvi neučinili nim, jekou ěeet budeme
povinni proktuti těm. kteří nh samovolně pootiti hodlali ?
To nejistě nikdo ee neodvui říci, že by oni mužové u nějnkě
buď malé buď veliké dobrodiní ode mě obdrieně, mě co
byli chtěli nn nájem odměniti. Jakého pú" by to tedy trestu
neluhovulo, odměniti ee naopak? Kdy! mi tedy nic hkovdho
ani ne. myel nepřišlo, nýbrž kdy! jeem jl tomu tělkůmu bh
meni : jiného úmyslu se vyhnul; proě medle oni, nechtějioe
mě jednáni chviliti, aspoň mi odpuštění neděvejl, ale epiie
mne obviňují. e a toho, že jsem duěe svě uletď'iti hleděl? Jů
njietě tek delek jeem toho, abych mali oněmi pohrdal, d
bychepíěeiřicieměl, lejeemjimevýmodephnimčeoťpro—
kincl. Nic se nediv, že ee mů clon plutimyelnš byti ndnji,
buyčlm i tato vysvětlila.

LžeaonooýntmhmooačoMMMM.
Kdybych byl lkutcčně biekupem ee ltd, byli by nejistě

ne—livěickni, alespon kteří rádi ale mluvi. low-_měli vytýkoti
imněitún, kteHbyuimnebyliavdilenko: leonikbo—
hetetvi hledi, le elnvný rod velebí. ie mne se mě liohotyktě
důstojnoeti povznesli; zdali by pak někdo se i to domníval,
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to to se úplatky učinili, nemohu Hei. A řeklo by se: „Kristus
Piu povolal k té důstojnosti rybůře, stanaře, publikůny; ale
tito pry nmítejí mule, jilto se prací rukou svych živí, volí
pak si a velebí toho, který se světskými řečmi obíral a v aa
hůlce livot trávil. Proč pak ]: slulbě církevní přehlédli muže,
kteří byli tislocrě nesnhe v potu tváři svě přestúli, a místo
těch : nenadůní k tak vysoké důstojnosti potahují toho, který
: oněch nesnůzí nic neokusil, nýbrl svě cele mládí v marném
světském řečnictvi strůvil'P' To a toho mnohem více mluvilo
by se, kdybych byl onu důstojnost přijal. Ale nyni to nelze;
vleoken důvod k pomluvům jest jim přou-žen; nemohou ani
mně liohoty, ani! oněm úplatky vytýkati, leč by někteřípřímo
bllmiti chtěli. Neboťjak by ten, který by k dosažení nějaké
důstojnosti lichot a úplatků použil, majejlshorojii dosáhnouti,
ji druhym ponechal? Tot by bylo, jako kdyby někdo mnohé
price vynaložil na statek svůj, aby pole jeho vlnily se obilím
a lisy přetykaly vínem, ale po tisicerych potnych nesnázích s
vynaložení velikých pena, průvě kdy! by měl lati a sbirati,
jiným vlecken užitek ponechal by. Vidíš tedy, byt takove
řeči daleko se pravdy minuly, byly by přeceprotivníkům zaminu
poskytly k pomluvám oněch, jako by se volba mů nebyla dle
pravě rozvahy stala. Ale nyní nesmějí ani hlesnouti ani! na
prosto ústa otethi.

'Ib a tomu podobného vice by se bylo při mém nastou—
pení toho ůhdu mluvilo. Kdy! pal: bych se byl tě služby
ujal, nebyl bych ani dostačil obhájiti se hlobnikům každoden
ním, bych byl všecko bezvadně konal, at nedlm, le bych byl
v mnohém pochybiti musil, dílem pro svou nevědomosf, dílem
pro svou mladost. Nyní jsem je i této viny sproetil, ale tehda
bych byl tisícerě ůkory na ně uvalil. Kdo! pak by nebyl
tehdáž řekl: Nerozumným chlapcům se svěřily záležitosti tak
velebně — velike; stádo Boží jest zhubeno; obec křesťanská
vydana jest v hříčku a posměch. Ale nyní „vidim eeprom!
za..—pe.zaa svá“ (Žalm 106. 42). Kdyby však o tobě .. takové
věci říci odvážili, brzo je skutky svymi přesvědčil, lese nemů
posuzovati rozum dle věku, ani zkoušeli stařec dle ěedin,
tudii že nelze naprodo mladíka odlučovati od toho úřadu.,
nýbrl jenom novůěka u vířa') Ale mezi oběma veliký jest
rozdíl. '

')TakptavldleL'l'lnl,6. 'l'ímeemlnllísapnoeírkvehlsvněd,
MlMlčehupů—ů,palmu.“ Mmupmpokhhibylilnlšaaa-M 6



Kniha třetí.

Co se tedy týče hrubeho utažení těch, kteří mne poctíti
chtěli a mého ospravedlnění, že jsem je nijak zahanbiti ne—
chtěl, uhnase tě pocty, dostačiloby,oo jsem posud řekl; že pak
jsem to neučinil ani se žádné pýchy a nadutosti, také to ti
nyní., seě budu, vysvětliti hodlam. Neboť kdyby se mi na vůli
nechávalo voliti si buď vojenskě vůdcovství nebo kralovstvi a
ja se téhož úmyslu držel a i tím i tím pohrdl, smělbyeeověem
někdo takoveho cosi do mne domýšleti, ba : pýchy by mne
nikdo nevinil, ale : bláznovství vinili by mne věickni. Když
pak se jedná o kněžství, které! nad krůlovství tak vzneěeně
jest, jako duěe nad tělo, zdali pak se tu smí kdo osměliti, aby
mne :: hrdopýchy vinil?

1,Žoti,Mci34noopoBuhn-$obal-l,'Walvio
pádu, W coins“ “fw-.nl, nami pouzitioci “Shagi-Ci.

J nkt poletiloet obviňovati : pomatenosti mysli ty, kteří
málem pohrdli, a těm, kteří tak učinili s věcmi daleko vzneše—
nějěími, nikoliv pomatenoet ale brdopýclm za vinu klůsti.
Bylot by napodobně, jako kdyby někdočlověka.kterýby,stůdem
ekotu pobrdaje, skotůkem býti nechtěl, nevinil a hrdosti ale :
třeětivosti; týž pak o jiném. který by nepřijal království nad
veškerou zemi a vůdcovství nade věcmi vsudy vojsky, neřekl
by, že jest blizen, ale hrdopýěek. Ale není tak, není;..nil pak
mne obviňují, kdo tak mluví, nýbrž spíše sami sebe. 'Nebot
jenom pomysliti, že by mohl pouhý člověk onou důstojnosti
pohrdnouti, jest důkazem, jaký pojem o slávě toho ůřudu mají;
nebot kdyby se nedomnívali, že jest toliko věcí obyčejnou, na
ni! neznal mnoho, ani by jim nenapadlo takoveho cosi sobě
jenom pomyeliti. Proč pak mnedle nikdo se neodviiil o anděl
skě důstojnosti takového cosi souditi anebo říci, že by totiž
některé duše lidské bylo, která by nechtěla vsneěeněbo onoho
řádu dosáhnouti? Velikýcb totiž vlastností domýěllme se o
mocnostech oněch, coš něm brani domnívati se, io by který
člověk mohl si cosi větěiho nad onu důstojnost pomyeliti; A

mělipllldltosducupevncuvlruaklesunskě anno-věděla. “podnes
sedrhvtěslsedy drn, novoobrteeneejensdllpendkulma-včem!DHM
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tek by právem výtky lílenoeti zasluhovali spíše moji vinitelě
nešli jů. Nebyli by totiž nikdy takové věci domýlleli se do
jiných, kdyby semi dříve nebyli pokládali důltojnoet tu jako
se nic.

:. Že 3615co muaam . ctičáaooti.

Praví-li pak. že ji po cti bele tekjednal, pntrnotjesnmi
si odporují &proti sobě broji; nebot nevim uni jeko lepliřeči
by uvésti mohli, kdyby mne chtěli právě proti nil-kům cti
iidowti obhájiti. Nebot byla-li by kdy ctižádost v mé srdce
vstoupila, byl bych důstojnost tu přijmouti musil, a nikoliv se
jí vyhýheti. Proč? Protože by se mi přijetím velike slevy bylo
dostalo. Nebot kdybych byl za tak mlndistvého věkun nedávno
světských péčí se vndůliv tek slavného mínění 11vBeoh došel,
že by mi byli přednost deli před muži, iišto celý sviti věk
byli v duchovním !ivotč strávili, : mne před nimi většinou
hlasů si zvolili; to by bylo nejisté kazdeho přimělo, do mne
se podivuhodných n velikých věcí domýšleti & bylo by mne
učinilo malem veleelnvným : znamenitým. Nyní pak větší
církve část. vyjme múlokterých, eni dle imónn mne neznnjí,
tak to nikoli viem nýbrž jen některým bude známo, že jsem
co tě důstojnosti vyhnul, e. tuším že mi ti nebudou viickni
věděti. co se vlastně stole. Pravdě pak na podon že i a těch
mnozi budou myeliti, že jsem neproetč ení zvolen nebyl, nebo
po neschopen po vole byl navržen, ale nikoli žejsem cohvdnč
utekl.

3. 391,51, byl 3015 po 9160! bušit, (n)! ln, „mošt ten (ded
půjmouti.

BasiL Ale kdo pravdu vědí, diviti se tomu budou.
.bn. Těmi ne mysli mě! ty, kteří, jak jsi řekl, ctiudoet

e pýchn mi vytýkqií. Odkud tedy lze chvály očekáveti? Snad
od eprostóho lidu? Ale ten nic jistého neví. — Od některých?
Ale i od těch se mi prevě opak toho dostalo; vždyt jei tyeům
nyní pro nic jineho sem nepřišel, leč nbys zvěděl, jak bychom
se proti těmto oeprevedlniti měli. A proč bych měl o tomřeči
lil-ití? Kdyby i všichni pravdu věděli, uni teth by mne
neuměli : pýchy . ctiiidoeti obviňovati. Poehcvěj maličko &

6'
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pozna! to jasně, a k tomu i to, že v nemalé nebezpečenstvl upad
nou netoliko ti, kteří by na takového cosi trvati drze odva.
žili (bylo-li by totiž některého takovéh) člověka, čemu! bych
ji ani nevěřil), ale i ti, kteří by se do jiných toho domýileli.

LŽGMMWWŘMG„%řý—abomčmúohněm.

Knělstvi vykonava se sice na zemi, ale jest řadu uebe
ského, a to vším průvan. Neboť žádný ani člověk ani anděl,
ani archanděl, ani která stvořeni mocnost,' ale sám Utěšitel
službu tuto zřídil a přiměl bytosti v těle jeětě trvající, aby
úřad ten andělský zastávaly. Pročež ml býti kněz tak číst,
jako by na nebesloh uprostřed oněch mocnosti stůl. Hrozne
i straěnň toho znameni byla již před dobou milosti: ") zvonky
zlatě, jablka granátově.,drahokamy na nšprenlku a naramcíoh,
vínek na hlavě, mitra. dlouhá. řiza. zlatý náčelník, svato
svatyně, hluboké v ni ticho (TL Moji. 28.). Ale kdo povat! to,
čeho se nám zákonem milosti dostalo, jistěuznň, leona hrozna
a strašne znameni maličkostmi jsou a že pravdivým jest výrok
apoětolův o zákoně (starém) proneěený: ,Nuůfóvá o:!amo, co

')Tutoaentahnieav otec [: tomu:,jak Iojul poroahzunoúhn
pro Arenaroucho velekněhkěahotovlti dal. aby jin: ! W350i
th bohoalulbylidu patní byla. Ph! obyčejnýoděvměl„qu
knězdlonhouunaiarlatově muy-jou. otvoro- nahoře,-Munice
hlamovaěeňnohhadvěmaotvuypoatrantcbhpfolrčdm V
dole dosahovala po hunílry a byla lanovka prý-lem a ondobena dui-n'
"only a modro-červenězhotovený-l kulatými thpoi na nphob pultových
jablek, počtem prý jich bylo 15; nauky byly proto, aby lid upozornili byl
na příchodieho a povinnouúctu lnu udal. Phi tu Hlulnůl „M (ural-eu
aík), t.j. buton. poh.-dvidoaahujídauknio dvoupoll,Macura-anal
a po obou at:-auch stýhlntn alumni. onde pak akvostný-iaponanlnpoiena
bylLBPoaynaManonbyl:sletůmailo.“MMM
po jednou na kalděn rane-l a vyrytým!j-t nydvanactipokolenlianolakých,„Najednou-Přepínačmamma—humana!
hniíl'ladělkn, ne nasazenýmive alatěUNMý-ihlob-ysvrytý-l
jměny 1: synův israel-kých.Tak nosil návyiil kněn celý urad nan-anon
anna-dci.Nahlavě-ělčopía'1533.59:mao mm:-kombo
my nam-to. doubtutd po ;tabylaotočenamočí-ďaku- (Galena,
Fife.) a na to byl zlatý účel-nů, na nimi \'th byla bebrdaký- atarýn
m: ft'lrlůmp mém lie-rodinu.
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02.361ch bývalo,pro víločněiilJánu“ (H.Kor. 3, 10..)
Neboť kdyl spetl-iě Pine, en ne oltěh obětovtn leží, e kněze.
en ph tě oběti stojí a. se modlí, e věickni onou předrehou
krvi ee rdi, mnie-li pak tehdáž. býti jeětě mezi smrtelnlky n
na zemi :lliti, či spíše hned na nebese se vanul! e veěkerou
tělesnou mysl : duše svě vyhostě, pouhou tou duši e čistou
myuliowru věci nebeské! () toho mnm 6 za.tmy Bon
k lidem! Ten, který ne výsostech s Otcem trůní, jest tou
dobou v rukou všech e divů sebe obejmouti e přijmouti všem,
kdo si ho zideji, činí pek to věioci očime viry. Zdá—lipak se
ti to věeoko býti povrženi hodno? nebo býti tekově, že by
tím někdo opovrhnouti směl?

Libi-li ee, můžeš iz jineho divu vzneěenon svetost tě
oběti petl'iti. Představ si před oči Eb'áh (I.lI. Krdl. 18.) e
veškeren lid neeěislný. en stoji vůkol něho, pek obět ne ke
mennčm oltáři ležící. evlecko vůkol v hlubokém mlčení e tichu
pohlíženo, když jediný prorok se modlí. Tn něhle s nebes
plemen ne obět vyllehě; to zajisté jest vidění plně hrůzy.
Oo'tni ee pek odtamtud sem k tomu, co tuto se děje e semiš,
že netoliko jest tn pouze darek, ele i takový, že věeoken
útes převyšuje. Tn stoji kněz nenese ohně, ele svolěveje Dnehe
svateho; modlitbu koně. dlouho, ele nikoliv eby blesk shůry
vyslehl a strávil lelici tu oběť-, nýbrž eby milost ne obět se
eneele e pak duše roznltile všech & učinile je skvělejěl ned
stříbro phěistěně ohněm!) Nuže, toutou zázračně hroznou

') Co tuto o nejev. oběti mie "etě prev! ev. oter, jat veleduelito.
!. Pouhenje u., jek en tu nej-v. obět koule lejeho doby ' polovici
čtu-lebo neletí. !. neva nem dej-ě eddeetvlovlřevphpodneměni
(tl-enseubeteutietio). 8. A dnevědčnje účel: nevnlebně evetostl (ev. |>|-mmm)
vdkcrě obce kfeetenekě. O tomto evldětě toto podotknout! slul: Kdy!
byli bhknp e knaetvo jz! přijímali, ohlásil jáhen dobu přijít-dnilkhvoleje:
.Sencte "najel“ Ne to přikročili kommunlkentlke linii, dělící oholit" od
lodi chrt—we, pud mali pak deny. Zde ustavili stojim keldý pravici even,
null pouhoudlel, inny pek pfii-„nonlněnýn tonikum,.de-hide“ milým.
Kněepekjdeodjcdnohok druhému keMěmu Tělo Peněnernknpodel,
Ike: „Carne Cbriltii' e přijímejicllekl: .Aueul' epnlil je. Nato
podevell knddi'e jdknově přijllneildmi : kelicbe Nejele Krev Plně.
likejtcenkeidéko: „Bennie Grid, Celi: eelntiel' eeěeiopěthidý:
„A-oni“ odpověděl. Co ee to dělo, 1111er ee některá lei-iy e ukončily u“
poijineumtifomm' kureeepodneeveden,mam-nelid
Zevnbniji jem to vie „eviduje ". Cyril!quelemeký (BIB—Men něe,
jek ee k stolu Plně Mid ne, |>:er: .NepI—htnpnjenl eploehoeMoe
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oběti kde! by pohrdnouti směl, leč by byl el přilil nesmyslný
s sběsily? Či nevi!, Ie by dule lidská nikdy nebyls s to, aby
onen oheň te oběti snesls, kdyby ji Bůh svou milosti kn po
moci nepřispívá?

5. Že “libé je:! moc a as'wlojnoaťIndiánů.

Kdy! povuime, jek veliků jest ts včo, ie člověk,v sohrůnoe
“ls s krve ještě trvsje, k 0116bldené : nesmrtelné bytostise
pi-ibliliti smi, tehdy důklsdně poznáme, jek velikou důstojnosti
obdařilo kněze milost Ducha. svatého. Neboť skrze ně i toto
oběť se vykonnvů i mnohé jiné o nic menil výkony ee obsto—
rbvqii, směřujice vesměsjak k důstojnosti tsk ispůse neli. Po
nemčsnům totiž., ne zemi ještě přebývqjicim, svčřqje se obsto
rbvsti věci nebeské s mocí, jake! Bůh e'ni andělům. ani archan
dělům nedsl. Neoit zsjiste řečeno těmto: „Coil-ati můžete na
zemi, bude wdzdao i na nebi; u oočkob'mnáietensnebi, bude roz
vázáno s' na nebi“(list. 18, IS.). Msjit ovšemi pozemlh' psnovníci
moc vinutí., ale pouze těle; avšak ons vszbs týkb se i duše s
dos-hb do nebes; oo kněží vykonsvsji zde, to Bůh právem
umsvb v nebesích; úsudek svých slnh potvrzuje Hospodin. —
Tnk jim dni zajisté vešhsrumoc nebeskou, kdyz řekl: „Který—už
odpustitshříchy,odpouítýílsejůn, a kterýmžjeudržíte, “Hály
jsou“(an20,23.). Která moemůže býti vbtlinnd tuto? „Vlacha

sni s rostoucími prsty, nýhti levici svou no trůn pod prsvici podloi, kterb
prbve nejvyiitho kde pro..: mb; potom přii-u' ns did Tito Kristovo s
řekni; „Au-." Nyní poevbtíl pečlivb očí své dotknou-l se Neiubtbilůo
moho'l'člnnpekJepoůii,dobřesennponom-nie,nbyslNčhonepom
ností ničeho! neztratil; neb eo byti: Nekonilo, to bys jeko se svých whet
níeh ondn posbyl. Po přijati Tělo Pinč přikrob i ke hlichu Jeho Nejsv.
Krve, nikoli: rostslenýms rekni-s, nýbrl hluboce se pekloni lehl zbožně:
,Lment' s Mosulu: Krve Editory se poučí. TJ onu částky: 0.6
Neiso.l£ru,lterdpřito-jeltlns rteel bídu—0,115“ udal—nici
oáčetosdvdduqdypončtií.?otompotnejphsmodlitbnsdbkqinohu
In a tak plevelebných tajemstvi hodne učiniti ničil. (Cyrilla Hiero-. Geo
tech. mysu.. V. |. 18.mna: Clim str. su.)

Vymčsnýni tuto slevyse mvčthie, eo sv. an svreh a, to „8,
Bobslbósoiestershsdech,“sissepl'i neju.oběti„We-ltd W
před:-shoelíní Páni rdL'
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soud vzdal Otec Sym“ (Jan 5. 22.); jé pak vidim, že ten celý
vzdén jest od Syna kněžím. Povýěenit jsou zajisté k takové
vládě. jako kdyby již byli do nebes povzneěoni, a přirozenosti
lidské zproštění a všech našich vášni zbaveni. Kdyby některý
kral některému z podřízenou svých takové moci udělil. že by
dle libosti mohl kohokoliv vězuiti a propouštěti, zajisté by
takový znamenitým a slavným byl všem.

Když však člověk od Boha dostévé moci o tolik větší, 06
iest nebe dražší nezli země, a duěe nešli tělo, o tom by neně
kterým zazdňlo, že by jenom tak skrovné pocty byl obdržel,
že by někomu z těch, jim! se tu moc svěřuje. možné bylo,
nebo jenom napadlo darem takovým pohrdnouti. Odstup takové
pošetiloetl Patt-mit zajisté početnost, pohrdati tou vládou. bez
ni! by ném nebylo moznéůčastnýmibýti ani spisy ani kterých
zaslíbených darův. Nebot nemůže-li nikdo vejiti do krélovetvi
nebeského, leč se obrodi z \ody a Ducha svatého (Jan 3, b.)
a jestliže ten, který nejí tělo Páně a nepije krev jeho, vyloučen
bude ze zivota věčného (t. 6, 54.), a to věc nevykonévé-li se
skrze nikoho jiného leč skrze ony posvěcené ruce, knězi totiž:
kdož pak bude bez jich přispění a to, aby něelohně pekelného,
neb obdržel slavného věnce v nebesích ? Těm zajisté, těm ee
svěřují obrody duchovni, těm uloženo jest křtem rozmnožovati
lid věřících.

G. svazu, ju: aaa tma/Low.

SkrzeknězeobléčimesevxristgapohřbenijeouoeseSynem
Božím. stévéme se údy blahoslavené hlavy jeho, tak le nim
spravedlivě netoliko nad vladaře a krále vuněiěimi, ale i nad
vlastní otce ctihodnějěimi býti maji. Neboť tito nas :; krve a
z vůle těla zplodili, oni pal: jsou původci našeho narození se
z Boha, toho blaženébo obrození se ku pravé svobodě a synov
stvi Božímu skrze milost. Kněží židovští měli moc od malo
mooenstvi tělesného hojiti, či hojiti nikdy, nýbrž jenom vy
hojené za uzdravené vyhlésiti (III. Moji. M.), a jaké i takto
bývaly boje o kněžství tehdáž, to ty sim viě; ale kněží novo
zékonnl mají nyni moc. nel-ku uzdravení od duševního malo

' mocenství potvrzovuti, nýlrš duěe od něho uzdravovati úplně,
tak ze by lidé, kteří by jimi pohrdati chtěli, mnohem více by
se prcvinili avětšiho trestu zasluhovali nežli Datanee soudruhy
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svými. Nebot ačkoliv tito sépali co po důstojnosti jim neuéle
ěející (IV. MoiL16.),nic však méně'velikou k ní měli vélnost,
co! právě tím dokézali, že se tak velmi po ní snažili; ale nali
odpůrci nyní, čim krásnější ozdoby bylo kněžství obdrlelo a
čím větší mocí jest opatřeno, opéčně sice ale' tím alopůěněji
proti němu brojí. Nenít totiž stejně tělké potupem', doméhati
ee důstojnosti nenéleěející, a pohnlati dnry tak vnueěenymi,
nýbrž mezi tímto a oním jest rozdíl tak veliký, jaký jest mezi
potopou a oslavou. Zdali pak může býti člověka tak bídného,
kterýšby tak vmečenými dary pohrdl? Nikdy a nikde; řekl
bych, leč by někdo skutečně ďůbelstvím byl posedlý.

Nyní pak a'e již navratím, odkud jsem vyšel. Nebo! ne
toliko k treeténí ale i k dobročinění dal Bůh kněiím větěímoc
nežli rodičům přirozeným; rozdíl pak mezi oběma jest jako
mezi přítomným a budoucím životem. Tito nás rodí k tomuto,
mi pak k onomu; tito nejeoo ani a to, aby evé dítky tělesné
emrti ubránili, ani blížící se nemoci uchovali; ale oni netoliko
nemocí uchvůcenou ale i k zéhubě se blížící duěi často ucho
vůvají, tu některým levnějčitreet uklédajíoe, tu jiné hnedzpo—
čétku od půdu chréníce, netoliko uaučením anapomínéním, ale
i modlitbou jim ku pomoci epěehejíee; mají! zajisté moc od—
pouštěti nim hh'chy netoliko když bývéme obu'oeeni1ale i kdy!
jsme se jich po tom dopustili. Dí totiž písmo „smc-e nade
todo? zaooleikuéz'ícůkveauechlaemoilí modulu,-nihil
olejemnejmén: Páně; a věrná."dele uzdraví mocným, a po
lehčíjemu Pán, o jal-li o AHM, budou na odpančm'l“ (Jak.
5, 14, 15.). _

Potom urazí-li synové tělesných rodičů některého “vládce
a velmože nemohou jim tito nic pomoci; ale kněží usmiřují
lidem nedim knížata a krále, ale samého Boha. Nuie tedy,
zdali pak po tomto vysvětlení odváží ee jeětě někdo na to,
aby mno z hrdopýchy vinil? Jé zajisté tuším, že a této mě
řeči duše posluchačů takovou ůctivoeti dojaty jsou, to déle ne
budou viniti a hrd0pýchy toho. který se té důstojnosti vyhnul,
nýbrž ty, kteří se samochtíce po ní sépou avčemcině ji doaíci
se snazi. Neboť jestliže mužové, jim! se vláda nad obcemi svě
řila, neosvědčice se opatrnými a velebedlivými, i ty obce po
hubili i sami při tom zahynuli; jaké, zdá se ti, mé potřebí
síly, i své i s hůry, aby nuhřeěil, ten muž, jemu! se ukladé
ozdobiti choti Kristovu?



(. Št odm oo. Cavel 13143“Iwaoka-.o » Aconit.

Nikdo nemilovnl Kriete Pine. vice nešli Pavel, nikdo mu
větši horlivoeti neosvědčil, nikdo větši miloeti neobdrlel; ale
i přec to le tek velikých přednosti požíval, básni trnul
i phd tou důstojuoetl i pro ty, ježto vlů'ič jeho svěření
byli. Provi totiž: „Bojim u, aby mad jako had chytrou! mu
bylevdlh ubylytaklélpordaymydi :aleoď eprodmdi,
která! id Kristu.“) A opět: „V bání a cinch mnohémbyl
ju. o ode“ (I. Kor. &&). kluk, který byl povzuelen do třetího
nebe n byl ůčneton tajemstvi Bodoh, . tolik byl trpěl umrti,
kolik dnů byl po svém na víru obrácení přežil (II. Kor.
12,2.d.); mutherý mociod Krista obdrženépoužiti
nechtěl, eby nikdo : věřících nebyl pohon-ion; mul, který při
kinni Boží nndbytnč plnil, \ nikde! evóho ale toliko věřících
proepěchu vyhledůvnl, kdy! tedy ten vždycky tek buliv byl,
hled! k vznešenosti úřadu toho, oci mime činiti my, kteH
zhusta jenom svého proepčchu vyhledůvejice, přikuy Kristovy
netoliko jeme nepředčili, ale mnohdy proti nim i přečinili?
Dl onen: .Kdož mdlénd, a ld neumd'e'vám? k'loz' nraz'eni trpí. a
já :: (pro jeho epueui) ma.-nwm?' (II. Kor. II, 29.).Takovým
mů býti kněz, opile puk nejenom takovým, ale ještě více dle
toho, co ihned řeknu. ca jest to? „Žádal byc)."',“ dl tentýi,
zavrňu býti odlít-ida, pro bran-y „& modni! dle le'la' (Řím. 9,
B.). Kdo tekovým elovem ee proneeti může, jest-li či duše tak
llechetnl, že k takové “dosti ee vyiine, ton spravedlivě ob
vihovin buď, etnni—li ee tě důstojnosti

Komu však k oné dokonalosti schůzi tolik, co mně, ten
spravedlivě mluhuje povrien býti, kdy! ji přijme, nikoliv pak
když ee jl stani. Nehot kdyby ee jednnlo o volbu kdůetojuoeti
vojevůdce, . ti, jimžby nůleielo dáti ten ůhd, přivedli by si
nějakého kotlkře, nebo ševce anebo některého jiného řemeslníka
& uvěřili mu vojeko, zqiietó by ubouk onen nezasloužil ei ni
!ůdně chvíly, kdyby neutekl . nenudil ee všemolnč, aby se
neuvrhl střemhlav v neltčlti tak veliké.

again!. mnokdyiomwpnasu,nemá-umuM- '
Dcetečl—litedy pouze volenn býti duchovním putýhm .

9111015 11,na. Val; .peruleuyeodlonhy...ktedl]jedvm-mmčaou.
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vůhdten leda bylo-e uvázati, euilby které nebezpečenstvihro
rilo. necht si mne : marne ctiudoeti obviňuje,kdo chce;pukli
člověk. který ne se tuto starost hůře, potřebí mů veliké opu
trncati, milosti Boli, života rozšefnoeti a čistoty, vůbec ctnosti
nudliduke, tehdy mně netočil odepřili sveho odpuštění, jeetliše
jsem se nechtěl uvrhnouti nesmyslně u marně v záhubu svou.
Neboť kdyby mně lodnik velel, abych řídil loď nákladnou plnou
lidstvu a zboží rozmanitého a ke kormidla mne poeudiv, kšzul
mi pustiti se po moři Aigeiekém nebo Tyrhenakem, na první
slovo bych odskočil. A tuni-li by se kdo, proč? — ,abych ne
ponořil lodi,“ odpověděl bych. A tuto iest škoda toliko nu
zboži, a nebezpečí tělesné nejde dále leč ksmrti, a. přece nikdo
neobviňnje nikoho, kdo by tu s velikou cpou-nosti jednal; ale
kde plqiicim po etl'oekotůni lodi nehrozí pád do moře, nýbrž
do propusti pekelného ohně, aniž pouze je mchvůti emrt oby
čejnů. odděleni totiž duše od tělu, nýbrž taková, která duši
e tělem v tresty vaně uvrhne: tut vy nemrzite a hněvůte na
mne, to jsem se neuvrhl horempetem v cůhubu tak hroznou?!
Nečiiite tuk, prosim oc ne_'ana.žnčji.Znúrnt ji aluboučkou a ma
litkou duši svou; znůmt i velikost služby tě a mnohOnisobnou
obtíží toho úřadu. Nebot vice nežli mořskou vodopustu rozvi
nuji větrové bouřlivi vlnobití v dali kněze.

9. 3. tm.; am; WWoí oamamictišáaooti.

Aprvnimůekalim velmi nebezpečnýmjeettumurnšoti—
i.idost'), nebezpečnější nešli Oohechule, o nich! básníci strašne
věci vypravujl,") a kteremu přece mnozi plavci vyhnouti ee

') Toko nku“ cv. otec vrchovatou minou od Thoma pukiarchy,
Alexandria-koho.j..; byl hlavním původemdech ieho utrpení a! k euru,
inkjmevllvoujehomam hleděli.“aliquam drkcvuloh
uuchlivýndůham,le učenou!čin včllítíniuhcquMneul—lia
pravou "námahou linkou spojena. Theodl. patriarcha A1exandrinaký,(858—
412) Umana—l ee neobyčejnou učenosti a výmluvncatl: & minn dl.
TheodueiaLvypoutalnucls lenna který deuučsicenedclevullkouočui
připdne, ktereho určed v 0. etoleti Diany-lov! Maltou k zavedení kloubu
uuu chočm za mna donutilo.

")Vrlahuk ee hpi-luhu vypruvcvauůsnuvHenmvčOdy—eixn.
'Je—mju Odysea, blue ec na avt plavbě oumo- Ochechul(alten),jd
ovým"benim zpěvemplavce pHvlhlvaly a zahubily, pudl-uhnul svým uši! vnukem
nc.-pal,“mamma-una! a takhroddmumhupečautvluiel.



dovedli bez úhony. Mně pek jest ono tak nebezpečno, le se
nemohu toho cla uohovati uni nyní, kdežto mne nižůzlni. po
třeba nenutí blltití se tě propasti Kdoby mi tedy toto před
etavenství udával, ten by mne téměř svázanýme ne zed
rukama těm aběsilým šelmám, na onom úskalí obývajícím,
vydal k rozsipůni každodennímu. Které pak jsou ony šelmy?
Zlost, malomyelnost, zivist, svůrlivost, pomluvy, křivé nářky,
lei, pokrytství., úklady, brojení proti nevinným, radovúní se
jiných, žádost pochvel, touha po vyznamenání (ta nejvíce ze
vleoh moí-ive duši lidskOu) : nečestných poklesků soudruhů,
truchlení : dobrého zdaru, naučení jenom uši lektajioi, ne
ělochetné liohooenl, nehodné podliání, pohrdavost ]: chudým,
šetrnost ]: bohatým, pocty nesmyslně a škodlivě, liché zdvořilosti,
nebezpečné jek vzdůnjloím tuk přijímajícím, otrocků bench.,
slušící se toliko nejpodlejěím porobům, dušení svobodně řeči,
pokory mnoho sice na oko, prave pak nikdel, zanedbání po
třebného napomíníiní a kůl-ení, či poživůní jeho toliko proti
lidem sprostým a tu přes miru, kdežto proti mocným nikdo
se neuměli ani ústa otevříti. Takove zajisté a počtem jeětě
četnější šelmy na onom úskalí se živí, jimž kdo jednou vydan
jest, nutně od nich v takovou porobu svržen bývá, že v mno
hých věoeoh přečtete i lenštimim ]: vůli jedni, ahenbaotom
se zmíniti.

Bolský nikon tyto od takové služby mpuzuje (l. Kor.
14, 34. 1. Tím. 2,12), ony pak se do ní přes moe vtlrsji; s
poněvadž samy o sobě nic nesmohou, jinými všecko půsohiti
hledL') A tak velikou moc si již získaly, ie kněze dle libosti

')Jakoi vpruě cirkvihay svatouWjatyjaouce apusněse
jekvirytaklmravůodclrhc předm.-ých půli-non poslohostídrilcc,
llovyipřlqudcm svým vid, k velikému prospěchu cirkve byly; tak i na
opak men„ hnď mal-nivouhrdosti jsouce pulsu„ anebo přepiatým,povět
čldm pobdnůstkumnm svedou, mnohonepořídili natroplly, ačkolivmnohdy
jich maju; zůstaly.Tok k. p. Moci-ilia a Priama mužůmovýmuteklo,
Hannu as přidriely a tmavým! svými věhbaml mnohe pomamlvie k ros
um hlndův a nepnvostl jeho mocně pHspěly. (Eos. n. l. V. 16—11).
Tak byla hrdi, pověfčlvůLucille skoro hlavni povodhyni více odliloolctsho
aahoabthomhiknDonatovava-lce, sanevhvilpsotijahnodGcoílianovl,
nnjlbylasanmollbéhoapovkčlvůhopohohhstuhtvihlral. Kdyipekbyl
pos-nl len-slabinu" Mého Mpa-jeho Cecililnzvolen(sn),
podněcovalaqatt ona proti nlmnnejprveknůeBouaaCelestie.apak
hodin u sebe biskupy Numldske ! mdropoliton jich Random. ani se mr
nlí,blcvolcniamvčcnl Ceciliinumimoilchphtommatukondqto



eve nimi! & cdsh'eňnjl, e všecko horem dolem prevreceji. Tn!
jiš patrně ee jevi ůku pHslovnč výdeI-ený, le vůdce své po
hůnlli poddnni (l. Tim. 2, l2.); .. být byli muni, Ale tek jsou
to lenltiny, jim! se ani kdznti nedovolqie. A co previm kůn-ti.
ení hlemonti jim v církvi nedovoluje evetý Pevel (I. Kor. 14,
Bd.). Jů pak slylel o jednom vyprevoveti. že jim tekovó svo
body v mluvení dovolil, el se osmělily phedniky cirkevni
kůrcti . vyieti si na ně trpčeji, nežli to činí panstvo svým
otrokům.

Ale nikdo nemni, že bych všecky biskupy : těch chyb
obviňoval. Neboť jsou mnozi, jecnt, kter-inedeliee v takové sítě
lnpiti, . těch jest počet dnleko větší.

10. 310% mu:—h.cinu mm tmách Mince! ale našenahled.

Ale nevinimjů důstqinost kněžskou: těch neřesti, nikoliv;
dalek ieem tekové neemýrlnoeti. Neboť by nikdo nevinil ani
meč : vraždy, ani vino : cpilstvi, ani silu znásilí, enimnžnon
ndatnoet : nesmyslné odvillivosti; ale všichni. kdo rozum
meji, přisvčdči, že toho všeho vinni e trestu hodni jsou ti,.
kteří těch od Boha udělených darů neprávě niivnjí. BL, cpu-'
vedlivé kněhtvil toho všeho viniti smí nie, řádně-liJe „neze—
etúvůxne. Nenit ono nejisté neřesti řečených příčinou, ale my
jsme je, eeč jsme byli, takovými . tak četnými ekvrnemi me

um svojíwtc—un totoannepletncpoklidlqenenhtojekc'
nolen byldůvěrnýdomu:!theljejl Heinl-ln,jenještějmen IM.“
setrhelyobcekhstnske severníAfriky,"naladu-opomenout“
Hejce-horu"jeho místo dosadil Deen. přijdu Veliký(ale), po linii
roctriektenvch-kvisvdjlúnomeenheeGeschctans.soc.)
-—una dobri ele lehkovčnt Konec-nei., [caused—we sestra. přemluvit!
ndahhhuAňlmký—IenAricdkfivdeáel—epcmudiphdmrd
evontchcknbedcnllceuWcu.unthaeobne,ismine :vylan'untvl
povolhbyl(80k.h.e.l.ib.).—Hue hmm: Jude-,VelentlnoveepekWMWhHuMeWs—MhMPW
an nada po nn! osudové. Nekulvl jedu Arienskdhobludu mledthc
em sveho, tak daleko tc-evý- codenhnnavedl., le tento ev. Much v“www.wmuvmmmmmm
urdnchrhiL (Koda h. trip. st. Bat.)zhkeplíkclívnhvtedoetniWeberova,ev.zvaammoj-ouunuuouu.
(mmm-Lampou).
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svařili, svěříoe je lidem, jací se mím nahodílí. Lidé, kteří prve
ani své duěeneuznali, ani se títe u důstoinostínevlímli, přijímají
ochotně, co se jim podává; kdyš pak ktomu přijde. že jeduati
mají, tu nevědomosti oslí jsouce oslnulí, tisícerými nehodami
pohubl lid jim svěřený. Toto zajisté, ba toto by se milem
stalo i skrze mne, kdyby mne „nebyl Bůh něhy : toho nebes
peěsnství vytrhl. ušatí-e milostivě i své církve i mě duěe.

Potom roi mi, odkud myslí! že tak veliké bouřevcírkvíoh
pocházejí? Jů bych alespoň řekl, že odnikud leě : toho, že se
volby a dosazovůní přednostů církevních ueptedloženě a mi
hoduě dějí.') Neboť hlava má býti velesílnt, aby z té výpary,
: ostatních částek tělesných vzhůru vstupující, rozlilovati a
prospěěně rosděliti mohla. Jest-li sama o sobě slabe, nemohouc
nedušivě ony čistky odraziti, bude pak sama tím slabší, nešli
jest, a pak s sebou i tělo zhubi. Aby se tedy nyní totéž ne
stalo, Bůh mne v nízkostí nohou “) ochránil, které se mi pů—
vodně dostalo. Mnoho, mnoho jest vlastností, milý Basilio,
mimo řečeno. jež má míti kněz, je však nemám; především
pak to, že duši svou mů veskrze dietu chovali, aby po tě dů—
stejnosti nic nebaliL Neboť bude-li tá důstojnostipřllisžadostiv,
vsejmesepak, ažjídosůhne, zápal pronitím silněji, son
mocí jeho iss uchvácen a chtěje se v ní upevniti, tísíoerě ne
libosti bude musiti trpěti, at jest mu liohotiti, at neěleohet
nostem dopouštětí, at sílu peněz vynaklůdati. Že pak někteří
bojujíoe o tu důstojnost vraždami církve zaplavili a celé
obce vsboul'ili, toho pominu, aby se nezdálo některým,
le věci k neuvěřenímluvimm) Má pak kudy takovou úctu
k tě důstojnosti chovatí, aby jednak tíži její útěkem se uchrůnil.,
jednak i když by se mu jí dostalo a on se dopustil nějake

')Vhsnchuukaps.poxn.
") totil: .Uchrtaíl mne, to jsem se v těle církve mul hlavou,nýbrž

sůstal nejnílqii, jako jsou a těla nohy,“ naftu na I. Kor. ls, ll.-:s.
“')Taksemlosavěkssv.2latoůstsv“Vembl-linear“

Líbaíspapslesvolenímá jeho DamběssUrsieíneshhe-a
mviosnlohTotodmjíoh-ueaí jsdnohostolesplsobilorosbsejvlídmv
ně-llsbnslpcuiito byloaktsrý jemnhasýnvypueuhUl-sicisase
skončil.kdy! bylo, Bohulell i v chrt-ě bojovati, pH čen! Inesobsstrany
[Il-stebou 0 the: pl'illo. — Bv. Řeh- Nu. vychvalúe sv. Milan-als, „Iusse
uedutal.nlsllínamldsnlaadoleesmluh,sýh-lsesenuassn váh
uto lidutímptůvěduchovním,upnou-u- mm- (h.hehlíum

dela-dmRLm..).
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nepravosti. sesazení hodně, neočekůval rozsudku jiných, ale
sám tomu předešel a s důstojnosti te sestoupil.') Tak by totii
milosrdenství Božího tim spile dosáhnouti mohl; nebot kdoby
se neslušně vzpěčoval, netoliko by se nehodna vieho odpultčni
prokázal, ale i hněv Boll tím více by mnitil, připojiv k prv
nimu hříchu druhý ještě větli.

Ale toho se nikdo nikdy neodvčži. Hrozně, opravdu vele
hroznů věc jest baliti po té důstojnosti. To pel: nepravlm,
jehobych ev. Pavlu odporoval ale vech-le se s jeho elovy
shodují. Nulsco pravi onen? , dá—b'kdo Wai, hodníprácc
iaidó.“ (I. Tim. 8, l.)

„. %.mam „463ng . a.s.„a „mýma
Jů puk nepravim, že by bylo nebezpečno Mati si práce,

ale vážnosti : průvomoci. A takove baleni trvům, že se má
vší silou : duše vymýtiti, ba hned a počátku neumi se mami
dopoultčti, aby se v duši ujalo, aby pak člověk všecko e úpl—
nou svobodou Hditi mohl. Neboť.| kdo nebezi po tom, aby se
v té důstojnoeti stkvěl, nebude se ani bai, aby o ni přišel, a
ničeho ee neboje, bude pak s to, abyvevlem jednal svobodně,
jal: křesťanům slusi. Kdo však se boji : strachqji, aby
s vrcholu toho sloieni nebyli, jak trpkó otroctví nkonlqii, aa
plaveni jsouce odevšad všelikými nehodemi! juli často bývaji
nuceni urueti i lidi i Boha!

V takovém stavu nesmi býti duše naše; nýbrž jako
vidime v bojích statné vojiny i horlivě bojovati i muinč pa
dnouti; tak má i mužům dostavlim se 1: te sprave jedno býti.
buď kněžský úřad zastůvati, nebo s výie jeho sestoupili, jak
to mužům křesťanům sluší, vedoucím, že takové složení stejně
slavný věnec ziska, jako přednostenetvi samo. Neboť kdy!
někdo takového cosi ntrpi- pro to, že nechce ničemu! dopustiti

')Toboplůladyjsonvdrkenich wm sell-l Mlucplcss
nalansnnnll,heubodnlbcncs nem-octl. prepkojdrlnndlji
odstoupianolllnbysevnlrcnbmjiudrlslTnkvypnvqieEueebinlmx.
um.)oNard-sovl. biskupuJanule—sun na posunu.-m1., less
něhunvinsnanlbchývclnlslelessvtbendalavn-Mondah
odpůrcina nem „nur-ai. Jů se uchoval„ný W Nu., kdy!se
pumu edpa'ovdc,jen mino.(vn mm ... nm- Čuop:
hl. doch. 1m. zoo.m.)
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co by tě důstojnosti neslulno s nehodno bylo, přivede k po
trestáni ity, hun ho nespravedlivě složili, sobě puk tim větli
odměny zsnlonži. ,Bla'ooslavani iste,“ di totil Pin, „My! erh
zloo'ečib'aváf pronásledovali budou amisviliproti vám oklikou
ípalueu řeč pro mne. Mew: radujte se a plugin, poněvadž veliká
jal tableta vole :; "bakli (Met. 5, II. IS.). A to plstikdyš kdo
od soudruhůbuďmezávisti, buďk vůli jiným, buďte suti, buď
z jakéhokoliv jiného nepravého důvodu nesen bývů. Utrpi-li
to vlek od protivníků, tu! není tněim sni slovs potřebí k dů
kazu, k jak veliké odplatě mu oni nepřátelé dopomůhsjl svým
bezprěvim. K tomu sluěitedy věsstrsnně zřetel mitisso bedlivě
skoumnti, sb nikde! sni jiskřička tskově “dosti doutnsjic se
neskrýval.. oucno jest totál, aby i ti, kteří a počátku čísti
byli tě “dosti, i posději, když byli k tě důstojnosti povýšeni,
tě svě čistoty si nchovnli. Jestliže puk někdo před dossienim
tě vlády tuto hroznou u krutou šelmu (otišůdosti) v sobě !ivl,
tut sni vysloviti nelze, v jakou výheň ss uvrhqie, když jí byl
dosáhl. Jů pak tě! (ele nemni. že bych snad. snižuje se, v ně
čem tobě lhůti volil) velikou lůdost tě důstojnosti chovám,
co! mne tě!. mimo věe jině velmi poleknlo . mne pohnnlo,
abych se tskodstrsnil, jekse stalo. Nebot jek milovnicí tělesni
těm zkoušku svě vášně mivsji, doksvsde sobě přítomni jsou.
kdy! pak se co nejdeleii od sebe odlouči, i prndkost jeji udusi;
tek i ti, kteří si tě důstojnosti “.qu doksvsde ji ns blízku
jsou, nemesitslnou touhu po ni citivaji, kdyš pek se neděje
k ni videli, s očekáváním i svou lidost odstraní.—» Tn jest
tedy jedne :: sice nemslů příčinu, která by již seine o sobě
dostsěils mne od té důstojnosti odstraniti. Ale nyní se k tomu
plidmiuje i jiná neméně vášni.

n..) Že funk má. býti odcmouauj.

A kteri. jest ts? Kněz mi býti stHdmý, bystrý, jsko
tisice-yun. očims na vše strany bledě, poněvadž nežije sim
sobě, sle i lidutsk četněmu; jů pak že jsem mlsdýs nedbelý,
sotve svému spasení dostetečen, to bys _sěmuznal, ačkoliv
pro svou linku nejvíce se snažil, abys moje vsdy ukrývsl.
Nemluv mitusniopostn sni bdění, sni lěhůni neprodá

')Tytoniplsymlll. an.) nečte. ss nynívfeekěmtextmsls
mulatinskýphuuljemheul.
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zemi, snil o jiných přikroeteoh. nebot vll, kolik mii v
těchto echézl. A bych i důkladné v nich byl vycvičen,
ani to by mi nic k dceateni onoho důstojenstvi při-pěti ne
mohlo při mé osvědčené nedbalosti. Člověku v nějaké chýloe
uzavřenému a o eebe sama. pečujlcimu, tomu by oviem učené
cvičeni velmi prosplvala; ale představenému, jehel péče lidu
tak četnému' náleži, tek že ekoro kaldý se vleoh svéhencův
izvléltnlho ohledu od něho vyžaduje, jak můle ten s toho
něčím důkladným pl-ispčti ku pmpčchu jejich, nemů-li sům
ducha elatného a silného velmi.

iygeMŘMŘMWČFMMMČMMi.
A nediv se, iestlile k této přísnosti ijinon nkoulku při

druiím, o statnosti duševní totiž. Neboť udržení se pokrmů a
nápojů a pohrdéni lclem měkkým, jak vidime, velesnadnojest
mnohým, svlůltě těm, ktd'l jeou hrubli povahy a ji.! od mla—
dosti k tomu ohovúni, jako! i mnohým jiným, jim! buď sou
stava tělesné buď zvyk takové těm cvičeni usnadňuje. Ale
hrdé bezprůvi a nactiutrhanl, hrubé pomluvy, ůsmčlky od lidí
niBiho stavu, i neapatrné i na veřejnoeti pronelené, výtky
i marně a nepnmřetelné jak od představených, tak od podda
ných činěné, to všecko nelze mnohým, ale toliko jednomu nebo
druhému snésti. 1 ln viděti, le muži v oněch přimoshoh
dosti utužení, při těchto přlpadnceteoh témeř jako návratem
uchvaceni jsouce, nic jinak nežli jako divé šelmy eOpdvail.
Tukové mule co nejiiísnčji od stupňů kn kněžství odlodůiti
hleďme. '_

Neboťle ae biskup lumlneadrtnje, nebohnechodl bce'),
to nic neškodí obci církevní; ale zlo-tui hnévivcst i jemu
i bližním veliké nehody působí, K tomu pak těm, kteří ony
pHmostinekonnjLBůh niůlmnehrcal, ele těm ktel-lbeepřl
činy hněvem aha!-l, hrozi se peklema pekelným ohněm (lat.
&,22). Jahn tedy ten, který marnouotiiůdoed plane, doséhne-li
vlády nad lidem, tlm vetsiho podpalu své vůlni dodavů; tak
idm u sebe a v rozmluvůch s nemnohými nemůže hněvivoet

')lnlllaponstevnhl,wylie ve svýchMch WM
zachovanlilekďyikw “nejses“path-i byli,)aivpehnu
hklhmjakcičlnllsv.iebllha Bplhniusaj.
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zvou na uzdě zdi-leti, nýbrž snadno v ní vypukne; kdyš
puk vládu nad celým lidem obdrlí, bývů jako divoki. šelma,
se všech stran tisíoerými šípy drůčdčna. a nemůže ani dm
v pokoji trvali, i svěřencům svým nesčíslné půoobí nesnůae.

14.Š. eeničímmolupilnpťmťmumutakjeto W.

Nic zajisté uekalí čistou myol a jasný rozum více, nešli
nezřízený hněv, který u veliké prchlivosti se jeví. Proto dí
písmo: „Hněv imndrcc hubí“ (Přísl. lb, l.). Oko duševní člověka
rozhněvanůho bývi jako v noční bitvš zatemnčno; nemoha
rozeznati přůtele od nepřátel, důstojníky od oproetýoh, proti
všem stejně zuří; a byti bylo nějakou růnu nix-pěti, všemu
voínš ee podrobí, by jenom duši rozkoší zuřivounasytiL') Rozkoš
zajisté jakousi mi do nebe plemenný hněv, a vice nešli kteri.
koli vůšeů porobqie ai duši, všecken její poklid horem dolem
zvracuje. Hněv snadno nadýmů duši pýchou nesmyslnou-,působí
nevčasně ovary. bezdůvodné nenavisti, azbytečnó urážky, jimi!
marně a stále jiné otíhů, a tak přivůdí člověka násilně k tomu,
aby mnohé podobné věci činil a mluvil. Duše totiž mocnou
bouři tě vášně samo tamo zmítans jsouc, nemů kdeby pevně
ustála a mocnš ae útoku jejímu cpřela.

Basil. Nadcpnatim1 abys dilo svou přetvůřivou řeč vedl;
nebot kdolby nevěděl, jak právě ty jsi takového neduhu prost?

Jan. A ty bys mne tedy, můj rozmilý! rad k této výhni
blíže pohnal a tuto umlčenou šelmu na mne poštval ? 00! pak
nevíš, že jsem se jů k této pravoeti nedostal svou přirozenou
povahOu, nýbrl linkou k tichému životu? nevíš, že kdo co takto
spofůdsl, můle sice toho hrozícího požáru uniknouti, trvaie
v své zamilované samotě aobcuje toliko sjedním nebo druhým
přítelem, nikoliv pak nvrhna se v prohlubeň tak velikých a
přemnohých starostí? Nebot tehdáž netoliko sebe nama ale
i jiné přemnohé s sebou na emrtný era: přivede, učinš je hru—
hostí neechopny, aby tichost pěetovali. Staví se totiž přirozeně,
le všecko množství podřízených]: mravům ových představených
pohledů, jako k nějakému vuoi-nému obrazu, a se dle nich pri

') K Moto mato a mnohým jiným tant opisujed, jakoby sv. otec
ného úhlavníhoprotiváha Theofila nemal-Imuno povahua jedom líčil,
upoů utrpení ikon jeho dotu-zujepravdujeho slov. Jedni tu na hněv".
Baal! ve uč homilii proti hněvu. Via. Blokovat, r. 1865. str. na.

ev.:. nun. '!



způsobiti vynasnaluje. Jak možně jich nadutost krotiti tomu.
kdo sim zenadouvě? Který sprostňkz lidu podvolí se mírnosti
vida sveho představeného, an zlostí zuřivě? Nelze — ba nelze
poklesky kněží krýti; i sebe menší, co nevidět, zjevny bývají,

Zůpasník oviem. dokavade doma trva a e nikým se nepo
týká, může nezndm zůstati, buď sisebe slabší; ale jak se kza
pelu svleěe, brzo se jakovým jest oka-ze.Tak i lidé, kteřlosa
motě a prázdni svůj život tráví. mívají své soukromí za plastik
svých nepravosti, ale kdy! na veřejně zůpasiště stoupí, svou
samotu opustiti a jako plášt svlěcl musejí a tak svou duli
zevnějbími dojmy téměř obnaženou okůzí. Jakož tedy jich
oeobní ctnosti mnohým přispívají, k podobné horlivosti je po
vzbuzujíoe, nůpodobně i pro jich poklesky mnozi v konání
Mati ochabují, až i v dobrých skutcích lenivými se stávají.
Pročež se mi krísa duševní u kněze tak stkvěti, aby dole všech
k němu hledících i potěšila í oevitila. Nebot nepravosti lidí
sprostých, páchané jako v nočním temnu, bývají na zahubu
toliko jim samým; ale hřích muže slavného a mnohým zna
rného, lkodu obecnou přinůli viem, jednak lenivce k podnikání
potných pro ctnost lenivějěími ěině, jinak ty, kteří by
nad sebou bdíti měli, k hrdopýěe povzbuzuje. Mimo to poklesky
prostých, byti přišly na veřejnost, nezasaz ují rány tak zname
nitě; ale muži na vrcholu tě vlady stojící jsou nejprve viem
zjevni a tudíž isebe menší jich poklesky jiným velikými hříchy
se býti oknzují; věicci tu měřívají hřích dle důstojnosti hře
líoího, nikoliv dle velikosti skutku. na tedy kněz téměř di
amantovým brněním býti opatřen, všestrannou totiž bedlivostí
a stálou života střídmosti, odevšad se na pozoru maje, aby
nikdo u něho nenalezl místa necstřeieněho, kde by pak mu
smrtelnou růnu zasadil. Neboťvěickni vůkol naňdotírají hotovi
jsouce jej i raniti i porazili, a to nikoliv jenom protivníci a
nepřátelé, ale mnozí i z těch, jižto mu přátelstvím lichotí.

Takove tedy duše mají se zvoliti, jakými se byla dávno
těla oněch tři mlídenců v ohnivě peci babylonské milostí Boží
objevila Tu zajisté oheň ten, který kněze zlírí, neěiví se klestí
. smůlou a koudelí, nýbrl mnohem horšími věcmi. An totiž
nepálí kněze citelný onen oheň, ale obkličuje ho viesžírqiíoí
plamen závisti; na všech stranách vzhůru ělehaje a přísněji
celý život jeho zkoumaie, nežli onen oheň dotíral na těle mla—
denoův oněch. A nelezne-li kde jenom stébla slámy, ihned se
ohytneaooslaběhojesgspůliaostatní stavbuahytsenad
aluneční zil-i stkvěleji třpytila, kouřem začadí a zatemní celou.
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Nebot dokavade život kněze se všech stran jest dobře
spolédén, dotud bývé ůkladníkům nepřístupen; stane-li pak se,
le cosi sebe menšího přehlédne, což se mu snadno přihodí
jakožto člověku, jemu! tuto nebezpečí plnou života vezdejěího
vodopustu přeplouti jest, nic mu nespomohou věelicí ostatní
jeho dobří skutkové, aby zlolajícim ústům ušel; sebe menší
poklesnuti celý jeho ěivot zšeředí. Věickni zajisté chtí posuzo
vati kněze co anděla, prosta lidské slabosti, nikoliv pak co
člověka tělem oděna a celou přirozeností lidskou obklíčena.
A jako se ukrutníka, doksvede panuje, věickni strachqjí a jemu
lichoti, nemohouce jej svrhnouti: když pak znamenají, že zů
lelitoeti jeho k pádu se uchylují, ihned věickni, kdo! se ne
davno přáteli jeho býti zdáli. náhle v nepřátele a protivníky
se mění, a vyslidivěe veškeré slabé jeho stránky, vší silou
o bezvládí jeho ukládají; tak se děje i knězi: kdož před ne
dévnem, kdy! vlédl, jej ctili a jemu sloužili, pak malou vadu
naleznouce, hned se k tomu hotovi. aby ho, nel-kujako tyrana,
ale jeětě hůře s důstojnosti usadili. A jako onen svých vlastních
Mii se strechuje, tak i tento chvěje se před svými nejbliž
ěími spdudůstojniky. Nebot nikdo tak po jeho vlůdě nebatí,
nikdo tak celý jeho život zevrubně nezní, jako právě oni.
Neboť na blízku u něho jsouce, stane-li ee cosi nevhodného,
přede věemi to znamenají, a snadno, byt i nepravda byla,
svy'm slovům pravdu získají a : maličkosti velikých ne
pravosti nadělajíce, .pomluveného svrhnouti dovedou. Tak
býva slovo apoštolovo v opak převriceno, tak že mi:
Trpí-li ieden úd, radrg'í se druzi lidové, a jat—li oslaven jeden úd,
trpí i druzí údověf') leč by kněz měl takovou zbožnmt, že by
všecko snesl a strpěl. K takovému boji ty mne podlaě? A
v takové nejisté a bouřlivé bitvě myslíš, že ostojí duše mé?
Kdy pak a od koho jsi to seznal? Zjevil-li ti to Bůh, dokaž
tu zvěst a jé. poslechnu; pakli to nemůžeě, nýbrž dle lidského
mínění soudíě-li, sprost se již takového klamu. Nebct v těch
věcech, které se mne týkají, sluěí, abys více věřil mně,
nežli komukoliv jinému., poněvadž „věci, která jsou v člověku,
nevi leč duch, který icd :: ne'—“ (L Kor. 2, ll.). Ze bych byl
tedy i sebe i voliče své v posměch uvrhl, kdybych byl to
důstojnost přijal, a že bych se pak byl s nemalou škodou na
vrétíl v tento svůj stav, v kterém! nyní se vynecháním, otom
jsem tě, ne-li prvé, zajisté pak nyní svou řečí přesvědčil.

')LKor. lgnTamjest:.Trpl-llůdjedu,tmljiuíůdovélním;
pakHjedaůduhmMrldujlulpoluljíníůdovL'

7.
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Nebot netoliko chief, ale není nvinti horlího — “dont té
důstojnosti ozbrojívé mnohé proti těm. kteří! jsou prévě v dr
žení jejím. Neboť jeko vlédýchtivl synové pro dlouhý věk
svých otoův ne mrzívejí, tak i tuto mnozí, vidouce le kněz
již dlouhý čen v evém důetojenetví trvá a nemohouoe jej
unmrtiti, o nasazení jeho uklédejl, nebot vlickni po jeho místě
belí, . jeden každý očekává.,že jemu jedinému ee doetnne.

i5. munio 3616,je“ jiné :: mhnpečne'endu.,pu od“

Libi-li se, ještě jiný druh toho nebezpečného boje ti
okůii. Jdi tedy n nehlédni k těm nlnvnostem lidu, v kterých!
obyčejně církevní hodnoetéři zvoleni bývají., e uni-iš, že na tu
knězi tolik výčitek činívé, kolik ekoro hlnv celý nástup čítá..
Vůickni, jimž ndleží důstojnost tu “deti, v mnohé struny ee
dělí, ti tu lze viděti, že ani nhroméždéní kněží mezi sebou ení
e ustanovený-m (k volbě) biskupem ee nenrovnůvnjí; knldý
stojí nn svém; ten chce toho, ten toho. Důvod toho jednání
jest, to nehledí vůiokni k jednomu cíli. k němu.! hlavně hle
děti mejl, k duševní totiž ůlechetnoeti, nýbrž jest tu i mnoho
jiných ohledů, ; nich.! se té důstojnoeti mnohému dostává. Tuk
ee ku př. řekne: „Ten buď zvolen, že jest zevnneůeného rodu;
ten opět, na mé veliké bohatství a neměl by prý potřebí vý
živu bréti : důchodů církevních; ', jiný opět, že od nepřétel

') z toho nibh je“ vidui. ie nn doby ". Zielona: biekupove.meli-ll
vlastní jlnůní. ze svého lití bývnll, buď úplné nebo : čl.-ti. O bleknpn even
Devinnovi prní til nv. otec. ie mé! dům v Antiochii . hkpehnninnkýbyl,
le pci“ ' tun svém domě cizince přechovdnl, tak le ne duo„inlco bynnl
napeti“ juan, lýbd těmto. Onutné nél binknp even výtku n důchodů ného
chrt-mju! sprévn k nine nilcůcln. Ve východních církvích nvlédl ten
obyůcl. ie důchody viech chi-dnů oplývnly k chrt-n binknpehénn, odkud.!
pk cpu jednotlivýmmm mm udelovdnebývala.Avlnkjíl :. leo. n
Muchy Genndlnnat-novu houpou! jeho, eby co ne u hldého chrunn
nejde. n uhel i :ůntnln. Na nůpedé určil pupek Genuine v &. doletí 492—
406, nb, důchody : dary občtovnne nn čtyři dny mvrleny byly, jeden '
hhhnpn. ich duchovcnetm,jeden chudým e jeden k potřebu: chámevým.
Důchody náležely: 1. v dobrovolné oběti přírodnin n penez (ji-hn důreů ne
vddnčpohhbnhxzvpmtinůch, ..vevýnoen mniethtékteféelrkve
oddnbyKonInndnnvy.Clrkevnéln pivo plijtmntiodhxy,kul-pouť.
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k nim utekl; a tak jeden každý ae přiěihuje prede věcmi
poměsti ten svého zndmůho, ten svého příbuzného, ten opět
toho, který mu nejlepe lichotiti umi; bodnoeti nehledí nikdo,
povahu duěevní nikdo v potu nebál-e. Ale jd dalek jsem toho,
abych takové důvody aa dostatečně k duchovnímu úřadu
uauůvai, nýbrž i trvům, že bych se neodvdzil voliti ani toho.
který by velikou zbožnost osvědčil, ač ni.- ta ctnost nemůlo
k důstojnosti takové přizpůsobuje. leč by se zbohoeti také ve
likou Opatrncst spojoval. Znůmt jů edm mnohé, kteřípodrůhný
čas o samotě lili, posty ee mrtvili, Bohu miiými byli a coden
v tomto svém moudrém životě důie proepivali, dokavade totiž
vami pro sebe býti a o sebe toliko pečovati mohli; ale doetavle
ee mezi lida vezmouce na se povinnost neuměle poněovati. tut
někteří hned z počátku k tomu úřadu nedostatečnými neosvěd
čili, jini pak plies moc vytrvavi'e, prvnějěi přímost zavrhli, a
tak eobě velice ulkodili, jiným pak pranic neprocpěli. Ale ani
toho, který by byl po celý věk v neinitěi církevní službě byl
vytrval a vysokého při tom atti-í dceLbl, ani toho bych pouze
pro ten jeho věk k vyšší důstojnosti nepovnneel. Což kdyby
i při tom svém vysokém stáři neschopen byl? To však nepra
vim nyni, jako bych k ěedinům eluěně úcty nechoval, ani!
chci slovy svými jako zákonem etanoviti, aby moli ze oborů
mnišských přichůzejici od takové důstojnosti veskrze odloučení
byli (neboť zkušenost uči, že mnozi : oněch ebcrů podíl v této
důstojnosti slavnými ee oevěděili);') ale to dokňnti minim, ěe

(nebylo-li dědicd přimuych) abou po nuěenicíck a vymvaůicb ! pro vim
vyboatenýeb. 4. V dam-b chahkýcb, znamenitých někdy. Tak určil Kon
nantin, aby ae pro potřebycirkve AI:-ítkobiskupu Karnaku. Oecilhnovi
vyplsmosoOOmUcdpeněs(měůecow:L)b.Vbchýcthqdvdckvcbilí
a jiných plodinach, jel Itachi věnci duchovenatvu pro vdovy a chudě dd—
vaii. I desitek ae jit počal ddvatl na doby sv. Mutina.

')lniiibyíi původně laikovč, kteří bud nechcu! may nuit
(polatcvnici,mit—),nebc vlpolchoeuckmniií v ůiriin anyalu bydiice
(coenobiue),pliěiůovaliee kře-lamy live: pláně, netolikoco ee panu
ale i rad evangelických týče, zachovdvnd. Todi! . počátku “dnůho avěceni
acpfijhall. majlce pro duchovní svě potreby sveho svlůitnibo kněze, který

' pccdějitepfvaachednjichavolenavylvůeonbývaLPhdnaveaite-naei
ridi nedoponlali, aby | podrhenců Jejich nůterý vyavěcea byl, i mnou!:
pokory "hodný-i av. svěcení ae povahúice, vlc—che se mu vyhýbali, (Via
příkladav. Frantilka Who.) - Bv. Athanaainepočal mnichypro jich
pravevěmcet v dnckovenvtvo přijímali a na kněze i biskupy vylvěcovati, aby
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když ani zbožnost, sni vysoké sttl'í nedodúvají samy o sobě
dostatečné hodností k důstojnosti biskupské, tím méně mohou
k tomu dostsčiti ohledy svrchu dotčeně. Jiní pak jeětě jine
oněch nesmyslnějží ohledy uvádějí. Nebot někteří své muže
v úřady kněžské voliti usilují, aby prý se neuchýlíli v řady
protivníků, jiní opět pro jejich zlomyslnost, eby prý jsouce
zanedbání nestropili veliké neřesti. Zdali puk může býti cosi
neřůdnějěího? Hlel mužové špatní a tisicerými neprevostmi
zabavení právě proto cti nalezají, proč by vlastně tresty stíhůni
býti měli; a proč by se jim právě brňniti mělo, aby ani přes
práh církve nepřekročili, ti právě proto i k biskupské důstoj—
nosti povýšeni bývají!') Zdali pak mame — rci mi — jeětě
jiné příčiny hněvu Božího vyhledůvati, když zčležitosti tak
vznešeně a svatou hrůzu působící zneěvuřovati dopouštíme tu
mužům osvědčeně špatným, tn jiným patrně nehodným? Neboť
když se jedni uvazuji ve správu záležitostí. jimž nemzumějí,
jiným pak se svěřuje vláda daleko jich sily převyšující, ti pak
působí, že se církev Boží rovna veskrze bouřlivému Euripu.")

Jů jsem se prve směval světským knížatům, že důstoj
nosti neuděluií dle žlechetnosti duševní, nýbrž dle bohatství,
dle mnoholetěho věku . dle přízně lidské; když pak jsem
slyšel, že podobně nesmyslnost i v naše zůležitosti přeneěens
jest, tut již jsem nepokládal onu chybu za tak těžkou. Neboť
ký div, že lidé světští, jenom po slávě lidské bažící a ze po
níze ke všemu schOpni tak cbybuji, když muži, toho všeho
prostými býti se tváří:—a,o nic lépe si nepoěínaji nežli oni,

jich horlivostímm blud Ariůvnou potínti. _ Na M Boubín-.
biskup Verča-leki, první co mnich ns bisknpctví povýšen byl (370). Dailpek
iníny cirkve inou důkazem, že pravdivt jwu slova sv. Zlatoůsts, ,že mnozí
z oněch sborů pošli ' důstojnosti biskupské co proslevili'

.) 1 sr. úmor Nu. podel-něau m: .Obtnti se jest. aby se nrjsv.
úhel nesul posměchu, pontndž se piedooatsnstvt seudělujc cd-ěoou zs
doost, zle i ze zloptiuost;ncdostivtse nejbodlqiiínu,ale Mn.“
A Poll-diu! "ldi jmenovitěTbeolils Alexandrijského,budi-edm neschopné
na biskupství\ylvěoonl, aby v nich volneMohelks vin svýmole-st
ucstem. Příklad toho,.že i do Cel-Ihrsdu::st nebo bidon vtlsěití. Vis Il
vot sv. Jana Zlat.

"chlmitčsnlumbteObalkicjen Gsm iírouůžínnssi ostro
m Eubole(nyníuma) . Řecku,bylaobnz—»“ pou-snu
pouhodíuuproudjqil'lhttnhíLVisPlstonův hidan.
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nýbrž tu, kde se jedná o věci nebeské, ohovqji se, jako by ělo
o jitro role nebo některou jinou tomu podobnou věc, e ve
zmouoe si maním sprostéky se ústupu, stavějí je nad úloži—
tostmi, pro ně! jednorozený Syn Boží nezpěčoval se zmařiti
slávu svou a vtěliti se a podobu sluhy na se vzíti (Fil. 2, 7.),
a býti uplvén e bičovén. a zemřiti smrtí nejohavnějěídle těla?
(Mat. 26, 67.)

Ale ani při tom nenstůvají, připojujíoe ]: tomu věci jeětě
nevhodnějěí. Nebot nevyvolají toliko nehodnýoh, ale vyhánějí
též hodně!) Jakoby totiž musilo se s obojí sh'any ěkoditi bes
pečnosti církve, nebo jako by nedostačila prvějěí příčina ]: ros
níceni hněvu Božího, tak i dmhou k oné přičiňují, o nic
meněí. Rovněž zajisté ěkodno jest tu, i muže hodné vylučoveti
i nehodné vtirati. A tím se pak stává., že stédoe Kristovo
nikde—žnišédné útěchy neneleza'. ba ani si oddechnouti nemůže.
Nensluhuje-li pak to tisicerýoh blesků ? neni—lipak to hodno
horoucnějěího pekle. nesli kterým nam sv. pisma vyhroluií?
Ale i tak shovivé & snáší ty převeliké neřesti onen Hospodin,
který! „mžddá smrti Weil-om, nýbrž aby ne obrátil a živ byl“
(Euch. 18, 23. a 33, II.). Kdožby se dosti nedivil luce jeho
k lidem? kdo! by se neužésl nad jeho milosrdenstvím? Slohové
Kristovi stédce Kristovo hubí hůře nežli osvědčení jeho pm
tivnici a nepřátelé, a On v dobrotě své laskavě shovívůek nap
prevenl se volal Sléva ti. Hospodine, sléva til Jak hluboké
jest láska tvé k lidem! jak nesmírné milosrdenství tvoje! Lidé.
kteří skrze jméno tvé z neslavných slavnými . znamenitými
se stali, té oti nadužívaji proti tomu, kterýž je poctil, e odva
žuil se věcí nejodvulivějěíoh, a násilí tropí vemtyních, mnie
důstojné svrhujice a Vymítajíoe, aby nestvůry jich v úplném
bezpečí a beze věeho strachu věecko převratiti směly, jak se
jim alibi. .A tohoto neětěsti ohoeě—lipříčiny posneti, nalemeě,
že jsou podobny oněm prve řečeným, kol-en zajisté atakříksje
matke věeohjedna jest - dvist.

Avěak ty příčiny nejsou jednoho způsobu, nýtu-l liší se
mezisebomTusepnvi:.Tenbnďsv1-ěen, !ejestmlnd;ten

')Tak činili hlavněMind, apelujte. Mesiah-ohli biskupy
katolické, aby své ledu-Iry u jich místa dostali. Tak ntlnilíndpn
Endathíovi, biskupu Andolskěnn. Hívě se smllstn jej vinice. Tím pull-l
mnekvAntlolskůcírkví,units! 00MAWQMNHMWW
není lv. Anastasia!
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pak, že neumí líchotiti; opět jiný, že některého urazil; . ten
use, aby některý se nemel, patře že zvolen byl jiný, kdežto
navržený od něho voleneo umímut jest; jiný opět že dobrý
a. povolný jest, a. jiný že na přestupníky přísným bude“ s tak
každý, a nějaké jiné podobné příčiny býval.odstraněn. Nemají
totiž nouzi o příčiny,kdo takového cosi vůmysln chovají; nebot
i veliký msjetek některého bývá. jim důvodem k obviňování,
nemají-lí nic jiného. Ale i to namítají, že prý se nemé k te
kové důstojnosti nikdo povznášeti. nýbrž pomalu a postupně.
s. tak si vymýšlejí jiné a. jiné příčiny dle libosti.

Jé puk bych se tu réd zeptal, co by měl biskup činiti,
jsa. tolikerou bouří zmítén? Jak v tak velikém vlnobití obstojí?
isk se tu viem těm úskalím vyhne? Nebot jestliže přímým
úmyslem svou věc vede, mé věecky co nepřátele s. protivníky
jak proti sobě tak i proti voličům svým; věichni mn věecko
na ;vzdory činí, bouře mu každodenní tropí, ůsměěky tisíce
rými voliče jeho stíhsji, si buď ony vystrnsdí, bud' své mi
lence vetrou. I jest jeho postavení podobno tomu. jako kdyby
některý lodní sprévoe soudruhy svými měl na svélodi nůmořní
lonpežníky, kteří by i jemu í lodníkdmispoluplujíoím každého
dne úklady strojili. Dé—lijich přízni přednost před svým vlastním
spasením, přijme. k důstojnosti kněžské lidí, které by příjmouti
neměl, bude míti místo nich nepřítelem Boha samého ; muž-li
pak býti většího neštěstí nad to? S nimi pak samými bude míti
stsv hor-lí nežli prve, poněvadž oni budou vždy sobě vespolek
pomšhsti s. tak se vždy mocnějšími stanou. Neboť jako tiché
moře divými větry proti sobě bonřícími náhle též se ronnři
. rosvlní &plavce pohubi; takicírkev klidné, pojmouc ve své
lůno osoby zhoubné, bouří s nehod mnoho trpivé.

1G. Že whatatnqm (niti. muoí, tao takovým but-ímtimó.

Poznej tedy, jakého muže se k tomu židé, aby tukové
hrozící bouři odolal s proti tak velikým překéžkém vže k obec—
nému prospěchu dobřeřídil. Mét byti nejisté idůstojný sskromný,
nudný . vlídný, přímý s přívětivý,nestranný s úslužuý, po
korný bez podlosti, horlivý & mírný, aby proti tomu všemu
zručně bojovati mohl. Kdo k nějakému úřadu se hodí, toho má
vlí 'mocí dosediti, byt i viickni odporovsli, k tomu jedinému
hledě, k církevnímu vsděléní totiž enio nedbqje uni nenévistí
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ani přízně. Umivůl-li pak, že jsem elučnč tohoto úřadu se od—
etranil? A přecejsem ti ještě včeoko nepročel; mém totiž ještě
jiné věci říci. Ale nenstač vyslyleti přítele upřímného, an by
se ti réd ospravedlnil, v čem! ho vinu. Neboť nemů. ti to
viecko jenom prospěti ]: mojí obraně, ale přinese i tobě brzy
nemalý prospěch ]: dobrému zastání who úradu. Kdo tedy ta
kovou stezkou života se bréti hodu, ten musí nutně prve to
vleoko dobře prozkoumati, a tak tento úřad nastoupiti. A proč?
Byt nebylo pro nic jiného, bude mu to prospěchem nemalým,
le jn toho všeho dobře vědom, ničím nebude překvapen, staň
se co stah.

Nuže tedy, co se líbí? Mime-li nejprve přistoupiti k péči
o vdovy, nebo k obstarěvéní panen. anebo ]: obtižem úřadu
soudního?) Neboť v každém tomto oboru jest nviiětni starost
a starosti větčí strach. Předně tedy nčiňme počátek s tím, co
se nejsnadnějčím býti zdi, s péčí o vdovy; ta sprůvcům du
chovním, jak se za to mě, mimo výloha peněz, niiůdné péče
nepůsobí; ale neni tak. Jest tueajisté mnohobedlivosti potřebí,
kdy! volba jich nastane; děje—lise sepsání jich bez vyšetřeni
jen tak mnním, i to jiz příčinou bývů tisloerýoh nehod. Neboť
stalo sejiž, že některé nehodnice toho stavu celé rodinyna zmar
přivedly i mnnlelstva rozloučily, některé pak i v krédetich,

a při jiných hanebnostech dostiženy byly. Takové
vlak: důchodů církevních iiviti i trest Boží, i u lidí výčitky
největší vyvolivů i dobrodinců itědron vůli odvrací. Nebot
kdo! by to růd viděl, že ty peníze. je! Kristu obětovati si
umínil, dostávají se osoběm, jmeno Kristovo hanobicim? Pročež
jest tu mnohé a zevrubně nkouělry potřebí, aby ani takon
jak“ jsme prévě naznačili, ale ani ty, jimi vlastní majetek
dostači.,nestsnčovaly výživy potřebným.

Mimo to vyčetl-ování nastévé tn jiné o nic menči péče,
abyjim totišvleoko, ook-travěnůleií, jako zezřídlavldy
dostatečně plynulo aniž kdy ustalo. Nebot nevolnš chudoba

')Tů-íaloquuvé navrh svéhodallíhopoledni-LW ovleoh
Malovivnlalednjídch „al-akon“ knihytim.—Celesdprvé
vdovtýčgtyjusadobylv.apdtolůaínalackkevnawupéčlmkqm,
padlá! to Melo k úřadu Nakupte-iu vyvolltlspůsobllé & slulbé církevní
netaratlneoné.8v.2hteůst daduvédčnjo,hvuliochii,ačměnčne
,muhmcuhvuusooo vůovapanem-meéjiohbylor.tu.,
jakpapslxoruel praví, two vdovacherýsh, „jet míloatalash Hospodi
maopetluja'
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jest zlo nenasytné a reptavá a nevděčné. I žádá na tu mnohá
opatrnosti apáěe, abys jim ústa zatknul, každou příčinu ]: stiž
nosti jim odejma. Lid zajisté jakmile vidi některého, an ma
jetnějěím jest, ihned jej za způsobilého k takové správě po
važuje. Ale já nikdy nemyslím. že by mu taková ětědrost aa
motuá dostačovala, jest mu ji sice předeva jiným potřebí,
nebot bez ui by byl spíěe ěkůdcem nežli dobrodinoem, vlkem
spile nežli pastýř-em. Avšak mimo to buď i vyěetřeuo, zdali
jeětě jinou dobrou vlastnost má. A ta jest — matka věeho dobra
mezi lidem -—trpělivost, ta duěi uvádí a provází jako vtichý.
klidný přístav. Nebot vdovský stav dilem pro chudobu, dilem
pro věk, dilem i přirozenou povahou oddává se nesmírně svo
bodě řeči, abychom tak to nejlepe vyjádřili; tu bývaji nevěasue
křiky a bezdůvodné etesky; kvili, kde by děkovati a žaluji,
kdeby ohváliti měly. Tu jest správci duchovnímu vás to ěle—
chetně snášeti a uehněvati se ani pro nevčaeně jich sváry, ani
pro nerozumné výčitky; neětastný stav jejich zasluhuje totiž
spíše ůtrpuosti, nežli přísnosti; posmívati se jich nehodám a
k zármutku nad chudobou přidávati urážek, bylo by důkazem
surovoeti nejpodlejěi.

Protož i jeden znamenitý !nudřec, hledě ]: ziětně a hrdé
přirozenosti lidské a zuameuaje, jak chudobatak těžká jest, že
i sebe ělechetuějělďuěi skličuje, až jičastoi khanebuým činům
přivádí, napominá přívětivým a přístupným se propůjčiti pro
alcimu, řka: „Naklori laskaočchuděnm ucha svého, a odpad: mu
pokojně věci v lickmti' (Sir. 4, S.). Timto napomenutím chce,
aby nikdo jsa od chudých proěen, nehněval se, aniž pak usta
viěnou dotiravosti jejich dcpálen jsa, stal se jim nepřítelem,
ač jim pomoci měl. A pomina toho. který prosbou svou
k hněvu popuzuje. (nebot což by člověk zarmouceuó duži
kázal?) mluvi k tomu, který slabost onoho enésti může, napo
míusje, aby libým pohledem a laskavou řeči jeětě před darem
jej pozvednonti hleděl. Byt si i představený z toho, covdovám
náleži, nic nepřivlastnil, ale tiaicerými uadávkami je stíhal a
tupil a proti nim septil, ten by ani nebo větěi ětědroeti jejich
chudobou skličeněmu ardci nic nculehčil, nýbrž svými ůkory
zármutek jejich :trpěil. Ačkoiiv je totiž hladový žaludek
]: mnohe nestoudnosti douuenje, nic věak měně pro takové
urážky velmi citlivý bývaji. Když tedy bojicese hladu, nuceny
jsou žebrati, žebránim pak uestoudnosti zvykají, pro nestoud
nost pak opět kárány bývaji, tehdáž mnohonásobná a mocná
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tělkomyslnost jako bustou mrékoteu duěi jejich ssstíré. Kdo
tedy o ně péči mé, buď tak velikomyslným a varui se, aby
jejich sérmutek sni svou hněvivostí nevzbuzoval. nýbri kdyby
se někdy objevil. hleď jej ihned ůtěcharni utlumiti. Neboť jako
ten, kdo urážky utrpěl, při hojném obdarováni peněžité pomoci
pro rénu zasazenou ani nedbá; tak i kdo laskavé slovo usly'lel
a s darem i útěchu přijel, tím více se raduje a těší. : udělené
nlmužna zdvojnásobí se mu mírností dércovou. A to nepravím
sám od sebe, nýbrl opět dle slov onoho mudrce, jen! nim
svrchu uvedené napomenutí del; nebot dí: „Synu, kdobrodisbn
nepřidávej domluq, aniž ke vleklém: daru zarmucuiia'c'a slov.
Zdali horkosíi neoddaqie rosa? Tuk lepil bývá řeč nad dar. Hle!
dooojed saddadobay'; obépakbýva' u členila milodivěho“
(Sir. 18, lú—l'l..)

Sprévce vdov mé pak býti netoliko mírným a trpělivým.
ale také hcspodůhkým: nebot nebude-li takovým, pak opět
chudých majetek rovněž škodu utrpí. Nedávno totiž eprévec
jeden, jemu! se ten úřad svěřil. mnoho peněz sice nsehrcméždil,
ale ani ném jich nespotřebovsl ani nerozdal potřebným, vyjma
některé, větěí puk jich čistku echovnl a nhrsbel, a! pak při
nastalé nepřátelské bouři cel-ý_poklsdv ruce nepřétel se domL
Veliké tedy opatrnosti jest potřebí, aby jmění církevní ani
přiliš ee nemohlo, snil pak se ho nedostévalo: co se shledá.
buď ihned věecko potřebným rozděleno, s v sbolué mysli vě
řících spočívejteš poklady církve.

Co se pak pohostění cizich a oěetřovůni nemocných týče,
jak veliké výlohy penělite jsou tu představeným činiti, jek
veliké jest tu bedlivosti, jaké opatrnosti potřebí! Tyto výlohy
nebývqjí o nic menlí, než svrchu řečené, ba někdy mnohem
větší. 1 musí se tu sprévce duchovní výborně znéti v laska.—
vém a opatrném se chováni, by ti zámožné dobrodince naklonil,
aby horlivě a rádi se svého maj' sku mu přispívali, hledě pri
tom., aby jednak staraje co o :i'evu trpícím, nenrasil srdce
dobrodincův. Tu však musi i l- dlivcst i horlivost tím větší
osvědčiti, nebot nemocní bývají mnohdy promrzelí s netrpělivi,
a nevěnuje-li se jim veliké a věestnnné pilnost apéče, dostsčí
i sebe mensi přehlednutí, aby jim veliké nesnese působilo.
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i(. Št o volil—nimotwďnm spojeno ju! pičo o pumy.)

Co se péče o panny týká, jest se strachem tím vštším
spojena, čím dražší ten poklad církve, čim kralovštšjši toto
stadce nade všecky iinó jest. Nebot již i v tento sbor svatých
duší tisíce nehodnic tisicerými nepravoetmi obtíšených vetřiti
se dovedly, col převeliký zármutek způsobilo A jako neni
stejne neštěstí, prohřeši-li se panna urozcnů nebo služka její,
tak jest též. u panny a vdovy. Neboť u těchto nebývá. nic
divno, když všeliké klepy si dovolují as sebou se vadi, lichoty
a neslušnoeti provozuji a všudy ee svitají a veřejně na trhu
se procházejí, ale panna ]: vznešenšjšímu boji přiutoupila a
nebeskému mudrctvi ae cddala; andělskému životu se zaslíbuje
a jsouc ještě v těle, povinna jest obcovům'mnetělesných bytostí
se prohnutí. Jí se nedovoluje ani mnoho a často vychazeti,
ani marné a liché řeči vésti; vady však a lichoty nesmí ani
dle jména znáti. Proto má i bedlivějši stráže a mocnější pod
pory potřebí. Nebo! jednak jest jim nebezpečen všeobecný
protivník vši svatocti, an proti nim povstůva a jim úklady
strojí, hotov pohltiti haldou, která. by pobloudila a klesla;
jinak i mnozí lidé jim nástrahy kladou, a mimotovšei vlastní
jich “dostávoat; slovem k dvojímu boji jest jim se postaviti,
jednak zevně dotirajícímn, jednak uvnitř bouříoimu. Pročež tu
nastává představeněmu veliký strach a větší ještě hrozi ne

') Panny, o nich! uto sv. otec jedni, byly takové, kur“ se abol
nbu životuoddnly,níš co byly k stalina pannu! mllbily anu poepo
lltšiily, nýt-i po tunu . rodičůnebophtdbytujlca'ůmaelliílyod
mnišek,akta-yenn onidomšlo. Blnlypanna-' clrkevulmiMrúnu
cod—huba) Jooo“ svlutním lchnlnlm od biskupa Bohu mvšcuy, pod
duchovníjeho upravu nálady a proto nejen ve "Mimi knihy (mah-loula.
“club) uplny byly,ale i —byly-licbudč,—vylívu: Mello“ cirkvemily.

Namravyjichdohlíiola"Hihi Muni.
Běluhy jhh nllb panen-tv! acvaaal je u první doby dolivetaů, nebo!

sv.Cyln-hnradí těla, které by na nauzečnymidtllyolibunanndoculi,
aby ne radůjí vdaly, null aby co hrichy svymi ' oheň vita, uvrhly (prr.
do habitu"fl-); ale ". Zlatou“ povah). nllb„jejichmnúitdnyn, lolita!
u jl- chotl ele-č— byly vzdaly. '

Původ jich uuu do Gaav apoštol-kých (L Kar. ?.) a bývaloJích
valněu hldého chánu. Vynameuhalyse annuu- dvden (antena), úl
slnlbtch Mch mívalysvlaštní milu, svítit obštcvalya k u. plul-hl
plidnpovalj. Kurt slibu um vit-nyjaoucona vyllhtnpeň dokonalou!u
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bezpečí s zármutek, aby se nic neliběho — uchovejš Bůh!
nepřihodilo. Nebot kdy! „dcera uzavřmd otci působí bděli“
(Ecel. 42, O.) & pečlivost (\ ni zspuzuje mu spánek ze strachu,
aby nebyla neplodnoo nebo nepřestúrle nebo (někdymoulds)
neommle; čehož bude trpěti otci duchovnímu, který sice toho
nic, ale ze to mnohem horších věci obůveti se mi? Tu nejistě
není manžel, proti němu! se nevěrnost pae. s.le edm Kristus
Půn; na neplodnost (dobrých skutků) tu není trestem potupe,
ele věčnů zdhube duěe; nebot dl písmo: „Každý strom, který
meu ovoce dobrého, vyhr: :: na oheň vorm bude“ (Met.. 8, lO.).
Která. chct tu upadne v nemilost chotě svého, tě nedostsěl
odbytu býti listem upuzujícím & odejiti, ele propadne i ml
sledkům tá nemilosti —-trestu věčnému. Tělesný pek otec má
mnoho prostředků, jež mu v stráži ned dcerou ulehčqií ; nebot
i met-ks i pěstounke i zástup služebnic i pevnost domu pomů
hejí tu otci k ostrežení dcery.

Nebot ten jí nedovoli vždy prcchůseti sena niměsti. snil
pak vyjde-li si, není nucena každému ns potkání seukezovuti,
jelikož ji ěero večerní neméně nešli stěny domove ukrývají,
nechce-li sama. se objeviti. Mimo to nemá nibidně příčiny, proč
by očím mužů se okázsti nucena byla, nebot k takové potřebě
nepřivede ii sni péče o potřeby domácí, sni zastání se proti
škůdcům, unii jaká podobná. připednost; v tom věcm jest ji

"nuly, paliv-ly veliké vune-ti. Bv. Cyprin je podobnýmielovyJiko sv.
man velebí.

Dasný obru dnehovničkýtahové privě : věku ev. zubem sun-vil
ndn Sumsum (vm. se) u Kihnu, sms, jak jasno její pud, mai
"It!-ih. Uma-Lu leomdčuh hod a mládíle Boh Ivanuzalíbila .
ellh evůj do smrti uchovala. NeupravedllvěW 0 mmeniton číst svého
dědictví odium. netoliko tuto nehodu trpělivě male, nýbrž I chovný osu
tek sveho jmění tek opravovala, le nejen some ee svou čeledí dosti mčh.
nýbri [ chudým hojnou elmulnu dluh. Zenitu co v pHpnvovůnl léků, mo
hý- mocným pomohlo, jímž lékslově nic nepmcpěll, tak to dobrý adsl
vishc,copodnikls,svuitnlmilostlBou uMPHtonviembýletsk
stromu,!evticheunotčkdokmloeti krtkjlqntiekeenedelspohuouu,
býůhdplvdaAMnehodhhonlskynuvnlLAthkskvdýcth
mtědokoulloeti nepodnyhd vice utvdqpieoehyl, jaksv.oteedllesi
dýekt, ve sboru oněohdnchovnic! nemdýpoěetnehodnhkuruvýnnepemo
aký-ee chovhlmleobě hsnhulcírkvíeducbevnh otcům ovýmblunt
působily. (Vis livot sv. Jen o t. !. „spolu uvedených, lpoludrulkuh,mm) '
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zastancem — otec. Ona mi tu jedinou péči, aby nic ani ne
činila uni nemluvila, co by nehodno bylo nlleiité jí dulnoeti.

Ale tu jsou mnohe věci, je! duchovnímu otci stul! nad
duchovní dcerou činí veleobtllnou, ba nemožnou. Neboť nelze
mu. aby ji u sebe měl; takové spolubytovtnlj nebyloby ani
slušně ani bezpečně. Byt totiž niišdně ikcdy duševní nentrpěli,
nýbrl svatost svou vesla-ae nepoměenou zachovali, neměli by
Iqilllé menli odpovídání za ty duše, které by tak pohoriili,
nezli kdyby se byli nasebou prohřeěili.

Kdy! tedy ono spoluubytovůnínemcžno jest, není otci du
chovnímu tak snadno, aby vnitřní hnuti ové dcery eeaual, nepo
řůdmi přetal, řádná a mírně cvičil .. k lepšímu pěstoval. I vy
chLaky její nelze tak leti-ně střeliti. Neboť i chudoba její a opu—
itěnoec nedovolují jemu, aby bedlivě-zkoumal, zdali ee veah'ae
eluěněapočeetněchova. Jeouctotiznucena všecky alulbyaieama
obstarávali, nalezne vědy mnohe příčinyk vycházklm, nechce-li
sama opatrne býti. Kdo jí přikazuje, aby stále doma byla,
sprcet ji nejprve těch příčin ]: vychiakam, opati-i ji věcmi po
třebami, a dei ji alužebnici, která. by ji v tom viem ku po
moci byla. Ba ani na pohřební průvody a jiné noční pobož
nosti nebuď jí dovoleno!) Vit njietů, vít onen oěemetný had
i v dobre skutky svůj jed vypoultěti. Duchovní takovi. pannu
buď jako hradbou uzavřena a málokdy po celý rok vychhej
ze svého domu, kdyš toho neodklndně e nevyhnutelně příčiny
žádají.

Řekne-li někdo, že to není povinnosti biakupovou, aby se
tím ubíral, dobře věa, že ze všeho. co se děje, na něho i péče
iodpovídůní vychhí. Mnohem proepěěuěji jest, aby všecko
nativaje, obviňováni ušel, které by mu jinak pro chyby jiných
trpěti bylo, nežli aby služby se sprostě, obůvati co měl účtů
"za to, co spěchali jiní. Mimo to kdy! aim evou povinnoct
“koni, veleenadno věecko přehlédne; kdo však nucen jest pře
'mlouvůnim jiných jednati, nedelni ei takoveho oddechu opome
nutím sveho přičinění, nýbrl vice neenůzí a závad od těch,

_kteří mu odporují, s náhledy jeho eenestovnůvajíce. Ale viecky

')Pokfbyunpnnlcbvm drkveknuvalynpendnlboveča'e;
nočnhlpekpobebcehl sen:-(tu ". otec evatveěery(vigilie) plul
MíMůyMnmýů-Mkmubedpoceloumuebodlouhe
donodmaly.—Žeuktnupollevljuněnmibmkývšpuěhbnhcmummmbmmmm
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péče o starosti o panny sni vyčisti nelze; nebot již při zá—
pisu jich působí tomu, který to vede, neobyčejné obtíže.

.s. 2. W oouani')„tma quam; jaar.

Úřsd oouduí působí tisioeré obtíže. mnohé zaneprázdnění
. nesnází tolik, co jiob sni světským soudcům snáleti není.
Neboť již i vyčetl-ití, co po právu jest, bývá preci nesnsdnou,
když pak to člověk vyšetřil, jest druhá nesnáze, oby proti
němu nesoudil, při čemž se potkává netoliko s prsoí s obtíží,
ale i nemalým nebezpečím. Neboť již se stslo. že někteří
slabšího duohs lidé v rozepře upednonoe, nn víře škodu utr—
poli proto, že se jim žádné přízně nedostalo. Mnozí zajisté,
kteří bezpráví trpí, berou si v nenávist ty, kteří jim pomoci
nepřispívsjí, rovněž jako ty, kteří jim bezpráví učinili, neobtíoe
nic uváziti oni zmatenost své pře, ani obtíže rozličné doby,
oni ztenčené právomooi kněžské, aniž cokoliv tomu podobného;
nýbrž jsou neuprositelnými soudci, nevědouoe nišůdneho dů
vodu k obraně své, leo aby oproštění byli zls, které je tísni.
Kdo jim to získati nemůže, neujde odsouzení jejich, byť se i
tisioerými důvody hájil.

Když pak jsem se již o přízni zmínil, dovol, abych ti
ještě jednu příčinu k stížnostem zjevil. Neobcházi—li biskup
každodenně ob dům vice nezli tuláci,“) utrží si ze to výoilek
neočíslnýoh. Neboť netoliko nemocní ale i zdraví nsvitíveni

')Sondslslřed, oněmi tusv. otec mluví, byl blsknplmoddssřů,
Koulsntintn pol—luk,v právních toliko, nikoliv pák v mama před: svi—
řen. Dle tohosl sporné won) biskupy ss soudce svolill, buď paul-once
svůtskýcbsoudů docels, nebo od rosmdh světskýů soudcův! bhknpůn
so odvolivsjíoo. Výrok biskupů mol psh tukovou plotnou, jskoby byl od
clnřs osmého ukl; vlsdnřl sem! dui-ských isto! l \liekni úředníci moll
nařízeno, sty neprodlsoó vykonu, co byl bhknp ss dobre usnsl s reason
dil. (Bos. 1. D.) Toho čestného slo i obtížného pdvs dostslo ss bhhph
s dvojí příčiny,.kdnsklopobnitlloudmvůprotikřsstsnůn mnohýchnepovedl
nosdsedopouuěli. jsdnnkiio sood nich dle vsneisnůbojichůřsdns
ovntootíBm nejspíše spravedlnosti douísti dalo. Sv. Augustin dovodíprávo
tospovlnnostkřesunůkohnsoodvolántinoslovsv.rsvlsl.lor.o,4.

")na“ slovohovno: jestiirilho výsnunn:1. Maamaa
ns veřejnémmasu bývá; le pak se ns nánásu ou sondykundy,—diese
till multi veřqinýMk, písní v dobrémsmyslu;!. nsbobadatel,—
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býti chtějí, e větší jich činů ei toho iédeji nikoliv se zbožnosti,
ale více bniíce po cti a. vymsmenéní. Steno-li ee, le někte
rého ze némolnějěich e mocnéjčích : potřeby : k obecnému
prospěchu cirkve častěji navštíví, hned mé : toho sllvu licho
metného petolizele. A co mluvím o přímích .. névltěvéch?
Jiz pouhé jeho osloveni uvdévejí přičinu k přemnohym stí!
noetem, le čutc jejich tíži podlehé s v můlomyelnoet npedé.
Jil pak i samý pohled jeho bývá poeuzovén. Neboť přemnozí
i nejmenší jeho hnuti nevrubně přetřésují,jekciinpůsob hlasu,
pohled očí, míru ůsměchu. „Nu toho“, dí, „jemně “ee ulmél,
libým pohledem e jasným hlenem jej oslovil, mne puk jenom
málo a. mimochodem “ A kdy! ve společnosti mnohých sedě,
nehledí na vše strany & ueoeloví-li každého. hned to mnozí
hrdopýchon nazývají. Kde! bude kdo tek statné povahy, eby
tolikým hlobcům odolnl, buď jim ani příčinyk želobém nedeje,
buď jen obviněn, se jim nbrénil? Neboť povinností jest, eby
žalobce neměl žádného; to-li jest nemožno, alespoň se lelob ee
očistiti, puk-li i toho dooíliti nelze, jelikol někteří v me:-ném
:; ničemném obviňováni si libují, tut nelze leě tyto neblnhé
ůkory ststně přestaň. Kdo totil spravedlivě obviněn jest,
enadně svého žalobce sne-e, poněvedš mé trpěejěiho ve svém
vlastnim svědomí: když tedy od tohoto nejpřisnějěího překo
néni bud-e, zevnějěí enedněji sneeeme,jelikoi mírnější jsou.
Kdo si však nic zlého vědom není u bezdůvodněobviněn bývé,
brzy se hněvem ronniti . puk snadno v malomyelnnst kleci,
jestliže prve duši svou neuvykl, eby trpělivě much pečeti
loeti lidské. Neboť křivě oblelovnnému e nevinně odsouze
nému nelze nijak, aby nebyl takovou zlomyelnoetí bolestně
dojet e skličen.

A kdo! vysloví zérmutek, který! trpí biskupové, kdy!
nastane potřeba, aby někoho ee sboru církve vyloučili ? A ké!
by to neštěstí ns zérmntkn toliko přestalo; ele tek jeet při
tom nebezpečí nemalé Tut nejisté jest ee obévsti toho, eby
příliěnějse někdo tre-tin, neutrpěl to, co ji! sv. Pavel řekl:
,příliůy'az'alauabynbylehlcau“ (ILKor. 2, ?.)Ihjest nej

w,janouuumw;s. neholvemumh.umrn
upltohomíehnknujquw,udi, pob-do,mamina-us.
ebydndeképcnénlulmílentoneu umu-imo popud-uo.
Proto! našeho!edmsbmqqlnlegmpůog,mluvh,thlhube.qdmnng,Muammar.
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větli bedlivoeti potřebí, aby nestalo ee vyobcovanoi příčinou
větlí zúhuby. co mu mělo býti proepěěuo. Neboť jestliže du
chovní lékař rúnu hHěníkovu núlelitě nevytne, běře účastenství
na věech hřílích, jichž se onen po takovém nedokonale léčeni
dopustí, jako! i na hněvu božím pro ně. Jak mnoho treeul
jest tedy očektvuti tomu, od něhož netoliko ze to. čím eimee
prohřeěil, bude se počet Mati, nýbrl který i na věeoko, oo
zhřešili jeho svěřenci, v největěi nebezpečí přijde? Nebot hrů
zou-li trneme, mujíce vydati účty za své vlastní hříchy, jako
bychom onomu ohni ujíti nijak nemohli, což má k očekávání,
komu za tak veliké množství odpovíduti bude? Ze pak tato
pravda jest, alyě oo praví ev. Pavel, či vlastně Kristus Pún
ústy jeho: „řodouchejte předám-ených tvých a poddání budte jim,
ueboťom'bdimddss'anirae'mni,jako mqjuezmpoóawaza“
Zdali pak jest malý etraoh při takové pohrúžoe? To ani vy
aloviti nelze! — Avšak to doetačil ku přesvědčení i eebe vndor—
nějlíoh a tvrdošíjnějěioh odpůrců, ie mne ani hrdopýcha ani
marně otilúdost v útěk nepohnaly, nýbrž ati-ech o sebe a uvú—
šeni tile tá důstojnosti.

Kniha čtvrti.

1. Že atol-“$ati, tna; eeaůalojnoetiludia“ W ale
%GM; ít ní pu: moc aonucenibývají, Mým Mám to

[diol—.g.podléhají, jidiš ee pal- o tom obou Borneu.

To ualyěe Basil a poněkud pomlče řekl: Ověem kdybys
ee byl tě důstojnosti doeíci domáhal. měla by tato bezeň
tvú nějakou příčinu; nebot kdo ee přičiněním svym, aby
nějakého úřadu doaůhl, přiznal. že se na schopne k němu po—
vahúe, tomu pak když se mu svěří, neni lze v udaló některé
chyhěutécisezasvounezkuěenosf. Předkemaizejietětena
takovývěelikonvymluvuodňalsvýmtotiienačením eepo
úřadu tom a uchvúcenim si jej; rád a ochotně ee v něj uvázav
nesnií pak říci: V tom a v tom jsem nerad poohybil, tomu a
tomu nerad jsem učkodiL Na to mu pak řekne, který ho usta
novil: Jen ty aobě takove své nezkušenosti vědom a neiea

- dosti echopen, aby: tu aluibu bezvadně zastal, proč jsi medleiv.!- M 8
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ne odválil : snažil dosáhnouti věci tvoji způsobilost převyšu—
jících? Kdo! tě nutil? kdo! by tě byl přes moc k tomu potu
hovel? —Ale nic takového ty ee ová cti-eny o nobě nikdy ne
nelylll, nebot ani nám ní nic takového nemůžeš a vinu po
Hádatbadmhýmvěemtězjeetzjemqlesauimáloanimoc
co tě důstojnosti nedomáhál, nýbrž. že se to otalo přičiněním
druhých. A tak to okoliěncet, která jim pro hrichy, jež by se
med byly udály, věecku výmluvu odnímá & tobě k velikému
oeprevedlněni by eloulilu.

Jan. Na to já zavrtě hlavou a tiše ee usmívqje divim ne
tá jeho prostotě a dim k němu: Přál bych ovšem i já, aby
to tak bylo, jako pravil ty, můj rozmilý, ale nikoli proto.
abych innd dosáhl, čemu jsem nynl unikl. Byt mi totil žádný

nehrozil :: to, když bych nezkuěeně a jenom leda bylo
o ltádee obstarával, pova bych to nicméně ze

větll zlo nežli by vleliký trest mi byti mohl, kdybych ee maje
tak veliká věci sobě svěřená, tak nevděěným prokázal tomu,
který! mi je uvěřil. Zu jakou tedy příčinou bych žádal, aby
tvá mlněni pravdivá bylo ? Aby těm bidným neětutnikům
(tak totiž ulněi jmenovuti ty, ježto se proti všemu řádu na
stupně toho pledstevenltvi dostavaji. bye ty tisíckrát trval., že
přec moc k tomu dohnáni byli & nevědomky ee prohl-etui).
aby těm pravím lze bylo ujiti ohni neuhneitelněmu a temnotě
nejtemnějli a ěervu nehynoucimu a odtatu býti a počtenu ku
pokrytoům(.Mat246l—2530.— 8.12—Mar.9,43.
45.41). Avšak comám ti Hei? Nenituk, není! Libi-li ee, dám
ti toho nejprve důvod od království vzatý, kteráž přeoeuBohu
není v takové vážne-suti,jako kněžství. Soul (I. Král. O.), Kisův
syn, nic co nedomáhnl toho království, jehož se mu pak do
atalo. nýbrž lol toliko za příčinou hledat oelic a přišel k pro
roku jenom, aby se o nich doptál, ten však s nim o království
omlouval. Ale onen nijak do toho neskočil, ale elyie ten návrh
od proroka, zdráhal a vymlouval ae řka: „Kdaz'imnid a co
jen: dům otce měla?“ Což dále? Když byl špatně zastával dů
stojnost lobě svěřenou, zdali pal: byla ona olova. :: to, eby ho
uchovnln hněvu toho, který! jej králem byl ustanovil ? Mohli
on oviem ne výtky Samuelovy odpověděti: „Zdali pak jeem
eejáncházelotokrálovstvi? adali pukjeem eámtudůstoj
nout sobě urval? Chtěl jsem šití životem mnie upne-tého, ii
votembuctuoetnýmaklidným, tyvěakjeimnektědůutoj—
noeti potáhl. Trvaje ve Ivě nizkoeti, cnadno bych nebyl těmto
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přestupkům uhnul. Nebot néležeje k sprostému a obyčejnému
lidu, nebyl bych býval vyslin k takovému dílu; Bůh by mi
nebyl zajisté uložil válku proti Amalekitům, a nemaje toho
úkolu, nebyl bych zhřešil takovým hříchem.“ Ale to všecko
nedoetsči k výmluvě, ba netoliko nedostsčí, nýbrž jest i ne
bezpečno, jelikož to hněv Boží tím více podněcuje. Nebot kdo
přes své zasloužcní poctěn bývá, nesmi používati velikost té
pocty na výmluvu hříchů svých, ale té veliké lásky Boží, již
se mu dostévé, mé použiti k většímu jeětě pokroku ve své
dokonalosti. Kdo však míní, že se mu větši volnosti k hřežení
propůjčuje svěřením vyšší důstojnosti, nic jiného tím nečiní,
nežli že se snaží laskavost Boží vyhlsěoveti příčinou svých
hříchů; tak mluvívají lidé bezhožní &takoví, kteří život svůj
v lenivé nedbalosti trévi. Ale my si nesmíme takto počíneti,
níž v takovou nesmyslnost zeblouditi, nýbrž přičiniti se méme,
abychom seč sily nože stačí, vždy a. všude zbožně a svatě
mluvili i smyšleli.

Aniž pak Heli (et již ponechsje řeči o království, přejdu
ke kněžství, o němž vlastně rocmlouvůme) ani Heli nedo
mahal se dosáhnouti své důstojnosti; ale což pak mu to po
mohlo, když byl zhřešil? (l. Krél. 4, l8.) Ale co pak pravím,
že se nedoméhel ? Vždy.t_mu ani nebylo dovoleno se jí vy
hnonti, by! byl i chtěl, ano zékon mu ji uklidní; bylt totiž
: pokolení Levi a tak byl povinen přijmonti důstojnost tu, ena
od předků naň přešla. Ale nicméně i takto ze nesvodenost
synů svychpodlehl trestuato nemnlému(I.KrLL2,4.).—
A jak se dělo prvnimu židovskému knězi, o němž Bůh s Moj
žíěem tak mnoho byl re-louval, když nedostačil ném odolsti
nesmyslnosti přečetného lidu? mélo již scházela, že by byl ze
hynul, kdyby nebyla přímluva bratrova hněv Boží nkrotila
(II. Mojž. 32, ID.).

Když pak jsem se již o Mojžíšovi zmínil, dobře budei
: jeho příběhův ckézati prevdn své řeči. Ten blahoslavený
Mojžíš tak delek byl toho, aby si „uchvátil přednostenství ned
národem židovským, že je i zamítl, když se mu dávalo, akdyž
Bůh přikazovsl, zdráhal se tak, že ho mzhněan A nejen
tehdáž tak učinil, ale i později, když mu vůdcovství nad lidem
svěřeno bylo, židnl si raději umříti, jen aby ho zproštěn byl.
Nebot dí: „Mane, jestliže ma'takto Mali chod“ (IV. Moji
11, 15. n 20, l2.). A když pak shfeěil u vody (svém), zdali
pskbylyjeho stálé odporysto, abyhouBoha obhéjílya

8.
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od něho mu odpultění získaly? l proč jiného bylo mu zebri
něno vejíti v onu zemi zaslíbenou? Pro nic jineho, jak vlickni
víme, leč pro jeho hřích, pro který tomu slavnému muzi ne
bylo dopřěno toho, co se dopřálo poddaným jeho. Po tek mno
hých letech a strastech, po té nevyslovitelné bludné pouti, po
tak mnohých bojích s. vítězstvích, vně tézemě zemřel, pro níž
byl tak strůdsl; přemohe nehody mohké vodopusty. nepoužil
blaho klidného přístavu. Vidíš jak netoliko těm. kteří si ně
jakou důstojnost urvali, ale ani těm, kteří se k ní pomocí
jiných dostali, nilůdné výmluvy z jich hříchů se nedovoluje.
Neboť když oni muzi, jež si Bůh stím po mnohém jich odporu
vyvolil, často tak velikému trestu podlehli s nic jich nemohlo
vybevíti z toho nebezpečí, sní Arens.. sni Heli. ani blahosla
veného. muže onoho. svatého : slavného proroka, nejtiššího ze
všech pozemčanů, který! s Bohem mluvivsl jako s přítelem,
pak sotva nim. jim! tak mnoho k dokonalosti jeho schůzí,
bude moci ]: výmluvě dostečíti to sebevědomí, že jsme se nic
nedomthnli té důstojnosti, zvláště když se daleko větší část
těch voleb neděje milostí Bolí, nýbrž přičiněním lidským.

Jidáše si Bůh vyvolil : ve svatý onen sbor pojsl i npo—
ětolskó důstojnosti jej s druhými ůčestns učinil; del pak mu
i přednost před jinými, sprůvu peněz totiž (Jen N!. G.). Což
dilo? Když obojí úřad zastával privě nn opak, nellí byl po
vinen, toho zradil., jeho! hlásati měl, a co spravedlivě vyne
klůdeti náleželo. špatně vydal, zdali pak ušel náležitého treetu?
Be právě proto i tězěimu podlehl. A epravedlivě velmí. Nebot
nikdo nesmí dsrův odBoha obdržených nsdužívsti k tomu, aby
ho urážel, nýbrž aby se mu tím více zslíbiL Kdo by vlek
udal proto, že byl vyěěi důstojnosti poctěn, aby též trestu
ušel a to, v čem se byl provinil, skoro podobně by jedu-l.,
jako kdyby některý z nevěřících tidů, slyěe slovo Kristova:
„Kdybytbuebylpříídanbylmhwiliímbiíchubymmaíwe
„kdybychubylčhilmqíaůní dlby,jía\žlcneb_ylnikdojůlýčůlil,
hříchu by mdlí,“ (Jan 15, 22. 24.) in! se Spasitele s Dobro
dincekůreti řkn: „Nsčjsi přiielssmluviljsi? nsččinííjei
divy? abys snnd nús tím více trestal ?“ To by byla slovu
rouhnvů . zběeili. Neboť lékař nepřichází, eby tě odsoudil,
nýbrž aby tě nzdrcvil; nepřichází, eby nemocným pohrdl,
nýbrl aby iej nemoci úplně sproetil; ty věakeůmsesschvůlně
odtrhne jeho rukou, podlehní těžšímu trestu. .Jnko kdybys se
byl léčení lékařovo podrobil, byl by se prvnějěí0h nednhů_
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sprostil; tak když isi vida ho příchúzeti, unikl, nebude! již
moci jich zbytí se sto nemohn,i za to trest utrpíě, i poněvsdl
jsi péči jeho, aspoň co jsi mohl, zmařil. Tudii nebude anisům
stejný trest trpěti po obdržené od Boha. poctě, jaký bychom
byli trpěli před ní, nýbrž v onom případě mnohem tězěí; kdo
totiž dobrodiním se nepolepěí, spravedlivě trpčeji trestům: býti
zasluhuje. -—Když se mim tedy tsto výmluve nedostatečnou
býti okázale, tak že netoliko neospravedlní ty, kteří k ní úto
čiště svě berou, nýbrž více je obviňuje, po jiné bezpečnějěí
bude se nám obrůtiti.

Basil. A po iskě? ani sám se nemohu nyní vzpamato
vsti; tak jsi mne touto řeči svou polekal s zastrsěil.

Jan. Nebuď tak sklíěen, prosim snnžně, nebot mime my,
slaboěi, můmet v tom bezpečnost svou, že nikdy do toho ne
přijde.-me; vy pak, silěci, v tom, abyste naději spisy své
po milosti Boží v ničeml jiném nesklidnli, let! v svědo
mité snaze nic nečiniti, co by uehodno bylo ani toho vim
uděleného duu, aniž pak diu-cejeho Boha.. Největšího zajisté
trestu by uluhovsli, kteří by dosáhnouce svým přičiněním tě
důstojnosti, potom buď se slabosti, buď zlomyslností anebo
: nezkušenosti svě úřad ten špatně zastávali; ale ani těm,
kteří beze svého přičinění to hodnosti dosůhlí, nijnkó nezů
stávě vtom případu výmluvs, nýbrž i oni postrůdsjí věelikěho
osprsvedlnění. Jů totiž trvám, byt bylo tisic těch, kteří by
nús zvali & nutili, že nikdy nesmíme těchto dbůti, nýbrž nej
prvě v duši svou mhlědnouti &ji bedlivě prozkoumati, s tak
jenom nutitelům povoliti. Vždyt nikdo neodvůii se sliboveti,
že vystaví dům, nejen stavitelem. aniž pak se osmělí nesnnleo
umění lékařského tělesně nemocných lěěiti, nýbd byt bylo
sebe více těch. jichšto by ho k tomu nutili, opře se tomu, nic
se nestydě za. svou neumělost. Sptěvn pak duchovní maje
převzíti člověk nad dušemi tolikýlm', zdali pak by neměl nej—
prvě zkoumati sebe samého, či jen věeho veskrze neskuěeu
směl by tu službu na se vzíti, že ten s tou tek přikazuje, ten
a. ten ho nutí, nebo aby toho a toho neunzil? I jak by puk
neuvrhl vpropsst střemhlav i sebe i ty, kteří hok tomu nutí?
Bylot mu na vůli zachovati sebe a. on nyní k tomu jeětěvdc
hubu uvrhuje s sebou i druhé. Odkud lneie mu nsdíti spásy?
odkud očekávati nějakého odpuštění? Kdo pak ee nh potom
nestanou?Tisnad, kteřính nutilisphs mooktomupotn
hovalí? Ale je samy kdo! pak uchovů trestu v onen dea?
Nebot i jim bude potřebí modovniků'V,aby uili ohně věčného.
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Že pak jé nyní nepravím toto k tvému zastrašení, ale jak se
dle pravdy ty věci mail, alyě co praví sv. Pavel ]: Timotheovi,
svému učeniku a pravému a milovanému synu: „Nevzuddei
rukou mu: na zádnr'ho,aniž obc-„'hříchů. cizím“ (1Tim.b,22.).
Vidiě—lipuk1 jak jsem se všemožně přičinil, abych i sebe i ty,
kteří mne k té důstojnosti dohnati hodlsli, netoliko pokaréní
ale i trestu uchoval?

:. %. ta'/nné.inetu pwpoaaji, tao mta—a...?„Metis, In,: u
toi-.o Sočiwiíi o té pčičimb :. je nemaji.

Jako tedy vyvoleným nedostačí k ospravedlnění se vý—
mluva: .Nevstoupil jsem do toho stavu dobrovolně'; — „Byl
bych utekl, kdybych se toho byl nadal“; tak ani těm, kteří
takové muže zvolili, nic nepomůže říci, že zvoleného neznali.
Ale prévě proto i větší bude vina jejich, že volili toho, kterého
neznali; co se jim zdálo býti výmluvou, zvětší jich provinění.
Neboť kdož otroka koupiti chtějí, okazuji ho lékařům, rukojmí
koupě udaji, sousedů se vyptávaji, a pak přes to všecko jeětě
si nedůvěřují, ale na dlouhý čas si ho berou na zkoušku;
zdali pak by proti tomu nebylo jednáno velmi poěetile, kdyz
se má někdo k takovému úřadu voliti, učiniti to maně ané
hodně, jak se tomu a tomu zlíbí, buď k libosti jiných nebo
nelibosti hned dosvědčovati. hned posuzovati a na nic jiného
nebleděti? Kdo! pak se nás někdy zastane, když i těm bude
zastanců potřebí, kte-H by se nás zastati měli? — Déle pak
má i ten, který někoho vyavětiti hodla, bedlivou zkoušku
učiniti, ale i větší jeětě ten, který se vysvětiti divů.. Nebot
ačkoliv bude míti své voliče soudruhy svého trestu za vsecko,
v čem se prohřeěil, sim přece proto trestu neujde, ale většího
se mu dostane. leč by ti, kteří ho zvolili, byli tak učinili
z některého lidského ohledu proti svému přesvědčení. Neboť
byli-li by na tom postiženi. ze vědomě nehodného pouze z ně
jakého ohledu dosadili, bude iim stejné muky ta'pěti, ba snad
i většímu trestu podlehne, kdo neschopného ustanoví. Kdo
totiž dé prévomoc někomu, který vědomě cirkev poěkoditi
chce, ten by sám byl původcem škod od onoho spéchaných.
A byt osobně nic takového nezavinil a se vymlouval., ze mi
něním obecného lidu sklamén byl, ani tak nebude bez trestu,
ale menší poněkud pokuta jej zastihne, nešli vysvěcsnco. PrOě
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to ? Poněvedl volíčovó pravděpodobně říci mohou, le nepravým
míněním lidu jeouce lklamůni, na tu volbu připedli, ale kdo
byl zvolen, nemůže se vymlouvetí, že eebe neznal, jako druzí
Hcí mohou, že oni neznalí jeho. Kdo tedy tuBímu treetunlkdy
podlehne, nežli ti, kteří ho dosadili, mít i bedlivlji nel oni
eebe prozkoumali. A kdy! by ho oui neauqiíce k tomu pote
hovalí, mů jící k nim a poučiti je upřímně o příčindoh, pro
něž by klamu tvého vzdšti se měli, adokiutijim, že nehodou
jeet tá důstojnoetí, a tak břemene toho fil—eduujde. Proč pak
kdy! jest parade o vůdcovství vojenské, o plavbu, o roluiotví
. jiném obyčejného života zaměstnání, nikdy by ti nevoli!
rolník plavbu, aní vojín rolníctví. ani loduík vojenství a byt
mu kdo í tísícerou smrtí hrozil? Čí není to tím, že každý
z nich předvídd nebezpečí, které z jeho nevědomosti nastane?
Nuže tedy kde se jedná o škodu v male, tu budeme tak veliké
opatrnosti poulívati, . nijak nepovolíme nůtlaku nuticicb; kde
však věčný trest hrozí těm, kteří úřad kněžský odevzdLVejí
lidem, jichž neznají, tu se mením a náhodně podvolíme tak
velikému nebezpečí, nasili jiných předetlrejíce? Ale tonůmne
promíne někdy soudce náš. Slušelo by ovšem, abychom mno
hem větší bedlivoet oevědčilí v záležitostech duchovních, nešli
tělesných: ale nyní patrně ení stejnou jím neobětuieme. Neboť
rci mi, kdybychom domnívajíce se, že někdo jest stavitelem.
který jím není, a povolali si ho k etavbčeon by Gel; uchopiv
se pak zásob k stavbě přichystaných, cepol-id by mal-il tu
dříví, tn kamení a konečně vyvedl by dům tak, le bynkrůtko
le ařítil; zdali pak tomu ]: ospravedlnění dostačí říci, že byl
od jiných k tomu donucen a. že sám dobrovolně do toho ee
nedal? Nikolívěk, a to vším právem. Mčlt nejisté i kdy! jiní
ho volali utéci. Tak tedy kdo dříví a kamení zmaří, nebude
moci nijak ujítí svému trestu; kdo však na zmar přivedl a.
špatně vzdělával duše, ten aned směl by ee domníveti, že
násilí, kterým k tomu byl donucen. dostači mu, aby tre-tu
unikl? I jak by nebylo velmí pošetile, takového cosi ee do
mnívati? - Avšak ještě nepodotýkům,že nikdo neuíeto, aby
donutil k něčemu toho, kdo by nechtěl. Ale budil, le někdo
mnohé násilí i mnohé úklady utrpěl, tak že mu nebylo možno
se uchovali; zdali pak ho ten případ trestu eproetl? Nikoliv;
nevnddvejme ee, praním, takovému klamu e nedělejme ee uevčdy
věcí, je! nami pacholící dobře znají. Tehdu totiž u! nim bude
účet vydeti, nic nám nebude moci proapčti niltdna etrojeuů



190

nevědomost. Nedomůhsl jsi se tě důstojnosti, věda se býti
slsbým ? Krůsuě . dobřel Tu bylo při takovem vědění po
vinnosti utéci, s byt druzi volali. Ci jenom kdy! nikdo ne
volal, byls slůb & neschopen; když pak se nslesli lidé ochotní
k odevzdůní tobě tě důstojnosti, stal jsi se ihned steten? To
jsou ěibl'inky s.! k smíchu, sle nicméně trestu hodny. Proto
i Pin nepomiud toho, kdo věž vystnvěti chce, aby prve nezli
základ položí, spočítal výlohy ne to potřebně. si: že dů mimo
jdouoím tisicerou příčinu ]: smíchu (Luk. 14, 28.). Avšak tu
se celý trest omezuje výsměchy; ale tnmto bude trestem oheň
nenhssitelný, červ nezhynulý, skřipěni zubů, temnosti nejčer
nější, . roztrhání těla & počtenu býti k pokrytcům (Met. B,
12. ——Isai. 66, 24. —-Met. 25, 30.). Ale nic toho nechtějí po
vůšiti obhlobci neli, sic by zajisté ustálí kůrsti toho, který
se marně v zůhubu uvrhnouti nechtěl Nejde tu nyní 0 to,
zdali někdo hospodsřiti dovede s pšenici s ieěmenem, s se sko
tem, s brevem i s věcmi těm podobnými, ale zdali kdo umí
Hditi tělo Ježíše Krista. Neboť církev Kristova jest dle sv.
Pavla. tělo Kristvo (Kolos. ]. IBA; komu tedy to se svěřuje,
mě věemolně k tomu hleděti. aby blahobyt jeho a krásu co
nejlépe zachoval, věestrunně o to pečuje, aby nilidnů zni
skvrnu uni vn'ska (Efes. 6,21) snil jekikoliv potupněznámka
sličnost jeji s ušlechtilost nekazila. I což jiného jest mu činiti.
leč aby toto duchovní tělo vznešené své nesmrtelné .. nejsvě
tějěi hlavy, seč moc lidská stačí, hodnoee býti ukázalo? Neboť
kdy muži. 0 způsobilost zipunikův pečujice, maji potřebí ló
knřův. šermířů&opatrnosti vjídle a pití i stilěho cviku njiných
tisicerých opatrnosti (nebot může tu imsličkost zenedbůne
ieouc, všecka snahu zmařiti), jak budou moci ti, kteří ve svou
sprdvu vzali toto duchovní tělo, jemuž není zdpuiti proti tě
lesným ale proti neviditelným mocnostem, neporušené & zdravě
je uchovati. nepovzneoou-lise daleko nad obyčejnou dokonalost
lidskou s neznají-li se úplně v tom umění leku-ském, které
duěi prospívů?

3. Že Ím“ má býti (Jistým tečnu-m.

Nevil-li puk, le ono duchovní tělo církve vice nelli
toto nsěe smrtelně rozličným nemocem s neduhům podlěhL,
jimi! hubeno bývů'n tiše opět ozdrnvuje? Lékařům puk, toto
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tělo obetarévajíoím, slouží všelijaké vynalezené léky, rozličné
nástroje a přípravy, a krmě nemocným příhoan ba mnohdy
i pouhé změna vzduchu samotné doetačuje k uzdravení ne
mocných; ba jsou případy, ze spánek, kdy! vhodné sedoetavl,
všecku snahu lékařovu zbytečnou činí. Ale při léčení duchov
ním nic podobného nelze vymysliti, nýbrž jedna jest tukuzdra
vení cesta vedle příkladu dobrých skutkův učení totiž slovem.
To jest tn néstrojem, to je:-t krmí, to jest nejlepší soustavou
vzduchu; to nahradí vieliké lékařství i oheň i železo, tak že
kde péliti a tnouti néleší. toto dostačuje, a to-li nic nevzpo
můle, vše ostatní jest marné.

Slovem duši sklíčenou povzbuzujeme a nadutou skrocujeme:
co zbytečným ee ukaze, odtínéme, coschňzi nahrašujeme a vše
jiné činíme, co aeném ke zdraví vhodne býti zdá. Nebotknej
leplímu zřízení zivota, život druhého k rovné horlivosti pc
vzbuzuje; kdyš vlak dule bludy u víře nakažena jest, tut býva
potřebí mnohého ústního poučení, a to ne jenom k ochraněni
pravověrných, nýbrž iproti útokům zevnéjéích nepřétel. Neboť
kdyby nprévce duchovní ozbrojen byl mečem duchovním a
Ititem viry tak, že by mohl i divy činiti i zazraky bozbcžna
ústa protivníkům zatknouti., pak by ovšem neměl potřebí pomoci
slova, či spíše ani tehdáž by nebyla zbytečné síla řeči. nýbrž
veleproepélni Nebot té pouti! i sv. Pavel, ač nad divy jeho
všecko všudy lulu. A jiný ze sboru apoštolského napomíné kn
poulití mocislovařka: „HMMWipočd Mikl—..Moz'bg
od od. požádal zprávy : naděje, kterou c'umílc' (Petr. a, 15.). A
ze žádné jiné příčiny neodevzdali vlicci apoštolé Štépénovi ob
staravaní vdov, leč proto, aby sami mohli tím pilnějiimi býti
v hlňeaní olova (Sk. 6, 2.). Oviemt bychom nikoliv té moci
elova ei neudali, kdybychom měli moci divotvornéf) poněvadž
pak této ani etapy se u nas nenachazi, anadto se všech stran
na nás ustavičně nepřatelé dotírají, nezbývá ném nic jiného.
nešli abychom se mocnou hradbou slova ohradili, aniz pak
byli lípy oněch poranění, nýbri radeji eami je porazili. Pročež
hleďme všemožné se přičinitiktomu, aby olovo Kristovo hojně
přebývala v nás (Koloe. 3, 16.).

') Ice divotvoné bývala ajom dle alov Plné Hat. 17, 19. a lnk'
11,e. l a mích m1“ douédčuje". IrenejIL'S'. a na
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boku“ M00 býti má. hájili cim. PGO“ošcůfujm
ůtofn'om i biaůo, %pohanům i WWO.

Nenít nám nejistě proti jednomu toliko druhu toho boje
přípravu svou učiniti, nlc rozličná bitvu nim hrozí .. od ron
ličných nepřátel. Neboť neužívají všickni jedněch zbraní proti
nim, ani! jeden jediný útok na nás si umyslili. Kdo tedy proti.
viem půtku podatoupiti chce, musí ovšem úklady všech můti
. býti i střelcemi prekovníkem i eetníkem i závodčími sprostým
i Vůdcem i pěším i jezdcem i lodníkem íbořítelem hradeb.
V obyčejných totiž válkách má každý odmíti útok nepřátel
tou zbraní, k jaké! se dal; nlevduchovním boji tok není. Kdo
tu zvítězili chce : neznů věelikých způsobů válečných, tomu.
dovede ďůbel na jednom ueostreženěm místě se svou loupelivou'
sbě'í'ivniknouti . celé stádo rozsápoti; ale nikdy to nedokue.
memenaje že duchovní pastýř vším uměním opatřen jest a
v ůklndech jeho dobře se znů. Pročež buďme se všech stran
pevně opatření. Iměsto zajisté dokevůde odevšad ohreřeno jest.
viem útokům nepřátel eevyamívů, zůetůvujío veskrze bezpečno;
peklí nepřítel jen o prostor dvěří hudbu prolomí, nic mu dále
ostatní vůkol hudbe neproepivů, byť ! celi pevni byla: tuk
těl : když pastýř duchovní město Boží se všech stran svou
bedlivostí & moudrostí jeko hradbou opatří. unií si nepřůtelě
vlemi umělými útoky jen výsměchu, měšťanů pak zůstávají
v městě bez úhony; pokli se některému z 110le podaří jen
: čistky hradbu proraziti, byt i celé městonevyvrátil, po ěůetkůohf
jek říkůme, vie oetotní pohubi. Neboť co! prospěje uměti dobře
od:-usti pohany, když tě lidé hubí? nebo když ned oběmajsi
zvítězil, Menicheům *) v loupež přichází!? . přemohl-lie i tyto,
když ti pak i mudrcovó svým slepým osudem ovečky vovčinci
zabíjejí? I mě věeckn ďábelskl kncířstve vyčítatí? A přec
nauč-li dobře pastýř duchovní od:-uzitivšecka, může vlk i jedním
jediným větší cm ovdek pohltití. Dále pak se dá buď vítězbtvi
buď porážka očekávetí v bitvě od vojínů stojících e bojujících;
ale v duchovním bojí bývá mnohdy na opak. Neboť často pů
sobí útok proti jiným, že vítězi ee st.-nou ti, kteří : poutku
uni nebojoqu .. nic se nepřičinili, nýbrž tiše neděli.

')oumamaiuuovu.-w.anme
mu ve .pn—„M Úvodfjokci! co o těchtodmhýcbdvoupravía.M
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Kdo zde velikou zručnost neosvědčl, může se ins. vlastní
meč nabodnouti a takku posměchu býtií nepřětelům. ! pokusím
se ti tě! příkladem okázati, že pravda jest, co pravím. Tak k.
p. stoupenci nesmyslného blaznovství Valontinova a Markionova
a co jich bludy podobnými nakažena jest, úkon od Boha Moj
žíšovi daný zpočtu svatých pisem vymítaií; židé pak jej vtak
velike úctě chovají, že jej celý urputně proti vůli Boží zacho
věvati chtěji i nyní, když doba jeho přešla; ale církev Boží
běše se mezi výstřednostmí obou cestou prostřední, ani nepři
kaijíc jhu jeho se podrobiti, ani nedopouětějícjej tupiti, nýbrž
i po zrušení jej chválí, poněvadž na čas prospěšným byl. Tuto
střední cestu ma věděti, kdo se proti oběma v boj postaviti
chce. Neboť hodlaje poučiti židy, že přešla již doba k driení
se starého zákona. počne-li nešetrně tupiti, zavda kacířům, kteří
jej rádi v opovržení vydávají, nemalou ktomu záminku; pak—li
těmto ústa zatknouti chtěje, nad míru jej vynašíavelebí, jako
by ho i nyní potřebí bylo, Opět by lidům ústa otevřel. Tak
zase ti, kteří 'Sabeliovou početiiosti třeětí nebo Ariovou zběsi—
lostí nakažení jsou, jedni i druzí náramně — 'ód pravě víry
zbloudili, ačkoliv těm i těm jmeno křesťanů se deva, Kdo by
však učení jejich akoumal. seznal by, ěe jedni ničím se neliší
od židů, leč jmenem, druzí pak mnoho podobnosti mají s ka
cířstvim Pavla Samosatskěho, ale jedni í druzi pravdy daleci
jsou. Mnohé jest tu nebezpečí a stezka naka a těsná, : obou
stran srázy omezena, a tudíž nemalý strach, aby člověk chtě
toho porazití. od druhého nebyl raněn. Nebot jestliže učit
budd, le jedno jest Božství, hned to slovo ke svojí početnosti
potahovati bude Sabaliua, pakli rozdíl učinil, řka, Ie jiný jest
Otec. jiný táž Syn i jiný Duch svatý, povstane Aríus a po
tahovati bude madílnosť osobností na roaličnost bytnoati. Mame
se odvratitzi a varovati jak rouhavěho směěovůní Sebeliova. tak
i třeětivěho rozlišování Ariova. vyznavajíce jedno Božství Otce
i Syna i Ducha svatého, ipřipouštějíce tři obsahy. Tak zajisté
budeme moci uohovatí se výstředností jednoho í druhého. A
tak bych ti mohl i jiné toho druhu půtky pověděti. v nicbito
neumí—liduchovní pastýř statně a bedlivě bojovati, nevyjde
: nich leč s mnohými ranami.
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5. Šs os tmu dobu znáti má » čicfcfotiu.

A co! by měl člověk říci o drudivých hůdkich lidi do
mlcich? Ty nejsou nejisté menil útoku sevnčjčich protivníků.
nýbrž mnohdy i více půs -bi patné práce učiteli křesťanskému
Nehot jsou mnozi, kteří :: pouhe zvědcvoeti marně vleoko vy
zkoun'eti chtěji. i to, z čeho! jim nijcký prospěch nevyjde. by
to i poznali, i tn co naprosto vyzkoumeti nelze. Jiní Opět ne
Bohu účty ze soudů jeho vyžadují, nsilnjlce o to, eby prope-l
tu hroznou vymčl-ili; nebot dí pismo: „Sandová lvqii propo!
„mv (Zum 35, 7) o vim pak . epoHdšní zivote pečujících
můlo býs nnlezl; větší čist včetečně zkoumá e vyhledůví., co
uni zkoumati nelze, i co zkoumti spíše Bohekhněvu popouzí.
Neboť když milujem vyzkoumcti to, co nechce On, abychom
věděli. netoliko ničeho! nezvime (jek by to zajisté bylo možné.
proti Boží vůlí?), nýbrž nevydskůme svým zkoumáním nic leč
nebezpečí. Nic Vick méně když to tak jest. : kněz průvomooi
evou takovým vletečným hloubilkdm nets mtknouti chce, výtku
hrdosti & neuměloeti ei utrb'. Iieet tu pouzití veliké opatrnosti,
aby duchovní eprtvce vět-icijahod vietečných takových othek
odvrátil, tak teljím podobnévýtky zamezil. Ktomu pel: všemu
není níkdež níudnó jiné pomoci, leč jedině v mocném slovu;
toho-li postrádá kněz, budou jemu podřízené dule niojinck nežli
jako lodičky v bouři neustále se zmiteti, zvláště pak dula clubu
a ůzkostlivějií. Pročež mů kněz včeoku snahu vynaloliti ne to,
aby mocným slovem vládl.

Basil pak na to di: Proč puk medle sv. Pavel nepřičinil
ee o douuní té výtečnoeti; nebot .senic netají evou skrovnou
výmluvností, nýbrž veřejně vymivč, le jest „nedospčlcem
v řeči,“ a to píše Korinťanům, kteří slavení byli svým řeč
nictvím, & zemi na. tom hrdě si zaklůdnli (Kor. II, 5.).

Jan ne to odpovídá: To průvě jest to, co mnohé sklamnlo
& k nedbalosti v pravém učení svedlo.

6.Žsw.MWMmW.
Nemohouoe totil důkladně dosáhnouti hlubokou důmyel—

nost cpoltclovu, ení! mrněti slovůmjeho, pmdřimsli . pro
spsli mnozí celý svůj věk. libujioe si v takové své neumelosti,
kterou! ení nemíní ev. Pavel, kdy! se jmenuje .nedcspčlcem,
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v řeči,“ nýbrž jí! byl tak vzdélen, jako který člověk pod
nebem. Ale o tom pojednati ponechám si na jiný čas; nyni
pak to pravím: „Dejme tomu, ze by onon byl nedospělcem
v tom smyslu, jak oni chtějí, coz pak z toho následuje pro
muže našeho věku? Onen zsjisté měl moc všeliké řeči silnější,
kterou! mnohem větší věci dokázati mohl; nebot sotva se
objevil i mlče, již hrozný byl ďáblům; nynější pak lidé věickni,
kdyby se v jedno sešli a tisíoeré modlitby s pléčem říkali,
nie by nezpůsobili toho, co působily dévno pásky Pavlovy
(Sk. 19, II.) A Pavel svou modlitbou i mrtvé vzkřísil a jiné
zézraky činil, tak že od pohanůvi bohem jmin byl (t. l-l,ll.);
a nešli z tohoto života se odebral. za hodne uznén byl povzne
šenu býti až do třetího nebeeslyšeti slova, jichž nelze slyšeti
smrtelnikům (ll. Kor. 12, 2). Ale vrstevníci naši (nechci však
nic Hei ani potupného ani odporného; oo řeknu nepravim tak,
abych je urážel, nýbrž :: obdivení); vrstevnici naši. jak se
nehrozí přirovnéveti se k takovému muži? Ponechejioe zajisté
ieho zázraků, přejdeme k životu toho světce, a zkoumeíme
oboovini jeho andělské, a poznáme,jak v tomto více nešli svými
divy vítězem se osvědčil onen bojovník Kristův. Nebot kdo!
by tu vypověděl horlivost jeho a mírnost a neustálé nebezpe
čenství, ustavičné péče, zérmutek nad zármutek pro blaho
církve. útrpnost jeho se slabými, úzkosti mnohé, všdy nové a
nové pronéaledovéní, smrtě každodenní? (II. Kor. ll, 26. a I
Kor. 9, 22) Které misto na zemi, který dil světa, které moře
nevědělo by o zépasíoh sprevedlivoe tohoto? Jeho zné i lidu
prézdné ponšf, pcskytnouc mu útočiště v nebezpečí. Seznalt
on úklady všeho druhu a v každém způsobu zvítězil; nikdy
nebyl bez boje, nikdy bezvítězoslévy. Ale nevim sni, jek mito
napadlo toho muze zlehčovati? Výtečné skutky jeho všelikou
ohvélu převyšují, mou však o tolik, jako nade mnou předčí
znamenití řečníci. Nic však méně ani tak neustanu (jelikož
mne onen oslavenec nebude posuzovati podle výsledků mé
řeči, ale podle dobré vůle), až povím i to, co řešenou ohvélu
tak převyšuje. jako! onen jest nade všecky smrtelníky. A co
jest to? Po činech tak slavných, po tisíoerém vítězství, wm
si do pekel přijíti a věčnému trestu propadnouti pro spasení
těch, kteří ho často i kamenovati i usmrtiti chtěli, Židů totiž,
aby je Kristu získal (mm. 9, s.). Kdo! pak ke Kristu takovou
léskn choval? smí-li se to pouze láskou nazývati, či nějakou
lhkyvětši ctností. — Zdali pak se budeme ještě rovnati
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k němu po takové milosti shůry obdrlené, po takové dokona
losti, vlastnim přičiněním osvědčené ? Cui by bylo té poletí
losti poletilejěího? 2. pak nebyl takovým neuměloem, jako
oni pravi, i to déle provésti se pokusím. Oni njietě neumělým
řečníkem nazývají toho, který netoliko není probnůn v mámi
vých kejklich řečníků pohanských, nýbrž aui neumi hůjiti
dostatečně člénky pravé viry, a tak dobře eoudí. Sv. Pavel puk
nepravi, že by byl voboiím doepělcem, nýbrž jenom v jednom
z obou ; a na dotvraeni toho určitě rozdíl činí řka se býti
„nadupanou toliko :; řeči“ (II. Kor. 11, 6), ale nikoliv u vědě
Kdybych ověem žádal lsokretovu uhlazenoet : Demoetbenovu
různost a Thukydidovu vážnost a Platonovu vznešenost, pak
bych arci toho svědectví Pavlova dovolénti se nucen byl. Ale
nyní to věc mín'nopoultim. nicnedbeje uni přiliěné lepoeti po
hanské, uni krésomluvy, uni výřečností. nýbrž buď dovoleno
užívati výrazů prostých, a slohu jednoduchého e nelíčeného,
jenom nebuď nikdo nedospěloem u vědě a neznelcem pravého
učení, a neodpírej světci onomu jeho největěi předností a hlavní
olivy, ubye tak svou vlastní lenost ukryl.

(. Šenov.memťpouuaóewůqahioý—"31qu
Neboť čím, roi mi, překonal židy v Damaěku obývající,

nepočna ještě divy činiti? (Sk. 9, 22. u 29. 30.) čím přemohl
HelleníetyP'), proč byl vyslán do Tarsu? Zdali pak pro něco
jiného, leč že byl mocen v řeči a k tomu je už dohnal, le se
k zabití jeho mnitili, nemohoucesnésti své paruky. TehdLi
ieětě nijak nepočal divy činiti. Ani to nemůže nikdo říci. že
ho lid pro elévu jeho zámkův obdivoval, a že by byli odpůrci
jeho byli přemožení pouze proalavenou pověsti jeho; nebo!
a! do té doby pouze svou výmluvnoeti vítězil. Proti těm
Antiocbeůunům, kteří ee klonili ]: obřadům židovským. jak
pak bojoval ajak se s nimi hédal? (Gal. 2. II.) Areopagita
onen města nejbobabojnějliho, udali puk ho nenásledovnl
i . manželkou pouze pro jeho kémm'? (Sk. 17, M.) Onen puk
Eutychoe proč pak padl . okna, ne-li proto!. al hluboko do

')Tctiltidy,nui na, hydlidařeekymluvící,mann. plo-o
čitallřechyphklaůeleeůnůulhůů.
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noci piíen byl poslouchati naučení jeho? (t. 20. B.) Col pak
činil v Soluni a Korintu? coš pak v Efesu a v samém Římě?
Zdali pak nevynaíošií celé i dny i noci na vykládaní pisem?
Co! by pak řekl člověk o jeho roaminvěch s Epikurovoi a
Stoiky? (t. 17, lB.) Kdybychom všecko vyčisti chtěli, prodlou
šilabyeenůmašpl-íliěhčnaěe.

Kdy! tedy na biledui jest, že i neš zůzroky činil i při
nich mocně svým slovem působil, jak smějí někteří nedospěl
csm nazývati mute, veleproslaveněho u všech pro jeho učené
hědky i veřejně řeči? Pročpakse domnívali Lykaonští o něm,
še by byl Hermem? (t. 14. ll.) Nebot še je za bohy měli, toho
byly příčinoujejich divy ; že pak Pavla povalovali býti Hermsm .
nepůsobily jeho divy, ale to působila jeho výmluvnosl. Cim
pak se vyznamenal blahoslavenou ten před jinými apoštoly? a
proč pak jest po celěm světě tak slaven ústy všech něrodů?
Proč netoliko u nás, ale i u šidův a Hellenů nade všecky se
velebí? Zdali pak to není výtečností jeho listů. kterými! k ve
likému prospěchu byl netoliko věřícímtehdejším alei potomkům
doby pozdější až po dnes, iprospěšuým bude pokolením bu
doucím ašdo posledního příští Kristova, a neustane blahodůrně
působiti, dokavade píěmě lidské potrvá? Neboť listy opevhují
věecky věude na světě církve jako hradba : diamantů vysta—
vena. On pak i nyní stojí uprostřed závodiště co velemocný
dpasník, jímaje všelíký rozum v poslulnost Krista Pěna a
m'uěqie vteoku výsost vynůšející se nad umění Boží (II. Kor.
10, b.).

To včecko působí zůstaveuými nim listy svými, podivu
hodnými a přetýkajicími Bošskou moudrostí. Avšak tyto listy
neslouží něm toliko kvyvrůcení bludných domněnek a k hajeni
pravého učení, nýbrš poděvají něm i nemalé pomoci k zařízení
dobrého života. Pomocí těchto listů řídí avndělavají aš podnes
přednostově církevní tu čistou choti, kterouž onen zasnoubil
Kristu (IL Kor. 11, 2.), přivůdějíce ji ksíičuostí duchovní; po
mocí těch zadržují jednak neduhy tě choti hrozící -—jinak
ji zachovají při dosažené zdravotě. Takove lěky něm uedospěíec
onen zůstavil, lěky mocně, jak toho zkusí všichni, kteří jich
dobře a stale ušívají. Ztoho tedy jest patrno. jak velikou hor
livost osvědčil onen v tomto oboru svého úřadu.
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:. É. oo. 3m: 5636, 051ch0911a m., m. činili.

Avšak dyš i co k učennilm svemu píše, dí: „WM:
|; éihim'. upomínání, učení“ (1. Tím. 4, II).) &poukaije na ovoce
ztohodoklůdů,l-h: „Neboto činí:" nb: opadlity, kteří:!
slyší.“ A opět: .anlu't'! pak ne na dnžebnika Páně, radili ne,
ale býti přívětivým ke viem, způoobny'm vučau' trpe'livy'm“ (II. Tim.
2, 24.) A pokračuje dále pravi: „Ale ty :ůdácei vtom čemuje!
u naučil, a což n'jeu učí-eno, věda od koho: oe naučil, a že od
od M svatá pioma:ndo',kteráu'mohoumoudrýmuťůúlikopa
oení' (ll. Tim. 8, 14, 15). Aopět: „an'děplmo Bohemdech—lé
užitečuotěl je:! k učení,&traůniJnapmováníJoyučwáal vopran
vadnutí, aby dohna'y'm bylčlovék Boli“ (t. 3,16). Slyi také, 00
]: Titovi pravi roamlonvejoomtnnoveni biskupů: „Md nebůhp
pilnc'přidržctioe'rnďřcčí, ): ryuc'aoduldodatečně, aby Myle
na'luh' “bin—o“ (Tit. !, 9.). Jak tedy bude mocinějeký neuměleo,
jakého! oni si mysli, přemúhati odpůrce :: umlčoveti? Nač le
pričiňovati v čtení : písmech, kdy! si máme v nevědomost
jich liboveti? Pozornjel-li pak, le jsou to jenom omluvy : po
kličky vlastni lehkovunoeti : lenosti? Ale, di se, to přihsqje
se toliko biskupům, nebot o biakupich vlastně iednůme nyni;
ie viek to i podřízenýmpleti, oly! jak ijine vjinem listu nn—
pomini.ike: „Slomeídacopřebývq'žveoůlcoinludlmo-ME'
(Kolos.3.16.e4,6..) A opět: „ňou-kua nz'dypřljauá,WMMnďdagjunkaIdčdeái má“(Kola.
3,16.e 4, 6..) A to jest řečeno všem, aby schopni byli nadpo
vidati se z viry eve každému') (I. Petr. 3, l5.), nkSoluňnnům
pravi: „Vs/060920 u mpold,jnkož :“ ěim'lc' (l. Thee. 6, ll.).

')Bnuludnýzeov.ounMnmduooduk Mlha-|
". plnemjako ". Zielona. Je.: tedy duelem, le církev mu nikdy nun—
hzonh velícímčístiplnem"dich, into “né! otoman-č to ji od novo
vnýa bludd'ův. nema uuu !: dou-sui. to mu vým um. jen,
Mju! to dvanulou: honili!jmenovaného". učitele..K lon m
upo-innd vůl,ab)-te netolikoco cozde mluvína ponča mymus—
jmcevldyčtenln.pbempilnibylL'(nou-.I1Lo Learn) Pred-e: JL
nák-nudný mnich:m£niennedůtl;nnoínoihledulkomun-ville.
Ale prove toku příčnou dello do, le oe domnívw,1niobypovhnoot1bylo
pouze mnichůmčízu mu pkmn. Jooo: více potřebu vt- neili calm. Ne
botkdooenprootřodbojeMadonně mh bid, „Mouth
neudělal. Nenad plzen není ul: a, jako domnlmi ne, to by to bylo coli
zbytečného; nebo! takovi leč jen teč ďtblovn. (Eom. !. n ev. Int,).
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Ale o kněžích mluvě voce: „Kteří kněží dobře cpráw duchovní
n—dou.ma': ctí hodlá jmlni tuad. „mw kteří pracují v slevu a
učení' (1. Tím. 5, n.). Tot zajisté jest nejdokonalejší oil všeho
učení, když i skutky, jež činí i slovy, je! mluví, učence své
uváději v blažený život, který přikázal dm Kristus. Ani! pak
skutkové dostatečni jsou sami o sobě k vyučovauí. A to není
má řeč, ale Krista Pánu, an praví: „Kdo bude čbnítí . učili, tm
velikýmdosli bude“ (Met. 5, W.). Kdyby tedy v činění jíl cele
učení zálelelo, zbytsčno by pak tu bylo idruhe' přidávatí; do
stačovalo by pouze říci: ,kdo bude činiti“ Stavč však rozdíl
mezi obojím, okazuje tím, že učení jednak v činech jednak
v řeči se zakládá., a že obě vespolnč působiti má.k dokonalému
vzdelání. ') Čí neslyšíš, co praví kněžím ona vyvolena nádoba
Kristova? „Pročež bdůe na paměti majka, žejsem po tři léta ne
ustál dnem i nocí splác'em napomínatijedwoln kaidilao : vah“ (Skut
20, 3l.). Nehot nač by bylo potřebí slz &napominaní ústního
kdyš zivot jeho apoštolský tak jasně se stkvel? Tentot ovšem
může nám mnoho prospívetíhplnšni příkazů Božích, ale nikdy
bych neřekl, že by v tom všecko působil.

9. Že Meumuoaťimho nimi na Mu lnioá ouioim.

Kdyš však povstane spor 0 články viry a všecka půtka
slovy pisem se vede, jakou pak silou bude se moci pouhý život
prohnutí? Což prospějí mnohe patné price, kdyš přes tý vše
nesnáze pro osvědčenou nevědomost správce duchovního v ka—
cířství upadne a od těla. církve se odtrhne některý oud? Vím,
že se tak a mnohými stalo. Col pak knězipomůle tehdáž trpš
livoeť? Nic, jakož nůpodobnš ani prnvověrnost při špatném ši
votš. Proto ma předevšim zkušený býti v takových pdtkách
každý, jeho! povinnosti jest vynčovatí jine. Byt totiž sůmpevnš
stůl a od protivníků svých žádne škody neutrpěl, stane ee, že
zástup podl-ízenců vidi-li, an představený jich poražen jest, nic
odpůrcům l'loi nemohs, nebude svddští vinu tě paruky na ne
umělost jeho, nýbrž na slabost člůnků víry; atak neschopnosti

.) Dobu se o cem: vyjadřujesv. Řehoř Nu. nm .mn. aí toliko buď
život neb umeni dobře zřídili, ale jedno nebo druhů u obou medbtvaií,
podobají ne dle mého náhledu lidem jedrwkým, trpícím velikou škodu ale i
potupu, at jest jim vidu nebo vidinu býci.“

Is. Ju aku—. 9



130

jednoho velkou lid v nejhorší záhubu upednouti může. A byť
se nedeli mnozí zůplně věřících k protivníkům, nic však méně
v pochybnost uvrženi bývaji u věcech, v nich! jindy pevně
etui. enii pak se e tou! pevností mohou držeti toho, čeho!
jindy e nezvmtnou věrou sledovali: nýbrž vduli jejich násled—
kem porážky učitelovy takové vlnobití povstane. že pak ne—
hodu to i : úplnou zkázou lodi skončí. Jak veliká zůhube &
jak veliký oheň se ne ubohou hlavu takového duchovního
eprůvoe pro každou tak ztracenou ovečku shrne, nem“ potřebí
ode mne zvěděti; to snímdobře vii. - Tak tedy by to bylo
hrdopýchou, tak by to bylo meruou ctižádosti. že jsem nechtěl
býti původcemúhuby wlikýmdušímenemloužiti si mnohem
většího trestu, nežli mne tem nyniočekůvů? Kdo! by tak soudil ?
Nikdo nejistě, leč by marně viniti si liboval & 0 cizí nehody
si rád rozum brousil.

Kniha pátá.

1. Že “cení. pw “3 mnoho pod“ :: pamati ogčáují.

Jaké hbitoeti učitel duchovní potřebuje v půtkůoh k hů
jení víry, to jsem dostatečně okázal. Jest mi však mimo to
jeětě mluviti () něčem, co s přemnohým nebezpečím spojeno
jest; či spíše bych řekl. že nikoliv to samo te nebezpečí ne
působí, nýbrž ti, kteří úkol tento nůletitě zastávati neumějí,
poněvadž on ee'm původcem býval mnohých e epaeitelných
proepěchů, když horliví e zbožní muži se mu věnuji. Co jest
to tedy? mam; (: pilně prac.—ovánířeči, iež se veřq'ne' kabel.-němu
lidu oči-iť nají.

Nejprve tedy tu připomenouti jest, že přemnozí : podl-l
zených věřících nechtějí považovati své kazatele svými učiteli,
nýbrž poměr uěenníkn přestoupíce, počínají si jako diváci při
dpnsích ve světských divadlech. A jeho tam co obecný lid
v stmny rocchšzívů., eno ti k tomu, ti k onomu herci se při
dávají; tak i tuto obeo církevní ee dělívů., eno jedni s tím.
druzí : druhým kazatelem drží, jak s libosti nebo nelibostí
řeči jich poslcnehivejí. A tonebývů jedinou nesnází, ale druží
ee k tomu jeětě jiní o nic menlí. Udá-li se totiž, že některý
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kazatel nějakou částku :: řeči jinými vypracovaných ve svoji
vetké, tomu se dostane vice potupy, nežli skutečnému zloději
peněz. Casto pak i bývé, že některý, jenž od nikoho nic se
nevypůjčil. z pouhého podezření totéž utrpí, jako by byl
v patrné krédezi polapen. A co mluvim pouze o tom, čeho
byl z praci jiných pojal? Sim svých vlastnich myšlenek nesmi
stale používati. Lid zajisté již uvykl poslouchati nikoliv
]: svému prospěchu, nýbrž k své libůstee, jakoby tu seděl
k posuzováni nějakých herců neb hudebnikůvf A umělé vý
mluvnosti. kterou jsme svrchu zamitlif) tak se nyni lada,
jakož jindy ani nebývalo u soňatů, s sebou ve spolek řečnický
zépasidch“)

2. Že lvu-atd má %být-. mocným lcčnílvem %vši chvalou
Macu.

Šlechetné tu tedy duše potřebí, takové totiž, které by
skromnost mou daleko převyšovala, aby ustanovený kazatel i
nezřízenou a neprospčšuou libůstku obecného množství kéral,
i své posluchačstvo k prospěšnějšlmupředmětuobrátil, takaby
lid nésledoval jeho a jeho se držel, nikoliv pak, aby on se
libůstkami lidu pohéněti daval. Toho však nelze dosíci leč
timto dvojím: pohrdáním všemi pochvalami a mocnou výmluv

') Potahnje se k tomu, co byl svrchu IV. 6. ke konci řekl.
") Řekové byli od dob pohanských v iečnictvl velmi vycvičeni, jelikož

se i obcemi znanosti i osobní soudy veřejně u nich na naméstlch bondy.
Jak pri obojím mw býval výsledek od umění přednlšqjldho řečníka.jest
na Nie dní a tak není divu, is mnohdy v pouhé pianluvsnl a klam předné
aclo Tim povstali t. !. misu; nejprv-$byli tak jmenováni mudrci (dieselové)
vůbec, později pak mčlli se tím aloren učitelé řečaidvl, kteří na palac
hoď sami osobni alleiitoati manu. nebo jiné tomu vyučovali,jak by slabě
VHk “Wil lid M pomhlimývajtcsto:1671311ng70va
mh, buprlvt |x|—Lvemučiniti. Tak potom jmeno .aoňat' úplně v thanu
Mo. Ale prolpéiné jich ač klamné unikli uchovalo se i do dob Huan
ůých a kvetla "|th na věku av. Zlatoůatav Alexandrii,ale tak, lol každé
maluji! mate své aoňlty mělo.Hlavni věci u nich bylo, aby každouvěc
: plu-a ! mana! navrhovat!dovedli. Někdy,umu když se o nějaké
učitelské misto ochladí, úplně o úvod honili, který ktereho překont'l'ako—
vým sednou byl Libanlul v Antiochii, učitel av. Zlatoůsta v Mnlctvt. Jako

kdy! “který nějak slabin se prokázal,od posluchačůmu:: a basy



nosti; schůzi-li jedno z obou, druhé eamooeobě nic neprospěje.
Jestliže totiž kazatel, nic nedbaje pochval, nedovede své kůzani
kořeniti léekou a eoli, povrzlivym ee stane obecnému lidu. a
velkodulné zamita'ni chvély nic mu neprospěje; pakli tou
druhou částkou dobře bude ozbrojen, ale poraziti se nechá
potleeky veřejného mínění, na tou! škodu to budeijemuilidu.
kdy! totiž : touhy po chvále snažiti se bude, aby raději mluvil,
co uěi posluchačů lechié, nežli co jim prospívá. A jako ten,
který nio neboli po chvelné pověsti, ale taktéž neumi řečniti,
nemůže ani sloužiti libůetkém lidu, ani! pak mu nějakého
značného prospěchu podati, pro svou v řečněni nedostatečnost:
tak i ten, který touží po eiévě, ač by mohl lid ]: lepšímu
vésti, podévé mu raději místo toho jenom to, co by jej těšilo,
aby si od něho hlomoz potlesku pochvalných ziskal.

3. mně-“ (mu 06! oiaetnooti,mpeoepům; jen! Hau.

Mé tedy obojí vlastnosti silně býti opatřen, kdo chce
býti dokonalým duchovním představeným, aby jedna bez druhé
nebyla na zmar. Nebo když veřejně vyetoupě, ') vytaei se
: něčím, co by nepořédnéhoživota některých trpce ee dotknouti
mohlo, a pak .hned v řeči se aajiké a ndrbévé a nemoh-.
:: mista rditi se musi, věeoken účinek elov jeho jeet ten tam.
A tak kde! byli jeho slovy pokéréni, rozuu—zivajiee, a nemo
houoe se jinak pometiti, : neuměloeti jeho ei vy'eměěky tropi.

phkhin a boni-enimptoievcné ei utržil, tak byl i jiný, kiyl ae obecenstvu
zalíbil, pochnlami nadšeně veleben, ktevýi nešvar i v křeaumké obory pie—
iel a při mdké pevne východně viinivé ae projevoval,což pilní kna
telé Hmi neoponinuii, mamivi pak si toho “dali. Tak nehcduý i'avel
Sammy dn ni v beech tvých vainivé pounai i bouřlivýchpodani ei
udal. Emclina (VII. 10) o něm pravi: .BUe ee posun do nehe- adept
noha-najeto na jevišti a kdy! mu pceiuchači na pochvalu nými látky nad
hlavami nechaji, nepoklikuji a neponhkuji, jako v divadlech to děje, We
ji...-uma.- —Ten nemravtrvalaldo vdkuev.Benarda.

') nákup obyčejněHalva! | napul oluhich a eedé; avhk někdy
vydoupil na .eu-boa“ (h.-telu) vyvýšené misto před preabytli'en, kde!
obyčejnéjlbeu ev. evangeliumlidu čitívai.8v..ianZlatou“ nulté-.Mohu“
Haévai, aby ho včh'd lépe eiyieli. llimo to bývalo před „abou—' a:
ulice pro veřejné knjtcniky. a indi! ee jin také cert—minul a „albo-'
čiaivala
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domnívajíce se, že takto svou hanbu zakryjí. Pročež mě se
kněz, jako výtečný povozník ee drtí kolejí., tak tě! držeti ee
obou těch ctností, aby oběma prospěšně působiti mohl. Nebot
kdyz ee earn všem bezúhonným prokaze, pak bude a to. aby
úplně moci používal proti všem svým podřízencům i s prís
ností i shovívavostí; kromě toho nebude mu to nijak mclno.
Nedostačí však pohrdati toliko velkodušně všemi pochvalami,
ale ma pokročíti i dále, aby prospěch jeho byl úplným.

4.. gitA-ii finta oóoiotnifig, sluší jimi poheaali..

Čím pak má kněz dale pohrdati? Nepřízní a závistí.
Nevěasných obviňování nesmí se slušně duchovní pastýř (nebot
bezdůvodným prorokům vybnouti se mu skoro ani nelze), ani
přílišně obávati a hrcziti, ani jich naproato přehlížeti; nýbrž
jest povinen všemožně ie ihned dusiti, a byt i lživá byla aod
sprostaků pocházela. Neboť-nic nerozth nějakou pověst, at
dobrou, at zlou, tak velmi jako sprostý, nevndělaný lid. Jea
zvyklý bez uvážení všecko i poelouchati i vypravovati, mluví
co ae mu nehodi, nic nedbaje, zdali pravda jestčili nic. Tudíž
nesmíme lidem sprostým povrhoveti, nýbrž hned a prvopo
čátku vyskytující se zlá. podezření odrůžeti a své laloboe
o lepším přesvědčiti, buďtež si jich výtky sebe nesmyslnější,
vůbec nic nezanedbati, co by pověst nedobrou zahladiti mohlo;

- teprve až bychom vše zkusili a nedali se o lepším přesvědčiti,
sluší tim povrhati. Kdoby však takovými případy hned myali
pozbyl, nikdy nebude s to, aby něco znamenitého vyvedl; mo
lomyslnoat totiz a neustále úzkosti ekliěuií silu duševní, uvn
hujíce ji v největší slabost. Kněz tedy chovej se k podřizencům
svým, jako se otec ]: svým nedospělýrn ditkům chovů. Jako
nic toho nedbame, at nas dítky urážejí, nebo nás bijí, nebo
plačí, a taktéž nebývame hrdí na to, když se na nas nemívají
a nim lichoti; tak nesmíme ani pochvalami lidu se vyníšeti,
ani malomyslniti pro jeho výtky, když nám je nepravě činí.

Tot tetka věc, můj milý, ba skoro bych řekl nemcšnš.
Nebot neradoveti se : chvály, eotve tuším, že který člověk
dovede; : čeho pak člověk radost me, toho si přirozeně lidi
i Liiti chce, kde však něčeho užíti chce a toho neda-líhne,
nutně se pak rmoutí a eoulí a trápí a hryze. Jako tedy lidé
potěšení své majíce v bohahtví, v chudobu-lí upadnou, velmi
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si stýskají; .. kdo labulným bodům uvykli, nezvyknon sprostě
Ut:-svě; tak i clevomilově jako hladem socženi bývaji V duli
cvě, netoliko když bývají kill-ání, ale i když se jim netevič—
ných pochvnl nedostává, zvlóětě jsou-li na ně od vychováni
uvyklí nebo kdy! jest jim elyěeti, te druzí chválení jsou.
Vstoupí—litedy kněz s takovou touhou v kmtehký ůředavůj.
co myslíl, jakých nesnází, jekých úzkostí altus i? Jeko zí'ídkn
moře bývá bez vlnobití. tak i duše ieho nebývá nikdy prtndnn
úzkosti : zůrmutku.

5. Že M učený více má pohár: Pifnooti, nešli. naučený.

A byt i kněz byl v slově velemocen (což se však po
řidku nelení), ani tak nesmí se nikdy nůležitého se přičinění
vzdůti Neboť když není výmluvnost darem přirozeným. ale
výsledek pilného se učeni,') opustí člověka., a být si jí byl
vrchovatě osvojil, jestliže tuto svou moc nepěetnje stálým .
bedlívým sebe cvičením; & tak učenějěi spíše mojí potřebí
většího přičinění, nežli neučení. Nehrozít zajisté stejně škodu
jedněm i druhým, zenedbaji—lí se. ale to tím větší bývů, čím
většíjest mezi schopnosti obou rozdil. Neboťtěmto, neučeným totiž,
nebude nikdo nic vytýketí,jestliže nic výtečného nepředneelí;
oni však, učení totiž, neprokšži—lise vždy výplody stkvělejšími
nad pověst, kterou všecko o nich chová., utrži sí výčitek ode
všech. Neučení i za akrovně výtvory velikých poohval doce—
hují; price však učených nejsou-li veleslavně . uchvacující,
netoliko pochvu.!postrádají, ale i mnohého kmtole naleznou.
Posluchači tn zajisté usedůvejí co soudci, o. to nikoliv tak nad
tím, co se pravi, jako nad tím, kdo co praví. Tak tedy kdojest
v každém oboru mistrným řečníkem, má. potřebí nejvíce a co
nejbedlivějěi práce; nebot obyčejný los přirozenosti lidské, že
totil nelze ji ve včem výtečnosti dosáhnouti, ten neplatí výteč
němu kuateli; nýbrž jestlize řeči jeho nedostihnon vždycky
slavně jeho póvěeti, s potupnými nároky lidu na potká. Tu
nikdo k jeho se zastíní nepovůii, že úzkost, leknuti, strach,
bo někdy i náhlý hněv jasnou mysl ieho nastiňuje, tak že své

') Počtu:uncimur,cutom efňcimuf.Pliklnd:Deum—10k“
rodí k mluvit-činu cvičení ih: „Slim-li jnkěei bbílostí hhkkě. &. by byl:
dino vypnul. kdybychse cdiylpílnýme\ičmínrěoomlf (Epeddlv. IX.l..)
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myšlenky čiře čistě vyvinouti nemůže, vůbec že člověkem jsa.
nemůže býti v každém případě tentýž a při všem v stejně
míře trvati; nýbrž že chybě jsa přirozeně podroben, někdy ee
vyklizati musí i skrovnějšimi pracemi než obyčejně. Toho všeho,
jak pravím, nikdo nižádný ohled nema., nýbrž co anděla ho
považujíoe, tak ho ůkory svými stíhají. Vůbec jest člověk te
povahy, že dobré vlastnosti bližního, a buďte! si sebe větší a
četnější, rad přebllda; ale ukáže-li se na něm nějaka sebe
menší slabost, a byť se i před časem byla udála., takovou ry
chle poohyti, pevně drží a pamatuje si na vždy. A podobně
malé a nepatrně pochybení často již mnohých znamenitých
mužů slávu podvritilo. .

G. Že ani eonacm lidu mumlťc'fw lusk. 'peínaati nemá.

Vidíš tedy, milý příteli, jak veliké pilnosti jest potřebí i
tomu, kdo v slově mocen jest! Ale mimo tuto pilnost má po—
třebí i trpělivosti větši nežli všickní, o nichž jsemsejiš svrchu
zminil. hebot mnozí naň dotírají ustavičně, bez důvodu a boa
příčiny, a nemajíce proti němu jině výtky, lečžejestodevšech
slaven, v nenávist si ho berou. I židli. se k tomu skutečně
povaha šlechetna, aby kněz takovou závist snesl. Nebot nemo
honce ukrytí tuto zlořečenounenavist, kterou byli pojdLhaní
a tupi a pomlouvají ho tajně. ba i vystupují proti němu ve
řejně. Duše pak, ktera tím vším se rmoutiti a hrýzti počne,
nevydrží v takovém firmutku. Neboť nemají dosti na tom,
aby se sami mstili, ale i jině k témuž navšdějí, a často si
vyhlidnou některého sprostěho mluvku, pochvalami svými ho
vynášejí a zvelebují nad míru; a tu někteří to činí : tř'ešti
vosti, jiní pak : nerozumu a závisti, aby jenom pověst onoho
snížili, nikoliv pak aby proslavili toho, který slavným není.

Ale šlechetný kazatel nemívá. půtkn toliko proti někte
rým, nýbrž často proti veškerému nerozumněmn lidu. Neboť
sbor posluchačů se neskládá ze samých vzdělanců, nýbrž větší
část církevní obce obyčejně í nevzdělance obsahuje; a být oni
lepší nznalost měli. přec se těch, kteříby veřejnškhaniposou
diti dovedli, počtem skrovněji nalesa, nežli jsou všiclmi ostatni
proti nim; sotva jest tu jeden nebo druhý, který tuschopnost
mů, aby řeč náležitě pojal; a tak to bývá, že i sebe lepši řeč
ník s malým potleskem se pw, aneb i bene vší pochvaly
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odstoupi.') Proti takovýmto nesrovnalostem buď kazatel atat
noeti ozbrojen; odpouštěj těm, kteří tak : nemzumu činí, těch
vialt. kteří se ze závisti tak chovaii, šel aoplakůvei je jako
bidnilry politovanl hodně a buď oatatek toho přesvědčeni, že
ani jedni aui druzi nizádně ujmy jeho výtečnosti nepůsobí.
Nebot ani malíř dokonalý a svým uměním nade všecky vyni—
kající, kdyby viděl. že se jeho ee vět pilnoati vyvedeněmu
obrazu neaualci umění malířského posmívají, nesměl by Idea
nonti mysli a následkem posuzovůni nezkušenou těchtoevě dílo
na špatně považovati, jakož by naopak ani obraz v skutku
ěpatný obdivovůnim neuměloů nijak slavným a stkvoetným
nebyl.

1- $. má hm. „& Muni tah main, at., oa jimi como
act... libil.

Dokonalý tedy umělecbuď aim soudcem ových výtvorův
a díla ava považnj buď za add-ena buď za špatna podle toho,
jak sám tvůrčí jeho duch o nich evůj výrok vydava, bludného
pak a nepovallivěho miněnl jiných nic-nedbej. Tak tedy ani
kněz, který úřad kazatelský na se vzal, nedbej pochval lidi
světských, aniž mysli pozbývej, kdy! co mu jich nedostane ;
nýbrž pracuj své řeči tak, aby co zalíbil Bohu (to mu buď
jediným pravidlem a cilem jeho co ueibedlivějěl práce, nikoliv
pak potleeky a pochvaly jiných); dostane-li se mu slávy u
lidu, nezavrhuj jí. pakvli mu posluchačstvo nizadně nevadi.
nevyhledává ui ji aniž se proto mu!.

Doctatečna ba největší nade všecko jiné buď mu to útě—
cha v jeho pracech, když si svědomitě říci může, že svě lni
zani tak skládal a řídil, aby se Bohu libil.

8. “30 chvalou “Selmu owpohzaó, toho mnohé „cenám
WWF—

Nebot dni-li ee pochvalami nerozumněho lidu uchvůtiti,
nic mu jeho ani enažně práce, ani achopnost řečnicld nezpo

') „Nic nul anduěiliho. ne! prostý lid a naučné pcaluchačmo
hbitoatí jazyka okouzlili, nebot takový lid obyčejněčl- měněnčěenu muni,
tím více ae tomu obdivuje! (Bv. Jel-ou. ad Ncpot. ep. II.)
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mohou. Kanto! zajisté nemohoucí výčitky nenmélého lidu
enésti, zmslitní a vzdal se pak pilnoeti n vypracovéní řeči
svých. Protož potřebí hlavně jest., eby zvykl pohrdsti vší po
chvolou; neboť nedostači schOpným býti v řeči, abys si tu
schOpnosťuchoval. nepřipojíš-li i pohrdéní chvalou. Kdo by
však věc tu důkladné zkonmati chtěl. nelezne, že i ten, jemuž
schopností řečnické schází, toho pohrdání pochvslsmí lidí—kými
neméně potřebí mé nežli hbitý řečník. Neboť dá.-li se přemoci
žédoetí chvály lidské, dcpusti se tim nutné všelikých chyb.
Nemohu. se totiž vyrovnatí slavným a schopným řečníkům,
nebude se nic ostýchsti je úkladně vyzvídsti, jim závidéti. je
pomlouvati, a podobných neslušnosti, proti nim se odvéžiti;
be mnohý všecko nesedí, a byť i spásu duše to stálo, eby
jenom slávu jejich 1: své bídné chatrnosti snížil. Mimo to po—
zbude i chuť k namáhavé práci, jakoby mdlob.: nějaké duli
jeho sestřelu. _

Neboť při veliké pili své skrovných pochvsl stěžiti, tn
dostsčí, aby v hluboký spének přivedlo toho, kdo pochvalsmi
lidu pohrdeti neumí. Vždyť pel: í rolník, mé-li vzdělávatí ne
úrodné role s téměř v samém kamení omtí, brzo práce za
nechá, lečby velikou horlivost k mlniotvi chovní, anebo bázeň
hladu ho dohénéls. Neboť když i ti, kteří s velikou snadností
řečniti dovedou, takového cvičení potřebí maji, aby si tu schop
nosť zachovali; jakou těžkosf. jakou bouři, jakou úzkost utrpí
neschopný kazatel, když nic si neshledal, ale mezi přednáše
nim rozmýžleti se ron—Laby s velikým nsméhéním něco málo
sehnsti mohl? Steno-li se pak, že některý nižšího řádu a dů
stojnosti v tomto oboru svého povolání sebe méně se nad svého
představeného vyznamené., luť jest tomuto božské teméí' duše
potřebí, aby se nepodal závisti neb i v mslomyslnosť neklesl.
Neboť od nižších býti v slávě předstižena a žlechetné to ená.
ieti lidé na tom, který k vyšší důstojnosti se naohézi, nikoliv
obyčejné, ale téměř diamantové duševní povshy'); jaké jest

') Nie nepřehiní tímto líčením dvíni duchovní; neboť. Bohu žel! í
dějiny církevní í uke mnohé studena-t to dohru-jí. Tok í za nejlepšího
vas estn, ' usum století, teklo ntvídél ehvslný jinak patriarcha Alenu—
dríjský Demetrius néenbn Orígenovlnííh sn ve viem nad ného vynikl a
sllvy n lídn dom Nemohu ničehose dopurstl, co by mu se vinu mm
snil, roshhlovnl a hanobíl, co nejvíce mohl, krutý čin, kterým! se byl '
nepředlnisné své horlivostí na svého lnu lí sobí-víl. (Euseb. VI. “I.)



mů, takova nedastači. Bude-li ten, kterému se větší slávy do
stůva'..eic dosti mírným a skromným, bude poměr ten ku před
stavenémn poněkud !( sneěení; pakli se onen drzým, hrdým
a marnivýrn prokáže, tehda: si může tento každodenně smrti
zadatí; tak mu onen celý život ztrpčí, veřejně se vypínaje,
tajně poemivaje, jeho vážnost všelijak ztenčuje, snim věím býti
usiluje.

A v tom všem nalezli největší podpory v řečnické své
svobodě, v horlivě oddaností lidu, v lásce všech podřízencův.
Čí nevíš, jak si jiz í křestaně krasořečnictví zamilovali, a že
tudiž kdo v tom dobře vycvičeni jsou, největší slávy piživaji,
netoliko u pohanův ale i u věřících? Jak medle lze takové
zahanbeni sněsti, když při kazaní jednoho všickni mlčí a se nudí
a konec řeči jako nějakého od těžké práce odpočinku očekáva
jí; když pak druhý sebe více svou řeč prodlouží, trpělivě po
slouchají, když přestati hodla nerítdí jsou, když ekončiti chce,
se rozhněvají? Snad se ti tověecko nyni pohrdlivou maličkostí
býti zda, jelikož jsi toho nezku—il; avšak dostačí to věelikou
horlivost udusíti a duševní silu nmdlití, leč by se člověk
Včelikých lidských citů vyzul a ulnínil si chovati se tak, jak
ony beztěleaně bytosti, ježto ani závistí, ani láskou. aniž jinou
podobnou vášní jíti se nedají. Jestli člověka tak spořádaného,
kterýby tuto vzpůrnou, nepřemožitelnou, divou ěelmn, mínění
lidu totiž, potlačiti a ji všecky její hlavy sraziti,čisplěe vzniku
jich překazíti dovedl, ten by pak i s to byl, aby přemnohě ty
útoky odrazil a iivot svůj jako v tichém přístavu trůviL Pakli
oné prost a svobodou _nebuda,sam duši svou vyda mnohostra
nému boji a stálé bouři a věelikó úzkosti a celému heínu
ostatnich vášní. Což třeba vyčisti i ostatní obtíže, které ani
vypověděti ani poznatí nelze leč tomu, kdo takovému úřadu
se podvolil?

___-_.—
') V to. ohledu doporučení & chvíly zasluhují kazatelé, "liště u

venkov-kých obd. kteří na tak učené ale přesvědčivěa adobe & lidu mln
via dovedou.m: praví u. Řehoř Nazianeký: „„Bylčas, kdyi načewditoatl
v nejlepším rozkvětu a zdaru byly, tehda minim, kdy! jdtě mavlldl '
církevních sborech ten mapkou, autě učení shytečuou a phtýněnou huta
vou! aaauctlvatL'—zeme Modul jsou slovapapae BmedlktaXIV.
an dí: „Credit-ua, non perpelltamet clubu-aun eendouemZa parochln elan
habendam,ltd hill-tí fadllque dlcmdl men ipm ati debate,ad populi
intelu:-tiun aecommodata'
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Kniha beatů.

i. Št lnu/Evitíž; parkuji hostům oa idiotu, jiných.

Tah jest tedyzde, jakoijeiprůvě alylel; ale jak obetojime
tomto,ai nám bude účty vydntizakdděhoze svěřenců našich ?
Nebot nebude doletí temo škoda naše v zahanbeni ale věčný
trest nastane. Neboť ono slovo: „Poalouc'oeilcpředstavenýchných
(: poddání buďlcjim, nebo! oni bdí notlchikmi Mimi, jeh'božzm'ch
počet vydalimaji“ (Žid. 13, „, ačkoliv jsem je byl svrchu uvedl,
nemohu tuto zamlčeti;bé.aeň zajistila takove pohrůžky nenatůle
duši mou limitů a akličuje. Jestliže by totiž člověku, který by
jednoho a budil i nejmenšího pohoršil, lépe bylo „aby značen
byl šerm “liči na hrd'n jeho a on byl ponořenvmoře' (Mat. 18.
G.)akdyi ti „kleři v-rdleji uvědomíbratři, proti samém Kridu hřel'i'
(l. Kor. 8, lži.), co! pak budou trpěti a jakého trestu dostane
se těm, kteří nei-kn jednoho, dva, tři, ale zástupy lidi tak četné
v áhubu uvrhuji? Neboťnebnde jim ine, ani nezkušmost svou
předou-ití. ani za nevědomost ee utéci, ani nutnosti a nůsilim
ae vymluviti, toho by ovšem některý : podřízenou ]: své vý—
mluvč ve svých osobních hřišioh, kdyby se mu to dovolilo, po
uziti mohl, nikoliv pak představeni v hřiiloh lidu. A proč?
Protože představený ustanoven jest, aby nevědomosti jiných
napnvoval, a před blilioim ee útokem ďibelekým varoval, a
tudii nebude moci prodati-ici nijakó nevědomosti, aniž Hei:
„.Valyil'el feem h'an trouby, „predelani im. niťád-rf'ho bnie ."
(Ezeoh. 33, 3.) Nebot proto na místě svém usazen jest. jek di
Ezechiel, aby i jiným znnmeni trnbon dal a je hrozícího ne
bezpečí varoval: A proto jeettreet jeho neodvratný, abyt jeden
jediný byl toliko zahynul. Nebot dl pismo .iedliz'e dráhy', vida
me!, na přichází, mah-ou“ Erla a nedá znamení, a meč př—jda,
Madrid—Emdeemmjindlxhebwcliam bude,alekrevjeii
: rukou “rušného požádám! ') Uetaň tedy poháněti mne lm po

.) K těmtoalovůn podotýu Tbeodoret (|. &) Hm: „Breuil atti-ahl
lion aohonee hide i nebe tvrdil srdce blan! naplniti; ale ! nevydoviielnl
luh pohrlikon ton prmvítl. Hrozí Hotpodin etl-uci, že od něho pou“
účtů, kdy! by napnvedlivebo neupamatonl, ie jl'i tre-t inn-ti očeHvL .
nepoučilho o tom, co k iivotn linii a co & umrti dival. N matně si
na Stvořitel. Ph viehomín polrphni hříšníků,le tomu, kdo bynevešlo
rý-ictnoltmletkvůhaielvil'ene |ON dule anodu-l, decky jeho dom
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trestání tak neodolatelnému. Nebot tu se nejedná. o vůdcovství
vojenské, sní o království, nýbrž ctil-ad, který vyžaduje výteč
ností andělské.

:. Že ee 1.1.6Íri—uších ěáčá vetší čcůonuloati nešli u muniční.

Neboť duše kněze ma býti nad paprsky sluneční čistější.
aby ho nikdy neopustil Duch svatý. nýbrž aby vždy říci mohl:
„Na'iň pak již já. ale žije ve mně Kristus.“ (Gul. 2, 20.) Neboť
když obyvatelé pouštin, vzdáleni jsouce hlomom města a tr
žistě a všeho, co se vnich neleze, a žiiice klidně covnějakém
přístavu nechtějí důvěřovati bezpečnosti takoveho života způsobu,
nýbrž tisíce!-ých jiných stráží užívají, se všech stran se jako
hradbami ohralujice a přičiňujíce se všecko s velikou bedli
vostí i mluvíti i činiti, aby důvěrně s čiře čistě, seč sila
lidska stačí, k Bohu přistoupiti mohlí'): co myslíš, jak veliké
síly a statuostí bude potřebí knězi, aby duši svou všelíké po
skvrny oprostil a duchovní její krasu zachoval? Jest mu zajisté
mnohem větší čistoty potřebí nežli oněm; a čím větší čistoty
jest mu potřebí. tím četnějsim nežli oni příležitostem podléhá,
které jej poskvrnití mohou, neužívá-lí neustale bdělosti a bedlivě
pozornosti, aby proti nim svou duši nepřístupnou zachoval.
Neboť sličný obličej, lepe ohebnost těla, křepků chůze, jemný
hlas, malované obočí. ualíčené tvar-e, souměrné kedeře, barvi
vcst vlasů, pestré roucho, lesk zluta, knisa drahokamů, libo
vonné masti, a vše jiné, na čem si hlavně ženské pokolení
ukládá,“i dostači pobouříti dusi, není-li přísnou sdríelivostl a

činy nic nep-uspat, ným že pro svou nedbalost jistému trestu propadne!|
— N 1 sv. Pavel pravi: „Běda ml nejisté, nebudu." eungelium Huti.“
(I. xor. s. IG)

00) Bv.Řfhd' Fatimský toto spojení . Bohen sbulue duie takto na;
„Nie nende se být! kn porovnal s i'voteui člověku. který ssmkuu smysly
své a výhost dada telu u světu. ničeho! posenůeho se mimo nevyhnutelnou
potřebu sul net-kus; který jen s sebou s Bohem malouvuje, usdsniyslný
livot vede, dele ' sedel svem chov-je čistý a jasný Bohu sveho cdlesk,
ueekeleuýposunutými,ponijlteluýmiobrny a jen una lezklýinstudiu
Boha a Bolskýeh věci, a v stsvu ton dele a díle pokračuje a postupuje od
světle ke světlu, od temnej'dhok „maltou. si pak ee doetuue tank shdlu
v“ jasnosti, kdelto se haldy odlesk ' pravdu rozplyne.

') Vis Velilský. Život Řeků! a Riu-nur str. 132—189.
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střizlivosti ozbrojena. Avšak těmi vuadami jatu býti, není
divu; že pak ďábel i věcmi těm opačnými duěe lidské lapiti
a poraziti dovede. to jest věc velmi úžasná a hrůzy plna.
Jsout zajisté někteří, jižto oněm vnadům ětastně uěcděe. jati
se dali věcmi daleko rozdílnými. Nebot i zanedbaný obličej.
rozježené vlasy, nečistý Bat, neohebná postava, sprosté způsoby,
hrubá mluva, nemotorně chůze, drsný hlas, chudobný zivot,
opovržlivost. skličenost, Opustěnoeť. to všecko nejprve mnohého
na první pohled k útrpnosti povzbudilo, potom pak vkonečnou
zůhubu uvrhlo. '

3. Smanljši jest čivot pombouifm než“ Imho.

Mnozí tedy, kteří oné siti uěli, záležejioi v zlatých ozdo
bůch a vonných mestech a peatrěm roucho i druhých svrchu
řečených věcech, upadli v osidla tato. oněch veskrze rozdílně.
Když tedy i chudobou i bohatstvím, i krásou i neladnou spro
stotou, uělechtilými i nevzdělanými mravy, vůbec věcmi
svrchu vytčenými věcmi boj nastává v duši toho, který na to
patři, a tak úklady mu se všech stran hrozi; jak bude moci
sobě oddeohnouti, když tolikými léčkami obklíčen jest? Jaké
útočiště lze mu nalézti, ne!-ku, aby nebyl násilně jat (tomu
ujiti není zajisté tak těžko), ale aby duěi svou zachoval bez
úhonnou všech nečistých myšlenek?

Mlčim o poctach, jsoucich příčinami tisicerých zlob. Pocty
vzdavané od žen. statnou zdrželivoeti bývaji neškodné, ale přec
ku půdu přivádějí často toho, kdo neumi proti takovým úkla
dům stále střizlivosti užívati. Pocty však, vzdávaně od mužů,
nepřijímá-li kněz statnou mysli, v dvojí opůčnou vůěeň jej ph'
vůději, buď v otrockou lichometnost, buď v poěetilou hrdost,
když jednak lichotnikům svým podlizati nucen jest, jinak
poctami od nich vzdavanými proti nižším se nadouvů, a tak
v propast nesmyslné pýchy se nvrhuje.

Nedim nic více; ale jakou škodu to s sebou přináší, to
nepozná. úplně nikdo, leč to zkusí Nebot nejenom toto všecko
ale i více nehod nebezpečnějeich potká. kněze, který uprostřed
světa obcovati musi; kdo si věak samotu zamiloval, bývá toho
věeho prost. — By pak mu někdy nějaká nezřízenů myšlenka
cosi podobného nakreslila. slabá obraznoet snadno jiskru uhas—
nonti může, když se zevna pohledem nilůdnóho podpaln
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k plemeni nedostává. Mnich pak nebo poustevník mé péči
jenom o sebe; a byt se mu někdy péče o jiné vzdalo, bývé

jich velmi málo, a buď jich i více, jest jich vždy méně, nelli
čítají věřící \“ církevních obcích,atí také svému představenému
mnohem snadnější starostí působí, netoliko pro svůj skrovnějěí
počet, ale že věech svutských péči prosti jsou. nemajíce ani
dítek, sui ženy, ani! čehož podobného na starosti. To pak
působí velmi k tomu, že je:-usvých představených radí poslušní;
přebývéuí pak v jednom domě mi tu výhodu, le pokleskyjich
lze snadné ponorcvatí a napraviti, col uemélo přispívé k .po
kroku v ctnosti, poněvadž vůdce dohled svůj stéle vésti může.

4.3000Mwůujcauďwmsibpeůoanaa madlem
ommujuúwíebnšoki. Od?

Věřící, knězi podl-ízení, bývají : větší části životními
starostmi poutéoi ato je liknavějlimí činí kduchovuímu životu.
Tudíž nastévé duchovnímu učiteli te povinnost, aby takořka
každodenně símě slova ronívulf) aby tak posluchači stálým
slyšením zbožné učení v paměti podristi mohli. Veliké zajisté
bohatství, vznešené důstojnosti a : rozkoěného živote poché—
zející lehkomyslnoeť, s mimo to i jiné příčiny uduěují rozeeté
símě; často pak tyto husté trniny hozenémusemení anikzemi
dopsdnouti nedopouětí. Déle pak i přílišný zármutek i nosné
chudoba i stálé nosném a jiné o něm opéčné řeči, phruěují
horlivou zbožnost; : hříchů pak ani tisící částka k vědomosti
jeho nepřijde. Neboť jak by to bylo možno, když daleko vétěi
čést podřízenou svých sotva dle tvéře nné.

Co tedy poměru k lidu se týká, mé kněz tyto obtíže;
jestliže by kdo poměr jeho k Bohu povůiil, ty všecky jako
ničím nebudou; tak povinnosti jeho k Bohu převyěují nad
povinnosti k lidu. Neboť kdo zastancem má býti u Boha za

') Co toho se týče,viděli jme ' "mé sv. leteůsts, is neim takto
pliknoval,aleíčlnlL Pro nás poměry"mu na venkevěplnuul'íunl
němu Tridentského,kde! se velí; .Dlebusalten Dominicínet fuůnlenílms
plebessibíonanism (patosu)prometmespadmspemlalnhfibus
vel-lvi.,docendoque" ““: ' osud ' * *
ůe—breúmed/uilileumm-dvlús, que eosdeclínare,et virtuos,que
neem-loponent, ut posunu set-rum snům & eoelenem slon-ian conseqnl
volant.“ (Ben. V. ap. !. ds ref.)
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celé město, — a co dim za celé město?-— za celý svět, aupru
aiti Ho, aby milcstiv býti ráčil nepravostem všech, i !.ivých
i zemřelých,') jaký ten má býti mu!?l Já bych totilani Moj
žíšovu, ani Eiiašavu důvěru nepovažoval za dostatečnou. Kněz
přistupuj k Bohu, jako by mu byl celý svět svěřen a on byl
sám otcem všech, modle se: aby Bůh všecky všude valky
udueiti, bouře utišiti, pokoje a zdaru popřiti. všecko zlé i jedno
tlivcům i rodinám i obcím hrozící milostivě a rychle odvrátiti
ráčil. Sluší pak, aby ve všem všecky, za ně! se modlí, tak
předčil,jako představený můpředčiti nad své podřízenoe. Když
pak Ducha svatého vzýva") a tu hrůzyplnou obět koně a
ustavičně společného všech Hospodina se dotýká, roi v jaký
řad ho postavíme? Jak velikou čistotu budeme mu židati?
jak velikou zbožnost? Pomni pak, jaké mají býti ruce takovou
službu konajicí, jaký jazyk, an taková.slova vydava, a nad čel
avětějaí a čistší srdce, ano v sebe pojimů takového Ducha?
Tehdáž zajisté andělé obstupuji kněze a veškerý řůd mocností
nebeských s ním volaa celý prostor vůkol oltáře jimi naplněn
jest k slave tam ležícího. Tomu všemu lze vět-ití : toho, co na
tu vykonava. Je totiž slysel jsem jednou čl0věka, an vypra

.) z. sejit v nejprmějii době cirkve konaly mania., aa zemí-ale,
toho důkazemjaon netoliko četnb místa ".OO., nýbrž i zachovalé nh litat
gie roúičných dob a min, udanjice apolo, ie ae při oběti mše av. po konce
hraci plod modlitbou Plně tato pamuha konala. Již v l. !. liturgii av. apo
Itolil říkala ac ta alovat .Modlaae ae to ty, kteří a víře zemřeli,“jaourejaho
jadro dech Munich toho druha pamltei: všelijak rodikných. — V liturgii
av. Jakuba ap. se památka zemřelých akom doslovně a unit katolickou arov
ntvl. ančjlc takto: „Vaponu-h, Panel na všecky dnů-. lei my „u připomí
nlme a sa „a jsme jinak nic činiti nemohli; vzpomeň na decky, kteří v
pravé vile od Abeia až do dnešního dne zemřeli; dej! at odpočinjivhajinů
iivých ' království Tvém v radosti raj-ků ' lano Abrahama, l—lh . Jako! a,
otrhv liniích,“ aul. — z armeuůe pak liturgie vyaviti, že a za mrtvé i mie
"ata nití-te obětovala,nebo! to koč; pomodliv se na ma ale praví:
,Vzpomeň, ó Pane, na dnia zemřelých,:nčiiaa nad ohni amílovati a buď jin
milodiv, nuit! za kur—Jtelo na“ obě: ae bocni“ (pozdrav aa pak maličko,
a! by tytojmenovlteBuhapenál. title pnvi: .deii ii-pokd W atd.)
To clo—učitna dilkaa, le'članek vlny 0 svatých chcovtni, tak laahvýatlilivý,
uhlí.“ na v pravém ocení apoštolaken, vzatý : jlateho denni Botiho .
aromtvajici ae a nejhlnbťmi city "the lidahóho.

") Teto nivu! Ducha svatého vztahuje a buď na pom-:|: nel-v.
oběti dle obřadů řeckých, Url Nakup (na) a jahnem hluboce pollončni
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voval, jak mu jeden velebuý stařec, jenž míval mnoha vidění,
sdělil jeden takový obraz, jehož účasten byl; viděl totižvdobu
nejsvětější oběti náhle, jak to člověku viděti lze, ústup andělů
v bělostkvouci roucha oděných, sui vůkol oltáře stojí se sklo
něnýmí hlavami, jako stávají vojska. když kral přichází. A jů
tomu věřím. ! jiný kdosi mí vypravoval, co nebyl od jiného
svěděl, nýbrž co sám viděl a slyšel, že kdo se mají a tohoto
světa odebrsti, čistým-li svědomím těch svatých tajemství
účastní se stali, bývají potom příposledním tažení odtud anděly
co strážci provázení, pro to, co byli přijali. A ty bys se nic
nehrozil k takové svaté oběti uvádětí mojí ubohon duši a
k důstojnosti kněžské pomůžeti nečistým rouchem oděněho
člověka, jakehož i-Kristus byl ze sboru hodovníkův vyvrhl
(Mat. 22, l8.)? Neboť jako světlo nebeské svět ozůřujíc, tuk se
má stkvětí duše kněze; ale má duše takovou tmou zlého svě
dOmí zahalena jest, že se neustále ukrývati musí anikdy není
s to, aby důvěrně pohleděla !: svemu Hospodina. - Kněží
jeou solí světa; moji však neumělost a všeho nezkušenost. kdož_
by pak asi sta-pěl,leč vy, kteří jste mnenad míru mílovati nvykli?
Neboť nemů kněz býti toliko velmi čistým, ale i rozumným a
zkušeným velmi. jenž by všecky k životu náležející věcí znal
o nic měně, nežli kdo v světě žijí. ale ivěecb býti prost
i více, nežli poustevníci na horách obývající. Maje totiž obco
vsti s muži ženatými, kteří i dítky vychovávají i služebnictvo
mají i velikým bohatstvím vládnou i obecně věci mtěvají
i v důstojnostech žijí, sluší se, aby byl obratným; obratným
pravím, ale nikoliv potměšilým litákem ani lichometuíkem ani
pokrytcem, nýbrž svobodným a přímým, znaje se mírniti,
když okoličnosti toho žádají, a tak i jemným í přísným Nebot
nelze zacházeti se všemi podřízenci jednostojně, jakož ani lé—
kařům není dovoleno jednoho léku všem nemocným podávati,
aniž pak lodnímu vůdci toliko jeden způsob znáti, jak by ui—

.Dsdu se. W (col se natom conan-orrovni.).načal pak ee modlí su
. církev,na hnusu, u veikcrystavy; při um odpovidaIn:,Kyissleísm-l'

(Ro-poň; pomllqi!) pak následuje 'hioayios (nikl-lt svatý) a čtení".píasn;
modlitbou u letech-uuu se tento díl mie sv. akončl (p:oto ! sluje ..a-lí
“M“). kte" poto- musm Anebose tlma to plavu podobnej
mint nýt-lu! Ducha av. před konsekraci,kdjž biskup (na) tekuale chléb a
vínopo třetí.hlasitěpravi:„Mk—albech M,“ ajthcn rce Ill
knít „moc.“ a kaěsam „Abyjich prijimat!- duleaaleočiithabylal'
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velo větrův Odoleti all. I lodičkuolrkve nmltejl neu-ulo ode
vhdboul-lolvětrovů, onodotquilnenitolikouevnn, dopo—
votůvejl tu uvnitř; o tu potřebí mnoho i jemné ohovlvavooti
i bedlivooti.

5.35MMMbMubpóww.
Toeovleohoačjestmadllnóooobč, měřqieniomónčk

iednomnoili,hotioohv£le Boli. vwdllůnloirkve.Veliký
iont boj mnichův . mnohojich nanho; ale kdy! člověkpotnó
prům jejich ehm . Mně unaveným úřadem kněbkým
urovni. naleznoukvelikýmdlLJnlrýjat mezi pmtýmpod—
doným : lnilem. V livotb mnilehům byt imnolú neonů:byla,
jest. plec mihnul společněi dali i tělu, be opile bych řekl,
le bobovětši u.: tělo “Má; neni—lipů toto cilnó,lů—
stůvů dobrú vůle oponent : umo o oobč, nomohouo co ke
chatku vxmooLNebotmhópooty,llhůnlnebolósemi,dlonhé
bdčnl,neušlv£ni koupele, pomčprůoe,evieohjin£ovičonl,
kteri i mrtvou! těl.. elonlí, to vše MVL neni-li tělo lilné,
ktorětimtmetinobýti mů. Ale uknělllůdůeepouhóovi
čenidule,euilytčleenó není pothbl, sbyeeiqiidokomnloet
osvědčil..Co! pú “jistě pmepějetňluniálnktommebyobom
nebyli ludi, dostal, přenůhlenl, nýbrl etHalivl,održelivimlnlnl,
evieokyoantnlotnoctimili. jimižnlmomPuelvyllčílobt-u
dokonalého kněze (1. Tím, B, 2.)? Ale o etno-ti poustevníkovč

hodlnšpovčh-noet.Jakvelmipůeopoutevnloimhmtimn
nejí.-.byaiodčvovýiivupredcmopedilšotomnynlm
Ilona—Onum....:-M 10
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G.Žeoltěitppdwodieeuůu opúmmwůomm
upcuobowilio.

Ale knězi nic toho ku potřebě neslouží. nýbrě šije volně
a prcetě vlehc uzivaje, co. není ěkodně avěecko avů umění
chovů co poklad v duli evč. Velebí-li někdo toho, kterýby se
aům na sebe omezil a častého oMovůnl a lidem se atranil, to
bych i jů za nemalý důkaz adrialivoati vyhlůeil, ale nikoliv
bych v to veškerou duševní etatncet nepoklůdal. Nebo! lcdník
v tichém přístavu u kormidlaeedě, nedůvů ůplněhodůkaau oválu:
umění; ale kdona čiré vodopuetě a v divů bouři lodí noho
vati dovede, toho kaldý za výtečného lodníka nanů. Já. bych
tedy neoalavoval velmi a leilně poustevníka. aut soukromí
jm, nedalby ee ěůdnou višní ucbvůtiti aniěvelkych amnchyoh
hříchů e_edopouštěl, nebot nemů nic, co by duši jeho k tomu
ponouknlo a drůidilo.

oolcjwnjmulo30lumnlobn6njeot.

Ale kdy! se člověk celým ástupům lidu věnuje a jejich
hříchy na se niti musí a při tom nepohnubě statan trvů.evou
dnli řidě v bouři tě, jakoby v bezvětří bylo, ten by spraved—
livě aaaluhoval. aby ae mu vliokni obdivovali a jej alavili, an
nejistá takto dostatečný důkaz dal evů mnlnů ehtnoeti. Nic
tedynebuďtidivno, lejů straně se veřejnostiaobcovůnía
lidem, nemům prod eobě mnoho žalobců: nenít zajisté divu,
že jů apě nehřešil, neaůpaae nepadl jaem, nebojuje nebyl jeem
nudu. Neboť, praním tě, kdo! mohl vyzraditi, kdo! zjeviti
ničemnoet moji? Snad ěe toto přístřeěiatentopl'íbyteček můj?
Aletonemůievydati nihdnůhc hlasu. Snad můhmgkterů
ověem aůlelilioetimoje úplně mů? Ale ani enínemůmlůdneho
obccvůnLanilktm-ýsvůrpovatal kdyaimeainůmi. Abytee
tobyloipřihodílo, není! zaji-tů ani jedněmatkytakneha
kavě a bemdečnů k dětem svym, aby eyna, jeji byla bolestně
porodihapečlivě vychovala, u viech pomlnvila apotupila,
aniž by k tomu měla které příčiny nebo ji kdo k tomu ponou
kaL Neboť kdyby chtěl někdo duši moji doaevrubna akonmati.,
nalulbyvnínjiltámnohůelabůeuhky,oožanitoběnení
nelnůmo, ačkoliv ty nejvice mne u viech vychvalovati v oby
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ěeji mu. A :. ji z nizidně skromnosti nyní tak nemluvím.
pomní, jak čauto inom ae ti prohlídl, kdyboliv mezi nimi o
takovém případu rounluva byla. ie, kdyby mi někdo na vůli
dal, kde bych raději ee proalaviti chtěl, zdali \'předntavenatví
církevním, čili v livotě poustevnickěm, jd bych tisích-ět ra
ději zi zvolil ono; neuetůle blahoslavil jsem tobě ty muže,
kteří by onu alulbu “dně zaotati dovedli. Že bych pak ae
nebyl uhnul tomu, co jsem tak blabcalavil. kdybych co byl
ktomu hodiLtoenad nezapřenikdo. Avlakcomi pietní?
Nic zajisté není tak malo prcepěěno k předetavenetví církev
nímu, jako průvě ta nečinnost a neohebnoet, kterou druzí ně
jakou elavnou mravocvičncatí nazývají, ale jd ji nepokládam
za nic jiného. nešli za jaky-i plůltík své vlastní neechopncati,
kterým: větěíěa'stevých nedostatkůzakryvům,hleděabyoe
neobjevily. Nebct kdo byl uvykl pciivati tak veliké prazdně
a pokoje úplného, tant zajisté, a buď ui duševně nebo uchop
nějěím, pro svou nezkušenost často zmaten a pobouřeu bude,
a neobratnost jehoztenčíz veliké části duševní jeho sílu. Když
pokjeetivůhavěho ducha a nezkuěen v zime řečnickém
(a to jent zajisté u mne),pak budeúplněkamenněaoěe podoben,
Invite-li se v tu sprůvu duchovní.

To jest i příčinou, proč mdlokteří z onoho cvičeliltě sou
kroměho života k zápasům duchovní apt-hy přicházející málokdy
se prcelaví;.větěí jich část ověední a zmalňtni avneenůze ne
milé atčiké přichází.Anmídivu. Neboťkdyltu nejde ostqinó
průcoanměshángktaóměhprvqmtnmkdoeijepod
nikne,odnecviěence nic neliší. Kdovtento zipaezedava,
nejprvněji povrbuj alavou, potlačuj hněv, . buď pln opatrnosti;
ale v ooukroměm životě nemá. nikdo ni!-Mně příležitosti, aby
se v tom vycvičil. Není mu zajisté iednati a mnohými, iiito
by ho khněvupopouzeli, aby mohl doetkrotitLanietakcvými,
kteří by ho bhhcelavili avelebili, aby tak uvykl lidskými po
chvalami pohrdati; opatrnosti pak v řízení církví potřebněnedbů
co u nichmnoho. Atakpřijdcu—livzamědnůnLvnichini
žádné zkušenosti nenabyli, nevědí ei rady, upadtvaji v neentze
a mnozí mimo to, že vctnoeti nic nepokročí, ičuto pozbývají
zěbtiitě,ktercubylieaeboupřineeli.
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8. „o oouíuomíšijí, ijš a. cvičili moho-4» otoman,
měli IwaoGMC opeóoou“Mt/néně jm.

Mpek neho dí: Ootledy? Hime enedpovýšilikept-íve
církevní male, kteří ve víru evil-kých nůlelitoetí ee zmítají,
o věci tohoto livote pečtnjí,ve epomhe hůdklíoh prohmíui jsou
. mkolný Iivot vedou?

Jen odpovídů:Chnh Bůh! milý příteli. Ne mus
nebuď ení pcmylíení, kdyl ee o kněbtví jedni, nybrl tn buďte
svolení muli, kteří e to jsou, eby lil veřejném obcovůni e
jednůní ee deminchovnli evoučáetctueehtnoegevou "umet .
ndrlelivoet i etřízlivoet, ee viemijinými ctnoetmi pouetevníkům
obyčejnými, be lepe ještě nelli oni. Byt i poustevník mnohe
elebeetrenkyměl. může je ve evůmecukromí nkrytiene—
lkodnými učiniti e nikým neobonje; ale u veřejnoet vystoupi,
neníekúničehclnetlileeebevpomčchyvydbenvětlíne
entre uvrhne, col by eemůlemimně bylo etulo, kdyby Bchki

lnoet nebyl: téměř oheň od hlavy m6 co nejrychleji
odn-Mile. Neboť nelze suit-ti nepoxninu, kdovtukovem etevu
jeetjekojt, nýbrl ink veřejněvyúoupí, hnedeeijnkyjeet

Jeko totiikcvyeelkouleji chnčm,hkiutietev
kněleký zkouškou dale č'.ovčh, okusuje, zdali kdo jest. huč
vivým, nebo melanyeínym, nebo ctilůdoetivým nebo vychlub
ným, eneboookoíivjinóho—viecky poklaky ee nenčmrychíe
čiře čietě objeví, enetoliko eeobjeví deitěliími enebee
pečnQilími ee etůvnjí. Neboť irůny Glenne, kdy ee trombývnjí
jidinill, ..tak i duševní vune čim ee více popiohujíedí-udí,
Hmmřivňlímiuetiniíetohokdojimpodmbenjeegkmnohým
hříchůmpřivídějí.Vsbuqiínjůtómhmkdoeenepomm
nemů. k ctilidoetí, k vychlcnbevoeh',k hkotě; ílhjí puk
ikroakolnemnňvotmknedbeloetielenoetiupomnluidlle
vhcrlíjeltlz oněch pochhejíci nepnvceli. Neboťvenice
joumnohóvčcietqeb'ydnlemíhorlivoecmičilyeennincet
po Bobkyoh věcech pluh-bly, uto půeobílphdeviím jinym ob
covlní e pohlevím len-kym. Nebo! eprbvce duchovní,jee pe
etyfmcdóhoeudmneemí pečovetitolikoopohlsvímuilke
clen-kennedbevetí,mmm; evícejehobedlivoetipo
třebniqnpříčinouevevčuínlklouncetikhříchu. Tudíiml
tendenci coup-tvy duchovní dost-lo, ojejioh blaho ne-li
včel, ele-poli stejnou mnhu oevčdůíti; mijemvitěvcvuh'vne—
MWvdmntkmkkntilehcvMpcmlheňnmym. Ne
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ohradí-li ae tu knh, konaie tyto evepovinnoati, pevnou hradbou
opatrnoeti, lae anadno nlemu nepříteli nalecti leetného k němu
příshpu. Nebo! pohled ženy, i proatopune i počestne, raní oo
líp a pobuřujeduli; lichoty její lahodí. pxty její podmačují;
a tím co pak vroucí linka, jinak jeouc nřídlem všeho dobra,
ativó. příčinouvšeho nla tčm, kteříií meulívnjí. J'ilpak ivleli
iabě ataroati u duchovníhopaetýřeviecku byltmať mmu otu
pnjí a více není olověná váha jeho velet dolů tlačí; plidrnií-li
pak co k tomui hněv, ten jilco černý dým celou duši člověka
zatemní. [ kdo! by viecky oetatní nesnáze vypočetl, pomluvy.
nit-oky, od vyšších i uillích, od rozumných i nerozumných?

.Žaeemmi zacupoaulenímíiau, 13%
9 Mo ídicí%. W

Velmi zajisté podezřivoubývů ta &ida lidí, zdraveho ůeudku
poetridqjících, uni! pak ei tak madnocoeivymlnviti dů. Hodný
tedy pastýř duchovní nesmí ani míněnímoněch pohrdati, nýbrl
hleďee u všech a „všeho,coeenm vytýkiospravedlniti
ve vší elninoati a mírnouti., více odponitčje jim jejich nerou
umné stížnosti, nelli by ee pro ně mnel a hnčvnl. Vždyť
i svatý Pavel ee obával, eby neupadl u svých učenm'ků v po
dezření krůdele a proto ijině oeoby pojal keobč pli rozdůvůni
peněz.,řka: „Abyuáfnnikdoneub—hdvléwumžmypři
Mame“ (II. Kor. 8, 20.); jak pak bychom ee neměli přičiniti
i my, abychom odstranili vieliki zlá. poddaní, byt byla aebe
křivčjčí a 'početilejěí a venkoncem protivnň pověsti naší? My
nejisté nejeme tak daleci všelikého hříchu, jako byl ev. Pavel
dnlek krádeže. A nic méuěi tak jen vzdilen tě čerednónepravosti.
neapominul vnrovati se toho podezření lidu, ač bylo velmi po
četílé a třeltivó: mamutí zajiaté to bylo, domnívati ae teho
věho čehoei do té evntó a blahoslavené hlnvy. Nic 'však méně
i tomu podezření tuk nerozumnému, že by toliko v hlavě tře
ltivce ee vylihnouti mohlo. již ne vzdůli vlecku příčinu přetínš.
Nepohrdl početnosti lidu, ike k. p.: Komu by pak kdyei na
padlo, takoveho čeho se do mne nadíti, kdy! mne vlickni i pro
mhínoet, po celý můj život osvědčenou,v úctě a v obdivení
chováte? Aleonnaopak i tučil i očekával tonlěpodedení a do
kořen je vyvritil, ba ani mu povstal nedOpuetil.Proč? To ehm
pruvi tka: „Opatmime dobré řečiMdikopřcd Pána—,ale i před
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h'dm'“ (Řím. 12, 17.). Takovou tedy ba imnohem včtli snahou
máme i my pečovati, abychom netoliko povetaló zlé pověsti,
odstranili a saraaili. alei podezřením, znich! se rodlvají, před—
chůzeli, ani! čekali, al by povstaly, ústy lidekýma probíhaly.
Tehdňš bývá zajisté jíl nesnadno ba velmi těžko, ne-li nemožno
je udueiti, ele k tomu ještě i nebezpečnc, ahytlm mnozi škody
nentrpčli.

Ale proč nečinim konec tomu vyčitůnl, jelikož je úplně
provésti nelze? Neboť vyčisti vlecky nosnice této sprivy
vrchnopestýl-ske jest jako vyměřovati nesmírně mol-e. Byt člo
věk, chtčje poklesky jiných nepraviti, mice sve všech vůlni
sproetil a očistil, co však jeet naprosto nemožno, i tak by ee
. mnohými neanůaemipotkal; kdy! pak mamimotytoivlastni
nednhy nadreviti, hle! jaki tu bezedna propast preci a páčil
a co jest podstonp'ti tomu, kdo na se hůře tn povinnost, i své
vlastní i jiných nepravosti přemůhati a potlačovati!

10.Žstomniniccd%,opaúucáaeam
Basil pak na to di: Zdali pak ty nyni nemáš nilůdnóho

boje, jea sám pro sebe? Zdali pak nemal žádných starosti?
Jan odpovídá: Ovšem; mimt je i nyní. Neboťjak by bylo

lze, aby člověk v tomto strasti plném životě trvaje. bez sta
rosti byl a_hez boje? Avšak neni stejní práce, nalire-li vodo
pnstč ee octneč, či toliko přes řeku plnječ; tak veliký zajisté
jest. rozdil mezi oněmi starostmi a těmito. Já bych aajietó rad
byl jiným prospččen,i co nejsnainěji bych si toho udal, kdy
bych toho dovedl; pak—linemohu jiným pomoci, jest se mi
spokojiti., abych sama sebe spasil a takovému vlnobitise
nhaniL

Basilpaknatodl: Nule, zdali paktoaavelikěhocosi
povalujel, a mi!, že sama sebe spasiš,kdy! jsi nikomnjinemn
v ničem nic neprospčl?

Joa odpovídá: Dobře a krásně tak pravil; eniljú. sam
tohominčnijsem,aby eebe eama kdo spasiti mthkspůse
tveho bližního nic se nepřičinč; Neboť ani onomn nešťastnému
elnhovi nic neprospělo. le svěřenou sobě hřivnu nestančil
(Hat. 25, 24.), nýbrl i pozbyl ji na prosto, když o ni netěšil
a jl advojnlsobnčnó nemam-Mil. Ale já ee důvčHm, že se mi
levnějšího trestu dostane, až přijde na mne žaloba. proč jsem
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nespasí! i jiné, nežli kdybych kromě sebe i jině byl k zěhubě
přivedl, a při tek vzneěeně důstojnosti sům horiím se byl
okůsal. Nyní totiž, tulím, bude můj trest takový, jaký sluěí
na velikost mých vlastních hříchův; kdybych vlek byl ten
úřad ne se vzal, byl by zejistě mne nstihl trest dvoj- i troj
be mnohonásobný se to, že jsem přemnohě byl pohorěil e že
jsem přijetím větší důstojnosti. nežli mi nůleželo. urezil Boha,
který mne tím byl poctil.

.Že mnohem % task, ea Michl.,ocet-Limon(mda
mii „necht G3.

Pročež i Bůh'přlměji vyhrožuje nehoduIsraelskěmo, uka
zuje, že mnohem větěího trestu zasluhují, poněvadž přesvšecka
dobrodiní, jichž sejim bylo dostalo, neustali hřeěiti, řkajednou
„Moods pozndisau ze vidí.“ rodiny změ; pročežh-sslah'
bsduvás zavíedynepmvodi vaše“ (Amos.8,2). Ajindedí:
,Poiuljselu ze syni miidoproroly : mládenci zdicí. mis po

sedu-é“ (t. 2, II.). A před dobou prorokův ustanovuje oběti,
ukěseti hledí, že mnohem větší trest neleží na hřichycdkněží
spáchané, přikazuje aby za kněze tak veliká obět se wdůvela,
jako se celý národ (III. Mojž. 4, B. 14. e 21, Q.). To pak do
kazuje, že rány kněze hojení většího potřebují1 a sice tak

velikého, jako rány celého národu vespolek; většího pak
hojení by nepotřebovaly. kdyby nebyly těžší; ale těžší nejsou
přirozeností svojí, nýbrž důstojnosti kněze, kterýž se jimi ob
tižiti cpovažnje. 1 což mluvím pouze o mužích, úřed kněžský
zastůvqiících? Samy 'dcery kněží, nejsouoe v ničem! účastny
důstojnosti kněžské, pro důstojnost otcův svých mnohem trp
ěcimntrestu podrobeny bývely ze své hříchy; nepravcst jich
byla stejně. jeko dcer obecného lidu. smilstvo totiž, ale trest
zastihl mnohem těžší ony. nežli tyto.

ezmquqčeMM-pučinuiiw
i'ft' eat-.o

Vidíě-li, jek dostatečně Bůh dokazuje, že představeného
mnohem větžím trestem stíhati bude nežli poddanéjeho? Neboť
ten soudce, který dceru kněze přísněji nežli jine trestů, neu
vrhne nijak stejný trest na otce jejího, pro nějž se jí průvě
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trestu přituluje, nýbrl mnohem většímujej podrobí; . tovšim
průvem. Neboť škoda neomezuje ee pouee na něho, ale ranli
duše slabších,kteří hledí k němu.Tot i Mdchtěieukhati
odděluje na eoudu kody od ovcí (Enoch. 34, U.). Zdali pak
nyni osahal, že mě bazen nebyla beldůvodnů? Jest mi za
jietě i mimo to, co jsem posud řekl, mnoho prece potřebí,
abych nebyl vššněmi duševními docela potřen; ale přes to
podvoluii se tě preci a neuchquji se toho boje. Nebot dojími
mne i marnivů ctižádost, ale často se mohu, vida že jsem
byl klesl; mnohdy pak kůl-tm duši za to, le ee zotroěiti dala.
Ned-izeně ššdoeti i nyni mne napadají, ale levný toliko plamen
ee jimi \znímú, jelikož mu oěi zevna přípalu nepoekýtaji. Zlo
lajcův kůry neslýcham naprosto, poněvadž s nikým nemluvím,
tyto pak stěny zajisté ani nehleenou. Avšak hněvu se úplně
sproetiti nemohu, aě nikolm nemám. kdo by mne k hněvu po
nouknl; nebot pamět mi na mysl přivádí zlopůšnlky . jich
zločiny . působí, že mi srdce hněvem se dme; ale je mu pře—
kypěti nedivim. nýbrl v prvnim nůvalu je konejšim a k uti
šeni přivádim, řka, že to nesluší, ba le velmi pošetile jest,
vlastnich nepravosti zapomínati a s pokleeky blišnich ee obí—
rati. Kdybych se pak do viru světa poetil a v něm tidcerými
starostmi zmítán byl, nebyl bych více s to. abych takoveho
napomenutí použil a tak výstražných myšlěnek nalezl. Jako
totiž lide plec strmé srázy buď přívalem buď jiným jakýmkoliv
způsobem uneěeni jsouce, konečnou svou. zůhubu sice před
očima mají, ale nišůdně pomoci si nevědí; tak kdybych je
v mohutnou bouři svých vuni se byl uvrhl, byl bych peti-ití
mohl, jaký! mi každodenně větší a větší trest hrozí.,ale mysli
co sám u sebe nebi-ati, jako nyní, a zuřivě odevšad vášně svě
potlaěiti nebylo by mi tak možno, jako bylo prve. Mě duše
jest jaksi slabě a malůtuů a tudíž meduo dostupne netoliko
těmto (evrchu řečeným) vůšnim, nýbrš i té, které jest trpěl
všech, závisti totiš, neumějic ani urůlky ani pocty mírně snů
šeti, oněmi nad miru bývš ekliěena, těmito taku! neauírně
hrdi. Jeko tedy divokě šelmy, kdy! jsou dobřepl-i těleabujnó,
madno přemohoulovce, "lišt eleběho a nezkušeného; kdy!
by pak je člověk hladem zmařil a tak divokost jich skrotil
isilyjimz čistiodňal, snadnoby pakmohliměněstatný
protivník útokuaboj proti nim podstoupiti: tak jest i e vi
šněmi duševními; kdo je umí oelabiti, podrobí je moudrěmu
ro-yslu; kdo je však pečlivě živi, těžší půtku si proti nim
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pdaobiaučinisijetaknebupečnQIevbidněmiichotrootvl
po celý svůj život etrůvi. Jaký medle jest pokrmtěchtoěelem?
Hamactiladoetliviaepootamia apochvalami,hndopýohavel
moci a důstojnostmi,dvistvyanamenlnimi blilnich, lakotadary
dobrodinců, chlipmoat rockočniotvim a ustavičným obcovenim
. Ienským pohlavím atak jiné nepravosti jinými. A tyto
Vincky divoke l'el'my csupily by se ůprkem na mne, kdybych
eedo světa odvuil, a roaapaly by duli mouatakovou
hrůauby mi způeoln'ly,to by se bojmůj pctinimvelmi
nebezpečným stal; pakli ade eeděti lastanu, podmanlm si je.
ačkoli evelikým misilim, ale podmanimaijepřecemilcsti
BošLtakie nebudou moci leč čtěkati. Protoaiatřelim
ai tuto ohýšku, jaa nepřístupným a nevlídným potmččiloem, a
jak tieicerě podobné nadivky zni, je! elyčeti musim; rčd bych
je nice ' eebe shladil, že to viak nemohu, to mne trapi a boli.
Neboť to neni mana, abych i vepolečnoet se pustil, i nynější
beapečnoet si zachoval. A proto jsem tě prosil, aby! co mnou,
v takové tísni sevřeným ubošakem raději ůh-pnoet měl, nešli
abys mne vinil; ale neuproeil jeem tě. I jest pak již čas,
abychtiadčlil podednievč tajemství, které na srdci mam.
To anad ee nada mnohým ]: neuvěření býti; ji. pak ani takto
nic se nebudu styděti vyjeviti to. Byt zajisté. oo pravím, bylo
důkaaem zlého meho svědomíatisicerýoh mých hříchů, jakého
prospěchu by se mi dostati mohloeezatajenimpředlídmi, kdy!
mne někdy soudili bude Bůh, soudce věevědouci? Jaké tedy
jest to tajemství? Od onoho dne, oo iai mi to mínění lidu (ze
mne chce biskupem míti) edělil, byl jsem často v nebezpečí,
že toto tělo mě mrtvici rančno bude; takova bůeeň, takovi.
úzkost mne pojala Neboť nvalqie jů jednak choti Kristovy
davu, evatcet, krásu duchovni, věhlas. ozdobnoet; jednak proti
tomu pamatuje ových hřichč., neuetůl jsem one telecí. a nad
eebou bědovati a v ustavičnóm etěnani nevěda si rady, často
jeem si pravil: „Komu pak ta myšlenka napadla? ocčpaktak
náramně zhi-dila církev Boll? čim pak rozhněvala tak velmi
Hoapodina evčho, že mi býti vydana mně, člověku ae všech
neinebodnějlimn. a takovou potopu utrpěti ?“ To často u sebe
povaluje nemohl jsem na takové velmi nehodné poničení
cirkve ani pomysliti; tak jeem jako omráčený trval, nemoha
nicanihledětianislyieti. Kdyimnetakovamdlobaopustila
(přestávala totil časem), střídal ee plič a dnnutek; když pak
jaem se dosti naplaknl, nastoupila Opět beach. amitajío, pobu
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l-qjio e kormontlo mysl mou. V takovém vlnobití sti-evil jsem
minulýčes; typekotom nionevěde, domnlvelsee, leje
v tichém poklidu trvům.

Ale již se pokusím vyllěiti tobě evou dněevnl bouři, tek
mi snad potom odpustil. ponechqie věech výčitek. Jak medle,
jek mem ti ji vyličiti? Chtěl-li bys to jesně pomstí, nebylo
by modni jinek, leě úplným odhalením srdce meho; kdy! puk
to není molno, pokusím ee, abych ti temným kýmsi obrazem,
eeěbudu, okázel poněkudmnky melomyslnosti své, ty puk
: obrem toho suď ne eklíěenoet mou. Představme ei, že by
kr“ nějeký e velemooný panovník nad celou zemí pod sluncem,
měl na vdLnl dceru., pennu krásy nedosáhla kterůiby veškeré
lidske pokolení předčilo e “liště nad cele pohlavi ženské ve
lice vyníkele; výtečnoetl pak duchovní tukovou byla, ze by
velkerěplěměmnšskě, icoseho nemdiloi budouoněseho

narodí, nesmírně za sebou ponechalo; nad to pak i ušlechti
losti svých mravů nede věecken mndrctvi obor ee vznesla.,
uličnoet puk jejiho obličeje netemňovele by veškerou její lepost
tělesnou; ženich pak její plňl by netoliko pro řečeno výteč
noeti k panně tě horoucí leekou, nýbrž byl by i z jiného tej
něhodůvodndo ní už k smrti nmilovůmtek iebyieebe
třeltivějňl milovníky, co jich kdy bylo, ton višní svou pře
konal; s. dejme tomu dále, že by tento ohněm lásky planoucí
čenich náhle od někud zvěděl. že tuto jeho velebenou milo
etenku mk dostati v menielstvi mu! sprostý . opovržený, ne
nrocený e. mocný, nade všecky, co jich kdy bylo nejěpet
nější: nule tedy, zdali plk ti poněkud tento obrezdoetečl, eby
ti vylíčil mou bolestnou tleeň? Ku poznání me ekličenoeti
tušímžetodostněl;ebyoh ti pak ineamlrnon svou bázeň.
hrůzu představil, přistoupím k jinému vycbrueni.

Nula představme ei vojsko bojovnlkův ipěllch i jlndnýoh
ilodnicb; širé moře budil plno lodi trojpntmvých. ron-Able
planiny .. vrcholy buďte! plny pěších i jlndných nástupů;
' slunci necht obři kovově zbraň a. pepnky od něho vycho
zejici nechť se odruejí bleekem od helmic : štítů; pmkct
kopí e idiot konl mílej se k nehsům. věndejenom viděti
ocel e telem, nikdo! ani moře eni země; proti tomuto vojeku
pek buďte! postaveni i nem—Me, mnli divocí, zní-lví. Budiž
určeno i dobe bitvy. Tu nůhle nohopeiněkdomledlkevuekebo
v lirěm poli vychovnneho. neznejlcího leč plitely e hole pe.
etýfekě . oblec ei ho v zbnň železnou e ptovůděj ho celým
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tůborem a Okuni mu setniny a jich netnlky. lukostřelce apra—
kovníky, ěikovatele a vůdce, oděnce a jeedce i k0píuíky, lodě
trojpetrově s lodními správci i se ohromuděným nanich lidem
a se zásobami tamhalolených něstrojův; okazqi mu i roessta
veně liky vojaka nepřůtel, hrozných na pohled, se zbraní ve—
skne neobyčejnou, množství nepřehledně, rokliny strmě a
hluboké, hory nedostupné; okauú mu pak u nepřůtel koně,
pomocí nějakých kouzel létající a taktů! tělkooděnce pověth
se vzniěejícl a věclíkě kouzelně moci způsob; vypočítej mu i
strasti válečné. k0pí mnočství jako mrak, čipy padající jako
sněžinky zimní, a nhledkem toho takověěero že, druhdruha
nevidí, tu čirou noc, způsobenou množstvím střel, tak že ani
paprskům slunečním proniknouti nelze, pak prachu mračna,
o nic měně nežli šípů muobtví oči zahalující, potoky krve.
padlých úpění, bojujících ryky válečné, pobitých hromady,
kole vozní krví zbroceuň, koně i s jezdci střemhlav padající
přes hromady mrtvých, celé bojiště jedna směs krve a lučiět
i čipů, kopyta kolínka a hlavy lidské pospolu ležící i ramena
i hrdla i nohy i trupy probodnutě. tu mozek po meči roateklý,
hrot šípů ulomený a oko na něm napiohnutě; vypočti onomu
mladíkovi těž hrůzy boje námořního, tu trojpatrovice v čirém
moři hořící, tu jiné i s mužstvem ponořené, hluk vlnobití,
křiky lodníků, volání vojínů, vlny mořské krví se pěuíoí a
v lodě vznikající, mrtvoly všude na palubůch, jiné opět pono
řeně, jiné k břehu přihnaně, jině po moři zmítaně, zabraňující
jako hru lodím cestu. A když by ho tak nevrubně poučil
o věech truchlivých případech válečných, ukaž k tomuinehody
zajeti i porobu, včelikě smrti hroznějěí. A po uklsóni toho
věeho příkaz mu, aby ruče vsedna na kůň, převzal vůdcovství
celého onoho vojsku. Zdali pak myslíš, že onen mladík vydrží
jenom při vylíčení těch hrůz, aby hned na první pohled stra
chem ducha nevypuntil? Avšak nemyuli, že ji svou řečí tn
věc přehůním, ani! pak to, co jsem řekl, a přílilné povalui.
poněvadž my totiž v tomto těle jako ve vězení jsouce sevření.
neviditelných věci nic nepatříme.
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13.% 3% m:,Žim %„wg oidi
Nebot jinak bys spatřil boj onoho mnohem hromšjší :

etl-ellivější, kdybys černě řeky e zběsilou půtku ďůblovu ns.
svě vlastní oči viděti mohl. V té nejistě není zbraně lelelně
.a ocelové, ení koli-tve ení vozů .. koluniohně . šípů ani! 000
jineho viditelného, ele jeou tu nhtmje vůlešně mnohem ne
bezpečnější. Tito neli-Meu nepotřebuji ení punoíí'ů uni štítů
.nní mečů uni kopí. nýbrš tu dosteěí pouhý pohled na.toto pro
.kletě vojsko, eby duše člověka.k záhubě přivedena bylo, není—li
velmí stetnš : opatrná.- nepošívů-li k vlastní etetnoetí í mocně
Prozřetelnoetí Bolí. A bylo-li by možná, ebys sprostě se této
tělesnouti, .. nebo i v tomto těle trveje. viděti mohl šíře .
bezpečnouonohopúelníks. moo ejehozurivýbojprotinšm
vůěihledě, tn bys nesputříl uni potoků krve uni mrtvol, nýbrš
.uzřel bye ponuky duševní takové, že by se ti veškerý popis
onoho boje, který jsem ti svrchu nastínil, ohlnpeolcouhříčkou
e pravým dětinstvím spíše udál nežli bojem; tek veliký jest
nejistě počet těch, kteří co den od něho porušení bývají. BLny
puk. odněho mně, nepůsobístejnou smrť.,jeko vobyčejněm
boji, nýbrž mezi oběma jest tekovýroedíl, jaký jest mezi wem
: duši Nebo duše renou zasáhnutí. . klesli neleši beeoituů
jako porušené tělo, nýbrl týrůne bývie hnbene zlým svědomím
hned, jak jest runěns, po smrti puk bývá odsouzeno k trestu
věčnému. Bývá-Jí kdo neoitelným k těmto ranám ďáblovým,
Jen pro tu svou neoitelnost k větším mukům odsouzen bude;
nebot koho první rtu: neboli, doetůvů i druhou : po té Opět
jinou. Onen bidnik_nejistě neuetšve do posledního vzdeohu týreti
duši, jišto kleslou nelezne e pohrdejíoí prvními ranami.

Líbí-li se i způsob tě půtky ponurovuti, seznůšše jen zu
řivější .. mnohonásobně. Neboť nikdo není tolik způsobů pod
vodu e leti, jek onen bídnik. čím! se mu právě největší mocí
doetúvů ; .. nikdo neprovozuje tuk neukojiteluěho nepřátelství
k osvědčeným protivníkům svým, jako protivník ďšbel provo
zuje proti pokolení lidskému. Kdoby puk zkoumal urputnost
jeho, e kterou se onen do boje žene, s.! směšuo by bylo jí nějak
s lidskou silou porovnevuti; u kdo by si nejzuřivější . nej
litšjší šelmy obreti .. je porovnsti chtěl se sběsiloetí onoho, ne
lezl by, le tyto u porovnšni konomu jsou evířůtke velekrotků
& ochočení. I dobe obyčejně bitvy jest jenom krutiěkl, I. to
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jeltčPOGký“ mnohéhooddechu; nebotineehlů ncqinna
vení v zipem, i čce k jídlu . mnohe jinč příčiny dopfůvnji
vcjinům odpočinku, tek le Ile odloliti brnčnl : oddechnouti
ei pončkud . krmí . nčpojem ee občc'etviti. e mnohým jinym
politim pledečlych cil nebyti. Ale proti tomu dómu nepříteli
nelze nikdy nbnnč odhliti, nebe epůnku použiti tomu, kdo
vetkne ptotinnůmjeho ochrůniti co chce. Jedno z těchto
dvou jest nutno, buď sbnnč ponbyti . puk pednouti . nehy
nouti, anebo pevnč cbrnčnčmu bdíti . vyu-“ti. Neboť i onen
vytrvale-bojis celymčikemevym, mnelencdbeloetičihejo
. větši bedlivocticituje k neli dhubč nešli my k své vlastní
epheAlenebyvč vidčnodnhele nlhlčjehoúkhdyuni
neunamenime (což jeet "lištu! příčinouncečielných nečich po
tůček). tot hlavně nebezpečnčjčí činí půtku proti němu. . to
"latě těm, kteřieenec-včdčiveeknebedlivymi. A k takovým
bojům ty jsi mne vůdcem ustunoviti chtěl bojovníkům Eri-tov
vým? Ale to by bylo vojvoditi ku prcepčchu ďůblovu. Neboť
kdy! vůdce maje nasteviti .. vynbrojiti vojsko, okne ne ne
nkuleným zbabělcem, nudí nezkušenou“ svou ověřený lobč lid
. vojvodi epičc ku prospěchu ďábla nešli Kristu. —

Ale co vndychil? oo pličd? Neboť pro moji osob:, co
nynlpnvim,nenikpl£či,dekupotččeninndoeti.

Badlpek nn hodí: Ale nikolivpmmne, nýbrž to viecko
člověku pohnouti musí k tidoerčmu žalu. Poeud nejisté uni po
mstí ieem nemohl, do iekych nehod jli mne uvrhl. Neboť jů
jemktobčpřiňcl,nbychtčpoproei1poučitimne,jukbychee
tebopotiutrhačůmnehl, etymnenyní pmpouldgůxkoet
nedá.-kout na mne neklid-je. Nejde mi iilotc,inkbych
kjinýmlidemmtel ee tebqnybrijnkbychve tvych no
enhichprotiBohuoepm-evedlnileebemTudiltčprodmn
anenhLm,miš—lijilkřičku linky kemnč, vil-linčjekou útěchu
chbovůč—an'dcievémnčiukouůhpnodhilW,
leehhvnčtyeům mne v toto nebupečnó postaveni svedl),
podejmievčpcmccnčmkynolovuniekutkempřilpčjmiku
pomoci;nenčmnenninecknm.likopuditi,elenyn1vicenelli
prvenchovejmelepclečnepw své.

Jan odpovidůulmivnieee: Včempnkbychtijův tukových
Mýchdeiitmtechproepčinýmhýtimohl? Doutnčkdyiei
hkmmudnle, bnďdcbrčmyuli!Vhldounqiftčdobn
kdeiu'bude modni od ohnutí li oddeohnouti,přiepčiutin
potččlmtčeučbudnvničemtčnecpum—
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Po těch slovech onou tím více se mphlnv povstal; ji.
pak jej obojm .. hhvu jeho alibojo, pravilo! jam bo, napo
mlnqjo, aby nutně nul, 00 co bylo přihodilo,doklldqio . m:
Důvěřhanriltgontč povolalatobčsvóovočkycvěřiLlo
stěnové-luby tukovou důvěrutobě zisku, io inne, ol
onen hrozný don ao přiblili, u věčný "Qi stůnok uvodni.

———=-+-»—



Ill.

DVĚ ŘEČÍ NAPOMÍNACÍCH
!: THEODOROVI l_(LESLĚMU.



M listů či řeči napomínacích k Theodorovi kleslěmu.

Úvod

Kdo Theodor ten byl., jako! i proč a kdy ev. Zlatoůnt
k němutyto listy psal,jez my (avlůšt první) po Suviliovi pro
obiírnoet řečí nazýváme, řekli jsme v životě uv. otce. v čele
této knihy položeném. Obširncct listu to!:“ sám ev. otec uznává.
rka na. konci lista: Milo: „Vím. že jsem míru listu překro
čil; ale odpusf. Neučinil jsem tak rád, nýbrž donucen jen lů
ekou & lítostí. kterými jsem se přemohl1 že jsem i tento list
napsal, uč mnozí mi to moveli ikonce: Ustali marně se na
můhati a jako na skálu rozeávatil Jů pak nikoho nic ne—
dbal jsem, the. sám eobě: Mim naději. že má psaní potkají ne
o nějakým prospěchem.“ Z toho pak vidno, že sv. Zletoúst
více listů napomínecích k Theodorovi psal, : nichž se nám
však toliko tyto dm zachovaly.

Primu-no pak jest, to v prvnim svem listu všecky dů
vody : pohnutky uvedl, které se mu vhodny býti zdály, aby
zbloudilóho přítele opět získal, u v druhých puk listech toliko
jednotlivé připomíná & doplňuje, jak mim : druhéholistu, který
tě.! [aká—ím se považuje, eonditi lze. Z toho také vysvítů, že
listy mezi nima psané ee nezachovaly, obenhujbe, jak ee po
dobů, jednotlive důvody o prvním ji! probrané.

O napomínacích těchto listech či iečech ev. Otce k Theo
dorovi kleolómu svědčí Sommenue, Heeychiue . Theodoru:
Oueeurejeký. Ačkoli co pak kudy o jednim toliko listu zmiňqie,
přec jich svědectví oběma platí. Neb Soaomenus podotýkage,

81.J.. nn.-n.
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!e sv. Oho kleelému příteli hlavně zrazuje vstoupiti v stav
manželský, mi na mysli zajisté list drahý, v kterém se právě
o tom ev. Zletoůat šířeji vyslovuje s Theodor Cmrejský puk
mluvě o jednom listu tého! svatého Otce nazývá. jej uoh'cmzo'
(obilný), ool jenom o prvním se říci může. poněvadž druhý
oběh-ným nazvati nelze. Nepnoti tomu Leontine Byzantský &
Isidor Hispalský zřejmě připomínají dm nnpomínncí listy sv.
Jana Zletoůste ]: Theodorovi Mopsvestskému.

Učený Tillmonte nznévé sioe dva listy sv. Otce ]: příteli
klealému psané, ele že v prvnim obllmhn nikde! ee přítel ten
nejmenuje, nýbrž jen v druhém několikrét, : toho soudí, že

' první pain jest k některému jinému, jen! se snad dle népien
té! Theodorem jmenovnl. A tak soudí porovnéveje, co se po
dotýké v 1.II., č. 4., že Theodor „sni dcaeály' rok věku neumí,“
t. slovy v 1. I., 15.9. ku konci, že by si nemohl k svému věku
počítati více nežli ,padaále let jeětě ku požívání tohoto ii
vote“; toto prý nelze říci, dí Tillmonte, o jinochu dvaodilelěm,
ale o muži nejméně č'yřiodílděm. Avšak dobře se ta. obě místa
shodují; nebot jinoohu dvacetiletému lze opravdu Hei, že mu
a! bude asd—dnů!: let, přejde to požívání tohoto života, po
něm! nyní bell; . naopak čtyřletým nelze říci, to se nadlti
mnie devadesáti let věku, co! náleží vůbec ]: řidkostem. Hed
poklédati pak, že sv. Otec měl dva důvěrné přétele téhož
jména a. tou! dobou v ton! chybu kleslé, když o druhém
n vrstevníků jeho uni zmínky se nenaleá, jest, nt nejméně
dime, velmi odvéan; proto také se důmněnka Tillnmntove
vůbec zavrhuje. — Že pak se v listu prvním Theodor nikdy
jmenovitě neuvádí, jest obyčej sv. Zletoůsta, sn v mnohých
liltech svých 1: Olympiedě, diakonisoe, jména jejího nevyslo—
vuje, oo! zeohovévé i k jiným osobám píle. Odpírati pak
s toho, le se v prvním listu Theodor nejmenqje, av. Otci pů—
vodství téhož, jako Velesíus se domníval, tot naprosto ne
možno. Nebo kdo sebe méně se sv. Otcem se seznámil, i dle
myllének i dle slohu na první pohledsemi, že oba listy kinej
výtečnějlím jeho spisům vším průvan přičítati sluší.

Co se pak praktického použití listů nebo řečí těch týče,
můžeme důvěrně zvléětnímu mini každého soudného ětenéře
pozůstaviti.

K snadnějšímu přehledu posloužil tento
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Obsah.

1. Více mám já. příčinu kvíleti nad tvým pádem, nešli
Jeremiúl kvilil nad spustoiením Jerusalema a chrómu, pane-'
vad! dule jest vůbec a tvá. zvlňšt byla před pádem tvým
skvostněýí a dražší nežli celý národ a město i chram. Ale ani
tak, ač jest zlým nepřítelem hrozně zpustošena, neslulí nou
fati, nýbrž důvěrně se obrůtíti k Bohu, a! se smíluje nad námi.

2. Důvěra nás drží v pevném spojení s Bohem; te kdo
se spustí, hloub a hlonb psdnouti musí, a! n věčnou propast
se nvrhne. '

3. Toho se obávaje, mám příčinu k šaloeti. Nad mrtvými
truchliti nikdo za zlé nemů, ačkoliv je všeckon žal nepří'vede
více k životu; ale s dusí kleslon není tak, ta opět povstati
může, jako! mnozí příkladově dokazují ; počátek- arcí bývá
těžký, ale jen počněme, dále to snadněji půjde; jenom se ne
oddňvejme zoufalství, ježto jest osídlem ďáblovym.

4. Neboť sni sebe větší hříšník nesmí nad sebou zonfati,
poněvadš Bůh není vúšniv, netresta, aby se mstil, ale aby
chybqjicího polepšil. Jako lékař nic nedbá hmlivých řečí ne
mocného, smyslem pominulého, tak i Bůh se snaží napravití
hříšníka, milostivě ho příjímaje, jak mile se obrátí.

ó. Důkaz toho jest kral Babylonský Nabnchodonosor.
Když byl přes vieoku shovívavost Bod přec náramně zpyiněl,
a! sobě i úcty Božské požadoval, byl sice potrestán, ale na
čas. až by zmoudřeL

6. Ba ani na úplné pokání nečeká Bůh, nýbrž jakmile
se hříšník k němu obrátí, jde mu vstříc a přijímá jej na mi
lost; dle upřímného úmyslu, a nikoliv dle času věší se kajíc—
nost. Příklady toho jsou kralove Achab a Manasses, — Nini
vítané, — lotr, — mučeníci. Proto pravi David (žalm 94, B.)
„Dnes,“ t. j. kdykoliv „uslyšíte-li hlasu jeho, nemtvrijte srdcí
svých! — Kdo padna, nehledí povstati opět., jenom lenosti
svůj slabý úmysl zastíra. (7.)

7. Ale i kteří uvěříoe v Krista v hříchy upadli, nesmějí
zoufati, kdy! se upřímně obrůtí a kojí; tak učí sům Pán po—
dobenstvím o ovcí ztracené a příběhem o synu marmkafněm.

s. Že pak Bohu obrácení hříšníkovo milé jest, dokazuje
to. jak sv. Pavel jednal s prohřeňlým Korintsnem a se zblou—

9. NeboGBůh núsnechce satratiti, alelpa'siti; nestvořilnús
11.
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pro peklo, ale pro nebe; nyni jest nem možná při všech hří—
šioh, které jsme spáchali. pokůním věčného blaha dosíci. Proto
usiluje alý duch uvrhnoutí hříšníka v zoufalost, jako! učinil
Jídaloví. Byt nim i nemožno bylo dostatečně se klti, doplní,
seš nejsme my, milost Boží ; jenom počnšme, dále co nám vše—
lika obtíš umenší.

Odpor-uj tedy vnuknutí ďůbelskěmu, nehromaď hřích na
hřichl Viz, jak všecka rozkoš světská uprchne co sen, aniš
mů následkem leč — věčné tresty v pekle!

10. Líčení muk pekelnýoh : jsou hroznšjší nešli cokoliv
jiného si lze mysliti; trvají věčně, nebot jako jest duše ne—
smrtelna, tak bude i tšlo po vzkříšení nesmrtelné a oheň pe
kelný nebude stírajícím ale ustavičně pdlícím. Nade všecky
pak bolesti 'bude věčně pomyšlení na ztrátu blahoslavenství
nebeského.

ll. Učení blaha věčného: společnost s Bohem, a andšly
a všemi oslavenci; pokoj a radost neskonalů. Skrovný obraz
toho jest proměněni Pane na hoře. A to všecko zdalby ne
stUo na to, abychom se o to přičinilí?

12. Proto! pošetile jest. spokojítí se pouze s ujitím trestů
pekelnýoh—a nepřiěiniti se o dosažení věčné blaienosti. Od
loučenu býti od dvoru krůle pozemského považuje se za ne
štesd, a odloučenu býti od krále nebeského nemšlo by býti
neštěstím? — O posledním soudu slova prorokův._

13. Slava uehski jest nesmirnů, ale dostane se toliko
těm, kteří svatým obrozením původní krásu opšt si získali.
Krůsatšlesnanenísícevmocinaštašseoui pošetilevelmi
přičiliujeme; ale krůsu duševní, byt i hříchem zpr-rušnou, po
kůním opět získati možna; te sluší tedy více dbšti. Příklad
jest na modloslušebnem Jerusalemš, jemuž Bůh dlouho shoví—
val: měli bychom shovívavostí Boli pohrdatí, šívi jsouce roz
košnš? Raději poslechněmesv. Pavla, an nas napomína: „Smířte
se s Bohem!' _ _

lt Tebe dojimi nyni krasa tělesně; ale jak nestálá jest
ta a jaký šeredný konec běl-e.Hleď kukrůse své duše, podobne
andělům. Nehron se obtížností s pokiním spojených, hledš
jednak k sv. Pavlu, jak statnš všecky nesnese snášel, a jinak
k tomu, jak bude nám účty vydati : tívota vesdejšího. Zdali
pak by blaho věčně na krátké utrpení nestálo? Jenom se vy
trhni : toho otroctví smyslně rozkoše; nepozbývej myslí. Kupci
ipo rozbití lodí opštaopšt na mořeseodvešnjiatybys
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měl ne. vždy svržen býti s Výsosti prvějěí? Obrat se; jek
v každém boji, tak i v duchovním, atleti vítěutví na etstně
vůli; protivník tvůj jest ďábel, nevzdůvej se mu, nýbrž ststně
mu odpornj — pokáuím. Jak to mnoho může, vis na příkladu
Davida krále.

15. Lidé obyčejně neduhů tělesných i neshojitelných více
si hledí nežli duševních, ně tyto nikdy uezhojitelny nej-ou.
Pročež i je na obrácení tvem nezoufěm; to jest v unií vůli
položeno, možno jest tobě, jenom chod-li. Viz příklad Ninivi
tanůl ] pozemští pánové odpouštívnjí svým sluhům, chyby se
dopustivěím, n přijímají je ve svou lásku & důvěru; tak iBůh
přijímá kajícího obrůcenoe, ale ntvrzelý nekajionlk vyvolůvů
ns. sebe hněv Bolí, jak mnohů miste sv. písem dotvrzují; obě
pak okazuje příklad ferisee. : Marie Magdalskě.

16. Proto zlý nepřítel člověka kleslóho od pokšní udržuje;
ale ty nevzdávej se mu, ale obrat se; tak sobě prospěje! itvů
přátele potěší! i povzbuzující příklad po sobě sůstevíl.

17. Tři povzbuzující příběhy ze života se uvádějí.
18. Jak sv. Povel odporuěil kajícího One-íme., aby hoPůn

opět přijel ; bez naděje dobrého prospěchu není přičínlivosti ;
toho příklad rolník, nn naděje ne. žeň se nevzdšvi., byti ocení
některé ěkody utrpělo; kdo však v hříchy opět se vnoí, blů
znivě jedná.. _

19. Tak tedy i ty v naději dobrého prospěchu počni svě
pokání; lenost . malomyslnost si vespolek pomůbejí. Skutkovů
neli, dobří i zlí vážení budou; podle toho, kted : obou pře
váží, bude něm buď trest aneb odplata; co jsme dobreho .
buď si nebo měně učinili, nezůstane bez odměny. Tndll vsehop
seepoěnil
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]. „Kdož dá hlav! mě vodu a očím mým zřldlo slzí“ Vhodně
i ji mám proč nyni tak říci a mnohem vice nešli onen
divný prorok. Neboť ačkoli mi není kvileti nad mnohými
městy a celými nůrody, jest mi želeti duše mnohem dračí
& vzácnější mnohých takových národů.

Neboť jestli jeden spravedlivec, an čiul vůli Boží. lepši,
nešli tisice hříšníků. byls zajisté lepsim dříve i ty nežli tisice
tisioův oněch židů. Pro&č nepokládej mi nyni nikdo za zlé,
jestliže větším pláčem se prohlasim a silnější kvílení vydim,
nezli _n proroka onoho se nalézají. Neželim totiž vyvrůceni
města, aniž zajetí “přestupním zakona, nýbrž spuštění duše
svaté“ a zřícení chrámu Kristova. Nebo! znal-li kdo dobře
krásu ducha tvého. jak se davno utkvěla. a kterou! nyni zničil
(Kbel, zdali pak by nyni neznkvěl slovy prorokovými. přijde
a slyie; jak ruce nepřátel svatosvutyni 'zprznili, oheň aalotili
a spálili i cherubý i archu úmluvy i desky kamenně i nádobu
zlatou? Tato záhubn ta jest zajisté trpči nežli ona, čim stkvost
nější byly i nádoby \: duši tvoji uložené. Svěwjňi byl tento
chrám nežli onen; nebol| nestkvěl se zlatem a stříbrem, nýbrž
milosti Ducha svatého; & misto archy úmluvy a chernbů by—
dlili v něm Kristus a Otec jeho a Utěšitel. Ale nyni nio toho
neni, jest (chram ten) pust a prázden vši oné krásy asličnosti,
oloupen o všecko božskou a tajemnou ozdobu, prázden vši
bespečnosii a stráže; neni to ani brány ani závory, nýbrž do
koHn otevřen jest dulezhoubným a hanebným myšlenkám.
A! co pokouší vniknouti veň hrdopýcha, smilstvi, lakota neb
i horll a ierednejěi nepravosti, není nikoho, kdoby jim brůnil.
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Prve ovšem byla jim čísti mysl tvá. nedostupns., jako
jest jim všem nedostupno nebo. 1 bude se snad některýmk ne
uvěření zdóti, oo pravím, vidouolm zpustošení & zřloenl tve;
protož tedy lelim s. kvilím s. neustsnu, dokavud tě nespatřlm
Opět v prvějši stkvělosti tvé. Nebot toto se ovšem nemožno
zde býti lidem, ale Bohu jest možno všecko. Nebot on jest
ten, který ze země vzbuzuje nnzného a z mrvy pozdvihqje
chudého, aby ho posadil s knížaty, s knížaty lidu svého. Out
jest ten, který ubytuje v domě vdovu e působí, aby- byla
matkou radující se :: ditel: svých (Zslm 112. “l.). PW ne
zoufej ned změnou k lepšímu. Neboť jestliže ďábel tolik do
kázal, že tě a vrcholu oné dokonalosti a ctnosti v prohlubeň
nepravosti svrhl; mnohem mocnější jest Bůh, aby tě opět po
zvedl k prvějsi svobodě; be netoliko toto, ale jest a to, aby
tě mnohem blaženěišim učinil, nežli jsi prve býval. Jenom ne—
pozbývej mysli, nevzdávej se dobré neděje, neklesej v stav
bezbožníkův. Nebot nebývá to množství hříchův, co v m—
falstvi nvrhuje. s.le mysl bezbožuů.. '

Pročež iŠsJomonn napraví přimo, že si zoufů každý, kdo
upadne v propast nepravosti. nýbrž toliko bezbožuik,(Přísl. 18,
3.). Neboť u bezbožnlkův jenom to bývá, že si zoufají, upad
nouoe v propast nepravosti. To jest, co jim nedopoulti vzhůru
pohlednonti s vrátiti se tam, odkud vypadli. Neboťta hnnebnů
myšlenka leží jim jako nějaká těžká. puku na žiji dnle jejich
&, skličujío jich zrnky dolů. nedovoluje ji pohlednouti vzhůru
k Hospodina svému. Avšak muži šlechetněmu a vunemu nů.
lež'i zlomiti páku onn : svrhnonti toho padonohn.,který ji nen
vložil, : zvoleti slovy prorokovými: „Jako oči děvkyhledí na
rucepaniscé,lakhlailioěinnkklíaspodimg ax'seuu'híeuad
námi. Smiluiaemd námi Hospodine,smilujaeaad námi,Máš
jsme při/.“:nasyceníM4 (Žalm 122.s.). Božskázajisté
jsou ta naučení a řeči moudrosti nejvznešenější. .Neplneni
jsme pohsněnim,“ pravi, „a tisieeró nehody jsme utrpěli; ale
přes to neustaneme hleděti k Bohu a neučinlme konce pros
bům svým ]: němu, už dosáhneme, zač prosime. To jest vlast
nosti duše šlechetně, neklesnouti mysli, aniž zoufati si nad
množstvím „nehod nás skličnjioíeh, ani! po častých oslylenýoh
prosbách odcházeli, ale vytrvnti, až sesmilqje nad námi, jako!
i svatý Devid pravi.

2. Pro to zajisté niz ďábel v zonfaulivé myllénťy nvr.
huje, aby mim odňal důvěru v Boha., tu pevnou kotvu. ten
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základ naleho života. tu vůdkyni na cestu k nebesům vedouci,
tu spásu duli hynouoioh. „Nadějí totiž,“ di sv. Pavel, „spamu
jm dalli“ (Rim. 8, 24 ). Neboť naděje jest jako pevný řetěz,
který s nebo viel a duše naše drží a pomalu je k oné výši
táhne, ty totiz, které se ho pevně drží, a tak nás vyprostqie
: vlnobití nehod vezdejliho života. Kdo tedy zmalatně této
posvune kotvy se pustá, spadne ihned a zahyne ponořen jsa
v propast nepravosti. To věda onen nellechetnik znamenůeli.
že svědomí naše obtiženo jest zlými skutky, přijde a přidá
k tíži této myšleni mufanlivů, těm slova; a přijmeme—lije,
nutně ihned tazenijsonos dolů apdtrzsni odonoho řetězu, upa
dame v prepsat bídy, v ktereity nyni vězii. Přikazůvtiohehoa
pokorneho pana jsi Opustil, a plní! všecka přikazani surového
a nevěruěho ukrutnika; jemné jho jsi zlomil a lehké břímě
svrhl., a misto těchto přijal jsi pouta železná, a k tomu jsi
ještě !ernov osliči přivěail na hrdlo své. Kde! medle ustanes

ponořovnti dale nbohou duši svou, v takovou nutnost se uveda.
že vždy hlouběji klesati musíš?

Žena ona, ktera jediný peníz nalezla, svolala sisousedky,
by s ni tu radost sdíleli, řkouc: „Spolu radujte se se m!“
(Luk. 15,B.) Japak svole nyni všecky přátelei svoje i tvoje na
opak nsřka: „Radujte sees mnoul' ale „Spolu se mnou !elte a
truchlete a hlasité kvileni vydejte" Škoda zajisté převeliki
stala se nam; nikoli le by bylo tolik a tolik hřiven zlata nim
z ruky vypadlo anebo množství velike drahokamův, ale že ten
ze všech ne' i na! spoluplavec na tomto velikém .. širo
lirěm moři, nevim ani jak? klesne v zhoubnou propast upadl.

3. Jestliže seněkteři pokusi mne odkvileni odvrátiti1 těm
se prohlasim slovy prorokovými. řka: .Nechq'ls mz. hořcepla
hli bude; nep-udejte se % me“ (Isai. 22. 4.). Nebot ne
kvilim nyni takovým kvilenjm, že by zasluhovalo výtku při
liinosti, nýbrž takovým, za které by nikdo, buďsi Pavel
buďsi Petr. neměl proč se zastyděti, kdy! by tak plakala
kVilil i všelikě útěchy se vzdal. Neboť těm, kteří nad touto
nám všem obecnou smrti kvili, směl by ovlem člověk vším
právem vytýkati velikou malomyalnost; ale když tu lezi dule
mrtve,znněnatisioerýmiranami, apřesto ivtósmrtisvó
osvědčujlo svou prvčjěi eličnost a šlechetnost a krásu. nyni
veskrze zničenou: kdož pak by tu byl tak necitelným surov
oem, aby misto žalu a pláče ntěšitelne řeči mluvil? Neboť
jakož v onom přlpadu (smrti tělesné) nekvileti, tak i v tomto
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(při smrti duěevní) kvíleti důkazem moudrosti jest. Muž,
který již k nebesům se vznesl, mamostem života tohoto se
vysmíval, na krásu jako kamennou sochu patřil, zlatem iako
hlínou. vll rozkoší jako blátem povrhoval, tou se nám náhle
ohněm nezřízené žádostí vzňul a o zdravotu svou a možnost
i slíčnost přišel a otrokem rozkoší se st.-l. A toho, rci mi, ne
máme oplakávati a ěeletí, až bychom si ho získali opět? Zdali
pak by to bylo možná srdci lidskému? Nebo! z tělesné smrti
vyprostiti zde nelze, a přec nikdo neusiluje o to, aby od žalu
zdůoval ty. kteří ji oplakávají; ale smrt duěevní možná toliko
zde uapravití, nebot di písmo: „Kdo! budce pekle velebifi tebe"
(Žalm 6, G.)

Zda-li pak by to nebylo velikou pošetilostí, kdy! by lidé
smrt tělesnou oplakávajíce, ten svůj zánnutek tak nesmírně
na jevo dávali, ač dobře vědoucs. ie vsím svým kvilením ze
mřelého nikdy nevzkl'ísí; my pak bychom nic takového neměli
osvědčiti, ač přesvědčeni jsouce. le doufati smíme, že lze duši
ztracenou opět k prvému životu přivésti? Neboťmnozí i z vrstev
níků naěich i z našich předků, byvěe od pravého stavu svého
svráceni i s úzké stezky života střemhlav svržení. tak opět
povstali, le pozdějším životem své první poklesky tak napra
vili, a! ízaslouzenézodměny dosáhli, slavného věnce si zasloužilí,
a vítězi provolání a ve sbor svatých přičtení byli. Dokaváde
sice člověk v ohnivé peci rozkoší stojí, byt i tisíce podobných
příkladů měl, za nemožnost to věc pokládá: pakli jen krátký
počátekkvyjití ze stavu toho učiní, každym téměř krokem zár
onen dále za sebou nechává a spatří před nohama svýma cestu
jemnou. rosou zvlalenou e velesnsdnou. Jenom nezoufejme,
ani! se návratu vzdávejme; kdo by tak činil, marně by se nep
máhal, a byt i sebe větší sílu a horlivost osvědčil. Nebot kdo
si jednou bránu pokání zavřel a přístup do závodiště si za
mezil. což bude moci, vně zůstanu, učiniti dobrého, buď si
mnoho nebo málo? Proto tedy zlý nepřítel na všecko se od
važuje, aby nám takové myšleni vštípil, nebo potom níEdué
patné práce a nesnáze proti malemu odporu nepotřebuje; jak
by toho potřeboval proti kleslým a padlým a věeho odporu
nesohOpným? Kdo jenom z tohoto pouta. vyváznouti dovede,
i své prvějěl síly nabude i do posledního vzdechu neustane
proti němu bojovati. Byt i v tislceré poklesky upadl, opět po
vstane a svého protivníka porazí; ale kdo myělénkami zoufa'
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lými spoan jest a své síly se vzdal, jak bude moci vítěziti
a odporovnti, kdy! v nepřátelskou stranu utíké?,

4. Ašak nemlnv mi tuolidech, kteřl málo zhřešili; nýbrl
dejme tomu, že by byl někdo pln všeliké nepravosti, všecko
zpéchuv, co jej království Božího odlučuje; a týž nebuď zpo
čátku nevěřícím, nýbrž buď z počtu věřících a Bohu prve
milým. ale staň se později smilníkem, cizoloiníkem, změkčilým.
zloděj em, Opilcem, ssmcoložníkem, rouhaěem, a vinen všech
podobných přestupkův: ani ten nesmí na spáse své zoufati, a.
byt až do posledního stáří v takových nevyslovitelných ne
pravostech byl trval. Neboť. kdyby hněv Boží véšnivý byl,
právem by člověk takový zonfuti musil nad možnosti uhasiti
ten plamen, který tak mnohými jeho a velikými nepruvostmi
se vzňal. Ale bytost Božské jest bez vášně; at trestá, at bije,
vždy bez vášně tak činí. z prozřetelně, pečlivé lásky. Tudíž
sluší velmi dobré mysli býti a v mocnost pokéní důvěřiti.
Nebot Bůh se nemstiva pro sebe na těch, kteří se proti němu
prohřeěili, vždyt jeho bytosti nižédné škoda se netkne, nýbrž
hledí k našemu prospěchu, aby převrácenost naše nezhoršila
se, kdy! bychom déle jím pohrdati a jeho nedbali zamýšleli.
Jako kdo se světla vzdaluje. nilédné škody nepůsobí světlu,
ale sobě samému převelikou, kdyžsetotizvtemnotu pohřiluje;
taki kdo onou všemohoucí bytomi pohrdati uvykl, té sice
v ničem nic neuškodí, ale sám největší škodu utrpí. A tek
i Bůh ném často tresty i hrozí i nás stíhá., nikoliv aby se na
nás vymstil, nýbrž aby nás k sobě přitáhl. Tak i lékař hanli
vými slovy nemocných, smyslem. pominulých nic nebývá ani
uražen ani nozhněvén, ale přes to se všemožně přičiňujessnaší,
aby jich neslušné řeči přetrhl, nic k sobě nehledě, ale jich
prospěchu slouže; a jakmile sebe méně mírněji a střízlivěji si
počínají, hned se raduje a veselí, a mnohem horlivěji léky při
čiňqje, nikoliv proto, aby se pro jich prvějsí chování pomstil,
ale aby tím více jim prospěl a je k úplnému zdravi přivedl.
Tak když i my v sebe větší pošetilost upadneme, Bůh všelijak
islovem i skutkem se snaží, aby nés :: nednhu našeho vyléčil,
nikoliv však, aby se za předešlé naše chováni mstil, co! do
statečně i zdravým rozumem pochopiti lze.

5. Chtěl-li by však někdo o tom pochybovati, můžeme
to i slovy svatých písem thvrditi. Nuže roi, kdo byl nešlo
ohetnějši nad krále babylonského (Nsbuchodonosora)? Ten do
stal takový důkaz všemohoucnosti Božské, že se proroku Da
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nieli klanělapl'ikůzal, aby co mu oběti všelike a kadidla vzdá
valy (Dan. 2, 46.), a přec opět v prvějěí ercu pýchu upadl, le
epoutati a v chnívoupec vhodili dal ty, kteřícdepřelívzdáti mu
poctu jako Bohu. A pře- to všecko volů. Bůh toho tak krutého
a bezbožného krále. který spíše divou šelmou nežli člověkem
byl, ku pokání a důvů mu i jiné příčiny ]: napravenl mysli. Nej—
prve totiz zázrak, který ee udál v ohnivě peci; potom viděnl
ono, je! králi zjeveno, od Daniele pak vyleteno bylo, jecuc
doetatečno i kamenné srdce obrátiti; a nad to i po těchto dů
tklivých událostech sam prorok mu radil řka: „Pro&ž. ó králi,
přijati rudu mou a hříchy své vykoupili hled almužmmi a nepra
meh' má Milos:-denim & chudým, snad se dodam milování nepra
vodem tvým“(Danai, 24.). Co to praviš svatý mudrci? Možno-li
pak odtakověho půdu obrácení? ztekové nemoci uzdravení? z
takove zběsilwti jeětě naděje k nabytí rozumu?

Král ten sejít napřed vil naděje zbavil. nejprve neuzná
vaje toho, který ho stvořil a k takové důstojnosti povýšil. ač
moha vyprůvěti o mnohých důkazech moci jeho a prozřetel—
nosti, jak jemu, tak i předkům jeho prokizaných. Potom aě'
byl opět zřejmě důkazy Božské moudrosti a věevědcucnoeti
obdržel a spad-il, jak nazmar jest umění kouzelné a hvězdo
pravně ee všelikými přišel-nými klamy ďábelskými, horších
jeětě přestupků se dopustil. Nebot co moudří Magcvé Gaza
renětl vysvětliti nemohli, přiznajlce se, že to všelike lidske
umění převyšuje, to vyložílo mu pachcle zajaté (Daniel) a pů—
sobilo timto zazrakem naň tak mocně. še netoliko eům uvěřil,
ale veškerému světu viru tuto hlůeati a zvěstovati kůzal. Ačkoliv
ani prve, nežli tato znameni spatřil, neměl výmluvy, že ne
uznával Boba, tím více vinen byl později, kdyz se mu ten zao-'
zrak stal & on jej uznal a té! jinym jej hlůsati kázal. Neboť
kdyby nebyl právě věřil, že tento jediný jest pravý Bůh, nebyl
by ani služebníka jeho takove pocty vzdal. ani jiným tako-'
vých přikazův ustanovil. A přec po takovém vyznání opět
v modloelulbu klesl; i ten, který před _alužebnikem Božím na .,
tvar padl, aby ho poctil1 tentýž takovou zběeilcu neemyelnceti
uchvůcen jest, le služebníky Boží v ohnivou pec uvrhl a“ to',
ze se mu klaněti nechtěli. Co! tedy ? Zdali pak se Bůhnaod—
padliku tak pomstil, jak to byl zasloužil? Nikoliv! Jeětě větli.
důkazy eve věcmuhoucnoeti mu dal, po takove poletiloetí ho
opět k prvějůímu etavu přivede; a co tim \ice obdivu hodno,
aby se zázrakům pro jich prilíšnoec viry neuplralo, v ničem .
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jiném to zázračně znameni neučinil, nezli v same tě ohnivě
peci. kterou rozpálil onen sám pro ty mládence, je! svázané
v ni uvrhl. Divem by to zajisté bylo nepochopitelným, kdyby
byl oheň uhasil; ale laskavý Bůh, chtěje králi větši jeětě bázeň
působiti a více ho zaleknonti i zaslepenoet jeho úplně uléčiti,
učinil zázrak mnohem větší a podivnhodnějši. Dopuetě tedy,
aby král oheň ten roznitil, jak by chtěl, tim potom svou vlastni
moc okůzel, nepřekaziv úklady nepřátel, ale neikodny je uči
nil, ač vyvésti je byl dopustil. Aby pak nikdo, vida mládence
neporušenyod plamene. nedomnival se, to jest přelud, dopustil,
aby shořeli sluhové, kteří mládence ony tam vhodili, dokůzsv
tím, že opravdový oheň byl, co se vidělo, neboť by jinak ne
byl smůlu a koudel a dříví i tolik těl pohltil. Ale nic neni
mocnějěilm nad příkaz Stvořitelův; toho poslušna jest přiroze
nost veškerenstva; On ji vyvádí z uejaouonosti v jaoucnosf.,
jak se toitehdň! okázale. Neboťjako! byl plamen těl poruši
telných zachvátil, takž ee nepoměitelných zdržel, a co mu
bylo svěřeno, neporušeno odevzdal a nadto i u velike stkvě
losti. Neboť jako mnohdy králově ze svých paláců, tak vyšli
oni mlidenci z té peci ohnivé; nikdo vice nehleděl ke králi,
ale zraky všech obráceny byly od něho k nepochopitelněmu
zjevu; ani kamna, ani nachový plášt, aniž která jimi královská
nůdhera nevabila pohled nevěřlolho zástupu tak, jako zjev
oněch Bohověrných mlddenců. kteří byli dlouhý čas v ohni
trvali a tak z něho vyšli, jako by se jim cosi takového ve
snech toliko bylo přihodilo. Co z přirozených čůetek těla na
iebo nejchytlavějěím jest, vlasy totiž, tehdáž mocněji nežli
diamant přemohla silu viesširajioiho plamene. A netoliko to
bylo podivuhodno, že jsouce uvrženi uprostřed ohně, nilůdně
ikody neutrpěli, nýbrž ie veskrze bez úhony zůstali, ačkoliv
neustále mluvili. Vědí! totiž věiokni, kteří přítomni byli, kdyš
jiní upálení bývaji, že ti aspoň kritký čas v ohni vydrleti
mohou, maji-li ústa zavřena; ale jakmile ústa otevron, ihned
dněe od těla se odlouči.

Aleně se tolik zázraků stalo. anusli seivliokni přitomnl
diváci i ti, kteří, nejsouce přítomni, zplsem eeotom dověděli,
přec krůl ten, který jine poučoval, sim nic se nenapravil, a

,opět ve svou prvějli nepravost ee vrátil.
Ale ani takto jej Bůh jeětě netrestal, nýbrž ehovival mu_

varuje ho sny a prorokovými jich výklady. Když však to
vleoko u něho ničehol nic neprospělo a on eenepolepěil, potom
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teprve trestem ho navštívil, nikoliv pak aby se za minulé
přestupky jeho mstil, ale aby příštím nepravoetem překazil a
déle v nich pokračovati mu zamezil. Ale ani toto neuvrhl naň
na vždy. nýbrž poth jej po nělik let, opětjej v prvněiii
důetoinost nevrátil, tak že trestem niíédné škody neutrpěl,
ale převeliký nade všecko dar ziskal. že se totiž pevnou věrou
Boha držel a za prvějěí hříchy své pokání činil.

6. Takevéjeet zajisté milosrdenství Bolí, že nikdy upřímného
pokání nezavrhnje. Byt člověk i nejdelšího konce nepravosti
byl došel a tu úmysl pojme obrátili se na cestu ctnosti, přijme
ho na miloet a jde mu vetřio a poméhé. mu vším, aby jej opět
v prvějěí stav přivedl. Ba ještě déle jde jeho milosrdenství
Byť člověk někdy neučinil úplné pokání, nezamítne Bůh ani
krétkého ani částečné dokázanébo. ale i za to uděluje velikou
odměnu. Tot jest patrno : toho, co Ieaiél prorok o lidu židov—
ském asi takto praví: „Pro jeho hřích hněvatjsem ee naň krátký
čar a bíljeen ho :: odvrálilisem obličejtvůj odne'lw;izamwub'1
se a kráčel amden; i ulěčil item ho :: pudli!J (Isai. 57, [“I-.).

Důkazem ném buď onen nejbezbožnějši král (Achab),
svedeny eice manielkou svou khřichům, ale jakmile jioh šelel,
a !íněný oděv na se vzal aevé zpéchané nepravosti si ošklivil,
tak velikého milosrdenství u Boha došel, že mu všecky treaty
odpustil, jimiž mu byl pohrozil. Nebot- 'řekl Bůh k proroku
Elim: „vada.a pak, jakmam jat Achabpm mm mr
Nesem ten trest za dnů jeho za to, že zplakal před tváří m“
(II. Paral. 33, 13).

A po tomto jest toho důkazem Manasees; ten předčil
všecky svou zběsilou pošetiloeti. krutovlédou ev'ou bohoslužbu
úkonitou zrušil, chram zavřel, bludnou modloelušbuk rozkvětu
přivedl a věeoky předešlé krále v bezbožnosti překonal; když
pak později pokání činil, mezi přétele Bolí počtenjest. Kdyby
byl. bledě k velikosti svých hříchů, na obracení svém a po
leplení zoufal, byl by o všecko přišel, čeho! později účasten
se stal; avšak místo k neečislným svým hřichům patřil k ne
emírnémn miloerdenetvi Božímu, roztrhl okovy ďáblovy, vstal
a aépasil a šťastné svůj běh dokonal.

Ale netoliko příklady těchto králův, ale i elovy proroko
vými přetíná. Bůh věeliké zoufalé myěléuky, takto řka; „Dna
ulyňle-K Hau jeho, mm:-„'n :rda' tvých jako dávnopři onom
rozhnčvá-ví' (Žalm. 94, S.). Slovo „dna' lze tu vziti za dobu
celého života, ba libi-li se, i za nejvyšší etaří. Nebot nikoliv
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dle délky času, nýbrl dle upřímnosti úmyslu poauzwati sluěí
pokání. Tak Nim'cíhně nepotřebovali mnoho dní k tomu, aby
ehladili své nepravosti, uýbrt dostaěila krótki doba denní
shladiti neělechetnost jejich. Tak ani lotr nepotřebovaldlouhého
času, aby dosáhl přístupu do réje; nýbrž co by člověk k vy
rčení jednoho slova času potřeboval, za tu chvilku hříchy celého
svého života uhladil a před apoštoly vítězné oeny obdržel. Ina
muničních)-vidíme, že nikoliv na mnohé léta, ale za několik

dní, často i za jeden jediný den stkvělé vítězoslavně věnce silískali.
7. Jest ném tedy ve věem bedlivě horlivosti a pevné

vůle potřebí; a jestliže takto svědomí své spořédéme, lei pře—
deělé nepravosti v oěklivostí míti i na pravé cestě pokračovati
budeme s takovou statností, s jakou to Bůh přikazuje a od
nés udi, níjakou ujmu ném krátkost času nezpůsobí, vždyt

'mnozl posledními jsouce, velmi vynikli nad první. Padnoutí
mení největším neětěatlm, nýbrž kdy! kde padne ležeti zůstane
a nehledí vnitř, nýbrž samovolně ve zlu trvá a tupě lenoěí,
slabý úmysl anj zoufalymi myšlenkami zakrývaje. Ktakovým
i prorokoatře mluví rka: „Zdali pak Ho upadl nepowtane? _akdo
se obrátil, neobrátí se opak?“ (Jer. 8, 4.)

Tůieě-li pak se mne, jak jest a těmi, kteří padlí, kdy!
byli prve uvěrili, to měj, že to všecko i o těchto řečeno jest.
Neboť kdo padl, byl prve : počtu stojících, nikoliv pakležíuloh;
nebot jak by k těmto náležeje padnouti mohl-? Mimo to lze
o témž i mnoho jiného uvésti, dilem podobenství, dílem i
dejmé činy a slova.

Tak ona aveůa odlouěívěí se od devadeeéti devíti a pak
opět k nim přivedené, nic jiného neznamená, leě odloučení se
aopětný návrat věřících(Luk. ló). Bylat ovečka tazpravého,
řidného ovčincecizího, zpočtu druhých a péslasepod tými pa
styl-om, potom věak zbloudilaa sice nemalo, nýbrž v horyaleay,
t.j. v daleké bezcesti, od pravé cesty velmi vzdaleué. Zdali
pak zbloudilou opustil (dobry pastýř)? Nikoliv, nýbrž uvedl
jl zpět, _a to nikoliv násilím a bitím, ale na svých ramenou
ji nese.
- Jako dobří lékdnoe', nemocným dlouhotrvající nemocí

stísněnym zvléětui péči věnují, aby je k prvnějěímu zdraví
navrátili, netoliko jim dle pravidel lékařského umění sloužíoe,
ale i poněkud jim co možna shovívajíce; tak jedné iBůh, ne
pohéně hřílníky, hluboko v nepravost pohříšené, velikou
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přísnosti k ctnosti, nýbrž vede a nese je téměř jemně &.po
malu, aby se snad (přísnosti) netrhli tim více a neodloučili
se dále.

Avšak nejenom toto podobenstvi nám k tomu ukazuje,
ale i ono, které jest o synu manualni—1m(Luk. 1:1). Neboť i ten
nebyl žádným cizincem, nýbrž rodným synem a bratr syna milo
vaného & neklesl v malé zlo, ale ponořil se téměř až na dno
nepravosti. Ten syn bohatý, svobodný, šlechetný. ten se ma
hůře nežli sluhové, čeledinově a nádennicil Ale i takto opět
k prvotnímu stavu m navrátil a prvějěi důstojnost si ziskal.
Kdyby byl na oživení svém zoufat, a pro to, co se mu bylo
přihodilo, myali pozbude v cizině zůstal, nebyl by došel, čeho
došel, nýbrž hladem zmořenbyl by zahynul amrti nejtrndnějši.
Ze pal: nezoufal, ale se kal, nabyl po takové zhoubě opět
ethvělěho svého postaveni a ozdoben jeet letem stkvoetným a
vyznamenán vice nežli bratr jeho, který nebyl nikdy padl.
Nebxt řehl tento: „Tolik Ie! ti slon.—"im,aniž jam kdysi příkazu
tvého přeatcmpil,aníkdyjaíminedalani kozelce, abych bodoval
: přáteli svými; ale když ae navrátil tento eyn tvůj, an přec ímá!
tve'pročmh "válka“, tomusi zabiltele tučné“(Luk. 1:3,29). —
Tak velika jest moc pokání.

8. Tahové tedy přlklady před očima majiee, netrvejme
v nepravoatech aniž pak zoufejme nad obrácením svým, řekněme
těž: „Půjde !: atti minut!“ a přibližme se k Bohu. (int zajisté
nikdy se neodvraoi od nás, ale my, myaeodněho vndalnjeme.
Praví! totiž earn: „Bůhjá blízký item a váhou Bůh vzdělaný“
(Jer. 23, 23). Aústy téhož prorokakm je řha: .Zdalilo neiaoa '
Hlohově valí, co mne vzdaluje od vás?“ (Is. 59, 2.).

Když tedy toto nás ndlučuje od Boha, atrhněme hradbu
tuto, a pak nám nic nebude překážkou, abychom se mu při
blížili. Poalyš, jak se to i skutečně stalo. U Kor-hraná dopuatil
ne vznešený jeden muž hříchu takového, o jakém se ani 11po
hanů neelýchň. Bylt věřícím a křesťanem; někteří pak itrvaji,
že byl knězem. Což tedy? Zdali pak ho av. Pavel naproato
z účastenství spisy odloučil? Nikoliv; nebot aim tiaieerým
způsobem kara eemo tamo Korintany, že ho kn pokání nepo
hnnli. Aby pak nám okázal. že není nižůdnóho hříchu, jenž
by se pokanim vyléčiti nedal, prohlašuje ee opětotěmž. který
byl hůře nežli pohané zhřešil: „Odevzdejle takového calm: a
záhubě lila, aby duch mambyl v den Pána mleko Jm Krída“_

(I. Kor. b, 6..) Tak řekl aioepřed pokanlm; když pak byl po—_
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kůni učinil, di: „Dodači lakovf'mu Iolopokárám' od mnohých uči
něné“ (TI. Kor. 2, G.). I psal jim, aby hříšníka onoho potěšili
opět a. přijali jeho pokání, aby neupadl v osidls ďůblova. —
Tentýž puk celý národ Galatav, kteří byli víru přijeli . divy
činili & mnohá protivenstvi pro vim Kristovu přemohli. ele
přec potom odpadli. opět pozvedl. Neboť že i divy činili, podo
týlní těmito slovy: „Ten, který vám Ducha (coeli-ho)udělil a iny
mezi vámi činí“ (Gul. 3, b.). Žepuk i mnoho pro Krista zkusili.
itonunsčnjeřke: „Tolik-jdentb-pan“ml; :: kil by bylotečka
mrd? (t. 6, 2. ní.). A po takovem pokroku v ctnosti hříchu
ee dopustili, který doetsčili mohl odloučiti je odKriste. Onpuk
se o tom prohlašuje ike: „Hle,já Pavel prwbl vám, india
budete Je obřfzávab', Krislu vám nic neproaplje;“ a. opět: „Kuří
Je podle zákonanapr-uvedli“ rka-ete.:lúky jde vypadl? (t. 5, 2. tl.).
A po takovém kleenutí přec je opět na milost přijímá., řkn:
„Syndčkooélkteré opět rodin, ažoevá: vytvořenMK:-Mo“ (t. 4,
19.) tím dokazuje, že i po nejhlubším půdu možne jest, aby v nie
byl vytvořen Kristus; nebot „net.-MsBilu smrti Mládka, nýbrž
aby se obrátil a čin byl“ (Euch. 33, II.).

9. Nnže tedy. hlave rozmilšl obratme se s. konejme vůli
Boli. Nebot proto nás stvořil u v jsoucnoet přivedl, aby nás
účastny učinil věčných darův, aby nús pojal v království ne
beské, & nikoliv aby nás uvrhl do pekle. & odevzdnl ohni.
Tento neni učiněn pro nás, ale pro ďábla; nimpek ustanoveno
jest království (nebeské) e přicbyetčno od důvnu. A to obé
naznačuje řekne k těm ns. pravici postaveným: „Pojďte blaho

' slavení ola mého a vládnůc královdoh, Minnie: vám od
dveřmi světa;“ une levici postaveným prnví: „Odejdáe vdanou,
dořešen-ci, do ohně věčného, přípravu-něho -— ovšem ne vim, —
ale 4141qua dementia jeho.“ A tak tedy peklo není pro nás,
ale pro onoho &stoupence jeho; ale království nebeské jest
přichystáno nám od stvoření světa.

Nula nečičme se nahodny přístupu vsílí evntební. Nebot
dokevůde trváme zde, s. bychomt úsíokrit byli zhřešili, lze
nim všecko to smmti, oevědčíme—lipokání u epůohunóhříchy.
Ai pak se tam odeběheme,nebude nim pomocinilůdne, byohomt
i sebe přísnější pokání oevčdčili. Byohomt potom i zuby skři
pčli, iv prsu se bili, i tisíce!-ých přímluvčí ee dovolúveli, nikdo
nijakěho občerstvení ním v tom tůru neposkytne, ani co by
prst omočil; nýbrž uslyšíme, co onen bohatne, to totiž „veliká
propad. int .mn“ námi : vámi quam-fn“ (Luk. 16, 16.). Vy
střízlivčme tedy, prosim. . uznejme Hospodin. Bohu sveho,
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jak ho uanatí slnčí. Neboť naděje na pokéní jenom tehdá! se
musíme vzdáti, s! bychom se do pekla dostali; tam potom lék
ten jest slabý sníčemný. ale dokavade zde trváme, a byobomt
bo teprve u vysokém státi uzilí, velmi mocným se osvédčí.
Pročet i ďábel včemožně se činí. aby nám myčlénky soufalé
\fétípíl, vit zajisté, učiníme—lijenom skrovné pokaní, le ném
práce načo nebude na zmar. Neboť jako číška čerstvé vody
podéna (tímicimn) má svou odměnu uschovanou, taki kdo
se svých spécbauých nepravosti pokání činil, byť se nebyl za
ně hodné jak nalelí dokil, i za to sodměnou ss potké; vůbec
totiž ani sebe menší dobrý skutek nepřehledne onen sprave
dlivý soudce.

Jestliže se hřichové s takovou zevrubnosti skoumatí budou.,
ai i na slova i za myšlenky se ném trestu dostane, tím více
budou ném -v onen den přičtení dobří skutkové, st velcí at
malí. A bys i nebyl s to, abys k divné své nevinnosti opět
se navrétil, odluč se, alespoň seč jsi, svého nynějšího neduhu
a nepravosti, ani to ti zajisté nebude neprospéčno; jen učili
počátek toho díla a otevři si přístup v zévodištč; dokavéde
vně zůstaneš, dotud ovšem se ti to bude adéti obtílno — ne
možno. Vésliké věci, byt byly sebe lehčí a snazší, zdaji se
nam býti velmi obtížné. nezli jich zkuím-i; když pak je sku
síme a směle se do niob dame, větší část obtížné z nich mine
a místo zoufalé basne nastoupí směladůvěra, strach bývá menší,
snadnost větši autmuje dobrou naději na zdar. Protož i onen
zlodnch Jidáše k samovraidé dohnal, aby se započatého na
pravení mysli nepřidržel a pokauím nedošel opět svého místa,
z něhož byl vypadl. Ja totiž, ač divno bude co pravím, ani
onen hříchJidáěův nepokladam za tak veliký, aby semn nebylo
dostalo odpuštění pokéním nam propůjčeným.

Pročež té co neisnažnčji prosím. abys všeliki ďůbelské
vnukéuí : dnée své vymýtiv k svému spasení cestu nastoupil.
Kdybych ti přikazoval, abys ihned a přimo na vrchol prvéjií
své dokonalostí se vyiinul, právem bys se stranil, domnívaje
se, že jest to příliš obtišno; když pak té nyní prosím jenom
za to, abys k nynějším nepravostem svým nic dale nepřiklédal,
ale povstal : tohoto svého stavu ana jinoucestn opět nastoupil,
proč medle véhél a couváš a se zpět ubit-úl? Co! jsi nespatřil,
jak mnozi v nádherné prostopéiností, vapilství. ve hřeajinýoh

: tohoto života vykročili? Kdeš jsou nyníti,
kteří jindy s velikou hrdopýchou a sůstupy služebnictva proI'.:..M 12
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vůzeni nadutě si po městě vykrabovali? Ti, kteří v hedbáví
oblečeni jsouce a vonnými mastmi dýlice, množství labntníků
živili a k divadlu téměř přikovani byli? Kde! jest nyni jich
hrdi okázalost? Pryě jest nadhera kvasů, pryě sborové hu—
debuiků, pryč služby pochlebniků, smichy rozpustilé, nevázauost
duěevui, rozmařilost mysli, zivot labuňný, lenivý, nádherný.
Kam se to věc podělo? Co se stalo z toho těla tak bedlivě
a rozkoluě hlezeného? Jdi k hrobu a patří ten prach a ten
popel a ty červy; pozornj hnusné to místo a mtenej hořce.
A kéljen věsliků ěkodas tímto p0pelem konec měla! Ale nyní
od hrobu tohoa těchto ěervův obrat- mysl svou konomu ěervn
nehynoucímu, k tomu ohni neshasitelnému, k tomu ski-lpění
zubů, k těm temnostem nejěemějěíln, ktěm mukůmatéůzkosti,
k příběhu o Lazaru a bohatci, který býval pénem takového
bohatství a cdíval se v larlst. a nyní v tak bídném svém
stavu nemů ani krapet čerstvé vody!

Tento livot vezdejší nemů nihidné přednosti přede sny. Jako
lidé, kteří z trestu kovy dobývají, aneb) jiný jeětě větši trest týpí,
octnou-li se, po těchto velikých pracech a trpkosteoh usnuvěe,
ve snůch v nadheře a rozkcěích, nižadný vděk nevzdávají
procitnouce takovým snům; tak tě! onen bohateo jenom jako
ve mich za dobu tohoto života bohatství svého užil, ale po
svém odtud vykročení tím tu'pčímu trestu tamo propadl. To
pomni teď, a srovnévsje onen oheň s timto litrem tvých lů
dnsti, v něm! se nyní nachazíš. vybav sezoně výhně pekelné.
Neboť kdo náležitě uhasí zde zdravých žádostí, nenakusí ohně
onoho; pak-li kdo neudusi tento vezdejší, propadne někdy, a!
odtud odejde, mocnějlimu ohni onomu.

Jak dlouho myslíš. že se ti tohoto života uziti popřeje?
Ja bych ti zajisté neurčí) více nežli padesůte let, po kterých
bys k staří velmi vysokému dospěl. či vlastně ani toto není
nam zjevno; nebot kdyš života svého ani do večera jistoty
nemáme, jak bychom si tolik let přisuzovati směli? Ba nejenom
to nim není sjevno. ale jest se tu obévati té! převratu oko
liěnosti našich. Nebot často kdy! se ném života v delší dobu
prodlouží, neprodlouží se spolu rozkoší; tyzsjisté sotva že na
staly, již i minou. Avšak dejme tomu. líbí-li se, !eižíti bude!
drůhué léta, ani! bys při tom jakého převratu se dočkal, co!
pak jest to proti neskonalé věčnosti a ouěm hromým, nesne
sitelným mukům? Zde zajisté jak dobré tak zlé svůj konec
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má., a to velebrzký. ale temto obě trva neskonalou věčnost ,
unii pak lze vyeloviti, jak mnohem větší jsou nad nynější.

IO. Neboť alyče jmenovati oheň, nemysli, le to obyčejný
oheň, ten totiž co zachvátí, spaliaetrčvi; ale onen, kohojednou
zachytil, půlí ustavičně ben přestání, pročež i neuhasitelným
elove. Neboť musi i ti, kdo! byli zhřešili, neporušenost na se
vziti, ač nikoli k slávě, nýbrž aby jim byla neustalou stravou
k mukům oněm; hrůzu pak toho vyličiti zadna řeč nestačí
nikdy.

Avšak od zkušenosti v malých věoeoh možna poněkud
ei vytvořiti skrovuý pojem velikých oněch trýzui. Neboť sta
ne—lise někdy, to se octne! vlatni nad potřebu horké, tehda
pomni ohně pekelněho; anebo jestlile tě přililnů zimnični
palčivoeťuchvátí, obrať mysl svou konomu plameni a může!
poněkud rozdil mezi oběma poznati. Neboť jestliže nás příliš
rozhh'sta lázeň a palčivosť zimničnatak mučí a trýzni, jak pak
nám bude, až budeme ponoření v ohnivou ouu řeku, ana teče
před trůnem hrozného soudce? Budeme zajisté zuby skřipěti
týraní jsouce mukami a bolestmi oněmi nesnesitelnými, a ne
bude nikoho, kdoby nám pomohl; kviíeti budeme hlasitě. kdy!
nás onen plamen mocnějiělehati bude, nespatříme pak nikoho,
leč ty, kteří mučeni budou s nami, mimo to bude opuštěnosť
hrozná. Kdo! pak vysloví hrůzy tb černé temnoty, jimiž na
plněny budou duče naše? Neboť onen oheň jako! nedirt, tak
ani nesvítí, jinak by nebylo řeči o temnostech. Strachy, které
pak nás z toho pojmou, a bazen a mdloby a pominuti myslí,
to nám okázati může toliko doba ona. Neboť rozličné tam
budou trýzně a muky se všech stran dorážeti na duši jako
bouře sněhová.. Řekne—li pak někdo: ,I jak vydrží duše v to—
íikých trýznich, a jak věčněvěkův bude moáv trestu trvati?“
ten pomui na to, co se děje zde, jak tu mnozi často v nemoci
dlouho a těžké vytrvají. A ekonaji li, nestává se to tim, že by
duše zahynula. ale že tělo nevydrželo ; kdyby to nebylo zhy
nulo, duše by nikdy trpěti nepřestala. Když pak se onomu ne
zmšitelnosti a nenhynulosti dostane, nižůdně není překližky,
aby nebyl trest na věky prodloužen. Zde totiž nelze, aby obě
spolu se nalezalo, velikost totiz a trvání trestů. ale jedno jest
druhému na odpor, poněvadž tělo přirozenosti svou porutitelno
jsouo nedopoultí, aby obě pospolu bylo; když pak později ne
poruěitelnosť ee přidruzi, jest koneo tomu odporu a pak obě
podlehne mukim : velikou silou a věčně. Nebuďme tedy nyni!?
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toho mínění, jakoby dule naěs příližnými mukami na zmar
pfiěla; nebot ani tělo na onom světě nebude tomu podrobeno,
nýbrž trveti bude i s duši v trestu věčně, bez konce.

Nula jako roakněea jakou delku času chtěl bys k takovým
mukům a trestům přirovnati? Snad dobu sta let, nebo dvakrát
tolik? Ale co jestto proti neskonale věčnosti? Jeko eenjednoho
dne u porovnůni :!životem celým, tek jest požitek věcí vezdej
ěích proti věkům budoucím. Zdali pak jest člověka, jenž býza
vidění pěkného snu volil si bez konce trestůnu býti? Nůž-li
pak býti takový početilec, aby na takovou cenu se k tomu pod
volil? Nic nechci nyni mluviti proti roskcěím, aniž odhalovati
trpkosti v niob obsažené; nyni totiž není doba k tomu pří
hodnL ale až se jich spustíš. Nyní nejisté jsa vášní oponován,
bude! se domnivati, že ji blůzním, řku-li, žeroakoě jíst trpků
až pak se s milosti Boží noduhu toho sprostiě, pak dobře po—
zněl ěkodlivoet jeho.

Dejme tomu, že nádhera jest opravdu nádherou., a rozkoš
rozkoší a že v sobě nic nechovají odporného a potupného, co
řekneme o trestu uloženém? Což si počneme potom, když jich
nyní jako etinn přeludneho požívime, ale v skutku pak temo
mukami věčnými to splatime, ačkoliv nám na vůli dáno bylo
v wem čase (zdrženímsejich) řečenýchmuk njiti adarův
nechovanýoh dosihuouti? I to zajisté jest důkaz milosrdenství
Božího, že nim boj na neprodlužuje na dalekou lhůtu, nýbrž
když. jsme byli bojovali toliko chvilku a okamžik (tolik jest
totiž život přítomný proti onomu), nám vítězoslavně věnce na
věky uděluje.

I to bude také duěeztracené tehdáž nemalo trýzniti, když
pomní, že měvěe zde na vůli za několik dní voquiifho života
všecko napraviti, zanedbavěe toho, n věčně tresty ee uvrhly_
Což abychom i my neutrpěli, vsteňme, dokavade jest čas při
hodný, dokavade den spásy, dokavnde pokání velikou svou moc
objevuje. Neboť netoliko řečená treaty nás potkají, budeme-li
nedbali, ale i jiné oněch mnohem těžěi. Takove tresty ovšem
zuří v pekle a jeětě mnohem krutější. Ale oněch dobrých darů
nebeských postrádati, to působí tak nesmírný žal a zdrmutsk

. a úzkost. že byti jiný trest odsouzence tamnepotkůval, tosamo
sebou by dostačovalo,aby duže jejich trýzní lo a.kormoutilo trpčeji
nežli všecky ostatní muky.

ll. Poval mi tedy stav onoho života, pokud jej povůžiti
lze; nebot dokonale jej vylíčiti nižůdnů mluva lidskt nedo
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stačí, nýbrž dle toho. co slyšíme, učiňme si nějaký temný
pojem, jako htdankou. „Pon-ine,“ dí písmo, „balad a zármutek
a plát.“ (Is. 51, ll.). Co! tedy může býti blaženějělho nad ta
kový život? Tam není se nic bití ani chudoby, ani nemoci;
tam nespatří! sui, kdo by bezpraví činil, ani kdo by je trpěl.
ani kůraiíciho ani kirsněbo, tsm nikdo se nehněvš, nikdo ne
návidí, nikdo nařízenou udostí se nevzejme, nikdo nepečuje
0 denní potřeby, nikdo tam nebati po vlůděa panatví. Vlecka
nejistě vtěniva bouře, v srdcích našich nyni aul'icí, tam ee
utiěí a udusí, vše bude v pokoji, ůtěěe a radosti, věe bude
jasno a kliduo, veskm samý den, sama jasnost, samě světlo,

nebo nikoli takové jako jest zdejší, ale jiné nad toto mnohem
světlejší, jako jest elunce nad obyčejnou svítilnu. Tam totiž
nebude žádne nocí, aniz bude ouo světlo zahaleno hustými
mraky, aniž bude počíbati a pdliti tělu Tam nebude ani noci,
ani večera, ani mrazu, ani vedra, aniž jake aměny povětrnosti.
Tam nastane stav naprosto nový, který neznají toliko ti, kteří
ho za hodny uznáni budou. Tam není staří., ani nesnůzí věku
seělěbo, nýbrž všecko jest odtud odstraněno, co k pou-učenosti
vede, poněvadž tam všude panuje slava nezhynulá..

Co viak jest větší toho všeho. jest nepletu-ženě, neskonale
obcování s Kristem Pánem, s anděly a archanděly a se všemi
vmeěenějěími jeětě mocnostmi. Viz nynější nebe a pronikui
mysli, co nad nebem jest; představ si proměnu velkerěho tvor
stva; nebot toto nynější nezůstane takovým. ale bude daleko
krůsnějěím a stkvělejěím. Jak veliký jest totiz rozdíl mezi
olovem a iiskrným zlatem, o tolik sličuějěi bude krůsa onoho
světa,jako! i svatý PaveldosvědčujeJe .i bonton vyp-Mohla
oddažebae'. zkaženwsti“(Bím. 8, m.). Nebot nyní jsouc podáno
zkaženoeti, trpí mnoho, jako! pl-iroeeno jest trpěti tělesnosti;
ale potom to věecko svlěkši, objevi mím eličnoet neporulitel
nou. Když pak tvorstva nepomšitelna těla přijme, ono tím
samo v lepší se promění.

Tem nebude nikde nižůdnůho odporu a boje, bude totiž
úplný souhlas ve sboru svatých. jelikož viiokni vldy jedná
mysli pospolu budou. Tam nebude nizídnó bázně před ďáblem,
snil před úklady zloduohův, ani hrozba pekla. ani smrti, ani
této vezdejší, ani mnohem těžil a nebezpečnější. Jako syn
krilovský z počátku sprostě bývá vychován. stoje pod básní
a pohrůžkami, aby povolností nebyl zkaien a nestal se ne
hoden otcovského dědictví; kdy! pak v královskou důstojnost



naitoupiti mé. hned to všecko odloží, a jsa oblečen v larlat a
ozdoben korunou i provázen nástupem vojínů s úplnou svo
bodou vládne, svrhna s duěe své vše, co na ni bylo sprostého
a nízkého, přijme na místo toho to, co jest ělechetno a vzne
ěeno; tak bude někdy onde všem svatým duším.

A že tato slova nejsou žadný klam, vstupme myslí tam
na horu, kde se Kristus proměnil. Pozorujme, jak jasným
světlem září. ačkoli ném tehdá.: neokézal celou svou nebe
skou jasnost. Neboť ze vidění to bylo umírněné, nikoliv pak
qieveni úplné slávy jeho. to jest patrno ze samých slov sv.
evangelisty. Co psk praví? .Stknů sejde shine“ (Mat. 17, 2.).
Slava pak těl neparuěenych nevydůvé jenom tolik světla, jako
toto pomllitelné těleso slunce, aniž pak jenom takové, oby lze
bylo smrtelnyma očima je zřítí. nýbrž k vidění toho potřebí
očí nesmrtelných a nezhynulých. Tehdéž pak na hoře jim ze
své jasnosti tolik qievil, coby jim viděti možno bylo, aniž by
ublížilo zrakům dívajioich se; ale ani tak ji nesnesli, nýbrž
„pás“ na tváře své.“

Kdyby tě někdo uvedl do nějakého sboru. kde! by vliokni
tsm sedící v zlatohlav byli oděni ana předsedu uprostřed jich
ti ukazal. „an i rouchy i korunu na hlavě ma veskrze : třpy—
tících se drahokamův, a potom ti sliboval, le tě v ten sbor
pojmouti hodlé.. rci mi, zdali pak bys se všemožně nepřiěinil,
abys splnění toho slibu dosáhl? Otevři nyní duševní oči své
a patři v ono divadlo, kdež nejsou shromážděni pouze takovi
muži, nýbrž mnohem důstojnější s stkvělejěí nad zlato a dra
hokamy a září sluneční i nad veškerou viditelnou stkvě'loet, a
netoliko lidé ale bytosti mnohem nneěenějěi. andělé, trůnové,
panstva. knížetstvs, mocnosti. O krěli pak onoho sboru ani
nelze vysloviti, jaký jest., tak všeliko1 mluvu imysl převyšuje
jeho kráse., sličnOst, jasnost, sláva, velebnost, vznešenost. O
takové tedy dobré dary bychom se měli připraviti, roi mi, a
proč? Abychom si na kratičkou ch—íliod práce pohovili? Byt
ném zajisté tisíckrát za den smrt podstonpiti bylo, ba peklo
samé, abychom Krista Pana v slávě své přicházejícího spatřili
a ve sbory svatých pojati byli, zdali pak by to nestilo za to,
abychom to vše podstoupili? Slyš, oo pravi sv. Petr: „Dobré
jest nám zde byli.“ Když onen vida temný nóstiu budoucí'slévy
náhle všecko s mysli své svrhl pro nesmírnou rozkoš, které
: onoho vidění duši jeho naplnila, což medle řekne člověk, a!
pravdivé jasnost těch věci se bkňie, a! síň královská seotevřeo



188

. viděti bude krále samého, nikoliv v podobenství, ani jako
v srcedle, ele vůěihledě, nikoliv skrze víru, ele osobně.

12. Jsont pel: lide někteří tek nerozumní, že ze dosti
považuji, kdy! trestům pekelným ujdou; ji. však povalují vět
ěím ned peklo ten trest, nestúti se účastníkem One slávy ne—
beské a jí pozbyli. Sluěít, tuším, želeti více nešťastného vy
loučení : nebes, nežli bhti se muk pekelných; ono buď pove
levěne za. trest nejtěžší. \'idouce nyní krále, na provůzen zip
stupem svěho komenstve do svého hradu vjíždí, blahoslnvlvůme
ty, kteří mu po boku jsou a to štěstí mají jeho slova slyěeti
& s nim mluviti i jeho slhvu edíleti; byohomt semi měli tisí
eerů dobra, bídnými sebe pokládáme !| za nic nepovažujeme
prospěchu jejich ohledem na onu slevu královskou, ačkoliv
vidíme, že vrtkš s nestáli jest nádhera te zs příčinou vilek
e úkledův s úvisti, i mimo to vše i sama o sobě pomiječnů
e marná.. Ale hledíee ke králi všehomire, un nevládne dílem
země, ele veškerým okresem zemským, či spíše celou zemi
drží v dlani &.nebesa měří pidi, jen! udržuje veškerenstva
mocným slovem svým, před nímž veškeři národové nejsou než
pouhé nic a. jako slina se považují, — ohledem na toho by—
chom neměli si phčiti za. nejhorší trest, kdyš bychom do jeho
komonetve nebyli pojetí, nýbrž měli bychom se spokojiti, když
bychom toliko trestům pekelným unikli ? Co.! by mohlo býti
bidnějěiho nad duši takovou?

Nebot tento král nepřijde soudit země na povozu bílými
mozky taženém, ani na. voze zlatém, ani v ěerlat oblečen &
korunou ozdoben; nýbri jak? Slyš, eo hlásají a paví o tom
proroci, pokud to lze lidské mluvě Vysloviti. Jeden dí: „Bůh
ziměpřiiquůhnáěanebudemh'zli; ohen'předtuáříjeho
vzplae arůhdnlho bouřemoeuá;přivolánebmchdryizemi
&soudu ua. svého“ (Žalm 49, a.).

lezi“ pak trest nám zvěstuje řka: .Hle! den Hospodinův
přichází hrozný : pnhlicoelí a hněvem,aby spadali! edmzemi
avyhubilxnívěeekyhřuníhy. HvězdynebeáěaOrionieeld
hrám uzbecká nedají sedla tvého; slunce ee míní na východěeečm,
aměde nevydá lesku sveho. Iulie uzemi but: a bubohy'm
hříchyjejich. Zai—blanpýchu nálechdníkův :: hrdel! Mch
ponižim;ibudos pamati vzácněiuminadzlatoM ohněm
“ČM deda naddrahokcmWy. Neboťnebesepohnea
saně seh'ádi bude v základech svých, za příčinou hněvu Hospodina
zde:-ph v onen den, o který přiide pffhh'm! jeho“ (le. 13, D,).
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A opět: .I—rdcbodove': výusti otevrou ee a zadnou ee zd
klndoeéma'. eroekdána.,::th budezemě;patřím.poana
bude umí! Moala, pohnula bude s-me'! Molah' ee bude zem! jala
ůovčl opí'y' a opojení ; odstraněna bude jako eldvk e'íe'puíčny'.
Zend padne a nebude mocí povolali, nebo Iefz'cebude dole/um“ na ní
nepravou! její. I netáhne Bůh na krásu neba na tým—n'ruku zvou
v ones den i na kráter,-lví parami-á; i tržeuou chromdz'de'níjejí
v W (: zavrou v pemoeu'“ (le. 24, IQ.).

A Malachiáš tomu podobně praví: ,Aj! přícbdtí Remedia
oůolddnolm'! Kdo me den příští jeho? anebo kdo osloií u pohledu
iebo? Nebo! přichází! jak oheň přehínčiíd a jako bylina míchá
řooa. I nudne přeháaejye (: přečíst:/'e jako stříbro a jako : »“
(Mat. 3, 2.). -— A týž opět. pravi: „4j ! přichází Je. Hoapodinav
jako pec roubená a cpáh' je; 5 budou všichni cízáeí a dietní pao
daniel).upravení “míli-ční; í mmm je ten den přidá, prací Ho
epodíu ckdádnoucí, nezbude: ních ani kořeneani znělky“ (týž 4, I.).

A mu! onen žůdrmivý (Daniel) di: „ma jm, až poda
neníjm vanou; (: lide: M ma'.- rouchojeho bili ;ako na.,
vlasy Novy ieho čídd jako vlna; trůn ieho ohniry' plamen, kola
1800! oheň hořící. Řeka ohnivá calilaee dálecdálelředníu;
Eda tisíců dalšíh" na, : daelha'l emilíeů dáli před ním. Soud
email a knihy otevřenyjm“ (Daniel 7, 9 a d.) — Apekoněco
dale di: „Vida idem .: vídód nočním: aj Ide! vob'acíeb nebeúy'ch
pWeljdotynčlovela, apřibňžílleruče ažkdarcídnůoa
Wjatjemu. I dfh-ojed im panstvía dám a královnu-í;
aje—dou? did-ni národové,pálení ajuzylnvl. Jlocjebo —
mocoděná,Hed nepqide;hrála:-dvijeho „M „am. 1 zhrozil
imeejá Daníelvdudmwe'mavrel-íbylnoslíučavídálíhlavy
u! úmluv me' (I:.v. 13—15).

Tehdl! ee otevrou všecka vrata bran nebeských, be spíše
i samo nebe odestřeno bude. „Neb'nť ee'nuln budou nebem jako
bika“ (Hat. 24, 29.). jako kůže stanu a jako opona avinnta
býva .. odstraněna, aby na lepší se vyměnila. Tebdaž bude
všecko plno zděšení, hrůzy i strachu ; tehdá-ž poime i anděly
bazen, a. netoliko anděly, ale i arcbanděly :. trůny & panstva
.. výeoeti a mocnosti. Nebo! dí písmo: „Moci neberte budou ee
M' (Mat. 24, 29.), poněvadž spolualuhovójejich budou mu
niti účty vydati z vezdejiího života svého.

Neboť když nastane soud jednomu měetu od soudců ve
zdeiiíah. tehda! decky občany hrůza pojímá., i ty, kteří mimo
nebezpečí etoií; až pak někdy nastane soud veškeré zemí od
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soudce věčného, an nemů potřebí ani svědkův, ani důkazů, ale
bez toho věeho na světlo postaví všech i činy i slova i my—
llěnky a okaže je jako v obraze nějakém i těm, kteří je způ
chali, i těm, kteří o nich nevěděli, jak tu bude možno, aby se
nepohnula a neohvěla vielikě mocnost? Byt novalíla se řeka
ohnivá, ani! hnozni andělé tu stáli, nýbrž jen lidé shromážděni
tu byli, jedni ohvůlíce a velebíoe Boha, jiní pak s hanbou za
vržení jsouce, eby neviděli slevy Bolí (dí se totiž: „Od:trnsčn
bad bezbožnů, o! nevidí slávy Hospodinovy!“). a kdyby toto je
diným trestem bylo; zda! by pak to pozbytí tak velikých
darů nemuěilo trpěeji nežli oelě peklo duěe oněch zavrženců?
Jak veliké jest to neštěstí. nelze ani slovy představiti nyní;
ale tehdá! to v skutku spatříme zjevně. Ale ty nyní k tomu
připoj i ony věčně muky a představ si netoliko lidi potupené,
ani si hanbou hlavy zastírají a oči skIOpují, ale jak je do věč
ného ohně ďáblové vlekou a v mučírny odevzdavají i zuřivým
mocnostem ponechávají, a to vše podstupují tehdáž, kdyš jiní
slůvověnci se ozdobuji, a veřejně se oslavují ak trůnu věčného
knile se řadí, věiokni totiž, kteří dobře činili a za své dobré
skutky slava věčného života si zasloužili.

13.A tak bude v onen den; co věak potom nastane, která
řeč něm vylíčí? Tu rozkoě, to blaho, tu radost spoločnosti,
Kristovy! Nebot duše, navricena jsouc své původní ušlechti
losti a schopna Hospodina sveho patřiti, jaké rozkoěe zakueí,
jakého blaha — to ani vypověděti nelze; radovati se bude ne
toliko z přítomného svého ltěstí, ale i tím přesvědčením, že
tato její blaženost nikdy nižůdněho konce nevezme. Celou onu
její radost nelze ani slovy vyjádřiti, ani myslí pochopiti. Temně
jenom, jak totiz lze veliké věci malými nastíníti, pokusím se
ji poněkud vysvětliti.

Pozorujme ty, kteří za tohoto života světských darů pn
utívají, bohatství totiž, panství. slávy; jak hrdě se svým
ětěstim vypínají, jakoby ani na této zemi nekrůěeli; a takěiní,
požívsjice věcí, které se vůbec ani za dobré neuznávají, ježto
jim ani nevytrvají, nýbrž uprchnou čerstvěji nežli sen; a byt
někdy poněkud trvaly, bývů to jenom po délku tohoto zivota,
co se na ně nemívají, díle vlak jich provoditi nemohou.

Jestliže tehdy takovi dobra majitele své takovou radosti
povznášejí, coz myslí! že pocítí ony duěe, kterým se dostane
tisíoerých dobrých darů nebeských, je! jsou stále a pevně tr
valé na věky? Nebot netoliko tím, ale i velikosti a jakostí
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předčí ned vleclry vecdejěí dobra, tal: to je srdce lidske ani
pojmouti nemůže. Nebot nyní šijeme na tomto světě stísněni
nic jinslr, nešli jako dítě v lůně matčině, a nejsmes to, abychom
jasnoct a svobodu onoho věku spatřili. Ale až se dobe porod
ních bolesti dostaví & tento vezdejší život 0 soudněm dnu
vydů věecliy lidi, jež byl počal, pal: půjdem nedochůdčata ze
tmy do tmy, a tísně do tísně a tísně horší; ale nrozenci, jilto
byli tahy královské tvůřnosli zachovali , představeni budou
králi a převezmou službu, kterouž andělé a. archandělů vzdě
vsji věevhidnému Bohu. '

Hleď se tedy, rozmilý příteli, nt tyto ěleohetněsucky ne
zhlsdíě docela. nýbrž st si je raději cpět co nejdříve síslrůě &
k lepšímu vytvořiš. Bůh zajisté tělesnou krůsu v meze přiro
zeně sevře-l; a sličnost duěe prost: jest takove služebně nut
nosti. jelikož krásy tělesně mnohem ělechetnějěí jest a celí. od
našeho přičinění a pomoci Boží dvisí. Hospodin niě totiž, jsa
milou-den. i tím nsěe pokolení vyznamenal, le věci menší, na
nichž nám nemnohozůleli, nýbrž lhostejno jest, st tak nebo tuk
vypadaji, ty podrobili ničil nutnosti přítomné; ale to. co prave
jest, našemu přičinění zůstavil. Neboť kdyby i tělesnou krásu
našemu působeni byl ponechal, byl by nám zbytečnou péči
uložil. tak že bychom na neprospěěné věci celý svůj čas vě—
novali, duše pak svě zanedbávali. Nebot když nyní v moci své
krásy tělesně nemajíce, přes moc věím se přičiůujeme, abychom
si ji, kdyš opravdu ji dosíci nemůžeme, uměle vytvořili a vy
mohli: ličidly. barvami, mastmi, pletením vlasů, Hsným rouchem,
točenim cčia jinými podobnými prostředky; jakou puk bychom
péči věnovali duěi, kdybychom skutečne krásu těla si způso
biti mohli? Kdyby to naším dilem bylo, snadno bychom pel:
nic jiného nedělali, nýbrž všechen svůj čas jenom na tělo vy.
naložili Děvka bychom tisicerymi ozdobami bůčlili; pani puk
její hůře nežli nejhorší nevolníci v neslíčnosti aanedbanou
ležeti nech-li. Proto nás Bůh této nehodné péčezprostilaan
umění ělechetnějěiuložil; kdo není s to, aby duli, byt ivnej
horlí ěereduost byla klesla, opět na vrchol sličnosti povznesl.,
a tal: ji milou a židoucnou učinil, aby si ji netoliko mulově
ěleohetní, ale i král věehomíra, Bůh sům udal, jak i pěvec
čslmův o takové krůse mluvě praví: ,I poťádá král krásy tvé“
(Žnlm 44, l3.).

Zdali pak nevidíš, že v domech nevěstčíoh k těm, které
jsou škaredě a nestydatě, sotva gladistoři, uprchli otrokově a
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dpasníci . divokou zvěří se přibližují; jestlíle pal. některá
sliěna a stydlivů osoba nějakým neštěstím se do takového
mista dostala., tu že by mnohý vznešený a znamenitý mu! i
za manželku pojmouti nic se nestyděl? Když pak jest u lidi takove
smilovůni a takové nedbůní zlé pověsti, že i takové osoby,
které v hampojao často zneuctěny byly, : takové hanebné po
roby vyproštuji a k důstojnosti manlelek povyšují ; jal: mnohem
větši bude to milosrdenství u Boha k těm duším. které ze své
vznešeně šlechetnosti krutosti ďáblovou do tohoto hampejzu
života vezdejšiho byly upadly.

1 shledáš, že proroci jsou plni takových příkladů. kdyš
oslovují město Jerusalem, které tě! v smilstvl bylo upadlo a
to jakési zvláštní smílství, jako! mu vytýká. Ezechiel řka;
„Vian mělkém dání se mda, ale fyj-i umo dávalo mzdy a
u tebe bylo find: vůli .: druhých“ (Euch. 16, 33.). A jiný dl:
„Sawo jako vrána Wild, očekávají:jich“ (Jet. 3, 2.). A to
město. v takové smilstvi pohříieně, opět k sobě vola Bůh.
Neboť zajeti jeho nebylo tak na trest. jako spíše k jeho obrácení
se a polepšení. Nebot kdyby se na nich pouze byl chtěl vy
mstíti, nebyl by je opět domů přivedl, ani! pal: jich město a
chróm větší a slavnější byl učinil. „Bude! znjisfé“, tak pravi,
„posledni sláva dam tohoto cili! nežli byla prve“ (Agg. 2. l.).
Jestliše tedy Bůh onomu městu. které! bylo tak často smilnilo,
nenmeail cesty ku pokání; tím spíše obejme duši tvojí, ana
po prve v ten půd klesla. Žádný tělesný milovník, nizáduý a
buď si sebe třcštivějši, nepálí tak po své milence. jako Bůh si
“dá spisy duši našich. To lze patřiti : události kazdoíennich,
lzetopoznatitézzesvatýohplsem. Visto,coseětenapo
bitku Jeremiáše proroka i u jiných na mnohých místech, jak
Bůh byv od nich povržen a medban, vždy opět za nimi jde
a přátelství jich vyhledůvd, co! sám pravi v svatých evange
liioh Hra: ,Jaualeme, Jerumleme, jen! vraždil svě prorokyah
mcmg'dly,ucříimvydahu'ktobé! Kolikrálioemsižárlddlfo—
udždilí dílky bije, jako shromáždčvá slepice km'á'kotsvá pod perutě
své; als nechtěliinte“ (Mat. 23, 31). A sv. Pavel piše Korinta
nům tka: „Bůh byl zajisté :: Kristu smířil : sebou na, nepočlhv'e
jim Mija/ích, a daří! na nás Jooo smíření. Protož na místě
Kristově poselstvi kontine, jakoby Bůh alfu nás napomia'cl; na
nisl! Kristovělodyprosíne:Sniřlc usBoluul“ (11.Kor.5, 19.20)
Toto přiimi, jakoby řečeno bylo nyni i nám. Nebot netoliko
nevěra, nýbrž i život nečistý dostaěi způsobiti to neblahé ne—
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přátelství „Neboťmoudrost fauně,“ di pismo, ,nepřllclkyaijsu
Bola-4“(Rim. 8. 7.). -—Nuže tedy strhněme, sbořme a zničme
tu hradbu, at dojdeme blaženeho smíření a staneme se Opět
milými a libými Bohu.

14. Vimt, že se nyni obdivuje! sličnosti své Hermiony &
soudil, že nic není na světě, co by se krůss jeji vyrovnalo.
Avšak chces-li, milý příteli. můžeš!býti krůsnčjlimisličnějlim,
nezli jest ona. a tak, jako jsou sochy zlaté nad sochy hliněné.
Neboť když krása tělesná tak mocně duše mnohých lidi do
j'lmů e k nadšeni povznůli, co! pak může býti rovno té krhe
a sličnosti, která v duši ee netkvůje? Nebot krásy těleeně
není žádný jiný náklad, leč hlen, krev, vlhkost, ilnů s Guve
povstala ze seivýksnýcli krmí. Tim vším se zvlalnil oči a
lice i jiní všelici lidové, & nedostane-li se jim každodenně té
vláhy, od žaludku a jater vycházející, kůže šeredně se scvrkne
& oči vpadnon a všecka tělesná sličnost jest ta tam. Kdybys
tedy pomněl, co jest n vnitru krásných oči, co v táblóm nose,
co v ústech & tvářích, přiznal bys, to veškerá. lepost tělesni
neni, leč obilený hrob. tolik totiž uvnitř obsahuje nečistoty.
Kdybys patřil onuci nějakcn, na níž by bylo coei takového
nešvsrn, hlenu nebo sliny. zajisté bys se ji ani prstem nedotekl,
ba ani hleděti na ni nevydržel; a zůsobarnysskrýůe takových
věci tak si valů! Ale tvů kráse nebyla takovi, nýbrž o to
větši, oč jest nebe nad zemí, ba mnohem jestě nad toto porov—
nóni stkvělejii & ušlechtilejši.

Dnši zajisté prosto těla nikdo nikdy neviděl; ale i takto
pokusím se. abych & krásu jeji s iine strany představil, dle
vyšších totiž mocnosti. Sly! tedy. jak sličnost duši onoho muže
zadosti dojala (Daniel lO.). Chtěje totiz kn'mn jejich představiti
a nemcha udněho k tomu vhodného těla najlti, ke kovovým
“.th se utekl; a když mu ani tynedostsčily, pojemsílícího
blesku si za přlklad vzal. Ačkoliv pak ony (vyšli mocnosti)
neobjevily svou bytnost čiřečistě, ale toliko velmi temnějenom
a jako v stínu, nic však méně tak zůřily, jako! by pravdě
podobně se byly okůnly, spročtěny jsouce všelikó aůolony.
Takového cosi slnli si též o duši představiti. „Budoujako on
déZs'“,di pismo (Mat. 22, BO.). 1 mezi těly jsou ta, která jean
lehčí a jemnější, bližice ee co nejvice k bytostem netělesným,
i krhnějši i podivnhodnějůi. Tak jest sličnčjii nebe nad zemí.
oheň nad vodn, hvězdy ned drahokamy. a duha daleko předčí
nade vlecky fialky s. vůle a všecky vesměs pozemské podivu—
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hodně květiny. Bylo-li by vůbec možná.těmato tělesnýma očima
nličnost duše spetřiti. k smíchu by ti zajisté byly věecky tyto
příklady krů-sy tělesně; tak slabě jsou, aby něm představily
aliěnost duěe.

Pročež nezanedběvejme tohoto klenotu, této blaženosti,
zvlášť když se nam dosažení oně krásy usnadňuje blahou na
dějí na budoucí věk. Di totiž písmo: „Neboť leto soužem'mie,
jsouc nyni kratičké :: lehké, pm: v nás velikou vále slávy oděni,
ježto nepatříme na věci, které se vidí, ale na ly, kbr-é se nevidí.
Nebo ly věcí, kteráž se vidí, jsou časně, ale které se nevidi, jsou
věčně“ (11. Kor. 4, 17. IS.).

Jmenuje-li svatý Pavel la mučení, ktere zněl, a je leh
kými a skrovnými nazývě, protože nehledí k tomu, co viditelno
jeet, bude ti snadněji upustiti od tělesné rozkoěe. Neboť ne
pobizíme tě k nebezpečím oněm. ani k smrtem jeho každo
denním, k ustavičným raném a k bičování, k poutám, k opo
vriení od celého světa, k nenávisti, utrpěně od domácich,
k stálému bdění, k dalekým cestám, ku ponoření lodím, kůto
kům od loupežníků. k úkladům od krajanů, k bolestným sta
rostem o přátele, k hladu, zimě, nahotě, k vedru, ]: úzkostem
buď o tvoje neb ooizí věci. Nie toho věeho nemame na tobě,
nýbrž na to jedno tě prosime, abys sebe vyprostilztě proklatě
porobya vrětil se ke své prvějěi svobodě; povue jednak trest,
který ti na tvou nařízenou vášeň hrozí, jinak čest, jí.! jsi za
svého prvějěího života požíval. Když lidé, kteří v budoucí
vnkř'lěení nevěří, lebkomyslně !ivi jsou a niudně bázně si
a toho nepřipouětěji, to není nic divněho; ale když my, jich.!
víra více k životu onomu nežli ll tomuto směřuje, tak bídně
a neblaze smýělime, ani onoho života nepomníoe, nýbrž vúplně
neoitelnoeti trvůme, tot jest poěetilost vrchovati Neboť kdy!
my, ač věřícími jsouce, skutky nevěřících koněme, bídnějěí jest
život nůě nežli oněch (jeout totiž mezi nimi někteří, jiito se
přirozenou ctností proslavili), nač pak budeme se moci spole—
hati my? jakého pak odpuětění se potom dostane něm?

Mnozí kupci, ponoření lodi nejednou utrpěvěe, nepozbyli
pro to myslí, ale opět nastoupili tou! cestu, ačkoliv neštěstí
ono nepotkalo je pro jejich nedbalost, nýbrž bouří povětrnou
onu ěkodu byli utrpěli; a my smějíee důvěrně evěmu cíli vstříc
jíti avědouoe, že bez vůle neli nas ani ponoření lodi ani! jiné.
nehoda nepotká, neměli bychom se znova na výpravu děti a
sti obchod znovu počíti jako prve, nýbrž chtěli bychom eo
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lenivě vůleti a ruce v klín uložiti? A ků! bychom je toliko
uložili, a nikoliv jich proti sobě samým nepozvedli, col zjevnou
jest pošetilostí. Kdyby někdo v pěstnim úpasu, protivníka
sveho neohaje, sám se rukama v hlavu nbljel. a svůj obliěej
okrvavil, zdali pak bychom jej k aběsilcům nepříčetli? Když
pak uům ďábel nohy podrazil a nás povalil. nule vstalime, a
nedejme se dále vlěci, aniž se sami střemhlav v dhubn uvr
hujme, a k jeho ranám i svých si přídavejme. [ blahoslavený
David takového půdu es dapnstil jako ty nyní, ba netoliko
takového. ale i druheho ]: tomu, vraždy totiž. Ale coi? Zdali
pak padna ležeti zůstal? Zdali pak nepovatal Opětstatněane
poetavil se svému protivníka? A tak mocně jej poranil, že
i po smrti potomkům svým prospěl. Šalomounovi, který! se
hrozně bezbožnosti dolinil a tidcerou smrt zavinil. pro zasluhy
Davida otce Bůh praví, že mu necha kralovstvi celé, takto
rka: „MM krá/euni leča dá. je služebníkatve-u. Aleza
Mnich neučinbntoho.“A proč? .Pro Dariďa, obeběho; zrnky
syna něho tam je“ (111.Král. ll, ll.). A když Ezechie'ěvnej
větším neštěstí se nacházel. ačkoliv sim spravedliv byl, itomu
slíbil pomoci pro onoho blahoslavence rka: „Zátah hlavně-lo,
abydaio zadavatelem sebeapro Davida služebníkasvého“
(IV. Kral. 19, 84). Tak velikou moc mů do sebe pokání!
Kdyby byl onen takového úmyslu býval, jako jsi ty nyní, že
totil není 'možnš. aby mu Bůh byl miloetiv, řka asi takto
vardci svém: ,Bůh mne tak vznešenou důstojnosti poctil, meni
proroky mne pojal, vládu mi nad rodáky mými svůil. : tisi
csrých nehod mne vysvobodil; jak si mohu opět milosrdenství
jeho získati, když jsem po tolik dobrodinl eobě prokázaných
tak velmi ho urazil a nejhoriich nepravosti se dopustil ?“
Kdyby byl takto smýšlel, ani pozdější dobré skutky nebyl by
vykonal, nýbrž i prve vykonané zhladil.

15. Ale netoliko rány na těle byvěe aanedbůny smrt
působí, nýbrt i rany na duši. Avšak my na takovou pošetilost
jsme již do—pěli, že oněch sice velmi hledíme, ale těchto nic
nedbhe; a přes to že mnohdy tělo neduhom nevyhojitelným
trpí, nic na jeho uzdravení nezonfims, nýbrž' proti všemu uji
šťování lékařů, že nemoc tu léky odstnniti nelze, neustavůme
snalně proeiti, aby se nam dostalo ulehčení, byt sebe menšího.
Ale neduhy duševní nejsou nezhojitelny (neboť ty nejsou pfi
roaeně nutnoati podrobeny). atěch my taknic nedbůme, jakoby
ae ale ani netýkaly. Kdeby nás prirozene povaha nednhů
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vzoufslstvi uvrhnouti měla, tu všecku péči vyusklzidáme. jako
bychom tu nejlepší naději na uzdmveni měli; kde však uijské
příčiny k nedůvěře nemáme, tu jakoby vše bylo ztraceno, mysli
pozbývůme & vší péče zeuechňváme. Tak dbůváme více těla
nežli duše.

Pro to však ani to tělo nebudeme moci zachovati. Nebot
kdo zanedbává., oo důležitější jest, na spmstší viecku svou péči
obnoeje, obé kazí & hubí; ale kdo drže se praveho řádu, toho
co hlsvnějěí jest si bledě & Setí-e, byt i nižší zenedbsl, ucho
vůnim onoho i toto si udrží. To nám i Kristus Pán okazuje
rn: „Nebojte se těch, kteří (do zabíjq'l, ale dun zabiti nemalou;
ale bqilo se více toho, který jal : to, aby iduii " lilo míru“!
v pekle“ (Mat. 10, 28).

Zdali pak jsem tě přesvědčil, to nikdy neumíme neduhy
duševní uezhojitelnými považovati, či mám ti jeňtčjiuů důvody
uvésti? Bys zajisté ty sám ned eebou tisíckrát zoufnl, jů nad
tebou zoufeti nebudu nikdy; neemimef, co na jiných kůráme,
toho se sami dopouiwti, ačkoli není to jedno. když kdo aim
nad sebou, nebo jiný nad jiným zoufá. Nebot kdo nad jiným
mník, tomu smíme mínění to enedno odpustiti; ale kdo zoufá
sim nad sebou. tomu nikdy. A proč? Poněvadž onen nemá.ve
své moci kající pili s. snahu tohoto, nýbrž tento sám jediný
ji vzbuditi může. Ale ani tak usd tebou nebudu zoufati ji,
bys i ty tisíckrát tukové myslí byl. Budet snad. budet nějaká
cesta, po niž bys se opět k ctnosti & ]: prvčjšimu svému ši
votu navrátil.

Sly! i toto. Ninivitauó slyňíoe, an jim prorok hlásal &
zjevně hrozil: „Jen! tři dní a nědo Nil-im bude vyvrácení"
(Jan 3, L), neklesli myslí, ale sč neměli niitdné příčiny dů—
věřiti se, že si Boha usmíří, be právě Opačného se neštěstí ns
dějíoe dle předpovědění bez výminky & zjevně řečeného, přec
pokání osvědčili řkouoe: .Kdo ví, zdah'se Bůh neobráflasprou'ti
"nedá, takžeseodvra'tlMichoodnás, abychomnahyuli? leide?
Bůh, co činili, že se odvrátili od zlých ml svých. lzžcldonBoh
zahynuli lebo, jímž byl pohrozil, :: neučinil toho.“ Když pohané
neieouee osvícení, toliko pouhým rozumem svým pozuatí mohli;
tím více sluší nám tek činiti, kteří jsme vučení Božím vycvi
čeni . tukových příkladů hojnost na očích máme jak v udělo
steeh tak v slovech. Neboť dl Bůh: „Nejsou zajistí úmyslem!
wy'c'jakomamca, acaaymjejakocmyuk; nýbršjak
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makojed nebe nad zemí, lak vyookojsos myaěnky moi. and my
llénlaui nimi, a ůmys'ooclmnji nad úmysly valin-i“ (leti. 66, 9.:.

Jestliže elužebniky své, proč:-to proti mim provinilé,
slibuji-li polepšení, přijímáme . opět v phdeělě místo stavíme,
be i mnohdy větší důvěru jim pmpůiěujeme; čím více tak
činiti bude Bůh! Kdyby nás byl stvořil, eby nás trestu, pró
vem bys ni směl zoufati » na svém spasení pochybovali; pchli
nic pro nic jineho neučinil, nežli aby osvědčil svou dobrotu
& my ubychom někdy věčného blchn podívali, &kdy! vleclto
k tomu cíli činí a řídí od prvního dne a! posud; proč bychom
tedy směli pochybovuni? Rozhuěvali jsme ho velmi. ověemť,
jako snad žádný jiný člověk. Nuže proto mime nejvíce prv—
něilího života zanechali, & Initi se : nepravosti zpěchanych .
dabl-dně se upraviti. Neboť nijak nemohou jej naše prvějěí
proviny tak rozhněvati, jako nechtiti ee upraviti. Neboť bře
ěnti to jest ovšem věcí lidskou, ale vhHěích způchuných trvcti
dále, to již není věcí lidskou., ale ďábelskou. Viz, jak i úcty
prorokcvymi Bůh toto vice km nežli 0110,neboť di: „M
panují, Hyilooďezpáchala, obrafsekemnďldnedmililsxí“
(Jet. 3, 7.) A jinde opět, chtě ukázati velikou nůklonnosť
svou, kterou! si žádá spásy unii, když slyšel, že ci po mno
hých neprnvostech umíuili nastoupiti pravou cestu, di tshťo:
,Kdoz'tozpůsobi,abybybsrdcejq'idc'úcbhbvč, abyscm
báliopblih'přilámnlmópo ukoly dnyicjick, abyjim dobře
bylo i synům jejich na vlky? (V. Moji. &, 29.) A Mniši! do
mlouvuje jim praví: „A nyní hrudi, což žádá HospodinBůh tvůj
odlebe, lečabgluba'l HospodinaBaha něhou kráčel poutech
calácb jeho a miloval hol" (t.. IO, 12) Ten tedy, který ui ťuk
velmi židů., ubychcm ho milovali, : decko k tomu cíli činí.
uni jednoncuence sveho neuletřiv : lásky k nim, ze. nejmilejší
věc sobě poklůdsjc, lcdyl se s ním smíříme; ink by ten nás
nepřijal : neobjel, kdyš bychom pokání činili?

Sly! dile, co praví'ůsty prorokovymi: „Vytnejpneupo
codiuěty,abyeospmed'nál byl“(Isei. 43,26). Aťolidnod
nás, abychom svoji lásku k němu mccněji zjevili. Neboť kdyš
ten, který miluje a od svých milenců v mnohém byl union,
nicméně svou nthonuosť ]: nim neponbývě; tý! uelůdš upřím
něhc vyznání se z těch nůžek pro nic jiného, leč aby mohl
tím více svou nůklonnmť povinilým osvěděiťi, . je h větší .
sťůlejlí lásce pohuouti. Kdy! pak vyznění se : hříchů takovou
útěchu ; sebou přináší, tím více ťah způsobí naplneni jich
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dobrými ekutky. Kdyby tak nebylo e Bůh jednou od prevé
cesty ebloudilým brěuil opět ne pravou cestu ee obrátili, pak
by nejistě ensd nikdo, nebo můloktcří o. u velmi skrovučm
hloučku do nebeského krúlowtví přilli; de tek ee nim obje
vuji mezi nejekvělejěími světci ti, kteří byli dříve klesli. Neboť
kdo! byli prve velikou suelnoet v nepruvoetech oevěděili, do
kiií ji pak opět v skutcích dobrých, vědouce, jakých provin
jim nepreviti jest.

Tot i Kristus Pain okhel, kdy! se Šimonem o ženě hřiš
nici rozmlouvel ike: „Vedli Info im? Velo—pilice-e do dosu
tolko,aoodyunohymčjeinúeedal; mdakwyleeobymé
slzamiaoloeysoýmijeulřela. Políbadieieuncdal; mpekod
té chvíle. co item uloupil, neustále líbá nohy moje. Olejem hlavy ně
jsíupoaazal;aleouamaefluynhovouponmheohym£ Hočei
pravím b'. odpo-Guinea)? Nickovi—nod, poněvadžmilovala moho.
xm u vlakmáloodpoulli,málomíbie.[ řeklpnkil:Wl
u n' Hlohově tvoji“ (Luk. 7, 44. e d.).

16. Protož i ďábel. dobře věda, že kdo! se byli velikých
nepravosti dočinili. jakmile se dají na pokání, .; velikou euni
uoetí je_kouejí, vědomi ei jsouce svých pokleskdv, obůvůe etru
chuje ee, eby ani počátek tě věci neučinili ; nebot pcěuouce
ee kai, nedqjí se více držeti, &hlem jeko ohněm mmíoeui
jeonce eueší ee dnle svě více očistiti ned čiré zlato, svědomím
s. pemůtkou svých prvuějěích hříchů jsouce těměřjeko prudkým
větrem v pristav otuósti hnáni. Atoieet právě, čím! předěívejí
ty, kteří nikdy neklesli, větší harlivoeťosvědčqjice, kdyijenom',—
jek previm, jednou počátek učinili.

'lhjeettotilteueeuůneeteobtíš, přemooiseepřekro
čití prih e vuikuouti do předsíně pokání, . tun alebo protiv
ník., hněvem srliciho : vzdorujíciho odruiti e pou-ití. Byv on
jednou přemožen e ze svého eiluěho poetsvení vypuzen. nepro
jevuje takovou dále zuřivoec; e my větši horlivosti nebudeme
e veleenedně krienou svou cestou poběllme.

Nastupme tedy hned obrácení svě & epěchejme k městu
uebeekěmu. v němž tepání jeme e bydlo svěvykinůno mime.
Neboť ned sebou zoufalí nepůsobí toliko tu škodu, le nim
brůuu k onomu městu zavírá, ani ke nůe u větší nedbalost e
malomocuod uvrhuje, nýbrž ic nás k sběeiloetiu! ďábeleke přivádí.
Důbel mim ničímjiným se nestal tím, kým jest, 1.5 :. nq'
prvě zoufá, potom ze zoufalství v melomoonou zběsilou! upadl

a.. J.. ebu—o. 13
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Nebot duěe vsdavěí se jednou své spisy, potom ani neznamenů,
jak střemhlav dolů padů, odvažujío se i mluviti i činiti vše,
co býva proti jejímu spasení.

Jako třsštivci, pozbyvše jednou zdravého smyslu, neznají
usne ani bázně ani stydlivostí, ale neohroženě na všecko se
odvažují, at jest řititi se buď v oheň, buď v moře, buď v pro
past; tak i lidé zběsilým zoufalstvím uchvácení nedajise ničím!
adrleti, nýbrž ve věelikě nepravosti se pouštějí. a nezbaví-li
je náhle smrt tě hrozně pomatenosti, nesčíslné nehody sobě
sami působí.

Pročež prosím tě, hleď vystřlslivěti., a proeitnouti prve
nežli se v té svě opojenosti úplně ponoříš; a hleď tn ďábel
skou pomínulost svrhnouti, a nemůže!-lí na jednou. učili tak
alespoň pomalu a sponenihla. Mně se totiž mnohem snadí
býti zde na jednou přetnonti všecka všudy pontsjíoí osidla a
se tak vzdpasiště pokání pustiti. Jestliže pak se to těžko býti
ada tobě, nastup si cestu k lepšímu vedoucí, jakkoliv se ti
líbí, jenom ji nastupaohopse dráhy ]: životu věčnémuvedoucí.
Prosím a sapřísúham tě při tvě prvějěí ilechetnosti, pli našem
důvěrném přátelství, hled', at tě opět spatříme na témž-vrcholu
tvé statné horlivostí. Smiluj se nad těmi, kteří z tebe pohor
čeni vzali, kteří klesli. ochahlí, odloučili se od drahý ctnosti.
Nyní zármutek skličuje společth bratří, mdostí a potěšením
plesají sbory nevěrcův a mladých lehkomyslníkův. Jestliže se
navrátí! opět ]: přísnosti prvějčího života, obrati se všecko;
načo hanba sveze se všecka na naše nepřátele, my pak zaple
sůma útěchou blaženou, vidouce tě stkvělejěí korunou ozdobena
a veřejně proslavena Takova vítěntví přinášejí větší í slavu
i radost. Nebot vezme! odměnu netoliko za vlastní dobré činy,
nýbrž i za útěchu a povzbuzeni jiných, jsa jim za vznešený
příklad vystaven, aby každý, kdoby někdy v podobné bezcestí
upadl, opět povstal a se polepšil. Nepohrdej tedy tak velikým
prospěchem, nedopoučtěj, aby se duše naše zůrmutkem na onen
svět odebraly, ale pepřej nam oddechu a rozplsě mraky, mysl
naši zateůňující. Nebot my nyní svých vlastních nehod ne
dbajíce, tvého neštěstí želime. Budeč-li chtíti zbystřiti a
prosřítia k vojsku andělskému se přidružiti, sprostíš nas našeho
žalu a velikou čast provinění našich s nas sejmeě; nebot
okaali jsme to, a to ze svatých písem, že, kdo se pokaním
]: lepšímu opět obrátili, velmi jasně se stkvěií, ba mnohdy.
více nežli kteří od počátku ani nebyli klesli. Tak i publikani
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i uevěstky kralovstvi nebeské dědictvím obdrli; tak i mnoú
z poslednich mezi nejprvněiěími pojati budou.

17. Ale povím ti příklad, který se za naší doby udál a
jeho! snad i ty, možná. jsi pemětníkem. Znal jsi snad onoho
mladíka, cyua Urbanova, Foiničaua, zůstavsněho v sirobě, ne
zletilého jeětě, ele dědice velikého bohatství i čeledi i statku.
Ten kdy! byl davno ěkolam .s Bohem!“ dal, odložil stkvostný
svůj oděv a věí světské uidhery se sřskna, sprostě roucho
poustevnickě na se vzal a v hornatou pustinu odejde. osvědčil
takovou moudrost. která pleděila netoliko nadjeho mladý věk, ale
i nad horlivost mnohých velikých a slavných mužů. Kdy! pak
i svatých svatosti účasten byl, více jeětě v ctnosti prospěl.
! radovali se věickni a velebili Boha, že on v bohatství jaa
vychován a ze slavného rodu pochheje i v tak mladém věku
ještě jee, náhle věecku klamnou slůvu světskou nohama petra,
k pravě výěi ee vznesl. Kdy! se mu v tomto stavu všecko
divilo, přišli náhle muži svůdní, dle prava příbuzenství nad
ním dohled majice, a opět ho v proud předešlého života strhli.
A tak onen věeho dosavůdního poradku se odřekna, : horské
svě pouště opět u vír městský se vrhl; koňm0 a četným ko
monstvem provázen prohaněl se městem, o počestnosti anialy
ěeti nechtě. Nádherným hodovůním často rczuícen jen, v ne
zřízeně milkovúní zapleten byl, tak že nebylo nikoho : těch,
kteří ho znali, aby nebyl na jeho spáse zoufal. Takový roj
pochlebníkův oblětal ho, k čemu! pak napomůhala isiroba jeho
i veliké hohatstvi. Lidé, kteří rádi věecko všudy karají, vinili
ty, kteří ho z počátku ]: onomu životu přivedli, ikonce, to prý
nyní i duchovního stavu se zřekl, aniž pak ve světském povo
lůní k čemusi bude, poněvadž před časem s učení sběhna, ani
z toho nižšdněho prospěchu míti nebude. Když ae takové řeči
k hanebnému pohorěení mluvily, pozorovali ho bedlivě někteří
svatí muži. kteří nejednou již byli takovou zvěřinku ulovili
ze skuěenosti dobre vědouce, že na spáse takových zoufati ne
smějí., kdo důvěru v pomoc Boží chovají, i ti tedy pcaorovali
ho stále, a kdykoliv se jim objevil na náměstí, chodili mu
vstřícapozdravovali ho. Z prvu sice onen na koni sedě-nimi
jej provázejícími pohrdlivě mluvível; takovou hrdopýchouzpo
čatku nadutý byl! Oni pak, laskaví milovníci mládeže, pro to
se nic nestyděli, ]: tomu jedinému cíli h edice, jak byz drůpů
vlčích beránka toho vyrvali, coš i svou vytrvalosti dovedli.
Nebot onen později jako z nějaké třeětivoeti k sobě přijde a

13'
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zeetydě se pro velikou jejich možnost, když jednou je spetřil,
ení proti němu přicházejí, hned : daleka.skoně eeetoupiv : se
pokloniv, poslouchal tile jejich řeči s čím dLle tím více jim
poníženě úcty prokazoval. A tek jej pcmelu s milostí Boli
: oněch osidel vytrhěe, prvějělmu soukromému e duchovnímu
životu nevrttili. A nyní teprve nstkvěl se tek. že jeho prvějěí
ctnostný život s tímto po půdu jeho neprevenim uni porovneti
nelze. Seanev totiž dobře se skuěenosti svůdnou vnudu životu
světského, netoliko věeckosvě bohatství nutným rozdal. nýbrž
ivěeohpůčieesbevil., stukúkleduikůmvlelikm příležitost
kopětnýmnůstrshůmodňsl. Tekpotomdůleedůleneoeetě
k nebesům vedoucí bůěeje, vrcholu ctnosti itastně dostoupil.

Tento byl jeětě mlsd, kdyš klesl s opět povstel; ele byl
jiný, který s jedním toliko soudruhem na poušti mnoho pote
ných preoí podstoupil, endělským livotem liv jen s na vysoké
stůří dospěv. Ten ani nevím jakým zlým ůklsdem ďáblovým,
jemuž. nedbele si počínaje, přístupu k sobě dovolil. žádat!
k ženskému pohlaví nhořel. ně byl od té doby, coeepoustev
niokěmu životu věnoval, nilidně leny nespstHL Nejprve tedy
odsoudmhaudelmseuevíne, hrose,jestlišemujened£.le
si sem pro ně půjde na trh. Toto pak neřekl se žádostí mese,
nýbrž aby měl nějakou miminku do města jíti. Nečež onen
nevěde si rady .. obůvqie se, kdyby mu v jeho žádosti nepo
volil, aby jej v horší ulo neuvrhl, dal mu s dostatek, čeho si
“dal. Videonen, že semu jeho chytrůcký úmysl mail, potom
zřejmě beze dudu řekl, že do města naprosto jíti musi. Kdy!
pak se seroti nedsl. Muntii ho onen konečně, ele sledoval
ho ze udílí. eby seznal, kem ts jeho ceste směřuje. I viděl
ho, to ěel do hunpejzu e tuše, le tem s nevěstkou oboovul.
počkal si naň., a.! by tu svou ohavnou Most ukojil; &.kdy!
onen vycházel, přijel ho rozevřeuým nát-učím, objel s. zlibul
ho vroucně. O tom co se etelo ne!-ke ení slovu, nepomínel ho,
aby ukojiv svou lůdostivost, opět se k společně jejich poustoe
navrátil. Onen pak ustydě se nad takovou laskavostí svého
eoudmhe, zarazil se v duchuehlem dojet nad svým zločinem.
nisledovel ho do hor. Tem přijde židů sveho soudruha, aby
ho v druhé chýice neví-el s uumkns dveře příbytku toho,
každodenně mu jen chleba u vody podel; kdyby se pak lidě
po něm ptali, eby řekl, že zesnul. Dle teto své žádosti zavřel
eeedhltemdnhnýěeqpostysmodlitbsmispltěemmže
se skvrnu hříchu e duše svě smýti. Po nedlouhěm pak čus,
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kdy! velike sucho blizkou krajinu zastihlo a obyvatelé vesměs
kvíleli a nařikeh', bylo muži jednomu ve enaoh přikůzůno, aby
se ělo do hor vyzvat poustevníka onoho zavřeného, aby se
modlil a to sucho od té krajiny odvrůtil. Když pak mul ten
pojma : sebou některé přátele do hor přiěel, nenalezli tam po
prvé nikoho leč jeho eoudruhe, a tanjioe ae po onom, elyleli,
že prý umřel. Domnivajioe ee býti eklamšny, opět se ]: mo
dlitbám obrátili a příkazům jim ve mich znova oo prve. A
tu obetoupivěe si toho, který je byl prve aklamal, prosili, aby
jim muže onoho okůzal; nebot prý neumřel. ale jest iiv. To
alyše eoudruh e nehlueje, že smlouvu (zatajiti ho) dodržeti
nelze, uvedl je ]: onomu muži svatému. I ebořili zeď (neb on
ee byl i zezditi dal) a vatoupivěe \: němu, padli mu k noham
a vypravqjioe mu evou bídu, proeili úpěnlivě, aby od nich ten
hled odvrátil. Onen sicezprvu odporoval, pravě, že dnlek jeet
takové důvěry v sebe; nebot tak čerstvě jeětě ten svůj hřioh
před očima měl, jako by se ho byl pravě dopustil. Kdy! pak
mu vypravovali všecko, co se jim bylo přihodilo, přemluvili
ho, že ae za ně modlil a svou modlitbou euchoty je oevobodil.

Co se však týče onoho mladíka, jenž byl prve učenikem
ev. epoětole Jana, syna Zebedeove, potom pak po dlouhý čas
vůdcem loupežnickým, jek opět rukama teho! svateho téměř
byv uloven, ze skrýší a doupet Impelniokých Opět k prvějěi
ctnosti ee navrátil; to ti není neznámo, ba víš to tak dobře
jakojLIpemattúieqjak tyjeiotomelyěeuiaelnadluka—
vosti svatého apoštola. který tu pravici mledikovu, prvé pře
čeeto krvi zbrocenou, libuje. jej objímal a tak opět k první
dokonalosti ho uvedl.

18. A svatý Pavel. jak ten netoliko sem objímá Oneaima,
toho otroka ničemnóho, utečence a zloděje, kdýlee byl obrůtil,
nýbrž doporučuje ho i pánu jeho (Filemonovi) proee, aby ka
jioiho tak čestně přijal, jako samého učitele jeho řka takto:„manny-oramha'éMWanánL Dutina,
Mžtibylnůdymw, alcqaíjatimne'itobe'ašíleělý,
ithmzmpndalllobč; gpakpřg'nihojaboardoeně.h
MůchřimHzMobuipoMoml—Moubeuw
mmm, alebundynenachazi-mwemag
dobré tvé nebylo jako bezděky, ale dobrovolně. Nebo snad prda byl
ucháb'odlebeoddd, aby- lio na vůy přijal, jižníboh'víako
NMgdeumodužebnlka ug'nu'lejlihobraly-anu“ naha
čhnvieetobe'ipodktčlaivPáu. Proločnál-limzaapohí—
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nika, příjmů je; jako mne“ (Fil. 10. ad.) A Korinťanům pile:
„A! přijde nekam tak mnohých, kteří prl't hřdiuk, neučinili po
kání-" A opět: „Jako im prvé řekl, tak a' nyní pravím. že ol
přiidu upil, nebudu Jefim“ (II. Kor. 12, 2l. & 18, Q.). Vidíě-li
pak, kterych želí? kterých nebude šetřiti? Nemínl vůbec ty,
kteří ehřelíli, ale kteri neučinili pokání, a ne naprmlo neučinili
pokůni, nýbrž kteří jednou a po druhé k tomu byvše napo
menutí, nechtěli uposleolinouti. Neboť slova jeho: „Řekl inn
pw. .! nyní přikazqii, jeho přílomen im i po druhé píšu.“ nezna—
menají nic jineho, leč čeho se nyní i my máme obávatí, aby
se nám taktéž nestalo. Byť totiž inynl Pavel přítomen nebyl,
který tehdůš Korinťanům hrozil, přítomen jest zajisté Kristus,
který i tehdaž ústy jeho mluvil. Jestliže vzdorně odporovati
budemo, neošetří nás, ale trestati nás bude ranami velikými
tuto i onde. „PWM tedy předobličejjeho : vpua'níun' (Sir.
2l, l.), vylejme erdoe naše před očima jeho. „mao ?“ dí
písmo, „nařiň to opil. :: za prudic? patlal-y odpme'uj' (Přísl. 18,
W.) a opět: .Spravedlíooc jed žolobm'kem ným na počátku řeči.“

Nečekejme tedy jiného žalobnika, nýbrž převezmemeeami
úlohu jeho, a tak si soudce laskavějším učiníme. Jů sice dobře
vím, že ty vyznává! hříchy své a eebe pro ně nad míru ne
šťastným považuješ; avšak nemam jedině toho. ale rád bych
tě ještě k tomu přesvědčeni přivedl, že takto ospravedlnění
doeahnei. Neboť dokavade vyznanl prospěšné neučinlž, bye se
i vinil, nebudeš s to, abys se dalších hříchů varoan Neboť
nikdo nečiní nic horlivě a řádně, leč prve žně očekává. (bledě
ai oeeni sveho). I kdož pak by se rád mame namáhal, bez
naděje něco dobrého ei získati? Tak jeet i tomu, kdo elova
roaeůvů i slzy i vyznání; nečinili tak v blahé naději, že mu
to proepčje, nebude moci hříchů ee sdržetí, jsajeitč malomyel—
nosti eklíčen.

Jakož onen rolník, který se naděje na výtěžek vzdal, nío
nebude činiti proti tomu, co by omni jeho žkodilo; tak-i kdo
rocsévů slzy vyznání bez naděje, že mu proepěšny budou., ne
bude ani a to, aby odstranil to, co pole ekodlivo jeet. Co
však pokaní roll, jest oddatí se Opět předešlým hříchům. Tak
pravipísmo: „Když ideu dadadnhý board, oozťohomoii
lečpnici?4kdyžeebdodolhan mrtvého,umyje,copůuho
dotýká, jaký má prospěla ové očisty?' (Sir. _34. BO.)Tak i člověk,
který ee od hříchů svých poeti (zdržuje se jich poněkud) a
Opet jde a deponžtí ee jich, kdož modlitbu jeho vyslyší ? A
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opět dí písmo: „Kdo se od spravedlnosti vrací !: hříchu, lolw Bila
chystá kouči“ (t. 56, SB.). A opět: .Jako pu, an se vrací k svému
vývrafku, ohavný jen; tak i blůza, na v nepravosti své se vrátí
!: hříchu svému“ (Přísl. 26, ll.).

19. Neprohlašuj tedy hřích svůj, jako bys na sebe žaloval,
ale čilí toz povinnosti, maje potřebí ospravedlnění proatředkem
pokání; tak budeš mocí duši vyznívající se pohnonti, aby
neklesla opět v hříchy předešlé. Obviňovati se nad míru a
hříěníky se nazývati, jest takořka obeono i nevěroům. Hnoaí
herci divadelní. muži — ženy, jsouce v hanebnostech velmi
cvičeni vyhhěnjioe hříchy své, nečiní tak ani z vnitřní zkrou
ěenosti, ani s hořkými slzami, ani s úmyslem polepšení, nýbrž
mnozí tak činí, pouze aby si pochvaly posluchačů za upřímnou
svou řeč nlovilí. Neokaznjí se zajisté hříchovó stejně těžkými
býti, když je někdo spěchal. Mnozí příslušnon malomyslností
v necitelnoet npadše a ctí lidskou povrhěe, velmi nestoudně
o svých nepravostech všem vypravují, jakoby o cizích bylo.
Ale abys ty byl těm podoben, toho nikolivěk neůídům, aniž
pak abys se zoufalství k vyznání se přistupoval, nýbrž abys
v blahé důvěře věeckn zoufalost do kořen vymýtil a opačnou
snažnost osvědčil. Avšak co jest kořen a matka zonfalosti?
Lenost, či vlasně netoliko kořenem, ale ikoinon a matkou
bych ji nazval. Nebo! jako se ve vlně zkušeností rodívů mol
a týž opět onu zvětšuje; tak i zde lenost rodivů zonfalost a
touto opět ona vzrůstá, a tak si obě na nájem přlrůstu ne
blahóho a moci nemalé dodávají. Když tedy člověkjednu přetne
a vyvráti, i tu druhou velesnadně potře. Neboť kdo si lenivě
nepočínů, neklesne nikdy vzoufalost, aniž pak propadne v lůno
lenosti, kdo se drží v dobré důvěře ani! na sobě zouň.

Toto tedy spřežení mi roztrhni a zlom to jim, tvoji totiž
nestálou těžkomyalnost, neboť ta, obsahujío oboje Meno vlast
nosti (i zoufalost i lenost), není jedné, ale rozličné mnohona
sobné podoby. A jak jest to? — Stává. se někdy, ěe kajinník
mnohé a znamenité dobre skutky vykoná., ale mezi tím opět
klesne v nepravost opěčnou oněm dobrym skutkům; a to pak
může člověka toho v coufalost uvrci, jakoby vie, co byl vystavěl,
bylo opět ubořeno a on se byl marně a na prazdno namahal
a přičinil. Tuto myšlenku slněí vymýtiti a povůšiti toto, le
kdybychom se nebyli přičinili opatřiti se dobrými skutky
v stejné mířeproti hříchům, jichžsepoaději dopouěízíme,atělka
by nás cosi úplného zahynntí uchrůnilo. Nyní pak jestsuimi
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jako by nějaký pevný pancíř brénil hrotné a ostré střele, aby
dle ové přirozené sily nemile; pancíř sice sém ee rozetne.
ale od těla největší nebezpečí jest jim odvráceno. Kdo zajisté
s mnohými skutky dilem dobrými dilem zlými tam se odebéře.
bude míti nějakou útěchu při svém trestu a mukách onoho

' světa; ale kdo tam přijde dobrých skutků prézdeu .. toliko
zlými obtížen, ani nelze říci, jak veliké trýzně bude trpěti od
souzen jea na věčný trest. Nebot tam budou proti sobě o:l
vueni zll skutkové i kteří nejsou takovi; pravní-li tito, po
sloulí velmi kspůse toho, který je učinil1 a škoda epéchaných
činů zlých nebude tak těžké, aby tyto z jich váhy vyzdvihla;
pakli skutkové zlí převézt,strhnou do ohně jnkelného, poněvadž
není počet dobrých činů takový, aby proti mohutné tíži oněch
cosi -oh1y. Ale to neni můj rozum, ale výrok Boli; nebot on
slim dí: „Odplatí každém podlé uuu.: je'to' (mm. en.; A ne
toliko v pekle, ale i v nebeském království jsou mnohé roz
díly, nebot dí: „Mnozí příbytkovéicon : otceněho“ (Jan 12, 2.);
a opět:„hájeníMMM ne'doe'(I. Kor.16,41.).
A ký div, že tak zevrubuý rozdil činí, kdyšihvěada odhvězdy
ee tune rozeznévé?

To tedy všecko včdouoe, nenstšvejmeí nikdy v činění
dobrých ekutkův, aniž umdlévejme, aniž pak nemohouce deat
hnouti stkvělnsti slunce nebo měsíce, povrhujme třpitem hvězd.
I takovou ctnost dokimvěe, můžeme se do nebe dostati. By
ehomt ee nestnli ani zlatem ani drahokamem, dosahle ceny
stříbra, zůstaneme spojeni ee dkladem (s Kristem). Jenom ne
kluejme a! k těm plevém, je! oheň tak čerstvě sil!-e; nemo
houce velikých činů dokůzeti, nezanedbévejme proto těch nej
menších; tot by byla největší početnost, & té se varqime.

Jako hmotné bohatství mnoli oetim, kdyš milovnícijeho
ani eebe menším prospěchemnepohrdnou,tak jesti-bohatstvím
duchovnlm. Velmi nerozumné by bylo, když eoudc'e ani čílku
čerstvé vody nenechá. bez odplaty, abychom my chovných
dobrých ekutkův opomlíeli, nemohouce velikých vyvédčti. Kdo
nepohrdé | můlem, dokueimnohou píli té! ve věcechnejvětěich;
kdoviakonchonicnedbgiodtěchtodalekbude.

Aby pak ne to nestalo, Kristus Pin i za skrcvné dobré
skutky veliké odměny určil. Cožjeet snazil nežli mvitěvovati
nemocné? Avšak i za to uděluje veliké odplaty. Nule chOpse
života věčného. rsduj se v Pénu a vzývej ho; vezmi na se
opět to sladké jho, přijmi to břímě lehké, přidruš vhodnému



„unu i takový konec: neneohej ei nplynouti takové bohnt
etvi. NeustaneI-li milců Boha.,úmeebe zahubil, tim oočinil;
půli než ee lkode může, než eecelý muk uplnvi, přítoky
nepnvoeti until, bude! moci i co ztnoeno jest.. dalnti opět.,
i dalli proepčnh k tomu přideti nemalý. To všecko u sebe
rozvůle, setře. ee nebo ten prach, povoz-ň ze mě . budel
hrozný svému protivníka. Ten tě povalil, eby: novem vino;
uvidi-li tě, le opět moe vztehuješ. bude zjevem tim neočeki—
mým polekin : neuměli se ne tě l: útoku druhému; typek
bude! tim bezpečnějli, ebye nikdy více tukovou mnou nebyl
por-žen. Jooo-li nehody jiných vhodny k tomu. aby nie opa
trnějlimi učinily; jsou! tim více ty, které jsme semi utrpěli.
Toho douňm ee dočketiine milé duši tvé brzo, totalita Boží
pomoci opět ctnosti ee mkvčjei e takovým eo osvědčii, lo
i ne jine budel moci orodoveti. Jenom nezoufej, nepocbývej
mysli; tim olovem w vlady pozdnvim, kdekoliv tě uhlidim,
i po jiných ti budu toto neustále vzkazoveti; jek mile to při—
jmel, iidneho iinóho léku potřebovali nebudeš.



Řeč napeminaci druhá k Theodorovl kleslómu.

Obsah.

]. Vyjevív příteli, jak jeho pádu želí. povzbuzuje ho,
aby opět povstal, představuje mu příklady kleslého zápasníka
i bojovníka, plavce, který ztratu lodí utrpěl. mučeníků, kteří
bolestí přemožení jsouce někdy víru zapřeli sice. ale opět zví
tězili. — Tak i ty můžeš zvítěziti nad zlým duchem, který tě,
když jsi byl krásně počal, ze závistí ku pádu přivedl; avšak to
ti buď pobudkou, abys mu budoucně tím mocněii odporoval.

2. Jak vrtka jest přirozenost lidská. dosvědčí ti příklad
Davidův; ale pomněme posledního soudu, kdežto nebude nám
na plat nižódnů výmluva.

3. Pamatuj, jak marně a nastalé jsou všecky věci na
světě, i panství,i slava., i bohatství. ——Řádné jest ovšem man
želství. ale toliko mezi osobami svobodnými, ale ty jsi zapsán
jako bojovník králi věčnému, vstoupil lí bys v sňatek jiný,
bylo! by to cizoložstvím. Vzdej se rozkoší smyslných, které
minou jako sen; varnj se vnitřních hnutí hříšných. ježto jsou
zrddci duše, vydavajioe ji v zkazn nepříteli zlěmu.

4. Mnozí tebe ulice v tvé obracení přec důvěří; zdali
pak by nebylo poěetilé, abys tysům nad sebou zoufal? Pomui.
že jsi edm rumu, co by ti celý svět prospěl, kdybys život
svůj ale skončil? Tu myšlenku obnov; tento život jest pln
starostí, i veřejný i domácí; nikdo není tmbodegleč křesťanvrh-ne'
u držící Krůta; ten na svět jako s vyššího hlediště patří a to
ieďnl za diodu n' pokládá, urazili Boha. — Nechceš-li utonouti.
utec bouřlivého moře tohoto světa; varuj se aoufalosti, nejtěžší
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zbraně ďáblovy. - Odpusf, že jsem v listu svém obšírný, jest
to z lísky k tobě; potě! mne přátelskou odpovědi.

—-—

l. Kdyby bylo možné slzy a vzdechy písmem vyznačíti,
těmi bych svůj list naplnil a tobě poslal. Bizu zajisté ronim
nikoliv le otcovské jmění obstarévůě, ale že jsi se ze zapisu
bratři vymazal, že jsi smlouvu svou s Kristem nohama potla
pal. Toho se hrozím, toho želím, toho se bojím, toho se stra
chuji, věda jak velikému trestu za takové povržení propadají.
kdož prve byvie zspeani k slavnému takovému vojsku, potom
z nedbalosti svůj řad opustili. Že pak takové zastihne trest
těžší, pata-not z tohoto. Sprostěho člověka nikdo zajisté nebude
viniti, žeby byl boje unikl; kdo se však jednou vojinem stal
a postižen bude jako ůskok, ten v největší nebezpoěemtvi
upadne. Není divu, milý Theodore, když zépasnik padne, ale
když padne ležeti zůstává; neni nebezpečno bojovníka raněnu
býti, ale po réně obdržené zoufati a rány své zanedbati. —
Žádný obchodnik. byt i jednou utrpěl zatepu lodi a o naklad
přišel, nezanechá. plavby, nýbrž opětse vydá na moře a zkouší
se na rozvlněné vodopustě a hledí dřívější bohatství opět zis
kati. Vidíme pak i často, že mnohdy zápasníci po kolikerém
půdu přec ověnčeni byli ; a mnohý bojovník i po útěku statnč
bojoval a nad nepřátely zvítězil. I mnozí křesťané, kteři mu
kami přemožení jsouce Krista zapřeli. opět svůj zépas obno
vili a vítězoslavný věnec mučenioký si zasloužili. Kdyby hyl
každý z těchto po první réněaizoufal, nebyl by potom žádného
nového prospěchu doeéhl. Tak nyní i ty, milý Theodore, ne.—
uvrhuj se již v propast, poněvadž tě nepřítel ze stanice tvé
poněkud srazil; nýbrž postav se statně a navrat se rnče tam,
odkud jsi byl vyšel a nemni, že by ti po takovém poranění
opětný tvůj návrat k hanbě byl. Ty zaiisté nebudeš haněti
vojína, vida, an poraněn z války se vrací; hanba iestzbraů za
hoditia přednepřitely ntikati. Nikdo nebude ve věcechválečných
takovým nezkušeným neznalcem, aby hanil vojína, dokavade
tento stojí a bojuje, byt i klesal a na kritko couval. Kdo ne
bojují, ti nebývají raněni; kdo však s velikou srdnatosti proti
nepřátelům kračeji, ti bývaji i raněni i někdy poraženi, jako!

se ibtpbě přihodilo nyní; nebot přímo se chopiv hada., uštknut.lal ] 
Ale buď dobré mysli; malé střizlivosti použij, a nezůstane

ti ani stopy oné rény, či spíle s milosti Boiísémpotřeě hlavu
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nepřltele zlého. Nelekeji tě, to jsi tak 11160a zéhy od něho
spoutén byl- Zu“ 011“ji!“ Iné! dobře aloduohten výtoěnost
dule tvé s znamenal : mnohých znamení, že takový “““?
bojovník velikou préoi mu dá; nebot tulil. ze ten, který tak
velikou a mocnou horlivosti se mu post-evil, vyhni-li, 9110300
501.Potře. Proto si přispišil, zbystřil a postavil se mocně proti
tobě, či opile proti sobě samému, kdybys ty sobě byl nmyalil.
statné mu odpirati. Nebot bylo—lipel: člověke,jenš by se nebyl
uiisl nad tvým bysta-yun.upřímným s vroucim obratem k do—
brému ? Labužuými krměmi jsi pohrdal, stkvostný lat jsi ne
povaloval ns nic, vienku nédhern jsi nohama šlapal; věecku
svou pili po světské moudrosti jsi úplně přenesl k učení Boli—
mu; celé dny čtením, celé noci modlenim jsi strávil; otcovské
důstojnosti nic jsi nepomněl, na bohatství ani nepomyslil;bretřl
kolena objimeti, k nohém jich se prostlrati bylotinade vlecku
ělechetnou elévu. To hnětlo zlého nepřítele tvého, to jej k vele
mocnému boji popudilo; avsak nenasadil ti fény smrtelné.
Neboť kdyby tě byl po dlouhém čase, po stálém postu e léhini
na holé zemí s po jiném podobném cvičeni porazil, ani tehdá!
bys nepotřeboval sobě zoufati; leds by se bylo mohlo říci, to
jsi velikou ěkodu utrpěl, ponien jsa po mnohých potných
pracech s nesnézlcha vítězstvích. Ale když tě podrazil, oo tys
se mu sotva postavil, timnodokézel nic jiného, nelli že tě kboji

proti němu bedlivěij učinil. Nebot onen hrozný mořský
loupežník neutkal tě tehdél, kdy! bys se byl : plavby vmoel
s lodi nákladem neplněnou, nýbrž když jsi sotva : přístavu
vyplul. A jako když lovec udatného lva zabiti ohtěie misto
smrtelné fény jenom kůli jeho nsdrépne, tim nic mu neuškodí,
nýbrž více jej proti sobě madréldl a silu jeho Vzbudl, tak že
potom tlěe se přemoci dů; podobně též obecný nil vlech
protivník chtěje ném hlubokou rénu mediti, kdy! chybi,
nepůsobí tím nic jiného, leč to. abychom potom pilněji bděli
. na strili byli.

2. Jest phrounost lidské velmivrtkk ručesedé klameti,
moe opět : klamu vyvéeti; jako čerstvě klesl, tak i ěerstvěji
vstévé. To zakusil i onen svatý mně. onen vyvoleny krůl a
prorok, Devid totiz; když byl mnohé výteůaé ctnosti osvědčil1
okénl se býti člověkem. Zsmilovalt si ženu cizi a neustil, a!
i “dost svou cisoločstvim ukojil s potom i pro cizolohtvi
vraždy nedopustil. Ale raněn jee. dvěma tak tětkýma mama,
nedopustil tomu, aby i třetí utrpěl, nýbrž ihned k lékaři se
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utíkol olěkův užíval: postu, slz, kvíleni, ustavičných modliteb
áčestáho vyznávání uo : břichu svého. Tim pak si milostiveho
Boha naklonil . prvé důstojnosti opět dosáhl, tak že, oč byl
zcisololil : vraždu zpdchel, Opět svou památkou syna sveho
modloslulbu zastínil. Nebot syn jeho, Šalomoun jménem, tým!
osidlem, kterými otec jet byl; ženám k vůli odstoupil od Bohu
sveho. Vidíš, joke jest to zlo, nekrotiti své žádosti o řád při
roeený převrátiti, oč mužem iso, byti otrokem ženám! A témuž
Šalomounovi, dříve sprevedlivěunu. moudrůmu. kdy! pro hřích
\? nebezpeči byl, aby o veškeré své království přisel, pro zá
sluhy otcovy Bůh lestinu tého! království ponechal.

Kdybys pili svoji byl věnoval světskému řečnictvi & pak
v ní byl oohabl, tehdá! bych ti soudnioe . řečniltě . jich
slavovčnoe i přesvědčivost mluvnickou ne pamět uvedl a byl
bych ti radou, abys se opět k onomu zaměstnáni nevrátil. Ale
kdy! se o nebeské věci snažíme : do pozemských nám nic
není, připomenuti jinou soudnici ..jinou stolici soudní, hroznou
: strašnou. „Náqdcm totižjrsl se dostavib'před touhou stolici
Kn'dovs' ([[. Kor. 5, 10.). Soudce pak, který na ni usedne.
bude tentýž., kterým! nyní povrhujes. Colpek řeknemetehdáž,
roi mi, nebo čím seomluvime, potrváme-li při tomto povrienl?
Což puk řekneme? Zdali pak se vymluvime obstorávánim vo
:deiliho zboží? — Ale on sám již nám to přetrhl1 řh: „Co
M,.lmawagbymywazemduhmduoduww
(Mat. 16, 26.). — Snad to řekneme, ze jsme byli od jiných
svedení ? Ale ani Adamovi nic neprospělo předstirsti ženu :
říci: „Žena,Haoužisiuidangue-nos bylo,tamtaedln'
(I. Moji. 8, 12). Ani! pak laně prospělo, předstinti bude.
Hrozny jest. zajisté, milý Theodore, soud onen, nepotřebuje
niiádných hlobníků, neočekáveje niládnych svědků. Tomu
soudci jsou „všechy„u nahé : odkryli“ (Žid. 4, w); jemu ne
toliko : Gnův ele i z myšlenek budeme musiti počet vydutí,
nebot zkoumá i mysleni . úmysly srdce. - Snad slabosti při—
rozenou se omluvil, že jsi jho jeho née'i nemohl? Ale jak do
steči ts výmluve, že jsi nestačil nésti jho jemne? že jsi ne
mohl násti břímě lehká? Zdali pak jest to cosi těžkého e. ob
tížného, oddschnouti si od preci ? Neboť k tomu všemu nás
vyzývá Kristus řkn: „Poidlcbmleďíckng Ha'ípracq'dee
Wide, ajáoánodpočlhhpapřeíi.Vmůemubejlwné
onačtcseedemne,MWh—“MUM cho
mája! mime jen! obi-bu! wie lehké“ (Met. 11, SB.). Neboť
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roi, co jest přijemnejliho, nezli sprdtenu býti péči a praci a
etrastl a nesnází? zniknouti hrozného vlnobiti tohoto livcta
& dliti v tichém přístavu?

3. 002 pak se ti zde v zivote tomto býti nad jiné věci
blatenčjiim a žádoucnějsim? Řeknes snad oviem vlůde & bo
hatství a um u lidu. Avlak co jest bldnejiihc nad to, srov
nůl-lis tim svobodu křeetauskou? Nebot vládce podléhá jednak
zuřivosti lidu a zběsilým útokům chatry, jinak bezni před
vladci moonejlími a starostem c poddané; kdo včera byl vud—
cem, bývá dnes poddaným. Tento zajisté život nicee nelill od
divadla nýbrl jako tem jeden krale, jeden vojvody, jeden
voiina oeobu představuje, kdy! pel: večer prijde není vicekrál
králem, sni vládce vledcem, ani vojvoda vnjvodon; tak za
někdy jeden kazdý vezme zasloulenou odměnu svou nikoli dle
osobnosti eve, nýbrl dle skutků svých. — Snad slava do sebe
mů nějakou cenu, sláva., ana zvedne jako květ polní? -— Snad
bohatstvl, jehoz majetnici za bidniky vyhliieni jzou? „Béda
bohdá-iu“ (Luk. 6, M.). di pismo, a opět: „Béda tón, jiho ee
mamma, achvadajieemožsbhbohalelvíevého'(Žalm
48. G.). Křesťan nikdy neklesne z vládce na poddaného, ani
: bohatce na chudého. ani ze slavného na neslavného; nýbrl
zůetůvů bohat, byt i schudl, povzneien bývá, hl;! ee poniliti
snaží, a o tu moc, kterou nevládneglidem, ale vládcům, kteří
jsou pod mocným evětovlidným knitetem temnosti, o ta ho
nikdo _připraviti nemůie.

Ridne jest manželství. tak i já. prm im, nebot pismo di:
„Početnéjestmam a ložemm;“ a: „súhikyacizo
luštit-y soudili bude Bůh“ (Žid. 3, 4.). Ty však více práve man
šel-kého užívati nemůzei. Neboť oddána býti s ženichem ne
beským atoho opustiti a ženy se pridrieti, to cizolclstvim jest,
bys to tisíckrát manželstvím nazýval, ba jeet to i tak horší
nad cizoložství, jako Bůh vznešenčjii jest nad člověka. Nikdo
tě neoklamůvej rka: „Zeniti se nezakazuje Bůhl“ To i jůpra
vim; ženiti se neukázal, ale cizoloziti zakázal, a toho ty se
dopustiti chces (čehož tě uohovej Bdhl) hodlajevsňatek man
lehký vetoupiti. 1 co ee divil, ze leniti ee jako oizolobtvi ee
trestá, při němž se tak Bohem pohrdá? Vražda spravedlnost
ziskala a lidskoet více nezli vražda navržena byla, poněvadž
tato stala se dle vůle Boll, ona pak proti úmyslu jeho. Finco
v_i zajisté k spravedlnosti piičteno bylo, že emilnici ienn
i se emllnlkem kapim prohnal; Baula pak onen muž Boll Sa
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mnel oelonočním pláčem s kvilením e ůpěnim nemohl vymoci
akletby neli vynešene od Boha, le cizího krale, kterého usmr—
titi měl, proti vůli Boží zachoval. Kdy! se tedy lidskost, jsouc
prokázána z neposlušnosti k Bohu, tiše odsuzuje nešli vrežde,
ký div, jestliže i manželství těžší kletbě propadů, kdy! se jim
zavrhuje Kristus?

Jak jsem tedy svrchu řekl, kdybys byl svobodným, nikdo
by tě nevinilstoho. jako bys byl sveho vojenskéhořaduunikl;
ale nyni nejsi stím svým pánem, jse zepelín takovému králi.
Nemá-li žena moci ned telem svým, ale mul (I. Kor. 7, 4.);
tím méně, kdo Kristu lijí, jsou půni nad telem svým. Kterým
nyní pohrdel, týž bude někdy soudcem tvým; toho stále na
paměti měj, jako! ionu řeku ohnivou; dí aajisté písmo: „Řeka
ohnivá táhne “před obličq'emjeho' (Dan.7.10.); kdo jednou
od něho bude odevzdán ohni, tomu nelze nadíti se nižůdného
konce trestu toho.

Nesmyslné rozkoše tohoto světa nic se neliší od stínu s
snu, nebot ani se hřich jeltě nedokonů, s již i rozkoš nhssls,
ale muky, které za ně trpčti jest, jsou bez konce; slast oks
mtitů— trest věčný. Coi jest stálého, rci mi, na tomto světě?
Zdali bohatství. které mnohdy sni do večera netrvá? Zdali
olive? Avšak slyl, co jistý spravedlivec pravi : „Životmiim'ne
čer-dolin“nežli poslové“ (Job 9, Sb.); nebot jako tito sotva se
dostavili, již i prchnou, tak i onen sotva počne, již i odletů..
Duis nic neni dražšího; to doznali i ti, kteří v potetilosti
vrchole dosehli. .K duší nic nelze přirovnat? pravi jeden po
hanský básník.

Vím, že jsi velmi oslabl k zápasu proti zlému nepříteli;
vím, že ještě uprostřed “ru rozkoší stojí!. Ale řekneš-li svému
protivníka: „Rozkoěem tvým nechci otročiti, kořeni vieoh ne
prevostí tvých nebudu se klenetil“ — povzneseš-li oči svých
vzhůru, udusí Spasitel ur ten s spálí ty, kteří tě v ten pla
men uvrhli, tobě pak v tuto ohnivou pec sešlo astiňnjící oblek
s občmtvujlci rom s ochlazujicí vánek, tak že oheň ten ne
tkns se ani mysli tve sni svědomí tvého; jenom sám sebe ne
roměcui. Mnohů nejistě města opevněné, je! nepřátele sevns.
sni zbraní ani stroji dobytí nestačili, srsda jednoho nebo dvou
obyvatelů městských bez obtíže nepřútdům vydala. A tak
i nyní u tebe bude. Jestliže te nišednů vnitřní myšlenku ne
mdí, zlý nepřítel tvůj marně namahati se bude-e byt i tisi
cerým uůsilim útoky na tebe činil.
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4. Mnoho m“ : miloeti Bolí těch muěův : eioe meme
nitých. kteří tebe lelí, tebe nepomínsjí, o duli tvou ee oběvují:
svatého totiž muže Božího Veletin, jeho upřímného bretre
Florentie, mudrce dle mudrotví Kristovu Poríirie : jiných
mnoho; hnědý den tě oplakůvejí, neustůle ee u tebe modlíoe,
: divne by ji! byli cile svých proeeb doethli, kdybys ty co
nebo méně : rukou nepřítele byl vytrhnouti chtěl. Zdali puk
to není věcí rpozdilou, kdy! jiní ení teď ne spise tvé nesou
fejí. nýbrl důvěří se, le si tě opět úplně jako evěbc členu
získají, ele ty jednou klesne. pov-tuti nechoeě, nýbrl leleti
zůstivtš : skoro nepřítele sveho povzbuzuje! řke: sobí. nh,
nic neletřií „E45 pak kdo podá. WP“ (Jer. 8. L) dí
božský věěteo; ale ty co mu protivíš : odporqjeě, neboť po
pádu zoufnti není nic jiného, nel říci: „Kdo pedL nepovsuvů. 
Nečín, proeím, nečiň edm eobě tsk velike křivdy; nepůsobnům
tukového bolu. Nepnvim, abys toliko nyni, kdy ení dnouy
rok věku neměl, nezoufnl, ele ani kdybys eebe více let počítal
eoelýevůjiivotbleristuvěnovcl, nvpoelednímetůříte
kověho neštěstí jako nyní utrpěl., uni tehda neměl byl příčiny
nndeebouuoufnti. Itubys měl-i nep-mě! uvěetiIota-nm
kříži, an ospravedlnění došel, edělníky, kteří el ojedenůctě
hodině nanti byvěe, přece mzdu ze cely den odnesli. Avlnk
jako není tůn dobře zoufati ei. kteří nn koncikleeli. jenom
když ne napraví; tak není iieto kojiti ee nadějí . říci: Nyní
jeětětnketnkdlouhopouliiushstitohotolivotqpozděiipek
krůtký čas se příčině. a. celou dobu odměny dojdu. Pamatuji
ne totiž. že. i ty odpověděl těm, kteřítimdívuli1 eby-němcův
sbory nevětěvovel: „Co! pak (ee mi uhne), jestlile vkrůtkoeti
zle svůj livot dokonhn? Jak předstoupím před toho. en řekl:
Nedělejobrátilivillam, aniž oůlddej odcduhdm'“
(Sir. &, a).

Této myělěnky se opět ohope zloděje uni, nebo Kristus
v tom smyulu jmenujenněevykmčení odtud nlcdějem, poněvadž
nim nestane uni! bychom znamennli. Uvei utonutí tohoto
livotc, soukromé i obecně, vlndnřův úzkosti, občenů zivi-t, ne
bezpečí úhlavní, nemine, bídy, otrockě ůlísnosti, které se ani
řůdnymsluhůmnedali, nietěchvieoh predovooeldejil
svůj konec béře; ndeli pak může býti coli bídnějěího nad to
viecko? Be stůvi le, ie mnohým enidopřůno nebývů, eby-de
ovoce svých preci ulili; nebot někteří v prvním věku nemile
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a nebezpečípodatoupivůe, kdyl ee neděli, to od“ ;. _
doeůhnon. odebrali oe odtud . průndnem. Jedlile _ u .,
"cakam krále důvěrněeni popctřiti.. neodeg“ .; u
mnohenesnázeproh podstoupil,mnohe bojepodnikl;MÚ
eměti k nebeekémn bili pohledeti člověk, který po celý Bei
jinému lil. jinemu rytčl'ovel?

Mim-li pek. líbí-li ee, promluviti tdi o dombcich chto
etech, jako jecu: o lena, o dítky, o čelůdku? Nebespečno po
jmouti lenn chudou, nebevpečno pojmonti' bohatou; ' ono jest
ne lkodn et.-tka mulnve. toto ne lkodn vidno-ti jeho. —
Trndno míti 'ditky, _trndno nemíti jich; toto umel—ujeúčel _
chatku, ono trpkě oboctví působí. Routůnč—lieedítko, neetůvů
obůvůní nemelo; zemře-li před časem, lol bývů neukoiitelný ;
ve všech jednotlivých dobách livotedítek přicházejírozmanité 
o ně péče, tmdy. nesnáze. — Co! mám říci o zlomy-lnoeteoh
čeledi? — Tento tedy iivot. milý Theodore, zajisté mnohonů- .
eobnč mtrhuie dnli jednu, eby toliko jiným eloniile, toliko _
jinym lilo, „soběpel: nikdy.

Ale u nie nic toho není, milý příteli, ne to se tebe'en- _
meho u evědke dovolšvům. Neboť krótkou onou dobou, co iai
: vlnobití tohoto živote vynořiti ee volil, neznala, jako radosti
: ůlčchy jei užil. Neboť nikdo nad nehodám; leč kdo :'iic
Koček; ten jeet mdenějlim všelikého nebezpečí; jestliže edm
sobě lkoditi nechce. žádný jiný toho nedokue nikdy; jej nikdo
nemůie jeti, nikdo ei podmeniti, “dnů zil-čte jmění mu nen
bliií, pončvedš ví, že nic jeme nepřineeli ne tento evět, . nic
odtud odneetí nemůieme; nilddnb ho nedojme oni ctilidoet
ení olive, vít njietě, ie nule obcovůní jest v nebeeich; nikdo
ho oni potupou ani renomi nemmcuti; jedno (očko Helan:
balad jed ara-ili Boha. Vie jine. jeko: stretu jmění, pozbytí
vlasti. neboipečí smrti, —-nikdy ne nečte-tí nepoklůdů; čeho
však jiní vůbec ee hrozi, vykročení totiž : tohoto'livote ne
věčnost, to jeet jcmu ned život eledlí. 'Jeko kdyby člověk .
e vyeokčho hlediště díveje ee nelirě moře, viděl by mnohonů
»an . meličné jeho nemine, tn jek plevci někteří ve vlnůch ,
jeho ee topí. jiní opit nn ukrytých pod vodou ůeknlichíledč
Wl, jiní ondedu. ee zonou; tu opětjiní bouřlivým
větrem jeho epoutůni ee emítqji; jak tu mnozi i ponoření bý
vají, jiní pak bez lodí nmlemkeme ei pomdhqjí;jekimncei
pouenejodnom prknenehoktue břevnolodnihomchrůnitilv.:. M ' u
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ee enaňi, jiní pak již jen co mrtvoly na hladině vodni plovou:
tak i kdo Kristu se věnoval, odloučiv se od bouřlivého vlno
bití tohoto života. jako na vznešenóm hledi—tipokojně usedl.
Neboť coš mů! býti bezpečnějšího e vzuešenějšiho. leč věno
vati se u jedine péči, ..juk by u mě! líbili Blue:“ (1. These.
*, l.) Patřila, () Theodore, ponoření lodi těch, kteří na této
vodopustě plovou; pročež prosim, ntec toho moie, utec toho
vlnobití, vyetup ne výšinu, odkud nelze tě evrhucuti. Nastane
vnkřlleni, nestane soud, hrozná soudnice nás očekává, jakmile
ee'odtud odebeřeme. „um nám jal do.-ma: ee pm mudmu'
dolití Kristovou“ (Řím. 2, 4.) Ne nadarmo hrozi senám peklem,
ne nadarmo uchystáno jeet nám blaho tak veliké. Stin, ba
etinu ničemnějši jsou veškeré věci tohoto života, jsouce plny
strachů, plny nesnází, plny uejpodlejši poroby. Hleď, at ne
přijde! o život i onen i tento, moha jinak, cbceioli jenom.
obáho doeici. Neboť sv. Pavel uči, že kdo v Kristu šijí, i ve
rdejšiho dobra účastni býti mohou.Hm: .Já pak od: idřim ;“ a opět:
„Tb pravi-n & vai-mu prmpe'o'au“ (I. Kor. 7,28. 3.1) Vidič-li pak,
le i zde člověk pečující o to, cojeet Kristovo, předčíned toho,
který jest v sňatku manu-lakem? Kdo jednou tam ee dostane,
tomu nemožno jest učiniti pokání; žádný zápasník nemůže bo
joveti, když byl návodiltě Opustil a divadlceerozeálo..To vldy
ne peměti mej á zlom břitký meč nepl-itelův, kterými tak
mnohe jit probodl. Ten meč pak jest zoufunlivost, v kterouž
kdo Hannon, o vlecku naději ee připraví. Ta jest ta silná
zbraň nepiitelova; koho se může, nic jinak v evá moci ho
nedrží. leč epontav jej timto poutem, které však, jenom když
chceme, e milceti Boží brzy zrušili moci budeme.

Vim, le jsem již meze obyčejného listu překročil; avlak
odpad! Neučinil jsem tek rád, nýbrž donucen jea láskou a
litat-i, kterými jsem se přemohl, že jsem i tento list napsal,
ač mi to zrazovali mnozi ikonce: „Uetaň marně se namáhati
a jako na ekáln rozeevatiJ' Já pak nikoho nic jsem nedbal,
ike kecbe' „Mám naději, že se moje psani e nějakým prospě
chem potkqjif Kdyby pak ee stalo to, cehoeechávám, získám
ale-pob to, že si nemohu vytýketi., že bych byl mlčel. Inebudu
hodim není plavci na moři., jišto vidouce epoluplavce, jichž
loď bouři a vlnami rozbita byla a kteří ne.-prkně ee zmitejl,
nami hned plachty spouštějí, kotve vyhazují. v čluny vstupuji,
eby zachovati mohli lidi, jinak neznáme, nýbrž toliko neštěstím 

\
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neuznané.Kdyby však oni sami nebyli Wchtěli uchování býti,
nikdo by zaji-té novinil ty, kul-l co o jich uchování pokouloli.

To co strany své činíme, důvěřuiico co v milost Bail. to
i ty seč bude! se obrany své so přičiniň, abychom tl spatřili
opět. v stůdci Kristovu v kvetoucím zdraví, v zdravi úplném,
a že tě, duše rozmila, tím lpílc obder pomoci modlitob
svatých. Mil-li nějaký ohled ke mně a neopustil-lis mno úplně
a paměti své, rač mi odpověděli: tím mno potěšil velmi.
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