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„Spish Lwačka GraUaďskšho čtčteš fe Uctřwě a pobošltš, po:
Učwadš obfahujť Uejspasttelltčjssť oswťceUť, jakšhož jeU dUssi š Uebeš

pojmoUti lže.“
an. Brantissrš Zalr::xsšý.

„Kolřkoš spish twoje š prospčchem četťo, tolikož thň jsi KristU
zpťodil a tim 1si prokúzal lidstwU UtUohem wštssi dobrodinť, Uež

kdhbhš 7slepým zrakU a mrtwúm šiwota Ua BohU b!sl whžádal.“
Papež Nehoix )(lsl. w listU, pfaUéUt ctřh. otci LwaťkU GraUadfkémU.
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Žrňtlnj Uňstidl

žiwota ctibodnébo otce Luďwika Granadskčbo.

:?waťk Granadfký Uarodil se r. 15()4 w ffpaniel:
skšm lněstě Granadě, od Uěhož i pťxijmi fwč! obdržel,
z rodičůw chUdých sice, ate welmř Uábožnhch. Již z mládi
okázal se býti pacholikem jafného rozUlUU, horliwbm
k Učenť, útlé a wroUci zbožnosti. To pohnnlo rodiči
jebo, že scxsnažili dáti ho Ua sstUdie, abh fe pak dU:
chownimU stawU obětowal. W tomto jejich účelU Ualezli
fskastUé podporh U bohatého fslechtice MoUdechara,
jenž i sám byl mladébo Lxldwika feznal a krásné jeho
fchopnosti zltamenal. Tčšto podporh bylo Ludwikowi
tim wice potťebi, pončwadž náble, maje fotwa wčkU
swého 14 let, otce swčho sUtrti pozbhw sobě fám a do:
brodincům bhl zůskawelle Jejich pomocř, zwlássť pak
podporoU pana MoUdechara započatá w rodiUém
fwém Utčstě fstUdia fskastUě dokonal Ua wyfokých sskolách

w Walladolidn. Nawrátiw se pak do fwčho rodřsstč,
feznámil se š welebnými otci řcidU kazatelského či sw.
Dominika, jimž bhl nedáon král Ferdinand tamnť
klásster U sw. kťiže založil. WssickUi Užáslř se nad
ostrowtipnoftř, Učersti, zbožnosti a wýmlUonsii mladébo
Ludwtka, tak že ýo i křeskanským Ciceronem nazwati a
pak Utřlerádi do fwého ťádU přřjasi.

Jfa řeholUikem wěnowal fe Lwaik docela a
wroUcUč slUžbč Boži a spcife fwých blřžnich. Jak horliwč
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Bohu sloužil, widno jest z toho, co spisowatel žiwota
jeho o nčm pťsse, že t. po celťych 68 lét w ťádu strá:
wených, an jednoho zcikona swaté ťeholr Urpťeftollpil,
ale Ueustúle w pokorltém sebe zapiránť i bratixim skkwčlh
pťťklad fwatého žiwota we swém chowáni dáwal, i k spa:
seni jim)ch fwčtstých lidi wssemošně pťispiwal. Wypra:
wuje žiwotopisec jeho, že jeduou dwa prostopássni mla:
dici, žerUce se po;dč U wečer na misto, kdežbh haUebUé
wássui fwč dosti učiuili, prúwč sfli okolo kláfstcxra domi:
UikáUskčhoa zastawřwfsc se pod oknem cely Lwaikowh,
sihffeli, jak tento lUUž Boži Uemilosrdně swč! tčlo bičuje
a za odpnsstěUi hťichů lidských Boha úpčnliwč prosi.
Jati wroucim jek)o ftcnúslim a plamelloU modlitboU
zwolali: „! ťh bidUici! Tento duchowni otec, který sUad

po celý žiwot swůj žádného tčžkého hťichu fe Uedopnstil,
koUú zde tak tuhš pokáni, co mh neUstáwáme hťich na
hieich mUožiti a tak k wěčnému zabynuti fe bráti. Bůh

zajisté k Uassčxmuzahmlbrni a Uapraweni to zřidil, že
swědkh jsme se stali tohoto kajiciho skutkne“ J anráe
tili fe z haUebnč cesth swé domů, a obrawfse si otce
Ludwika za duchowniho swěbo špráwce pod moudrým
a lafkawťym wedrUim jeho, Uaprawili žiwot swůj a

zbožllými mUži se ftali.
W tiché soukromuosti klássterni wěUowal Lwaik

wsseckch swůj čaš UčeUi se wčdánl bohoslowm)m, tak že

je pak bršo sáUt k rozkazu swých wrchUich jixti)m š prou

spěchem pťednásscl. Mimo to bhl dle předpisU ťádU
swého, jenž kazcxtclskťuuslujč, horliwťdm kazňtrlrm flowa
Božčho. Kášmlt jeho bhla anfstěwowána pťrhojxtč od
lidi wffrlikého stawU a u Unlohých způfolchla znamenité
obrácem žiwota. Jakkoliw pať i Učexuostii swatosti ži:
wota daleko ssiroko slim:l, Uic Ulěnčxw hlkaoké se dršrl
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pokoixe, nic Uepřičitaje horliwémn fnažčxni swčnm, Uýlrž
wfsecko mocnčmn působeni milosti Božť, kteréž wsscxcko
swš konáni U wrochi Utodlitbč poroučrti Uepřestáwal.

Nedaleko xnčsta Korduby byl Za přťčiUoUkrajiny
Ue docrla zdrawš osamotnčlý, skoro opUsstčný klcisster.
Tcn mčl opčt zťťzen a dnchownimi osazen býti. Qlčkoliw
fe o to Umozi byli pokUsili, nepowedlo fe šádUémU. J
zwoleU lxhl k tomU koUečněwelrbný otec Lwaik. Wč:
dčlt oU dobře a znal obttže š takowým dilcm spojené;
wssak ale podftoUpřti těžke a úfilne práce k sláwč Boži
bylo nxU radosti J žrhnal Bůh sncchámjeho a opUsstčUy
staUekPánč se opčt zalidnila oslawil, a pod horliwdm
ixizenčma wedeUim wclelmeho otce Lwaika wšomtm
klássterem pro jiné se stať.

Zde w pUsté, ale jeho zbožněmU srdci sladké sa:
motč wydal Bwaik owoce horliwé a planoUcť swě
lásky k BohU a bližUimU, sepsaw son krcisnoU knihU
„o modlitbč a wnitťnim rozjimáni,“ z kterčž
whswitá, jakož wůbec ze wssech spisů jeho, že Bůh er:
byčerýUt oswtcenim wroUci jeho zbožUostodmšuil. Kniha
ta ncileži k nejdokonalejfsim jebo spisům, jimž se wůbec
Utálokteťi o dUchoinUx žiwotě jednajici whrownaji. Ber:
Uard Fresceda, tehdejssi biskUpměsta Konchh, takto
ji wychwalllje:„Neni lnožná, aďh které srdce
bylo tak zatwrzelé, jenž bh fe ncibožným ob:
fahem knihy této UepohUUlo,neobrátilo, ne:
polepffilo a k koxláni dobrých skUtťů Uepo:
wszxdilo.xx

thž bhl pozdčjj horliwý teUto slUžebnik Boži,
dostawiw se dle powinnosti kprowillcialnťm:x fUěmU,rozkaz
obdržel, abh k otewťeni jesťo slaonU řeč měl, Učinil
to ď tak wážnoU a plamenou wýmluwnosti, že wssickni
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Užásli, kdo ho slhsseli, wojwoda pať z MediUh Si:
doUie, w jehož kraji Bbor fnčlnowal, opiB tě ťeči si
whžcidal, a welebného otce prowiUcřala prosil, aby xUU
ctihodného Lwačka co duchowniho zpráwre k wojwodu
sišmU jeho dworU propUstil. Jsa Uepťitelem wsseho ze:
wUčjfsiho leskn a lichč oslawy, kteréž se obáwal, že fe
U dwox:a whhnonti moci Uebude, Uerad fon sonkromnost
opUstil; ale doufaje, že bUde moci k wčtssi cti a chwále
Boži poUtoci zbožxlého wojwodh působiti, swolil konečxnč.
Qdebraw fe tedh do sideluiho wojwodstého Ulčsla Ba:
dajozU, brzo tam š pixispčnimsstčdrého wojwodh kláfster
ťádU swého založil; jsa pak jexho pťeworrm, UxocUě i
k zbožUšmU wšdčláni swých podťizenbch bratři, i č Ua:
prawexli jiných wčřicich působil. Wronci borliwosti a
plmUerU k BohU a bližnimU láfkoU Ucustál rozsi;wati
simč slowa Božiho w rrléln wůkoli, a bl)l tak sskasten,
že se hojllěho owoce praň swr)chdočkal; pťeUmoši š obý:
watelůw i Uxěstských i weUkowských odťekli se hťichů a

Ueprawofti a obrátili se k Bohn a k ctnosti a polcxpssili,
poswčtili žiwot swůj. Abh toto owoce praci swých i Ua
dcilssi wčky Upewnil, fepfal kUihU tuto, kteronš UhUi
w českěm ronfse zbožllťpm krajanům swým podáwáme:
„Wůdce hťťssnťkůw;“ tuť oU sám za Uejzllamelxi:
tčjssi ze wfsech swých fpisů whdáwá, a jistý spisowatel
dUchownio Ui dofwčdčnje, „že xUUohem wice zbloU:
dilých Ua praon cestU ctnofti a bohabojnosti
Uwedla, Uežli w sobč pismen obfahnje.“

A skUtečUěkUiha ta či prawčji ťečeno milost Boži
knihoU toU nefčislUě Umoho lidi ť lepssimU žiwotU obrá:
tila, jako žádUoU jiUoU. W jafném rozwrženi tlade cti:
bodUý spisowatel Uejprwé mocně důwody, jiinž každý
člowěk se zawazUje, aby se BohU zcela wzdal a wčrUč
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JemU a stále slonžila Pak Uxocně whwrache wfselikč
Uámitkh, kterhchž hťissnici k osprawedlnělll„ či k whlnlu:
weUi fwého nrzťizcxného žiwota Uwádčji. Ll kdhž byl takto x

w srdci čtenáixe to pewné přefwčdčelli Utwrdil, že erdo:
lateonU má powiUUost, ctnosti se celý wčnowati, poUč:
wadž toho wlastni jrho prospčch žádá, kdhž se totiž hťiss:
nikům Uikdh ani zde ani onde xližádného an miru, cmi
útč!chy, ani blccha Urdostáwá; wede jej Ua ccxstU, po
kteršž ťdhtohoto errenitelllého dobra dossol a si je ziskal
a tak jej od prwniho šákladn, odwrácelli se od zlého,
k Uejwpšssimn wrcholx: kixeskanskédokonalosti, k fjednoceUi

B Boheln, k žiwotn oprade ZbožnémUpostnpnč powznáfsi.
Powčst o ctnostrch a swatčx horliwofti ctih. otce

:)waika rozhlásila se šatim wždh dál a dále a pohUUla
kardilmlemJindťichem, Jnfantem (králewičem) por:
tugalským, spncxm krále Emanchla, že ctihodného sthU
Božiho powolal do Eworh w PortUgale, swé arcibi:
skupskě stoliccx. Qdebralk se taxU erdwťk po rozkazU
swých wrchnich a byl témčť wltč;oslawnč UwitáU. J
šde půfobil swhm keizauim Ulocxlč, ba skoro zázračnč na

wssecky, kdož ,lpo slhchalj, 1ak že kdh: a kdekoliw kázal,

odewffad se wfsecko k učUUlhrnUlo. To wšbudilo w srdci
jmerwaUčho swrchU kardinala žcidost, abh tak Uchěho
hlafatele slowa Božiho swč!mUbisknpstwi Ua wždh ziskal.
J způfobil to, že welebxch otec Ludwik ze fspanielstč
prowincie do portxlgalfkš pťesazem a tU jedUoť)lafnč za
prowidlciala zwolčn jest. Tento swňj úťad wedl B weli:
koU jak moudrosti a opatrstti tak i mirnosti a láskoU;
pracowalt horliwčji a úsilUšji Uežli prwč, anž pak bhl
od skromllšho a pťisnčho žiwota w čemž npnstil, čehož
bUdiž mixno jiné teU toliko důwod za pťiklad Uweden,

še abh při častých a dalekých cestcich fwých ani otamžikU
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času bez Užitku Ucstráwil, tafowč! scdlo si Udčlati dal,
aby i loňmo jeda čisti xnohl.

Kateťina, králowna portugalská, knčžna wrlmi sooha1
bochi, podáwala Um biskUpstwt Wifewské; ale on ho
Uižádným zpčxfobem Uepťijal, Uxaje úmysl jlti w tom za
kráfUýlUi pťiklady fwatých mUžů fwého ťádu, fw. Do:
xniUika, Tomaffe quuinskčho, Raymunda a jiných, ktxcťi
tčž wsselikých hoduosti statnč se odťekli. Llle brzo Ua:
stala statnofti a pokoťc jrbo ;kousska Uowá. SwrchU
ťečená králowna Kateťina, sotwa že byla Uslysfctcx, že
arcibiskUpstwi Bragaisté Uprá;dnčno jrst, powolala cti:
hodnč!ho otce :?wačka kfobč a snažic se přemluwiti
ho, aby tU bodUost pixijal, prawila nlezi jiným: „We:
lebUý otčr! ncdáwno jste nli odepřel pťižmouti biskupskwi
Wifeu, a jci aui nepochopuji, jak jsem fe B tim fpokojilai
ale UpUi žádné! wýmlmoy a nižcidučho odporu ncpťijimám,
wy si musite wziti arcibisknpstwč Bragaiské. Wždyť wáš
Ucni tajno, jak stcidce ono zancxdbáno jest, jak wcluli fe
tam wffcxliťéneprawosti zmohly. Tomu Urlze jinak po:
moci, Uež když wy fám wedcxni lidu toho Ua je wržmrte.
Nebok wčřtrž mi, že waffi Uťerfti, wafseho ctUost:
nčho žiwota jcxft tam potřebi, aby se th Uaxprawofti
wykoťenilh a ctllosti z Uowa opčt wfstipilh.“ Ale cti:
hodný Lwaik w fwě pokoře a skromUofti Uáwrh ten
opčt odbodlanč žamitl, jakkoliw snažuč králowna ho za
to žádala a na fwém stála, abh důstojnoft tU pťijal. J
UeUpuftila jixlak Urž pod tou wýminkoU, aby ji fám Uč:
jakěho tč důstojnosti hodnébo muže anrhl, jexUUžby
důlržitč to misto fwěťiti mohla. TU on poradiw fe o to
U wroUcč Uxodtitbč ď Bohrm, anrht ji ctibodltého otce
Bartolomčje od sw. xnučenikňw, mnžei Umčnim
ictnosti zUamenitčho, jenž wsscobchč úcty požiwal. „NUže
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tcdh,“ řekla na to králowna, „jeftliže wáln Bůb
wnUkUuti dal, bUdižBartolomčj arcibisknpem; Bůh račiž
wffemU jebo počináni požrhnati!“ .

chdlolcho Ua to (1561), odťekla fe králowna wládh
a wzdala pčči o wedcxni nezletilěho shna fwého swé!nm
fwakowi, ťečenénm již fwrchU kardinalowi JiUdťichowi.

Tenť se i hUed do šeisabollu odcbral, abh wládU celěho
králowstwi wčdl. Zc pak mU welebný otec Bwat
tčmčť praon rukou a wssim byl, pojal ho š sebou, abh
w mnok)ěm radh jeho Užiwal. Tim si Lwaik láskU
a wážnost ziskal též U UáftUpce wlády, jakož se z ni

dáwno již tčssil U téhož strýce. Jak wrlmi w hlawnim
UlčstčLwaik čimchm bhl, dofwčdčujč fpisy, které téhož
časU wydal: Kázanč Ua celý rok w 4 dilech, fpolU
š fbirkoU průpowčdi o ondlitbč a rozjimawém žiwotč;
kášani postUi we 2 dilech; úwaha o pokáni; sbťrka mraw:
Uich průpowč!di ze fpisů mudrců pohanských: SeUekh,
Plutarcha, Aristotela a j.; fpiš o dUchownilU ťečUictwi,
o Učmž fe doswčdčujr, že by zaslUhowal zlatými pismenh
whpfán býtil Tehdáž řwhdal wcxleztmmenitoUfon „pa:
mčtni knihU kťefkaufčého žiwota.“ Potom pťe:
ložil téš Umohč spish sw. Jana Klimaka, ctihod:lého To:
masfe KempeUského a j. Mimo to srpsal dtlo kateche:
tickš, z nčhož weliká jeho Učenoft wyfwitá. Dle fwrchu
jmerwaUě sbirky mrawnich průpowčdi fepsal a whdal
sbtrku průpowčdi z sw. pisma, fwatých otců, mudrců
fwětsiých, ťečmků i básniků. Tato fbirka dle pťedmčtů
spoťcidaUá půfobi dokanlý poklad a zásobu pro zprciwce
duchowni a kazatele, a fwčdči jak o jafném rozumu, tak
téš o whtrwalé pilnosti fpisowatelowč, aU co UeUanUá
wčcla odewssad záfobu sladkého xnedu w úl kUihh swě
snesl, aby jim bližUi fwě občerstwil. Sepsal též žiwoth
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Umohhch swých dobťe zncimhch wrftewnťkůw, jako zbož:
ného arcibiskupa Bartolomčje od swe mučenikůw, kardi:
Uala Jindťicha, potomUiho krále portUgalstého, ctihodněho
otce Awilh a j.

Jak důležitč! spish th bhlh, dokazuji nejen častá
jich whdáni, ale i pťexkladh do rozličm)ch ixeči. Do nassi
čefkč ťeči pak jest teUto Uáš pťeklad „wňdce hťisfni:
kůw,“ pokUd wime, prwni pokuš. Tcxhdojssi sw. otec
Řehoť )(Ul. Uazýwal welebnéhootce Lwaika kni:
žetem spifowatelůw fwčho wčku, a na pobidnUti sw.
kardanla Karla Boromejfkého pochwaluýmpsanim
ho poctil, kterčž tUto pro jebo důležitoft celé klademe.

„Swč!mu rozmilěmn syUULudwikowi Granad:
fkčmu, ťcidUkazatelskěho,papež Řehoř )šlll.

Rozmilý shUU! Pozdrawelli tobč wzkazUjeme š po:
žehnáslim aposstolfkým.

Twá každodenni a neustátú snaha, abhš lidi i od
Ueprawosti odwrátil i k dokollalosti nwedl, bhla Uám
wždh milá, tčm pak, kteťi jak fwčho wlastniho, tak tčž
fwých bližnich fpaeri wroUcUč dbaji, i horliwoftč pro
čest a slawU Boži planoU, wždh potěssitelna a spasitelná
Mnoho jsi kazal a mnoho kUih wydať plnych spasitele
Ueho Učeni a wroUci Uabožnosli, a takto neustawaš pU
sobiti co den a pťičiUiti se, abyš KristU zxskal tolik
dUssi, co můžeš, i přitomných i wzdálených. Upřimnč
se těfsime z owoce tak Utěfseného na tobč i Ua jiných.
Neboť kolikož lidi z kázani twých prospěch mělo, Uic
wssak nepochyijeme, že jich bylo a jest posUd množftwť
znamenitčx, tolikož synůw jsi Kristn dUchownč zplodil a
jim dobrodini prokázal Umohem wčtssi, Uežli, kdhbhš bhl
slepým zraku, mrtwým žiwota na Bohu byl whžádal.
Nebol Umohem wťce profpčjc oUo wččné swčtlo a žiwot
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blaženn znati a po Učm w bohabojnosti a swatosti toU:
žiti nežli pozenlskym zbožim oplýwati a w rozkossech
fwětskych fe kochati Sam sobč pak jsi Utnoholmfotmex
korUny zifkal, aU jsi fe cclh še wssč láskoU a wroucnosti
takowémn ze wssech Uejfpanilejssimu fuašenč wčnowal.
Kráčej tedy dálr, jak jsi započal a posud fe zachowal,
a wzdej fe celým srdcem fwatémn tomuto sxlaženi a do:
konej dila šapočata (dosslo Uaš totiž, že Unwhá jsi za:
počal) a whdej je Ua swčtlo k Uzdrawcnť ncxlllocuych,
k posilUč!Učslabhch, kpotč!ffcxni zdrawhch a silnhch, k oslawč

cirkwe jak bojijici, tak wjtčznč.“
K tčmto slowům fw. otce a námčsika Kristowa

Ua zemi pťidáme tUto jen juesstš fwčdectwi sw. Fran:
tisfka Salešskšho Ten wůbecdUchoinlUradi abh
pilllč četli fpčfy ctihoduehoešwalka Graltadfkeho,
a jo fkoro jako druhy fwůj brewiar chowali „Tak,“
doklada, „čiUiltež sw Karel Boronlejfky Qlčkoliw
pťekrásnč slowo Boži hláfati Umčl, pťec se pixi tom Uej:
wice učeni Ludwika Gralladskčho držel. Wfsak
teu UebUdiž jedilch z jebo fpisů wám prospčch; thrž
hleďtež, abyste jimi frdce fwá k prawš zbožnofti a k kou
Uáni wsscxlikhchskUtků lásky roznřtili. Dle mého inUč!Ui

Ulá se počiti š „wůdcem hťifsnčkUw, pak pťistou:
piti k „anxčtUi knize kťeskanskeho žiwota“ a
pak dale k jinm tehož drUhU spifům Abh pak čteni
jich bhlo profpčfsno, Uesmi se diti kwapnč, u téměř
hltawč nť,dbrž wážnč B pťťsllhm pťemýsslenčm toho, co

se čte, Uež pťejdeš od jednoho člčmku k druhému, hleď
pťedefslyw pamčt šsrdce wsstipiti, a při dálssim čteni
lšxčjmhsl wždh w rozjčmá:li a ondlitbč obrácenou kBohU.
Cti ;ie Uctiwč a zbožnč, jakožto kllihy plné spasitelných
UadáUč, kteráž fe dussi twě š nebeš Udčluji, abh wssech
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nezixťzených žádosti zprofstěna a pewným pťedfewzcxtim
k swémU ctli wedena a docela obnowena bhla.“ oe
Jinhch pochwalných wýroků jakkoliw od Uejznamenitčjssich
mUžů pocházejicich ponecháme, uwádčjice jen to, že wssicklti
jedltohlasnč ctihodltčho toho otce Ludwika i Učcxnost
č ctnost co Uejwýfse whchwaluji a welebč.

Nčkoliw pak fe ctřhoduému tomU otci wsseliká chwála
lidská w srdci protiwila, a oU Uerad se U wčci swčtskš
mtchal, Uemohl se pťec nijak wyhUoUti úctě a chwále,
kterouž mU nejwznessrllčjssi kUižata a králowč! wzdáwali;
nemohl se whhllouti důwčťe, kteroUž w Uěj stládali,
w nejdůležčtčjssxch a nejútlejssich záležitostech jeho rady si

žádajice ď tim pťeswědčenim, že mnži tak ctnostnč! a
fwatč žijicňnu zajisté Božskčho wUUanti se dostáwá.
Kromč szossených ofob, z části již jmellowaných, JaUa
UU., krále portUgalskčho,Sebastiana, Jindťicha kardixlala
i arcibiskupa, který tšž potom na králowský pťestol por:
tugalstip dosedl, a králownh Kateťinh, projewil welebUémU
UassemUotci :eudwikowi swou zwlásstni úctU též Filip
ll., král fspanielský, wznefa k nčmU rozsudek U welčkč:

důležřtosti, w nižto fe jednalo o zifkáUi celého králowstwť,
a odporoUčeje ho obzwlásstnš králewiči Albertowi, arci:
biskupu a kardinalU.

Tehdejssi papežský whslanec U králowskčho dwora
portugalskěho Nlezxaudrilluš, blizkýpťibuzlchsw. otce Pia 7.
těž wroUci úctU k Učmu Ulčl. JednoU fe domniwal, že
ho radostnč pťekwapi zpráon, že ho sw0 otec SištUš 7.
za jeho zásllchy o čest Boži a o blaho wčťicich Ua dů:
ftojnost kardinala powýssiti hodlá. Nle muž Boži bdl
toU zpráon jako bleskem zaražena Jhned utekl se U
wrouci modlitbš k Bohu, snažltč prose, aby mysl pape:
žowU Ua osobU UčjakoU hodUčjssi obrátiti ráčil; potom
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pak rhchle pfal do Řčma a úpčnliwč prosil swatého otce,
abh ho wčkem již sesslého 80letého starce, an sotwa
B to jcxft, akxy prá“h swé celh pixcxkročil, B tak wznessenoU .

důstojnofti Usfetťilf J stalo sč tak. Ničim tedh nedala

se hlubokú jeho pokora porufsřti, jakkoliw častog mnobo:
Uásobnč lcxskcxm swčtské chwály byl lákán. CUU wice

wážen býwal, tťm wice sám se ponižowal. Když ho
Umozi w;nesseni mUšowě nawsstěwowali, jeu aby ho se:
znali, ťttáwal, že se posoažowatt mUsi za znamenitou
oblUdU, kdhž fi tak mUo,;i žádaji, aby ho spcxtčrilis

Wfsecken čaB, ktčrý mU zbbwal od powilmosti ftawU
jeho, wčnowal bUď w fwč celi anebo w kuihowuč mod:
litťxcim, zbožněmU rošjimáni, a sstUdiim. Pťťfuč si ode:
pťel wsfeliké wyraženi, spokojil se š straon nčjsprostssi
a Uechtčl an dopnstčti, abh se mU časU zimniho zatopilo.
Když jednoU za tťekatš zimp jeden z jeho zncimých ho
ansstiwil a mUže tak letitého a zbožného spatťil, aU
zimoU se tťese, oděU jsa ssatem wetchým a otrhaxxťpm,
jal se k němu š pohUUtim lUlUwiti: „Welebný otče, wi:
dite, že jste již wčkem fesslý, flabofti a nednhcxm fkličenh,
a zima jest tak krutá, nechte si aspoň zatopiti; oděw
wáš jest již obnossený, dowolte Uti tedp, abhch wám
Uějaký Uowý zjednal a poslal.“ Whslyssew ho odpo:
wěděl laskawč otec Lwaik: „Toho wsfeho neni nic
zapotřebi. Když mne dobrotiwý Bůh posnd i w febe
krUtčjfsi žimč zachowal, zachowá mne, tak donám, i dále,
zwlúfsk, ano ssat můj jesstě dost doerh jest, abh mne
proti zmrzmxti chránil.“ N když tento neUstáwal prositi
ho, Uijak nefwolil, ale stromnč a prostofrdččnč řčkl:
„Ustaňte, otče Utilý; doft již o tom; lnnč fe wede mUohem
lčpe, nežli zafllchuji. JfoUt zajistě mnozt lidé mnohem
chUdfsi Uežli já, jsoUce Uad to lUUohem lepfsi, ctnoft:
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nčjfsi a zbožnějssi, tťefonce fe zimon a chťadltonce hladem.
Těm posslete co mUč UehorUémll poslati chcete a Uechte

mUe tak žiti, jako jfem od swělyo lecidi bhl Uwykt.“
Tak hlUbokci bhla jeho pokora, tak Upťimná jeho

láska k chUdokxč, že wždh w wetchém, obnossenšm ssatU

chodil, a že wsfecko, ro fe mU i w nemoci k pixilčxpfseni

podalo, fobě Uijl a chUdth fdělil; pro Uč we dne
w Uocř pracowal, za ně U wzneserých a bokyatých mužů
prosil. DUsse jeho Uenstále obcowala š Bohem; žiwot
jeho bhl jedxlo Ustawičnš snašeni po swatoftir S ob:
zwlásstni zbožnosti připrawowal fe ke 1Ussi fwatš, a po
Ui dlouhý čaš w dlkůčirtčni za Uesmirltodl w Uejfwětějssi
oběti jemU prokázaan milost trwáwal. Dle přřkladU
fw. BerUarda odložil n prcchU fwathnč wessteroU pč!či

a snažil se w tč!to dobč jen š BobeUl swým se obirati.
Když se jedUoU ke mfsi swd Uďiral, přissel k Uěmu jistý

známb člowěk, žádaje za UějakoUradu. J ťekl an cti:
hodUý otec :exldwik, abh odessel a pťissel pozdčjř. TU
oUeU ťekl, že tU počká, aš on mssi fw. odflouži. Načcxž

Ludwčk opšt pťtsnč řekl: „Jdčte, at Uejsem pokoner
pospčchati, jakobhste mne ;a oděw držel a potabowal!“

Wůbec bhla luhsl jrxho wždh obrácella k Bohn,
pťed jebožřo obličejem až k posledni hodiUce fwče kráčel.
Prožiw w UeUanUé čiUUostia wronci zbožnosti ke čti
a chwále Boži ak prospčchu bližlliho Ua wzor wffcxm
lidem zwlcissk pak dnchownim let 84 Ufnul w PáUU po
dloUhč a boteftllé Uemoci pofledUi deU rokU 1588, abh,

jak di žiwotopifec jeho, „Uowým roketn i nowý blaženh
žiwot započal w sláwě wěčné.“
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welrbnčbootcr Lndowňka Granadfkěho k tčto od

Uťbo scpsanč knizc.

„Rcctc sprawedliwčmll, že dobře.
bUde jemU!“) Tak žUi poselstwi, jcž drUhdy
Bčch fčUUšwěftowati rúččl wsiem sprawedliwým
ústh proroka Jsaiasse, krcitké sice w slowich,
ale bojslš cx bohatč milosti a odměUoU. Lidš
obhčejnč býwaji mUohomlani rU fwých slibcch
a sstědři řeči, ale skUtkem a plUěUim zaflibeUi

fwých welmi skoupi a tUzi; U Boha wssak jeft
opak toho; QU jest w plnčni slibů swých weleo
sstčdrým a dobrotimým, byk je bhl i febe krato
ssimi slowh wyjúdťil. Tak jest totšž U slibU,
ktorý w čxelo tšto kUiqu stawime. Ncbok, což lše

kratčeji whjúdřiti, Uežli „čxekUěte sprawedlču
w ěmU, že dobiee bUde jemUe?“ Nle jak hojný,
jak bohatý, jak téměř newhstihlý jcst obsah slou
wička „dobiee!“ Tak tUssim prostě cxbeše wsscho

e) er 3, 10.
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wýťladll řckl prořo, aby ltdem poukcišal, žc Uer
možno jcst obsah jcho weskrze pojmonti a wt)g

fwětliti, poxlčwadž fe jim obfahnje wpsskeré bou
hatstwi inlosti a darů Božich, jimiž se Bůh fúm
odměňnje fprawedliwým, jakož na jiUěm mistč
di: „Ják jsem odplata twčx welmi weu
likú.“e)

Tak tčž i Mojžissowi odpoměděl Ua
otúzkxl, jcxké jest mU jméUo, ťka: „Já jfem,
kterýž jsem,““) aby okúžal, že jsoUcnostJcho
žúdm)mi slowy wyjúdťiti a wypsati Uolze, ale že
jsouc wsseobccmň a erbsčchlei wsseliťš jiUš jsoUo
cnosti w sobč obsahuje, a chwýsse dokanlú,
UižúdUč Uedokonsllosti UepťipoUssti. Proto tedy
tčž ústy prorokowými sliije sprawcdliwčmU
krútce, že „dobře bUde jemu,“ beze wsseho
žwlússtUiho wýčladU, šnamcnajc tim, že slowo
„dobiee“ obsahuje těměř wcfskerenstwo wsscho
ťmbra, co ho jeU srdce lidskč pojmoUti a sobě

žaiřmtj můžc, a toho wsseho že sc dostanc odu
UxčnoUsprawcdliwěmU Za ctUost jeho.

W tom žúlcži blmrmi lútka, kteroUž š poo
moci Dllcha s!rmtého w této knize špracowati
hodlúm, pťipoje pcxk ktomu jesstě Uúmčssti a
prawjdlcx zmlússtni, jichž šachowúwati potřebi

buuua,

n) ld Moji. 15, 1. “) Mojž. 3, 14. ll.
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tčm, kteťi ctnosti pilni jsoU. Tak tedy wesskerú
tato naUka bUde obsažena o don knihúch,
čili oddělenich; w prwni kUize prowedU,.
jak mocnč a pťisUě zawúzčmi jfme kplněe
ni ctUosti a spolUokúži,jak hojněho owocc
a prospčchU se Uúm za to dostúwú; w drUhč
pak zwlňsskpojednčxučo zbožném žiwotě Ua
bcdliwšm koUúUi wsselikš ctnosti zúležejicim a
spolU tčž Udúm zwlússtUi Uúwod a prawidla,
dle Uichž by každý kctnosti dospčl.

Neboč d w oji w čci hlanmě se žúdú k tomU,
abh kdosi ctnostným a zbožUým byl; jedUa jeft,
abh si toho skUtečUč žúdal, drlchú pak, aby
dobťe wědšl, jak bh toho dosúhl. K oUomU
cili směťUje tuto U nasseho „wůdce“ kniha
prwni, k tomUto pak kUiha drUhú. Nebok kdo
by jedUak dowodil, že člowšk powinUeU jest
k plnčni ctUosti, ale UeUkúzal by spolU, jak že
key kni dospčl, podoben by byl člowěku, cmby
sice switilUU rozžal, ale olejc UeUalil. N tak
lše ťici, že w tomto Uassem dile drUhú kUiha
jest wclmi profpčssUú,peri wssak llewphxon
telUč potťebUci. Proče? Žc totiž k poznčmi
dobrčho a zlého již i pmché pťťrozeUš swčtlo rozo
UmU mUoho prospěje; ale abychom si jedUak
oUo zamilowali, toto pak w Ucučuoisti měli, onou
ho flmžně pilUi bhli, toholo se wssemožně waroo
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wali, w tom fe Uúm mnohč a welikč obtiže proa
tinji, Umjice půwod a těměť zňrodek a wzrňst
w hťichU, a Ualézajice se i w nčxš i kromě Uňš.

Ncbok poněwadž celň bytnost člowčkcx sklúo

dú se ždusse a ž tčla a každú tato čústka si
toho žúdú, co jeft ji podobno; tndiž tělo who
hlcdňwú wždy to, co tělchč jest, w čemž hlcaně
anch hťich; dUchpak si žúdú toho, co dUchoin
jest, w kterěmž pak oborU anUji cřnosti. Tak
se tedy ftúwci, že dUch pocitUje silnčho odporu
od těla, kterěž se mocUč Uefe toliko ža tim, co lao

hodUé a roškossUě jest; tyto pcxk žňdosti tělerě
jsoU po hťichU prwotUšm welemocnš, protože
jsme jim pošťchli pňwodni sprawcdlnosti, kterúž
bh sic bhla ont) žcidosti Ua Uždě držela a kxou
třla. u Mimo to pak odporuje dnchn též swšt,
jeUž wsseckeUwe zlčm jest postaweU.e) u
deornje dňlc dUchUtéž ďčxbel, úhlain Ucu
pťitel wsselikč ctnosti; odporUje konečně ctUosti
zkažeUčxtěž powaha chssc, ižlčx anyo
klost, kterčx býwú čafem jako drnhú pťiroženost.
Kdo tedy těmito odporUými žiwlh ffťastUč se proo
brati a wodopUstoU toboto žiwota pťistamU ctnosti
doplonti chce š oprawdowým a pťissxým opowro
ženim fwých tělefných žúdosti, tenk beže wssi pou
chyby š Umobým a mocným odporem se potkú.

e) le JUU 5, 19.
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bechom tedy každčmU w tomto boji kU
pomoci přispčli a kwitězftwi dopomohli, tak aby
ctUosti Upřimnč a oprawdowě byl žúdostiw, k tomU .
čeli prwni kUiha tohoto Uasseho dila, w ktcršžto
se wssemožllč wyUasUažUjeme, tčmčť w jedUo fllšfti

wssecko, coby člowčka kmilowúlli a lUUkollúlUúUi
ctUosti powszdilo a podporowalo, ponazUjice i
kprospčchňm z Ui whplýwajicilll i w tom i w onom
žiwotě, i kpřikazům Boha famého, jimiž UčUUjč
weli U jehož UeposloUchati hřich jest, poučwadž jsme
JemU kposlUssUostizawúzčmi, jak pro Jeho Ucrsmirl
UoU moc a wclchost, tak tčž pro Jeho lúskU a
dobrotU k UčUU. Eo Uúš k tomu pohUUlo, jcst,

že skoro každodčmlč pozorujeme Umohš, ktcťi sice
ctnost wychwUlUji ústy, alc skutkem po Ueprawoo
stechse žerU. J šdúť se, že jeuom ztoho ohledu
tak Uesmyslllč si počilmji, protože miUi, že ctUoft
jest Uemožnú a Ueprospčstú, a proto se Ucprao
wostem wzdúwaji, blaženostč se od Uich Uadčjice.

Hledčli jsme tedy Ukcižati těmto, že jejich
miUěUi blUdUš jest, whličiwsse jim wssemožxdě i

krúsU i Uložuost i důstoonst i prospšssllost a blau
ženost ctUosti, abhchom jich č milowúUi ji pťčo
měli a k wykonúwúlli powszdili. Nebok jestlt
ctnost zc wssech pozeulfkých i Uebeských wěci po

BohU ta Uejkrč:suějssi, UejwzllesseUšjssi, Uejdůstojo

Učjssi, Uejprospčssllějssi, kdožby toho Ueželel, že tak
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Umoho lidi takotoým ďobrcm mnohdy z poUhč
newědomosti pohrdúe? Kdožby Uepřiznal, žc wco
likoU slUžbU i BohU i lidem i ctnosti Učini tcn,
kterýby tUto krúlownu U lidi opět w prawou
důstojnost postawil a ji srdce i wůli lňdi zšskal
a Uaklonil? Ncboť jisto jcst, že ctUost jest krúo
lowna wssech zčxležitosti ťidských.

Búji pohanš o fwčm hrdiUskěm Herakleu
owi, že přijda do mUžUých lšt octuul fe Ua roza
ccsti erčda, mčxulise w prawo, či w leloo dúti.
TU sc mU okúzala w lewo rozkoš w obraze
ijUč a Uestydatě žensstin, chbizejic fc mU
wssim způsobem, abp sc ji přidržel. Nle zprao
wč ftrcmp pťisslcx mu w ústrety ctnost U wssi
krcise a slUssUosti, jak w twciťnosti tak w oděwu

a celč postawč i w chowúni a Upřimně UtU zwčo
stUjic Umoho praci a UesUcizi, budeeli ji Učxslco

dowati, ale konečnč žc ho pčxec Uwedc k slčxwč
a blaženosti. J erčchal hrdina dlouho a wolil
si ctnost prowúšeml sice Uesnúzcmi, ale wcdonci
koUcčUč k blažcUosti, powrhsm rozkossi spojerU
sice š klamnými slastmi, ale konečnč w propast
UefmirUč bidy Uwrhnjici. m Na tomto rozcefti
ocikuje se buď si dťiwe, buď si pošději kňždý čloo
wěk. Zdažoli pak tedy Uějakú wčc Ua swčtč pro
Uěho powčxženi wice bodUa jest Uad to, Ulúuli se

důstojnš ctnosti, či swůdxlě rozkossi oddnti? Rozo
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hodmlti toto, od Uěhož bUď wččnú bida, bUď
wěčUú blažerst zúwisi, můžeali pak miti něčeho
důstojnějssiho? Když w zúležitostech wešdejssich fe o
lidč tak pečliwě o wsse staraji, tak bedliwě wssecko
rozwažuji, tak úzkostliwě fe rozhodei, šdažuli pak
mUohrm wčtssi pěčc, bedliwosti, úzkosti nezaser
huji zúležitosti dusse Uassi Uesmrtelxlé, k wečxUčmU
blahu powolmlé?

N tobo, milý kťesčane, rúdi bychom timto
swým spisem ďocilili, abyš tak UčiUil; abyš totiž
poman wssech pčči pouze tčlcfných, wsseho loo
mozU a lopotčUi swětského U sebe súm w samotu

wessel a š scbou súm rozwažowal, jaký Způsob
žiwota byš počiti, jakou drčxhu kblaženosti wččUé
byš UastoUpiti měl Pomni že žc wssech pčči
wešřdejssich Uemúš Uižúdně důležitčjssi Ucrd péči

o Ualežitém UspořúdúUi swěho žiwota, žadnú žc
Ucwyžaduje tať zralěho rošmhslu, tak statnš odo
wahy jako ta; Ueboť dle toho múš trwati až do
posledUiho okamžeUi žiwota a Učiniti koUečUě

rošhodllý krok Ua wěčUost. Založišeli tedy dobťe

a Uúležitě žiwot swůj, bUdoU wssecky činowč twoji
chwalitebni a šúslUžni a onde se ti za Uě dostcme
odmčUy erbsúhlé; jestliže wssak žiwot swůj Ue
spoťadúš pak bUdeš žiti w neUstalčm odporU súm
š febou i šc wssemi jinými a w Uebezpeči sc
octUeš, že wěčUě zahhneš
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Což prospčji wssecky wýhody, wssecko Uměni,
wssecky pocty a hodnosti, když žiwot twůj jest
sspamč zřizcn a w Ueprawostech se ťolisúeč Což

sskodi wcsskerč Uchúzc celčho fwčta, kdhž žiwot
twůj jest náležjtč Uspořčxdúrl a ctUosti sc stčwie?

Wždyf súm Spasitel to doswčdčllje, řka: „Co
prospěje člowčkU, bhť wsseckeUswět zie
skal, dUssc pak sloš sskodU trpčle?“e) Nee
může býti zamčftnúsli důlcžitšjssiho a kterč by se
člowčka bliže týkalo Uad toto; tU Uejdc o stutkh,
o pocty a dčxstoonfti, ale o fpúsU dusse, o žiwot
wččný. Pročež Ucroď toto Uasse dilo jeU powrchUě
a leda bylo probčxhxlouti,čisti chlo tho Učktcrou
strúUkU, chcbo axtUoho listů UajedUoU, abgš bržo

hotow byl; alc čti wúžUč a šdlmcha a poUmlU,
tisse a klidllč a co pťifUý sondce jedUotlimš čústky

w úwahU bšť, auiž pokmčuj dčxle, lcč byš byl
prlUč, co jsi četl, pochopil, w pamčt a w srdce
si wsstipil, i žiwot dle tobo šťidil. PomUi, jak
tč samého krúsm) tohoto Božiho swšta řčxd tčssč
a k tloémU prospčchU smčťuje; a ty byď Uspoe

ťúdčmi žiwota swčho, prospčchU swšho wččUčho
Uic Ucdbal?

Pollčloadž se tedy tuto chedUčx o Uic poe
zcmskčho, ale o Uebc samo, o Uic ciziho, alc o

tcbe samčho, pamatuj, že w tonc Ueslniš jcdamti

e) Matj 16, 26.
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kwapUě, zbčžuě, Uedbale, nle wúžuě, pilUě, beu

dliwč. Wězišuli pofawade w Ueprawosti, důwšo
ťUj, že jcst tobě možnú powstati a znowU se
zroditi; wejdi š sebon w pťifUý, sprcxwedliwý
sond; pťetni ofnowu Ueprawosti swých, abhš noo
wou žiwota ctnostného sttowal. Ych! kčž boch
tě pohUnl, abhš mne flwssel, abhš mi Uwěťil,
obhš dle tobo, jak w kuize Ualezneš a sezmiš,
sčxm o fobč rozsolldil a žiwot swůj zťidil! Toť
by bylo rošbodmxti, tok by bylo UersseUi fpao
sitelné! Wim dobťc, že od tebe takto Umoho
žčxdčxma že žňdnň kUiba Uemůže býti š to, aby
to fama o sobč dokúzala; pročež ihned Ua poo
čútku dila toboto prosim za to jedno. abh Ten,
jenž jest Mocnost a Mondrosi thowa, jenž mú
Klič Damidůw a otewirčl brúnu Uebeš konm

rúči, abh Ten tobě, milý kťcsiame, při čteUi byl
přitomedl, son milosti tě Uadchmll, w pťeswědo
čeUi Utwrdil, k Uúslcdowúdli posiluil!

N bychk Uižúdněho prospěchU U jjUých timu

to swým dilem Uezpůsobil, to mi bUdiž důa
stateěUoU odmšUoU, že jsem žúdosti swé zadosti
UčiUil wychwňlmim ctnosti, Uad Uižx Ueni Uic

krčfoějssiho, Uir welebnšjssiho, Uic žúdoUcUčjssiho
pořd Uebem. Nic wssak méně wydmsnažil jsem
se, co jfem jen mohl, abdch toUto son praci
prospěl wssem, dUchomUim i fwětským, ctnostrlým
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i hřissnikům. Ctnostni, hleděl jsem, aby se tim
wicc w ctUosti Utwrdili a ji dokonce wěrni zůo
stali; hťissnici pak abh seznali, co hťichem Ztrao
tili, a aby lčxskoUk ctnosti zahoťewsse, ji opčt
Uabýti fc fnažili. Dle prawidel w knize tč poo
ložených lze rodičům wychowúwati ditky swč, aby
od útlého wěkU ctnost Zamčlowali a ji po cclý
žiwot statnč plnili. Jakéž pak může býti wětssi
pro Uě blaho, Uežuli patťiti, že synowč a dcery
jejich jsoU ctnostni a bohabojni a wždh wic a
wice knebi dospiwaji?

Nejprospěssnějssi pak bnde dilo to těm, ktco
rýmž núleži w cčrkwi Boži wyUčowati lid a
ďrčchou ctnosti ho wésti k blahU wččnčmU. Ti

UalešUoU U zwlússtnich člúncich i šwlússtni prao
widla, na Uichž by co na zúkladnich kamenech

chrúm ctUosti w srdci wčxťicichwUstawěli; naleroU
tčž zwlússtni tam zeerbně Udané odměny, jichž
fe ctnostným již w tomto žiwotč dostúwú, čimž
mnoši, šwlússč nowúčkowč a slcxbssi, w ťonúni
ctnosti nemúlo býwaji potwrzeni a podporowúni.

Konečně pollčwadž wesskerých těch darú doo
stúwú se núm skrze půsochi whkouchi Kristowa,
jakožto půwodn a šřidla losselikčmilosti, nemaa
lého potwrzeUi a whfloětlchi nnlrte i w kUizc
tčto nanka o .tomto tajrmstwiplUéxU, zčxkladuim
člúuku spasitelxlš wiry Uasji.m
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Dil prwni.

Žr žrst powimwsti ťlomělm, rtnostným býti U Bohlr

sloUFiti1 dol:ažUjr st š sturchowaných dol:onalostť

?Zošich.

Ǧlánek prwni.

Nejstatnějssim důwodcm, abychom BobU sloužili, jest
Jrho swrchowanú U sanlostatnú bytost.

Dwě wšci :Uilý kreftcme býwaji pohnUtkoU
pro člowčka abh UějakoU počestUoU prúci pod
Uikl jedUa jeft cit pro potUiUUost, jimžto
se dle Zakona mrmUUiho k UččemU žawslžaxlými
býtt citime; drUhú Užitek a prospšch, ktere
hož ž pťedfcwšatš prúce dojiti doname Pročež
i sUssickUiUčitelowš moUdrosti w tom fe shodei

žc při každč:mciUUpredewssim toho ssetťiti treba
jestlč smU seboU dobrý, aUebo prospěssUý, poně
wadž prawš toto dwš wUli Uassčk wssclčkemU
čiUU olUZbUZUje a wede

čkoliw lide waec wice hlediwaji kUžitkU

a profpčchU znejakcho ctUUwyplýrrmjicimxx,1předce
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cit pro powiUUost, čili wědomi, rx!to, co
čiUime, chUo feboU je ctUostnš, loúžllejssim jest
a xnocllčžssim, poUěwadž Uad krúfu ctnofti Uelze
si Ua swetě an pomhsliti wčtssiho prospčchU, jeUž
bh se š Ui porownati dal, jakož Ua opak Uenik
wčtssiho žlého, jehož by člowčk ctnostný UcUtrpěl

radčji, Uežnabh se Ueprawosti, hťichU doprtil.
PoUčwadž úmhsl můj pixispisowúm kUiby této jest,
lidem lúskU k ctUosti wsstipiti a je k Ui wssim
způsobem wčsti, bUdeč žúhodno, zkoUmúUi swš
š Uejdůležitějssim člúnkem započiti. Qkúži tUdiž
Uejprwč, čim kctUosti a toUž ikBobU zawčxzúUi
sttc; Bůh totiž, fúm w fobč jsa bptofti chdou
konalcjssi a swrchowanou, weli, žúda, odmčňUje
jediUš ctUoft. chďmcž tedh bedliwč, jakými sprao
wcdliwými důwody Bůh Uúnt powirmost tak
welikoU Uklúdú, a ty pak Uúm pohUUtkoU býti
maji, abychom sc o wyplnčni jeji přičiUili. Nč
důwody th UesčislUč jsoU, obmezime si je toliko
Ua ssestero, ježto tUto položime, pro Uěž čloe
wěk wsselnožně, každý beš wýUliUky a bež wýo
mlUwy, ctUosti a BobU šcela fe wčUowati mú.

NejpťedUějssi a chdůležitčjssi důwod a poa
hnUtka k ctUosti, jižto wssak welmi tčžko w swčtliti
a Uúležitěpochopiti lze, jest ta, že Bůš jest,
kterýž jeft. W tčchtoslowich wesskerúweleonst
a swrchowanú dokonalost Jel)o se obsahxlje; toa
tiž: Uepostihlú, Uefmimú Jeho dobrota, Jebo miu
losrdeUftwi, Jcho sprawedlnost U moUdrost, Jeho
Ueskonalú moc U welebnoft, Jcho krúsa a wěrn
Uost,Jcho prawďa, dobrotiwost a blaženoft, Jeho
wšnesserst a slúwa, i wsseckhostatni chčislUč,
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swrchowauš dokonalé wlastnosti, Božskč bhtosti
Jeho pťislUssici, kterč tak jfoU welikš a Uesmirnš,
že, dle slow jistšho, welikého Učitcle cirkenmiho,
kdt)by wesskech swčt UaplUčU bhl čxlihami a
wssickUi lidé spifowali a noesskerě moťc w čeru
Uidlo sc proměUilo, jesstě spisse by wssickUi fpi3

fowatelowé fe Unawilč a moře pscmim whprciždu
Uili, Ucž by jediUoU š tčchto dokolmlosti w celem
obscchll jejim dostatečllč wyjúdťtli. Týž otec cir:
kcwni doklčxdú jesstč, žc kdyby Bůh Uowšho
člowěka stwoťil, jcuž by mčxšlsrdce wětssi, jcma
Učjssi a citelllčjssi Uež wesskerš člowěčeUstwo, a
člowěk tcnto kdhby takowým swým žwlússtč U
žňšračUč ofwiccm)m srdcem jeU jediUoU ž dokou
Ualosti těchto w cclé jeji miťe a slciwě pochopil;
i tak by Uesčonalé oUš slasti eryhUUtclUč pode
lchUoUti a z pocitčUé radoftč Umťiti mUsil, lcč
by jcj súm Bůh žwlússtUi moci a siloU podu
porowal.

BUdiž UčUUtedy pťedUi a Uejslawnčjssi pou
hUUtkoU, abychom Boha Uade rossecko milon
wali, Jemu sloužili a Jcho posloUchali, toto: žc
QU.jest prawda, a to prawda wěčUú a tak
swrchoroami, žc an Epiknreowci jakkoliw wsseo
likš škoUmciUi o bošsteych i lidských wšcech Uau
prosio žmaťili, popirajice prožťetclnost Boži a
Uefmrtelstost dUsse, přecex,se erpowúžili, Uúbou
7ešUstwi,t. j. UctšUi chwyšssi bytosti, žawrbUUUti.
oeden š Uich, jchožto řeč Ciccro we swš kUiše
„cǧpřirozersti bohůw“ Uwúdi, dokašUje
dUtUodh Uešwratnými, že jest Bůh, žc Bůh teUto
Uefmirné mú dokollalosti, pro ťtcrš od Uúš Ueju
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wýsse ctčU a welebeU býti šaslxchUje, jakož toho
již weltkost Jcho a UesmirUú welcbllost žúdú.

Kdyby tch chi žádtlšho jtxlšho diiwodu Uea
bhlo, x,jičžz toho jedixlšhcd xučlibUchom Bohu tU
chwyšssl čest wšdúwati. Ncb jrstliže krúli, mimo
ťissi son cestUjicimU, Uižcidxlš od Uěho odplaty
Ucočekúwajice, ch pro jcho whsokč diřstojcxlstwi
wssemožnoll úctU prokažuchle, pročxbychom tim
wčtssč Uctiwost a poddmwst Uonlčlt wždúti Pc“mu
tomU, Ua jchožto ronchU a bedrúch, jnk di fw.
Jan, UapsúUo jest: „Krúť krčxlůw U Púsl
pčxUůw e?“ů OUč tťemi prsty okreš Zemský
drži; OUč pllwody wssech wčci ťidi a Ucbesy po:
hhbnje; QUť počxcxsnýlxlřpromělmllxi wlcidlle, šiwly
fkroche, wodh roždčluje, wčtrňnš wcli, hwš,;dúm
běh whkazUje, a jakožto chwwšssi krúl a púU
wsseckh twory žiwi a šachowciwci. Ncšaklcidú se
pak krúlowstwi Jcbo cmi Ua dědictwi, an Ua
wolbš, mliž na jcřkccksnllouwě; Uýbrž Ua wlastnč
Jcho pťiroZoUš, půwodsli Uloci. Jakož čxlowčk
welikosti přcdči Ulrawellce, touž hň Ulllohcm wčtssi
UlčroU pře!UtPfslljc bytoft Uejwyšssi wssecko wčcč
stwoťexlš, tcxk že wssc, což jeft, !Uosskerell obor swču
towý tU očich Jcho sotwa w takoloé wrlikosti fe
objeijc, jako Umlitké orlo žwičxútko.Když mndrc
oneU pobmlský prade robo UzUúwal, proč by ji
Ulondrost kťesťmlsleú Uenžxxciwcxla? J Učič an, že
ač šmUohých ol,xlcdů BchU Zawcižúali jsme, oU.eU
důwod prúwem wssecky předčč, tač sice, že kdybh
i jinšho Uchlo, jtž z tohoto jedi!lébo Uasse
powiUUost ch ctiti a milowati Uowyhlmtelně

e) chw. 19, 18.
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by wyplýwala, a sice tak slUrchowaUě, že kdybyš
i tisicero dUssi a srdci měl, wsseckUbyš této lúsce
a úctč Jcho wěUowati powineU bhl.

Takowš city w sobš wšbuditi, bylo sUažeUi
wssech Swatých, jichžto lúska k Bol)U b la tať
čistú a Upťimnú, jakož ji wUpisllje fw. ernard
ťka:“) „Lúsča prawú an Uadčjčfc erzmúýú,
cmiž Uedůwččxc pťistupll dowoere,“ čimž UčUU
okúšati hlcdi, že prawci lúska k ohU eršUimú
se očekciwúUim odmčllh a Uic erchabUe, byť
i jistotU lUčlU, žč Uikdy Uijakč odplaty erbdrsiš
Uežiwik se an žúdosti profpěchU a šiskU, Uýšrš
čistúm ohUčxUplčxpolú, jcckýž Učxleži jenom swrcho:
wmrš dobrotš Jcho. x

Nčkoli by rožjimúni toto lidi wůbčc k BohU
wšsti mčlo, Uicménč! ti, ktcťi jistšho stUpUč dokou
Ualosti jesstš Uedosúhli, UlČUč te tomU schopUi a

UařloUčUi ǧsoll a sice šdwoji pťičixch: pťedllč
OoUšlchdž Zcidost šiskU tim wicc U Uich pxťewlúdú,
čim hloubčji ťciska ksobě scmlým w srdcich jcjich
Utkwšla, a ža drxchš, že pťčmUoZi, jsoUcc fprosti a
erčdomi, o wcliteosti a krúsc lčxskUtš UekollečUš
an šdúUi Uemaji. BUli:liby š to, abl ji toličo poo
Učkud pošUali u pochopili, jistš že U jediUú žúř

tčto Božskč lúsky srdce jeǧǧch tcck rožllitila, žcbh
si Uičeho wice Uežčxdali.o Uchde tcdy šbytečno,
w dUssich tslkowúch lidi Uějcckč fwčtlo rožžici,
aby welebxlost BožfkoU ponškUd lšpe pošxmli.
Co tUto o wšci tš mlllwiti budll, wč.al jsem ze
spisU sw. DioUUsia.“)

e) šolxlu. 83. m. ()mxt. qř:,e)l)o uužxšc. Muešolj o„ 41.
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PorowUúije pťirozerst bhtosti ncjwyšssi
š wčcmi stwořeUými sUaži se oUeUsw. fpisowatel
Uúm Ukúzati, žo kdhž Boha pozUati chceme, žrak
swůj od dokanlosti, oežUa tworech fpatťujeme, ořdu
wrútiti musime, ašr)chom fxlcld steroU mčroU
Uemčťili wlastUostč Božč š wlastlwstmt tworů;
Uýbrž wssclikšho twora dgleko poUechajice, abychom
mysl son koUš Uejwyšssi bytosti powšUcsli, ktco
rúž sest Uade wssecky bhtosti; abychom obrútili
oči s)wš k oUolUU swětln, kteréž jest Uade wssccko
swčtlo, proti Učmuž řaždš jinč čirou jest tmoU;
abychom stúle hleděli k oUé krúse, proti Uiž losse2
likú sličnost jest sskaredoll sserednosti. Na to pq:
Ukašch an tma, w kteroUžto wstoUpil Mojžiš,
maje Ua hoře Sixmi rožmloUwati š Hofpodio
Ucm,ť) tma, kterúž pťikrýwala Uočnim sserem
wssecko wůkol, mimo Boha, tač že Jcho; jediUě
fpatřiti a požrmti bylo. Zdú fe, žc Eliúš tomU
UaswčdčUje, čka,“) že pčikryl twciř fwon plčx3
sstčm, když slúwa a loeleonst Hospodillowa sc
mU objewila. Tak opwrať člowčč očxi fwš od
wšci pozemských, žcidúšuli si spatťiti slúwU Boži.

Prawda tato jesstč wice fc objani, powú:
žimeoli UesmirUý rošdil, kterýž jcst meži bytosti
Uestwoťelwu a wsselikým tworem. Pak moidime,
žc wsse, cokoliw stwořeno jest, mčlo počútek a
wešmc konec, kdežtoStwořitel tšch wčci Uemú
an počútkU, anž šoUce kdyš mitč bUde; twoz
rqwš UšUúwaji wpšssi bhtost Uad sebou, kteršžto

e) Uo Mojš. N. eř) Ul. Krúl. 19, 13.
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podťišerli jsoU, šu Stwočitel wssak, UikomU podo
ťizeU Uejsa, wyxšssiho sebe Ucmň Uikoho; tworowš
Umohým zmšUúlU jsou podrobeni, uu Stwoťitel
pak wf;dy teUtýž šůstciwú a Uemšni fe. Wěci stwou

ťeUš složeny jfonš rošličUých čcistek; ale Bůh jest
jedUodUchý, pocchy a čistc) w podstatě fwš; Ucbok
byl:lčby složeU z čústek, bylo:by pťcd Nim mUsilo stúe
wati stwoťitele tc)chž,toč pcckUaprosto jest Uemožno;
tworowš ulohoU pťejiti w sthU dokonmlčjssi, Uež
jest teU, w Ušmž fe Uachcišcji, UwhoU wice zwče
dčti, Uež již wčdi; un ale Bčch UeUcklžean býti
wštssilll, Uež jest, anž může Uabyti wčce, Uež mci,

podlšxoadž w Nčm jest Uesmimú hojslost wsscho
bobatstml; QU Uemůšc wico zwčdčti, Uež wi, poo
Uč!wsldžonUdrost Jeho jest erbmežella a byto
Uost Jcho wšxčmi, Ueboč JemU wssecky časy a
wsseckywšci přitomUš jsou Brotož takš Nristoo
teleš, Ucžšllmllellitějssiťecký UUldťecrprawi, že
Bňh jest „čiUUost poUhú,“ Uejwyšssitotiž doe
kochlost, k kterčž Uičcho pťidati Uelše, jelikož
UeUi ani Uložno, aby mimo bžgtost tUto bylo
jesstš coš podořmého, Uebo whšssiho, Uniž lže
Ušco si pompslřti, čcho by se Ji Uedostúwalo.

Wssecky wšci stwoťellš Ulaji do sebe wlaste
Uost pohybliwosti, aby si to, čehcšpotťebxrji, er
hledatč moh!w; a wssak U Uejwyšssi dytostč wsseo
ltčý dčiwod pohybliwosti odpadci, jelikož w Uičcm
Uedostsltklc Uemajic, Ua čaždem mistš jest. Wssecky
ostUtUi wčci mezč feboU json rozdilnš, tak žc sc
jedua od drUhš lissi; toličeo U Boha UeUi rošdilo
Uosti čxústck,poulčwadž jest polchú jedUotU, tak že:
poUhú prúwě. jsoucnost jjest Jcho bytslosti, bytu

j
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UostuuJcho moci Uloqucho wůli noůleuu
Jcho myssleUkoU Uchsslelckawu Jcho úmpslem
Umysl u Jcho moUdrosti moUdrostu Jcho
dobrotoUdobrotauJehosprslwedonsti aspra
wedlnostchbo Utilosrdcllstwix!l;a jakkoli tyto
dwč poslchi wlastllosti rošličxUé UčiUkh pusobi,
jelikož jcdxm odpoussti drlchú qu tresce, jfou
Uic mčUč obě w Boť)U totéž, tak že sprawedlnost
Jebo stýkú se š Jeho milofrdenstwim a Jcho
Ulilofrdcllstwi š Jcho fprawedlnosti, a to tim
žpůsobcm že wlastnosti a dokonsllosti w Něm se
Ualešajici rošdilnč sicč býti sc šdaji ale w skutkU
Uikoliw roždilnš UejsoU jač sw NllgUstin prslw
ditUčdoklnda )

Nebot QU jest Uejskchtějssi a wssexuocný;
QU UčjsličUčjssia Uejsilnčjssi stcilý a eryšpy
tatclm); Usl žúdném a UU knždšm mistč; eri
ditelstý a wssčwidouci; Uepohybxlý U wsse ťidici;
mždyckh a wsiccko působi a :xoččUč odpočiwa;

wssecko Uslpťxtch a Uičxim obscxžcll býti Uemnže
QU pečUje o lossčcky wčxcčsl Uelše: aby JemU
co usslo QU jest weliký beš objemU a protož
Uesmirný; QU jest dobrý bež obmešeui a pro
tož Uejwpšssidobro uslowem jakož wfseckywčci
stwoťenč obnxčšenou Umji bUtost w ktcršž se na
chašeji tak Umji též i olmlešenou Uloc, jejižto
mešc jim pťestoupiti Uclše; čxčmlost jejich wšta
hujcs se toliko Usl jlstoU luirn a Ua jlstú cil;
prostora w ktcréž se pohybuji jest jistúm mistem
ohrnželm; umji i lešUa šwlússtUi, kterými je

e) .xsgčx.xu. 2.
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Uazýwcime, jistš rodU, tťidU a drlchy, podle kteo
rých jc pořúdúme: ale Božfkú swrchowcmú sprau
wcdlnost, jakož jestUeskanlú wc swé bhtnosti,
tač jest i Ucsleonsllú toe swš Uloci i we wsscch
ostatuich wlastuostech; U jakož powcchll jeji Uio
žúdným popsúxlim wyswč:tliti Uelze, tslk i Učni

an rodU cmi tťidy, w Uěž bcǧ se pojati dalaž
UeUi Určsta, Ua kteršž by poUtúUa bUla, Uem
jmšlm, kterýmžbychom jt Uslžnačili u jakkolčw
dlc slow sw. Dionysiae) „UižúdUébo ǧ!UšUa Uemú,
pťcce wssemi jmčUU pojmellowcixm byti může, pou
Ušwudž Ulú wssecky doteoxmlosti, kteréž jmšllcm ja:
kýnckolj lzc wyjúdťiti.“ Z toho jde, že ježto wssickni
tworowš skmmli U obmešeni býti Uluscji a proto
i pochopexli lxýti onhoU, fmuojedinú tolifo btǧu

tost Boži, jfonc Ucskecsnmlúa erbmešeUBcŽ, blčdskštšmrožumU Uslprosto uct Uepojtižiteluúz e oč ja o7
dlc Llristotela to,j co MMFest, UčmúUUE
šačxútkU mlj kancc; tak i Uemňže Uižúdným řroz2
Umem, leč ktcrý wsse obscchnje, šcela a úplně
postižeuo býtj.

Což jiUčbo medťex,wt)šnamcmiwaji oni dwa
ScrafiUolUš, jež Jsaiúš stciti widčlppťcd Pčmcm,
fedicim Ua triiml wšuesscučttle? „Sest kčxidcl
mšl čaždý ž Ujch: dwčma žastirali twciť
Jeb o a dtočma Uoby Jeho.““) Nclšc:lipak
tonul tak rošllmčti, že an wžncsserlýmduchům
U Uchsokš důstojuosti w nebč pťcd twcičxi Hospo:
dan samčho stojicim Uelše Boba úplUč poznati,
Učkoli se jim toho erýslow!lšho sstšsti dostalo,

stpš) Uo ďisu uom. c. 1. Mk) Zfoi. 6, 1, 2.
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že Ua Něho fměji tčmčť twúťi w twciť patťitie?
Podobaji se lidem, jeUž stojice Ua břehu moťo
skšm, „widi moťč, Uikoli wssak ssirokost a hlUx
bokost jeho.“ Tak i oUi szesseUi dUchowš U
ostcxtUčUebcssti waoleUci skUtečUěsice Ua Boba
patťi, alc aby welikost a roščUost Jeho posti3
hli, š to Uejsou. Protož takš di pismo sw., že
„Biih sedi Uad EherUbth“ee) t. j. daleko

szesseU šest Uadč wssecky Uebesskmch, tak že feJcUlU žcea pťibližitt chllohou, tim mšUš ak
Jcho postihwati. To jsoU ko tmy, o kterUchž
mluwi sw. pšwec řka: „N položil tmy wůkol
stúUkU swšbo,“e“ť) ašm Uažxlačil, co di a o:
sstol:““) „Bůh we swčtlc UepťistUpUem
přebýwň.“ To proročchšýwú „temnosti,“
Ua srošlllxlšlli dúwcxjč, še Boha Uelše an spatťiti,
anž pochopiti. Neboč ačkoli, jač jtstý mudťec di,
Uic we swčtě UčUi janšjssiho cl widitclltšjssiho
Uad slUUcc, pťece jest Uemožno, abh chň kdo
dloUho patťil a žrakem swým je úplUč postihl
pro welikoU, oslčplljčci jaslrost jeho sl slcxbost šrakU
lidsiešho; tak lše i řici, že ačkoli Ua prosto Učc
UeUi tak šjelwllšho jako Bůh, pťece š týchž
dňwodň Uičchož Ueni, co by tak tšžko č pochou
peUi lǧylo, jako QU. Kdoby tedy dostoUpil i tobo
Uejwlǧšssiho stUpUš požUciui Boha, jehož dosici
lže, pťiznati mUsi, že jesstč daleko wšdcilčll ješstn
cilc, cm Bfch loštssi, mžnessenčjssi jest Uade wssecko,
co rozmml lidfkšmU postihnolrti lze, bcx Uaopcck čxim
wice se kdo přeswšdči, jcck Uepochopitelltú jest

e ZsaiR, xše Dem.3, ZZ. mř)Žalm17„12. m) lj ij. 6.18.
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šštost Boži, tim bliže kpožUúU„i jcho přikročUje.teUto sUchsl lm)klúdčx sw. Rehoř slowa Joa
bowa:ck)„Ktcrýž čiUi loelikě wčci U er
zpytatclUš a diwnč bez počtU,“ takto:
„Tehdúž 1tcjpťilltěťesxčjio BohU mlnwime, kdhž
rožjimajice wssemohoUcUost a weǧliťǧlšstJeho, poo
djwcm a úžasem mlčimc.“u) Nebok UeUalezúuli

kdo slow, abh Učco dle žúslxchy Fochwňltl, poochwúli to Uejlšpe úplm)m pom čeUim. Toho
miUěUi jest i fw. Diotchš řka: „Tajcmstwi Božu
stwa, wesskcré poUšti přcwystjici, swatoU toliko
intřUi úctou a čistoU, bezhlanoU, UěmoUtichosti
wclebmež.“Mř)

Podobú fe, že prúmč ťečeUý Učitel cirkein
Uwúděje Uristo toto, ponašUje Ua slowa proroo
kowa, kterňžto dle překladU fw. JeroUhma takto
slhssčmabýti mcxji: „Přcd choU, čxBožc!
Umlkaji wsseckhchwaložpčwy Ua SioUč;“df)
čimž zajistš Ua srošUmčUi dúwú, žc Uejdokocho
lejssi chwčxla mlčcUim a Uction, UěmoU tichosti
se projewllje, poUčwadž tim UepostihloU hlčlboo
kost oUš eryšpytateltxé bhtosti UšUúwúme, kteu
rčxž wclikosti son wssecky ostatni chde wssecko
pomyssleUi wšncssexlč weljkosti widitelUš i erio
ditelUš daleko přesahú a přewyssUje, tcxk že w Uiu
žúdUčm ohledU knjžúdmš přirochixm býti er
může. Z tšže přičin prawi sw. otec NUgUstiU:
„Což pak hledúm, hledaje Boha swčhoe? Neu
hlcdúm útwarU tčlesUčho ncb ozdoby pomi“itelUč,
žúdUš janosti swčtla, UUiž leskU bcxrew, žadUšho

Me) ob. Z, 9. ee) dlor. 27, c. 76. e“) l)o wxšt. tlxeoj. o. j.
ckx) Ulm 61, 2.
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liboszkU zpěrýU, Uniž lcchody žwUčxUš,žúdnš lin
bowůUě kwčtnš aniž slcxdkosti medU a mmmy,
Uičchož, co citU lichoti a můbcc snchsly bawi a
obwescllljc, Uikoli, nw toho wsscho Uic Uchlce
dúm, hlcdaje Boha swšbo. Dalečo odstUp ode
mUc, abych to Ulčl ža Boha swšho, co i žwiřc
smysly fwými chčxpc. N pťcce hlcdaje Boha
swšho, hlcdúm swčtlo Uade wsfecko swčtlo, jehož
sc žúdUš oko Ucdopútrčx, hlaš Usldc wssccky hlafy,
jehož žcidUš Ucho Uepojimú, wůUi Uade wssecky
wUUě, UižúdUčlUU čichU pťistUonU, sladkost Uade
wsjecky sladkosti, kteršž žčdeú chuč Uepociti, rož:
koš Uadc wssccky rozkossc, ktcré žčxdný cit er
pojme. N pťcce zúťi fwčtlo toto lU prr)stoťc Ue:
obmcchš, hlaš thto Zašlliwú bež Ustčmi, wůnš
tato sc ssiťi bez wsselikeho wúm wšdUchqwšho,
sladkost tato chUtUčx i bez chtčUi cx rozkoš tato
UeUi pbmežcUa UižúdUým pťcsyceUixU.“x

Zúdúšuli wssak o tšto Uepochopitelnš welio
kosti Boži Uščcho wice sc dozwčdčti cxjančji w Ui
UahledUoUti, obrak zřetel fwňj Ua okreš fwčta,
dilo rUkoU Jcho, a Uzře Uúdhconst budowy tae
kowš afpoň poUčkUd xpošnej, jak wýborUý teU
mistr, ktcrý wssecko to Učinil. U wsscch wčcř toe
tiž, jak prawi fw. Dionyš, toto trš chlešúme:
bytost, mocňost a činnost, a toto trč: tak ouzce
wcspolek spojer jcst, že jcxkú býwú bytost wčci,
takú býwú inlocUost, a jakú mocUost, takú i
čiUUost. Podlc toboto prawidla teřdypozorUj swět
w jeho krúse, pořúdku a chmirUš wolikosti u
pollčwadž dlc wýrokll hwššdoslowců jsoU Učktcrú
tčlcsa Uebeskú stokrút wštssi, Ueš wssccky zemč a
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moťe, ž kterých koUle swčtowú sestciwú. Pak rozo
waž, jak pťekrússlš fwčt thto spoťúdúU, jak rozu
manitými a Uefčislnými twory Ua šemi, we wodč,
w powčtťč a we wsscch oftatnich čústkúch UaplUčU,
twoch dim, ježto wcfměš š takoon dokonalosti
UčiUšUi jsoU, že od počútkU swšta qž po dUessUi
den (wyjimaje Uestwůry) Uenajdeš twora, jeo
tUbey k úplslš dokanlofti Uččcho se Uedostúo
wařo. Leč tuto diwuponU welikúslskol: bUdowU
swčta stwořil Bfch, jcck di fw. Nllgustich) w jeo
dinšm okamžčUi whwodiw ji žUebyti w bthoft,
Ueboč ji stwoťil beš lútky, bez pomocUika, bez
Uúdobi, beše wšorU a beš UúkladU čan. Jedine
projčwelli wůle Jeho postačowalo k wywedesli
tčto nefmirnš soUstawy fwčtowš.

Pak pošorUj dúle, že Bfch š toUž lehkosti,
š ktcroU slxočt tento stwoťčl, jesstč tisice tisicú jiu
Uých Umohem !Učtssich a krúsUčjssich swčtů stwou
ťitč a stwořenč opčt tak lchce a bez UejmcUssiho
odporU šrUssiti a w jich prwotrtý inec obrútiti
mohl. N když dle fwrchU ťečcnšho prawidla sw.
Dioslysia ž čiUUosti wšci jeji UiocUost a ž Ulocz
Uofti jeji bytost požmti lše, jakú mocUost mUsi
ta býtt, kterú š to jcft, aby cosi tak UefmčrUšhd wt o
wedla?uN jcstelimocUosttato tak Uade wsse o
wyjúdťeni wclikú, u jakú mUsi býti ta bytost,
kterú se w takowšto !Uocnostižjeijce?uW prau
wdš tato m ssleUka přčwpssnje wssecko pochopeUi
dUcha lidskč: o.

Pomni pak jesstě dčxle, že wssecky thto přeo

éeř)j)o šeueďi c:. 28.
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krčxsnč a welikš wěci no a sice skUtečUč stwoťeUe,
jakož i ty, které jesstč ftwoťesly býti mohly, u
U pťirowslúni k oUš pramocslofti, kterčxž je wyo

wcdla, jsoU UekoUečxUěmaličkč, šelikož teU, jenžerbmezeslch Utoc tUto Ulú, tač! Uestimě jest
wčtssi. Kdož kdy netrUUl a neomdlčwal úžafeln,
kdhž powúži erýslowxlolx welikost tcxkowš bhtofti
a UesmirnoU wssemohoUcUostjejie?uN jakkolilo
Uelze člowčkU smrtelUčmU Ji šrakem tčlčsllým
poftihnoUti, lzc UicmčUč šdrawhm rošUmem se
Ji dofoUditi a obúdati, jak jest welikú, jak Uea
postižitelnú.

Tt)mž způsobem lže Učxm i o wssech ostat:
Uich dokonalostech Borich soUditi, pončmadž Untnš
z Uefmirslé bytslosti oeho Učxslchje, že wesskery
wlastnofti Jeho tšž Uesmirnč jfoU. TomU Uči Uúš
pismosw. ťkoUc:„Jakož weleonst Jeho,
tak i milosrdenstwi Jeho sterč jest
welikč.“) Takť to jest i š ostatUimi mlcxst6

Uoftmi Božimi: Jakowú ǧšft wclikost Jcho, tcxko:
wúk i Jcho dobrotiwoft, ocho fhowiwawoft, Jeho
wclebslost, Jeho přišsliwost,Jeho moudrost, Jcho

lúfka, Ješo milofrdeUstwi, Jcho důstoonst, Jeho
sličnost, .Keho wsiemohoUcUost, Jeho sprawedli:
wost. QU tedy jest i UesmirUč dobrotiw, i Ueǧ

smirUč milosrdeU i laskaw i hoden, aď2 bo
wssickni ttúorowč posioUchali, Jcho se bčxli, oxemU
se klaUčli, Jej milowali. Kdyby tedy frdce lidu
ské Ueskončenč lúsky a pokory fchopno, Ueskoslu
čenč poslUssenstwi a poddasloft prokúšati š to

e) xu:uu. 2; 28.
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bylo, toč by pak wssim přifným prúwcm tomUto
Uejwzslesscnčjssimll, Uejswrchowaslějssimlx, Uejweo

lcbnčjssimU Hofpodiml fwémU wždy weskrǧe po:
wčUUo bhlo. Neboť když jisto jest, že wetssi a
wšnessenčjssi důstojnofti i wčtssi a szcsseUčjssi
úcta pťimileži, tuk jistč též chmirslš szessersti
a weleonsti Božfké ichmirnú úcta UúležctibUde;
oeftli wssak lúfka a úcta nasse Uedostatcčmú, toe
šok pťičism jcst ta, že přirozenč nefkanlš důstojr
Uofti Božské doscchnoUti Ua prosto Ucmůže, jal?
by Jemn jakožto PčmU wssehomira Uúlezela a
přislUssela.

Jak welice jsme tedy řUwechého důwoďU,byč i žcidslšho jiUého Ucby o, u BohU fwčmU
nejwťelejssi lúskoU a poslUssUosti zawúščmi! Ne:
boč můženli pak Uěčdo Fici, že Uěco milU.e, kdhž
Uemčlch dobrotU chwyšssi ze wssi dUsse ?wše?u
čchož pak sc bude bč:ti ten, kdo fe wssemohoch
Uosti Boži Uebojie? KomUž pak fe podrobi, kdo
sc ani takoměnm púnu nepoddú? u Nač medle
dúna jest člowěťU swobodsxú wůlc, Ucž aby dobré
šamilowal a dlJolele?N jestli ona wssemohoUci bsǧt2
nost nejwyšssi dobro, proč btg jc ncmčla
wůle Uassc milowati Uade wssecko, anoť w skUtkU
milowúsli Uejwýsse bodllo ecst? Když pař tedh
již tčžkým prowiUěnim je!)t, Uemilowati Boha
Uadc wssccko a Jcho fc Uebúti, jak pojmcUU:
jcme zločiU toho, jeUž Ua Něho Uedbci, Jeho si
nic erúžie? J kdo by pomyslil, že by erdččo
Uost a Zlomyslnost lidskci tač welmi šblouditi
fmělae? u N pťec, Bohu rl!l! jak často patřimc,
žc lidš tu pro rozkoš tčlešllon, tU pro maonU

4 2
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chwúlU swčtskoU, rU pro UičemUý zisk toto Ueju

wyšssi dobro zUcUctiwaji a Urúžeǧie? Ǧ té zasleo
persti, ktcrúz fobč roerč Uema! ú té prčxwč
ďúbelskč opowcxžliwosti! Cchož medle zaslUhch ten,
kdo sc takowého UesmirUšho zločiUU odwčxži? Ja:
koU pokUtoU, žakými xUUkmUi mčlobh takowš bcšr
prčxwi, jakýmz jest žajistš UeUúwist Boha wss eu
mohoUciho, trestano býtie?ux Tot jisto, že
dUsse, tak hlUboce skleslci, Uemůže meUfsi pokUtoU
trestčma býti, Ucž jakú Ua tak weliťč prowinčni
jest UložeUa, mUkmUi pekclUými; wssak an tyto,
jakkoliw UesmirUč jfoU, welikosti zločimx, trwčxm,j
eryroanji se.

Tento tedy jest peri důwod, jeUž Učxš
k milowúUi Boha a wčrUš slUžbšJcho wúže. Nle
powilmost tato jest tak welikú, že wssecky ostatUi
powiřmosti, ťeolik jich kolim k tworům tohoto
swčta pro jich zwlússtni wlastUosti Uliti můžcmc,
U pťirowUúUi kté, jižto Bohu šslwčxšciUijsme,

an jmšna powiUUosti Ue aslUhUji. Neboť jakož

dokoncxlofti wsscǧ) ostatmch wčci U pťirowUčUUk dokonalostem ožim Utčim UejsoU, tak t pou
wiUUosti, ježto z ohledU takowých dokanlosti
ť požemským tworůnl múme, powilmoftmi býti
přestúwaji, jak mile je porownúme š powiUr
Uosičmi k BohU; a podokmč i Urúžky tworům
UčiUčUč U pťironmčmi k Určxžkúm proti Stwo3
řiteli zpúchaným Za žúdUé jmin býti UemohoU.
Pročež di Dawid w žalmU kajicim:e) „Tobě
samélUU zhťessil jfem,“ ačkoli fe byl tčžcc

P) Žnlm 50, 6.
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prohťessil i proti Uriassowi, jehožto eriUUčho
Ua fmrt wydal, i proti manželrc jcho, kteroUžto
ponižil, i proti fwym poddmtýnt, jimžto chowúo.
Uim swým welikš pohorsseni dal. N pťec wyo
žUal, že žhťessilB o hU samšmU, pončwadž wčo
dčl, že tčmito slowy wssclikš wýstUpkp a lUin
fwš úplnč wyjúdřil, a to wčdomi, ze Boha
Urazil, tak jčj tisUilo a bolelo, že proti tomU
wsselikš bežprčxwi lidem UčinčUš ža nlenssi ba
Uepatrnš poklúdal. Noboč jelikož Bčch swrchol
waně welebnějssi jeft Uade wssecka ftwoťeUi, jsoU
i powinnosti, kterš k Nčmu múme, i prowiUčUi,
jichž se proti NčmU dopoUsstime, swrchowallč wčtssi,
Uež wssecky jinš; co fkonalš jeft, to š Nefkonao
lým porownúwati Uaprosto Uelze.

Ǧlánek drlchý.
DrUbý důwod k milowúni consti a úplnčmul obdúlá sc
slnžbč Boži jcst dobrodiui, žc Uňš Bůb stwoťiti rúčil.

š. 1.
Boha milowati, BohU sloužiti a přikúžmli

Jeho šachowúwati powiUUi jsme Uejen proto, že jest
Bůh scimod fcbe ta Mnalejffi bytost, alc
i pro to, čim jest pro núš, co totiž pro Uúš
Učinilž Ueboč bhtost Jcho Uesčislnými Uúm proo
kúžanymi dobrodinimi swrchowaně se Uúm zae
wděčila. Nčkoli Ua jiněm mistč z jiUš pťičinh o
tomto pťedmětU pojedUúUo bylo, i tUto o Uěm
pojedUati mUsimc, Ubychom tim žťejmčji požnali,
jak umohoUúsobnč pťičiU Uúš šawašUji BohU co
fwrchowančmn dobroditci fwčnm točdepč!týminbýti.2
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Peri z tčchtodobrodisli jest, že Uúš stw oo
ťiti rúčil. Jeliťož dobrodiUi toto wssem znčxmo
jcst, dosti bUde, když dim krútce, že pro tuto
jcdinoU Utilost již člowčk powichl žest, Stwou
řčteli fwšnm wssecek Uúležeti a flllzbě jcho fe
doccla oddati. H)čcbokpodle prúwa stúwú každú
fe dlUfUičem tohš, od čterého Uěco obdržcl; dth
pak ťi ife dle ccuy toho, co kdo obdržel. PoUč:
wadž tedy člowěč dobrodiUim tim, že od Boha
stwoťen jcst, fon bhtost mú, i tčlo še wssemt
smysly i dUssi še wssemi fchopnostmi U silami
jejimi, z toho jde, že jedUim i drUhým půwodci
swěmU sloUžiti powincn jest, jimxč by byl krútcc
ossemctUý a erděčnú podwodUiť toho, od Uěhož
wssecko to obďršelu Wystawioli kdo dům, komUz
mcdle Užitek Uúležeti bUde z Uěho, leč tomu, kdo
jej wystawěl? mlebo založicli kdo tďimxici, kdož
jiUý mú fbirati wiUo, lcč teU, čdo Ua Ui prúci
wUUaloril? Nnebo mčxli otec dčti, komUž ma.i
býti od cmčjssi a poflUssnčjssi, Uež tomU, ktcryž
je šplodil? Tcllto swazek dčti k rodičům tak weo
liký jest, že Učkteči šúkoxlodúrcowě moc otcowfkoU
aš Ua to stanowili, že sylm wlastniho prúwem
prodati fmčl, a to prý proto, žc, pončwadž jcj Ua

fwčt czǧolcdř)il,i takč wsselikoU moc Uad Uim miti
mú. .Kestolitch prútoomocnost otcowa nad dito
kami tak obsčchlú, čim tUčtssi mUsi býti prúwoo

mocnost Toho, jenž wssemU, což jest Ua Uebi i
Ua šemi, žiwot dal? u N majlali ti, ježto Uče
jakč dobrodini obdrželi, co role úrodnú, dle
whrčeUi Uuldrce Seneko wice wrútiti, Uež pťie
jali, lze:li pak Uúm, BohU podoonU wdščUost
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prokúzati, poUěwadž, wzdejmc Mu, co w?dejmc,přece Uikdh MU wice dati Uemůžcme, Uež:i jsme u
byli obdrželi od Nčho? Když tedy teu, jeUž wice
errčxti, Ueželiobdržcl, pťedpisll onoho mUdrce Uic
koliw zadosti ncčini, což mcdle Ulčmle ťici o těch,
ježto Utmchem Ulšnš wraceji, Ucž:li byli obdrželi?

Nristotcleš di, žc bohům a rodičům Uikdy
ša obdrženš dobrodiUi dostatcčnč odsloUžiti fe Uco
můžeme. ch:li pak tedh BohU, jeUž wice dal,
Uež wssickUi otcowč wcsskerébo foěta dútt mohoU,
dostatcčmš se odsloužitie? Když to již jcst tčžkš
prowinč:ui stlowo, chowú:li se k otcč swúmU Uee
poslUssUš a wzdorUě, jak poleeUUjeme prowixlčUi,
když odporujexxle TomU, jeUž w každčm ohledll
wice test otccm Uassim, Ucž:li kterýkoliw otec por
zcmsky! Protož takč prúwem stýskci si Bůh ústU
propokaswšho,ťka: „Jestližeč jscm jci otcc
wciš, kdež jest čcst múe? a jestližc jsem
jčxPčxU, kdežjest čest, kteroUž mi wždúe
wati xUúte?„ů) ToUž erdščUost wytýkú jiný
prorok, ml1ohšxntr;dčimiflowyťka: Timliž sc
odplacnjcš HospodiUU, lidc possetilý
a UemoUdrýe? Zdaliž BU Ueni otcc twůj,
ktcrýž wlúdUc teboll, a Učinil a stwo:
řil tebee?““)

Takowi lidč k Uebefům Uikdy ani Uepohlea
dUoU, anž febc smUých požornji, žiji cmi febe
UežUajice. Neboč kddby sami Ua scbe pohledli,
kdyby smo!l wlastsli bthost poznati bledčli,

še) Malach. l. 6. “) 7. Mojž. 82, 8.
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ptali by sc sami sebc, oded půwod a počútck
wzalie? od koho a kjakémU cili stwoťeni jsoUe?
Z tohoto pozUúUi by pak zajčstč zwědčli, co jim
čiUiti Uúleži; žc pak tobo Uedbaji, proto i žiji
tak, jUko by žiwot teUto sami od scbc meli.
Tak bol žiw i oUeU bczbožslý krúl quptský,
jchž Bfch prorokcm swým hroši, řka: „K tobě
UclUwilUFaraonc, krúli Egyptský, drařU
wclirý, chž lcžiš Uprostřcd ťekswých a
čikúš: Múč jcst ťeka, a jci jfc!U sebc fa:
mššho UčiUil.“ jz)

Jako thto, tak mlUwi tčž wssickUi, ktcťi
Uefpomcnoxlcc Ua Stwoťitele, jakobc byli sebe
sami ftwoťilč, žúdnčho jiUého ša prodcc byti
fwěho UeUZUúiji. Zcela jank smýsslcl fwatý
NUgUstiU, chž pťisscd od požUúni stwoťitclc
fwč:ho k požUúUi scbc samčbo w rošUllUwúch š fe:
boU smUým takto di: „J pťiffcl jscm súm k sobč
a wcsscl jscm w scbe a ťckl jfcm k fobč: TU,
kdo jsi? N odpowšdšl jscm sobš: erm čloz
wčk, bytost rozUmUú a smrtelUú. J počal jfcm
rošjčumti, co by to bylo, a ťckl jfcm: Qded .ost
th a takowý žiwočich, Banc Božc můje? un d:
kUd od jiUUd lcč od Trcbc? TU jsi stwoťil mUc,
a Uikoliw jú fcbc. Nlc kdo jsi Tye? u Ty, Prmc
Božc můj! jsi súm prawý a súm wsscmohollci
a wččUý, a Ucobsúblý a Ucpostihlý, ktcrýž wždw:
ckh žiw jsi a Ua wěky Uikdy Uic Ucumirú w Tobčš.
š powč:š mi, poxližs:ltšmn slUžchikU swšmU, Božc
můj, powčz, Slitowlliče! bidUčmU stwořcUifwčmU,

e) Ešorbl 29, 3.
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Powě,; prosim pro milofrdelřstwi swú: Bded jest
teUto a takowý šiwočxich?jediUš od Tebe. Zdaliž
pak Uliižc kdo UčiUiti fúm sebee? Zdalč od jiUde
Ucž od Tebe pojiti Ulůše ťchtUost a žiwote? Zdaa
liž Th Uejsi fwrchowmlú bthost, od kteréžto jsoU
wesskerě U wsselikš jiUš bthostie? Nebo cožkoli
jest, jest od Tebe, protože Uic UcUi beš Tsšbašd
Zdaťi Ty Uejsi stUdUice žiwota, z kteršž prýssti
se wsseliký žiwote? Ncbo coškoli žijc, žijc choU,
protožc Uic UeUi žimo bež Tebe. Th tedy, BaUe,
wssecko jsi ftwoťil. Ptúm se tedy, kdož jest, jenž
UlUc Učinjl? Tp PaUe, Učinil jsi UUU:, TU, bez
Ušhož Uic UrUi Učillčno. Ty jsi stwořitel můj,
a jú dilo Twš. Dičy wl;dúwúm Tobš, Pmtc
Bože můj, že jsi UčiUil lUUe; Ucbo skrše Tebe 7itU
jsem jci a skrše Tebc žiwi jfoU wssecky weci.
Diky wšdciwúm Tobě, Twůrce můj, žc rUce Twš
Učxinily mUe a stwočilp Ume. Diky w dúwúm
Tobš, swětlo mé, žc jsi ofwitil mne a Ua ežl jfcm
Tebe 7i sebe.“)

Ze Uciš tedh Bčch stwoťiti rúčil, jest peri
zc wssech UčUU prokúžmlých dobrodilxi a zčxklad
wssech ostrltUich; Ueboť beš jsoUcUosti, kteršž sč
Uúm ftwoťeUim dostalo, wsselikš jiUš bylo b
UemožUo; anč l;úlelexdem jest wsselikých jiný
darůw; anč jest takoťka jediUoU podstatoU, Ua
Uižto wssecko oftatni dobrš jakožto UcpodstatUš
šaklúdú se. Z toho pozchž, jak Uesmirnč welikš
jest dobrpdixli toto, že tč Bčch stwořil, a jak weu
likou múš pťičiUU, ša Uě š wroUcim frdccm dikh

e) Žc)jjloqz c. 31.
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wzdúwati. dež Bůh wůbcc přisnč žúdú, abye
chom dobrodim od Nčho pťijatých wdččUč pau
mčtliwi byli, jiftč žc to tim wire žúdati budc
ohledem tohoto dobrodiUi, jakožto zúkladUiho
wssech ostatUich. Neboč Bůh jfa dlc pťirozenč
swš bytosti Uad miru sstčdrým w Udělowúni doo
brodini fwých, wssim prúwrm i powinuých diků
Za nč žčxdci, Uikoliw wssak, žc bžǧ jich pro scbe
znpotřcbi lučl, alc žc co chwhšssr dobrč i od
Učxšzachowúlli powinnosti Uafsich k Uassch wlcxst:
UimU blahu očckúloú. Tak čxtemc w pismč fwa:
tč:m starého žúkona, že dekoli Bčch lidU swšmU
Učjakš dobrodiUi prokčxal, pokaždš i hUcd po
UdčleUi daru občti dišůčixlšxti Uaťidil, ecžto Ua
wcčUou pamcitku po wssecky čafy wždawati fc
mčly. Wyfwobodiw lid wywolexxýzporoby Egypt:
skč, roškúzal mu i hnrd, abh každoročnč w ty“
ch Ua pamútkU toho dobrodčUislawnost šwlússtm
swčtil. ů) N poUčwadž Egypťano šahUbeUim wsse:
ho prworozenšho w šemi jejich potrestal, chtčl
takš, aby JemU od lidU Jsrarlskeho U potoncků
jcho wssclikš prworožeUé od prworošemřho č;lidi
až do prworožeUšho šc zwičat žaswčccno a občo
toaoúno bylo Ua rUččUoUpamútku Udčlexlčho šao

chowcini. u N za to, žr Hospodin lčd fwůšu Uapoussti po čthťiccti let UmUoU krmčl, roš čxžal
Mojžissowi, aby docžnm jistoU miru tohoto Uco
beskčho pokrmU do šwlússtxli Učxdoby w stúUkU
Umlllwy ji Uložil, aby potomci lidU Jfraelskšho
Ua wččnš čafy této wclikš přišnč pamštliwi bhli. “)

N) U. Mojž. 12, 13. W) ul Možž. 17.
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Když pak Bůh UedloUbo potom Jsraelitům slawně
witčžstrpi Uad Nmalekito Udčlil, řekl k Mojžissowiž
„Wpiš to na pamútču do kUihU a wlož
w Ussi Jote.“ jk) TUdiž takš powstala U fw.
arciotcň myfslellka, aby Hofpodiml, pro pamútkU
obdrženšho šwlússtniho dobrodini oltúř wzdčlali.“)
Zachowúwali pak anlútkU od Boha Udělených
xnilosti též tim, že swým dčtcm ijČUa Ua to fc
wztcchUjici dúwali, aby pmnčxtka obdržrslých od
Boha milosti U bUdoUcich rodů Uikdy w žapou
meUUti nepřissla. Protož i proslaweUý Učitel cire
kcwni m“ei) welmi prawdiwč di, že každš okamženi
Stwoťčtcle swého pamětliwi býti múme; Ueboť
jakož Ucni žúdnšho okamženi, w Uěmž bychom
mnohých dobrodini Jeho Uepožiwali, tak také
žúdnšho okamžcali býti Ucmú, w nčmž bychom
Ho Ueměli U wdč!čnš pamčti swš chodoatt.

Mimo to pač powimlý cit wdččUosti k Bo:
hu w srdce člowěka tak blUboce jcst wsstipen, že
t UlUdrcowš swčtssti wclmi potťebnoU ji býti
UšUali, pťisnč kUi nabizejice, jako Epiktct, mUc
drc stoický, aU takto prawi: „NebUdiž, ú člowčče!
erděčUým k BohU fwrchowanému za dobrodini
od Nčho obdržcmi, jakož jfou: šrak, slUch a jině
smhsly a pťede wssim ža žiwot, kterým tebc obu
daťil; ša wsscckhwčci, jimiž tč žachowúwú, ipťio
jemným čxini, jakož jsou owoce a wsselikš požitc
ky, wino, olej a wssc ostatni. Nejwčtssi wssak
diky wšdúwcj MU ša swčtlo rozUmU, kteršž Toběd
dal, abyš wsscch tčchto wčci nciležitč Užiti a pra:

eř) Tamž. 17„ 14. exe) 1. Mojž. l2„ 18. 22. R) šušx šoxjx. 18d
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on jich ceUUpozlmtč mohl!“ thž mudrc poa
hchský powimlost !Udččnosti tak lwyfoce fchwalUje,
a tak dčltťeliwěkni powǧbUzUje, abychom ji Upoz
žiwúni wsseobecllých darU kosmli, což medle čiUiti
mú kťefťcm, swětlem swaté wiry oswicesčý a Umoe
hem wčtssimi a diků bodnějssimi dary od Boha
obdaťený?

N wssak UUmitUe mi sUad Uškdo, že tato
msscm tworům wcfmšš UdčlcUcidobrodini Uileoli
UejsoU Zwlússtni dary Boži, ale spisse od pčxirody
pochúšeji a tUdyk že k dikčlm šawúšcini chfme,
jelikož pťiroda dle Určxitých zúkoUů bčhem swým
črúčejic, wčci chto podle Ustanchšho ťúdU
plodi. Nčxmitka tato jest kčesimm žcela Uchodlm;
tať by Ulohl mlUlUiti jeU pohaxl, mlebo člowěč
pod UerozUUmč šwiťč sksesiý. K wywrúcerči Uúo
mitkh této stůjtež tu dúle slowa UtUdrce fwrchU
leeranUšhlš, jingiž oU tačowé žpošdilč sUlýssleUi
kúrú, řka: „RekUeš sl,lad, že wssech tčch dobrodiui
přiroda ti UdčlUjee?Q erdččniče, jenž Uemú sokžč!
rowna! Coš eridiš, že přirodčrliUěropťipiiješ,
tim toliko Bohu jiUé jmšUo dúwúš? Neboť což
jest přiroda jinšho Uež:li Bčch súm, jeUž jcst pů:
tUodcemx,jejime?yTim zajistč erděčUost fon Uc:
omlUwiš, řekneš:li, žc přirodč a Uikoli BohU za
dary obdržeUš šawúzúU jsi, Ueboč beš Boba při:
rodč býti Uelže. Kdyby tobě Lllcinš SeUekU Učco
byl zapůjčil, a ty byš Uapotom twrdil, že jsi
BUciowi a Ue SeUekowi dťllžeU, tim byš wěřitele
fwého Uešapřel, ale toliko jměuo jebo žměnil.“
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šf 20

Zinú důwod, proč Boba cxžStwořitelr swého milowatill
mnmc.

Nwssak Uetoliko š dťUžUš a fprawedliwš po2
wilmosti Stwořiteli swélUU slollžitt mcime; samať
wlastni pilUčx potťeba Uasse tccho Ua Uúš žúdú,
chccmculi jčuuk účclu, kUčlUuž stwoťcUi jsmc, do:
kolmlqsti totiž weždejssi a blňžellosti loščUč doc
jiti. Zúdnú totiž wěc š prwopočútkU fwšho Ue:
býwú Uikdy Zcela dokochlú; byť i Uškterú čústka
w Ui od počútřU učjakš dokanlosti do febc mšlq,
wždh pťi tom jesstě mUobšho UedoftatkU spatřiš,

který pošdččjjteprw sč Uazorawi. Zdokotmlelti wssak
toto můžc TcU toliko dati, kterýž dilo to žapočal,
to jest: jedim) půwodcc, ž kteršhožto wšc Ušjcxkú

býti počala, jest iš to, abh ši tšž kúplnšmU wy:wiUUti a .;dokonaleni pťimc l. Proto se účiU:
komč wůbec kpůwodům fwým wraccji, abh jimi
dalssibo pokrokčl U konečslého šdokotmleni swého
dofúhli. Tak byliny powždh onU fe wšhůrU,
kdežto jich kořeun poťúde hloub do zemi fahaji,
oded possly. Nyby Uaproti tomu erpoUsstčji
wodh, bež kterč jim riti Uelze. Kuťe, sotwa že
ž waječka wyleze, Utčkú pod kťidla Ulatky swš,
anž ji opollssti. Tak i jchňútko jedwa zrožcnš
ť)ledci wemelm rodjtelkh swš, a bhk i sto jiUých
owci š Ui steroU barwu t potrawU mšlo, Uic7
mšnč bh že rosscch Uaťežlo matkU fwou a Za Ui
sslo, jakoby řici chtčlo: thud jfem dostalo co
múm a čim jfem, a šde bUdU takš hledati čeho
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se Uli jesstě uedostúwú. Totok lUUti a přitulowúluč
se rozešnců ť swým rodčteťům spatťUje se U wssech

žiwočišných bytllosti w pčxirodč, ba snad byi Ueu
šiwotnč wěci pud teUto jewily, kdhby jim pohybu
liwosti bylo dúUo. Dejmc toUtU, žc by Umliť
bol zhotowil obraz, očt Ua nšm Uedokoumo, kc
keomu by sc obraz, kdyby tohoto fwčho Uedoo
statku si wčdom byl, k naprawemi toho obrčxtile?
Sotwn by sscl do palúce Učkteršho krčxlc Uebo
welmožc Uebok cmi jcch ani druchý Ucbyl b
š to, slbh žúdost jeho whplnis ; cxlehlcdal by obydi
Umčlcowo, prose bo, aby ncdostatck Ua Učm do:
plUjl a dilo začatš Uteončil.

J rci tedy, č.lowččxe,tworc rošUUlem obdaťený,
čim to jest, že se tak nezachowčxwčxš, jcxk se i er
rozUUUU tworowč! chomajie.e Wždyk pak i ty jsi
bhtosti dofawúde UedokolmloU, jižto sc kúplUš
dokanlosti jesstč mnoho, welmi muoho ncdostú:
wú! Wždyť pak jsi, ak tak dim, toliko hrnbý Uú:
kreš, čckaje posleťmiho swšho wywedelli a wy:
lesstčUi, ktcréhož wsselikšmu dilU k dokoualosti Ue:
wyhmltelnč potťebi. Q tonl swšdči šťejmč UeU3
koditelmi touha dusse twš po Uččem UešUčUUčUl,
čeǧo ji schúši, a čeho fj Ustmdičuoll, prcchnonci
touhou hlcdú. u TUto přewelikou chtiwost wsstio
pil Bčch úmhslnč w dnssi twon, abhš šrmjc tUto
wlastxli potřch fwon, ohlšdcxl se po ccftč prawš,
ktcroUžbh kpůwodn fwšmn krúčel. Protoš nechtčl,
abyš úplUě již dokomxlým z rUťeoUJcho wysfel
a UajedUoU wsscmi dcxry Jeho fe stkwčl. NeUčiUilť
tak, jačoby so MU sstčdrosti bylo Ucdoftúwalo,
m)brž Učini!č to š milofti a lúsky k tobč, poně:
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wadž wčdčl, že dobťe tobč býti, Ucoli chUdým,
alcspoň pokorným; že ti prospěje Ucdostatek trpčti,
abyš ťetel swůj powždy k Nčmu mčl. Jestližee
tešdy Udým a wsseličehqž potťebUým býti se cio
tiš, proč medle erbraciš sc thci, kterýž tebe
kžiwotu powolal, ťTwůrci, ťterýž tebe hruba
Uakreslil, aby pak dokonal Ua tobě, češo se ti
jesstě Uedostúwúe?un Krúlowský pčwec Dawid za:
jistš we wčci tš ochotxlčjssim se Uťúšal, řt?a: P)
„RUcc Twč UčiUily mUea ftwoťily mne:
dej mi rožUm, abych se UaUčil pťikúzae
Uim Twým.“ Jako by ťekl: ŘUcc Twč Učinily
wsse to dobrš, ktcrčž Ua sobě fhledúwúm; dilo
Twč wssak Ueni jesstč toe wssech čústkúch doplnč:
no a UkoUčer: zraku dUsse mé Ucdostúwú se
jesstě jaonsti a swčtla wslitťniho, kterýmbych zťe:
telUš požnal, čxcho mi posUd schúži. Ale oďťUd
múm Ucdostatek tento Uahraditi? Mded od jio
Uud Ucž od Doho, kterýž dal byl to, co múm.
Protož dcjž mi, ú Božc! toto swčtlo U.mitťni;
otcwťi oči slcpému od Uarozcni, abych požnal
Tebe, u a tixU aby dilo Twč Ua Umč zapxǧ:
čatš kdokoUčmi pťisslo! Múli tede, půwodce núš,
Hospodin Bůťǧ, tu moc, rozum nčxš poszšsti Ua
stupeň ne.jwýšssi dokonalosti, můžek totčž působčti
i na wňli Uassi i Ua wssech oftatUich mocnostcch
dussewulých, tak že celý útwar tento tymž miftrem,
kterýmž jfoUcUost son započal, i konečUč swě
dokanlosti obdrži. Nž pať ktomu dospčje, tuč
bude wssi chybh prost krúčeti bcz Uerúze szcu

x) Žsllm. 118, 73.
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sieUémU UrčcUi swčmU wstťic; šbohatUe bez wý:
loh a marUš okcizalosti, U bnde mirem swatým
oblcxžeU, byč bžǧ Uižčxdnými pokladh Ucoplýwal.
Bčch to totiž žpUsobi, že twor Jcho, byť i sebe
chUdssim U bidnčjssim byl, pťec š osUdcm swým
bude fpokojeU; tak ač UUšcU, bohatým, ač opU:
sstčn wuu blažem)m, ač prašdeU wsscho, přec tak
ssťastm)m mUiti sc bUdc, jakobt) celýln swčtem
wlúdl. Protož 1prawdu mčxUludrc, takto řka: e)
„Mnohý Ucmaje Uic, jest jako bohatt),
a opčt mUohý majč mnoho žboži, jcft
jaťo chUdý.“ Neboť chUdý maje Boha, jak
Uúm pťiklad fwotčho FraUtisska Ukažuje, jcst
bohatým; UejchUdssim wssak jest th, kdo jest
bež Boha, a byč si bhl Uejmocnčjssim wlada:
řem pozemským. Což medlc prospčje bohatšmlx,
možným bt)ti, když frdce jcho Zmitčmo jest
tisicerými trapliwými myssleslkami, tak raš se mU
wsselikú hojnost jcho ažaž hllUsi? Můžculi pak
skwostUč: ssatstwo, lcchodUš pokrmy, skťiUča bede
xlcxtem a klenoty chplUčnš, Ulůželiž wesskerš žboži
tžšwčtaUkojiti trpký bol dnsse od Boharodloxlčcnš
a šponstoU pošcmskostj tčto šmitanše? Ensto:li aš
ža jediUoU Uoc bohatcc Ua mčkkšm lůžkU se sem
a tam obraci, mtiž spčmek se Uhosti Ua Umdle:
Uých jcho očich, jclikož lakota jeho dosud UeUao
syceUa úžkostllě jcj trúpi, wždl mU strachU Uar
hčmčjic, abh UlU Uičchož UcUtho žtobo, ro byl
Uashromúždile? Ze lUsscho, co posUd ťečeno, šťcǧmě
whfwitú, že jfme šuwčxzúUi, Stwoťjtelť swch

u) Wřisl. xš, 7.
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sloUžiti, a JemU U wssi lúsce a poddansti wroUcč
diky wzdciwati, chen še od Nčho stwoťeUi jsme,
Uýbrž že jeU skrzc Nčho k žcidollci fwč dolšolmca
lofti a swrchowanš blažcllosti dospšti můžcme.

Článek tčetč.

Tťeli důwod, abychom Boba milowali, jcst, že OU Uúš
žiwi a ťidi.

š. 1.

Bohn lúskoU a flUžboU šawúzúni jfmc UčjeU,
že Učxš ftwoťil, Uýbrž i že núš žiwi q o Uúš
lafkawč pečUje. QUť jest to, člowčče, jenž stwou
ťiw tebe i šťxchowúwú a žiwi, tak že Ua Nšm

šcela zciwisiš, aniž ti lže bcz Nčho dčxležin
ýti, jakoŽ) ti Uebylo lzc bež Nčho w žcwotwftoupiti. ůwod tento UeUik meUssi pťedesslého,

cmobr7 Umohem wčtssi. Ncboť dobrodiUi, že tě
Bůh ?twoťiti rúčřl, jedUoU toliko ti bylo prokúo
šúUo; péčc wffak o žachowčxrli twš kaddým okao
mženim se okmowuje, tak že tč!Bůh tašoťka Ustar
wičrlč šUorUU stwořch, jclij?or powždy o to pee
čch, co jednoU byl stwoťil. ǧlšrmni pak i drlchš
sterš poradeei mocnosti i lúsky. Jsili tedp
Jemn k ikům pomincn, žš tč w jchom okae
mžeUi stwočil, čim wice múš JemU dčkowati za
to, že tebe po tolik hodiU, dUi, lčt beš Uftčmi
žiwi a z.cxchowčchi! Nclze ti ani krokU UčiUiti,
abh QU je:jr Ucťidřl; ch Něhormli Ucotcwřeš,
a,Ui Uczawřcš oči swých. Newčťiš:li, žš kdykoliw
jeU Uěkterým údem tšla swšho pohyijcš, wlastUě
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77„
Uejl jména kťcfťana UUi hoden; werlš:li wssak
skUtečUš, že Bůh ti milost tuto prokazUje a odu
wažuješoli se UicméUč Urúžcti ch, tuť ti jmčna
ani erim.

Kdyby Učkdo, stoje Ua wčži wyfoké, člowěka
š hora zpusstšného UU tenkšm prowazci držel,
Zdaliž by pak teUto, wčxda, že w patrUšm žiwota
wisi Uebezpečellstwi, opowúžil se Uraziti a hcmětč
toho, kterýž moc mú ijej pťed Uúhlým úpadem

ochrúniti, i kaědš okamženi w zčchUbUpUstitie?uN Uin pomysi si, že ty súťn jsi teU, jenž w Ue:

bezpeči takowém se szússiš. Žiwot twůšpzúwisiUa wůli Boži, jakoby wifel Ua tenouně Uitce,
tak že kdyby Bůh jen Ua okamreni wftahl rulťu
swou od tebe, we son pťede 7loU UicotU byš
se jistotUě swrhl. Jak tedy můžeš tak possetilým
a zpozdilým býti a k hUěwU popouzeti Boha
wssemohoUciho, jenž tebe takměť Uad jicUem
žhoUbUčpropasti Udržuje? uurJak fexopa,wažuješ
Urúžeti toho, Jchožto wůli žiješ a tyješe? B té twé
neslýchmlč šaslepenofti, čdtoho Uepochopitelslého
odbojUictwi! Poddani stroji odboj proti hlawč,
jčm wssemohouci ochraml son stúle poskytujici!
u Nle pťijdek deU, kdež proti pťep chUtakowšmU
Uastane foud, a Uražena čest We eonsti Božskč
žalobU aš takoonto proti odpůrcům těmto poo
wcde: Proti Bohu jste fe spikli, tworowš zrčdei
a erděčni! u Dobťe by bylo, kdyby wesskereU
fwčt owstal proti wúm a anownik wččný wsseo
likě twoťeUi proti wčxm ozbrojřl, aby mčlš za
urúžku Sobě UčiUčUoUpotrestal, cl wesskeren obor

Boxǧi moci a Božim dopUsstčUim fe xtak dčje,
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swěta wessel w půtkU š erděčnikh, ježto darů
Božich UzUati Uechtčji! Neboť slUssUo zauisté a Uúu
ležito, abh ti, kteřiž majice kdy, abhk ohU swšu
mU pohlcdli, a poszžowúUi jsoUce ktomU mUou
honúsobným dobrodiUim, přec Uechtčli ani oči
swl)ch kNěmu powznčsti, Učinili pak to Uúsledu
kcm mUk erýslowných, Uefkonalých.

.KtomU slUssipozorowati i pčehojných a fkwosto
Uých darů celšho swěta, ježto Bůh co sstědrý hou
stitel člowěkn demlě jako Ua stole bohatě prostřeo
Učmstroji a kpožiwúni předřlúdú. Wssecko, co pod
Uebem jesi, Uftcmochoť k UžitkUčlowěka, buď k jeho
wlastUimU požiwúni, cmebo kzachowúni těch twou
rů, kteřižto jemU kU potťebč sloUži. Neboč ačkoli
Uepotřeije člowěk k. p. mUch w powětťi lštajia
cich k swčmu pokrmU, jsoU mn UžitečUi a mili
ptačkowč, .imi se žiwici; ač člowčk trúwy lUčUi
súm Uepožtwú, sloUžiť och wsselikým zwiťatům

a potrawU, a ta pak opět jemU ša pokrm. Rozušledni sle, člowčče! po wssech oUčiUúch šcmč
a Uwidiš, jař daleko se rozproftiraji twš úrou
řmě iny, jak bohatš jest dčdictwi twč! uu Wsseu
cko, cokoliw Ua žemi se pohthje, we wodě
plowe, we wzduchU létú a Ua Uebi fe tťphti, to

wsse jest twš! Nebok wsseckh thto wěcč ljsoU dachJeho, dilo Jeho wssemoť)oUcnosti, od esk Jeho
krúfy, důkaz milofrdmstwi Jeho, dilo lúsk
a swčdkowš s?tšdrosti Jeho. Hle, kolik hlafatelU
weleonstř a wssemohoUcUosti fwč k tobě Bůh
wysilú, abhš stúle se Učilpoznúwati Jej! u „Wsseu
ckh wěci, kterčž jsoU Ua nebi i Ua zemi,“ di
swatý NugUstiU, „whšýwaji mUe beš pťestčmi,

Z
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abhch che, Hospodisla swšho, milowal,“ a toto
pomžbUzomúUi dčje se UstawičUč ke msscm lidem,
tak že UikomU, UečiUi:lt toho, UižúdUš Uczbýwú
wýmluwh. J kšž byš mčl Ussi, abyš Uslyssel

hlasU wsicch bytosti; srožUměl byš, že msseckh
UUpomanji a myzýwaji tebe k milowchi Boha;
Ucboť msscckh i mlčcUim swým hlúfaji, že stwoo
řelch jfoUce č flUžbš twš, tcbe fpolU Uapomixmti
maji, abyš fúm o sobč t spolU š Uimi PúUU
wsscch wěci sloužil. Nebefa mlUwi k tobš: „My
za dUe posilčxme tobě fwčtlo slUUečUi, a w Uoci
opčt mčsic a hmčzdy oswěcuji steku tmoU, abyš
Uekrčxčel we tmúch. My pťifpiwúme k qurU

wssešš, čchokoliw ř šachowčxxliswčmU potťeťuxješ.“szch ti prawi: „We mUč dýsseš, jčx ti
měei chlúdek, jcič mirUim přilissUou horkost krwe
twe, cxbh zdrami twč tim zkúzy netrpčlo; we
mUěč žiji UefčislUi druhomč ptactma, oko twč
rozmmlitoU krúfoU obwefclUjiciho, Ussi twě zpěu
wem smým okoUlejiciho a lahodUým mafem
smým potra,mU pťijenmon tobč poskUtUjiciho.“
Woda šase ti prawi, že w přihodmj čaš posilú
tobě wydatUých dessků, pro tcbe že plyUoU ťeky
a potoky jeji, k potmwě tmé že rimi tisicerš
druhy rUb, role twš a zahrady tmš še owlažUje,
aby rostliwstwo i owoce fe xdařilo, že mořem
zemč wl;dúlexlš fpojUje, abyš wssecky koUčin

projiti a šboši krajiU cišich k mýrobčům wlastipřipojiti onh. N což múm ťici o žemi, tšto
mssech měci Umtce obccnč, jeUž jest, ač tak dim,
dilna a žúfobúrsla, w kteršžto mýrobky pťirody
Uashromúždčny jfoUe? QUak wssim prúmem může
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ti řici: „Jú ti poskýtčxm pewnčho stanwiska
k pracem twým a jako matka chowúm tebe Ua
raUlerU swých; opatťUji tebe wssemi potťebami
riwotcx, krmic tčbe plody pučicimt z lůch mého.
ǧ)Tro tebe pojim se šc wssemi žiwlh, abych jimi
šúrodUěUa jsouc plodUoU bhla wssemi potťebami
tobč prospčssUými; co mňtt laskmoa Uikřdhxtč er
opousstim; Ueboč tedyž jsem tč ťchla žiwila a chol
tďcxla po celý žiwot twňj, lU smrtč twč! do lňch
swčho tč přijimúm, poskytujic tobč lůžka k od:
počimxti twému.“ Slowem wcsskerý stět hlasitš
wolčx k tobě: „Wiz, čd člowčče, jak welikčx jcst
lčxskaStwoťitelowa k tobč! QUť mne pro tebe
stwoťil a pťikúzal, abych botow byl kslužbč twč,
ty pak abyš Jej, anolUUika swč!ta, kterýž Ume
pro tebe, tcbc pak pro Sebe stwoťil, ctil a Utču
lowal!“ Tak, účlowěčc, wcsskeďenstwohlúsú!
.Kdo toho hlasu Ueslyssi, teU w prawdčr prao
hluchým jest, a kdo pčeijimaje tak UefmirUú doo
brodiUi Uecitelslým zůstúwá, th zťejmč objewnje
erdčk, jeUž sobč rowUčho Uemci!u deržel:
liš darhxtolikerč, dolllad pať, že ša Uě powilmě
diky čtniš, alxyš Uebhř stihčm pokutou, Ua Ueu
wdččllikh UloženoU. Wsselici tworowš, co jich teoo
ltw jest, di jiftý Učitel cirkewui, takto k člowč!fU
mluwi: „Pťčjimejž! dúwej! boj se!“ To jcst:
Přijinlelž, č) člowččxe,dobrodčUi, kteršž todč
Ua rozkaš twoťitele swšho poskytuji; Uezapomcsl
wssakza Učdiky wzdú wati; tak:li UečiUiš,boj
sč přisUěho trcxstU.

beš luossak o wěci tš jesstě lépe se pťee
swčdčxil, slyš slowa Epiktetowa, Uderce ťeckého,

szř
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swrchU již jmenowaného, kterýžto wyssimlw fc ažx
ktomUto szcsseUémU UčeUi o BohU, žúdal, Ubyz
člowčk Stwoťitele swšho wc wssech twonech po3
Učxwal, řka: „Zakrcičúali krkawec, a ozUamUjeuli

řkťekem fwým chstúwajici šměUU powčtrnofti,
Ueččni to krkawec súm o sobč, ale Bňh súm
wsstipil mU wlastnč teU pťirošcUý pUd, že jistoU
dobn před zmčUoU powětrnosti ten jistý hlaš wyo
dčxwú. Tak i kdhž hlaš člowčči pťed Uebešpc:
čcnftwim tč whstrahUje, činik to takšž Bfch, jelio
kož QU stwoťiw člowčka, toU fchoonsti jej opanu
tťil, UHU ti Uebežpečenftwi ošnúmil, kterč: ti
hrozi. Cta wssak rošjimčmi toto, uu di dúle teno
týž Epiktet, u rci k sobč samšmU: „Nebyl to
Uikoli mUdrc Epiktet, kterýž tomU wsselUU Učil,
Uýbrž Bčch súm; Ueboť ťdož jiUý propňjčil člo:
lUěkU dcxr mlUonie?“

Zdaliž tcdyršoden jestfloUti „kťes ťanem,“kdo se nezardi, yž jej w pošučmi tomto mUdrc
pohanfký pťekomie?

Možnú:li pak, abš zrak fwštlem wirh oswicucchý Urdonikl tak da cko, jcxko oko temnostmt
zastiUčUč, jřčlUU7Uezaswitla jimi zčxťe, leč ta, ktea
rčxž že zakalenššo swčtla rozUmU lidfkého wychúzi?x

š. 2.
Z tobo, co tmo powčdčno, opačnč souditilze, jak welikú
n trestU dodnň ncprawost jesl, Uechtiti sloužiti Bobu.,

Když to wsse tak jest, tuk Uelše ani pochol
piti, aby člowčx.k,w takowč hojnosti ďarů postae
ch jsa, Uechtčl pomnčtt Ua ssltčdrého jich dúrcc.u
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e„„KdočiUixdobře Uepťiteli swšmll“, dč
sw.Puwel, „Uhli řeťawš fhrUUje Ua hlawU
jeho.“ ee) Jsonali tedy wssickni tworowč tohoto
swčta pro Uciš wefmčš dobrodinim Božim, musi
wlastnč wesskcrý okreš fwčtowý býti jediUý
ohiný žcir, scstúwajici z toliko plmxlenů, čoliko
jest tworů Božich. Jak UecitelUš, jač twrdš mUx
si(o by wssak býti srdce to, kterš by fe U prou
stťed ohinšho tohoto moře Uedalo roznititi, ba
an rozehťúti? Jeft:li pak možxlci, čdkřesiane, abyš
U prostťed eryfýchajiciho proUdU dobrodilli tae
kouwýchUepomžslesl šrakn fwšho k Uebesům š ton

rekmoll žcidosti; Uzťiti prašřidlo to, š Učhož dobrooini tato se čeťi! Powčž medle, dybyš tak po
dlouhš rcstč UmdleU jfa, hladem ň žiǧni prahUa
pod UějakoU wčži žklesl a Uěčdo š wčše by tobč
hynoUcUUU pokrm i Ucipoj dolů spnstil, uu ždališ
bUš se zdržel, abyš Uepohledl lošhůrU a Uechtšl
požnati toho, jenž se tebe tač laskawě Ujal?
N což čiUi Bčch jiUého, Uež že š mýsosti Uebeskč
tobč bez pťestňni dary fwš sesilúe? J flUcUUj mi

š wssech wčci jcdiUkoU, ktcrúž by Uam Uebylaohem z obšwlcisstUimilosti propůjčcUae?uN th
an takto bhš Uemčl žrakll swšho poszšstř
wšbůrll, abyš dobročismou bytost tUto sežUal
a ji milowati sc Učil! Což se mci jiUčho o tao
kowé Ueciteonsti ťici, Uež že člowěk takowý prciže
ch jsa losscho člowěckšho citU w tnpost howadu
skon žklesi! Qmssem že Ueslussi člowčka še zwir
četem UerošumUým porowltúwati; ale jak jmak

e) Řim. 12, 20.
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možnú, když toho pro chowáUi swš zafllchnjee?
Lidi tak erděčUš prúwem k těm žwiťatům lzc
přirownati, ježto pasouce sc pod dnbem, co pa:
stwec še stromn žaludy setřúsú, Uic jiUého uečiUi,
leč chrochtajice Ulezi feboU o potrmUU fe peroU,
a Uic si erssinmji, kdo jim ji poskytnje, mli Ue:
pohlcduo„ce k tomU, jenž o Ukojeni potřcb jcjich

ečUje. Q tš prciwč howadskš erdččxnosti wassi,
š)nowš Ndmnowi! Wždyť pak Uetoliko swětlem
rozUmU uad žwiťaty předčite, Uúbrž i dar múte
přmlo kbwěšdúm wšhňrU patřiti; a pťec Ue:
chcete wnitřni zrak dlxcha leUebesiim poždwihanti,
abystc tam Uwidčli a poznalč Toho, jcnž wúm
bcž pťestúUi dary swš posilú a jimi wciš šiwi.

Nle což ktomn ťekneme, jestliže Uúš i žwi:
řata wděčUosti často překoslúwajie? Zúkon wdčč:
Uosti zajistč tak jest wsseobchý a přirožellý, žc
je. Stwoťitel i žwiťatiim wsstipil, jrck to žUmoo
h:)ch přikladů lže patťiti. Jestli pak kterš žwiře
diwčjssi lwa? Nicmšnč whprmmlje Nppiau, ů)
spisowatel ťecký, o wděčnosti tšhož důtřliwý pťiu
klad. Jistý otrok, pro terutš š seboU dmklcidúui púUU
swčtml Utekl a do Nfriky fč odebral. BloUdilk
dlouho Ua poUssti hlcdaje přistťessi, až kollečnš
do jedUš jeskhně wstolapil. Bršo Ua to pťissel
kUčmU lew, Umje jeduU Uohllu silnč UkrwcžccUou
a řwa žalostně, jako za pomoc profe. Clowěť
Učxraumě fs: Ulek, neuchslil Uež žc jest po Učm; tU
lew proti Uadúni Upokojiw se pťičročll kčlowčku
Ukažnje tlapU rmlěnoU a hledš k němU Uic jiuak,

e) Žuludx (šrajliuď ťllf 5. fslp. 14.
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Uež ǧakoby jcho za pomoc prosil. Nato mU
čloweč oUeU ž Uohy wytúhl wcliký zabodlý trU.
J Ustúla bolest Zwiťetc a rčxna sc čascm zahojila. x
Qd tč! doby l)lčdčl lew wdččnost son wssemože
ným způsobem Ua jewo dúti; Uctoliko že člowčš:j
kU obydli w doupi swč: popťúl, alebrž i nejlcpssi
čústkU tobo, co sobč Ulowil, každodeUUč mU přiu
Uússcl, čimž oUeU fc žiwil a šachšdwal. Později
wssač člowčk ten dopaden, do Ri::la odweden
a odfonzeU, aby při krutých wcťcjných brúch k obn
wefelcUi lidU w diwadle š diwoteo„Ušwčři zúpasil.
Týmž čascm choccn i lew a do Rima přiwedeU.
NúhodoU sc stalo, žc prwni zc zwiťat drawých
na otroka odsoUzencho pusstěných byl oUcU lcw.
ZUřiwš wyražil z želczUč žúwory, ale zwšřťiw doo
brodiUcc swšho Učchlczastawil sc; ohúnš sc ohol
Ucm lichotiwč sc připlazil knšmU, dúwaje tim
Ua jewo, žc poznaludobrodimc swého. MUž teU
pak wcřchč lidU wyprawowal přibšh, jak sc byl
š tim lwem sežnúmil, a nejesl žiwot obdržcl, nýbrž
jcst i na swobodU pUsstčn. Lwa toho modil dlolcho
š seboU po fwětč, ža chiše jej lidU UkašUje co
pťiklad wdččUosti. uu

Taktčž čtemc o jakšmsi Hcspifowi Samošskčm,

Žš šahslún byw boUři ď spolUccstUjicimi kbťthfrickšmU, a wUstoUpiw z korčxbUpťcd lwem Uaň
š otewťerU tlamoU dorúžcjicčm Utikajc rychle Ua
strom wystoupil. J lehl si lew pod strom, whu
dúwajc ryky temUč a žalostUš, jakoby ša pomoc
žúdal. TUť oUen na stromš UmUeUal, ze zwiťeti
welikú kost w jicUU sc pťičia. SestoUpiw tcdy
spčssslčdolů, wyňal le kost Uebežpcčnou uč;jicUU.
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Lew zůstal dobrodillč toho pamětlim, i přiUússel
dobrodixlci swšmU i foudrxchům jeho po celý čaš,
dokUd přiUUceni byli na bťehu se zdržowati,
štoho co Ulowil tolik, že fe wssickni Užiwřli.

Prawi se i o jiUšm lmu, že zúpasiw jedUoU
š welikúUským hadcm, Uemoha ho pťekormti,
byl by jižjiž podlehl, kdyby fe jistý lowec prúwč
k tolUU Uebhl Uahodil a hada potťxel. Zmiťe
wdččUš od tč doby pčtdrželo fc myfwoboditele
swč:ho, prowúzejic ho na low a Uedalo fc cmi
odehnati. Když ,xpač mUž teU poslčše Ua loď
wstoupil, chtč do wlasti fwč odplouti, a lwa Ua
břc U zůstawil, skočil lew do Uloře U plUl th
lodl až Umdle, prwč Uež se mU kU pomoci pťio
spělo, loe lUlUcich Utomll.

N což Uledlc múm ťici o lodččUosti a wšro
Uofti konie? PliUiUš wyprmonje, že byly jfoU
koně, kterš Uad úmrtim swého púna tak trUchlily,
že zúrmutkem i slže prolšwali. Oč řrúle Nikodemsl
po fmrtt pčma swého Uičeho požiwati Uechršjc,
tak dlorcho lačllčl, až Ulrteto k(emt žklesl. Jini
Usmrceni púnů swých Ua wraži kopčmim i kouo
fčmim mstili.

Q pfech, jichžto wěonst a wdččUost staly fe
pťislomim, mUprmUUji fe wěci wsseckU wiru pťeu
wyssUjici. Týž spisowatel ťimský, PliUiUš, podúwú
zprúmU o jchom takowšm žwiřeti, že když pciU
jeho od loUpcfuiků přepadeU a zamraždču bhl,
ani w fmrti šo Ucopustilo, Uýbrž ačkoli smuo
rmmmi pokrhto, posledxli silr,xfwě na to myche
ložilo, Uby draon šwěť od Ulrtwolh milowaného
pmm smšho odhúxlčlo. Peš jakšhosi Jafona LUcia
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Po smrti púna swčho z zcirmUtkU hladem possel.
PliUiUš wr)praerc o jedUom psU Udalost mUoo
hem podiwslějssi, šterúž prý se stala za wěklš jebou
a konfUlů Nppia JUUia a PUblia Silia UšRUUč.

Žšeš teUto, jistémU ksmrti odfoUžeUčmU RimaUU
Uúležeje, Uechtčl se ze žalúťe, w kterémž pčm
jeho byl wčzell, aUt hUoUti, ba ani po odprawš
neopuftil mrtwol jebo, zúrmntek swůj žalostným
whtim Ua jewo dúwaje. Jeden že šúftUpU kolem
stojiciho hodil UUl konek Ulasa; peš wežma je,
Uesl kústům púUa swšho, jakoby ho tim krlUitř
chtčl, a kdhž poslšzumrtwola púllowa do Tibear
hozeUa jcst, Uwrhl se peš do řeky, flmže sc wssi
siloU tčlo pcich swébo pťed UtoUUtilU zachowati.
NcUiliž pak chowúsli tohoto zwiťcte Uad lUirU
podin hoder? uu Za čan cifaťe JiUdřicha

Ptúčinka byl jistý ciši rštiť w palúci cifařskšmod psa, který co žiw Ui olUU UcUbližil, bez Uao
dúUi pokoUsúU. Peš ohúnčje fe ohoUem bčžel
kpúUU swšmU a hUed žafe na rhtiťe fe ťitil.
Wůkol stojicč UemohoUce si chowčmi pfowo wt):
swětliti, dotiralč Ua cižiUco tak dlolcho, až fe pieio
zUal, že pťed dúwným čafem perějssiho púUa
tč!hožpsa byl Usmrtil. u Jelikož tedy zwiťata Ueu
rožUlUUél, nmjice toliko jiskťičkU pUdU ťewdččUosti,
dobrodini obdrpellú tak horliwč UzUúwaji, a doa
brodiUcům smym wssclikým Způfobem UžUalost
a wdččUost son prokažllji, možUúuli pcck, aby
člowěk, Uloha oswčceUUm rošUmem wclikú doo
brodiUi Boži požlmti, šapomUěl Ua Tobo, chž
tolikerýmt dary UeUstúle jej obohacUeee? SlUšsiull
pak, aby se lidš od šwiťnt wděčUošti, wěrnosti
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a Uzchlosti dali zahaniti, kdcžto darowé, od
Boha lidem Udělowan. mnohem wšUeschčjssi
a dokolmlejssi jsou, Ucž kterč oni žmiťatům poo
skhtUoUti mohon?

Mimo to mssak jest i lúsia, š kterč:ž Bčch
darů fwých UdčlUje, tak Uesmirnčx, žc daleko
pťedči i pťchojnú, UesčiflUú dobrodini Jcho, ank
Bčch Uikolim ž ZiskU, nni š profpčchn Jemu Uč!o
jač wyplýwajicibo, Uýbrž ž polché Ulilosti a pťiznč
člowčleU wssccky swš dary dciwčx. N takowémxx
dobrodinci Uemčlcx:by se mdččUost prokazowati?

Žeč par se tU wdčkU eršdčxwčx, rde byď ho
zc wsicch důwodů Uejspisse očekúwal, jest w slťUtkU
cosi k wiťc Uepodobnčho. Nedcň fc to jinakrwy:
smčtliti, Uež že Uějaci šlidUchomš rozUm Uúš za:
slchji, srdce Uasse zatwršUji a pamčt Uassi oflao
iji, abychom Ua laskawcho dčxrcewsseho dobra
eršpomanli. u Jestližepak erzpomislatt Uaň,
jest prominčmim pťewelikým, kdež UalcšUU slow,
Ubych wyjúdťil, jak ssercdný to šločiU, urúžeti
Jej? a jaký tcprw teU, když fe wlastUich Jcho
darůw kUrúžeUi Jebo Uadužiwúe?

Peri stupeňerdččnosti,u diSenekaů)u
jcst, Uefplúceti dobrodini š dobrodinim; drUbý,
Zapominati dobrodiUcň swých; tixcti, ža dobrč
žlým fe odslUhowati, co.ž prčxmč wrchem erdččo
Uosti Uašwati lše. N mssak čim ossemetnčji jedUú
teU, kdo dobrodiUi fobš UdčleUých k Urúžcni
a hnčwúni dúrce swého Uadužiwúe? W prawdč
Ucmim, jcstli Ua celem fwčtě člowčka, jcnžbh fe

e) Q dodrodinich kur 1r knp. 12.
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opomúžil tak fe chowati k bratrU fwémU, jakož
se množi opowažllji chotoati fe k Bohn! Jestoli
pak zrúdce tak Uesslechetný, jenžby dary od
panowuika swčho obdržeslš wynaklúdal Ua sbio
rúUi wojska k odboji proti Učsmlfamšlml? u N ty,
Uesskastlliče, opowažllješ se dobrodiUi tčch„ kteršž
ti pčm wssech pčmň, Uejwyšssi dúrce losscho dor
bršho Udčluje, Užiwati k žjewUšulU nepťútelstmi
a špouře prott Nšmu? Mčlžc:ltž ohmončjssiho žloe
činU býtie? u Nebyloxli by to chowčmi Uejosskliu
wčjssi, kdnby Umnželka wzcicnoU a skwostnoU
ošdobU dostmussi od mmxžela swšť)o Ua důkaš lúsky
a Uúklolmosti jeho, darowala ji pak frejiťi, aby
jej k trestubodslé lúfce swedlae? Takowšto choe
wúUi bylo by owssem pronewšroU UeslýchcmoU,
rúdoU ohuwuoU; UthlšUč bylt)by pťi tom obš

ŽtraUy, i Urúžejici i Uraženú sobě rowny; stúl by
tU člowčk proti člowčklr uu Nle jak hrozllý eest
zločiU ten, stúwú:li fc takowú Urcižka BošU,
Uejdobrotiwčjssimxl, lastawšmU a swrchowaUČmU
dobrodillci wssech lidi? u N přece dčje se
tač ž busta, ba každodcunč, že lidš swč šdrawi
a sily tčrlesllš, scoš bohatstwi, i wssecky jinš
dary sobč od Boha Udčlemš k hťissnšnm počio
Uúni a šlým skUtkům wynňklúdaji! u Sila těu
lesUú čiUi jc zpupnými cl hrdými, krčxsau maro
Uými a uúdhernýmiš Zdrawota b Uestťidmými
w pokrnm a Uúpoji, bohatstwi wu lakotUými a dúo
doftiwýmt ftatkU cišiho, byť i chUdýlU, sirotkUm
U wdowúm Uúležel. Shromúžďrlji poklud Ua poo
klad, stroji a ssperkuji tšlo swš, čini úklady ctnoo
sti a erčnnosti aneUskš žawúdčjice erinnš
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dUsse ktomu, ab jako Jidúš krcw SpasitelowU
rodaly a oUi a U ji jako židč ša sspatUoU ceUU
oUpili. J jak múm wypfati UadllžiwúUi ostatUich

dobrodiUi Božiche? Moťe ufimaji k tomu, abh
jim ze wssech koUčiU zemč ešUtUých lahůdek fUúu

sselo, krúfp wesskeršho tworstma slouži jim toliko
kUkojeUi Ulržkých žadosti, plody a wýrobky šemš
UejfoU š to, abp chsytily lUkotU jcjich, sličonst tčle:
fUa k pýssc a maonsti je Uadýmú, sstč!stikpossčtilou
stem a Ueprawoftem jc swadi; Uessntč!stiw Zonau
loft, w wraždčni febe, w zčchubU wččUou je doe
húUi a pobřižUje.

„NaUswitšpowstúwúwražedllik,“di
Job, „mraždi UUžUčho a chUdšho a w Uoci
temUš čihú jako šloděj.“) Eokoli Bčch
k oslaweUi fwšmU stwořil, tohof Užiwaji Uesslco
chetUici k Ukojelli žúdosti fwých hťissných. Chtčlu
libh kdo wssčcky ty žbytečdtš, marUš sl hřissnš
wšci wypočisti, k kterým člowěk dobrodiUi Boži
Uadužiwú, an časU by fe mU k tomU Uedo:
stalo. TU silné opojUč Uúpoje, tu Uesčislnč, rozu
manitým špůsobcm strojeUckrmč, tU onUč mafti
a wodičkh, tUxtificcrš okrafy a ozdobh tčla, dle

ťistých prawidel a pťedpifčl Uspoťčxdmlš, jak toUadlchčelli hřichu w welikých knihčxchUslpsúlw a
,tifkem wydčmo. Tak welice zmohla se marlǧiwost
a rozkostost, že wssech tčch fpchilých darU, za
kteršž Boha Uikdy dosti chwúliti a welebitř Uelše,
pouze k potUszžowúUi trestuhodllých žúdosti, kokúu
žčmi Umonsti fc Užimčx. Tim xUUozi cil, k kteréa

e) 24, 1::.
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mUž Bčch tolik wěci k blahU UassemU stwoťil,
úsilUč zwraceji, Užiwajire toho, coby jich k ctnostč
powzbužowati mčlo, za Uústroj počiUúUi hťiši
Ušho, uu slowem wu obraccjik oUi wssc toliko
k tomn, aby žúdostem tčlerým howčli, bez ohledU
Ua brcxtrh swš, jež Bčch milowati přikúzal. Jest:li
ťeč o tom, že by se UUzUšmU bližUimU Učco dútč
mělo, ihUcd jfou chudi a wymlomoaji se, že toho
a toho jesstě potťebuji, že to a to jcsstč maji Zao
prawiti; ale w každš jiUš připadUosti o Ucdoo
statku Ueni an zUúmkp. u Pročež Uedopousstčj,
milý kťesťaUé! aby bťlmč tak těžke až k posledUi
hodiUce tcbc tisUilo; Ueboč čim budc tčžssi, tim
přisUčjssi počet od tebe bUde požúdčm. Wěť, že
fc takměř Ua trest každšmu newdččUikU zboži poo
žemskšho pťidúwú a žeť to zUameUim jistšho odo
souzeUi, pixipUstili Bčch, aby wždh Uowš a Uowé
poklady Uashromažďowal; Ueboč ty jej čiUi
jesstě erděčU,ějssim a jej od Stwoťitelc dčxlc
odlUčUji.u Q lidi wsseho ftudU,prúszých, an
lhosterě patči na to, když errozUUlUú zwiťata
wdččonsti je Uhamiji, k dobrodiUcům swým
mnohcm Uznaššjssimi se proťa(lljicc, UežU tworů
rozUmUých se fpatťuje. Nž je Uou w strassliwý
den soUdUýNiinitš powftanU proti židům, žao
lobu tčžkoU wedoUce, 7c Uapominčmč bywssc Krioa
stcm Uechtčli činiti po čmi; pak se imy bUdeme
miti co obúwati, aby Bůh poukazuže Učxm Ua
přiklad žwiřcxt, jeUž dobrodiUce swe milowala,
erdloučil a Uezawrbl Uúš, poněwadž jsme Uer
milowali Jeho, fwrchowančho dobrodiUce fwšho!
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Ǧlánck čtwrtý.

Čtwrtý důwod kctnosti nňš zawazujici jcst neoccnltrlný
dar nasscbo wykoupcni.

š. 1.

K darům stwoťeUi a zachowúni Uasseho,
jichž se núm od Boha dostalo, pťidružuje fc
erceUitelUý w prmodš dar Uasschowyteonpelli. A
wssak o wšnesseUšm přcdmčtu tomto mluwčti tak
Uchořmýnl a Uedostatečným fe býti citim, že
w skntfu ani newim, jak počiti, co ťici a co zae
mlčeti múm. Kdyby lidš pťi Uecitelnofti a ztu:
pčlosti swš Ucmšli jesstě takowš pohUUtky zaa
potťebi, w prawdč lčpe by bylo hlubokosti ta:
jemstwi tohoto mlčky se klaUčti, Ueželi chtiti slowy
jc zatcnmiti. WýtečUý jistý anliť, maje wypoe
dobUiti wsseobchou žalost Uad úmrtim dcery
krúlowy , wyobrazil pťútelstwo a přibUzeUstwo
krúlowice zemťclé, an wssecko š sUUltUoUtwúři
wůkol rakwe stoji, w twaři wsfak Umteťe ch:
hlUbssi bol a Zúrmntek Ualičil; otce pak postae
wil Umčleš twúři žalcm jako šakaleru w temný
stiU, tim Uepochybnš Ua jewo dúti chtěje, 7cš weo
likost takoločho bolU wyšxmčiti UxUč!Uiješo an
UepostačUje.u Nepostačuje:li tedy wesskerý rozUm
Uúš k toxUU, ab dobrodiUi stwoťcni Uasscho jeU
ponškud wyfwčtil, jaké tu mcdle ťcči, jaké wý:
mluwnosti bUde potťebi, aby se dar wykoUpeUi
Uasscho důstojUš wyslowil a wypowčdčl.

n Sroět a lidstwo stwoťil Bfch pouhým proe
jeweUim fwš fwatš wůle, ale whkoUpeUi stčxlo
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Bohačlowčka UnmoUoUaž do potu prúci po 33 let,
bolestnš pač krweprolitl a mUky, kdežto an
údU, an fmyslu Uezůstcxlo beš UtrpeUi Uečwiťdaljj
Ušho, Ueslýchanšho. Mysliti, fcby tak welchč
tajcmstwi jazykcm lidským wyjú řiti se dalo, zdú
se mi býti jcho žneuctšnim. x

Což tedy počiti múme? uu Múmliž mlčeti
aUebo mlUwitie? Mlčeti Uesmim a mlUmiti sc
ucodwažuji! Jslkž bych mohl mlčeUim pomiUoUtt
milosrdenstmi erýmlUwUč a jcxkbych byl š to,
abych tak welebUš a wšUessenš tajemstwi slowy wyo
ličile? Mlčeti jeft tU erdčkem, mluwiti opowúžo
liwofti. Pročež, b Bože wččný! wšýwúm neskoo
UaloU dobrotU Ton, račir milostiwě půfobiti,
aby swati nebesskaUč, co ja w slorostnosti dUsse
swč šdc o Twých swatých tajemxstmich k wčtssi
cti a slčxwč Twš mlnwiti budU, tam Ua wýsoo
stech misto mne Tobč se klanšli a che chwúa
lili; Umč pak m tomto počiUúUi mšm, kterš š přea
welikoU odwčxžliwosti, Uižúdným Umčnim podd
Uikúm, ku pomoci pťispěli a to fwým spolUpůsoo
benim Uahradili, š co mú dUssewni flabost
Uestači.

KdUž Bčch člowčka stwoťil, a powšUesseUa
důstoonfti Uade wssecky twory w rúj rošleossUý
postawil, mčl čxlowčkš Stwořitelem swým wa n
bami tim tužssimi spojeným se cititi, čim skwo tu
nějssi a drahocčUUčjssi dar jemU Udělen. N wssak
byl Hospodinu Bohu swčmU neposlussen, a prou
tiwil sc JemU. N tytšž wčci, kteršž jej k mtlou
wčmi Boha poonUti mčly, byly mU pťičinou,
BohU se špronewěřiti. J mywržcnk ž rúje, sobě
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ža obšdli whkúzanšho, stal sc whpowězenccm apropa ltrestU pekelUšmU, abh úrowcň š ďciblem,
š kterýmž tšhož prowiněni Fe dopUstil, i týž
trest trpšl. Prorok EliseUš ťekl k slUžebUikU
swčmu Gieši, jč!dyrbyl proti zúkazU darh od Núo
mana přijal: „ šalk jsi stťibro i roUcho;,
ale i múlomocenstwi Númanwo přia
chyti se tebe i potomků twých až Uau
wčkh.“e) Taktéž odsolldil i Bůh člowčka š Lua
cifcrem, abU kdyz chtěl miti pýchu a Uúdhcrnost

jcho, takč malomocenstwi jehojt. lj pokUtč wrščlUčho trestU propadl. Takť tedh čowčk, aU bhl
dUcha zlšho Uúsl:dowal w žločiUU, Ua steroU
tčž pokUtU š Uim odfoUzeU jeft. Když jsme takto
od Boha odpadli, dokona milost Jeho potratili
a od Nčho žawržeUi byli, tU Bčch wssemohoUci

w neobmšzšnč dobrotě swš Uehledč tak kpťeetčžkč:mU elcbnosti swš UčiUčUčmU Uraženi,
wžhlšdl wicc milostčwč Ua bidU Uassi. ProwiUěUi
prworodičú Uassich dojalo Jej wicc k milosrdeU:
stwi, Uežli by bylo fprawcdlnost Jeho k trestU
wyzwalo. Ustanowilk w smilowúni swšm člowěo
čcUstwo wykoUpiti a sice prostřednictwim Syna
swšho. Který wssak jažyť lidský wUpowi Uešm,

B jakým žpůfobcm se smiťeUi stqloe?
Pťatelstwi, ťterš Ježiš KristUš mezi

them swým Uebeským a člowččenstwem opčt
žiskal, jest tak frdečnc, že Bůh člowčku Uctoliko

těžký jeho hťich odestil, čej opčt Ua milost pťiojcxl a,š Uim se pciskoU čxsky spojil, ale i, což

x) 17. krňl. Z, :)6. 27.
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wssclikoU ťeč přewhssnje, kUěmU fe fUižil a pťiu
podobUil, tak že mezi wssemi wěcmi stwořenými
niťterú š drlchoU w takowčm flončeni se erctla,
jakož od dobh Božiho wtěleni bylo Božstwi a
člowěčenstwi, jsoUc oboje Uetoliko lúskoU, U mia
losti, nýbrž t jednotoU ofobUi spojer. Kdož by
fe kdy byl ofmčlil donUti, že rúna tak těžkú
timto působem se zacelie? Kdož bh asi kdy bhl
pomhs il, žc meši dwěma wěcma i powaholl i
winoU od sebe tak wclice rozdilUýma sjednoccUi
tak úzkč stúti se může, a sice Uikoliw jednotoU
obydli, ani společeUstwim stolU, ani účafteUftwim
w též milofti, Uýbrž jedUotoU osobnostie? Což
medle wice od febc fe lissi, než Bůh a hťišu

Uike? a což medle jest úšeji spojer, slončeno asjchoceno, Uež Bůh a čowčk? „Neniť Uicszeo
ssenějssiho,“ di sw. Bemard,e) „Uad Boha U Uic
chatrnějssiho nad prach, zkterčho člowěk stwoťcn
jest; a přec tak hlUboko sUižil se Bůh, že k lio
dem na zemi šstonpil, U prach zemský tak byl pon
wýssen, že k BohU fe szesl; i můžeme pak
ťici, že co působil Bůh, totšž spolU působil iprach;
a co Utrpčl prach, to že spolU Utrxpěl i Bfch.“
Když člowěk Uah a trapeU wšdomxcm, že hUčw
Hofpodan Boha swého Ua sebe Uwalil, w rúji
pozemskěm mista si hleďal, kde by se Ukryl, uu
kdož pak by ho byl tebdúž pťemlUwil, abh Uwěo
ťil, že pťiude doba, kdež sc bidný z prachU rozeu
nec š Bošem w jedUč a xtčp osobč fjedUotie? uu
N sjedUoceUi toto bhlo ta tUhě a pewnč, žc

ee)Bormo lll. in riš. nac. .
4
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kdhž obyčerým během pťirod , w dobš totiž
UmUčeUi, šrUssiti fc mčlo, Uija 7 se to stúti Ue:
Ulohlo. Mohlať owssem smrt dU i pťirožctlč š tě3
lcm spochoU od Učho odděliti, ale Božstwi an od
dU e an od těla odloučiti Uemohla, poněwadž
BUh, co jechkrút zpťewelikč lúskh Ua scbe béťe,
Uikdy wice ncopoUssti. TeUť jest tedy oUeU mir
meši Bobcm a UčxmiUzmwřený; to jest to spcxseUi,
jcx,horse Ucim prostťedUictwim dobrotiwého wkau
pite e Uasscho dostalo.

Nlc jakkoliw za to pťcweliké dobrodisli BohU
diky chwroUcUčjsslmi powiUUi jsme, ktcrýchž Ui:
žúdUý jažyk lidský Uikdh dostatečnč wšdčxti moci
Uchde; UicméUě.i způsob, jakým se wykoUpeUi
Uasse dělo, sterč Uúš touž powimwsti k BohU
wúže jako fpaseUi samo, jehož se Uúm dostalo.
u Ba eryslowitelslým dikcm powiUeU jsem
Tobě, aUe Bože můj! ša to, že jsi Ume šba:
wil pe la a opet še mUoU se fočťiti rčxčil; a
wssak dikh jcsstč wčtssi slUssičTobč wšdčxti ša způo

sob, kterýmž jsi mi swobodU znowa žifkal. Por
din hodna zajistš jfoU we wssem dila Twú a
jakkoliw člowčk, jedUo toliko pošorch, donmiwú
sc, žc UeUi wčtssiho wicc, tcck Bc fe mU úžasem
an dUcha Uedostciwú: pťcc wsofeckeUodiw jcho
miUe, jakmile oko swě k jiUémU pťcdmětU stwou

řcni Twšho obrati. Tak wěšdy diw diwcm zcxte2UmčUý patťime. Wssak welc Uost Twú, ú bytosti
wěčch! tim Uižčdeš Ujmy Uetrpi, že U chc
jcdeU diw drUhým takměť hyUe, Uýbs siúwa a
wssemohoUcUost Twú tim prúwě wžy welebo
Uěji a důstojUčji se Uúm šjeije.
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Jakých medle prostředků rúčil jsi poUžiti,
abhš Uúš od hťichU wykoUpil? NesčisiUě cesth
otwiraly se pťed TeboU, Ua kterýchžto jsi bez l
prúce a bez občti pomoci Swé Uúm poskhtUoUti
Utohl; ale dobrota Twú a milosrdeUstwi bhlh
tak pťewelikš a Ue!oťstež;eUš,xže toliko trpkymi
bolestmi whkoUchi Uassc podniknollti jsi rúčil,
abhš tim Ucwýslonmou lúskU a dobrotU Son
tim žřejmčji wyjcwil. N bolesti tyto b lp tak
UkrUtnš, že předšwtdúrxi jich Tobě pot rwawý

ze wsseš oUdů wyhčmčlo a že w hodiml skUtcčxeUého ji podstoUpeUi fkúly úterosti se pUkalp.
Plcfejtcž Uebefa Tobě, Bože weliký! uo a aUdělč
wyhlastetež diwy Twoje! Zdali pak Tobš blaho
Uasse by o UUtUoU potřeboUe? uu či Tobě zúhUba
Uasse Učjak byla Ua UleU? „Jefthiže hťeu
ssiš,“ di Job,e) což JemU Usskodi.š? a jcste
liže sš rošmnoži Ueprawosti twš, co
fwedeš protriNěUer? Pakli fprqwcdliwč
dšlati bUdeš, co tim darchš JemUe?
aUebo co š rUky twč wezmee?“ u TcUto
tak Uúramrlč mocUý Bfch, jfa Uad wssclčkoUbolcst
wl)wýsseU, Jchožto bohatstwi a moc i moUdrost Uiu
jakěho ani rožmUožeUi an UmeUsscUifchopU Ue:
jsoU; kterýžto aUč pťed stwořenim an o twoo
ťeni fwčta Uebyl ani wčtssim ani mensšm; Jen
UlUžto slúwh Uepťibude, byk i kůrowč UUdšlssti
JemU chwúlU prožpěwowali a wesskerý obor
žemský MU lesal, a Jehožto žúťici skwělost Uea
žcxtchi se, hť iwfsickni tworowč JemU se poo

e) Zš, 8„ 7e
40
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roUhali, u tento nefkoUčcnč weliký Bůh, Uiu
žúdUoU UUtnosti pUzen, “en z poUhé lčxsky, rúčil
š wýsosti Uebcských scsztoUpiti k Učxm w toto
údoli slzawě, ačkoli jsme bhli Ucpřčxteli Jcho,
aby se w pozemskč roucho smrteonsti Uassi oblekl,
wsselikš břimě prowinčni Uasfich Uclxse wzal a
pro wykoUpeUi Uassc podstoupil i mUky nerkrUtu
Uěžssi, kterých Uikdo pťed Nim Uctrpčl, aniž po
Nem kdosi Ua wěry Utrpi.

Z lúsky ke mně, ú Pcmc! Uarodil jsi se
w chlčwěa položeU jsi byl w chatrně jesle; pro mne
byl jsi obťezčm,pro mne jsi opUstil wlastiswé a Utekl
se do Egypta; pro Ume jsi tolik protiwenstwi, tolik
hcmy a posměchU snčcssel! Z lčxskh kc mnč jsi se
postil, tolik noci probděl, obtižUých cest wykonal,
potU i slzi proléwal a tolikeroU bidU a chnúz
podstoUpil, kterúž núlcžcla Umč, abych jú ji Ua
pokUtU za hřichy swč wytrpčl; a wssccko to trpčl
esi, súm wssi winy jsa prost, ježto nikdh ani

lowička klčho erysslo zúst Twých, ba Ty súmoebiný by jsi UražeU, anž jsi kdyš koho bhl Uražil!
ššro .mnc, čdPanc, byl jsi jat, od Swých opUn

sstčn, zapťen, Zrazen, oď soUdce ťsoUdci wlcčcn,
kťiwč obfalowan, poličkowún, Uplwún, poroUbčxU
a bičowan, trnim korunowčm a kletbou Uražen,
Ua kťiž pťibit, Usmrcen a pohťben! Tak jsi koo
Uečnč dilo wykoUpeni dokanl, whpUstiw Ua křiži
pnč ducha Swšho před očima bolcstnš matkh
Swč. Tak jsi i w posledsli hodince wssi útěchy
a posily žbaweU byl, že jsi žizni ncfnesitelnol:
prahna, Ua darmo o jediný krapet wody wolal,
jimž byš wyprcchlú ústa Swú owlažil. Dde wssech,
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ba i od the Swého Uebeskčho byl jsi opUsstčU! ,
Můžuli cosi br)ti wčtssiho UžasU hodno nad to, že
Bůh přewelebný Ua ohawnčm dřewč kťižeUmirú.
a k tomu jesstč: Uxezi zločince jsa počten? Kdybh
člowčk jakýkoliw a stawU sebe sprostssiho byl
tak Uessťasten, že by pro Ueprawosii swš smrt
tak UkrUtnou podstoUpil, a ty žočiw jej, poznal
w nčm iwého znúmého, jak Uúramnč byš pohnUt
b l, wida ho, aU tač boleftnč a ohawnč Umie
ra! Jestliže wssak pohled na člowčka sprostšho
a pro neprawosti trpiciho k útrpnosti tebe poxj
hne, jarým pohnUtim srdce twe mUsi trnoUti,
když Zřiš B oha, Púna wsscho stwořeUi, UUtakto
Umlrúe? Můž:li býti wčc úžašnčjssi, Uei patťiti,
jak Bčch súm takto pro Ueprawosti zlďočilmčho
lidstwa smrť, a smrč pťeUkrUtnoU, pťebolestnoU
podstUpUjee? N když Utrpeni takorršš tim žalostu
Učjssi a pohlmtliwčjssi jest, čim wyšssi a čdůstojg
Učjssi jest osoba, kterúž je trpi, u ú tUkťeťnčte
wy aUdčlč Uebessti, jclil.eož wúm snad jediným
welebnost Boži a szessenč wlastnostiJeho w plné
Uliřc zjeweny jsoU, nu ťcknčte wy, eakoU erýo
slownoU bolest jstc pocitili, jaký dčsny úžaš č;mocz
Uil se wúš, když jste Boha sweho widčli, aU pni
Ua kťiži bolestUeme? au

Dwa oUi cherUbiUowč, kteréž Bůh z oboji
strcmy archy UlnlUwy postawiti pčikčxšal,.) Ulčli
twúťe k sobč obrúcenč„ patťice takto úžašslými zraky
Ua to Ulisto milosti. TUU se zUaUlenalo, jak iwzneo
ssenč dUchowč Uebessti w hlUboký úžaš skleonU, až

e) U. Mojž. 87.
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Uwidi, aU Bůh fúm, Pčm wsschomira, m ccUU
Ua dosaženč slitowúni Uebcfkšho na kťiži pni.

Wesskerú pťiroda hlUbokým úžafem byla
jata; wesskcťi tworowě Ustúli„ kUižata Uebeskú sc
chwčla, poznúwajice tUto přexlúramUoU dobrotU
Boži. Což medle maji si počiti, kdožkoliw UetoUou
wc wlUúch takowšho požUúUi? Což mohoU čiUtti
oni, kteťi UejsoU pohťiženi m moče dobroty Božu
skǧš? Kdož pač bp Uebyl bež scbe, jako Moj:
žiš, anč žwolal, čdyž mU bhla Weleonst Bož:
skú Ua hůťc zjewila obraz tohoto tajemstwi, řka:ů)
„PaUUjici Hospodixte! Bože! milosr.dný
a milostiwý, trpčliwý a mnohšho slča
towúUi!“ Ncbylť žajistš š to, aby jiného cosi
mlUwil a čiUil, lcč blasitč wclebil wclikš miloz
srdcnstwi Boži, šterčž se mU bhlo žjewilo. m
Kdožbh jačo Eliúšsi) Uezastťel twúťc fwč, wida
an Bůh fc tU jcwi, Ue sice w slúwč U weo
lcbnosti Swě, Uýbrž w obrazc chhlUbssiho poUi:

šcni; Ue jako fdyž wsscmoboUcnosii swou horyúci a skúly rozmitú, Uýbrž w stawU Ueebiřměje
ssim, nad Uimž i skúly se utrpnosti pUka y.

Kdož by tcdy dxlsschiho zračU swšho Uežau
stťcl, a ertewťcl lůna wůle fwč, aby wclikost tau
kowš lúskh a dobroty pojal a PúUa Boha swého

bež miš? a bez,obmechi milowal? Q tč wýfostilúsky l,ďži! Q tč hlUbokosti chmirnčho pou
UižcUi! Q toho eryslowitelxlšho milosrdenstwi!
Q tě eryzpytatclnš propasti Jebo dobroty! Jeftu
ližc Tobě, ú Bože, tak pčcwclikým dikem za wykoUo

e) U. Mojž. Ze.:.,8. “) Ul. rrčxl. 19, 14.
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peUi swš powiUeU jscm, jak moohU jeU poněkUd
slUssUě odměňiti se Tobš ža žpUsob, kterýmž jsi
mUe wykoUpile? WykoUpil jsi mne pťenúramnými x
bolestmi, snússeje hanU ipofmšch Uesnesitclný,
počth kšločiUcům, powažowčm ža plšwU a pou
wrhel lidstwa. RoUhciUim, které ǧsi Utrpěl, tUoU
čcst jsi mi ž UowU anrútil; žalobami proti
Tobě zawcdcnými oswobodilš mUc od foUdU,jchž
jsem bhl jčxpropadl; son předrahoU krwi ža mUe
prolitoU obmhl jsi mUe od Ucfswarů hčichů mých;
smrti fon k žiwotU opět jsi wžkťisil Ume U
slzami swými sp,rostil jsi mUe pťúčc wščUšho a
skťipšni zUbů. Q ty Qtčc Uejdohrotiwšjssi, kteo
rýž ditky swš tak wroUcUě milUješ„ T š zajistš
oUcU pastýť dobrý, kte,rýž febe samcho dawú
w pokrm stčde swšmU! Q th ochrciUcc chsslcǧ
chctnčjssi a chwčrUšjssi, jenž dussi fwou dciwúš
za owcc, swš pšči cx ochraně swčřeUš, u jao
kými pak dary měl bych se jú Tobě za dobrodiUi
tak weličciodsloužiti?uJakš slšy dcim za plúč
Twůj? Jaký žiwot, ža žiwot Twůj čistý, Ucu
úhomtý cx fwatýe? Q Uesmirnš tč propasti mcži
riwote:m Twým cx žiwotem člowška, ú toho rozo
ilu meši slšanži Stwořitclc a twora! u

Domniwúšli se wssak člowšče, že ncjsi BohU
tak welikými dikh powiUcU, poUšwadž UeUmťel
ža tebc ch,diUšho, Uýbrž ša cclý fwčt, hlcď, ak

Ucžblondiš; Ucboť tak Umťcl za wsseckš, že iža každšho šwlússtč žiwot swůj obětowa . Neboť
lrš Ueskanlé moudrosti swě měl wssecky, ša kteo

rež Umřel, tak jafnč Ua zřctcli, ljakoby wssicknistali ža jedUoho; a w neskonalš úfce fwě objal
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je wsseckU,jako by každčho jcdnotliwce objimal;
prolilč krcw son a každčho jeduotliwce zwlčxssť
jako za wssecky wacc; Ucboť byla lúska Jeho
kUúm tak chmirUú, žc dle wyrčesli jistčho swau
tčbo, kdyby i jen jediný z lidi wiUeU byl
dýwal, Spasitel pro Uěho samčho wssecko to bwl
by podftoUpil, co za wfsecky wůbcc wytrpčl!
NUže, rozwaž tedy w dUssi swč, jak mnoho jsi
powiUeU PúUU, řterýž tolir pro Tebe UčjUil a
sUad i jesstč wice byl by podničl, kdhby toho
blaho Twč bylo žúdalo.

š. 2.

Z toboto rozjimúni sUď každý, jak tčžcc sc prowiňujcš,

jkdyž Spasitelc swúbo urúžiš.

NUše Uechť Uli doswčdči wesskcřč tworowě,
že Uemůše býti dobrodini wčtssiho a wčtssi Ulto
losti; a wssak můž:li býti ipowillnosti wčtssi Uad
tU, kterú ž toho wyplýwúe? MohoUeli pak wcš3
sskcři kůrowš aUdělssti ťici, že bo Bčch byl kdy
pro Uč tolik UčiUile? uu Možnúuli pate, abh se
Učkterl) člowčk spččowal wzdúti sebc zcela Púnu
swéUlU w občk dikUčiUčUi! „Z tři pťičin,“ prawč
sm. NUselm,e) „powiUeU jsem Tobč, PaUe a
Bože můj, wssim, co jsem: Medxrš, že jsi Ume
stwoťil; drUhč, žc jsi Umc wykoUpil, a pro tu
přičinU wčtssim jesstč prúwem ďc wssim, co jfem a
co Ulúm, Tobč Uúležim; tťeti pate že nli Ulimo

e) Uoň. áo roů. dow. c. 7.
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to wsse i Sebc smnšho ša odmčUUsliiješ, ža
to opčtUč wssecek Twůj jsem.“ u Proč bych
medle se erzdal beze wsfeho obmezeUi Tooa
U,tU, jemUž tolikerým prúwem zcela pťilrúležim?
Q erdččnofti přehrozllú! ú krutú žatwrželosti
srdce lčdskčho!uu Ba w prawdš pťehrozUým zao
twrzelcem jsi, ú člowšče, když Tč ani tak er
smirUú dobrodiUi, ani tak UesčislUi darowš er
pohUou, abyš sc docela wzdal swšmU dobroditrlt.
NeUič Ua swčtš Uižúdnš wčci tak twrdš, aby
se Uedala Ušjak žmčkčiti. Kowy slčwaji se w ohni,
t ocel týmž samým stčxwú se ohebným; jediUš
ty, Ueblahú srdce lidfkč, twrdssi jsi Uad skúlU i
ocel, jeličož se mli plamenem ohnč pekelllšho,
ani wsse proUikajici lúfkoU the Uebeskšho, an
nejswčtčjsst krwi Qnoho llelinllčho, Ueposkwrnče
Ušbo Berúxcka obmčkčiti Uedúš! PoUěwadž tedy
Ty, ú NaUe, tolik dobroty a milosrdexlftwi člowčku
prokazUješ, že tox an wyslowiti Uelze, kterak
Uredlš strpčti můžeš toho, ktcrr)ž lčlskUson Ti
odpirčl a UepamatUje UcfčislUýchdobrodiUi Tebon
jemU propůjčexlých, uu ba, co Uejsserednčjssim
jeft Uelodččem, kterýž se erstýchčx Urúžeti Tebee?
Eož může milowatč, kdo UemilUje Tebee? jakš
dobrodini toho k wdččnosti pohne, kdo erdčča
ným jest Tobč, dobrodinče Uejsstčdixejssi a Uejz
laskawšjssi! Jak bhch se Ueklmlčl w UejwroUco
Ušjssi Uctiwosti TomU, kterýž Uli takoon erýu
sloonU lúskU prokúzale? ktcrýž mne š takoon
pečliwosti, š takowým účastenstwim hledal a od
šúbuby Ume, ach! tač draže wykoUpň. „Nž bUdU
ppwýssen od zemč,“ di Spasitel, „wssecčo
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potúhUU k fobč.“ť)x,JakoU to ,siloU,úPanc!
a jakýmipoUty potúhncš a pčipojiš Uúš kSobč?
u SiloU lúsky Swč a pouty dobrodini Swých.
„Swazko leamowymi,“ odpowidúPčxn,
„poUty lúsky potúhuU toúš k sobě.““) Kdož
by se Uedal rúd takoon lčlskoUpčitcchUoUti, tau
kowými pouth spox.ltati, tak Uefčislnými dary
podmanitt?

Když tedy UeflýchanU škaženosti srdce jcst,
Uemilowati Pčma tač Ulilostiwcho, jak múme
pojmerwati zlofynstwi to, když se člowšk do:
konce i opowažUje, UrčxžctiHo U pťikúžasli Jeho
pťestUpowati? Jakrto možUú, ú člowčče! že on
čama swýma brojiš proti TomU, kterýž rUce
fwč otwirú jedinč proto, Uby tobč dobrodini Udč:
lowal, ba kterýž ruce fwč ž lúsky k tobč w UkrUt3
Uých !UUkúch Ua kťiž pťjbiti dal?

Když ncstoUdnú ona smilnice swatčho mlú2
dencc Jofefa k šlčmU skUtkU lúčala, chtic jej dou
UUtiti, ab proti púUU swšmU hanebnč se zproo
erčřil, újilk se sslechetný, erinný panic tš:
mito slowy, ťka: „ch, pún lUůj wsseckh
wčci mně odewšdal; eri an fcim, co
mci w domU swěm, Uniž jcst čehosi, coše
by Uebylo w moci mé, a což by mi neu
byl od,ew dal, kromč tebe, jenž maUu
žclkou ješo jfi: kteral tedy moljUto zlč Uči:
Uiti a bťcssiti proli BobU swčmne?“m) Jakoeby
řekl: „Jestliže Pún můj tak dobrotiwým a Urig

e) me 12, Z2d u) Oz. U, 4. m) l. Mojž. čšs9.
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lostiwým ke mnč se prokúžal, swčťiw mi wssccko
jmčUi fwč, a nad jiUš powýssiw mnc, jač bych
mohi Uraziti ho, jfa jemU ša tolikerú dobrodini x
diky powinen?“ u Pozorujmež zwlússtč w slo:
xuoiu Josefowých, žé Uemčl dosti Ua tom, aby
ťek, žeť fe Ues lUss i fpronewčťiti fe púUU swčmU,
cmebo šc to Uesmi Učinitč; Uýbrž žc Uemůže
tak weť)iké šlé Učinčti, dúwaje tim na srozUmč:
UoU, že welikost dobrodisli žcmu prokúšam)ch Ue:
toliko wůli jeho wčxže, nybrž Zakaěť i moc i

Požštost mU odUiUtú, Urúžeti Hospodan Bohaxwe o.
ZasloUžila:li tedy milost a dobrota, člowč:

kcm prokúčmlú, takowš wdččnosti a wěonsti, cožmcdle žas Uhuji nefčislnú, nesmirUú dobrodiUi,

Bohem Uúm Udčlenúe? QUeU cgy tský welmošJofefowy swěťil wssechenstatek waj; Bůh pa
tobě, ú člowčče, wzdúwú a darUje wsse, co mú.
Pťčrowllej medle, cp welmož oUeUmčl, š tim, co
mú Bfch, a shledúš, jak mnohem wětssi, drarssi
a wžúcnčjssi jsoU darowé Boži. Dwoje ba oo
Uúsobslě wicc obdržel jsi ty, Uež bylo Josefowi
onomU swčřer. Rci, jakých pokladů, jakých statků
podržel si Bčch, aby jich Uebyl fdělil š choUe?

qulohU, šcmč, slUUce,mčsic, hloězdy, moťe, ťeky,
zwiťata, stromy, slowem wsse, co pod Ucbem
jest, dalť w rUce twš; n ba netoliko co pod
nebcm, nýbrž i to, co wýsse jest, Ucbe famo, slúe
wUSwou ablaho wěčnč.„Wss ecko jest wassc,“
di aposstol, „bUď Pawcl, bUď Npollo,
bUď Petr, bUď fwět, bUď žiwot, bUď
smšt, bUď pťitomUč wčci, bUďto bUdoUci,
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lusseckok jcst wassc,“ to jest: wsseckok spae
chi, k blahU wassemU zťizeno jš,st.e)

uN wssak což jest, když Utúš Uetoliko Uebe,
ale iHospodan smUčho, PúUa Ucbeš izemč,
jeUž tificery:mržpůsobem tobč se wzdúwú, swým
nazwati mUžeše? Twým zažisté ae!stco otec, ochraa
Uitel, Spasitel a Učitclthž; U jest twým lškau
řem, an cerU wykoUchl twšho; QUč twým
wzorcm, twr)m spomocUikem, lékaistwim i obra:
Uou twou. Co otec dal Uúm SyUa swčho, Syn
pak ,Uúš UčiUil hodnými ť pťijeti Ducha fwatčho,
ktcryž od Btce i Syxm wychúši, prameU jsa wssc:
likých darůwd

Když tedy prawdou jest ermylnoU, že Bčch
wssecko w rUce twé wzdal; jak jcst možUú, abyš
ty rUkoU swých k odboji proti Nčnm pozdwihl
a trest Jcho Ua sebe súm wyzýwal. Lze:li pač
pomysliti, aby člowčk k otci tak laskawšmU a
dobrodiUci Uejmilostiwčjssimu UcwdččUým bole? uu
Kdo bw wssak takowým byl, reUť by sc jistč loo
trowstwi Učjohawnčjssiho dopoUsstč:l. Eož pak
teU, kdoby fc k tčto erdččUosti jcsstč opowržeUi,
Urúžky a potupy proti dobrodinci takowšmu od2
wúžil? Rterak takowč zlosyUstwi lze pojmerl
watie? u Jestliže oUeU swrchU jmerwaUr) ssle:
chetný mlúdellec“) tak welice púUU swčmu po1
wiUUým sc br)ti citil, že wyzlml, že Ua prosto Ueu
možUo jest Um Uraziti toho, chž nlU bhl lossccken
statek swůj swčixil; kdcž se wczmc w člowčkU
možnost, Urúžcti Toho, kterýž Ucbefa i chli t

e) š Kor. 3, 22. m) le Mojž. 39.
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Sebc samčho mU wzdale? Q UessťastUičc, Uca
wdččUičc tworůw UerozUmUých Ucwděčnějssi, ždio
wočilejssi zmčřc drawš, Uccitclnějssi skúly twrdé, o
což fc Uedčsiš šboonsti takowš? Kterš šwiťe, bUďsi
lew aUebo týgr, tak welice fe šapomcUc, abh
wlastUimU púUU Ubližilo? uu Sw. Nmbrož wyo
prawUže,ť) žc jistý peš ccloU Uoc U mrtwolU
žawrazdčUého púlm swčho žalostnč wýl až do
rúUa, ťdcž se Umožstwi, lidU k tomU mistU shrou
múždilo, mezi,Uimž i wrah člowčka oUoho.
Sotwa že prý pcš toho byl spatťil, ofopil sc
Uaň, wšteklc ho trhajc, a tak ho co7pachatelc
žločiUUtoho Udúwaje.quo tomU ťikúš, ú čloc
wčče Ucwdččm), žc pcš za soUsto chlcba tak
wěrným a wdččUým k pčmU fwčmU fe Ukao
žch? mSchd sexti erdččUost tak libi, re lho:
stchč Ua to hlediš, když i zwiřata wděčUo?ti tcbe
pťekoUúwajie?uN jestlizc oUcU UcrozUmUýtwor
š takoon wztcklosti Ua xroraba púUa fwšho dou
rúžel, proč medle Uebrojiš proti těm, kteťižPúUa
Twého Usmrtilie? Neboť kdož jsoU byli jini,
ježto Pčma twého Usmrtili, Uež wlastUi hťichowč
twojie? Ti ho jali, swúžali, bičowali a k smrti
kťiže wlškli; oUi jcdinč byli wiUUi smrti Púlm
a Spasitele twěho. QUi byli kataUU a Ukruto
Uiky, ktcťi Jeiissc skutcčnč Ukťižowali; tito bh
Ucbyli měli toliš moci Uad Nim, kdyby jich k tomU
ločitžowé twoji Uelšyli ozbrojili. Proč tcdy Ucu

šorliš, proč Uebrojiš proti wrahům PúUa swého?
Proč Uehoťi lúska twú wždy wic a micc k NčmU,

nr) lťoxďmeron. l. 6.
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když widiš, jak pťeřš očima twýma za tčbe
Unnrúe? Proč Uezúpasiš š hčichy jakožto púwodci
smrti Jeho, dobťe wěda, že wssecko, co QU čiUil,
mlUwil a trpěl, jcdiUč k tomU fmčťowalo, abh
osskliwost a UeUúwist hťichU w srdci lidském wšbUe
diloe? th hťichUsmrteonU rúUU zasadil, súm se
Ua smrt wpdal; aby rUce a UohU Uasse k hťe:
sseni wždy hotowé a ochotUč poUty fpasitelUými
sewťel, Swé wlastni bolestUě Ua kčiž pťibiti do:
pUxstil. Jakú jest tedy opowúžliwost od tebe„ wex
dešuli žiwot takowý, ktešýmžby wsselikč swizele a

úzkosti, ǧcž Pún Ježiš Utrpěl, Ua tobě zma:řeUy bh , twrdossijUě w okowech otroctwi žůe
stúwaje, jichžQU tebe sprostil swatoU krwi Son
ža tebe přebolesHUě wylitoue? Zdaliž UetrUcš

bezděčUč, pomysiišuli jeU Ua hťich, wěda še Bůhsúm pro hťich mUk UeeUkrUtUějssiwytrpě , aby

jej žahubil a žUiči. ož měl, což mohl Bůšwice UčiUiti, aby člowěčeUstwo jako o žciwo
w spúdnoU propast hťichú se ťitici, wščUě šhouby
Uwarowal, Uežli postawě jim Sebe smna Ua kťiž
přibitšho wstťic? Kdež bude opowúžliwec tak dršý,
aby anoinka wsschomira, sondce Uejsprawedli:
wějssiho Urúžeti fe osmělil wida pťed seboU an
mU tU sidlo BlahoslaweUhch kpUe, tU jiceU pe:

kelný otewxťeUý ošest, abh wěčUě ho pohltil? Nle
mnohem wice pUsobiž Ua Uěho, když patťi, cmk
Bčch súm ša Uěho Ua kčiži pUi a Umirú. Kdo
takowým pohledem fe Ucpohne, ru teUk,erim,
čim bh fe Ua swště pohUoUti dal.
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Ǧlánek pátý.

š. 1.

Qkazuje sr, jak zn ďar nqsscb,oosprawcdlni rtnosti pilni
býn mamc.

Což by Učxm bplo prospělo whkoUpeUU býti,
kdyby Ua to Uebyla Uúsledowclla milost osprao
wedlUčUi, kteroU teprwa Uxocnš působeUi tčhož
pťewzúcmťho darU se Uúm přiwlaftňch? Jakoz
hojitelnú Umsi fmnq seboU Ucprospčssnú jcst a

be? účiUkU, Uepťiloriš:li ji ch rčxUUaUebo otok;
ta tčš i oUo Uebcskc lčkařstwi bhlo by zůstalo proUúš z účiUkU, kd by sc ho Uebhlo k UassemU

osprawedlrlčxi poUži o. Toto fe pak hlawně dčjo
působenim DUcha swatšho, k UšmUš poswčceni
člowčka Učxleži. QUť slitowčmim swým hťistika
pťedchúzi„pak ho k fobě wolú, a pťiwolančho
osprawedlfnxje, ofprawedlUčnčho pak cestoU fpraa
wcdonsti řidi a potom ho Udělrmm dcer sctrwaa
losti k cili wyzUačeUčmU Uwúdi, až mU koUečUě
witězoslawný wčUec wččnč bln“cnosti UU hlawU
wstawi. Tak dar teUto wssclika jinčl dobrodiUi
Boži w sobč obsahUje. Z tčchto Uejprwnčjssim
jest dar powolúUi cx ospmwedlnčni, když totiž
člowěk pťetrhUa a russiw pomoci tčhož DUcha
fw. poUta a osidla čichůw, wywúte z poddae
Uofti a porobh ďúblowy, od smrti w 7iwot wškťio
sseU býwú, z hťissUika UčiUěUsprawe liwým, zc
fych klctby syUem Božim. Nlc to wfse Uelze,
leč, zwlčxsstnim pťispčslim pomoci Bo“i, což zťejo
mymi slowy doswědčUjePún, ťka: „ ikdo Ueu
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BUUs
může prljlti ke mnč, leč Qtec, kterýž

mUexposlal, přitahnešej.“e) Cimž PúUJežiš ťici chce, že ani swo odnú wčxle, ani sil
přirozenč člomčka famh o fobč nikoliw od hixichU
fprostiti a k milofti pťiwefti UemohoU, leč silnš
rúmš wssemohoUcUostčBožskš pomůže jemU. Tato
flowa, Spasitelowa wdswětlujc sw. Tomúš Nkwine
ský takto: „Jako kúmen přirozerU tiži son
wždy k šemi tihne a bez půfochi silh zewnějssi
Uikoli do wýssky wftoUpiti Uemůže; tak i člo:

wčť wroženou w fobč núkažoU hřichU wždy jeU
k zemi lne, to jest: Uúklomtosti a žúdostl son
po wčcech požemských baži a jimi dolů tažeU
býwú. Múli tedh pozdwižeU býti a wžhůrU t. j.
k milowúni a UadpťirošenšmU toUžeUi po wěcčch
Uebeských seřszšsti, mú k tomU Zapotřebi prrxu
wicexNejwyšssiho, pomoci Božskš.“ Prawda tato
žaslUhUje wcsskerč od Uúš pozornosti, poněwadž
takto člowěk k požUúUi febc famého a zkaženr
pčirozenosti fwč pťichúzi a úplnšho pťeswědčeni
Uabýwú, jak welice mú potťebi Boha za Jeho
swatoU pomoc Ustawičnš prositi.

Nclzeč tedh člowčkU wlaftnimi t. j. w pťin
rozenč jeho powaze fpočiwajicimi silmni od hřio
chUwyfwobozenU a milosti anrúceUU býtie k tomU
mčl erhhnUtelUč potťebi pomoci Boži. šl wssak
jakú swrchowanú dobrodini žabrnuje w sobě toto

jedUo! Nebok jiǧ toho, že osprawcdlnčnim bťich,půwod wsscho žššo, szsse wypužeU býwčx, soUo
diti lže, jak wclikš jest dobrodini to, poněwadž sc

e) Jnn 6, 11.
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ťilxa i wsseliké š hťichu powstúwajieč zlo z dnsse
xodstrcmia wymyti. Že pak rozjčmčmim darU too
hoto w člowškU i mocUý cit wdččnostč k dobrou
tiwémUudcirci, č wroUci tolcha po ctUostč wšlliko
UoUti lUUsi; UwedUk žčrcitka UejslawUčjssi dobro:
jřniUč,kterú Učxmz darU osprawedťUěUi wyplýwaji.

Prwnč býwú osprawedlUčUčmčlowčť š Bo:
hem ssUiťeU a opčt Ua milost pťijat; Ueboč Uejo
wčtssi a Uejhrožxlčjssi zlo, které wsse jiUň zla pťcu
wyssllje a bťichem smrtelUým w dussi člowčka
fe plodi, jest, že ťe stúwci Uepřčtelem Božim;
.cmť Bčch, jsa Uejwyšssč dobré, ch tak welčce Uen
Uúwidi a Sobč nezossklinje jako hččch,pročeži
prorok krúlowský di: „NeUúwčdčrš wssech,
kteťiž čiUi Uepraloost: žahubčš wssecky,
kteťiž mluwi lež;“ a dočlúdú,že „mUžckrwe
„žúdost.iwšho a podwodnšho w Uenawisti mčx Ho:
spodin.“) Boha sobě Uepťitelem učiUiti, jest
Uejhorssi šlo, wsselikú jiUú pťewyssujici, jest pou
čcitek a koťeU wsseho Uesstěsti, jako Uaproti tomU
od Boha milowúmc býtč jest to Uejwčtssi sstčsti,
půwod a prmxlen wsscho blccha. Tohoto strassliu
wšho šla Uúš sprosiuje dar ofprawedlUěUi! Tim
býldúme š Bohem fmčťcUi c: z Ucpťútel pťúteli
Jeho UčiUěUia k pťútelftwi tomUto meži Bohem
a UčxmiUelše žčxdného jiUšho pťúte(ftwč obyčerěho
pťirowxratiž Ueboť oUo ržzestUejwyšssi a UejwroUce
Uějssi, jake jeU býti UUlpe, jestiť to poměr otažej
k ditkcim. Protož i Učestiš oUeU, kterěhož Ježiš
Uad jiUé milowal, prciwem di: „Pohleďte,

iř) Žcllml 5, 7a
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jakoU lúskU dal UčUUQtec, dada Uúm
tU moc, abychom synowč Boži sloUlč a
byli.“e) PowssimUčme si toho, že sw. Uposstol
Ueprawi toliko, abychom syUowČ Boži floUli,
c:le doklúdú, abychom jimi i katečxUěbyli, aby
tčm člowčk, wčdom jsa fwč Uiškosti Uad to pak
i nmlš wiry jsa, k úplnémU pťeswčdčxmi o lúsce
Boži pťissel a jasUč Uahližol, že toto důstojeltstwi
syllowstwi Božiho Uúm Uetoliko dle leéUa, Uýbrž
i skUtkem se UdělUje.

Jestliže welikč jcst Uesstčsti od Boha zc:e
wrženU a UeUčxwidčUUbýti, jak pťewclikě: mUsi
býti Uaopak sstěsti br)ti od Nčk)o milowčxnu, po:
žiwati milosti Jehoe? U mndrcň plati to prau
widlo, že čim Uějakčx wčc smna o sobč jest lepssi,
tim též opak jšji jest horssi; pročež mUsi Ucwye
hxlutelšlč Uejwyšssim dobrem býti to, co jest opak
nejwyšssiho šla; toto wssak jest, jak prčxwč řeu
čcUo, Uenúwiděml býti od Boha, Učxsledosollětcdy,
Ulilowčmll býti od Boha Uejwčtssim jest dobrem.
Poklčxdaji:li si lidš Ua tomto swětě již ša we:

likč sstčsti, jsoU:li U pťedftawcuých wach č. p. U
papežc, krale, knižete a jakkoliw jank fe jmea
UUji, U šwlússtlli přižlli, jak Ucwýslowllě ssiasto
Uým mUsi fe cititi teU, jeUž !Uilosti Usllešl U
krúle tUssechxkrúlň, otce wsselnohouciho a pmlom:
Uiksl Uejwyšssiho, proti Němnž wssccka UlocUúř:
stwi a ťisse swěta toboto w Uťloec sc rošpadaji?

N tato nlilost Boži jest tim wčtssi, jelčkož
darmo se Uúm dúwúd Neboť jcckož jisto jest, že

e) l. me 3, 1.
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člowčk Uičehož Učiniti Uemohl, čiUl by si byl
zasloUžil stwoťeUUbýti, poUčwadž prwč ani Uebyl,
takč i Ueni Uižúdnč pochykmosti, re w hťich Upadna
tak tšž niťchož Uččnitč Uemohř, čimžby si byl
mohl osprawedlněni Ua BohU zafloužiti; tU pak
Uikoliw proto, že cmi Uebyl, Uýbrž proto, že
byl zlým a tUdiž U Boha w Uenúwtsti stcňl.

Dr:chý dar šosprawedlllčrli Uasscho woplýo
wajici jest oswobošeUi od trestu wěčUého w pekle,
kteršlmlž člowěk pro hťichy fwš propadl. Neboť
břich zossklilmlje člowěka w očich Božich, a Uiu
komU Uelše bezc swš welikš sskody mimo milost

Boži žin thi. PoUčwadžpak hřissniciod Boha
se odwraclljl, činice žlš a powchUjice Jim, žaa
slUhUjič tolikšž, aby od Boha sprawedliwšho žau
wržeUi, od twciťe a fpolečnosti Jeho wzdúleni a
š přeslmwnšbo sidla Jeho wpbostčlli byli. N pou
Uěwadž dcile, jak mile Boha opoUsstčji, wčci
požemsieš šúdosti UešťišcUoU milowati počinaji,
flUssno jest a fprawedliwo, aby co chpťisnčji
poklltowúlli a trestem wččUým stihčmi bt)li, u
trestem, proti ktcršmnž wssecky UUcky, jake“ fobč
člowčk wymysliti můžc, slabým toličo stinem
jsoU. K takowšmU strassliwšmU Uesstčsti potom
pťichciži jesstš oUcU čerw Uikdy UeUmirajicl, kte2
rýžto wždy a wždo w Utrobcich hťissnika hlodaje
lšmU swčdomi Ustciti Uedúwci. N což Ulcim ťici o

ťpolečllosti duchů pekelných, a wssech žatracenců?
o tmalďčlll onom a wěčUoU Uoci pokchtšm obydli,
plném ZmatkU,„kdežto žcidUý řúd, ngrž
wččslci hrůza pťebýloci;“ck) kdcž UeUi žúdUe

e) .Žwb 10, 22r
Zň
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radosti, žúdUěho mirU, UcščdltéhoUlehčeni, žúdnč
Uadčje, alc UeUstúlý plač, xlepťetrželxč Uúřky a

wěčnč fkčipeni šUbů, wztek UešyUouci, strassnúrolchúni a dčsnš kletbh se rozlé ajie? Qde wssech
těchto UlUk strassliwých oswobozU.e Bůh ty, jež
osprawedlňuje, kteřižto pak š 8)šim jsoUce slUi3
ťeni a Ua milost pťijati, prosti jsoU i Jeho hněwU

i tčchto šrozllých trestů.Jestč jiUč a wssak wice ducholrmi dobro:
dini, š erceUitelUč milosti osprawedlxlěni wychci:
žejici, jest promčUěUi a obllowesli člowčka lrdUitťB
Uiho, ktcrýž byl hřichem zkažen a zohach. Neo
boč hřich Uetoliko Boha saměho z dusse wypU:
žnjc, ale odjimú ji takš wsseckxl Uadpřirozellou
silU a wssecky pokladh a dary DUcha swatšho,
lilUiš; pťed púdem ošdobena, Usslechtčma a oboo
šacena byla; brzo pak štratiwssi Ulilost Boži, jest
raUěUa a takmčř Uemocna a škažena i w pčio
rožeslých mocnostech swých. PoUěwadž totiž člol
wčk jeft twor rozUmUý, hťich pak wěc rožUmU
odporUčx, tedh přirozeUým šúkonem z toho jde,
7c don fobč odporUjicich wčci wždy jedna

rUšoU Uutnč rUssiti UlUsi; Uúsledownč tedy čim
wice sc hixichowč: so dUssi zmúhaji, tim wice pťie
rozené sily dussewni chaonU a se rUssi, Uikoliw
sice co do pťirozenš powcchy swš, ale co do způu
fobilosti č wýkonům swým potťeťmě. Takč tedy
hťichowš čini dussi Ucmocnou a bidUoU, ochúbloU
a UestatečUoU k každěmU dobrěmU skUtkU; a Ua
opak hotoon a UakloUčUoUk wsselikému zlémU,
bez sily w zúpasU š pokUsseUima lenion kU krúu

čeUi p,o cestúch Božich.
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Hťich odjimú dUssi též praon swobodu a
wlúdU ducha; čiUiť ji otrokin ďúbla, swěta, těla
a rozkossi jeho, tak žc tim sc Uachcizi takmčť U
wthmlstwi a zajeti, Uad babylonské a c t)ptské
daleko horssim. Nadto pak býwaji hři em i

wsseckyintťUi dussein smyslp otUchy, tak ěchřissnik hlasn a wnUťeUUtiBožcho Ucslyssi, wci:
kého sobč hrožiciho zla Ucwidi, sladkš wůUě
ctUofti Uečijc, Ua spanilé pťikladh a wzory Swaa
tých Uepatťi, Uic Uepožnúwú, „jslk fladký jcst
HofpodiU,“ a wýstrah pixcd hťichcm a pobidck
k ctUosti Uic si erssimú. Hťich koUcčUčšbaije
člowčka sladkšbo pokoje a radosti, š čistšho swč:
domi wyplúwajici, dUsi čřlost ducha a tak čo:
UečUš čxlowčka w očich Boha a Swatých Jcho
celým sscrchým, posskwrrlšným, šohawcslým a
Ucuňwidčným objewujc.

Wsscch těchto nchod sprossčUje a ofwobo ch
Uciš dar ofprawedlněUi. Ncboť Wčch w pčcšoj:
Učm slitowčmi swšm Uemú dosti Uc: tom, že člo:
wčku linU hřichll odpoussti, Uýbrž ZapUzUjeť i
Udsseliké zloby š hťichcm spojellš a trck celšho
loUitťUihočlowčťeaprolnčnch a oonije. Tak
hoji Uasse rúm), očissťujc dussi odc wssi Ucčistoty,
rUssi oleowy, jimiž Uciš hřichowú poutali, fnimú
š Uúš jarmo šlých žúdofti, wyswobožllje Uúš
š porobo ďúblowo a kroti bujnost hřissllých wcissni
a Uúrllžiwosti Uassich. Nawracllje dUssi pdžwotni
fwobodn a čiftotU, jcxkor imir a rozkoš do:
bršho fwčdolrli, dodúwú sžmyslům wnitťnim Uowš
čilofti, o.ťbrojuje požadnjici mocnost Uassččcrstwou
siloU, Ulm dobrš chtčxlaU teolmln, žlšho pak se wa:
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rowala; posiluje ji w odporU proti polexlssenim

ďcibclským, obobacUǧe ji skUtky dobrými uu slo:wem promčňUjek čowška intřUiho še wssemi
dUsseinmi silcUUia schoonstmi tak ZeerbUč,
že aposstol osprawedlUčUcezůwe twory oon:
weUými, žUowU zrožeUými. Totoč rouitřa
Uiho člološka oonweUi tak UcobmcžeUě se stúwú,
že když kťtem fwatým se dšje, žUowUžroze:
Uim, kdyžpokčmim,zUowazkřisseUim slUje,
a sice Uetoliko proto, žc dUsse Ze smrti hťichU
k žiwotu milosti wškťisexmbýwci, Ul)brž i proto,
že takš oUo slawUš bUdoUci š mrtwých wzkřisseUi
pťedpodobňxxje. Ký jašyk lidský eeft š to, aby
wžUesserU prade promšUčUitošoto a fpmlilost
dUsse osprawedlUšUš wyličile? Tok toliko DUchU

swatémU powšdomo, jenž ji čistotu tUto UdělUje,
ji chrúmem Swým čim a w Ui si pťebýwati
woli. Byč by se i wssclikci požemsleci skmčlosi
a bohatstwi, wssecka wymysslelxú ččst a Uúdhera
kU krúfe dusse osprawedlUěUš pťirowmla, to wsse
by bylo temUým toliko stiUem proti Ui, ba Ui:
čim. Nebok jakož wšdúleUa jsoU od sebe Ucbefa
a žemč, jak roždilUi jsoU dUch a tšlo, wěčUoft a
čaš, tak sc i lissi od sebe žiwot milosti a žiwot při:
rozeUý, siičUost dUsse a sličUost těla, bohatftwi
intťUi a zewUějssi,sila dUsschi a sila tšlesmi.
Wssecky tyto wčci co obmcženč a počasUš zee
intťUim tčlesUýmfmhsiům krúsUými se objeiji
U dčjiť fc toliko obyčerým působeUim Božim;
koUo wssak požadei žwlússtUiho, UadpťiroǧeUšho
půfobeUi. NemohoUť slouti časUými, protozc we:
doU k wěčUosti, anž koUcčUými, protože jimi
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si žifkame Boha bhtost UefkoUčerU w Jchožto
očich jfoU tak wšúcUé a drahocemle žc Jej sa
mčho spmlilou sličnofti son k lúsce žoon a
wabi Nčkoliw ostatnč Blch wcsskere toto dilo
poswčchici edinč o swš moci a wůli w dUssi
pufobiti mošl Uechtčl tak UčiUiti; Uýbrž račil
dUssičloměka ozdobitl ctnostmi wlitými sedmerem
darU DUcha swatšho jimiž UcceU an co do bl)t
Uosti floc wubcc Uýbrž i wc kcrc mocnosti jeji
šmlasst oždobclch sl okrassleUy býmaji

Kc wsfcm tčmto dobrodiUiUl pridala wččUq
a UeskoUčcUčxdobrota Božskú jesftč jedno jiUé
totiž pritomnost a prispčni DUcha sma
tého a tak colč chsw Trojice Ta spoUssti se
w dUssi ofprawedlllěUoU a žawitú w Ui abp w Ui
prebýmala ji wyllcowala, jak by wssech těch ji
UdčleUýchpokladU Užiwati Ulčla takmčť jako otec
dobrý kterýž Uemú Ua tom dosti že fyUU swemU
weliké bohatstwi odkažal ale i porUčnika mu
Ustanije kterýžbhho wyUčowala wedl, jak
by Ualežitčžprawomal je a šUčho tčžil mchl“ož

tedy w dUsfi hřissnikowč toliko plemeno jesstčťihadi a sstiromc,t j. celé hejno Zlých dUchUwse
UhUiždi žwoliwssichw takowe dussi přibytek sij,
jak žťejmč UčxiPún (U fw Mat 12.:) takt
w dUssi osprawedlllčsloll DUch fwatý a š Nim

i UejfwčtčjssiTrošcc Boži zawitú žapUzUjicšUiwssecky ony obln y pckelné a oblažUjic ji son
pťitomUosti pofwčchic si ji w chrmn fwůj a swš
obhdli, jakož to Spasitel wýslowně doswčdčch
ťka: „MilUjeli kdo mne ťeč moU zacho:
wawati bUdc a Qtec mUj bUde ho mi
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lowati a kUěmU přijdcmc a pťibhtck
U Uěho UčiUimc.“ iř) Uwažnjicc slowa tato,
Uči wfsickUi Učttelowš cirkcwni č bohoflowcč, že
DUch swatý žwlússtnim žpňfobcllt w dUssi osprau
wedlxlšllč pťcbýwú, činice rozdil mezi Dllchem
swatým samým a dary Jebo a čkoUce, žc QU
desi Uetoliko daro Swč, nýbrž i febc famšho
dúwú a fkutcčxně w Ui pťebýwú, Ucisledowslč pak
ji očissťch, pofwěche U Ulilostmi Swými ošdou
ijc, abU si ji pťibytkeelllSebe důstojmým Učinil.

N wssak wyčtenú dosud dobrodiUi wssecka
jcsstě Uedostačllji; pťidrUžUje sc č Učm jesstš jillú
podčwcchodmi milost, že totiž čdoš osprnwedlnšlú
jfoU, žiwými údy Spasitelowymč se stúwaji,

bšwssc dťiwe toliko údy mrtwými, ježto fc jimo Krista, jakožto hlawtǧ, žiwotUých sil Uedostú:
walo; štoho pak powstúwaji opčt jiUš, ZUcUUcUitč

pťedUosti U dmeš: Nejprwe,. že SPU Boži sprc:uwcdliwcc takoťda jccko wlcxstUi údy swé ine
lch, o Uč takowoll pšči xUú, jňkoU každý mú
o wlastUi údy swš, a Udčlch jim UeUstčxlefwč
wssežionci sily jakožto hlmoa swým údům.
N thc Ucbefký taktšž lnskawč Ua Uč patři, .a:
kožto Ua žiwé údy jchorošeUého SUUU Swéǧo,
jpojenč š Nim skrže účastcUstwi DUchU Jebo.
Proto i skUtky osprawedlUčUcůw, jelikož údy lsoU
SyUa, w Uich dobrč působiciho, w očich tce
dobrolibcštlými a žcisillžllými sc stciwaji. Z tčto
důstoonsti i jde, žc ofprawcdllxěxxec,profi:li Boha
za propiijčcm Uějakš milosti, šc wssi dňwčron to

e) Jnn 11, 23.
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čiUi, neboť profi fpolU Uech ža scbe, Uýbrž iza
Syna Božiho, jenž w nich a š Uimi spolU oslau
weU býwú. Neboč když Uedú se zapťiti, že to,
co údowč čiUi, i hlawa čiUi, a když KristUš jest
hlaon osprawedlUčUcůw, edeč z toho pťimo, že
čcho tito pro febe žčxdaji, tošoť i žúdaji pro hlawU
fon, kterúž jest Kristnš. Y když koncčUě dle
wyťčeUi Uposftolowa oniUo, kteřiž proti údům
tčla Kristowa hřessi, také proti Nčmu samčmU fe
prowiňuji, a kdož pronaslchji údp Krjstowy,
Jcho smného pronasledei, jakž QU to súm ofwčdu

čil aposstolowi šronúsledl:jicumn cirkew Jchožtnč Uediw sc žčxUý, kdhž prawim, že kdo ctl
údt) Tčla Kristowa, i Krista samšho cti. S jao
koU tch důwčroU lše sprawedliwčmU wždy prositi
Bohn, pomhslčcli, že když prosi ža UčǧakoUmilost
pro sebe samšho, tim spolU za toUž i pončkUd
prosi the wččného pro milčho Syna Jcho.
Prokčxžeuli se jednomU Uějakú milost UU pťimlUwU
drxchčho, w prcxwdš i tomU sc tim dobrodini
ftúwčx, kterčmU k wůli se milosi ta udčlUje. Tať
lže Učxmjistým býti, že pokud pro Boha chUde
milofrdeUftwi prokeslžUjetne, Ue toliko chUdhm,
Ulcbrž i BohU scmlšlml to čiUime. ů)

N wssak neni to jesstč posledni dar ž tčch,
kterč ofprawedlnčlli wt)plýwaji; Ueboť Uejwčtssi
že wsšech a Uejwýsse oblUžUjici, k kterčmUž wsseu
cka pťedčsslčxsmčřUji, jest prčxwo k dčdictwi žiwota
wččUšho. chkož wččný Stwoťitel swětcx, Jehožto
neskončcUú fprcchdlnost rownčž tak zjewnú jest

P) Mňt. 25, 40e
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jako milofrdenstwi, lossecky hťissUičy, pokcini er
čiUici k trestům wščUým odfušUje, tak i wssecky
oprmodll kajici U !UěčUoUblaženost pťijimú. Nčo
koliw Bůh lidem prowinšni jejich odestiti a jc
žafe Ua inlost pťijmoUti mohl, Uniž by je wščUš
slúwU Swš účastlch Učinil, Uechtčlť tak UčiUiti,

Uýbrš kterýmž to slitowúUi Swšm hťichp bl)l od:pusti, tyk i pofwštil; ktcršž poswštil, tyk i syUy
Swými UčiUil;kteršž fyny Swymi Učinil, tpt“Učinil
i dčdici a účastniky črúlowstwi Uebefkč:ho, fpolU

š šedUorozeným Synem Swým. Toto šaslibenido člwú frdci fprawedliwšho útšchy w každé tčžu
kosti a to leaždšm protiweUstwi, aUk žúwdawek
mú jistý, že se mU onoho pokladu přchojUšho
dostaUe. Něchč Uesstšsti febe wštssi Uaň dolšhú,
Uechk choroba a bida ho tiži, wič oU, „že Utre
peUitohoto čan UejfoUroan bUdouci
flúwš„ ktcrúž fe žjewi w Učxš;“e) wiť oU
pťedobťe, že „toto UUUšjssi kratičké a lehkš
foUženi Uasse pťewolmi welikoU wcihU
wščUé slčlwy w Uúš půfobi.“ckee)

Tak mnohé darp obsahllje teďh w sobš tato
milost ofprawedlllšm; pročež fw. NUgUstiU je
kladc i Uad dar stwoťeni Uasscho; Ueboť Uebe

i žemi stwoťil Bčch slowcm šedim)m; aby wssakčlowška padlšho osprawedlUi, Uloolil sc wlastni
krew Swon proliti a mnohš bolesti i muky podu
stoUpitj. meecli tedh BohU dikh Uefmirnými
powiUUi, proto že Učxš stwoťil, čim wětssimi MU
bUdemc powimli, že Uúš ofprmoedlllile? N toto

n) llu Kor. 1, 17. “) Řim. 8, 18.
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dobrodiUi tim wice Uúš k tomU žawažUje, čim
wčtssimi chnúzemi a bolestmi Uúm je žiskal.

Nčkoliw pak Uikomu š úponU jistotoU přeo e
fwčdčeUU býti Uelze, daliž přcd Bohcm ofprawea
dlUčU jeft, fmič se tošo zmnohých žUúchč š weo
likou prawdě podobnosti Uaditi, šUichrto jedUa
Uemalčx jest úplUš oonweUi žčmota, šdyž totiž
hřessiti přestal, ač byl jiUdy š Uejwštssi lehko:

myslUostč deUUš k,xřichůaš bez počtU žpúchal. Kdožtakowým jsi, pamatUj, ja pťifně poswštiteli fwšmU

služboU powiUeU jsi, ljeUž tě wykoUpil, tak Umolhých Ueťesti tě sprosti, tak Uesčislnými dary obo
daťil, ježto jsme ti tUto posUd wyčistirse flmžili.
Kdo wssak dofUd jesstč w hřichu wěžiš, tUk an
erim, čim by tě Bůh wice pohUoUti mohl,
abyš se i hUed obrčxtil, leč tU Upomerm tě Ua

wsseliké žlš, Uebezpeči a hrůžy zhřichu pochúzešici,tU pak ponúže ti Ua pťewelikoU hojnost f asti
a blaha ž Uefmimšho darU ofprawedlUěUi Uasscho
wc)plýwajici.

š. 2.
Q tom, co Duch swntý w dussi člowčka osprnwcdlllěxlčho
dúlc působi; zwlújsi pak o chswčtějssi Swútosti oltňřni.

Eo pofUd wyčter, Ueni jesstě wssccko, co
DUch swatý w dUssi člowěka osprawedlUěUšho
působi. Nebok Uemú Ua tom dosti, když člowěka
Uxoedl branU osprawedťUěUi, Uýbrž podporUje
ho, když fčUU tšž ftezku sprawedlslosti UastoUpil,
a wede po wssech cestúch, jimjž krčxčeti mčx, až
ZUikUa wirU a úskali i boUřliwš tohoto žiwota
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wodopnsty šdrúw a bezpečer pťistawU blahoslae

weUstwi wččllébo doplUže. Nebok kdhž DUch swatýskrze milost osprmoed UěUi w dnssi člowčka zcxr
witčx, neleUiť žcxjisté; neboť Učmú UU tom dosti,

abp dUssi přitomnosti son zdobil, Uýbrž dopou
mahú Ulocnč kposwčceUi jejinlU; působe w Ui
U skrše Ui wssecko, ččhokoli tixeba k wččxrlčnm je:
jiUrU spcxseUi. QU w Ui bydli, Uť tak dim, co jčji
pečliwý hospoďúť, wsse, čxchož tťeba, nařižUje
a opatrUje; co Učitel dobrý we fwč sskole swšho
UčUč řidč a wčda; co zahradnik Umčlý žcchradU
son w stan dobršm UdržUje, rosoU fwč mjlosti
ji šwlažllje a UcUstcile žlepssnje; co krčxl sslčchctný
wsse prozťetclxlč ťidč a zpraije; cho co slUnce
w fwčtč žúťemi swými jej oswčchic i šahťiwajic;
ba co dUsse w těle, jiUlž hýbe U wlcidUe, uo tim
wssim jest Duch swatý w dnssi člowčka osprawedl:
UěUšho. Což může býti radostnčjssiho U blcxžeUšj:
ssiho nad sstčsti toto, kdhž takowý host k Ucim
zcxwital„ wůdce tcxkowý lo frdci Unssčm sc Ubyto:
wal, takowý ochrčmce a spomocUik, krcil takowý
a fpolečnik, ktcrýžto jfa wssim i tšž wssccko pů:
fobi th, kde přebýwlš. Jako prmUeU fwčtla
oswěcllje QU rozUm Uúš a rošněche wůli Uassi,
tak “e fc až knčbcským wýsosicm wžnčxssi; co
holu ice žkerochč wčxssně Uasse a čiUi nčxš mir:
Uými, tichými a přiwčtiwými ťeewsscm; co oblak
před žhmoými paprsky slUUrčUimi takť QU Uúš
chrúUi pťed prUdkým obUěm núrUžiwosti, ochlao
žUje žčxpal žúdosti Uassich; koUcčUč co witr prUdkl)
ohýbčx wůli ncxssi, aby se kloUilU kdobršmU,
rošplassxxje wsselileč zlč UčxkloUUosti, až pak ofprae
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wedlUěUcowš konečUč k tomU dostoji, že fc jim
wsseckyUeprawofti, kkterým dčiwe lUUli, žosskliwi,
misto Ui pak si wsselikš ctUosti šamilUji, kterč .
jim drlch y byly od ornč. Tak wedlo se i krúli
Dawidowi podlš w aftnich slow jeho, aU di: e)
„Nenúwidinlkwsselikš cefty Ucprawosti;“
a Ua jiUém miftč: Mť) „Na cestě fwčdectwi
twých kochčxm se, jako we wssech bohato
ftwich.“ Tato proměUa w krčxlowskšmproroťu
působertú byla tolij?uš7dilem Dncha swatčho, UU
mU wsstipil osskliwosžt kc wssem wěcem pozem:
ským, jakoby hoťkofti pelunkoon byly UapUsstěUy,
a osladil mU Ua opnk přikúzani Boži, že mU
byla pťijemna co med, tak že cclým srdcem fwým
po nich co UejwroUcUěji zatoUžil.

Jestič tedy paton, že wsseliké dobro w Učxš
DUchem swatým fc půfobi: odwmchemeeli sc od
žlěho a hledúmeeli dobrš, stúwač se to Jeho mir
losti; fctrwúmeoli Ua cestč fprawedlxlosti, děje
fe to Jcho přispěUim a pomoci, a dosúhUemeuli

jechkrút odplat ctnofti žaslibemš, opět se Uúm
ji toliko skrze Běho dostcchi. Jak zřejmč tedy
potwrzUje fe prawda slow fw. NUgUstan, čkoU:
ciho:em) „delacl:je:li BčchslUžbyUasse,odplacllZ
jek toliko wlastni dobrodiUi Swa w núšǧ“ u „odo
měmljek zúsllchy šmilosti Jeho pofsle Uowými
milostmi.“ Swaty arciotcc Jofef Ueměl Ua tom
dosti, žc bratťim swým obili !Uydal, kteršž si
w Egyptě bhli Uakoupili, Uýbrž i kúzal, sirťibro,

e) Ž. 118, M. u) samž. e. eu) Na Žalm Ue. a list 105.
l Sištowi.
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jež bhli kUakoUpeUi objli š feboU pťinesli, jim
do pytlů wložiti. Tak jednú i laskawý Qtec nea
befký še fym) swými: delachek jim žiwotem
wččUým, Uděliw jim prwš xnilofti Son wsse,
čimž by bo doscihli. deolciwaje se Ua pomčr
teUto, di Eufcbiuš Emešský: ť) „QUeU, Jemuž se
klanime, aby fe slitowal, již se slitowal, abychom
JemU se klančli. Dbledni se tch, člowěče, kpťeu
defslěmU židUotUswšmU, a žkoUmej, jakú dobrodiUi
HofpodiU tobč prokňžal, jaké hťichy, k. p. flUil2
stwa a loUpeži, podlpodU a fwatokrúdeže a j.
tobš odpustil, a požnúš, jak welicc ty JomU diky
powiuen jsi.“ „Jelikož pak, jak di swatý NUgUstiU,
wsselikš hřichh, jichž jsme se Uedopustili, taťe po2
wažowati Unime, jakoby Uúm je Bčch bpl odea
stil, ano toliko Jeť)o milosti od Uich ochrúnčx.ni
jsme byli; pročxcži lciskU son mčťiti chime Ue:
jeU podlé Umožstwi wýstnpků, kteréž Uúm bhl
odpnstil, Uýbrž i dle Uliiosti, jižto Učlš od jiných
Ueprawosti UchrúUil. Nexxoď tedy ch mcilo Ulilo:
wslti Boha swšk)o, že ti ǧeU Uěco mcilo odpustiti
mšl, Uýbrž š co jsi milUj :Kej, protožc jsi oprade
pťenmoť)o obdržel. Nebok když ten, komU se dlnh
odpustil, wděčxnofti potUiUeU jest; čim wice ten,
ťeomn se dmx udělil poUše jeU, Uby jej Ulčxl. R“do
tedy od počdútkn žiwota slošho čistým šůstal, od
Boha Zajistš chrcšllčU a wedeU byl; kdo: pak
ť)ťichU Uějakšmxl k. p. smilstwU se bhl od al a
potom k čxistotč se anrritil, teUč milosti Jeť)o
Uaprach jest; alc kdo až do skončmi swčho

ex) ťlom. 8. jU Mušcťm.
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w Uečistotě setrwal, tcnk jakožto Ueposlussltik od
Nčbo byl opUsstčU.“e)

PoUěwadž tcdy tak jeft, což múme čiuitčjinšho,
lečzwolatt š prorokem:ee) „Naplňtež se ústa
mčxchwciloU, abych prožpšwowal slúwU
Ton, celý deU wclikostTon.“ Kterúžto
slowa sw. NUǧUstiUtakto whsluetllljc: „Eož mcdle

žnmxnenú slowo: „celý deUF“ Qwssemk šeřolik co „bcž pře stúni,“ UstawičUč,wždyckyTe c
chwúliti Zxwelcbiti múm: w sstčsti, pončwcxdž mnp
oblažUješ; wx,protiwenstwi, pončwadž mUe kcirúš
a Uapraiješ; než jsem byl, poltčwadž jsi mUe
stwoťil, a když jscm býtt počal, pončwadž jsi mUe

spasil; když jsem šhťessil, pončwadš jsi mUč od:pUstil, a když jsem sc byť Uaprawi, žc jsi mUe
podporowal; a setrwúm:lč až do konce, žc mi
ša to slúon wščonU odplatiš. Protož tedrǧ Uau
plňtcž se ústa nxčx, ú Pcme! chwúlou Ton a

žwčšstthež w chwaložpčwich slúwn Ton Uawč h!“ iřůiř
Ncbylo bU šajistč: od Ulista, prowxťxlwiti žde

o sw. swútostech, jakožto Uústrojich k poswčceUi
Uassch, šwlcisstč pak o kťtu, o swětťe wiro a o
milosti, kterš se Uúm jim UdčlUje. Poněwadž jsem
wssak o tom wssem Ua jislčm Ulistě byl pojednal,
tU mlčxenim pomijimd Nle Ulilost wssech milosti,
swcitost wssech swcitosti, kteroužto Bůh tak hlUu
boko se sUižch, že k lichl šstolčpiti a U Uich a
w Uich pťebýloatč rúči, w kterčžto se jim každou

P) xxuš!e áččUjrš. c. 40. c:oUs. c. 7. M) Žalm 70, 8. Mršee):Mše
Ua Zalm 70d
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chnč ža pokrm a lčk k fpachi wččUšmUpodúwú,

tU Uikolč mlčcnim k:omiUoUti Ucmohll.chUoU sc by Spasitel w krwaon oběkUa
fpachi dUssi Uassich Ua kťižčobčtowal; w floútostč
tčto wssak každodclmč za hčichy Uassc Ua oltúťi
sc Uckrwawě občtUje: „To čiňtcž Ua moU
pantňtkU!“ prawič QU súln.e) Q přcwzcicllčx
pamútťo wykollchi Uasscho! obšti Uejpřijcmnčessi,
chlcbc žtwota, pokrmc chlahodllčjssi, wcčcťc šrúo
lowskú, maUUo Učjsladssi, kdož Tč dostojUč chwciu
liti, kdož che hodnč pťijimatč Ulůžce?Kdož Tobč
Uúlcžitou pokorou a dosti wroUcUou pobožUosti
se klaUčti? Umdléwú dx:sscmú, polUUiululi kTobě;
oUěmUji Usta mú, majiuli mlUwiti o Tobč; i Uco
jsemk š to, abych zwšstowal Uúležitš pčczúžračrwll
wclchost Twoxl, jakbychrúd UčiUil!thby dobro:
tiwý Stwoťitel dar thto toliko UcmiUUýma čistým

dx:ssim byl prokúzal, již šoroto byloby to ďobroldiUi UcoceUitclUé; alc ja UcfmirUú jcst dobrota
Jcho, žc Uctoliko č spmwcdliwým wstupch, aby
je Umosstiwil a potčssil. U,brž Ucodporllje an
projiti skrše rUcc flxlžcšnčku Uchodllých! Tšlo
Kristowo jchoU toliko Jidússcm bUlo prodúUo;
ale w tšto swútosti tisickrňt býwú šrcclcUo a pro:
dúno; jedUoU toliko w žiwotč Utrpě posmčch a
roxchúni; wssrckalc, jak často, ach! sc MU to dějc
U wclebUé swútosti tčto! chnoU toliko pUěl Ua

ťťiži meži dwčma lotryž alc Uin tčměč každoo
dcrmč mcžč bczbožUč hť!ssUiky Upadci. Tǧxčow,mi
ccstami a tolikcrým szxsobcm myhledúwúš, ú co

e) BUk.22, 19. l. Kor. U, 24. 15.
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šisfi nejlaskawčjssi! spaseUi a blaho nassc. Jakž
.postačimc,“puTebe za to dlc zústhy ctiti a Tobč

a pokrm teUto pťcwzúcný powiUUč diky wzdútie?
estližeuslužchici púnům swým k wssclikš prúci

sc propůjčUji za obžin, jižto se jim od Uich dou
stúwú, a jcstliže wojinowe z lúsky k wůdci swčmu,
od ktcrčhožto odplatu za činy swč očckúwaji, an
meče, an ohUě, ani smrti sc Uchroži, což mcdle
my pro toho Púch čiUiti mčxme, ktcrýžto Uúm
tak přcwzúcný Uebcský pokrm podčxwúe?u W kUiu
húch úkona staršho čteme, žc Bůh od shnů Jšrae
elský ža maUUU jim š cbe scslanU opčt a
opět diků čiUěni pozcidal. šúdaloli pak toho Bčch
za pokrm žkúzea porusscni podrochý, čim wice
požúdúť wdččxnosti nassi ša pokrm Uebeský, ktco
rýžto Uetoliko súm w sobč kčxšc Ucpodlšhč:, alc
i tu wlastUost do scbe mú, zc ty, jcžto jcj hodUě
pťijimaji, od škú y šachowúwú a chrčmie?Jcstližc
Syn Boži thi chmU ža Učkolikchlcbů ječxxých
dčkowali), čim micc powinUi jsoU lidč diky wzdúe
wati za tento Uadpťirozený chlčb, chléb žiwota,
chlčb Ucbeskýe? N jcstližc, abpch zkrútka Fckl, BohU

ža pokrm, jimžto pťirošcny ziwot Uúš žachowúewúmc, diky čiUimc, zda iž pak to tim wicc čiUiti
.xncmúme za pokrm, dopomúhajici Uúm k žiwotU
xa spachi wččUšmUe? Wždhk pať Ucchwúlimc člou
wěka, koUě, mino, fnad proto, že to čxlowěk, kůň
jUeb wino jcst; Uýbrž proto, že to dobrý člowěk,
xdobrý kůň a dobrš wino. Jsloli tcdy, ú člowčče!
stwoťiteli swčmu již proto dikem chwčtssim poo

OPe)Jan 7„ 11.
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wiUcU, že tč čťowěkcm UčiUil, múš Zajistč tio
sickrút wicc a š UejwroUcnějfsi wděčnosti kNěmU
přionUti, proto že ti wsfe propňjčil, abyš doa
brým bhl; jsi:li tak Umoho powiUeU ža pťiroa
šeuč xdcxry těla, jichž ti Biih Udčliti rúšxil, což MU
wždúš šcx dqch a milostt dUssee? Múšoli již pťiu
čiUU Nejwhšssinux wdččným býti,r že tč fUUem
Ndamowým Učinňl„ což MU wzdčxš ša to, že tč,
shch člowěka hťissnšho, kdůstojltosti syna Božiho
powzslesle? „Nebok w prawdč deU, w kterěm se
rodime k žiwotU wččUémU, jcf “ u di EUsebiUš
Echfký uu „pro Uúš mnohem lepssi a blažcUěessi,
Uežuli dčU, w ktcrém fc rodime k žiwotu wežšejo
ssimU, plUémU UebežpečeUstwi a strasti.“

Tok eest tedy, milý člowčče, opět Uowý swaa
šck, Uowe poUto, ktcrč srdce twč wiže a spolU
š tčmi, jež jfem prwš udal, oncUč k tomU túhUe,
abyš ctUostný žiwot wedl a PúUU BohU fwémU
wčrUč a wdččnč sioUžil.

Clállek ssesiý.
Žc i pťewzúcnú dar Božibo pťcdzťizellť člowčka k ctnostť

zawašnjc.

K darům prúmč wyčteným pťichúši jesstě
takš dar wywolcUi k wččUš bl šcUosti, jehožto se
wssak toliko ončm dostúwú, jež ůh od wěčUoftč
w radč moUdrosti Swč k žiwotn wěčnémU wyo
wolil. Za dar tento Udzdúwú Uposstol Pawel
UcbeskěmUthi fwým a wssech wleolcUých jméu
Ucm wroUci diky, ťka: „ZwelebeU bUdiž Ua
wčkh Bňh, otce Pčan Uasscho Jcžissc
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Krifta, kterýž požth„al Uúš lUslelikým
porthúUim dUchowaimdary Uebcskými
we ristU, jakož wywolil Učxšw Nčm pťed
UstanweUim swčta, abychombyli fwati
a UeposskerčUi přxedobličejem Jeho
w lúfce, a přcdščidil Uúš jkzmolcUi ža
sym) skrže Ješisse Krista pro sebe.“Px)Tou
túš dobrodiUi welebi takč krúlowský pěloec, čča;
„Blahoslawcttý, kohož jfi wywolil a
přijal: obýwati bUde w siUich Twých.“šjme)a
Protož dar teUto prúwem dmxem Uade wssccky
dary a milosti Uade wsseckytnilosti Uazwati lze;

šestiť milosti Uade wssccky milosti, jclikož fe Uúmežc wssech pťedchúšcjicich Zúsllch chssich lpoUšš
š UeskončcUč dobroty milosrdenstwi Božiho Udčo
lnjc. QUk sice UečiUi žčdečtUU kťiwdh, ba naoo
pač každéUxUdostatečUč milosti ř dosažeUi blao
žerstč wčxčUčpropůjčxUje; alc pťcc co swrchowaUý
a milofrdUý HofpodiU Učktcrým wywoleUcUm mio
losti swč U wčtssi hoonsti poskt)tnc. Jestiť dobroo
diUim Uade wssecka dobrodisli, Uetoliko že wssccka
ostatUi welikosti pťewyssUje, Uýbrr i také že žún
kladem jest wssech ostatUich. NeboF jak Uxilc Bčch
člowčka k dosažcUi krúlowstwi wččUého wywolik,
Určiť mU i wssccky tU milosti, jichžto k dofažeUi
cile tohoto potťcbuje, jakož súm ústh proroka
swého di: „Lúskon wččx.UoUmilowal jfem
tč: protož pťitúhl jscm tč, fmilowaw
se.““ee) Jesstě šťetelUěji !Uhjadťxljeto aposstol Uúo
rodů, čka: „Ncbo kterčž pťedžwčděl, thi

xx)Efez. x, 3bx:. u) Žalm 8, a:, Z. m) Zer. Zx, Z.
6ů
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pťedzťidil, aby byli pťipodobUčUi
obrazU Syna Jcho, aby QU byl prwoo
rozcný mczi mnohými bratťimi; kterčž
pak pťcdzřidil, tčch i powolal, a ktečl

rýršž powolal, ty i osprawedlnil, ktcršžpa osprawedlnil, th i oflawil.“xe)
Když totiž Bůh we fwčm laskawčm a proo

zťetclUšm ťichi wssc o, což jcst, Učktcrčho čloz
wčka ťwěčnč swé slawě zwoliti rúčil, tomu Udč:
lch pro tuto .cmu prokčxzanou milost mimo to
i mnoho jiný zwlússtUich milosti, opatienje ho
otcowsky wssim, co kpramilosti onč směťch, čim
bh š Ui bodnč spolmičinkowal, w Ui sctrwal
a konečUč swčho blaženčho cilc dosúhld Jako
otcc něktcrý pošcmský, Určiw shna swčho bUď
kknčžskšmu aUebo “iUčmu UčcUšmU ftawU, již od
prwnich dětských jcšo let cclš chowúni a whučoo
wčmi jcho tok čidi a poťúdú pečliwě, aby kdou
saženi tčhož whtantčho cilc Uúpomúhaloe tak
i Ucbcský otec Uwúdi i toho člowčka, kterěýož si
byl kwěčxxěslúwč mywolil, swou laskaon pšči
Ua ccstU sprawcdonsti, po ktcrčž by ži dofúhl,
a prowúzi ho Ua Ui wčrUě a stalc, az koUečnč
kžúdolxcimn tomU cili dospějc. Kdožbychom tcdy
znamcni takowčho fwčho mymolcUi Ua sobč po:
zorowali, buďmcž stwoťitcli fwčmu za tUto prao
milost wděčUi, co ch můžcme. Nebo byk i pou
Zmini toho tajcmstmi oku lidskšmu Ucdostihlč
bylo wu Uebok„eri člowčk, zdali lúskh
čili UcUúwisti hoden jest,“w) m mohoUfc

e) Řimd 8s 29wďoe u) Kaz. 9, 1. u
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pťec jistč zUúmky dosaženčho ofprawedlněni ťloo
wěka, spolU i za zUúmky jeho wywoleni powažoo
wati a štoho poněkUd š prawdč podobnosti lze.
soUdčti, zc jcst i kslúwč wččnč pťedUrčeU. Jakož
tcd Ueni Uejmcnssi znúmkoU dofaženého osprao
wc lUěUi, když byl člowěk žiwot swůj úplnč Uao
prawil: takjest i fctrwúni w dobrčm riwotč
spolehliwml znúmkon eeho wywolcni. K o tedy
mnohú lčta w bčszi oži strúwil a fc co cho
bedliwčjř každčho těžťého hťichU warowal, tenč
by smčl se i důwěrUě naditi toho, co di sw.
aposstol, Bjš)žc totiž Bůh ho „útwrdi až do
koUce bcz úhko kc dni pťissti Púna nao
sseho Ježisse Krista,“ a že blažcnčdokonú,
jakož byl počal.

Zatim pak Uikdo š jistotou wědčti Ucmůžc,
sštrwúeli až do koncc, jcliťož i oUen moUdry
SalomoUU, žiw jsa po mUohú lčta bohabojnč,
Ua koncc žiwota swčho do hčichů Upadl, což pak
toliko za zwlússtUi wýminku obyčchšhp ťúdu a
prawidla jmiUo býti mú, jak tomU SalomoUU
we swýchpťislowichUči, ťka: „Pťislowi jcst:
Mlúdencc podlc cesty swč, takč kdhž se
scstarú, UeUchýli sc od Ui;“eck) kdo totiž

? mlúdi horliwč si ctUosti hledčl, i w ozdějssichctcch swých od Ui UcUpUsti. u Z tě to a porj
dobUých zUamcUi, jcž Učitclowč cirkcwni Uďúwaji,
může th, kdo jich Ua jobč znamcUú, w Uesi!olr
Ualou dobrotiwost Boži pokorně se důwčťe dol
mniti se, že k wywoleným núleži, Ucboť jakož

Mr)l. Kor. 1, 8. mř) Pieisl. 22, 8.
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w dobrotiwost Boži donú, že blaženofti wěčnč
dosčchUc: tak i pokorně fc doUmiwati můre, žc
jcst počtU těch, ktcťiž přcdzřižcni jsoU ktcž blau
žcUoFti wěčUč, poUčwadž jedno z drUhšho wyo
plýwú.

To když tak jest, powaž, čd člowčče! jač

welmi Hospodinu, BohU fwčmu, ša toto Uefkoo
Ualč a pťewelikč dobrodini šawúzml jsi, žapscin
jsa tottž w kUize onč, o kteréž Spasitcl apossto:
lům fwým di: „Nle wssak z toho se Uerao
dete, žc se wúm poddúwaji dUchowč:
ale radčji radetc fe, že jmšUa wassc
Uapfúna jsoU w Uebesich.“)

Jaké to w prawdč erýslownš sstěsti, od
wččUosti, co Bůh Bohctu jest, od Učho milomúxm
a whwolemč býti; od počútču wčkůw w Jcho
Uejsladssim lůně fpočxiwati; žc synowstwi Božibo
se raďowati již od tč doby, kdcžto Jcho Jeder
rozený SyU š bhtostt Jcho zplo en jcst w šúřici
slúwč swatých, ani w Božskč eéeho mysii přiu
tomni byli!

“ Powaž tedy, milý kixefčeme,jcdnotliwč přiu
padnostxi, š timto Božským žwolenim spojeUš, a
Ualešneš, že každú ž Uichsama pro fcbc jest přc:
welikým dobrodinim Božim, a že ti každú pohUUt:
řoUbýti mú, abyš Ho Uade wsseckomilomal. Ne j:
prwč powaž welebnoU wšnesserst Toho,
kterýž tč wywolil: TeUk jcft Bčch súm, chž kswš
Uesmlrnč blažersti a UeskanlšmU bohatstwi
swčmU ani tebe, an jinčho člowčka potřcbi Uco

ns) Luk. 10, 20.
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Utčl! chď pak ša drUhš, jak UehodUým
proti tomU jcst uteU, kterýž wywoleU
jcst, jsa jeU bidUš a fmrtelUš, wssem UedUhům,.
Uesnúzim a potřebúm žčwota podrochč stwočcni;
propadlš i prwotnčm t wlastnim hťichem treftU

wččUčmU. Rozwaki za tčeti, jak weličé wyorooleUi toto jcs , protože ti důstojnosti dodúwú,

Uad Uiž ncni nišúdnš wčrssč, že totiž fyncfm Bozžim a dšdicem rcilowstwi Jeho se stúwúš, bera
podil w slčxwšJcho! Mi tom jest za čtwrtč
wywoleUi toto darmo, Ucboť se ti ho dostúwú
přcd čaždou ton šúslUhoU, z porchš milosti Boži,
dlc uložesli wůle k chwúle a slúwš milosti Jcho,
jak di aposstol.e) Když pak dobrodini Učjaké
darmo se dúwú, tim mocnčji k wdščnosti zawao
žuje. Wiz pař dúle za púté, jak dúwnš jest doo
brodiUi to, pončwadž Uebylo teprw še stwořeUim
swčta Udčleno, Uýbrž mnohem dťiweujcft totiž
wěčslé co Bůh. Qnč fúm jfa wěčUý i wyo
woťeUce fwš wččně milowal, posawade miluje a
na wěkh milowati bUde, hlcdč k Uim š otcowa
sioU milosti a lúskoU a prohledaje k blažersti
tš, k kteršž jc whwolil a předzťidil. KoUečUč
rozwaž za sscstš, jač řidkú jest milost ta;
jak přessťastUý totiž loš tobč pťčpadl, když tč
Bčch z toliča tisiců lidi diwokých a žpustlých poa
wolal do počtU tšch, ježto ť žiwotu wěčUčmU si
šwolil. Proto tě tcdy odloUčil od zkažeUš čúfti
pokolcsli lčdskčho, ktcršž pro swš hťichy atracenč
wščnénm prxopadlo, a š kwan škaženššo Učinil

e) Esez. 1, 5. 6.
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tě takmčť pokrmem andčlským, účastnikcm fpoo
lečnosti blahoslawencůw fwých. Pťi tom rošjio
múni múlo psúti, alc mnoho, mUoho,mnoho powú iti
lše, jak totiž každý dlc zwlússtnich darů, jcž yl
obdržcl, wděčcn býti může a mú. Wůbec pak
jcst i pozorowčmi hodno, jak skrowný jest počcs:
wywolcUých, jq„k weliký wssak počct žawržených;
tento jest, jak SalomoUn doswčdčuje, chčislUý.

Nepohne:li par teboU nic, co jsem posud
ťckl, pohUiž tebou alespoň to, co Qtec ncbcský
w chmirném slitowcini Ušawťel Učiniti, aby se ti
darU wywolcni toho dostalo. Určilk jcduorochčho
Syna swého w žiwot tento bidný wyslati, pťedrahou
krew Jcho proliti a takto skrže Nčho fwč Božskš
pťcdšťižcni toto wykonati. Jaký tedy čaš postači
k poijti takowšho slitowúnie? Který jazyk lidský
wclikost Jcho wt)júdťie? Ktcrš srdce jc pociti?
Jakými pak službami byl by člowčk w stawu za
to se odslonžitie? a jakou lúskou lze takowouto
BožskoU lúskU odmčUitie? Kdor by byl tcck Ueu
wdcčným, aby po kratiččou tošoto čafu dobU er
milowal Toho, kterýž si jej od wěčnosti tak ša:

milowal? Kdoš by si Jej ža pťitelc pťede wssemixUcšwolile? Jest iže ifma fwatú pťitelc starčho nad
jiUč soychwaluji, dož by ša wssccky přútclc Ua
fwčtč pťižeň a UúkloUnost chstarssiho tohoto, wččo

Uč:ho pťitele, Boha, dčxtichtčle? N jcstliže mnohoo
lctš a od ncpamčtných wčků trwajicl Užiwúni
statkU prúwo k nčmu Udili tomu, kdo žadnčho
jiného prúwniho důwodu Uemú: jakč prúwo mú
na núš Bůh, ježto od začútku wěkůw Jcho jsme
a tak již timto prúwcm Jcmu pťiUčxležime!Z toho
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wsseho zťejmč lze xpoznati, že Ueni na tomto swčtč
Uižúdnčho šboži, 1ktcréž bh sc ša tento dar dúti
fmčlo, aniž jakčho můžc býti Utrpeni, kteréž bychom.
Uemčli rúdi a ochotnč ro Učj podniťnoUti.

Kdybh nčUUzjewcmm Bozským wědomo b lo,
že člowčk chudý, jcnž od dwcťi ť dwcťim ch eba
zcbťc, takowým jest whwolencem Božim: kdož by
tak necitclným byl a fc zdržel, abh přcd nim na
twúř nepadl a nelibal sslepčjlnohoU acho? Kdož bh
w Uejhlubssi Uctiwosti a pokoťe nošh jeho erbl
eal a jej Uepozdrawtl aš takto: „Požel)nún a
lahoslamen jsi ty, jsa jcden š7oUěch ssiastných

whwoleslcůw Božich, jeUž hndeš nčkdh pťijat
w blažcnč fborh andčlské, hUdeš pěti š nimi chwalou
zpčwy wščně. Th budeš účafth slúwh a ťisse
nebeskš a patťiti na oslawcnon twúť Púnq Jeo
žisse Krista a nejfwčtějssiRodičkhJcho! Q poe
zchnaný tcn deU, w kterčmž jsi sezrodil, a požchncmú
mnohem wicc hodina, P ťtcrouz š žiwotcm timto

pozemským se rozloUčiš, abyš Žiwot nowý, žiwotwččný šapočal! Blahoslawen země, po ktcrčž
krúčiš, Uebok nosi poklad newyrowšmUý; blahou
slawenš jsoU strasti, ťtcrš podnikúš, chndoba a
bida, kterúž tebe swirú; nebok otwiraji ti cestU
k žiwotU wěčněmU! Nechk bolcst a zčxrmntcť tebc

ždc co temnčx mračna obklopUǧi, zmizik ona we
swčtlc nadčje, ktcrčxžswiti tobe!“

Tak asi mlUwili bhchom k tomU, o němž
bhchom jistč wěděli, že ťwywolcncům Božim Uúu
leji. Kdybp pťisscl mczi núš krúlewič mladý,
jc iný dědic ťisse wclikč, opnstili by bezpochhby
wssickni obywatclé krajiny tčto domy swe, jdoUce
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jemu slawltým průwodem wstřic, fpatřit mlúe
dence, jemuž dle obecnčho miUčUi s!Učta tak
pťewclkčho ysstěsti se dostalo, že aest dčdrcem wce
fskerčťisse. Eim wicc wssať byl šy obdin hoden
tcn, o kterčmž by se jistč wědčlo, že k blažerlosti
wččUé wywolell jeste? Nebok bežc wssi žúsiUl)y
a bcze wsseho prúwa narošen a UrčeU jest:
Uikoliw aby Ua krútký čaš pošemskoU wlúdu
wedl, Uýbrž aby š Bohem famým a fwatýmt
Jcho Ua wčky wčkůw panowal. Patrnok tedh
z toho, jak eryslowčtelnč wdččným, ú křefťane!
mú býti BohU th, jemužto se tohoto Uesmiručho
dostalo daru, ť wččnš blaženostč šwoleml býti!
Ničdo Uemni, žc byš od dobrodini tohoto byl
wqullčen; jen hšeď, ač wčrUč powirmosti swš
plUiš a Ueustúwúš fnažřti se po dočolmlosti, abyš,
jaksw.PetrUe)di, „fčržc dobrč skUtky jistš
Učinil powolúni a wywoleni swé,“ Ueboč
jistě wčťim, že, kdož tač čini, fpaeri dojde. Mimo
to pak milost a pomoc Boži Uikoho UcopUstila,
anž opusti, kdožkoliw k poswčcmi fwčmU spoer
oučiUkuje. Pťefwědčeni tedy jfoucc o oboji prawdč
této, fetrwejmež w dobrém a ťojme sc tou Ua:
ději, že w blažcný počet wywolmcůw Božčch
Uúlcžime!

Ǧlánek scdwý.
Scdmý dlawni tšůwod, ktcrý,ž núš ,kdctnoystipowzb,llzuje,

jcst smrs, zctyr poslcdmch wccl rlowrka prwnl.

Každý Zpoložemšch posnd důwodů mčl bh
již sčUUo sobš člowška ktomU pťiměti, aby sc

e) U. Prtr. 1„ 10.
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wssecek oddal službš Hofpodina Boha swčho, jca
muž tak mUoboUúsobUč powiUomúU a zawúzcst
jest. Nle poňčwadž lidš wůbcc radějt odmšUoU
a žiskcm, aUebo búzni před trcstcm Ucžli citem
pro powiUnost pohUoutt fe dúwaji k dobršmu,
UšUúmúm za profpčssné, abhch mtmo to, co již
o wčci tš řcčcUo, ponúzal také Ua welikš odu
mčnh, jichž se ctnosti zde i Ua oUom fwště doo
stúwú. Dwč Uejwčtssi pohUUtky k ctUosti jsou
tch slúwa a blaho, jcžto ctnosti dofčchncmc, a
trcsth, jimž Ujdcmc. JsoU, ak tak dim, dwč weska,
jejichž pomoci baUřliwš wodopusty žimota tohoto
žUikUeme. Protož i sw. Frmlttsseč i sw. DomčUik
jedUim dUchem jsoUce wedcni, oba bratťim fwým,
co hlasatelům slowa Božiho Uaťidili, aby Uekú:
zali Uež o ctUosti a Ucprawosti, o odmčUč a trc:
stU; jedUim aby poUčowali, w čem pobožUý žiwot
šúlcži, dr:chým pač lid ktakowému žiwotu pou
w bušowali. W tšmž i wssickUi Učitelowš kťcsťcma
ske moUdrosti se shoduji, žc odmčlm i trcst jfoU
jačo dwč šúwaži Uebo prUžUú péra, kterúž hodiu
Uowý stroj žimota mešdcjsscho žerU. Ncboč tak
slabú a bidnú jcst wůlc Uassc, žc Uikdo ctUost
Uekoslú ro Ui pro fUmU, Uýbrz jeU ohledem
kodmčslam, jichž ša Ui očečúmú, anebo ktrchtům,
jichš se obúwú, kdyžby ji Ucčonal. Ponšmadš pak
Uelze ani trestu hrůšslčjssiho, cmiž odplaty wčtssi
pomysliti Uad šatraccm wččslč a Uad slúwu Ueu
beskou, pojednúme o obou Uyni, wssak položime
pťcd tim dmč jesstč rozjimčmi, o fmrti a soUdU,
protože obš časem pťedchúzi. Majič šajistč jchot:
limš tyto člčmky přemcliťoU wúhu do febc, aby
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každčho k ctnosti powszdily a od hťichUzadršely,dle wýrokUmUdrce ťkoUciho:„Pamčtliw Uď
Ua po,sxledUi wčci swč, a Ua wčky er
šhťesstša“xr) . . „z .

Počncme tedh o smrtl, jenž jexjtprwm z čtyr
posledUich wčci člowčka. u RozjximúUi o fmrti
mocnč dojiti mUsi mysl každčho z núš, pončz
wadž jest ncwyhmxtelnú, wsseobchú, obyčejnú;
dojem pak teU jcst tim wštssi, pomnimecli, že
w smrti wessker žiwot Uúš soUdU wlússtxuimll

zewrnbnč podle ú, jeťǧožto wýrok t pro soUd
wsseobchý plati, protoze čeho sc každčmU w hoe
diUč:smrti doftane, nikdy wice fe erdwolú.

Nwssak jak hrozný soUd jtento jest, a jak
přifný účet tehdúž od tebe požúdún bUde, o tom
nemnim swými siowy tč poUčiti, ale z jistčho
pťibčbUto šnamenej, který núm fw. Jan KlimakUš
co očitý fwčdck takto wypraije:U) „NemolHU
mlčxenim opominoUti Udalost, kterúž se w klússteiče,
kdež jsem dřiwe obýwal, š jednim poUstewnikem
bhla přihodila. Ponstewnik tcnto po dloUhý čaš
powinUosti swých zanedbúwal, nlžúdné pčče o
spafeni dUsse swč nemaje, až poslěze nemoci
těžkoU UalosstiweU jsa, již již ksmrti pracowal.
J Upadl jednoU U welckc tě kě mdloby a kdž
byl aš joo hodinč opčt kso č pťissel, poprošl
mne i oéstatnich bratťi pťitomných, abychom odee
fsli, Uačež dwčťe kfwčtničce swč zazditi dal.
Takto od núš odloUčeUjesstě dwanúcte let w přisnč
samotě strúwil, š Uikým UemlUwč, aniž požiwajc

e) je)cclj. 7. 40. UP Zonla pnrnáe gracke 5.
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čehoš jinčho, leč chleba a wody. Qbiral se toU
eedinou myssleUkoU o hrůzúch fmrti a soUdU Boo

žiho, jakož fe dUchU jeho w onč mdlobě bšly obo
jewily, a rozjimčmi to tak ho došalo, že eš pouhUUti a wssecek ztlchlý scděl, zra h swe stúle na
jedno misto Upiraee, co flzy beš přestčmi z oči
jeho tčmšř tokem še čimlly. Když koUečUěhodina
smrti jeho se byla pťibližila, odezdiwsse wchod
swčtničky jcho, wkročili jsme tam, abychom mu
wssim potřebným posloUžili. Na žúdost Uassi,
aby kponančeUi UassemUUěkolikslow promluwil,
Uemohli jsme od Uěho wpzwěděti leč slowa tato
wcižUú:„Koho jedeUkrútmhssleUkafmrti
dojala, tcn nikdh wice Uezhťessi.“ J Užásli

jsme hledice Ua mUze tohoto, jeUž Uedbaje Fdrwšspaseni swšbo UajedUoU tak fe žmčUil a zce a se
obrútil.“ Tak wypraije sw. KlimakUš, ktery“
Uúm Udalost tUto co očitý swědek we fpifeeš
swých zachowal, tak že o Ui, jakkoli wiře Uepoo
dobnčx býti se zdú, Uikomu prčxwem pochybowati
Uelze.u Jak mnohč poUčeUiUalezúme w pťibčhU
tomto, búzni a hrůon naplňujicim, šwlússtč, kdhž
powúžime, kjak tlchčmU žiwotU se poUstcwnik po
swčm hrůzy smrtelnš fpatťeni odhodlal a že w Učm
tak dlouho až do posledniho okamženi fwčho sez
trwal! Widlme žtoho, že Uade wssi pochybnost
prawdiwú jsoU slowa mUdrcowa, an di: „P a:
matUj Ua7posledUi wěci swš, a Ua wčky
nczhřessišskck

Jed“čže tedš pomhssleni Ua fmrk samo o sobědUssihrčlon pťe smrti UaplňUee, a ji tak mocnč
od hřichU odlučUje, prospčje š zwýsseni spasitelu

wul
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Uého účinkU tohoto, pťihlčdUoUti Učco bliže kjeu
dU,ot,liwǧm okolnostem, kterěž obyčerě smrt prol
wazlwajt.

Budiž toho pamětliw, žcg,jsi člowěk a kťeo
sťaU: jsa člowčk, jiftotUč Umřeš, jsa kťcskan, elť
ftotUč po fmrti fwš účet žc žiwota swěho wydaš.
Prawdč tčto neomhlxlš Uči núš wira, každoUpou
chUonst o wčci tčto žamitajic; žkusscUost pak
chslč pťed očima Uassima ji dotwržUje, okažUjic
Uúm, žc nikdo, bUď si cisař, bUď si krúl, bUď si
kdokoliw jiUý, wsseobchšnw osUdU toUtUto er
Ujde. x,Přijdcť deU, jchožto jitro Užťiš, wcčera
UeUžťiš; pťijdck jiftč, uu ale kd ye?Zdali dUeš již,
aUcbo žejtra, toť Uejisto; u;n pťijdek deU, křderU),
jeUž UhUi řčxdky tpto čteš a jsa xšdrciw a tlcU,
de žiwota fwšho dle toho počitúš, xco jesstě na
tomto fwčtč čiUiti a wykanti hodlúš, přijdes,
jci ťkU, deU, kdež Ua lůžkU bolestUém lcžeti bUdeš,
očekúwaje každé okamženi, že tcbe žachwčxti smrť
U soUd že pak Uad teboU se wyťkne, qd Učhož
UebUde odwolčmi Uižúdnčho k soUdci whšssimu.

Zwlússtč pak powaž„ jak chistú jest hodilm
tato, anať obyčerč přichúži, kdhž sc ji člowěle
Uejmšnč Uadčje a w nejwčtssi bežpcčnosti Ua Ui
an Uepomhsli, ba Uaopak prúwš k žúmčrům sc
chystú, ktcrč kžiwotU dalssimU a dalssiUlU směa
ťUji. Protož i o smrti pismo di, že přijde jalšo
Zloděj, ktcrý w Uoci se pťikrčxdú, když lidč w twre
dččm spúUkU pohťiženi pťichodU jeho an nco
tussiwaji.

Pťedchůdcem pak fmrti býwčx obyččjUětěžkú
Ucmoc, prowúžena jsoUc šúroweň mUohr)nx Utre
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penim a bolestmi, tifUic wefměš Uemocného a půo
sobic mU trapných dnů i Uoci, a Upraijic takto
cestUpofledUimU jeho hosti u fmrti. Nic tu er
spomahaji lékw, cmi masti, an wýwcxrh, ani Zao
hťiwúni a podknřowčmi, ani sskawkh, cmi pilUlkh;
Uic Ueprospčjc wsscliké sebe laskawějssi ossetřowúUi
a obslnha pťútel; Uic UměUi lěkařské a laskawú
pšče pťibUzUých. Nebok jako wůdce polUi, Učjcxký
twrdý hrad stčci UsilUje, Uejprwe hrUboU stťelboU

mezerU w hradbúch proražiti hledi, pak misio
ccle swirčx, wniknoxlti tam a je obsaditt se sncxži;
tak obyčejně tčžkú Uemoc pťed smrti pťedchčxšejic
potirú Uúranými bolestmi wessťcroUsilu žiwotUi„
že nemocnélm: ani we dUe ani w Uoci oddcchU
nepopťúwú, Uýbrž úd po údU weskrže probihú,
až dUsse Ubohú odewssad sewřena, hrad swůj déle
brúniti UcmohoUc, již ho držeti Uedoftočxlje, a oon
stiwssi tělcsnoU tUto schrúUčUson, prchú a Ua
wččnost sc Ubirú.

Když tcdy wssecky okolnosti ponašUji, žc
Uižúdnč kžiwotu neUi nadčje, žúdUého wice poa
wftčmi a posledni hodixm fe již již pťibližUje,
jakú tu přeUúrcmmú úzkost a strach pojimú pcxk
dussi Umirajiciho! u uu TUť wstoUpi celý twůj
pťcdesslý žiwot jesstč jedUoU šc wsscmi pokjcskh
twými jako Uějcxkýpťišrak pťed tebe, ax widiš, že
již Uyni še wssim se rošloUčiti UxUsiš, kčeUxU
frdce twé Ua tomto swčtě lUUlo; manželklx, ditkh,
pťčxtele, rodiče, čest, ftatkh, bohatstwi, poklady,
škrútka wssecko, co šžiwobytim twým byk sčbe
Užeji spojeno jest, Uastane ti opustčti. ZUeUúhla
Ukažllji se jisti pťedchůdcowč Uastúwajici smrti:
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Pot stUdený w rúži se na čclc, hlUboko zapadlč
oči se kali, po lcdcm Uepokojným o wnitřni úzo

kosti dUssc swčdčice; rUce i nohh stydnou co lcdž
twúť blednc, rty i nehty sinawi, jazyk dřewčm
a tčžcc toliko a pracnč dcre fc dech tcmným chrol
potem z whsychajicich prfoU; pUlš Ustúwajici jde
Ucstcjnč, brzo zdloUha, brzo rychle, alc wždy slao
bčji a slabčji; celc tčjo pozbýwú přirozené teo
plosti fwé a wssccky údy tUhUoU. Tak musi člol
wčk U wykročcni z tohoto swěta splatiti bolcsti
jiných, jimiž w tento fwčt wkročil; bolestnč Umirú,
tak jako bolestUč fc rodil. Tim způfobem sc spral
wcdliwč whrownú wykročcni jcho z žiwota tohoto
š wkročenim w nčj; jedno i drUhe jcst bolestč
plnč, wkročcUi plno bolcsti matčiných, wykročcni
plno bolesti wlaftllich

N w takowém stawU nastúwú poslchi zú:
paš wysileného žiwobyti š mocnou smrtie žiwě
tu UmiraoicimU napadčx wsse. co mU naftúwčx:
rozloUčem se š žiwotem, Uloženi tčla w tmawý
hrob, kdcž shnijc a prúchini, jsoUc pokrmem
čerwům. Nle Uejwice čsi ho bUdouci ofUd dUsse,
ktcrú sc fnad za okamžcni od tčla oddčli, a o ťtcrč
eri, kam fe dostane. Tuk pak ti pťedstoupi přcd
oči sprawedliwý a pťisný soUd Boži; tUkpowstao
noU wssecky hťichy twé, jichž jsi sc kdy dopuftil
a ježto Uyni na tebe pťcd soudnoU stolici wssšu
mohoUciho bUdoU žalowati; tUk pak Uahlšdneš,
jať welikš a ssercdnč bylh Ucprawosti twš, i jak
lehkožUyslně jsi sc jich dopoUsstčl; tuk proklanti
bUšdešdeU, w ktcršm jsi zhťessil; tuč šloťečiti on
deš osfemctným žúdostcm, jcžto tč tak často khťichU
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lúkaly; tUč UebUdeš moci UUi po opitj, jak jsi
jen mohl po wssech těch Uičemný U klamllých
wčcech bašiti, ježto Uyni tak nezťizeltč milUješ,

kteršž tě do nebežpečenstwi Uejwčtssiho Uwrhlh uu
do Uebešpečeltstwl wč!čnčšatraceml, odsoUžeUUbýti
kmUkúm chftrassliwějssim, wščxm)m, na Učž ra!U

ponměti již dUssi tlooU w ǧoosledlti hodině sUlrte Uč
š newýslownoU úškosti tryšni. Neboč wssecky rozo
kosse we dejssi dňon již pomimrlš, bywsse smny
w fobč ichš, pťcd folldem fe bližicim objewi se
w relč fwé holš Uicotš; co wssak býwalo samo
w sobě wúžnš, tok se ti pak objewi loe swč
ohromUš welikosti, protože to !chdúž w tal(,důo
ležitých okolnostech š cela požnúš. J pošnúš, že
jsi pš:o marnoU U lichoU, ak Uedim hcmebnoll
rožkoš o tak szessené radosti a Uerrgýslownč
blaho se xpťiprawil; kamkoliw očč obrútiš, Uikde
Uenaležneš fpúsy, ale wstde jeU hrňžU a bolest.
Déle žin býti Uelše, k pokúUi neni wice kdh;
dnowé twoji fpočteUi jsoU! Wssecko, kčemUž jsi
na swštš lúskoU UežťizenoU pťilmll, a čcho jsi
sobě Uejwice lUúžil, wssecko to Uic ti Ueprospěje.
Modly, kterým jsi fe drUhdh klúnšl, UemohoU
pro tebe Uic Učiniti; ba Uaopak UhUi prčlwč to
wědomi tebe Uejwicc trúpjti bUde, že jsi jim
w bežUszč žúdosti wssecken fwůj žiwot, wsseckU
son sUažnost wčnowal.d,Nž fe tedy w tomto tak
hrožněm okamžšni octsleš, rci mcdle, jak tl bUhš?
co si pomyfliš? co řekneše? kam se obrútrš?
k komU fe Utečeše?uu W žiwot fe nawrútiti poUhcž
Uemožnost!x, opUstiti ho hrůza UesUesitelnú! Coz

tedh UčiUišeč „.W teU den,“ di Hospodč? Usty
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proroka swčho,„ZapadUc flUUcc opoledUi

a Uwcdll tmš Ua zemi w deU swčtlaa obrútim s aonsti wassc m kwileUi
a wssecky zpšwy wasse w Uúřek, a bUde
smUteť a kwileUi jako Uad jednorozeUým
a poslcdni wěcř jeji bUdoU jako deU
hočk,ý.“ck)

Q slowa strassliwú! siowa frdcem i febe
twrdssim mocUčpohybujici! „W t e U d c U,“ prawi
Bfch, „šapadUe slUUce o poledUi.“ TU fe
totiz hťlssniťům UefmirUú prowiUčUi jejich pťedn
stawi, ank Uzťi, že sprawedliwý Bčch Uit žiwota
jejich pťetinú, a Uonši pak z Uich strachem a úš:
kosti tťústi fc bUdoU, žúdnč Uadčje kf achi Uce
xxtaǧicc, ch malonchslnč fe strachUjice, zc jfoU zao
wrzeUi a od milofrdeUstwi Božiho Ua wčky wšo
kůw odloUčeUi!

BUdiž i, že jsoU jesstš lo poledUi, že jsoU

jesstč Ua žiwě (čaš žiwota jest totiš co polchečaš zúfthy a wim)); oUi wssak ominati fc
bUdoU, jim že Uelšc wicc UižúdUč zčxsluhy zi:
skati, jim žc wssclikú ccfta kžúsluže žamešcna jcst.
Strach totiž UU člowčka mocUě účinkch; to co
anlš jest, jako hrošUč mU xpťedstaije; čeho tU
an Ueni, toto lUU jako přxčtoUmčUa oči stawi.
thž takto půfobi ftrach pťed maloU, často jeU
donmčloU wčci, čim wice strach oprawdowý pťcd
timto hrozným, wščUým Uebezpečim?

Jesk owssem člowěť Umirajici jcsstě Ua žiwč
a U prostťed pťútel swých sc Uachúzl; ale domUio

ue) úmoZ. 8. 9. 10r
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wei se nicmčně, že již již UlUkyzatracencůw trpi, a

poklúdú se takoťka touž doboU i ža žiwšho i Žamrtwčho; Ueboť co ho jedUak rmoUtl, že wssc o
žde zůstawiti musi, trúpi ho i pomněni Ua tož
co ho očekňwci. Protož blahoflawi tp, jimž poo
pťciUo jesstš po něm dšle Ua swčtě zUstati, a zúo
roift tato bolesti jcho množi. JemU tedh oprade
zapadci slUUcc o poledm; Ueboč kamkoliw oči
obrúti, wssUde widi ccstU knebesňm zawřenoU,
a žúdný pablcsk fwčtla erswěcnje tchoU jej
obkličUjici Uoca Ncbok pohledne:li wzhůrU kmio
lofrdeUstwi BožimU, Uznúwú se ša Uehodtm, ab
se Bčch nad Uim smilowal; pomUiali kfprawed o
nosti Božskš, hrozi fe trestů, k Učmž jak fc doo
nmiwú, Bůh jistč ho odsoUditi mUsi; i Uahliži, že
mU posUd dosti časU bhlo popťňno w žiwotě,
jeUž bhl dnenl jcho, ale Uin že nastúwú den
Pčmě, ba jemU že již nastal! Ponmioli Ua iiroot
swůj mimllý, UcUalezň lečxwiny; hlcdi:li pťio
tomnosti, eridi leč smrt; pohledUeali w Uastúe
waǧici bUdoUcnost, fpatťch foudcc, kterýž úsUdek
sij co eridět Uad Uim wyřkne. Slowem, ze
wssech strml obkličeU jest úzkosti a hrůon; co si
mú tedh počiti, kam se obrňtitie?

„N ža jasUšho dUe UwedU tmy Ua
ze.mi,“ di prorok dúle; t. j. co tč prwč utčo
ssilo a blažilo, tebdňž tš nejwice boleti bUde a

Utroby dUsse twš rošerwe. ZdrawčmU owssemradost UemaloU půfo i ditky ješj milUjici, pťútelč
wěrně po bokU mU stojici, zbozi ssctrnosti a pťio
činliwosti se wzmahajici, důftatek koUečUčwssebo,
cokoli jeU oko a srdce rúči. Nle wssecka tato

7xů
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pozemskú blaženoft promčni se w bolest, a Uaa
plUi dUssi trxpkými mUkmUi w hodiUč smrti. Neo
boť jako pťi1:omUš a okamžitč požiwčmi wsseho
tobo„ po čem srdce dychti, člowška kjarš weu
selosti wybi i, tak tšr žmocňUje se ho ščxrmUteka
bolest prUd ú, kdlž še š Uim rožloUčiti mú. Prou
tož odstUpUji dit ) od lůžka otce, aU se štohoto
wěta Ubirčx, a wěrUčxmanželka odwrache obliu

cej swůj, cxby pohled jeji UmirajiciUUl !Uchželi
Uepůsobil žalU wčtssiho. Neboť ačkoli dUsse již
bršo tělo opUstiti a Ua fon dalekoU U ofUdUoU
cestU fe odebrati mčx, brúUič tU prUdký žal š Umiu
rajicim fe rožžchllati a takto powismosti pťútelo
siwi a lúsky šadost Učiniti. Jestlčže jsi již, milý
čtenúťi, Učkdy w postmoelli tqkowčm byl, U:ť
prade slotď mých sUadUoUznúš; pakli Uic, ptej
se těch, kteťi še žkussenosti o tom wice wčdi, er
boč „kteťiž se plawi po moťi, wyprae
iji Uebezpečenstwi jeho.e“r) u

thž tedh okoličnosti, kterě rošloUčeUi sc
š timto swčtem prowúšeji, člowěkU tak bolestUč a
trUdUč jsoU, jak Umohem trUdUšjssi jest to, co
mU UastaUc, jak mile dUsse ztěla wyjde. Ta se
octne ihUed pťed soUdcem Uejsprawedliwčjssim,
aby mU pťisný účet še swčho w těle pťebýwčmi
whdala. Nle jak welmi fe tohú obúwati múme,
Ua to Uetaž se miloinků swčta tohoto, kteťi
ta,kměř w Eg ptě, to jest w krajiUě temUosti pťeo

bhwaji, a sepotoU poražeUi rjsoUccš, w blUdechsseredUhch žiji; Uýbrž o to mUžům swatým

mr)Sirach 43, 26.
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obrak se š potašcm, kteři bydleji w zemi Gesen, slUUo
cem prawdy oswiceUé; oUi tč i slowh i pťiklady
poUči, proč že sond oUcU a účet pixchrošUý jest.

Welikú žajistš bhla fprawedllmst Dawidowa
a přece takowý strach měl pťed soUdcm Božim,

žc šwolal: „Newchúžeš w foUd še slUžebuUi em swým, Hospu ine, Ueboč UebUde
osprawedlllšn pťed obličejcm twým Uio
žcidný žiwý.“ť) Jakkoli UúbožUý bUl žiwot

sm. Nrscnia, pťece kdyřžfe hodan fmrti jcho pťio
bližila, hojUš slžš pro šwal, cclý fe chwšl, takže wssickUi wůko stojici š úžšxsem jali fe ho po
pčičislě toho tcižati: Co xš,lúčcš, otče, co fe chwěu
ješe? Což se Umťiti bojiš, Uic jank Ucžli jako
jiUi lidše? „Qwssem že se strachUji,“ odpowěděl
oUeU, „a thto můj sirach prowúzel mUe po celý
čaš, co jsem poUstchikem.“ uuD fwatšm Ngao
thoUowi se powidci, že po tťi dUh w posledUim
tažcUi ležel, maje oči w sloUp obrúceUš. thž
bratťi ho budili, otažUjicc se, kam Uin Uchsli, odo
powěděl jim: „Stojimč pťed foUdUoUstolici Boži.“

N kdhšWtito dúle sc túžali, ždaliž fe bolji, ťckljim: „ ždU jsem fc sUažil, co jchl moh, abych
pťikúšani Boži žachowúwal; awssak jscm polchý
člowčk; Uikdy Ucmohu wědčti, libieli se BohU
sklǧtkowš moji, čili Uic.“ J ťckli bratťi: „Nemůe
žcšoli pak důwčřiti fe w skUtky fwé, kterč jsi dle
zúkona Božiho koUciwale?“u „Přcd Bohcm,“ odo
wětil, „Uespolchúm Ua Uic; Ucboč jank soUdi
Bůh, jichk lidšl“

e) Žalm 142„ 2.
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NemčUě dojimawý jest pťiklad, kterýž sw.
Jan KlimakUš o jinčm ťcholnikowi whprawUde.
Položime ho klepfsimU wzdčlúni wlastUimi ješo
slowh: „W klússteřcUa,ssem,“tak di, „bhdlcl bratr,
jměUem Stěpňlt, ktery welikou Uúklomwst kžio
wotU soukromčmU a odloučeUčmU jewil. Strúo
wiw tedy dlonhý čaš w tnhč klússterni kúzni, a

w?znameUúwaje se jak posty a mrtwcnim tčla,ta šwlúfstě darem slzi i mnohými jinými ctUostmi

božUěho šiwota, whstawčl7 si chyssku na úpati
šlory, Ua terě drU dh Eliúš wideUi Božskč měl.e)le jakkoli w Uú ožUosti byl prospěl, wětssi jeo
sstě pokúUi si Uložil, a odebral se Ua poUssť
kpoUsteinkům chpťisdlčjssižiwot wcdoucim. Na
tomto wsseho lid čho obydli prúszčm, od wsseo
likě pomoci lidsě wzdúlcnčm mistě (byloť Ua
2:1 mil od ob dlcUě krajin wzdúlcno) strúwil
oesstě Učkolik et w úplUč samotč, a pak opět
Z,túťim žsa sesslý, do chýsse Ua úpati hory swatě
fe pťistchowal. Tamk bydlcli dwa Uúbožni poUo
steinci z Palestiny. TU po Uchohý dnech
Upadl do Ucmoci na smrk. DcU před s oUúUim
swým UajedUoU wzchopil se jako ze sna; očima
otewťeUýma hlcdě kolem sebe w lcwo i m prawo,
mluwil hlasitě, 7c to wssickUiokolostojici slysseli,
jako by nčkomUo powidal: „Nno, to jc prawda;

alcjú se ša to tolik a tolik let postil aztoho sc úl!“ N hned zase Ua to: „Nikoli,

tšlhokjscm UeUčiUil; wy lžcte.“ Pak opět:„ Uo, znúmk sc ktomu,a ale dloUho jsem

n) Horrbe Uje krúl. 19.
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to oplakčxwal a bližnim swým sloužil.“
HnedUato opčt prawil: „Nno, tok prawda;
UcmohU Uic proti tomU ťici, ale doUo

fčxm w milosrdenstwi,Boži.“ HrozUýlzaujistš a strassliwý byl pčifnp tento a newidite ný
soUd wssem pťitomným, Ua Uěmž fe UmirajicimU
ftarci taj?owci prowiněni pťedstirala, k kterým ani
oU súm fe úplně Uepťi Uúwal, jakkoliw w tuhč
samotě po čtt)ťiceti let šťichh swe bhl oplakúwal
a za Uč pokčmi činil. N tu Ua mnohč žaloby
nemčl co odpowčditi, Uež žc „fprawedliwě

jfoU a UemohU leč donšati wmilosrchostwi Boži!“ Jakkoliw bezú onný a zbožUý byl
žiwot swatého mUže tohoto Ua zemi, UicméUě
Uelze čici, jak se soUd Uad Uim Ukončil a jaký
wýrok nad Uim eft wynessew“ Nž potUd slowa
sw. Klimaka, důt)xratečnčdokazUjice, jak welmi ťe
lchkomhslni a hťissni lidš obawati maji konecu
ncho odděleni dUsse od tčla, ,kdhž i swati tak se
ho stmchowali. Kdoby se wssak nad tim požao

stawowal, že i šami prawi a wěrUi slUžebniciBoži7soUdU Boži o se strachUji, tomU odpowidú
sw. Rehoť ťka: e) „Pomyslioli dUssc sprawedlia

wěho Ua wssecko, co se w Ui dčlo, pojme ši strachbrozUý pyťed soUdem Božim; Uebo b k h byla
sebe wyšssiho stUpUě dokonalosti do úhla, neni
pťece prosta wssi búzUč, poUčwadž pťisnost
soUdU tohoto si pťedstaijic, tU búzni, tU Uau
dčji dojata se citl; erik totiž, jak joudce wččný,
až se pťed Nčho dostawi, š m Ualozi, zdali to a

e) (Žrešor. lid. ss. moxxjco,p. 2.
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oUo promiUe, či potrestú. Ncboč fwati mUžowé,
jakkoliw jisti jsoUcc, žc Uičchož hťistčho katkem
sc,Uedopustili, dobťe si tčž wčdomi jsoU a hroši
se žlých mhsslcUck, kterč sUad častčjuč Ua myfli
jim tcmuly. Nebok jakkoliw wUč působiti mohoU,
ab Ucklefli katkcm, UemohoU Uikdy Holikšž pů:
so iti Uintť, abh Ucklcsli myssleslim. Casto tcdh
i sprawedliwým mimo jich wůli Ueš;ťizeslšhocosi
UapadUe, co dobťe Ua sobě pozorUjl i jakou wiu
UoU před očima Božima jest, pťifxrě UwažUji.
J ačkoliw fe pro to wždy obúwaji fprawedliwčho
soudu Božiho, přcc je tehdúž wětssi strach poo

jimú, kdyš se jim to okamžem bliži, žc Žštohotofwčta wh ročitč a před foudUou stoljci ožfkoU
postawiti se Umji; hrůža ta sc tim wice wzmúhú,
čim blire odplata wččnú kUim přichúži. ZračU
jich dU?senmčho Uckali žúdUč bloužUčUi mhsli;
odloUčeUi jfoUce ode wsscho, co bh jich mýliti
mohlo, Ucwidi Uic jinšho, leč febe a toho, jeu
hožto foUd sc knim bližid ou Wzrůstú strach jeo
jich, čim wice se kUim teU foUd přibliinc a odo
loUčcUi se od tčla jim Uastúwú; čim wlce přisslý
soUd fc jich tčmčř chúpe, tim wčtssi hrůza jc pou
jimú. Nčkoliw w tom, co wčdčli, Uic Ueprowinili,
obúwaǧi se přec ohlcdem toho, co erčděli, poo
Učwadž fcbe dokanlc pozUati a posoUditi Ucmou
hou, a tak když bodina jich whkročcUi se bliži,
útlejssi búzeň a dšfUú úzkostliloost jc swirú.
J mUsi oprmodčl každú dUsse w tom okamžeUi
strachcm U úzkosti pojata buýti, poUčtUadž prúwě
po kratičkč dobč tohoto žiwota dochúzi7 toho, co
se wččUč změUitč Uedú.“ PofUd sw. Rehoť.
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Qbúwajiuli fe tedy lidš UúbožUi foUdU Boa
žiho, čim wětssi pťičiUU kstrachU maji ti, kteťi
d:xleko jsoUce od žiwota fwatšho, Uejwčtssi čústkU
lct swých w marUých rozkossich swětfkých strúwilix
a Uraziwfse Stwoťitele swšho UesčislUčkrút, Ua
zdať Bčch žiwi byli, o dUssi fon Uižúdnš peče
Uemajice, ba ktcrým an UeUapadlo, aby se k poa
sledUimU skoňúUi swčmU pťiprawili! Eo mú
hťissUik očekúwati, jestližc sprawedliwý úzťosti fo
chwčjee? Kam se podčje slabú třtan, když cedr
lňbanUský boUťi se kúcie?„N poxtčwadž fpraa
wedliwý sotwa fpaer bUde,ubešxbožo
Uik a hťissUik jak obstojie?“ ck

Rc.l) člowěče, jak ti bUde w tc bodiUč, affe
rožloUčiš š žiwošem timto a koUomU soUdU op
žimU se dostawiš fcim a súm, Uah a chUd, bez
zústUpce, jeUž by fe tebe Ujal, mimo skUtkU doa
bré, ktcrš jsi wykanl, průwodce Uemaje, leč
fwčdomi fwé? TUk Uastmle soUd fprawedliwý a
přisUý; tUť Uepůjde o žiwot a smrt čaonU, Uýe
brž o žiwot wěčUý a smrt wččUoU. thž pak.e
obtižeU jsa Uúranmým bťemeUem hťichů, UebUdeš
sc moci osprawcdlUiti, ú jokú úzkost a hrůža zmocUi
se tebdúž dnsse twé, jakú žonalost! .Žal7tebe,
opantexhrožUý, ale bUde pozdš; UenaleZUešan
pokoje, cmi pomoci, an Uadčje! Welike, hrozUš
owssem bylo UstrasscUi meži knižath Jůdskými,
když Sefachůw, krúle Eghptského meč witčzsch po
Ulicich JerUfalemských brojil; i pťissli jfoU tre:1
stem, kterýž je byl dostihl, kpozUčin prowiUčUi

P) l„ Petr. 4, 18.
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a poklčsků swých. Wssak ale slabč jest pťirownúUi
toto proti hrůze a podčsseUi hřissmka pťed soudni
stolici Boži! Nebok což si tchdúž hřistik počUe?
uu kam se obrútie? Kdo fe ho Ujmee? MarUý pak
bUde wsseliký plúč, marUčť wsseliké pokúni; pak
bUde koUec modlitbúm, pak UebUdoU Uic platiti
sliby a pťifahh polepsseUi. Jak mile posledUi
okamženi žiwota pomine, Ueplati nižcidUčpokúUi,

tim mčUč pak fpomohou zbšši pozemskč a důostoonstl, Uebokdi mUdrc: „ eprofpčjeť boo
hatstwi w deU pomsty Boži: alc sprao
wedonst wyswobodi od fmrti.“š)

Poznawssi pak dUsseUstrasseUú pťebidU, staw
fwůj bezpochybhzwolú šprorokem: „Qbk ičily
mUe bolesti smrti: a proUdowš Ueprao
wosti zkormolltili mUe; bolesti pekla
obkličily mUe; zachwútila mUe osidla
smrti.“ee)

Nch mUc pčebidUěho! Kam mUe Uwrhli hči:
chowč moji! Jak erčekúwmlč mUe hrůzyplllú
hodina tato pčekwapila! Jak Uenadúle fhrUUl se
na mne strassliwý ofUd teUto! Eož mi Uin proo
spěee wssechen lesk požcmských důstoHUofti? což
bošatstwi a Uúdherae? co7 mUožstwi rútel a wee

liký počet komoUstwa a ?l rekmikůe? oǧmi U?lžijsoU platny poklady a šbožr? aj! rubúš sprotP,
těsUú rakcw, úzký tmawý hrob u toť wsseceknžUj
statek, wsseckomč: bo atstwi! Co jfem š tǧlikerym
bež rúwim Uašhrom ždil, mufim tuto pozUstalUisie
jim se ztoho radowati a weseliti bUdoU, co já

e) Přisl. U, 14. u) Žalm 17, 1d.
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ere mU š feboU, leč swč hťichh, jichž jfem fc
pčif ledúwčmi pokladů dopnftil, za Uěžmne trest
wěčný očekúwčx. Cof Ulúm Uyni ze wssech tčch
rozkossi a plefůe? uu Žšomimllhk, Uepozůstawiwsse
mi po fobč Uež hoťský kal, wýčitky swědomi too
tiž, jež Ume co ostrě trni bodaji, frdce mč droU,
a wesskerš, Utroby dUsse mš wěčně mnčiti Uepťeo
stanU. Q tč mš Uefmirnš, UesUesitelUčUlposti!
Š tč mé Ua wčky proklatšunedbalosti! Jak jsem
jeU zapomenoUti Ucohl Ua deU tento a Uepťipraa
witi fe k UěmUe? Jak často mne Ua Uěj wssecko
Upominalo; jú wssak co hlUsscc Uedbal jsem
Uaerady spasiteldlč. Běda mi! proč jsem powrhl
kúzUie? proč jsem Učitelů Ucposlechle? proč jčem si
erčxžil siow thčUjicich mUee? Bczbožne žiw
jfem byl lo cirkwi Boži a Uprostťed lidU wywou

lenčho z rzUil jsem wsselikými hťichkydesi son!Ta a podobnš bUde hťissm Uaťikati na
UesskastUý osUd fwůj. Takowč myssleUky bUdoU
mU w poflcdnich dobúch žiwobyti jeho Ua mysli
tanUti a frdce jeho fwirati mocUě.

beš pak i ty, Ulilý kťefkaUe,Učkdy Uebyl
tak Ucssťasten, a podobným způsobem Uenaťikal
a Ueúpěl, prosim a zapťifahúm tč, pomUi Ua
wfse, co pofUd bylo ťečer. S bedlion pozoro
Uosti a wšd to žiwš si rozjimcj a pťedstaij.
Nle pťedewsim toto trč si pamatnj a an Ua
okgmžik š mysli UefxǧoUsstěj: Neeprwe powať Ueu
wysloonU hrůzU, jizto dUsse tw w hodinč merti
pociti za pťičiUoU mnohých a wclikých hřichů,
jimiž jsi UeskončenoU dobrotU BožskoU Urazirl.
DrUhš ponmi, jak toUžekmě si tehdciž přúti bndeš,
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abyš byl tak žiwot floňj ftrúmil, Bc!byš fe Uaditi
fmčl, aby Bčch ti byl w posledsli šodiUč miloftiw.
Tťcti poumi, jak radostllš a ochotUč bhš tchdúž
i to Uejpťifllčjssi a UejstrastUějssi pokúUi podUikl,
kdyby ti bhlo delssiho žiwota popťčmo! u Prou
tož od dlyš:ička tak žiw bUď, jakož si tU oun hoo
diUU bUdeš přúti, abyš byl žiw býwal!

Článek osmý.

Osmý důwod krnwsli núš powzbuznjici jest poslcdni

soUd, zc čtwcra poslcdnich wčci člowčka drUbú.

HUed po fmrti Uastane foUd pro každšho

žwlússi, potom šnak foUd obccllý wsscch lřdi toůbec.Tehdúž se wyp Ui, co di Nposstol: „Wssickni
mh šajiftš Ukcizati sc lUUsime pťcd
soUdUoUstolici KriftotUoU, abh pťijal

šedeUkaždý, jakož tUžiwotč činil, bUďtoobrš a Ucbo zlš.“xe)
Pojedrmwsse jiUdc “) o šUmUeUich strasslio

wých pťed soUdem posledUim i o soUdU famčm,
promlUtUimc šde toliko o přislrélU účtU, je!hor od
Uúš Bčch požúdčx, i o tom, co po Učm Uúf edou
wati bUdc. To tUsse pak jcst takotUš, že člowška
kctUosii UejeU powzbuzch, alc,i mocnš túhne.

chprwé wsscckUšožorlwst Uassiǧolljimú to,
Uad čimš i Job tak zúsl, že totiž iih UeskoU:čeUě weik a moccn člowčka, twora kťehčšho
a bidUšho, tak ftrassliwč a pťifUě foUdi, Ueproa

jsr) ll. šxor. 5. 10. Me) 9 modlitbč o rožjimčmi. Rg l.
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mich an slowa, UUi Uejskrytějssimysslenky, anž
Uejtajnčjssiho pohmlti frdce, jehožby w knize swe
zazUameUaUého Uemčl U š Učho přisného účxtU .
Uepožúdal.Di tptiž Job: „Proč twúť son
skrýwčxš a múš mne ša Uepťitele swšhoe?
Proti lsftU, ktepýž od wčtrU zachwúcen
býwú, UkazUješ moc sonU,7 U strnisstč
sUchčstihúš! Nebo šapisUjšš proti mUč
hořťosti a zkaziti mUe chceš pro hťichh
mlcxdofti mé! Dal jsi jako do klúdy Uohy
mč, a ssetťil jsi wssech stezek mých U ssleo
pčji UohoU mých sledowal jsi; kterýžto
jako shUilan strúwen býti múm, a wjako
lš,oUcho,kterčž sežrúUo býwú od molU. u
Clowčk Uarožellp, zžeUy, ťrútký žiw jfa
čaš, Uaplnčn bywú mUohými bidami.
.Whchčxzikjako kwčt a setťeU býwúaUtikú

jako stin a Uikdy w tčmš stawU Uešůastúwčx. A tp za hodUč mú Ua takowčho
otwirati očřswýchapowolatijej kfoUdU
sw.čmUe?Kdož mUže UčiUiti čiftým toho,
kterýž šUečistčho semeUe počat jeste?“n)

Tak prawil UúbožUý Job, ŽúfUa Uad pťionUsprawedonsti BožskoU, že ta proti tworU kťeha
kšmU a kwsselikčmU hťichU UakloUčUémU ǧedUú,
jeUž pije Ueprawost jako wodU. thby BUh tak
pťisnč š cmdčťy byl Uaklúdal, kteťižto jsoU twol
rowč poUše dUchoin a Umohem dokanlej i,

Uebylo by tU din; ale že Ua člowěka, UeščislUymšlým žúdostem a Uúrnžiwostem podrobeUč o, takoo

e) Job. 13, la)é1uou28.14, 1u4.
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, on pťionst poUssti, účtU tak pťisnčho od nčho
požadee, že w celšm žiwob ti jcho ani jcdiněho
slowa marllčho, an jediUcho oťamžeUi maťeo
Učho Ucpromimlje, tot msseho podiweni šodno.
Neb kdož bh fc cclým tělem Uechwěl a UestrUUl,
slyssc slowa PciUě: „Nlc prawim wúm, že
škažděho slowa prúždUčho, ktcrěžmon
witi bUdoU lidé, w daji počct w ch
soUdUý.“ e) Jcstliže te h žmarných slow, Uio
čoho Uellrúžejicich, tak pťisnčho účtU se žúdú, což
bUdc še slotoy Uečiftými, š myssleUkami UesioUdu
Uými, š rUkama krwi posskerěUýma, š pohledy
cizoložnými, š žiwotem ž cesa w hťissich strúweo
Uyme? Když to tak jest, jako že o tom Uic pou
chybowati Uelšc, bUdeďli pak moci jazhk lidský
wyjúdťiti, jak strassliwý jeft th soUd Boži! Col
koliw o tom ťici lze, daleko ža prawdoU šůstanc,
ba an se kni pťirowlmti Uedú.

Jakú tedh hrůza a úzkost žmocni fe člowěka,
až bUdc stúti pťed wznesserU stolici soUdUi, kdcž
oči Uesčislných sbockl andělů a swatých Uaň au
tťiti bUdoUe až bUde miti ǧodpowidati se ž každcho
slowička, ťccrčž bpl ša zčwobyti swčho marnč,
Ucprozťetclllě šúst wy Ustile? Kdož by se takowé

strassliwé přionsti Uez rozile? kdoě by se kdh bhlopowúžil o takowš jen pompsiti, kdhby súm
KristUš tak Ucbhl Učile? Který kniže potaher
slUžchiky swč kzodpowidúni,se i č;a UeemcUšsi
jehličkU, ktcrú bh fe žtratilae? Q wzncscho ti wišy
Kristowyl jak pťesUňjest čistota, jižto thčchš!

e) Mnt. 12, 38.
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Jaš pťisný účet, jehožto od swých wčřicich žúo
dúšp!uu Jak sprašoedliwý soUd, jtmžto wsse zkoUe
múš a odmčňUeeš! Jak welmi zastydi a zarřdiu
se bidUici pro ťwš hťichy a Ueprawosti, jež bpli
ša žiwobyti swčho lo fkryssichdomů a palúcU swych
tajili! ty Uestoudnosti a ohaonsti, jež byli od
útlšho mlúdix až do poslchiho riwota okamžeUi
púchali! až wesskcré sebe tajUěj?si hlUbin srdci
jejtch se otewroU a co tam skrytč sidliwalo: haa
UebUšUlysslexlky,sserednš žňdosti, plšké, erimlost
hUbici úkladh přcd fwčtem wessčerým se odkryji!
Kdož fe pak bUde moci tak pewUč na čistotU
swčdomi swčho fpolehsloUti, aby tU Uezbledl a Uea
zachwčl fe a ertrUUl stUde:Ua hanboxle.euJak
se lidš již zardiwaji, maji:li zpowčdnikxx fwčUUl
pod pečeti UejpťisUčjfsi mlčeUliwosti šwiU fwých
fe wyzUati, tak že Učkteři zstUdU i hťichy fwč

šamlčUji! u J jak Uúramnč bude potom ahaUaeni a stUd hřissUikůw, až pčed obličejem ožim
a celšho swčta, pťed wesskerými wšky minUlými,
pťitoUmými i bUdoUcimč Ueprawosti jejich zjeweUh
a odkryty bUdou! Tak welice zastydi se, až i
dle slow prorokowých hlasitě žwolaji: „Hory
pťikrýte Uciš a pahrbkotnš padUčte Ua
Uúš!“e)

Wssak to wsse jesstč Uic UeUi proti soUde
UimU wýrokn, chr co blesk strassliwý dusse jeo
jich proUikne a žaj wúti: „Qdejdčte odc mUe
šloťcčeUi do o Uč wěčného, kterýž jest
připraweU ďú lU a andčlům jeho.“ “)

Žšllqs ešw,aš. 19, 8. M) Mat. 25, enl
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Jak eryslowitelllš mUkh wýrok teUto hťissllikům
způfobi! „N poUčwadž sotwa maloU kapkU
ťeči Jeho slhsseli jsme, kdož bUde moci
Ua hťimúni welikosti Jeho patťitie?“e)
HrozUč a mocUě zawžUi hlaš Boži, tak že Uúhle
šeme fe rozstoUpi, „a w okamžeUi propadu
UoU se ďo pekla, jessto Uyni drzi bUbeU
a harfU a weseli se kszkU pisskal a de
swé w roškossich trúwi,“ di Jobe“) Eo
potom se staUe, o tom dúwú šprúwU swatý Jcm
we swšm žjeweUi tčmito slowy: „N potom
jsem widěl jiUčbo UUdšla šstUpujiciho
šUebe, majiciho moci welikoU: a žemě
oswiceUa byla od lesku slúwy jeho a žkřikl
silUč, řka: Padl,xpadl Babylosl ten weo
liký a UčiUčU jest pťibytkem ďúblúw
a doUpětem wsselikšho dUcha Uečistčho,
a wsselikčho ptactwa Uečistčho a ohyzde
Učho.“e“) HUedpak Ua to dúle wypraije týž
aposstol,řka: „J zdwihl jeden aUděl silUy
kúmen jako žernow weliký a Uwrhl jej
do moťe, řka: Takoon prUdkosti Uwro
žeU bUde BUbUloUr to mčsto welikč, a již
wice UebUde Ualezer.“ckx) Tak tedy prol
padlloU se bczbožUici (ti se w slowich prúwě
Uwedených jmčnem BabhloUU miUxi) w oUU proe
pasi a žalčxť tmawý, plUý zmatkU a mUk Ušr
wýslowslých. Kdož dy wyslowil tresty nesmirne,
jichž se jim tam dostane? Tamk mUčeUa bUdoU
těla jejich plč:meUem horoUcim, UeUhasitelUým a

e) Job 26, 11. “) 21, 12. fi“) Zjew. 18, 1. 2. xř)Tamž. 21.
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dUsse čerwcm wěčně hlodajicim. Tamk rozlěhatč
sc bUde wččUý plúč, tam fe Ucuslyssi, leč UeUstúlč
skřipeUi zUbů, jakož o tom pisma swatú opčt a.
opět wčsti. Tamť Uesstastnici, jež trest takowý
Uchwúti, wztekem hrůzUým pUzem zUřiti bUdoU
Zlosti proti BohU a proti sobě, sžirajice wlastUi
swǧ tčla, droUce wesskcrš Utroby swč, š zběsilosti

hrUŽy ponU metati bUdoU klctbh roUhawš protiesoU ci, že se kmukúm těmto odfoUdiul; kliti bUdc

každý zUicš osUdU swěmU a ďni Uarošeni swého,
a Uaťckati bUde bez UstúUi a oďďcchU, jakož
drUhdy loťcčil Job z bolesti UúramUé dUi chroz
šeni swéšo, ťka: „Proklet bUdiž dcn, w Uěmž
jscm fe Uarodil, i Uoc, w Uiž bylo ťea
čer: Počat jcst člowěk.Tcn deU obratiž
se wctmy, erhhledúwcjž ho Bůh š hůry
a UebUdi7 oswiccn swštlcm deUUim.
Zatměj,tešjej tmy a stiUsmrti; oanUjž

o mrakota a bUdiž obaleU hoťkosti.
oci toU, w Uiž jsem počat bhl, tmaw.ý

wichr wlúdUi, a Uchď počitúUa mezi
dUU a Uocmi ročUimi, anž ťijď w počct
mčsiců. Noc ta bUdiž ošamčlú, an
chwúlh hodltú Zloťcčte ji, kteťi zloťeči
dUi a kteťi hotowi jfoU wšbUditi Leu
wiathaUa. Zatmětcž se hwčzdy mrúko:
toneji! Qčekúwejswětla a eriz, anž
spatťi wýchodU Uastúwajici zúře šitťUi.Ncbo Uczawťela dwčťi ziwota, terýž
Uosil mUe, anž odjo.la zlých wčci od očl
mých. Proč jscm UeUmťel hUed wžiwotš
matkye? aUcbo wyssed ze žiloota proč jscm

8
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ihncd Uezahhmll?Proč jfem wžat bhan
koleche? proč koeeU U prsoUe?“ ck

Takomčx Ua UUstč tom Uesst“astnšm rozlšhati
se budc hUďba, takowú tam zawzni piseň, tau
kowš tam bUdoU slhschy plch; takowý Uúťek
chffastltici oni Uchtúlc powcdmla Nch, Ucblahú
ústa, jcžto se Ucotwirútc leč kroUhúUi! ach, er
ssťastnš oči, ježto Uepatťite lcč bidU a šúrmUtek!
ach, Ucblahš ussi, ježto Ucslyssitc lcč plúč a skťie
chi zUbů! ach, pťenessťastnú tčla, ježto Uemčxte
jinčho občerstchi lcč plamcny wččnč horoUciho
ohUč! Jak bUde tchdúž tčm, kteťi tak Umohý ch
žiwota wešdejssiho strúwili hroU a maonstmi, ya
ktcťi swůj wččkprožili w roškossech a prostopčxšo
Uosteche? Nch,njak dlouhý u wščUý ťctčš bčd a
žúrmUtkU působili krňtkč onr,d radosti! Nch, což
wúm prospčji, possctilci Uesmyslsli! rozkosse tčo
lesnč, jimž jste howšli, kdhž Uhni Uaťileúte w mUn
kúch wěčných? chm sc dčla wassc bohcxtstwi?
lchssc poťlcxdy? wasse radoločxnky? wasse plche?
chž to wsseckoe? Pomčnulo sedm let úrodllých
a Uastalo scdm Ueúrodrlých, ktcršž wsfrcku žúsobU
prwnějssich pohltily; Uešůstalo po Uich aUč pau
mútky! anizclk lcsk dnů wcxsiich a blccho wasse
špropadlo se m moťe strnstil Nic wúm Ucšůstalo
še wsscho, cokoli jste mčlio Uezůstalo wcim an
kapky wodh, abUstc ji Ua o mUžik prachnouci ústa
sloú fwlcxžili. N wssak Uetoliko že wúm wsselikč
rozkossxlš flasti, m ktcrých jstc za žiwa oplýwnli,
prcmic Ueprofpčji! Uaopak mUkúm wassim přjtiži.

M,)Job Zž 3uu12.
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Nebok se UaplUi, co pfúUo jest w knize Jobowč:
„Nechk šapomeUc Uaň milosrdenstwi,
sladkost jeho Uechk jsoU čcrwi: Ucchť
Ueni w připomiUúUi; ale sctťeU bUď jako
řdťcwo Ueplodně.“ ck)„ „Tehdúž fe,“ jak wyo
klúdú tcxto slowa fw. Rehoř, „tchdúž fe obrúti
rozkossUč: slasti hřissnikňw w bolestnoU hoťkost
čcrwa hlodajiciho a Uikdt) UeUmirajicibo, když si
oUi pťipomcUoU, čime bhli drUhdh, a čitšt jfoU
UhUi, a žc pro kratičkoU pomijejici rozkoš Uyni
wččným ǧnUkcim podrochi jfoU.“ Pak teprwa
alc pťiliš poždč poznaji ossemctUost Uepťitele

Žlého, že jc fwedl múmenim swým a wolati quoU flowy mUdrcowými: „PobloUdili jafmc
od ccstyprawdy a fwětlo fprawedonsti
Ucfwitilo Ucim,a slUUcc rošUmUosti er
wzesslo Uúm! Ustali jfme Ua caestě,er
prawoftia šatraccUi, a chodili jsme po
cestúch UeradUých, cesty pak PúUč Ucu
zUali jsme.“exe) Tak bUdoU odfollzenci po
wsseckh wěky wěkůw chřikati a kwilcti; ale Uau
darmo, Uebokdoba profpěssněho pokúni ta th!

To wsse když fe Učxlcžitě powúži, mocUoU
ohUUtkU k ctnosti obsahUje. Protož také fw.

oaU Zlatoústý Muř)použil toho we swýchkcio
anich kpowzbnžeUi wěřicich kctnosti, hlúfaje
takto: „thš dUssifwou w hodný přibr)tekPúnš
pťiprnwjl, pamatuj Ua oUeU hrozny a strcxssliwý
deU, kdcžto wssickUi sc pťed soudni stolici Krio
stowU doftawime, abhchom počet whdali ze wsseho,

an)Zob 24, 20. Mc)Mol:ťdrz5, 6?7. Meen)erxďošt. dom. )(xll.
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co jsme w žiwotč tomto zpcichali. Tuť bUdoU
wssickni hřichowč Uassi pťed twúři celšho swčta

ijreweUi a wssickni skUtkowč Uassi odhaleni, odoyti pťed tšmi, kteťiž o Uich Uičchož,erčděli,
tam kdežto jezero ohinč, kdež čerw, který UeUe
mirú, kdcž wsse ťcllmo a paton. TUč se otee
wroU Uejtajnějssi řkrhsse srdcc Uasscho, a co tam
Utajer, co jfme bUď za tmawč Uoci, Uebo
w tajUčm UkrhtU, i co přa jasném swětle chnim,

bUď žerědomosti, bUď š Uedbalosti, bUď jakýme
koliw ljiným způfobem, terýmkoliw,údcm, kteo
rýmko i smyslem zpúcflšali, a co pťed očima swětabylo Ukryto, to rosse o, wssecko Ua lc:roo pťijde!

PomUi tedy, že ljistč k soUdci fc doštawime, kteoršho oklamati Ue še, pťed Uimž Uech ze skUtkň
ale i ze slow a mysslčnek počet wydúme, a kteo
rýž i to, co sc Uúm lehkým toliko poklefkem býti
zda, pťisnš trestati bUdc. Na to stúle pamatUj
a Ua oheň wččnč plcmoUci Uikdy UezapomiUej.
Předstaw si božfkěho Spasitele, anč kfoUdU přie

chúši; patť Ua tisicerš a tisicerě Žústupy andčlů,tU ej prowúzejicich, tU mrtwě o e wssech straU
swětg szkem blúšných trUb k soUdU wolajicich.
Sťyš slowo odsUzUjici soUdce wččnšho! Hle, jak
tU mUoť,xý w propast wěčných tcnmosti froržeU,
tU mnohý od brčmy rú.e Uebeského odloUceU,
eakkoliw byl po mnohú éta fnažUě se w čistotč

ržel! Hle, oak se tU mUozi co konol w snopky
swčxzúUi w ošeň wěčný metaji, kU jiUi Ua Uohou
i rUťoU spoUtúUi ro tmawé žalúťe UwchUei, tU
opčt jiUi hlodajicimU čeer w koťist podawaji;
jini w plúč, jiUi w skťipeUi žUbů odsoUchi jfoU.
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TU jcdeU odfoUch pro pťilissUý Ue ťizeUý fmich,
tU th pro kťide Ua bližUim zpú anU, tU teU
pro pohorsseni způsobellč; tU teU pro tajně hťichh .
zatracen, tU th pro marUě ťcči odsoUzeU,tU th
pro kťiwý úsudck žawržcU; tU opčt jiUý pro roUu
húUi blaženosti Uebeské zbawen, jiný opčt pro
UeUkojitelUý hUěw, jejž w srdci swčm chowal,
hrozným mUkúm odcwzdún; tam jedeU kwěčUč
hcmbč powstúwú, tU opčt Umozi prchaji pťcd
pťisným wýrokem Púnč: „Zajistc prawim
wúm, že Ueznúm wúš!“ Ucbokbyli čiUili, co
KristUš šakazUǧc.u

Pončwadz tedh to wsse prawda Ucomhlnú,
UUPe jak se tU šachowúmce? jak Ucprawosti swč
do?tatcěnč oplakúwati bUdcmce?„Kdož dú hlawě
mš wodh a očim mým pramexch sl i a

plakati bUdU dUem i Uocie?t,e) Nbšš)omUsslihrozslým trcstům, „pťedcjděme š ikUl
čiUěUim pťed twciř HofpodiUowU!““)
a erinslým, bezúholmým žiwotem, smilowúUi
Jeho wžýwejmcž;„Uebok lUpcklc kdož wzýu
wati bUdc chee?““e) di swatý pěwec.

Dči, Ussi, rUce, Uohh Bůh núm dal po
don, abhchom pťi UražeUijchoho drUhým si
posloUžili; dussi wssak Uam dal jcdiUoU, kdpž tU
ztratimc, čim ji Uahradime? Q tUto tedy hlawnč
pečujmc, blaho jcji Uade wsseckokladoUce; ank
š tčlcm tčž fe octUc pťcd soUdUoU stolici Kristpo

won a fpolU foUzeUa bUdc. Nžo Uěkdy ťckUeš:„Bohatstwi mne swedlo!“ o powitislmdce:u

e) Zerem. 9, 1.e xu) Žalm 94„ 2. m) Žarm 6, 6.
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„Neslhssclš: Co jest platUo člowčkU, by
wssccken swčt zipskal, dUsse pak swč„sskodn
trpčle?“ n) Budeš:li fe rphmlouwatč: „D ú b el
mne oklamal!“ Usiyssiš, že jako Uic Ucprou
spěloEwě ťici: „Had mne podwedl!“ tak že
ani tobě Uic Ueprospěje. uu To tedy Ua pcxmčtč
majice, pojdmež a kajmež se, prwš Uež tmy wěčnš
pťepadUoU nčxš, prwš Uežpťiǧde den HofpodiUůw,
a Uc7 se žjewi Tcn, o Učmz prorok di: „ch,
při č: i! Nle kdo bUde moci mhsliti
deUpťtchodeeho a kdo ostoji Uwidčni

šeho?“ “) DeU teU deU strassUý, de.n hrozný,eU smutržý!
Tčxžeš pak se: Jak medle le se Uchowati

takowšho zleho?u deowidúm: cjeU tčlcm sc
w swatš čistotě chowej, Uýbrž i dUchem; t když
se ti Ubližuje, dobťe čiň; když ncwillapč jsi obža:
lowčm, trpčliwým bUď a tichým. Postišeli fe, er
chlub sc tim; neboť Uezúleži půst toliko w šdrže:
liwosti od jidla a piti, ale w uchowčmi se hťichU.
Zkoumcj pisma! Wiz, jak prorok U widěUi spat
tťil Uejprwč prut mcmdlowý, pcxkkotel žbouci.“š)
Tim zjchje, že kdo fe Uedň Uaprawiti prutem
kčxrajicim, dostcme se w pokutU ohně wěčnčho.
Totčž za dobh Mojžisse Uj?až;owalxBůh lidU
w sloUpU ohincm; toť zUameUú, že kdo poslou3
chú zúkan, krúči we swětle, ťedo7wssak Uic, teU
ac: se dostcme w oheň wččUý. Ctětc w pifmech
ŽZúUč, a dozwite se, že Uúm odchúzcjicim odtud
tamto Uebude moci spomoci Uikdo. Tuk erya

e) Mae. xš, 28. u) Malach. Z„ x. 2. m) Zer. x.
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konpi zpťisnš pokUty ani bratr bratra, an šdťio
tel přitele, an rodččowčditek, an ditkh rodičUw;
ba což dim o bidných lidech, bUť bh pťissel č Noe,
iJob„ iDaniel, ani ti UeUprosisolšdce pťisnšho. ů) e

Túržeš fe po důkazcch tohoe? Ncčtešoli pak, že člou
wě, Uemaje roUcha fwatebniho, wbhwržcn bšl odhodů fwatebnich bež milosti, aniž 7yl, kdo h fe
ža Učho pťimloUwale?“) uu Newišuli, jak fe Uio
čemnémU slnžebnikU dělo, anč obdržerU hťiwnoU
Uic netěžil, anž bhl kdo za něho orodowale? mM)
Popatť na patero pcmen thostčných odc fwatbh
žeUčchowU,ježto KristUš possetilými nazýwú, a jichž
se Uižúdnú zmoudrých jejich drUžek nerilUú.!e
PoerlU ony swštsiými rozkosscmi, UdUsily žč:r

a tělefnych žcidosti, cwičily sc posth, bdčnim a jic
Uými přisnostmi žiwota kajiciho, a Uicmšnč ne:
UtoUdrými se projewilU; proče? poněwadž zachon
wawsse wzncssený panictwa zcikoU, skrowneho přio
kúžcmi pokorh zaxledbaly. dkx)ou Popatř, žak pťi
foUdnšm dni foUdce kU prawčci fwč postawl owce,
UcUžitečně pak košlU na lewicie jak potom kstoo
jicim na prawici řekne: „Poj 9tc:, požehnúni
the mč:ho, Uč!lciřměteukrúlowstwim pťio
prawcným wúm;“dťxř) a stojici Ua lewici
Uwrženi bUdoU w temnosti zewnitťni, zwywolenn
cůslǧpak Uchde jim moci pomoci Uikdo. wu Slýo
chúš, jak bohatcc onen nemilosrdný, jenž sc er
fmilowal nad Lazarem, w ohni wččnčm hoťe,
žcidal si krath xwoďy, aby whprahlú horoUci

e) Ejech. 14, 11. m) Mut. M. Me) Mat. 25. xjx)Tnmž.
xf ) Muř. 25, 34. .
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palčiwosti ústa občerstwil; wiš též, jak ani Nbrae
ham Uemohl mU Uleweni whprositi. e)

Pročez tedh pomožme raději sobč sami, Uež
omrkUeme; Uez Uúš Uoc ťekwapi, wzdejmez
chwúlU BohU, hledicc si zlskati miťosti Jeho.

Lépe jest postiti se a ermočiti rtů swých, Uešprolšwati si hrdlo Uúpoji hojUými, a tam pa
teprw prahnoUti po občersterici krůpčei wodh
Ua darmo, a wččUě hořeti w ošUi Ueuhašitelném.
MaloU zde pťctrperU Uesnúži můfeme tamto
zbýti welikých mUk. meeoli tak f abi choUloo
stiwci, rc! w tomto žiwotě cmi zimnični púlčiwosti
po tťi Uh fnésti Uemůžeme, jak pak erseme Ua
onom žiwotč oheň wččUhe?uHrozime se a trUeme,
widoUce žde kanti trest fmrti Ua žločincich,
když se jich katmlč chopi, jc poUtaji, Ua poprao
wisstě wlekon, bičUji, wěssi, stiUUji, č:li;m alc
to wsse a tisicerě jiUš mUky jsoU fiUem toliko
proti mUkúm oUoho fwčta. Wsselikč mUkU weo
dejssi beroU š žiwotcm za fwě; alc tamo čerw

šlodajici Uikdh Ueumťe, oheň Uiťdy UeUhane.
Nle což pak UčiUi UesfkslstUici oni, widoUce sc od
wččUč blaženosti odloUčeUy a k trestům wččUým
odsoušcnye? Což si počUoUe? co7 ťekaUe? Kwileti,

Uaťikati, plakati bUdoU! Wssa pozdč! u pozdč!
Nebok kdyš lodička poUoťeUa, co7pomoboU plawci?
kdhž UemocUý mrtew, což pro?pčje lěkaťe? Uzťi,
UǧUaji oUi potom, jak welmi chybili: „To jsmc
UciUiti, toho jsmc Uechati mčli, ixeknoU; kěž bho
chom byli tak čaftých Uapochmlti Uposlechli.“ Poa

e) Lur. 16, 19ušo.
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tom i židč poznaji Toho, „jenž se bčťe we
jmčnU Pčme;“ wssak marnč pozdni toto poo
zUúUi; Ucbok Uchdc kobrúcesli se časU žúdUčho.
ǧ) Uch UcsskastUici! což bUdeme moci kfwč wýu
mlUwě Uwčsti w oUeU deU, až Uebesa i emě,
siUncc i měsic, noc i deU, a wsseckou w sccko,
co w nich jest, proti Uúm fwědčiti bUde, Udúwao
jicc neprawosti Uasse, jež jsme bUli pťed twúťi
jceich zpčxchalie? N bhyk by i wssc oněmělo, i scim
úlǧjplain Uepťitel Učxšb ďúbel Uičchor Uúm er
wyčital, probUdi se a powftane proti U m wlastni
Uasse swčdomi a wyčte nčxm do poslchi myu
ssleUkh wssecko, čeho jfme sc dopxUstili, a whzýwati
bUdc polnstU sprawcdliwého soUdce proti Uúm!“

Tak hlúsčl sw. JUU Zlatoústý. u Z tohoť
widUo, čeho se w teU ch obúwati tomU, kdoz fe
ke dUi oUomU jak Uúleži Uepťiprawi. Toho se
oť!čxwalfčxm fw. Nmbrož, ťka: „Běda mi, neo
bUdUoli oplakčxwati ť,xřichůswý ! Bčda mi, Uco
bUdUoli wstúwcxti o půonci, os cxwowat Tebe Hou
spodiUel Běda mi, Ukťiwdimeli bližUimU swčmU!
Bčda mi, UebUdoUeliústa mú mlmoiti prawdh.
K kUšeUU již hlawatka položeUa jcst; čžňš kdo
můžeš, owoce milostiž u a kdo to Uemůžcš, tehdy
alespoň owoše hodUe pokčmil Nj! Hospodin, již

již pťichúši; stromU úrodUěmU porehnú a zúrouUi ho, p cmý wytnc a Uwchne w ošcň wěčný.“e)

lee)Z.mdroď. jn lzucn.m Ul.
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Ǧlánek dewátý.
Jak tťctč zčtyr poslrďnich wčcč ťlowčka, krúlowstwi toliž

ncbrskč, Uchým jcst ďůwodem kctUosti.

Co pofUd ťečeno, mělo bh owssem Uad miru
stačiti, by srdce člowčka wťeloU lúskoU k stwoťiteli
rozUitilo, powšbUzUjic jej, abp jediUč ctUosti fe
wčmowal. N wssak srdce lidskč jest tak zatwrzelš,
že wsseckh thto scbe mocUčjssi pohUUtkw UejsoU
š to, abh ho ktomU pťimšlh. J pťidúme tch
k oUčm jiný jesstě Umohem mocnšjssi důwod
dosaženi totiž krúlowstwi Uebeskšho.
Při tom zwlússtč don wčci pozorowati slUssi:
flúwU a krúsu oUoho mista, rúje totiž ncbeskčho,
a szesscUoU welchost Hofpodina tam š wymoo
leUými swými sidlicibo.

WšnesserU krúfU ťissc Uebesič Uelzeč lidfkče
UU: jazka an whpowěditi; jeU důnchslem j:mrlč3
kUd slabý Hojem o Ui si Učiniti můžeme. Proe
hlšdUemculi Uejprwč kúčclU, k kterčmUž Bůh toto
misto kdlahoslawerlstwi ftwoťil, shledúme, že Bčch

je špůfobil, Ua zjeweUi slú„wy a welebnosti fwě.Ne oť, ač Bůh, jak di Salomoun, wssccko
kwčtssi cti a slúwč swč UčiUil, pťece Uebefům
žwlússč teUto účel wUtkUUl, aby wšnessenoll
welebnost Jeho Zwčstowala. Ncbok jako prawi
pismo o krúli Nswerowi, aU kralowal od JUdie
až po šemi moUťeUiUskoU,a nad sto sedmmecitma
krajinami wlúdl, že kUižatům a UejmocUčjssim
wladykúm ťissc fwč wclikou hostiUU Učinčl, kteo
rúž trwala še wssi UúdhcroU a skwostUosti po
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osmdesútc celých dUi, aby tim dwoťcUiUům swým
wznesserU moc a siúwU fon i bohatstwi swšho
hoonst Ukčxzal: tak i krúl wsscch krúlůw rcičil
UčiUiti hoftiUU w Ucbesich, kterúžby Uctoliko Učš
jaký čaš, Uýbrž wččUčwčkůw trwala, abh tim
smrchowanU moUdrost a sstědrost i dobrotU swošc
okúšal. Tač jest an hostan, o kteršž Jšaiúš
mlUwi,ťka:e) „J UčiUiHospodiU zúftUpů
wssechUčm Uúrodčlm Ua hoťe tšto hody
zwčci tUčUých, hody wan a moškU tUč:
Ušho a wan UčisstčUšho,“ jakoby řekl wůu
bec: hodh žciležejici zpokrmů UejskwostUčjssicha
UejchUtUčjssich.

Když tedy Hospodisl Bůh hody krúlowstwi
Uebcskčho proto Učiniti rúčil, aby tim slúwU
son okčxžal; slúwa ta pak kdUž fpolU Uade
wssecko pomyssleUi UesmirUú jest; jak UesmirUš
mUsi býti hodh thtoe? jcck slawUú Uúdhera a fpao
Uiloste? jak wzncsscnš a chmirnč bohatstwi we
wsseme? ck

Toto šťejmčji pozUúme, powúžime:li spolU
iwsscmohoUcUost BožskoU, u wssemohoUcUost, kteo
roUžto Ua jcdiUč slowo tUto podřwu hodUou buu
dowU fwěta stwoťil, ǧižto taktšž jednim slowcm
w inec obrútiti můše. Ne .edeU pak, Uýbrž
tisice tisiců swčtů takowých týmš špůsobem k poUu
hšmU siowU i stwoťiti i žničiti může. N to wfsc,
co QU UesmionU son moci čiUi, to čiUi be e
wssi prúce; Ueb š touž fUadUosti, š ktcroU twori
Uejmenssiho mrawex:ce, powolúwú w žiwot i ncu

qpe)25„ 6.
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sčisiUč fbory andělů UeijUessenčjsiich; jccko7 MU.u
stwoťeUi wssehomira Uižúdné obtiže Uepůšobilo,
tcxk podUeš U wfsemohoucich rUkoU Jeho wúži
spoUsta siUUce co prússck slUUečUi; chtiti a wyo
konati toť U Něho jednim okmnžeUim fe dějež
poUhš pomhssleni Jeho wywúdi diwy Uúm wččUe
Uepochopitelttš.

Když tedh wssemohoUcnostBoži tak erý:
slownč welika jcst, když sičxwa ncjswčtčjssiho dmčUa
Jcho wsse pťewhssUje, co ani jcxšykem wtsllowiti,
an m ssleUkoUpojmoUti Uelze, když lús a Jeho
Uefkoncenň, dobrota Jeho ncpostihlci jest, tUť
i krčxsaa welebnost onoho mifta bla“eného wssecko
pomhssleUi pťewyssowati mUsi; hoy od Nčho
Uchyftcmš mUsi býti UesmirUč bohatš, skwostUč,
slcanč. Jak bh to žiUčxkbýti mohlo? thž wsseu
cka Jcho ďila jsoU dokonalú, Uúsledownč tedh
itoto w každšm ohlch dokonalš býti mUsi. TUť
Uemůže schčxzetisily a moci, Ueboč jest tU Stwoo

ťitel wssemohoUci; tUť Ucmůže fchčxzeti rozUmU,
Ueb tU půfobi Moudrosi wěčUú; tUt Ues úzi wůle,
Ueb tU spolUúčinkch Dobrota UesmlrUú; tUk
Uel e pomhsliti jakčhoš UcdostatkU, Ueboť eest tU
Ho?podin wlúdUoUci hlUbiUoU wsseho bošatstwi
a pokladů erhwúrných. Jakú tedy bUde wzneo
sserst chrčme Wc ebnosti Jeho, cmť kNčmU tao
kowč pomoci pohotowš jeste? JakoU krúfoU zafkwi
se bUdowa tato, kUižto Umčlcowč fpolUúčinkUji,
jakož jfou WssemohoUcUostthowa, MoUdrost
S Uowa, Dobrota a Lúsia Dnchea swatšho? TU
ws?ecko, co Dobrota chce, MoUdroft řidi a pou
ťúdčx, WssemohoUcUost pak w katek Uwúdi, ač to
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wsse jedUim jcdiUým skUtkcm fe děje, xtťem Qsoo
bčml Božsiým wesměš pťittciločžcjicima r

Mimo to i zjiUčho, ale pťedcsslšmu podou.
lměho důwodU můžeme o wznesseUč krčxse krcie
1owstwi Uebcskčho souditi, ank totiž Bčch Uctoliko
k fwé cti a slúwě, Uýbrž i k oslaweni wywolených
swUýchje způfobiti rúčil. Nhni rozwaž, jak welice
BUh o to pečowal, abp milUjicim Jej whplnil
aslichi fpasitclcm daUc, aUč di: „BUdceli mi

Ždo sloUžiti, poctiť ho thc můj.“e)
Prade toho po Uúwúme již ztoho, že Bůh ťúu
telům swým Uě dy moc U wlčde Uade w cmi
b tUoftmi již šdc Ua zemi UdčlUje; tak k. .p. Ua
prikaz Jote slUUceUa Uebi stciti zůftalo; a Hoa
fpodin, jak di pismo sw. „ oslUsscU bhl
hlasU člow čka.““) Podobnéšo cosifpatťUjeme
i U Jzaicissc, anť krúli szcchčcissowi na wůli poo
Uechal, zdali chce, abh stin slUnce o 10 čúrek
Uapťed, Ucbo o tolik stUpňů zpět postoUpil, er
boč jedUo i druhé bylo mU ,š pomoci Pčmš rowo

Uěš sUadUo UčiUiti. R“e) N jakúž b la moc prooro a Eliússe, když krozkazx: jeho o laka Ucbeskú
fe zawřela, a Uižúdný dšsst zcmi Ucowlažil; a po
drUHč opčt kslowu jcho mračna Ua ncbi se shrol
múzdila a dčssk hojný whdala.dťx) Nwssak netou
liko w žiwotě Udčlujc HospodiU wywolenym fwým
takowč moci, alc cti je tak welice, 7e i olštatků

šššich k objeweUi moci swč zcizračUe použiwú!oz bh Ucwelebil wssemohoucnost HofpodinowU,

e) Jan 12, 28. mř) Jos. 10„ 11. MPř)M. Krůl. 29, 8uU.
t) llll Krňl. 17u18, 45.
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čta, jak mrtwčx tělo dotkUUwssi se kosti šemťclěho
proroka Elifea kžiwotU jest wzkřisseno? sé) N kdož
bh neramenal a Uerčťil, že swrchowanU mi:
losti son Hospodin fwcxtč swš obdaťUje, čta, jak
w th den, co fw. KlimeUt š kotwici lodUi Ua
hrdlo pťiwčxšanoU w moťe Umržen byl, woda Ua
tťi mile UstoUpilU, aťch sid wěťlci tčlo jiUého sw.
mUčeUika tam pro sw. wirU UtopeUěho spatčiti
a kUctčUi whždwihnouti mohle? wu J rúčil Bůh
fw. wůli son ščxžrakh oǧwčdčiti, aby se wýročUě
pamčxtkakonasa „okowa fw. Petra,“ jimiž
fwatý teU w žalúťi spoutčm byl; ž čchož Uzawřiti
le, w jcxk weliké wúžUofti tčla fwatých U Boha
j?oU, jelikož okowh, jsonce jinčxkUástrojem potnpy,

. protože tělo aposstola fwatého poUtaly, w Uctia
wosti miti kúze, ščxžrakh jimi konaje. wasak
i Umohem wice podin hodno, když Bůh UejeU
okowy, kterýmž fwati Jeho pro Nčho bhli fpoUo
tčxni, UejeU jejich prach U popel, kosti U jině
ostcxtkhtcxk oslaije, že skrže Uč šúzračsloU son
moc jewi, Uýbrž že i stinU těla Petrowa tč moci
Udčlil, cxbyUemocUi jim žastiněni Uzdraweni bhli.M
Q Božc zúšrcxčxšý, jcxk welikú jest dobrotiwot
Twú, še Udčluješ člowěkU, čchož jsi mxi sčxm sobě
nedopťúl! Nebok njkde Uečxtemew pislnč swatém,
že by stiU Púch Ježisse Krista nemocUčbyl
ušdrawowal, jakož se to o fwatčm PetrU doo
swčdčxllje. ,

Jestliže tedh Bůh tak lnskawym se prokanje
kwhwolexlcům swým, že je w čaš a w Uxistč

e) UU Krúle 13, 20, 21. “) Skut. 5, 15, 16.
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Uikoli k oslawč jejich Uýbrž k sUússeUi UesUúzi a
bčd UstanomeUčm tak wyžUameUúwčle jak wčlikú
bUde slčxwa, kteroUž jim tamto chysta, kdež jim
teprwa odměUiti chce poctoU, kteroUž bh QU súm
w Uich oslaweU byl! Když pak Bčch Uejen hotow
jest swš wěrUé oslawiti, Uýbrž to i we swč!moci
welesUadUě Učxiniti může; fouditi z toho lze, jak
UesmirUé, skwostUč, sanilš a welebnč UlUsi býti
wsse, což byl od wščUosti k oslcxwě jejich při:
prawil. TU slussi i UefmionU HospodiUowU sstědrost
w úwahU wziti, ktčrouž odměňuje sluhúm swým

roškazů Jcho poslussUhm. QUk wclel arciotciN rahčxmomi, abh JemU milého shna swšýo le!ťmou
rozeUšho občtowal; a když Nbraham pošlUsseU
jsa rozkažU, k oběti fc chystal, Uslpssel hlcxš Boži
š U,ebeťkoUci:„Nin požUúwam, že se bou
jiš Boha a erdestil jsi jednorozea
UčmU syUU swémU pro mUe; protož pou

žehnúm tobě xcxrošmUožim simě twéjako hwčzdh Ua ob oze Uebeskě a jako
pisek Ua bťth moťfkšm: wlúdUoUti
bUde simč twč!braUamiUepťútcl swých,
a požthčin bUdoU w semeni twšm
wssickninúrodowč zemč, že jsiUposlechl
hlUsU mého;“ e) t. j. z potomků twých ldUde
jeden, jeUž bnde whknpitelem fwěta, syUcnl twým
a spolU ShUcm Božim. NcUi:liž to odplata
Boha hodUae?

Tak odplcxcuje Bčch wěrUým swým odplae
toU fcbc co Boha wsseUlohoUciho dostoonU, Ucboť

e) l. Mojž. 22, 12. 18u18.
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okazUje sc Bohem we wssem, co,čiUi, Bohem
m odplaceni, Bohem w potrestúm„ them we
wssech jiných jakýchkoliw činech swych.

Když Dawid jednš Uoci powckil, žc súm
bydli w domě cedrowém, kdežto arša Boži pou
stawena jcft toliko pod kožemi staUuš w ňala
seew Učm mysslenka, aby wystawěl dum čmU
BohU swšmU. Stalo se pak tč Uoci, 7e proe
mlUwil HofpodiU k Núthmlowi řka: „Ž“ědi a
mlUw k slUžebUikUměmUDawidowi: Toto

awi Hofpodin: Zdaliž ty wystawiš mi
ům, w kteršmž bych pťebýwalj? Když

se wyplni dnowš twoji a Usneš š otci
fwými, wǧbUdim fimč twš po tobč, kteršž
whjde z ziwota twšho, a Utwrdim krúu
lowstwi jeho. Onk Ustawi dům jmšnU
mšmU, a jú Upewnim trůU krčxlowstwi
jeho až Ua wčky. Jú bUdU oošmUotcem
a oU mi bUde synem;amilofr enstwi pak
swčhoerdcij od Učho. J budeč wěrUý
dům twůj ikrúlowstwi twě až Ua wěky
pčed twňři ton a trůn twňj bUdepewUý
Ustawičně.“e) Tak ťekl, tak Učinil; Ueboč
až do pťissti Kristowa panowali w Jfracli ti, eežto
bhli zrodu Dawidowa, a tU UastoUpilKrisčUš,

jehož krúlomstwi potrwú Ua wčk?.Když tedy rúj Uebcský jes odplatoU Uúo
božněho, BohU zaswčcenšho žiwota, a když Bůh
w tčto odmčně dlc UesmirUc bytosti fwš i er
smirnč sstědrým sc prokazUje, Uebudck tšžko dle

e) U. Krčxl.7, 5u16.
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toho i Ua Uesmjrnou blažcUoft krúlowstwi Ueu
beskšho soUditi. .

Tato Ucfmirnčx blaženost dú fe pak i ceniti
dle ceUy, ža ktcroUž Uúm ji Bůh, jakkoliw sstčdrý
a dobrotiwý jcst, Udčluje. Po hřichU w rúji
žpcichcmšm Ucdostúwú fc slúwy Uebcskč U.šúdUšmU
jinak, leč za ccUU smrti a krwc Pčma ežissc
Krista; ch zcxsmrk Shna Božiho dostúwú fe
člowčkU žiwota božskšho, za Bozi UlUky UdčlUži
se člowčkU radosti wěčnš; za tq, žc Bůh pncl

Ua křiži Utcši dwěma lotry, ;přljimú sc člowčkwe sborh Ue cssťaUčlw. Můžešali pak, Uxilý kťeu
siane, wcličost a weleonst blaha tohoto oceniti,
ktcrčž abo ti ziskal, Bůh scim a tebc krmi fe
potil, jako šločiUec jat, swúšún, ič:owúU, posmio
wčm, trnim korunowúsl a UkrUtUč Ua kťiž pťibit
byl? Jakš UtUsi blaho tcx býti, Ua jchož žiskúUi
HofpodiU při fwé Uefmirnč dobrotč tak pťewelmi
myfokoll ceUUUstanwil! Kdo by hlonbi tohoto
moťc lúskp Boži proxlikl, dosčchl,by rošjimúUim
takowým jistčjssiho poij o slciwě Ucbeskš, Uež
by ji jakékoliw řcči wypsati a whobraziti mohly.

Wssač ale i od člowěka žúdši Bůh, abh k doo
sažcUi takomč odplaty to Uejwyšssi, co mU whkoo
Uati a občtowati lze, rád podUikl a obětowal,
aby totiž kťiž fwůj až dcx skončmi Uesl, oko swč
prawé, pakli mU pohorfchi dúwú, wyrwal a wrhl
od febc; aby opnstil otce i matkU, rozťofsi fwěto
ských sc odřekl, ccstou pořory a poUichi radostně
krčxčcl; ba aby súm scbe, i když by yl wsse wyo
kanl, co mU Uačizer a fcč sily jcho staťi, wždy
přec slnžchikem UeUžitečUýmUažýwal, poUčwadž

9
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ta jcst wůle Boži, ab JemU samčmU wsselikcř
slciwa pťičtha a wssclič dobrč, cokoliw konúmc,
působenim milosti Jeho jmiUo bhlo. Toť doo

fwčdčUje ústh fwatčho Jana, řka: „Júk tjscmlea i Qmega: počútck i konec: Jú žiza
inémU dúm šc stUdUicc wody žiwota
darmo.“ ů)

Jakúž mcdlc, milý kčcsicme,bUďc tch blao

ženost ta,Qťa ktcrouž PúU tak mUohč a tčžkč wčciUklčxdci? Uad to jcsstč, když wssccko toto Učio
Uime a whkoUúmc, wcli wh Uati, že Uúm wssc
toťiko darcm, darmo Udčlcno Ulo, žc totiž skUtky
Uasse wcsskcrh sanch o fobě jsoU bez ccny, a too
liko od milosti Bozi prawč ccUy dosahnji. u

thž tcdy PúU Bčch tak sstědrý a milostiwý
jcst, že w UesmirUč dobrotiwosti smé Uúm wsscm
w žiwotč wcšdcjssim tak rošmantč wěci k požiu
wčmi whkúzal, když wssccko, co Ua Uebi i Ua
šemi fe Ualczú, k slUžbě Uassi bcz rozdilU Ustau
Uowil, když dle Jcho Ustanchi wesskcrý swčt
sloUži wssem lidem šlým i dobrým: kdož tU medle
pochybowati smi, zc blarerstč nebeské, Ua odo
mčUUfprawcdliwým zmlúšsi od Nčho pťipmchč,
chfoU Uadc wssc orowUúUi meohcm dražssi,
skwostUějssi, slawUčjsFie?

Jeft:li pak kdesi člowčra, chž by tak welikých
pokladů tomU Udčlil, jemuž Uičcho dlUžeU UcUi,
jako Bůh Udšlujc lidcm zdc Ua žcmie?Jak mUohem
wice Udčli tcdh dobrotiwý otec Uebcský tč:m,dša
jichžto dlUžUika fúm sebc prohlúsil. thž tak

xř)chw. 21, 6.
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sstčdrým jest w Udělowčmi darů dobrowolných
bUdeť mUohem sstčdťejssi, až dojde Ua to, abh.
sliby UčiUčUšsplnill Když darmo tolik UdčlUje,

což Učini Ua odmčUU sleeb wčrný e? Kdryž darydarmo dané tak jsoU skwostUč, ja pťcs wostnú
Uade wssecko bUde odplata zaslibemi? Nepostači
slowa lidskú whžosati UesmionU a w UesscUoU

slcin, kteroUť BUh swé wčrnč oslawiz yž Uwúažime, jak we ikých a hojrtých darú jiz zde mimo

wsse ǧšflollželti UdčlUje.úle pak i dle polohy a szessersti toe
hoto blaženčho sidla lže Ua jeho welikost a krúsU
soUditi. Jcst totiž Uebe Uadhwěždltč, kžerčž,
jakož jest Uade wsseckr) krUhU Ucbefké Uejwyšssim
a Uejwčtssim, tak tčž lest i Uade wsseckpchwznea
sscnějssim, UejkrúfUčjs3im, UejslawUějssim, Uejweo

lebnějssim. Toto misto nazýwú pismo swatě „zemi
žiwhch“e) Ua srozUměUoUtim dcirdajic, žc tato
zemč, kdež Uch pťcbýwúme, jest proti Ucbi zemi

mrtwých. thž pak již 8Ždl:w zemi mrtwých sličoUost a sanilost tworů ožskýchúžasem a podio
wenim Uúš naplňUje: jak mnohem krúsUčjssi a
spcmilejssi budoU tworowč Jeho tam we wlastč
žiwých! Kamkolž w tomto nšiditelUšm swčtč
zraky swš obrútiš, wssude spatťiš wsselikon krúsU
a ro UmUitost! Jak siawnč klcne se Uad númi
obloša Uebeskú! Jak welebnč zúťi slUUcel Jak
jasUč tťppti se mčsic a hwězdy! N žemš, po
Uižto krúčlme, jak jcst krúsUú! Jak podin hodnú
rožmanitost bt)liU ji ozdobnjicichl Jak Uesčislný

e) Žalm 26, 13.
9ed
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počet zwiťat tificcrých twarů a barew, Ua Ui se
pohyijicich! Jak Uúš to wybizi k tiche roškossi,
když patťime Ua iny pokryte ijUým osenim
Ua kwětnate louky, Ua hor zeleni owčUčené, nq

stilmú údoli, Ua prýsstici e ǧAidla, Ua wiUoUcisc a ploUžici potoky a ťeky! jak welkolepý a
xxžaný jest pohled Ua Ueprchlchou hladinu moť

skou diwyyne?islxtc w blUbanch swých chowajiciJaka krapa, dyž rpbnik, ješera i Uwčxcjako
welikanskú zrcadla Uam o raš jafnomodrých Uebcš
okazUji! Jak sanila jest jasnú, hwčzdnatú Uoc!

Y co múm ťici o wssech tšch pokladcch kterčžemč w lůUU swšm skrýwúe?Q pbohatých žilach
ryžeho zlata stťibra a jiných kowů wzúcných
o wssech tčch w pťekrúfných ro Umnitých barwúch
se blýssticich drahokamcch? N šdož UetrUc úžafem
a radostUým podčwcnim, patťc Ua mčniwe barw
pestrčho ptactwa motýlů a kwčtiU?N pridúši
k tšto krase prirody jcsstě rozmanitú dila Umč
lcckú, pak obdiweni twc Uejwhšssiho stUpUč do
fčchUe Jak rožmmlitčx a pťekrúfnú dila wytwo
ťUje Umčlost ltdsčú š wsselckých lcxteč prirodných!
Jak fpanile wýtwory pusobi rnka řcxbúťowa a
Umlirowa? Jak milc dojimú Uaš dumyslnc a
sličnc Ufpořadúni zahrad a sstčpUic, a odwcižliwú
stmoba chrúmU a palčxců š jich UlobutUým sloU
powim a Ucžrchml okrasamt tU Ulraxxloroloými
tU zlatými, tU stťibrnými? (Jakým úžascm pa
trime Ua obronmč stroje silU tisicerých rukoU
ltdsčých žastUpUjici a čloweka š wyroby eho pťcš
hory doly, pťcš ťeky a Ulore rychlošti wčtrů
UUússejici! Jak trUeme nžasem pntixlce, aUa my



Krúlowstwi ncbrské. 133

sslčnka lidfkčx, jak prostoroU bez meze a bradeb
Ua Uejdúlssi koUčiUUzalětú, tak tčž spolU tam fe

drUhčmU leholmkým strojem sdělUje! u Kdožu
by wyčetl wssecky diwy pťirodh a UměUi? Kdoz
bh nad těmi wssemi wůbec i Uad každým Zwlňssk
Uežúsle?)

Poněwadž tedy již šde, w tomto sprostčm šio
wobyti ozemskšm, w šemi mrtwých, tak mno)o
sc Uachazi, jcžto Uúš son welikosti, krúson a
sanilosti tak Uúramnč tčssi a,k podiwesli poo
wšbUžUje, čim skroostnějssi, krašssi a welebnčjssi
bUde wsse, co se w onom Uade rosscckh žiwly
pošemskč daleko wšnesseUčjssim mistč uu we wlasti
žiwých nalčžú! N powcižimeali jesftč Uad to, jak
welicc wssecka tělesa Uebeskú šrakU Uasfenm wio
ditelna, sllmce, měsic, hwěšdy, swým swětlem,
son welikosti, fon krúfou a trwalosti rossecko
pťerohssUji, co Ua tomto swětě ro okresu Uassem
spatťujeme: tnč fměle soUditi můžeme, že sc toho
tossebo w Umohem toětssi miře donmiti lze o
wěcech, ježto Uedostčžitclllš jfoUce očim Uassim
smrtelným, toliko šrakn bytosti Uesmrtelných se
objchji! Wznessersti, welikosti, welebnosti a
spanilosti těchto dUchU lidfkémU ani tUssiti, tim

měně pochopiti a poj,moUti možUú.
Konečně pak můzeme Ua wšnessenost a krúsU

sidla blaženosti wččnš soUditi z ro dilu mezi
obywateli swěta tohoto a swěta onozho; wždhk
wěr přirozeUú, aby obydli bylo přiměťcno swým
obywatelům. Již pak tato zemč, jak jsme slho
sseli, jest žemě mrtroých„ ale tamto Ua nebesich
jest wlast žiwých; tento swět jest plUý hťissržikčlw,



134 9. Dňwoď k ctUosti:

ale tamto pťebýwaji toliko sprawedliwi; obho
watelč tčto země jsoU lidč, ale obhwatelé Uebeš

šsoUaUdčlš; šde Ua šemi bthji co U thUaUstwiajicUici, tamto pak jsoU swětci a fwětice wsseho

hťichU prosti; zde ǧcst ssidlo bojnjicich, tamto oda
počiUck wclcslawny wutězůw; šdc jsoU pťčxtelč

š Ucpťčxtely, ale tam ǧfou jcn řcitelš a wywo:
leUi Boha wččnčho. uak weliky tedy jest rozdil
mezi obywateli wešdcjssimi a Uebeskými, tak weu
liky mUsi i rozdil byti mei obydlim timto pou
šcmský!ǧt a meši ťissi blašoslawených w Uebi,
auk BUh totiž súm dle swrchowmtě: moUdrosti a
moci swé wsseliký pťibytck obywatelům jeho pťi:
mčťcUýUšiUil. W prawdě: „Slawslš wšci
hlúfaji fe o tobč město Boži!“e) Uesmirnš
rozfúhlosti, pťekrúsnč Ua pohlcd, pťeskwostUč
wšdělanč, pťeslawUš obywatelstwem, pťclibcznč
ZamčstUčinm, bohatš Ua wsselikč dobro, prúszš

a prostč wssešo zla. Welebnč jsi we wssem:Uebok pťewele Uý jest Stwoťitel, wžnesseUý účcl
twůj, slain jsoU obywatelš twoji, jimžto se do:
stčlwú tč milosti, abh pťebýwali w stciUcichtwých.

Nle wssecko, co pčďsud ťečer bylo, toliko
UúhodUoU sidla tohoto slúwU působi. Swrcho:
wanú a Uesmirnčxa tUdl“podstatUú slčxwajcho
úleži w patťeUi Ua Bo a a požiwúni Jeho, o

cemz di swatý NUqUstiU: „QďplatoU ctUosti Učxm
bUde Ten, jeUž UČm ctnost dal; Jej widčti budco
me wččnč, Jej milowati bUdeme bez tesknofti, wele3
biti bezUstňUi.“delata tedh ctUostišaslibemi zúlcži

Žalm 86„ 3.
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w Tom, co Uade wsscckopomhsslcni wznessenč jest.
N to ncni Ucbe, cmi šemč, cmi moťc, aniž jakúa
kolim wěc stwoťenú; Uýbr7 Stwoťitcl súm, swro

chowcmý Pún wxssechbhmoši, šeUž žúroweň jcdiUšxa poUhč jest dobro, chž wssa i wesskerč bohatu
stwi a blaho w sobě chowú.

K lepssimU poroznměUi toho powaď, že to
prúwě U bhtnosti božskš tim chszcfšeUějssim
diwcm jcst, žc jfa fúm od sebe b tUost poUhú a
jchostatnčx spolU i wcsskcrč do onalofti wsscch
wčci a to swrchowcmč w sobč obsahUje. Nebok Bůh
jsa cheU půwodccm a stwočitelem, Uýbrž i wlúdo
ccm wsscch wěci, wcda každoU k koUečUčjcji dokoo
Ualosti, kteroUf ji byl Určil a wytkUUl, mUsi er
thUUtelně s m to miti, co jiným tak hojUč
Uďčluje, a Uelze aby měl Uedoftatek toho, čeho
tak sstčdčerozdawčl. Tim to jest, žc blahoslaweUci
w BohU samšm wsseckh wčci pospolU fpatťUji,
kaddý wssak dle stUpUč oslaweUi swého, jehož doa
scišl. Jakož ted UUUiprakrúsa Boži w jcdnotliu
wých tworech ja o w žřicadlc se fpatťUje, tak bUde
potom Bůh súm zřicadlem, w Učmžto krúsa, sliča
nost a libczUost xwssech bthosti fe okúže, a sicc
mUohcm jasnšji a zřetclUěji, Uež jsme jich wc
tmorech smných pošorowali. Tamč bUde tedy
Bčch swrchowaUým pokladcm wssech swatých, jea
jich Uejwyšssi blaženosti a dokanlým wyplUěUlm
wssech žúdofti a tUžeb jejich! Tamk bUde Bfch
očim blahoslaweUcůw zťlcadlem wssi krúsy, wssim
jcjich liboznějicim soUszkem, chUti jcji , pokra
mem a Uúpojem Uejsladssim, a čichU sxwostUoU
wůni balsanwwou. Tcxmť fpatčime a pocitime
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pťchosti a ftťidawč lahody počasů, jemnofti jara,
jasnosti lčta, hoonsti podšimkU a odpočilckUžimh.
Tamč bUde wssecko fpojeno, co slllpsly potčssiti
a sily i fchopnosti dnsse Ukojitč Umže. „Tmnk
bUdc,“ jak sw. BerUard di, „Bůh roszU Uau
ssemU janým swčtlem, žúdostem Uassim úplUým
Utissenim a fwrchowcmým blqhem, pamčtt Uassi
wěčUoUžúbaon. Moudrost Salomomtowa bUde
sc tam zdčxti erčdomosti, sličUost Nbsolollowa
sseredUosti, sila SamsoUowa slabosti; dloUhč ži:
wobhti prwslich pošemčanůw rychlým Umirúnim,
a poklady wssech krúlů a cisaťů Ua šemi bUdoU
prúwem sloutt chudoboU a Uedostatkem.“

thž to tak jest (jako že xuzoejistšjest), proč
si medle, člowčče Ueblahý, žúdúš jesstě dčle zůstati
w šemi Egyptskč, lo zemi temUosti sseredných?
Proč piješ wodU kaonU š wsselikých ftUdUi Ue:
čistých, a odwracuješ sc od ščxidla blaženostt
wččnš, šUěhož jedinčywoda žiwú fe prýsstie? Proč
debťcš a UUšnč sbirúš, čho sčcti tmno U welikš
šojslosti dostane darmoe? údúš:li si rozkossi, Uuže

powšneš srdce swš a wiz, čeak rozkossUo požiwatčtoho dobra, kterč wssech b Uželwsti slast Uejwyšssi
w sobě chowú. Když se ti oiž teUto žiwxotpočufný
libi, jak Umohem wice lažen bUdeš wččUým
wssehožiwota půwodcrm? thž tč již zdrawi tču
lesnš tčssi, jakým potčssenim opoji te Ten, jeUž

jest k!razťidlemwsschoždrawi a ijarosti! u Kdyžmys twú rúda se obirú twory, rozmanitými sice,
wždy wssak pomijejicimi, jač zaplesú, až Uaplo
nčna xubudepozUúUiUr Stwoťitele wssech tworůw!
Bmoišrli se rúd ťrúsou, Qnť jest Ten, „jehožto
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kran i siUncei měsicobdinji!“ uo Bažišli po
szessersti Qnt jest půwod i wrch wznessenosti
a sslechetnostiwcsskerč! Toužiš li po dloUhém a.
jistém žiwotě uu DUt žiwot wččUýuu Uesťonalý!
uuuŽcxřmšli si hojnosti a bohaňtwi, nu Qnt obo
sahem dobra wsselikého!uu Kochawašli sc w lio
berosti hUdbh soUšwUčnč špewných hlasů lid
fkych, u tamt opoji Ucho twe UcsimrtelUihlasowč
andčlských sborů a hudba wččněho tohoto města
nebeskcho! uu Maš li šalibeni swe w prútelfkc spoe
lečnosti znamých a dUwčrných dnssi, tamt fe octneš
we společUosti UefčiflUč wywolenců Božich, jenž
jfoU wespolek jedch mhsl jedno frdce uu Dych
tiš li po pokladecha statcich, po cti a wúžUosti u
tamč w pribytcich Hospodina Boha sweho Ualeze
neš hojnoft wssechdarů, uu wrch wsselikcflawy.uu
Žadčxš li si konečne Ujiti wssem UesUúzem strao
ftem trestům a bolům tamt prebýwati bUdeš
U wěčUc a Uefwadle fwobodč bczpečnofti rozkossi,
slúwč! Ncbok jakož byl rozkčxzalBuh w starém
zúkonč e) ofmý deU po Uarozeni obrczawati ae
cholatek tak Qn osmý ch, ch totlž wěčncho
odpočiUkUpo temdni pracneho žiwota wešdejssiho
fúm odejme odrizne teměť od wywoleUých swých
wsseckyUefltúše strasti, bolesti a ncdostatky tohoto
wčkU, a Uwede jc we slčwa a radost wččnoU

Lšoeli pak tedy lšeU pomhsliti wčtssi blažcaUosti nad žiwot wssi idy a UesUazc prazdný a
prostý? „Eož jcst,“ di fw NUgUstiU,„blažeUčjssfiho
Uad žiwot wěčný, kdcžto UeUi fe co bati am chue

e) l. Mojž. U.
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dobh, an Uemoce, ani Uouze, an slabosti? Tamč
se Uikdo UeUrúži, Uikdo se Uehnčwú, Uikdo UikomU
Uežúwidio tamč UeUi wússUě UirúdUš, žúdnšho
hladxx, žšdUč žižnč, žářmčho bažem po ctč a slčxwč.
Tamk se UeUi co bčxti an ďčxbla a úkladů jcho;
tamč Ueni se co hroziti ani pekla ani smrti; tamč

ššwt UefmrtelUý, Ucfmrteonsti blažeUý wččUč.mč Uchde Uičchož zlého, UižúdUě Uefwoonsti,
Uýbrr wssc bUdc U swatčm pokoji, UUU lossickni
fwatl bUdoU wefpolek fjedUoccUi. Mir a wefelost
fpoji wsseckh w jedUo; tichý poklid a swětlo wččUč
lam panowati bUde, Uikoliw takowš jako tUto Ua
cmi; UebokměstoBoži „Uchde potčcbowati

Fwčtla flUUečUiho,“ di fw. Jan wc žjeweUi
fwčm.e) Bůh súm wssemohoUci ofwiti je
a swice jeho jest Berčxnek Boži! TUčti,
ktcťi fe prawým UčeUiUcoswititi dali, skwiti
sc bUdoU, jako blefk oblohy, a kteťiž
kfprawedonfti wyUčowali mnohých,
jako hwčždh Ua wěčnč wččUosti.““) Protož
UeUitam an tmy, an mračeU, an boUři, an
wedra, an Zimh pťilissUé, Uýbrž takowčx we wssem
mionst U lxberčxpohoda, ji7to „an oko er
widalo, an UchoUeflysřelo, ani w srdcc
lidfkě kdh wstoUpilo;“ Mř) leč těch,kteťibUa
doU za hodnh UšUúUi ji požiwati, jichžto jmšUa
jsoU psčma w ťUize žiwota.

Nle to wssecko přewýsser jest sstěstim pčio
počteUU b.ýti kfborům aUdčlůw, archaUdčlůw a
wssech mocUosti Ucbeských; obcowati še sw. prau

Mr)22,.5. Mř) Dan. 12, 3. mmř)l. Kor. 2, 9.
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otci a proroky, pošmti sw. aposstolh a wsseckpostatUi w woleUcc oži; Uzťiti těž rodiče, pťla
bUzUš, pť tele fwě. Toč owssem welekrúsltč jest .
a slawUš; wssak ale wsseckoto UeUi kU porownčmi
š bla“ersti UesmionU patřiti Ua Boha, twúťi
w twať, widěti Jej w fwčtle Ueskonalšm; Ucfmirnú
bUdc ta slúwa požnati a widšti Boha dcxkýfčUU

o sobč,ješt, miti Jej w sobč, požiwati šo wččně.„Q Ussc mčx,“ wolú teUtýž swatý NUgUstiU
dúlc, „kd bychom každodemlě mUčeUi býti, ba i

pekelUý ošeň Ua dlouhý čaš trpěti mčli, toliko
abychomKrista w slawě Jeho spatťili a kswaa
tým Jeho poč,teUibyli; ždaž by pak to Uestúlo
za to podstoUpiti wsselcký zčxrmUtek, wssclikou
strast a bolest, kdyžbychom jeU takowčho sstěsti,
takowč blažeslosti byli jedUou účastUi? Nechk ted
ďčxblowš o mUe Uklúdaji, pokachi mi strojr,
Uechk se tčlo trúpi, hrUbým oděwem hUěte, prau
cemi Uamčchú, bdčUim hUbi; Uechk Ua mne tUxteU
powolúwú, tu teU mUe hcmi; Uechk Ume skličujc
zima, swědomi tresce, horko púli; Uechktělo stňUě,
prsa dUssUěji, žalUdck sc Uadýmú, twúť bledUe:
Uechk jsem wsseceť UemoceU, Uechč hyUc žiwot
můj bolcsti a lšta mú lkčmim; Uechk kostiomč
sprčxchniwěji a jú se za pokrm dostaUU čerwum,
uu ch křdy7odpočiUU w ch zúrmUtkU a úzkosti,

a szcšU Kc koslaweUšmU lidU swčmu. Nebo
jakčxbU e slúwa fprawedliwýckš? jak welikú radofswatých, kd ž obličcj jedUoho aždšho zUich skmilEs
se bUdc ja o slUUce!“ e)

fudd

fuú

e) úuš. dlamw!e t:d 15e
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thž tcdh slčxwa ta jest tak Uesmirnú a
wšnesscnčx, jaraž bUde blaženost a slúwa těch wyo
woleUých oci, uinlžto dúUo bUde to wsse atřiti?
Jak welebný Ude pohled Ua krúsU měsša toho
Uebcsiého! Ua slúwU obywatclů jcho! Ua twčxť
stwoťitelowU! Ua szessenost a skwostUostobydli
wywolcncůw Jeho! Jakú radost bUde panowati
wefkrze U wlasti těto ncbeskč! jak UtěsscUč bUde
patřeni Ua fbory duchů blažrllých! uclkwúžnč bUde
shromúžděni jeeich! jakčx welcbnoǧ starců ončch,
jcž widěl sw. an,e) aniž sedi Ua trůnech očtyťo
mecitma pťed obličcjem Bozim, „oblečeUi w roUo
cha bilčx a majice korUny zlatč nq hlao
wúch swých.“ Jak libeznú a sladkčxrozkoš bnde
to, wččnč pofloUchati souszčUě plcsy a chwaloa
zpěwy cmdělů a wssech wpwolených Božich w jco
dnom fborUsouhlaně pějlcich:„PožthúUi a
jasnoft a moUdrost a dckUčineUi, čest a
moc i fila BohU UassemU na wěkh wčo
růw.“ee) r

Když erýslownoU to bUde radosti, slysscti
thto soUszčnč chwalozpěwy andělskč, jak welikč
bUdc potčsseni že solchlasnčho spojeni dUssi š těly,
ba jačú flaft nad sjednocenim člowěčenstwa
š szessenými Uebessťamq,a co dim š Ucbessfcmye?
jakoU blažersti opojen bude každý Uad spojeUim
pťimo š Bohem samým! Můžeoli pak býti blao
ženosti wčtssi Uad tUtoe? W těto blaženosti patťiti
tam bUdoU toywolcUci Ua Uepťehlchč niwy neo
beskč, Ua prmUeUy žiwota wěčnč tekoUci, Ua pao

M) Zjew. 4, 4. Mť) Zjew. 7, l2e
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louky tUčUč Uq horcich Jsraelských. e) Kdo mňže
wypsati rozkoš hodů Uebeských? býti a sedčti
mezi pozwcmými a wywolenými knim, wččUč
hodowati š Bohem samým, to jest: wččUčúčae
fteUstwi miti tU Ueskanlš slúwě a blažcnosti
Jehoe? ou Tam bUdoU fwati wččnč odpočiwati,
radowati sc, plesati, prozpšwowati, chwúliti a
welebiti, požiwati wssech slasti bez Ustúni, bcz
promčny.

Když tedh swatčx Uasse wira tak skwostUou,
tak UesmlrnoU, tak szesseru odplatu ctnofti
slibuje, kdož bh chtěl býti tak zaflepeuým, tak
Uetečným, tak Uedbalým, tak possetilým, ab se
tim wssim Uic pohnouti Uedal, wfsi son tloU
a nloci zafaditi fe o to, aby této tak hojné, tak
siawnš odmčUy dofúhle? m

Ǧlánek desátý.
Jat kourčnč čtwrtú z poslrdnich wčci člowčka, wěčné
trrsty pekclnč, pohnomi mú každýnl, nby ctUostipilrn byl.

C. 1.

J ta Uejmenssi ze wssech posUd Uwedených
odmčn Ulěla by již sama o sobč postačiti ktomU,
uaby w dUssi Uassi lúsleU kctnofti wszdila a rozo
Uitila, poněwadž toliřo ctnostxi wssech š wrchU řeo

čcných blachosti lze Uúm dosicia Powúžimenlč pať
wedle pťešojnč odplat , kterú se ctnoftnčnl zau
slibnje, i wěčnš tre th pekelnč, kterč Užděho

eř) Ezech. :U.
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bezbožnika očekúwaji, tUk jistč UebUde Uikdo tať
possetilým zatwrželcem a wzdorUým odbojUikem,
abh neopnsiil cest Ueprawosti, a UeUastoUpil Ua
ces.:UctUofti. Bo aprúzdný w hťissich zarytec er
mUže se tčssiti tim, abh čekl: „Ne ťjsem hťissnik
a Uespraweřdliwec! Co ztohoeč nu echčxfc Uedoo
stanU do Ucbe; to bUde celú sskoda mú. Wsseho
ostatniho Uic Uedbúm; erbdržim sice žčdeč odmču
Uy, alc tcckčse Uemúm žúdslčho treftU co občxwati.“

Chyba, pťiteli, welikú chhba! Neni tak; Uee
bok erhhmltelnč eečš,no těchto don ti padnc:
buďto panowati bu cš š ohem Ua wčky, cmcbo

hořeti š zatraccnci w o Ui wččnčm. Me?i tčmatoobčma UeUi mista jiUč , mimo předpe li a očiu
stcc do časU Bohem Určeného. Prawdcl tUto Ukae
zUje Ucim Bůh w pčkném obraže, ledyr Ukúžal
prorokowi Jeremiússowi dloa kosse fiků pred chrúo
mem Hospodillowým poftawenš, z Uichž jech nau

plUčU bhl fikh šralými, welmi, dobrymi, druhý
pak mčl fiky we mi ssšxatUč,kteršž Ueb lh kjidlu,
šsoUce zkaženč a trp é. Qbrazem to oto podo:enftwi račil HospodiU ponúZati Ua dwoji drUh
lidi: jednčch, jimž se dle swrchowaně milosti odu
měn x,iwota wečnčho doftúwú, drUhých pš:k,
ktere Buh dle pťisné sprawedlnosti swč ktreftUm
wččUým odsoudi. Pťessčastný jeft osUd ončch, tak
že blafenčjssiho Uad Učj cmi pomysliti Uelč„e; alc
chskaštn, osUd tčchto, Uebok neni nic straslliwčja
ssihǧo Ua muky wččnč. Dobrým dostaUe .tse Ueju
wyšssiho blaha tim, že na twúť Boži wččUš
ťwatťitibUdoU; zlým pak Uejwětssi pokUtyr wetom,
ze Ua wěky od twčxťe Boži bUdoU zawrzem. To
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by mčli zwlússk pošorowati a hodně powúžiti,
kdožkoliw se erstýchaji smrtelnčho hťichU se doa

poUsstčti; kéž by qnamenali, jakoU tižř a jaxkčbťimč Ua scbe Uwa Uji, Uehrozice se ani wěčného
trestU při pčxchani hřlchU fmrtclnčho. Wždpk pak
nosičowč, majice tčžke b:řelUcno na fc wziti a
nčsti, pčedewssim potěžkčxawajia zkousseji, zdali je
UUesoU. N ch, possštilče! pro UmloU a jeU Ua
krcitce trwajicl rozkoš Uic Uexdbúš Ua to, jak Uúu
ranmé břimč Ua fc Uwaluješ; nemčl byš prúwě
kusiti tjže, kteroU tak lehkomhslnč Ua bedra swú
naklcidúš? Uemčl bhš foonmčti na hro Uč a wěčUě
trcsty„ kterýmž za hřichh U neprawočti swč prou
padncš?

thš tedy žkoUsskUtUto Učiniti mohl, předo

stawim ti w tomto rozjimčmi, jaťé a čak wclikějsoU trcsth pekclnč, abyš je poUčkUd a espoň pou
Ual a z toho soudil, zdali sila twú dostaěi, je

ťšUč:sscti.umPonmž přcdewssim, jak nesmirUú a Ueg

skončenú jest wclebnost Toho, ženž hřich trescež
Bůh se wc wssem, cokoliw čim, Bohem, totiz
bhtosti ncsmirnoU, swrchowanU prokazUlle; QU
jest powždy weliký a diwotworUý w skUtcir!šswých,
jak w moťi, tak na šemi, jak w Ucbi, taki
w pekle. Když tcdy Bůb, jak wira Uúš tomU

thčUje, we wsscm swrclšowaným se.prokazUje,bUdeť swrchowaným iw Uěwu, w pomstč a poo
trcstčmi hřissnikůw. Protož i prawi: „Což fe
mUe UebUdete búti apřed twúři moU Ue:
bUdete se tťústi, ktcrýž jsem položilpisek
za cil moťi, přikúzani wěčné, jehož Ueu
pťestoUpi; i pohUoU a UadmoU se wlny
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jeho a UepťejdoU ho.“) Jakobh ťekl:„Eož
fe Uebojite mocUč rUky Utč, jejižto filU pozsmti
můžctc w dile tomto podinhodUšme?“ Kdo tedy
we wsscch skutcich swých wclikým se proka Užš:,
zdažoli pak UebUde wcltkým i w potrestčmi šřlš:
Uiknw;e?uu Když Bůh jchcxk pro son wcleonst
Uejwhšssiúcty, pro son dobrotu chwrochtějssi
lúsky hoch jest, zdaž:li pak Uezaslxchnjepro son
přionU sprmocdonst Ucewčtssi bčlznše? nu Jere:
xniúš prorok, jakkoliw yl eriUeU a již w žie
wotš mateťskčm žafwčcest, M) přec bčxzeň před
Bohch tak wclikoUchowal, že řckl: „NcUi po:
dobnč!ho Tobč, HospodiUe; wcliký jsi
Ty a wclikč jmčno Troš w filc! Kdož
by se Uebúl tcbc o .krúli Uúrodů; Ucboč
Twú jest čcst: meži wsscmi mUdrci Uú:
rodů a wc wsscch kreilowstwich Ucni pou
dobného Tobč.“e“) N jiUdcopčtdi: „Wzdú:
lil jsem se od lidi, a fú!n jsem scdúwal;
poUěwadž UaplUěUo bylo frdcc Uté búzUi
hUčwU Twšho.“ř) uu

Nčkoliw swatý wčsstec wčděl, že tcnto hnčw
Boži Ueplane proti UčmU, žachwčl sc Uicmč:Uč
dbúzUi w Utrobúch dUssc swč, wclikost a silU jcho
si pťipomanje. Protož takš wssim prcicht di

čwec krúlowfký: QU wzhlšdci na zcmi a půe
šobi, že se chwějc; dotýkú sc hora kouťi
sc ž Uich,“ totjž plamcUem a dýmcm se szic
Umji;řxťx)a Job: „Sloupowš Ucbcssti tťcsoU

e) Jer. 5. 22. ee) Jer. 1. Mr.ř)Jerem. 10, 6l 7. f) Jerem.
xď, U. řř) Žalm 103, 32.
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se a chwěji kpokyUUti Jeho.“e) KrúsUč
totěž w prefaci msse swaté wysloije cirkew
swatú: „Tťeson sepťed weleonsti Boži
ťisse a mocUofti Uebeskč;“ Uikoliwpro to,
že by Uebplh eiž jisth blaženosti son, Uýbrž

Že UesmirUa we eonst Jcho “e bčszi UaplňU“e.ťejfoUuli tedh an tak dokonale bhtosti bez straaŽU
a bčszě pťed weleonsti BožskoU, čim wčtssi pťiu
čiU k búzUi Umji ti, kteřiz Bohem pohrdajicc
tčž č win Ua febe UwrhUji? oUik jxfoUprúwč ti,
Ua kterčž OU stratssliwý hUěw smůl až Ua dUo
wl)leje. Newyslowřčtelslú weleonst oži eest tedy
jedna hlainch pťičin, z kterčžto Ua šrozUoU
welikot trestů foUditi lze, jichžto hťissUici obúu

wati se maji, šak sw. Jan we zjeweUi fwčm žťeoc

telUě to doswě iUš, řka: W jedeU deU pťio
šdoUrúUh Ua abUloU,eeš fmrk a plč:čilad, a ohUěm spúleU bU e; Uebo silný

Žest Bůh, ktereýž jej soUditi bUde.“ mlqli)aposstol UúrodU Ulto moc HospodiUowU dobťe

ch pcxmčtiUmjc,di: „Hroǧng jest UpadUoUti
w rUce Boha žiwého., dťx)UpadUoUti w rUcc
lidi UeUi hrožUo, poUěwadž UikdU Uemaji takowě
moci, již bh Uebplo lže Ujiti, anebo se thUoUři,
dusse pak Usmrtlti, t. j. w tresch wěčnš Uwrha
noUti Uaprosto UemohoU. Proto i Spasitel di:
„Nebojte fe těch, kteřiž zabljeji tčlo, alc
dUsse UemohoU zabiti: Uež bojte se raa
dějč toho, kterýž může i dUssi i tělo zau

Mr)Zob 26, 11. “) Babylonem tuto lže rozušněti wůbec hťissný
tento swčt. Mnř) Zjew. 8, 18. ř) K židum 10, 31.

10
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tratiti do pekelnčho ohUě.“ ǧř) Tyč jfoU
th rUce, w nčžto Upadnouti aposstol Pčmě za
hrozUo poklúdú, z čehož fnadno soUditi lze, eak

mocUč jfoU rUcc lš, o UichžimUdrc prawi: Bše:Učinimc:li po čin, Upadneme w rUcc
Púně, a Uikoliw w ruce lidfkč.“ee)

Z tohoť tcdy ze wssebo paton, že jakož
Bůh welik jeft we swě wssemohoUcnosti, wc swe
weleonsti a we wssech skUtcich swých, takž i
welik jest wc swčm hnčwU, w trestech totiž, jimiž

hťissnikš stihčx.N e to zťeeměji fe pozUú, po orUjeme: a pou
wúžimeuliswreǧowanU Jcho šprawedlnoft,

jejizto takměť pťirozeUým wýsledkem ťfoU trestyko. SwrchowaUú pak tato sprawed Uost Boži
wyfwitú již ztrestů, jimi7 Bůh zdc Ua zemi zlou
synh w rožličných dobúlš trestal, jakož se toho
dočltčxme w pismč fw. Ua Umohých mistcch. Jak
hro Uý byl trest Dathana a Nbirona a wssech
úča?tniků w zločimx jejich? Ueboč Učchleotewťela
se pod Uima žemě, i pohltila je še staUy a wsseu
likým statkem jejich a oni za žiwa propadli se
do pekel, protože se zboUťili proti Mojžissowi

a wěrným jeho. Kdož pak slhssel o strassliwěšssichpohrůdkúch Uad ty, kterýmiž Bůh w pútč niže
Mojžišsowě wyhrožUje xpťestupmkům pťikúzalži
Jcho? Mei Umohymi jlmými děsUými a straš:
liwými pošrůžkami pchoixdtam Hospodin takto:
„Jestliže pak nebUdeš chtiti posloUchati
hlasU Hospodich Boha swčho, abyš

e) Mat. 10, 28. U) l!)c:c:lij2, 22.
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ooftťihal a činil wssecka pťikazúni jeho,

ktcrčš jú pťikaznji tobě dUeš: pťljdoU
Ua te c wssecka loťešeni tato, alzachwútitebe. ZloťcčeUý Udcš wměstě, oťečený

.Ua poli; šlořečenú ftodola twa a šloťeočcUe zúso y twě; žloťečený plod žiwota
xtwčhoi oUroda žemě twě, fkoth wolů

twšch.,i ftúda owci twých. ZloťečeUýbU eš wchúzeje a zloťečeUý wy úžeje.
Possle Hospodin Ua tebe hlaď a ačnoft
a hUšw na wsseckh skUtkp twč, kteřéž ty
bUdeš činiti, dokUdž.nefetťe tebe. Rani
tebe Hospodin chUdoboU,zimnici a zimoU,
Púlčiwofti a wedrem a powčtčim poon
xsseným aš!zi a bUde tě ftihati, ďokUdž
Uezahhneš. Ran tebe HospodiU pomio
UUtim jmhflU, slepotoU i tUposti srdce

aabUdeš Utakati o šoledni, jako makúxslepec 7we tmě a žú Učho ZdarU a sstěsti
UebUdeš miti Ua ccftúch fwych. N po rossez
liký čaš bUdešfnúfseti nútifky anúfili,
anž bUďc,šdo by wpswobodil tcbe. N omú:
UteU bUdeš od strachU těch wěci, kterěž
čUwidi oči twč. Ran tebe Hofpodin wťeu
rřdemUejhorssim a rúUU moroon Uwede
xHospodiU Ua tebe, dokUdž tcbc Uepotře.“e)
Jakkoli hrozUě a strassliwč jsoU tyto i wsseckh
jinč tresty, ktcrýmiž kdy lidě Ua tomto fwčtč Uar
xosstiweUibhli, jfon pťedceslabý toliko obraz, mdlý
stin treftů, kterč žatracence Ua onom swětě očer

e) s. Mojž. 28. a10
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kúwaji, Uebok tchdúž pťcstane showiwawost Božč
a šableskne sprawedlnost Jeho těm, kdož w tomto
žiwotě milosrdeUstwim Jcho potorhli. Jestliže
tedh již poUhý stiU sprawedlslofti tčto Uúš strao
chem a hrůšoU UaplňUje, kdož pak bude w ftawU
snčsti přlsný foUd Boži, až aeť)o strassliwú skU:
tečUost se okúžee? Kdyz čisse šnšwU Božiho, jak:
koltw wodoU milosti Jeho šde Ua tomto fwčtě
fmisseUa, pčec Uúm tak trpkú pťichúži; jak bUdc,
až se podú bez milosrdeUstwi tčm, kteři Jim opoo
wrhli, kteťi UeUčiUilimilosrdeUftwi š bližUim swýme?
Wssak itakto bUde trest wždh meUssi, Uežprawú
byla prowan hřichii.

Nle Uetoliko z chmirnš sprawedlltosti Boži
soUditi lše Ua chmirmš trefth ž Ui wyplýwajici,
Uýbrž i š UesmirUšhomilofrchstwi Jeho, ačkoliw
pťewrúcerst lidskú w hťesseUiUa toto pťiliš fpo:
lčhci. Což by Uúš medle k wčtssimU podiweUi poo
hnnlo, Ucželi když widime, je Bůh súm wezma
Ua sebe schrúnkU tělerosti li skč w Ui wsselikým
Ueťestcm, xposmčchúm a bolestcm se podrobil od
periho oj:eamžeUi,co Ua thto fwčt wftoUpil, až

do toho, když Ua kťiš wyprtě dUssi, jej takpčebolestUč doťončil. žerli pak pomyslitž sobě
wětssi slitowčmi, Uežli oswědčil Spasitel Uúš, jeUž
pťissed Ua teUto swčt, wiUU wesskerých hřichů weš:
keršho lidstwa Ua fe wžal, aby jc od Ui toykolxpil,j
Ua to dobrotoolUš i žiwot občtowal ža th, kteři
krew Jeho prolilhe?

Jakož tedU Uad těmito fkutťy milofrďenstwid
Božiho žúfneme, tak mUsi Uúš skUtkowč spxcct3
wedl.nosti Jcho strachem U hrůon proUikaUti.
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Neboť U Boha Uelzc mysliti UižcidUč wlastUostč,
kterú by byla bUď Utcnssi bUď wčtssi Uežulčdrlchú,
Uýbrž lU každě se jewi Uesmirnost bytosti Bo“skš,
Bčch fúm; tUdiž jako Uesmimš jest milosrdentwi,
tať tšž chmirnú jcst i fprawedlnost Jcho a wsse,
co č ni pťiUčxlcžia od Ui zúwisi. Jakož se z we:
likosti jedUoho ramcUa Ua welikost drUhého ktše
mUž tšlU Uúlcžejiciho soUditi dú, tak i prčxwč můe
žcme rúmč spmwedlnosti božskš mšřiti dle rameUa
mtlofrchstwi Jeho. .

Když pak Bůh, chtčfwštU milofrchstwi swč
prořúžati, tak zúzračnč diwh podnikl, žc wesskerý
swčt Uad Uimi Užčxsl, až Uemoha jc pochopiti,
i possetilosti je nazwal, tUť medlc rci, což Učini,
až pťijde čaš drUhčho pťissti Jeho, w kteršmž
swštU fprawcdlslost son Ukúže? což UčiUi tehdúž
tim wice, anč fe MU k tomU Uda tolikerú pťio
čan, kolik budc prowinšUi lidských? Ncboť mi:
losrchstwi Jcho Uemčlo wybidUUti Uižúdnšho;
Uebyloč Uikoho, kdo by ǧc byl wyžúdal, anač pťil

rozenost lidskú praěčxdne kUi žústhy do sebc Ucomšla, ale sprawed nost božskú tolikerými takmčť
ostUy k hnčwU a pomstč wybižeUa a powszzena
bUde, kolik sc Udčx, žc bylo hťichů sna swčtč fpúo
chčmo. Kdož Utcdle pochopi, kdož spočtc, kdož

rozmčťi, jak UesmionU, rUklhrůzyplltol: sc okúže
fprawedonst Boha wěčUéhjoe?Krassrúť jsoU o tom
slowa sw. Bcrnarda: „Jak laskaw byl Bůh pťi
perim swšm pťissti, talťpťisný bUde při drxchšm;
jako nyni lzc každšmU mtlostč U Něho dosici, tak
to po krútce UebUde možnú UikomU Když dou
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brota Jeho okčxzala se e) mimo UaďúUč,
Uad wssc pomyssleUi, tak tčž to soUditi lzc w objc:
weUi se pťisUš Jeho sprawedlnosti: NesmirUý,
nepostižitclný jcst Bůh i w fprawcdonsti iw mio
losrchxstwi; swrchowaný, kdhž odpoUssti, swrcho:r
waný, kdhž trestú. Wssak milosrdeUstwi pťchost
si osoije, takžc kdhž ch chceme, pťionst ani

UeUaležú, proti komU bh šUťiti mčlae“ mť)Dbč tyto sterč welič wlastUosti Božš Ua:

šmčch tčž krúlowský pěwec ťka: „Bůh UčxšjcstZ

P
ůh, ,jcnž spasiti múžc a U Hospodina
úUa jcst Ujiti ze smrti: Jistč rck Bůh

polčlmc hlawy Uepčútcl swý , wrh
w lasů prochúzcjicich sc w hťissich swých.“ee)x

PošorUj z toho, žc HospodiU rowUčž tak
pťisUým se prokašUje proti Uepťútelům a odbojl
Uikům, jakoz jest xlaskaw a dobrotiw k pťčxtclům
swým. Totčž wyswitčx i z trpčliwosti Boži, kteo
roUž Uetoliko k wesskcrčmU swčtU, Uýbr7 i k kažc
démU jchotliwci wlússť dobrémU i zčmU pro:
kazch. Jak mnošě spatťchme, jcnž w kalU Ue:
prawosti tak hluboko pohťizeUi jfoU, že od prw:
Uiho okamchl, kdcž rozUmU Uabhli, až do poe
sledUi hodmh žiwota de swé toliko w UrúžcUi
Boha a w pohrdčmipťikúzanmi Jcho trúwi, nic
Ucdbajice ani Ua slibh, an Ua pohrůžkp Jcho,
an na jiUč milosti Pčmč! N pťcdc čcka Ua Uě
Ucw slowUú dobrota Bori po celý čaš žiwota

,žeji šUejwčtfsi trpčliwo ti. QUk UepťetiUú UitkU
šiwota jcjich a Ucpťestúwú jc wsfelikým žpůfobem

e) Tče.Z, a. m) de xxarjredomjni. šer. 1. m) Žalm 67.
21u22.
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kUpokčmi wszzowati an tehdúž, když ani znúmkh
polepsscni Ua Uich Ueshlcdúwú. Nle a7 tato oo
wiwawost koUcčUčbo dojde cilc a mczt Určcnych, .

až Uěkdy wy Ukne Jeho wssezžirallici hněw, ješžbyl tak dloU o w prsou sprawed Uosti swč taji ,
kterak potom oněm bidUikům bUdee? Protož i
wolú aposstol Uúrodů: „Zdali bohatstlpim
dobroth Jebo 7cxtrpělipwosti a dloUhočeo

kúUim pohrdúš? erišoli, ŽledobrotiwostBoži kU pokúUi tě wdede? le th zatim
podle twrdostpi swé a Uekajiciho srdce
shromažďlxješ si hUěw ke dni hněwU a

šjcweni sprawcdliwčho soUdUBožiho,tcrýž odplati jednomU každčmUpodlš
skUtkU jcho.“ e) Že pak di: „shromažďUješ
s obě hněw,“ tim mini aposstol, že jako člowěk,
který poklad sbromarďujc, deU co deU peUiz kpcu
Uizi Uklúdú, a tak ohatstwi swč rozmnožuje, až
U wcliký počet wzroste: tak hťissnik hnčw Boži
si deU co deU množi, zlosti son wždh wice a,
wice k UčmU pťidúwajc. Kdo by se wssemožnč
wUUafnažil, aby si welký poklad Uashromúždil a
k tomU cili w UzawřerU schrúUkU Ustawičněld
an jcdčnkčho dne, ba an jedinkě hodiny Uepro
man, čúst po čústce by Uklcidalxa to po dlouhm
dloUhú lěta čiUil by; jak bh jistč koUečUě a bhť iu
bylox jeU po padesúti lčtech, Užúsl Uad welikým.

očtcm bohatstwi swčho. N ty byš Ueměl, Ueu
častničc, zUameUati, jak si7 den co, deU oUcU

poklad hněwU Božiho Umožiš, množiš k wlastUi

e) Řim. 2, 4uu6.
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žkúze a zhoubě fwš? MUorik se pak ad wzrůstú
on hťichh twými, jichž ty še Uchtúle dopoUsstiš.
Již chtydatč pohlch oči twých, UečistšmysslčUkh,
žlč žúdosti a UeUúwist srdce twčho, slowa marnú
a zlolajici, wychčxzejici zúst twých, to wssecko,
byt by Uičehof jmšho Uebylo,pmohlob šloboU
žaplawiti wefsšech swčt; pťičtcšeli wssa ťtomU

wssecky swč zločin, jež jsi Zpúešal, tUk powaž,jak pťghrozslě jsi so ě hUch Boži o Uaf romúpdil.
Ze pak tresty sprawedlnosti Božske UesUUrUé

býti mUsi, lze isoUditi, ťdowúrimeelierdščUost

a tǧlomyflstt hťissUikUw. omUčmežUejprwě,ja welikú jcst dobrotiwost a sstčdroft Boži k lidem
wesskerým; pak co Bůh súm zdc Ua zemi pro
lidskč pokoleUi UčiUil, kúzal, trpčl; pozorujmež,
že wsfccko, čeho kzachowúUi a pohodli žiwota weu
zdejssiho tak hojUčpoUeiwúer, od Jcho laskawš,
otcowskš dobroth pocšúzi; powažme, jak často
Uúm odestil, ba Uassich Ueprawosti jaťob aUč
UeznameUal, jak Umoho dobršho Uúm pro úzal,
od zťčho Uúš chrúUil, hojnými dar swými deUUě
núš opatťil. N to wssecko hťissUiům jen krozo

mUožeUi hUěwU Božiho sloUši. Naproti tomUpowažme, jak často mUozi idš Ua Stwoťiteled
fwčho zapomanji Uic o Nšho Uedbajice; jak
erděčUě a wzdorUš k NěmU sc chowaji, jak
se i PúUU wssemohoUcimU roUhaji, JemU i zciu
koUu Jeho se pofmiwaji, jak se Uetoliko pro Učo

jaký profpěch a zisk, z hťichUwyplýwajici, kpťeo
stoUpeUiswatš wule Jeho swšsti dúwaji, thrž
i pťečasto jakýmsi zalibeUim we žlčm sw. zúkony
Jeho Uic jank Uež jako Uohama sslapoU. Jak
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welmi mUsi to wsse hUčw Boži wszditi a rozo
Uititi!

deo tch tať držc a ohawnč fwrchowcmou
wclebnosti PúUč pohrdú, Uic jčUúč UcčiUi, Ucž
jačobU š modlou dčcwěUoU žachúzel;xkdo tak
často, ať š aposstolcm dim, „Syna Božiho
posslapúwal a krcw fmloUwU, kteroUž
pofwčceU jest, za osskerčUoU měl,“ e)
kdo tač často čin ohaprúzdnými, jatých an
pohaUš púchati se erpowúži, Božskšho Spasitclc
kčřžowal, u což jiUšho může teU a takowý očea
kúwatč, až UastaUe hodina soUdU, Uežli aby UražeUš
welebnosti božskš šúpan dosti UčiUčl, a jako Ueu
smirUú byla .Urúšča, i UefmirUémUtrestU propadl?
Jelikož wssač Bčch jest soUdcefprawedliwý,
mUsičeryhUutelUě k tomU hledčtč, aby se pokuta
whroanla křčwdě JemU UčiUčUš. Kd 7 pak
Bčch súm th jest, JemUž tak těžkú Urazka se
stala, jakčho par odsoUšeUi dojdc hččssnik Ua dessi
i Ua tčle, aby bhlo prowiněni žpúchaUému pťio
měťcněe? Byloli k dosti Učinčni UražeUš Welchosti
Boži pokťebi krwe Jeho wlastUiho SyUa, tak
7e jenom důstoonsti Toho, jeUž se byl súm w oběč x
FmiřUjici wydal, Uúležitú welikost trestU b la Uau
hražeUa; což UastaUc tomU, kterýž Uija oU důo

stoonsti ojobUi, Uýbrž toltčo pťisnosti trestU
podstoucheho bUde mcti dostiUčiUiti? uu

PozUúwajice wlastUosti foUdcowh a Ucdoo

statečnost odfoUžeUcowU, obrakmež Uyni zťctel
swůj Ua toho, ktcršmu Bůh wykanUi trestU odcu

e) Žčd. 1o, 29.
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wzdú. TUk kdhž powúžime, že ďúbel bUde katcmcm

odsoUzencůw, snadno poknúme, co ǧe w rUkoUstarčho toho Uepťitele idstwa oče úwú. Jak
hroznč a UkrUtUč zachúšik oU š tčmi, kterč7 se

w rncc žeho dostúwaji, pozUati lze z pťik adU
Joba Uabožnčho. Hle, jak hrozně starý teU

UkrUtUikproti erinnčmU tomUto šUťi, že horssihosi Uičehoz ani pomhsliti Uelze, ez milosti, bež
oUterosti.x Brawy a slUžebUiry jeho ohUčm
š Uebe zničil; skrze Sabejské fkoth a oslice zajal„

skr?e Chaldejskě welbloUdy jeho odthal, pastýťepa mečem pohUbil, domy jeho strhl a pod zčxit
ceninami syny jeho pohťbil, konečně pak i jeho
saměho ranil malomocenstwim od hlawh až dox
paty, UeUechare mU mista leč Ua smetissti, kdežtox
stťepinoU wťe y těla swěho osskrabúwal. e mU
pak maUželkh a pťútel ponechal, to neUčiUil, abh
se FUU útčchy Uějakč dostalo, nýbrž aby itito jej
pohrůžkami a wýčitkami swými wice jesstč trúo

šili co hlodawi čcrwi Uřroby srdce jeho sžirajice.
akoon lǧblloftwhkanl ďúbel dopUsstěUimBožimUa člowč leriUUošm. Jakoon pak hrůon

wylil žlobU fon Ua Božském Sxpasiteli Uassem
zwlússk w oUU Uoc, kdežto odewzřdčm byl moco
Uostem tchosti; u tok ani Uelze slowh who
powčditi.

PoUěwadž tedy zloba a krUtost tohoto úhlawo
Uiho Ucpťitele a katana pokoleni lidského a hoo
lomkůw jeho tak welikú, ba w prawdě hrozslú
jest, co pak bUde ztebe„ politowúni hodUý Uen
sskastllý hťissniče, až bUdeš Zadún w ruce jeho a
oU ccloU swou wztcklost Ua tobč bUde moci wy8
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liti? Nch, tok wěc wsseho pomyssleni hroznějfsi!
N trnpné UlUkhth nchdoU trwati Uoc, den, rokx
nýbrž wždycky, wččnč wčr wčkňw! Ych, jať
dčsnh, temný, čeršlý a rozUý bUdc ten dcn,
kdcžto wydún bUdeš a Upadneš w drčx h oněch
wžteklých wlků pekelných! thš wssa ťcjmě
poznal, jakč milostjs w rukoU UkrUtUého pe clnika
sc ti lze n„aditi, slhš pťibčh, jejž Uúm zazUamenal
sw. otec Rehoť, a který se Udúl za jeho wčkU.
„Byl,“ di on, „nedúwno w klússteťemém na
Učcni mladik, jmčUem Theodor,.člowěk sprtlý a
blaha swého do konce nedbalý. Tent.7 w boUři tě,

ktcrúě sc bpla posledni čaš w městě (Rimč) sběhlaa we koU čúst lidU pohltila, w žiwot raněU jsa smrti

fe blieil. Kdyš pak w poslednim jif taženi ležcl,scfsli ře jak o yčerě bratťi, ab Fc U něho za
ssťastUoU hoďiUU smrti modlili. iž již údh Umil
rajiciho ftydly, stUdeUý pot Ua čele wyrúžel, prsa
se ch čafem kťečowitědela, a dech w strassnčm

šlšropotxx o posledni žiwota eiskťe doswědčowal.dhz wssickni bratťi dwojnúso noU wroUcUosti se
Ulodliti počali, tU Umirajňici děsnými slowy mezi
modlitbami jejich wolal: „Aslftaňte!Ustaňtc! anr ch,
eú žsem odewždún jčsstěrU pečelUémU! eu Již se
ližl, ohltit mne! uu Již fc nmc chč:pc!uw již

Ume ď wi! uu Uftaňte! ak mnc UemUči dčlc! ua

ak éee již po mUe! u.u Llch, hrůza pťehrozllci!“emOU bratťt Uapomanli jej, abh se žnamenal swae
tým kťižem; on pak ťekl š obtiži: „Rúd bych;
ale Uenechú mUe, dúwi a poUtú mi rUce mč!“ uu
To Uslyssewssebratťi, i hned nici kzemi padli a
Boha úpčUliwě ža smilowčmi pro Ucsskastnika
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wzýwali. N Ua to oUeU po krútkěm časc počal
lcwněji si oddychowati, a pak wzpamatowaw se,
řekl: „Diky Bohu! Wassi modlitbou ahUúUprchl

dUch sseredUý, a Uepťemohl Ume. P?šni, prosimwúš, modlete se za Ume hťistšho, a y mi Bůh
milostiw býti rúčil; jú se chci polepssiti, chci fc
celý slUžbč Boži wšUowati.“ J dostúl slowU.
Uǧdrawiw se, žaUechal žiwota fwčtskšho a stal fe
werným slUžebUikemBožim.“

N tak popisUje šlš duchh i sw. Jan we
swěmzjeweni,ťka: „Widěl jsem an hwš da
šUcbe spadla Ua žemi, i dún jesk ji lič
od stUdUicc propasti. J otewťcla stUdo
Utce propaski i wystoUpil dým zc stUdo
Uicc, jako dým žpece weliké: i zatměloe
se slUUce i powštťi pro dým stUdUice:
N zdýmU stUdUice wysslh kobylkh Ua
žemi, i dúUa jest jim m“octakowú, jae
koUž maji sstirowč žemssti. Npťikúžúno
žim, aby Ucsskodily trúwě zemskš, an
zúdUě wšci zelenš, an kterčmU strou
mowi: Uo!ftoliko lidem, kteťi“ Ucmaji
zUmUeUi5 ožiho Ua čelich swýrš. NdúUo
1cst jim, aby jich Uezabili; alc aby jc
trúpili za pčt měsiců, a aby trcipeUi

šejich bylo jako trúpeUi od sstira, čdyžodnc člowčka N m tšechdUech hledati
bUdoUlidč fmrti, ale UeUaleroU ji: a
žúdati si bUdoU Umťiti, ale fmrt Utikati
bUdc od Uich. N podobeUftwi kobhlck
podobUč koňům, pťipraxchým kboji, a
Ua hlawúch jejich jako korUUh, podobUč
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zlatU, a twúře jeeich jako twúťe lidskč.
N mčly wlasy, ja o wlasy žeUské: a zUo
bowčjejich,bhli jako zUbowčlwů. Nmčly
anclťc jako panciťe želerč a szk
kťidel jejich jako šwUk wozů koUi mUoo

bých, běžicich kboji. N mčlš ocasy poo
dobžl)čsstirům a žahadla bh a w ocasichjei .“a)

1 Rci tuto, zbožUý kťesiaUe! což jiněho rúčil
DUch fwatý (QUk súm totiž jest půwodcem zjeo
weUi toho), timto obrazem Uaznačiti, Uež strasslio
on metlU trestajici sprmuedlnost Boži? Mohloli
pak tim jiUý účcl miti, Ucž aby strassliwým
timto wUpfúUim Uúš UaPomeUUl, abhchom pao

mčtliwi lsoUce hUěwU Božiho, hrošUých Uústrojůjeho tret!tU, mUť zatracencůw a rUtosti Uassich
odpůrcůw, těmito aspoň hrůšami zUstrasseUibhlř
a Ustúli Urúreti Pčma Boha swého? Nebok kdož

jest medlc šwěťšda an, kterčxž š Uebc fpadla,jižto dčm jcst kič k stUdUici propasti? kdož jiný,
Uež oUeU stkwělý andčl, kterh spadl š Uebc a jeo
UUlž dčma jest moc Uad temUostie? Kdož jsoU ony
kobylkh, podobajici se konim, ozbrojen,m a hoo
towým kboji, Uežli dnchowč pekelUi, Uciferowi
towarhssi, pomocUici, a holomcie? Což whžUmer
Uúwú trúwa a jiUě wčci zeleUč, ktcrým Uemělo
fe Usskoditie? což jiUšho, než dUssc fprawedliwě,
jež se zelcnaji a kwctoU, rosoU milosti Boži jsoUcc
owkažené a owoce wydúwajice kžiwotU wěčnénme?
N kdož jsoU ti, kteťi Uemaji zchmeni Božiho Ua

e) Zjew. 9, 1u10,
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čclich fwých, leč hřissnici, jožto prúszi jfoU DUcha
Bofcho, ťterýž jest jedine prawč zchmcni wero
ný owci stúda swčho? u Proti oněm bidUikům
tedy wyprcxcho jest wojsko toto, aby od týchǧc
mUceUi a trýzUěUi byli, jimž za žiwota slouzio
wali, jako druhdh Egyptčanč soUžeUi byli od

šclxbxamUch, ťtcrýmž fe co modlúm klanwali.
ď lš), jakú bude hrůza patťiti Ua mistě zatracenita owč Uestwůrh ohawnč, oUU strasslion oblUdU
hroznčho wždy hladowitčho žrscktěra, onoho Beu
hemota ohromnčho, o kteršmz ldi kUiha Jobowa,
že „ohoUem swým jako cedchr sslehú, že
ťeky wypiji a hory pohlche!“ e)

Zc wsscho, co posUd ťcčeno, paton, že trcst,
který koUečUě hčxissUiky očekúmú, bUde Uesmirný
w každšm pofUd Uwcdeslčm ohledu. Jak můfc
býti einak, když patťime k Uesmimč welcho?ti
Božskc, k mclché rawim Je o sprawcdllwsti.
š kteroUžto každý hťlch trescce? ak možUú jank,
křdyr hledime kUesmirUč Jeho trpěliwosti, š kteo
roUšto hřissslým tak dloUho fhowiwú a kpokúni
je zůwee? když bledimc kchčiflUým dobrodinim,

ušmiž hťissUikh obdačxUje, abh si je takto laskaonobrotoU son ziskale?u když hledime k Uesmirně
UcUúwisti, jižto proti každčmU hťichU chowú; er
boť, aUk hřich Určxži chmirsloU welebnost, Ucwyu
hUUtelUč toho jde, aby i tato chmirslě jej
w Ucnúwitoti Ulčla. uo Jak lzc soUditi jillak, když
pozorueeme chmionU zUřiwost úhlawnich Uepťúu
tel Ua ich pekelUých, jsoUcich UejeU mocných sskoo

e) Job. 40, 12.



Wččnč trcsky pckclnč. 159

7

Ua Uúš prowcti. Eo Uxožmi ztoho wsscho soUo
uřditijinčho, Ucž žc šřissmka očckúwaji trcsth a
mUky chmirné, uhrozmš, ncwidanč, Ucslýchanč.

Když tcdp trest Ua hťich Určcný tak wclký,

a dlc Učeni wlry tak jistý jcst, žc mU lžúdný proowinilcc nchdc, jak nerozUmUi, jak zas epeni jsou
lidš, ktcři wěřicc a whznúwajicc to, Uic toho
Ucdbaji a takoon ohromnoU tiži Ua scbc Uwae
lUji! Nebok kdorkoliw ch jcdiného hřichu smrtcla
ného fc dopoU ti, wineU se stčxwú ncsmirUých
trcstů tčchto, o Uichž posud pojcdnúno.

9. 2. z
Q wěčUosti trcstů pekclných.

Co jsme prúwč o wclikofti trestů, hťissUiky
w žiwotě oUom očckúwajicich powědčli, dostačilo
by již famo w sobš, aby srdcc nassc swrchowanoU
hrůon a bčszi Před Uimi Uaplnilo; alc to wssc
Uúš mnohcm wlce dojmex, powúžimeli, 7c trest
toto jsoU wččné. Ncbok kdhby po mUošých tifl2
cich let bylo lže očekúwati koncc Uěeakšho, anebo
aspoň Ulewcni mUk oněch, bylok h to owssem
wclikoU útěchoU odsoUzeUým Ua ně ncsskastnikům.
Nlc wěčnost Ucmč: koUcc, ncmú promčny, jako
Bčch fúm. K wyfwětlcni toho di jistý Učitcl ciro
kcwni, žc kdhby jcden jedislý Uesskastný odsoUzencc
po každém tcprw tisicileti jedinkoU slzičkUprolil,
UčiUiloby to za celoU wěčnost pťedc tak wclikč

množstwi slzi, že by se jimi ccla Uesmimčx špoUustao swětowú zaplawila. Wssclikú mhsl idfkú
hrUzh takowě cmi pomysliti sobč Uemůžc. Neboť

ďiti nčxm, nýbrš i hotowých wždyckh, zlobU son
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kdybh wččnš thto tresth nepozůstúwal w nižúdnšx
wětssi bolesti, Uež co by jedinkš pi UUti jehloU.
obnússelo, nicméUš lépe bh bylo wesskerě i sebe

hrozUěšssiUluky tohoto fwěta podstoUpiti, abyšom
se toli o wěčnéh o toho trestUU;howali. u ččuUoft! uu Wččnost! u WěčUo t! u Nch, kčžbh
to slowo wesskeroUUlysl ton i srdce twě, ú člou
wěče, opanowalo a dojalo! Jak propčssně by
každě na Ui pomyssleni w srdci twěm účinkowalo!

Jistý prý swětúk rozkoxesim wsselikým zcela
oddaný, jal se jedUoU rozjxcmati o wěčňosti; a
tim, že w ni nchde koUce, tak byl dojat, že si
takto ťekl: „Zajisté. Uenalezl b š člotoška zdra:
wěho rozUmU, jenž by ǧa celý Fwět se podwolil,.
ležeti UpoUtún Ua loži rUžemi a jinými kwětinami
postlančm jenom asi 30 aUebo 40 let; a ty byš

Ža bidnoU okamžitoU rozkoš hťissnoU fe podwolitežeti w propasti požúrU pekelného, a to wěčně?
Jakúk to zpozdilost, jakč blúšnowsiwi, jakú zběsilú,
ssilenú possetilost!“ b Timto rozjimánim jsa po:
hmlt opUstil rozkossi a maonsti smětských, a wča
Uowal se wssi siloU ctUosti, tak že w ni welmi

š?rospěl, a po zbožnčm žiwotu swatě skonal.Uže což tomU ťeknoU choUlostiwúčkowš tok,xotoj
swěta, kteťi mUohdU již pro srsseni jedině mUssky
Ua měkkšm lůžkU ncmohon pospati, až fe octUoU

lcžice w prohlUbni ohnč planUciho, wěčně šes
žhoUciho, a tšikdy Uestrúwicihoe? K takowým wo a
prorok Jfaiúš: „Kdo waš bUde moci bhe
dliti š ohUěmfžirajlcim? kdo bUde moci
bydliti žwúš š horkostmi wěčnýmie?“e)
lu7)dJseai.:Z:?r, 14.
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Kdež bUde údů tak silných, tak UecitelUých

uu takmčť želešUých, jeUžxby,w Unlkúch těch UkrUto
Uých wytrwaly u wččnee? Q,possetilciUefnchflUi!
ú, plémě šcxslepeUšpůwodnim oným ossemetnikem,
lhúřem, loUpežnikem a wražedUiketU, jeUž posUd
wesskerý fwět klmUe cl hUbi.p Může:li pak býti
coš Uefmyflnějssiho, Uež pečxowati tak fUažUě o
wsse, co fe mešdcjssiho pohodli týčxe, a tomU
kwůlt Usc Uedbatt blccha wščUěho, ba pohrďati
jime? Když toho Uedbúme, čchož pak dbúti bUdeme?
Když do to UepečxUseer, oč pcxk pečowati bUdcme?

Když wščUých tre3tů Uic fe Uebojime, čchož pak
se bUdeme stmchowatie? Kdyš o blažcnost mečUoU
sc Uic UepťičiňUjeme, oč pak fe potom zascxdimee?
Když tcxk jest, UUžc tedh zasaďmež fe co chsUchz
Učji o žiwot ctnostUý, byť Uúm to i sebe těžfei
bylo, abychom afpoň Ussli trestům wččxtým.

Kdyby ti Bčch Ulr)UiUa wůli ďal, abyš bUďdožiwotUč UšjakoU bo estUoU Uemoc k. p. danost
a Uebo boleUi šUbň trpčl, dUem iUori bez UstúUi,
aUebo prúzdeU mssi bolesti a ždrúw abyš w přio
sUém Uějakém zúkoml, k. p. kapUs:inskcšmua Uebo

kartUsichfkém a Uebo šinšm febe tUžssim dostrti trmal, a odwoli fe mssem kajicim skUtu
kům w řúdech tč to obwyklým; zajistč Uerošmýa
sslel bUš fe dloUho, co byš moliti měl. Neboč
trwúm, že Uelje, aby se Ualezl possetilec, jeUž bh,
a byť jen zlú?ky kfobš famemU, Uezwolil si rau
dčji jakýkolito přifUý řcid dUchomUi, Uež cxbh mčl
trpčti onp boleftnš Uemore. Nlc kdhž krUtš mxckh
a bolesti trestů wščných wsse pťewystji, co jeU
o tom lidskčmU dUchU pomhsiiti lze, a sice Uejm

11
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PťirozclloUson hrůon, Uýbrž t trwúnim bczr
koUcčUýma bezúlchým po celoU wěčnost; pťi
tom pak Bůh od Uúš mnohem Ulčně žúdú, Uež
přisnost ťúdů fwrchU jmenowaných kúžc, abychom
tim zatraceni wěčnémU Ussli; UeUiližpak nefmirmis
Uadc wsse pojmerwúni žpozdilú possctilost Uc:sses
aUč Uch fe zpěčxUjeme tak skrownš prúce U tať
krútkč Ucfnúše podstonpiti k Uwarowčmi se trestů
wččxných? Kdož bt) w tom, prúwě w tom Uešnau
meUal swrchowaný blUd fwěta tohoto, Zpozdilost
oprade UesnesitelnoUe?Jaleéž medle pťinefc Uúm
blUd ten owocee? Jakšž jine, než že chtice tUto
Ujiti pokčmi krútkémU a fUadnšmu, Upadneme
tamto w pokUtu wěčUoU, UefnesitelnoU. Qbraz
jeji dčm jest Uúm w peci ohniwč, již krúl Naqu
chodonozor w BabyloUč rozpúliti kazal, šUižto
fe whrúžel plameU,Ua čtyťiceti dewčt

loket.e) Schúzi tU Ua UplnýchZFadefútelol?ctuloket jeden; coš to ZnameUúe? ok padefútý jest
rok milostiwh, w,Učmrto cirkew fwatú swrcho:
wanU fon od Boha o držerU moci wsseli ,m
i sebe wětssim hťissnikům odpoUsiti a je Ua mi ost
pťijimú. Jakkoliw tedt) požúr pekelný, plamenem
babylonskš ohniwč pece whobrašený, Uefmirný jest
a pťehrozllč Uessčaftnčšatracence fžirú, pťec mUka
jejich nchdc Ua wssecky wčky wčkůw tak doo
wrssena, aby lčta milostiwčho dosúhlq, Ubh fc

šim slitowúni a oswobozeni,dostalo., Q, mUešUžitcčnš! Q, slzh planš! B, pokúm tUhš, pťisnc,
krUte, wssak bez profpěchU, bez Uaděje, bez úlewh,

e) Dan. 3, 47.d
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bez útěchh! Jak Umohem snazssim pokúUim mobl,
se každý ž UcsskastUých tam odsoUzeUcůw trestů
tčchto šdc Ua zemi fprostiti! Jak sUadUě mohl x

e;ichzde za léta milosti žiwota weždejssiho zUiaUoUtie?

j NUfe tectež slzh prawš kajicnosti z oči Uau
ssich! měte se srdce Uasse UeUstúlc wroUcimi
powzdechy knebesům ša smilowúni prosicc, dokUd
čaš jest, dokUd let milostiwých se Ucim do ťúwú.
„Nad tim kwileti a úpčti bUdU, cšoditi
bUdU obloUpeU a Uah, Učinim kwilcUi
jako drakůw a úpěUi jako psstrosůw,
Uebok bez Uadčje ecst rúna lidU mčho.“e

thbh to wsse o bylo Uejistč, ochybUe,

podezťele, bee wěrnšho šwtwrzeni, daa by sczbloUdilú po etiloft lids ú pončkUd whswětliti,
omlUwiti; ale nq opak wsse, co jsmc o tom poo
wědčli, jest stwrzelw a pojisstě„Uoermylným

wýrokem Slowa wččUéšo, anok di: „Nebe azemšpomiUoU, ale s owa mú UepomiUoU;
uUepoinUe ani eedinkčpismě, an jee
diUký pUUtik, až sje to wssecko staUc.““)
N my to wsse pewnč wěťice a žjewnč wthúwau
lice, pťec tak Uedbale, špozdile a UetečUčiijeme:!

daželi pak to UeUi Uesmyslnosti a posfetilosti
wsscho pomyslU wětssie? ,

NUže ted rci, aslepeUy zpozdilče, jakč boo
batstwi, jakč šatkh Fwčtskěza to stoji, abhš tau
kowč pokUtě pro adle? „„Byč bhš mčl,“ di fw.
Jeronym, „moU rost SalomoUnowU, krúsU Nba

k) Mčch. 1, 8m9. ?ee) Lnr. 2“1, ZZ. Mat. 5, 18. .11
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solonowU, silU Samsonowll, léta a wěk Hextochůw,
bohatstwi Kroisowo, důstojnosi a moc thawiao
Uotm:, nu což ti to wsseckošpomůžc, až fe tělo
twš dostrme za pokrm čcrwům a zižalčxm, dUsse
pak Uchuwúcena a stržclm bude do pekel od ďčxblů,

šbk) wččně š Uemilosrdným bohatccme) trúpenaa.“

y Timto zawircime dil eri, obsahUéicirozojimúni slslssc o důwodcch ctlnustč.r Druǧý bUdc
o zwlússtnich odlUěUčxch, jichžto se čťowčkU ctUost:
UčmU od Boha již w tomto žiwotč dostúwú.

Mam“ mmxxxm.,

Mr) LUr. 16.



Dil drnhý.

ZZťasných odmčUúch dUchnmnich, žichš st lidrm rlnostu

ným jiť w tomto Fiwotě dostúmň, a Z UichF sr tUto

ZmlňsskUmňdidmanňrtrro pťrdnosti, wýa
hradnč ď rtnosti spojrných.

Ǧlánek jedenáctý.
K ctnosti jsmc zawňzňni pro wúbradač pčcdnofti ji w od:

mčml zaflibenč.

Newimk šajistš, jakým důwodem se osprao
wedlniti aUebo aspoň whmlUwiti mohoU, kdožu
koliw ctnosti pilUi UejfoU, poněwadž mnoho je
důwodů, člowěka k Ui powšbUzUjicich. Co pcck
malým ocst dčiwodem to, co jfme posU Ua
důkaz tošo Uwedli, že Bůh súm ji welie? uu jest
malú ta odměna, kteroUr ctUostUhm w onom žia
wotě Zaslibuje? jfoU makš th tresth„ jimiž bcšdožo

Uikům hroťie? u J prciwem bpš fe tU š úllasemxtúšati moh , oded to, že jfoU tak mUozi kťeťkmtš,
kteťi jakkoliw tomU wfsemU co člúnkům wirh wčťč
a wix;U tU wyšUúwaji, pťec ctUosti Uic nedbaji
a hiišUým žiwotem wirU son zapirajie? thbh

se lidi takowých Ualešalo toliko meši pohmch„
ctnosti pro to Uic Ued ajicimi, že ji Uešlmjl, Ueubhlo bh din; bhloč by to tak, jao kdyby
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kowkop Ualezeným mezi rUdoU drabokamcm po:
hodil, Ueraje wýtcčnosti U cenh jehoe ale kdhž
kťesianč„ kteťi wsseckh posUd pro ctnoft Uwedcne
důwodh zUaji, wčťi, whžUúwaji, přeš to mssecko
žiji, jakobh UičemUž toho erčťili, ba jakobh
an o tom erědčli, bez pomUěUiUa Boha, jen
sobě slouži, wússnim a žúdostem wým otroči,

pohťiěmi tim wice w pščech swětskych, čim wiceUebes ých ani Uepomni, žerUce se horempcitem
po wsselikčm hťichU, jako bh ani smrti, an foUdU,
an Uebe, an pekťa Uebylo; tok, jú řku, wčc,
BohU žel! úžasu, politowúni hodna.

Prúwem tedh jest se tU, jak psem swrchU
ťckl, tú ati, oded tato Uedbanliwosjt, tUpost, a
takmčř qúbošlskúomúmenost pochúzi. Zlč ono mú
koťelch mUohš a rozličnš. ž Uichžto jedeU z nej:
hlawUějssi jest wsseobchý jakýsi blUd, w Ušmžto
lidč zwěts i čústi žiji, dolUinajice se, re odmčnh
Bohem ša konúni ctUofti slibenš wstašuji se tog
liko Ua ziwot bUdoUci, w tpmtojže ža Ui žúdUč
odplaty očekúwati Uelze. Elowěk tedy ohlčdaje
ce lawně po prospčchu sobč Užitečném a sice co
Uej ližssim a erida pak zde Uižúdnčho, Uic Uedbú
bUdoUcUosti. Tak 7idaš činili a dnů prorokům.
Nobok kdhž jim drU dh Ezechie k rozkažU BožimU
welikš odmčny slibowal, a jindh opčt strassnými
tresth hrozil, wysmiwali se mU, š opowrženim
powolúwajice:„WidčUi, kteršž widi teUto,
Ua mUohč dUh jeft; Ua dlouhé čas
tento prorokUje!“ e) RowUěžtak wysmle

e) Gz. 12, 27.
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wali sc prorokowi Jsaiússowi Uic ncdbajicc slow
jcho a ixikajicc: „Ro čaz a opět rožkaz;
počkej a opčt poč cj; maličko tU, mae
ličko tam.“ e) A ta jest jcha z hlainch
pťičiU, kterč pťckčxžcji lidcm w zachowčxwálli pťio
kcizani Boeich. QUi totiž a to maji, že se ctUosti
Ua tomto ?wětč Uižčxdněo plath Uedostúwú, nýbrž
šc se ji teprw w oUom žiwotš dofahch. Na te to
šlUd ponažUje i moUdrý SalamoUn ťka: „?!e
sc ceozsUdckproti zjým erhslússi hUcd,
proto bezc wssi búzUě synowé lidssti pússi
žlxč wčci.“ jm) N pťuno Ua to doklúdú: „Jcst
ijiUú maonst, ktcrúž se dčje na šcmi.
Json totiž sprawcdliwi, jimžto se le
wedc,jakoby činili skUtkh be!šbožňýé a

jfoU bczbošUi, ktcťiž tak bc(;pečUi jfoU,jakobh mč i skutky fprawedliwých; Ueu
boč stejně fe wcde fprawcdliwěmU i bez:
božUčmU, dobrčmU i zlčmU, čistčmU i Uee
čistšmU, občtUeicimUoběti, itomu, jcnžto
pohrdú poswatnými občtmi. Jakož se
miwú dobr„ tak fc miwú i hťissnik: jako
křiwopťiserý tak i teU, ktcrýž prawdo:
mlUwUč pťisahú. N tok jcst Uejhorssi
mczi wssim tim, což se děje pod slUUccm,
rc začastč wcde fc jchomU jako drUhčmU.
?Bročcž i frdcc syUů lidfkých UaplUčUa
býwaji zlosti a pohrdciUimšpokUdžžiwi

šsou, až potom do přibhtkn podzcmnichowcchi bUdoU. Mř)

e) Zsač. 28„ 10. exo Kaz. 8„ U. M) Kaz. 8, 9.
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Co zde SalomoUU prcxwi, ť tomU se žUaji
bezbožnici tčž U proroka Malachiússe, ťkoUcc:
„Marxlo jest sloUžiti BohU, a jaký žisk,
žc jsme oftčihali přikúzan Jeho, a že
jsme chodili smUtni pťcd Hospodinem
šústUpůe?N protož,UUUč blahoslawenč
prawime byti hrdč, Uebok jdoU wzhňrU
pússice bezbožUost a pokonsseli Boha a
zůstali bcz„trcstů.“e) Tak mlUwi bezbožUici
U z těchto ždúnljwých dUwodů setrwaji we zstm,
poUčwadž, jak sw. Nmbrož di, ša tčžko joořlčx2

daši, o swš Ujmč Uaději si koUpiti, to jcst: statkybu ouci Za přitonmě wymčniti, a to, co maji,
dúti ša to, co teprw bUdoUcUěobdržcti donajip

Wywrúcexli tohoto Uade wsseckhujině sskoe
dliwčho blUdU Ucwim lčpe a prospčfočji počiti,
leč slowy Spasitclowými, cmk plúče Uad JerUsau
lemcm wolú: „Q kdybyš pošUalo i ty a to
w teUto čaš twůj, ktere wčci kU pokoji
tobě jsoUǧ ale UhUi skrhtš jsoU pťed
očima twhma.““) chdčlč BožskýSpasitel
sloww těUli jednak k swrchowaným darům, jichžto
se š BožfkoU osoboU Jeho wesskeršmu swětU a sxpolU
i UcirodU oUomU erdččmšnm dostati mělo; ale
jeřmak ipatťil, jak prúwš núrod teU Uad tichým
a pokornýmJeho žiwotem, wšneserými oUšmidarh
pohrdú a timto swým hřichch Uejen eich famých
pozbž)wú, Uýbrž i wesskeroU swou w ast i mčsto

jw zcchUbU Uwčxdi. WroUcim tedy žalem jsa do2
jat, hojnč slzy prolčwú Kristuš Pčm a wolú

e) Malachd Z, 15. ee) Quro 19, 12.
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an krútkú slowa, ježto pak čim ťratssi json, tim
hlUbssi wýžnmn do sebe Umji. Lše jich wssak
dobťc kwptkUUtšnlU účelU UassemU obrútiti. Neu
boť hledice jchak kU pťirošenš krúfc ctUosti a
k hojUým Unlostem ji prowúzejicim, a jank opět
spatimjice, jak lidš požemským rozkossem a pščim
oddúni toho wsscho Uic Uedbaji a tim sebe smm
o tak szesseUč dmxy pixiprawnji, tak žc ctnot
jakobh wyloUčeUa bhla e společnosti lidskč, opUu
sstčUú jsouc nlista nenacšúzi na wesskerčm okresU
šemskšm: Uemcimc:liž pak takto dostatečnšho důa
wodU Uad lidstwem Uefskast:lým šplakati a zwou
latč š Kristem: „Q byš poznalo th, aspoň
w teUto dcn!“ To jest: Kéž bh ti Bčch oči
otewřel, zaslechš plemč lidskš, abyš po Ualo
rtnosti wznesserU welebnost, poznalo hojnošt Uli:
losii, mir a swobohxl, oswiccni mysli a poklid
srdce, slast a rozkoš U wsseckp Uefčislnš řdexch,u
š ctnofti spojenč a ji co drUžkeU Uerozdilnč siee
deici! Jak draže byš si je wúžilo! jak dychtiwč
byš po ni toUžilo! jak horliwč U sUažUč ji doz
sici fe schžilo, a bUt bh tě to isebe wice strasti,
slzi a Uamahúni stúlo.

„Nle nhUi to wssecko fkryto jeftpřed
očima twýma,“ očima oslnUlýmažúdostmipou
šemskými, tčlesUými. Nebok th nespatťUji Ua ctnosti
leč žewnčjssi kůrU; o sladkosti žúdra U intř
Ukrptého zoončti nižúdnčho Uemcxetcc, dominaji
fe, že ccla jcst twrdú, trpkú, UechlUtUú; powažUji
ctUost, jakobh bhla peUizem Ueberným w tomto
7iwotč, platným toliko w oUomo š toho potom
šoUdi, že wsse, co Ua ctnosti dobršýo jest, k onomU
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toliko žiwotU Uúleži, Uikoliw k we dejssimu N
tak we fwč tělesUč moUdrosti Ušawlraji, že Uelše
jim štrútoU si kupowati naději a řdúti, co Uhni

;xlťcť)ji!za to, co se jim w bUdoUcUosti teprwl Uje.
Tak mUdrUji horssice se Uad ewni strcinkoU

ctnosti a Uerajice moudrofti Krištowy. Tato
pak šúleži w tom, bychom podobnými bhli KriftU,
jenž wUč Uefa Ua sobč podobU člowčka flaběho
a nUznčho, UintrU pxťecbhl Bůh a Hospodin
wsseho stwoťeUi. Tšhož se dočitúme i o wěmých
Krista Uúsledownicich, jichžto žiwot, kdhž byli
odUmxťelifwčtU, „skryt jeft š Kristem
w BohU.“e) Jakož tedp slúwa Kristowa skrpta

byla ša pozemfkšho Žiwota Jeho, tak fkryta zesti U wssech wšrUých eho žiwota Uasledoincrch.
Dšlciwaly fe prý, ǧak čteme, za starodúwlm U po:
hanů sochy šewnitr hrUbš a Ueúhlednš, alc Uintť
krúfňě a Uměle wypracowcmě, tak že oči neUměl:
cůw Uičehož šwlússtllšbo Ua Uich Uepozorowaly,
ale Umělcowč tajUým jcjich krúsúm se obdiwoe
wali. Tak to bylo i š žiwotem swatých prorokůw,

aposstolůw, a wůbec wsseǧF wěrných kťesianůw,jako š žiwotem samčho úUa a Spasitele Uau
sseho,Ježisse Krista. n 9
x „Kdožkoliw tedy se wymloUwúš, žc ctUost
pťiliš jcst těžkú, a steš;ťa k Ui pťikrú a drsnú,
proč medlc se neohlčdaš po tom, čim Uúm Bůh
k přemoženi těžkosti oněch fpomúhú, po UadchUUti
Božskš milosti Jeho, po dařich DUcha swatšho,

e) Kol. 3, 3.
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po smatých Uowčho žúkona swútostech, a jiných
podporúch a pomůckú , kterč Uúm Ua drúže

k ctnosti a k wěčnč b ažersti sloužiti maši cowesla a plachty plawcům, co perutč a ťidla
ptúkůme? Pohlcď tedy Uejprwc k přirozeUým wlast:

Uostem ctnosti, že jest powahy UejssleFetUějssi a dletoho w srdci člowška tisse a jemně w údne. Pomni
potom, že Bůh swým wšrUým sliije dach slčxwp
a milosti swš i w řolUto izwlússk w oUom žté
wotš dle slow žalmisthswčho: „Milost a slúwu
dú HospodiU.“e) Th jsoU jako dwě skťiUč
darh ,wsselikými UaplUěUč; jedUa pro teUto, drUhú
pro oUcn žiwot, žčehož sUadUo souditi, “e ctUost
wice w sobě šawirčl, Uež se žeintř ?patťUje.

Powaž konečně, že Twůrce Uesmirnč pťirodp,
chž Uikd troorů swých w potťebúch jejich neopoUssti,
(Uebok aždý ž Uich Uadčm jest od Nčho Uúle!3
žitými kžachowčmi fwčmU wlastnostmi) ctnost tak
szesserU a potťebnoU Uade wsseckp měci wc
swčtč, Uikdh Uemohl poUechati poUhc swobodUš
wůli člowč!ťa, jsoUci tak feslúblš, poUhčmU rozo
UmU, tak oslUUlčmU, poUhč pťirozenč Uúklolmosti,

tak kťehkš, pťewrúcenč a k ťlšmU Uakloněnč uslowem poUbč pťirožersti )ťichem porUsseUš a
pokaženč: Uýbrž mUsil ji obstarati mssim, co
dh jl k sskastnčmU sc pčeprawelň přeš wodopu:
stU wezdejssiho žiwota pomohlo. Neboť Uebylo
by ani sprawedliwo, ani slUssUo býwalo, abh
Božskú moUdrost a dobrota, Udčliwssipaonkům
a musskúm wsselikš Uústroje k zachowúUi žiwota

M) Žalm 83, 12.
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profpěssUč, člowčka jedirlčho bežschopllostč a pod:

?xorh byla žůstawila k dofažeUi ctUosti, fU kterčžtwoťeU a powolciu jest. Ba ťekUU i dúle, když
swět a ďcibel tčm, jcžto sc slUžbě jejich podrol
bili, tolikerých slasti, lahůdck a rozkossi, šdcinli:
wých afpoň, podúwaji, jestli paktxložnú, slbh Bčch
tak fkoupým byť k wěrUým sllchčml swým a je
bcž odmělch, takmčť sUchýUm rtoma zůstmoil
Uprostťcd tak lllxlohých praci U flruslie? u Jcckžre?

th bhš se domniwal, šc ctUost toliko trpkostippro:wci eji, co hčichU slad osti sc dostúwúe? MUiš, že
Bůš dopUstiti může, cxby hťissllik wždh w ro a
kossich se kochal, cl sprawedliwý wždh 7w strastež)
a Uefllcižich se zmixřale?Nikoliw! Slhš, coxBůh
Ua ftižUosti bezbožnikům odpowidci ústh proro:
kowými:„Qbračte sea wižte, jaký jcst roz:
dil meši sprawedliwým a bezbožným,
mcši tim, jeUž sloUži BohU, a tim, chž
MU Ues loUži.“ jř) Tim ponazUje Ua předlxost,
kteroUž Umji sprawedliwi pťed bežbožUiky, UejeUUa
onom swětě, Uýbrž i již žde Ua žemi; proto di:
„Qllbračte se a wizte!“ Jakobh ťekl: „Nechci,
abhste čxekcxliaž Ua oUcU žiwot a pak teprw spa:

třili flčwa a blažerst erawedliwých; Uýbrž
obraťte UFUi oči fwý ) a wižte, jak Uúnramný rozdi jcst meši dobrými a žlýUli, patťte
hoonst oněch, noUzi těchtož oUěch útčchU, těchto
žúUUUtek; mir a poklid oUech, boj a žcipaš těch;

dcstost a fwčtlo, w Učmžto žiji oUiUo, temUosti
cirč, w Uichžto fe potúccjt tito, a š toho již seo

e) Malach. 3, 18.
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žmite, jcxk mUohelU blažeUějssi, Uežli wy se doe
mýfslite, jest staw sprawedliwých.“

Podoťmě i odpowidú Bňh jiUýlU, kteťi týmž
blUdexU fklmnúUi jsoxlce, fprawedliwým se pofmir
waliťkoUce:Nechak fejedUoUUkúže slawUě
Hofpodin, abychom UzťeliJej we wefee
losti wassi: uuuNle oUi zahaneUi bU:
doU.“ jř) Jakoby ťici chtěli: „Nechk projewi
Hospoďilt weljkoU mocUost a slúwU son chd
wčxmi; Uechč okúžc k wúm přizeň mjlosti swš,
ať pak Užťime blažerst a přeřdUoft,jifto fe do?
stúwci sloužicim JemU před těmi, kteřl MU Ue:
sloUži.“ K slowům těm HofpodiU i hUed odpoe
wšď pťipojujc, poukazUjici Ua blažerU radost
spmwedliwýchřka: „Weseltež fe wssickUi
š JcrUfalemem aplefejte w UěmwssickUi,
kteťiž jej milUjete: radujte se š Uim
radosti wssickUi, kteťiž kwilite Uad Uim,
cxbystešfali a Uasytili se UprsU potěsseUi

jeho: abšste dojili xarozkossemi oplýwaliod wssc ikě flúwy jeho. Neboť toto
prawi Hospodin: N jú obrútim Ua Uěe
jako řekU pokoje, a jako rozwodUčUy
potok slúwU Uúrodů, kteroUž šfúti brlu
dete; pťi prsich chowúni bUdete, a Ua
kolerU bUdoUwúm kúcholiti. Jako
komU matka lahodi, ta jú potčssim wúš,
a w Jerllfaleměpotěsselti bUdete! Uzťite
to šajistš a radowati se bUde srdce wasse,
a kosti wasse jako bUlan pUčiti se qu

qle)Zsai. 66, 5.
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doU i serúUa bUderUkaHospodinowa
při f thúch J eh o.“e) Jakobh ťekl: „Jako lidč
pohlcdem Ua nesmirnú Uebesa, moťc a zemi a
Ua pťekrúsnč slUUce, měsic a hwěždh pťichúziwaǧi
kpozUúUi wzncssersti, moci a weleonsti Božske:
tak pťichúzeji i fprawedliwi k poznúUi eryslo:
witetUě sstědrosti a dobroty Jcho zakUseUim Ue:
sčislUýchmilosti a darů jim prokúšaných a propůjo
čených, w Uichžto otcowskoU ,lúskU a Uúťlonnost
Jeho denně seznúwaji.“ Neboť jako Bůh pťc:
hro nými raUmUi, jimiž bhl Faraona treftal,
wef?kerčml:swětU son sprawcdlion proti bez:
božnikům pťisnost okúšal; tak Uesmirnými dobro:
dinimi a darh milosti swč, kterč chUě spra:
wedliwým hojně Udělch, son UeskanloU oswědx
čx,UjedobrotU, fon otcowskoU kUim pčči a lúskU.
Q blaženú žajistč kardú dUsse, kterú dart) a mi:
lostmi obdrdenými ožskoU lúskU ofwčdčUje; ale
pťcUessiastna ta, kterú tresth a pokUtami, jež
trpi, weťejný důkaz a pťiklad dúwú hrošnč Jeho
alc sprawedliwč pťionsti.

thž medle každý z Udaných pofud pro
ctUost důwoďůw tak szesseUý jest, jak HojUč

jbUdoU okladh, kterč se š Uich, co prameUU chwywažielných prýsstie? dú:li se ti pak drčxha
ctUosti i dálc .esstě pťikrú.a drfnú, pomUi, co
Božskú moUdrokto Ui dofwědčUje:“) „Při mUš
jest bohatstwi a slúwa, šboži UadherUc

a sšrawedonst. Cestamis rawedonsticho im, prostťedkem stezck oUdU, abhch

k) Tamž 1o, 11. u) Přisl. Ž, 18m21.
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obohatila prawým žbožim tp, kteťiž mUc
milUji, a pokladh jejich UaplUila.“ Jakč
medlc jest to bohatstwi, jakč darh, ieterč pťcwyu
foži wesskcrč poklady to oto swěta, Uež dary
oUe moUdrosti Ucbeskč, terčž se dostciwaji, krúu

čcjicim stc?koUsprawcdonsti, chž prčxwějcst ctnost,o Uižto m Uwime? Ncbok jcfitližc sc Ucnalcžú šde

Ua rzcmt bohatstwi lcpssiho a wšúcUějssiho Uadto, tcrě Uúm swět podciwú, proč pak by aposstol

PúUě dikš wzdúwal BohU za KoriUčany, žc „wcwssem ohati UčiUčUi,“ jfoUe?e)Bobatými
Ua prosto jc žwe, zUamcUajc tim, že drUhých, au
bohatců totiž swěta tohoto, nu Uelše wlastnč boe
hatými zwúti.

š. 2.
Wssccko, co posnd ťcčcno, B,ožsiým slowem Bňně sc

dolwrzUxe.

Nčkoliw jsmc wssecko, co posUd ťečer, doz
statečUč whswčtlili a dokčxzali, pťipojime Uic mčUč
k wětssilUU dotwrzeUi prawdy tč i wčxžUčslowo
PúUě, ježto bpl ťckl Pctrowi, tú ajicimU se, jakč
se jch a drUhým Uccnikům dotǧtcmcodměnp za
to, že byli z lúsky kNčmU, BorskčmU mistrU swemU,
wsle opUstili. Di tch dlc ?wčdectwis .. Marka
taxkto:„Zajistč prawim wúm: údnčho
UcUi, jcžtoby opUstil dům, Uebo bratry,
ncbo scstrh, Ucb otce, Uebo matkU, Ucbo
syUy, Ucbo role pro mUc a pro ewan:
geliUm, abU Ucwšal stokrút tolik, UUUi
w časU tomto, domů a bratrů a sestcr a

uuuče,)yjju.sřor. 1, 5.
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matck a syUů a roli š protiwenstwimi, a
w bUdoUcim wčku žiwot wččný.“) ;

Ta jsoU sloloa Kriftowa, jichžto Uelze
lehce wúžiti. J Uelze tU tedy pťednč Upirati, že
fe rozdil čiUi mezi odmčUoU, které se dostč:wú
sprawedliwým w tomto žiwotš, a toU, ktcrú jich
očekúwú tamto Ua lUěčUofti; tato fe odklúdú do
bUdoUcUosti, anUo se liči jako pťitomch:t Dúlc
pak Uesmi žúdUý o skUtečUosti a jistotš odmšUy
tš ochybowati, .Uebok sliijc se ústy, kterúž i

ťeka: „DokUdž UepomiUe nebe išemč,an jediUšhopismeUe,an jcdiUš teč yer
pomiUe, až fe wssecko staUc,“ jakkoliw by se
sebc UcmožUš.ssim býti zdúlo. Neboč jako rc! jistš
wšťimc, že čch jest jediný we tťech ořobčxch,
poUěwadž Bůb tak zjewil, ačkoliw tajcmftwi to
UcmožUým se býti zdú: tak mUsimc i teUto wý:
rok PúUč ža prmUdU UzUúwati, jakkoliw jej Uea
pochopx:jeme; múč totiž zúklad prawdh swč taktšš
w fwčdectwi Jcho.

Nuže ale což jdst to, o čcmž prawi, že tobo
„stokrčxt tolik“ sprawedlimým se dostúwúe?
Nebok spatťujeme fkoro UeUstúle, že se jim Uedo:
stúwú an welikého rbohatstwi, an wšUesseUých
důstoonsti, an hojných statků pošemských; Uýbrž
že mUoši z Uich žiji w skchtosti, takmčť pohťbesli
w Ue amčti, m chudobě U UoUzi, w strastech a boo
lesteeš až do posledňiho wzdechmxti. Jak Uredle

bUdelze ermleoU ?šawdu oUobo wýrokUPúUčdotwrditi pichk, leč yž pťizUúme, že dary, kteo
réž Bčch sjprawedliwým Udčluje w tomto žiwotš,uuuo

Mr)Mar. 10, 29u30.
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Zúležejiwpokladech ďUchoinch, kteťimimo
wsseckeU zeintťUi lesk a UúdherU swčxtskou člou
wčka spisse Uežli losse jinš spočoeiti, potěssiti,
oblažiti, Uashtiti mohoU, a byč bh om mU celý
swčt dali. N to ucni dčwU. Neboť wěřimeali, že
Bůh žiwot tčlesný cherm chlebem, pokrmem
požemským, zachowati múže, n múk owssem eio
Uých ťtomU prostředků dosti; u tač může i dm e
swých wšrnýchut bež statkň, pokladú a rožkofsi
pozemských nasytiti, a to welmi lehce. Tak Učinil
wessleerým swatým a wywolencňm sloým; Ueboť
ty dUchoUmi útčchoU a slasti a zbožUosti Uadsseo

UoUtak opojil, 7e si swč modlitby, dUchoin clUil
čeui, Uúbožne ?lzy a rozjimúUi Uade wssecky rao
dowúnky a rozkosse tohoto swěta pčxčili. N tak
jest UezwratUě dokčxzcino, že se sprawedliwým ša

tU skrownoU maličkost, kteroU opoUsstěši, „stolkrút to lik“ w odmčnU dostčxwú; za z oži lichš
a zdúnliwé dostúwú se jim darů oprawdowých a
stúlých, za pomijeǧ“ici wččUých, za tšlesné dUchowo
Uich, za Uebešpečl be pečxlosti, za UesUčxže odpoo
činuti, za zúrmUtek a Žtrasii útčchy a slasti wnitťni,
a koUečUě zcx žiwot plný hřichU, Ueprawostč a
ohaonsti, šiwota bezouholmšho, skwčlšho ctnosti,
BohU i wesskerým Uebefsfanšlm milcho. Pročež
i ty, milý kťcsiane, xl,rdzčdciš:lise statkU počasllých,
pro Krixst a, Ualezneš U Nčho pokladh pťezwúcné;
powrhneš:li poctami xlichými, dosúhxleš U Něho
oslawp prawe; opUstiš:lt lúsky otcowy i matčin,
dojdeš U Bčěbo útleessi péče, Uež jcckoU koliw těo
lefni rodičeowš prošúzati mohon; OjUč ti bUde
them Božfkým Ua wčfy; zamitnešoli zlúsky

12
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k NšmU wssecky žholžkmě a jedowatš rožkosse
fwčtskě, požiwati bUdeš U Nčho pmwých, čiftých,
swatých slasti Uebeských Ua Pěky wěťůw. x,

Kdo cile toho dofúhlteš, zťejmč serúš, že
wesskerš wěci pozčmfkš, kterč se ti prwš libily,
potom se ti přičiti a osskliwiti budoU. Neboč
jak mile Uebeskč floětlo oči Uasse oswiti, i hUcd
fe Uúm wssecko Ua swětš w podobč žcela jiUč!

objewi a okúfe, jako by bylo dřiwěšssi fontwúťUost doce a žmčUilo; co fe Ucim z úlo býti
sladkým, jest UpUi hořkýnl, co fc šdúlo býti hoř:
kým, jest sladkym; co se Uúm protiwilo, Uin se
Uúm libi; co se UčUUlibilo, xPUi se Uúm hUUsi; wů:
bec wsse fe Uúm jankým byti objewUže Uež prwš,
poUčwadž jsme je prwš Uebhli Uúležitč: pošUali.

Tak tedy ermleoU prawdou jeft slowo
PúUě pčxisliijic Uúm „steroU“ odmčUU, když se
Uúm totiž za šboži pošemsiš doftúwú dmxů er
beských, ža rozkosse tšlesmč dslasti dUchoinch; Za
statky pomijejici darů wěčUš Jebo milofti, s.etcšrcšdu
jak son intťUi ceru přewyssUjiwesskerššbožl
tohoto fwčta, tak tšž jediUě toUbU dUcha Uassebo
Uasytiti mohoU. K wyswčtlelli toho wsscho stůjž
žde pťiklad š dšjiU o žUmUeUitých lUUžich řúdU
cisterciackšho.

Když sw. BerUard, tak se tamž wypraije,
w BelgčckU slowo Boži lidu hlúsal a wroUci hor:
liwosti tamUčjssi obywatelc kBohU odrútiti se
fUažil, bc)l meži Umohýmt, kteři mocUým ť)UUtiUr
DUcha swatšho kpolepsseUi žiwota fe obrútili,
i rptič jedeU UrozeUý a slawný w stawU swšm„
jmeUem BlrUUlf, jeUž bhl posUd hlUboce lo hťichU
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pohťižesl a mUohými osidly kfwštU poutúU. TcUk
byl šak horliwym kúzcmim sw. Bernarda pobUUt
tač, ze pofawúdxlimU žiwotn fwšmU dada wýsost,
te BohU docela fe obrcitil, a pťijma roUcho ře:
bolc cisterciackč, potom swatým riwotem mežč
brcctťimi se ftkwěl. J ťikúwal paš o Uěm Uea
jednoU fw. otec BerUard, „še KristUš se w obrúu
ceUi bratra NrUUlfa tak mocUým prokúzal, jako
přt wzkřisseni Lazara; Ueboč jako prý tohoto Zau
púchajiciho již pUchem hrobowým a obwúzaUeho
prostčradly ertwých kawémU žiwotU slowem
fwým powolal; tak též i oUoho poražeUšho smrti
břichU cx spoUtaUěho poUty UefčislUýmt toboto
swěta kawélUU, dUchoinmU 7imotU wzkťisil.“
J prokúšal se NrUUlf tcxk tšž šorlim,m w dcil:
ssim smšm w smatosti pokrokU, jako by o zcišračnš
obrcicesli jeho. onmiUoUce jiUých ctUosti, Udejme
toliřo šwlússtUi přiklad jeho trpčlčwosti, sloUžici
kúčelU UassemU. Trpiwal totčž oUeU swatý mUž
Ua kťeč:ežallldkowě tať, že se kolikrút co čerw
swijel a jařo kfmrti pracowal. Když pač jchoU
opčč w tačowých bolestech cclý beš sebe lcžcl, aUč
slowa promlthti Uemoba, Udčlila fe mU jakožto
UmirajicimU swútost posledUiho pomazúlli. Po tš
Uabyw odlchčxexti a oddechU, počal Uúhle blcisnš
Búha xl,oelebiti,wolaje: „Wssecko prawda jeft, co
sliiješ, dobrý Ježissi!“ thž pak častokrúttak
wolal, tcizali fe ho š podiwemm pťitomUi brsltťi,
proč by tak wolale? Nle osl.,opět wzdychal: „Wsse:
ckoprawda jcst, co sliiješ, dobrý Jcžissi!“nu

Když pak bratťi mezt seboU tisse howořice
prawili, že již mysl ho opoUssti, UU prý Ue.wi, co

12ů
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mlUwi, tUť oU janš knim sc prohlúsil, ixka:
„Nikoliw, bratťi mili, Uýbr7 zdrawým rozUmcm
a dobroU paměti tak prawmr. Neboť Uin sea
Z;Uňwúm,xžc prawda, co di KristUš w fw. ewcma
geliU, že teU, kdo opUsti rodičů swých a jiUých wěci

pozemských z lúsky k Němu, stoťrút wice weǧme Ua
tomto swčtč, a paku Ua oUom žiwot wěčUy. Toť
se nin U mUe dotwrzUje; Ueboč jakkoliw wclikš
esou moje bolesti, pťec mi tar welikoU útěchU půu
šobi, že bhch jc Urdal za wesskerš rozkosse fwětn
skš, w Uichž jfem fe jiUdy ko úwal. N když
mUe, bidUcho hťissUika, Kris Uš w bolestech
mých tak sladce tčssi Uadčji jistčho mšho spaseni,
čim wčtssi mUsi býti útěcha swatých, kteťiž JemU
wžš)h wčrUi bywali! Ta jcst ona dUchoin rozo
koš, daleko pťewyssUjici wcsskerš tohoto fwěta
zbožil“ uu J podiwili se Ucmcilo takowč řeči
sw. mUŽe toho drxlǧi bratťi, cmk jank byl šcela
UeUmčly a UeUčeUy, a sezxmli, žc DUch swatý
šwlússUim působeUim fwým Uchsl jeho ozúčil a
š Učho mlUwil.

Z toho tedy patrnu, že Bůh bcže wsseho
skwostU a núddery wěci pozemských dawú wěra
Uým fwým lepssi a hojUějssi dary, UtčssUjici
frdce jejich mUohem wice Uežli wesskerš zboži,
ježto byli pro Nčho opnstili. Z toho pak pťimo
jde, jak welmi bloudi, kdožkoliw sc domniwaji,

Že sc ctUosti Ua tomto sloštč UižúdUe odměny neuostúwčx. K úplnémU wywrúcen.i blUdU toho tak
melmi sskodliwého Uwedcme Uin zeerbUě dwao
núctero Zwlússtnich darů, ježto ctnost již w tomto
žiwotč co owocc š feboU pťinússi, aby ctitelowš
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tohoto fwěta scznali, žc odměna ctnosti již šdc
býwci Umohem wětssi, ncž oUi sc domniwaji. Nle
jakkoliw kúplnémn poznúni prawdy této núleži
důkaz zc zkuschosti lolastUi uu neboť tcprwa, kdo
konú ctnost, okonssi sladkosti owocc jcjiho; u
UicmšUě čcho Z tčto čúftkh schúzi, doplniž wira
w slowa fw. plsma, jimiž co wýrokp UcomhlUč
prawdh Boži dotwrditi hodlúm wsse, co w tčto
wčct propowim, tak žc wznesscnú důstornost ctnosti,
donfňm, Uižúdnč pochhbnosti Uepodlešne.

Ǧlánek dwanáctý.
K ctnosti núš Uowzbndižprwni jcji pťednost zúlcžrjici
w tom, že Bůd sčxmzwlňsstni swon prozťctelnosti spra:
wedliwé kc wssch dobrémU wedc, bczbožně pak pťisně

trcsce.

Majicc tedy úmpsl pojchclti o dwanúcterU
pťedUosti wýhradně š ctnosti fpojeUých, položme
ža peri tU, šnižto jcxkozžidla wsseckhostatUi
fc prýssti a tckou. Ta pak zúleži w tom, že Bůh
dlc swš swrchowanš prozřctelnofti súm
otcowsky o fwš loěrnš slllžcbniky pečch.
Jakkoliw sice wsscobchou pčči mú o wssccky

tworš swč, pťec zwlússi si hlcdi těch, ktcršž si wyo
moli ; th powažujc za swč ditkh, a wsstěpujc dřimfrdečUoU lciskU fhnowskoU a súm opčt otcows oU
Uciklonnost kUim chowú, cl dlc tšto UúkloUUofti
je taktšž otcowskoU pčči ossetťUje. Nlc jclkú nco
fmirnčx jcst tato otcowskci prozřetelltost Boži o swč
wěrnč, an pochopiti Uelzc, lcč kdo toho žakUsil
a Uebo Ua jiných pťiklad toho fpatťil a Uebo
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pozorliwě aspoň četl ta mifta swatšbo pifma,
kterúž o takowých přikladcch jedxmji. Wůbec lšc
ťici, e wesskerú pifUm fwatú otcowskoU prozřetelu
Uost ǧBoži doswědčUji, o Ui se takmčť co Ucbesa
o fon osU otúčeji; točUami pak jejimi opět
jsoU přikúšani a šaslibeUi. Ncboč tUssUde we
sw. pismech Ualczúme, že Bůh tU OťikašUje, tU
opčt sliije; tU přikašUje zachowúwati žúkoUů
swých,zutU opět sliije hojnč odmčUh tčm, kteři
UpoflcchUoU, a tčžkými tresty hroži tšm, kteči jich
Uežachowaji. Toto UčeUi tak jest w pifmš swatčm
rolečcUo, že kUihy mraončUš pťikašUji, kUihp
dčjeprawnč pak liči wýslcdek těchto přtkúšam,
bUď Ua tU Uebo Ua tU straUU, ponašUjice, jgk
rošličně se chowčxBůh kdobrym a kzlým. Ze
wssak Bůh jest tak wšUesseUý, bohatý a sstčdrý,
ale člowčk opak toho tak bidUý, UUZUýa slabý,
jest i tentýž rozdil mezi tim, co dúwú Bůh a co
dúwú člowěk, a Uebo co weli Bůh, a co za to
podúwú; weli múlo a dúwú mUobo; weli lúka
a poslUssUost, knčmžto súm tšž Uapomúhú, a ša
to podúwú dary UesmirUš,darh přirošcltš idarh
milosti a slúwy, w tomto i oUom žiwotš.

Z tčchtodarů Ooklúdúmeža peri lafkaa
on pšči otcowskč Jeho prošřetelnosti,
kteroU chowci ktčm, jež si bhl ša thy šwolil, a
kterú přewhssUje wesskeroU jiUoU lčxskUotcowskoU,
jižto bh frdce lidskš pojmoUti, Uebo mhsl pomh:
sllti mohla. Ncbok Uelze, abh se Uěkdp a Uškde
Ualešl otec, jeUž by byl ditkúm swým tolik pou
kladU Uashromúždil, jako Bůh pťiprawil od wšča
Uosti whwoleUcům swým, u účasteUstwi totiž
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w flúwě fwš; Uelžc Ubh který otec tolik ža ditkh smš
byl podstoUpil, co podstmlpil a trpěl Bůh ža
fllchh swš, whcediw msseckUson krew ža Uš do
posledni krůpčje; Uelže aby otec lidsk, tak bcdliwč
stražil ditky swč, jako ostražUje Bů swč wčrUč,
cmi š oči jc UefpoUsstč, we wssech UesUúzech jim

pomúhaje, we„ wssech strasiech jim pťispiwaje a
je tčsse. UžUčxwú to Dawid w žalmtch, ťka:
„MUo pač pro Ucwinnost moU pťijal jfi
aUtwrdil jfi mUepťed obliče“em fwým
Ua mčky.“?) To jest: TPš mUe Uik y UespUstil
š oči, wždh jsi o Umc péči mčl! N jiUde di:
„Qči Hofpodi!towy Uad sprawedliwými
a oči Jeho obrúceUh jsoU kprošbúm

šejich; ale obličej Hospodinůw Uad těmi,tcřiž čiUi zlš, aby je whhladil žc žemš
ipamútkU jich.““)

Že pak tato otcowskčx Božfkú prozřeteonst
š kteroxlžto Bčch o člowěka pečUje, Uassim Ueja
wčtssim bohatstwim jeft, a čim si ji wice wčdomi
jsme a ji pošxlúwcime, tim wice Uúš těssi a poo
silňUje, ža slUssUo Ušnúwúm tUto Učkterú mista
sw. pisma o tšto Bofskš prozřetelslosti položiti.
JfoU jako úkazh Uebeskchokrúlc kpoddaným swým
požemčmxňm„r ústy poslaUcůw Jebo jim jeweUě,
a žťejmú potwržeUi wščnč smloUwy Ješo š lia
dem swým.

W kUiǧe „Eklestiastiknš“ Uaǧwmlš čtemc:
„Oči Pčer patři UUty, kteřiz seHo boji,
a QUžUú wsseliký katek člowčka. QUkjest

xř) Žnlm 90, 13. xxxxx)Žarm ZZ, xš.wn.
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obraUce.jich mocný, podpora pewUú,
ZastťeUiproti wedrU a zastiUěUi proti
slUUci polednimU, odstraUčUi úra U a
ponlocw čldU; QUkjcst, ktcrýr powýŽsUje
dUssea o wěche oči, dúwúz rawi ažia
wot i požthúUi.“) Z těchtoslow whfwitú,
jak mUohoUúfobným způsobem Bůh člowěkn pščc
a ochranp swč propůjčUje. Totšž dofwědčxlje swatý
pčwccžalmů takto: „HospodiUcm krok člol
wčka zprawowúUh bUdoU. Jestli Zc bh
Upadl, erUraši se, Uebo HospodiU podu
klčxdú rU kU sw oU.““) Powaž medle, možUúuli,
aby coš Zlčho potkalo toho, kterčho sama rUka
Hospodislowa ťldi a sprawch? Bhk by i padl,
tato Božfkú, otcowskú r;lka jest mU co hebolmkci
podUsska, wsselikšUlU úražn brúnic. JiUde pak
opčt: „MUohú jsoU soUžcUi sprawedlio
wých: a ze wssech těch whswobodi je Hoo
fpodiU. Qstťihci Pčxn wsscch kosti jejich,
chi jedUa znich žetťan Uchde.“U)
W Uowěm pať zúkoUč Umohcm wčtfsi laskawosti
tUto son prozťetelslost oswčdčUje, řka, že UejeU
o žiwoty sprawedliwých pčči mitč bUde, Uýbrž
io každý wlúsek hlaw jejich, abh cmi jcdiný Uc3
spadl a Uezahhmll, žnachnaje timto mlUerni
žpůfobem, že chwětssi, Uejšwlússtnějssi pěči o swč
wywolence miti chce. Ncbok což bh Uxohl opog
miUoUti ten, ťtcršmU Ua posledUim wlciskU čloo
wčka tar mnoho žúlcžie? chdejž sc to wssak Uie

e) Sir. xZ, 20. 34, x9 uW. exx) Žexlm 38, :ZZdmře) Žalm :ZZ,
20. 25.
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komU pťilissným; Uebok již ústh prorokowými
dofwědčch Hofpodin: „Kdo fe wúš dotkUe,
dotkUc fe žťitelnicc oka mč o!“e) Nemú
dostč ťici: „Kdo fc wúš dotkUc, dot Uc fc „mUe“;
Uýbržprawi: „zťitelnice oka Ulčho“ totiž:
Kdo fe wúš tkne kďekoliw, powažotoati bUdU,

jakobšZžťitelnici oka mého Ublieil. x,ssak alc ncmú laskmoý tec Uúš Ua tom
dosti, žc fúm lmd slúsui břdi; rúččl i cmdčlc fmč
Uftanwiti, cxby stražili Uúš. Tak totir čtcme
w žalUUl:„Ncboč UUdělům fwým prikúžal
o tobě, abh tě ostťihali Ua wsscch ccstúch
twých; UU rUkoU poUefoU tč, abhš UcUa
ra il o kúmen Uohh fwč.““) Jak jest to
potessitelmo, křdhi wimc, že aUdčlé jakožto prwoo
rochi bratťi nasři Uúš stťchon a takmčř Ua rUkoU
Uosi, jakož od starssich bratťi Uoschi býwaji
xUlcxdssi, fami jefstě choditi Uenmějicc. To wssak U
dějc fc Uech w žiwotč, Uýbrž a to zwlússk
w fmrti, jakož toho pťiklad múme w fw. ewana
gelimn w pťibčhn o bohatci a chčldém LašarU;
tam fc doswědčch, že chUdý Lazar po fmrti UUe2
sscn jest od aUdělů w lůUo Nbrahamowo. š.fi)oz
twrznje to i fwatý pěwec krúlowfký, ťka: „Pou
stawi se aUděl HospodiUůw wůkol těch,
kteťiž fe Ho boji, a wytrhUe je!““e)

Kďe jcft Ulcdle krúl, jenžby takoon měl
žiwotUi straž, jakoU Bůh Ustmlowil Učxme?Zťeemě
to patťiti lze w žiwotč Elifca proroka. xéx) rúl

e) Znch. 2, 8. xee) Žnlm 90, 11. xeexlee)Žalm ZZ, 8.
xjx)17. Krcšle 6.
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Syrský byl totiž přissel š wojfkšm Uúramným,
aby jal Elisea proroka. To mida slchx prorokůw,
Ulckl se welmi, až celý trUUl. TU se jal prorok
prositi Boha, aby rcičil erčťicimU slUžebUikUočt
otewťiti, Uby fpatťil, jak Umohem wčtfsi a silnčjssi
wojsko jest pohotowš, ochrciUiti bo, Ucč7co přisslo
bhlo Usskoditi UUl. „J otewťel Bčch oci flUžebUi:
kowy a widšl horU ponU wojsia a wošů rchUiy
wých stražicich Eližea.“ uu WodobUú jest i strúž,
kterú se pťipoUliUú w pisUi SalomoUUowč: „Eo
spatťitc Ua SUUamitcee?“ uu kteršžtojmšno
rožmUšj bUď o cirkwi swatš, aUebo o každš dUsst
žijici w !UilostiBoži; u „co spatixite Ua SUUa:
mitce, leč šcistUpy wojeUfkše?“ t. j. zristUpU
aUdčlůw. Eož to medlc žUameUci jiUšho, lcč žc
Bůh obžwlcissttli son prožťctclxlosti ostřihú dUssc
fpmwcdliwých? Ncbok jak by bUlo jank UcošUčxl
aby člowšk w hřissich počatý a šrošeUý, son
powaboxl kťchký a sislbý a kžlšmU UakloxlěUU
meži tolikerými osidlh aUebešpečim mohl žiti mllohčc
lšta beš hřichU smrtelUčho, kdyby ho lcxsl:eamčxs
mocUú prožťcteonst Boži Uedrželae? Tato wssak
jest dosti mocUú, že lidš UejeU ochraňch pťedc
wssim šlch, Uýbrž i wsselikš Zlo, do Učjž zneo:
patrnosti Upadúwaji, w dobrš promčňch, čiUi je
takto opatrnčjssimi, pokorUšjssimi, lUdščUčessimi
k tomU, kterýž je ž tak welikých U Umohý Ue:
bezpeči wyswobodil, jim tak welikých a mxtohých
břichů odestil. W teU smhfl di swatý aposstol,
že „tčm, kteři UlilUjiBoba, wssecky wšci
ledobršmUprofpiwaji.“)
uuckx)p:setim. 8, 28.
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TUto son podinhodUoU lúka a pčči proo
čažUjepač Bůh UejeUpťimo sprawedliwým, Uýbrž
t syUům a wUUkům a wesskerým rodiUúm jejich,
jakoždi:j) „Jú jsem HospodiU, Bůh twůǧ
silUý, horliwý, trestaje Ueprawost oth
Ua shUech do třetiho i čtwrtého poi!eo3
leUi tčch, kteťiž UeUúwidi mUe, a čiUici
milosrdeUstwi do tificiho pokoleUi tšm,
ktcťiž milUji mUe a ostřihajipřikúžalti
mých.“de) Toho přiklad múme Ua DawidU
čreili. Nerúčilč totiž Bčch doccla žalorhUoUti pou
koleUi jcho, jakkoliw toho bhli Za hřichy swé
x.UUohoUúfobUč žasloUžili. To UčiUil jeU pro žúu
sluhy slUžebUika swč:ho Dawida. uu Tak son
prošťeteonst okúžal Bčchi Ua flUžebUikU Nbrao
hamowU, weda jej Ua ccstč jeho, kdhž Utčl
přtwčsti erěstU shUowi pčma fwšho, a pomohl
mU, abh sskastUč slUžbU tU wywedl. uu Ba i Ua:
opak pro lčxskUslUžebUikowUUdčlUje Bůh ipčmům
jich milosti fwé„ Tak požchnal Bčch pro Joscfa
domU PUtifarowU w Eǧyptč, a Udčlil UU: hoja
Uosti doma i Ua poli, jakkoliw byl modloslUl
žebUikem.

Můželi pak býti pščc a prozťcteonsti bedxliwčjssi
a laskawšjssi Uad prožřetelnost a otcowskoU pšči,
ktcroUž mci Bůh o fwš wšrUše? Kdožby tedh byl
tak špozdilým, a Uechtěl sloUžiti PČUU tak sstědrémU,
tak wčrUšmU, dobrotiwšmxl ke wssem slUžebUikům
fwým, an i ke wssem, kteťiž k Uim Uúlcšžejie?u

x) U. Mojž. 20, 5.8.
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š. 2.
Jakň jména dňwň sw. pismo BobU oblrdrm k swaté

ero prozťctelxlosti.

KdUž se pak tato Božskú prozťeteonst w rozo
mantých účiUcch jewi, dáwaji i swatú pifma
ohledcm toho BohU rozmmlitč Uúzwt). Nejobh7
čejněji wssak a UeszmUeUitčji jmcnti Ho u
thcm. QU pak opět šwlússťwe sw. ewcmgcliu
Uúš žůwe Ulilými shUh. Jmčno thc dciwú
BohU i pismo starčho zúkona; Ueboč tak di sw.
pěwec: „Jakož sc slitowúwú otec nad
ditkami, tak slitowúwú sc Hospodixmad
těmi, kteřiž se Ho boji; Uebok DU šnci
mdlobU Uasfi.“ ů) N jiUémUprorokowi itoto
emčUo Uedostatečným fc býti zdčxlo, tudiž šwy:
al: Hofpodinc, Tpš opatrowaik Uúš,

a Nbraham UešUal Uúš a Jfracl er

wčděl ox,núš, Th jfi Hospfodine jediUŽotec núš a lUUťUpitcl Uúš; toť jest o
wěukU emčUo Tw č.“ “) Jako by ťekl: Ktcťi
podle tela byli otci Uassimi, U přirownúUi k Tobě
tak slouti ani UezasthUji.

Wssnk ale že Umtka obyčerě wroucnějssi a
útlejssi lúsku chowúwci k ditkúm swým, proto i
Bfch swou o lidi pšči š lúskou Umtky porownúwci
a ei i Uad tUto stawi, žakož di U Jfaicisse proo
ro :„Zdaljž semůšczapomcnoňtižma
Uad Ucmlllwňútkcm swým, aby se chli:

xe) Žalm 102„ 18. Ne) Zsai. 83, 18.
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towala Uad plodem žiwota swčho? a
byk se an zapomeUUla, jú wssak Ueza:
pomeUU se Uad teboU.“)

MožUúuli pak wyjadťiti lúskU son slowy
útlejssimi? Kdož by byl tak zaslepený, tak tupý,
aby wčda to Uezaplcsal, neožiml, žc mú takomou

mocUoU zússtitU w lúscc a prošťetelxwsti Božské?Neboť kdo powčxži, že Bůh ta mluwi, jenž kla:,
mati an Uemůžc, jehož mocUost Ucmčxmezl, jc:
ho7 dobrota a sstědrost jest UepostižstelUú, koho
me le se mú obúwati? čehož se můžc Uaditi? ratť
může wždy plesati Uad ofwčdčmim takowč Utlč
a mocne a wčrně lúsky a pečliwostil Eož múm
ťici wice?

Nbp Bčch útloU son, taťmčť mútcťskoU
lčxskU k lidcm okúzal, wymolil si k wyswětlexli
1oho pťiklad matky Uadc wsseckyjiUč wroUcUčjssi
a.pečliwšjssi, orlice totiž, ťka: „Jako orlice,
poUonajic mladých swýchk litúni a lie
tajic Uad nimi, roztúhl(HospodiU) křidla
swúUad lidem swým a pojal jej a Uesl
Ua ramerU swých.“ mť) Jesstě žťetelnějiwyo
swčtluje prorok tUto laskawost Boši k wčrUým
swým tčmito slowy, jež bpl k lidU israelskčmU
ťekl, aU do zemč zaslibeUc již již wstnpowal:
„Na poUssti Uesl tcbe HospodiU, Bůh twůj,

xjako Uosiwú člomčč maličkčho syna
swěho, a to po wssi ccstě, po kterěž jste
ssli, ar jste pťissli Uamisto toto.““e Nle
jakož ď ůh súm seťde jmčUem otcc Uašýwa, tak

eř)Jsač. .19, 15. “) xs. Mojš. 32. U. m) U. Mojž. 1, Zx.
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Uúš i milými ditkami smými jmeUUje, čka ústy
Jcremiússeproroka: „Zdaliž UeUi Efraim
syU můj žwlússtč milý aditě rožkostš;
Ueboč jakož jsem mlUwil o Učm, jesstš
Uaňpam atowati bUdU.Protož kormoUti
se intťUosti mě přičiUoU jeho amnsim
fc flitowati Uad Uim, di HospodiU.“ M)

Wesskerci slowa tato, co slowa Boha sa:
mšho, žaslUhUji, abh je každý bedliwč, zboťnč
rožwúžil a hlUboce w pamčt a w srdce swé
wsstipil. JsoUť owsscm mocna obmčkčitč frdce

Uasse lciskon Boěskmx a powžbUžowati chiš wždyk wroUcimU mi owčmi Boha, chž Uúš„ bidnč a
UUšUš twory swé, tak úrle si zamilowal, tak beu
dliwš a otcowsky Uúš chowú, tak mocUč o Uúš
pečUje.

Týmž smyslcm, kterýmž se Bčch šůwe them,

ipastýťem sloUň rúči, ljakž šc sw. ewaxlgelia paeton. be pak okú a, k komUtato lúska smč:
ťUje a jak wyfokč:ho tztUpUědofahUje, proto i fčxm
di: „Jčx jscm pastýř dobrý, ašUúm owce
fwš, q owce mš Uaji Utnc.“b Jakž medle
jeršUúš, o mee? akúmž pohledcm k Uim bleo
diše? „Jako mUe šUú Qtec,“ tak odpowidú,
„i jú žUúm the;“ “) totiž týmžpohlcdcm,kteu
rýmž Qtec můj Ua mUe, a jň UUth,e fwšbo pan
tťim, týmž ipatťim Ua owce swč. Q blažeUšbo
t,ohoto pohledU! ú pťežúdoUciho, milostlxšbo šťeni!
Q wšUesseUé tš pro ťšteťxlostt! Jakč: wčtssi slúwy„
jakých wětssich pokla U, jakšho wětssiho boharstwr

še) Jerem. 31, N. mee)Zan 10, 10u14.
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bhchom si moť)li žúdati Uad to, PZ k Uúm Syu
Boii týmž pohledem hledi, kterymž fúm Qtec
k ď ěmU patčč. Jakkoliw pak pomčr teU Ueni
docela rowen, uu Ueboč my jsme jeU ža shny
Bori pčijati, ale QU žeft SyUem Boha ži:
wššo přirošeným, žplošeUýmod wččUosti,u
přec jest to slúwa tak welikú, že ť Ui žúdUš
jiUš poromUati Uelšc. Jaké wssak jfoU darp a
dobrodiUi tšto Božskčho pastýťe o swé owce peča
liwosti, o tom Bčch fúm Uúš poUčch prorokem
Ešcchielem,řka: Nj,„ jú súm hledati bUdU
owci fwých a ansstiwim je! Jakož Ua:
wsstčije pastýř frúdo swš w deU, kdyžby
byl U prostřed owcifwých rozptýlených,
cak ansstiwim owceswšawyswobodim
je še wssech Ulist, kamž w deU oblakU a
mrúkoty rožptýleny bylh. N wywch
je š Uúrodů a shromúždim je ze wssech
šcmi a UwedU jc do eemě„jejich, a púfti
je bUdU Ua horúch Jfraelskýchpťi potoo
cich aUa wssech UlistcchpřihodUých wžcmi
tč:. Na pastwúch přehojslých pústi je bUdU
a po horúch whsokýchJfraclských bUdoU
pastwy jejich; tam odpočiwati bUdoU
Ua byliUúch ZeleUých aUa pastwúch tUčo
Uých; pústi se bUdoU Ua horúch Jfrael:
ských. Jčx pústi bUdU owcc swě a jú

špůsobim to, aby beš!šcčnč a pokojUčlehaly, prawi PúU Uh. Eož se bhlo
potratilo, bUdUhledati, a co pobloUdilo,
žase přiwedU, a co b lo polúmančho,
Uwiži, a co mdlčho bp o, posilnim, a co
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tUčUčhoa silnčho, ostťihati bUdU a pústi
jc bUdU prozťctclně.“ N hUed Ua to doo
ťlúdú: „AoUčinim š Uimi smloUwU poo

kojc a szsobim to, ržezmizeji sskůdcowčjeji.ch ze zcmě, a ti, tcťi bydli UapoUssti,
beǧpečnč spúti bUdoU w lcsich. N pol
lo ilU je wůkol pahrka mšho ožebnúxli,
U ecfilati bUdU dčssť čafem ?wým: deo
ssťowč bUdoU plni požehnciUi“) d,

Mohluli pak wice slibiti Božský astýť Uciš?
Mohluli pak se žťejměji, laskawčji, rúsUčji wyu
júdčckti? Mohleli pak sebc co pastýťe dobrčho a
mefskeroU péči son o Uúš sličUěji wyličiti? uu
Neboč zťejmš jest, že Uemluwi o stúdU obyčejném
žiwočichů Uerozmmchch, Uýbrž o stúdU dUchownim,

kteréšjsoxl lidš, tworowš rozUmUi, jak žinde fúmoswč čUje: „WU pak jste owce me, stúdo
pastwy mé.“ M) Patrnoč dúle, žc Uesliije pici
polUi, cmiž pozemskš Učjakč zboži, Uýbrž hoonst
milosti dUchownich, šwlňssť pak jcho fwatč proa
ťeteonsti, jižto co Hofpodixt wssemohoUci stúdo

?wé wede a žiwi, jak fúm se prohlassUje U Jfaiz
ússcproroka: „Jako pastýť stúdo swč pústi
bUde, w UúrUči swem shromúždi berúnky
a w kliUč fwšm ponefe, matky pak Ua
ramcch fwci wezme.““e) Ussle tilc též fe
co dobrý, lafkawý pcxstýť liči w ža mU waoc
zUcimém:„Hospodisl ťidi mllc, Uic lei schúu
zcti UebUdc.“dťx

J netťeba dcilc ZeerbUš dowozowati, že

zř) E ech. 34, 11u16.ř25. 20. Msrxjsr)Tamž. 31, 31.
ux) Zxai. 19, 11. s) Žexlm 22, 1.
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Bůh eak sluje pastýťem Uassim, proto žc Uúš po
inčxcǧ milosti swě wodi a žiwi, tak též se Uao
Zýwú i Krúlem, proto že Ucimi wlúdue a núš
chrcini, Učitelem, že náš wyUčUlle,Lčkačem,
že Uchhy a rúny Uasse lčči, Stražcem, že Uad
Uúmi bdi a Uúš ostřihň, u to wsse se skoro na
každšm listU pisem swatých doswšdšuje. Nle zc

wsscch jmcn, jimiž se BůF w pomčrU k lidemUazýwú, neni Utlcjssiho a askawčjssiho, jimž by

se pečliwú šrozťetelnost Jcho Usslechtileji zuačilaUad jmčno„ Š h otč, ktcréž se UlU xnimo jiné zwlússč
w pisUi Salomomlowč dciwú. Timto sladkým

jmšnem wyšýwú zwlússk dussi hřissnikowu, aby seobrcitila k Nčnm a slcdowalU Ho, čka ústy proc
rokowými: „Tedy aspoň Ur)ni wzýwcj mUe:
Qtrc můj a wúdce aneUstwi mého Ty
jsi.“ e) Núzew ten wychroalUje aposstol PúUě,
xkdyž Uwcda slowa Boha Stwoťitele, ocž byl
w rújidk Ewě ťekl: „Protož opUsti čšowěk
otce imatku swou, a přidrži se žcny
swč,“ doklúdú:U,Tajesnstwi to welikš jest,
jčx wssak prawim, w KristU a w cirkwi,“ee)
ta (cirčew) ǧcst totiž choti Krčstowou, jakož i každú
dusse trwajrci we poswčcujicixmilosti Boži. NUžc
což bUchom Uesmčli doufatt a očečúwati od Toho,

kterýž tolik laskawých jlllčxl w ohledu k UčUU si
dúwa, a nejeU co polchých Uúžwu bez wýšnmmx
a bež skutkU, Uýbrž každč z Uich katky chúčiněja
ssimi co Uejhojnčji dotwršUje a dokazuje!

Llle nač w pismcch po zwlússtnich jménech púo

Pe)Zerem. 3, 1. “) Escs. ď, 31. 32. 13
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tratie? wždyk každě, lilnž Jej Uazýwúme, Uějaký
zwlússtni dar od Něhlo ochúzejicl wyzUamenúwú
a očažUje, tak žc kdo cj milUje a k Nčsml se
Utikú, wždy dUrU sobč prciwě potťebUčho naležú
a dostúwčx. Toť sw. Nmbrož krúsUými siowh
strUčUě liči, ťřa: „Wsse jcst Uúm Kristuš; stůa
Uč!ššli Ua Uějakou rúUU, QUť jest lékaťem; prau
hUeš:li wedrem zimUičUým, QUč jcst pramencm
občerstwxljicim; stisUěU:liš ncsmrmoostj,uQnť sli:
townikem ospramedlňUjicim; omdlčmúŽoli slabosti,
Qnť jesi mocným pomocnikem; obúwúšali se fmrti,
Qnč jest žiwotem mččným; toUžišoli po Uebi, Qršť
jistoU ř UčmU jest cexftoU; zniknmltieli sixužúdčxš
temnosti, an jest fwlštlem jasUým; lačUiš:li po
pokrnnl, QUť jest pokrmem Uasthjicim k žiwotU
wščnčmU!“

Hle, milý kťeskane, jak rozmantými jméUh
se jmemlje KristUš, jsa jech jediný; Ueboč
jakkoliw jcdiUý jest sčxm w sobě, talš pro Učxš jest
wssim, a to aby Učxmspomocnikem byl we wsscch

potťebúch Uassich, jichž jest bez počtU. Ncpostcxl
čiloby Učxm UUi Unsta UUi časU, chtčliali bychom
wesskerú mista pifcm swatých toho doswědčxljici
Uwčsti; jeU Učkterčx jsme swrchU Uwedli, jednak

Ua útčršU tčm, kteťi wěrnč BohU sloUži, jedUakk powz Uzeni jiUýcha aby se slUžbč Jcho oddali
a JemU wěrUi byli; Uebok jisto jcst, 7e Uclze

pokladU Ualčšti pod Uebetn wětssiho Ua BohaUasseho. Ne oť jako wojiU, kterp, byl UčkterúmU
pozcmskésml krúli na polnich wyprawúch wěrUč

sloUžil a zcisllchy si o Uěho žiskal, kdyř pak doostanc whswědčlljicim listem pochwalxl U s ib odmčU
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welikých, listiUU tU š podpisem krúlo.wýmj bcdliwě

chowa, často si ji čitú, jš se těssi a honosi, a pakw čaš potťeby š Ui se krúli dostaije, a flio
berU sobě odměUU žúdú: tak chowaji i wěrUi
služchici slowa swrchowcměho Uebeš krúle, co
úplfh ro skťitli srdci sw,ch, a důloěťuei w Uě
wice, Uež w jakúkoliw šmollú slowa rúlů pou
emfkých. W těch fe obsahUje Uaděje jejich, por

?ila w Uchcizich, pomoe w Ucbezpcčich, útěcha
w šúrmUtcich, útočissiě w potťebúch wesskerý ž
ta slowa Hofpodislowa rozUčchi plamen čitc
k NěmU lúsky w srdcich jejich; ta jc powszzUji
k fwaté účiUUosti, abh wsfe pro Boha swšho
podnikli a whkormli, jako QU fe jim ke wssemU
sU!oU swatoU pomoci Uabizi, a slibujc jim, že
oisUbUde wssim ansúm. Z toho widno, e
šlawlti zúklad žiwota prňwě kťesianskčho jekt,
z wlastm zkussenosti prawdtl toho seznati a po3
cititi. Lzeuli pak si jen pťcďstmoiti cosi dražssiho,
skloostUějssiHo, krústlějssiho, 7údoUrUějssiho Uad
Bohae? Mnž:li pak jeU pomyčliti si darU loětssi o
Uad ten, UUtiBoha swým them, Pastýťem, ,
kařem, Učitelem, Wůdcem, Strúžcem, hraďem
UejpewUějssim, schrúnkoU nedostižitelnoU, útočisstěm
Uejjistějssim?miti Je“ konečUěwým Ehotěm u
Utlti w Něm swš wšsecko? MUžeali pak Ua tomto
fwětě dciti pťitel pťiteli dar, který bh sc tomU
jen dost múlo pťirownati fměl? J maeite prao
wcdliwi w tolntou swšm sstčsti dostatečny dmood
žpléfati a radowati se, 7c sc jim takowšho darU
dostalo; w Uěm pak mošoU inabhti wždh útěchh
i posilh i oslawp Uadc wsseckujinoU, kteroUž jen

13ů



196 1. Qdmčna za ctuost:

pomyslitilzc. „Radete se w HospodiUU,“
di pčwcc krúlowský, „a plesejte spraweo
dliwi a proz čijte wssickni,ktečiž jstc
Upťimnčho rdcc.“ ů) t. j. Uechťsi lini pou
tčsseni swč maji w bohatstwi a w ho nostech
tohoto swčta, jini opět w Urozersti, w přútelich
wznessených, w pťizUi kUižcci, jini opět w důstojo
Uosti stawU swšho; kdožkoliw wssak múte Hospou
dich Boha swého a Jcho jfte si za udčl swňj
a dčdictwi zwolili, plcscjte a radujte se ztohoto
oprmodowčho pokladU sdoe“ho;teUť wcsskerš statky,
zboži a bohatstwi tohoto swčta tak pťewyssuje,
jako pťewhssllje Tloůrce tworh wcsskerš. K tomU
se pťiznúwú prorok krúlowský w žalmU ixka:
„Wytrhni mUe a whswoboď mne z rUky
shnů cizozemců, jichžústcxmlUwimaonst
a jichšprawice jeft prawici ncprawosti;
jejichzto syUowč jsoU jako ijUi sstipo
kowč w mladosti fwš; dcerh jejich wy:
strochč, wůkol ošdobenčknpodochstwi
krúsy chrúUtU; sspižirUy jejich plUč wyo
dúmajici potrawU jednu za drUboU;
owce jcjich plodllé, rozhojnčnš lo stčxdech
swých; črúwh jcjich tUčUe.Ncnizboťelli
zďě, an průchodU, UUi křiku Ua Ulicich
jcjich. Blaboslawenýmnazýwali lid, ktco
rýž lǧlěl ty wěci; ale jci ťkU: Blcchofla5
wenh lid, jehošBohem jestHofpodin !“R)
Proč? Patmč pro to, že kdo Boha mú, w Něm
rmcel poklad, ktcrýž wsse jiUé obsahUje, čehož si

e) Žalm 31, U. ee) Žalm UZ, Uuw.
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jeU kdo žúřmti Ulůže. Ncchť tedh fe čim koliw
jiUým hoUosi, kdo chti, jú UebUdU fe hoUositi leč
w Hofpodilm BohU swšm. Tak fmýsslel i oUcU
prorok PciUč, aU di: e) „Jú pak w Hospoo
diUU radowati se bUdU a plčfati bUdU
w BohU, fpasiteli swčm! Bůh Pč:U jeft
sila mú; a UčiUi Uohh mé křcpkě jako
jelcUůw a Ua wýfosti mčprowodi mnc,
co witčz w .almich ZemUzpiwatt bUdU.“

TeUk jefǧttedy th poklad, ta jcst ta slúwa,

připrawena těm, ktcťiž wčrUě sloUži BoǧU. TeUč

jest i hlmUUi důwod, proč se slUšbč oeho wčonowati múme, a proto i fprawcd iwou stižnosti
si Bůh stěžUje Ua th, kteťi fe ji žpěčUji, Uechtice
floUžiti JemU, tak laskawšmU Púml, tať wěrUémU
ochraUci, tak UpřimUémU, mocUémU opatroinkU.
Takowon stižUosti wolú k lidU israelskčmU ústy
Jeremiassowými:„Jakoll hledal,i otcowč
wassi při mnč kťiwdll, že se wzdúlili

ode mnc a cpodili ža maonstie?“ N hnedUa to: „Zda iprtiUoU UčiUěUjfem Jsrap
elowi a zemi tmaone?“ Jakob řekl: „Niz
koli, UebokmUohú witčzstwi a požehnani obdržela

řemětato ž rukoUmých.“nu „Proč tedy prawiid můe: QdstoUpilik jfmež Ucpťijdeme
wicek obč? Zdali zapomcUeanna Ua
ozdobuswou aUebo Ucwěsta Ua prsUi tkao
Uici fone? lid pak můj šapomněl Uamnr
ža dUh UefčiflUé,“ M) ačkoliw jú ozdobou,j
okrafoU, oflaon jeho jscm.

Bř)Pabnk. 3, 18m19. zxe?e)Jerem. 2, Z. n 81.u:š2.



198 1. dečna zcxctnost:

Mělali Bůh dostatečný důwod takto lkúti
Uad lidem swým w zúkoUč starčm, kdcžto mU

jesstě dokonalých milosti Uebpl prokúzal, jak Umon
hem .wětssi duwod bude mlti lkúti Uym, kdcžto
propUjčcnč núm milosti tim asou wzúcUčjssi, člm
jsou dokonalejssi, duchowni, ožfkč! u

Článek tčináctý.
Zak se jewi prozťetelnost Božskú w trcstňni dťijjnikůw.

Nepohneali teboU laskawú tato prozťetclnost
Božskú, kterúžto pečuje tak milostnš o spraweo
dliwč, pohni teboU prozťetelnost uu fmimoli tať
ťici u broznú, kterouž Bčch stihú hťissniky, odu
mšťUje jim měroU, jakouž oni měťili Jemu, za:
pominaje Ua Uě a powrhuje jimi tak jako oUi
bhli zapomněli Ua Něho a Jim pohrdli. Tan
kowou pronewěrU liči pismo sw. podobenstwim
hrUbssim sice, ale tim prawdiwějssim. Weli tam
t. Bůh chassowi rorokowi, e) aby si pojal
ženU smilnici a zplo il š ni ditky, chtč tim Ucht
Uačiti duchowni pronewěrU, kterčz fe doprtil lid
sraelský, opustiw prawčho fwčho otě, Boha.

Z ditek tak hťissnč zpložeUých Uazwa tťeti „Ner
lidumůj;“ Ua znamem, že jakož úneU lid swhmi

šichh Boha zapiral, jakobyHo an neznal, anižU sloužil, tak Ua w újem re Bůh UebUde se
znúti k UUU,jakoby am Uebyll lidem Jeho. Dle
toho di tamž zťejmě: „SUďte múteř wassi,
fUďtc! Nebok ona Ueni žcna mú, a jú

e) Bse 1, 2.
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chsem mUž jcšj;i;“ e) t. j. jakož an uu rozoUmčj obec lidU fraelskěho u unašzaclšporoalake
mnč wirU a poslUfooft dobrč manzelky, tak jčx
opčt Uebudu k Ui miti lúsky a pččc, jakowouž
prokaz„ch dobrý manžclkllpřimnč choti swč. u
Wiz, Pjak zťcjmč tim Uči Hospodin, že měťiti bUdš
každčmU toUž mčrou, kterouž každý byl mčřil JemU
samčmU; takým se prokúže k Uúm, jakými my
se prokúžcmc k NčmU.

Pročež tedy žiji bešbožUioprade od Boha
odloUčeUi a zawrženi, jsoUce Ua tomto swčtč jako
statek bcz dčdice, sskola bcz Učitele, loď bez sprčchc,

stúdo bcš pastýťe wlkům hltawým w loUpež wyedanč. im wyhrožUje Bůh ústy prorokowými
řka: “) „NebUdU púfti wčlš: cor mřc,
Umři, a což padú, padni: a oftatni šžcrtc7
jcdenšaždý maso bližniho swčho.“ Totčz
i Mojžiš whtýkal lidUw pifni swé takto: „Skryji,
prawi Hospodin, twúř swou pťcd Uimi
a podiwúm fc kposledUim wčcem jejich:
Uebo Učxrodpťewrúcený jcst a erčrni
s yU owé.“eee) „Podiwč:m sc k poslednim wčccm
jejich“ t. j. bez útrpnofti ftúti a hledčti bUdU,
jaký koUec wezmc bida jcjich, a Ucwžtúhnu rUky .
swc kU pomoci, aniž kU polehčeUi jUU. Mimo
jinč totčž zřejmě okazUje Bůh, Ulluwč o UúrodU
Jsraclskčm, jejž winici pťipodobňUje, ktcrčž byl
již mnohú dobrodini, wssať marnč prokčxzal, a
proti kterěž konečnč teUto foUd whnússi ťka: „N
UhUi Ukúži wúm, co jú UčiUim winiri

Osl 2, 2. n) Zach.11,9. m) r. Mojž. 32„ 2o.



200 1. Qdmčna za etUost:

swč: odeij plot jeji a bUdew roze:
brúUi: rozboťim hradbU jeji a bUdc
w osslaani, a položim ji pUstoU: nce
bU e ťezana an ko úUa: a wzroste Ua
Ui hložl a trUi a o lakům přikúži, aby
Uedsstili UU Ui desstč.“ u ů) t. j. odeij
ji wsselikoU, prwč prokúzanoU pomoc a pčči, bez
fteré ak Upadne w zúhUbU a ǧkúzU.

dpkoliw to teřdydpowúriš, šdažali pak fe
Uczhroziš a nczachwějcš w sršri swém pťcd tae
kowýmto foUdem pťisnč prozťetelnosti Bopskše?
Můžc:li pak býti wětssiho Uesstěsti, wětssi idy,
Uež ostaweUU býti bcz ochrannč pčče laskawé proo
šťetelnosti Božskš U wirU Uútisků, neprawosti,
Uehod tohoto fwětae?tha! fwčt tento jest w katkU
boUťlion wodopnstoU moťskoU, ponu úskali a
propasti; jest poUssti ponU loUpežUiků a ďiwokš
zwěťi; flžawým údolim plným žlob a strastč
úklaťmých a krUtých Ucpřútel, kdežto Uúš odewssad

zúlohy, osidla, fitč uejich obkličxlži a na každčm
mistč núm Uesstčsti sxmrtclUé hrozl, Uch pak jfme
pťi tom dlc přirozcnosti swč tak slabi, bezbralmis
oslUUli, plassi, bojúcni: UUde což sipočiti múme,
když Uúš opnfti podpora, s?tit, pomoc Božie? což

dsi počne slabč ošoUsstčUčstwořcni mezi“ bežčetnými,silnými Uepťúte i, u slepec w takowých osidleche?
Nlc na tom UeUi dostie Ueboť Bůh nech

oči swých odwrúti od bczbozUiků a zůstawi jich
bez ochrany swč; Uýbrž sam na Uč dopUsti roze
ličnú poblouzeni a ftrasti, ansstiwi je súm wsseo

e) Jsaje 5. 5o6.
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likými Uehodami i jinč twory proti Uim pou
wszdi, U takmčť co šbraně jich poUžije, proti poo
ssetilrům JeUnl zprcmewěřilým. Tak potom oči,
ktcréž prwč UeUstčxle bdělh k jejich prospěchU,
nin Uehledi leč k jejich sskodč a šhoUbě, což
Bůh súm ústy Ymosa proroka oswědčch ťka:
„Uan oči fwš Ua Uěk lšmU a Uickdoa
bremu!“ e) šťejmčji jako y ťekl: proměUim
dobrotion prošťetelslost swou w prozťetelrwst
přionU; túž kteroUž jscm prwé k jejich ochraUč
a prospěchU Uad Uimi bdšl, bUde sice hleděti
UeUstúlc k Uim, ale toliko aby jc stihala trefth,
za Ueprawosti jejich zasloUžeUými. Tak tčž i prawi
U Qsečxsseproroka: „N jú jako mol Efrai3
mowi, a jako hUilan domU JUdowU,
abych otřel a pohUbil oc, jako zkaženj
býwú šat molem.“ee) Ne aby se Uczdúla
šhoUba ta býti lehkoU a zdlouhawol:, ihUcd přiu
pojUje hro Uějssi a prchliwějssi ťka: „Jú jako
lwice E?raimowi, a jako mladý lew
domU JUdowU; jú Uchwútim jc a ůde;
weosz je a Ueni, kdobh mi jewytr l.“eee).
MU eli pať, rci, milý kťesiasle! býti Uesstčsti
wět iho? u

Dúle pak fe jesstč ťejměji ťisnost trestajici
prozťetelnosti Boha roššUěwaUč o liči Nmosem
prorolfiemz Když totiž tamto prorokem Nmofcmx
projeweU rozkaz HofpodiUůw, aby meč pohUbil
wssecky bezbožniky pro hťich lakomstwi a Utiskeol
wčmi lidU, takto pak pokračUje: „Utikati bUdoU

e) ečlmoš9, o:. u) Os. 5, xešd m) mež. 5, xe.
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a Uchde zachowún žúdný l Uich, ktcrý
Utikati bUdc. SstoUpioli UžFdo pekla, i
odtUd ruka mčxwh wedejc: a paťli wstoUpi
až na ncbc, i odtud strhUU jc. N jestliu
žeby se schowali Ua wrchu KarmelU, i

tam wšhledúm a wezmu je a paklibysc skr i pťcd očima mýma w hlubinč
moťs ě, tam pťikúži badU a Usstkne jc.
N tak Uan oči mc Ua ně w zlě a Ue
w dobrč.“ e)

Kdož medlc čta a Uebo slysse to wsse a pou
wažch U sebe, že jsoU to rdslomcxneomylnč prawo
diwčho Boha, jimiž pťionU swou prozřetelnosti
hrozi bczbožnikňm, Uczhrozil, neztrnUl, Uezchwčl
by sc chcn po cclčm tčle, Uýbrž i w UejhlUbssich
Utrobčxchfrdce swčho? Pomni, jakým Ucpťitelem
jcst Bůh, proti komUž jednoU sprawcdliwým zao
erťcl hUěmem! jak řlsnoU, ftrassnoU bcdliwosti
jcj w.dy a wssUdc stišúl jak se ho kdckoliw chúpe
a wc kcrč takmčť tworstwo proti UěmU popouzi
a ozbrojuje! Takowý Uessťastnik kdež Uajde odo
počiUkUu Ustúni? můžeoli použiti pokojně pďo
krmU Uebo Uúpoje, wčda Bc tcck mocnčho, wssea
wědouciho, wssudypťitomnčšo sobč protiwnika mčx!

tak rozhorlcnčšo! tak silUčho! tak Ucodolatelnčho!Jcstoli již to ú onou wclikou, pozbhti milosti Pčma

tak wzncschčšo, jakč jcst to Uesstěsti, miti Ho ne,njpťitclcm, wč čti a kusiti, jak meč Jeho pťisloly,
1Eachý drUhdy k ostřihúni tcbc proti UeťdťútelUpl
twým, Uin ostťi swé proti tqbč k pomste obracl;

M)Amoo 9, Une.
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oči, ktcrč drlchdh stťcžili tcbc, Uin kzúhubč twč
hlcdi; rčUUč, wztažerlč drUhdy, abh tcbc držclo
a úrazu chexrčmilo,nyni ozbrocho Ua tcbe k raUčxm.
fmrticim ! frdcc, ktcré ti dmhdp pťúlo mirU a milosti,
UhUi ti chystú strasti a bolh; kdo bhl jinak sstitem,

.hradcm, útočisstčm twým, jcst ti U Ui krutýžU
šhochcm, jako lcw kpohlceni tcbc. ak můfeš,
clowččc, bczpcčnč fpúti, kďyž mstiwý mcč Hošpoo
diUůw Uad hlmooU ton tach jcst, jako oUcU
„prUt bďici,“ o Učmj Jcrcmiúš na počútkšc
proroctwi swého widčm mčl. e) Kde Ualczncš
pomocUéjHoramene proti rameni tak.mocněmUe?
sily protlc takowč silc, zbrcmč proti tačowč šbrani
Boha wěčUčho, Jcmuž fe Uikdy Uikdo Ucopťel,

abh Uebhl pťemožen, potťen od Nčho? „Ehtčlali
bU sc š Nim hadati,“ di Job, „Uchdc moci
JemU odpowčditi anUa jcho z tisice
slow. QUť jcst UtoUdrý srdcem a silUý
w moci: kdo sc kdy protiwil Jcmn, a
mčl pokoje?“ m)

Z tčchto přewcličých trcftů, jimiž Bůh nao
wsstěijc bezbožniky Ua tomto swětč, jest Uejo
prwnčjssi a Uikoliw chlehči, odeijti otcowskč
swě pcčliwosti, jakož to Bůh fúm Ua mnohých
mistcch pifem swatých oswčdčUec. Tak di w žalu
mich: „Nlc UeUposlechl id můj hlan
mčho: anracl ncpozorowal mUe.J Uca
chal osem jich podlé žúdosti srdcc jcjich,
aby cšodili po Uúlezich fwých.e“m) To jcst:
Budou dcn co ch horssimi a horssimi, až don

K) Zer. 1, U. u) Zob. 9, Zua. m) Žalm 80, 12u18.
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cela zathoU! N U proroka Qsecisse: „Že jsi
zapomUěl Ua zúkoU Boha swého, jzapoo
meUU Ua shUU twé i júl“e)

Jakož manželkU nemůže potkatč Uehoda horssi
a trpči, Uež kdhž maUžel ji opUsti a ǧ;awrhneo
a wiUici, když ji wanř zanechú a jl Uehledl
wice, tak žc potom se žkazl a špoUstUe: tak těž
UeUi pro dUssi člowěka Púdnšho Ucsstčsti wětssiho,

Ueš býti očoUsstčUUod oha swšho. Neboť čimžjes dUsse idskčx bcz Bohae? Winici bež winaťe,
sstěpUici bcz sstěpaťe, lodi bez žprciwce, wojem
bez wojwodh, obci bež ťeditele, tělem w ak tač
dim uo bez dUcha.

chď tedh, milý kťesicme! jať xtě Bůh žc
wssech strUU obkličuje, aby tě, Uedúš:li se pou
hnoUti, laskmooll a otcowskoll Jeho pečliwosti,

asčwň búžni pťed pťionU Jeho trestajici prozřeotersti ksobě poeil, abhš nebhl Ua wčky od
Něho žawržen. aruj se tcdy, abhš se Boha
Ueszstil a pak od Něho nebhl anždy opUsstčU;
Ucboť často se dúwň člowěk, Ue:li žúdosti prou
fpěchU, alespoú obúwúnim se šUaUleUitč sskodh
k dobrémU pohUoUti.

Ǧlánek čtrnáctý.

Drubčl zwlússtni pťcdnost,ctyosšiješ: ,„milost DUchaswatébo,“ kteréž sc doslnwn tcm, cťl ctnosti pilni json.

thowskú prošťctelnost Boži, o Uiž posUd
jednúUo, jest, jak swrchU jsme podotkli, takmšť
zřidlo a prameU wssech jiných pťednosti a darU,

P) Qseúš 4, 6.



Milost DUcha swatčho. 205

jimiž Bůh pťútelc swč a wěrUš služebniky obdae
ťUje a zdobl, a to již w tomto žiwotč. Zúleži pak
prozťcteonst tato w tom, že je Bůh opatťujc
wsscmiddpotťebami, slou“icimi jim k dosaženi jejich
nejwhšssiho a posledUišo cile a účelU, koUečUč
totir dokonalosti a prawš blaženosti; že jim poe
múšú w jejich Uedostatcich a působi w dussi jejich
wesskcrč wlastnosti, fchopnosti a dokanlosti kcili
onomU Ucwyhmltclnč smčřUjicč. Z tčchto jest nejo
prwnčjssimčlostDUcha swatého, chž jestpo
Božskč prozťctelnosti poččxtck a zčlklad wsscch osiato
Uich darů a dobrodini Ucbcských. Ta jest ono
roucho prwotUč, jimžto odčn byl syn maono
tratný, nqwrútiw se opět w dům otcowský.

Túžešcli se Ume, co jest milost? odpowěď
mčj, žejcstúčastcUstwi w pťirozersti Boži,
totiž U wlastUostcch Jcho, w swatosti, dobrotč,
čistotč, welebnosii; moci této milosti swrhUc čloo
wčk š sebc wsselikou podlost, UeslUssnost, a hrUe
bost, ježto Ua Uěm, co dčdictwi po praotci Ndao
mowi lpčji, a účastUým sc stúwci swatosti a weu
leonsti Božské, slolckrm š scbc člowěka starčho a
oblekna se w Krista. Wčc tu wyswětluji Učiu
tclowč cirkewni podobcnstwim o žcler w ohni
rozniccslčm; tok owssem i w ohUi želczcm zůo
stúwú, aťe od Uěho wlastnost ohinoU pťijimú,
tak re famo pak ohinč býwú; zůstaUe š jmšUem
ipo stata i přiroženost žcleza; ale horkost a plau
Uouci jafnost či žúrnost a jimš wlastnosti pojalo
od ohuš. Týmž způsobcm UčiUkuje tčž milost, co
wlastnost Ucbeskú, Baohem w srdcc člowčťa wlitú
a zúzračxrým a tajUým působcnim swým promčo
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ňUjic takměť člowěka w Boha, tak že sice člowěk
podstatou člowěkem zůstúwú, Božskě wssak swatosti,
čiftoty, weleonsti účastxtikem Učinčn býwú, žako
oUeU, jenž o sobě ofwědčUje: „ ijU pak již nc

jčx, žššťewssak we mUě KriftUš.“ee)ilost jest pak dúle obdoboU Uadpřiro:
zenú a božskú, pňsobic U člowěka, že zije ži
wotem podobným půwodn fwčmU, z Uěhož pochaži
a ktcrý tči jcst rmdpťirožcný a Božsky. W tom
šúzračně se jcwi Božfl?au prozťetelnost, kterčxžto
Určiwssi, aby člowčk šil žiwotem dwojim, pťiro:
žeUým a Uadpřirozemym, i o dwoji obdobu žie
wota toho pečowala, o pťiroZerU a chdpťiroze:p
UoU, ježto jest takmčť dwoǧi dUssi, půfobici w Uúš
ten dwoji žiwot, jeden prirošený, drlchý Uadpťi:
rošeUý. Neboť jako od dusse Uassi, obdoboU pťie
rozeUč jsoUci, pochúžeji mocnosti a pocity kžiwotU
pťirošenčmU Ualcžejici, tcxk i milost, jfoUci obdoe
boU Uadpťirozenú, půwodem žest mocnosti a darů
DUcha fwatšho, jimiž žijeme ziwotem Uadpťiroše:
Uým. QpatťUže núš tedh milost Boži dwojUU
Učxstrojem, jenz Uúm též k dwojitčmU cwičeUi
sloUžiti mú.

Milost jest pak též wnitťni ozdoboU
dusse, působeUú a wloženú Ucim rxlkama DUcha
fmatéhd, Uděln“ic dUssi takowou krcisU a Usslech:

tilost, že si BUh pro to pťijimú ša son dcern,ža fon tšoč. Z této oždoby ra uje se prorok,
ťka: „Plefaje radowati se bUdU w Hofpoo
diUU, a weseliti se bUde dUsse mú w BohU

éur)chlatl 2, 20.
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mčm; Uebok oblčkl mne wroUcho spao
seni a odčwem sprawedonsti pťiodčl
mne, jako ženicha okrcisilena korUUoU
a jako erčftU ozúťeUU ozdoboU.“ ee)u
Tim rozUmčj wesskerě dokonalosti a dary DUcha
swatého, jimiž dUssi sprawedliwčho takmčř fon
wlastni rUkoUozdoijc. To se tčž mini „ran
chem žiatohlawowým, rozmanitými o doo
bami okrcissleným,“u) kterýmžpťiodina Ula
krúlolona stojic po bokU krúli choti swčmU. Neo
boť žté milosti co zžidla plonU wsfeliké schopo
Uosti a wlastnosti rozmantč, odobnš barwúm
pestrým, zdobicim krcilomUU ožskčho ženicha,
dussi sprawedliwoll.

Z toho sUadUč lze poznati, co půfohi tato
milost Boži w dUssich, jimžto se wlěwú. CiUi je

tak krúsnými a libeznými w očichBožicš, že Bůhje powaPUje za swě milč dccry, wpwo ene chotč,
za fwé šrúmh a pťibytky, w Uichžsi liije a se
kochú rozkosscmi mezi syny lidskými.

JiUý účinek Božskč milosti jest, že dUssi
ncjen ozdoije, Uýbrž i mocnostmi a darh fwýmt
posilňUje. Json onžǧtakměť co kssticeSamo
fonoma, kterúž mU sloUzila chen kokrasc, Uýbrž
i k posile. Qbč toto pčlsobeni milosti Boži weo
lebi se Ua dUssi obdaťenč, když andčlé, fpatťiwsse
ji š úžafemwolaji: „Ktcrci jest ta, kt.erúž
p okračUj e Tako deUUice mychúšcjici, krcio
sUci jako mesic,ejasnci jako slUUce, hroznú
jako wojeUfky zřistUp spoťúdaný?“eee)

ď) Žalm ax:, 10. mř) Zs. 61, 10. m) Pis. 6„ 9.
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Tak jest milost Boži dUssi co sstit, a nebo
brněniz Uebok jako se tlmto wesskcrč tčlo krhje
a od lawy do paty UejeU brúUi, Uýbrž i zdobr;
tak téz působi i milost, dodúwajic dUssi Ueješx
okrafy Uýbrž i ochralch, až i, jak sw. Tomúš
Nkwinský doswčdčUje, Uejmenssi Utilost dostači,
pťemoci a potťiti wesskerč mocnosti pekclUš a
wesskerč hčichh w fwčtč pcmujici.

Tťeti Učinek milostiiBoži jest, že wesskerč
skUtky, kteršž dUssenu wyjimaje owssem hťichu u
w stawU milosti čiUi, BohU milě a k žiwotu wččo
nčmU zúsiUžUč jsoU, a to UejeU ctUosti, Uýbrž i
katky pťirozeUč k. p. jisti, piti, spúti, prochúzeti
fe, a p. Nebok když osoba sama BohU milú
jest, jest mU milo i wssccko, co jest wýsledkcm
swobošmč jeji wůle, jenom nenioli nic hřissnčho.

thrt, účinek milosti Boži jest, že núš
čini whwo eUýmis Uy Božimi a dšdici
krúlowstwi Uebeskeho, zasthUjicimi,abyza:
psúni byli w knize jiwota, a tak Uúm prúwo
dúwú k dčdictwč slawh Ucbcfkč. Ta jest ta
pťedslost, kteroUž Uaznačil Božskl) Spasitel Učeu
Uikům swým, kdpž wrútiwsse se k NšmU z toho
fe radowali, že l ďúblowš jim we jméUU Jeho
scpoddúwaji, ťka: „Z toho se Ueradete, že
fe„wúm oddúwaji duchowč: ale radčxji
radete xc:,že jmeUa wasse Uapsúna jsoU
w Ucbesich.“ M)

Tak jeft tedy milost Boži Uejwčtssim, pťeo
žúdoucim darem, jchoš se člowčkU de Ua emi
od Boha dostati můze. Milost oži, at již

Me)Luk. 10, 20e



Milost eDucha swatéhoe 209

wsseckosstrUčněwhpowim, nu čini člowěka schopUým
kwsselilšeému dobrčmU, Uwúdi Ua drúhU do Uebe
wcdoUci, UfnadňUje a oslažuje mU jho Púně,
prowúzi ho po stezkúch ctUofti, lčči pťirozenč jeho
Uedlchy a slabosti, pomúhú mU sUússeti, co se
mU prwé Uesllesitelnhm býti zdúlo. Milost mčUi
a posilňUlle erhslowitelným špůfobem wesskerč
Uasse dusšewni schopnosti, ofwěche rozUm, ro Uěu
che wůli, sili pamčč, ťidi a twrdi fwobo Uč
úmysly, mirni a dUsi zloU čúftkU Uassi wůle, šloU
žúdostiwoft, abg w hťichy Ue bloUdila, Utwrzuje
šúdosti dobré, abychom ercha owali a UeUstúwali
w koršúni toho, co dobrč jest.

Ze pak wesskerč pčirozeUě UúkloUUosti jfoU
takmčť ipčirozemš UepřitelkyUě ctnosii a brcmami,
jimiž se dUchowč šli w dUsse Uafse wkrúdaji,
Ustanowil Bůh co strúžce w UcbešpečUých těchto
otworech šwlússtlti UějakoU š hůry wdechUUtoU

ctUost, kterúš b člowěkU UúpomocUoU bhla, abhUebezpeči tU y obě hrošicimU statnč odolal. Tak
proti obžcrstwi postaweUa jest na strúž střidmosk,

proti Uezťišeným žúdostem tčlešným čistota, protictižúdofti pokora a t. d. N e Uejmčtssi účiUck
milosti Boži, jeUž wesskerč pofUd wyčtenč wýo
hody pčewyssUje, jest teU, fe Bčch súm š Ui w dUssi

Uassi zawitú a se w Ui Ušosti, ab? ji ftťehl, silil,ťidil Ua ceftě k blažersti Uebef ě. Bydli tedh
Bůh w dUssi milosti Jeho obdaťeUš co krúl wc
sroč ťissi, co wojwod U fwěm wojsstč, co Učitel
we fwč sskole, co paftýč we fwem si:údě, abh
dUchowUč půfobil w dUssi wsse, co tito w oborU
šaměstnúni fwčho tčlerč půfobi.

14
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thž medle takowú předrahú perle se doo
stúwú w oďmčUU ctUosti, kdožby Uefwolil dle
pťikladU moUdrého kUpce we fw. emaUgeliU dúti
š radosti wsse co mú, jeU abh si ji ziskcxle?

Ǧlánek patnáctý.
Tťeti zwlússtni pťeďnost, jižto sc ctnosti dostňwň, jest:
nadpťtrozenč oswicenť rozmml ku poznúwňni wčci dU:

chownťch.

j Třeti šwlússtni pťednoft, kteroužto Bůh Uděu
luje fprawedliwým, jeft žmlcisstni jakčsi ofwio
ceUi a moudrost, zmilosti tš jako žžidla wy:
plýwajici. Nebok hlUin účel milofti jeft chu
prawiti a Uzdrawiti pťirozenost slaboU a Ueu
mocUoU. Jakož se tedy hoji miloftč žúdoxstiloost
a wůle hťichem pťewrácemi a feslúblú, taklřčžmci
i býti swětlo Uadpťirožmě lékelU hojitelUým rožu
UmU, týmž hťčchem zatemnělčmcl, Uby takto člowěk
rozUmem wžd pošUciwal, co čiUiti mú, a wůli
dostatečen by wykolmti, co rošUmem za„potťebně
byl UžUal. Podobxlě fe myjadřuje sto. Rehoř we

swčm mrmooUčeUi, řkcx,že jest Ucisledkem hřiršuprwotUšho i UestatečUoft U wykoUúUi toho, co č ou
wěk za dobré Uznúwú, islabost rošUmU k pozUúUi,
toho, co čiUiti Utú. Pročež i wolú fw. pčlnec:
„HofpodiU ofwiceUi Ucei fpaseni mé!“ e)
oswiceUi ohledem k rošnnm, fpaseni ohledem kwůli;
oUo núm okašnje, čxcho si žčxdati Ulčxme, toto
Uúm dodciwú sil, jimiž kdychom fe k obdržesli toho

e) Žalm 26, 1.
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dostatečsxými stali, obč pak jcst wýkonem tšž mi:
losti Boži. Takť mimo wiru a mo,Udroft Uúm
š hňch wlitoU a oswěcujici rošum Uúš k pozUčmi,
co točťiti tl:c co čiUiti Utúme, pťidúwaji fe Uúm n

darp DUcha swatého, žnichžto čtwero čeli k oswia
cem UassemU, t. dar mouřdrosti kpochopeUi wšci
szesseUých, dar UměUi k poznúUi wěci Uižssich,
dar rozUmU, pomúhajicč UcimrožUměti tajcmstwim
Božim, jcjich účclU a krúsc, U dar rudh, jehož poa
moci fc Učime wesskeré čxčnya pťihody tohoto ži:
wota Uciležitš k fpasesli swšmU ťiditi. Wesskeťi tito
darowš whchúzeji co šúťe z jednoho slunce mio
lostč, jižto prúwč pro to jmeUch swatš pismo
tšžpomazúnim,„Ueboť wssemU thčUje,“e)
jak di sw. JaU. Jako tedy olej žc wssech tckUtiU
Uejlšpe sloUži i k šachowúsxi swčtla, i k hojeni
raU, tať tčž olcj milosti Boži UejeU rčmh Uassž
seslúblš wůťe hoji, Uýbrži šatemnčlý rošUm Uúš
ofwčche. Tewto olej wůUi U mocnost wesskeo
ršho balsanm pťewysstljici miUi sw. pěwec, cmk
di: „Pomažalť jsi olejem hlaw mé.“
J jistoč, že to neprmoi an o hlawš tšlešxě, ani
o přtrozexlšm oleji, Uýbrž o hlmoui čústce, či
mocnosti ducha, ktertiž jcst rozum, a pak o dUa

chownim oleji, kterýž jest swčtlo Dxuša fwatšho,jimž se žiwi lampa chsse dUssewnú, exdy Uelchasla.
Swčtla toho hojllost mčl blažeUý oUeU krúl a
sw. pěwec, jenž o sobš oftoědčUje: „TajUš a
sakryté wšci moUdrosti swč oťúzal jsi
m i.“ ůů)

e) x. Zan 2. 27. u) Žnlm 59, 8.
14e
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Lze pak toto ofwiceUi dnsse inlosti Boži
i zjine straUy powažomati, a sice zstrany můle
člowčka. Hlawni totiž účcl milosti jest šiskati
člowčka ctUosti; ale to U Učho půfobiti Uelze, leč
sc m Učm prmš rozbndi žal a litoft nad žiwotem
pťcdesslým, a oU bčxšni Bori fe pohne, i úplUú
ofskliwost a takmčť smrtelna Uenúwist hřichU fe
mU wliee, abh wssemi pozemskými wěcmi pohrdať
a UeUst le a celým srdcem po Uebcských dhchtil.
Takowč úplnš obrúceni wůle Uaprosto Uemornč
jest, leč se prwč oswiti rozum Božským swšt cm
kU pozUčmi wsscho dobra a tim pak můli rozeu
hřeje a za seboU wztabUe. Jest totiž wůle mocUoft
takmčť oslUUlčx, kterú fe Ucpohne, leč ji rozUm
swým swčtlem předchciši, ji okazUje jedUak i cil
wsscho dobra i drúhU k UčmU wedoUci, jedUak
ohawnost hťichU a propast, w kteroUž thto po:

hťižUje, abh toUbU po oUom wzbuzoroal a žiwil,Uci lonnost pakx,k tomuto potlaěowal a mrtwil.
Tok sw. Tomciš Nkwinský mUi Uče, 7c jak se
w dUssi sprawedliwčho žmašci lúfka
k BohU, tšž fpolU i rostc požnúUi swr3
chowaUč dobroty, lúfkh a weleonsti
txčhožBoha a to roonU mčroU, tak žo
poszeslaoli se lúska k doer wččUémU o sto
stUpňů wýsse, o tolikéž že i postoUpilo za Ui, či
radčji š Ui i poznňm téhož dobrcx; Uebok jest
wěc pťiro enú, žc čim wice kdo milUje, tim wice
důwodů“ milomúni w dUchUsmčm pojimú. Eo

tuto ťečeno o lúšce k BohU, totéž platx o búznipřed Nim, o Ua ěji a důwčře w Nčho, o UeUúu
wisti a osskliwosti proti hřichU; tohoto bh se
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obzwlússtnč lčdš sstitili a tnarotoali, kdybh co nejo
zťcjměji pozsmti hleděli, jak sseredUoU a zhoUbnoU
jest ohmnnosti, Uad nižto Uičohož Ua swčtě Ueni, z
co by wětssi opowržersti a UeUúwisti a“llchoo
walo. Rcičiali tedy DUch smatý wssech těcš Učinků
w dUssi sprawedliwcůw dociliti, pťirožeUě z toho
jdc, že teUtýž i wssecko, co k Uim napomúhú,

m Ui působiti bUde, jakož i tentýž w oborU pťiu
rody silami rozličxchmi k jiftým wýkonům směo
ťUje a účinkuje.

Dúle pak, když (jak smrchU dokúžčmo) eisto jest,
že Bčch w dUssich ospraweďlUěUcůw milošti son

šťebýmú, U swčtlcm jest „oswěchicim kažušho člowčka pťichúzejiciho Ua tento

swčt“ (jak di sw. JUU), Uelze poch bowati, ěetim wčtssi jasnosti zúťc tohoto Bosspkčho swěta

w desi Kaswitne, čim ji samU čistčjsři a lcsklejssibýti Ua ešUe. Pročež i sm. NUgUstiU jmeUUje
Boha „zrcadlem dUsse očisstěne,“ Ucboťoswčo
che ji zúťi fwčtla swčho, Uče ji wssemU, cokoliw
ktxpaseni potřeon jest.

J UeUi din, že člowěkUkdosaeeUi žiwota
wččUčho toto úžračUš dobrodini šro ašUje, anč
w UesmirUč:lú ce swč Uirssim tworUm fwým son
laskaon wssemohoUcUoši wdechl pud pňrozeUH,
dle Uěhož se jeU ktomU UesoU, co kzachomčmi ziu
wota sloUri; co mU wssak sskodi, to pečliwč ao
wr Uji. K ož medle Uči zwiťata, abh ztolikerych
by iU polUich zUala th, kterč jim floUži a jich pou

šiwala, sskodliwýchpak se warowala? aby wčdčla,terč zwiťe jich ne řitelem, a kterč jich pťitelem
jest; abh k. p. wl a se chrúUila, pfa wolUč Uúo
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sledowalae? Dalrli wssemohomi a laskawý Twůrce
Uerozlmmč šwěťi takowš požUúUi uroěci kza oo
wúm žiwota pošemskéǧo a počančho smččUjiccch,
čim wice lše se do .:xcho lotesfené a otcowskč
proščetelltofti Uaditi, že rozUmUým tloorům swým,
jež bhl dlc obrazU swšho stwočil, že osprawedlu
UčUýmwywolemům swým, ježto si w hodný sobě
pťibytcř milofti fon Uprawil, působiti bude
wssecko, cožkoliw ťdosažeUi žiwota Uebefkšho, žio
wota wěčUčho potťekmo jcst. Nebok Umohem
wicc Uež šwiťc k šachowúni žiwota přirozeUého
mú člowěk působeni Božiho potťcbi k dofažeUi,
ť šachowčmi žiwota Uadpťiroženého. Neboč když
szeseroU fonU prozťetelnosti opatťUje Bůh wsse3
cko potťcbnostmi pťirochými, čim wice bnde pco
čowati o to, aby Uúš .opatťil dary milofti, wšnco
sseUými Uade wsseckeU rožnm lidfkýe?

Pťiklad teU bUď Uúm důkašem, že Uech
takowš UadpťirošeUš swčtlo jest, Uýbrž i co
wlastUě jest, že totiž jest wice kpošnúlri powžbuo
zUjici Uež poUčliwš, wice praktické Uež theoretické,
wykoUUš wice než žkUUmč; UdčlUje fe Uúm,
abychom jchali wice Ucž pochopowali, abychom
byli wicc horliwi w skUtcich Uež důwtipUi w rozo
Umowúni.

Pročcž i erbnležch se toliko Ua oswěcoo

wčmi rošUmU, jako wědy, lǧimž fe we sskolúchthčUje, Uýbrž wztahUje se wUli, pononajic a
powǧbUžujic ji kkoUúUi a loywúděni toho, coř se
w pozUmU tom obfahuje. Jest takměť obšwlúsřtni

pUd Dncha swatšho, Ženž co UejdokoyUalejssiUčitelwpUčUje a wede UčU fwš kUejwyšssimU stUpUi
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dokonalosti Pťizanú lomU chot PúUě w pisUi
ŠalomoUUowčrkoUc: „DUsse mú tčměť roz
plyUUla fe ak mnj milý promlUwil“)

Z slow tčcšto tohswita jqký jest rozdil mežix
UčeUim timto a poUže sskolUim; toto ofwěche

poUze rozum oUo wssak chape fe i loůle šikfobč wabi a sqmo fon moci až do UežhlU
ssich Utrob a skrýssi dUsscinka mocUš probic
w Uich wssccko, co kUUprawe i jich fmčrUje Toť

šUači aposstol Pčmč rka: „ iwút jest ajiftčreč Boži a mocUú cxproUikawějsči Uad
wsscliký meč Ua obč straUh ostrý a doo
fahUje až do rozděleUi dUssc idUcha
od tčla kloUbU take i mozků w kostech a
roše Uúwú m ssleni i miUěUi srdce““)

ššůfobit ows?em rozdčlcUi a rožloUčeUi čústkh

žiwočissUč tělesne w člowěkU od častkh dUchoin
oddčlUjic jedUU od drcché a co trhUjic hoUbUa
poUta pťútelstwi tčlesného š dUcšem tošo totiž,
kdhž dnchowni člowčka čúftka prionUc priliš
ktšlerc š Ui takměr w jedUo tělo se poji; to se
rolečUje slowcm Božim půfobicim že člowšk

mocUě fe whtrhz poUt Žiwota tčlesUeho oblibi
štš ls:chopi a žije zžiwot Uchowrci Uadpťirošemý,0 kl)

z TeUto jest tedh ždlejhlawnčjssich účiUkU mi
losti Boži; ta jeft jcha žzwlqssmich predUosti

šnUto se ctnostUi w tomto žiwotě ǧiž radeiak oliw pak se mi žda, že jsem to dnwodh po
sUd UwedeUými dostatečUš dokazal nicmčUě aby

x) Pis. čx,8. M) Žid. 4. 1ol
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sUad Umohý pťiliš tčlchč smýsslejici čtenúť sc
erymloUwal, žc by to UesUadUčpochopiti, Uce
sUadUčji tomU Uwěťiti bylo, dotwrdim to Učkte:
rými wýroky pisem fwatých i Uowého, i starého
čxkan. W Uowčm šúkonš tcdh wyprmmljc fwatý
aU, že KriftUš pťi osledUi wečeťi ťekl: „DUch

swatý, kteréhož tec possle we jmčUU
měm, teUk wúš UaUči wsscm wčcem a
pťipomcUc wčxm wssecko, cokoli jscm
mlUwil wúm.“e) N jindc opět: „PsúUo jest
wProrocich: JbUdoU wssickUi UčcUi od
Boha,“ t. j. pťijdc čaš„ kdežto Bčch súm wyUa
čowati bUdelidi; „protož každý, kdož flyssel
od thc a UaUčil scr přijdcč kc mUě.““)
To samé sliije Hospodin ústy proroka Jcremiússe
ťkoUciho:„Dúm zúkon fwůj do intťUosti
wassich a Ua srďci wassem Uapissi jej,“eee)
Ua rošdil toho, kterýž UapsúU bhl Ua dskach kae
meUUých. th pak wcťeonst a oslawu ,clrkwc

šwč whjcwil, prawi ústy Jfaiússowými: „Q chUe
ičkú, boUťi a whchťici wrpwrúcellú,bc e wsscho potěsseUi! Nj, Tú lústi bUdU

ča em kameU twč a šalo im tě Ua sao
firech, a polozim jafpiš ošradh twč: a
brúUh twš w kameUi rytč a wsseckh hrau
Uicctwě w kameni wzúcnč. WssickUi fyo

Uowč twoji wyUčeUi budoU od Hoššpoudan.“dř) NjiUdc: „Jú jsem HospodiU, ůh
twůj, Uče tě UžitečUymwčqcm,zpraije
tě Ua cestč, po kterěž chodiš.“dťxdťx)

e) Jan U, 26. Mse)Tamž76, 15a xnr.e“ř)Zerem. 31, 33. ř) Jsai.
51, 1lu13. xst) Tamz 48, 17.
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Z toho, co posUd ťečcUo, lzc pozUati, že jcst
dwoji drUh UměUi, UmčUi totiž swatých, a Uměni
mUdrců; Uměni fprawcdliwých, a Umšni Učeslýchd
Nlc UmčUi swatých jest to, o Učmž SalomoUU di:
„UměUi swatých jest moUdrost.“) UmčUi
totiž pozůstúwú jeU w rozUmU a směťUje toliko
k požnčmi a wědčUie alc moUdrost dychti po tom,

co jcft chlepssi, miijc a koUú to, co byla řatakowč UžUala U Ucpcčch, abhchollr toliko wčdč i,

co šorawé .eft, Uýbrž abFchom co Uejlepssimi bhli.Ta Uči ristoteleš. N e jak často se moUdrost
ta sliije fpťmďedliwým w žalmich! Tak žUi
w jedUom:„Ustasprawcdliwčho wyjchji
moUdrostajažykjeho mlUwi soUdUč.““)
N w jiUšUt: „RozUmutobč dúm a iwyUč:im
tě ccftč tš, ktcroUžkrúčeti bUdcš: Utwre
dim Uad tcboU oči fwč.“eee) N w jiUčUtopčt
wolci pčwec krúlowfký š podiweUim: „Ktcrý
jcst člowěk, jcnžto fc boji Hospodane?
ZúkoU Ustanwil jemU Ua ccftč, kteron
žwolil.“ pťx) Jakobh ťekl: Kdo jcst teU, jemUz
Hospoďin tak wclikč dobrodini prokažch, že súm

se mU Učitelcm Uabiži a jcj zúkoUU fwčmU wšoUčUje, dle Učhož by žiwot fwůj žprawowa e?
BlahoslaweUým pak jej UazýwúwčsstccUa
jiUšm!Uistč:„Blahoslachý člowěk, kteu
rčhož by Ty whcwičil, Hofpodine, a zúo
koUU fwšmU jcj wyUčil.“

W žalmU prúwě Uwcchčm, kdcžto my dúle
čteme: „Twrzi jest HospodiU bojicim fe

Ř) s řisl. 9, xo. ne) Ž lm 36„ šo. m) Žarm 31, 8.
xf) alm 24, 12. xst) šnlm 9s 3, 12.
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Jebo,“ fw. Jerkom wyklcidú:„Tajemstwi Hoe
spodinowo (šjeon jest) bojicim fc Jcho, a
úmluwu swou okúže jime“ Wýklad ten ponao
Uje Ua wžUesseUč swětlo Ulilosti Boži, jenž jest

řladkoU lahůdkou wůli a erhslowitelnolx roze
kofsi srdci fprawedliwých. Toto ofwiceni Uae

?zýwúfwatý pěwec krúlowský jednou pokrmemUsse swč, jedUouobčerstijici wodoU,
jchoU hodh hojUými, pťichystmlýmifobč

ohem swým pťed twúťi, Ua w dor Uepťčxtelům
fwým. Proto i w žalmu„Blašoflawerri Ue:
poskwrnčUi Ua ccstč!“ ů) tak často úpi
k BohU fwšmU profe za toto ofwiceUi rozumU
ťka: „Dejž mi rozum, a fkoUmati bUdU
úkoU Twůj: a ostřihati ho bUdU celým

?rdcem fwým,“) apak:„SlUžebUik Twůj
jfem jú, dejž mi rozUmUost, abhch Uměl
fwčdectwi Twčx.““) N dúle: „Pieibližiž
se profba mú pťed obličej Twůj a podle
ťeč.i Twš Uděl mi rožUnonsti.“nťx) Zdaliž
by Uledle byl Dawid profbu tUto tolilerút a tak
sUažUčopakowal, kdyby byl leoci a půfobeni toho
Božského UaUčeUi Uepošnale?

Můžerli pak býti wčtssi a slawUějssi sstěsti,
Uež takowěho miti Učitele, w takowč býti sskole,
kdežto Bůh scim mistrem jest a BožskoU moUdrost
fwou hlúsú e?PUtowalieli mnžowč horliwou to„UhoU
po Uměni pUžeUi že wssech koUčiU fwěta do Rima,
(jak fw. Jeronym whprawllje) Uby tam proslao
wenš UčeUce, ťečnikh, dčjepifce, mUdrce a j. fce

M,)Žalm 118. “) Žalm 118, 34. MMse)Tamž. 125. s) Tmnže 189e
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šnali a jejich UčeUim poklad wčdomosti fwých
rošssiťili; když leerwitč šnamenitý mUdrc Npoe
ťoUiUš se pUstil přeš pUstiny a Uebetýčnč hory a
se odwúžil ceftowati až do krajiU Jndických,
akxh tam Jarcha mUdrcč fešnal a slyssel, jať
š zlatého kťesla swšho pťeď skrowničkým hloUčťem
UčeUikň pťedUússi Učeni swš o kolotúni těleš Uea
beských: čehož bh Uemčli podniknonti, čchož fe
erdwúžiti lidš, aby slysselt Boha scxmčho, swč
wěrUč š stolce frdci jich wyUčowati, Uic sice o po:

hšbowúni nebeských těleš, Uýbrž jak oni famif úwh a blažersti Ucbeskš dosicř majie?
thš wssak sešrml, xjak UritečUé jest Uměni,

jemuž Uči Hofpodin, slhš to ši!lowh sw. pěwce,
jeUž di: „Nade wssecleh swě Učitele rozo
Uměl jsem: Uebo swčdcctwi Twú jsoU
mú pťemhsslowúni. Nad ftarce rozo
Uměl jfem: Uebo pťikúzan Twých jsem
hleďal.“e) Jesstš wice slibuje HospodiU swým
wěrUým ústh proroka Jfaiňsse: „N odpočiUUti
dú tobě HospodiU wždycky a UaplUi
blesky PUssiton a kosti twé whswobodi
a bUdeš jako zahrada obwlažeUú a jako
stUdUicewod,jejižto wody erhfchUoU.“U)
Cof medle jfoU tp blefkh, jimiž UaplňUje Bůh
dUse sprawedliwc:l, leč prawč pojmh o wěcech
k fpafeni smčťujicich a pomúhajicich? Neboť
Bůh člowčkU co w bleskU swětla Uebefkčho Ukaa
Uje, jak krúfUú jest ctUost, Ueprawost pak jak

řserednú; jak marný fwět teUto, ale miloft Boži

e) Žalm 118, 99x100. u) Zsač58, U.
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jak wznessenú; jak Ucwysloroitelnú slúwa Uebeskú,

šak Utčssenú siadkost DUchU fwatěho, jak UefmirnčlčxskaoBoha wččUšhoo Uaopak jak strassliwú zloba
dUchU zawržených, jař rreštký žčwot wezdejssi, jar

hrozný a zhoUbUý blUd lidi poUže fwčtU tomUto
žijicich. Toto Umčni člowěka casto powznússi

w Uadpozemskě wýssiUy, kdežto jednak zřejmě
poznúwccjl krčfo a welebnost Hospodinowu, a
jcduak šemi w Uefmirnč pod feboU hloUbi. Tak
fe mU okašUji ,darh ncbeskš w Usslechtilě spanie
losti swš, poUčwadž Ua Uč ž blizka patťi, cxleu
po emskč šdaji se mU tim mcUssi, čim se wýsse
Ua Uě wszese. Qpak toho zři lidé eeU tomUto
swětU oddčmi; že Ua wěci Uebeskš š aleka poa
hližeji, zdaji se jim býti malými a Uepatrnými,
a tak wsseckeU jcjich zťetel toliko k pozemským

fe obraci. Tak sc stúwú, že kdožkoli k nebeským
wčcem fncchUson obrčxtili„erhnasseji se w sstčsti,
aniž fe lekaji Uehod, Ueboč dobťe wčdi, jak Umo

ličkě ,jest wssc, co fwčt dúwú a odnimčx, šl jak
jediUe wzncsscnč a žúdoUci to, co pšopUjčUje
Bůh. To doswčdčUje mUdřec, řka: „Elowěk
swatý stúle w moUdrosti šůstúwú: ale
blúch jako mčfic fe mčni.“ e) Wyklúdaje
slowa ta di sw. Nmbrož: Mck moUdrý nedú
se cmi búzUi polekati, cmi mocr zastrassiti; er
whpimi fe w sstěsti, Ueklefú w Uehodč. Neboč
kde moUdrost, tamč i statnost, i whtrwalost, isila.
MUž moUdrý wždy jest stúlš mysli, pťihodami
rozltčnými an mU ji Ucpťibýwú ani neUbýwú;

Sčr. 27, 12.
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erúhú fem a tam jako děcko a jako třtich
wčtrem jakšhokoliw Učeni fe klútici, Uýbrž stoji
pewUč Ua zčxkladěUčeni Kriftowa, šakotwen w lňsce,
zakoťellěU U wiťe.“ e)

Nediw sc Uikdo, že UměUi to jest tak mocnš;
Uebok UeUi Uměnim pozemským, kterě lehkoU parou

son Uadýmú, Uýbrr UmčnřimUcbeským, kterš w?dč:lúwú; Uenik to, Žterš hloUbúUim swým to iko
rozUm ofwčchc, m)brž kterč son tcplotoU wůli

powszzUje. Tak powszdilo drUhdy srdce šw.NUgUstan a pohmxlo jim, když, jak súm o:
swědčUje, pťi zpšwU žalmů a pifni cirkeinch
Uúbožnosti se rozplýwalo, a š hlasem jejich prol
Uikala prawda w Utroby dUsse, až se wyroUilh

potoky sli jemU, jak súm pťiznúwú, Utčssenš,ch.BlažcUé Flzy, blaženú sskolo Bozskšho mistra, laof
enú moUdrosti, ježto takowč wydúwútc owoce!
ož lze přirownati k wúme? „Newi člowěk

cenh jeji,“ di Job, „cmižUalczena býwú
w šcmi tčch, kteťiž rozkossUě žiwi jsoU:

Propastckrawi: Nenik wc mUě: a moťemlUwi: cUi U mne. NebUde dúno zlato

ryzi za Ui, aniščodwúžeslo bUdc stťibrozafměUUjeji. ebUdepťirowUúUakfkrou
p.eUým barwúm Jndickým, ani ke kaa

meUU sardonšťchowi ncjdražssimU, aUebksafirowi. ewyrownú se ji zlato an
kťisskúl, aniž směUčUh bUdoU ža ni Uúe
dobh zlatě.“ee) TUto chwúlUmoUdrostiprawč
dowrssUje swatý mUž řka: „Nj, búzeň Pčxnč,

x!e)šmbrou. aú Zjlupjjc. UU. Mř) Zob. 28s 13u17.
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tať jest twčx moUdrost a odstoUpiti od
žlčho, twú rozUmUost.“

s Ta jest tedy jedna žUefmirUých odmčn, jcžto
tč, milý křcsčane, k ctnosti powzbllditi mú, ona
jest totiž kličem k moUdrosri Uebeskc. Tim žpůsobcm
Uúš okUi ZUUdřccpowzbužllje, řka: „SUUU můj,
přiǧmešeli řečimč apřikúžanimú schou
wčcšoliUfebe,... tehdyporožllmiš búšUi
Hospodilloloč U Usllčui Boži uajdcš;
Uebo Hospodin dúwú moUdrost az úst
Jeho pochčxzi opatmost a UUcčUi.“d!e)Nle
moUdrost tato Uezůstúwú mždy w tšmž stawu; Uýbrž
lesk a UxUčUijeji co ch se množi, jateo týž mudťec
doswčdčUje:„Sprawedliwých stezka jcst
jako swčtlo fe stkonci, kterčž wychodi
a roste až do dUe dokanlčho;“ mř) to
jcst: až k blažersti wččUš, kdež Uebudemc wice
řikati š přúteli Jobowými: „MlUw en ok ke
mUč flowo tajemslč, a w Usfi Ulš lonie

. kalo tajUč jeh o w ú Ui,“e“) kdc totiž UrbudoU
tajeUlUú a skrytú lUUUkUUti Božskčx, Uýbrž kdc
pťimo Uslyssinle a s atťime Boha sanlčho.

To jest ta moU rost, chž blaži fym) swčtla,
co ša tim synowš ť)řichUžiji w čirých tlUňch, ježto
celý jejich žiwot sseroU Uoci čiUi. Qbraš obšho
múme w pismě swatčm, an Uňm wyprmouje,
jak w krajiUč Gesen, kdež syuowč israolssti pťebýx
wali, jasnš swětlo bylo, co zatim wesskerčxostatni
čúst Země Egyptskš w udčjrýchtemUostech pohťiželm
byla. Tok jest obrašem temnč Uoci, w kterčžto

e) Přisl. 2, x a d. ee) Tamž. e, 18. m) Zob. e:, 12.
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ži“i wssickni hťissUici, jak oU,i sami přizUúwaji,
ř oUccústy Jfaicissowými: „Ccčalř jfme Ua
swčtlo a aj tmy, Ua blesk a wc tmúch
jsmc chodili. Makali jsmc jako slepci
stěUU a jako bez očizawadili jsmeš o poe
ledni jako wc tmúch, w mrčxkotnhch miu
stcch žako Ulrtwi.“ ů)

Yxci medle, můžchi pak býti wětssi slepoth,

wčtssiho Uepoťúde, Uež w kteréŽNhťistici každouďeUUč hloUb a hloUb klefaji? ůžeeli pak býti
UerožUmčjssi possetilosti, Uež zaprodati prúwo

prworo?erlstwi swšho, prčmš,o k blažersti wččUčza krút oU, pomijejici rozkoš fwčtfkoUe? Uebúti se
UUck pckelm)ch? powchUoUti blažerlosti rújfkoue?
Uemiti w Uellúwisti hťichn, počcitkU wsseho zlšho?
Uepťipomerxouti si foudU posledUihoe? Uedbati an
flibči, ani hrožeb Hofpodilm, Boha swčhoe?er
pomUěti Ua smrt, každým okamžičem hrozicieč
Uepťiprawiti se kwydčmi účtU ze wssech UežeU
čiUů, m)brž i z každého marUšho slowa, žkazdč
hčissUč mysslelckh? Učpamatowati UeUstúle, že
očamžťtú jcst sice pochoUtka rožkosse, sUUkUpak
za hťich wěčxlě? „Neločdi,“ pějc sw. wěsstec, „Uc:
wčdi, anž rozUlUčji; chodik we tmúch;““)
z temuosti w temUosti UwržeUi bUdoU; pUjdoUč

owssem ztemnosti intťUich, w Uichžto dusse jeu
jich šasiepemi se potúci, do temnostt šeintřUich,
ztemUosti žiwota wczdejfsiho do hrošných temUoo
sti žiwota měčwého.

K konci člčxUkUtohoto za potřekmo a slUssUo

e) Jfai. 59, 9w10. ee) Žalm 81, Z.
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pomažxlji, UapomerUti tebe, milý kťesiaUe, že jakn
koliw wsse, co pofUd o skwostnč a pťewzúcnč
moUdrosti Uebeské a oswiceni Dncha fwatšho řeo

čer, čxlroU jest prawdou, pťec Uikdo, žakkoliw
ofprawedlUěUým fe býti domniwci, Ue rič anž
wzdorUj marně a pyssně úfUde jiný , Uýbrz
pokornč se slowům předstaweUých podrob, žwlússč
kteťi mU UstanweUi jsoU od Boha Učiteli, otci
a sprúwci duchownimi. Neboť kdož mčl wětfsiho
oswiceUiUad fw. Pawla? Uad Mojžisse, jeUž
twciťi w twúť š samým xHofpodiUemrozmlouwal?
N Uicměnč onen pťijda do Jerusalema pokorUč
fwč ewaUgeliUm, jemUžto w tťetim Uebč se byl
UaUčil, š drUhými cxposstolQ srownčxwal; teUto
paťe Uepowrhl cmi radoU t čma fwšho Jethra,
clč teUto jsa pohan, prawčho Boha cmi Ueral.
Důwod toho jeft, poněwadž lUUitťUi půsoďeUi
milosti Boži erlečUje, anz čiUi zbytcčUoUzeo
intťUi pomoc cirkwe; UeboťBožskú prožixeteonst
obojim způfobem slabosti Uassi pomcchati rúči.
Nebok jako pťirozexlú teplota těla Uasseho šwyo
ssUje se zeintťUi teplotoU slUUečUi; a jako každú

pťirožerst, bUď si kzachowúni swčmU febe ššoůofobilejssi a účiUnějfsi, přec mUoho odporow Ua
býwú w tom lěky rozmcmitými od ,oha ša tim
účelcm stwoťcnými: tak tč:ž i intťUi ofwiceUi a
působeUi milosti Boži zwyssUje se wyUčowúUim
a působeUim cirkwe swatč; UezasthUjek onoho,
kdo tomUto pokorně se podrobiti Uechcc.
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Článek ssesinártý.
Čcwnň zwlčxsstni pťednost, rterčž se cnwstným již
w tomto žiwotť dostúwú, jsoU rozmanité útčchy

Ducha swatčbo.

Mohlk bych pťimo po úwaze o wnitťnim
ofwiceni DUchem swatým w dUssi člowčka půsou
beném položiti Uhni úwahU o lúsce k BohU,
ť ťterčž totež swčtlo DUcha swatčho wůli Uassi
roznčcUee, a to tim spčsse, poUěwadž sčUU a ou
sstol Paně lúskU tU mezi owpcem DUcha swateho
na perim mistš klade. Ze wssak tUto UeUi
úm sl můj jedUati o ctnostech, Uýbrž wlastně o

wý odúch a pťedUostech, š ctUosti spojeslých, opoo
miUUzde mlUwitč o lasce, jakkoliw peri jest ze
wssech ctUosti. Mohlač by owssem i tUto Ualčžti
mista patťičného, jakožto dar wlússtUi, jehož BUh
zúzračUč tčm UdšlUje, kteři šorliwč ctUosti pilUi
jsoU, a že ona srdce Uassc zwlússtUim žpůsobem
rozněche kmilowúUi Boha Uade wssecko,co miǧ
lowúUi hodUo jest, a tak prúwč š seboU rozkoš
tim sladssi pťčUússi, čim fama wroUcUějssi býwú.
J dala by se prúwě proto Uwšsti i co owocc
a odmčUa ctUosti, i drUhých i sebe samč. Nle
abych se Uezdúl pťilissUým býti chwaloťečnikem
ctUosti, o Uichž tak mUoho lze chwalčtebUšho ťlci,
položim tUto co čtwrtou pťedUost ctUosti útčchu
DUcha swatého, poUčwadž ta jest prúwč přio
rozeUú wlastUost lúsky tč a zwlúfstni owoce, jessto
sw. Pawel DUchU fwatčmU pťičitú. Neboč jak
jfem š wrchU powědčl, oswiceni oUo a UmčUi,
ježto Bůh sprawedliwým UdělUje, nepůsobi toliko

15
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Ua jcjich rozUm, Uýbrž pronikčx i w wůli, w Ui
son zaťi a jaonst rozssiťujc, tak že sc srdcc
Uassc Ucwyslowitelným způfobcm potcssUje a rau
dec w BohU. Jako přirozcnč swčtlo š seboU
pťtnčxssitcplotU citconU; tak i swčtlo DUcha swau
tčho mimo oswiccUi rozUmU rozchťiwú i frdce
fprawedliwých a působi w Uich útčchU, o Uižto
prúwč mlUwiti hodlčxm. J dotwrtee to swatý
pčwcc,ťka: „Swětlo wzcsslo jcšt sprawco
dlúwčmU a radost tčm, ktcťi jsoU Upťimo
Učhosrdcc.“)

Nle jakkoliw jsem jinde již o tomto pťedo
xUčtUmlUwil, jeft UicmeUš tak hojný a bohatý,
žc sc wždy o Uěm Učco Uowčho ťici dčx. Neeprwč
wfsak zčchodno bUde okúzati, jak wclikú jet rao
dost ta š ctnosti wyplýwajicč; nebok kdo to Uúo
ležitě poznú, UebUdc moci půwabům ctnosti odoo
lati, aby sc ji š celým frdcem eršdlowal.

To zajistč jcst wsseobchč zUúmo, žc jako
Ueprawost a hřich wsselikoU sseredUost, zlobU a
žúhUbU za scboU wlckoU, tak tčž .e na opak ctnost
wsselikoU krúfoU, oslaonfa proťpčssUostiprowúo
šena býwú, jediUoU roškoš a pohodli tčlerš wyu
žčmaje. Že wssar srdce lčdsrč snanč po rozrossč
a pohodli tčlesnšm dychti, tUť li š hťissUi, dou
mniwajice fe, že Uičeho toho ctUosti UedosúhnoU,
twrdi u ne:li slowy, Ufpoň skUtkU,b že lšpe
jest fpokojiti fe roškossi a pohodonsti tčlesnoU,
žakkolčw UedosiratečUoU, než akoUsseti pro ctUost,
pťi wssi jeji krúse a pťednošti, smnš toliko trpu

e) Žnlm 96, U.
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kosti a Uesnúze. Tak se i LaktanciUš drUhdh proo
jhlúsil řka: „Pončwadž š ctnosti fpojeUč jtsou
wsselikč hořkosti, Ucprawost pak rozkossc pončl!Ud .
upodúwčx, wssickUi lidč pak přirozenč hoťkoftem
se whhýbaji, slasti pak rozkossných si rúdaji:
tim fe stčxwú, žc přcmnozi powrhsse ctno?ti, po
Ucprawostcch sc ženoU.“

Ta jest ta chhťawnčjssi pťičina tak pťeo
wrúceného smýsslclli a jednčmi U lidi swčta toa
hoto, a kdoby jc toho blUdU sprostil, pťewelikč
bU tim dobrodiUi wcsskerčmU člowččeUfth proo
kúzal; kdoby totiž zťejmými důwodh dokúzal, že
drúha ctnosti mUohcm rownějssi, snazssi a Utěsseu
Učjssi ǧest, Uež se obyčerč mUozi dominaji a
Uež draha Ueprawosti, kterú koUečnč wždy w jistoU
žúhUbu člowčka UwrhUje; teUč bh tim Uemcilo
kUaprachi a oblaženi swčta tohoto pťispčl. W to
se tedy jú pončkud tuto odwažUji, wyltasnaže se
Ua to důwody co chjasUčjssi a chjistčjssi pol
dati, wúže je přcdewssim zc sw. pisem, poUšwadž
tato žsou nade wssecka jiUú šťetelllčjssi, UezwratUú;
Uebot „nebe i země pomiUoU dťiwe Uež
jcdinké pismč a UejmeUssi pUUtik“ š Uich
pomine.ů) .

Jestuližc tedp cesta HospodiUowa tak těžkci,
jako fe domniwčxš, člowšče šaslepený a w sscrede
Učm dludU pohťižený! rci medle, jak pak se š kťiu
wým domUčUim twým srowUčxwú slowo žalmn
řkoUciho: „Jak jest welikě množstwi sladkosti
Twé, Hospodine, kteroUž jsi schowal bojicim se
Tebe.““) Tim prmwi Uejen že welikýchsladťosti fc
bq“rp)Mat. 5, 18. Me) Žalm 30, 20.

15“
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dostčxwú od Boha sprawcdliwým, Uýbrž Udúwci
i pťičiUU, oproč bezbožni o Uich Uičehož Ucwčdi,
ťka, že BUh jc schowal a Ukr l, že jsoU tajenmš

a tčm toliko znúmč, ježto se oji Boha. u Což
pak dúle znamenú slowo prorokowo: „DUss c ma
wescliti se bUde w HospodinU akochati
se bUdenadspasenimJeho, a tUkwssecky
kosti mč (t. j. wssecky mč dUsscwni i tčlesnš
mocUostia sily)ťekaU:HospodiUe, kdojest
podobcn Tobč?“ jř) Eož to medle značl jio

Uého, leč še útčcha, jižto jBůh sprawedliwýmUdčlUje, “ak oliw jest poUze dUchowni, pťedc jest
tak hojna, že i š tčlem se sdili; tUč pak oUo
kochawssi se rwe w smpslUostech, za pťimým spoa
jenim š dUchFemUyni tcž dUchoinch spolU š nim
citi radosti a w BohU se weseli, až i wesske

kosti tčmčř hlascm wolaši: „Hosppdine, kdošrowen Tobč?“ t. j. terú rozkoš jest rowna
tč, kteroUž Ualezúme w Tobč? můžeali pak který
twor podati takowč útěchy, takowého pokťidU,
takowč lúskp, kterú bU seš Ton útčchoU,š Twým
poklidem, š Ton lciskoUporownati dala? Eož
dúle znamcnaji slowa tčhož pčwce krúlowskšho:
„Rozlěhalo sc plesúni a spaseni w stúncich
lidi sprawedliwých?“ U) Což medle jinčho
nežžšpraon radost, praon blaženostnikdyUcnao
lezneš w obydli bezbodUikůw,nýbrž toliko w „stanu
cich“ t. j. w dUssč lidi sprawedliwých? Což
medle mini.dúle prorok thtýž slowh: „Sp rawea
dliwi ať hodei aradosti aťplefajipťed

e) Žalm 31, 9. ee) Žalm 117, 15.
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obličejcm Bopim: a akfc kochaji w wcseo
losti?“ e) Coz jinčho Ucž hody dUchoin a
plesy, w Uichžto Bčch často podiwným špůsobem
Uaplňuje a syti dussc swých wčrných sladkosti
UebefkoU? kdežto jim podúwú tajemslého onoho
wan, jež welcbě teUtýž muž dle srdcc Hospoo
diUowawolú: „onjeni budoU z hojnosti
domU Twčho a pxroUdem rozkosse fwč
Uapcijeti je bUdeš.“ Mř) Mohloli pxakzUačo
Uě.ssimi a zťejmějssimi slowy ličiti blažerst
lašůdek tčchto Uebeských jank Uež duchownixǧt
je Uazýwaje opojeUim a proUdem roškošo
U,m? J zťetclnč tim poukažUje Ua eejich mocUč
pusobeni, kterýmž dusse od pozemskýcš wčci odlUu
čuji a co bystrý ryčaj (proUd) k sidlům Uebeským,
až k Bohu famčmU je Unússcji. Ncbok jako člowěk
pťilissným wan požitim smyslů pošbýwú a moci
Uúpoje toho poražcn ležiwú jako mrtwolž tak
též dUsse jata mocnosti Uebeských rosskossl, co
opojUého wina, fmyslem pomiUe wesskerč wěci
pošemskč, Uic jank ne7 jako by mrtwa byla, a
toliko w duchownich, w ožskýchwěccch se kochčx.m
Což pak se mini konečnč slowy: „BlažcUý
lid, kterýž znú plcsúnie?“m) Jiný by byl
fnad řekl: Blckeslý lid, který mčxdostatek wsselikč
k žiwotU potťe Uosti; který “eft chrúUěUpcwnými
hrady; ktcrčho straži wojs a Udatnčx, hojnú a
dobťe wedemň: ale sswatý pěwcc krúlowský, jako
koliw mU sskaftUč tyto wěci nebylh Uešnúmh,
neprawi takto, Uýbrz blahoslawi ten liď, kteo

e) Žalm 67, 4. ee) Žalm 35. 9. m) Žalm 88, 16.
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rýžto z wlastni kussenqsti fwě wi a citi, jakci

to radost, š.jcxkcito rozkoš radowati fe a plefatiw BohU 6)ospotdimš fwčm! „Takowý pleš duo
choin,“ uu di fw. Rehoř,uu „Uedúfe ani flowy
wypsati, an jakýmkoliwznamenim wyzUačiti.“b
Blahoslawený tedy lid, jeUž w poznčmi a milou
wcini Boha fwého tak pokročil a se powznesl,
Bc šwlastni swe žkUssersti wi, co jest to zplč,p
ťati a se radowati w Bohu fwšm. Tnto roz:
ťoš an nejznamenitějssi mUdrcowě pochopiti,
ani Uejwýmluwnčjssi ixečnikowč wyslowiti Ue:
dowedli; tuť šUaji jen dUsse pokorné, dUsse čistč,
kterš jsoU poswútUým přibytkem a chrčxmem
Boha wěčUč:ho.

Když Bůh jest působitelem hodů těchto a
plesů, powaž, žak rozkossUč a UesmirUš býti mUsi
tim, že od Neho pochú eji. Jakož jisto jest, že
tresty od Jeho sprawe onsti Uloženč pťehrozUč
jsoU: tak též pochybowati Uelze, že útěcha od

Nčho propůjčeltú, Uesmirnú býti musi, jako šeftbthost Jeho fama. Ncbo ač w obrašU a po oo
benftwi dim, jeft:li pťetčžkčxruka Jcho, když
trestčx, jak jemUú bude, když ji wftúhne, aby sniu
leUcům swým polichotil? žwlčxssť aUť pťedobrý
a laskaw, Qtec tento Umohem zúzračnějssim jest
w skutci swč lúfky a swého milosrdenstwi, Uež
w skUtcich fwé přisnosti cx sprawedlnosti. uu

Rci dúle, což znameUč: oUen witmý sklep
plUý wan pťcwýborného, w Učjž chok swatú
se wpchlonbčx že chotčm fw,m b la Uwedena? uu
Kterež jsou ty hody, k kterymž tyž chokswé pťútelc
zwe a jc pobizi,ťka: „Pite, pťútelé Uloji,
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a opojte se, mileUcowě mojie?“ e) Jakč
Uledle jiUé může to býti opojeUi, leč nesmirnú

sladkost rolzkossl Uebeských, tak dojimaoici a Unúnssejici mys člowěka, že cclý bez febe ýti fe zdú?

Wůbec Uazýwúme opojeným, kdo silnčjssilžo .
a Uebo wice wma požil, ncž pťirozenú powaj a
jeho sUčsti a žažiti může. Tehdáž púlsiwost
wma wesskerě čiwy jeho tak ro palUje, žc sebe
Uejsa mocen, w jiný swčt Uešsen a pohťižen
býwú. TomU podoben jest i staw dUsse winem
Uebeských wěci opojenš. Jest ono tehdúž takměř
UúdoboU Bohem swým a lúskoU k NěmU pťekyu
pUjici, tak že tiži roškossi takowých podlšhú, Ueu
mohoUc jich ani w sebe wesskery pojmoUti, ani
sily jejich sUésti. Tak sc pisse o sw. Efremowi,

še, přcčasto takowým winem dUchoinm opojenhwal, až Uemcha jeho sily pťi swě tčlefnč
křehkostifnčstiwolawal: „QdstUp maličko ode mne,
Hospodine; slabš tčlo moje Ueni š to„ ab sUeslo
UesmionU welikost rozkossi Twých!“ Q te pťe úo
zračnč milostt! tč UesmirUš sladkosti swršou
wančohoHospodan, ano w takowé hojnosti a sile
tworUm fwým se fdili, že pťirozeUú mysl Uepou
stc;čUje k ersseUi rožkossi jejich. Takowým nebea
skym opojenim jati býwaji wesskeři fmyflowč
a mocUosti duchowni, býwaji pohřiženi w spúUek

Utěssený nowého riwotcd; šim Uadssena dusseszússi se U wýssǧiUúchda eko Uad pozemským

tiUžto swětem, pozUúwú, milUje, požiwú Boha
fwcho wice, wice Uež to pťirošeUymi silami možno..

M) Pifeň Šnl. Z, 1.
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Jako woda ohněm rožchťúta když se rozhúrci,
takmčť fwou pťiro erU tihotu žapomeUUwssi
(Uebok wssc co těžš tihUe dolů) wče a kypi,
jako by byla pojala w sebe lehkoU pťirožerst
ohUě, jehožto moci wzhůrU fc šdwihú a wšnússi:
tak tčž dUsse rozUiceUa jfoUc Uebeským ohněm
milosti Boži jako Uad febe fe powyssuje, pojata
jfouci tajemUoU jakoUsi moci, a až k nebesům
pronikú, odkud fe ji toho ohUč dostciwú; wčc
takmčť horoUci toUhoU po Bohu fwém, a prudu

kosti UesmionU k pojmuti Jcho pozdwihUée aro piUú rúmě swě„ pokoUssejic se, možUú: i, až
kGěmU dolštUoUti a w objeti Jeho, kteršhoz
milUje, pohčižiti fe a w Něm odpočiUoUti; ikdyz
žUameUú, že ť NčlUU doUikaUti Uelze, UeUstúwa
toUžiti po Nčm, a citioli, žc i tato thba fe ji
odUimú, tuk fe fpokojiwúš jediUoU útšešou fon,
steUati š UejhlUbssi Utroby frdce fwého kUebefům
a UeUstcilcúpčti š choti smatoU: „Zapřisúhúm
múš, dcery JerUfalemfkč, jest:ljže bystc
Uassly milšho mšho, abystc powědčly
jemU, že lúfkoU Umdlšwúm!“ jř)

Tato mdloba powftč:wú, jak swati wdprau
iji, tim, že duch člowěka, jakkoliw fc fUaži,
pťec Uemůže UesmionU srdce swšho toUhU wyo
plUiti. Neroď tedy fúm Uad seboU onfati pro
takoon mocUoU a UenasyteonU touhU a mdlobU
son; Ucboť UeUi k fmrti, Uýbrž k slciwě Boži,
aby tim „ShU Boži oslaweU by!„ mř)

J Uelzc UižúdUoUmluon wypowěditi, jak
pduuuu

n) Pifefi Šo 5, 8. Mř)Jan U, 1.
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Uesmirnú jest sladkost útěchh w BohU, jižto poo
žiwaji mčrUi pťútelč Jeho Ua lůžkU tom, z ceo
drowého dřiwi libúUsčěho žhotoweném, na floUpo
cich stťibmých fpočiwajicim, žlatohlawem postlau
Ušm. Nazýwú se lůžčem, pcměrtmd7 jest mistem
odpočinku, a to odpočinkU dokonalcho w BohU;
mistem spčmkU, a to fpúUkU blaženšho žiwota;

e mistem sňatku, a to sňatkU čisteho a swatěho
š chotčm Uebeským. J kdož mhslowi siadčost
rozčossi dUsse spojenš š Bohem swým, fpočimao
jici w objeti Boha fwšhoe? (PiseňŠ. 3, 7e 9.)

Nle můžemc se poUčkUd domhsliti, jak weu
likč th rozkosse budoU. Nebok powúžimeoli Uejo
prwé nefmionU dobrotu a lčxskUShna Božiho
khťissnšmU lidsth, pro Učžeryslowitelslým se
podrobil pohaněnim a mUkúm, foUditi můžeme,
co UčiUi pro fwě wčrnš a milš pťútele. NeUi
ani možrlú, abh MU tčžkš a odporUč bylo Učiniti
wsse, co jfme swrchU pramili; ank tak mnoho
pro hťissUiky podstoupil, což UčiUi pro fpraweu
dliwee? aUk tač dobrotiwým se prokúzal k mem
Uepřčxtelům, jačouž lúsču pročúďe swým přčxtelUm
q,mileltcůlll? NústiU tobo poUč!šUdmúme w pifni
Salomomtowč, kdežto Borfčý choč tak laskawými,
sladčými a milostnými szlowh š milenou choti
son (tak jest totiž cirkew swatú. aUebo i každčl
dUsse Ualezajici se w milosti Boži), rožmloUwú,

že an žúdnú mlUwa, an žúdnú lúska tčlesltú
krúfnčesslch a sladssich Uemú.

úle sc tobo domysliti můžeme z powahh
lidi sprawedlimých, měrných a pramych pťč:tel
Božich. Neboč ti maji UúramUoU toUžebnost, abh
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to skUtkcmdokúzali, což si ncUstúlc rozjimaji, abh
totir zccla, wždy, wssUde a ze wssij fwč silh
BošU sloU“iti mohli; i hotowi jsou dúti žiwot
swůj w obet na to, nechati tčlo swé trhati, púlitř
a wsselijak jinak mUčiti, jcn abh fe Bohu swčmU
aspoň Uččim zawdččili, co bh sc MU libilo, Ueboť
powinnh sc k tomU býti citi pro Nčho, anť je, jak
dobťe wčdi, tak Udťimnš milUjč, řak mnohú
dobrodini jim propUjčch, tak rozmantými mio
lostmije ansstěije, tak laskaon prozťctelnosti
o nč pcčuje. thž tedh člowčk, jcnž jcst tworx
tak nespolehliwý, nestúlý, k dobrěmU múlo schol
pný, pťec tak wčrně a horliwč k Bohu swčmU
pťilnouti a JemU sc obětowati může; což pak

řa to Učini člowčkUQU súm, Jchož dobrotiwost,uúska, wčrnost jest nesmirnúe? Jestliže Bůh i tU
wlastnost mú, žc jcst „swatý kswatým, dobrotiw
kdobrým;“ a člowčk k takowčnm dobroth stupni

sc powrzncsti můžc, Bc sc BohU z cela wčUUje;cor pa medlc Ucini ůh, když na to dojdc, aby
ta lěť š, člowčkem w dobrotiwofti a lúsce žúu
pasile? D jak jistč, jak welmi, jak slawně wsse2
mocný Hofpodin slabého twora w žúpasU tom
pťedči! Hotowali, jak swrchU ťcčxcno, člowčk žiwot
swůj dúti, abh sc poněkud toliko zalibil BohU,
knčmnž takměř lúskoU wzplanUl; což Učini Bůh
swémU wěrnčmU pťitcli, abh se mU lafkawým a
dobrotiwým prokúzal, abh mU pomohl, abh ho
potěssile? Tok nižadnoU mlUon nni wyslowiti,
ani whpfati nclze. Pročcž prawi pismo, že
„ani oko newidalo, anl UchoUeslyfsclo,
ani wsrdcc člowčka wstoUpilo, co Bůh
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pťiprawil těm, kteťiž scHo boji.“) Tok
pak plati chen o daťich oslawh Uebeské, Uýbrž
i o daťich milosti. „

NUže tedh, milý kťesťaUc, bUdešoli pak smiti
dúle popšrati ctUosti wsselikč útčchp a sladkosti?
Ba bUdešeli pak smiti jakékoliw rozkossc swčtskč
ch pťirownati k rozkossem duchownim š ctnosti
spojenýme?Ncboť jakč jest porownčmi Kri:
ftn š Bclialeme? swětla š tchostmie?
rozkossi swčtských š raďostmi Ucbcskýmie? rošmaťia
losti tčlesných š útěchoU DUcha swatéhoe? milou

wúni tworů pomiěcjicich š lúfkoU Twůrce wččUčhoe?
Jistok, žc čim ss eršetnějssi ktcrú wěc, tim sslcchctoUčjssi a čistssi i ra ost š Ui spojenú a z Ui wyo
plýwajici. Což jiUého, leč to prúwč miUi prorok,
řka: „chssi jcst maličko sprawedliwčmU
Uad bohatstwi hťissniků mnohú.““) N
jinde opětdi: „Nebo lcpssi jest ch jcden
w finich Twých Uad tisice dUů žiných.
Zwolil jscm sobč radčji opowrzcným
býti w domU Boha mč o, Uežli pťcbýo
wati w stúncich hťissUikUw.“m) DUchowUč
se totšž rožmni slowp sw. choti w pifni SalomoUo
Uowč: „Lepssi jsou prfh twč, Ucžli wino,“
a hUed Ua to: „Plesati a wcfcliti sc bUdcme
w tobě, pamatUjicc Ua prsh twč, ktcrč
jsoU nad wiUo.“df) Pamatujicc totiž džlchowni
útčchy, jižto co pťesiadkým mlekem krmiš wěrnč
synh swč dUchoin š útloU laskawosti matcťskoUje

Mr)Jf;xi. 64. Zueť. M) Žalm 36, l6. “e) Žčxlm83, 11.
s) Pls. l, 1u2.



236 4. Qdmčna za ctnost jsoU:

wiUoUc kprfům fwým, a kteršš mocnšji opojch,
Uež přcsladrč a filUš wiUo. WiUcm.fe pať tUto
UcrošUmi miUo obt)čchč; nýbrž lcxkož mlékcm
útčchh dUchoin milofti Bofi rozUmcti múmc, tak
sk tUto wiUcm miUi rožkossxca radowúnky fwčtskč,
?Ztcrčžpodúwú zaslcpcným milcům swým ohawUčx
Ucwčstka, o Uiž sw. JaU wc fwšm zjcmeni mlUwi,
ťka: žc „fcdi Ua wodúch mnohých, odan
jsoUc ssarlatcm a erUatUým roU em a
ozdobena šlatcm a kamcnim dra ým t
pcrlami, majic čřssi zlatoU w rUkoU fwých
ponU ohawnosti a Uečistoty fmilstwa
fwšho a jejimžto winem zpili se obywao
tcle žemš.“)

ď. 20

Jak sprawcdliwi tčto sladkč útčchy zwlňsitnim způsobrm
účastni býwaji Ua modlitbúch.

Túžcšeli sc, milý kťcskanc, w čcm žc sprau
wcdliwi fladkě útěchy tšto, o Uiž jsmc posUd
rozprúwšli, Uabýwaji, odpowidúm ti slowy proo
rorowými,žerlždi: „SyUy ciincowh, ktcčiž
fe pťiďrzi Hospodina, aby ctili Ho a
milowali jmě.noJcho, aby byli Jch
za slUžchiky ostťihajici foboty, aby
ji Ueposskwrňowali, a držici smloUwU
son, ty pťiwedU Ua horU swatoU son
a obwcsclim je w domč modlitby swč.“)

U) Zjew. 17, 1xu4. “,) Jsai. 56„ 6uu7.
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Modlitba jest tedy to cwičeUi, jimfto Bčišč obozwlússtnč obweselUje wčrnč pťútele řwč. „ ebok
w modlitbč,“ di sw. WawťiUcc JUstiUianský,
„rozUčchi se srdce sprawedliwých lúskoU k swčmu
Stwoťitcli; toU často Uade wsseckU pozemskost
szeschi býwaji, jakobh byli U rostťed sborů
aUdčlských,a tam pťed trůUem Ho podan, Boha
swčho, pčji a milUji, stenaji a úpi, welebi a
plcsaji, jcdi a lačnčji, piji a žižněji, a ze wssi
swč silh sc fUaži promčUěnU býti, pohřižiti se

a pojiti w Hospodiml BohU swčm, Jejž ǧťi
w iwč wiťe, Jcmuž se klcmi w hlUbokč pokore,
po ťčmžtoUži toUžeonsti wroUci, Jehož požiwaji
lčxskoUčistoU, lúskoU swatoU. Pak poznaji prawdn
slow Spasitelowých:„aby mčli radost mou,
úplnoU w sobč samých.“ e) Radost tato
přetě.kč: a rozlčwú se co hojUú ťeťa pokoje po
wssech jejich dUssewnich mocUostech, oswčchic
rozUm, podUčchic wůli, obnownjic paměť a soUe
stťedic wsscliké mhsslcUkh jeji w Bohn; tU obo
jctim lčxskyobjimaji Boha swčho a drži se Ho
š citem newhslowitelUým, Uebok snaži se ze wssi
silh swč sloučeUh býti š Nim a Uechti pUstiti
Ho. Jako praotcc JakUb, žúpase š andělem
Hospodinowým, držel se Ho, a Uechtčl Ho proo

pustiti, aš bh mu požthale tak i dussc zbožnúw modlčt č zčxpasitařmčř š Bohem swým š roze
kossi přcsladkoU, Uechcc se Ho spUstiti, Uýbrž
drii Ho silně, znamenajic, že w Něm mčx wsse,
češo si žúdú, co wyhledúwú, a ťkoUcš sw. Pctrem:

e) Jan 17, 13.



238 4. Qdmčna za ctnost jsou:

„PaUc, dobťe jest Uúm zde býti.“ e)
W tomto UtčsseU,čmstawu rozUmi slowům pťco
sladkým pisně Salomolmowy a fama liberoU
sladkosti propčwú pifeň: „Lewice Jeho pod
hlaon moU a prawice Jeho obejme
mne;“ee) a „ podpircjte mUc kwitim
a obložtc mnc jablky, neboť lúskoU omdlčo
wúm.“ m) Tak Božským ohUěm roznicenú
dussc žňdú si odloučeml, wyprostčnu býtť š žaz
lúťe swč tšlefnosti; slze Uadssenč žbožnosti jsoU
ji pak chlebem we dne w Uočř, dokawade se ji
tohoto ofwobozeni Uedostúwú; Umťiti si pťeje,
fiwot powažujic fobě býri bolesti..... S úžasem
?ama U sebe mhsli, jak posawúde bylo možnú,
že oi skryti byli pokladowč ti! a Uznúwajic, 7e
wekskcré lidstwo schopno jest takowš blaženošti
požiwati, plaUe toUhoU w stoUpiti wssUdc po
mčstech a dědislúch a dowol wati fe wssech lidi

a kúřati jim: Kam se ženete, possetilcowše? čeho siwyh edúwútee?proč erbracujete zraků fwých a Uee
hledite dosici jcdčnšho možnčho dobrae? „Q kUšte

a wizte, ǧať sladký jest HospodiU, a jakblažeUy aždý, kterýž důwčťi w Nčho.„ř)
Ncbok okusiwssi sladkosti dUchowni, wsselikú tčleo
snost fe ji protiwi a hUUsi,a wsselikou společnost
powažUje za wčzeni; samota jest ji rúǧem, rozn
kossi jeji jest držcti se Hospodina, Jejz zamilou
wala; wsselikú čest jest ji břemenem, každé zae
mčstslúni fwč!tskš taťměť mUkami. Hledčti bUde

e) Pťute 17, 4. Mř) Pifčfd 2, 6. M“eee)Mfefl 2, 5.
f) Žnlm 38, 9.
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fUažUě, abš ěi nižúdUú wčc ani Uebeskú, an poozcmskú Uc ya prekúžťoU, w dnchownim jejim
potčsseni; wsseliké m sfleni a pččc o wčci zcu

wUějssi bedliwě od fe e zawrhne. Wefskerú šejilúska a touha k jednomn cili smčřowati bu e;
Boha jcdiného bude milowati Uade wssecko, a

wssecko jčUč jediUč w Něm. Toť krúsnč w?jčxdřilrfw.pčwcc,ťka: „Eo mi jcstna Uebi romč

che? a bcš che co jscm chtčl na zcmi?Bhť zhyUU o tělo mči srdcc mč: wssak
Bůh srdce mčho a dil můj jest Bůh Ua
wěky.“ ů)

Kdo k takowč blažersti d,ospčl, nirúdnč
temnosti UerameUú m poznúwčmi wčci Bož?kých;
otewťenýma takmčť a oswicenýma očima wsfccko
patťi, co k Bohu směťch. Srdcc jcho citi Uco
klamUš a Uezwratné důwodh wččnc prawdy a
prawč wiry. Po bouťliwčm dni, znechUtiw si
lomoz swčtský, žúdú si tichč UočUi dobh, aby
mohl wylitř city swč pťcd Bohem a sjchotitž
se š Nim. W tom mU UeUi Uižúdnú Uoc pťiliš
dlolchčl, ba ta Uejdelssi zdú se mU býtč chkratssi.
Za jafnč Uoci pohlšdčx k Uebesům a obdinee
ťrúsu a jafnost tťpyticich sc hwčzd a tichý lckk
lUUy, požorUje to wssc očima jinma Ucž drUhdy.
SpatťUjet w Uebesich obraz ťrcis9 Stwořitclowy,
žrcadlo slúwy Jeho, widi w tisxcerU hwčzd ton
likéžposlů a zwěstů, jenž „hlú!aji welebnos “
Jcho; každú zwlússk ǧest mU dukazem doronalosti
a milofti Jcho; pťijlmú w Uich skwostnč dary,

xe) Žasm 72, xx:šmč:cx.



240 4. Qdmčna za ctnost jsoU:

ktcrč milený chok wywoleUč choti swč posilú Ua
důkaz a potwrzeni lúsky swé, a Ua powszchi
ji k wěonsti, až k tč dobč, co ji pťcd dworo
stwcm swým Uebcským podú rUkUson ksňatkU
wěčnč slúwh a blažcUosti. Wefskerý swět zdú se
mU otewťenoU kUihoU, wpprawnjici wclikč diwh
Hospodinowy, list poslanh choti swč, oswčdčUjici
Jeho k Ui lúskU.

Tarowé jsoUUoci prawých miloinků Božich;
takowč jsoU sUh, jimiž čisté dUsse jcjich se obiraji.
Takoon tichoU rozkossi sebirú sc dUssc sama
w sebc a Usnc spúUkem žiwým, o Učmž fwatú
choťprawi: „Jú sice spim, alc srdce mě
bdi.“e) N tak když chok jeji Uebcský spatťUye, že
an UsUUlaw objeti Jcho, ostťihú ji a chrúni
w tomto spúUkU žiwota, a nedú ji probUditi

ťka: „Zaťxťisahúm wúš, dcery JcrUfaz
lemskč,ls rze frUy a jelent,x polni, abpste
Ueszdi y an ncwytrth zcsna milč mč,dokUdžbh sama ch,chtě a.“ Mř)

Coz mešdle soUdiš o těchto Uocech, milý
kťesiance? dúšcli pak jim pťednost pťed tčmi,
ktcréž obhčchč trčxwiwaji synowč tohoto swětae?
Ti poUžiwaji temUosti Uočnich, aby úklad kladlh
UcwiUUosti, prznili čest pcmen, fwš wla tni pak
dUsscmetali w propasti pekelnč. szrojeUi occlem
a hrůon o žiwot wlastni i bližniho zčxpaseji
a shromčxžďUji si wsselijak hnčw Boži kc dUi
pomsth Jeho.

e) Pifeň Šo Ze 2. M) Tamž. 2, 7z
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š. 3.

Ncbýwaji wffak ch útrěochyoan ti„ ktcťi Bobu teprwlonzlti pocnmjl. x

Proti tomU wssemU, co pofawúde ťečeno,
Uclzc nččehož jiného nmUitUoUti, leč žc wssech
pofud Uwedených útčch a slasti dUchownich toliko
“dokonalým a Ucbo aspoň pokročilcjssim w žiu
wotě žbožslšm fe dostúwú, alc k tomU že
Umohem wice jest potťcbi, Ucžby se mnohý
do.minUl. Pramdcxť owsscm, že takowým sc
útěch oUš.ch dostčxwú; awssak pťedobrý HospodiU,
,Bčch Uúš, w ústreth přichúžiwú š útěchoU son
i tčm, kteťi teprwe počanji JemU sloužiti, jako
ditkúm ž per toliko mlčka odúwaje, afb
pak poždčji sil.Uějssiho pokrmU s opUi bhli. oz

se UepamatUješ Ua hodh, jcž bhl dobrotiwý otcc
Uprawil shUU marnotratnemU, jak mile š ch
do domU otcowského Uamrútil? Uepommš Ua
wečeři, k ktcršž pozwúUi byli lidč wssclici z Ulic
a cest a dčdiUe? Což medle se tim žnači, Ucžli
dUchoin útčcha, kteroUž se witú U koji a andi
dUsse, wyssedssi z wthanstwi Eghptského, wha
wúšssi poroby ďúblowye? Proč by pťedobrý
a wclcs?tčdrý Pún Uerúčil Uchhstati radostnš hody
slUze fwšmu, jejž darcm swobody oblažche? Proč
by Uemčl swolati wesskerč:tworstwo, aby Jemn,
co oswoboditcli, wyprostčteli a thupiteli slUo
ssUé wždúwali dikhe? Proč by Qn súm Ueměl
.pťedejiti je a započiti plesem: „Zpiwejmc
HospodiUU: Uebo slawUě zmelcbeU jest;
koUč i jezdco Uwrhl do moťe.“ P)

eǧss ul Mojž.15, 1. 16



242 4. OdmčUa za ctnost jfoU:

N byk i těchto zřejmých ofwědčcUi pisem
swatých Uebylo, zdažali pak fc toho Uclze již doo
souditi ž prozťctclslosti Božskč, ktcrú každčmU
swšmU tworU sc propůečch wssim dle kťchkosti,
wčkU, fchoonsti jchoe? istok, žc liďč tělchč je.sstě

smýsslc.icc a Ua wěccch fwčta tohoto lpějicc, ďrčchU
božUošti an UastoUpiti, tim mčUč wcsskcrym

Žwčtem pohrdati mohoU, lcč Bůh súm jim po2
mocUč fwč rUky podčx a son sladkosti je pťco
dcjdc. Když byla tedt) Božskčxprošťcteonst Určila,
člowčka od swčta tohoto odlouciti, Uúležik to
i k Ui smnč, aby mU i ccftU k tomU Uchystala
a UsUadUila, aby co poUtUik Ua Uowč drú c
bez žúwady krúčcl a koUcčUě, pťckanw wsse
andy, k fwčtU jej zpčt wúbici a tahUoUcl,
k dokanlosti a kblažcUosti dospčl. Qbraš toho
mčxme Ua cestč, ktcroUž Bůh syny Jsraelskc wcdxl
do žemč žaslibenč, o ktcrémž wedeUi Mojžiš

pissc,řka: „Kdyě propUstil Farao lid, stalosc, že ered jich Bůh po cestě žcmč
FiliftiUfkč, kterúž blizkú jcst, aby sUad
(lid) Ucpykal, kdyby widčl proti sobč
wčllky powstúwati, a Ucwrútil fc do
Eg pta.“ jk) Tato prožřctclnost Božsčú, kterúž
dru dy ofwobochý lid Jsraclský tak welcmondťc,
tak laskawč wedla do cmč zasliché, tak pcmchš
i Uyni U wechi wssccš swých wčrných flužebUikU
a slUžebUic, ofwobozených zporoby tohoto swěta,

Uabpscrž;ltik dosažcni zaslibenč slúwy a blnžcUostiUe c c.

Mr)ll. Mojž. 13, 17.
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Qwssemč jsoU útčchh dUssi w zbožUosti doo
kanlých welikc a fkwostnč; awssak l to wčz

každý, že laskawú dobrota Bošea Uasseho zwlússik těm ťi, kteři se teprwa k ěmU obrútili, a
w slUžbeJeho takmčť jesstč maličkými jsoU. Tčm
QU w slabosti a chUdobš ecjich súm pomúhčx stao
wčti Uowý stúUek pro Nššo. Wčda, že odewssad
jfoU obklopeni přiležitostmi k zlěmU, že přewrúo
cenš UúkloUUosti jejich chfoU jefstč úplUč pťeo
moženš a potťeUč, aby prosti byli wsscch smyslných
hUUti tčlesných, aby se zcela již byli odtrhli od
swůdných půwabů tohoto swčta, a Uic je Uetú lo
wicc do starč egyptskš tmy a porobg hři U;
proto jim podúwú tak mocUé roškosse a útčchy,

ktcrúšto jakkoliw jeU počútečUci jest, pťcc se již
poUč Ud slasti son rowUú tš, kteršž dospěleǧssca dokanlcjssi přútelč Jcho požiwajl w úp nč
hoonsti a miťe.

Tok UazUačil Bůh w staršm zúkoUč, přikao

žUje, aby o wclikých slaonsteaF wýročUich, slaowených po osm dUi poťúd zbčť,xých, prwni a poo
sledUi UejžUamcUitčjfsimi a Uejslawňějssimi byli;
ssestero dni Ulezi Uimi bhlo mšUč wýznamUých.

Croš jest to jiUcho lcč UústiU a obraz Uassi ťeči.Ne oť jako Bůh tehdúž prwni a posledni den
pťikúzal obzwlússtUč slawiti, tak i chystú a Uprao

ije wesskerým siUžebUikůmswýmďšwlússtni slawuUostUš hodh Ucl počútkU jejich k ěmU se obrúo
ceni, a Ua koUci jejich zďokanleUi a wytrwalosti;
tehdúž slawi takměť UastoUpeUi Jeho flUžb , poo
tom pak hojUč t7jcjich o Nčho žúslUhy; Ua túwao
jicim šaččxtečnikmn prokazUje swš milosrdenftwi,

16iř



244 4. deťna za ctnostjsou:

wytrwalým zasloUžilcůmfwou sprawedlnost; ončm
se propůjčxxje spomocnikčm w potťcbě, tčmto odo
mělžitclem po prúci. Taki ftromowi Ua pohlcd Uejo
krašssi býwú w rožkwčtU jarnim, kU požiti pak
Ua pod im w bojnosti owocc fwšho; deU smlomoy
a deU i)watby Uad jinč býwaji siawnšjssi. Taktéž
čiUi Bůh w době, když si dUssi Uěktcrou obrčxcco

Uim k sobč FasUUijc, a když pak ji k sobě comilerU cho w pťcbytck swůj pojimú; w ouU
dobU ji toliko Uěkterš darh šdoftatkU swčho pou
sýlci, w tuto pak se ji úplnč a žccla wěUUje, a
hojně hody zbohatstwi swěho jš Uprawiti dúwú.
Protož i fwatú choč w pifni Scxlomomlowč di:
„Mladicc si zamilowalychc.“) Neprawi:

„ enh, pani,“ Uýbrž„mladicc, ancUkš;“Ucbok ončmi sc rozuměji dUsse w ctnofti a z oža
Uosti dokonalč:u; těmito wssak ačútcčnicc a takmčť
Uowačky, kterým se teprwš pocanji oči odcwirati,
abh spatťily swětlo Uowé a potom w Učm stúlc
krčxčelh.Tyto, di swatú choč, „zamilowaly Tebc,“
Boha fwčhož proče?upončwadž tyto zwlússč

poččxtkUfweho k Bohu obrúceUi šwlússtUi proo
xeiji wroxucnost a horliwoft za pťččinou, jak Uči
sw. Tomčxš NkwiUský, radosti a rozkosse, jež jim

působi Uowost stawU jejich, w Učmž sc octlh, Uou
wost oswiceni, lúsk , po,ǧUúwúni weci dUchoinch,
Uebeských, Božský , jczto se jim Uhni co Uowý
ro hled a obzor otwiraji a prwérpťcd očima jcu
ji zakrhtš, žawřeUé, Ucžnúmč byly. Toto Uowč:
oswiceUi a poznúwúlli dojimú wcsskerý jcjich cit

e) Pis. 1, 3.
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a roznčche ǧej k zwlússtnimU obdiwowúUi, we:
lebeni a dikUčiUčUifwčmu swrchowanšmu Dúrci,
od Něhož zUameUaji, re tak swrchowaně obdaťeUy
jsoU a z tak hlUboký tenmosti k fwčtlU tak čio
stčmU a jasnčmU w Uikly. Tok sama kusserst
potwržUje. Nebok k yž člowčk sprostý pťijdč do
krúsnčho města a Uebo Učxdherslčho hradU knižeu
ciho, Ua prwni pohled jako omrúčeU, žúsnc toliko
a eri co ťici; kdhž pak dčlc tam trwú a při
stčxlěm patťcUi Ua ty krúsh a stkwosty mysi a
rozwaha se mU anrútilh, tUť i prwni úraš a
pťekwapeUiochaiji a miUoU. Tak Ueni in,
7e!Umohdy začčxtcčUici w dUchownim žiwotě wětssi
šorliwosti pociiji Uež staťi kusseUci; Uebok Uou
wost dUchoinho ofwiceUi a pozUúwúUi oněch
Umohem wice dojimú Uež těchto. Protož i sw.
Berlmrd dobťe pochopUje a pťirošellým špusobem
wyfwčtlUje slowa starfsiho bratra syUa marnoo
tratUčho, aUk totiž Uelhal, když ťekl k otci swšmu:
„Nj, tolik let sloužim tobč a Uikdy jfem
přikúšan twčho UcpťestoUpil, a wssak
Uikdh jsi mi Uedal an kozelcc, abych

takš špťútely swými hodowal; ale kdyš.fyU twůj tento, kterýž prohýťil state
swůj š erěftkami, pťissel,zabilš jch
telc tUčUč.“e) Pěnik se lčxskaUowú jako wino
Ulladě; moda w kotli tichú jest, až pociti mocnost
ohnč; tUk se rošbúrú, wře a kypi, ale potom,
když rozchťúta jest, opět se Utissi a erťe wice,
jako když pcilččwostČ ohUě Ua Ui působiti poťalcxd

xdř)Luk. 15, !9.



246 4. Qdmčna ža ctnost jsoU:

Tak těž i Hofpodisl Bůh UtěsscUě pťichúzi
w ústrcty tčm a laskawě je witčl, ktcťi ponejprw
pčekročUjiprúh domUJcho; perim dUcmhodei
š Nim Utčfchš a wssccko jim sc okažUje rožkossslč
a milč; jchú pak š žaččxtečUikyw slUžbě swč,
jako obchodUiciš perimi kUpci, podúwajicc jim
malč, ale wýtečUé wžorkh, aby z Uich krúsU a

důkladUost wcsskcršho žboži posUŽowali a timochotněji pak kUpowali; chowú fe Uim koUečUč
jako rodičowš k ditkčxm fwým. Lčxska rodičůw
jakkoliw jcst sterú kstarssim i Utlcxdssimditkúm,
pťcc sc ktěmlčo mUohcm útlcji a nčžUěji jewiwú.
Co welci samy krúčeti musi, maličci sc wodi,
woži, Uosi, chowúwaži; co oUiUo kc wssclijakým
praccm ǧee pťidržth, tito bcdliwč se UssctřUji,
o swé wUli si hrajicc; oUiUo Ucli wýžin si již
žiskúwaji, aspoň častěji i hlad i 7išeň zakoUsseji;
tito bežc wssl prúce sc wyrúžcji, jcdšUi UUceUi,
ba i krmcni a kochi býwajl.

Z takowěho laskawšbo a dobrotiwěho žedslčmi
Božiho š prwnimi začútcčniky we snšatc Jeho
slUžbě powstčxwú U těchto dUchoin rožkoš, o Uižto
sw. pšlošcdi: „Potoky jeji opojiš, roč;l

mUožiš plody jeji; krúščmi dcsstčJehoobwcfeli sc wssclikú ylan.“e) Jaký
mcdlc fe tim plod, žakú bylich, jaké krúpčjc
wyrožumiwaji? Jakc jiUě, leč krčxpějc rosy Uco
beskč milosti Boži, owlažUjici dUchoin bhliUU
dUsfc, sachoU z UowU w kwětUici HospodiUowU,
aby plodUoU bhla k Utěsscnšmxx kwětU, k oblan

n) Žalm 69, 11.
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žUjicimU plozeUč owocee? Q tš di sw. pčwec, že
obwescli, občerstwi rofoU onou UcbefkoU
milostt Boži, kterúž co tichš, owlažUjici krúpčje
snússi se š hůry a wnčkú do Uejtajnšjssich Utrob
srdccx,jcjiho a tam plodi a působi Ucwýslowslou
rozkoš, ktcroU ZakoUssi ona Ua počútkU fwšho
obrciccni a fjcdnoceUi se š Bohem j,wým. Nle
Uemysli Uikdo, žc Ulalú jest tato rozkoš dlc obraZU
krůpčje, k nižto se přirownúwú; Uikoli! „Ncbok
piti bUdoU,“ di fw. NUgUstiU, „dUsse zbožné ž čeky
rajfké, ž Uirto jedUa krůpšj pťewystjc UesmirUč
močc, a doštačch Uhasiti wsselikoU horoUci žizeň
po rožkossich tohoto swšta.“

MlUwi wssak Utllozi, 7e UižúdUé útěchy dUu
choin Uikdh UczakoUsseji. im sc, co posUd jsme
ťckli, Ucwywrútie Ueboť necitclňost takowých poa
chúzi od kažeUč o jejich cčtU. Jako totiž th,
kdo mú cšUť pokažcUoU bUdiž pťesyccňim, bUdiž
jichk, nczlmmcnú prawš chUti a sladkosti krmi,
tak že i ty Uejfladssi mú za hoťkš a trpkš: tak
Ucni din, když Umohým, kteťi si prawý dUcha
swšho cit bylč pokazali sserednými hťichy a
ohawnými Ucprawostmi, co nečistýmč krměmi
egyptskými, UcchUti si mmmy, kterúž co chléb
aUdšlský se jim podciwú. 7Nclprcxm chUť son
slžami kajicimi, a jistč okUsiš „jak sladký jcst
Hofpodin.“ e)

Když to tedy tak jest, rci mcdle, milý kťco
sťane, ždažoli UeUi wcsskerš žboži, wcsskerú radost
a rozkoš tohoto swěta U porowUúUi š dUchowo

M) Žalm ZZ, 9.
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Uimi útčchami dUssi bohabojných toliko kal a
mrwa? Učitclowš cirkein prawi, že dwoji jeft
blaženost, jedna počútečnú, druhú dokonalú; jedna
tohoto, drUhú onoho žiwota; jedna poUtUikůw
pozemských, drUhú blažeUých UebcsikaUůw; této
požiwaži w wolenci Boži w Uebesich, onč fprao

weřšliwl a ohabojni zde Ua zemi. Cešož si tcdhmúš žúdati, ncž abyš již žde a Ued počal
blaženým býtie? abyš .pixijal již ǧde šúwdawek
k bUdoUcimU sitatkU š Bohem swym, jejž ti žde
sliije a tanlto Uěkdy whplnie? Když fe ti tedy
mornosti k tomU podúwú, žiti w tomto rúji a

dosrci tohoto štkwostnčho pokladU, jdi a prodcjwssecko, co mčx a ziskej si poklad ten, wsse zboži

pťewZssUjiciž tok ti mnohem fnazssi jest, než si
Uchsllš, aUt KristUš Pún súm ti ho takmčř
darmo podúwú. Ncodklúdej š konpenim Ua qu
doUcUost; Ueboť čaš prchčx a Ulizi, anž fe wrčxti
wicc; Uejistoť, dostqerli sc ti bUdoUcUč, čchož
Uin tak múlp dbúš; ale jisto, že když yho ipoo
šdčji dosahneš, welmi toho želeti bUdeš, žo jsi
tak dloxcho bez nčho byl. Kwšleti bUdeš še sw.
NUgUstiUem: „Pošdě, ach, pťiliš pozdč jfem si tě
žanlilowal, krúso wččUú, krúso wěčUč nowú!
pťiliš poždč jsem si tě Zamilowal.“ NeUstúle
šelcl,swčtic tcnto swšho opozdčni, jakkoliw doa
jaženi oslawy wčťUé ho UeUsslo. Hleďx,tcdy, cšť
i ty Učkdy Ueželiš toho, že Uin Uedbúš a tratiš
darůw tčch, jichžto se sprawedliwým dostúwú Ua
tonlto swětě z milosti, Ua onom k oslawč.
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Ǧlánek fedmlláctý.
Bútú Uřc.d.nost, ltcrýž ,sc .sprawrdliw,bn.l ǧn c,tnost již

w tonltq zlzn,olc,dostm,one Uft quojjn; jwed,onU, šo na,
opak bťlssnm Uclrnnulxušnnpmnlnml.,wcbo zlrbo swcdonUt zncnl býwlul. ,

Mimo Utěsseně radostř DUcha sloatého doo
stúwú sc sprawedliwým dUssiUri útěchy dobršho
jich fwědomi. K důkladnémll pozUúUi a Uwúu
žeUi tčto šwlússtUi přednosti, kterú š ctUosti již
Zde Ua šemi fpojeUa jest, Upamawjmež fe, .ak

Božfkú prozřetelslost wsselikě twory welemoU ťe
a afkmoč opatťila a opatťUše wssim, co jimť pomčrUé dokanlosti potťe iž dle toho tedh
chtic, aby bhť i jedeU dokanlh twor rozmnem
obdaťeUý, tcxk tšž o to pečowala, aby se tčmUž
i hojUč doftalo wsseho, co ktčto swč dokanu
losti potťeije. Když pak dokanlost rošUmUého
to oto tworU žúleži w zdokanlowúUi rozUmU a
wUle, hlan.mich t. čústck, w Uichž sc zwlússtsli jcho

předUost šaklúdú, a toto fe pak dowrssutje jeďnakUměUim, ǧchak ctUofti; rproto Umif il welee
moUdrý Blch w rozUm Uúš wččUč šúklaďh nossel
likčho požUúUi a UměUi, dle Uichž se ietčch Uejz
tajUčjssich prmďd dosoUdiwúme; ale wůli působil
semeUisstěm wsselikčho dobra mrawniho, wsselikš
ctUosti; Uadalť totiž wůli Uassi i přirožerU Uú:
kloUUosti ke wssemU doer ipťirošeným odporem
proti wssemU le, tak že wůle Uasse přirozexlě
z oUoho se tčssiwú a sobě ho žúdú, tohoto se

hroř;iwú a od sebe je žawchUje. Tato wlastnostwů e Uassi tak jest Uúm pťirozeUú, že byť i
Umohý dlouholetým šlým žiwotcm ji dusil, UdUo



250 5. Qdmťna za ctnost:

siti ji pťec Uikdy Uemůže, tim méUě do koUce ji
Umoťiti a šahladiti, cožxspolu i důkazem jcst
swobodllš woonsti Uassi, kterouž hřissUou obwy:
klosti feslabiti sicc lzc, Ule docela potlačiti Uelzc.d
K wyobrašelti toho čtemc :U kUize Jobowč, žc
pťi wssech udalých se fprawcdliwci tomU Uehodúch
Uikdy mu Uefchúzel jedeU aspoň slUžebUik, jenž by
mU o každčm Uesstěfti sprúwu dal; talť tšž an
hřčssnikaUikdy a Uikdež erpoussti služelmik wčrxlý,
fwčdomi totiž jeho; teUťho UapomiUú, kdykoliw
fe hťichu dopoussti. Tohoto služebxlika Uazýwaji
UčeUci„swčdomim oftražUim.“ TeUť fe wc

wsselčkš boUři UeporusseU zachowú, bš)ť dy bylai wsse jinš pohltila; teUť UeUmirčx Ui y, byť by
i wssc wůkol Uúš bylo Umťclo; UeUmlkUc, aby
Uúš, kdykoliw bťcssime, Uenapomislal, Uúm hrůzu
hťichu Ucpťedftawowal, Uúm Ucdomlouwal, Uúš
Uepowszzowal a Uekúral, byť by i wssickni
Uassi pčútelčx, Učitelowě a karatelč byli se zamlčeli.
Zdaali pak w tom UeUi žťejmú prozťetclnost
Božskú, chž pcčliwou lúfkou Uúš Uikdy Ucopoussti,
Ustanoloiwssi UčxmUeustúle bdiciho strúžUika, wždy

wýmluwllého katzatele, opatrnšho rúdcc a Učitelc,chž UčxšUcUstúe od zlšho waruje, k dobršmu
poUoukú, wedc, Uutie? Rozumčlč tomu takto již
oneU pohcmský mUdřec stoickr), Epiktct, ťka, žc
jako rodičowš fwým ditkúm dúmaji wůdcc, chž
by jich wssudc a wždycky opatrowali, aby kžúdu
UémU Uepččssli úrazU; tak tšž i Bůh lidem doo
spčlým w utroby frdce hluboko msstipčl swčdomi
ostražUi, jchož bedliwě ssctťiti a poslouchati
Uad miru powiUUi jsme wssickxli, jinak bychom i
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erdččUými fe prokúzali k Jeho otcowskč peč:
liwosti a lúsce, i wlastttimi fwými Uepřúteli a
zhoUbUými sskňdci fe stali.

Nle jakož jest fwčdomi Učitelcm a wůdcem
sprawedliwých, tak jeft i mučitclem a katanem
hčissnikům. T UeUstúle hlodús hryze a trýzni
w Uejskchtějssich9Utrobúch frdcee pťedhazujic jim
hřissný jčch žiwot přčmčsuje tašmčř k raždč roz.
kossi pelynšk trpkšho wědomi, tak že se jim sotwa
okUsiwssim čpawčho česneku eǧyptfčšho i hned
zakali žrak slzami zlého wčdomi. Tač jest jedna
š ran, kterýmiž HofpodiU Bůh hřistikům wy:

ŽŽrožUjeúfty Jsaiússe proroka, ťka: „N položimabploU wewladařstwijcžka.“e) Neboť
fprawedliwým soUdem Borim wydúwú fe srdce
hčissnikowo (to rozUmčj ?lowem Babylosla)
U wladaťstwiostnatšho jčžka, t. ďúbla,
a ostnům zlšho swčdomi, jcžto hťichy w žúpčti
Uúsleduji a srdce hťissnikomo, co hrotnú kopi a
ostťi mečowč bodaji. Túžešoli fe pač dúle, jaci
jfou ti ostnowč žlšho swčdomi, odpowčď mčj, že
jeft jedeU, a teU Ue.perějssi, ohawuosi a
sseredUost hťichu fameho; hčich totiž jest fcim
o fobč tak ohcmmý, že jistú mudrc pohcmský o
Uěm se takto prohlúsil: „Byk bych i jift byl,
že mi bohowš odesti a žúdný člowččkto
Uežwi, ftydšl bych fe pťec a hrozil hřcu
ssiti již pro pouhou obawslost hťichU.ee)

DrUhý osten jcst Urúž,ka bližxlihoš hťichem
obyčejllě fpojenú; Ueboť ta fe pcckhřistiku pťedo

e) Jsai. 11, 22. u U) klňtou.



252 Ze deťna za ctnost:

staijc co eriUUú krew Nbelowa wolajici o
pomstU k Uebesům. Toho pťiklad múme w knihčxch
Machabejských. Tam se wypraije, jak Nnti3
ochowi krúli Ua smrtelUčm loži na mhsl pčisslh
wssecky Ueprawosti a bezprúwi, kterýchr se doo
pUstil proti sw. mčftU JerUsalemU, a Žterčž eej
pohroUžily jako w moťe testkafti a šúrmUtšU,
až Zwolal:„Nin se pamatUji Ua wssecko
zlé, co lscm Učinil w JerUsalemě, kdhž
jscm po ral wsseckh ozdoby žlatč a střia
brně, kteréž bhlh w Uěm, a poslal jsem,
aby šhUbili obhwately JUdskč be.z pťi:
čiUh. Protož pošnúwúmk, že proto přissly
Ua mne tyto šlč wčci, a aj! hyUU zú:
rmUtkem welikým a to w zemt cizi.“ ů)

Tťeti ofteU swědomi jcstuhanba, kterčxž
obyčchč ža hťichem Uúsledec, a jižto hťissnik
chtč Uechtč citi. Neboč pťirošeUč jeden každý
sebc Uejprwč a chwice milch, tčssi se zc cti,
rmoUti se pakz hmtby; alc UeUik, di Seneka,
slawný mUdrc ťimský, Uenič wčtssiho trestU
Uad weťeroU hanbU swětskoU.ee)b

Jini ostnowč pospolU o zúwod takmčť
UeUstčxle w srdce bodajici a sc zcxrýwajici jsoU:
UcwhhnUtelnú búzeň pťed smrti, ncji:
stota žiwobhti, sirach pťed soUdcm Božim,
hrůša pťed žatracenim wščným a mUo
kami pekelUými. To wsfecko tcxk bolestnč
bodú srdce hťističowo, že kdykoliw Ua fmrk
jchak jistoU, jedxmk chistoU ponmi, boťc a

e) l. Much. 8, !dZulZ. u Ue) ššlxch lje bšnšf„ c. 17l
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žúrmutkU Uijak se ubrčmiti Uquůže. Ncbok patťi,
jak w tom okamžesli pomsta Ua Uěho dopadne
ža wsseckr) jeho Ueprawofti, a jak koUec wezmoll
wsselikš jcho rozkosse. J Uelze, aby kdosi upa:
matowčmi tomuto se Ubrčmil; Ueboť Uičchož neUi
jistšjssiho člowěčeu, Uež že Umřiti mufi. W jakoo
wšmčoliw tcdy ftawu se octUe, hrůžou a strachem
se zachwěje, newčda Umťeeli, Uebo Ue; Ueboč
wclikú lcisča k sobě famšmu z jedUš, a hro Uš
lckúni se trestU ž drlchš strarch, strachcm ho stchú
i když žúdslš pťičin k tomu Uemú. NastanU:li
tcdy w krajiUě jcho rciny a Uchody obché:
Utor, Uakažliwš Uemoce, žemštťefe:n, boUťe, hroa
mobiti, tUť hued se lckú a strachem se chwěje,
ža jifto Umje, že jcho zwlússč každú tato rúUa stihú.

To wssecko bodú, trýžUi a mučč srdce hťio
ssnikowo, jak to žeerbUč liči jcdeU pťčxtel
Jobowých,ťka: „Po wsseckh de swe pýchú
bezbopný a počet let UkrUteUstwi jeho
Uejisty jcst. Zwuk hrůžy wždycky žUi
w Ussich jeho a když okdoj jest, oU wzdy
pode ťeUi mú o úk adech.“ e) TeUč jest
hlaš šřšho swčdomi, jeUž Ueustúle hlodú a hrhze;
w Ucťǧhlubssimmiru obúwú se úkladů swých er
pi:čltelp a bUďsi wsse kolem Učho pokojno, jcho
přec Uikdh bázeň lšho swčdomi erpoussti:
„Qnť newěři, by sǧesmčanwrútitč š tcmo
Uosti k swčtlU.“ M) To jest: Neždú se mU
možnú, aby Uwěťil, žc by z temnosti stawU
bidUšho, w kterčmž sc Uachúži, kdysi wybťedUoUti

U) Tob. lZ, 2ouu21. ee) Tamž 15, 22.
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a jasnosti ipoklidU dobrého swědomi dosici mohl,
jimžto fe dUsse obwesclch, jako oči swětlem:
„N wssUdy wůkol sebe widi meč;“ t. j
kamkoli oči obrúti, wssUde fe UtU zableskUe tao
sený Uaň bťitký meč pomsth Boži; „když seboU
hne, aby hledalrchleba,“ t. j.když posedne,
aby jedl, u kdež sice každý jiný člowčk jasUé
a weselč býwú mysli, oU tisicerými úškostmi fe
chwěje,„žUaje, že připraweU jest pro Učho
deU temUosti“ t. j. deU smrti, soUdU a ža:
traceUi, tak že „dšsiti jej bUde soUžeUi, a
úžkost, obkliči jej jako krúle, jeUž strojč
fe k boji.“ e)

Takto liči pťitel Jobůw UkU:tUoU trýzeň
dUssi bežbožUikowU fwirallici; Uebok strach, di
jistý mUdrc, ž Utstanchi ožiho žlofhnh w patǧch
prowúži. chčeš fe wztcchUje i oUo wyťčeUi Sao
lomoUUowo: „Utikú be božUý, aU ho žúdUý
UehoUi; ale sprawedšiwy jako lew fmělý
bez strachU jest.“ mř) Sw. NUgUstiUto wsse
krútce ličxi, řka: „Twůj jcst to úkoU, HospodiUe,
aby samo sobč bhlo trestcm kaž éžlš, UepořúdUč
swčdomi!“ Rm) Toho důkaz dúwaji wěci pťea
mnohé. Nebok wsselikčx wěc mimo fwůj přiroo

šUý řcid, zdnžoli Uepůsobi rozbroje, bolU a zkúžye?akč bolesti powstčxwaji, když jedinčx kost těla
Uasfeho že fwšho pťiročxenšho položeUi sc wymkne e?x
Každý žiwel mimo fwůj nxgokúšaný obor who
stonpiw jcxkš bonře pčxsobi! Skciwy Uasse tčlesUš
kdpž přirozený swůj rošměr poszdoU, jakč Ue:

e) Tamž 16, Wum. m) Přisl. 28, 1. eee) t:onsm. ll.
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moci plodiwaji! Když tedh wesskerú Uasse pťie
rošenost Ua žiwotU poťcidUčm a foUměrUém se
zaklúdčx, ždaželi pak z toho UeUúsledee UUtUě,

že kažďý, kdo Ucpoťúřmč šje, Ucfnúze a mUkytrpčti mUsie?Prade mú ob, ch di: .,Kdož
se protňwil BohU a Upcxlezlpokojee?“ jř)
Tato slowa whfwčtlnjc fw. Rchoť, prawi: „WěčUý
a žúzračm) wesskcrých wšci Twůrce kúže, aby twoa
rowe wsstckUimezi feboU w mirU se UrowUčxwali.“
Z čehož pak dúle foUdi, „že kdykoliw kýsi twor
zúkoUU TwůrcowU fe protiwi, iswůj poklid rUssi
a w Ueťúd Upadú; Uemůžeť w ťúdU stčxti, co
zřiženi fwrchowaUémU se zpččUje. Nebok wsseliký
twor, Bohu podrobeUý, Ucchcexliw mirU žůstati,
fobč famšmU býwú poUechúU a w zmatek še
wssim wůkol febe pťichúzi, poUčwadž fúm w fobě

UižúdUšŽo ščxklcde k mirU Uenaležci a wččUšmUse opir a protiwuje. Tak UejszčsseUějssi oUeU
twor chdčlský, kterc) w powiUUč k Bo U podroo
bersti mohl Ua wznesseUém miftcx fweho stnpni
wěčnč žůstati, fpustiw fe Boha sčxm sobě jcst
poncchún a wěčným jcst blUdcem, an w pťircǧa
zenosti swé pokoje Uenalčžú. uu Tak praotec Učxš,
žprotiwiw fe žúkoUU Stwoťitelowu, žčxdostiwostř
tčlerč podlčhl; UechtěwččUéhoTwůrce w pokoji
poslUsseU býti, podrobesl jest sobč famšUxU a
pozbhl pokoje š tčlem fwým.““) Tak sw. Rchoť.

TU jsoU tedy ty mUkh, w Uichž dle sprau
wedliwč:ho ťizeUi Božiho žiji bezbožnici, a Ueni
to posledsli jejich bida w žiwotč tomto. To

e) Job 9, 1. u “) 8. (irešor. Uor. 1e9. o. 2.
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doswědčUji wssickUiskoro Učitelowě cirkcmni; pťede
wssemi pak sw. Nmbrož di: „Můžoli pať býti
xUUk těžssich nad žlč swčdomie? Toho se wicc

warowati múme Ucš fmrti, Uež žtrňty jmčni,Uež wyhostěni zwlas č, Uež Uemoci, Uež jakščoliw
rčmy.“ N sw. Jsidor erce: „WssemU xUůže
člowěk fc whhnoUti a Uteci, ale fwědomi smšmU
Uikdy a Uikam UcUteťe; Uebof Uelze mU odloUe
čiti fe saměmU od febc; kamkolčw se odcbéře,
wssUdt) ho prowúzi wědomi Ueprawosti jcho.“
N jištde opčt: „Nejwětssi trcst jcst zlč swčdomi.
Chcešuli wždy Utěssenč žiti, žij dobře. Dobrš
swědomi zúrmUtek tisse fUússi. čwot dobrý býwú
wždy poteschim prowúzeU; Ulc swědomi hťčssUč
Uchtúlým jcst trestem. Zlý si Uikdp UeUi jist,
Uikdy bczpečeU; Uebok wědomi zpúchaUšho hťichU
Ueustúlými jej bodú ostUy.“

Toť pralUda tak ermleú, poněwadž pťi:

ro?ettú, že ji UzUali i mUdrcowč pohaUssti, jakeko iw Uičchož Ucwědčli o xUUkúch, jimiž že měčnú
fprawcdlnost stihú x,bczbožxlil?y, Uch pewslě wěu
ťimc wssickUi. Slyš, co prawi SeUeka: „Což
prospiwú schowúwati se a krýti oťi a Ussi lidskýche?
Dobrš fwědomi zústnpy si swolúwá, zlč pak
i o s,amotě se defi, lrkú, chwějc. EtnostUěeli
jcdnúš, Uechk to wi wssickUi; banchěZli, co ti
profpšje, že to žúdUH Uemidie? Bidniče, chž pou
wchúš swým jedinym swědkcm, swědomim; to
jediUš jest za tisice swědkůw.“ Týž idi Ua jinčm
mistě: „Nejwětssi trest, kterýž hťich zpúchaný
stihú, jest samš špčxchňni jeť)o.“ N opět jiUde:
„Nižúdnčho fwčdka hixichů fwých Ueboj sc wice
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Ue!7sebe samého. JinémU Ujiti můžeš, ale sobč
Uišdy.e) u Neprawost jest sama sobě bičem.“ uo
Sč:m Eicero w dcdlnšz ťeči swých di: „Wen
likoU moc mú do ckebcswědomi oběma straUúm,
dobrčmU i šlčmU, tak že Uičehož se erbúwaji,
kdo Uičehož zlěho se UedopUstili, a UeUstúle trest
Ua očichmajl, kdo Ueprawosti se dočinili. ““) Zlč
swědomi jest tch jedna z krUtých mUk, bezboža
Uika stihajicich; počanjic již w tomto žiwotč
trwú dalc i Ua .onom swětě wěčUě: jest totiž,
jak di Js aiúš, oneU čerw, kterýž UeUmirú, Uýbrž
UcUstúle hlodú a zžirú srdce hťtssUikowo; to se
též whrošUmiwúslowy „propast propasti
wolú;“m) t. j. hřissllikzpropasti soUdUzlšbo
swčho swědomi propcdee w propast soUdU,wččo
Uěho žatraceUi.

90 28

Jak utčsscné radosti požiPaji ,zbožni w swém dobrčm
fwedoml.

Tohoto krUtšbo biče, této mUkp, tohoto, lžeoli
tak ťici, počafněho pekla prúzdm a prosti jsoU
lidé sprawedliwi a žbožni. Neciti UižúdUého boo
dajiciho ostUU swčdomi, U,brf požiwaji sladkého
owocc ctUosti swých, ježto U swatý co úrodnč

stromh wsadil a wsstipil w srdce jejich, co w roza
kossUýrúj kpotěsseUi fwšmU. „Jest,“ dl sw. NUgun
stiU, „jest útěcha člowěka ždobrčho swčdomi
pochúzejxcipodobna rújt,e J cirkew pro stťidmý,
sprawedliwý, čistý a zbožný žiwot swých wěrných

P) JGU. šp. 4Ze n 98. U ud. cjč mor. M.) Cjo. pro Mije
xn“e““)Žsllm 41, 8.
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prúwč rújem slUje, rčxjem xoťehojným milosti Boži,
oplýwajicim čistoU rozkofdi. W knřze o wyUčxoz
wčmi pťipmwnčm kfw. křtU prawi7 sw. NUgUstiU
knowowěřicim: „Kdokoliw si žúdúš prawého poo
koǧe,.kterýž fe po tomto žiwotě kťesianům fliije,
mUžcš ho i zde U prostřep Uejtrpčich nesnúzi ziu
wota tohoto oťUsiti, bUdešoli achowčxwati pťik(xu

zani Tošo, kter“ ho zaslibi! Z eboť brzo seznúš,žc mno em fla in jest owoce sprawcdlxlosti nežli
owoce Ueprawofti; důkladnčji a UtčsseUčjiradou
wati fe bUdeš při dobrčm swědomi Uprostřed
trpkých Uesnúzi, než še zlým Uprostťed ijných
rozkossi.“

Jako med nejcn sladký fúm seboU jest, ale
i wčci jinak trpké oslašch, tak i dobrč swčdomi
Uehodp tohoto swčta Utessenými čini; a jako jsme
ťekli, ze brůza a ohawnost Ueprawosti bezbožniky
mUči a trýšni, tak opčt krúfa a důstojnost ctUosti
obwešseluje a těssi lidi dobré. DoswčdčUje to prou
rok,iřka:„SoUdowč Hofpodinowiutotiž
pťikúzcmiBožiu jfoU prawi a osprawedlo
UčUl sami w sobč; žúdostnějssi nad zlato
and kameny drahé a sladssi nad med
i Uad stred.“e) JakoU radost prorok krúlowský

Uwyplnšni pťikúš?ni Hospodinowých Ualéšal, fwědčisúm o sobč: „ a cestč swčdectwi Twých
kochal jsem se, jako we wssech bohato
stwich.“ee) N tato slowa otcowa moUdrý syn
takto potwržujc: „Nadost jest fprawedlio
wčmU činiti foUd; ale strach těm, kteřiž

ex)Žalm 18, 19011. W) Žalm 118, 11.
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čiUi Uefprawost.“e) Slowem sprawedlnosti
pak tUto wyrozUmiwej ctnost, t. j. plUěni poe
winnosti swé. Jakkoliw radoft ta i z tiUých prúu
ssti sc zřidel, pťec jedno znejhlawUčjsšich jest důa
stojnost a krčxsa ctnosti, jsonc, jak Plato di, Uea
ocenitelUú.

Slasi a útčcha dobrčho swčďomi jest konečnč
tak welikú, že dle slow sw. Nmbrožc půfobi de
Ua zemi blazerst sprawedliwých. „Tak wzne?feu
UoU,“ di oU, „mú ctUost krúfU, žc prawú blažcnost

žiwota, z pokojnčho swčdomi a z bezpečslšnewin

pochúšl.“
mUdrcowč p?šcmssti poznali jako mUkhžlčho, tak těž i útč U dobrčho swčdomi. Tak

prawi Cicero: „Wčk ctnostnč a sslechetnčstrúu
wený taroon múxdo scbe útčchn, že kdo jej tak
prožil, Uižúdnčho žalU a zúrmntkU an Uepociti,
aUcbo toliko lchce jim ďojat bUdc.“ uoTcUtýž
jinde di: „NeUi skwšlejssiho diwadla ctUosti nad
dobré swědomi.“ Soťrateš tčxzčmjsa, kdo bh
mohl žiti beze strachU, uirekl: „Kdo si Uičeho Zlšho
wč!domneni.“ u Biaš na otúzkn, co by ziwot
bežstrastný působilo, odpowčď dal, že „dobrč
swčdomi.“ au Tak SeUeka di w fednom swšm
listU: „MUdrc Ueni Uikdh be útč y; a ta poa
chňzi z dobrčho swědomi.ck Ž toho jcst patrno,
že prawdiwú jsoU slowa SalomoUUowa řkoUciho:
„Wssicknidnowě chUdčho jsoU bidUi; ale

bešpečnú mhsl (t. j. dobrč swčdomi)ja o Ustawičnč hodh.““) WznesseUčtoto

e) Přisl. 21, xď. ee) Přisl. 15, 15.
Ue
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slowo mudrcowo, jimž řici chce, že jako hodowo

Uici rozmanitými krmčmi a núpoji se kochaji,
mimo to pak tčž z pťitomnosti pťatel swých fe
těssi, tak tč!ž i sprawedliwi Ualezaji w pokojném
srdci swčm jako pťiprawemč stúlč hodh, občersto
ijici jc swým wonUým zňpachem, son roš:
kossUoU sladkosti, žwýssenoU nad mirU UtčsserU
milosti pťitomnosti Božskč. stak ale thk jest
mezi občma rozdil, že hodowúni tohoto swčta
jest poUzc fmhslUč, a tim prčxwč pomijejici; hodp
pak dobrčho fwčdomi jfou dnchowni, nebcskc,
wěčnčž hody wezdejssi počincxji hladem a dokoo
Uúwajl sc pťcshcenim; hodh Uebeskš počinaji Utěe
sseným žiwotcm a dowrstji fe flúon wěčUoU.

Když mUdrcowč pohanssti již tak draše si
wčxžili hodů tčch dobrč!ho swčdomi, Uičeho. Ue:
wčdoUce o zaslibeUš slúwč Uebeskč!: čim wlcc si
jich wčxžiti maji kťesiaUč, pončeni lfoUcc fwcxtoU
fon wiroU, co Bčch oUde pťiclšystal milUjin

cim Jeée? llNe jakkoliw fwědectwi dobrěho swčdomi
Uesmi býti be swatč a blažené búzně, nicméně
tato je UerUssl Uikdy, anž zmenssuje, Uýbrž poo
diwným způsobcm potwrznje a posilňnee, podoo
týkajic Učxm, že Uadčje nasse w blaženos)t jcho jeft
tim jistčjssi, čim wiee š swcxtoU oUoU búzni spoe
jeUa jcst, bez ni bh Ucbyla ani naději, Uýbrž
křiwou a drǧon opowúžliwosti.

TU múš, milý křeskane, opět eedml wlússtni
pťednost, jižto se ctnosti doftúw . S yš o Ui
aposstola řkoUciho:„Tato jest slúwa Uasse,
swčdectwi swčdomi Uasseho, we fprosto
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Uosti srdce a tUUpťimUostiBoriua Uc
w moUdrosti tčlchě, ale w milofztiBožimd
obcowali jsme Ua tomto fwčtě.“e)

Eo jsme posUd o tčto wýtečnč pťedUosti

dobrčho swčdomi ťekli, jakkoliw jasUč a wšUesseUč
jest, pťec nedostačUje k prawšnm ji pozUan, er
fnažimeoli se fami toho škUsiti, jako se UedčxUio
žúdnými flowy wypsati chUkUěeačč:skwostťtč krmě
a žwlússtniho owoce, leč jich ečxm okUsiš. Jest
wssak útěcha dobrého swědomi tak welikú, žc čloo
mčk šbofUý, bhť i w UejtrUdUčjssich bolestech poo
staweU šyl, a byk wůkol febe UižúdUč UUiútčchh
ani oblewy erUale al, jak mile w srdce swč oo
hlcdne, w UtěsseUem fwčdectwi dobrčho sweho
swčdomi i hned odlehčeni a posily Ualezú poo
diwné. Nahližiť oU dokxťe, žc wsse mimo sebc,
bUď si co bUď, UižúdUč ceUy Uemúe alc dobrě
swědomi že jest tUU útěchoU w každe okoličUofti.
N jakkoliw o wčm dobrčm swědomi UikomU
š cela jistým bhti Uelše, pťec fe w swědectwi
jeho Uemalú wúha prúwem klade. Jako totir
slUUce jesstč pod obšorem jsoUc již i swčtlo fme
po wesskerěm okrer zemském rošproftirú: tak

i každý ťxdobrého swčdomi, a byk by jim i Ueebyl z ce a jist, útšchy zUameUitč požčwa. Proto
di sw. JaU Zlatoústý: „WssclikybUď si febc
wětssi bol šankUe w dobrčm fwčdomi jako eio
skťička ohinú w Uesmirnč wodopUstš morske.“

e) ll. Kor. 1. 12.
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7 Ǧlánck osmnáctý
Scftú zwl;isstnij,pťednost ,ctnostř jcst,blabú dlmdčjefnš mi:
losrdenstwl Bozl„ !d 0ktere bobabojna penmcd dňwcťl, ,co
na opak brzbozmcl xcn mnrným sr na ne spolcbamm

srbc klamoU.

Utčchu dobrého fwšdomi prowňzi Utčssenú
důwčra a Uadějc w milosrchftwi Boži, oslazUjic
žbofUým wesskcrč pťipadUostč žiwota jcjich, což
wyčloijc aposstol Panč čka k Rimanům: „N ao
dčji se radete, w soUžeUi txrpčliwi
bUďte!“ e) napomillaje, abychom w Uadčji útěchU
fon hlcdali, w protiwcnstwich trpčliwost prokae

Žowali; Ueboť nadčǧš doswčdčUje Uúm, žc weliočho Ualcšncme w ohU odměnitelc. Tcnk dest.

jcden z Uelldražssich pokladů žiwota kťesicmskššo;
tcnť jeft ú čl a dčdictwi fyUU Božich; tcnk jcft

bezpcčUý pťiftaw w boUťickš tohoto 1swčta; tcnč
rawý posilUjici lčk we ws ech Uchzi.aš a Uchooúch wczdcjssiho Uasseho pUtowcini. dc wssak

žUamcnej, žc eako zcst dwoji wira jcha totiž

mrtwú, prútz Uú sšUtků spasitelných, Ualezajicsc U šlých ťťcf anů, drUhú žiwú, lúskoU účinnoU
o dochú, U kťcsianů zbožných, bcdliwých koUúUi
s tků dobrých: tak žest i Uadčjc dwoji, jcha
mrtwú, kterú dUssi ziwota Ucdúwú, an ji nco
podporUjic w účinUč lčxscc,an UcposilňUjic w proe
tiweUstwich. Takoon fe whchloubaji a člamou
hťissnici. DrUhú wssak jest, jak fúm aposstol ji
jmeUUje, nadčje žiwčx, prowúzena jako každú
zionci wčc skUtkyžiwota, občerfthjic totiǧ a
Utčssujic a posilňUjic dUcha Ua poUti k UebesUm
ube)uŘim. 12, 12.
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a dodúwajic mU erýslowUč radofti a důwčršwe wfsech tohoto swčta protiwenstwich. Pťirla
tčto žiwě důwčrh dawú UčUUfw. SUfana, ktco
rúžto odfoUzeUa, aby Ukamenowúna byla, Ua
ccstč k poprawissti Uepozbyla důwčry, Uýbrž
„donala w Boha, a srdce jcji bylo
plně důwčry w Hospodina.“e) uw Takoon
důwčrUofwčdčchDawid, ťka: „PamatUjž na
slowo swé, slUžchikU swémU daUč, w ktco
rčmž jsi mi Uaději dal; tač mUc potčo
ssila w ponižeUi mém.“ee)

Tato šiwú Uadčjc působi Uunohča podinhodnč účiU y w dUssi, w Uiž pťcbýwú, ktcréž tim
hojUčjfsi a wčtssi býwaji, čim wicc fe pohťiži
U wsseožinjici lúsce Boei.

PosilUje pťcdcw im člowěka na ccstč
k ctnosti, pťcdstaijic mU odplatU a odmčUU,
že potom čim jistčji a zťcjmčji tuto spatťUje,
tim statněji a čcrstwěji krčxči ňstezkoU Uesnúzi too
hoto swčta. W tonl sc jedUojHlasUč UZssickniUčio
tclowé cirkchi srownúwaji. Sw. Rchoť di:
„Nadčjc powznčussi dUcha U wččnost; pročcž Ucciti
nižúdUých chnúzi Ua Uěho zcwně dorúžcjicich.“
Qrigincš pak: „Nadčje bUdoUcihoblaha Utio
skowaUým odlchčcUi působi, jako U zúpasUiků boo
lcstným rúnúm Ulchčuje pohled k wčncům witče
zoslawným.“ J sw. Nmbrož tomU ťifwčdčuec
ťka, že Uadějc odmčny Ulchčnje chn zcm a o

Uimú wssclikoU búzeň pťed Uebezpcčim. Totči
kdrawisw. Jerkorm: „Wssclikúprčxccsnadnčjsse stúwú, pohlědxlešolik odměně; naděje odměnh
lbxdfej!)lmiel 13„ Zd. ee) Žnlm 118, 49.
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útěchoUjest w chnú i.“ BbssirUčji to liči fw.JaU
Zlatoústý ťka: „ adčje pťisstxchwýhod wždy
UčUUpťitomné UesUúze Usnadňuje. To zřejmč pau
tťime na obchodUicich, ktcři se Ua ssirč moťe poua
sstěji, boUťe podstUpUji, loUpežUiků Uic sc Uestrae
chUji, a w Umohč jinš Uebezpeči se wydúwaji,
wsse Uadčji dobrěho zisčU pUzeUi jsoUce, a bhč

bky i jchoU i dwakrút w očekúwúUi swčm scf lamali, Ucustúwaji, Uýbrž týmž Uchodúm opět a
opčt fe podroiji. u Totšž lze io rolUicichťici.
Neboč oUi tcš7pilUč zorúwaji a wzdčlúwajl polc
swčx a dobrčšo femeue sstčdťe žasiwaji, ale Uico

Uténč thsta bUď wedrem slUnečUim, buď lijawci
přilissnhmi, bUď mnohdy a to prúwč předc žnčmi
krUpobitim, aUebo rzi w Uaďěji swš fklamčmč
býwaji. N wssak nic neUstúwaji, Uýbrž jak Utilc
počasi UastaUe, opět role fwč wzdčlúwaji a osil
waji.“ uu N jiUde di tmtýž fw. otežc:„Kdokoliw

si Ua UesUúKetohoto žiwota stýskúš, fon fúmsi wytýčúš cinostž Uebok když plawcům wlnoa
biti a boUřc moťske, když rolUikům Uchody a

Uečasy, když wojiUům bitwy a fmrč, když zúa
pasnikům rcmy a modťiny schitelnými se býti
ždaji z Uařǧčje počaných, pomijitclných profpčl
sfnofti: Utúš tim mčnč důwodU stýskati si, kd ž
pohlčdneš, že se tj za krútkč Uesnú e weždej l
wěčné odplaty nebeskš podúwú. Wcss crou nesnúz

odlchčch slib, ěe žiwot twůj w lepssi se obrčxti.Neroď tedy, miý křesianc! pťedstirati, že ďrúha
ctUosti jest pťikrú, drsUú, obtižUú; hleď radčji
k UtčssitclnčmU cili jcjiUm. Neklam fe, wida ccstu
bezbožUikůw, jenž se ti sladkoU býti zdú; popatť,
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k jakémU srúšU w propast wččUšho šahym:ti
wcde.“e) Swatú prawda jfouť slowa ta sw. otce.
Neboč kdožbh š Uúš si žúdal krúčeti po cestč
růžemi a kwitim postlanč, aUa by wssak wcdla
kfmrti wččUč?Kdožby raději erolil stezkupčxikroU
a dronU, kterč: wssak poutnika swčho wcdc k žio
wotu slawUšmU a blaženšmU, kžiwotu wččUčmU?

Nadčje ta UčUUmyfli dodúwú kdosao
žeUiUejeU wččUšho cile Uasseho, Uýbrž
ikobdržeUi wsscho, co Učxmk tomU nao
pomúhú, tUdiž Uúš posilňch we wssechpotťe:
búch a Uefslúžech tohoto žiwota. Touto Uaději
dostúwú se i člowěkU pomoci we wssech jcho tčžo
kostech, ochrcmy w Uebcšpcčich, útčch w zúrmUto
cich, podpory w slabosiech, spočojlloši we wssech
potťebč:ch; toU totiž dosčchú mjlosti a slitowčmi
Božiho, potťebnšho UčUUw každč připadnosti žio
wota wešdejssiho. To se Uúm zřcjmě doswčdčUje
wýrolťy sw. pisma, šwlússk w žalmich Dawidowých;
Uebok skoro w každém z Uich welebi se ctUost ta
š přehojUými a šúzračUými účiUky swými. W Ui
Uale čxsprawedliwý talšměř erywúžitelUý poklad
wcssšeré útěchy; pročež Udúmeoli tUto hojUčji důo
kaš tčchto útěch, jistč Uúm to žúdUý za zlš pou
klú ati Uchde.

W drlchč kniše Paralipomcnon di prorok
krčxliNfcrowi: „Qči HospodiUowy spatřUpi
wssecku šcmi a dúwaji filU tčm, ktcťtž
srdcem doťanlým wčči wNǧčho, Uebo
dúwčťi se Jch.“u) Jercmiúšpak o tčto

nl) ()d:xžxď.17e iu šeu. št dom. 24. ju dlgr. Me) U. Parale 16, 9.
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Uadčǧiprawi: „Dobrý jest HofpodiU těm,
jeUz donaji w Nčiho, a dUssi bojici
se Jeho.“e) N Jsaiúš: „Nawrútiteuli sc
a spokojiteoli se, spaseni bUdetc: w mle
čcni a w Uaději bUdc sila wasse.“ee)
„Mlčcnim“ wyrošUmiwú sc zdc wnitčUi mir a
pokoj dUssc w souženi, co účinek Uadčje, Uebok
tato wlečUje wssclikoU bú eň a teskUost, očekúo
wajic jistč w každčm xpťipa U smilowčmi Božiho.
To sc liči i w pismech takto znčjicich: „Ktcťiž
sc bojitc Púna, dowčťtc se JemU a Uea
Ujde wčxmmzda wassc! Kteťiž se bojite
PúUa, doncjte w Něho, a milofrdcno
stwi Jcho obradec wúš! Popatťtc syo
Uowč Ua Uúrody lidskč a wěštc, žc žúdUý
Ucbhl zahanbcn, kter.ýž donal w Pčma
B o h a.“m) N tato slowa SalomoUUowa: „D oUo
fcj w Hofpodina cclým srdcem swým
a chpolehcj jcn Ua opatonst son.
Na wsscch cestč:ch swých pťcmýsilcj oNčm,
a Qn zprawowati bUdc kroky twč.“dř)

Etnost Uaděje w srdci Uasscm sc wssak Uejo
wice Utwrdi, kd žmilosrchstwi Boži Uechz piscm,
Uýbrž i š přik adů a škusscnosti požnúmc; Ucboč
pchčji očxcťúwúčlowěk to, o čemž wi, fc sc

jinčmU a Ucbo jemU samčxUU ťiž jindc do?talo.K tomU smččxUji slowa pčwcc rúlowfkčho ťkoUo
ciho: „Donajik w chc, kdtcřš,žznaji
jmčno Twč; Ucbok ncopoUsstiš hlcdao

e) PlčxčZ, 25. ee) Zfai. 30, 15. m) Sčrach2, 8uu.
s) Přisl. Z, Zušl
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jicich Tebe, Hospodinc.“e) Tuto w Boha

spolehaǧiši důwčrU prorok fwaty zwlússtě welebitťka: „ Tebe, HofpodčUe, donal jscm,
plesati a weselit,i se budU w milosrcho
stwi Twšm.““) Učincktčto Uadčjejinde oslao
one, ťka:„Llle toho, jenž nadčji sklúdú
wošospodinll, milosrdeUstwi obkliči.e“)
Wýbornč di tUto: „tohok milosrdeUstwč

obkliči,“ ab dal Ua srozUmčnoU, žc ješ lǧcwssech straU o raňUǧe, jako strúž tčlesnú o kio
čch krúle pro wětssl jeho bezpcčUost. W jinčm
žalmu totčž liči obssirnčji: „Donaje očekúu
wal jscm Hospodina a naklonil se kr
mnč a wpslhssel prosby mé, a wywcdl
mne zjezcra bid a z blúta bahniwčho
a postawil Ua s úlc Uohh mě a zřidil
kroky mš; a tak wložil w ústa mú piseň
Uowou, chwúlUBohU UassemU. Eož kdhž
Uhledaji mno i, i báti se bUdoU i douo
fatibudoU w ospodina. Blahoflawený
člowčk, kterýž sklúdú Uadčji fon wc
jmčUU HofpodiUowU a neohlcdúxse Ua
maonsti a blúznowstwi kťiwú.“df)

Tať mluwi swatý prorok. Z jeho slow pak
wpfwitú i tťeti účiUck, jejž tato ctnost U člowčka
probi, žc totiž otwirú oči jeho a zostřuee
žrak, abh poznal jednak marnosti swěta tošo
a obrútil pohled swůjxťxBohU i wččnýmxwčcem
Uebcským.u x

e) Žalm 9. U. xee) Žalm Zo, 7w8. m) Žalm Zx„ xo.
t) Žalm 89, 2u5.
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Pťimissi pak Uadčjc i zwlússtUi to owoce,
že UejeUoswobozUje od UesUúzi, Uýbrži
UowěmU zwlússtllimU diťlůčiUčUia chwúle
člowěka wyUčUje; Uebokdoklúdú sw. pěwec:
„a položil w úfta mú piseň Uoon.“ Tak
li Uazýwú, že Uowým jakýmsi erbyčerým citem
clowčk chwalU prožpěije BohU a dičy wšdúwú
ža žwlússtni Jeho lasčaon a miloftnoU pččt.

J Uelše an wrsskerú mista pisem swatých
sem smčťUjicich Uwéski, sic bychom mUsili wlússč
celš žalmh wypfatč. Tak 90. a 124. cešý ob3
ssirUč wypčsUje tuto BožskoU ctUost, welebi ǧeji
účinky a profpčchy a powszšUje Uúš kUi, llče,
eakUtěssenčžiji ti, „ktcťi donaji w Hospoo

an a pťebýwaji pod ochranýma ea
rUtčma Jeho.“ C,SrocxtýBernard wyswčtUje
š žalmU 90., werš 9. „poněwadž Ty jfi
Uaděje mú, Hospodine“ di: Nč mi UaftaUe
cokoliw činiti, cokoliw sUússeti, čehokoliw žúdati,
čehokoliw se warowati, uu Th, Hospodime, jsi nao
dčje mú. Tenč zúčlad mč důwěrh, teUč důwod
mšho očekúwčmi. Spolehej se jiUý kdokoliw Ua
fwé zúslxchy, chlUb se, že snússi bťimč dUe i horka,
thússej sc, že se pofti dwakrút do tšhodne,
chwastej fe, že UcUi jako jiUi lidé; „mč blaho

šest, držeti se Boho, fklčxdati w HospoziUUBohU fwčm Uadčji son.“ Slibxljeuli
se mi odmčnh, TeboU ji dosici donúm; poa
wstanou:li proti Ume wojska, brojiuli proti mnč
fwět, zUťiali ďúbel, wžpoUziuli se tělo proti dUchU:
„w Tobč jediUčm jú doufati bUdUe“
Proč medle o tom jsoUce přeswčdčeni, spččchme
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se, pohrdati marnžým důwčťowúllim se we wčri
pomijitclUč, Uestúle, UeprospčssUé, klamné; a neo
hlcdime fe obrútiti a pťilnonti celou silou duo
ssein kdůměře tak stúlé a pewUé, tak dokonalě
a blažeUče?

Dúle pak týž medotekouci učitel cir.kewni
pomčr tři Božských ctUosti krúsUě a stručnč liči Uwúo
děje je, jako by wespolekrozmlonwalp. u Wira
prawt: „Wim a wthúwúm, že Buh mUožstwi
ncfmirných a erýslown,ch darů Uchystnlswým
wěrUým!“ uu Nadčje i šUed sc hlúsi ťkoUc: „Ty
wsseckhpro Ume uschowúlch jsoU!“ u Lúska wssak
doklúdú: „Pobčžim si pro Uč!“

Hle, milý křesiaUc! tak UtčsseUč, tak proo
spěssUčjest owoce Bosskč ctnosti této, té swatč

Uadčjc. Naděše jest ja o přistaw, k kterému fmčuťUji sprawed imr, kdhkoliw jimi nějakú bouťe na

Uebezpečslč wodopUstč žiwota wezdejssiho řmitú;jest pewUý sstit, od Uěhož se wcsskerč stťe y Uar
ssich Uepřútel bez Uražcm Uasseho odrúžeji; jest
frUb žúsobený wssemi potťeonstmi, ktcrčmuž w čaš
hladU a UoUže wsselikč, kdokolim chud jest, pťio
ftoUpiti a znčho si čcrpati mňže; jest onen

stiUUý stcm, jeéž Bůh ústy Jfaiússowými wywoleoUým fmým fiije k ochraUč„pťed horkem
dennim a před boUři a desstčm,“ t. j.
pťede wssemi trudUými Uehodami a klamnými
pohodami tohoto swěta; jest koncčUě lškaťftwi
wsseobchč hojici a UždramUjici wefskerč Uemoce

aorčmh Uassc. Jisto jest,Žše cokoliw sprawedliwč,duwčrUč a rozumUč od oha očekúwúme, i kao
tečUě obdržime, profpčjeeli totiž k Uassemu spae
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chi. Proto i sw. Cyprian nazýwú milosrdcnstwi
Boži pramcnem ncwhwúžitclným wsscch darů;
Uaději pak a důwěrU núdoboU tyto dary pojio
majici, dúle ťka, žc dlc toclikosti Učxdoby bUdc
iwětssi u menssi hojnost ončch darů, jichž sc člou
wěkUdostcmc; Ucboč pramen ožinjicich wod miu
lofrdenstwi Hospodinowa newyschm niťdy. „Wss eu
likě misto, jt!hod sc dotkne noha wasse,
dúmč roúm,“ di šůh ť lidU JsraelfkčmU; tar
tčž i wssclikú milost, k Uižto člowčk sslcpčji Uou
bou fwých fc pťibliži, jemU dúrowčma bUde.
TomU podobú fe č jiný wýrok jistébo Učitcle
cirkcwniho, Unk di: „Kdo Hofpodinem dojat
býwú, wssccko od Něho donati bUdc, aniž w Uau
dčji fwč sc zklame.“ Z toho jde, žc Uadějc ta
obrazem jcst mocnosti a půsochi Boha wsscu
mohoUciho k Jcho chwčxle a oslawě směťUjicim.
To na mhsii mčl sw. BcrUard, řka: „Ničlmž fe
wssemohoUcnostSlowa wččného neobjchjc zřcja
mčdi, než tim, že wsscmohoucimi7 takmčť čini i
ws3ecky donajici w Něho. Chccš důkaz toho?
Nebylali pak účastcn wsscmohoUcnosti tš oUcU,
jeUž smrtelným jfa pozcmčanem slUnci ťčxzalstúti
a Uezachú cti po celý dcne? Nnebo onen, jenž
ťrúli Ezccšiússowi Ua wůli dal, chceali žc stin Ucž
hodiUúch slUUcčných poftoUpi hncd o desct ftUpňU
dúlč a Ucbo zpěte?“

To slawnč jewi welebnost Pčma wsscmoo
hoUciho, ank slchbnikům fwým čústkU swč mocu
.Uosti Udělujc. cbok smčloli si ťrúl ass rský
k oslawě poklúdati, žc ťrúlowč byli slUžc Uiky
jeho, čim wicc i to k oslawě budc BohU, ank
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Božské moci swě účastniky čini nehodllč flUbh
fwe?

šd 2.

Q marnč důwčťc bczbožnitčiw.

Tenč jest tedh ten newywúžitelný poklad,
jejž bohabojni w blahč nadčji swč po celý žiwot
wezde“ssi nalezaji, a jehož bezbožnict nijak dosict
ncmošoU. Majiť ioni Uadč.t, ale Uikoliw žion,
Uýbrž mrton. Nebok hťirš odnimú dUssi žiwot
a proto U Uich Uadčje ncpúsobi účinků, fwrchU
Uwedených. Jakož žúdmi wěc naději nassi neobziu
ije wice, než dobrš fwčdomi, tak tš7 Uadčji
tUto odUimú, potlačUje, Umrthje zwlassk swěo
domi žlč. Tok mhsl člowčka zatemňUje, srdce
búzni a strachemnaplňch, a Ulalom slným, žan
salým čini, anť si dobťe wědom jcš, že brčma
Božskč milosti a lúskh jemU jeft zawťena. Jako
tčlo Uasse wssUde stinem prowúzeno jest, tak búo
eň a strach a onfalost w zúpčti sleduje hťissnč

?wědomi. Jest tedh důwčra bežbožniků docela
podobna jejich blaženostiw Jako tato U nich fpoo
čiwú jen na zboži a rozkossech tohoto swčta, tak.
č w tčch jenom zúleži Uadčje a důwěra jejich;
w Uich toliko fon flúwU, w nich fwč útočisstč,
w Uich fwč potčsseni nalčzaji w chUúzech, úzkoa

stech, zúrmUtcich lǧsilnaotawezdejssiho. Q těto naudčji se pisse w ize moUdrosti: Nadčee bezo
božnčho jako peťi jest, kteréž wttr aa
chwacUče a jako pěUa, kterúz wichťlcirozptý cna býwú, a jako dým, kterýž
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wětrem serozUússi.“e) Můželisepak marmi
tato Uadčjc zťcjměji wyličitie?

Wssak Uech Umrnú a lichú jest Uadčje bczu
božniků, nýbrz i sskodliwú a Uebczpcčnčxwclmi,
jakož Hofpodin súm di ústy prorokowými, ťka:
„Běda wúm, di Hospodin, shnowč odtrl
ženi, t. j. kteťi jste sc trhli Boha, thc fwčo
ho, ktcřiž fklúdčxte radU a Ue že mne,
a tkúte oonwU a Uc skrze dUcha mého,
abhstc hťich čbřichU přidúmali, ktcťiž
chodite, abystc šstoUpili do Egypta a
Ust mých Ucotúzali jste se, Uadějicc sc
pomoci w silc Faraonowě a majice
donúUi w stiUU Egyptském! N wssak
bUde wúm sila Faraonowa k hanbč
a dončxni stiUU Egyptskčho kUpohac
UčUi; wssickUi zahanbeni jfoU Uad lia
dem, ktcrýž jim Uic prospčti Uemohl;
Ucbyli kUpomoci, an kjakšmUUžitkU;
alc k hanč toliko a k Utržce.“ Mť) Na:l
maje Ua tom jcsstč dosti prorok dúle di: „Bčda
tčm, ktcťi šstUpUji do Egypta o pou
moc, w koUichdonajice, a Uadčji maa
jicc we woz„ich„žc mnošž jsoU a w jezdu
cich, že silni jsoU pťiliš, a nedowčťili
sc swatémU JsraclskšmU a Hospodina
Uchledali. NleQn moUdrý přiwedlzlé
a slow swých neodjal a powstane proti
domU zlostniků, a proti pomoci těch,
ktcťiž pússi ncprawost; Ueboč Egypt

e) Moud. ď, 15. u) anč. Zo, qu.
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jest člowěk a Ue Bůh, a koňowěljejichtčlo a ne dUch: a protož jak mi e Hoo
spodiU Uachýli rUkh swě, padne poo
mocnik a padne iten, jemUž fe dúwú
pomoc a tak spolU wssickni ti zahho
UoUcke)

Patťiž tUto, mil, kťesiaUe, jaký jest rozdil
mezi Uadčji sprawediwých a naději hťissUikUw.
Q tšto se di, že UeUi lcč člowěk, u o oUUč
wssak, že jest Bůh; tak tedh jest mezi oběma Ue
menssi rozdil, Uež rako mezi clowčkem a Bohem.
Prúwem tedy se kUaži prorok odwrútiti núš od
jednč a obrútiti k drUhč,ťka: „Nedonejtcž
w knižatech an w synech lidských, ktco
řiž UemohoU spomoci; Uebo whjde dU
jejich a tělo anrúti se do zemč sw ,
tať e teUtýž den zahynoU wsssseckyoba
mys y rejich. Blahoslaweny jest teU,
jchož 3pomocUik jest Bůh Jakobůw,
Uadčje jeho w HospodinU, Bohu jc o,
kterýž UčiUil Uebe izemi, moťc a w ea
cky wěci, kterčž w Uich jsoU.““) Jesstě
ťetelněji liči prorok rozdil teUto mezi oboji Uao
ěji,ťka: „Tito we wozich donaji a jiUi

wkoUich; ale my roe jmčUUHospodan,
Boha Uasseho, wzýwati bUdeme. Qni
swúzúUi bUdoU a padnoU; ale mh stoo
jime a pozdwižeUi žsme.““e) Z tohoznao
meUej, jak owoce jedne i drUhč Uaděje pťiměo
řenč jest stromU, Ua kterčmž roste; Uebok owoce

e) Tamžsz 1uď. ee) Ž.xlmuZ„ 276. m)Žalm 19, 8w9.
18
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jchč jest púd a žathUti, drUhčpak pou
wstúUi a witčzstwi. J lžc každčho,kdo toliko
w marnosti swěta tohoto důwčrU sklúdaji, pťia
rownati mUžč, o Uěmž ewaUgeliUm di, že „w ho
stawil dům swůj Ua pisřU; i spadl pťiu
wal a pťisslp proUdy a wúli wčtrowč
a oboťili se Ua dům tcn ipadl, a byl
púd jcho wcliký.“e) Lllc kdo Uadčžison
w Hospodiml fklúdú, podobú fc mUzi rozu
Umnch, ktcrýž dům swůj whstawil
na fkúle; ten Uešboťil se, Uýbrž pewnč a bczu
pečUč wzdorowal wsseliké boUťi. 7

Týz rozdil zUači iprorok Jercmiciš U
wýborném pťčrownúsli,řka: „ZloťečcUý čloo
wčť, tterý donú w člowčka a kterýž
klade tčlo za rúmč swč a od Hospou
dina odstUpUje srdce jeho, Uebo bUdc
jako wťeš Ua poUssti a neUzťi, kdhžby
přisslo dobrě; ale bhdliti bUde w on
chosti Ua poUssti w zemi slatiUUč a er
bydlitelnč.““) B sprawedliwýchwssaktho
týz zwčstUjeprúwč o ak: „Požchnaný mUž,
kterýž donú w ospodan, ccbUde Hoa
spodiU donúUijeho. JbUdejako strom,

ktcrýž sazcn býwú pťi wodúch, kteršžk wlhkofti poUssti koťcUy swč a Uch jx!
se búti, kdhž pťijde wedro. Nle list
ocho bUdc zeleUý a w čaš fUchosti Ueu
Ude scstarati, anižpťcftaUeUesti owou

cc.“m)

e) Mat. 7, 26u27. M) Jerem. 17, ďuš. M“M)Tumž 17, 7u8.
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Eoť medle jcsstč ťici mčl, abhlllidč, jendost mú o rozUmni, poznali zťejmč a wsstipilt si
rozdil mezi Uadčji dobrých a Uadčji zlých? mezi
blahcm jcdnčch i drUhých? Eož múzc býti Utco
ssenčjssiho nad strom stinný a úrodslý, sstčpený U
wod čcrstwých? Jak Utěssenč jest tčž blaho sprao
wrdliwých, aniť jsoU sstčpenč U kiwých roudů

milosti Boži! Na opak Uic trnšliwčjssišo nadpostaweni stromU diwokčho w mitč sUchčm, pUa
ltčm, slatinnčm; erydú“ owoce Uižúdnčho,wadnc
a schUc a Umirú, wzdúlm wsseho ossetťeUi lida
skčho. Z podobenstwi toho snadno lze soUditi,
žc fc tim liči bidný staw bezbožnikůw, nad Učjf
neUi bidh wětssi Ua tomto swětě. Neboč očt
jejich odwrúccnč jsoU od Boha, pramene wodh
žiwe, a Upťenč jeU w donúni we wčci kťehkč
a pomijitclnč, Uaznačené podobenstwim půdy sUu
chč, pUxstč, slatinatč.

Z toho též znamenati lze, jak až k plúčř
bidný jcft ftaw swěta tohoto, anť jest postawen
w mistě pUstčm, spočiwajc nadčji a důwčroU
son w lichem blUdU, marnofti, strachU a bcizUi,
jak to Uúmi zeerbUč swrchu dokúzčmoe Můžeali
pak býti bidh wčtssi Uad tutoe? chUdobh nUzu

Učjssi nad chndobu beznadčjnoue? Když člowčka
hřdcd tak chUdým a UUšUým Učřnil, žc sc ml
Uťkdež ččckak ťc ssimU stawU neokazch, leč w min
ťosrdeUsiwi Božtm; jak budc tomU, ktcrý hřichcm
swým i tčto pozbyl, ktcrúž jadinú jcj potčssitř,
posilniti, achowati mohla? Putťime, jak fiwočia
chowš ws?elici dle drUhU swého dokonalymi sc
rodi, tak žc sc jim Uičeho nedostúwčx, čeho jim

18.
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k šachowúni žiwota potřebi. Clowěk pak Uúo
sle kem hřichU tak opUsstěn swčtlo 7iwota toěpotospatťUje, tak wsseho Uah a prúz en Ua wět

pťichčxzi, 7c čeho mU potťebi, jeU co almUěnoUod milosr cnstwi Božiho očekúwú; odejmeei se
mU i toto, co bUde pak žiwot jcho? w Nedoo
statcčný a kaý we wssem, tisicerými obtižený
Uehodami, bidami a Ueťestmi.

Co7 jest to jiUčho žiti bez Uaděje, leč žiti

bez Boša? Což Fbýwú člowekU z pťedesslehopozbhtčho stawU b aženosti k zachowúni riwota,
leč Uadějc, tato jedmú podpora wc wsseš jeho
nesnúzich, jedinú kotwa U Ucbe ečnč lawbě
wodopustou swěta tohoto, jedinú útecha w trastech
jej ode wssad občličUjicich? Byťoli pak kd si
Uarod tak diwoký a sprtlý, tak prúzdn, wssešo
nčxboženstwi, cxbh7 bhl nemčl Učeakc ašooň wěo
domosti o nejwhšssi bytnosti? a y BožstwU byl
jakoUl úctU erzdúwale? aby bhl erčekčxwal
Učeakeho dobrodini od Jeho swrchowanč prozťeǧ
tešnosti? ToU 6kratičkoU doboU, co se Mojžiš
wzdúlil od shmlw Jsraelských, ihned fe domniwal

lid býti bez Boha, a šsa jesstč erzdčlaný ahrUbý. jal se dowolúwati Nronowi, ťka: „Wftaň

a wzděulej núm bohy, kteťiž bš chodilipřed Uúmi,“e) núš wedli; netrona ťse takměť

ani o krok postoušiti dúle bez Boba. Z tošose zťejmč jewi, že Uch lidský, byk bh iprawč o
Boha Ucznal, pťcce pťtrozenč a Uutne potťebnost
Božskč bthosti Uznúwá; newěda pťičinU fwě

x) u. Mojž. 32, 1.
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kťehkosti, rpťece tU kťehkost son citi a proto
se po whšssi pomoci ohlédú a ji si žúdú. Jako
Bťečtcm pťirozenč Uemoha súm sc wztýčiti a

Udržeti pnč aUebo zdi se chčxpe, abh wšhůrUrůsti mohl; a jako žeUa, co slabssi a ťchči
stwoťeUi, UzUúwú potťebU statUějssi a silnějssi
iobč w žiwotč tomto podporp a proto mUži sc
wzdúwú a pťidrUžUje: tak tež pťirozenost lidskú
w chUdobč a UoUzi a opusstrltosti swš útočisstč
a ochram: a zússtitu hledú u w BohU.

thž to tak jest, sUňdUolze poznati, jak
Bidný jest staw lidl w žčwotč tomto spoUsstčjicich
se Boha, a opusstčUých od Nčho. Rčxd bhch tU
zwěděl, kým sc bidUici takowi tčssi? k komU fe

w nebežpečich Utikajie? kdo še w ncmocech lčči?kdo w slabostech posilujc? do jim w pochhbúch

radie? kdo w tě.žkostea? pomúhú? kdo w otřebunostech přispiwú? š ým w opUsstěnosti Fc obia

raji? š kým obcuji? koho se pťidrržulli? kdo je
z osidel swčta tohoto wowede, an zú Učho útoa
čisstě Uemajie? uo Když Uelzc tělU žiwu b,ti
bcz dUcha, a duchU bez Boha, zťejmok z to o,
Be:jak dn a tělU, tak dUchUBoha ncwhhnUtelnč
xest potťebl. Když (jak swrchU powčdino) žiwú
naděje jest koton w žiwotč tomto, jak se lze
pUstiti Ua boUťlion, Ucbež cčUoU wodopUstU
wezdejssiho toho žiwota š cUUkem bcz spasnč
kotwy tče? u Kdyz Uaděje jest sstitem ochrannýmž
jak se obrúni člowěč U prostťed Uepťútcl odewssad
na Učho dotirajicich, prúzch tohoto sstitU? au
Kdž Uadšje jest podporUjici bcrloU, Udržužici
sia oU pťirozerst lidskoU Ua poUti tšto pozcmxčkč,
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což si počne kťehký člowčk bez mocnč podpory
bcrlh tcto?

Tak bychom bhli posUd dosti obssirUč a
důkladnš dokúznli a dowedli, jaký jcst ro dil
mezi peonU dčǧwčrou sprawedliwych, a liršoU
nadčjl bczbožUikuw, jakú jest powaha, jaké půo
fobeUi ocdnč i drUhe; ona totiž mčl za fwůj
žúklad oha, drUhú pak za podporU „tčtiUU
cgyptfkoU křebkoU,Ua Uižto fpolthculi
sc člowčk rUkoU, zlomi se, rani a prou
ker rUkU jeho.“ e) Nebočsprawedliwo jest,

abh Bůh blonřmš fpolehčmi se člowěka Ua wčcimarnč pokúra prúwě tim, čim by Uičemnosž
těchto wčci poznal, jako prorok Jeremiúš
řejmč okaznjc, kdhž Udúwaje wywrúceni ťisse

oabskč a čim špůsobelm byla, takto di:
„Proto že jfi mčl donúUi w ohradúch
swýchǧx w pokladech swých, takč ty jat
bUdeš: a půjdc Ebamoš, u modla,
w kteroUž jsi donal, u do zajeti, kUěži
jeho i knižata je o fpolU.“ “) P

Hleď tedh každy, w čcm dončxš; Uebos
fwon Prúwč důwčroU U wčpcch Uejistých pťichúziš
a tšmcř fúm fcbe UwrhUješ w zúhnbu jistoUl

Tim koUčimr tUto úwohU o šwlússtni pťcdo
nosti sprawedliwých, jižto w nadějč nalezaji. Jako
koliw se tato š prozťctelnosti BožskoU w mnohém
frowUúwú, jeft pťece mczi oběma ro dil, jako
mczi pťičinoU a wýsledkem wěci. Spociwúč sicc
Uadějc na mnobčm zč:kladn, Ua Boži dobrotiow

e) Jsai. 36e 6. M,) Jcrem. 18, 7. ,
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wosti a prawdiwosti, na zúslUhúchKristowých,

a j.; ale chhlawUčjssi zúklad jcji šst wira
w otcowskou prozťetelnost ošskoU,z nižto pčimo co pramcU z židla plync Uwěra

a nadčšc m Nčho. Neboť kdo wi a wčťi, že Bůhco laf awý otcc o Učho pcčUje, teU pchč we
wsscch pťipadUostcch mocnčmU wedeni Jeho wždh
dUwěťiti bUdc.

Ǧlánek dewatmáctý.
Scdmčǧ pťrdnost, jižto sr, sp,rawcdťiwým.dostúwú, jest
prawa swoboda, ro bťlssm;i.qpť nrwcboUrcw po:

robč biďUc zljl.

Z pťedUosti posUd Uwedený , zwlcissk pak
z drUhč a čtwrtč, milosti DU a fwatčho a
z útčchy Božfkč, poeŽúzi jiUú ZwlússtUi pťedUost,
ž Uižto sc sprawedliwý tčssi, a ta jest swoboda
dUcha, kteroUžto SUU Boži fúm byť Uwedl
w tento swčt, a pro Uiž prúwč jmšno mú Wyo
kUpitel, waoboditcl; wykoUpilča wyo
prostil člowččcUstwo z krUtě a tčžřč poroby hťichU
a ďúbla, w Uifto žilo a postawil je w swobodě
fyUů Božich. Žča jest jchim z UejsslcchctUčjssich
darů DUcha swatšbo, Ucboť: „Kde DUch Púnč,
tUk i fw o b o d a !“;e) Ta jest jcha z ncjfkwělejssich
pťednosti ewangelickych, jedUaš Uejdrahocenčjssich
odmčU, jižto fe zde Ua zemi prawým ctitclUm
Božim dostúwú. TU slibowal Pún Učenikům
swým a wssechnčm, ktcři fe siUžbě Jebo wzdúti
chtčji,řka: „Zůstaneteuli wy w ťeči mč,

e) Uf Kor. Z, U
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prúwě Učenici mojt bUdcte a pozUúte
prade a prawda wyswobodiwúš. J
odpowěděli JetUU: Simě Nbrahamowo

jsme, a šúdstémUžsmc nesloUžili Uikdh;
t ktera BTU diš: Srwobodni bUdete.deomč ěl jim Ježiš: Zajistč, zajistě
prawim wúm, že ka dý, kdož čiUi hťich,
slUžebUik jest hřicša. SleebUik pak
Uezůjtúwú m domU Ua wčky;rale shn zůo
stúwa Ua wěky. Protož wyswobodioli
wúš shn, prúwě swobodUi bUdete.“ e)

d Tim šťežmč ponažch Ua dwoši drUh swolbodh, jednč iche toliko a zdúU iwš; druhš

pak oprawdowě a skUtečUš. Lichú a šdúUoliwú swoboda jest těch, kteťi sice jfoU swo odUi
tčlem, ale duchcm wezi w porobě swých wússUi

ťissUých a Ueprawostl. Takowú swoboda byla
lešcmdrowa, chž se Uazýmú Welikým; Uebok

efa púUem wesskercho těměť fwěta, otrokem byl
šnUsUých Ueprawosti fwých. Nle prawú swoboda
jest těch, ktcťi jsoU swobodUi dUchem; jich
totiž dUch sprosstěU jest Uemilostxlých oněch UkrUtu
UikUw, bUďsi tčlo jejich swobodwo ancbo spoUo
túUo a UwězUěUo,jako onoho smatého aposstola,

jenš w okowech a w žalúťi sewčem jsa UUússclse Uchem k Uebcsům a Učenim swým, w listech
obsaženým, oswobo omal smětmesskcrý. Proč mcdle
Uazýwúme tuto Čwo odUdUssein swobodoUopramo
doon a skUtečnou, a Uikolim onUe? Jako dUsse
daleko wýtečUějssi ččxstka jest bytosti člowěckč, tať

e) Jan 8„ ZlquZ.
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že fe i za wlastUi, praon bytost jeho oklúdú
a xpowažUje, tčlo pak jeU hmotUým jet předu
měs:em, dussi za obhdli floUžicim: tak wlastUč
fwobořmým slUje teU, který lepssi čústkU febe
wssi porobh whprosstěUoU mú, Uikoliw pak teU,
který dussi porobem jest, bhfi fcbe wolněji tělem
wlčxdl a se pohhbowal.

9. 1.
O porobč bezbožnikůw.

Nle tčxžcšulife Ume, jakú jcst tato poroba,
o Uižto jedUčxer, odpowidčxm, že jest to otroctwi

a poroba pod Uežhrozttějssim, UejsseredUčjssim,
UejkrUtějssim UkrUtUlkem, je.ž si pompsiiti lze, hťio

chcm. Neššrozslějssi a chštrassltějssl pťedmět, jeohož si dU u rozUmUčmu pťedftawiti lze, jfoU

mUky pekelUš, hroŽUčjssi wssak a ftrassUějssi těchtojeft přičan, důwo , takmčť otec jejich, m hťich.
Tim fe UwrhUje čdlowšk w porobU chsseredltějssi
a býwú otrokem UejbidUšssišU, jak fwčdči sama
prawda wččnú, Pčm Ježiš, ťka: „Kdo čiUi
hťich, otrokem jest hťicha.“)

Můžecli pak býti poroby nesskastUčjssi Uad
tUto? Nebok kdo fe oddal hčichU, jcst porobem
cheU jcho fcxmčho, Uýbrž i půwodcůw jcho, totiž
ďúbla, fwěta, a wlastnibo těla; wždhť kdo jest
otrokem syna, jcst i otrokem otce, wůbec wssak
jisto a UzUáUo jest, že oUo trč plodi hťich. Proo
tož i slUji ti tťi Uepťúteli dUsse, pončwadž proti
Ui broji, ji hubi, a jawsse si ji UwrhUji w otroe
ctwi chkrutějssi.
quř)mJau 8, 34.
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N jakkoliw oni tťi k tomUto cili se spikli,

řcc šo každý zwlússť son ccstoU dosici hledi.cbo prwnim dwěma, ďúblu a swčtu, sioUži
tťeti, totiž tčlo; tok jest jako drUhú Ewa hoo
towo obelstiti Ndama, totiž dUcha; Uebok jcst
jako nústroj whodUý Uchwútiti núš a pohťižiti
U wssclikú zla. Proto jc i aposstol Púnč zťcjmě
zůwe hťčchem, klada účinek misto pťičiny; neboť
tčlo poUonú ke wsselikčmU hťčchU. JiUi Učitelowč
cirkcwni Uazýwaji tělo troUdcm hřichů, poUěo
wadž se jim szimú hťich, jako troUdem ohcň.
Qbhčerě wssak slUee smyslnosti, žúdostio
wofti; tčž jinak šmpslnol: žúdosti, poUčo
wadž tato hťichcm zkašcna jsouc, wsselikč Uezťio
zené pohUUti dUssein působio ta jcst podnčt,
púwab, osth, prameU hčichU. e. této smhslnč žúo
dosti tělché dostúwú se dwěma perějssim duo
ssewnim Ucpťútelům nassim zwlússtUi podpor a
pomoci, žc tim ostřeei Ua Uúš dotirati mošoll.

Pročež i swj Basil dl, že „hlain šbraň, ji7toďúbel bojUje proti Uúm, jfoU Uassc Ai osti. Ne oť
mocUč dojmy wěci zewUějssich, jicšž si žúdúme,
tak Uúš poUtaji, že jich práwem u Ueprúwem
dosici hledime, Ua Božskú pťikúšani Učc se er

ohlšdšjice.“čxdostiwostUasse jcst tedy jcch z nejkon
tějssich UkrUtUikůw, pod jehožto jařmem hťissný
člowčť UpoUtúU, a jak di aposstol Pčmě, „zau
prodán“e) jest. „ZaprodúU“ di, nikoliw jako
by byl Uessťasinik teU swobodnš wůlc swč poo

n) Řim. 7. 11.
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zbyl, ktcronž byl pťi stwoťcni swčm obdržel, (nca

bok tč jakoǧto k trxštnosti šcho Ucwhhm:tclnč nňo
lešejici Uchže Ui y poz yti, bhč bh se bhlčfe e četnčjfsich a fcbe tčžssich hťichů dopuftil);
nýbrž proto, že každým hrichem swobodna wůle
slúbnc a žúdostiwost smysiUú tak se zmúhú, že
moci dosahssi onu scslabloU fnadno a často pťca

mcihú a si podmaňUje. N wssak což jcst žalofto

Učjssišo, Ucž patťiti člowčka š dusst dle l!abrazUjBoži o stwoťenoU, swčtlcm Uebcským oswicerU,
š rozUmcm nad wcsskery wěci pozcmskš až k BohU
smnemu proUikajicim opatťcUoU, anť nicmčně wco
sskcroU son sslechetnost takměť Uohama sslapek
w služchoft swémU wússniwémU citU, swč wio
ťeci fmyslnosti se pUdúwú, w krntč okowy hťlchU
upadú, až pak celý ďciblU poUonati, wésti, poa
ponzcti sc dúwú.

bechom tim žřcjměji poznali ohaonU
porobU tUto, pťcdstawmc si ji podobenstwim.
MUž sslechetný pojal by si lncmželkU rodem,
krúfoU, moudrosti, ctnosti jak jcn možnú Usslecho
tiloU U wýtečnoU a žil by š Ui w spokojenosti
blažcnč. Tenkby fc wssak po Učktcrý čaš dal neo
wěstkoU ssercdnoU a podlou tak okoUzliti a omcie
miti, žc bh onU son prawon chok zawrhl, a
misto ni bh si pojal tUto newěftku a š Ui b
co maUžclkoU důwčmč žil a jcdnal. N jakkoliw
by jej tato marnUtratnosti, .hodowúnim a wssco
likými prostopússnostmi o wcsskcrý statck a wsse
boži, kteréž měl, byla pťiprawila, tU by až ktč

řťilersti sc pťiwesti dal, žc bh prwni son chok
tcto sseredUč, podlč a nirzkč prostopússnici co
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děwkU a otrokyni wzdal, abU ji we wssech jejich
ohawných UeťestechsloUžila a ji co pani fon
pofloUchala. Kdož bh Uwečil, že možnú, xaby kdosi
takowým se ftal possetilcem? N kdyby xfestal,
jakč hanh bh si Utržil od každého člomčka moUo
drčho? jak b každý opowrzeUě š takoon neo
sslechetnici na lúdal? jakby každý prawč choti liu
towal? jak bh se pťčbUzUi jeji Uad possctilým,
žbčsil,ým mUžem horssili, trudUšho osUdU swč přio
bute jak želeli a oplakúwali?u

xJest toto owssem na prwni pohled ohawo

Uost tak mrškú, že se an Uezdú, abh možnú
byla. Wssa Umohem ohawnčjssi a mrzči Čestwěc, kterčxž fe tim podobeUstwim znači a o teo
ronǧ Uúm tUto jde. Nebok Ualezaji se w bUtUofti
nan takowč dwě, ak tak dim, ošoby, čili čústkh,
dUsse a tšleonft, jež UZc“itelowčxžazýmaji
čústkoUwyšssi a nižssi. Eastka whšssi pou
limč: w sobč rozUm a wůli, co přirozenú swětla,

jimiě Bčch pťi stwoťeni bhtnoft lidskoU obdaťitirúči darh tak krúsnými a Usslechtilými, že jimi
prúwč člowčk jest wznesseným obrazem a odou
benstwim Boha samebo a jimiž se až k ohU
powžnésti, andčlům co foUrodUý bratr pťidrUriti
může. Ta eest ta Urozenú a sslechetnú chok, tea
roUž Bůh čowčku připojil, Ubh š ni žil a obo
cowal, š Ui se radil, jejiho siowa, co wýrokU
Uebcskčho posioUchal. Nle nižssi čústka obfahUje
w sobč smysonU žúdoftiwost, pťidanou člowěkU,
aby pomoci jeji wyhledúwal toho, čehoby k žaa
chowani jeho samého i wesskerčho pokoleni poo
tťebi bhlo. Tč fe mú dostúwati darů k tomU



Q porobč bezbožnikůw. 285

Určených dle náhledU a UrčeUi rozUmU, jichž pak
ona poUžiwati mú dle wůle púnowy uu dle wůlc
rožUmU. Tato ččxstka jest tedy ona slUžebUice

w podobenstwi swrckčn rowedeněm; nemajic swčtlawpšssiho, nchodi e tomU, aby fama wlúdla,
berž toliko, abp w poddanosti přislussnč posloUu
chala. N š toUto slUžebUici fe často ftúwú, že si
mUohčho člowčka opamlje, a š Uim pak co otrou
kem podmcměným Uaklúdň; oU pak k Ui lúskoU
possetiloU esa omčlmell U oslcpcn, wzdúwú se
wsseho lep iho a jafnějssiho Uúhlch, konú sluu
žebnč a slepš wesskeré i ty chohawněfsi choutky
tělchč swš smyslnostid Nebok spatťUjeme, BohUn
de:l! 7cč pťemUozi lidč tak swč pťewrúcenš žúdol
Ftiwotďti oddúni jsoU a ri otroči, že se berzdnč
uu Uijakčho zúťona Ued ajice, uu zwiťecim fwým
pudům Unestč dčxwaji a ža Uimi se slepě hoUi.

Což jest to jinčho, leč odewzdati wlčxdu Uad žiu
wobhtim .swym mrzkč dčwce tčlesnosti fwě, kdhž
žiji sloUžice a howlce wsseliťým llrozkossem, maru
Uostem a proftopússUostem swčtským, když pru
stiwsse se docela prawš choti swč, rozUmnosti:
radh a zúkonů jejich Uic Uedbaei?

To wssak jeft mnohem šuorssi a nesnesitelu
Učjssi, 7e člowěk hťissný takto UejeU Uižssi čústcc
bytofti Šwč nadwlúdU popoUssti, Uýbrž že i sslco

chetnějssi částkU fwé bytosti, tU UrošenoU a prau
wou choť son donuculle, aby swc wlastUi fon
Btčbnici, podlč a mrzkč čwce, otročilae aby we

ne w noci ei sloUžila a čiUila, čchokoťiw Uezťio
ženú fmyslnošt tčlesnú si žúdú a rúči. Pročež obrau
ciali člowěk rozUm fwůj a mhsl toliko k tomU,
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aby fwčmU tčlU howil a jc zdobil, abh si Uúdo
hcrnč domy stawčl, aby si pohodlný núbytek
zařidil, nby si stkwostnú jidla, libčrstkya pamlsky
opatťil: což tim linečho čini Uež žc dUssi son

odwracuje od sslcršetUýrš swých cwičeni, a činiji služchici, dčwkou, ro oU tčlcsnosti swč, kterúž
prúwe a wlastnč ji sioUžiti a podrobena býtč
Uxčla? Když člowěk fmysln, tělefnoU lúskoU knčo
jakč žcně wzplaUa, wsse U fon mhsl obraci
k tomU, že listy žamilowanč ji posilú, bčlsUč

sklúdú, Pisnč pěje, ro?ličňč radowúnky wymýssli,úkladh “troji a wsseli oU fUahU wdhnaklúdú, abh
si ji Ual!lonile což čini dilnčho, Uez že podroijc
ssle uctUou ččxktrxxdUsse wč čústce nčžssx, občtUje
Bož koU jistrU Ucbcskčho ohně k roznčcmi a žie

wcni Uečistčho posžcirU tělesUč fúdostiwosti. Křdy7
7

krúl Dawid wsemo nč fc Uažil Ukrýti hťi
fpúchaný š Betsabon, ?úzal, aby manžel jcji Ua:
wrútil sc od wojska, pozwal ho k hodům, abh
ho opojil, a dal mU hoUbUč pscmi, aby ho nco
přútclům k žabiti wy tawil a tak odklidil. Nužc
kdož to wsse UčiUile? kdož jiný nc7 rozUme? Kdož
th rozum pobidl, Ucž pťewrúcena fmyflnost tča
lesnú, chtic Ukrýti Ucprawost fwou a jistčji howěti
žčxdostiwostčswč? SeUekgx, pohan, hrozil sc
taťowč poroby, ťka: „Pťiliš wzncsicný jscm a
k Ucsseným wčcem fe zrozena býti cltim, Uež
ňbh byl porobcm těla fwěho!“ u thž oncn,
Ueznaje fwčtla pmwč wiry, hrozil se takto sebc
snižiti, čim wice múme my w UeUúwřst si wziti

hťich, jenž núš o tak stkwoftuč ďar pťiwúdi a
tolikerč bldy a Ueťesti Ua Uúš Uwr.šch.
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Nlc ťe úkaz teU, ačkoliw pťehrozný a boulcstný, jes i oiž wůbec obyčerý, tim se siúwú,
žc se docela lšostejlxč žilnotem bčťeme, Uic toho

UeřúdU Uedbajice, kteršš w swčtč fe dčje. „Tčmjcst to,“ jak di sw. ernard, „žc se odporný,
pckclný pUch lidi hřisiných ani již wicc UcciU;
Uebok Ucfčislné jest množstwi jcjich! Jako w krao
jiUě, kdcžto wfsickni lidč čerUi se rodi, nřjakž
údnčmu k hanbč UeUi čcrným býti; a čde opin

jcti fc w obyčcj wesslo, Uepoklúdú fe Uikomn za
winU opojiti fc: proto i sscrednú tato hčichU
poroba, žc we swčtě takměč zdomúcUčla, fotwa
od Uěkoho býwú znameltúna.“

Nle Uicmčnč ze wsseho, co pofnd irčeno,
wrchcm dokúzúno jeft, jak bidUú jest ta poroba

hťichu a jcxk hrošným trestům propadú pro Učjčlowčk, zadaw ta to lepssi scbe čústkU w eaťmo
diwčmU a krwolačUčmU UkrutUikU. Powa too
hoto drawčho Uepřitele liči mUdrc, prose Boha,
abh wssclikoU žúdosi zloU od Učho odu
wrútil, aby odjal od Učhožúdosti těla
a Ucdopnstil, aby žúdosti Ucčisič jin
malh jej a Uebyl whdúU rozkossi Uestyo

d atč;e) šako by ťekl, aby ho Ucwydúwal w moc
UkšntUčho ataUa tčlchč žúdostiwosti, jižto prúwrmta zowe. .,

Chcešuli wssak šwědčti, jak wclikú jeft moc
UkrUtnika tohoto, popatťi jen, co Učinil a po
dUeš čini we fwětč tomto. Ne otťcbi tU ani
odkazowati Ua bčxjkystarowěkč o eraťlcowi, ja!,

n) Sir. 22, 4u6.
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kdyr ohromUoUson silou pťcmohl wcsskcrčobon
dy řwčtU hoUbUč, konečUč lúskoU snchslnoU k žeUč
smilné zašořew, kyjc sc wzdal a mezi žensstanmi
Used, nehodnč wřeterlem wlnu pťedl. Tak toho, jco
hož swět pťemoci Uemohl, pťemohl přikaš zahroe
cUi ženskč. Důmyslnúk búje starých búfnikUw, jižto

šerozUoU porobU smyslnš UúrUžiwosti tělesnč lrči.epotťebith Uwozowati znúmý přiklad ze sw.

piscm o SalomoUUowi. Wis každý, jak i zbožnštento, aniž měnč moUdrý krúl swěsti fe dal o
kUběU a souložnic swých, “e spUstiw sc prawého

Boha, šcnúm k wůli mo lúm fe klančl a jimhúje roz ossnč zaklúdal axnúdherně chrúmy stawěl.
Značik thto trUchliwý pťiklad hroznč a pčetčžťé
jaťmo, jimž an hnUsnú wússeň wesskerě lidstwo
pťikwačUje a potirú.

PozorUjmcž pťiklad z Uasseho wčku. Hle

tU žcUa cizoložnú w jakč Ucbczpečenstwi, w jakč
UesstěstiUwrhUje sebe, aby son hťissnoU žadoa
stiwost Ukojila. Wik an dobře, že dopadUUta
jfoUc w šločiUU fwěm, i hned UU mistě za swč
wziti můze zbrani roznicenčho mUže fwšho; že
tim okameenim š žiwotem spolu icest a wcsskerč
statk wez ejssi poszdc, i dUssiw šatraceUi wččnč
Uwršne; žc febc, fwč ditky, swč rodiče, swč brao
try a sestry, wesskcrč swč pťútclstwo a pťibUženo
siwo U wččUoU hanbu a žalost pohřiži. Nic
wssak mčně, tak mocnú a žhoubnú jcst žúdostio
wost jcji, že přeš to pťeš wsseckoji adost Učinitč

sc odwúši, a wssccko to hotowa je?t podstoupitia Ua se e a Ua swoje Uwaliti, jeU když smionU
choutku zwůle fwé splniti může.
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Bhlouli pak kdhsi UkrUtUika sUrowějssiho, jeUž

by bhl porobowi swčmU takowčho žhoUbl,tšho Ueu
bešpeči fe odwúžiti kúzale? Můžeali pak b ti otrox

ctwi UkrUtUčjssiho Uad to, w Učmž šji ščissUicie?Q Uich di w prawdě prorok: „ eděli we
tmčxch a w stlUU smrti a scwťeUi byli
bidoU a žele em.“) TmoU toUtorožUměj
slepotU mhsii, jažto bezbožnici poraženi jsoU, Uea
žUajice an scbc, swč důstoonsti, fwých powan
Uosti, swšho ;oowolúsli; an Boha, chž je stwoťil,
je zachowúwa, jich foUdcem bUde; an maonsti
wěci wcšdejssich, w Uěž donaji a jež jedinč miu
lUji; an swč poroby, w Uižto se hčichem poan
ťili. PoUta pak jejich jsoU wčlssUě děsUě, jež
srdce jejich mocUč swiraji a wiži k wěcem, po

Uichž oUi Uežťi enč baži. Bida pak žeeich jeft
UeUasthú žúdofztiwost a súpúUi se po prc mčtech,
jichž eim dosici Uelše. Může:li pak býti otroctwi
tUžssišo?

bechom je wsfak zťejmšji pošsmli, pťedc
stawmesi pťiklad lemona, prworošcUceDaa
widowa. .Ten pohledUa smilnč Ua sestrU son
TamarU, tak hťissUoU toUto wússni oslUUl, tak

osidťy eeljimi šatržeU byl, tak UkrUtUým po Uitcmčč šadem mťel, žc cmi Uejedl, ani Uepil, až
i w Ucmoc Upadl. Žúdost hřissUú byla mU krUa
tými poUth, jeUž srdce jeho fwirala, mysl jcho
pomútla, tčlo až k smrti seslcibla. Nle ani spll
UěUi žúdostiwosti wússeň tU neUkoeiwú wžd cky.
Hle, tcsltýž NmmoU dosah splUčUi šřisfslčho tiče

e) Žalm 106, 10.
19
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swčho, Upadl w protinoU wússeň, Uebok di
pismo: „N w al ji w Ucnúwist welikoU,
tak žc wčtfčťibyla UeUúwist, kterouž
Ucnúwidčl ji, Uefli milost, kteroUž ji
byl prwč mllowaš“e) Zpúchawzločinkrwou
smilný, U wětssi jcsstč Upadl UcirUžiwost.

Jeftuli pak tcdy UkrUtUika wčtssiho na fwčtě,
chž by š poroby swými hůře Uaklúdal, Uež wúu
sscň tčlesnč smyslnosti Uaklcidú š tčmi, ťteřiž se
ji oddúwajie? Ti scbc UejsoU mocUi, chedi, nea

piji; Uemysli, nemlmoi, nepissi, UesUineš o wússnčfwč; an bcizeň pťcd Bohem, ani swě omi, an
Uebesa, an peklo, an smrt, ani foUd, cmi žiwot,
ani čeft, ani hcmba, aniž cokoliw jinčho, co Uade
wsscckomilUji, Uelze mysl jejich obrútiti, poUta
jcjich rozkrUssiti. Což pak řici o žúrliwosti eejiche?
o búzUi a ftrachUe? o podczřcni a kťiwýcǧ důu

mUěUkúche? o nejistotě U pochybnosti, žež je we

dUe uu w Uoci mUči a trúpie? o Uebe peci cti i Šiwota, jichž se přečasto slepš odwažUžl? W skUt U
an nemUže UkrUtUik UižúdUý tUžcji trýzUiti poa
roba swšho, lako břich ten trýzni srdce lidskú.
NižúdUý poroš UeUi púnU fwěmU tak zawúzčm,
aby toc dUe u w Uoci ani okamžikU Ueměl poa

kojc; ale tento hřich pošaw frdce člowčka, takjej poUtú a tak krUtč na Uim anch, rc mU
ani okamřik oddcchU a okoje Ueponcchúwa, aby
Učco mou rčho a wúžxlčšo pomyslil, Uýbrž wsseu
cky jeho silp, wsscckeU jeho čaš sžiraji a pohlcUži
Ucžřichú jeho smýssleni a wússniwě jeho žúdostl.

P) Ue Krňl. 13, 15.
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Prade tedy propowidú mUdrc,ťka, že „wino
a ženh pťiwúději mUdrce kodpadUUti od
wirh.“) Nebof člowěk i febe moUdťejssi,jak ho
tato wússeňšajme, tač oslepen a Ua mhsli pomatcn
býwú, že UeschopeU jest kwykoUúwúUi wúžnč jau
kekoliw powiUUosti, jako by se bUl winem opojil.

Qbraž toho nam okrcisUč!whličil búfnik, whe
praije, jak krúloan Dido jata jfoUclúskoU
k EUeússowi, wsselikš pšče obccnč žaUedbala:

„Wýsse se nestawčji počatč wčžoe; mlúdeže Ustalwc zbrani cwik, pťistaw Uehra i se, ni bassta wc wojnč

bezpečná; jsouč šastaweny wsse prčxcc i hrozbyzdč wysokých a Udow nebetýčny odpočinUl stroj.““)

Wússeň ta Ulysl krúloinUU tedh tak opar
Uowala, že UefchopUa b la k jakčmU koliw jio
UěmUzamčstnúUi, Uemyfic leč Ua fon Uoon
lčxskU;nebyla š to, abh jellpomUěla Ua to, co fe
slUsselo a k obchčmU doer potťebi bylo, tim

mšUě se š tim obirala; wsše tedh ,poUechawssi,zcela se UúrUžiwosti fwš od ala. Q té hrote
Ueprawosti! čd tč šhoUbh rodiU, obci, ťissi! čd tč
smrtelnč rúUh wssech dobrých cwičeUi! ú tč kúzy
wsselikč ctUofti! č) tč šhoUbh wssi stkwělo?ti a

oslaw ! čdtoho bidUčho klamU lidskčho, toho pou
ssetilčšo opojeUi mUdrcůw, tč diwe tťesstiwosti
mladikůw, tč wsseobecnč hlišy wcsskerčho lidstwa!

Nikdo wssak Uemni, že toliko w tšto neprao
wosti jcst tak hanebnčl poroba, Ualežú se wc
wssech wesměš. PozorUjmež člowěka ctižúdostiu

e) Sřrach :9, 2t u) ťx:xxečáauě. 86u89. Wimxřierý.ů19
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wšho, UadUtšho maonU slúon, pitomčho dýa
mem cti marUš! Hle! jak wesskerý fwůj žiwot
tčto swš UešťižeUč žúdofti w občt přinússi! jak
UeUstčxle jeU po poctúch swčtfkých baži, jak jich
wssUde dofici UsilUje, jak msscho sc odwažUje, aby
se mU jich wždy a wssUde i od každčho dostalo.
Služby, přútelstwa, ssat, obUw, ftůl, lože, Učxbyo
tek, čxe.leď,postama, chůze, mlUwa, siowem wsse,
co čiUi, jedině ktomU clli a účxelUfmčřuje; wsseu
cko fe U Učho jediUč proto Upraije, poťúdú,
lessti, aby se co Uežwice ftkwělo a jemU marUčho
dýmU pochwal lidskych žiskalo. Popatťišuli bedliwč
Ua člowčka ctižúdoftiwčho, Uzřiš, že co rybúť
UeUstúle wssim swým jedUúUim sitč rozprostirčx
kUloweUi chwúlh lidskš. Slýchúmeoli š podiwenim
wyprawowati o cisaťi Dioklecianwi, že
w stúři swčm Uejmilejssi zaměstUúUi miwal w chyo
tčmi mUch; tim wicc fe diwiti bUdemc possetiloftč
člowěka ctižúdoUciho, chž se celým fwým žiwo:
tem toliko tomU oddal, aby lapal a jloroil dým
pochwal lidských. Ubchý takowý člowčk UečiUi,
co sčxm chcc, Uessati sc, ocxk mU dlc stawU jeho

pťislUssi, Uechodi, kmU y súm chtěl, Umohdh
i chrúmU Panč i fpolečnofti sprawedliwých sc

sstiti, obúwaje fe, abš fe fUad takto UerelibilswětU. Dúle i swč ctižčxofti kwůli wčtssi wydčmi
čiUi, Uc7 chce a zaplatiti můre, w dthy se poo

šťižUTe, zúrmUtkU a zúŽUbč šwě a k žalosii swýchčdicU, jim7 š tčžkými thy i dúlssl prowedeUi
possetilč swe wússně pozůftaije. NcžasthUjeoli
pak pofsetilec takowý potrestúUU býti treftem, ja:
kýž krúl jiftý Určil člowčkU ctižúdostiwšmU, kaže
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jej dýmem UdUsiti, poněwadž prý celý swiij žio
wot po dýmU marnš cti fc honil?

Což múm dcilc ťici o lakomci, jenž jest
UejeU otrokem, nýbrž i modloslUžebUikem bohato
stwi fwého? Neboč tomU fc klcmi, tomU sloUri,
pro to fe posti a wssc čiUi, čchož oUo od Učšo
žúdci; jemU k wůli hlad i žizeň trpi, zimU i
wedro fnússie to nad Boha milch, Ucostýchaje
fc pro Uč t oha čaftčjt Urúžett! m tom Ualczú
fwůj pokoj, fon slúwU,fon Uadělli,son útěchU.
S nim fpi, š nim bdi; pro Uč fc šnaži U hmoždi,
mysli a prache, zapominaje pro Uč Ua fcbc i
Ua wsse jislš. Kdož bUde člowčka takowšho pou

waťowati ža púUa bohatftwi swčšo, rcbš jim dlewů e Uaklúdal? NcťekUceli pak aždý ťiwe, že
jest bohatstwi swěho otrokcm a porobcm. Nebok
lakomstwi co UkrUtUý prmownik donUche čloz
mčka, by bchatstwi zifkal; Zakašch wfsak a brčmi,

aby ho Užiwal; popoUzi šúdostiwost, wůli poroeije. Stkwčle lačomcc obalsstwi fhromaeďch,
ale skoUpč ho Užiwú. Snússi UesUúže, odřckú fe
rožkossi, UtchUje Ustům itčlU, i dUssi i žiwotu
famšmU, bh možUo bylo, jen když pokladh fwš
množiti, anebo alespoň žcxchowati můžc. Nelze

?i an pťedstawiti otroctwi wčtssiho nad toto.

Ncboč, jcftliže otrokem ncxžýwúme toho, ktcrš Uwěži žawťcn a rUčama i Uohama w klúdU ún
jcst; čim wicc tim bUde tcn, echož i dUch fpoUo

tčm jcst a femťeU UešřizerU žadosti pokladů pou
ǧ)eťmschch, jimž wcss croU fUahU son wěUUjee?

ebot kdo ch fo ziskU dychti a peněš toliko zemsseho si Uaděati hledi, teU Ueni ani jedllim
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smyslem fwobodeU, pročež Ueni púUem an febc
samšho, Uýbrž otrokem fwšho bohatstwi. Kdekoliw
totiž anUje wússeň, tam jest weta po fwobodě
frdce, byk i wůle fwobodUa žůstala.

TUk múlo Ua tom žúlefi, jaké okowy tč
poUtaji; dostači, když wžúcnčjssl a lepssi febe čústk
Uic Uejsi moceU; anž jest poroba twú fnesitee
Uějssi tim, že jeft dobrowolmi, ba bUde čim dol
browolUějssi, tim UebezpečUčjssi. Wždyť t .ed,
kterýž kdo dobrowolně béře, proto UicmšUěssšodi
a otraije. Nemůžeč žajistš býti UwčšUčnš,hore

siiho, Ušš kdhž fúm sebe poUtúš a Užawirúš, takže an oha,r an prawdy, aniž žúkonů sprawedlu
Uosti Uepatťiš. Jako opilec UeUi ince fwým púo
Uem, Uýbrž opojUým Uúpojem poražen a oanoe
wúU; tak i ty Uejsi wice febxe moceU, jak Ulile
fe UúrUžiwosti Uějakč poddúš, byk i pťirošeUč
fwobodnoU wůli Uctratiť.
. QstatUč kdhbh se lidš jcdiUoU toliko žúdosti

, poUtati dali, bylo by š Uimi Ulěně žle, jelikož
by jim takto wětssi Uaděje šůstúwala, š poroby

sc wybawitč, aniť mšši totiž jerm š jedmm Ueapťitelem žúpasiti. wssak kdož sečte wssecky
th žúdosti a UúrUžiwosti, které člowčka po celý
dcho wčk žachwachi a poUtaji? Neboč kdhž žiwoo
yti lidfkš ro mantým potřebúm podrober jeft,

tUk kolikerú zúdost člowěka pojimú, aby ji wye

šlowěl, tolikerú býwqji i poUta, jež súm si kU.e.čkoliw pak kardú šúdost a wússeň frdce lidškč
dojimú, Uepůfo i pťec ka„dú steroU prUdkosti
a siloU. JsoUť totiž Učkteťl lidš powahoU son
tak prUdci, že jak mile UějakoU xžúdost frdcem



Q porobť bezbožniťůw. 295

pojali, Uikterak fe ji potom Ues Usti; jini jsoUce
mržuti a kaonkrein dle powa U swé sUadUofe
rozUititi daji a tak potom žúdosti jejich býwaji
tim prudči a mocUčjssi; jiUi opčt jsoU lUúlou

Uchslni, že fe jim bUď wsse šxťiliš welikě, obtifnéa Uepťekonatelné býti zdú, Uď z malicheonf?i i
sebe menssi wčci za Uellwýsse důležitš a pťežúo
doUci poklúdaji, pročež Fe i welmi prllďkými zú:
dostmi po wěcech Uičxemm)ch UUússeti Uechúwadi.
Neboč „dUsse malich ernú,“ di SeUeka, „ws eu
cko, bUď si febenepatrně“ssi, za welikš
a důležitč p o klúdú.“ Množl jfoUzasedle pťio
rozené powrchy swé U wsselikých žúdostech swých
UemirUi až i wýstťedUi, podobajice se ženúm ta:

kowým, o Uichž jistý mudrc dobťe rawi, še ne:šnajice žúdnš stčedUi cesty, bUď mi Uji aUe o UeB
Uúwidi. N tak tito wssickUi w txchých poUtech
wússni swých wč i.

Když pak jiz Uesstěstia bana jest, jednč
wússUi podlthoUti, čilU wětssi a banebnčjssi po:
roba bUde, jestltže wice takowých UkrUtUcků Uae
jedUoU šwůli son Uad člowčkem prowozUji?
To fe pak děje š každým hťissnikem, jenž tolil
kerými pouty sewčeU jest, kolikerým UúrUžiwoskelU
podléhú. Wesskcré důstojenstwi člowčka zúleži w rozu
Umu a fwobodllč wůli; ale občma těmto proz
tiwi se kňždú Ucirllžiwost, pončwadž čaždú rožUm
šaslepUje a fwobodnou wůli oslaije. Z tohoč
jde, že každú Uežťišellú wússeň a UúrUžiwost Uad
mirU sskodliwčx a hoUbUú žest; Ueboč odjimú
člowčkU jcho wrozeUe důstojemtwi, zatexUňUje roze
Um, oslaije fwobodUoU wůli jcho. U koho:
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koliw buď to, bUď oUo se stalo, thť přestciwck
býti člowčkem a pod žwiťe Uerožmnslš klesci.

Hle, mjlý kťefčaUe! takowú jest poroba, lo Uiž
hťissUicibide fwůj žiwot trciwi; jsonč jačo Ucirod,

oťintžani Bůh, UUi rozum erlcidUc, Uýbrš Uadterým wlastUi UezťižeUúžúdostiwost a diwš wússUš
krUtš wedoU anowúUi.

š. 3.
Q dilchownť swobodč, w ktcréž žiji lidč ctnostnť.

th) Uúš tšto prúwč wyličeUš, bidnš a pon
dlč poroby wyprostil a whbawil, proto pťisselu
SUU Boži Ua teUto swčt. Ta jest tedy ta swo:
boda„,to jest to witěžstwi, kteršž oslaije prorok“
Zsaiúš ťka: „Weselčti se bUdoU pťed teo
boU, rako kteťi se meseli we žni, jaťo
plesaji zwitčzitelč, Uchwútiwsse loU:
pež, když dčli koťifti; Uebo jbobťemelle
jeho, a prUt rameUe jeho, a berln UkrUt:
Uika jebo pťemohl jsi.e“) Každšz tčchto
slow, jichžUžiwú: jho, prUt, berla dobťc rozo
Umčti lze Ua moc, Uadwlčde a UkruteUstwi
núrUžiwosti Uassich; Ueboť ďúbel jich co wlússte

Uich Uústrojů použiwú, aby moc son Ua lidmř
prowúdčl a je hťlchem sobč podmanl. Z tohoto
UkrUteUstwi wUswobil Uúš SUU Boži a sice poo
kladem swš milosti, kteroUž Uúm byl obšti smrtř
swč ziskal. Bšočež iaposstol Púnč di, re „starý
člowěk Uúš spolU š Krčstcm U ťižowún

e) Zf. 9, :o„nez
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jest,“e) kdežtoslowem „starčho člowěka“
nexťizemi žúdostiwost Uasse se rošUměj, prwotnim
hťčchcm pokažeUa cl pťewrúcena. Nebok KristUš
ifkal Uúm fwrchowanocl občti fon, fwým pčeu

šolestnúm Utrpeslim tU milost, že tohoto Ukrutnika
přemoci a fobč podmaniti, jer dle zasloUžeUi poo
trestati, jej ža to, že prwč ťižowal, Ukťižowati,
ša to, že prwé Uúš poUtal, opčt fpoUtati a podǧ
manti můǧeme. Tak fe wyplňch, co Jfaiúš
pťedpowida: „N bUdoU jimati ty, kteťiž
je prwš zjimali, a podman fobě UUti:
tele fwš.“ ee) Neboč před doboU milosti zinmla
tčlefnčx žčxdost dUcha Uasscho, pantic Ua Uim
a UUtic jej, jak jsme fwrchU Ukú ali, ab howěl
wsselikým choUtkúm ohawným; ake když 3! tšmUž
dUchU milosti Boži dostalo, obdržel š ni tolik
pomoci a posily, že již žwitěziti, dťiwějssiho fwčho
UkrUtUikapťemoci, fobě podmanti a w poddanost
rožUmU Uwčsti může. Q tom Uúm dčxwú pismo
swatč Uchodný pťiklad U fmrti krčxlc Ndonia

bešeka, ǧemUž fynowš Jfraelssti chytiwsse l)o,Use ali pa ce U rUkoU jcho i noboU. QctUa ex
krčll teU w stawU tak bidUšm a wšpometm si pťi
tom na fwč Umohč UkrUtUosti, jcž byl po celý
swůj žiwot Ua jiUých spúchal, ťekl: „Sedmu
desúte krčxlů š osekanými fwrchkh rU:
koU inohoU sbirali pod mým stolem
ostatky pokrmů; jakož jscm činil, tak
odplatil mi Bůh.“ Na čcžpismo sw. doo
klúdú: „J pťiwedli ho do JcrUsalema
a tam Umťel.“eee)
unfjjuŘim. 6, 6. ee) Zs. U, 2. m) Soudců x, 7.
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UkrUtUý krúl teUto jeft Uúm obražem kUižete
tohoto srďěta, kterýž pťed přifstim SUUU Boziho
tak též lidem rUce i Uohy osekúwal, totiž Ue:

fchoprlými ǧe čiUil sloUžiti Hospodinu BohU swšomU. Utan ť jim rUce, abh Uemohlikanti dobrš;
Uohy, abh kBohU dle tonžebrlosti dUcha fwčho
pťijiti Uemchli; potom Uechalje sbirati ostat:
kh pokrmU stolU swšbo, totiž plaziti se obae
wUě po rozkossich fwčtských, jež jinl co otrokům,
ba uu múmolč pak to wyslowitie? u co psům
swým pohodil. Dobťe di „o statky pokrmů,“
abh fe tim dalo Ua žewo, že teUto žhoche sllchy
fwé tak sčoUpčžiwi, ze se Uikdy UeUaschji, abh

wždycky šUowa hlad swůj, totiš swš UezťižeUšžúdosti U Uěho Ukojiti hlcdčli. N e kdhž Spasitel
přissel Ua teUto fwšt, dostihl trest, jimž kUižc
pekelUč prwš lidstwo byť trúpil, je smUo. Neboč
KristUš osekal mU rUcc i Uohh, t. j. šrUssil wssecky
skUtky, kazil wesskeroU moc jeho. Tak Umťel i
oUeU U rUtUik w JerUfalemě; Ueboč Božský Spa3

sitel smrti son pťebolestnoU,ktcroUšb an hořclcbči podstoUpil, porazil u Usmrti temčť kUižc
tohoto swěta; kdež KristUš Ukťižowúrl byl, tamž

a týmž časem i ďcibel Ua wždh jest Ua kťiš pťibita osekúrch mU rUce iUohy t. j. pťedess ú jcho
moc jest do cela šUičxrna. Po Uejswětějssi oběti
fmrti Kristowy, již byl za čxlowěčeslstmopodstoU:
pil, šačalo i toto Uad Utiskowatelem swým rUitččl
šiti a Uad ďúblcm a swčtcm a tělem i Uad wssemi
rozkossemi jcho mocně anowati. Milosti sobě
propůjčerU Uabhli Uin mnozi takowš fily, re
UižúdUýUxi an febc krUtčjssimi mUkmUi Uedali ?c
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k tomU fwčsti, Uby fe jedislého hťichU smrtelUčho
dopUsiili.

še 40

Z jakých zťidel duchownť swoboda ta se prýsfti.

Túžeš:li fe mUc, oded toto podiwné wi:
tčzstwi, tato blahú fwoboda powstúwú, odpowio

dam, Fš po BohU, fwém kponUim půwodct, mtolosti oži pochúzi, ja jižfwrchUUapowččno;
ta mú tU moc, Uby krUtost wússUi Uafsich krotila
a dUsila, abh Uemčly moci, UadwlúdU prowošoo
wati Uad rošUmem Uassim. Jako prý lidč w koUe
zlech obe Uúmčli jedowatč hady tak okoUzleti Umčži,
že Uemošch wice sskoditi, ačkoliw wsseckUjesstě žio
wotUi silU w sobě maji a wsseckeU jed w tčle
chowaji, ale jim UižúdUčho UsstkaUti UemohoU;
tak i milost Bori co kouzlem Uějakým jedowao

tčho hada Uafsi tělesných řšúřdostitak wssi sskoadliwč sily zbaijc, že ačkoiw powždy Ua žin
a w Uúš pozůstúwú, pťedc Uikdy Učxš wice, jako
prwč jedem fwým otrúwiti Uemůže. Pťekrúftlě
Uúm to UkašUje Bohcm UadsseUý wčsstec, čka:
„Npohrúwati fi bUdeditč odprfůncšd

dčroU flepešsse, a do jefkyUě bažilišokowy,an jc wa odstacho bylo, fcihne
rUkoU son. NebUdoU sskoditi ani zao
bijeti Ua wssi hooťcswatč mč, protože
Uaplnčna jest zemč zUcimosti Hospo:
dan, jako wody močepřikrýwajici.“e)

M,)Js. 11, 8u9.
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Bez pochyby lze to w smyslU dUchoinm ro U2

mčti o Uassich ěúdostech a UúrUžiwostcch. Ty jšouš to, dostaeri se jim bez pťekúžky swobody a

šwůle, aby wessťerý swčt jedcm swým Uakazily.ak tčž slowem ditek lze w smyslU dUchoinm
roZUmčti lidi w eriUUosti swč BohU sloUžici
wacc, zwlússk pak ditětem od prsoU ty, kteťi se
teprw k BohU obrútili a protož jesstě mlška, t. j.
Jeho pťiwčtiwšho powszzowúUi a laskawčbo
ossetťowúUi potťebuji. Dčtmi pak odstawenými
rozUmčjtež fe ti, kteťi již pewUě Ua UohoU swých
stoji a sami choditi moboU un t. j. lidš, kteťi
w milosti Boži již jakési pewnosti dosúhli. Q
jedněchtedh di prorok, že pohrúwaji sobě,
radeice se totiž, že ačkoliw uprostťed hadů dUo
choinch se Uachúzeji, pťedc pomoci milosti Boži
do rúřmsš smrtelnš sskody Ueupadaji swoleUim

k hťtchU; o drUhých čoak, čteťi již po Uěoaký čašUa cestě ctnosti krúčei, wyjadťuje se, že ezpečnš
„rUkoU do jeskyUč bažilisskowy sahUoU,“
jako by ťekl, že je Bůh U prostťed Uejwětssich
Uebezpeči ochrúUi, a jim též frdnatosti dodú, aby
je dobrowolslč odstoupili. Tak fe Ua Uich fplni,
co sw. pčwec č owěku sprawedliwčmU, pod ochraa
noU Hofpodinq Boha swěho krúčejicimUsliije,
ťkaǧ „Po hadU a quilisskU choditi qu
deš, a sslapati bUdešpo le i drakU.“)
Nebok milost, kteroUž Pčm Uad timto swětem
přehojnč wylčwú, messkerčmU tomUto plemeniǧeo
sstčťimu wessken jed zhoUbUý odejme, abh shnum
Božim Uijak a Uikdy Usskoditi Uemohlo.
mssŽalm 90„13l
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Totčž di sw. aposstol Pčmč zťejměji jesstě.
Wyobraziw obssirně panowúni, kterež nezťizeltú
žúdostiwost tělesnú Uad Uúmi prowúdl, koUečUě
wolú:a„NessčastUý jú člowčk! Kdož mUe .
wyswobodi těla smrti tětoeš“u Ale
ihned důwčrUě ?e pamatUlle a súmsi wece: „Miu

lošt Boži fkrze Ježi feKrista, Púna Uaee o.“k
ss TUt)o pak šnamenčjmc, žc sw. clposstol „tčl

lcm smrti“ UemiUitělo toto podrobeUčémrtipťiroženč, kterúž žúdněho z núš UemiUe, a e to,
co jinde „tčlem hřicha“ zůwe, čimž se rozUmi
Uežřiženú žúdostiwost, k hťichU Uúš UeUftúle poe
Uonajici. Nebok jako Ua tčle jsoU ro lični údowč
a tčmčť z Uěho wyrůstaji; tak zžúdoťtiwosti Uassi
pochúšeji wsseckp UezťizeUi chtičowč a Uepoťúdnč
Uúklomlosti, k wsselikym hťichům Uúš fwodici.
Qd to oto „tčla smrti“ jakožto Uemilostněho
UkrUtUcka whswobodi Učxšdle slowa aposstolowa
„milost Boži,“ UděleUaUúm „fkrze Jcžissc
Krista.“

Druhé pak Ue měUě hojnš zťidlo swobody
tšto jsoU welikč a Utčssenš radosti dUa
chowni, jimiž lidč ctnostUi šde Ua zemi oplýa
waji; jimi totiž wsselikč žúdosti srdce tať fe

Ukúleji, že člowěk po žúdnem jinčm UkokeeniUcubažl a tak mU pak snadno býwú wsseikč jinš
žúdofti od sebe zamitnoUti. Kdo teUto pramcU
wssech radosti Ualezl a okUsil, tomU zajde ihned
chUč po wsselikých jiUých potčssenich swětských, jak

e) Řim. 7, 24.



302 Duchowni swoboda ctnostných.

to scim Spasitel Uúš w sw. ewaUgcliU prawi,
ťka k SamaritúUce U stUdUčJakubowy: „Kdo
se Uapije wodh, ktcrouž jú dúm jch,
UebUdeBži Uiti Ua wěky.“e) Totčž krúsUč
liči sw. Rešoť w jedUš swě ťeči, ťka: „Kdo
jedUoU chUti srďce swého sladkosii dackl Uebeských
okUsil; kdo Uslyssel wnitřUim slUchem zpěwh sborU
aUdělských; kdo zrakem ofwiceUým Uahlědl poUěo
kUd w erýsioonU slúwU Trojice Uejswčtčjssi:
tomU čim sladssi tato intťni rozkoš jeft, tim
trpčim sc býti okúže wsselikýdojem šchějssi; on
wznússi se daleko Uad to, co pomijitelUym býti
UzUúwú; oU odlUčAje dUcha swčho odc wssi ro e

kosse zewnitťUi; oU pošiwú dmů eriditelnýš,koji se swčtlem erbfúh ým, a takmčť Uad se e
samčho poszessena se citč. ksobč samčmU fe
wrútiti si osskliwi.“ee)

Kd?ž se tedy Uúďoba srdce Uasseho toU UcobeskoU s adkosti takto Uaplni, pak jest i uhasseUa
žizeň dUsse Uassi po wčcech pošemských, poUčwadž
tu UcUi žúdUě přičin wice, proč bychom sobe
takowých kťehkých a pomijitelných statků pťúli.
DUsse Uasse jesxtpotom swobodna, UefpoUtčma wice
Uižúdnými okowy. Neboť jak mile Uúš žúdostio
woft Uasse opUstila, jsme i sprosstěUi wsselikých
Uúš prwč swirallicich wašeb, tak že srdcc Uasse,
Ualezssi Púna w ehomira, i samo pčmcm nšssech
wěci fe stúwú, w Něm totiž, co w Uejwhšssim
doer mú a požiwú wsseho, čehož by si koliw
žúdalo.

Pe)Jan 1, 13. “) Řeť 57. no ew. sw. Jan.
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Kromě těchto don žťidcl, jimiž fe Uúm
fwobody dnchowni dobrodmim Božim dostúwú,
pťipoǧiti slUssi co třeti wlastni nasse přičio
Učnl a pili, jimiž sc wyUasnažUjemc tělo fwě
dUchU, wússnč swšx rozUmU podrobiti. Timto whc
UUsUažeUim tčlo swsš požUenúhla Ulrtwime a tať
je ke wssch dobršmU špůfobným a fchopným
činime; prxldkost mysli fc w Uúš dusi, a dťewnějssi
bUlnost UúrUžiwosti ťrotUe. Protož di sw. JUU
Zďatoústý: „Když diwokú žwiťata mezi lidmi
žijice pošnemšhla přirošerU diwokost fon trati,
krotUoU U š lidmi pokojnš U tisse pťebýwaji a
ochji uu jakož dobťe búsnik di:

„Dlonhým též fe čascm Uanči poslonchati
nčxš au lcw;“

proč bpchom se diwili, že i Uasse smhslně Uúklono
Uosti, jsoUce jednoU rozUmU podrobeny, požneo
Uúhla skroceuy býwaji, t. j. šponenúhla rozUmU
pťiwkaoU, účastenstwi w jeho konúni beroU a
rúdy a powolně wedeUi jeho poslUssUy býwaji?“

thž tedp zwyk a pťičiUěnilidskě takoon
proměnu působiti může, což dokúže milost Boži,
když š Ui ťúdnč a pilně fpolUprobime? Tim
se pak stúwú, že prawi siUžebnici Boži Umohem
wětssich slasti pocikuji w sw. nadsseni, w tichosti,
w čteUi, w modlitbě, w rozjimčmi a .. cwičenich,
nefli swětúci Ua hodech, hrúch, lowick:, radowúno
kúš) a jiných zúbawúch fwčta tohoto. Neboč toto
wsseckozawrhli a U ni tak w osskliwosti a nenúo
wisti mafi, že poUšš toho Upamatowčmi působi

šim rbolet!ti a mnky, tak že i tčlefný jich cit ja:oUst Uechuk ke wssemu citi, co jej bhlo prwě
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wúbilo, a Uaopak w tom si libuje, co mU prwš
odpornobylo.J prade músw.BanweUtUra,
aU di, „že Umohdy i Uižssi čústka Uasse dUchoin
tak welmi si w modlitbč liije a tak sladce

x š Bohem ochže, že se ji mUkúm podobú, kdy7
i z sprawedliwe přičilch ji opUstiti mUsi. To jet
prý to, co fw. pšwcc prawi: „Dobrořečiti
bUdUHofpodiUU, kterýž mi dal rozUm,
Uad to u t. j. k tomU wu Uabišela mUe
ledwi mú.“) Tok w skUtkU UUmeUitšpůsoo
beUi milosti. Neboč wykladatele tUto slowem
„ledwi“ rožUměji intťUi cit a dojem člowčka,
kterěž, jak jsme swrchU obssimě okúzali, obyu
čerč Uúš powszzUji k hřichUo dle toho pak Ueu
jeU UepowszzUji kzlšmU, Uýšrž pomúhaji kdoe
brčmU; UejeU UejsoU pomocUikh ďúblowými, jak
obyčerč bhwaji, ale bopuji w ležeUi KristowU a
obraci žbraň proti Uepťatelům jeho. To .akkoliw
se stúwa pťi Umohých cwičeUich dUchowmch, přec
hlawUě a zwlússtnč jest widUo w žalU a litosti
Uad hťichy. W tom pťispiwú Uižssi dUssein
čústka zkroUssersti, již Uad Ueprawostmi pocikUje,
i slzami, jimiž wiUU son oplakúwú. Protož i
sw. pěwec di, že „w Uoci,“ když totiž po skoUu
čeUěm dUi Uúbožrli sthowš Božč fwa swčdomi
zpytowúwaji, „ledwi jcho jej Uabizcla,“ tdj.
ú kosti a hořkosti, jež w dUssi citil, proto že byl
Lǧoha hťichem Urazil, Uikdy pokojc Uemšl, a proto
tčž wzdy Uabčzen bhl, abh ho wice UeUrúžel.
Proto měl i dwoji pťičiUU dobroťečxiti, dikh

e) Žalm 15, 697:
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wzdúwati BohU, že UejeU wyšssi čústka dUsse,
obsahujic w sobč ro Um, k dobrčmU ho wcdla;
cxle i Uižssi, kterúž yčeǧ“Učk hťichU pononúwú,
moci milofti Božl jcj téz k dobrčmn pobizcla uu
pohčmčla.“ Nčkoliw pak wssccko toto čiroU jcst
pramdoU a swoboda takto ziskúna jest jeden

uǧ.)ťnežmč!tssichdarů, jichž fe Uúm wykoupeUim
cžlsse. Krista dastalo, QU totiž co neždokoaUalcjssi whkUpitel co Uejdokonaleji Učlš7wy oUpil

a wyfwobodil; Ucroď pťec Uikdo pťiliš důwěťiti
tělefnosti fwřš, dokawadc w tomto smrtelnčm žiu

wotě bloUdiš, bhť bš sc ti febc lěpe a wice bylopodaťilo, fobě ji po robiti a Umrtwiti.
Tak jfoU tedy ta nejhlawnčjssi zťidla tčto

podiwllšodlxš swobodh; ji pak prowč:zi Uowč,
dokanč pošnčmiBoha a pewnč Utwrzeni U šw.wiťe nassi, ktcroUž whznúwúmc. Tak Hospo iU
súm Uči ústh prorokowymi, ťka: „J zwčdi, žc
jčxjfcm Hospodin, když zetrU ťetčzy a
wytrhml je erky anUjicich UadUjiml.“e
Toto jho jcft wlastUi Uasse tšleonst, anebo Uau
kloUUost kšťichu, ktcrúž w tčle Uasscm se Uachúzi,

Uad Ucimi panuje a Uciš hťichUpodrobUǧe,; ťetčšy
jha toho jsoU Uasse zlč žúdosti, žichž eabel poUoziwú, aby člowčka ksobe přilúka a pťiwabil, a
kterč dloUhoU anyklosti tim tUžssi býwaji. Wyo
zUúwúk to fw. NUgUstiU súm o fobč z wlastni

kussenosti, ťra: „Bylk jsem špoUtúU, awssač Uio
koli železem, alc son wlastm wůli, kterčxžželeza
mUohem twrdssi byla. Mč chtěni držel žlý Uco

e) Ezechr 31, 27.
20
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xpřitel w žajeti a Ukowal mi pak e Ume samčho
jčetčz, ktcrým mUe sewťel. Ncbot z mš wlastUi
pťewrúcenč wůle xpowstala wússeň ohawrrú, a poe

Učwadť zselU wússiUi Ucodporowal, possla z tcřšoanyk oď!t,kteroUž jfem pak jako ťetčzem khťi U
byl 1lkowšiU.e,e)

Užťišoli kdokoliw jiný podokmým způsobem
febe byti zpoUtúUa, jako toho byl oUeU fw. otec
i sčUUUa sobě zakuftl, i tak Upťimltč a zřcjmč
o fobč wyzUúwa, a rúd bhš se š takowých těž3
kých poUt, ž tak ohawUčho otroctwi wyswobodil
a whprostil, bUde ti š tak mocným odporem zúu
pasiti, jako zč:ǧoasil oUeU. Nle když sxc k BohU
UpťimUč obrǧtiš a swč poUta rozkrUssiš, sxwč ťe7
tčžh roš;trhltešuu t. j. swč žúdosti potťcŽ, swč
wússnč Z:krotiš, swš Uúklomlofti UmrtPiš; pak
fe octUeš Ua swobodč a pčmem. bUdeš UúrUžio
wosti swých, a wlúdUoUti bUPeš moci každým
hnUtim srdcc swšho; pak Uzťiš U Uoť)oU fwých
zkmsscUš jho, ktcrčž tak dloUho, tak těžce fwix,ralo
a tlačilo fsiji twou. Což7 medle si pomysiiš jia
Uěho, leč re pewUč Uwčťiš, re jediUč Bůh okowy
twč erssi g jho twč pťetěžšč š tebc sňale? Wcu
iebiž tedy Hofpodina Boha swčho ža tak welikč
dobrodini a žwolej še sw. pčwcem: „Roztrhl

šfi wssecky swazky mš; Tobč občtowatiUdU obět chwúly a jmčUo HofpodiUowo
wzýwati bUdU.“ee)

xe)Yug. wyzn. 7. m) Žalm Uš, 16u17.
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Ǧlánek dwacátý.

Dsmň zw(ússtlli pťšdzsost, ctUosti l,m t.ounto swčšě ǧeestbťqn
šcný pokož a wmtrmrmdlr„ Z klrrebo,je bohabojnl ršthǧl, x
co naprotl tomU bešqumcr U,chlqbym ,bojšnť Ušnuťplm

a nenstúlým nrpokoxrm zxmtanl a lryznem bywajl.

š. 1.
Tcnto pokoj swčdomijest troji.

PťedUost swobody synů Božich prowúcha
jest drUhoU, o Uic menssi oUš, mirem totiž a po:
klidem intťUim, w Uěmžto žiji, kdokoliw ctUosti
pečliwi jsoU. K Uúležitšxml toho srozUměni wěz,
žc fe rozežUúwútroji mir: S Bo em, š bližUim,
š seboU f.amým. Mir š bližUUUzúlcži w tom,
Ubychom každčho milowali, a každšho lúskU si
Ziskati hleděli; abhchom pťútelsky fe chowali ke
wssem, žúdnčmU Uic zleho Uežúdali, žčldUčho
w UeUúwisti Uemčli. Tak se chowal Dawid, aU
iici fmčl: „Stčmi, kteřiž UeUňwiděli pou
kojc, byl jsem pokojUý; když jsem mer
wiwal jim, bojowali proti mnč bež přie
čin.“we) TcUto mir odporoUčiUúmfw. apoo
sstol, Uapominajc Učxš, abhchom šeč jeU jfmc,

pokoúj) zachowali šc wssemi lidmiz M)rrchý mir jest mir š Bol)cm; teU zúleži
w tom, abhchom stčxli w milosti a lúsce Bori.
Toho dosčtheme pomocč ofprawcdlUčni; to čoo
:Uška š Bohem fmiťch, wlšwú Ux.UlúskU k BohU,
a Ua wščxjcm jchU lúskU od Boha šiskú; tak po:
tom Ueni wicc žúčmého mezi Bohem a člowěkem

Ř) Žalm 119, 7. ke) Řim. 12, 18. r
20qnř
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od orU, Uýbrž Uastane mezi oběma poměr wran
cncho pťútelstwi. Q tomto miru di sw. aposstol:
„QsprawedlUěUi jfoUce zwiry pokoj mčjo
me š Bohem.“e)

Třeti mir jest, který mú člowěk sčxmš scboU.
Slowo „pokoj súm š feboU“ UebUďUikomU
diwno; Ueboť jisto jest, že tU témž člowěkU dwoji
takměť člowěk sc Uale ú, znichšto jeden drUhčmU
se protiwi, totiž člowě intřUi a zeintťUi, dUch
a tělo, smyflnost a ro Um. Tyto dwě sobě prou
tině a odpornč čúf h nejen krUtě proti dUchU
broji, Uýbrž i celčho člowčka š fwými wússněmi
a plameUUými žúdostmi co žholšbným zňmorcm
žUepokerji. Tim pak wnitťUi Uúš pokoj zúlcžejici
w dxlcšoinm poklidU a tichš spokojenostl za
swč bčřc.

š. 2.
Q UcUstálčm boji a wnitťniln nepokoji bczbožnťkňw.

Tok jest tedy tcn boj, tok teU fwúr, toť th
Uenstúlý Uepokoe, w Uěmžto obyčejnč žiži lidč,
žúdosti těla swčšo Uúfledujici. Nebok kdhš UejeU
Uemaji milosti Boži, kterúž co Uzda wússUč Uasse
kroti a Umrthse ale mimo to i chowaji w sobě
tak UezťizeUě zúdosti, tak berszč wússně, že
sotwa wčdi, co jcst to odporowatj hťichu; nčxsleo
ďUje z toho, že mitčmi býwaji žúdostmionefčislo
Uými po rožličný wěcech, po poctúch a dUstoonr
stech, po bohatstwi, po fwatbúch, po smyflných
rozťossech a p. Jest žúdostiwost Uasse w katkU

M)Řim. 5, l.
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podobna ohnč Uenafytnčnm, chž Uikdy Ueťekne:
„D osti!“e) eu jest jako hltawé zwiřc, kterč sc Uia
kdy Ucnafyti; jest jako pijatoice, UeUstúle ťikajic:
„PčiUcš, pťineš!“ djm)Tato pčjawčce,žúdostio
wost totiž srdcc Uasscho, mú dcerh dwč: Potťebll
a chtiwost, či lakotnoste z tčch žest jcha poo
dokma 7ič;ni prawč, drU ú domnelě, Uic wssak
mšUě ošč črUtč boli, jakkoliw jedna fe praon,
drUhú lichoU potřcboU býti okazUje.

Tim to jest, žc an chUdi, ani bo ati, jfoUoli
žli, rawčho pokoje a mirU Uemaji. ťebok srdce
oUěcšjpotťcba, tčchto chtiwost trúpi a mUči
Ueustúlc wolajic, jcha jako drlchú: „Pťineš,
pťincš!“ Jaký medle poklid, jaký pokoj, jaký
mir lze miti člowěkxl, jehož tyto dwč UeUasyty
ftúlc Upominaji a pronúsledllji, žúdajice Ua Uěm
wěci beš počtu, ktcrých w fwš moci ani Uemú?
Jakčho okojc může miti matka obkličcna jfoUci
desiti Ue o i dwančxcti hladowými dětmi, UeUstúlc

o chlěb wolajicimi, aniž majic, kde by Henfonta
k jidlU wzalae? Ta jest jcdna z Uejtěšssich bčd
xbezbožrlikůw,že dle sloto fw. pěwce: „LačUěji a
žiz chi, a dUssejejich zcmdlela w nich.“Rm)
Ncboč když lúfka ksobč samým Uad Uimi tak
welkou Uta wlúdU, jfoUc prúwě půwodem wssech
těch žúdofti, a oUi wesskeron fon blaženost U
wěccch fmhsimých sklúdaji, tUdiž pak pochúzi ona

žizeň a zčxmor po wěccaš, eimiž oni že blažcnibUdoU, donaji; když pa tošo, po čem baži, doa
sici UcmohoU (pťekúžeji totiž Umozi lakotnějssi

e) Pťisl. 30s 16. xx M) Tamž 39. 15. u m) Žalm 198, 5.
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Uebo mocUčjssi), tUk Uespokojenost a intťUi boj
Ubohč jejich srdce bolestUč tisni a nepokojně zmitú.
Jest š Uimi jako š chlapcem wychowaným we
wssem pťeppchU a hojnosti, kdž dofici Ucmčlže,
čcho si žúda; tU se dawčx do p úče a křikU a zao
lkUe se, že rodičowš úzkostliwi jižjiž se obúwaji,
aby za swě erzal. Jako že Upokojesli žčxdostč
jest „strom žiwota,“ e) tak Uelšesi ani pomho

sliti zúrmUtkU wčtssiho Uad ten, šúdatt a šúdatřa Uemoci dosici; jest témčť tak ja o Utťiti h adem

řUedostatkU pokrUUl. Jcst pak pťi tom i ta wpaewúžUú šwlasstslost, že čim déle si čcho žúdúš,
tim wice žúdost se žmúhú; a čim wětfsi jest žúu
dost UeUashcenú, tim wětssi mUkh z toho čkowěk
pocikUje, tak že w UeUstčxlčsc Ualezú tisni. Takowý

bhl staw shna mamotratnšho, jak Pún súm jež
liči, ťka: „Nastal hlad weliký w krajiUč tc
a on počal UoUši trpčti.““) TeUho pak

dohnal, še jakkoliw bhl st)U fslechettxšho otce,i Ua slUž U se dal, aby púsl wepťe. Wssak i tU

bida tak ho tisUila, že si žčxdal Uasytiti se mlúu
tem, kterymž se wepři krmili; ale Uikďo mU ho
Uedal. Můžeoli pak se umčleji a žiwěji whličiti
běh žiwota a bidy beǧbožUikůw? Kdož medle jest
oUeU syU maontratny, jeUž opUstiw domow oto
cowský, wyssel do krajiny dalekše? Kdož jiný lcč
bidUý hťissnik, který spUstiw se Boha, dúwú se
Ua drúhu Ueprawosti, cx wesskcrě dary Boži šau
hazUje a mrhčxF Což eest an krajina, w kterč
hlad oUeU Uastal, leč idUý tento swět, kdežto

xu) Pťislo 15, 4. ee) Lur. 15. 11.
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smyslmi žúdostiwost člowěčeslstwa tak jest Uenau
shtnú, žc se Uedú Uzookojiti wcsskerým mUožstwim
a hoonsti wěci, jez tU Ualczú, Uýbrž co hlaďog

witý wlk wždy se za oiUýUti žšidostmi “ene,ťwždhwice a wicc slidi, heda, žú ci. Qh édncšžli se
pak po šaměstUúUi jich Ua tomto swčtě, Užťiš, žc
Uemaji jiUčho, leč pcifti wcpťc; chnažik sc totiž,
leč abh wsfelijak Uashtili bťich ohawUých swých
smhslUých žúďosti. Zdú:li se to přilissslým a k wiře
UepodobUým býti, slede jen wssech kroků, žkan
mej wssccky čim) člowčka oddanšho hřissUč tělešu
Uosti swš, co čini appo čcm sc shčmi od rúUa do
wečera. TUk spatťiš, jak jediUú fnaha jcho tcst,
pústi wepťc, totiž Ukújeti smyslh tělcsnosti 3wč,
bUď zrak, bUď slUch, bUď čich, bUď chUť, bUď
hmat, jakoby byl prúwč EpikUrowcem rožkocha:
Uým a Uic křcfkancm, UčcUikcm Kristowým; jao

kobš mimo toto tělo, jež š šwiřath UcrozUmUými
spo ečUč mú, Uišúdné jinš w sobč čústkh sslechctuUčjfsi Ueměl; ja oby sc dominal, že tUto Uemú
jiUčho Ua swětě účclU, lcč howěti chtičům smhu
sonsti swč. Proto tčkú semo tamo, Ua lowy,

hodh, plcfh, besedh, weselkh, khrh, slawnosti, taUcca Ua podobUč domUělč roz osse, hledě Uasytiti
takto fmyoslslš pUdh swš. Nebok dbúti ch po rošo
kossUč wUUi, po hodech a slamUostech, po jidlc a
piti, po hUdbúch a plcsich, diwadlech a spolcčšUon

stcch, po rošmUožeUi bohatstwi, po UúdherUých
domich a skwostUem UúbptkU, což jeft to thčho,
Ucž krmiti, pústi smyslnc swš žčxdosti, jako oUeU

marǧtotratltik púsl wcpťe? JmeUUj th si to ǧak
chceš, sslcchetnoU okúžalosti, žiwotem panskhm,
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dwornýms olcčeUstwim: U Boha to neslUjejank,
Ucžliuu asti wepťe, sytiti fmhslUš chtiče fwš.
Neboť j o ona žwiťata si w kalU liiji a poo
krmem febe Uečiftějssim a odporUějssim thji: tak
i smpslni lidš (lzerlt totiž takowš tim jmšnem
zwútl) howčji si w Uafycowčmi tčlerých swých
žúdosti. Pťiftom wssak pťi wssem bida takowú
wrchU Uejmhšssiho dostUpUje, že fe fyn the Ueju
wznessenčjssiho, stwoťeUý ř účastenstwi aUdšlských
fborů a odů Uebeských, Uemůžc Uasytiti pokrmcm
tak sprotým a osskliwým, aU totiž hlad tak núe
ramUý zUťi w krajiUč tšto. Jest tU bažicich po
takowčm šboži tak Uciranmš mUožstwi, že jeden

drUhšho pťehčmi, přeplúci, klame, šakročUlje, ažpak wssem se Uedostúwú a wssickni lačUi, hadowi
žůstúwaji. Tak se dčje, když dwa o toté7 stoji; ti
žťidka sle sd odnoU, Uic jinak, Uež žako dyž často
jmerwan zwiťata pod dUbem o šalUdy se swúťi
a tesaji. TeU jest oUeU pťebidný staw, jejž proo
rok liči, ťka: „BloUdili po poUssti Ua mistš
bezwodUčm, a UeUalezli cesty k mčstU,
kdež bh pťebýwali; lačUčli a žiǧUili, a
dUsse jedich žemdlela w Uich.“e) .saký jest
to medle šlad? jakú ri eň? Rozhúrmtú, lanUci
7údoftiwost, jižto hťls?tlici po rozkossi tohoto
řwětž: hoťi a prcchUoU, kterúž čim tqice ji Uasyu
cheš, tim wice lačUi, čim, wice hasiš, tim wice
plcme, čim roice pťiklúdúš, w phožúr tim wštssi
se wšUimú. Q plšmč pťebidnč! Cim U wúš tao
kowú žizeň powstúwú? Cim jiUým, Uež že jste

e) Žalm 198, 1. ďe



Q wnitťnim Uepokoji hťissnikůw. 313

opUstili židlo wody žiwé, a že se Uapckite ž cio
steren, kteršž UemohoUUdržeti wody? Ta pramen
blažersti rajfké wúm whsechl; proto tedy po

poUssti rozptyleUi jste a sUaǧite se žizeň fonUhasiti z Uečistých strUh a ka Uých bain rozkossi
sscreďných a pomijitellchch. Toť byl chytrý a zhoUo
bný úskok krUtěho Holofernesa, ťterý oblehaje Beo
tUlii město, Ualc lžidlo, Uapújcjici wodowod, jimž
se městn wody ostúwalo. TeU oU pťetna zUstao
wčl obležených w Uejwčtssim parnu bez wody,

tak že oUi prahUoUcc žizUi, Ucměli šiUdc wody,Ueždaleko od hradeb městských,ode pokrade
si wody zaopatťili, kowlažcUi rtů wicc, Uež
k Uhachi žizUě. Což medle čiUite w wssicksli,
possetili miloinci rozkossi swčtskýche?8 ťetUUwssc
si pramcn wodh žiwé, chodite pokrade Uapújeti
fe zprameUU wsselikého stmoťeUi, kdckoliw je nao
lerete, kteťi jsoU wice jeU k občerstweUi a k owlao
žešti rtů, ale Uikoliw k UkoeeUi, k Uhachi žizně.
„Q bidUú dci Siy,Us ú,“ wolú tu prorok
HospodiUůw,„co múš š cestoU eg ptskoU,
abyš pila wodU kaonUe?“ a d.e akúž pak
woda může býti osskliwčessi, Uež kalUú woda fmyo
slných rozkossi, odporU i čichU i chUti? Nebok
ťterý pUch jest odporUějssi Uad pUch hťichUe?
Kterú chUk protiwnějssi Uad hryzeUi zlšho swšo
domi? Tyť jsoU, jak di kýsi mUdťec, dwa stúli
průwodcowš fmyflne rozkossc.

Stúwú se wssar Uezťidka, žc žúdost fmyslchx
jsoUc slepú, nemůže rozerati, co možUú a co

e) Jer. 2, 18.
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Uic; sila žúdofti půfobi, že se ji ždú lchkč býti,
co jest pťetěžkě; pročež si člowčk mUohdU žčxdú,
čeho dosici nelze. Nebok obyěerě si žúdčx toho,
po čem baži a honi fe množi, tudiž powstúwaji
mezi miloinkh téže wěci i fwúch, kdežto jeden
dUchémU pťekčxžiwa, abh dosici Uemohl, čeho si

pťeje. thž pak žúdost chce a dofahUoUřiUemů“c,
baži a erbdrži, lačni a Uepožiwa, tUk pťeča to
marUč se sčxpčx,fUaži, UanUje a pťeš to wssecko
Uičchož Ueprofpiwčx; mUic se již býti Ua wrchU,
horempatem dolů fťiceUa býwú, mnic již miti
wěc w rUkoU, Uúhle š prčxšdnem fe octnc. TUdiž

pochčxži,že mnohy až Ua fmrt se kormoUti, hšnca sonži, wida se wždh dúl a dúle od cile ýti
odloUčeUU.

Nebok kdhž thto dwč dUchoin mocUosti
moc totir žúdostiwčx a jitťiwú w tom poe
mčrn k šobě stoji, že jcďUa drxchč floUei a po:
múhú, jisto jest, že kdhž žčxdostiwú Uedož)úži, po
čem badi, jitťiwú i hUed sc žpoUži 7elcxjic, kwilic,
Uaťikajxc, we wsselikš i sebe wčtsst nebezpeči fe
fpoUsstějic, aby ch sestťc fwč kdofaželli toho,
co ťch ona rčxda měla, dopomohla. Z toho pak

pťirošeUč powftčxwú teU wnitťUi Uepokoj, půtkaa bo, o Uěmž prčxwě mlUwime, a o Uěmž se

fw. JakUb prohlassxxje,ťka: „Qded mešiwčxmi bojowč a swúrowče? Zdali Uc o u
tUd, že žúdosti totiž wcxffich, kterčž bou
jUji w údcch wassiche?uuŽúdčxte a Ucmúte,
Uepťútelsky proti sobě stojite a zúwidite
a Uemůžete dosahUoUti; waditc sea bou
jUjete, a wssak toho, oč UfilUjete, Ueu
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mútee?“e)J w prqwdč a prawem to Uazýwa
bojem poUěwadž pťirožmč si odporUji a bojUji
UcUstúle proti sobě ďUch proti tčlU žúdosti je
dnoho proti žúdostcm dUchcho

K tomU se přidrUžUje i jinč, mUohcm wčtssi
zlo a sice toto: Přihúži sc totiž často že žčxdosti
mUohých lidi fe fplm a c toho po čcmž baži,
dofúhUoU tak že bh doce a spokochi bpti a žxti
Uxohli Z mpplUčni wssak jchoho pťan plodi
a rodi sc w jich srdci Uúhle U UcUstale jine a
jine dohčmčjic je k tomU abh k p Uowýchho

dnosti wyšssichchdůstojeUsiwi žwlússtnich wszae
mcnchi a jiných a jiUýrlš wčcl dosahli Ua Uichžswč domnčlč sstěsti Zaklaaji NewyplUi li se tato
Uowú jcjich pťúni pťeš mssrcko ich snaženi a

prúci UnoUtiwaji fe a wčtssi boleťt pocitUji Ucž
kdyby Uičehožzštoh o co maji Ucbyli dosahliaUebo wsscho li pošbyli. N tcxk žiji wcsskerý

Žiwot sij š ošUem w prsoU aUebo Ut lěeUU š bičem, který jim UeUstúlc krUte bolespi

krwmďš rčmh zasazUje
Tim se stawčx že, Učkoliw hťissUici mUohdy

zeritť bohatstwim hojnosti a sstčftimoplýwati
fe ždaji pťec anitť pťUi Uespokojersti a ne

šokoje soU, jcxkobh se jim wsscho Uedostciwalo.eUto taw Uxini Jsaiúš, mlUwě o moci krúle

ašsprskehotakto: „Protož possle panownik
HaobsFodin žústUpU Ua tUčUé jcho whst a pod slúon eho bořeti bUde
jako šapúlený požúr ošUUč““e) aby Ukúšal

e) Zcxk.e. 1. 2. u) Zs. 10, 16.
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jak Utúlo jest Bohu zapotřebi k wywcdeUi úmyslů
swých, UU totiž ry le plujici loď sčroonU skun
liUoU w zkúzU UlUr Uje, wzncsscnou moc a silU
přcwclikoU zničch Uúhodou UepatonU, Uprostťcd

šdčmliwš blažcnosti Uú loU mcmč bidu pofilč:.ak tšž doswědčUjei zbozný J o b, ťka: žc „obroz
wč pod wodoU wšdychaji;“e) dúwaeetim
Ua srozumčUoU, že Bčch fnadno w propakt trúl
peUi a bčd UwrhUoUtt můre wclčš i malč, ačkoo
lčw sc jank šdú, že tito wlcc Uehodúm weždejssim
podrobeUi jfoU Ucžli qUiUo. ou Jesstč zťcjmčji
Uciš o tom poučUje SalomoUU, Uwcidčje meši
protiwcnstwimi žiwota takš toto, a to Uejwětssi,
řka: „Jestik i jiUč žlš, kteršž jscm widčl
pod flUUcem ato častč mczi lidmi. MUž,
kterčmU dal Bůh bohatstwi a ft„ateki
čcst, tak pc Uemú UedoftatkU dUsse jebo
w Uičemz, čehož koliw si žcidú; wssak
Ucdopoussti mUBůh, aby jedlž toho,
ale člowčk cizi strúwi to.““) Eož jcst

to, šc di: „Uedopoussti eemU BůH, aby.ed z tohoe?“ Jest tu ten 3mhsl, Bc:BUh mnou
ščmU člowčku statku Ueudělch, a y ho Užil a
Z Učho takoon radoft a spokoeenost srdce měl,
1akú obyčchč š Uim fpoeeUa bywú; Ueboč dost
malým protiweUstwim szsobi Bůh, že zdúnliwú
blcchost takowšho lU Uadbth žijiciho člowčka fe
rU?si, aby ž toho pozUal, že jako praon moUo
rost Ueudčlch mrtwš pismč, ale Bčch; tak tš7

žc i prawý mir a spokojerst srdcc Uedúwajl

e) Zob 26, 5. u) .chz. 6, xu2.
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člowčkU poklady a statkp tohoto swčta, ale opčt
Bůh súm. d

Wssak ale anraťmc se kpťcdmčtU swčmU! .
thž ti, kteťi wsscckomaji, co jen srdcc rúči„
kromč Boha, w trúchi dUssca w chpokojenosti
neblahč žiji, jak bUdc těm, kteťi to wsse postrúo
daji? Tčm jest každý Uedostatck toho, čeho si

žúdaji, jako trapUý hlad a prahnollci Žižcň, jestjako trU hlUboko w srdcijcjich arhch. aký mir,
jaký poklid můžc miti dUsse w clikymi žúdostmi
poboUťeUa a zmitciche? To dobťe liči prorok,
aU di: „Bc božUi jxsoUjako moťe wroUo
ci, ktcrčž šc Ucmůžc Upokojiti.“e) Ncbok
ktcrč wlU moťskč, které boUťe jsoU prUdssi Uad
UúrUžiwoti a Aidosti bcžbožUikůw? Jako na moťi
sc wztěkaji ča to wětrowě ssobčwcspolck protini
a tim boUťi mnohem diwčjssi a žhoUbUějssi půo
sobi; tak těž býwaji w srdci člowčča mUohě Uciu
rUžiwosti we sporu jedUa proti drxchš, a co každčx
pro scbc swčho Ukochi zwlússť whhledúwú, Uao
staUe pak wespolUý boj mezi dUchcm a tčlcm;
co chcc smhslUost, tomU odporch čcst; čcho si
žúdci čest, to fe protiwi lakotUosti a t. d. Tak
fc potom mUohdh dějc, žc mUozi, žúdajice si
wsseho, koUečUčan Ucwědi, čcho si wlastnč žúo
dati maji, sami sobzč UcrozUmějlcc, co malli woo
liti, co zawchUoUti. Jest takowý staw dstse poo
dobeU zmatcni jazyků U wčžc babylonskč; jcst to
rozbroǧ, proti kteršmnž sw. pčwec Boha ža pomoc
wzýwa,ťka: „Swrz je, Hospodinc! zmak

ulř)Jse 57, 20.
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jazhky jeeich, Ueboč jscm widčl bczpráa
wi a rož roj w mčstč.e) Jakš bcšprúwi,
jaký rozbroj tim miUi, lcč teUto posud whpfrmý
wnitťni rozbroj lidi milujicich tcnto swšt a roza
ličnými chtiči fwými rozerwcmých, žúdajicich si
brzo toho, co tčlU lichoti, dUchu pak odporch,
bržo toho, co fmhlslUost Ukúži, ale zdrawšmU roz:
UmU a hlmonč žal?onU Božlmu odpirúe?

š. 3.
Q intťnim pokoji a poklid:l, w Učmž žiji lidč ctUostUi.

Tenč jcst staw lčdi beǧbožných. Lidč pak

bohabojni, kteči byli wesskere Žúdosti swč núležitčspoťúdali, swč wčxssně statnč U rotili, swš UúrUžio
wosti si podmanili, Uezaklúdaji sstčsti swč w ťlama
Uých a pomijitelrtých wčcech tohoto swčta, Uýbrž
jediUě w Bohu, jakožto stťedu blažcnosti swč,
a U wščUých daťich, jichž Uikdo Uebšče, aniž krade:
pťemúhajice pak lúskU k sobě samým, a tčlo
fwč i wesskerč hero swých žúdosti a wússni Ueul
Uúwisti UejkrUtčjssi a wesskeroU wůli iosud fwůj
w rUcc Bolǧa, otcc chlaskawč“ssiho, odewšdawssc,
wnitťni swuj pokoj a poklid Ussewni tak Utwrdi
a Upewni, že nižadnú strast jim ho Uieak odš:

šmoUti Uemůže. Tenť jeden ž hlawni darU,aterč Bůh ctnostným žaslibuje Ua mnohých mio
stcch sw. pisma: „Pokoj mnohý maji ti,
kteťi milUji šúkon Twůj a jsou bcz lirau
žu““) t. bcšpcčni;Jfaiúš pakdi: „Kéžbyš bt)l
ffctťil pťikúžani xUých;byl bh jako řeka

x) Žnlm Zx:, 10. M) Žalm 118, 185.
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pokoj twůj a fprawedonst twúǧjako
hlUb„iU moťskš.“e)

Re oU Ua ýwú prorok pokoj teUto, poněo
wadž mú w so č moc, Uhasiti plamen Uassich
wússni, ochladiti wedro Uassich žúdosti, owlažšti
UeúrodUGU fUchopč:onst wůťe, a občerstwiti weše
kš!rý Uúš žiwot dUssewni. To jest to, co miUi
Salomoun, ťka: „Když se zlibi HospodiUU
cefty člowčka, takš Uepřútele jeho obrúti
kU pokoji.““) Kteťi jfou medle ti Uepťútelč,
an wúlkU po dwřhUji prott člowčču, Uežli jeho
wlastni wússm a UezřieUš žčxdostitělesnš, an
tělo totiž wždy se protiwr dUchuř Ty tedy w mirU
a pokojl žiei š člowčkemck kterýž bhl Ua žčxkladě
milosti Bozč Uwykl katkUtU dobrým, a žúdslčho
proti Uěmu Uepůfobi boee. Totčž Dawid prawi
ťka: „Rožssiťil jsi rokům mým (misto)
pode mnoU a UejsoU zemdleny sslčpčje
Utš.“e“) Tčmi slowy Uaznačujeprorok, jaky jest
rozdil Utezi cestoU, kterouž řrúčeji lidč bohaboj!ti,
a kterouž bežbožUi. Bežbožrri i wssclikými mho
ssleukami jfoUce ro tržiti i búšni a strachem skoo

rmoUceUi, Ubiraji Fe úzkostliwč cestoU tohwto ži
wota Uic jinak, Uež jako cestownik, jčnž krači
cestoU UeroonU a kameUitoU, obúw .e se pťi
každšm kroku, aby se UeUrUžil a Uepad ; ale bou
habojni beroU sc cčstoUpťimou a roonU beše
ftrachU a búzUš, bcš úrazU, bez pokleskU. Tomu
rošllměji bohabojni Uejlčpe še škUssersti, než by
fc jank whpsati dalo; Ucboč čiji sami Uejlépe,

e) Zsai. 48„ 18. ee) Přiss. xo, 7. m) Žalm 17,37.
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jak wclmi jinč jest n ni frdce jejich, Uež bylo
tehdúž, když fe byli w nobitim toboto fwěta zmiu
tali. Tehdúž se totiž pťi každč scbe menssi Ueu
snúi lekali, búli, tělem i dUchcm se chwěli; ale
kdyz pak byli z wodopusth tohoto fwěta wywúzli,
srdce swč k milowčmi wěčných wěci obrútili, fwě
blaho a donúni w BohU fložili, tUť se wsscmi
připadnostmi bcroU frdcem tak pokožným da tiu
chým, tak do wůlc Boži oddaUým, ze fami se
takowč změUě obdin“i. J zdú sc jim poněkUd,
jako by Uebhli již temi, jimiž býwali druhdh;
jakoby jinčho srďce se jim bylo dostalo. N skU:
tečUě, ak prade dime, jednak jsoU, jednak i Ueu
jsoU titiž, jimiž prwč dýwali; neboť čim jfoU
dle pťirozenosti, tim UejfoU dle milosti, ta totiž
působila w nich toto šjinačeni, ačkoliw Uikdlloo

Ui skUtcčUěšftoth miti nemůže. Toč siiije Ho2spodžnústy Qsaiúsf e proroka, ťka: „thž půu

jdeš pťeš wodrp, š teboU bUdlš a ťekhnepťiklšhji tě; dyž choditi bUdeš ohněm,
Uespúliš se, a plamen nechyti fe tebc.“e)
Jakčž medle miUi woďy, leč proudici fe tokp
strafti weždejssich a powodeň běd Uesčislných ži:
wota tohoto, denně núš žaplawujicich? jakýž mú
Ua mhsli oheň, lcč žúr tčlchč Uassi fmyslnosti,
ktcrúž jest jako ona horoUci pec babylonskú,

kteroUž roztúpěji slUšebnici NabUchodonozorowi, t.ďúblowč, ad z Ui p cmlenh daleko sslehaji a wsse
wůkol hUble? Kdo tedy Uproftťed one útoph
a tohoto plameUUčho žčer bežpečně krúči , Uio

e) Zsař. 43, 2.
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žúdnš Uecitč žhoUbUšpalčiwosti, zslamenej ztoho
xnocuoU pťitomnost DUcha swateho a jistoU poa
silU milostš Boži. . o

Tenč jest oUeU poklid, o Učmž sw. aposstol
di, že „přewyssch wsseliký smysl,“e) jsa
darem tak w„;UesscUr)m, Uebeskym U Uadpťirozea

Uýmš že rozum lidský súm w sobč ani pochopiti
nemUžc, jak srdce tčlesUč Uprostřed takowych boUťi
a strasti wezdejssich tak tčchš, tak pokojxlč býti
může. Kdo wssak to pocitil, poznú prade toho
a welebčti bUde dúrce darU tak žčxzračnšhoxslowy
proročowými,řka: „Pojďte a wižte skUtky
Hospodinowy, jačš diwy UčiUil Ua zeo

mi: odjimaje walkš až do koUčiU emč.Lučisstčsetčel az raň polúmal a tity
spčxlil ohUěm. Upokojte se a wizte, žek
jú jsem Bůh; wywýsselt bUdU mezi Uúo
rody a wywýssen bUdU Ua šemi.ee)
a Když to tak jest, což medle může býti draže

ssiho, což sladssiho, což žúdoucnčjssiho nad tcnto
bezpečný mir, Uad x.teUtowznessedlý, blažený poo
koj wnitťUi? Tčxžešoli pak se dč:le, sledee po
pramellech, z Uichž Uebeský tento dar se prýssti,
UwedU tč k wesskerým pofud wytčem)m a wylio
čeným pťednostem ctnosti. Neboč jakože Ueprao
wosti tať pcwxlě wespolek soUwiseji, že téměť
jcch působi ťetěz: tak jsou i wcsskcrč: ctnosti
wejpolek spojeny a to postUpUč, tak že každú
wyšssi jedchč swrchU bojnějssiho owoce wydúwú,
jedUak z dola z četUčjssich kořeUů se kliči a

e) Fčlčp4, 7. u) Žalm 15. 9wž1.
21
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wzrůftú. Blažený tento pokoj, jsa .edeU z jeder
nactera druhů owoce DUcha swatčšo, plodi sc
tčmčť z jiných drUhů tčhož owoce wůbec, zwlússč
pak pochúzi zctnosti, jejimž UerolečitelUým prUe
wodčim jcst. Jaxkož ctnosti pťirozeně pťislUssi
zeintťUi wúžnost a úcta, tak ji tcr co odměna
Uúleži wnitťUi mir a pokoj. Wnitťm boj a wúlťa
pochúzi z ýchp a sporU wússni Uassich; když pak
thto ctno tUU poťořen a podmančnh jsoU, pak
jest odftraněna wsselik pťičina ť ro broji a dUs
ssewni mir šawitú a Uhosti se w sr ci bohabojo
Učm. Tenť jest čústkoU blažcnosti krúlowstwi er
beskčho w Uúš, o němž sw. aposstol di: „Krúo
lowstwi zajistč Božl Ueni pokrm a Uúpoj,
ale sprawedlnost a pokoj a radost w DUs
chU swatčm.“e) TUto se rozUmislowem „sprae
wcdonsti“ dlc hebrejskčho mlUweni špůsobU
„ctnost“ wůbec, a „bohabojnoft“ žwlússk,
o Uiž Uúm tUto jde a w kterčžto š dwojim tUtčf

jmcnowaným darem: pokojem totiěa radostrw DUchU fwatčm, počinú sc an b aženost zdc
Ua zcmi, jižto sprawedliwi dojdoU a požiwati
bUdoUwěčnčw ťrúlowstwi Uebefkšm. e
tenk jest wýsledek prawč ctUosti, žťeemo jest ze
slow proroťa Jsaiússe, an di: N Ude účie
nck sprawedonsti pokoj a Užitekspra:
wedlnosti odpoťinUti a bežpečnost Ua
wěťh, a sedčti bUde lid můj w Utčssenčm

pokoji a w stúUcich bešpečllých a w oďpoočiwúni hojném.“ee) Uto se mini „odpoo

Bř)Řim. 14, Ud u) Zsai. 32, 17u18.
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čiUUtim“ prúwč onen intťUi pokoj srdce, jrnž
zúleži w Utisseni wsselikých wússni, ťterč swým!

lšeǧřizšnými požadawkh dUssi tepokojUji a pooUrU l.

1TeUtoupokoj potostúwú za drUhč z podo
maUěni núružiwosti Uassich a ž úplUčho whproo
sstěni se z Uadwlúdh jeji . Nebok jako když mčsto
Uějakě dobyto jeft a o ywatelč jcho pťemožeUi,
Uastmle w nčm úplný pokoj, tak že každý w swčm

pťibytkU sedi bež strachU a búzUč, Uižúdnčho se
Uenaděje Uepťútelstwi: tak též Ua přemožem wúr
ssni Uassich, kterčž bylh dUssi Uassi pobUťowalh,
núslednjc ihned tichost wnitťni a pokoj zúzračxlý,

w Učmš pak ona dli a žijc swobodna a prostawssech ojů a sporů tepokojUjicich a boUťliwých;
misto poroby, w Uiž bhla prwč fama UpoUtúUa,
prowozUje Uhni wlúdU nad tčmi, kterčž ji bylh
prwč otlačowaly.

B?okoj teU wyplywú ša tťeti z wznesseUš
útčchh dUchoin, ktcroUž wsselikč žúdosti Uasse

w poťúdek býwaji UwčdeUy, a tak Ukojelch, šesc tisse spokojuzi š ččxstkoUUa Uě pťipadajici d c
jich podzčichosjti pod sslechctnčjssi strúnkU ducha
Uasseho. Nebok čč:stka ona 7údostiwú Ukojujc sc,
když citi, že sestra jeji, čúst a totiž wzncsseněessi,

jest spokojella. N tak wcsskcr, člowěk pťiúšúč
w blaženy soUměr wesskerě swe bhtosti, a okoUsfi
blaienost slorchowmtčhodobra uu pokoje Uea
bc?kčho.

Pokoj teU pochúzi za čtwrté zUtěsseUčspoe
ťúdanosti dobrého swědomi, jcnž Ucfmirnšho mirU

a poklidu dodúwú dUssimfprawedliwých, aČkoliw21
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nikdy docela bezpečny je Uečinic, Uýbrž ostnem
swarě búznč k stúlosti w dobršm je powzbuzujic.

KoUečxUěza pútč prýssti se pokoj ten z Uao
dčje, čterouž spraloedliwi w Hospodina důwčťi;
Uedok Uadčje jest ta mocmi kotwa, j?ta!rúi je U
wlnobiti strasti a běd weždejssichdrži, že Uc ýwaji
anesseni bouťi jejich, nýbrž žc pchoU mysli

šledi k Bohu, swémU otci, swšmu ochranci, fwčo
mU strúšci, swšmu jistšmU útočisstnšmu pťistawu,
w jehožto kraji pak odpočiUou pod utěsseným stiu
Uem ftčmťů jcho Uebeskýchd Ten staw liči sw.
pěwec, řka: „Proto w pokoji spúti a odo
počiloati bUdU; ncbok ty, Hospodisle!
obwzlússtně w Uadčji postawil jsi mne.“e)

N tař kdožfoliw toho sw. pokojc dosúhUoU,
Ucmuji dúle Uižúduš pťičiny, proč bh se búli,
nebo čeho by želeli, spolehajice fc na tak mocu
Uého, Ua tak laskawého pomocnika.

Ǧlánek jedenmecčtmý.
Dcwňtú zwlňssnli přcdnost ctnosti zčllcži w lom, rc Bů
wyslýchú nwdlitby sprnwedljm, , projby pak brz ožný

žc zawršujc.

Lidem bohabojUým sc mimo to, co posUd
řeťeno, tš jesstš dostúwčx šwlússtui pťednostt, že
Bůh modljtby jcjt wyslýchú, což eim
Ucumlého Utčsseni a posi y we wssech strastečš a
nesUúzech jejich dodúwú. bechom tomu lčpe pou
rozumčli, wčzme, že bhla dwoji potopa: jedna

e) Žalm e:„9uxo.
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tčlesnú a jedna dUchoin; jcha pak i drnbú
pro toUž powstalh přičiUU, totiž pro bťich. Pou
topa tčlesnú ša wčkn Noemowa nepoUechala mimo x
ty, kdož b li w korúbU Noemowu, Uičehož na
žiwč; Uebot wodh pokryly wssecko, co bylo na
žemi še wssemi žiwočichy, še tossim stromowčm,
šc wssim zbožim lidským. Jinú wssak potopa
byla pčed toUto, a ta byla Umohem wčtssi; er
bo UeUsskořdilajtoliko lidem tehdejssi doby, Uýbrž
wsscchněm i bUdoucich wěků zhoublté šlé působila,
ZhoUbUé Uejen tčlům, ale i dussim mssech, olouo
ptla jc totiž o wsseckhdary milofti Boži, jiuliž
byl fwčt od swého Stwoťitelc obdaťen. N m tao
kowém bidUém stmml trwú, jak widime, wsselileě
stwoťeUi lidfkée přichúzejic Ua tento fwčt, zbao
wer jest wsseikého dobra i Ua těle, an dussi.

Z těto peri powodnč wyplýwaji wsselikč

Uefčislnč bidš a strasti, jimiž žiwot lšdskr) zaplaowen jest, ta žc Uerčcnějssi mndrcowé celé kuihy
o Uich sepsali. Ti tšž widouce jednak dústojnost
člowčka Uadc wsseckašwiťata szesseUého, jedchk
7e tentýž podroben jest wsseličým a Uefčislllýlur
?trastem a bčdúm, nemohli si takowou Uehodu
wyfwčtliti, Uic newčdoUcc o půwodU jejim, u
o hřichU. Nebok žnmnenali, že člowěk súm
mei wssemi žiwočichy tak welmi podléhčx rozo
kos?em a fmyslUým žúdostem; že súm zmitčm
býwčl lakomstwim, ctižcidosti, a nejmocnějssi toUo
hoU žin býti; že sčUUwčdomi mú o fmrti a
úškost, co po tomto žiwotč š Uěbo buř:el Neuič
žadUého žiwočicha, jeUž by byl přirozeuosti křehči,
Zúdostiwosti nenasytnčjssi, w bcizni possetilejssi,
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w hnčwU krUtčjssi. Znamenúme tčž, jak drUzi
žiwočichowč wětssi čúst žiwota swého dli bez neo
moci, bez lčků, ana jim pčiroda wssccky potřebh

oskýtú wssem bcz jich přičinčni. Z drUhč par
šrany nameUčxmc, jak čloměč bideU jcst, podlěo
haee tiřiccrým nemocem, Uehodčxm, potťcbčxm,
bo cstcm dUcha i tčla, a to ncjen súm na sobě
citi, ale i spolU šc wsscmi pťúteli fwými sUússi.
Co minulo, toho žcli; co pťitonmo jest, to jcj
tisni; co bUdoUcUčpťijiti mú, to jej lckú; mnohdy
po celý žiwot pracUč fe Uamúhú, aby au o chlch
a o wodč UUšnč žiwot si zachowal. Nclze tak
krútcc strasti ziwota lidskěho wypsati, o Učmž
Job di: „Bojowúni jest žiwot čloměka
Ua zemi a jako dnowé Uúdenikowi dnou
wé jeho.“.)

Toč mnohčho z pohcmských mUdrců ktomU
pohnUlo, žc ťekl, že Ucwi, bylaoli pťiroda mato

koU Uassi,.čioli fklsse maccchoU, tolikerým núšpodrobiwssi Ueřcsfem. Jiný opčt fe prohlúsil, 7c
prý by ncjlepssi bylo člowčkU ani šc
Ucnaroditi, Uebo co chdřiwe po Uao
roZeUi Umťiti; anž Ueprade mci onen, an
di: de by mnohý si žiwota ani nežúdal,
kdh h ho prwe bhl zkšlfil.

Křm7 tedy žimot Uúš hťichem, zúplaon
onoU du owni, tak bidným sc stal, že o hlawni
swč dobro pťissel, swč Uejsslechetnějssi okrasy poa

zbyl, jakšž medle lščaťstwi proti tomU propůjčil,
Ten, jenz člowěka tak pťifnč potrestal? Kdyby

e) Job. 7„ l.
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mrǧúk nčjaký po moťi plujc, bouťi wssecko swč
zbozi pozbhl a Uahým, jak sc ťikú, žiwotcm wyo
wú l, powěz mi, sorosim,7 co si počUc, co Učini
nes?ťastnik teU? J ťekUcš, že mU Uičehož neo

býwú, Uež aby sscl žebrem, Uemoha se praci
jziwiti, an si čcho jinak šiskati. Tak tčž když
clowěť tU Uchoin potopč hťichU, co mčl dou
abrčho, pozbhl a sotwa š poxchym žiwotcm who
wúzl, což mú UčiUiti einčho, leč poszesti co

UUŽUHbidnič a žebrúk šlasU fwčho kdúrci wssehodo reho, kBohue? Uči tomU krúl Josafat, ťka:
„HospodiUe, ježto erime, co by om
čilliti měli, Ucšbýwú Uúm, lcč aby om
oči swé obrútili k Tobč.“e) K tomUsc
pťiznúwú i krúl Ezechiúš, žxn di: „Qd rúna
až do wečera dokonúš mUc. u Jako
mlúdč wlassťomiči, tak wolaljsem alkal

jako holUbice; zemdlclš jsoU oči mčpatťice wzhůrn;“ee) jako y ťekl: „Hle, tak
bideU jsem, tak welmi od milofti a moUdrosti
Twé zúwisim, že an jedeU deU žiwotem swým
jist Uejsem. Pročež thasnažim fe, abych wždh
k tobč úpčl jako holUbice, a wolal k tobe o poď
moc jako mlúdč wlasskowiči dowolúwú se matky
swč.“ Tak mlU!Uil oUeU ZbožUý mUž, ač bpl krčlo

xlem welemožnúm. Bšlč mUohem mocUčjssl jesstčpraotec jeho Dawi , a Uicmčnč tčž oU k Tčr
mUž bral fwé útočisstč týmr dUchem a úmysiem,
ťka: „Hlasem swým k ospodiUU wolúm,
hlasem swým kHospodiUU pokorUč fc

e) ll. ťxmu. 20, 12. ee) Zsai. 38. 12. 11.
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modlim; wylčwúm pťedobličejem Jeho
modlith son a soUžeUiswčpťed Nim
ozUamUji;“) t. j. kamkoliw oči obrcitim, kamo
koli pohlchU, Uikdež UespatťUji Uižúdnš pomoci,
wssudc mi dwéťe Uzawťelch jsoU. Pročxež Uenae

lczaje Uiťúdnč pomoci U ljdi kBohU se obracima od Nš)o žúdúmpomoci š Ucbešmodlitbou,

již Uclhlšřsšůh co jcdiUoU podporU w straftech mýchzaUc a. 7
Túžešoli pak fc Umc, zdali pomoc tato jistú

a wsseobchú jcst we wsscch potťebúch žiwota Uau
sseho, tchdy Ua to odpowčď mčj, (Ucboť to jedinč
od Božskš wůlc zúwisi), ž úst poslů Jcho, sw.
prorokuw a aposstolůw. Z tčchto di jcdeU: ,.N eo
Uiť jiUšho Uúroda tak welkčho, ktcrýž
by mčl bohh sobč blizkč, jako Bůh nciš
pťitomesljestprosbúm Uassim.““) Texfloz
wa jsoU slowa Boha samšho, jež QU knúm
ústy služebnika fwého mlUwi, a jsoU š to, aby
Uúm tim wčtssi duwčry dodala, tim wice Uúš
Utwrdila, Ue7 wesskerú fwčdectwi fwčtskú, t. j.
když se modlxme, Uejsme Uikdy sami, nelnluwime
k stčnúm a Uebo do wěřru, Uýbrž Bčch jest núm
pťitomcn, slyssi Uúš a smiluje se Uad potťeboll
Uassi, spasitčlnooli totiž jest Uúm, zač prosime.

Eoš) může Uúš wicc potčssiti, což wice posilnitie?Na to pak slhssmcjesstš, co súm KriftUš PúU
w sw. cwangeliu prawi: „Proste U obdržitc;
hledejte a UalcšUetc; tlucte a budc wúm
odcwťiUo.“dkx) Kdož .bh si mcdle žúdal lcpfsiho

e) Žalm 111, 1u2. u) 7. Mojž. e:, 7. ř) Mat. 7. 7.
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pojisstěnie? kdož by o tom slowč pochybowal?
kdož by tim slibem se Uedal k modlitbč poa
w„šluxditi w knždš potťebč swč? komuž bh tento.
wice Uež krčxlowský,uu poněwadž Božský úpiš er
dostačxowale? Tcxk jest tch ecčďna Uejznmnenio
tějsiich pťodnosti, již se bošcxbojm)m w tomto
žiwotč dostúwčx, že totiž wčdi, žc Bůh swčd?eln
jest nxodlltbám jejich a že wyslyssi prosby jejich.
Tnk di krčxlowffypěwec Dawid: „Qči Hoa
fpodtnowy ksprawedliwým obrúceUy
jsou a ussi jeho kprosbúm jejich.e) Tou
tčž slibuje Bčch ústy quiússe proroka, ťka:
„Tehdy wzýwati bUdeš„ a Hospodin whn
slyssi tč; wolati bUdeš, a ťekne: Ne, tU
.som!“ “) Toto zaslibeni pojisskUjeKrtstUš
šún, ťfa: „Zústuaxlrtcrli we mUč a slowa

mčx zůstanoUoli w wúš, cožkoli budetc
chtiti, budete prositi cxstane se múm.“eee)
Pončndadž pcck zaslibeni toto tak weliké bylo, žc
se zdúlo wssrckUwirU pťewyssowati, potwrdil je
Pčm josstč jednou zťejměji, oswědčxujr: „Zajistč,
zajistě prawim wúm: bUdete:li začproo
stti the wc jmčUU mčm, dúk wúm.“xjx)
anú to milost! jakú to dobrota! jakú to lúsia!
„Cokoliw chcete, jen prostc a budc wúm dúUo.:e
Kdož mohl tnk slibiti, kromč Boha samého? Q
slowo, hodno takowého dčxrce! Tim pončkud staa
Uowi Bx“ch čxlowčka pnnownikem wesskerčho swěta
a dúwú mU tčmččx ťličr k pokladům swým. rWsseu
likš jiuč dary a milosti Boži maji swč mcze,

e) Žalm 33.16. ee) Zsai. 58, 9. m) Zan 15.7.
f) Zan 16, 23.
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tak že sse Uúm jich toliko po čústkúch dostúwú;
ale tent:o dar Ueskonalč o Pčma súm powahU

chskonalosti tts febe pojlmčx, tať žc Uižúdnýmč
mezemi se UekoUči; Ucbok prostě zUi: „Eočoliw
chcetc, obdržitc,“ ecn čdyž jcst to ť spaseni wau

ssch. Jak bp š medlc lidš tohoto zaslibclli
fprawedliwě wažili, kdhbh ho ch Uúležitš Uali!
Jak by toho poUžil mUohý, kd bh od črúš: Učo
jakčho dostal powolcUi, 7čxdc:ti l, čcho bh roliw
chtčl! Jak tcdy dle tošo pťikladU múme i mh
poUžiwati tčto Uúm od swrchowcmčho krúle Uea
besrčho dcmč pťednosti! Že par zaslibeUi swč
skUtečUč splUi, toho pťiklad múme w žiwotech

swatěch. Hle ǧar mUoho dosúhli oUi Ua BohUmod itbgmi fwhmi! Jačš UčiUil diwy a zúzraťy
Mojžiš w E ypšě a po celč taženi Ua poUssti!
Co pUsobiliE ičxš a Elis cUš modlitboU fwou!
Eo dokčxšali pomoci modlitbh sw. aposstolš!
N swati! nu QUi touž žbrcmi žúpasili proti
ďúblU a pťcmohli ho; toUž switězili Uad swčtem,
pťirochost pťckonali, požúrh plamelmč Uhasili,

šUčw Boži Ukojili,u slowcm, modlitboU od Bohaosúhli„ co chtčlid
Whpraije se w žiwotěsw. Dominika,

rc tcnto sm. otcc se jedUou fwšťřl jistčmu přiteli
řwčmU, žc wždh wssccko od Boha obdržcl, žaču
koliw se bhl modlil. J požúdal pťitcl tcn sw.
otcc, abp prosil Boha Za obrúceUi Neganlda,
Znamenitcho tčhož wěťu UčeUcc, a tak jcj ziskal
ťúdU swčmu. Sw. otcc toUž noci jal se za to
modliti kBohu, a sotwa se druhšho dne w chrúo
mU Púnč služby Boži počanly, pťikwapil chio



Bůb slyssi modlitbh sprawcdliwých. 331

Uald do chrč:mu a wrhna se sw. DomiUikU k Uoo
húm, prosil, aby ho do řehole kazatelské pťijmouti
rúčil. J stal se pať slawnou hfošzdol: tšhož z
fw. ťčldU.

Ta jest ted odmšna sprawedliwých, aslia
bena jim od Boša. e oUi jsoU wčrUč a ocšotUě
poslUssUiflowa Božiho, za to i Bůh jim rowUým
odplúci, jsa takmšť súm tčž poslUsseU slowa jeeich.
W th slmǧsldi SaloUcoUU:„MUž poslUsšný
xnlUwiti bUde mitězstwi;“e) Ueboťš sprau
wedlnostil Boži se srownčxwú, aby Bůh čiUčlwůli
člowěka, když člowčk čiUi wůli Boži.

PosUd jfmc Utluwili o modlitbě fprawedliu
wých. Nle jinať jest š modlitbou bezbožniků;
Uebok o tč di HofpodiU: „J když rozprostiu
rútc rUce swš, odwracim oči fwé od
wúš; a kdyžmeriti bUdetemodlith,
Ueflyssim.““) uu ústyJeremiússe proroka
hrozi jim Bůh: „N w čaš soUžeUi ťckaU:
Wstaň a wyswoboď Uúš!“ uu deowidú

jim pak: „Kdeť jfou bohowš twoji, kteorých jsi nadě al sobč? Nechť wstanU a
wyswobodi tě m čaš soUžeUi twšho.“dř)
N w ťUize Jobowč doswčdčUjese: „Nebok
jakú jest Uadčjc poťrytcowa, jcstližc lao
?omč wydťe a eryswobodi Bůh dUsse

řcho? Zdaliž wolúni jeho wyslyssi Bůh,dyž přiedc Ua Učho oUzrost?“st) To pou
twrzUje iew. JaU, prawč we swčm lčstU: „chu

qsi)Pťisl. 2le 28. M) Jsai. 1, 15. f) Jer. 2, 27m28.
st) Job.27.8u9.
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milejssi, jestliže srdcc nasse nchde núš
trestati, múmc doufúUi kBohU, a zača
koli budcme prositi, wczmcme od Nčho;
Ucbo přikúzan Jcho ostčihúmc a ty
wčci, kterč jsoU libcznč pťcd Nim, čia
Uime.“e) Podobnč i swatý pěwcc krúlowský sc
wyjadťuje:„Bhchč byl patťil ť Ueprawoo
sti w srdci swcm, Uebyl bh mnc wyslyo
ssel Hospodin; ale slyssclf Bůh a pozoa
rowal hlasU prosby mč,“ee) poněwadžjsem
totiž ničehož neprawěho cmi nepomyslil.

N tak bychom podobných swědectwi na tio
sice ze sw. pisnla Uwésti Uwhli. z nichžto zťcjmě
widno jest, jaký rozdil jcst mczi modlčtboU doo
brých a zlých, a jak jedni pťcdči Uad drUhými;
onino totiž whslhssčxni býwaji jakožto mili synoo
wč, tito wssak oflyssúni a šawrženi jakožto nca

pťútclč Boši. Neboť když Ucfpojuji š modlitbamiswými fpo U dobrč skutky, an mocnou nčxbožnost,
ani lčxskUk bližnimU, ani pokoru, pcxkncni din,

žc sc šim ncdostčxwažúdlxčho whslysseni: „Neboťpros a wssclikú býwú bcz účinkU,“ di
sw.Eyprian, „pochčxzicliz srdcc plančho,
Ueúrodnčho totir Ua skutky dobrč.“ nu
Jakkoliw to wssak waec prawda jest, stúwčxse
Uicmčnč, že Bůh mnobdy dle„ fweho swrchowao
nčho milosrďcnstwi i hťissnikůw modlitby wyslhssi.
Ncbok ačkoliw hťissnici toho pro fwč zúsluhh Uco
býwaji hodUi, dostčxwú se jim pťcdc Učkdy tč
milosti pro milofrdenstwi Boži; neboť„zús luha,“

k) l. Zan„ 3, YmW. ee) Žalm 85, 18n19.
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di sw. Tomúš, „zaklúdú fe sicc Ua skutcichlúskh,
aUa jest půmod a kořeu wssi zúfluhn; alc „wyo
flyss cUi“ zciwisiod milosrdeustwi Bof;iho, kteršž .
tak UcfmirUe jcst, že muohdy i hťissUiťy bez zúo
sth, ba proti zúsluhúm wyslyssi.“

Ǧlánek dwamecčtmý.

Dcsštú.,zwlúsitni řednočt ctnočtť jest Uťizcý c,l ponšoc
Božl, jlz d,c„lwcm dooljcllmzným,rp etra.“tc.h dyzt,awq, lqezw

bezbozmclUctrUerer zuntani a tryznem b.pwaji.

Dostúwú fe pak ctnosti i té nemalš pťedo
Uosti, že lidš, ťteřiž fe ji byli wěnomali, posil
a podpory dosahujl, abrǧ š radosti snússei
strasti wsselikč, jichž teslto zimot Uikdy prúzden
Uebýwú. Nebok wime wssickni, že Ueni žúdxlčho
moťe tak Ucdezpečuého, Uestúlčho a bouťlio
wčho, jakol jest teUto žiwot Uúš; nenalezúk sc
w Učm UjžúdUého tnk bezpečslčho sstčsti, které by
Ucbylo tislcerým Uehodúm každč o okamženi poo

drocho. Podiwu hoduú zajiste mčc lǧest pozoerowúti, jak rozličně lidč bohabojni a ja bezbožni
wsseliťč!zmčmy tohoto fwčra fUússeji. Bohabojni
tkotir jfou pťefmčdčeni, že cokoliwrjich potrú, od
Boša co laskamčho the pochú„;i, a byk by to
sebe trpči bylo, přljimaji to jako spasitelný léť,
pťiprmocný a podaný jim kUžiwúUi od smrchoo
waučho, melexlloudršho lčkaťe; pťesmědčeUi jsoU
tčr, že wsselikú strast, kterúž je potkúwú, jcst jakcǧ
otrý piluik, aU čim ostřejssi jcst, tim wicc jc
ode msfeho rer hťichu a Ueprmoosti oswobozuec
a očissčuje; přcfwčdčelli jsou koncčnč, že wssclič
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Uesstčsti jc pokornějssimi, wroUcnějssimi, bedliwějo
ssimi čini. Bročež podroiji se bohabojsti w čaš
potkúwajicich je strasti pod mocnoU rUkoU Púně
a tak si tichoU rosoU slzi swých oslazUǧi kalich
Utrpeni swčho, či wlastně Bůh súm to cini, jenžx
„napúji Uúš flzami w miťe;“e) w miťe
di, neboť Ueni žúdnčho lčkaťc, jenž by moUdťcjt,
laskawčji, opatrnčji odmčťowal nemocnčmu swč,o
nm dle po.,wahh a sily je o trpký lčk, žako ncbcskh,
lččitel Uúš odměťUje lekaťstwi strastl sprawedlio
wým podle powahh a sil jcdnoho každčho z Uich,
„abpchom je mohli Učsti.“ee)

N když nčkdh fc zmúhaji nefnázc, tUk pťiox
bUdci pomoci, ab člowčk nčonfal, ale š wčtssi
strasti i wětssi zčxsUl,xynabyl. Tim se stúwú, že
bohabojni strastem sc nejen ncwyhýbaji, Uýbrž si
jich i žúdaji; žc Uejen š trpčliwosti, nýbrž i š rao
dosti snúckeji, nehledice na Uesnúze, ale na odo
měnU, erúžicc si obtižnosti boje, ale hledicce
kwěncům witčzoslawným, nedbajlce tr kosti lčků,
alc očckčxwajiceúplnčho Uzdrawcni, ješož sc jim
jistč do?fitanež podroijicc se fcbc citliwčjssim bo:
lcstcm kúrajlcim, celUji, libaji laskawč ruce karau
telowh, an súm di, „žc trcsce ty, ťteršž Utio
lch.“m) W tom jc podporUjepomoc milofti
Boži, kterúž nikdy neopoUssti bohabojných w zú:
rmutcich jejich. ,

Nebok když jest Bůb tak prawý a laskawy
pťitel swých wěrných, Utkdy jim neUi tať blýzko
přitomen, jako w rozličUých strastech jcjich, jake

e) Žalm 79, ša u) x. Kor. 10, 18. m) Zjew. Z, 19.
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koliw sc to proti mysli býti dú. Nahlédnemeoli
ch w sw. pisma, skoro Ua aždč strúnce potwro
žeUi toho Ualczchnc. Zdaliž se tam UczůwcBůhx
„spomocUikem w zúrmUtciche?“ Zdaliž
pak súm Uúš Ucpowšbllzch, ťka: „ zýwej
mUe w deU soUžcUi a žú wytrhUU tcbe
a ty oslawowati bUdcš mUee?“ee) Zdaliž
to Uepotwrzch swatý pěwec krúlowský, aU di:
„Když jsem ho w hwal, whslyssel mne
Bůh sprawcdonJti mč, w soUžcUi půo
sobilš mi prostrantwi, t. j. oswobochi;eee)
a jindcprawi: „Qčekúwal jscm toho, ktcrýž
ane zachowal od malomysonsti dUcha
a boUře.“dř) ToUto boUťi miUi tU, ktcrúž zúu
rmUtťem wssclikým zmitú srdci slabými a , kosto
liwými a tim wčtssi býwú, čim slabssim scu?rdcc
nčkterč býti okúžc. To se Ua mUohých mistcch
téhož sw. pisma doswědčch, a sice proto, abyr
chom jedUak prade toho zťejměji pozUali, jchakx
abychom w U kostliwosti swč potwrzeUi bhll. Tak
di sw. proro a pčwcc krúlowský: „SpaseUi
sprawcdliwých odHospodan;QUkobrúUce
jcjich w čaš soUžcUi. A spomahúk dim
HospodiU a wyswobozch jc a whtršne
je od hťissUikůw a zachowú jc, poněo
wadž donali w Nčho.“djxdťx)N eiUde obssiro
nčji totč7 liči, řka: „Jak mclikč jeň)tmUožstwi
sladko ti Twč, Hospodislc, kteroUžžsischoo

wal bojicim scchc, a Žpůsobil tcm, kteoťiždonaji chbc, pťc obličcjcmsyUů
e) Žalm 45, 2. ee) Žnlm 49, 15. ue) Žalm 1„ 2.
es) Žnqu ďx:, 9. U) Žnlm Zš, Z9u40.
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lidských. Th jc skrýwúš w schrúnce twúťri
fwč pťed zboUřeUim lidU; ochraňUješ
w staUU swčm před swúrliwými jažoky.
Požehnúltč HospodiU! Uebo prokúzal ke
mUe diwnč milosrdcnstwi swš w mčstč
ohražeUěm. Jčx pak ťekl jscm U wytržcni
mysli swč: „Zawržchsem od obličejc oči
Twých.“ Protož wyslyssel jsi hlaš moda
litbh mč, když lsl:m wolal kTobč.“e)
Hle, jak zťcjmč se trm ličximřlostiwú pomoc, již
sc sprawcdllwým od Boha w Uejxočtssich strao
stcch jcjich doftúwú. Pol;opuj pak tuto zwlússč co

rawi: „Ty jc skrýwúš w schrčmcc tmúťi
wč.“ Eo to mcdle zUameUúe? Jako když eril

Učjaký chtě člowčka, chž U Učho důmčruč Utog
čisstčhledal, odc wsscšo jch hro;iciho Uebe;pcči
ochrčmiti, súm jej do fwčho palúcc pťjjixllú a U
sebc přechowawú, aby Uech hradby krúiowsřěho
hradu, alc i samy oči krcilowy co ucjjistčji ftťeo
hlp ho přcd ftihaeicimi Uepřúteli: tak tčž i fwro
chowcmý krúl Ucšcš i zemč pod wlastUi sxoou
ochrmm pojimú wšrUš slUžčbUiky smě a fám je
stťeži a brčmi pťcd dotirajicimi Ua Uě Uepťútcli
okem wsseoncUč prozťctelslofti swč. Pro to ipau
tťime a čteme, 7e swati často w mnohých a

šrozrlých pohřižem jsoUce strastech a pořčlsscuichatUč stúlč a. wytrwali mysli Uc;mratuoU a tiu
choU, twúři jaonu a wcselou, wůlxi čcrstwou a
ochotUoU. Byliť totiž jisti, že jim po bokU pťiu
tomen fwrchowaUý ochrúnce a spomocllič, jeuž jich

e) Žalm Zo, 2ou2š.



Pťizeň a pomoc Boži. 337

Uikdh erpUsti, aniž wěčnč jim zahyUoUti dú, a
tim mocUčji je podporuje a sili, čim wicc straťťti
a bolesti jich se zmúhaji. To pocitili oUi txři
swati mlúdeUci, jež bhl NabuchodoUozorkrúl
do pece ohniwč Uwrci kcišal. U prostťed plamcUe
sslehajiciho„Nnděl Púně šstoUpil do pcce
a wyrazil plamen ohně z peci a UčiUil
prostťedeč peci jako wanUci witr rosni
a nedotekl fe xjichUa profto ohcň, ani
jich žarmoutil, anž co obtižUčhoUa Uč
Uwedl. J UstrnUl krúl a ťekl: Zdaliž jsmc
těch tťi mUžů Uchrhli w prostťed ohnč
swúzanýche? u Nj! jú widim čthry mUžc
rožwúzaUč chodici U prostťed ohnč.“

Kdož jcst teU čtwrtý, črúsUý jako fšn
Boži?“) NeméUědotwršUjea očazUǧeto přikadJoscfa, prodcmého od ratři kUchm madicmu
fčým a odwedenéhodo Egypta.“) Q tom sc di
w knize MoUdrosti, dc: túž wččUú MoUdrost (jižto
rozmnějBoha saméšo) „UcopUstila, alc od
hťissniků whswobodila jej a šstoupila
š Uim do jcimǧ (žalúťc) a w okowech ho
erstawila, až mU pťiUefla berlU krúo
lowstwi a moc Uad těmi, kllteťižho potlau
čowali a Ukúzala, že lhúťi jsoU ti, kteťiž
ho hhzdili a dala mu slúwU wččnou.“žx)

Tyto pťičladh zřcjmč dotwrzUji to, co Buh
sprawedliwélm: sliije w žalmich, ťka: „S Uim
bUdU w soUžeUi, wytrhUU jej a oslawim

P) Dnniel 3. 49. 50. 91e 92a U) l. Mojž. 41.
es) Moudr. 10, 13u11.

22
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jej.“ež Q blaženč foUžeUi, které takowčho zaa
slUhueeš miti foUdrUha! J zwolejme tedy še
fw. erUardem: „Dejž mi, ú Bože! foUžeUi,
abyš stúle še mUoUbyl.““)

S tim se pak fpojUje pomoc a podpora
aossech ctUosti, ktcršž w dobU soužcni dussi zao
rmoUcerU prowč:zeel a posilňuji. nu Zwlússč pak
Uejprwč dostaijc če kU pomoci wira, pťčUússeo
jic š seboU jané poznúni bUdoUcihožiwota, žšho
blaženofti a jeho trestů, š kterýmiž porowrmšuli
strasti žiwota wezdcjfsiho, wefmčš se tt malichcro
Uými, Uepatrnými býti okčxži. S wiroU pak zao
witú t Uaďčje, dodúwajic člowěkUtrpčliwosti a
pťedstawl:jic mu hojnou odměUU za každč Utro
chi. K tčmto občma ctUostem se pak pťidrUžch
lúska k BohU, jeoižto ohněm rošnicenú srdce
libi fprawcdliwých žadaji si co UejsrmžUčji pro
Boha wsseliké Uerúže, strafti a bolesti fnússeti.
Za tčmito tťemi ctUostmi pťtkwapi ochotnč pou
slussnost a oddanost řdowůle Boži, hotowy
jfouce wsscho se pro Boha odwúžtti, wsseckozJeho
nejswčtějssi rUky bez odporu, bez odmloUwúUi pťio
jmoUti. K tčm se pťipoji trpěliwost, posilUjic
slabých, aby mo li Uésti, co sc jim Učlúdú. Pťie
kroči pak i po ora, kterúž srdce sprawedliwš
ohýbú a poUižUje co útlý sstipck, na UčžžmocUý
boUčliwý wichr řdolčhú, aby se „poUizil pod
mocUoU rUkoU Boži,“dťx) Uwodic mU stúle
Ua mysl, že mnohem méUč trpi, nežli čchoby za
hťichy swč zaslUhowal. Ty wssccky podporUje a

e) Žolm 90. 15. ee) 8. ďew. germ. U7 ču kg. 9o.
xs) l. Petre 5, 6.
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témččožinje šbožUč pomUčUi a rozjimúUi
praci, UmUčeUia bolesti Kri,sta Pána
Ukřižowmlého a wssech swatych, š jichž u
útrchim porowUúwúmeoli fwš wlastni, poznúme,
že toto jcst jaťo Uic.

Tačowym tedy způsobem pomúhaji ctUosti
fprawedliwým, w strastech a zčxrmUtkupostawea
Uým, wefmčš i každú zwlčxssťdle fwč powahh,
Uech wýťko, ale tčmčť i slowy swými. Tať
wira zdú se mlUwiti,„že útrchi tohoto časU
UejsoU rowna bUdoUci slúwč, kterúž fe
zjewi w Uúš;“e) lúfka UapomiUú,žc sprau
wedliwč jest, abychom wssecko trpčliwč snčxsseli
z lúsky k TomU, jenž Učxš tak útlc milowal a
milUje; wdččnoft domloUwčx Učxm slow sw.

trpiteleJoba: „Jestlilže dobré wčci ralijsme erky Boži,z ýchpak pročbychom
Uepťieimalie?“ee) kajicnost dokazuje,žc sprao
wedliwc jcst, abh člowčk odpornš wčci trpčl
protl wůli swš, aU byl tolikrút zlš púchal protř
wůlt Boži; wčonst trwčx, že slUssisc, aby

wšren a wdččen byl, jenž ša ziwa swšho tolikdarů a tolik milosti bhl o držcl; trpčliwost
Uči, že strasti a zčxrmUtck ǧfou lútkoU trpčliwosti,
Ucbo jak di sw. aposstol, ze „soUžcUi trpčlio
wost půfobi, trpčliwost pak kusseUi,
kusseUi pak nadčji, Uadčje pak že er
zahanbuje;“ckx) poslUssUost hlúfú, re neni
wštssi a Bo U libczUčjssi oběti, nad xpo robeni
wúle swš wUli Boži we wssem zúrmUtlřu a soUo

e) Řim. 8, 18. u) Zob. 2, xo. ,s) Řim. 5„ ZTZ.
22n
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žcni. Nade,wssccky pak žimú Uadčje žwlússtUim
a podinym způsobem podporuje a posilňuje
srdcc člowčka w dobč strasti a soUžeUi potkúwao
jicich ho. K tomU ponazUje sw. aposstol, cm
sotwa že řekl: „w Uadšji fe radeice, i hncd
Uapommú:w foUžeUi trpč:liwi jsoUce;“e)
Uče tim, že jedno š druhým soUwisi, z radoftUš
Uadčje ože: wyplýwú statUost w útrpeUi. Proto
i nadčji welmt whodnč ť kotwč přirownúwú;
Ueboč jako kotwa prsstčUa do moře w šemt
Utkwi a tim lodi Udrži, tak re i wlnúm i wěu

trům wždorowati Ulůťže; tak ziwú nadčje Utkwictčměř wslibech nebcs ých pchč drži srdce spra:
wedliwčho, tač užc: se Uic UestrachUje wonbiti a
boUři swčta tohoto. Tim fmUslem řekl mnohý
fw. mučeUik U prostťod krutých bolcfti: „Blažea
Uost, kteršž očekúwúm, tak jest Ucfmirnú,
že wex,sskerš tresty, wesskerč lUUkp za
rozkoš si powažUji.“

Hle tedy, milý kťefťcme! jak wesskeré ctuoftř
těmčř o šúwod se snaži posilnřti srdce. spraroedlio
wčho, když Učjačým soUžeUim ansstiwen jest.
N byk b i Učkdy w UúwalU UtrpeUi Učjakšho
anebo zarmUtku Ua okamžeUi meli pozbýwal,
br o se opčt spamatUje a horliwosti tim wčtssi
k ššohll se obrúti a ťekUe fúm k sobč: „Jestliže
ža dohh kusseUi od Boha na tebe feslmtčho odo
padneš, kdšž jeft Utedle žiwú wira twú, kteroU
w Něho mčxš? kdež lúska? kdež ftUtUofte? kdež pon
sslUssnoste? kdcž trpěliwoste? kdež důwčra? kdcž

e) Řim. 12, 12.
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pewUú Uadějee? Tento:lč mú býti koUec twých
praci a tmého sUažcUie? teUk wúslcdek twl)ch pťedo
sewžetie? tok omoce twých pčúlli, tUžeb, proseb, .
modlitcbe? Ponmi, že čťesiqllcm býti ltešúleži
w tom, kdož fc postiď, modliš, mssi sw. slyssiš,
ale žc sc žadú, ab š wčrUým UUlcšeU byl od
Boha w čcxš wsselikc stmsti, wsscltkého soužeUi a
žkUsseUijako Job, Nbrahslm a j.

Tak tedy sprawcdliwý dilem swým wlastUim
pťččiUSUim, swým žbožllým rošjimúllim a modu
litbami, dilem pomoci podporUjčci jej Ucustúlc
milosti Boži dosčthe toho koUečUš, žc bťimč souo
žcUi Ua Učho wložellých chcU trpčliwč fUčxssi,
Uýbrž č š wdččnosti a rcxdosti. Toho přiklad múmc
xm starssimTobicissowt, o Učmž čteme, že po
mnohých Utrpellich, jimiž ho Bčch škoUsscti rcičil,
U mysokšm stčxři i o zrak pťisscl, aby lidem po
wsscckh časy wšorem byl trpěliwofti, an w strao
stech swých se rmi Uermolltil, anč wiry w Boha
Uepošbyl, UUi poslussllosti swč dřewltčjssi se er
wzdal. Pročež doswčdčUje o Učm pismo swcxtč:
„Nle toto pokUsseUiproto Uaň dopUstil
Búh, aby potomkům dúU byl přiklad
trpúliwosti jcho jako sw. Joba. Nebo
poUčwadž od dčtiUstwi swšho wždyck
se Boha búl, a pťikčxzalti jeho ostťiha,
Uežcxrmoutil se proti BohU, že Uaň rčma
slepoty pťissla, ale UepohUUtelUý w búzUi
Boži trwal, diky wždúwaje BohU po
wsseckyde žiwota fwého.“e)

e) Tod. 2. xšux::„
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N tak by fe dalo Uwěsti mUožstwi pťikladů
wssech wčkůw a krajů, jak slUžebUici a služebnicr
Boži we wssech i sebc wčtssich ftrastech a soUžclt
Uich Uech trpěliwč, ale i š radosti wytrwalix,
w žluči sladkost, w boUťi UtisseUi, w žč:rU pece
ohniwč spasitelnč ochlaženi nalezajice. Tak Bůh
š son sw. milosti dodúwú sprawedliwým trpčd
liwosti w soUžcnich za oďmčnu ctnosti jejich.

9. 2.
Jak nctrpčlřwě a břissnč si poččnaji w ncsstčsti lidč

bczbožni.

Menssi jeft pťičina, kterúž núš pow buzUje
welebiti Boha, když widime, jak lidé bošabojni
w strastech jsoU trpěliwi, ncžli ta, kterú w Uúš
UstrnUti a žal působi Uad Uejprawedliwými, když
patřime, jak si počinaji w zúrmUtkU je zastihUlio
cim. Neboť tito nemajicc an lúsky, ani statUosši,
ani nadčje, ani7 jinš jakškoliw ctnosti, pťekwao
peni býwaji od Šouženi bezbranni, Uepťiprawelti;
Uejfoncc oswiceni swětlem wir , eridi tčch blau
žeUých odmčn, o nichž zbožm pťeswědčeni jfoU,
žc jich po zkonsseni jistč dofahUoU, a jichž žion
Uadčji důwěrnč očekčxwajieUemaji ani poij o
ncsmirnš dobrotč a me emoUdrč prošřeteonsti
Božskě, dle kterč Bůh otcowsky o swé wěrUš
ditky pečujc. Jest pak to wčc welmi žalostUú
patťiti je, an w boUťliwém moťi ftrasti wczdeje
fsich jfoUce zmitúni, Ucmaji, kdeby sc zadrželi,
Uemaei, kdoby jim pomocUě rUky odal. Neboť
když ec jim take nižúdnč nedostúwa pomoci, což
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jiUčho jich očckúwú, Uež že jako plamici se na
moťi bez ředitcle a žprúwce býwaji UUesseUi
boUřcmi a wlnobitim strasti wsselikých, a š rozo.
třixsstěUoUlodičkoU o úskali hněwU, malom slUofti,
Uclwpělimosti, roUhúUi a onfaUliwosti idUč a
wěčnč UtonoU? thž bojUji bez wůdce a bez
braUě, jakoUž mohoU miti nadčji, než že při

iwčm útokU Uepťitcle bidnč podlthoU a 7ahhonoUe? Tak se Ualezaji mnozi, an Uesmys Uým

žalem a Uúřkem pro Uastalé éim strasti smyslemse pomimlli, Uebo plúčem os UUli, nebo w ono
falftwi i Ua swšm žiwotč sc prohťessili. Tak se
stúwú Ua swčtč mczi lidem strastmi postifen,m,
jako w hUtUi peci. TUť sc čúsi jako čiste zato

Žachowú, aniž sc ji byl ohcň soUžcUi jakěhokoliwotekl; drlcha pak jako olowo a cin rozpusti sc
a roztajc i pťi malcm stUpUi horkosti. TU jedUa
čúst chwalozpěwy plesú, Uebok w stanech lidi
sprawcdliwých stúle zawzsliwaji pisně; drUhú pak
naťiťčx si a plúče, Ucbok w ťibhtcich Uesprawce
dliwcůw slhfžcň ncUstúlš Uúťy a steUúUi a ran
hani. Chccš:li pak zcwrubnč wčděti, jakč thto
hrošUš Uúťky jsoU, wiz pčxiklady mnohých tak ťco
čcUych rckyň, jak tato pozbywssi UmUžcla, scbc
U wččný žalúť pohťižila; ta opčt, kdhž milcný
shn ji bhl Umťel, lidskč spolcčnosti wýhost dadoUc,
Ua poUssk sc odcbralae jinú opčt z podobnč pťio
čin w oheň se Uwch ae jinú jinak žiwot si zneo
chUtiwssi smrt si UčiUia. Toto wssak ačkoliw
broznš jest, mčxlcm sc býti okúže U porownúni
š těmi, ktcři chen proti sobě zUři, Uýbrž i proti
BohU se wzpoUzcji, chswětějssimU jmčUU Jcho
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se roUhaji, Božfkou prozťetelxlost obwiňUji,llmiloa
frdeUstwiJeho proklinaji, sprawedlnost Jeho rouo
bawýma swýma rtoma ku pomstč wyžýwaji.

Tim se ftčxwú, že pak sami bidu son ždwojo
UúfobňUji; Ucbok fprawedliwš jcst, aby i ža
toto jejich Bohu Učinčnš bezprúwi hodUých doo
stalo fe jtm trestů; taroon žajistš odmšUU Zao
slUhUje, kdo fe odwažUje témčř w twcič Uesmirné
wclcbnosti Božfkš plwcxtč, protč ostllu se wžpirati.
Newyzpytatelslú totiž moudrost Božskú tak to
zřiditt rúčila, že bežbožUici Uemajicc w ftrastech

swých UižcidUš ctUosti ža wůdce, prawého rozUmU
a šdrmoe rošwahy pozbywsse, fami pťewrčxceUým
eednčxnim swým U wčtssi Ucřesti se UwrhUji, rouo
ťqajice fe, kde by diteh wzdúwari mčli, wždorUjice,
kde by jim flUssclo pokornýmč býti, wšpirmjicc
se, kde by potřcbi bylo, aby se podrobčli. Tak
sobě smni tresty a mUky wždčlúwaji, sami již
dc peklo si twoři, jakožto přcdsist toho, do Učo

šož se stťcmhlawč tšmšť Uwrhuji. Neboť jcstliže
peklo jest misto treftčl za břichy, proč bychom er
směli Uazwati poUšleUd pcklem to misto, fde ťolik
hťichů tolik trestů sc nachúšie?

Nle nad to pak Uade wssccko jak 7Ulostiwo
lest to, 7e pťi tom wssem člowčk soUšoni fwé
úlestčlf?eti mUsi. thž je trpšliwč sncissiš, Uleho

čchš si tim a múš žústhU; jakú pak jest nao
proti tomU bida, UejeU o šúslUhU trpčliwoftč přio
jiti, Uýbrž i strafti si pťituziti Uetrpčliwosti; prau

cowati a Uičeho Uejen neziskati, ale i šiskcmšhopozbyti! Z toho wsseho požchme, š ja ým rozo
dilem sUússcli lidé bohabojni a lidš bežbožni
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strafti od Boha jim feslamě; co oUiUo ro Utčssea
Ušm mirU U prosiťed wsseltkčho soUžeUi trwaji,
tUč tito Uetrpčliwosti swou jako bouři a wonbilx

tim zmitúUi býwaši. KrúsUč to lze si wyobražitiUúťky, plúčem U wilenim po celé šemi cgyptské,
kdhž byl Hospodčn Bůh wsselikč prworozeUé rae
UoUsmrti zastihl, ježto Uebolo an jedinkšho domU,
w němžby Ueželer tčla mrtwého; zemčpak Gošl
sem, kdež lid Jsraelský bydlel, byla w hlUboké
ticho pohťižena, tak že th an peš Uezasftěkal.

Což pak mimo to múme řici o prof ěchU,
jehoš sprawedliwi trpčliwým sUasseUimftrati tog
hoto swčta požiwaji, co bezbožsli Uaopak Uejwětssi
trpi sskodye? Sw. JaU Zlatoústý di: „Týmž
ohUčm i šlato se čisti a leskUe, i dřewo fe púli
a fhoťi; tak tšž ohUčm žúrmUtkU sprawedliwý
š ZúslUhoU fpolU tim wětssi odměUy a slúwy
Uabýwú, bezbožUý pak jako fUché, UeUžitečUé
dťimi w šúhUbU přichúši.“ N sw. NUgUstiU
prawč w týž smysl: „Pod týmž mlatebUim woo
žem i slúma se roždchje, i žrUi fezčisti, a pod
týmž lisem i kal se mymčssuje, i čistý olej wya
tlačUje; tak též i jedUo soUžeUi Ua s rawedliwč
cx bezbožUč dolšhajic, koUo zkoUssi, z okanlUje,
sslechti, tyto pak šawrhUje, hUbi, zničUje. Proto
i w tčmž souženi bezbožnici reptaji, roUhaji fe,
proklimxji; sprawedliwi pak fc modli, Boha weo
lebi,7plefaji. Nezúleži tedy mUohooli, Uýbrř jak
trpiš. Tymž špůsobem i hUUsUčžapúchú lato,
i balfam libou wůUi wydúwú.“) Těbož podou

n) Sw. Nug. o mčstč Božim. l. 2.
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beUstwi a obraz lze patťiti w moťi rUdčm. Toť
syny Jfraelskš nejen ncpohltilo, Uýbrž rozstoUpiwssi

se před Uimi, bylo lim F oboU stran jako strúžoUoUhradboU; ale kdhz bh wstoUpil Farao š eǧypto
siým wojskem fwým, tU sc wodh srazily a pou
hltily i wozy i.koňstwo krúlowo. Tať jfoU wssee
likč ftrasti k wětssi strčxži a ochranč sprawedliwým,
k cwičeni a zachowúni jich w pokoťe a trpčlir
wostiž bezbožným par jsou jako zhoubnč wody,
pohťizUjice jc w propaft Uetrpěliwosti, roUhčmi,
šonalosti. 7

TU mčxš tedy, milý křeskcme! opět jedUU
zwlússtUipťednost ctnosti, pokoj totiž a mir
U wssem soUžeUi. Proto též mUdrcowě tak
welmi wúžili si a pilni byli swětskčho mUdrctwi,
donmiwajice se, že oUo statnofti Uúm w soUženi
dodúwú. Nle i w tom, xjakoži w mnohčm jinšm,
wclmi bhli Ua omle. Ncbok jaťož ctnofti wůbec,
tak též trpčliwosti zwlússč Uijak nelže fe UaUčiti
Uikdež, leč we sskole oUoho Mistra, kterýž pUě na
kťiži, swým pťiťladem Uúš trpčliwosti wyUčch,
a ťralUje w Uebesich, DUchem swým sw. núš
posilňUje, a flibuje Uúm odmčUUblažersti wěčUč,
dUcha Uasscho k Uebesům pozdwihUje; toboť pak
Uižúdnč swčtfkč mUdrctwi naprosto Uedokúže.

Ǧlánek tťimecitmý.
enňctú wlú tni ťcdno ctnosti jcst, rc Bůb ctno :

Jed nýlzn nt!šlujcpnčldysti zboži pozem ebo. st

Wssecklš dary, o Uichž jfme posUd pojednali,jfoU dary Uchoin, jez Bůh mimo blaženost
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wččUoU w nebesich bohabojným zdc na zemi dúti
sliije, a těch sc, jak proroctwi ftarčho zúkan
Ui, dostati mčlo swčtU řichodcm Krixstowým..

ťBrlšwcmtedy KristUš úU Spasitelcm slch,
protože se núm skrze Nčho prawého spafeni dou
stalo, ktcrč jcst: milost, moudrost, witčzstwi a
wlúda Uad wússnčmi Uassimi; útčcha w DUchU
swatčm, hojnú Uadčje, wůbcc wssecky darh, jichž
kdosaženi tčhož spachi potřchjcmc, o nčmz
prorokdi: „Spafen jest Jsrael od Hospou
dina f afenim wěčUým.“)

Qs?atslě kdoby tak tčlesUým byl, žeby si
wice zaklúdal Ua wěcech pozcmských a wczdejssich,
nežli Ua ončch daťich dnchownich, i tomU chct
dokúzati, že Bůh, jsa Púnem ipozemfkých statrů,
i z týchž swým wčrným Udčlch dle laskawč doo
broty a Uezpytatelné moUdrosti fwč toliř, kolik
rúči. Eož mcdle znameUú slowo mUdrcowo, kdhž
mlUwč o prawš moUdrosti, kterúž pťcc w ďokold
Ualč ctnosti zaleži, doklúdú: „DloUhost dnů
eeftič wprawici jeji, a w lewici jeji boo
šatstwi a flúwa.“ee) To znamenú, že měčUú
moUdrost mú w rUroU fwých dwoji darh, k Uimž
lidi zůwe, wččnč w prawici, w lcwici po emské.
Ncroď tedy mysliti, že Bůh fwč wčrnc šladem
nechú zahyUoUti; Ueniť ani tak Uelaskaw, ani tak
Ucprozťeteln, abp, darUje pokrm w čaš potťchý
1 čerwičkU w prachU sc plazicimU, bcz porrmU
ofšawil ty, kteťiž wc dne7w Uoci MU sloUri a
wUli Jeho plniti fc snaži. Cti o tom, co KrišUš

e) anř. 45, 17. ee) Přisl. Z, 12.
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PúU di U sUd.MatoUssc kap. 6. a mčj w tom
ZarUčeUiUejjistčjssi: „Pohleďte,“ tak di sama
soččnčxPrawda, „Uaptactwo Uebeskč, BekUcčo
feji, anžUcšU, aniž shromarďuji do todol:
a Btec wúš Uebeskh krml je. Nejftecli
pak mUohem dražssi Uežli oUie?“uN Ua

koUciswč!řeči dčxleprawi: „NepečUštež tedhřikajice: Co budeme jisti, aUe o co bU:
deme piti, anebo čim se bUdeUte odil
matie? Wssak toho wsseho pxohaUč hleo
daji. Wik žajistč Qtec wčxš, že toho
wssehopotřeijete. Hledejte tedyneja
prmš krúlowstwi Božiho a sprawedlo
Uofti jeho, a toto wssecko bude wúm
přidčmo.“) Proto Uúš i prorok krúlowský
žůme, abychom sloUžiliHofpodiUU, řka: „Bojtež
feHospodan mssickniswati Jeho; Uebot
Uemaji UedostatkU ti, kdož se Ho boji.
Bohúči miwaji UoUzi a lačUi; ale ti,
kteřiž hledajiHospodan, UebUdoUškrúo
ceUi m Uičem dobrčm.“e“) N to tak jifto
jest, že jinde týž sw. pěwec kskutečUš žkllssenosti
fwč se odmolúwaje, di: „Mlad jsem byl cx
šstaral jsem se; ale Uemidčl jsem spraa
wedlimčho, abh byl opUsstčU, an plx,emeUe
jeho, žeby hledalo chleba.“dťx)Chcešolipak
zťejmějssiho o tom doswšdčeri, čti co sliije
pťimo Bůh wěrUým plUitelům žúkona swébo,
řka: „Jestliže pak Uposlechneš hlafu Hou

e) Mat. 6, 26.81u33. u) Žalm33. xouU. s) ŽnrmZš, 25.



Udčleni zboži pozfemkčho. 349

spodina Boha swého, činč a ostťihaje
wssechpřikúšan Jeho, kterúžajú dneš

přikazUjoi tobč, wywýssi tč HosšnodineBůh twuj Uadc wssccky Uúrody, tcťiž
bydli Ua žcmi. N přijdou Ua tebe wssccka
požchncinj tato a Uchopitcbe; wssač ch
čdyžbUdeš poslxouchatipťikúzanJeho.
PožthúU bUdeš w mčstč, požehnún Ua
poli; požthúU plod žiwota tweho i Uroda
zcmčotwš, i plod dobytka twčho, stúda
fkotU twých a chlčwowč owci twých; poo
žthaUé stodoly twš a požthaUé ostatni
žboži twč. Dú tobě Hospodin, žc er
přútelé twoji, ktcťižby powstali proti
tobč, padUoU pťed tcboU; jchoU ccstoU
wytúhnou proti tobč, a sedmi Utikati
bUdoU pťcd teboU. Scssle Hospodill po:
žchUúUi Ua sklcph twé a Ua wssecky
skUtřy rUkoU twǧ,ch apožehnú tobč Uǧzcmi,

kterouť wczmcš. Wzbudi tě sobč š)ospoodiU w id fwatý, jakožd,přisúhal tobč,
jestuliže ostťihati budeš pťikúzani Hoo
fpodina Boha swčho a choditi po ccstúch
Jeho. NUzťi wssickni Uúrodowézemč, že
jmčUo Hospodinowo wzýwúno jest U.ad
teboU, a búti fc bUdoU tcbe. UfčiUi šždoo
fpodin, žc hojnost miti bUdcš wsseho
dobrého, plodU žiwota swčho i plodU
dobytků swých i úrody zemč twč, kteroUž
přisahl Hospodin otcům twým, že ji da
tobč. Qtewťeť Hospodin poklad swůj
Uejlepssi; Ucbe 4aby wydalo dčssť zcmi
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twč čascm swým a požthú wssclikčmšl
dilU rUkoU twých. N půjčowati bUdeš
Uúrodúm mxnohým, súm pak od žúdUého
Uic UebUdcš se wypůjčowati.“ e)

BTUžerci, kterč zboži, kterš poklady lze toa
šUUto pozchUúUi pťirownati? Zdúuli se ti wssak,
ze zaflichi toto wice židům plati Uež kťesťanům,

šiUžzdle Ezechiele proroka lepssi dary fse sliuUjl, dary milosti zdc Ua šemč a wěčnč bla cUosti
w Uebesich; UicmšUč wčz, že jakož laskawý BUh Uco
odepřel sprawedliwým židům ftarčho zúran darů
dUchoinch, tak 1čž za Uowčho, dUchoinho zúkoo
Ua erdepťe sprawedliwým křesťanům darů weu
zdejssich. J Udčere jim darů tčchto š dwojim
profpčchem, jehož še Uijakr Uedostčxwú bczbozUým:
pčeřmš totiž co moUdrý řčkať toliko w tč miťe,
kterčž eryhUutelUú jich potťcba žúdú, aby totiž
žiwot fwůj zachowali, ale Uijakž aby sUad Uea
šp ssUčli a ztUčUčwssšerzpičili sc.ee)

Tošo prospčchU Uenalešmš U bcšbožmjch; Ueboťti, co mohoU shromažďUji a hra oU, Uic k spau

seUi swšmU Uehledicc, ačkoliw šisto jest, že přiulissnč zboži wezdejssi UemčUč ss odliwč jest dUssi,
Ucž pťesyccUi pokrmem a Uúpojem tělU. Neboť
jisto jest, re jako mirUě pokrmU a Uúpoje požiu
wati eryšsmtelně potťcho jest k šachowúUižiu
wota, tak tčž wsselikč přefyceUi zdrawi i rirootU
sskodi, tak že UejeU tčžkč Uemoce a dloušč Uc:

dqhy ale mUohdU inúhlú smrt š toho pochúu
zejl.n

e) 7. Mojž. 28, 1u12. m) 7. Mojž. 82, w.
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Druhú prospčssnosk, k kterčž Bůh při Udčo
lowúni wczdejssiho zboži hledi, jcst, žc ten, komU
se ho mirně dostúwú, sUadnčji spokojenost swoux
žachowú, Uež ten, komU se ho w holnosti, ancbo
pranic Uedostalo. Nicménč může Bůš wlčxsstnim
působenim milosti swš i pťi Uejwčtf i chUdobč
takowý th pokoj a poklid w frdci lidskšm Učio
Uiti, jakož to čteme o Umohých služebnicich Božich,
jichž .menem sw. aposstol di: „Nic Uemajlce,
a wsǧsim wlúdnoUce;“e) jakobh totiž ťekli:
Nčkoliw nic Uemúmc, jsme pťcc tak krčxlowfkh
spokojcni, jakobychom celým swčtem wlúdli. Kdo
Ua dalcčoU cestU fe Ubirú, Hledi se zlatem zae
opatťitč, abh š Uejmenssi obtizi co Uejwice a Uejz
platnčjssšch peUčz U sebe mčl; tak tež čini Pún
Bůh Uúš, Uděluje wywoleným fwým ftatků we:
zdejssich skromUč, ale dostatečUč, aby eim bťemene
a tiže š mUohým zbožim fpojenš Uljehčil. Tim
se stúwčx, že sprawedliwi w Uouzi swč spokojeUi,
w chUdobč bohati býwaji; mnozl pak bohatcowč
w hojnosti fwš UoUzitrpi a tšměť hladem mroU,

.řakobúsnici wypraiji o jistčm TaUtalowi,terýž po ústa pohťižen jsa w ješeťe stúle žiznil,
ana rooda, když se Uapiti chtčl, wzdy UpthUla, a
lačnčl, aUa jablka, š stromU Uad rtoma jeho
wifici, tať tšž se Uhnula, kdykoliw jich ústh nebo
rUkoU UtrhUoUti chtčl. r

Proto i sw. rorok Mojžiš tak důtkliwč
napominal lid, a y zúkon Boži stčlle Ua očich
měl, jej rozjimal a fwčdomitě plnil, wěda, jakč

xne)U. Kor. 6, 10.
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odměnh za to od Boha lidem se dostane, a ťka:
„Složte tato slowa mú tU srdcich swých
a mhflich swých a Uwažte je Ua zUameni
na rUkoU a mezi očima swýma položte
je. WyUčthe shph fwč, ač je pťemho
sslUži, kdyžfsedneš w domč swčm ancbo
kdhž pujdeš cestoš:, když lehneš i když
wftaneš. Napisseš je Ua weťejich a Ua
dweřich domU swčho, abh bhli rošmnou
ženi dUowš twodi i syUů twých w zemi,
kteroUž š pťifaǧch ǧaslibil Hospodtn
otcům twým, že ji da jim, dokUdž Uebe
stoji Uad zemi.“)

Proč medle, o wčsstci swatý! tak důtkliwč
jsi Uapomanl k zachowúwúni zúkona Hospodie
Uowa? Bezpochybh jsa prorok weliký a tajemnik

soUdů Božich, wčdčlš, že oU žest wrch wsseho
dobra, jelikoz za jeho zachowúwani se núm wssco
likých darů dostúwú, pťitoln:lých i bUdoUcich, čae
sných i wččUých, tělesných i duchownich, tak že
ten, kdo žúkon zachowal, wssecko wyplUil. Neboť
kdo wůli Boži plni, čaš Uemaři; tehdúž totiž
chlčpe wiUici swou wzdčlúwú, šahradu zalěwú,

role ?orúwú a wsseckoswé jedUúni lšpe wykoUúwú,Uež dyby úsilUč pracowal; nebok plUč wůli Boži,
wssecku fwou pčči Ua Něho samčho wzdúwú, kteo
rýž to pač i whkoUú. Tač totiž jest smloUwa
Boži š člowčkem, aby člowčk zachowúwal a plUil
žúkoU Boži, a Bůh za to člowčkU, čebo mú poo
třebi, Udčli a o Učxhosc postarú. Tčto smlomoš

e) U. Mojž. u. 18.
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Bčch wžd wěrnč dostoji; Ueboč bUdeoli člowčk
wčrUým fiUžebUikem Božim, bUde jemu i Bůh
wěrUým púnem a ochraUcem. To jeft oUo jedUo, .
jehož rt: jedině a eryhUUtelUč potťebi jcsk, Krio
stUš úm prohlúsil:e) poznati a milowati Boha
a sloUžiti JemU; Ueboť kdhr to se zachowú, iwssc
ostatm zachowčmo jeft. „8 obožUost ke wsse:

mU jest UžitečUú, majic zaslibeniššiowotai UyUčjssihoi bUdoUciho.““) ak
medle tUto fw. aposstol sliije za pobožUost, jeUž
šúleži w úctě a slUžbč Boži, Uejen dary wěčUeho,
Uýbrž i Uhnějssiho ziwota? Pončwadž tyto Uúm
Uapomúhaji kdosažeUi ončch. uu TUto wssak znau
meUati siUssi, že se prúce erlečUje; Ueboččloo
wčk mú i súm wsse, seč jest, činiti, jak toho
staw a powolúni jeho žúch

š. 2.
Q noUzi n chndnbč bczbožnikůw.

Kdož bh pak rúd zwčděl, .akč již we dejssi
trcfty, bidy a foUžeUi, UoUze a rš)Udoda, šaštihUji
dle swrchowcmč prozťetelnosti Božské be božniky
a hřissUiťy, čti w pčxtč7 knize Mojžissowě apitolU
osmmecitmoU a Ualereš mnohč podiwnč a hro Uč

wěci, jimiš Bčch wyhrožUje těm, kteťiž Ue aešoo
wúwajl zú an Jucho. „Jestlilže pak,“ dl tamBůh, „UebUdeš chtiti pos oUchUti hlasU
Hospodan Boha swčho, aby ostťihal
ho a čiUil wsseckapťikúzanJeho a řadh

e) Lur. Ušns42. ee) l. Tim. a, 8.
23
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poswútnč, kterčž jú dUcš pťikazUji toběx:
přijdoU Ua tebe wssccka zlořecerUi tato
a zachwúti tebe. ZločečeUý bUdeš w měo
stč, zloťečený Uapoli; zlořečeUústodola
twú a zlořcčeUč ostatUi wčci twč, zloo
řečeUý plod žiwota twčho, iúrodazemě
twč, fkoty wolů tfwýchtstúda owcitwých.
Zloťečený bUdeš wchúzeje a zlořečeUý
whchúzejc. Possle ešdofpodin Ua tebe
hlad a lačUoft a treftúUi Uq wssecky
katkh twé, kteréž čiUiti bUdeš, ř:oť“Udr
Uesetťe tcbe a Uezahlcxdi rychle pro zle
skUtkytwé, inchžtojsi mne opUsttl. Přio
dú také HospodňU tobě mor, dokawařšž
erypleUi tcbe ž země, do které se béťeš,
abyš ji wlciťdla Rani tebe Hospodin
chUdoboU, zimnici a zimoU, pqlčiwosii
a wedrcm U poxwětřim zkažeUpm a rzi
a stihej (tebc) čďokUřdrUezahyUcš. Nebe,
kterčž Uad teboU ješ, bUde mčděné, a
emě, po které sslapčlš,želerú. Dú Ho:

Fpodin misto desstč zemi twé prach a
š nebe gk šstoUpi Ua tebe opel, dokUdž
UebUdeš potřiU. Dú tebe šospodin, abyš
padl pťed Ucpťútcli swými: jedUoUceo
stoU wytcš,hUeš proti Uim a jedmi Utia
kati bUdeš a rozptýlelx bUdeš po wsscch
krúlowstwich zemč; a bUde tčlo twčmro
twč za pokrm wsscnmptacth Ucbefkčo

mU a sselmúm!šemfkým, anebUde, kdoby
šich odehnal. an tebe Hos odin wřeoem egyptským w čústkU tě a, kteroUž,
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lejna whchúzeji, prassiwiUoUtakéiswrao

bem, tak abš Ucmohl Ulččen býti. Ranitcbc Hospo iU pomiUUtim smhslU, slcux
pošoU i wzteklosti mhsli, a makati qu
deš o poleřšni, jako makú slcpcc wc tmš
a chprawiš cest spwých. N po wssclikp
čaš snússeti bUdeš pohaněšxi a bUdeš
UtiskúU Uúfilim, anž bUdeš miti, Fdoo
by tě whswobodil. ManželkU pojmcš„a
fpúti bUtšc jiUý š Ui. Dům wpftawiš,

U UebUdeš bšdleti w Uěm; sstipiš winicia UebUdcšz irati Ua Ui. Wůl twǧeijzaa
bit bUde pťcd teboU a ty Uchdeš jisti
zněho; osel twůj wzat bUde pťed oblia
čejem twým a Uchde wicc anrúccU
tobč; owce twč daji Ucpťútclům twým
a UebUdc, kdoby tobě pomohl. ShUowč
twoji a dccry twč bUdoU wydúUi cišiu
mU UúrodU, abh to widěly oči twč a

Umdlčwalš patťicc Ua Uě,cclý deU, aUebUdc si w rUcc twč. Urodh zemč
twč a wssec h prúcš twč sUi lid, kterčhož
th Ueznúš, a bUdcš wždhckh pohaUěny
a potlačcUý po wssccky dnh, U omúmeUý
od ftrachU těch wěci, ktcréž widěti bUdoU
oči twč. Rani tcbe Hospodisl wředcm
Uejhorssim Ua kolcUoUan lýtkúch, aby
Ucmohl U drach býti od paty Uohh
až do wrršU hlawy twč. Zawcdc tebc
Hospordin i krúlc twčho, ktcrčho Ustao
Uowiš Uad seboU do UúrodU, kterčhož
Ucznúšth, an otcowč twoji, a sloUžitt

23n
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bUdcš tam bohům cizim, dťewU a kaa
mcUi. N bUdeš, jsa ztracexl, w přislowi
a w rozprúwku wssechněmnúrodům, do
kterýchž Uwedeytebe Hofpodin. MUoho
scmeUg whodiš do zcmě a múlo šhroo
múždiš; neb.,okobylkp sežerou lpssecko.
WiUici sstipiš ayzkopúš,a Uchdeš wan
piti anir bUdeš co šbirati zUi; nebo
kažcUa Ude čerwy. Qliwowi miti qu
cš wc wssech končinúchpfwý , a wssak

oleČcm se mazati UebUdešh; Ue o šprchneaz ai se. SUUU zplodiš a dcerh a Uea
bUde fe z Uich tessiti; Uebo zawedeUi
bUdoU do zajeti. Wfsecky stromy twči
úrody zemč twč rez zkazi. Pťichozi, kteu

rýš bhdli š tequ w zemi, wšrosše Uadtc7 a bUďc wyšssi; ty pak fejdeš a bU:
deš nčžssi„ QU půjčowatt bUde tobč a
ty nebUdeš půjčowqti jemu; oU bUde
za hlawU a ty bUdeš za ocaš. N pťio
xdoU Ua tebe wfsecka zloťečeni tato a
stihaši tč bUdou a zachwúti tebe, až aa
hyncš, Uebok jfi UeUpoflechl hlasU ušoo
fpodina Boha swčho, aniž jsi žaclšowal
pťikúzan Jeho apofwútUých ťúdU, ktce
réž pťikúžal tobč. N bUdoU Ua tobš
znameUiml a žúzraky i Ua plemeUi twčm
až Ua wěkh. Protožc jfi Uefloužil BohU
swčmUš radosti a lpefelim, maje herost
wssech wčci; budeš sloUžiti Uepťlteli
fwčmu, kterčhož possle Ua tebe Hofpoa
din, w hladU a žizUi a Uahotč U wfselia
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kčm nedostatkU, a wloži jho žele nč
Ua ssiji ton, dokUdž tebc Ue etře. B?ťio
wcde Ua tebc Hospodin Učxro zdaleka.
a od nejzazssich koUčiU zemč š prUdkostš,
jako lcti orlice, jehož ja ka Uchdeš
moci rozUmčti; Uúrod we mi Ucstydatý,
kterýž ani starce neUcti, aniž sc slitch
Uad ditčtem; a sžiťc plod dobytků twých
iúrody emč twč„ doaťUdžUezahyncš,
a UezoaUc ú tobě psseUice, wina a oleje,
skotU wolů a stúd owci, dokawadž tebc
Uezkazi a Uepotřc wc wssech městcch twých
a dokawadž UchdoU zxkažeUyzdi twč
pcloUč a wyfokč, w Uichž jsi měl tůolšu
fúni we wssi zcmi swč. leežcn bUdeš
w brúUcich twých we w izemi swš, kteo
roUž dú tobpč Hospo iU Bůh twůj,
a jisti bUdeš plod žiwota swčho a
maso syUů swých i dcer swých, ktcrčž dú
tobč Hofpodin Bňh twůj, w úzkosti
a opUsstčni, ktcrýmž soUži tebe ncpťio
tcl twůj.“

Ta jfoU wešfmčš slowa sw. pisma. Wssať
i co wicc jesstč lřamž fc Ualežú, jest š to, aby
kaddého, kdo jeU poUčkUd pozornč čte, žarazilo
hruon tak welikých trcstů, až tčmčř UcmozUo
jcst, aby se mU oči Ucotcwřely a oU UepozUal i
pťisnost trcstajici sšrawedlnosti Božskč, i ohawnost
hťichU, ano ho BUh tak Ucnúwidi a w ohaonsti
mú, že ho iw tomto žiwotč tak krUtými raUami
stihú. Jakč pak lmlky Uastúwaji jemu w žiwotě
onome? Jakú medlc jest zatwrzclost a bida hťi:
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ssnikowa, UU žije jako slepcc, Ucwida, jak hrozUč
tresty, jak krUtš mUky Uaň čekajie?

Wssak UcUmi, 7e jsoU to polchú slowa, wyo
mhfslenčx k postracšU lidfkémU; Uikoliw. Jcst
koťiko flow, toliko též proroctwi běd, kterčž lid
oUeU pro hřichy jcho skUtečUč šaftihly! Nebok
čteme, že za wčkU Nchaba,x: krúle ifraclskčho,
když Samaťi wojskem krúle syrskšho obležer
bylo, lidč trUš holUbi jcdli a draze ho co pokrm
kUpowali; a což mnohcm hrozUčjssi bylo, že
matky wlastUi dčtky swš zabijcly a poeiwaly,
c.ož pak žc se i stalo, když město Jcrusa em od
leaUů bylo oblcžer a dobhto, hodUowčrUý
fwčdckJosef FlawiUš doswědčUje.Powraž:
děUi, rožptýlerli a poroba lidU toho, kterúž ho
iprwě, potom pak šwlúfsk po houbš krúlowstwi
a wywrúceni hlainho mčsta ješo šastčhla, wůbec
jeft šUúma, Ucžli abhchom o tom ždc slow ssiťili.
Nebok .edeUúcte kmeUů UúrodU toho do otroctwi
ašsyrskcho odwccho, jediný :Zak, který fe Uefmio
sseUý žachowal, koUcčUčod RimaUů, jak teUtýž

swrchU ťečcUý dějcpisec wy.prawUčee, dilem poowražděU dilem porobeU, a po ce čm swětč rozu
ptýleU jest.

Dúlc pak Uikdo se Uemyl a Ueklam, domUio
waje fc, že hrozby ko jeU o lidU židowskčm
plati; Uebok se zajistč wůbec ke wsscm wztahUji,
kteťi majice šnúmost úkan Božiho, Uczachowúo

wajdi ho. Nebok ta to prawi HofpodiU súm:„Z ali jfem er wedl Jsraele z zemš
egyptske a palestmskš, z Kapadocie, a
llč;sprské z Cyrenee? Nj, oči PúUa Boha
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proti krúlowstwi břessicimU a etrU oe

od twciťi Jcmč;“e) čimr Ua jewo úwú, zcwsselikš stras i a Uchodh, teré i celč núrody q
krúlowstwi, i jednotliwč lidi zastihUji a hUbi,
Ucisledkem jsoU hťichů, jichž se byli ti Ueb oUi doo
pUstili. Kdoby pak Ua tom pochybowal, UahledUi
w dějilch Uúrodůw a wiz, jak pťisnč Bčch trcftú

bešbožUiky wůbcc, zwlússč pak ty, kteťi zUajicezú oU Boži Uožachowúwaji ho. Tam spatťlš, jak
wětssidruhdy čústkaEwroph, Nfie a Nfriky
pan byla kwčtoUcich UtěsseUěcirkwi kťesialtských,

kčde:rUin swečxepý a diwoký Ucžrod anch a

kťcškmch potlačuje; z dějiU Uslhssiš, jake pobiti apo UbeUi wykanlř drUhdh Gothowě, HUUi, Bane
dalowš UU křefčaUech w Ewropě a Nfrice, bez
Utilosti wraždice wsse, co žiwot Ulělo, Ucssetčice
an mUže an ženy, ani mlúdeUce ani anU ,
an ditěte w žiwotě matčiUě, an starce stojicihpo
Ua kraji hrobU. Sw. Jerkom liče hrozUě
ťpUstosseUi wlasti swě, země Dalmatskě, prawi,
Ze cestuje toUž zemi daleko ssiroko chpatťil nio
ceho leč Uebc a zemi.

To wsse dokazuje wice Uež.dostatečUě, jak
ctnost a bohaboonst k dosaženi a zachowčmi er
jeU wěčUých U Uebeský , berž i cafných a pou

šemských darů slouži. oš by medlc mocnčji Uúšpowzbndilo a rošUitilo zmnilowčmi a koUčmi
ctUostče?což wice odstrafsilo a odwrútilo ode wssi
Ueprawosti, ode wsseho hřichU?

xdř)Nmoš 9. 7w8.
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Ǧlánek ťthčmecčtmý.

Dwa,núctú zwlúsitni pťednost, ctnosti quš, žc lide hpha:
lem ti,chol;a UtessquU,smrtl z tohoto zlwola na we;nofl
sc odeblrajl, co beszzu,l b(duou, hroznoU a strassllon

smrtl bywaji uchwaceni.

Po tčchto wsscch posUd UwúžcUých pťedUou
stech a wýhodčxch, jichž sc sprawcdliwhm již zdc

Ua řcmi doftč:wú,jcst poslcdni u smrt ssča stUúas awUě whkročeni dUssežwěšcni tčla
tohoto. K tomUto cili smčťUje wssccko,co jsmc
posUd whprawiliž ncboť sc řiťú, žc každú wčc
kkoUci teprwc fe chwč:li. Codmcdlcslawnčju
ssiho jest, což blažeUčjssiho nad ?mrt sprawcdlto
wych? alc Uaopak což strassnějssiho, což Ucsskasto
nčjssiho Uad smrt hřissUikůw? „Drahúk,“ dč
sw. pčwcc krúlowský, „před očima Hospon
dinowýma smrt swatých jcho; ů) u alc
„smrthťissnikůw Uejhorssi.““) Cožmcdlc
mysli slowem „ncjhorssie?“ Že totiž smrt ta jest
Uejposlchčjfsi a chwětssi zlo i pro dUssi i pro

tčlo, zlo, z Uěhoš ncni wUswobochi. Sw. Berljnard o tom ta to rošjimú: „Smrt hťissnikůw
jcst ncjhorssi; šlú totiž pro ztrútU swěta, horssi
pro odloUčeni dUsse od tčla, nejhorssi proto, že
ji sc doftúwú cclý člowčk čeer, ktcrýž UeUmirú,
ohUi, ktcrýž Ucžhasne. Ncboť zlú a trUdnú wěc
jcst opUstitl swčta, trUdnějssi a bolcstUějssi rošloU3
citi sc š tčlem, ncjstrassliwčessi nade wssc poUčti
a pomyssleni propadnoUti šrošným mUkúm peo

x) Žalm UZ, xď. xu) Žalm ZZ.
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kelným Ua wčky!“ To tedh a mnohč jině mimo

to pťipadUosti pťikwači na bešbožUikpw poslchihodiUkU je.ich. Pťedewssim olcstUc slabosti tču.
lchč, stra a bú eň dUsscwni, a wsselikč trudnč
okoličUosti žewnčjšsi; pomUěni Ua to, co člowčka
po fmrti očekčxwú, Upamatowúni se Ua miUUlě

Ueprawosti a žpúchané hřichy, strach pčed wpdúo

wanim počtU Ž let marUě a w hřichU straweoUých, búzcň pťc pťismjm wl)rokcm sprslwedliwčho
sož:dce; zanechěmi wsseho, co člowčk mnohdy pťio

liš, mUo?dU iUczťišeně milowal, opUsstěUistatkUa bohats wi, poll, lUk, peUčz, stkwoftů a jiných
marnosti; wččxnéodloUčcni od pťútel a pčibU Uych,
od mmfela Ucbo manželčy, od rodičů a itek;
opUsstčm wždUchU a swčtja wcšdcjssiho a žiwota
samého a Upadnuti U wččUoU temnost a Uoc

šroboon: to wsse člowčka Umirajiciho tim wiceekati bUde, čim wicc to za žiwota swčho milowcxl

a fwč potěsscni wýhradxlč šen w tom miwal.„Ncbok Ucpošbýwúmc bez bo cfti, co jsme w lúsce
miwali,“ di sw. NUgUstiU; a jiný mUdťecprúwš
foUdi, „že čim kdo méUč rozkossi miwú Ua fwčtč,
tim mčně se smrti obáwčl.“

Neewice wssak w poflchi hodiUU trýzUiti
bUdc kazdčho bežbožUika jchak zlc swědomi jcho,
žpržnčnč wssclikým hťichcm, jako haneonU smao
hoU znamcnané, jchak pohled Ua th strassUčwěci,
ktcrč ho očekúwaji. Ncboť fmrti sc bliže proo
citnc člowčk jako z twrdčho sUa, w Uěmž pohťio
9en byl, a čim wice oko jeho tčlesUé tchosti
?mrtclnč šahaluji, tim jafnčji fc otewirú jeho
zrak dUsschi, aby žťejmč patťil, co nikdy er
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widčl, šoněwadž onmhslně před tim oči swš šauwiral. ůwodtohoUdúwúEwsebiUšEmešs ý,
řka: „Jak bUde člowčkU, až mU Uastcme ta hoo
diUka, aby wssem wezdejssim wčcem posledUi „š Bou
hem!“ dal a š žiwotem timto se rozloUčiw, od
smrti chtč Ucchtč UchwúccU a w pro aft toěčUoU
UwržeU byl? n Když tU pťestane wsf)elikú pčče o
žiwot, o okrm a Uúpoj, wsselikú prčxce a sUaha
o prospčeš) wczdcjssi, wsselikč hoUčUi se po zboži
a důstoonstech, tU pak tim wice celoU dUssi jeho
šajmc bčlzeň a strach pťed účty, jež mU složiti
Uastčxwú, wesskeroU mysl jeho tifnitt bUdc tiha

soUdU erdolatelUšho, oře:nmǧjiž ji7 wftťic seUbirú. TUk zapomene čowč Ua wf?ecko, co ho
w pťedesslých lčtech těssiwalo, Ua čemž celým
swým srdcem lpěl a počUc si pťipommati th
wčci, které ho w br ce očekúwaji. Tchdúž k sobě
ťekUe: Hle, to w ecko posslo jako stiU; tam

ŽsoU wssecky rozkosse a radosti, a Ue býwaji mieč wýčitkh a úkory š;hanbeUčho fwč omi.“ N
jiUde tentyž Učitel dx o tčž wšci: „Ponmčme,
jaký zúrmUtek UastaUe dUssi hřissUš, kdpž bUde
miti wykročiti š hťissUéhotaktčž tčla! Jaka úškost,
jaký strach zastře ji čiroU tmoU, když mešl er
přúteli jejimi proti Ui wyftoUpi ncjprwnčjssi: zolš
totiž swčdomi, prowúzellé zústUpeUl hřissslýchoěiUU!
TeUto obraz stůjž přede wssemi jiUými dUwodh

stúle před očima Uassima, abFchom sc tim ispaasiteonU bú Ui zachwěli, i jasUčmu pozUúUi
inrťUiho tawu fwšho pťissli. Nebok w poo
slednim okamžcUi Uelze bude tajiti Uěčeho Uebǧd
zapirati, poněwadž hlmmli žalokmik i swčdek, ktery
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protř Učxm powstanc, z samšbo intra Uasseho
whstoUpi„ uu Uassc šlš swědomi.“) MUohem

ak obssirnčji se o tčmž pťedmčtU pronússi sw..
ššetr Damianský, ťka: „Uwažme co Uejpou

Žornčji a UejpťčsUěji, jakoU búzni zmitúna bUdeUsse hťissUú, ay se odebirati bUde ž wězeni tčla

swšho, jak UefčlslUými a oftrými fsipp zšr UěUčhoswčdomr swšho teměť celú bolestUe š o eUú se
objeloi. Wšp omillú pťedesslýchhťichů, jež byla w tčle
a š tčlem fpúchala, patři Ua pťikúzmti Boži, jia
miž ǧoohrdala a želi času k pokúm marně sobě
propUjčeUšho, hroži se pťisUčho účtU, jejž whdati,
sprawedliwšho soUdU, jelUU7se erhhnUtelUě pou
drobiti musi; rúda bh šůftaka, ale mUsi whkročiti,“
rúda by, co pronedbúUo, Ucchradila, co žtracer,
ziskala, co zkažer, Uaprawila, ale doba k tomU
wssemU ouu ta tam! Zpětoli hledi, spatťUje wea
ssťerú, i sebe delssi lšta požemskč poUti swš co
okamrik jediný; pťed sebeeli pohleřme, objewi se
ji bU oUci jeji žiwot co UeskoUčeUú, ach! pro Ui
pťeUessiastUú, pťenesskastnú wěčnost. TUk se rožu

kwili, že pošbyla Ua wěkh wěkůw blažcUě radofti
Uebeske, jlž mohla po krútkou dobU pošemsišho
bydla zasloužitč sobš; tUť oplakúwú, že pozbhla
sladkosti erýslowUš roškossi rajských za jedinou
okamžitoU smyslUoU a tčlchoU pochoUtčU pošemu
skou. Zardi fe stUdem widoUc, že pro bthoft,
kterúž se brzo čerwům a pokrm dostaUe, poa
wrhla wšUcsserU bthojǧti son, jižto důstojUč
misto U prostťed sborů cmdělských bhlo od wěčo

u) Eufeb. Em. Homilio k Mnicl,dčunr
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Uosti whkúzčmo. Patťic k pokladům nezhymllým
slúwy wěčnč, hanbi se, že jimi bpla powrhla pro
statky a boži, chž býwaji koťiftl molů a čerwů.
Cim dé e patťi k wčcem wešdcjssim, tilU7lépe a
eafnčji znamenú, žc wsscckaslúwa a rozkoš tohoto
ewčta jest toliko .edno temnč, slzmoč a bolestUč
údoli; člm wice ?c bliri k branúm wěčUosti, tim
wicc zťi, žc wssc, co z e kdyš milowala, byl too
liko stm a sskwúr a trUš. thbU w dobn takowého
sebe a mezdejssich wčci pozUúUi Učkterě dUssi se
powolil čaš k pokúUi, jať truhý a přilsný žiwot
by jistč UastoUpilae? jak welik,mi a swatřými slibh

zawú ala b? fc BohUe? occk h wroUci modlith
kona ae? ea spasitelnč ZkUtkh by podUiklae? jak
bh se wf!seho, co bh se oď ni žadalo, rúda a

ochotnč odwúžilae? uu Nle sotwa že tato tUžba
w Ui wznikú, již již sc dostaijl trUdUi smrtř
pťedchůdcowš: oči fe kali, prfa se dmoU, dcch
Ustúwú, údy stydUoU, rty bledUoU, pot stUdený
ťrapěremi Ua čele whwstúwú, dčsný chropot znači

ponč Ud obtiž šosledniho taženi dUsse od tčlesnčfchrúnky jeeir ejimU intťUimU zťeni objcmuji
se co slUreťZnici smrti wsseckh zlš mysslenkh, pťea
wrcicenš zčxdosti, Uezťižcnč pojmy, co wlastUi skUta
kowč jeji, chskaftUš swčdectwi proti ni whdúwao
jicee pak sc pťibližuoji š jchš strcmy strassně

hoxlf? zUťiwých ďúblU, š drUhš jafnč fbory sw.aUdč ů, a ona brzo jasnč žťi, kterým fe za kořist
dostane. Qkúžerli fe, že byli skUtkowč jeji dobťi,

ctUostUi, bošabojUi, tUk pťistUpUji sw. andčlč atčssice ji, o lehčUji, UsUadňUji skličenš posledni
jeji wykročeni; jestali že pak se okúže ona zneo
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siwaťena a zprzněna hťichy a Ueprawostšni, tUť
ji opoUsstěji. TUť strachem, búzni a hrUon tre
UoUci sotwa tčlesnč f rúnky swč wykročiwssi,
Uchwachi ďú lowč, Unú eji a pohťižUji ncssťasto
UoU w mUky wččUč.“ C,

To wsse když a prade UzUúwúš, ǧqkož i

každodcnni šknssenoxǧti se pťeswědčiti můzeš, žew skUtkU ta se dčje, což medle, šorosim, z toho
Uúsledee, Uež abyš spolU, uu mčxšoli ostatUč jen

žiskřičkUrozUmU au šnamenal, že chbidnějssi jcstoš hťissUikůw, jelikoz tak UessťastnoU fmrti Umia
rajie? Kdyby wssak wsselikš boži, rozťossc a důu
stojnosti toť,xoto fwěta od tošo Uchowati, aUebo

jeU dost múlo w tom pomoci a odlchčiti mohlš,jakož w jiných žiwota Ucfnúzcch pomúhaji a o u
lehčUji, pak by fnad posledUi tato strast ckfnesia
telnějssi byla. Nle Uic tU neprospiwú bohalšstwi,
Uic důstojnosti; tam Ua wččnost neprowodi núš
žúdUi pťútelč, žčxdnú čeleď, tam neplati an Uroo
enoft, an Učenost; ctUostUý a bezúholmý 7iwot

xediUoU jest UtěchoU Umirajicim, jakoz dofwě čUje
mUdřec:„Neprofpějek bohatstwi w den
pomsth; ale sprawedlnost, t. j. ctnost
whswobodi od smrti.“e)

Když tedy hťissnik w odiUč fmrti tak Uahý
a prost wssi pomoci a útč y fe octUe, když er
sskaftUoU fmrti wěčUým mUkúm propadne, nemčl
by se každý pro to obúwati a co nejmožnčji
warowati hťichU, aU fc š tak hrozným, zhoUbUým
cilem jistotnč potkčxwú?

ř) Přisl. U, e.
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š. 2.
Q blažcně smrti sprawcdliwých.

Dalcko jinakú, sskaftUú totiž a blažeUú jeft
smrt fprawedliwých. Neboť jako w fmrti bezbožu
Uici odmčUU a fwč Ucprawofti, tak fprawedliwi

tehdúž šafloUšerU odměUU ža fwé dobré skUtky
dostúwaji, ja oǧ di mUdťec: „TomU, kdož seboji Púna, obťe bUde w UejposledUejssi
čaš, a w deU skoUčin fwšho požthč:U
bUde,“e) t. hoonU odměUU obdrži ža skutky
fwč. Totčž šnači sw. aposstol, PyprawU.e, že
slhssel hlaš š UebeťkoUci: „Na iš!“ w e lowa
pak, jež Uapsati měl, byla: „ lahoslaweUi

mrtwi, kteťiž w PúnU Umiraši. Qd Uh:Uička již prawi dUch, aby o počiUUli
od praci fwých, Uebok skUtky ji Učxsleo
dowati je bUdoU.““) NUžetedh, ja bh mohl

mhsli pošb ti w oUUé hodiUě, kdo tato flowaBožskú sh i, wěda, že tam fe Ubirú, kde obdrži
to, čeho si po celý swůj žiwot žúdal, po čem
toUžil a oč wssemoGUčpracowal? Proto fe čte
o sprawedliwém w ize Jobowě: „N jako poo
ledUi blesk powstaUe toběx,k wečeroU,
a když se domx,niwati bUdeš, žebp zar
thUl, w ejdešjgko deUUice.“ee) Tato
slowa wykladaje fw. Rehoť di: „Sprawedliwěmu
wychúši poledni blesk k mečeroU, poUěwadž Umio
raee widi, jak welikú jaonft ho očekúwú.“ N
ta když zarmoUceUi jsoU a onfaji si bezbožni,

e) Sir. 1, 13e “) chw. 11, 18. xmřu)Zob U, 17.
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sprawedliwi bjolefaji a důwěři w Boha fwěho. To
doswčdčUje SalomoUU w pťislowých, ťka: „Pro
zlost son odstrčeU býwckbezbožUý; alc
Uadčji mxúsprawedliwý (i) w smrti fwč!.“š)
Rci mcdlc, jakš blaženčjssi dňwčrh lšc si žúdati
Uad tU, kteroUžUrčl fw. Martin w hodince
smrti swé? Wida, an se řnčmU zlýxlidského
pokoleni Uepťitel bliži, řekl: „Co tU ftojiš, krUtú
sselmoe? Ničchož Ua mUě sserednčho Uenalereš,
Ucbok dncš Umč pokojslč lčmo Nbrahamowo pou
jme.“ un Jakš wětssi může býti jistoty Uež ta,
kterollžxnlčl sw. otec DomiUič w poslednim
fwčm tcxžrUie?Wida totiž, ani bratťi plúči, žc fc
od Uich odebirú, těssil jc, ťka, aby Ucplaťali a
UetrUchlili Uad leho skonúslim, Ueboť že jim bUdc
po fmrti Umošem prospčstčjssi, aU sc Ubirú
k TomU, U Něhož jim mnoho bUde moci wyu
prositi. J Uemohl trUchliti a úžkostliwým býti
přcd smrti fon teU, kterýž jistě přefwědčeUbhl,
še fe brzo dostaUe w blažerst wččUoU.

Sprawedliwi tedy Uic fc fmrti Ueboei, Uýbržu
Umirajice plefaji a welebi Boha a diky U w dúo
waji, že jc jfmrti od přemUohých Uchúzi tošoto
žiwota fproflčUje a w blaženost wččnou k fobč

šojimú. Sw. NU UstiU wykladaee lift fw.aUa di: „Kdo si šúdú roždělenU ýti a býti
š Kristem, teU trpčliwč, UeřkUUmirú, Ule řrpěo
liwč žije a radostně Umirú.“ Ncmú tedy fprao
w,edliwý žúdUš pťičisly, proč by se fmrti obúwal,
berž jako fc prawi o labUti, že libeznč pčjic

?) Přxsl. u, 32.
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Umirú, tať tě„r i oU š chwalozpěwcm teUto swčt
opoUssti a k ohU se ochotnč bčťe, chž ho k sobč
wolú. Neboji se smrti, proto že se búl Boha a
protože teU, kterýž se bčxlBoha, Uemú se Uikoho
a Uičcho jiUčho Ua swčtě co búti; Ueboji se smrti,
proto že bohabojně. žil, bcizeň pak smrti jest Uúe
sledek zlého žiwota; Ueboji se smrti, protože po
celý žiwot Umťiti se Učil, a Ua fmrt se přiu
prawowal, tak tedy jako statný a prozťetelUý

bojownik Uclekú se Uepťitele; Uebočiuse fmrti,protože po celý žiwot fhromažďowa to, co by
mU ji odlchčilo, t. ctUosti a dobrě skUtky; Ueboji
xdcsmrti, poUčwadž donú w laskawěho a miloo

xsrdUěho foUdce, ano si ho byl mnohými řčxsiuobami Uaklonil; Ueboji se koUečUč smrti čowěk
fprawedliwý, protože mU smrt jest poUze fpúUo
1řem, koncem wsfech Uesnúzi a strasti, cestou k prao
wčmU, wččUčmU7itUotU, branU do rúje wedoUci.
Wiť oU, že kdpz smrt pronikla wesskerč Utroby
člowčťa a ho UeUstúle po cclý žiwot prowúzela,
wsselikoU trpkost ztrúci, a sladkosti žiwota Uabýwú.
NUi7 pak fprawedliwý žoufú pro ostatni Uesnčxze,
ktere posledUi jeho tažeUi xprowúzeji; bolesti fmrti
jsoU mU bolestmi porodnximi, jimiž k blaženčmU,
wěčnémU žiwotU pťechčxzi, pro Uějž si wždy fmrti
řciřml a w trpčliwosti žiwot fwůj trúwil; Uelekú
Fe hťichů fwých, wčda, že KristUš jest mU wyo

kUpitelem, JemUǧBse wždy žalibiti hledčl; Uestraochuje se soUdU ožiho, wčda, že KristUš jest
prostťedUikem jeho U Bohaž Ztehrozi se zlých
duchů, pťeswědčeU jsa, že Jeziš eestmu ochrúUo
cem a wůdcem; Uechwčjc se pťed šrobem, pewUč
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wěťe,ke„rozsiwú se tčlo porUssitelUč, aby
wsta o UeéoorUssitelUé.“ (l. Kor. 15, 42.)Tak sc kU onci žiwota sprawedliwého chwúly
pčji! „PosledUi deU soUdi wssecky pťedessle,“ di e
ScUcka, „a whdúwú úsUdek o žiwotě miUUlěm;“
Uebok po Učm UastaUe soUd, Ua Učjž Uúsledee
bUď wěčUú blažerst, aUebo wččUč mUkh.

Kdt)ž tcdh smrč sprawedliwých jest tak tichú
a blažcUú, ale bczbožnirůw tak hrozrlú a Uebezo
pečnú, což Uúš mú wice Uad tUto úwahU poo
hUoUti, abychom břichU se warowalč, ctUosti pak
pilUi bylie? Eož profpěji wesskerč zboži, rozkosse,
pocty, hodnosti tohoto swěta? což platno wsselikš
sstěsti wezdejssi, bUdemeuli Ua koUci U wěčUč mUky
Uwrženieču Naopak co sskodi Uúm wssclikč strau
sti, Uerúzc a bidh tohoto 7iwota, když tisse a
bla e Umťeme a doftaUemr Fe do flúwy wččUé?
Bu iž si hťissUik sebe chytťejssi we wěce swětu

siých, jaký mčx ztšto swš chhtrosti profpě ? Niu
jaký jiUý Uež ze fhromažďnje a fbirú wsse, co
ho pUssUějssim,marinčjssim, rozkossUějssim, ba
odwúžllějssim kU wsselikčmU kǧťichUčini, tim wssak
si prúwě smrť strasslion pUsobi a pak U wěčnč
tresth se UwrhUje. .

NeUi lepssi, UeUi prospěssUějssi moUdrosti Uad
tU, fpoťčxdati a zťiditi žiwot swůj tak, abyš Utěo
sseUě, blaze zemřel. Neboč w tom zúleži prawú
Utoudrost, abyš wždy kposledUimU cili hleděl, a
to si wždy wolil a kanl, co Uejpřihodnčji a
chprospčssUěji k UčmUUapomúhú, jakož moUdrým
lškaťcm jest teU, ktcrý lšky kUšdraweUi Uejwhodo
Uějssi zUú a Určuje. chď tedh každý w tomto

24
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ozcmskčm žiwotč prawým mUdrcetU býti, a swůj
ziwot tak zťiditi a spoťúdati, aby ssťaftUú, blau
enú smrt núsledowala, t. j. abyš každšho dUe

šotow bhl whdati počet z celšho žiwota swčho
pťed soUdcem wččUým.

To wssecko dalo by se Umohými a řdožitchz
wými pťikladh dotwrditi, kterč wssak zbožnh čte:
Uúť rn žiwotech swatých a fwštic Božich skoro
Ua každč Ualere strúUcc, U ž kterýchž pozUú, jcxk

UtčsseUč U blažcUč smrti se jim cka odmčUU šo:
habočeUčho jich žiwota dostalo. ll byk bh fe to
Ucbh o U každcho zwlússč žťejmými zUameUimi
a č:šraky Uk ?Žxlo, Uclže pochhbowati, že jsoUccws?i Ui shlch ožimi a wšdoUce, že žde Uemaji
„stalčho mista, ale bUdoUciho očckútnaji,“
powažowali posledni hodiUkU strti swš za dou
koUčeUi wssech strasti a bčd žiwota tohoto a ša
počútek odmčUy swč w žiwotš jimšm, blažemčm
a wěčUčm, a že touto wčroU a Uaději jakož i
dobrým stošdectwim swědomi fwčho dinč po3
tšsseUi a mocně posilUčUi bhli. Tak se tčssil sw.
Nmbrož, kdhž žUameUal, že se mU posledUi ho:
diUka smrti bliži, čka kpřistojicim: „Tak jscm
“ildxmeži tnúmi, že Ucmúm UižúdUš přičiUU žao

Udčti sc ža žiwot swůj; anž pak se obútočxm
Umčiti, Uebok wěťim, žc laskawšho, milofrdUšho
UUležUU soUdce.“

thby se wssak komU takowú Utčcha spraz
wedliwých a takowú jich důwěra U wykročcxli

Žtohoto žiwota zdúla býti mšUš prawdš poaobUa, teU powa , jak UesmirUč jeft milofrdeUu
stwi, jak Uadc w ecko poUčti laskawa jcst dobrota
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Boži, a tomU wssemU UejeU jistě Uwčťiš, Uýbťž

Žcš docela pťirozerU wšc powažowati budeš.ebok poUšwadž se Bčch dle tšto Uefmirllě milostix

swč tak ponižiti rcičil, še se Uczpččowal člowěčeUe
stwi Ua fc wšiti a ž úskš k hťissslšmU pokolenilidskšmU smrt a tU Uejbo cstUčessi podftoupiti, dký
potom diw, žc dle tež miloůi rúči swe fthy
w posledUim tažeUi potě.ssiři a posilniti, ǧež bhl
Za tcck drahoU ceUU u Uejfwštšjssi totiš krmš

swš wykoUpil?! N když dUsse spmwedliwych wš:kročiwssi žžalúťe tšto tělerosti, pojimú a Uwú i
do ftčmků swých k blažeslosti wččUš a ǧe účastUU
čiUi fwé Ueskonalš flciwy, ký diw, že je pťi wyu
kročeUi těsst, objeije jim, co jich w brzce
očekčlwúe?!

š. 3.
Zňwťrck wssedo 1obo, co sc posUd w kUizc té Uwúžilo.

Tak si flyssel posUď, milý kťesialte, které a
jakč jest oUo dwanúctero pčedUosti, ctUosti w tomto
žiwotč šaslibených; jfon tšměť dwaUúctero drUhů
owoce stromU oUoho pťcwzúcnšho, je“ widčl
sw. JUU w zjeweni fwem, UU byl fiztěpesl
wedlé ťeky a wydúwal owoce fwš každý
měfic po celý rok.ck) Který medle to může
býti strom, kromč Sysm Božiho, leč ctUost fmna,
mm whdúwú owoce fwatostč a žiwota? a jcckého
dražssiho, lepssiho owoce lžc očekúwati mimo to,
kterš jfme posUd wyčetli? Neboč ktcrš jest Ua
pojhled krcifUšjssi Uad otcowskoU prošťetelslost,
kteroUž Bůh swš wěrnš opatťujee? pať milost

ee) Zjew. 22, 2. ,
24ck
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Boži, ofwiceni kmoUdrosti a útěcha Ducha swaa
tčho, radost dobrčho swčdomi, usslechtilú naděje
blaženosti wěčUč, prawú swoboda dUsse, mir a

poťoj srdce, milostiwš wyslysseni w Uesnú eš,pomoc w úzkostech, Udčleni potťeb weždejksi ,
ťispěni a útěcha w posledUi hodiUcc smrtieč

edUa kaǧdčxštčchto wytčených pťednosti, po Ualoa powúži oli hš ji důkladně, dostačila by dǧama
o sobč, by tě pohUUla, abyš fe od hřichU kctUoo
sti obrútil, ji šamilowal a stúlc ji pilen byl, a

pak bhš jistotnc pťeswčdčert b?l, jak prawdiwšjest slowo Pčmě, aU di, žc „ dokoliw oprti
swčt pro Boha, stokrút tolik obdrži šde
a Uěkdy inot wěčný.“e) ,

ch te y, milý kťcsicmel jaký jcst teU dar,

kkteršmn tě šwU, ša odmčtǧU ti jej UrašUje; o:waž, zdali zklam U bndeš, wywoliš:i si šo,
opustiw klamUč a lichč rozkosse swčtskč. JediUoU
pak wadU nu smimoli tak řici uu mú dar teU, žc

be božným neni Uúm. Froto i di KristUš Pčm:
„?Žodobno ješt krú owstwi Uebeskč pol
k adU skrFtčmU;“ee) Uebok jcst skUtečUěpoeklad, ale „s arytý,“ Uercim totiž těm, kteťi nc:
maji ho, Uikoliw pak tčm, kteťi si jej šiskali. Tak
zUal welmi dobťc cenU jcho swd prorok, an děl:
„MUsim mlčeti! MUslm mlčšti!“e“) Ne:
mohl w slowiti pokladU fwého jiným, jimž Uešnúm
byl, wf ak proto neměUč pťcc pokladcm byl Uade

wssccky šnoklady swětské, kterěž toliko dle klamnšdomUeUy lidské poklady slUji, fmny w sobě Uil

Mr)Mňt. 19, 29. “e) Mat. 13, 44. MřPe)Jfaj. 24, 16.
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čddnčccn? nemajice; potťebi tcdh, ab ziskati sišlcděl po lad teU, kdo jcj poznati cc. Dar
ten pak blažcna čini toho, kdo ho dosúhl a rozo
Učchc srdce jcho, ačkoliw oU súm jcj ocenitč
žnčx,a celý swět o Uěm eri. Žúdný jazyk ncni
š to, aby úplně wypsal wzncssenost a ccUUdarů
tšchto; tok fe jedinš ofwiccslim š hůry wyswětliti
dci. To jest těmčť kličcm ke skrytemu oUomu plšc

kladU; tošo si žčxdej od Boha a pak UaleznešoUeU pokaď, an7Boha samého, š Nimž qu
wssecko miti budcš a c kusscUosti porozUmiš,
jak prawdiwš ocst, co i proroť: „Blahoslao
wený lid, ješož Bohem jcst Hofpodin!“)
Neboč což může schúzeti tomU, kdo tcnto swrchoo
waný poklad mú?

W kUihúchkrňlowských čtcme, že Hclkaltan,
otec Samuclůw, řekl k mcmžclceswš, ana lakala
proto, že jest nšplodnú a nemú Hěti, řka: „ nno,
proč plčxčcše? a proč Uejiš? a roč trúpi
fe srdce twč? Zdalir jú ch em lcpssi
tobě, ncžli desct synuwe?“ee) NUžetedlǧ,
kdpž dobrý manžcl jcst manfelce za dcfct shUU,
zac bUde Bůh dussi, ktcrúž l ziskala Jeho? u
Což tedh činite, lidš? kam hledite? kam fc žcncte?
Proč medle zanechúwúte zidcl rajských a pijete
kal z loUži tohoto swčtae? proč UeUúslchjctc
dobrč rady, ktcroUž wčxmxdčxwúprorok: „kacšte
a wizte, jak libeZUý jcst Hospodin?“xf)
Proč medlc se nedúwútc Ua ccstu kBohU? proč
UcUúsledeetc laskawěho poztoúni Jeho, abhstc

e) Žalm xeš, xč. u).le Krňl. x, 8. es) Žalm ZZ, 9.
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okžlsili hodů wúm pťistrochých? Důwščthcž sioo
wum Púnč a počUčte jeU; Qnť fúm wciš pak
wssi pochhbnosti šbawi, wúš powede, posilni. uu

Hrozným a strafsliwým ždúl fš, býti šdaleka
oUeU had, w kteréhož drlchdy Mojžiš berlU fon
obrútil; ale jak ho pak rUčoU Uchopil, obrútil fe
iťmed opět w berlU. N tak Ue bež pťičillh di
Šalomom: „Zlč jest, zlč jest! ččččxkazdý,
kdož kUpch; alc odcjda, chlUbi fc.“e)
Totéž se děje podUeš lidem ohledem Ua ctUost
a bohabojnost. Neboť Uepozllúwajice špočútkU
ceUU tohoto ǧboži, uu Uebok smýssležice tčlesUě,
Uechúpon darU dUchoinch, uu a Uwazlljice, co se

šx Uě žúdú, powažuji to za drcchotU a UemožUost.ak Ulile pak počUoU okeoUsseti,„jak sladký
jest HospodiU,“ tuť se ihUed chlUbi šbožim
fwým, jchož si bhli šifkali. Nj, jak ochotnč oUeU
kUpec, o Uěmž sw. ewaUgcliUm wypraije, wsseu
cko prodal, co měl, abh si koupil pole, w Učmž
poklad sčrhtý bhl! Tak bh ž též pťičiny mčl
kťeskan wsse za to dúti a wsse thaloriti, aby
pošUal wšnessenoll krcisU ctnostč a swršowanU
ceUU bohabojnosti. debh tč Uějaký kejkliť Ujia
sskowal, že w domč twem sirytý poklad jest, er
Ustúl bhš hledati, ba kopal byš wstde, abyš se
pťeswědčil, prawdaeli jeft, čieli Uic; a když súm
Bůh tš Ujifkaee, že w Utrobúch srdce twého skrytý
chowúš pokla erceUitelUý, th bhš se Uedal
p,ohnoUti, abpš po Uěm pčxtral a si bo ziskal?
D jak brzo, jak sUadUo Ualešl byš poklad teUto

xe) Přisl. 20, 11.
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předrahý, kdhbyš jeU zUameUal, „eak blizko
jest HospodiU wzýwajicim o oprawe
dowč.“) Jak mUoži byli Ua tomto swětě, ktcči
požnawsse a Uwažlljice hťichh fwč a trwajice
stúle Ua modlitbúch a prosice ša odesstěUi a za
milost, dťiwe Uež za týdeU otewřeli si šemi, či
ak lépe dim, Ualezli si Uowč Uebe a žčmi Uoon,
a pošUali w srdci swém krúlowstwi Boži? uru Jak
loelčký diw čini HospodiU teU, Unk di: „Jak
mile powždechUe hřissUik Uad hťichy
swými, eiž wlce erzpomeUU jich.“ee)
Jak weliťea jest milost toho otcc, který shUa
mamotratnšho, sotwa 7e krútkými slowy wh Ual
neprawost son a ža o pUsstěUiprosil, jiži ned
pošdwchUje, okxjimú, libú, do domU swčho Uwč:di,
Uowým ssatem a skwostným prsteUem zdobi a

radoftUč hody k poctě jetHo stroji! Mť)Takťi tp sc anra, milý křčsiane,klaskao.
wčmU a milostiwěmU Otci swěmU; poždwčhni
k NěmU „w čaš pťihodUý“ srdce swč, a Uez
Ustaň po mUohš dUi stúle a wroUcUě wzýwati
UesmirUš milosrdenstwi Jcho a pak bUď jžst, že
wytrwúšuli w pokorUš prosbč swč, UebUdčš oslpo
ssúU; UakloUi se oUeU Qtec milostiwý k tobě,
odpowi a okúže ti tajšmUč pokladh Božsiš lúsky
swč. N tčpkdyž okaiš, pak jistč opojepUwiUcm
jejim žwolúš š swatoU choti w isUi Salomoua
Uowč: „Dal:libh člowěk w eckeU statck
sšďůj ša UrilowúUi, jako Uičimž pohrdUe
xlm.“ř)

e) ralm 7141, 18r “) Ezech. Z:Z. e“) Lnr. 15. qb)Pis..8, .



Dil tketč.

Mymrňreni tohu, ro proti rtnostnčmU Fiwotu
Uamitaji, bdoť Urchtěji srbr thU a rtnnsti wťu

Unwnti.

Ǧlánek pčtmecitmý.

Prott llmnu tčch, ktcťi šǧ šawššlim žiwota do bn:
doncuostl od ladajt.

Nikdo, tUssim, Uezapťe, že co jsme posUd
Uwúžili, dostačiloby již dokúzati to, co ,jste si
UmiUili a slibili, t. j. abychom srdcel lidskú,
owssemže š pomoci milosti Boži, pohUUli
k amilowčmi a končmi ctUosti. Wssak mci Uico
meUč zlost lidskci swč wýmlllwh, jeUž fe prawdie
wými býti zdaji, jimižby Uetečnoft a Uedbalost
son skrUla a febe w Ueprawostech fwých Ukol
Ušjssila. Tak to UazUačUje sw. mUdťec, aU di:
„Clowčk hťissný wyhýbú se kúzUi a podle
wůle swé Ualezne pťirownúni,“xe) t. j.

e) Sir. 32. 21.
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ZdčxUlion, liešzou wýmlUwU. Totčš i SalomoUUmiUi, ťka: „ čičiUh hlcdú, do chce odo
stoUpiti od přitclc.“e) Tak tčž hťissUici,
chtějice opUstiti Boha, hlcdaji a hledaji, až ikoz
UečUč Ualezlwu UčjakoU pťičiUU, již by odstoUo
chi swč poUčkuď wymlUwili. Někteťi odklčldaji
š pokčmim Ua bUdoUcUost, ba nmozi až na koo
Uec žiwota; Uěktcťi přcdstiraji UefmirUč obtižc
žiwota ctnostUčho, ťkoucc, žc UejsoU š to,.aby je

pťcmohli; Uekteťi sc koji čfoťilissnýmsc spolehúnimUa milosrdeUstwiBoži, lanmč sc dominajicc,
žc mohoU bcz wich, Uadčjc a lčxsky spachi doo
jiti; jiUi koUečUč tak jsoU w rozkosscch wczdcjssich
pohťižcUi, žc Uieak Uechtěji wyměsliti potěsscUi

tohoto swěta za laho, jcž jim Bůh Fa koUúUictUosti sliije. Tato jsoU poUčkUd osid a úhlawo
Uiho Ucpťitelc pokoleUi lidskšho, jimiž otroky swé
jimú a spoUtaUš držiwú„ až jc Ucnadčxlčxsmrt
Uchwúti a U wččUou ZúhUbU pohťiži. Na tyto
lichč, lcbkowčxžnšwýmluwy odpowimc w tomto
třetim dile peri kUihy. Počnemc tcdy w wrčxo
ceUim wýmlUwh těch, kteři š pokčmim a po cpssco
Uim žiwota do bUdoUcUosti odkladaji, protožc w ,u
mlUwa tato UejobyčcUčjssia wsscobccslú skorojct.

Json lidc, kteťi Uahližeji žck prawda wssco
cko, co jsmcňbyli posUd ťckťi, a žc tUdiž UcUi
stawU jistčjssiho Uad staw tčch, kteťi ctUosti a bou
habojuostidse drži, ba oUi i pťiswčdčUji, žc se ji

oddaǧi, alc žc to UcmohoU UčiUiti hUcd, žc towssa tim dokonalcji UčiUi bUdoUcUč, jak mile

e) Pťisll 18, x.
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Učjakú pohodlnú doba Uasiane. Tak o sobč doa
swčdčnǧe sw. NUgUstiU súm, ťka: „Nemčl jsem
Uičchoš, ú PaUe, Uičchož jsem Ueměl, co bhch bhl
odpowčděl Tobě, cmť jsi Ume Uapomanl a„pou
wszzowal, řka: Wstaň th, jeUž spiš, i
wstaň ž mrtwých a oswiti tč KristUš!
a dokgšowal jsi mi wstdy, že prawda jest, co
prawiš; Uemčl jsem Uaprosto Uičchož, xco bych
bhl odpowčdčl Tobě, pťckoslún jfa prawdoU slowa
Twšho, leč flowo swš lichš a leinš: ,HUed!,
U opčt: ,J ť)Ucd!cka: ,JeU postrp maličko!,
Nle toto Ulojc: ,rš“)Ued!,m,hUed!é nu Uebllo

šUed; a to moje: ,Maličkoe wždy Ua delsil aelssi čaš se protahowalo a odklčxdalo.“ Tak
podneš jedUaji š Bohem hřissnici, wždy doboU
obrúceni swšho odklúdajice, a Uikdy k polepsseUi

šiwota Uedospiwajice. e pak to jcst Uastrojenúest lžiwšho od počútkU hada, jenž wždyš Uowa
lhúti a lidi podwúdčti Umi, sUadUo lže dokúzati;
dokúžeali se to, tedh trwcim, že wssrcko jest doa

kú čmo. Neboč wime wssickni, še si každý kťeskaUUicehož Uemú žúdati snažUěsi, eč abU dussi fonx
spasil; k tomU wssak erhšUUtclUč žapotřebi jest

polepsseni žiwota, Uebok beš Uě?o spaseUi dojitinaprosto Uelze. Tak tU jde toli o o to,x,kdU že
fe toto polepsseUi Zditi má? TU prmniš, že se
bUdoUcUě polepssšš, jú pak trwčxm, že to UUUi,
ihned Učiniti múš. Wišme tedy, kterč z oboU
tčchto miUěUi prawdiwč jest.

Než pak se pokUsime okúšati, že to UčiUiti
sUadno jest„rci, kdo ti bUdoUcl čaš pojiftile? Což
medle eriš, jcck UesčislUč mnozi lidč timto oda



S pokčmim nemúme odklúdatt. 379

klúdúUim se sklamali? „Bůk),“ di sw Řchor
„slibuje člowčkU kUjicimU odesstěUi
alezadUemUhrlssUlkUUlkdyžeǧtrejssčho
dnc Uešaslibil“ Tak tšž prawl CefariUš:
„Diš li: Nž w stúťi Užiwati bUdU lčkUpokan;
jak sc toho odwúžiti smiš, jja si wčdom lidské
swč krehkosti že an jcdinkwm dncm ba an
okamžcUim Uejsi smrti jiste? Wimt jú, že posseti
loU tollto spUlchliwosti ucsčisllrč llmoho dUssčza

hUUUlo Tak šahymll onen bohatcc, o Učmž sw

LUkúšpisse, še kd(?žzrole jeho úrodU wšnhdala hoonU, f m ksobě prawil: Co
UčiUim? Uemúm zajistš kdcbych fhroa
múždilúrody swše?lloeckťekl: ,Toto UčiUim:
Zborim stodoly swé a wětssich Uadčlam
a tU fhromúždim wssecky wěci, kterež sc
mi Urodilh, i zboži swú; U dim dUssi
swč: DUssc,múš mnoho šboži složcUeho
Ua mnol)ú leta; odpočiwej, jež, pt, ho
de!e Nle když bidnik takto simyslil
slyssel hlaš aU mU di: Blašne tcto Uoci
požúdaji dUsse twé od tebe; co jsi wssak

pčlš!rawil, či bUde?“) MUžlipak tedybýtiUeja c wětss possetilosti U čloweka Uež kdhž se
odwažUje Určiti o swé bUdoUcUosti Uic jank,

Ucž jakobo súm wlúdl čash a dobami, jež bhl
wččnýQtec Ustanwil a šridil w moci
sw še?ll) PoUěwadž pak dle slow fw JUUU súm
SUU Boži Ulú kliče iwota a fmrti, abh otcwi
ral komU a kdh se U libi;dťx) jak si smi bidUý

Me)LUk. ň2, 17 a d. Mee)Sk. 1, 7. s) Zjew. 1, 18.
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a opowržeUý čerwiček ofobiti a pťiwlastňowati
toto prúwoe? Takowú odwúžliwost by sama o
sobč již zafllchowala chmirnšho trestu, a sice
toho, aby ťe Uedostalo odwúžliwci takowčmU
očekúwaUšthty pokúni, protože byl lehkomyslnč
zmaťil dobU, od Boha sobč propůjčerU; tim
pokúrúUim by mUohý jiUý possetilec rožUmU Uao

bhl a sčxm žmndťel. e) Nwssak žbe Uefčisimš žestmnožstwi tčch, uenž timto žpňfo em potrestan
jfoU, š dobroU sje poradi každý, kdo ž ciziho er
sstčsti moUdrofti UabUde, a podokmš Uehodč Ueitt
wyUanaži se, dle flowa Sčrcxchowa, an di: „ eu
prodléwej obrútiti se kHospodinU a Ueu
odklčxdej ode dne kc dUi; Ucbok Uúhle

pťšjde h)UěwJeho a w čaš pomsty szbite e.“ ůxů

Nle dejme tomU, žx,ese ti dostane wěkU tak
dloUhčho, jakčho si žúdúš; což bUde sUazssi, Uin
se polepssiti, cmebo odklcidati a oddalowati š poe
lepssenime? beš pak tim snadňčji pochopil, co
prawim, Udúm poUěkUdhlain přlčin, pro kterč
polepsscni žiwota obtižUo býwú. Nepowstúwú obo
tižnoft pole ssenč ž pťekúžek zeintřUich jemu

w cestU fc ladoUci , Uýbrž že sspatUč powašysrdcc, zzlč anyklo ti pťrwrúceněho dťchějssi o

ǧiwota, kterčhožto zaUechati tčmčť smrti fe pooobčx.„Nebok obtižnoU Učxma odpoonU
čiUi ccstU ctnosti hťissUú anyklos,“ di

sw.JeroU m. Jcst totižzwykdrUšúpťirozerst.Zwyk pak o strcmitč jcst tolik, ja o samoU pťiu

e) Pťisl. 19. 23. U) Sir. š. 7.
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rozenost pťemoci a whkoťeniti; to wssak býwč!
to Uejwčtssi, ale tčž Uejtčžssi witězstwi. Pročež
i di sw. Bernard: Když se byla Uějakú Ueprqe
wost Umoholetým zwhkcm w srďci Utwrdila, tUk
šwlússtni zúzračUč pomoci milosti Boži potťcbi
jest, abhš ji pťemohl a wykoťeUil. Každý kťcskcm
tedh bedliwč se warUj, abyš w žúdUoU hťissUoU
anyklost UcUpadl; Uebok obyčej wsseliký tčžko
odstrcmiti; tak tšž i hřissUčanyklosti nelze pťec
moci, leč šwlússtni milosti Boži.

Dúle obtěžUje polcpsseni žiwota hťistčho
x moc ďúblowa, aUt owlúdna dUssi hťissslika, wsseo

možným pokUsseUim cxossemetnými pťelUdy w hťio
chU jej Uejen Udrreti, ale wždh phloUb a hloUb

pohřižiti UsilUje. Uč jest oUeU silUý oděnec, jenž
bedliwč stťežc obhdli fwčho, jak dl jsw. ewangeu
liUm. u Potom pochúzi obtix,nost ta ž toho, že
Bůh daleko wzdúleU jest každc dusse hťichem těz:
kým zprzUčUé. To se wyrozUmiwčx onoU strúži,
kterouž postawil Hospodin Ua zdech Jerusaleme
ských, a l?terúr tim dúle .est od člowěka hřissnébo,
čim dúle oU Fúm se hťicšem odlUčUje od Boha,
wždh wicc a wice se obtěžch ťichcm. Z tohoto
odloUčcUi a wzdúleni se od oha ty chwčtssi
bidh hřissUikowh powstúwaji, jakož súm Hospodin
di: „Bčda těm, kteťi odstoUpili ode mUe!“
a: „Bčda jim, když odstoUpiUt od Uich!“)
Ta ežeft ta „dwoji bida,“ o Uiž se zmiňUje
sw. .xan w zjewelli swčm.e“)

Že obtižno jest polepssčtč hččssný žiwot swňj,

e) Qzečxš7, 13. 9, 12. er) Zjem. 11.
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pochúzi dúlc i z t.orho, žc mocnosti dUssein hťiachem w Uepoťúde UwršcUh a welmi porUsseUp
býwaji, ačkoliw ǧkčxza ta Uetýkú se jich bUtUostl,
Uýbrž toliko w pUsobeUi a wýkoUech jejich se obl
jeije. Neboč jako dobrš a sslcchetUšwiUo octem
žkažer, Ussiechtilš omor:e hUiloboU a čerwem
thber býwú; tak tčži wsseckhmocslosti dUu
sseslmi hťichem býmaji pornssony a pokažeUy,
Ueboč hťich jest Uejwětssim Uepřitelenǧ a protinio
kem dUsse Uassi. Hťich rozUm Uúš zatemňUje,
wůli porUstje, 7údostiwostpřewrache, swobodUoU
woonst seslaije, tak že potom člowšk UeUidostť
stateU, aby sčxm seboU wlúdl a skutky swš Uúle:
žitč ťidil, byč i Uikdh doccla Uepozbyl an wiry,
an wůle fwobodmš. Jfon pak ko mocUosti
dUssein jako Uústroje, jimiž dUssc dobrč katky
působi; json jako kola w hodiUowčm ústroji
k UúlcžitemU spoťúdčmi žiwota; jsanli tato dost

múlo porusseUa, čchoš medle lze se tU Uaditi,
leč Uepoťúde a Fmat U w celšm žimořše?Tyto jsoU hain pčičislh obtižUosti w po:
lepschi žiwota, majice žúklad swůj w hťichU a

heUUšse wzmahajice werstajici anyklosti. Kdšžto tak jest, kdož by medle byl tak zpozdilý, a U
se domUimal, že obrúcesli se a polepsseni žiwota
po Učkolika let sUašssi bUde, aU bpl počet i hťia
chůw i důwodů a okolslosti obtšzUjicich mocUě
wšrostle? Ncboč když dcnUě hťich Ua hťich mUoo
žiš, tuč UeUi din, že smizele, jilUiž dUsse span
túch býwú, tUžši bUdoU. RozUm bUde š obyčejc
hťissrlěho temUějssi, Uemcha to poznati, co dUssi
w prawdč prospiwú, UcikloUUost kžlšmU bUde
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wětfsi a wůle kdobrémU siabfsi,otak že Uciwalšlm
šlšho pokllfsšlli UebUde moci odolati. Nemůžešeli
skrowUý potUček pťebčifti z rčma, pdokmnade wody
jeU maloUUko teče, jak ho pčejdeš U wečer, kdyš
woda fc wydme a proUd fe wzmůže? Zdč:uli fe
ti tčžko spytrhUoUti terUUkh fstipek Ueprawofti,
což UčiUiš, až se hluboko w desi zakoťeUi a
w frdci rozmčtwi co mohUtUý stromeč Dejme
tomU, že byš Ulěl UhUi k. p. Uaprawitč fto

hřichů; jsi:li pak tim jist, že jich Uebude ša Ušo
koliř let tisice? NhUi fUad by ti bylo žapasiti

š loU an?klosti jednoho rokU, Uebo don let;
Ue Udeali pa teU ščxpaš za pětš deset, dwacet let
mUoHem obtižUěťssteč Neklameš:li pak fcbe fúm,
mUišuli, že bUdeš pozdšjissmoci sxlúše Uéfti bťimč.
swč, an je deUUě Umoriš? NeUiuli “pak to pox
doon Uepoťúduým dleUikům, kteři UemohoUce
malč sUmy splatiti, odklúdaji ode dUe ke dUi, až
šúloha UepostižitelUú jest? Kdož bh UežUameUal,
še jsoU to ossemetUš klamy a osidla zhoUbUěho
Uepťitelc Uasscho, hada oUoho pekelUšho, jeUž
lichotami swými prworodiče Uasse oklamal a oo
fUd UeprožřetelUš spny jejich klame a podwú ie?
Podino, ba welmipodino„jest to, dominati
se, že čim wětssi bUde wan twú, tim sUadUěji
odesstšUi dojdeš, jakobyš myslil, že čim wčtssi
Uemoc Učjaka, že:ytim fUazssi bUde UšdrameUi.
Zdaž:li ak Uc Uúš, co prami mUdťec: „NedUh
dloUhy obtcžUje lškaťe; krútký UedUh
pťetrhUje lškať.“) To welmi whodUčUkúu

ee)Sir. 10, 11b12.
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čmo skrže anděla jednomU sw. otci Ua poUssti.
š!ojal jej totiž, an sc prčxwč Ua pole č prúci
Ubiral, andčl a Ukúzal mU člowěka sbirajiciho
dřiwi. TeU když bhl již welikoU otep Uafbiral a
fwčxǧal, Uamúhal se marně, ji Ua ramena swčx
wloziti. J což UčiUile?Nafekal si pak dťiwi Umoo
hem wice, a w toUž otep je swúzaw, Uésti Usiloo
wal; a Uejsa š to, pťec wždy opčt a opět
k prwnčjssimU bťemeni wice dřimi přiklúdal.
thž fe fw. poUstcwnik possetilosti takowš prcir
wem diwil, tU ťečl k UčmU anděl: TomU posseo
tilci podobUi jsou hťissnici, kteťi bťimč hťichů
swých deUUč mUoži, hťichy k hťichům pťidúwajice,
jakoby pak čim wice jich bUde, tim snúze je
Uésti mohli. u Což pak mčxm dúle řici o zlč
anyklosti o. krUtšm jejim panowúni nad člowču
kcm ji podrobenýme? Kdo Uějaký hťeb šatlonú,
Uebije Ua Uěj hncd š prwu silnými raUami, Uýo

brž ř:žwolna, až by žachhtil; potom teprw silxlčjia siněji kladiwem dorcxži, až weskrš pronikUc a
wytúhUoUti se wice Uedú. Tak se jedUotliwýUli
zlými skUtky Uassimi hťich wždy hloUb a hloUb,
pewnčji a pewUčji w dUssi Uassi jako mohUtným
kladiwem wrúži a tak wcnkoUcem w Ui Utkwi,
že fotwa Ualezneš, čim byš jej pak wytúhl. Tim
to jeft, že Umohdy spatťujeme, cmo starcowč wěg
kem pokročili, když byli mlcxdú lšta U wsfeliťých

Ueprawostech zmrkhali, Ua konec žiwota swehopťcc se Ueťestmi ochaji, kukterýmž jim an pťiu
rozenš sily neftači; šlú wssak anhklost Utkwčwssi
w údech jejich, hledčx starých rozkossi, jakkošiw
pro pťirozerU slabost n UemožUých.Tolik Umže
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UepťemožitelUú UkrUtUiceuu zlú anhklost. Proo
čcž di sw. Job o takowčm UessťastUikU: „Kosti
jcho UaplUěUh bUdoU hťichy mladoxsti
jeho, a š Uim w prachU lthoU.“e) Tak
tedp Ueprawosti člowčka takowčho Uemaji jinčho
konce, leč jakčho fe wesměš wsscm wčcem doo

stúwú, t. smrti; posledUi to wssechwěci merik. Tak
již proslUlý ťeckymUdčecNrist o tc lcš di: „Jako
proti jedowatčmU UsstkUUti hada UcUi jiUé poo
moci, leč UdmoUti úd UakažeUý, tak mUohé er
prawosti je iUě smrti wylččeUy býwaji. Smrti
teprw UkoUčUji se Ueprawosti oUh; a wssak, chceo
meali prawdu ťici, ani smrti, jclikož swrchU
fw. pismo prawi „a š Uim w prachU lchUoU,“
t. potrwaji i dúle. Proč? Protože zastaraloU po
lčta anhklosti w drUhoU tčmčť pťirošerst pťeo
ssedssi žúdosti Uezťizenš tak hlUboce w dUssi se
Učojřenily, že Uic jank Uež co jedowatý hUiz až
o kosti a moku zažralý wssemU lčkU túzdoruji

a Uijak wyhojiti se Uedaji. Toť dUchowUě se Uao
zUačUjewškťisseUimLazarowým.eů) Proč ho mcdle

KristUšPúU š tak hlasným wolčmim a šaochwčUim se dUcha w žiwot powolal, an yl
to U jiUých pťipadnosti poUhým slowem swým
UčiUil? be Uaznačil, žc jako těžko jest mrtwčho,
UU již čtwrtý deU w hrobě leži, hUije a zle zau
púchú, .k BiwotU w kťisiti, tak tčž i jeU wssemocUš
milosti oei lze šťissslika w zlě anyklostč co
w hrob pošťižeUého, již již Zetlelého a pUchem
hťichU odporUč zapúchajiciho k UowčmU ctnostu

U) .Job. 20, 11. M) Zem U.
26
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UšmUžiwotUpowolati. chrUbnč whklúdú fw. NUu
gUstiU čtwero oUčch dUů Ua zloU nawhklost, ťka,
še peri den ZUameUúžalibeni frdce w fmye
slUčm pocitU, uu polektúsli hřissnčm; drUhý fwoZ
leni wůle w zalibesli toto, třcti katečUě
dopUsstšUi takowč sm slUš rozkosse, čtwrtý uu
fctrwúni w Učmaž anyklosti. rKdo až do
tohoto UpadUe, tomU Uelze k Uowšnm žiwotU
mtlostt wzkřisseUUbýti, leč hlafcm weltkým
a mocUými slšami Spasitelowými. To wssc

xponazch zťejmč Ua to, jak Ucbežčoečalojest š pooWúnim a poťepsscnim žiwota odk údatč, a že to
čim dčle tim těžfsi a tak tim Ucbezpečmšjssibywú;
Uúsledownč pak též z toho jdc, jak welmi se
klamoU, kdožkoliw se doUmiwaji, že čafem a wěkem

bUde Žšm fnúze žiwot fwůj polcpsstti.
úle pak dcjme tomU (coš wssak Uikoliw

Uepťčznúwúme), že se ti wsse d e twčho FdúUipodaťi a nadšje Ua dloUhý wěk že tč nesk ame,
což pak ťekxšcš tomU, že tak drahnú lč:ta wčkU

flrgšho mrhúš a žúdUčšo prospčchU z Uěho netčužiš? Zdažuli pak Uemo l jsi fobě po teU čaš šUau
menitšho pokladU krúfUých žúsllch pro wččrwst Ua:
shromúžditč a Uložiti? Jaký nefmhsl, kdyžbh Uše
kdo při dobhti mesta, an Uepťitel wsse pleUi a
hUbi, an diwě wojsko wsse, co drahč a platUč
jest, bšťe a loupi, Ufcdl meži chúfkoU zússkodni
a tam jeU w kostkh si hrúl! Takowý též, ba
mUohem wětssi Uesmysl jest toho, kdo se toliko
marnými trety a ssibťinky swčtfkých roškossi obirú,

co čaždý dosti múlo rošUmU, člowěk se snaši dobrščiUiti a fobě zústhy Učjake pro Ucbc zis ati.
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Což pak dúle ťekUemc, že kromč pozbyti
xmnohého dobra 7o tak dlou oU dobU i pťemUohě
zťš Ua febe Uwallš. Neboť d e slow fw. NUgUstan
Ucmúme fe an Uejwssednčjssiho hřichU an za
poklady cclčho swčta dopoUsstčti; th pak we zlš
anyklosši Utkwčlý hťisssliče, drzosti neslýchanU
Ucostǧchúš se tolik a tolik smrtclných púchati
hřichU, šollichž bp jsi an jedinkěho, ani za tisiz
cero fwětu fe ncšmčl Uikdy a Uijak dopoUstčti?

Jak se oďwažUješ Urúžcti a k hUčwU wšzywatitoho, pťcd Žšchožto foUdnoU stolici fe Učk y wol
Ucwol octUcše? od Jchožto slowa twú wččUost
šúwifcti budee?Jchož inlofrchstšoi Upěnliwčpať,

ale žal! ťxpozdš wzýwati bUdeš? u NeUstúwúškfprawe iwč pomstč popouzeti Toho, od Jehožto
milosti každš okamžcni šúwijiš, a Jehšdž tim mcUě
sobč milostiwým býti š hrUZoU fc Uúš, čim dšlc
Ho Urúžcti a hllčwati bUdcš? Kr snč se tU ozýe
wú fwc Bernard, ťka: „Welmi UcrozUmUěsi
počiUúǧš, kdožkoliw w šlém a bcšbožnšm žiwotč7

fetrtoúš. BUď wšťiš„že ti Bůlǧ twc hťichy oda
prti, a Ucbo erěčeiš. Newčťišeli, jaký hroǧný
chmyfl twůj, UU hťichorm hťich fhromražďUješ a
tak fúm si7 pťifný waj soUd tUrUješ a fwůj
trest Umožiš; pakšli wčřlš, že ješt ůh dobrotiw,
laskaw, milosrch, a že hotow jest oďpUstiti tobě,
byč bhš Ho i tisic a tisickrút Urazil, uu rci, zda“oli
pak tcprw může býti chmyslslěžssiho, possetiležssišo,
zlostUšjssiho erdškll, UcžžUcUžiwatč popťcme sobč
UtilostUš doby žiwota k Urúženi Toho, chž ti ji
proto popťúwú, abyšpHo miťotoal a JemU sloUu
žile? Což Ua to ťckUeš?

25n
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7sšož7 ak dim dúle o slčxch, jež prolčwatť
bUdeš Uek P Uad swými hři y, až tč Bčch Učo
kdy nawsstlwi, než tš žtohoto swěta powolci.
Tehdúž se t(, každš soUsto roǧkossi těch, kterýchž
UUUipo.iwúš, w hořec co žluq, obrúti; tehdúž žee
leti, tešdúž oplakúwati bUdeš toho, co jsi byl
drlchdy pozbyl. Pťisdeť, pťijdeč jistč, wčř mi,
doba, kdežto byš rú mnkh celšho swěta Utrpčl,

jen kdyťššš jeden Hťich ziwota swšho odčiUiti
mošl. rútkú bylat doba, w kteršž byl Dawidroz ossi řissUé požil; dlouhú pak ta, kteroUž

w hhroznych srdce bolestech, w pťchoťkém žcxlU,w oroUcich slzúch strúwil, tak že zwolal: „Ustú:
wúm w úpčni fwém, lože swš každč
Uocizlnýwúm, slžamt fwými postel son
fmúčtm.“) Takowou siloU ťimlly sc potoky
slzi jeho, že co w pťekladU Uasscm šni „šmýo
wúm,“ půwodsrějšUameUú„žaplaiji.“ Tak

šojnými slšami hledčl kajici krúl, mUž dle srdceožiho, hřich swůj zmýti! Pž,roč tedy UyUčjfsi

tobš popťaný čaš na to obrúclš, Ubhš si Žasiwalto, ž čchož ti Uěkdy nesšjdoll leč slšy a olestie?
Mimo to požorUj, še čim dšle trwú twú

hťissnčxanyklost, tim jest polepsse!ti twé obtižo

Uěšssi. Nebo žakož kdo UějakoU Uemoc přestúl,ni dy tak ť Uč fe UeUšdrawi, aby UižúdUých
Uúsledťů swšFo UchhU w tčle swčm Uepodrželž
tak tšž i hři dle welikosti a delssiho trwúm
šťidka, ba Ui dy se úplnš erylšči, ale koro
wždy jakýchsi pozůstatků po sobě a při ylnš

fi) Žalm 6, 7.
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Uúklolmosti č;mlechúwú. W čem kdo hťcssi, w tom
slcibnc, w tom též čim dšlc tim wicc ďúblU
k sobě pťistup dúwú, abh si jcj teUto úhlawni
Uepťitcl lidstwa tim krUtčji odanUil. Jako
Mojžiš lidU židowskšmUz zlatcho telcte, jdchž

fe bšli klaněli, popel spalcUi jcho pošUstalPpiti al, M) tak to Bůš U swš Ueskanlé moUu
drosti zieiditi rúčil, abh po Umohých jedUotliwých
hřissich zlé Uúsledky w dUssi Uassi co jišwh po
ZhojeUých ranúch šůftaly a mUohdh bolcstně se
ozýwaly, aby takto pťirozenč trcstem a mUčcnim
dllo, čehož jsme drUhdy k hťissně rozkossi byli
Z e Užiwa(i.

Ehcešeli, powim dčxle, šak possetilš jest, ažUa starý wčk odklúdati š po úUim a polepsscnim
žiwota. Zdažali pak by Ucbylo prawé blúšnowu
stwi, kdhby člowčk, majc mUoho UcikladU Uškam
doprawiti a moha k tomU Umoho soUmarů poo
Užiti, jal by fe Ua jedUoho, a to Uejslabssiho
wssecko wefměš Uaklúdati, a jiUých mUohcm silu
Učjssichncchal by jiti wcdlš Ušho š prúszeme?
Tak, ba mUohem chmyslUčji jedUú, kdo bťimě
pokúni Ua siabú bedra wškU fesslčho Uložiti
hodlú; Ueboč th wěk súm o sobš chUúzi a
obtiži mú bez počtU. Krúsnč tU di welký, ač
pohmtský mudťec SeUcka: „Kdo dobrým býti

až k wěkU starémU odklúdú, zeewUč okazch, šechcc ctUofti mčnowati dobU, s opnčjssi a who o

Učjssi k wssemU jiněmU Ueǧ k tomU.“ N jinďeopčt: „Slysseti jest mnoh ho, an di: W padeo

e) ll. Mojž. 32.
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sútčm roce od swěta se wzdúlimž w ssedcsútém
ho qpnstim.“ Kdož ti ša to rUci, že déle žiw
bUdeš? 7e bde,eš š to, abhš tak UčiUil, jakd
miUiše? estydiš se, UU koUec žiwota š swým
prospšchem odklúdati a lepssimu úm slU wčnoo
wati tU dobU, kteroUž k UičemUž wlce obrčxtiti
Uelzee? Jak pozdě a zpozdilč jest, tebdúž chtiti
teprwa žin bhti, kdhz žiwot Ua UčxklonkUjest!

Jak nesmhslUú Uepamčť fmrteonsti, na Fadesútý„ssedesútý rok odklúdati š lepssimi úmhs p a poo
klúdati počútek žiwota w tU dobU, kterež múloo

který W lidi ďosahlljee?“ 7 Ussak co si očUeš, pomnišoli Ua hrozUý
úkol UdostičiUčUi, eršhož Ueskanlú sprawedonst
Božsšú od tebš požúdú? To jest, jak sw. Jcm
Klimak di, tak welikš, že “údUý člowěk, an ža
hřichh jednoho dUe BohU osti Učiniti Uemůže;
proč bhš tedh th wesskerč win celčho žiwota
tčměť Ua jedUU hromadU shčměl a š řdostiUči2
UěUim Ua starý wčk otúlel, kdežto sotwa š to
budeš, abhš winh dUc jednoho sp!atil? Toť jest
Ueprawost tak welikú, že ji sw. Rchoť i š er
wčroU porowUúwci, řka: „WzdúleU jest wich,
kdo š pokčmim Ua starú lšta odklúdú; Ueboť
jest se co bciti, abh očekúwaje milosrdenstwi er
propadl soUdU„“

Dejme wssak tomU, že by to wsse, co posUď
jest ťečeno, Uičim nebhlo, ždažcliby pak, dokao

wúde totiž rošUm, zúkon, sprawedonst Učcoplati,dažolibh Pa, prawim, welikú a Umohú dobro:

šim, jichž šsi od Boha obdržel, zdažoliby pakslúwa a b ažerst, kteroU ti sliije, Ueměly
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tcboU pohUoUti, abyš Ucpronedbúwal časlž slUf
žeonsti swš, abyš Uelcnil ža doby propUjčeUe
tobě tak sstčdčc, tak lrxskawč, ponšwcxdž Uežao
sloužcUš. Jak prawda jcst, co o tom di moUdrý
Sirach: „Nedej si pťckúžeti, abyš se
modlil wždhcky, a neostýchej sc osprao
wedlňowati se až do smrti, Uebo odo
mšna Boži ůstčxwú Ua wěko.“ iť) Rci,
milý kťeskaUc, dyž odmčUa twú tak dloUho tro
wati mú, jcsteli pak sprawedliwo, aby slUžba
twú byla tak krňtkú, uu okamžitúe? když mšda
potrwčx, jak dloUho žiw bUde Bůť) sčUU, proč
byš th Ucchtčl MU sloťxžiti alespoň jak dloUho
Zde Ua žemi žiti bUdcše? proč byš chtšl sobě
Uchwútiti wice Ucž dwč tťctiny swšho žiwobyti,

a Boša jedřnim, poslchim wždcchnUtim odbýtij?onúšrli pak tak jiftotUč, že spasen bUdcš,
tUk Ua jifto wědčti třcba, dali tč Bůh k tomU
předUstanwil. N kdhž ta jest, kdhž QU, doo

brotiwý Hospode, tak o tcbc pcčliw byl, ěe těod wččnofti mtlowal, k swf wiťe powola, a
Učinil syUcm swým a dčtšicem blažcUosti wččUč, uuu
proč mcdle ty zpěčUješ sc txǧilowati Ho, the
tak laskawčho? proč odklúdúš š slUžboU Jeho
až Ua k!omčcržiwota,swšhoe? Jak sc ch domýǧ
sslcti Ucstpdiš, že tak krútkoU siUžboU dostačiš
tomU, který si:m U sebc Určil, blažcUosti wěčUoU
obdařiti tebeeč Mšlk byš fprawedliwě a odměUU
wěčUoU i wččUoU, by možUčx bylo, ?lUžbU wěo
Uowati Jch. N když to Uelzc, proč byš oda

Bd)Sirach 18, 22.
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jimal slUžbě Jcho Uejlepssi čústkU žiwota fwšho
a zanechal MU Uejkratssi, chUejistějssi, Uejslabssie?
„Jako z dčbúUU,“ di ScUeka, „Uejprwě čistě wino
teče, kal pak Ua dUě zůstúwú; tak i U wěkU
Uassem nejlepssi čústka prwni jest.“ N tU bychom
Ua jiUé wěci obraceti, BobU pak poUhý kaš poo
Uechúwati mšlie? Hle, co prorok Malachiúš di:
„Zlořcčený podwodnik, kterýž mú w ftúdU
fwšm samečka, a flib Učině, občtUje
co ǧest chUeršho Pčmu; Uebo krúl wee
likp,jsrm jú, di Hospodin žústUpůw, a
jmeno mé jcst hrožUě mezi Uúrody,“e)
jcckobh ťekl: Pčmu tak welikčmU welikú tšž Uúu
leži slUžba, wžUesseUú úcta; tUdiž eest i welikš
bezprúwi, občtowati Jemu to, co ješt sspatUějssi.
N t byš tak, člowěče erděčný, wčtssi U lepssi
čúst U fwčho žiwota obětomal slUžbě ďčxblowě,
a BohU pošlechal P, co swětu U ďúblU dúti již
an Uemůžeš? Slyš, co prmoi Pčm: „Nebudeš
miti w pytliku swěm rožličUých žúo
wažxi, wětssiho U mšUssiho; aniž bUde
w domě twcšn korcc wštssi U Ulenssi.
Zúwcxži budeš miti sprawrdlžwé a korec
jednosterý U prawý budeš miti;““)
a th byš xproti tomuto žúkoUU odwúžil fe miti
dwoji wúl)U U dwo.i miru, jedUU wčtssi pro
ďúbla, co fwčho pťltele, U menssi pro Boha,
jakoby Ucpťitelee?

Kromč toho wsseho, když byš totiž wssecka
tato dobrodiUi za Uic Uepowažowal, toho jedUoho,

ee) Mal. 1, U. exee)71 Mojž. 25, xšxxď.
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prosim tč, hlawně pamatUj, žc Bůh totiž jedsloa
rozcnčho SUUU swěho Ua smrt za tedbe wydal;

abš tobč žiwot ziskal, Ua to občtowal ziwotUa c mssecky žiwoty i lčdskč i aUdčlsié Ucfkonalc
dražssi; pročež kdybhš cheU swůj, alc i mssech
ltdi a andčlských bhtUosti, ba Umohem ea!sstě
wice žimotů mčl, tak že by wsse, co bp ži o a
žiti Uxoblo, w tobč jcdislčm soustťcdčUo bylo,
tim wssim bhš powiUcU byl TomU, chž oUcU
žtwot za tcbe wydal, a to wssccko by sotwa doo
stačilo. Jakú to tedy t.wú smčlost, jakú to Ucu
wdččnost, žc smůj celý, tak krútšý, tak Ucpatrný,

tak bidUǧ žiwot dúti se špččujcš PČUU, jenž za
tcbe dal ziwot tak Usslechtiy, tak welebUý, Bošsky!Bylok by to moc, když bhš MU ho cclý wz al?
Eim ohawUějssi pak jeft to Ucwděk, kdhž i z toho
čistssi a lcpssl čústkU odUimúš, axBohU jeU Uěo
který Uepatrný zbytek pozůstawlxješe?

K zúmčrce tohoto člúUkUstůj ždc slowo Šao
lomoUUowo,kuihp Kašatcl: „PamatUj Ua
Stwoťitele sweho me dUech mladosti
fwš, prwč Ucž pťijde čaš trfúchi a
pťibllži se lčta, o UtchžřckUcš:Nelibi
fe mi! uu prmč Ue7li sc zatmi slUUce a
smčtlo a mčsic a šwězdy a anrúti sc
oblakomč po dcssti; když se tťústi bUdoU
strúžUi domU, t. j. ruce, a klesati budoU
mUži filUi, t. j. Uohy, ccloU tiži těla Uefouci;
a zahúleti bUdoU mleči w malčmopočtU
jsoUce, t. j. zUbymúlokterě, chž ti pozUstanU,
UebUdoUš to, aby pokrmy rozmilaly; a šatmi
se ti, ktcřiž wyhlidaji okUy, t. j. cxžsc
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ti oči zakaliazatemUi; a zawroU dwčťe Ua
Ulici, t. j. i drnzi fmhslowč ochaonU, tak žr
nezwiš, co mimo tebe fe děje; a seslabňex
szk mleše a wstanUk hl“asUptačimU,
t. j. UebUdešmiti fpaqi, tak že wždy kperimU
kůropčUiwstúwati bUdeš; a ohllgchUoU wssecky

dcerš špčwU, t. kdhž poszdeš slUchUtak, žetě žú ny zpčw Uepotčssi; a búti se bUdoU
w yfoťých mist aystrachowati fc bUdUUUa
cestě, kdhž UebUdeš moci cmi tǧo wrchU jiti, bai
Ua rowiUě proti púdU UebUdeš jiste a kwšsti
bUdc maUdlowý strom, t. j. bťawa ti osseu
diwi, a ztUčUi konbylka, t. j. když fthUtým
hťbetemchoditibUdeš, a rozmetúU bUdc kac

parowý strom, t. j. když ti fm?slUé rozkossezajdoU. Nebok bčťe fe člowč do domU
w ěčUosti f w ě, t. j. každodeUUěswšmU konci m
fmrti fe bliži, a choditi bUdoU wůkol po
Ulici kwilice, t. j. w stúťi si rúdi starci ftý3
fkaji po Ulici z dloUhč chwile chodice; u a
anrúti se prach do zemč fwč, odkud
byl, a duch anrúti fe k BohU, kterýž
jej dal.“ e)

PamatUj tedy, milý křesťaUe,Ua Stwoťitele
swě o ža dUů mladosti fwé, a erdklúdcj poc

kúmm w dobU tak poždUi, nešistoU, obthoU,kderto wesskerč pťirozeUe sily čowčka opUJt,i q
kaž ý wice ua méUč feslabUeme. Tl!hdúf b wa
kazdý k ctUosti wice duUUceU, Uežli by sze ,Ui
famowolUč odhodlal; Ueboč w ftúťi Uúš splssc

e) anatcl 12, 1u7.
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hťichowč opoUsstěji, Uež mh hťichůw, ačkoliw

Umohdp i takowé býwú stckťž,jakowě bhlo mlúdi.
Tcxk dl moUdrý Sirach: „Eehož jfi w mlqu
dosti fwč Ueshromúždil, jak to Uajdeš
w starosti swče?“e) SpasitelUú tedh rada
jest, kteroUž jinde dúwú, ťka: „Nezůstúwej
w blUdU be božUých; pťed smrtl chwúlU
wšdúwej ( ohU): mrtwěmU, jakobh er
bhl, chwala UemožUú. ChwúlU wzdúwej

žiw šfa, riw a zdrúw jfa oslyawuj achwa Boša a welebiti bUdeš flitou
wúUi Je o.“ee)

Welike Zajisté to bylo tajemstwi, že U rhbo
Uika Bethejdh wždh teU prwni, který U wodU
andělem pohnUtoU wstoUpil, UšdraweU jest. Tok
znameslú: že Božfkých Uadsieni a UUti ihned
bez odkladU poslUsiUi býti múme a ze Uúš pak
QU súm milosti fon posilUi. u NUžc tšdh,
milý kťesiane!ertúlej, ale „dUeš Uflhssišoli
hlan Jeho, UezatwrzUjsrdceswého“m)
aniž odpowidej: „eZej tra!“ ale dneš jesstěrychle
powstaň a kfwémU obrúceUi, polepsseUi, pokmťi
rUkU pťičin, a wěz, že čim ochotUěei je šapočUeš,
tčm sUadUčjsii ti š Boži pomoci Ude.

Ǧlánek ssestmeritmý.
Proti těm kteťi š pokúnim swým ae k osledni odince

ll smrň odrládaji.z p h

To, co posUd ťečeslo, mohlo bh owssem již
dostačiti k pohUUti i tčch, kteťi fwč pokčmi až

xd)Sčr. 25, 5. u) Sir. U, 26u27. m) Žnlm 91, 8.
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k pofleřmimu taženi u až khodiUcc smrti odrou
čUji. Nebok jestli Uebešpcčno š Uim UU Uěkolik
let odklúdati, čim Uebezpcčnčjssimei býti, odložiti
je Ur UU posledni hodiUU smrti, tak chiftoue?
Nle že blud teU w fwětě tak obhčchý jest a
tak mUohč desc jim w žúhUbU wěčUoU pťichčle

šeji, tUč owssem potťebi jeft, abšxšom o tomtomslrněm, Ule tak UebezpečUšm bu U ssiře pojco
dUUlč. Nčkoliw tcdh UchUdUo jcst o tom UčlUr
witč, abh mnohč úžkostliwš dusse Ucbyly w Umo
lomhslslost aUebo i onfalstwi uwržeUh; pťedc
Uesnti sc opěč docela mlčeUim poUliUoUti, Ubh
mnohš opčt w erčdomoftč fwč Uebhly šúhUboU

Uchwúccnh, kdhž by pokúUim swým Uš k hodiněsmrti swe odklúdaly. Když oboje do ťc rozwú:
žime, shledúmc, že toto mnohem wčtssi jcft, jeliu
kož Učxš žkUsserst sama Uči, že mnohem wice
dUssi w žúhUbU přichčxzipřilissUoU důwěrou a fpou
lebčmim sc UUmilosrdcnstwi Boži, Uežli přilifonU
búzni a úzkostliwofti. Nebok proto postaweUi jsmc
Ua strcki, abhchom meč přichúzejici, t. Uebczpcči
buřdoucl wideli, U jc hlčstč oǧnamUjice, lid od
žúhllbh wččUš uchowali, aby Uekdh krew jcjich Ua
Uúš požadowúna Uebyla.ll) Žc pak k tomU Ucu
múme w žiwotě tomto jinšho swčtla, mimo fwatú
pisma, swatš otce U Učitelc cirkwe, hlcďmc diž,
co ti o tom Uči, a když to předstmoime, po Uo

buži, ab kdo tak drzý byl a wicc miUčUi swšmU
Ucš jcji slowům wěřil.

Me) Ezcchl 33. x
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9. 1.

Některú slowa sw. otcůwsortpokňni w poslcdni hodinrcm x.

Pťedewssim tU slUssi ža žúklad položiti, co
flo. NUgUstiU Uči a w čemž se š Uim wssickUi

loesměš srowslúwaji, totiž žc prawš pokúUi 2šoUcmlastslč půfobellčm milosti Boži, může od oha
dúUo býti komUkoliw a kdhkoliw QU rúči.
Toho dle bnde pokčmim prawým a dokonalýlul
k spafesli dUsse, kdykoliw se stane, a bhk bl)lo i
w očamžesli smrti, i w posledUim wzdee
chUUti. Jak ťidkč wssak to jest, tak že lUůbec tyoliko
a wýminkU powažowati se smi, o tom slyš, co
i thtýž sw. NUgUstiU w kniže swš o prawěm a

klamslém pokcini. „Koho prwé bťichowč sami
oponstěji, anž byl on fčUUjich opUstil, teUf je
toliko z doUUceUi zawrhch, Uikolčw pak swou
bodně. Bůh pak na Uúš 7údci rozbodmlti flnoo
bodnč toůle. Kdožkoliw tcy Uechti se obrútiti
kBohU, dokawade hťessiti mohou, ale teprwč
když hťessiti UeUlohoU, k ž;powčdi pťichúzeji, ztěžka
dosahnoU, čehož si žúdajl.“ u N dale Udúwajc,
jakým zpňfobem se obrciceslito dčje, di: „Qbraci
se, celý totiž se měUi, kdo Uctoliko trestů fe boji.
ale k dobrotiwěmn Bohu horliwč pťijiti fe sUaži.
N komU se takowého obrúcedli doftčlwú, a bUď si
w posledUi hoditlce, o tom nic Uelze pochybowati,
7e by fc mU úplslého odpllsftšni hťichu Ucdostalo.
zŽe pak obrciceni tak úplnš lnelmč ťidké jest, prou
to jest sc co obúwatč, aby pokúni tak pozdsli
prmoš bhlo. Kdo totiž jedslak Ucmoci jcst skličen,
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ředrmk Uastawajicich treftů se obč:wč: sotwa kdoanlšmU dostiUčiUčUipťijdc šwlússt jsa obkličcU
rodiUou maUžclřoU a ditkaml anebo jinak swě
tcm opoUtčma waben Jak nmohebo již poszi
pokúni oklamalo! Nlc že BUh wždp wssemo
hoUci jcft může sicc swe pomoci každšho časU
a tudiž i w okam eUi smrti Uděliti komU rači;

a wssfak kdhž mnoššeǧšckažky se dokonalemU fpolUpůsobeUi š milosti ozl tchdúž žwlússst Ua od
por stawi wždy welmi UebešpcčUezůstúnoú š po
kčmim odkladati až Ua konec žiwota Weliký
žazrak wždy jcst komU Brch tehdúž prawcho
lUUUkUUtiUdčlujc Kdož tcdh Ua to se doftcmeš,

žc w tomto posicdnim fwěm okamžcUi od Boha
lUilosti očckúwaš důwčťuj w Jcho milosrdeUftwi
žc chmirnč wčtssi jcst Ucž wesskeři hťichowč
twoi a byk byli UesčislUi,pťehrošUi; wic může
Bůš odpustiti Ucž ty zhťcssiti Wssak kdo tcckto
sc š tohoto swčta odcbirú obrúceUk a žiw bUde
sice; aniž Umťe smrti lUččUoU; alc tim Uemnimc
anž sliijcme žc zůstanc bez trestU Qčisten
musi rwc býtč ohnem očistcowým kdo owoce

rawešo pokčmi čiUiti odložčl Ua wčk oUeU.

heň qu ten ač Uetrwčl mččně, jcft UicmčUč
pťchrošný, a pťcmčcha wssecky trcsty, jež by kdo
zde ro tčleonfti tšto trpěti mohl Nikdh ani po
mysliti Uelzc trcstu onoho byt byš wssclikč UtUky
wcf olck pojal i ťtcrč newimtč wssickni sw mU
čeUlci kdyš podstoUpili i Ua ktere zločiUcolUě
prúwcm soudnim odcwzdcmibyli Hleď tcdp každý
swé hťichy tak Uaprawiti, abyš po smrtl oUěm
trcstům Uepropadl“ u Z toho widUo, w jakem
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Uebezpeči fe Uachúzeji, kdo schčoúlnč š pokúnim
Ua okamžič smrti odklúdaji. Siťc jesstč se o tom
prohlassUje fw. Nmbrož we fwých knihúch o poe
ťčmi, ťka mimo žiUš: „Kdo w poslednim taženi
swšm čiUi pokúm a brzo po smiťeUi se š Bohem
odtUd fe odebirú a thto swčt opoUssti, tomU,

přiznúwúm fc UpťimUě, erdpirúm, čchož si Žúdú,Uikoliw fc wssak ťici erfmčlUji, že dobťc f oU;iu
wú. Nic fe erfmčlUji Ujistiti ho, Uic Uesliiji,
Uechci wúš klamati, Uechci wúš podwšsti. Wěa
řici, který dobťe žiw byl, lest jist; uu kdo wssak
Ua;posledy konú pokúni, š ali jist odtUd sc odcu
birú, tim jú jist Uejfem. PoťúUi sice Uklúdúme,
jistoty pak Uic Ucdciwúme. Uwažtc bcdliwě, co prae
wim; rozUmčjtcmně, wyfwčtlim to wúm. Nedim,

že bupc zatraceU, wssak an šc bUde trestU proft;rekl jfem: erpowažUji sš s ibowati, pošlčwadž
Uerúm soUdů Božich. Wiš tedy, co Udělúš, mily
čťšsiqnee? KoUej pokúni, dokawúde jsi zdrčxw, pak

mUžeš jist býti, ponšwadž šsi w ťanl pokcini,kdyz jsi jesstě mohl hťessiti;u dhž hš pak potom
tcprwa čiUiti chtěl pokúUi, až byš an Ucbyl š to,
abyš hťessil, tUť bťi owš tě sami opUstili, Uikou
liw pak ty jsi opUsti hťichů.“ uu S tišU soUhlasi
sw. indor w tato slowa: „Kdo chccšodesstča
Uim hťichů jist býti, čiň pokcini, dokawadc zdrúw
jsi, a Ueprawosti fwč oplakúwcj. Kdo jsi wssak
žle Žiw byl, a pokámi w hodiUU smrti7kantč

chceš, šistě U weliťém Ucbežpcčenstwi wěziš. Ncoboť ja ože atraccUi twč UeUi jistš, tak l spaseUi
twě jest po ybUč.“ Slowa fkuteťUčhrozUú; mnoa
hem wice wssak, kterú dle whprawowúUi Ewseu
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biowa sw. Jerrmym krútce pťed son smrti
k UčeUikům swým ťekl, leže Ua holš zcmi, hruboU
oděn žini: „Marnú domnčnka, klamUý domysl,

abš ten, kdo po celý swůj wěk le žiw byl, w po:slc Uim smrti okamženi od Boša za pokčmi Ulio
losti doscihl; ze ftotisiců lidi, jenž zle žiwi lšyli,
sotwa jedeU za swě pokúUi milosti zaslUhUje. Elou
wčk w hťissich zplozen a odchowčm, jenž Boha
an UepožUUl, cmiž poznati Ho se Uepřičmil, ba
an o Nčm sl sseti Uechtěl;člowšk,chž an eri,
že tak welicc ě)eprohťessil, a o pokčmi, cože jest,
bUď Uic, aUebo ch tak jako we snúch slýchal;
člowěk, jeUž celý jesstč w swčtských péčich jeft pou
hřižen, jeUž o son rodiUU sc občxwú, kteroUž
oponsti, jejž Uemoc tělesnú fkličUje, jemUž žal
o požcmskc zboži srdce swirú, 7e je totiž opUstiti
musi: uo jakč medle teU a ta?owý člowčk může
podnčkaUti BohU libě pokčmi, jež by an er
podnikl, kdyby jen Uadčji měl, že se Ušdrawi?
Z toho prúwem foUditi jze, že kdo z mlúdi Boha
Urúžeti se erstýchal, w smrti smilowúsli Jeho
nezaslUhUje. Jaké medle jest to pokúni, mili braa
tťi, kterčmU se člowěk jeU proto podroije, že

Uemú Uaděje, dšle žin býtie? jenž by snad, čdtlǧbyse U drawil, horssim byl Uež prwčeč Znúm jú
Uemalo bohatců, kteťi w těžkč Ucmoci řijali poe
kúni, potom pak opět se Uzdrawiwsse lš)orssimi se
stali. To za prmďč, poUěweař:fmnohoU kussea
nofti stwržeUč, múm, ře se nedoštúwú dobré smrti
tomU, kdo Uemčl do rčho žiwota; kdo Uikdy sc
Uestrachowal hťessiti cxwždy pohťižeU byl w Umrn
nostcch swětských.“ oxu Mxidej k tomU slowa sw.
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Rehoře, cm whklúdaje slowa Jobowa: „Jakčl
jest Uadčje pokrhtcowa, jestliže lakomč
wydťe a eryswobodi Bůh dUssejcho?.
Zdaliž wolúUi jeho wyslyssi Bůh, kdyo7
pťijde na Učbo úžkost?“ck) takto di: „BUš
Ueslyssi w čaš úzkosti wolúni toho, kdo w čaš
tichostčBoha neslhssel, Unk hlasem žúkona kUčmU

wolal. Nebok prawi fifmo: „Kdo UchUlUje
Usst swš, abh Ues yssel zúkan, tčhoǧ(i) modlitba bUde w ohaonsti.“ee)
dle toho di sw. otcc o tčch, kteťi opominUwsse
konati wůli Boži w žiwotš swšm, koUečUěk BohU
profbami fwými fe obraci: „Zdaliž wolúni
jejich Uslhssi Bčlhe?“ J srownciwčxse š slowh
Pčmš, an di o panUčxchpossctilých: „Nejpoo
sleže pak pťijdoU též ostatUi anUh
ťkoUce: Pane, PUUe! otewťi Uúm! N
odpowi se žim: Zajixstš prawim wúm,
Ueznúmť waš;“e“) Ueboktehdú7 tim wětssi
konati bUde pťifnost, čim wětssi npnl wykonúwú
miloste a erdwratnš odfoUženi whťkne Uad Uco
polepffenými, ano Uyni hřessicim smilowúUi trpč:
liwě UdčlUje.“u Tak tšr di HUgo od sw.
Wiktora: „Těžko možna, abh tchdúž (w pou
slcdnim tažcni) prawé bylo pokúni, když tak
pozdč pťichúži. Neboť kdhž bolesti tělo swiraji
a wsseckh smyslh poUtaji, sotwa člowčk UU Uěco
jinčho pomniti může. Welmi podešťelě jest pou
kúni, kterš se ocn whmučenčx, býti ždú. M7ožUoft
dobťe o wůli kwčdči; UečiUišuli, kdhž můžcš, tim

R) Zooa27, 8y9. u) Přisl.28, 9. R)Mat. 25„11.
26
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zjewně okazUješ, že Ucchceš.“ u N to wsse jako
w jcho spojuje,di UčenýPetr Lombarďský:
„Pončwadž profpěssUéšokúni UcUiskUtkemlidsiým,
ale jediUě Božxim, mUže jc Bůh dle swčho mia
losrdenstwi wdcchnouti, kdy a komUkoliw rúči;

může fpasiti dle fwěho milofrchstrši, koho bydle fwč sprawedonsti mohl zatratiti. e pak mnou
hč proti tomU jfoU pťekúžkh, ktcrýmiž člowčk ocha:
ije a slabUe, UekdešpečUojest a skoro zúhUon,
š lčkem pokúUi až k smrti odklúdati. Wclky
zčxšrak, kdhž komU Bůh tehdúž prcxwč pokúUi
wdechne.“ uu

Jak hrozUú jsoU tato siowa! Kdož bh byl
tak UefmyslUým odwúžliwcem, abh se ero
báwal, Uejdražssi swůj poklad uu fpafeni dUsse
swč w takowč whdúwatijnebczpečeUstwi? Dobťc
Umťiti jest Umčni, jemuž fe po celý žiwot Učiti
múme; Ucboť w hodiUce fmrti tak mUohš a tak
wúBUč wčci Učxš obkliči, že UčUUan okamžeUi Ue:

sz c,l abychom teprw pomUčli, jakbychom Umťioti měi.
90 20

.Wýroky Uěklerých spisowatelň rirkewnich o témž přcdmčln.

K zťešmčjssimU potwržeUki tobo wižme, co Učietelowč cir ewni o tom prawi. Mezi těmi šwlússť
Erigena SkotUš krúsrlěo tom Uči,řka: „Poa
kčmi w posledni žiwota dobč zřidka býwú prawš
pro welikč tčřkosti jeml odporUjici.“ u Těch pak
Udúwú Zwlúsčč čtwero:

1. Welikě úzkosii a bolesti, jcnž člowěka r
pťcd fmrti skličUji a dUcha jeho tak seslaiji,
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žc fe k BohU ani powzdlšsti Uemůže. K porozo
Uměni tomu wčděti slUssi, že wefskeré dojmh dUo
ssewni wůli člowěka potlačUji, a že to žwlússť.
půfobi citowš bolesti a žúrmUtkU Umohoem wice
Uežli citowš radosti. Z toho jde, 7e! wUle Umio
rajiciho dojmh ďUsselUUimi celú sličeUa býwúr
Jest totiž smrt še wssech hrozUých wěci ta Uejo
hrošnějssi, kdhž člowčk wsse opUstiti, ode wssech
Ulilých swých, manželky, ditek, žboži se odloUčiti
mú. KmU Utedle w takowč úzkofti xnú mysl
son obrčxtiti?Jak UlUmožUúji poszšsti kBohU,
š Nim se obirati, frdre swě š Nim spojčti, an
jej odewssad trUdUč dojmh Uic jinak Ues eako
strassliwi wichrowč slabou lodičkU žmitajče? a dox
deUUi kussenost dotwr Uje, že kdo Uějakš bo?esti
trpi, k. p. boleUi zU ů, UeUi š to, abh Uchsl
son dokoxmle a stúle kjiUým wčcem obrátil;
kde jest cčt, tmn jest i mysl. To když fe i chu

sfšrawedliwčjssimn stúwú, jak medle bUde U toho,k o múlokdh Ua Boha ponměl, kdo zapomena
dUsse swč, jeU o tčlo pečowal? NebUdeuli Hak
teU pťirožeUč i w smrti hlcděti wicc k tčlU, jei
bpl co Uejmilejssiho pťitele milowale? u Taš
tež sw. BerUard Uleži čtwero pťekúžck dUchowo
Uiho rožjimúni poklúdú UedobroU letorU n

UedobroU žšdůfoťmost těleonU, kdhž totiždllssemUi sily olestmi tčlchými jsoUce jaty, doa
rela k tělU fUižeUh, lU Uč téměť ponoťeUh býu

Umzi. uKido7 bh tedh bhl tak Uesmpslným, abh

Uejřůležitějs?i prari dUssein, prawym pokčmimUd lúdal, až k Učmu dle tšla bUde UejmeUč způo
soch, až UlU bUde pro bolcsti tčlesne skoro er

26jk
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možer? Znal jsem, di tentýž sw. Učitel, žUal
jsem člowěka, cmť postawen w tčžkš Ucmoci,
Uižak se kpomUčUi Ua fmrt odhodlati Uechtčl,

wzdy jsa šaměstUúU pčči o wěci weřdejssi, žwlússkpak o to, jak bh fe opět Uzdrawi . N kdhž ho

kUěžpťišda Uapominal, abh Ua dUssi fon pa:matowa, Ua smrk pomněl a š Bohem fe fmiřil,
rozmrzew se Ua erčasUšho, jak mhslil, kazatele,
hrUboU ho odbhl, ale w tom i uu fslad Ua wěkh
UesskastUěau fkanl. u JiUý opět sUažUč si
w poslednim tažeUi žúdal, kBohU se obrútitt

a byč ǧeU bhlo febe kratssi modlitbičkoU; alcpro bo esti an š to Uebyl. u thž tedh po:
kúni w posledUi hodiUce pro bolesti tšlesUč tak

tčžkč, až fkoro i Uemožnš jest, jakýž jest Uesmysi
š Uim až Ua toto trudne okamžem odklúdati!

2. DrUhý důwoď, pro který, jak fwrchU
řečeUýErigeUa SkotUš di, Uelze,abh pozdni
pokúUi b lo prawč, jest, že prawč pokúUi mčx
býti do rowolUš t. j. ž horliwofti fwobodně
wůle pochúšejici, a Uikoliw bUdiž jakým způfobem
wyUUceUe. W teU rozUm prawi tc“ sw. NU:
glǧsižU: „Nečekej š pokúmm, cx7 zl)řessiti Ue3
mUžeš! Dobrowolrlčho úmyslU žú ú Bůh, abh
odefttl tobě, co jsi ďobrowolUš fpúchal, a žú3
dUšho doUUcowúUi; lúskU chce od tebe, žúdUoU
búšeň, Ueboč lúskoU žije člowčk a Uilj,oliw búšUi.
Kdo tedy pozdč k pokúrli se obrgciš, hleď, ať
Fe Boha UejeU co joUdce obúwúš, ale cxč Ho
wice co the milUješ; Ucbof bez lúskh Uelže Ui7
žúdUčmU spaseUU býti. Kdo tedy Čša žiwa Uikdy
UečiUil pokúni, ale otúlel š nim aš k posledUimU
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tažeUi, ten šdú se UcčiUi jc potom zdobrč wůle,
alc ž domlccni, a kdhž š doUUceni, jjž z žúdUč

lčxskh, a kdhž z šúdné lciskh, Uikoliw čistč. Taunkowš bylo ipoúUi Scmejowo Uad prowir
Uěnim jcho proti Dawidowi, když sc mU byl
rolchal a ťeamenim po Uěm búzcl,e) an Utikal
ž Jcrufalema pťcd erděčným fyncm fwým
Nbfoloncm. QUeU Sechj wida, žc Dcxwid Zwi:
těšil, U bojc fc sprawedliwěho treftU, „sfcl mU
w ústrcth š UtUpiJUdskými a š tisici
mUžiBcnjaminškými a Uicc rozprostřen
pťcd krčxlcmša odesstšUi prosil. To
wida Nbisai řekl: N což Uchdc zabit
Scmcj pro to, žc šlořcčil pomazmlčmU
Hospodixlowlle?““) Krúl pak Dawid, ač
Uahlišcl, žc obrciccUi toto ža mUoho Ucstoj.i, od:u
pUstil mU ch th čaš; a wssak Ucďchtčho Ucchati
bez trcstU, pťikúšal pťcd smrti jScxloltlounowi,
aby š Uim wedlš sprawedonsti Učinil. Tcn pak
ho šabiti kcišal, kdhž Uedostúl slowU daUčmU, že

š Jcrllfalema UcwystoUpi. M“ť) TcckowěmU poačmi podobno jcst ipokčmi mnobých sspatných
křesťaUů. MUošč totiž kdhž byli po ccly žiwot
UcUstčxlc Boha swými Gřichh Urcišcli, widouce,
ano jim Umťiti Uastúwcia bliži se jimujcdlrak
okamžcUi přisxlšho soUdU dussi, jcdnak temUý
hrob sc otwirčx tělU jcjich, a UlocUč citice, že

chfoll š to, abh žnikli hrůzš Ua Uč dolčhaéici,tU sc obraccji kpřisUšmU soU ci, prosi ža mi ost,
sliiji polcpfchi. Eož wssc kčž by wždy prawda

ee) ll. Krul. 16. a 19. mř) U. Krale 19, 21e Meje) Ul. Krcxla2.
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bylo, bhlok by pak jistotUč i profpčssno; ale
BohU žcl! škUssenost jinak, docela jank okazUje.
Neboč mUoši, eenž bpli w Ucbezpeči smrti Uejo

wice úpčli, U? rawiwsse sc mimo UadúUi, Uafwš slřbh doce a šapomanji, a Uic jinak Uež co
Uečistú šwiťata opět w starý kal se wraceji; ba
mUozi odwolúmaji a šakažUji to, co byli w Uee
bešpeči smrti slibili a k čemU se byli šawúšali.
Toč šřejmý dčckaš, že obrčxceUi a pokúUi jejtch
w Uebezpeči smrti nebylo prawš, Uepochúšelo

z lúskh k Bc:šU a oprawdowého únchslU, alebylo jeU stra em a búzni whmlceno. To Uic

šinak Ucni, než jako když plawci w čaš zuťicioUťe zmitčmi jsouce ýrozným wlrtobitim sliijč
polcpssiti žiwota fwého a ctnosti fe pťidržetře

kdhš pak wichťice pťestala a moťe Ufedlo, taťxpe ehkým wčtrem hllúnč pohodlllč opčt po hlau
inč jcho plUji, tUk šapomilmji Učixlěných slibů,

proftopússnč si wedoU, rolchaši se a kleji, jakobyona boUťe pouhým sUem yla a Uebo sliby
jejich š seboU byla odnesla a U wsse wčtch
rozwúla.

3. Tťeti důwod toho, že pošdnš pokúni
žťidka prawš býwú, jest, že nawhklost hťissUú
ob čerč tak krUtě opanowala člowěka a opoUo
ta a, že ho ani w poslednim okamženi erpUsti,
prowúše.ic ho nic jjitmk, než jako stin prowúo
šiwč: tč a. Neboč nawykťost jest jako drlchú pťir
rozenost, kterú se Uedčxnež welmi tčžko pťemoci.

Tim se stúwú, žc mUoši lidč i w poslednim tau

šeUi šťissný swuj Uúwhk šjeiji, UkazUjice sešllď akomými, Uebo smysllrým roškossem oddan
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Uými, tak swětskými žúdostmi UpoUtaUými, jakobh
to wsse žúdrlčho kouce Uemělo, anž jim jinak
UebezpečUo bylo. Zdažuli pak se UeUkažUjemnohý.

tak lakomšm, že i w posledUim tažeUi pro UicjiUěho Uiž Učho sUchslU Uemú, Uež pro žcmskoU
mamoUUe? šdaželi jsi pak Ucfežnal i takowých,
kteťi w hUěwU fwčm sc tak šatwrdli, žc ani ch
smrtelrtč postcli š protiwnikcm swým se Uesmio
řili. Teuč jcst trest, a Uikoliw teU Uejmenssi,
1imž Bfch pťirošenč hťich trestúwň, ixidč to tak,
e toho, kdo se ho častčoi dopoxlssti, potom tak

Fe pťidrBi, že ho až k šrobU doprowúzi. Bůh
tim špňřobem treftú hťissnika, dopoUsstšje, abh
i w osledUč hodiUU šapomcmll Ua sebe, když
po ceý žiwot swůj nebyl pamatowal Ua Něho;
jcho zap„omemlti se trestú drUhým.

4. thrtý důwod toho, že pokúUiUa
smrtclUč pofteli zťidka býwú prawč, klade se

w roŽdionU ceUU skUtkU dobršho, kdhžfe teh čxžojačoždoUUceUi, a jinak prwč ša šdrau
wých dUU z fwobodUč wůlc stčchi. Kašdý, kdo
dost múlo citU mčx, Uznú, že 1EšUtose BohU wice
libi Uežali oUeU. „NeUi pťiliš Bohu milo,“ di
sm. LUcia, „když BohU obětUojcš„čcho již pťi
nastčxwaoici fmrti poUžiti Ucmužeš.“ Eož jest

šwlčxsstltcho, odestiti UrčxžekUcšoťltcli Ua fmrtelUčpostcli, kdežtoby Ucodpllstiti by o hanboU chwčta
ssie? Jakýž jest ten důkaz lúskh k BohU a k ctnosti,
UpUstiti od Hťissnčho spojeni š osoboU drUhčho
pohlawi, kdhz tě smrt š objeti jejiho jižjiž odlUu
čUde a UUússl? Neniali imUohý, leUž i w objcti
ta hřissUčm osUdUý krok Ua wěcUost UčiUiti sc
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odwažnoee? Tak jeft UesUadnš, tak pochybslš, pro:
tože šťi ka kdhsi prawč, až Ua koUec ritoota odo
lozeUe pokčmi. Ba zťejmě Uči Ueje eU Učitel
cirkwe fwatč, že zúmhslUč odklúdati š pokčmim
až Ua koUec žitoota, tčžký jest hřich pro welikš
bešprúwi, jež člowěk dUssi fwš čiUi, a Uebešpeo
čenstwi welikš, w kteréž spachi jeji Uwrhuje.

š0 3.

Nčkteré wýroky sw. pisem, na nichž sc toto učeUi sw.
otcůw a Uúbožných spisowutelůw znklčldú.

Že pak slowo Boži polchú jfoUc prmoda
kažš)é prmďdiloš Učeni UcoUchlUčpotwrzuje, tchdy
slyš, jak tšž 9 tomto šni. W peri kapitole
„pťislowi“ SaloUloUU whčitci, jcxkwččUciUloU:
drost lidi k pokčmi wszzUje, Udúwú pak slowa,
kterú čxekUe UeposiUssným, kteťi ji Uúsledomati
Uechti:„Noslč!wad7 jfemlociš !oolalcx, a ode
pirali jfte, w tašowala jfem rUkUson

a Ucbplo 7ú Uého, kdobh ?ozoroloal;anbrš pošrdli jfte losseli oU radon
moU a domloUwúUi mšho Uedbali jstc:
protož i jú takč žahUUUti wassemU wyu
smiwati se bUdUa smútise, když pťijde
UUwciš to, čehož jste se búli. chž pťi:
pUdUe Ua wčxš Uúhlú bida a ža hUUti
wúm jako boUťe UastaUe; když pťijdc
Ua wúš foUžeUi a úzkost. Tehdh wolati
bUdoU ke mnš, cxle eryslhssim; rúno
si pťiwftanU (hledajice,) cxleUcšchleš2
UoU mne; protože w UeUčxlUiftimčli kciu



O pokáni Ua loži fmrtelném. 409

eň a búžUě Hos odiUowh Uezwolili
?obč, anž Uposlerš)liradh mč.“) Zdažoli
pak bh Ueměli tato přischx Bohem smným šjeo
wenčx slowa doUUtiti každého k časnčmU a tUU
tšž ssťastUěmU pokúslie?

Wssak slhš, jak wččmú prawda KristUš
Ježiš súm Učxenikhfwé w sw. ewcxngeliU Uau
pominú, aby se Ua Jcho přichod bedliwč pťipm:
wili a wždh Ho očckúwali. MUohými to whu
swětliw púdobenstwimi, di: „Blahoslawený
slUžebUikteU, kteréhožPúU jchopťijda
Ualezne, an bdi. Zajistšprawim wúm, žc
Uade wssimstatkem Ustanowi jej. Paklibh
slUžebUik teU čckl w srdci fwém: Pron
dléwú pciU můj pťijiti! a počalbh biti
spolUslUžebUikh swe a jedlbh a pilbh
š opilci: přijdeč páU toho slUžebUika
w deU, w kterýž se Uenadčje, a w hodiml,
w kteroUžeri, i oddčli jej, a dil jeho
položi š pokrytci.““) Znalč Pčm U wssez
wědoUcUosti swé lichoU a possetiloU wýmlUwU
UeposlUssUých, zlých slUžebUikůw, protož jim tčž
Ukčxzal, jak sspatUě fe š cilcm shledaji. Zdažuli
pak se to Uefrowllúwú š tim, co jsme Uly swrchU
ťekli, Uebo fpissc ono š timto, co prawi Pčm.
Kdo tedy jsi slUžebUik šlý a přichodU PúUč qč
pgsziho Uic ménčx,wssak jifte(,hoUic fe erbčxwúš,
jiš a piješ a heeťiš a hieessiš a w Ueprnwostech
swých se prosiopcxssně kochčxš, rci, co ti tqpomůže,
a jak dloUho to trwati bUdeeč Nehroziš se ťcči

e) Přisl. x, Wu:m. ee) Mat. 24, 47?51.
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Toho, kterýž Ueklamal Uikdh, ba an klamati
Uemůžce? OU sčUU tč Uapominň, oU fúm tč
wolú; flhš a pťipralUUj ťe, ak tč UelmlcžUe Uepřia
praweUa a ty Uezahymš bidUě uu wěčUč!

thš mssak Zřejměji jesstě to poleal cl7tim
hloUbčji prade tU w srdce si wsstipil, siyš, co
dúle teUtýž PúU a SoUdce twůj o swčm pčissti
prawi.ů) „Tchdúž podoon bUdekrúlowstwi
Uebefkšdefeti anUúm.“ u „Tehdúž“ uu

kdyše tchdúž? Když pťijde soudcc wččUý, kdyžUas aUe foUd i wffeobchý wesskeršmU fwčtU
můbec, i soxlkromý jedUomU každémU člowěkU
žwlússk. „Nebok jakým tě Ualezne posiedUi deU

twčšo žimota, takomým tč pťedftawi foUdšiposle Ui deU celšho fm7čta; jakowý Umťeš,
takowý tšž foUzeU bUdeš,“ di sw. NUgUstiU.
Tehdúž tedy, di PČU, bUdc š Uúmi jako š dc:
sitianUami,„znichž pět bylo blúžiných
a pět opatrných, kteršžto wzawsse lampy
fwš myssly jsoU wstťic ženichowi. Qpao
trUč, dokawade měly kdh, mzaly olej w Ucin
dobúch fwých š lampcxmi;“ blúžUimčpak,
jak fc to stúwú, anedbcxly toho a erpatťily fc
olejcm. „Q ů Uoci pak“ t. j. když Uejtwrr
dčji fpúwaji idš a UejmčUě pečUji o smč zboži

a ftalcky, nebo Uejwice hejťi a UešmšUě pamatUjiUa soUdy Boži, „stal se kťi : Nj, žeUich
jde! wyjděte wstřic jemU! u Tehdy
wstaly wssecky anUy ty, a Uchhstaly
lampy fwč; au a kterč hotomh byly,

e) Mat. 25, 1.
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wesslUš žeUichellcUa fwath; izawťiUh
jsoU dwcťee.“ Kterč pak Uebhly hotowp, chyo
staly se a pťiprawowalh a koUečUč pťijdoUce,„
wolaly: „PaUe, PaUe, otewťi núml N
oU odpoloidaje ťckl: Zajistš prawim
múm, Uerúmk wúš.“ N zawiraje podox
beUstwito UapomiUú: „Bdětež tedh, Uebok
erite dUe an hodin;“ jakobyťekl:
Widčli jste, jakčho krúsnšho cile dossly t pamch
opatrnš; xjfoUcehodUč pťiprawclly, wessy U blao
žerU swath Pčma fwšho; a jslk š Uesskastným
koncem fe potkalh blúzUowě, UejsoUce pťiprae
wenp, wyloUčeUy jsoU od Pčma swčho Ua wčky.
Procež UemšdoUce an dUe rchi hodiUU, kdy přijde
ženich, wščllý soUdce wúš, uuu spaseUi wasse
tak doccla od wassi fpolU pťiprawy kpťissti Jeho
zúwisi; m bdčtež a pťiprawelti bUďtež, abyste
Uebyli odloUčeUi od ftoateblcich hodů Jeho a
Uebyly wúm zawťenh dwěťe krúlowstwi Uebeo
ského Ua wčky.

š. 4.
Wywrachi se nčktcrč númťtky.

Snad mč Ua to, co jsem posud ťekl, Uěkdo
UamitUe, ťka: „Zdaž:li pak lotr Ua křiži již již
Umiraee, ža jedUo tšměť slowo Uedosúhl spasem
wěčUššo?“ uu Na to oddowidú sw. NUlUstiU
takto: „Nčkoliw byl lotr e.7e koUcř žčwota ?wčho
úplUěho odesstěUi wssech prowiUěm swých sizao
sloUžčl, tim fe Uijak Uedúwú UikomU,xžwlassč pak
žúdxlšlúU kťeskaUu, sw. kťtem poswěceUemU, zwůle
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hťessiti a w hťichU fetrwati. QUcU lotr w po:
sledUim skoUúUi milosti kťtU účasteU UčiUěU jest,

že byl tchdúě prwni Krista PúUa wyzUal. NeboťkomU fe mi ostř pokúni w posiednim tažeUi řdo3
stúwú, teU býwú tak úplnš očxisstěUjako teU, kdo
w poslednim taženi býwú pokřtěU, tak že mai
trestU očistcowého Uemú fc co búti.“ Lze pak
Ua to dúle též odpowčditi, že oUeU žúzrak, Uee
mčUč podiwlchodný Uež jiUš diwy PaUč, před:
powčdčU a pťedUrčeU byl kpřissti tšhož Púna
a Spasitelc nasseho a oslawch Jcho, co SyUa
Božiho. K tomu cili měla wcsskerú pieiroda Ua
Uebi i Ua šemi dofwčdčiti, že PúU jeji trpi:
země se mčla zachwčti tU nejhlUbssich Utrobčxch

fwých, jakožto hrošic fe hrožnéšo čiUU Ua Uispúchančho a nemohoUc snčsti tčž čho kťiže Pčmě;
fwčtlo deUUi obrútilo fe w čeonU Uoc, jakoby
Uebefa jasUý žrak swůj temným roUchem sUUlu
tečUým žastirala, UeUlohoUce patťiti hrožUých bo:
lesti smrtelslých, které Pún Uebeš i země trpi;
hrobowé otewťewsse fe wydali mrtwš fwš lo ži3
wot, aby oswědčili žiwým, že wěčný Pčm žiwota
Uad smrti fwitěšil. N tak jako to wsse dokúžati
Ulělo slúwU SpasiteloloU w swětě widitelllšm; tak
mčlo fpachi kajiciho lotra, jchož fe mU lo pox:
slednim tašeUi doftalo, tčž dofwčdčiti w swčtš

dUchoinm, že Ten, kteršž Um ho Udčlnje, lo praowdě jest sweta Spasite. W tomto čiUU wssak
Uemšnč podinhodUo jeft wyšnčxni lotra kajiciho,
Ucž UdčleUč jemU od Krista Núxla odpnsstěUi.
Nnť totir lotr Ua kixiži hlasitč wyžnúwci krúlowe
stwi Krik)towo, co aposstolowš Umlomhslnč mlči,
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tUk wira Ua Uěm swou moc Ukúzala; Uwěťilč
prowiUilec týmž čascm, kdežto byl wywolcUec zau
přcl. ZUťilaf zloba Ucpťátel, júfcllcl bczbožUoft
rouhačůw, zsinalš rcemy a slaboflt smrtelUčx poUze
Ua člowččcnstwiKrčsta Pana ponazUji, a co fami
aposstolš Uzťewssc tak Umohš a welikč žúzrakh,
bojácUě se rozprchli: tUk oUeU lotr famoteU er
bšťe UražeUi Ua ohawslosti kťiže, an Ua bolestUě
smrtč, ale sčxma súm wyzllúwú Božskou welcbnost
KriftowU, účastUikem jsa UčiněU UmUčcUi Jeho.
dež to wsse powčxžime jak obdrženi Uefmirnč
oUc milosti od UesmirUe welchosti Pčmě a od
tolikerých okoličnosti tajemstwi plUých žčxwisi; pou

ssetilš bh bhlo trwati, Žc takto wzdy a wstdee fe diti mUsi, co jen tchd ž wýjewem bhlo zwlú:
sstUi milosti.

.Wssak patťime wůbec i w pťirodě i w žio
wotě lidskšm, že úkazy a činy prawidelnš jsoU
obyčejnš, Ulimoťčxdslš pak že býwaji toliko wý:
miUečUš, ťidkš. Tak jeft to i w žiwotě cirkwe
swatš. TUť plati pro pomšr mezi smrti a žiwou
tem ža prawidlo slowo Boži, jcž fw. aposstol
Pčmč, fw. Pawel, di: „Jichž koUcc bUde
podlš skUtků jejich,“) žnameUajetim, že
wůbec ža žiwotcm zlým lčx fmrt, za dobrým
pak dobrú pťichúzi; tak tšz kdo dobťc činili, že
žiwota wščUého dosahUji, kdo pak žle, w oheň
wěčUý pohťiženi bUdoU. Toto Učeni eakož jcst
obccnš, tak jest iprawě, potwrchě sjw. pifmy
weskrze. Kratce je whjadťUje krúlowský pěwec

n) xlj Kor. xl, 15„
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ťka: „JedUoU mlUwil Bůh; dwš toto

slhssel jsem, še Boži jest moc a při Tobě„PaUe, milosr enstwi; Ucbo Ty odplatiš
jedUomU každčmU podlč skUtkU jeho.“e)

Dle toho tedh obchým oestprawidlem, aby
i sprawcdliwý i hřissUik Ua oUci žiwota odměUU

sprawedlion obdršeli za skUtky swč, jaké kchličiUili. Může wssa Bůh mimo toto wsseobché
prawidlo z wlújftni milosti kwčtssi swš slúwš
Uěkterým hři?fnikmn Uděliti milosrdenstwi, tak že
entroU smrti sprawedliwých; imůže též dopUu

řtiti, žc Umohý, aU fprawedliwě žiw bhl, dle Uex
žpytatelmšho foUdU Jcho, co hťissnik zemře, jako
kdhž plawci po dloUhč, Ua ssiršm moťi plmdbě

lp saUlčm šťistawU Umohdy UtoUoU. Proto. iSalommm i: „Kdo wi„zdali dUch shUUw
Ndcxnlowých wstUpUje w hůrU, a ždalč
dUch zwiťatx šftUpch do ůe?““) Nebokač:
koliw wůbec se ftúwčx, žc dUsse těch, kteťi co
UerozUmUú zwěř žifi, do pekla UwržeUy býwaei,
těch pak, kteťi co idč ro UmUi dlc zcikona Božišou
žiwot wedli, do Uebeš bywaji UUcsscUU, Uicmčněx
můre se ftúti, že teUto ixčld dle Ue phtatclných
foU ů Božich Umohdh se w opak o rúli; wždh

mssak Žůstam lain a obccUoU rawdoUto, žeu obrým obrš, žlým pak zlš fm i sc doex
stúwú. Nikdo tedh Uespolčhcj Ua žwlňsstni pťio
klady těch, kteři z žwlásstni Ulilosti zachowúlli jsou,
Ueboč to UdsseobčcUý řúd Uestmxowi, mliž pak ou
wssech plcxti, ale toliko na Ulúlokteré fc wztcchlxje.

Ř) Žalm šl, 12u13a xu) Kaz Z, 21.
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jer mimo to mUohdy an zUúmi t1ebýthji.7 Tak
téz i ty o fobč niea? se donmiwati nemUžeš, že
k nim Učxležeti bU eš. j

JiUi opčt jiUoU UúmitkU Uwúdčji ťkouce:
„Swatč swútosti šúkotm Uowšho, co zúkan nlil
losti, xpůfobi spolU š litosti UadpťirošerU, a bhť
i UcdokolmloU, úplUč odesstěni hťichů, tak še
takowš pokúni dostači k fpachi.“ Na to od oo
widúmr, rt! Ucui každú litost důstatcčnú k nc o2

kanlš Ua pťirozeUš litosti, kterciž spolU š šwúotosti pokčmi doťtačč kdosažeUi poswěchici mi osti.
Každy wi, že zal a litost Umji roǧličnš stUpUě,
a ie xpráwč teU stnpeň, ktčrý doftačr kodesstěUi
swatostttčmlx, Uešnú UežTen, který Uahťčdú w ledwi
a srdce lidskú. Protož i fw. otcowš tcxk ú keostz
liwč, tak búzliwč fe o pokčin prúwč pťed řmrti
whkotmněm prohlúsili; žwlússť cxkslU. Nmbrož,
cxn di, jak swrchU powčdiUo: „ čiznúwúm Upťlo
mně, rc tomU, kdo fe w poslednim taženi kaje,
erdptrc“mlc, čchož si žúdú, ale nikoliw fc ersmču
lUji řici, že sskastnš skonúmú; zdali jist jest swým
spaseUim, toho jú Uejsem jist; pokúm sice Uklúdúo
Ule, jistoth wfsak Ucdúwúme.“

Kdo by mi pak Uamital pokúni Niinitských,
kterč š búšnč powstalo, abh za 40 dni mčsto
Uežcxhhmxso; teU pozornjž Uejen pťisnš jich Hokúni,
kterš podstoUpili, nýldrž i úplnou zmčUU ziwota.
Nežnúm lepssi rady, Uežli aby každý úplnč núo
sledowal pťikladU jich a tak pťisnč fc kúl, jako
se oUi kúli, tak dokoxmle fwůj žiwot naprcxwil,
jcxko fe oni Uaprawili. Wssak alexzdaželi pak
Ueni mnohú, který jsa Uemocen, kaje se sice, fotwa
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že pak fmrti Ussel a š lůžka Uemocslšho powstúo
wú, již fc i k perějssim fwým hťichům wraci,
dobrú pťedsewzeti fwč: maťi, a tak doftatečně
dokazUje, jak UedostatcčUš, jak lichš bhlo domUělš
jcho pokúUi.

š. 3.

Zúwěrck celé úwaby této.

Co jsme posUd řekli o UebezpečUěm odklúu
ďúUi š pokúUim, UebUdiž tak rozUmčUo, jakoby:
chom UčkomU Uadšji spachi odUimali, aUebo
brčmu k blažersti wěčUš zawirali, což žúdný
š fwatých UeUčiUil a UcUčiUi, tim mčUč pak se
člowěk hťissUik toho odwúžiti smie alc wssecko,
co jfme posUd ťekli, teU účel ma, abh každý,
kdož w hťifsich fetrwci, probllzeU byl a szftťeU

a Bamchal klamUěho bezpeči fwšho a obratil fe
k ohu, a ščchy prawým šaokčmim se očistě, ctUostise docela wčUowal a ta dossel fpaseUi. Neboť
jak bh kdo tak possetilým býti fměl, aby proti
zťcjmým wýrokům ipifcm fwatých i fw. otců
i cirkeinch Učitelů š pokúnim swým odklúdal
Ua starý wčk fwůj, Ucbo až kfwšmU pofledslimu
tažeUi? Nač fe UtU lze fpolehatie? Snad Ua
almužrch, modlitby a jiUě pťiprawy? PomUi,
jak patero possčtilých aneU chhstalofe
sice k pťijeti 7cšUicha,aleo UalezeUy jsoUce Uehgtowh,
wyloUčcU žišoUod hodU Jeho. u Spolchúš fUad

Ua flze we, kterč šak wylšwati a jimiž fwéhťichy oplakatč miUi e? Slzy prawě kajicUosti
plati sice U Boha mnoho po každý čaš; ale
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pomUi, jak mnoh, hojUč sizy wylčwú jeU proto,
aby opět bUď zažene šdrawi, bUď promrhanč
zboži Uabhl, wssak mamč; prodal statek Ua hťissUče
choUtky swě, jako EsaU prúwo swčho prworoo
zeUstwi,e) ale dle slow sw. aposstola „žawržen
jest; Uebo nenalezl mista kU pokúni,
ačkoliw ho š plúčem hledal;“ee) erplaa
kúwal čiUUfwěho lús kBohU, ale pro Utrpěnox:
sskodU.u SUad Fpole úš Ua dobrú pťcdfewzeti,

ťterú tehdúž Učiniše? J ty plati, kššž oprawdowčjfoU a pewUé; awssak ponmi, co Utioch krúl,
oncn bezbožnik, těžkoU Uemoci jsa raUěU, slibowal
až k Udlweni každčmU, kdož čte; alc což o tčtnr
doklčxdúpismo? „J modlll se Uesslechetni
kPúUU, od Nčhož Ueměl dosici miloo

srdenstwi.““? Proč? uu Protože wssecko,co
slibowal, nepoch Želo z lúsky k BohU, alez oUhětoliko búšUč otro ě, kterúž UedostačUže kdofažcni
milosti odesstěUi, tUdiž an wěčUe blaženosti.
Neboč búti se pekla, může pochú eti těž z oUo
hého cth přirožeUého, zaklčxdajrcišo se Ua úsce
k sobě smnčmU, a ta Uikdy Uedostačuje k dosau
ženi žiwota wččného. Jako tamto U krúle Nchaša
wera žcidnčmU„oblečenčmU w žiUi Uca
bhlo dowoler wjiti do krúlowa dwoa

rU;“xjx) tak Uclšc dostati se do sidla blaženostiměčnc, pťed krú e nebeskčho tomU, kdo jesstě oblcw
čen jest q,tročim odčwem hťichů; ťdo tam wstoUu

iti žúdúš, obleč se zúhy roUchem swatchim
cistč lčxsky Boži.

,s)) lČstFčoǧz,.Z?ď. ) k Žrd. 12, 17. ) U.o Mo2ch,Ž9, 12.
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Pročež, milý ťťesiane! prosim tč a dúdúm
co Uejsxmžněji, pro spaseUi twč, jchož si zúdúš,
abhš pomnčl, že jistě, bUď si dťiwe, buď si poo
č;dčji, hodan ta osUdUú ti UastaUe. Wiz, jak
rúzem Uebesa kolotaji, jak doba dobu stihú, jak
mnohý wůkol tebe každe okamžeUi Umirč:! J tobč
ta hodina whprssi, kdežto Uit žiwota twšho pťeu
tržena bUde.„Bližko jest deU zathUtl, a
rychle bliži sc časowč.“e) Zg krútkouHobU
wyplUi se proroctwi. Pak Uwidiš a poznúš, že
jsem prade Ulěl we wfsem, co jsem ti předpo:
widal, k čemU jsem tě Uapomanl. Pak bolestmi
soužen, úzkostmi skličen, búzšli pťed Uastúwajici
fmrti ustrasseU očel?úwati bUdeš, jaký loš ti padUe,
buď k wččUčmy blahoslawenstwr, bUď k,wččnčmcl
zatraceUi. u O toho losU osUdUčho! Q ,tč pťio
krč Uebešpečnč poUti k soUdci wččUčmU! Q toho
wěčnč UezmčUitelUšho soUdU bUď k wččnémU žio

Fow, aUebo k wěčnč smrti! Kdož pťed nim ob:ojie? u 7
Nuže, milý kťesiasle! Uin múš jefftč kdy,

ab š si soUdce oUoho wěčnčho šiskal a stakloUil.
S yš a šachowej Uapomemlti proroka řkonciho:

„Hledejte Hospodina, když můše Ualeženbýti, wzýwejtc Ho, když bliz o jeft.““)
Bli ko zajillté Uyni jest Hofpodin, aby Uúš wyu
slhs?el, ačkosliwmh Ho eridime; w hodiUě soudU
Uwidime Ho my, ale an UeUslyssinúš, leč Uin
si toho slysseUi U Něho zaslonžime.

e) s. Mojž. 32, 35. ee) Zsač. ZZ, 6d
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Ǧlánek sedmmccitmý.

Broti tčm, ktcťť w pťilissnčm spolebčmi sc na milosrche x
stwi Boži w hřijsich trwaji.

JsoUť tčž Umozi, ktcťi kojicc fc pťilišUoU
důwčroU tn milosrchstwi Boži, w hťissnčmžiwotč
trwaji, spolčhajicc sc Ua chmirnč, Ucwywašitclltč
šúslUhy UmUčcUi a smrti Pčmč. J tčm potťcbi
jšft dokúzati, w jakém pťctčžkčm blUdu wčši.
RkoU chprwč, žc milosrchstwi Boži chmirnč
jcst, aUť totiž SUU Boži z milosrchstwi súm sc
a hťichy Uasse Ua smrť kťiec wydati rčxčil. u
rawdač, žc milosrchstwi 8 oži chšnirnč jcft,

an totiž i toto twč, chž tak mluwiš, bczbožnč
roUhčmi snčlssi. Jak wclikč jcst milosrchstwi
Jcho, kd ž ty sc odwúžiti smiš, abǧš dobrotoU
Jcho w rcsscni fe potwrzowal! kdyz ty swatčho

křirc Jcho, ǧcjž OU Ua sc wzal o.uaž do fmržiUcšl, aby w údU hřichU šUičil, proto se UchopUješ,
abh jim toUž wlúdU hťlchU Upewnil a Utwrdil!
a kdhž ty, byk mčl tisicero a tisiccro žiwotů a
wsscckyJcmu obštowati powichl bhl, poUčwadž
oUcU fwůj pťcdrahý, Božskǧ žiwot za tcbe w oběk
byl wydal, přcc sc zpččchš wěUowati Jcmu th
žimot swůj, kterýž jsi beztoho od Nčho obdržel a
tUdiž Jch hlawUč jim powiUowčm jsi! Toť
Spasitclc twčho wicc boli Ucž fmrtclUč muky
Jeho. Ncbok ačkoliw byl pťi UmučcUi swém Uic

sobč Ucstěžowal, stčžUšťcsi Ua tcbe, hťissUičc! ústyprorokowymi, ťka: „ a hťbetč mčm kowali
jsoU hťistici; prodloUžili Ucprawost

27eř
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son.“e) Kdož pak tč Uaučil soUditi tak posseo
tile, abhš mhslll, žč„, kbyd Bůh laskaw jest, ty
tim wice hťcssiti smišeš ank zdraw, rozum,
jank Duch fw. Uči, že totiž, když BUh dobrý
lcst, opčt zaslxchuje, abp Ho iwsse ctilo a wele:
ilo, a milowalo i poslou alo. Že Bčch dobrýe

jcst, z toho pak dúle jde, ze ikaždý fúm se snao
iti mčx dobrým býti a donati w Jcho miloo

?rdeUstwi, aU každého, i scbe wětssiho hťierika

hotow jcst Ua milost pťijiti, kdyŽdocela se kNěmUobrúti. Cim laskawčjssi žedh ůh jest, čim wice
ty dobrotU Jeho welebiš, tim těžssi jeft i hťich
twůj, proto Žc jim UesmionU Jeho dobrotU tcxk
welmi Urúžiš; tim wětssiho trestU i zasluhUje,
pončwař:i w žadee toho sprawedllwst Jeho, rowo
Uěž tak šnr owančx jako Jeho dobrota.

Takowú wssak wýmlmoa Ueni Uowú. Neboč
kdhž druhdy w zúkoně starčm prawi proroci
z wUUkUUti Božiho hťissUý lid kúrati a k poler
psseUi Uapominati se jali, tUk i falessUi prorocř
tčmllž hťissUěmU lidU z wlastUiho Uadúni pokoj
hlúsali a klamnč ho milosrdenstwim Božim kojili.
Když pak tresty pťedpowědčUč jistotUč Uastaly„
tUk pomžUesii prawi proroci hlasU swšho ťkoUcc:
„Kdež jfoU proroci wassi, ktečiž proo
rokowali wúm a řikali: ,Nepťijde krúl
babyloslský Ua wúš a na zemi tUto.“U)
Tak i ty lsi zaslepen, an spolčhaje Ua.,miloo
srdenstwi ožt Uesmirnš owssem, eridiš ťi
tom tak těž UesmirnoU Jcho fprawedliwost. U

Wř)Žalm 128, 3a md) Jerem. 37, 18.



Ou spolchcini Ua milosrdcnstwi Boži. 421

xkdhbyš okem od Boha ofwiceným patťil, jiftě že
byš žwolal: „Kdo žnú mocnost hněwU
Twčho a pro búzeň Ton kdož může.

fčisti hněw Twůje?“e) thš tedh tošototgkUebezpečnšho blUdU fprožtěn bhl, tUto úwa U slhš!
Jakož Uikdo UemUže bytnost Boži tak pao

tťiti, jakowú fama o fobč jeste tak též Uikomu
Uelze poznati UižúdnoU Bori wťastUost dle přirou
zcne, wččnš powahy jeji. otčž plati o Uesmirnč
sprawedonsti Jeho. K poznúm této patťmež na

skutky Boži, jakož Uúm je sw. pisma ?aznamccUala; ohlednčme se pak po swčtě wůko sebe, a
fuďme ž toho, jakú jeft Uefmirnú sprawedlnost
Božskú. Tim se w srdcich Uassich obnowi s asia
telnú búzeň Pčmě, kterúp, jak Učitelowš dU omz
Uiho žiwota hlúsaji, jeřt poklad, strúžce, útčž
dUssi Uassich. Neboť jako loď bez útěže Uepluje
pewUě, jfoUci š welikým Uebczpečim snadno semo
tamo žmitčma; tak U wlnobiti tohoto fwěta š Uejo
wětssim swým Uebežpečim zmitčma jest dussc, Uea
majic w sobč útěže, uu prawš totiz búzně Boži.

, Bčlšeň Boži UdržUUedUssi, aby ji wčtrowč pťizně
lidskš a pýchh fwlštskč UcUchwútili, nepťewrútili.

Búžeň ta potťebnú jest UeťcU hťissnikům, Uýbrž
i sprawedliwým. BUěm, ze hťessili, tčmto, aby
Uezhťessili; U oUčch zplozUji búzeň skUtečnč Uea
prawofti ich pťedessle, U těchtou možnš on
doUci. Túžešali pak se, jak tato spasitelnú búzeň
w dUssi se zplozUje, odpowidúm ti, že žsoUci mio
losti Boži wlita, zachowúwú se a werstú rozjio

e) Žalm 89. U.
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múnim skUtků sprawšdlslosti Božskč. Th čafto
UwažUj a jistč seznúš, že spasitelnú ta búzcň
w srdci twem fe wzmůže.

90 1.

Q skntcich Božskě sprawcdlnosti, o nichž se sw. pisma
zmiňUje.

Prwsli skUtek Uefmirně sprawcdlnosti Pčxnč„
o Učm7 se w pismč sw. žmislka čini, jest zawrženi
padlý andčlů. Počútek cest Hospodinowých bylo
jest odsoUzeUi a žawrženi tš hrožnč a krtooein

šxiwč potwory, kmžete pekclmčho, jakož jej knišaob wypisUje. Wssecky ccsty Hospodinowy jsoU
milosrdeUstwi a sprawedlnost,e) alc sprcx7
wedonst Jeho erbjewila se až k rwnimU onoo
mU hťichU, jsouc skryta w lůně eho, co mcč
w posswč. Rť)

BUeU tedh prwni hťich bhl pťičinoU, že
tentodbťitký Uleč sprawedonstř Božskč byl wy2
tasen. Powaž UtUi, jlxk tšžkú bylcx ta prwxžř
jcho rúna; pohlc Ui a Užťiš diw swůj! Užřiš,
jak Uejdražssi perla Ucbeskč ťissc, nejprwnčjssi
ozdoba dworU cmdělského, obraz, w Učmž fe
krúfg Stwoťitclowcx tak stkwostnč lefkla, u tcn
Užřiš aU š Ucbeš co stťcla padčx, a to pro jc2
diUý bťich u pžýchy. Z kUižctc Undělům Učiněsr
jest kniže ďúblUw, z nejkrúsnčjssiho chssereď2
Učjssim, z Uejslawnějssiho Uejohawnčjssim, š Uejo
pťijemnějssiho pťitcle Uerertnějssim Ucpťitclem,

e) Žalm 24. M) Ezcch. 21.
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chž kdy proti BohU powstati může. JakH úžaš
pojal wesskerč sbory blažcných UebcsskaUU, ani

totiž wčdčli, jaký sslchetný twor, š jakč wýssc,
jak hroznč, čak hlUbo o klesl a padl. S jakoUehrůon zwo ala wcsskcrú Ucbesa š prorokcm:
„Jak jfi fpadla š Ucbeš chUicc, ktcrúž
jsi zeitra wzcssla!e)

estup pak potom dolů Ua zemi do rúje a
tU spatťiš w hťichU prwotnšm púd, ktcrýž by
Uebyl býwal o nic menssi, kdybh mU Ucbhlo
milofrchstwi Boži k UapraweUi dopomohlo. Neo
boť, že Undělč padli, stalo sc tim, že wssickni
skUtcčUč zhťcssili. Což wssak prowiUil twor,
který sc teprw rodi, že sc rodi co syU hUčer?
NeUi potťcbi, aby sc dopUstil Učjakčho hťichU
katečnčho, dostači, kdhž pochúzi zplozenim lidu
ským z pokolcUi Ndamowa, ktcrý prwotUým
hťichcm swým porUssil do koťeU wcsskerý kmcU
obsažanšho w sobě potomstma swčho. Tak swrue
chowaUú jcst weleonst, tak nesmirUú sprawcdlo
Uost Božfkú, žc Urúžena jfouc katkem prroUihod
člowěka, wiUč tě i trestU wcsskcrý jcho rod ol
drobila. Jako Nman wžncssený oUen pťttcl
krčxlc Nchaswera Uechtěl miti dosti Ua tom, aby
se toliko Uc: Mardocheowi pomstil za to, žc mU
skroonU poctU wzdúti odepťel, Ule Uespraweox

dliwě wesskerý lid israclský pro to šaěyubitřchtčlš“)což bychom sc diwiti měli, že we ebnost Bozskú
sprawcdliwě takowšho potrcstčmi zcxUrazeni
febe žúdú, jsoUc co poUhú fuUeskončcnčx bytnostx

K) Zs. 14, 12. M) Esth. Z. llfi
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Uražena od bhtnosti stwoťenč, skonalé? Tak teďy
Uejen prwni člowěk z rúje sc wlečUee ša pou
jeděUi jediného jablka, Uýbrz i celý ?wět ša to
podUeš trest trpi. Po tolik tisic let každe Uoll
worožeňútko Uejsouc jefstč ani schoon hieessiti,
oiž z žiwota matčina i skerU i wiUU i trest
šťichU toho š scboU Hǧťinússi. Po tak drahUý
čaš nemohlo toto Ura eUi w žapomem:ti přijiti,
meši toliko tisici tisicU lidstwa jfoUc rozdělcno
toličerými tresty kúrčmo. Ba wesskerč mUkh, kterě

od počútku ť(roěta lidš byli whtrpěli, wesskerčsmrti, kterč hly lidstwo osUď poftihly, wcssťerě
dUssc, kterě hoči a hořeti UdoU Ua wčky w ohUi
pekelUém, jsson těmčť jeU jiskry š tohoto Horrootz
Učho prowx.iUěUisrssici, lfon wssak i tolikerč důo
kašy chmirUč sprawcd Uosti Božské. N to wsse
děje se i po wykoUpeUi, jehož fe Uúm dostalo
UmUčcUima smrti Spasitcle Uasseho Ježisse
Krista. Kdyby tohoto lčkUUebylo, Ucbylo by
ani žúdUč o rozdilU meži lidmi a ďúbly; Ueboč
UemožUú yla pomoc od zúhuby tě lidem samým
o fobě žůstaweUým. Zda uli pak to UeUi zřejmý
důkaz fprawedlnosti Božxděe? u

Dokawade oUo pťelščžrčjho Ueb lo fejmuto
š pokoleni Ndamowa, dostihl mUo ě jiUe ťcǧ
hrozUč tresty bUď wesskerý fwet, Uebo jchot iwe

Uúrodh a osob za ŽčiUčskUtečnč hťichy, jichž sebyli lidč dopU ilč. ak celý orreš zemský žaplao

wen jest hrošUoU potopoU;e) patero mčstokoli Sodoms čho zničer jcst ohUěm š Uebc

e) ll Mojž. 7.
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padaeicim za ohaonsii, eim7seobhli obhwao
telé odjdali;e) DathaUa a ǧlbšrona zemč ou
hltila, že se byli whslaUci HospodiUowU ojo
žissowi protiwilieee) oheň ze swatyUě whue

chúšejici ftrúwil Řadaba a NbiUda, že Ue?achoowali obřadU Bohem ťikúzaslšho, anž pa jim
prospěla důstoonst kUčszú, anž swatost otce jichp,
anž důwěrUé pťútelstwi, jež strýc jich Mojžiš
š Bohcm samým mčl.m) W Uowčmpak zúkonč
Nnanúš š SasiroU maUrelkoU polxresetúUijfoU Uúo
hloU smrti, že byli fǧelhaltsw. PetrU,xťx)jakl
ťoliw by se to sUad mnohémU skrowUým proo
winěnim býti zdúlo.

Eož pak múme dúle řici o tajemUých soUo
dech Božich? ŠalomoUU bhl chmoUdřejssixze

wssech fmrtelUýčšNlidi, a BůH ho tak útle milocwal, žc š toho ilúčkem Bozim Uazwčm jest; a
tcn konchě tajUým dopUsstčUim Borim w Uejo

sseredxrějssiUpadl ohawnosti, w Uejtčěšsihťichh uw modloslUžbU Křdor by se tedy Uebú a Uestrachoo

wale? uu Nwssak kdyšyš šUal wsselikš jiUě takowě
tajUš soUdy Boži, ktcrc se w cirkwi swatč a
w swětč Udúwajl, tim wětssi byš búzUi zajistč
pojat byl. J seral bhš, jak mUozi š ctnosti co
hwězdh š whsoke búUě Ucbeskč úprkem padaji;
widěl bhš, jak mUozi, jenž bhli ozdobami domU

Božiho, opUstiwssešo co marnotratni prowébloudi w podlš slUže Uosti tohoto swěta, žadažice
se Uasycowati Ueprawostmi co pokrmem weprů;
spatřil bhš Umohě, jichž čistota stkwěla se co perla,

e) l. Mojžu 19. u) Uř Mojž. UZ. m) Ule Mojšl l0o
xf) Sknt. 5.
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a kteři pak sc stali hťichem černěessimi Uad koo
pet. Pro hřichy swč tak klesli; ne ok ač sw. fwúo
tostmi Udělch fe a rozmnožUje poswěchici milost
w dUssilidskč, nicměně nedodúwú fe jistoty setrwúni:
w dobrčm, jcnž mú býti fpolU š Ulilosti Boži též
wýkonem swobodUš wůlc lidskč.

Jaký pak zťejmějssi důkaz Uefmirnč spraweo
dlnosti Božskč lze dúle komU dč:ti, ncž ten, žc na
dostiUčinčUi za UrúžkU BohU hťichem UčiUčnoU
Uic nedostačilo, ncž UmUčxcnia smrt feďnoroč;cnčho
Syna Božiho, aby swětU milosti o pUsstěUi opčt
ziskal. PozorUj, co ťckl Pčm kžcUúm na kťižowš
ccstě prowúzejicim Jej a plačicim nad Nim:
„Dccry jcrnsalemské! ncplačtcž nadc
mnoU, ale samy Uad fcboU plačte a Ua,d
syny swými. Nebo ajl přijdoU dUowc,
w nichžto ťeknoU: ,Blahoslawenč Ue2
plodnč a žiwoty, kterčž Uerodily a prfh,
kteréž nekodilh!, Tchdyč počnoU ťi!ati
horúm: ,Pa netc Ua Uúš!lla pahrbkum:
,Pťikrejte Uúš!, Neb pončwadž Ua zeo
leUčm dťewě to čiUi, na sUchem což fe
stane?“gd) jakoby ťekl: Kd ž, aj hle! tcnto strom
žiwota a eriUUosti, ncdot nUt niBúdným čerwcm,
nižúdnoU an toU nejmcnssi nú aon hťichU za
prowinU jiných w takowčm žčxru krUtých muk
strčxwen sprawedlnosti Božskč zadosti čini a sš
obětUje; jak hoťeti bUde dťcwo fUchě, od sšďe

wlastni Žlosti w oheň odsoUzenée? Když se nampťi Božs ém skUtkU wykoUpeni lidskčho wcdlč neo

xn)Luk. 28, 28u31.
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smirnčho milosrdenstwi i Uesmirslú Jeho sprawer
dlnost okazUje, jak bUde U těch, U nichž milosra
denstwi UebUdc miti mista Uijadného? uu e

Popatř dúle a Uwclšžwečný oheň pckelný!S jakoU pťčsnosti trestú ůh jediný hťich! Jak
trestú hťich okamžitý trcstem wččným! Z toho
wiz, jak Uzce, Uerolečně fpojena jcst š milosrdeno
stwim Božim i ťifnú Jeho spmwcdlnost. Eož
lše hroznějssiho l pomhsljti, Uež že bUde Bůh,
co fwrchowaný Hospodisl, wěčnč patťiti, jak

UkrUtnč se toliko dUssi wččslě trúckoi, anižb sefmilowal wice nad,nimi. Q tč hUbokosti šura
wcdlnosti Božfkč! Q těchto pťezúzračných, Uezpyo
tatelnťch soudů Jeho! Kterýž dost múlo rozUUmý
člowě powúže to, Uczachwčl bh fe Uad tim, a
nebyl by fwcxtoU hrůon a búzni pojat a poleo
kún před Hospodincm tak sprawedliwě, tak přisUě
trestajicim?

š. 2.

Q skutrich sprawedlnosli Božské, již w tomlo žiwotč sc
jcwirťch.

Ponechajice poněkUd Udalosti zjcwelli Božiho,
patťme wůkol scbc; zdaželi ak w swětě nenae

lezúme tolikc“ zťejmých důkaǧU Božskč sprawedlo
Uostie? Zcxjis?č kdo dost malo fwětlem wččně
prawdy oswiceni jfou, U sw. bčszi trwaji; strao
chUjice se weu wsscm soUdů Božich, Uenalezaji
útěchh w ničem jinčm, leč U pokornšm whznúnř

a horliwčm plnčni sw. wirh. Kdožbh se nezhroǧoil,wida swět skoro celý jessřědilem w erěťe, io
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lcm w blUdU, což mUohcm horssi jest, pohťižcnýe?
Jak přchojnú dečsttu žeň ďúblům, drahnoU čúst
pokoleUi lidskéšo w pekelUč plameU strhajicim,
a to pťeš tak milostiwš wykoUpeUi! .Kak skrownú
swěta čúst jest swatou wiroU kťesiaUskoU oswio
ccUa U porownúni š daleko wětssim jeho dilem,
w temUostecherěr pohanskě pohťižeslým! Jak
smUtUý teU staw lid twa, jemUr erychúzi hwčzda
sprawcdonsti, jemUž Uefwiti šlUnce prawdy, jee
hož neobčerfthje rosa milosti Bori, kdcž tak
drúhnú ččxst pokoleni lidskčho Upašú w kořist
wččněmU zabUbeUi. Nebok to nade mssi pochhbo
Uost jisto jest, že jako w čaš wsseobchč swčtowě
potoph mimo archU Noemowu Uikdo ncbyl Ua
žiwotč zachowúne tak též, že Uikdo kžiwotU wčč:
UčmU nepťijde, ťdo se UeUalezú w domč Božim,

ktcrýžBjšest fw. cirkew katolickú.ssak ohledslčmc se tčž po samčm swčtě
křeskanskčm a wizme, w jakém stawU se Ualezú
za tčto nassi Ua ncjwýssc wlússk w duchoinch
wěcech rošcrwanč doby. ǧlšo krútkčm UwúžeUi
přiznati mUsime, že UeUi Ua celěm tomto tau
jemUčm tělc „od pat až do wrchU hlaw
ani mista zťšrawčšo.“e) Nawsstiwktcre:
koliw mčsto chceš, ťdebyš Uchslil, že nejwice jesstě
UměUi kwčtc, pUtujx,pak po městech, dědinúch a

kpradcch a Ualczneš, že U wčtssi.dčústi plati oidU tomto, nač si stýskú Jeremiúš prorok, ťka:
„Bbejdčte cest jernsalemfkě a pohleďtc
a spatťte a šledejte w Ulicich jcho,

n) Js. 1.
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Ualeznetcoli mUže čiUiciho soUd a hleo
dajiciho wiry, t. Upťimně wě,ťicihoa dlc
wiry žijlciho, nu úplně fprawedliwcho, a bUdU.

mU Ulilostiw.“) Nawsstiw pak, UeťkUtršh,
diwadla a hospodš a jinú mista weťejnú; Ue okta wůbcc jfoU si la lži, podwodU a wsselišě
neřcsti tčmčť zafwěcelm, ale i domy7 foUsedU,
mčssčanůw i wesničanůw, tU wiz a slUš jen poe
nčkUd, co se dčje a mlUwi a UšUúš, ze Ueni
nikoho, jenž by mlUwil co dobrčho, ale wesměš
toliko repci a lhoU a konU a roUhaji se a zloe
ťeči a fwúdi a kazi a hUbi jedni drUhč; tU
fwúrowč a růžnice, tU pomlmoy a UactiUtrhúni;
„Ueni žúdneho, jcnž by mlUwil, co doo
brčho jest, Ueni žúdnčho, kterýž by
činil pokčxni z hťlchů swých, ťka: Co
jsem UčiUilř“ me)

ZkoUmej Ppak bližc a hloUběji ťeči a srdcc
lidskčx a fe Uúš, žc we wssem k UičemU jinčmU
nehledi, lec k swštskčmU a hmotněmU profpěchU

fwčmU; neUslhssiš, že na Boha jinak wzpomio
Uaji, lcč klenim a zloťečowúmm. Na to si stču
žUje Bčch súm úst prorokowými ťka, Be pamar
tUji se sice Ua Ne o, ale Uc jak se slUši, „pťir

fahajice lžiwč wešměUU“ Jeho.eee)Tak bhš dle žnúme zeintťnich foUdě sotwa
seznal, 7e mezi lidem kťesianským jsi. Jako fc
zwony le hlasU pozUúwaji, tak tčr bhš z těch
Uepoznal kťesiany leč dle slow, ji ž pťi swčm
šloťeceni Užiwaji. Jak, pro Bůh! může se dlc

e) Jerl 5, 1. ee) Jer. 8, 6. e“) Jere 29, 23.
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toho isoUdtti, žc by o Uich platilo, co prawi
Jsaiúš prorok: „WssickUi, kteťir je Uzťi, pou
znaji je, žc tito jsou plémc, kterčmUž
požchUal HospodiU.“) Múeli celý zeo
intťUi žiwot kťesťanů tak fpoťúdúlt býti, ab
každý, kdožbykoliw jen ze wzdúli Ua Uě pohled,
ihned oe za Uúrod Bohcm whwoleUý pozUal,
což Ule le mčUUe soUditi o těch, kteťi dle ťeči a
skutkň swých jsou spisse posměwači, roUhači a tuo

pitelišj;mčw kťesčaUského, UežskUtečUikťesťanče?uak medlc lze chlUionU sprawcdonst Božo

skoU pozUati z tošo, že tak wclkč zlosti a hťichhUa fwčtč trpi? ako že se Uedú zapirati, žc
Uejwčtssim dobrodiUiUt, jež Bůh člowčku proka:
zati může, eest, když ho od hťichU ochrčmiž tclk

ššst Uejwčtšsim pro člowěka trestem, kdhz hoůh w hťissich zanechú. Tak čtemc w drlchš
kUizc krúlowskě, že Bůh rozhorleU jsa lidU isra:
elskšmU, dopUstil tomu, aby w hťich pýchy Upadl
krúl jcho Dawid, dada sčitati lid, jakobh jemu
Uúležcl.ee) Tak tšž w knize Siracha mudrce
po whčteni wsselikých Ucprawosti, jimž hřissnici
podrochi býwaji, sw. fpifowatcl dokladú: „Qd

pobožných zajistš to wsscckowťdúlerbUdc a w hřissich UcbudoU se wú eti.“eee)
Ncboť jako jedUak pokrok w ctUosti súm odl
mč:nou ctUosti jest, tak jest ioftachi w hťissich,

Uebo Upadmlti w těžssi i trcstem hťichU, čimž Ž?i stúwú, že Bůh mUohdy hťichů dopoussti.
tak wčdime, že ncjwčtssi trest, Určcný od Boha

ey Zs. šj, 9. n) sl. rrčxl.24, 1. a d. m) Sirach 28, 16.
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Za Uejwčtssi hťich, kterýž kdh Ua swčtě spúchúU
byl, za UfmrceUi totiž Bohaečlowčka, sw. prorok
tčmitoslowhznači: „Pťilož Ueprawost k Ue:.
prawosti jcjich a ač ercodoU w fprcx:
wedlnost Ton,“ t. cxčUedončji k zachowú:
wúni pťikúzcmi Twých. N zřejměji pak fúm sc

wyfwětluje Udčxwú, jaký trest jc konečně ěa jcjichhrozm) zločiU očerčxwú, an di: „Ncch jsoU

wšquúnt z rUi y žiwých, a š spraweod iwymi at ch oUpočtcni.“)
Jestli to wclikým za hťich trestem hťissUika

w hťichu poUechati, jak medle Uelze patťiti důo
kazy fprawedonsti Božskč, an tolik hťichů paa
tťimc, jimiž fc swět co moťe wonbitUU zmitúe?
Jako každčxwan moťskú doswčd.čch ncsmirnou
wssemohoUcnost Božskou, tak tčž i každý hťich
š stihajicim ho w žúpčti trestem spolU tčž důe
kazem jest fwrchowrmč fprawedlslosti PúUě. Neni
tťcba, abychom do pekel wstoUpili a tam pao
tťili, jak eryslowitclnými trcsty Bůb hťissUiky
trestú; dostači, když fc dost múlo wůkol scbc
rozhledUeme, anebo jesstč lčpe, kd ž sami srdce
swš zkonmúme. Nebok jfmculi w šřissich, podleo
húme fprawcdlnosti Božskč, a to tim dšle a tim
Uebezpečnšjč, čim dšle w takowč klamUě bezpeču
Uosti nekajicUč prodlšwúme. Tak bidnč b lo
drxchdy sw. NUgUstiUowi, jakož súm o sobč ol
swědčUje,ťka: „Pohťižen jfcm bhl w moťi er
prawosti swých a hUěw Twňj tak mocně zmohl
se proti mne, cmiž jfem fúm to byl znamenal.

uř)Žalm 68, 28u29.
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thUssila mnc poUta smrteonsti mě, a Twůj
hněw a mčxprowiněni byla trestem pýchy mč.“ e)
Jestlžže fe ted w ftawU tak trUchliwčm Uau
chúziš, a Uprotťcd Ueprcšwosti fwých tčměť jsi
oslUUl, jak mcdle si smiš wěc tak nero UmUě
opačUoU slibowati, žc tě totiž sprawedlnost ožskci
nepostihne? Mělo by milosrdeUstwi Boži proto
tčrsw hťissich trpěti, aby tě sprawcdlnost jeho
nčkdy w pekclUč nřUkUUchrhla? WUpraij
milofrdcnstwi Boži, kdo milofrdcnstwi hodeU;

sprawcdlnost pak, kdo fprawedliwě šest trestún.Q kčž byš zmoUdťcl a wěděl, jak rútkčx cesta
jest mcši prowiUěUim a trestem, a mezi milofti
a oslaon! NcUik din, kdUžčlowěk w milosti
postaweUý dosúhne oslawy wečnš, anž pak, když
hťichU fc dopUstiw Upadú U wěčnú mUka. Milost
jest poččxtckšúslUhh a osiawh; hčich u počútek
pekla a to mšdoU jeho.

Což pak dúle mů““e býti hrů nč;jssiho Uad
to, že Bůh dopoUssti, a y tak Uesčiszlnemnožstwi
tworů rozUmUýchdostúwalo fc na tresty wěčUe,n
tak hroznč jak fwrchU powčdino, wu a tak Ulúlo,
welmi múlo jich dochúželospaseni?! Jak skrownh
jcst počct wywolcxtých, rci Uúm QU fúm, jeUž
„fčitú množstwi hwčšd a wssecky je zeo
jmeUa wolú.““) Když sc totiž kdosiBčma
tčxzal:„Pane, zdali malo žest tčch, kteři
sp a s e Ui bU d o Ue?“eee) odpoweděl Pčm: „Wchúo
šejtc tčfnoU branU: Uebossirokú brúna
a prostrannú ccsta jest, kterú wede

jur)Sw. Aug. wyšn. k. 7. ťa 2. “) Žalm 116, 4. qldM)Lur.
13, 23.
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k eahyUUti, a mUoho jest těch, ťteřč
wcšúzeji fkrze Ui. Jak tčsUci brčan U
úškú cefta jcst, kterúž wcde k žiwotU, .
a múlo jest těch, ktcixižjji Ualcžaji!“e)
Toho pak šřcjmé důkazy dúwaji pifma swatci.
Tak celý swět zahymll w potopě, a ze wssech
jeU osm osob zachowúuo jest, me) čimž dle slow
sw. Pctra žřejmč se okažuje, jak skrowný počet
jcst těch, kteťi spaseUi bUdou„U porowUúUi k těUl,
kteři bUdoU šawrženi. Mm) Sestkrút sto tisic lidu
stwa, ženy a ditkh an Uepočitaje,wywedl Hofpodiu
Bčch z Eghpta, a ž tčch wssech, ačkoliw je bhl
Bůh mUošými šúž;raky o swš pomoci byl Ujistil
ar Umohými miloxstmi obdařil, toliko dwa se
dostali do šcmš šaslibeUš. To wssickni westčš
Učitelowš whklúdaji Ua fkrowný počet těch, kteťi
spasesli bUdoU w poměrU k Uesmirně welikémxč
počtU zawržencůw, cmebo jak KristUš súm di,
žc „mUoho jest powolaných, alc múlo
wywolených.“dťx)

Proto i w fw. pifmech fprawedliwi slUji
pcrlami cmebo drahokamy, k UanačeUi
totiž, žc jakož jeft skrowUý poťet drahých amcUů
meži ostatnim kamenim sOrotým, tak tšž že
sšrowUý počet jest sprawedliwhch proti lým, což
Salomoxm Uašnačil slowy, ťka: „ lúznu
chčislUý jest počct;“despťx)wpismě sw. totiž
šhUsta slowo „blúšch“ hixissUikašUamenú.

. oUčwadž fe ti tcdy i podobenstwim, i
žťejmym slowcm, i žkUssersti pťedstaije, že

eř)Mat. 7„ 13u1::. u) l„ Mojž. 7. M) l. Petr. 3.
ř) Mat. 29, 16. st) Kaz. 1, 15.
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tak skrowný jest počet těch, kteři dojdoU spaseUi,
chčisinč pak mUohšd tčch, kteťi bUdoU rzawrřerli:
jak medle si mžižeš lichotiti, že bUdeš Ucicžeti
k oněme? Nemúš:li pak mUohem fpisse obúwati
sc, abhš neUpadl š těmito w šúhubU wččUoU?
Bhk oboU sterý bhl počet, weliký bh důwod
k obúwúUi se bhl. Wssak co pmwim sterý?
Kdyby Určeno bylo, že ž wesskerč!ho lidstwa jel
jedeU jedislý žawržcU bUde, i tU by se jeden
každý ž Uúš obúwati mčl, abh tim šawržencem
Uebyl oU súm. Když KristUš Pún při posledUi
wečeřiťekl: „Jeden ž wúš mne žradi;“ e)
wssickni welmi zarmoncelli jsou, ačkoliw wssickUi
až Ua jedUoho w swčdomi swčm čisti a tim
hrerým prowiUšnim jistčjbyli. Neboč welkčho
Uesfičsti, ač mUohdU jen Učkterého zastihUoUti
může, wssickni pro UejistotU se strachUji, pončwadž
erědi, kterčho osUdten trUchliwý zastihUe. Kdyby
weliké wojsko w poli stúlo a Bohem bh zjeweno

bylo, že brŽo jedeU ž Učho bleskem Uúhle raUčUa zabit bU e; zdaž:li pak bh se Uestrachowali
wsiickUie? Cimž pak wice, kdybp jisto bylo, žc
wčtssi jich čcist bleskem poražeUa bUdee? N th
byš se, hťissný člowčče! Uic erbúwal, že tě
Uěkdy bleslť7chmirnč fprawedonsti Božskč jistč
zachwúti? Ei tě sUad Bůh tim Ujistile? čxiti Uču
jakoU jistiUU Ua twč! spaseUi dale? Zdaž:li pak,
kdyžpjenom dost múlo rozUmUě swůj staw po:
wúžiš, smni skUtkowč twoji tebe Ušodsšlžuji, jestx
liže se totiž co Uejdťiwe erbrútiš? Ci se ?:m0

Mf)Mat. 26, 21.
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Umiwúš, žc se ti milosrdcnstwi Božiho dostane?
Milosrdenstwi Boži wssakUeUispramedlnosti Jeho

na úkor; jestuliše se š milosrdenstwim srownúwú,eže tak Umoho idi w zahhmlti pťichúži, Zdnžrli
jpcxk se š Uim Uesrowllú, Ubh zahhmxl i jedšU,

abhš žcchhnnl i th, protože š nžmi hťessiš?
Zdažuli pakz toho wsseho Uepatťiš, že se jeU
pčilissnoU k sobě smUčmU lúskon klameš, siiijc
si, že fe ti dosicme cošx,jiného, ncž co dlc wsseo
obché žkUssersti patťiš q, dlc šústhy prúwem
fčUU nUtUě očekúwati UlUsiš? JakoUž pak prciwč
th wýfadu múš meži shny Ndamowými, abpš
se nedostal tam, xjkmUpťijdou ti, jichž skUtků th
wesmčšš núsleduješe?

Ze pak Bčch jfa swrchowanč sprawedliw,
dopoUssti tomU, abh wčtssi čúft lidstwa w zú:
hUbU Upadla, erdpomje tim Uijak swšUlU miloo
frdrnstwi a lúsce, („chcek zajifté Bůh, abh
wssickni fpaseni byli a kUpošnúni prawdy
přissli;“) to lže dowoditč toho, že hřissnici
sami swým nepťičiněnim a šoou twrdofsijnosti
Ulilost Boži Ua fobč maři.

To wsse jsem obssirllč a zemmbnč prossel,
abyš požnal, že kdhž pťi swěm Ulilosrdenstwi
tonux dopoUssti Bůh, že jest tolik na swčtč lidi
newčťicich, tolik i w sm. rirkwi šl,ch kťcsianů,
jichž tolik opět na šahhuuti přijlti dopousstdi,
i th na zahymlti pťiǧřǧeš, jestliže se nepolepssiš,
ale m hťissich potrwaš. Ncřikej, že Bůh se proo
kagotoal jiUdy pťisUýUl, nhlli pak že jeft miloo

chxDmšš
28ů
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ftiwým; Uebok Bčch wččný st, jest i Uezmčnie
telný a rúlxťč Jeho Ueni Ukr(xceno Uikdy. Nač
tedy spolchúše? Uač důwčťudeš? Tok Ueni fpasi:
telUú Uaděje, tok jest wssetečUe, UebcšpečUč, zhoUbUč
spolšhčmi se Ua milosrdeUstwi Boži. Nadčje totiž
spočilqú Ua přeswšdčelxi, že ti Bčch, ožestuližcse
obrútiš, oprawdowč fe a upťimnč kúješ, odpusti
a tebe Ua milost pťijme, byk i sebe wčtssim
hčissnikem byl; bežbožxlč fpolčhčmi se UU milost
Jeho j,est dominati se, že tč, i kť:y7 w ť,xťissich
setrwúš, kspaseni připUsti. Tok Uemalzýjest hřich,
bťich proti DUchU swatémU; Ueboť kdo tak
fmýssli, Uemcllou Urúžku dobrotiwosti Boži působi,
cma se hlawUš a zwlč:ssi Dnchu sw. pťipisujet
N o takowých hťissichdi Kristuš Pún, „že an
w tomto, an w oUom žiwotě UebUdoU
odess těUi,“ e) chtčjetim řici, že tčžceuu sotwa
budoU odesstčUi, pončwadž zawiraji brúUU mi:
l.osti a Urúžeji lčkaťe, jeUž by k žiwotu dopomoci
a rčmh dUsse whlščiti mohl.

š. 3.
Zúwčrck toboto člúnkn.

Zawirúme úmahu tohoto člúUkU UameUitým
slowem UloudrčhoSiracha, anč di: „ššro odpu:
sstčUý hřich Uebýwej bez bč:zUš, aniž mUoš
hťichU hřichem, a neťikej: Smilowúni
Púnč welikčjest, smilUje se Uad mUožstwixU

mr)Mat. 12„ 31.
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hťichů mých. Nebok i UlilofrdeUstwi i hUčw
pťichúǧi od Nčho, a na hťissUiky doléhú
hUčw oeho.“ e) NUže když i„pro odpuux
sstěUý hťich“ nesmžme býti bez búznč, powěš
mi, jak Uledle můžeš ty býti jist, čaždodeame
„hřich hřichem mUožee?“ Po oruj pilně, co
dr: „Ua hťissUiky doléhú šUěw Jeho.“
Na tom cclú úwaha fe žaklúdú. Nebok wčděti
slUfsi, že se sice milosrdcnstwi Boži wftahUje
k sprawedliwým i k hřissnikům, tyto wyzýwajic
a powszzUjic k poťeúni, oUU posilňnjic a Utwre
zUjic w dobrém; wssak UežwštssiUlilosti a dobro:
dini, xjcžto Bfch lU pismc sw. sliije, šwlússť
k sprawcdliwým fe wstahUji, kteťi jakož žúkoU
Púně wčrslč žachowúwaji, tak též i wěrne wy lo
UšUi slibů Jcho očekciwati mohon; dostojiť U
slibům swým co laskawý otec k poslUssUýmditkúm.
Naproti toUU: wesskerč hrozby a kletby, které fe
w sw. pifmech čtoU, hťissUiků se pťimo týkaji.
Jakú jest .tch zaslepenost twú, jqkú tUpost, že sc
Uic nebojiš hro eb tčchto, a kojiš fe laskawými
sliby, které te e sc Uetýčxie? Q bidničc! hlcď
ktomU, co k tobě ťeče!lo, a ponech toho, co
sprawcdliwým swšdči. Tobězfc hrozi hUěwem, u
boj fe; sprawedliwým se7sliije lúska, ti plescxti
UtohoU, jisti jchlcez Slyš, co di prorok: „Qči
Hofpodinowy obrúceijsoU k sprawee
dliwým a UssiJcho kprosbúm re!jich; ale
obličejHospodiUUw rotitěm, šteťižčiUi
zlš, aby whhladi z žemě pamútkU

e) Sjr. 5„ 5w7.
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jeeich.“) N jiUdcdi: „RUka Boha Uasseho
ječt Uade wssemi, kteťiž blcdaji Ho
w dobrotč; aťe anowúUč Jcho a sila
Jeho a prchliwost prott wssechslšm,kteťi
Ho šnpoUsstčji.““) Když trckjeft, pročžmedlc
trwúš w hťissich? což sebe fcim klmUeš? Jak
můžeš miti podčl Ua dqbrých slibech Božčch, jfa
zlý? Dokawúde žůstúwúš w stawn hřissUčm, Uic
se tě Uet,kaji sladkú slowa dobrqty Božskš.
Pťeskaň bhti UesslcchetUým, a bUdeš milǧčkem
Božim; žaUechcj hťissnšho žiwota a sežUúš do:
brotU BožskoU a otcowskoUJcho pšči. „Doncj
w Hospodan,“ di krúlowsky prorok, „a čiň
dobrč!“ee“) a jiUdeopět: „Qbětlljte občt
fprawedonsti a donejtc w Hospodina!“dťx)
TeU jest Uejlepssi rpůsob Uadčje; Uechtěj děle zle
Užiwati milosrdens?wi Božiho, lU hťissčch trwajc
a pťec sc důwěťe, že do Uebc sc dostaneš. Neboč
jako cirkew Uic Ueprospiwú tčm, kteťiž ji opoU:
sstěji; tak tčš milosrchstwi Boži Uic nešpomůžc
těm, kteťi stúle w bťissich trwaji. Dobťe tU
prawi fw. NUgUstiU: „J donúUim i onciUim
Ua šúhlčbu pťichúžeji lidš; zlým doufúmm w žio
wote, horssim žonúUim w smrti.“

Ustaň tedh, milý kťeskaUe! od wssctcčnšho
se spolehúUi na milofrdenstwi Boži; pomUi, že
Bčch Uejen milofrdeU, alc i smrchowaUě sprqu
wedliw jest. Jakož tedy k milosrdellstwi hlediš,
ab š donal, i ksprawcdlslosti hlcď, abhš sc búl;
Uc o dlc podobenstwi sw. Bernarda: „Múmc

ú) alm ZZ, xďuxš. u) l. sz. 8, 22. m) Žalm 38„ Z.
f) alm e„ C.
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prostťewsse se Uicc pťed Bohem, oboU Jeho Uoo
hoU seerchopiti, i milosrdeUftwi i sprawedlnosti,
poUěwadž sprawedonst bcz milosrdeslstwi daleko.
Uepůsobi w Uúš tolikšž búžslě, co Uúš milosrder
stwi bez sprawedlnofti Utwrzuje w Uaději klamné.“

Ǧlánek osmmecčtmý.

Broti tčm, jimž se drúba ctnosti dronU a obtižnou
býti zdú.

JiUoU jesstč UúmitkU čini lidč fwětssti, proč
žc se ctnosti Uedrchi, mUicc, jakoby drúha ctUosti
drsnň a obtižnú š la. Wssak ale toho UeUi přio
čan ctnost, Uebot ta se dobťc a doccla srowUúo
wú š rozUmUoU, dUchoin strčmkoU Uassi, Uýbrž

pto pochúši ž pťcwrňcenč tšlchě Uassi žúdostiwosti,
ana půwod swůj w hťichU mú. Proto i sw.
aposstol di, žc „tělo dúřdci proti dUchU, a
dUch proti tělU,“ a ze oba „sobč wefpolek
odporUji.“e) N Ua “Učm miftč oswčdčch:
„Liiji si w šúkoUě ožim podle wnitťe
Uiho člowěka; ale widim jiUý zúkoU
w údech swých, jenž odporUje šúkoUU
mysli mč a jimú mUe pod šcikoncm
l)ťichU, ktcrýž jcst w údech mých.“ ee
Těmi slowy UUšUačch frp. aposstol, zc ctno
dobťc se srownúwú š wpšssi čúftkoU Uassi, kteu
rúr jest dUchoin, zciležejlc w rozUmU a wůli, že
wsšsak Ucim U zachowúm consti žúdostiwost tělefmi

Galr 5„ U. u) Řim. s, 22u2ď.
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Pťekúži, což opčt že fe šaklčldú Ua zlš a pokao
žeUé Uassi Učxklonnosti, cha se pťiči čústi rozUmUš
a dUchoin. TeU spor jest pťičiUoU mcsskerš obZ
tiže ctUosti.

Protož i Umozi od ctnosti se odstrassitč dú:
waji, ačkoliw si ji wúži, Uic ečnak Uež jako Ue:
mocni, ktcťi, ačkoliw si zdrawt žúdaji, pťec lšků
sc brozi, že hoťkě a odpornš jsoU. Pročež dobťe
bUde, Ubychom se whnafmxžili toto obchš do:
Umšni Uaprawiti, čimž pak i ccstU k ctUosti usnadc
Uiti donúme.

š. 10

Jak nňm milost Kristcm Púnem ziskaUň drňbn ctnosti
Usnndňuje.

Jakčx ecst mcdle toho pťičan, že se lidem
drúha ctUofjti tak těžkú býti ždúe? u Ta jest, že

mUoši hlawnč kch k obtčžem hledi, jakš wssakpomoci se jim pťekorlčml jich dostúwú, Uic Ueu
patťi. Jest jim tU poněkud, jako bhlo slUžebUi:
kowi Elisca proroka, Gicfowi. TeUť wida Uee
sčislné wojfko fhrskš tUňkol města ležici š koňstwem
a wozy wúlcčnými, Ucwiděl mocnš pomoci aUa
dělůw k ochraUč jich pťichhstmlých, až kdhž UxU
k modlitbč Eliscowč Bčch oči otcwťel a oswitil,
a tU spatťčl, že mnohem wice jest jich kU pomoci
jim, Ucžli fe bhlo postawilo proti Uim.e) Tak
iti, kdo jen obtiže ctUosti znaji, a Uic ohled

n) lsd rrčxlt 8.
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UcbcroU Ua pomoc milofti Boži, abh š Ui půsoo

bhli, ochaijt a ctnosti ?anedbawaji.Kdyby wssak to ta naprosto bylo, proč bh
byl prorok dčl: „Na cestč swčdectwi twojich
ťochúm se, jako wc wsselikčm bohata
stwi.“e) Y jinde opčt: „SoUdowě Hospoo
dinowi jfoU prawi, osprawedlUěUi sami
o fobě; šúdoUcnějssi Uad žlato U drahč
kameni, a fladssi chd mcd inad stred.““)
Těmi slowU sw. prorok dofwčdčUje o ctnosti, UejeU
že mci, jak i my dimc, wšUessenoU důstojnost,
ale i to, šo ei swčt Upirú, slast a libeznost. Dle
toho můžeš rčswědčcU býti, že kdo ti obtiže ctnosti
tak Uúrammymi býti liči, a bUď si oU i kťesčmlem,
pťec trljemstwi jeji an neokUsil. Jsi:li křeskanem,
rci, proč KristUš Ua teUto fwět pťissele? proč
son krew wplile? proč swatš fwútofti Ustanwil?
proč DUcha sw. seslale? uo Což žnamenú slowo
sw. ewcmgeliae? což slowo miBlostie?což pťeslawUŽ
a pťewelebnš .mčno Ježiše? Newišnli, slhš
andčlfkš, cmo ožské slowo, jq,k toto pťeswatě
jmčUo7whswčtlUje: „Nazůweš jmčno eeho
Jcžiš, onk žajisté whswobodi lid 3wůj
od hťichů jejich.“m) Což zUameUúmedle
jmčUo whkUpitele a mhfwoboditele, což wykoUpiti
a whswoboditi od hťichů, leč zcxsloUriti U wyžú:
dati odesstěUi hťichů pťedesslých, cl šlfkati milost,
abychom se warowali bUdoUciche?Za jakoU tedh
jiUoU pťičiUoU Božský Spasitel Ua thto swět
pťissel, Uežli abh ti kspaeri dopomohl? za jakoU

e) Žalm 118, U. M) Žexlm18, 1ouu. Mř) Mat. 1. 21.
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jiUoU pťičinou rúčil jeft Ua kťiži UlUťiti, Uežli
aby ša hťichy twš dosti UčiUile? proč z mrtwých
powftati rúčil, nežli Ubhš ty w nowotš žiwota

krúčel? Proč nejfwčtěéssison krew wycedil, pročsw. fwútoftč Ustanwi , Uežli abyš měl ftčxlý lšk
proti hťissllé žúdoftiwosti fwé a posilU Ua drúze
ctUosti, UarpoUti fwé k wlasti Uebeské? To jest,
co Jfaiúš prorok ďi, že za doby Mešsiassowp

„wsseliké údoli bUdc wtšwýsser a wsse:likú hora a pahrbek Ude sUižeU; a
kťiwú mifta bUdoU přimú a drsnatú
cestami r o w Uými.“e) Proč že konečnšDUcha
swatčho š Uebeš feslal, Uežli abp tčleonst ton
poswětil, celého tebe témčř w dUchoinho twora
promčnile? proč prčxwč w žpůfobU ohUě Ho seslal,
Uežli abh srdce twě co oheň rošUitil, mysl ton
oswitil, twrdost obměkčil, wžhůrU k fobě tč po:
szesl? K čemU prospčje milost š ctUostmi, jež
xw srdce Uasfe wlšwú, Uežli abh Uč:m odlehčila
jho Púnč, UfUadUila Uúm cestU, po Uiž fc k NšmU
dostúwúme? Uežli aby potěssila žarmonceně, pou
silUila slabé, obrútila a špět Uwedla pobloUdilše?
Tok počútek a cil fwatěho ewangelia. Jako
jech jediUý požemský bťissUrš č:lowčk, Ndam,
celš od nčho pochú ejici pokoleUi poUižil a hťiu
ssUým Učinil; 7tlxk je eU jcdiný Uebeský, fpraweu
dliwý BůhuElowčk, KriftUš, wesskeršopět
ofprawedlUil, powýssil, Uebeským UčiUil. K tomU
se wztahUji wesskeťi ťúdowě Boži starčho žčxkosla

e) Jfai. 10, áť.
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co pťiprawa, k tomu směťuji wesskerú Ustanoo
chi úkosla Uowšho co k swčmU cili.

wssak čim to ,jcst, že se ti Prúha ctUostč
dronU a obtionU byti zdú? Rceš, že jeft to
zlou žúdoftiwo?ti těleonU, kterouž fe rodimc. Neo
boč tčlo odporUje dUchU a dUch tělU, jaťobh dwa
Uepčútclš a protinici. NUže tcdy, kdyby ti Bůh
ťekl: „Bdejmu ti srdce to a dúm ti jčnč a přiel
dúm sčly, abrǧš žlč UúklonUosti pťemohl a jim
oddolal,“ ždazoli pak byš jesstě dúle drčchšl
ctnostč obtižUoU býti soUdile? Jistč že Ue! Slyš
tedy, co Bčch slibuje slowy Ezechiele proroka, ťka:
„N dúm jim srdce jedUo a dUcha Uowšho
U wnitřslosti jejich, a odeij srdce kao
meUUš ž tčla jcjich a dcim jim srdce mao
fitč, aby w pťikúzallich Ulýchchoďili a
soUdů mých ostřihali a čiUili je, a byli
mUě lidem a jci abych jim byl Bohem.ů)

Proč byš medle Ua slowš tom pochybowal?

Bůho šašistš slowU swčmu dostoji a š Jcho pouUlocix,ja by ti coš tčžko bhlo? S milosti Boži

budeš š to, abyš žajisté i zloU šúdostiwost tčleoonu potlačil, i Ua cestě k do anlofti pewnč
xkrúčel. Toč jest hlawslě owoce stromU žčwota,
fw. kťiže,jejž KristUš son Božskou krwi fúm
poswčtil. To došwrzUje sw. apofstol, ťka: „Stao
rý člowčk Uúš Ukťižowčm jest, abp bylo
kažcUo tělo hřichu, ab chom wlce er

?loUžili hťichu.“ee) Swaty aposstol tuto slou
wem „starčho člowěka“ a „těla hťichU“

e) Ezcch.U, 19u2o. u) Řim. 6, 8.
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mini žúdostiwost nassi tčleroU še wssemi
jejimi zlými UčxkloUUostmi,z Ui pochúzcjicimi. Q
tom di, že š Kristem UU křiži Ukťižowúnojeft;
Uebok wznesseným timto tajcmstwim dostalo fe
núm pomoci a sily, že pťemoci můžeme onoho
krUtčho Uepřitele Uasscho, jeUž by Učxš rúd Zajiu
Uml w porobU hťichU. To jeft oUo wcliké wio
těžstwi, kterč HospodiU Bůh fkrzc Jsaiússc prox
roka zasliije, ťka: „Neboj se, ncbo jú jsem
š teboU; ncUchUlUj fe, Ucbo eú Bůh twůj.
Pofilnil jsem tě a pomošl jfem ti,i
přijala tč prawice fprawedliwého mčho.

Nj! zahancUi bUdoUašasthdi fe wssickni,
kteťiš bojUji proti to ě; bUdoU jakoby
Ueby i a ŽahyUoU UqUži, kteťi odporUjitobč. Hle ati bUdeš jich a Ucchlczsleš,
mUžůw odbojslikůw swých; bUdoU ja:
kobh nebyli a tčměť zUičeUi bUdoU
mUži wúlčici proti tobč. Nebo jú Hoo
spodin jsem Bůh twůj, Ujimaje tě za
rUkUton a ťka tobč: „Neboj fe, jú ti
fpomohU.“ů Rci, kdož bh si onfal, takowčho
maje omocni ae? kdožbh mhsl pozbýti smčl obúo
waje Fc fwých UúrUžiwosti, moha je přemoci poe
moci milofti sobč propůjčeslče?

š. 2.
Wywracnji se Uěkteré númitky.

Wssak ťekUcšcli tU, že wždy pťecc nčjakč
ostatkh tč zlě žúdostiwosti w člowčkU UwčlžUoU a

e) Zs. eu, xoux:š.
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šůstúwaji, aby ho obwiňowaly a fwčdcctwi protč
UčmU whdčxwaly; Ua to odpowčdi bUďtež prúwč
ťečenú slowa prorokowa: „BUdoU jakoby
Uebyly.“ Nč šůstúwaji, zůstúwaji k UassemU
cwičcui, Uikoliw k zúhUbč; zůstúwaji k Uasscmu

powǧbuchi, Uikoliw k osidlU; Žůstmoaji, aby Uúmpťiležitost daly k witězstwi, Ui oliw kU pciďU;j zůu
stciwaji k Uassi oflawč, Uikoliw k porobč; zůstúwaji
koUečUč, aby Uúm posloUžily k UtwrzeUi sc w do:j

bršm, k poUižeUi, k pozslúni scbc samých a swoč
ťťchkosti, k slúwč Boži a Jcho milostc; tak zUa
stúwaji k UassemU wcskrže prof čchU. Jako diu

wokú šwčč dle pťirozeslc powašy swč sskodliwújsoUc idem, wssak UkroccUa přec jim sloUži;
tak když wússUě ducha Uasseho krotiti a řiditi
Umimc, profpčji Uúm U wykoUúwúUi mUohých
ctUosti. Nuže rci, když Uúš Bůh tak mocUč podu
porujc, proč bychom mčli malomyfllti býti a ctUost
za UemožUoUpowažowatie? „Jcst:li Bůh š Uúo
mi, kdož proti Uúme?“ee)N krúlowskýproroť
di: „HofpodiU ofwiceUi mš a spachi mš;
kohož fe bUdU bútie? Hospodin ochraUce
žiwot,a mého; kohož sc bUdU stra oo

watie? Když še pťibltžUji ke mUě sskUd:cowš, abh je li tělo mě, ti eeUž fUžUji
mUe, Uepřútelč moji, u oUi 3ami zemdli
a padnoU. Byť se postawili proti mUč
wojcnssti stanwš, Uchdeč se búti srdce
mé; byk sc pozdwihl proti mUčboj,i
w tom jú donati bUdU.“ee) Jestliže tš,

e) Řim. 8, 31. ee) Žalm 28„ xua:.



446 Milost Boži núm ctnost Ufnadňuje.

milý kťeskane, tato slowa ncpohUoU, abhš ctUost
si zamilowal a Bohu sloUžil, skntečně jsi Zoelmi
leiný; jestliže takowým slibům ncdůwšťuaeš, skUc
tečUč jsi ercřici. Bčch fčUUtč UjisskUje, Ze Uowš

srdce ti dú, že ti pomůžc milosti swou, abUš
wússUč swč Umrtwil„že te w jiný twor promčUi,
až sebe ani UepošUúš, což by ti medle mčl Uad
to slibitie? což byš th súm od Něho wice sobě
žúdale? Eož byš lepssiho UčiUil, Uežli žion wčrou
a pewynou Uadčji se mocnš Jeho rUcc wšdale?

RekUeššli pak, žc hřichižtwých chmirně mno:
ho jest, nebo že jsoU pťiliš welici a hrožUi hři:
chowé twoji, aby že Bůh odestil tobč, tUť wěz,
že ncni wčtssi Urúšky, již byš Bohu nčiUil, Uežli

tě, abyš sc domniwal, žeby coš pťekúžeti mohlo
JemU. aby erdpustil clowěkU, UU oprawxdowě
a Upťimnč k NěmU se obrútiti chre. Slyš, co
o tom di pifmo sw., abhš sc k úplUš důwěťe
w Boha pohmll. „Kdoš pak přijdoU Ua

tč wssecka slowa tato, pošchmini aUebo
loťečeUi, kterčž jsem pťed ošilpťed obliucejem twým, a pU eU jfa itosti srdce

swěho, kdcbykoli šyl meži Uúrody, do

kterýchšby rožptýlil tebe HospodiUBůhtwůj, o rútil bhš se zase k NčmU a poo
sloUchal byš Jeho přil?čxzaU jako jčx
dneš pťikazUji tobě, š syUU swými ceo
lčho srdce fwčho a ž celč dUsse Fwč;
tehdh pťiwede žase Hospodin Bůh twůj
zajaté twš a smiluje se Uad teboU a
opčt shromúždi tebe še wssechnúrodů,
mezi Učž tě prwč rozptýlil.“ u N dúle
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ťejmčji: „Qbťeže Hospodin Bůh tmůj
?rdce twě, i srdce pokoleni twč o, abyš
milowal Hofpodisla Boha fweho š cco
lčho srdcc swšho a z celš dUsfe swč, Ubyš
mohl žiw býti.“e) NemUi wssak při tom Uěu
jakč obťezúUi tělchě, U,brž fprosstěxli a očisstčUi
srdce swého milosti Božl odc wssech žlých žúdosti
a mússni, kterč w srdci fidlo fwš maji, a miloo
wúni Boha Uúrchmč odporUji a pťekúžeji. Th
obťeže Bčch co ijUč, planš a fskodliwš wlky
Uožcm milosti fwč, aby strom.,žiwota twšho owoce
hojUéwydúwal. Potom bUdeš„prawým Jsrae:
litoU,““) kdyžmilost Púnč od tebc odejmelúka
tohoto fwěta a rožnmoži w tobě lúka Boži.

Wssak požorUj ktomU šsstě toto, že co Bůhti ončmi slowy sliije, že U Učini tobě, to na
jiUčm mistč kúže, abhš ty sobč Učinil f úm, ťťa:
„Bbťežtež erbťiku frdce fwčho.“e“) Jak
mšdle, ú Pane! fqmč sobě činiti múme, co Ty slibUl

šš, že súm Učinxišnúm? uu Na to odpowidú swatýUgUstiU žUúmým fwým a kšúfným flowem:
„chž, čdPane! co kúžeš, a kaž, co
chceš.“dř) ch toho wpžUúwčxsw. otec, žc Bůh

nejen kúše, co činiti mame, Ule že i milost Uúmdčxwú, a pchom, co kúže, činili. W jedUo tcdh
spocho jest t slib ipťikčxžchio a obe působii
Bůš i člowěk; Bůh jakožto pťičina půwodlli
a hlawni, člowěk pak co ťičan drUhú, podc
ťiženú. Jako když maliťsky mistr wcde rUkoU
son rUkU UčňowU, aby dilo jeho zdokonalil;

e) 7. Mojž. 30, 1w3d 6. Mse)Zan 1„ 15. e“) U. Mojž. 10,
16e xs) Sw. Nug. Wyzl Ul. 31, 37.
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tak Bůh w každčm dobrčm skutku Uúš wcde a podo
poruje, že jest co do dokonalosti wlastUě jeho,
anž by pak při tom swobodUú wůle Uasse Ujmy
trpšla, poslěwadž Uúm wždh Ua wůli žčistacho
jest, wedeUi tomU swolitř aUcbo odporowati; ba

w rozUmUém roš odUUti a swolcUi k dobrčmU
Žúleži hlawUě ce a Uasse šúslUha. Tim smyslemisw. prorok: „HospodiUe, wfseckh skUtkh
Uasse Učtnil jst súm„“)

Pamětliwi trdy buďme těchto slow wždyckš,abychom si UejeU pťikažy Pčmč wyfwčtliti, a e
i je, když fe Uúm tšžkč býti zdaji, plUiti mohli;
Ueb Qnť jcst th, chž š Uúmi spolU působi wssc
dobrč. Kúžeuli, abychom Ho Uade wssccko miloa
wali, dú Uúm imilost, abychom i š to byli.
Tak Uúm potom jho Jeho lchkš bUde, protože
je Ucneseme sami, ale QU fúm jest teU, jeUž Uúm
w tom pomahú a je tšmčč š Uúmi nrse. Tak
co fe pťirozexlě zdúlo býti tčžkš, wsscmocnou mi:
losti Boži se stúwú lehčým. Protož i proroč
swrchUjmerwaUý dúle di: „Pťikúzcmi toto,
kteršž jú pťikazUji tobě dUeš, UeUiand
tebou, an wzdúleslo od tebe, an Ua
Uebi postaweslo, aby mok,xlťici: Kd.o
zUúš může wstoUpiti do Uebe, aby sUexl
je kUúm, abychom slysseli jc askUtkem
UaplUilie? u anž jrst ša mořem, ab š
se whmlouwal a ťekl: Kdo š Uúš bU š
moci pťeplawiti se za more a je aš
kUúm doUesti, abychom mohli slhssetl

Me)Zsai. 26, 12.
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U činiti, což pčikúzčmo jeste? u alc
wclmi blizko jest tcbe floloo to, wústech

twých a w srdci twěm, abyš činil še.“e)Tim chtčl sw. prorok odstraniti lidem tě esným
wýmlUwU, kteroUž Uedbalost son w plněm pťi:
kazů Božich zastiraji. Hledice poUze k zúkoUU
bež cwallgelia, t. j. k tomU, co pťifUš se
weli, a Uic k milosti posilňUjici, dominaji fe,
že Uad možUost jejich jest, co se pčikazUje. Kčž
bh zUUmeUali,co fw. JaU Uči, ťka: „Nebo ta

jcst lč:ska Boži, abhchompťikúzanJekhoachowali: apřikúzan Jeho UejfoUtěž ú.
ťebo wssecko, co se narodilo z Boha,

pťemúhú fwět,“e.) t. ǧ wssickni,kteťiDUchasw. w dUsse swě pojali, s rze Nčhož pak zUowU
zrozeUi jsoU a synh se stali toho, jehož DUcha
Hojali; ti wssickni maji Boha w fobě, jeUž w Uich
přcbýwú fon milosti, a fkrze Něho mohoU wice

Uež wsse, co UeUi Bůh, tak Žel!jim ani swět anďúbel Uic Uemůže sskoditi. tim fe stúwú, že
jho pťikúč;ani Božich, ač famo feboU tčžkš, toUto
pomoci, jlž fe UčUUmilosti Jcho dostúwú, fUadUým
a lchkým se čini.

90 30

Zak i lúska cestn k ncbcsům snadnoU a sladkou působť.

thiž U w koUúwanctnoftiUsUadňch

se welmi lús oU; ta Ucišxxstotiž powszlejepodUikaUti prúce, pťi UichžzmocUcho a stú šho

n) M Mojž. 30, 11714. Mlř)l. Jan 5, 3.
29
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UapUUti wssech Uasiich i dUsseinch i tělefných
sil šapotťebi jest, a oslazuje Uúm trpkofti, jichž
se Uúm pťi tom doftúwú še wssech stran, mUohn
dy i odkud bhchom sc toho Uejméně Uadúli.
Protož prawi sw. NUgustiU: „Milujici Ueznaji
obtiže, jako Uchsliwci a lowci a čissekmici. Neo
bok U toho, co milujeme, Uecitime Uirúdných
obtiži aUcbo citime:li, milUjeme jo.“ uu Žljindc
opět i: „Kdo milUje, žúdUých UesUúzi Ueciti;
Ueboč nerúze přiči fe toliko těm, kteřj Uemio
lUji. Lčxska ostýchčx fe slowa obtiže. Cim jest

to ǧeiUým Uež lúskou, že matka Ueciti žúdllých Uea
fUazi a obtiži, jež trpi U wychowúni ditek fwýche?
Cim jest to jinm Ucž lúskon, že počeftnú choč
we dne w Uoci až do Umdlcni tp drži U lůžka
Uemocnšho manžela sloužic mU? CUU jeft to ji3
Uým Uež lúfkoU, 7c i ta Uěmčx twúř, UerozumUčc
šwiťata pečliwě o starúwaji mlúďata swčx,i fobš
pokrmU UtrhUjice, abp jen Uakrmila holútka fwčd,
t sama wffe snússejlce, jen aby an bežpečnš
ossetťena byla, fama je t š Uebešpečim wlaftniho
žiwota stražice a brčmicee? TUto lúskU Ua myslč
mú fw. Pmoel, ch tak krúsně a welkodussnč di:
„Kdož tedy Uúš odloUči od lúsky Krlo
ftowy? zdali foUžeUie?čili úškoste?zdali
hlade? čili Uahota? šdali UebezpečeU:
stwie? čili protiweUstwi? čili meče?jakož.
pfúno jest: Pro tebe mrtweUt býwúme
celý deU, jmiUi jsmr jako owce k žabiti.
Nle w tom we wssem pťemúhúme pro
Toho, kterýž Uúš šamilowal. Jist jfem
žajisté, že am smrt, ani žinšot, ani aUdělé„
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an knižatstwa, ani mocnosti, an wčci
pťitomnč, an bUdoUci,ani sila, ani wý:
sost, an hlUbokost, an oiUečstwoťeni
Uchde moci Uúš odloUciti od lúskU
Boži, kterúž feft w KristU Ježissi, PČUU
chssašm.“)m ak sw. aposstol. Toho dle jakú
jinčx pťičina toho, že si wssickni swati žúdali a
přenmoži i son žúdost wroUcimi slowh whjewili,
Ubh mohli pro Boha U pro sw. wirU w Jro
žiffe Krista mUčeUickoUsmrt podstoUpitie? Což
jinšho je w mUkúch UejkrUtčjssich sililo, tak že i
w plamenUém žčer obinčm i w mraziwých leo
dowitých hlUbiUúch, i U prostťed diwč zwěťe, i pod

meči i Ua kťižich radostUč smrt lUořdstoupili a

dUcha swšho Bohn w obět wypusti i, což siUčšo,Ucž horoUci plamennú lúska kBohUe? rú Uč
o tom jednú Petr Rawenatský, ťka: „Prawú
lúska Uic Uedbú, zdali coš odporného, trpkčho,
tčžkého, smrtelnčho zakUsiti mú. Nni ocel, ani
rčmy, an mUka, an xxmrtUic UepťemohoU prawč
lúsky, aniž ji odolajli. Jest co UcproUikUUtelUý
panciř, Ua Uěmž se bťitký meč roštřissti, od Učoj
hož se hrotni ssipowč odrúžeji; Uebešpečimi pou
hrdú, smrti se whsmiwú, Uade wssim switčzi. Mio
lUj tedy, čdčlonččče! milU. Bo a dokanle, Uadc
wssecko, ak můžeš Uad po ssemm switěziti a Hťich
w sobě docela Umrtwiti. SUadUú půtka, kdh šúo
skoUUade wssemi Ueprawostmi witěšstwi obdr iš.“

Nemaji wssak prawi miloinci Boha osti
Ua tom, že wsseckh UesUúze, jež Ua nč Bůh doe

ř) Řim. 8, Zšuščd. u
29ů
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poUssti, trpšliwě fnússeji, Uýbrž UemohoUce mUu
čenickč fmrti skUtečUč dofcchnoUti, fami fteoú těla
rozličslými mUkami trhzni a je fobč podmaňUji
hladem, žizUi, zimoU, horkcm, tU ým oděwem,
dobrowoonU poslUssnosti, trpčliwpm snússenim
wsselikýchbezwirmých úkorů, bičowanm febe a j.
dle slow sw. Pawla, aU di: „Trefci tělo a
w flUrbU podroiji, abych sUad jiným
kúže, ?úm Uebyl zawržeU.“e)

Té ťeči owssem UerozUměji milownici a Uúo
sledownici toho fwčta, aniž pak si pťedstawiti
onhoU, eak možUčxmilowati to, co jim tak od:
pornč ješt, a na opak zawrhowati to, co oni
jcdiUě mšlUji a po čem wssi fUahoU baži a fc
ZerU. Ctemek w pifmcch,“) žc EghpťaUé ša
bohy powažowali zwiťata wsselikú a to Umohú
welmi Uečistú a osskliwčx a lim wssclikě a drahé
obšti wzdúwali; Jsraelitš pa to Uažýwali ohawe
Uosti a zabijeli wiťata takowú a Učkterú prae
wěmU BohU fwemU občtowali. Tak tšž i lidč
fprawedliwi a zbožni ohaonsti zoon to, co
swčt bohy u či modlami swými býti Uznúwú,
jako jfoU: důstoonsti a pocth, rozkosse a bohat:
ftwi a j. Co oUiUo tčm a podoťmým wčcem
wsseckUfon snahU, fwůj žiwot, fon dUssi obč:
tUji, tUk tito týmiž wsscmi co ssibťiUk powrhUu
jice, fwě k BohU lafce je w obět wzdawaji. Tak
UčiUiliti, ktcťl obdržewsse„prwotiny DUcha“
swatčho Mm) a za kúzan slowa Božiho bywsse
bolestUčbičowúUi,„ssli zshromúždčni, radU:

ř) ll exkorj9, 27. M) Ul Mojž. 8. M) Řim. 8, 23.
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eice sc, že hodni UčiUěUi jsoU trpěti pou
šaUčUi pro jmčǧlo Ješisse.“e) Tak tčž ity,
milý kťeskmlc, chcešoli obštowati BohU oběť liboU, o
obětue MU to, co swět milUje a čemU sc modlúťa
sky kan, a žwol si to, čim swčt pohrdú.

Zdažali pak to, co wssecky mUkh i smrt

osladiti může, ersladi též trpkost pťi zachowčmi
zúkoUů Božlche? N co horliwými plUiteli těchto
žúkonů pohne, aby i Uad to jesstč dobrowolUým
mrtweUim tělesUš žúdostiwosti swč Uadbytnš žú:
sllchh iskali, to by tcboU Ztemělo pohUoUti, abhš
wšli únč plnile? BloUdiš, milý křesiaUe, bloUu
diš, UežUaje pťirozerU moc milosti a lúsky!

š. 4.
Eo mimo to nsnadňUje drúbn rtnosti.

K tomU wssemU i to powúžiti siUssi, zdali
dUsse Uasse toho UezasthUje, abychom pečUjice
o fpaseUi jcji, UějakoU obtiz podstoUpilie? Zdali
Ucni rošUmUějssi wěci, trpčti Uěktcrš UesUúzc po
tento časný 7iwot, abychom oswobo eUi byli mUk
pekelnýche? omni, cožbh Učinil, po stoUpil, trpš
onen Uesskaftný bohatec w pcklc, kdybh jeU Uěo
jakš malš občerstchi ncbo odlehčeni si žiskalu;
a tobš by to Ucstúlo ža to, ab š tak UčiUil po
tUto kratičkoU dobU swě poǧems š poUti, držc sc
wssi siloU drúhy ctUosti, weda, žc jcdině po tš
mUk wěčných miUoUti a k blažcnofti wěčnš sc
dostati můžeše?

ee) Skut. 5, 41.
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Mimo to múme tčž fwčdomitč a bedliwě
powúžiti a rozjimati, co pro Uúš Učiniti rúčil
Bůh U co Uam ša plUěUi wůle fwě flřije;
potom Uefčislnč a pťewelikč hřichh Uasse, jimiž
Ho Urúžime a U nšr wsse, co bychom jen trpšti
mohli, múlem y bhťšo;potom pťchohú UtrpeUi,
jež sUússeli fwati U swčtice Boži, žwlčxssk pak,
jez podstoU il fúm chswětějssi SUU Boži; to wsse
powúžime: i, jiftč zastydime fe, že sami pro febe
Uechceme, UeťkU Učktcrč Uefxtúže podstoUpiti, ale
Uni Uěkterých pohodlnosti se jenom odťici a zbýti.
W teU fmysl di sw. Berrmrd: „Utrpeni tohoto
!UěkUerhronmaji fe prowiUěUim nassim, kterú
se Uúm odpoUsstčji, cmi milostcm, kterč fe Uúm
UdělUji, an budoUci blaženosti, kterú fe Uúm
slibUee a Uúš očekúwú.“e) J mělak by owssem
každa jchotliwú úwaha tato pohUoUtiUúš, aby:
chom podUikli wsselikš obtiže, potkúwajici núš na
drúze ctnosii ša tohoto wezdejssiho žiwota. i

Jakkoliw wssak Uelze lpopirati, Te 7iwot Uciš
wůbec obtižný eeft a plný Uerúši wsfeli?ých, přec
swatoU též ješt prawdon, že iwot hťisswikůw
š Umohem čctUějssimi se potkúwa obtižemi a trpc
kostmi, Uežli žiwot fprawedliwých. Neb jakkoliw

každú cesta tomU, kdo ěi pěssťy kanti mUsi, ob:tižnú jeft a i sebe siUčjssiho chodce UanUje,
stúwú se to pťec w Uefmxrllš wětssi miče tomU,
kdo ji buď fúm jfa eridom, aUebo ša čirš tmh
UočUi koUú, tak že každč okamžmi bUď bolestUě
se Urúži, Ucbo w Uebezpeči jest púdem neUadúlým

e) Sw. Bernard ňo woůo douo riwuůj aá ďororom o. 67.
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si Usskoditi, aUebo w propclsti Uějakě zahyxloUti,

Uežli teU, kdo š dobrým rzrclkem a pťi jančmsloětle cestUee, wždy wida, aUt UohU stcxwi, kam
směťUje. ššoxlěwadž tedy žiwot Uúš prúwě poUti
jexst, kteroUž kcsidý sčxm o smě file koUú, pťirozcc
Uúk wčc, že fe cxždý Ua této poUti š meUssimi u
wětssimi obtižcmi potkúwú; pťirozerlčxkpak tš7 wěc,
žc mUohem wčtssi jfoU obtiže tyto pro hťčšsnika,
mr totiž slcpč u čirou tan, Ua této poUti krúči,
šaslepeU swými wússnčmi a Ucšťižextýmižúdostmi;
fprawedliwy pak sledee swčtla swého ro UmU
w jaan sw. loirl, krúči pemslč a spěchú kjičtšmU
swšmU cili Uiď Uými obtižemi zdržeti se Uic Ue:

řdajje. Toť ješt, co Ua mpsli mú mUdťec, ťka.:
„Stezka sprawedliwych jest jako swčtlo
stkonci fe, kterč! wic a wice se zmúhň, c:ž
do dUe dokochlšho; cesta pak bezbožných
jest tmawú; erčdi, kde kleonU.“) Tim,
še prmUi „temUčx,“ dosti bh již bhlo obtiBe;
mossak jest mimo to i klU kú i kcxmcUitú, p Ucc
jam a srúzi a propcxsti. im jest, že kdo Ua tč
cestč krúčeji, sskcxstnčho cile dojiti UemohoU, ale

dťiwe Uebo později w jistoU kúhUbU UpadUoU.Nčkoliw pak Uikterak ne ze, cxby sprcxweďliwi
Ua swš žiwota poUti wssech Uesnúzi michli, nac
lczajik šajisté pťi tom Uemúlo posily, podpory,
Ulchčeni, Utěchy. Nk Uic Uedim o milosti a po:
moci Boži a Jeho Uejswštčjssi otcolofkě prožťetelo
Uosti, kterúž je ťidi, wede, sili, potwrzch a mhslt
jim dodúwa, žajistš Uemalč útěchy maji w doo

e) Přisl. 4, 18.



456 Čim se Uúm jrsstč UsnadňUje ctnoste?

brčm swčm fwčdomi, w pťikladll swatých a po:
božUých lidi, ktcťi tU pon, bUď již sskastUš byli
wykonali U blažcněho cilc dossli, a Ucbo š Uimř
spolU krúčcji a každodemlč téměť š ssfastllýle
koUccm fc potkúwaji; maji UtčsseUš slibh, kterčx

se jim za krútkoU dobU w hoonU odplUtU šro:měni. Tať mohoU žwolati š proroťcm: „ Uk

sladkci jsoU šrdlU mčmU slowa twčxojsoUť Uad mc ústům mým.“) Takowýcš
bhš mohl chčislUě mUoho Ualczti wyroků, jchak
o trpkosti, jchať oosladkosti poUti wczdcjssč, jcxko:

„Pro flowa rtU Twých jú Žsem ostťihalccst twrdých;“eů) a jiUdc: „9 U ccstč swě:
dectwi Twojich kocham sc, jUko wc wssc:
likčm bohatstwi;“m) a j. w.

Mú tedh drčxba ctUosti dwč wlastUofti, že

jest totiž tčěkú U sladkú; těžkú jcst dle swč pťiorochosti, s adkú pak dlc milosti. Qbš šUamcUč:
KriftUš PúU, cm di: „Jho mč fladkšǧcsta

bťimč moje lchké;“dř) Ucbočťka: ěho, brimě,
zUmUcUútčžlkost;ťka pak: sladké, ehkč, značčtim milč, ibč Ulchčcni a UsUadUěUi při koUúUi

ctUosti, jeUš jcst wyslcdkcm milosti Boži. Pochyo
bUšcšoli pa, eak še to možUú, aby ijho U sladké,i řimč a lclškě ?dylo, odpowčď mčj, co prawč
Bčch ústh prorokowými, ťka: „N bUdU jim
jako pošdwihUje jha Uad čelistmi jo:2

jich.“ǧxdkx) Ký tcdy diw, žc jho to sladkš U bťimčto lchč jcst, cho jc Blch Uadlehčch a téměr
spolU Ušsti pomúhú? thž tamo UU poUssti keř

e) Žalm 118, 108. xežř)sŽalm16, xť. m) Žexlnx118. 193.
xř) Mat. 1, 11. xjxř)Ojenů 11, 1.
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sUchý hoťel a hořel, ale Uefhořel, že Bůh
w Učm byl,e) k, diw, re to bťimě a to j o
fUařšUo fnússeti jet, U Uěšož Bůh fe Ualezae?
Slyš, jak šřejmě o tom swědčifw. aposstol Pawel,
řka: „Qdewssad soUžeUi trpime a Uestýo
sťúme fi; w Uefnúšich býwúme, ale er
jsme opUsstěUi; protiweUstwi trpimc,
ale Uebýwúme beš pomoci zaUechúni;
poraženi b,wúme, ale Ueh Ueme.“ee)
Hle, tU š jedUe strmch foužeUi, UesUaže, protiwer
stwi, porúžkaž š drUhč pak útčcha, posila, poo
moyc, witěšs!twl. Zajiste tim fmhslem di též Jf ao
iúš proroj?:„Kdo donaji w Hospodina,
fil UabUdoU, dostanU perUtč jako
or ice, poběhUoU a UebUdoU Umdlčwatt
a UeUstanU.“eee)

Hle tedy, jak jť)o a břimě ctUosti pomoci
milosti sladským a lehkým fe stúwú; jak žč sla3
bost lidskú tšměť w filU Boži měni! Nemúš ted f
milý kťefkaUe, wýmluwh UižúdUé, proč byš ?e
spččowal UastoUpiti drúhU ctnofti, pončwadž ti ji
Bčch fúm tak milostUě, tak mocně UfUadňUje.

š. š.
Dotwrzch sc pťiklady, že co jsmc posnd ťckli, skutcčnč

tnk jrst.

thbgš wssak tomu wssemn jcsstě erěťil,
tUk Uelze te dpřc:fwě„dčiti jčUak, Ucžli očitým aUebo,
jak fe řikú, makawým důkašem, a wěc skutečně

e) U. Mojž. 8. u) U. Korl 8, x:. m) Jf. 10,31.
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a to stoji, abychom fe o to pokUsili. Zdaž:li pak
l sč:m Ue nal Učkterého člowěka, aU sice po Uěe
eaký čaš ?wětU slonžil a tčlefnš žiw jsa U nmol

ých hťissich pohťižen byl, potom pak pťec milou
frdenstwim Božim hmlt jsa, Uúhle se zmčnil a
řdocela jiným Učinčn jeste? SkutečUě Ueni jedeU,
jčmi dwa; Ueděje se tak jedUoU za drčchnú léta,

Uýbrž mUozi a řjhUsta a fkoro každodennč milostiBoži tak hnUti ýwaji, že žiwot fwůj hťissný doo
ceťa promčUUji a ctnosti w BohU ǧcela se oddúo
wali. JsoUč to zúzrakU milosti Bozi, jak by o
lljcǧ nejlčpe doswědčiti mohli horliwi zpowědUiciž
cmo skrze Uč co Uústroje fwš Bůh tyto welike
diwy swš koUčx. Ci by to Uebyl diw, frdce čloa
wčka w hťissich a Ueprawostech tčměť okoralě
tak dojmoUti, že celý jiný se stúwcie? Nj! co
jind tU nenúmisti xUěl, to U ni milUje, a Ua
opa , co milowal, to w Uenawisti mú; co mU
prwč odpoon bhlo, to jest mU milč, a co mU
milč býwalo, to nyni zawchUje a w osskliwosti
Ulúe po čem jindy bažimal a tUssi siloU se hnúu
wa , toho UhUi fe sstiti a jak jen může ftrani.
Jak se citi oswicena, posilnčna, potčssena, po,l
wšnessena! JakoU radosti a ochotnosti končxkaždh
zúkon Boži„ jak horliwš fe cloiči w modlithě a
msscch dUchoinch wčcech! N to wsse Uestúwčx,fe
snad po dlorchč době času, Uúsledkem důwtipneho
a tčžkčho thčorUčmi; nikoliw, ale okamžeUim.
Jako Bčch jednim siowem stwoťil wsseckh wěci,
tak jednim slowem pťetwoťch srdce člowěka a
pťiwúdi od hťichU k ctnosti, od fmrti k žiwotu
Proto tčž di fw. EhpriaU, že zmčna ta se
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spisse citi, Uikolim pak fc Učenim ncpůsobi. J lze
Uazwati tuto UčchloUmilosti působerU změUU
srdce člowěka dUchoinm koUzlcm, jimž
Z Uepťitele horlimým, wroUcim pťitelem a konao
telem uctnosti sc stúwú.

Že wssar tyto dčwy srdce lidskčho jsoU spolU
taeemstwim Božim a Jemšx famčtUU kromč těch,
ji ž se týkaji, šUúmh, slyš, jak jc popiiji dwa
šumneniti fw. otcowě cirčwc, Ua Uichž Božskň
xnilost takoon změmlepůfobila, obrútiwssi je od

cesty blUdU Ua ceftU prawdy, whprostiwssi cǧe od
hčichu a Uwcdssi je Ua drúhu ctnosti. e.xech
ž těch don jest fw. Cyprian; ten krúfUě who
piije obrúceni smš w lisiu k Hťiteli fwémU Doe
Uútowi biskupowi, ťka: „Kdyš jfem tedy tď sicu
pém blUdU jako tď Uočnich tmúch pohťižen ležel
a w fwětfkých marnostech jako U wlnobiti ssirč
wodopnsth fe zmital, erčda kam se k!erU, kam
krúčim, prúžden jsa wssi prawdh, wždúlen wsscho
fwětla, za těžkč a skoro Uemcknč jfem poklčxdal,
co fe Uli dle chmirnšho mišosrdenftwi Božiho
slibowalo, aby totiž člowčk znowU se mohl zro:
diti, a fwath koupeli kťeftUi k UowšmU žiwotU
ožiti, tak aby odložil to, co prmš Ua sobe mčl,
a Uezměniw foustawy tělesné, dUchem fc celý
promčnil. Jak možnú, ťckl jfem fúm sobč, takowú
úplUú š člowčkem změna, aby swlékl Učchlc a
docela, co bUď dle pťirozeně powahy m srdce
jcho se wsstipilo, cmebo co dloUho trwajicim
obyčcjem po dxǧčchnúlěta š Uim w eedUo frostlo?
To wssc pťiliš hlUboko w Učm še zakoťeUilo.
Kdy pak stčidmosti fe UaUči, kdo přchojnčlm: a



460 Přitlady, žc ctnost jest snadnci.

siwostUěmU bodowúUi byl Uw kle? N kdo drahoo

ceUUšZmoblekcm, zlatcm a hcd úwim se ssatil, jcxčejteU jedUodUchčmU, sprostěmU oděwU se fnizie?
Qnen opět dUstoonstmi a poctami wsselxik,mi
szcfch jfa, jak medlc w ftaw skromnšho shon:
kromUika šstoUpie? TeUto pak čctUým komonstwcm

fwých fwěfšeUcůw a podťizencůw, kdckoliw fe okúše,l)
obstoUchy a poctěný szesseUec šistě mUkoUsi býti poťladal samotU. N tak dokoliw jinýnr
wsselikým wússUim fc wzdal, newyhnUtelUč jimř
poUtúU jest, bUď že Uestťiďmost w jidlc a piti ho
lúkú, Uebo hrdost a pýcha nadýmú, ncbo hUčw
a zloft podUěchc, lakota a Uesprawedliwost pou
húUi, ctižúdost dojimú, buonst oslepch. Tak jú
často súm U scbe jsem rozjimal, Ucbok súm jsem
mUohými blUdy žiwota prwčho spoUtčm byl,
jichžto zniknoUti za Ucmožnč jsem powažowal;
tak jfem ncprawostem Uwyklým podroch byl,
žc jsem Uad polc sseUim sebe tčmčř onfal. Když

pak pošwúmou oUpeli nowčho zrozeUi sskwrnyminUlč o mčho žiwota fe smhly, tUk w srdce mč:
očisstěnč a š Bohem smičeně swrchowmtš swčtlo
š Uebeš zablesklo, lprotože mne byl DUch swatý
w Uowšho člowčka pťetwořil. Tuk podiwným,
zúzračUým oiftě způsobem potwržesloč, co se mi

šrwě pochy Uým šdúlo; objančUo, co bylo temUo;okúzčmo, co bylo Uejisto; za sUadUš jfem Uznú:
wal, co jsem prwé za Uemosně byl powažowal,
za lehkě, co se mi bUlo zdalo obtion. Užnalč
1sem, že pozemským bylo to, co d e tčla poUze

šozeno jsoUc, hťichU bylo podlehlo, Uin pak eošským býti počalo, co bhl DUch swatý milošti
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son fčxm ť Uowčmll žiwotU wzkřisll. Wiš súm
žaeistě a še mUoU spolU Uznčxwúš, jak mUoho
bťlchůmi pohťbeni toe) fňalo, jať Umoho
mi7 zUowUzro eUi to ctUosti Udělilo. Toť fúm
wiš; nepotťe Uji to wyčitati; U wlašstUi wčci odo
pornú býwú chloUba, ačkoliw wlastmš by Uemčlo
sloUti chloUboU, ale dikůčiUčnim, co sc Uexpťičitú
působeUi UassemU, ale milosti Boži; Učžččusiři
wice, šočalo býti wýkonem wiry, co se wssak
prwš hressilo, bylo Uúsledkem blUdU liřdskčeho.“mu

Tak wypraije swš obrúcenissw.Cyprian.
ZnameUej toho, že kdožkoliw se U ičcxi w UúrUč

prozťetelstošti Božskš š pewUým úmhslem Uehťeo
ssiti wice, Utiloftl Boži UchopeUi, obeijti, pou
silUěUi a držúni býwaji, tak že jim wsselikě ob:
tižnosti Ua drúze ctnosti lehoUUkš, wsscliké trpkosti
siadkč býlwaji. uo J tobě taktčž bUde, milý křšo

skcme, jeftliťe se tak zcela a UpťimUě obrútiš,
jako ti pťik ad 7toho swatšho UkazUš.

Wssak slhš i drlchý toho pťiplad, jať totiž
fw. NUgUstiU, šUmUeUitý oUeU oswicený otec
a pewUý sloUp cirkwe, swé obrúceUi wypiije.
Když se již chystal opUstiti swěta a obrútiti se
k BohU, tUč se mU UefmirUé obtiže w cestU stau

wěšy, o Ui ž oU fčxm w milostUč knize w znúni
swychee) ta to di: „Zdržowalh Ume ssibťiUh Uejo
UcpatrUějfsi a maonsti Uejmarinčjssi, dúwUš

6

xUe)MiUi tipx sw,. kťest, jelikož se;w starč cirkwi úpllchm pmxoixcu
mm celšbo tčla U wodu lkřestm wlykončxwal, ť ťterčl,nuz l„:čclU
zwlússtmrkř,titelslice UU z,pUsob ťapll U chrňmů hlawmch zťtzeny
qsk kťtem osob žeUskych diakoUťy Uftanowcny bylh. Wiz
le. kap. 6. (Pťckladatel.)

Ml) KU. 8l kap. Ud
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přitelkhnč mč, a lekaly fchrúnkn moU těleonu,
sscptajice mi: ,Th byš Uúš opoUsstčle? Uch bya
chom nemělh ttoými ǧdrUžkoUi býti Ua wškye? od
tohoto okcxmženi by ti wěčUč Uebhlo to a to již
wice dowolcnoe?e Ll to, co mi sseptaly a co jsem
napowčděl, ťka: ,to a to,e to račiž, ú Božr
můj! od sllchh swčho Twč swatš milosrdenstwř
odwrútiti Ua wěky. Jakš hUUonsti! jakč hanebo
nosti sseptaly mi! J posloUchal jfcm jich již již
mčnč Uer Ua polo toliko, Uikoliw tak jakoby proti
Umš wstric wystUpowaly kúrajice, ale jakoby Ume

toliko pozadll sledowaly odstupUěici o a tčmčť pootrhowaly mUe, abych fe obrati . dr7owaly mnc
wssak Uicmšnš tak, že jfem wčxhal o trhUoUtč a
sprostiti fe ji cx Ufkočiti tam, kmU jfem se wo:
lúmxxabýticiti. Nebč mi mocnú anyklost šikala:
,Mnišuxlt pak, že bez toho a toho býti můžeše?eno

wssak to již w dh wlažUěji a wlašUčji mlUwila.“uu S druhč traUy pak liči, ja fe mU okazoo
wala cřnost. „Zjewilať se mi (di) š tč strcmy,
kam jfem šraky swš obrútil a ostýchawš již již
krúčeti počinal, čistú, důstojnú zdrželiwost, žasnš

se Usmiwaljic, Uic rozpustile wefelú, počestne UxřťyUoUc a ichotnč wolajic, abych jen ssel a nic Uc:
pochpbowal, a rozprostxrajic lafkawč rUkoUswých,

jimii by mUe pojala, a fpolU UkazUjoicmi Uapťik ad UesčiflUč sborh dobrých fwěťcncuw fwých.
Tamk množstwi pacholiků a diwek, tmnť mlú3
deUcůw a panen wssclikšho wěkU, tcmlč dňstojných
wdow a anických starcůw a stcxťenu a Upro3
stťed wssech ona fama swatú zdrželimost Uikoliwx
jakožto Ueplodnú, Uýbrž co blažeUň Ulúti fwatých
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rožkossi zplozených teboU, b Pane! J laskawě sc
Usmiwajlc kúrala mUe, řkoUc: ,TU bhš snad, Uer
mohl, co mohli ti a tie? Zdažoli pak ti wssicknř
a tp wsscck tak mohli sUmi o fobě, či w Hoo
fpodinU BošU fwěme? Hofpořdinr Bůh jichxudal xjc
Umč! Proč Ua fcbe fe spoléhúš a stawiš a tim
prúwě Uestojiše? K NčmU se Utec! Neboj fc; Uec
pUsti tě, abyš padl; Utec se důwčrUč, an pi:ijmcs
an Uzdrawitcbc!“m Timto šúpasemdUsseinm,
pisse sw. otec, tak prý dožat byl, že hojně, wroUci
sizy whlšwal, ťka: „TUt jsemx, Ueroim ocxk,pod
sikowým stromcm fklcsl, a pUstil jscm Uš U slžúm
swým; i tekli proUdowé oči mých, pťijemUú tobě
obět. Y w tento fm sl, ač jiUými slowy mlUr
wil jfem k tobě mnošo:p,N ty, č! Pcme! dokao
wadee? dokawade hněwč:š fc dokoncc? Newžpoc
miUej Ueprawosti Uassich dúwných!e Citil jsem
totiž, žc jsem jimi spoutúU a potlačen a wolal
jsem slowh Upěnliwými: ,Jak dlmcho, jak dlolcho

řikati bUdU šejtra a opčt Seetrae? Pročby dneš,nyni, w to okamženi Uemč ýtč konec haneblwsti
mče?, Tak jfem řekl a plakal jsem hoťem zkroUo
ssenčho srdce swšho.“ To když Uejen ťekl, alr
též dle únchslů Bohem UadaUých a dle hUUti
srdce swšho wěrně wykoncxl, tU hUed wsseckh poa
chyonsti co ssUpin š oči mU fpadly, a janě
swětlo žcprdilo temUosti dUcha jcho; Bůh mio
losti stoU tcxk ho zcela obrútil sl dokolmlc změUil,
že po celý žiwot Uejen wssi Ueprawosti tělesnč

ale i wsscch žúdosti swětských prost a čist byl.

Citč se tedy oswobo cna fwych dčenmčšssich poUt aosidel, již takto BošU fwému za to di y wšdúwú:
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„Hospodinc! jú sluha Twůe, jú stha Twůj
a f U slUžebnicc Twě. Rozkrussjil jsi poUta mú;
To č občtowati bUdU oběk chwúl . C.hwaltcž Tě
i srdce mč i jazyk můj, a w elikš kosti moje
rcetcž: ,Hospodine, kdož podobeU Toběe?ll Rcetež
tak, a Th, Hospodine, odpowčz mi a rci dUssi
mč: ,Spafeni twě jcik jfem!ck Kdož tedy jfem
oňe? a jaký jseme? Zdažali pak jest Učjakč zlo, jež

hch Uebhl júe? Zdaž UejsoUzlč mš činye? a erli
činy, tehdh slowa, a Ucali slowa, afpoň wůle
múe? Nlc Ty, ú HospodiUe, et dobrotiw a mio
losrdeU a prawici son wytr l jsi mnc z proo
pasti smrti mč a z hlubiUh srdce mčho wywúžil
jsi Ucprawost až Ua dno. Nebok ono weskrze
Uechtělo, co t jsi chtěl, a chtčlo, co tp jsi
Uechtěl. Wssa kdcž bhla po tak drúhnú leta a
oded pťiwolúch jest zo jakčho tajUšho mista
okamžikem fwobodnú wUle mú, abhch podrobil
ssiei fon libčmU jhu twčmU a ramcna swú
leškěmU bťemeUi TwčmU, Kriste Ježissi, spoo
mocničc můj a whkupiteli můj? Jak sladko mi
ihncd pozbyti wssechslasti marných, tak že jelikož
mi pozbýti jich prwě obtirno bylo, tolikož Uym
mi radosti jest opUstiti jičš. Wždyk Ty jsi je ode
mne odstranl, prawú a Uejwyšssislasti, odstranl
jsi je a Ua mistě jich zawital esi súm kc Umč,
rozkossi chde wfse jiUe chUtččscnčjssi, alc Ue
tělU a krwi; a swštlo Uad každš jiUě janšjssi,
ale tajemUě, člowčka wnitťniho oswčchici; weo
lcbnosti Uade wfsecko Ua swětš szcssenú, ale
Uic tčm, kteči jsoU szeseri sobě.“

Tak tcdh liči fw. AUgUstiU. obrúceUi swš
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a UUZcUčpůsobeUi milosti Boži w srdci fwčm.
Wčťišoli tedh, že tak jest, a zc Bčch tčto fwč

milosti UikoUlUUcodepťe, kdo fe Upťilšmš kNěmU
obrúti a ža Ui Ho žúdú, což wahúš wystoupiti
žpoddcmosti hťichU a wěnowati se dobrn wčču
Uému, ktcrč se ti darmo podúwúe? Newúhej, cmiž
pak žonej, ale žapočUi a xřdoufeaw Boha;
sotwa žc dobroU wůli Ukúžcš, ji3tě ti pťijde
wstřic rozprostťcltýma rUkama a pčijme tč jako
laskawý otec fyncx chxrnotratUěho.j Kdybh ti
nčkdo jistotU toho dal, žc byš Ua Učjakšm mistě

filn žlata Uulezl, ždašeli pak byš sc erdwú“ilna kopúUi a erUUa ožil chčz, co bhš mošl,
abyš pokladll dossel; a tuto se ti dúwú ,jistina
dofúhUoUti blažersti Uebeskč, a ta by ti Uelfitúla
ša to, abhš swš srdce kBohU obrútil a wččUoU,
rújfkon blažerst si šifkale? Wssak dťiwe Ucb
později, bnď ždc buď onde žkaiš, žc klamně jsi
smýsilel domniwaje fe, že drúha ctnosti obtižUú
jcst; dejž Bůh, ab š to škusil blažersti wččUoU
a sešnal prawdu ?)low fw. aposstola: „že Utro

šeni tohoto swčta UejsoU rowna bU2ouci slúwč, kterúž sc šjewi w Uúš.“ e)

Ǧlánek delnětnaecčtmý.
Proti lěm, kteťi lčťsko,Uk tomqto swššU pomúni jsoncr,

rtnosll naslcdowatl sc zpecnjl.

, Prochúzejicc čady tčch, ktcři fe obúwaji
drahU ctnosti nastonpiti, shledúme konečUě tau

e) Řim. 8„ 18.
30
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kowč, kterčž lúska tohoto swčta okouzlila. Prawim

okoUřlila, Ueboklúska ta jest klamny obraza pťe Ud, jenž se zdú býti krúsným a Ueni;
jenž milownikum swým dobrč sliije, ale jim
jeU sskodU působi. Tim se ftúwá, že lidě takowi
si swčtských wčci jim UerozUmějice draže púči
a se jimi klamoU. Jako mnohú plachú šwiťata
často stiUU fe občxwaji, ša cosi skUtečUcho le:l
držice, co by jim sskoditi mohlo: tak lidč swěckstt
Ua opak milUji mnohš wěci jakobp oprawdowým
ijim prospěssným b ly dobrem, ježto w prawdč
jsoU toliko stinem. akož pak dčxle ti, rdož an
pla ú zwiťata UedůwodUš jich búznč sprostiti

šod aji, je často Ua takowú mista ;cktirmú Uwúoěoi, aby se Ua jisto pťeswědčila, že se Uemaji
češo búti: tak tčž i my šweme tUto milowniky
swěta, aby se š Učxmi rozhledli po swčtě a ǧeho
wčcech, a prowodili Uúš, abychom jim Ukazali
a oUi seznali, že maonst Uad marnosti jcst to,
čemU om w swětě se obdinji a si tak zamiloo
wali, že pro to Boha Uic Uedbaji a swč blafšo

UostižapoZUanji. Kdo tehdh Učxšprowoditi šodlaš,pťcswčdčiš fc, že swětskš ročci UešasiU Uji tč
wúžnosti a lčxsky, kterúž sc jim wňbec wzdúwčx,
an wsseckyjsoU: 1. krútkč a pomijejičně,

2. bidnč, Z. nebercčUš, 4. zaflepujici,š. hťissUš a 6. k qmnč. To wssc se Učxm
U wsscch wěcech wicc mšnč objewi, jakož UhUi
zeerbUč okúžcme.
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9. 1.
Jak krúňť a pomijcjičnč jrft sstčsli toboto swčta.

Pťedewssim Uikdo Uemůže zapťiti, že wsseu
piikoš sstčsti a slúwa swětskú, bUďtež si scbe wětssi,
krútkč a pomijejičnč json, pchěteoadfer
trwaji, leč tUto piď časného žiwota lidšké o.
Což wssak jest to proti Uesmirne wččnosti, yk
mUohý i sto lct žiw byl, co wssak uk řidkým
núlezi wýmiUkúm. Wždhk i dějiny i každodeUUi
kUssenost Uči, že pťemnozi, sotwa že Učjakěho

ccstněho stupně Uebo žadoUciho sstčsti dossli,
w kratce Umiraji! Jak mnozi wysokč w cirkwi
Uebo obci důstoonstč dostoUpiwsse, po UěkolikU
UeťkU letech, ale i měsicich, i dnech smrti sessli!
Jak mUohý U swatém manžclstwu pojal ženU
dle srdce swčho, krčxsoU, bohextstwilxt,r ctUostmi
wýtečnoU, š Ui7 sotwa Uěkolik Ueděl, Uebo toliko
QUi žiw byl! iUý opět za krútkoU dobU odtržen
jest od rodinh, blahodúmého statkU, milčho zao
mčstnúUi!

Wssak dejme tomU, žc se ti darem pro ťe:
telnosti Božskě dostane i Uad sto lct wěkU twchock
což jest to, a byk i stoleti prwnich pozemčam:
ťtomU pťidal, což jest to proti wěčnostie?„Byk
Umoho let žiw byl člowěk a we wssem
tom (sstěsti pozemskčm) se weselil, rozo
pominati se mú Ua čaš temUý a Ua
mnohč dnh, které kd žpřijdoU, treo
stún2 bUdoU pťedessle wěciz marno:
sti;“ )ot. j. UmrUými se weskrze okciži. Nebok

e) Raz. 11, 8.
30xdr



468 Štčsti swčta xwxnčjejřčnčl

Ua prčchUwěčUosti,w tchý dcn smrti, kdhž
UastaUc Učxm wsse opUstiti a odtUd se odebrati,
pozUúme každý, že tčocsskeršwčci wezdejssi Umrné,
pomijcjičnč jsoU. Cim wice pak, až se tamo
dostaUemc! Tak UpěUliwě bědei zawržeUci Ua
oUomfwčtč,řkoUcc:„My sotwa sežrodiwsse,
pťcstali jfme býtil“ jř) Wfsecky rozkosfe,
plcfh a radosti bUdoU jim pak jako stin, jako
seU. Krúsnč to liči prorok, řka. „N jako fe
lačnčmU we snúch zdčx, že ji, ale kdhž
procitne, prňžch jeft žiwot jeho; a
jako fe žizinémU we fncich zdú, že pije,
a kdhž procitne, Ustalý jesftč žižni a
žiwot jcho prčxzden jest; tak bUdetomU
množstwl wssechnúrodů bojUjicich proti
hoře SioU.ee)

Tak tčž, ač BohUžcl! pozdě Uznaji hřissnicj
Ua onom swětě, že moc, slčxwa, sstěsti a rozkoš
fwěta.tobo eest poxchý fen. Rci, pro Bůh! jakě

o;xšftwětssi fsztěsti Ua swětč, leč cisaťů, krúlůw aUižate? Wssak slyš, co o Uich di prorok: „Kdež
jsoU kUižata nčxrodůw a kteři anUǧi
Uad zwiťath, kterú jfoU Ua žcmie?kteri
š ptactwem Uebeským hrajie? kteťi střiu
bro Ua poklad sklcidaji ažlato, w Učmž
lidé donaji a UeUi konce dobýwúnl
jejiche? kteťx stťibro knji a pečliwi jfoU,
aniž jest Ualczeni skUtků jejiche? Zmio
šeli jsou a do pekel šftoUpili a jiUi
misto Uich powstali.“e“) KdežjsoUdedrco:

e) Moudr. ď, 13. M,) Zf. 29, 8. Muř) Bnruch 3„ 16u19.
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wč? kdež Učenci? kdšž důmhslni zkoUmatclš pťio
rody? čdež slúma SalomoUUowa? xnoc Nlešmto
drowae? Uúdhera Nchaswerowa? boha twi Kroio.
sowo? kdež jsou šnamelciti cisaťowe ťimsstieč
kdež jiUi krcilowš a kUižatae? což jim prospšla
wssecka jich UmrUú slúwa? což moc swětskúe? což
bejna slUžebUiků? což žústUp wojeUskče? což sbory
hercůw, špčwňků, taUečUčůweč což tonh ossezj
metUých pochlebnikůw a podlých patoli leů? Wsse
to tam co stišt, co dým, co seU! u Uše Zdaželi
pak pťiswědčiš, že mssecko UU swětč krútke, poo
mijejičUč jeste? m

9. 20

Q wclikč a rozličnč bidč š sstčslim wrzdrjssim spoché.

Mimo to, že sstčfti weždejssi krútkš jest, mú
ijiUš zlš do sebe, že býwci i chčiflslými
bcdami rc xlesnúǧexUt po teUto krč:tký jcho
čaš prowúzeno, žixUz se w tomto slzawšm údoli,
w tomto trUdnem wr,)hUaUstwi, w tšto hrozUš

wlnobitim Žmitmtč ondopUstč wyhUoUti UUčUelže. Nebo Umohš jfoU bidh člowčka Ua tomto
swětě, tak že Uejen každý ch, ale skoro i kaldú
hodina swou strast mú. Kdož bh je wyp?al,
kdož wyčetle? PomUi jeU, kolikerč jfoU Uemoce a
jake Uefmirnš Uchho Uasse tělesUé! jak mUo č
wússně dussenmi! jak Umohú bezprúwi lřdskal

jak Umohš UesskastUšpťihodh tohoto šiwota! TUUmoži pro weždežssi zboži se wespole swúťi, tU
Zlomhsině si o ziwot Urlúdaji, tU sobě Ua cti
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Utrhaji, tU se podwúdědi, pronúslchji, stilǧxajisu
msti, klamoU, fžiraji. U jeden proti druhč:mx:
křiwč swědectwi mnohdy i kčiwopčisežnč sklčxdú,
tU jini Ua bližniho mečem, ohslčm, jedem jde,
tu jiný pťitele swěho tepe jazykem, zeUž ramwčx
ostťeji, bolestnčji, šúhUbnčei nad bťitý meč, Uad
palčlwý oheň, Uad smrtlci jedd N což dim o
púdech Uenadúlých? TU jeden pťichúzi o zrak,
jiný Uijtim ručy neb Uohy, jiUý jinúť zmrzači;
tU tcn ohnčm, th wodoU, teU rú Uým púdem
o žiwot pčichčxzi. Tok doswčdči kazdý, chnr tou
liko Uškolik let kusscnosti mci, tak že kdy y scx
lidskš bidy a lidskš sstěsti Ua wúhn dalo, koUo
bh sc Umohem četnčjssimi a tčžssimi Ucžli tpto
býti prokúzaly. N Ua takowém, tak krútkem,r
tak bidnšm žiwotč byš tak lpčl, že byš pro
Učj ctnosti opominal, Boha swčho a blaženosti
wččnč se wšdal?

Wssak tyto strasti a bidy potkúwaji společně
dobrě i lé, Ueboč jedni i drUzi plawi se po
wlnobitUe wodopustč řohoto žiwota, a tUdif
týmf podrochi jsoU bouťim. Jsouť pak i jine

stratzti a Uešody, jcnž potkúwaji toliko hťissniky,
jsoucc Uúslc ky Ueprawosti jich, žiwot ješich šwlčxsičbidUý čiUice. Jaké jsoU tyto bidy, tomu se
pťiznúwaji sami hťissUici w knize moUdrofti,
rkouce: „Ustali jsmc Ua cestě Ueprawosti
a athUli, a chodili jsme po cestúch
Ucšchodných, cefth pak Púnč ncznalř
jsm e.“e) uu Jakož tedh lidě sprawcdliwi do:x

e) Moudr. 5, 7.
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brým swým swčdomim zde maji rúj a tamo

drUhý ka odměm: důwčrně očckúwajie takoFťiassUici zým swědomim sami si ch pešlo pu obi.
a z toho pak ondc do wěčUěho sc dostúwaji.

T to treftp maji rozličUč sicc, ale wcskr c

sprawc liwé pťlčiny. chprwč a hlawnč poclš czeji UsoUžeUim a působcnim Boha samč o,
chž co Uejswčtčjssi a nejfprawcdliwějssi soUdce
wsselikč prowiUěni proti swrchowaUč wůli swě
trestú, a to UejeU ccťč Uúrody a we kerč lidstwo
wůbec, ale i jedUotliwce zwlússk. daž Ucwime

š dějin lidstwa, a Fdaž nepatťime w kusserstiaždodelmi, mlwži:i fe hřlchy a Ueprawosti, že
tehdúž i zafahlxje trestajlci rUka Boži i jednoo
tliwce, i celě obce a města, i Uúrody, i wesskcrč
lidstwo? Zdažšli pak jinúk rozUmnč wyswětliti
lze tak časté a weliké rúny, jimiž Bůh prowia
Uilč pozemčmch stihú, eakož jsoU: UoUže a hlad,
krUpobiti a požúry, w lky a rozbrojc, Uúkazy a
Uemoce, boUře a zcmčtťeseUi, bludy a kaciřstwa?
Ei by se chrownúwalo š tim, ba UUtUěUcžúe
dalo toho sprawedliwč ťizeni swěta, abh když
se dowrssily Ueprawosti, okúzal Bůh i trcftajici
prawici sone? Ba toť wččUý poťúdck, od tč
dobh, co onspodin Bůh KaiUonš,iťekl: „Zdaliž
erežmcš odplaty, bUdcšrli dobťe čin
Uitie?u pakli zlě, hUed wc dwcťich hťich
pťitomeU bude,“e) t. j. iš trcstem, eakož,
osUd Uessťastného Kaina súm dokúzal. Tq tčz
pozdčji celémU UúrodU di Bůh: „N zwiš, že

M,) je Mojže 1, 7.
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Hospodin Bůh twůj jest Bňh silUý a
wěrný, ostťihaje UmlUwha milosrdenstwi
tčm, kdož milUji Ho a tčm, kdor ostťio
haji pťikúžaxli Jeho, až do tisiclho kou
leUa; a odplache tšm, ktečižHo UeUúo
widi, ihUed, tak že je žahladi, aniž dšle
prodli, ale ihUed jim odplati, což zao

slUŽUji.“ qu) PozorUj tUto, jak sw. prorokopa Uje slowo „thned,“ abh Uažnačtl, že er
čekú Bčch wždhcky š trestucm až Ua oneU swšt,
ale že i zdc Ua swětě trcstú hxťichy lidskš i jede
Uotliwců č obci i celých Uúrodůt TeUk jest

důwod pťemnohých rcm, jeUž lid žasahUji; tenť
loš hťissUikůw, že býwajl temšř Uesnúžemi stie
búUi, ž jedUé strasti do drUhš Upadajice, a lchk
i slowem oswědčowali, že jest tak jeU UúhodUě,
dle pťirožeUšho běbU swěta, w Utrobě srdce
swšho UicmšUě si oswědčiti UUceUi jsoU, že jest
to, co je potkúmú, Ucisledčem hřichů jejich.

Mnohdh fe tšž hťissUikowi doftútoú zasloUo
ženěho trestU dle ťlženi swrchowcmš prozřetclnosti
od Uúmčstků Božich zde na zemi, jakož se stúwú
wrchUosti swětskoU žločincům U jiUým pťcstUpo
UikUmčúdU Božiho; tU mnohý wězeU, jiný poka
towún, jjUý wyobcowúU, jiný od raweU bhwú. un
JsoUč koUečUš i trefty Za hťi U, ktcrč7 pťimo
z Uich wyplýmaji, jakož jsoU: úkory toědomi,
strach a bú eň, klam a ossiženi, žúdosti a wússnč
Uežřižcnč. aký pak š takowými foUdrUhh může
býti mir a pokoje? Th wssemU dobršmU šdarU

e) 7. Mojžu 7, 9.
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pťckúžcji, tak žc kdokoliw w hťissich jest, súm
š scboU pokojUě chwile Uemú. A za takoon

ťUthU)bhchom měli pUstiti sc ctUosti a otročiti.we U:

90 30

Q xnnodých osidlech a nebezpcččch todoto swčta.

Kdyby Ua swčtč Ucbylo jinšho zlého leč
pofUd Uwedenč, Ueťckl bych, že sc k)o múme co
bč:ti; alc jest oU mimo to di plU osidel a Uebezo

šeči dUsschich, tak žc o Uassi lepssi strúUkU,Ussi UestrtelnoU, prúwcm pťičiUU múme fe
obúwati, ab to Uč UcUpadla, Uešahymlla. Tčch
pak tolik jet, že pifmo di: „Dsstiti bUde Hou
spodiU Ua hťisslliky ofidly.“ iť) Jať er
sčislUý počet osidel těch, když jc chčislným deo
ssčowým krapějim pťirowUúwú! Di pač též obo
wzlússtslě„Ua hťisstlikh.“ Proč? Protože ti
mcilo o intťUi čistotU srdcc a smyslů dbaji,
mčUě pťiležitosti hťichu se warUji, Ucdbale léků
č dUchoinmU Ušdraweni Užiwaji; tak když k tomU
jesstč rošličnú osidla tohoto swčta pťichúzcji, jak

Žač mozUú, aby se Ua drúše ctUosti Udržclie?ako tedy kdo w dessti chodi, zmokUUti sc Uer
waruje, tak oUi krúčejice mczi osidly, Uikdy chsoU
jisti pťcd púdcm; krúčcji zajistš mezi osidly w mlau
dostč i w stúťi, w bohatstwi i chudobč, w důstoono
stech i w opowržcUi, w spolcčUosti iw samotě, Ua

M) Žalm 10, 7.
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wssech ccstú we wsscch smhslech swých. Tak
když Bůh jc UoU sw. poUstcwnikUNUtoUinowi
Ucbeským swčtlcm swým oči byl oswitil, spatťilk
tcnto š úžasem, jak swčt plný osidcl jcst a zwolal:

„Pane, kdož těmi ofidlh prošdc?!“e) Timjcst to, že tak mnoho dussi každo ennč U wčču
UoU zúhUbU pťichúzi, tak žc sw. Bcrnard
prúwem di: „Jako Ua moťi z dcsiti lodi
sotwa jcha zathe, tak z dcsiti dUssi
lidských sotwa jedna spaseUi deojde:“ Rci
tedy, milý kťcstane! zdažali pak Uemúš dosti
pťičiUh fwčta se obúwatie? tolikcrěho Zlebezpeči
sc.wsscmožnč warowatieš Jak sefmůžeš naditi,
žc tolikými jedowatými lžady projdcš bez UsstkUUti?
jak tolikerými Uepťútelji bcz porcmčnie? jak toliu
kcrými přiležitostmi k hřichU bez poklcfmltiF jak
tolikerými Uemocemi bez Uakažcni? Zdažuli pak
neni časU, abhš hledčl whstčhowati se z tčto
poddcmosti eghptskče? z tohoto wyhslanstwi babyo
loUskčho se anrútitie? Utcci tohoto požúrU soo
domfkého? un

dež tedy swčt pln jest tolikých osidel a
ncbešpcči, když Uúm tčmčř Ua každčm kročcjiu
wezdejssi pouti Uassi hroi Uebezpchč srúzh a

propasti, kdož jim bez šskodF projdee? Dobťcxtcdh di sw. mUdřec: „MUžeo i člowčk skrýti
oheň do klina swčho, abh se roUcho jeho
Ucpnropúlilo? ancbo můžeuli choditi po
ťeťawčm Uhli, abh Uohy jcho sc neou
púlilh?““) N jinde di: „Kdo sc dotýťú

e) Sw. Athan. w žiw. sw. Anton. u) Přisl. 6, 27n28.
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smol , zmaže se od Ui; a kdo ochje
š ph ným, pťijme Ua se púchu.“)

9. 4.

O zaslepcnosti toboto swěta.

Kromč těchto osidcl a Uebczpeči k hťčchn
jest jinú bida lidskú Ua tomto swctě, a ta žest

žafleperst lid.i swčtU poU e oddaUrychtak wclikú, žc se prciwč tcho?tcm egyptf ým
pťiroanti může, ťtcrč takowč bhly, žc člowěk
člowěka chpatťil, že zšmě ona UijakoU zúři an
mčsice an hwčzd Uebyla oswětlena, rc po tťi dUi
wsseckojako w čirč noci dlelo, anž se do ftrachcm

a hrůon Že fwěho mista hUoUti mohl. ee)W čcm pa se tato zaslcpcnost fwětskú tcwie?
W Ucwčťe a žiwotU lidi fwčtských. Můžeoi pak
býti wětssi zaslepenosti, Ucž oftýchati fe wc wssem
lidi, alc Boha w Uičem Uic Uedbati, oako bh
Ho ani Ueb loeč we wsscm potťcb a pohjodonsti
tčlesných ta úžkostliwč si hleděti až do chmcna
ssiho, a potťeb dUssewnich opoUUUati, jakoby
člowěk od Uěmč zwčťi Uic fe Uelissil a toliko
z tčla scstúwaleč Jak můžc býti wětssi zaslea
penosti, Ucž tak lhostcjnč a bczpcčně žin býti,
zakoby to wěčUě trwalo, ačkolžw Ua jisto wimc,
ze Umřeme a žc pak osUd Uúš fc rozhodnc bUď
Ua žiwot wččný, onebo na wěčUý trcsteč zdažoli
pak to Ueni žiti žiwotem poUze tělesným, jako

e) Sir. 13, 1. Muse)Moudr. 17.
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jim žije zwčť polni, ta UerozUmUú? Jakúč ža:
slcpenost, pro choUtkU jedUoho okamžcUi zadati
ccloU blažcUoU wččUost, dbúti wc wssem jeU
ftatků a bohatstwi, a Uic si erúžiti sprawcdlo
Uostř a swčdomi, wssccko wůkol scbe poťúdati,
ciditi, lcsstiti a o spoťúdúlli, čistotU, ozdochi
:UUřtťUiho člowčka, dUsse chmrtelUš, pťcdrazc
wykoUchšho obrašU Boriho, Uic Uepečowati?

Takowš slepoty drúšUš lze Ualcztt po cclšm
swčtě, tak že byš wúžnš pozorujc počiUúUi lido

skčxprúwcm foUdil, še lidš š daleko wětssi čúftkyočarowúni a okoUzeUi jfoUce, „oči madi a
eridi, Ussi maji a Ucslyssi.ck“ť) ajiť
sice oči ofwiccUč son oswicexlosti swčtskoU, čtco
roUrto ui do ústroji Uejmcmssiho š prcissck jen wcx
likčšo femiUka i do ústroji Uesmirnč koUle san
Ucčni Uahledaji, ale Toho, jeUž i oUo i tUto tak
zúzračUč, tak welemoUdťe, tak mocUč a. laskawč
stwoťil, ťidi a žachowúwú, Toho UcfpatťUji, pro
Toho oko jejich doccla oslUUlo. Dčje se jťm tačto,
jako sc dčlo sw. PawlU, an Ua cestč fwš U
proUúsledomúni cirkwe bleskem jsa omrúčeU když
opčtpowstal,„eridčl swštla; Mř)tak fwěto
ssti lidč odporUjice prawdě sw. UúbožcUstwi a
protinjicc sc BohU, Uczmxmenaji Ho w skUtcich
Jeho, an w srdcich fwých, docela jsoUce oslUUli
wčcmi toboto fwčta. J plati o Uich, co di sw.
žalmistaPčmč:„Wyhledúwaji Ueprawofti
a thoU od UrstawičUšhowyhledúwúni
toho;“e) t. j. žerUce se po maonstech swěto

e) Žalm 113, 1Zux1. ee) Srmr. 9. m) Žalm 63, 7.
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ských, tak jimi zaslepeUi jsoU, že Ua Boha zao
pomanji a tim Ua wěčUoU ZčthbU pťichúzeji.
Kdož by ša takowými jillti wolil, ten by newyo
hUUtelUě i š UessiastUým cilem jich se potkal. nu

šd š.

Jnk swčt tcnto plU jest hťťchůw.

PoUěwadž pc:k jest Ua swčtě tolik osidel a
takowú žasleperlost, čchož se tU Unditi lše Uež
lUfsUde pčde a hieichne? Hřich pak jest Ze wsseho
zlšho, co Ua swětč jest, zlo Uejwětssi, Uejhorsfi,
UejzhoUbUějssi, tak že fprawedliwo jest a rozUmUo,
ab kcxždý kUwarowúUi se jeho podstoUpil co
mUže. Tim drUhdy přeswědčil a pohnUl sw. biskup
a UUxčeUikChpriaU jistěho pťitele swěho, Be
swětem úplUč owrhl, předstaije mU, aby ře
dUchem Ua we mi wznessené misto jako horU Uěx
jakoU postawil a odtUd si pťebledl moťe i zemi,
pcxlčxceknižeci a soudUice městfkě a Uahledl, co
se wssnde dčje, a okem dUchowUč oswiceU,m
patťil, jcxkmUoho wsfude wsselikýchanUje hťi ů;
a tak swětU Utekl axděkowal BohU swémU, že ho
ž takowč zpoUsty wyswobodil.

Tak tedy i ty, milý kťesiaUe! xposzeš se
Ua perUtich wiry wšbůml a rošhledni ssepo tomto
swště a sroerj katky jcho prcxwiřdkemwůle
Boži apraž je wčchoUšúkoUů Jeho a jistč že
se zděsiš dUchem. Pronikni šrakem swým do
intť palčxců knižecich, lo UčxdherUš konmaty
szesieUců a bohcxtců, w soUdUice mčst, w kránch
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a sklařP wsselikčho bori, w hoftiltce a diwadla
a Uzťiš hťich ,na šťicš wsscho drUhU, wsseho
stupUč, lži a pomlUwh, podwody a lichwy, ťrúo
deže a Uúsili, zúwisti a bezprúwi, pochlebnictwi
a marnosti, prostopússUosti a UestoUdUosti, we
wssem pak Uale Ueš takowš apomenUti Boha,
takowš Uedbčmidšwšho wlastUišo spaseni, až cclý
Ustrneš. Spatťiš, že wětssi čúst lidstwa Uic jank
Uefli rako UcrozUmUú zwěř žijc, UúwalU swých
wassm Uúslchjice, Uaprosto Uic Ucdbajice ani
sprawcdlnosti, ani přikúzani Božich, 7an pťiroa
zených Uúsledků, ani rozUmU; iťekneš, že mnozi
hůťc si počinaji Ue7 pohaUč, Ueznajici Boha,

aniě pak mhslice, žc y zde mčli nějakč jinč poowo čin, lcč Uaroditi scé požiwati š co jsoU, a
Umřiti. MUohdh spatřčš, jak Ucwinni kťiwě dsoU
odfoUzeUi, winnici wssak bez trestu Uesprawed iwě
jcdnaji; jak dobři jfoU opowrženi, zli pak pou
wýsseni; jak chUdi wssUde odstrčeui, potlačeUi,
jak wssUde pťcd sprawedlnosti a x,ctUostipťcdnosk
mú jcnom pťizcň. Jindy opčt Uzťiš, jak se prúwo
prodúwú, prawda pak Uikdcž k platnosti Uepťio

chúši, jak slussnost a stydliwost hyne, UmčUi
k ŽyčmUse Užiwú, powimtost se pťewraci. Scx
žU š mnošč, jenž by Uejwčtssich šasluhowalitrestů, po woducm, lichon a linmi úzkoky
welikčho jmčni si Uashromčlždiw xe, ale misto
toho Uejwětssich hodnosti dostlšupili, protože we
swětě wůbec teU bidUý groš7 wicc plati Ucžli
Bůh súm. Tak potom pťiznúš, že prade mú
fw. krúlowfkýpěwec,aU di: „Hospodill š Ucbe
shledl Ua syUy lidskč, abh widěl, byle
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liby kdo rozUmUý, aUcbo hlcdajici Boha.
uu Wssickni sc odchýlili, Uapoťúd nco
Užitečni jsoU; neni, kdoby činil řdobrešř
UeUi an jednoho.“e) Tak těr i jinde si
Bůh stýskú, ústh Qseússc proro a, prawč:
„SoUd mčlHospodiU š obywateli země;
Uebok Ueni prawdy a UeUi milosrdenstwi
a UeUi UmčUi Božiho Ua šemi. Zločcčeni
a lež a wra“da a krúdez icizoložstwi
rozwodnil,o Fea krcw krwe sc dotkla.“ll)

Powúžiš:li pak, žc wlastně ďúbcl jest jšnilu
žetem swěta toho, t. hčissnikůw, ja(ož ho fčlm
KristUš7 Pún jmenuje, Muř) Ustrneš ajistě a
nahlšřmeš, oded tolik Ueprawosti we wčtč pou
chúzi; Uebo kde takowý sprúwce, jaký7 tU může
býti poťúdrk. Zdaž:li pak UezatoUžiš opustiti
misto tak sscrednč a kalnč, plUč zrady a podo
wodu, kdež wsselikěneprawosti anUji, kde bratr
proti bratrU bro“i, fyn proti synU Uklč:dú, maU:
želč jeden drUhemU smrt stroji, kde Ustawičn,
plane žúr wsselikých wústi: obžerstwi, zúwistl,
pýchy, hUčwU, smilstwa„ ctižúdostr i wssech ainch
wsselikých wússUi? Zajistš Uteci swčta žú ú si
prorok, aUdi: „Kdož mi dú Ua poUsstihou
spodU pocestuých a opUstim lid swůj a
odede od Uiche? Nebo wssickUijfoU ci olož:
nici, sbor pťestnpUikůw;“ckx) a to pa tamž
dúle zewrubslě liči!

Co posUd řečer, plati o hťisiich tohoto
fwčta, tak že smčle se ťici může, že malú častka

e) Žalm 18„2. ex) Qfeaš e, xb:š. eee) Zan 14. us)Zerem. 9, 2.
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fkoro derm jako wýjimkoU jest dobrých, pro
kterč čch Uad swětem timto se smiluje a dúlc
ho chowú. Kéž by Bůh ten swrchowaný i tcbe,
milý kťesfane! ofwitil; pak bhš zťejmě widěl, žex

Ua swště ǧest wicš hřichů, Uež jest prčxssků slUx
UečUich. zx UmiUiš pak sobč swčt teUto aspoň
duchonmě oprstiti, t. j. maonsti jcho a klame
Uých roškossič sc bedliwě a statUě i stúle warox
wati, wzdychaje UpřimUě k BohU slowy sw. pčwce:
„Kdož mi dú peruti, jako holUblci, a
polčtl bych a odpočinlll.“ck)

š. 6.

Jak klamné jest sstěstť swčta toboto.

Takowč jfoU přidawky k sstčsti lidfkšnm,
xlimiž se syUům lidským dowažxlje; ti jsoU erd:
.čUčitelUýmiprůwodci, kteři je prowúšeji, tak že
jest w sstě.sti tomto wice žluči Ue?li medU, wice
pelUňkU Uežnli rUkrU. JedUo zle wssak ǧ!olússk
jesstě prode, protože jest welmidzhoUbUš, še totiž
wsfelikč sstčsti swěta toho jest podwodUé a
klamUč. chi fe šajisté býti Uččim a UeUi
Uičim, sliije a Uedčxwčx, a předc wčtssi čxúst
lidstwa si zifkúwú. Nebok jako jsoU zlato, perlh
a drahokamh prawé xa Ueprawé, a ony toliko
od zUalců opatrUých pozminy býmaji, těmito pcxk
Umozi Ueprozřetelni klamati se dúwaji; tak jest
i sstěsti swětskš múlokdy prawě, Uýbrž z wčtssi

ďmem
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čúfti nexprawé, kterč sice dobrem se býti zřšú, a
neUi; j?terč prospčch sliije a sskodU pufobi.
Jest jako larwa, kterú UaličeUim rawou sseredu.
Uou twúť Ukrýwčx a Uúš klame. foUč xdle slow
mUdrce Nriftotela, jsoUč lži, kterěž wětssi podobu
Uoft prade maji Uež prawda sama, tak že jim
lidě radčji wiry přiklúdaji Ueželi čirč prawdč;
tak tčž ǧeest i Ua fwětč Umohč zlo, které podobo
Uost ma š dobrem takoon, ze si je lidč ero
patrUi radčji woli Ueželi skutečUédobro. Takowě
jfoU mnohč wěci, jež se k sstčsti fwčtskšmU poo
čita.i a jimiž lidč se klanmti dúwaji, jako ptčxci
pisstalkoU čižebUikowou, jako rybh andoU Udici
zakrýwajici. Neboč ta jest přirozeUň wkastnost
wěci pozemfkých, žc fe Uúm wždh š jaonU twúři
a wefclým okem předstaiji, ftiijice flafti Uad
slafti; ale když Uúš wlastUi žkUsserst o klamU
jich poUčila, tU již spolU š požitim jich wpadúme
i w osidla, jimiž jfme se jako sprostú ptúčata
w oka UpoUtali, polykčmxe lbolestUý húček, jeUž
andoU podwodně Ukryt bUl; tUk zťejmč spatřUu
jeme, že nebylo zlašo, co se tak miloftUě lesklo.

x,Tcxkto Ualereš, kdo jeU drobet ro Umlťě poo
wcižiš we wssech wčcech tohoto fwčta. hcešoli se
pťefwčdčiti, popatř jeU poUčkUd kU pť. Ug thto
dwa Uowo zaonUbeUč manželě, a pozmiš, jak
po perich, UeťkUUtěsseUýchtýdnech alci dUech

maUželstwa jejich již již strasti jim nastúwaši owýžiwu, o zdrawi wespolUš, o lmšUi a podo Uč

brzo pak Uastúwaji Uerúke š itkami, UefworaUosti š UedorozUmčUi, ǧ ZomyslUosti, zpomlUw,
šžúrliwosti a tak jelikoz jim radosti Ubýwú, tolie

31
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kož eim strasti pťibýwú, až i smrt žcdnoho nebo
drU čho mnoboUúsobUč bťimč cclc rodin Ua
jcdna, pťcčasto prúwč Ua slabssi bcdra Uwr ch
a Uaklšdú. Dobťc pťipodobňch fw. JaU Z ato:
ustý čctUčUesnúzc owdowčlě manžclky palčiwšmU
odewssad žúru obniwš pece.e) Jak klamně tcdy,
jak krútkč sstěsti mmtželskč! S radosti býwú
mladú erěsta prowúžcna do doUtUžcnichowa,
anž pak widi, jaké UesUúžcji tam očckúwaji, jak
Umoho slzi tam ji bUdc roUiti. Rcbeka si žú:
dala fhnů, citic wssak plod UesworUý pod srdcem
fwým, úžkostliwčwzdychala: „Mčloeli fe mi
tak diti, co bylo potřcbi počitie?““)
Kolikrút podobný klam stihú tak mUohš lidi, ani
si docela .tUakš radosti slibowali, Uežult jakých
sc jim doštalo! x

Tak jcst těž š úřadh a důstojnostmi tohoto
swčta. Jak stkwělc a slawně lichoti člowěkU po
Uich bažicimU, a jak mnohč mu působi strasti a
Ucfnúžc, zúwisti a swúrh, prúcc a Uamahúni, tak
7c sc Ucprawým okúzal wsseckeU lesk, jimž mU

Uly šrwš kynUlš.
oě pak m mc řici o tčch, ktcři w Ueč;ťizezUšm mi owúni zaplcteni jsoUe?Zdaliž pak o prwo

Uim žejich š scboU sc fcznúmcni Uelzc w prawdě
ťici, žc jest krok w chmirnš a UckoUcčUšblUdisstč
chnúzi, strasti, bolesti, zúrmUtkU, hanby eu až
koUcčně bidUšho zahhmcti? Liči to swatý mUdťec

. Sirach wc swč kUic kap. 23, 21u36.
Podokmě bh ?c do zcerbUa wyličiti daly

e) Sw. Zan Zlat. o knčžstwil. 2. U) l. Mojž. 25. 22.
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klamUč Uadčee wsselikých stawů na swětě, tak že

w kaědčm jintč by se okúzalo, že mú sice úwodstkwčý, radostný, ale zúwčrek trudný, bolestUý;.
že jest podoch čissi Babylonskč, zewnitř
sice leskle pozlacenč, Uintť pak plnč jedU fmrtiu
cihoo podobeU okoUlejicimUpěni Stren, jenš
Zawadi núsledeicich U wir, w zhoUonU proxpast
jistč strhUjici; podoben hadU krúfUč pestrýmei sc
lrskUoUcimU barwami, ale plnčan jedU Ucesskodu
Uějssiho. Pročež lichotiuli ti swčt, čini takj, abn
tč podwcdl; powysscheli tě, stčxwúfe, ab tě tim
hloUbčji fwrhl; obwcselUjeuli tě, bUď jit, že tč
w krútcex,tim trpčcji zarmoUti. Narodiali se ti
iyn, múš sice radost, ale desetkrút wčtssi žaloft
bUdc, až se ti bUď Uezdaťi, Uebo pťcčasnč Umťe;
mUobem wice boli pozbýtč Učjakého potěsseUi,
Ucžoli potčssilo jcho Uabýti; wice skličuoc nemoc,
nezďli obwcselUje zdrawi; wice zarmUchi UtrpeUčx
bczprúwi, Uežrll powyssUjepocta; uu slowcm: Uelze
zťcjmč pozUati, čim to pťirocho jest, že wssclikč
šlo wice skličUje člowčka, nežuli mU wsseliké dobro
radosti a útěchy dodúwú. uu Když to wsse spgtťiš
a rozumně powúžiš, zdažuli pak Uepťiswědčiš, žc
wssclikš sstčsti tohoto swěta jest jeU zdúUliwé,
klanmě, podwodnče?

ď. 70

Zúwěrek todo, co jsme posUd Uwcdli.

Spatťili jsme UnUi, milý kťesiane! lcxký
oprawdowě swet jest, žc totiž wsselikč jeho tčsti

jcst krčxtké, bidUě, UebezpcčUé, zaslepUjici, hěissnč,31
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podwodnš a klamnč, a toho dle šdažali pak nemčr
prade mUdťec, jenž jmeUUje swět úsoboU Uer
sUúzi a bolesti, Učilisstčm marnosti, s ladem pod:
wodU, blUdisstěm klamů, wčzenim temnosti, poUti
ofaženou še wssech straU loUpežUikh, kalisstěm wssech
neťesti, moťem UeUstúle boUřemizmitaUýme? Zďaželťd
pak Ueni fwčtxúdolim slzcxwým, prameUem strasti,
sladkým awssak jistč otraijicim jedem, zcchradou
kwčtUoU sice, ale bezowocnoU. Jakš jest dobro

Ua swětč, kterčž bš se erkčxzalo býti Uestúlým atUdiž klamnýme? akš jest Ua swětč šlo, kteréžby
se Ueprokúzalo býti prawým jistými a trwalými
Uúsledkh swýmie? deočiUek tohoto fwěta jest
pracný, bezpečnost nejistú, búzeň Uúhlčx, Uce!očekxúu
wančx, prcice thsta marUci, nadčje lichú, radost
klamnú, bolest pramú. Tak o wesskerčmswětě plati
slowa žalmistowa, jež prawi o zrúdnčm JerUzao
lemě, poboUťeném odbojem UezdúrUšho sych Nbfoa
lona, ťka: „Dneminoci obchčxzi je po zdech
jcho neprawost a U prostťed Uěho těžkost
i Uefprawedonst.“) N sw. Bcrnard di:
„Kdyby se Uúm Uebylo ponechalo Uao
děee, kterouž w žiwot bUdoUci múme,
tUt by sc tento swčt welmi múlo od
pckla lissil.“si)

90 80

Prawý poklid a odpočinek jcdinč w Bobn Ualczneme.

Když šsme pofUd dokčxšali, jak bidUě, podewodUš a čamnč jest sstčsti tohoto fwčta, zbywú,

eeř)Žnlm 51, 11u12. “) 88. Zenuuxáuš čosmo ňo ewoomx.
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Ubhchom dúle prowedli, že prawč blaho U jiftý
poklid toliko w BohU Ualezúme. To kdyby mnozi
Uloúžili, Uebylo by zajistč tak mnoho zaslepených.
miloinků tohoto fwčta. J stoji za to, abh se
to dokúšalo hlawně důwody rozUmU, a pak
tčž sw. wiry. ,

TU tedy předewssim ločdčti tťeba, že žčdeh
twor Uemůže dokanlšho poklidUdosúhnouti, dokao
wadc nedosúhne swčho posledUiho cile, r UčmUž
jest stwoťen. Nebok dokawade toho nedosúhne,
xUUsierthUtelUč býti neukojen, proto žc se
xUU wždy Uěčeho Uedostúwú. Prwni tcdh otcizka
jest, který že jest účel člowčka? w či rUkoU jeft
položeUa jeho blažerst, a sice ta, kteroUž Uči:
telowš wirUzoon blaeenosti wěčUoU?
Uel e eryžnatiš že Bů jediný jakož jest čloc
:Uěa prwmm prodem, tač jest tež jeho poslede
Uim cilem; a jelikož posledUim cilem člowěka

jesš blaženost, jest i túž blašmost člowěka jcdinčBUh, tak že kromč Boha čowčk Uikdy a Uil?řded
prawč blaženosti nedosúhú. Protože totiž hlawm
pťedmčt blažersti jest i pro rozUm i pro wůli
člowěka pošnčmi U dosažcni nejwyšsiho dobra,
toto pak beze wssi pochyby jest jedine Bůh, tudiž
UeUalešaji tyto hlmrmi mocUosti člowčka prwc
Uižúdneho Utč!sseni, než w požnčmi a dosaženi
Boha, w sjednoceni š Bohem, jakožto swrchoa
waným dobrem. Tim jest to, že člowčka UeU:
koei Uic Ua swětě, a byk i bhla lolúda Uad
wšsemi šemčmi, ziskúUi wssech pokladů, Užiloúni
wssech rozkossi, dokawade Uedosúhne Toho, xpro
Nčjž stwoťcn jest, Boha swěho. Podobensiňďi
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toho múmc Ua dralcc, čilihjchlici magnctickě.
Jako tato kdykolš,w š Ui hUeš, Uebo ji kUčkterš
swčta straUě otočxiš, nepokojUč sc pohyijc a tťesc,
a UeUstaUc, až smčrem swým fe octne obrúcexm
k scwcrU (půlnoci); tak jest i š srdcem člowčka,
že wc swých Uúklonncxstcch nenalczú Uižúdného
pokojc, a bhč sc mU ihned dostalo pcmstwi
Uad celým swětem, dokawade chmčřch cclým
riwotč!m swým k BohU jakožto jistšmU polU
?wénm. W Něm odpočiwú, w Něm jen pokojc
dosahUje. Z toho jde pťirošenč, žc toliko ten
jcst blažen, kdo Boha mú, a Uaproti tomU že
čim wicc wzdúlcU jest od Boh , tim i wice
wzdúlen jcst pramš blažcnosti. še pak sprawee
dliwi w tomto žiwotě wšdy bližssi jsoU Boha, tim
též jsoU blnženčjssi, ačkoťtw fwčt mUohdy blažco
Uosti jcjich Ue Učxn Neboť o tč plati, co sw. žalo

mista o choti oěskč, dusst milosti PúUč obdaťcné,di: Wssccka f úwa jeji, dcery krúlowskč,
Uintť;“e) dUssetotiž sprawedliwč takowč:ho
wnitťUiho mirU a poklidU požiwaji., že fe mU
Ucwyrownú žúdUš sstčsti pozemskč, žcidnš pwUžil
wčmi rozkossi swěrfkých. TeUto poťltd jcst přeťd2
tUsseUim, pťcdchůdccm, poččxtkcm oUč blaženosti,
již se dostane sprawedliwým Uškdy w Ucbcsich U
wščném fpojeni š Bohcm. Toť pak UžUaji i
hřissUici, ale pozdě. Uzčewssc totiž sprawedliwč,
an pojati jfoU U slčwa wěčUoU, zwolaji, jak
prawl sw. mUdřcc:„Tok jfoU ti, jcžto Uúm
byli Učkdy kU posmčchU a za přislowi

Bse)Žalm 14, 1x1e.l
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potUpnš. Mh Uesmhslslici! měli jsmc
žiwot jejich za blúznoxwftwi a koncc jeo
jich za bezcctný; aj! jak jsoU počteni.
;Uhǧi shnh Božtmi a mezi swatými loš
xextch!“)

š. 9.

Nčkteré přiklady nu důkaz tobo, co posnd ťečeno.

Nad to pak wsse lze jesstč ťici, že wcskrze
Uemožno žest prmoč, trwalé blažeresti na tomto
swětč dojčti. Ncboč k tomU newhlhmltelslč dlc
powahy dUcha lčdskčho potťebi jest, aby se čloo

wěku wždy a stúlc dostúwalo wfseho, čchoš sižúdú, anž pak abh z toho kd něčcho poz Ul.
To wssak ždaliž neni, neřkU we mi ťidkč, ale dle
poij již na prosto nemožnčeš Byč člowěk wsseo
cko, čcho si žúdú, dofčchl, a schúzela mu jerm
jedUa sebe menssi wčc, ždažuli pak bUde se moci
blaženost jeho úponU jmcUowatie? ždažoli pak
UebUde se mnohdh súm ža nesskastUšjssiho poklúu
dati Uež jiUi, jimž se chi š desútý dil darů tčch
nedostalo, jimiž on jest obdcxťeUe?Tak lže skr,owo
UoU škUssersti pozUati mnohčho, UU U prostťed

ftatkčl, zboži a bohatstwi wezdešssiho Uessťastna seciti; jilrého opčt, aU U wUfokš ůstojnosti jsa poo
stawen, odemssad wyžlmmenún, odewssech ctčn,
Uech žúdnšho tim poklidU Uenalezú, cxlctim wicc
Uespokojen býwú; mnohý rozkossnik powažuje fe U

M) Moudr. 5, Zuď.
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požiwúUi tělefných radosti za blažeUa, brzolpak
hanboU swčtskoU stihúU, cmebo Uedu em přirošeo
Uým, wýsledkem proftopússnosti fwý , w onalo
stwi Upadú a hroǧUoU smrti skončxwú. ečinič
blažena mUoho mlti, mUoho požiwati, ale wůlč
srdce swčho dostč UčiUiti; to wssak že u každého
pozemčana UenashtUč jest, fwatáč prawda.

To wypisch důmyslnč sw. NUgUftiU, aU
di: „Blažcna Uclzc anatč an toho, kterýž
Uemú, čcho si bhl šamilšowal, aniž toho, ktery
mčx, co milUje, jeftaliže toto jest zle; aniž tobo,
kdo co mú Ucmiluje, byk i bhlo febc lcpssi. Neg

boť kdo žčxdcicčeho dosčchUouti Uelze, tim prúwč
se týrú; kdož pak dosúhl toho, ceho si zčxdati
Uemčl, oklamúUa sc býti Ušnú; a kdo si Ucžúdú

toho, co bh siziskati měl, Uesmyslný ljcst. Z tohotedy jde, zc jediné w dosažcni a mi owúni swru
chowaUčhoydobra prawú Uasse a dokanlú šúleži
blažerft, a žc Ueni žúdné jiUč oprawdowč kromě
ji. Tač tehdy toto trč: dosaženi, milowúUi a
fwrchowmrš dobro wespolek skladú blažerst čloo
wěka, působic, že žúdost jeho docela a nawždy
UaspceUa jest, aniž pak dúlc po čem koliw
tou i.“ck)

z Toho by se dali pťemUoši pťikladowě Uwčsti,
jar z dčjm swarých tar swčtsrych. Že par oUčUo
žwlússť ť poUčeUi UassemU z wUuanti Božiho
sepsáni jfou, dostačiž tU UwedeUi jich, a jicc
Uedprwč pťikladu dwočeUina a milence mocncho
kralc Nchašwera, hrdčho Nmana. Nčkoliw temo

e) Zr. úug. ůo worjduš oooluo. lx. 1. o. 3.
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xnčl wsse, co jeU srdce rúčilo a tudiž dle lzewnčjassiho zdúUi a dle soudU fwěta blažeU bh , pťec
jediUú o sobě UepatrUú wěc sstčsti jeho erssilcc,l
že totiž MardocheUš žid žúdaUš od Uěho pocth

rokňzati jemU opomimll, přcd Uim Uepowstal a
fc Uepoklončl. To ho tak rmoUtilo, že swolaw
pťútele swč a manželku, toto opowrrem sebe ujim

whswčtliti hledčl, ponažUše Ua we ikč bohatjtwiswč, Ua počest jemU od rcilc wždúwUUoU, Ua
powýsserU son Uad wsseckhdwoťcUiUh důstojo
Uost,koUcčUědoložil: „Nadto krúloan Estcr
žúdUého jiUšho Uepozwala Ua hody
š krúlcm Uež mUe, U Uiž takč žejtra
š krúlem obědowati bUdu. Nle ačkoliw
toto wssecko mxúm, zdú mi se, jako bhch
nic Uemčl, dokUdž widúm žida Mclrčdoz
chca sedčti žl dweťi krúlowskr)ch.“e)

TUk múš jeden zťejmý a tčmčť makawý
pťiklad, jak jedinú Ulm:inú myssleUka š to jest,
aby celč blaho člowěka šrUssila Uic jank, Uež
eako imaličký čerwičck š to jest, aby júdro moo
šUtUčho ftromU Uahrhzl a tak jej w krútce docela
zmaťib PozorUa z toho, jak každý pozemčaU
wzdúleU jcst oUo o intťUiho poklťdU a UpewUčUi
mhsli, aby již Ucdim welikú boUťe, ale mnohý

sebe menssi wětčik powěsti lidskč UepohUUl. Kdoš
tedh bUde,Ua tomto swětě, jenžby jfa blašcn, Uě“ase Uestal Ueblcch a bideU? KomUž se z e, q yč
č Uejmocnějssim a Uejmoudťejssim i Uejwyšssim
bhl, wsse dle wůle daťi? Ncboť dejmc tomU, žc

e) Eskher5, 12613.
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by UčkomU wssccko přčxloa k blahU Uapomúhalo,
kdož může pťe:dšwidati wssccky Uchodh, nemoce,
bú Uč a ftrachh, jeUž intťni poklid lidský tak
čatǧto přerUssUjl? kdoz jim můžc předejiti anebo
jim sc wyhUoUti?

deby ti wssak to, co posud řcčcno jest,
jesstě sc zdúlo Uedostatgčným býti, jdi a patť Ua
UejmoUdťcjssihokrúle SaťomoUUa, a ten, jenž
U wsscm blahU wczdejssim co chmirnšm mořl
dloUho a dloUho plUl š pohodoU, jakož přcd
Uim a po Uěm žúdný fUad š lidi smrtelných;
jeUr zakUsil Uejwětssi slúwy, požilu wsscch jen možo
Uýšy rozkossi až Ua dno, teUč dim pončiž tebe
a ťekni, cože widčl, čcho Užil a zdaoli fc Uashtil
tiUš wfsim, zdaoli fe Učojil; jdi a taž se ho a
slyš, co ti ťekUe: „Marnost Uad marnost,
řckl kazatel, maonft Uad maonst, a
wssecko maonst.“e) TomU wěť, UebokmlUwř
z kussersti, co fčUUwiděl, šwědčl, Užil, škUsil.

Kdož bhl či anowniků šemských moUdťcjssim.bohatssim, f awnčjssime? Kdož Užil wice rozkossi
swčtsi,ch: her, lowů, hudbh, špšwU, žen, Uúdo
hemoši w staweUich, w ssatsth, w stkwoftcch,
a jiných wssclikých wěceck e? N když wsseho Užil,
zakUsil, feral, jak mcdše o wssem tom foUdie?
Tak jakož jsi swrchU slyssel. thž tcdh wsse, co
jsmc wyčetli, frdce tčhož moudrčho krcile Uasyu
titi, toUhU jcho po blaženosti Ukojiti Ucmohlo, ale
Uaopar kdhž byl tomU wssecken žiwot fwůj mč7
Uowal, tim samým tak zbloUdil, že i w modloo

n) Kaz. 1, 2.

i
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slnžbU Upadl, jak trwčx sw. Jeronhm; zdali pak

ty byš fe domniwati osmčlil, že Učšaš we swětskýchwčcech UafyceUi dUcha swšho doj cše? Zdali par
ty byš se Uaditi mohl, že Uějakc blaho pozemskč
toUhU ton po prawč blaženosti Ukojie?Zdali
pak th bhš se odwúžiti smčl, takowým snaženim
wčk žiwota swčho zmaťiti a tak w nebešpeči se

šulftiti, abyš se i U wěčUoUožúhUbU Uwrhle?Womni, žc snad prúwč proto Buh U swč Uežpyo
tatelnč prozřetelnosti tomU tak dopustil, 7e onen
tak moudry, bohatý a flawný krúl, aU poo

ččxtkUmimo to tčš hojně milosti Boži ob aťenbyl, U wirU swčts ých rozkossi tak welmi sklamún
a tak blUboko flržeU jesi, aby wssickni Ua wčky
lidč jcho sskodoU žmoUdťeli, a jcho púdem fami
bUdoUciho poklcsmlti se Uwarowali.

To když tak jest, oprade hlasem zwolatř
můžeme: „Synowč lidssti! dokawadc bUc
dete šatwrzelěho srdcee?Nač milUjete
maonst a wyhlcdúwútc lžie?“e) Dobře
marnost a lež jmemljč; Uebok kdhbh swčtské
wčci byly toliko maonsti, Uebylo bh šlo ž Uich
pochúzejici tak welikš; awssak to jcst nejwčtssi jich
zlo, že jsoUlžiwš, klamné, podwodně, že
sč šdaji býti něčim a w skUtkU nejfoU Uičim;
že slžiji mUoho, a Uedčxwaji Uičchož. Pročež

týž SalomoUUprawi: „leamawatelnú šest
milost a marUú jest krúsa.““) Kdšby laožcnost fwčtskú jeU marnú bylcx, Ueby aby tak
Ucbezpečnú; alc že klamnú jest, totiž UkašUjic

e) Žalm e, Z. u) Přisl. Zx, Zw.
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se býti jiUoU Ucžli jest, tim wlastně k šhoubě

wede. N dle toho čšest welmi Umoho pokrytstwiUa tomto fwčtě. ako pokrptci sc snaži, aby
chyby swč Ukrhli a ctUostUýml fe býti zdcili, tak
bohatci kryji strasti, jcž jim bohatstwl půfobi;
rozkossnici zdaji se býti wUě weseli, a taoi biďU,
w ktcroU jc prostopússUost Uwrhch; ctižadostiwi
si pťed jinými Uúdhcrnč wedoU, a anitť je
hchze čerw žúwtstt. quUť Umohč byltny, Ua
kterč když šdalekq patťiš, sličUé fe býti šdaji,
když pak pťistoUpiš bliže a zwlússk když Učkterý
listek UtrhUcš, tUk zaražen býwúš ostrým, odo
porným šúpachenl. Tak jcst we fwětě. Zewnitť
mnoho lcskn, Uúdhery a okazalosti„, bližeoli přio
stoUpč, U intťUi pomčry chťǧ,lčřdrleš,raUebo doo
ccla tajnč strčmky srdce žkonmúš, UzUúš, žc wssccka
ta šewnitčUi krúsa a Usslechtilostjest toliko šúclona
a zústčra wclikš wnitřni bidy a ž oUsty. Protož
i množi, kteťi prwč po maonste tčchto fe byli
wssemožně hnali, dosahssc jich, a pošnawsse Uia
cotU jimi šakchtoU, swětU doccla wýhost dali,
jakož pťiklady t š dčjin pobcmských toho dotwro
zUji. Cim wice tedy kťcsianům slUssi powúžiti
fwrchU ťečenú slowa mUdrcowa: „SyUowš lide
ssti,“ stwoťeni kobrazU Božimu, whkoUpeUipťeo
drahoU krwi Ježisse Krista, pťijati za thy
Boži U ša fpoluobcany andělňw, „nač inlUjete
marnosti a whhledúwúte ldi?“ Whhlcdúwúte
fUad poklidU w tčchto klamný wěccch swčtfštžch,
w Uichž se Uikdy Uenalezú anž Ualezti mUzee?
nač opoUsstitc hodů mldělských a co marnotrato
nici si žúdútc pokrmů Uečistýchzwičate? nač opoUu
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sstite sladkosti rajské a hledúte hořkosti fwčtae?
proč neprospěji wúm pťikladowč tať mUohých
milowniťů swěta, jenž marnostmi jcho sklamúni .
a podwedesli bylie? u

Když tedy i rozUm ipifmo i pťiklady še
wssech strcm Uňš poUčUji, že w swětě nelze Uao
lezti an poklidU, ani útěchy, u slowem: žúdslč
prawč blažersti, již hledčxme, proč fe swěta dra
žime a neobracheme se k BohU, jedinčmU, ncju
myšssiUtU cili UassemUe? Tok jeft, což fw. xAUgUa
stin krútce a mocnč di: „Moťe, žemi a cclý
swět projdi,r wssecko ZkoUmej a pťece wssUde
bidUým bUdeš, leč fe Utečeš w k Bohn.“e)

š. 10.
Zúwčrek celč knihy prwni.

Ze wsschotoho, o čem ksmethčto perikUize obssirnč a zeerbUš byi pojednali, soUditi
lze, že wsselikč dobro, jehož srdce lidskč w tomto
wezdcjssim žiwotč dosúhUoUti může, w ctnosti
se Ualezú, z čchož opčt přimo jde, že ctUost
jest fwrchowanš, Uejwětssi dobro, š ktcrýmž nic
jinšho ani Ua zemi ani UU Uebi poroanti nelzc
kromě sqmšho Boha. Nebok jako se w BohU,
co Uejwyšssim dobru w jedno fpojenš Ualezaji
wssecky dobrš wlastnosti, půfobice tak dokonalost
wssecko jiUš pťetoyssUjici: tak se tytšž nalcžaji
i w ctnosti, jelikor fe an Ua BohU zaklúdú a
k NšmU wede. PCčebokzUameUúmc mczi wěcmi
stwořenými Uěkterč počestně, jinč krúfUš, některč

e) Sw. Nug. wyzn. ku. 4. tap. 10.



494 Zúwťrck knihh prwnť.

prospěssnč, jině pťijemně a jinš opět jiUoU doo
konalosti se wyzUačUjici, a sice tak 7e tU jmeUUo
jcme tim dokonalejfsi, čim kterú wlce jmenowao
Uých Uebo jiných wlastnosti do febe mú. Když
pak to tak jcst, jUk welmi bUde ctUoft lúsky
hodna, an fe w Ui wssecky jmenowanč dokoo
Ualosti Ualczaji? Neboč mluwiali fe o počesto
Uosti, což jest počestnějssiho Uad ctUost, ana
jest zťidlo a sžořeUmssi počestnosti? Hledúmcrli
krúsy, cof krašssiho Uad ctnost, o Uiž súm Ucǧo

wýtečnějssšiřecký mUdřec Plato se prohlúsil, šekdyby lže bylo fmrtelslýma očima ji ťiti, ceý
swčt by zajifté k sobč obrútilae? u ěťemeoli
ohlcd na prospěssnost, což jcst prospčssnčjssiho
Uařš ctnoft, Uebok skrze Ui dostúwčx fe Uúm Ueju
wyšfsiho dobra „DloUhoft dnůeZ ba i dary
wěčnč, „jsoU w prawici jeji, w lemici pak
bohatstwi a flúwa.“) u Tčssiulitč pťijem:
Uost, což mňžc býti pťijemUějssiho Und pokoj
dobrého fwědomi, slasti laskh a fwobody synůw
Božich, ať Uic nedim o potěsseni DUcha sw.,
kterčž jest Uade wssecko. Žčxdúšali si slúwp dloU.
holetče?„Sprawedliwý žiw bUde. Pamútka
jcho w slúwč! alc jmčno bczbožnčho

hUiťe,Bůh je wyhladx na wěkh wčkůw!eee)
šúdúšeli si moUdrosti? wěz, že Ueni lepssi průe
wodkhně dosici moUdrosti prawé, nad ctnost,

Ua totiž pťimo wede kBohU, moUdrosti wěčné.
šúdúšnli býti jiným mil? Uic nepomůžc ti k tomU
wice, spisse a lěpe Uež ctnost, Uebok „Uic UeUi,“

p) Pťčsl. 3, xš. u) Přřsl. xo, 7. Žalm 9, 8.
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jak Cicero di, „libešnějssiho nad Ui, Uic coby
Uúm lúskU lidi wice a snúzc ziskaloe pro Uč

ctime a milUjeme i ty, kteršž jisme Uišdy erio
dčli, ba ji si wúžime i U Ue ťxřrle.“

N to jcst docela wče přxirozeUčx.Neboť šakož prawš, wespolUš soUměrnosti údů těla lids čho
a z Uúležité fměsi ssťaw žiwotných powftúwú krúsa,
sama seboU prabUci a k milowňUi tahUoUci;
tak tčž se i žiwot počestUč a chwalčtebně spořúa
daný tak sanilým objeije, že se Uejen BohU,
andčlům a wůbec wsscm dobrým libi, ale i šlým
xaUesslechetUýmUctiwost mocnč a erolkh wymro
chc. To jeft to dobro, co wefkrze dobrč jest, nic
Zlého do febe Uemajic.

Pro to tšž laskawý Bůh spasitelnoU oUU
šwčst sprawedliwým wzkúžati dal ústU prorockými,
rka: „Rcete sprawedliwčmU, že dobře
bnde jemn.“e) Rcete, že i ssťastnoUhodiUoU
Ua swšt přissel,xissťastnoU hodinoU zněho sejdc,
an že i Ua oUom fwětč rblcxženost ho očekčxwú

Za ctnostný žiwot jeho; rcete, dža:mU wsseckh wěci,
pťijemnč i nepřijemUě, radostUč itrUchliwe křdol
brémU prospčji, Ueboť„wime, že milUjicim
Boha wsseckh wčci Uapomú aji kdoo
brčmU.“ee) Rcete sprawedliwemU, byk fe
i swčt horempatem přewrútil, wssickni žiwlowč
opět w jedUU bohopUstU se fmisili, Uebe kdyby
sc sřitilo; rcete, ak se neboji, ale ač jeU pozdwihste
hlawy swě a Uzťi, že se přibližil den wyswobo eUi
jcho. „Rcete sprawedťiwčmll, že do ře

e) Zsai. Z, xo. ee) Řiml 8s 28.



496 Zúwčrek knibh prwm.

bnde jemU, Uebokpťiprawer jest mU blaho,
co wssecky blaženosti pošemskš, jcž si jenom poo
mysliti lše, daleko pťewyssUje, totiž Búh súm,
a že wyswobožeU bUde od zlého, kteréž jcst Uade

wsseckozlě, hřichll a porobš jeho; ťekněte, žedobiee bUde jemU,“ Ue ot zapfúUo jest jméUo
jeho w kUiše žiwota, a Bůh Qtec si ho za shUa

pojal a Duch fw. si šej chrúmtšm swým Učinil;„rcetxe, že dobiee Ude jemU,“ Ueboč„loš
žeho padl mU wýborUč,“e) wesieržek blao
šersti. Byk se i w Uějaké okoličnosti swého
Ziwota méUě Zdúl býti sfkcxsten, buderli jeU strasti
toho trpšliwě snúsfeti, w dobrš se mU obrúti;
Uebok kdo trpčliw jeft, mú še sskody prospčch,
š Uesnúže zúslUhU, z boje witěšstwi, slúwU, odo
měUU wěčnou.

Kdykoliw LúbaU zeti fwčmU msz změnil,
domniwal fe, že sobč prospěje, a oUomU Usskodie
ale wždy se stalo Uaopak, sobč sskodil, zeti pať
profpčl. Tak i tobč, milý kťesimle, UčiUi Bůh,
že ti i lš w dobron,strúUkU se obrúti, když
wěrUě a Ftúlc se pťidržiš ctsšosti, an ji weli. Eož
byš mohl lepssiho Učinitie? Cim si wicc profpčtie?
„BlažeUi UeposskerčUi Ua ceftč“ (žiwota
fwého), ba blažeUi a tifickrút blažeUi, „kteťi
zkonmaji fwčdcctwi Jeho a cclým srdo
cem wyhledúwaji Jej.“) Jestližei swčto
ssti mUdrcowě dokazuji, že to, co dobre jest, mč:
býti předmětem wcsskerč wůle Uassi, a že si jc
tim wice múme zamilowati, tim wice žúdati, tim

e) Žnlm 15, 6. M) Žnlm 118, 1u2.
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wice po Učm se šnažiň, čim wětssi šesi; což medlejest7to, čimž wUle twú tak otxlpěa, že po Ušja
whšssim doer, po BohU samčm, Uic Uetonžiš?e

Jak jinúče rozUměl tomU a dle toho tčž
jednal sw. krúlowfkýpěwec, řka: „CestU pr awdh
šwolil jsem, soUdň Twých UezapomUěl
jsem. swčdectwiTwojich pťidržel esem
se, ospodiUe;“e) ajiUde di: „W rdci
wčm sklúdúm ťečiTwč,HofpodiUe.““)
eprawi: w domě, w zúkoUti Uějakčm, Uebo

w rUcc swč, ale „w srdci,“ w celem, leUž jest
počútek a koťen žiwota, peri a Uejlep i UUsto
Utroby jeho. Smysl Hšak jest: „Wsse, co TU, č!
Bože a PaUe můj, kúžeš, čeho odc mUe žúdúš, jest
Uejmilejssim zaměstnúUim, Uestažnčjssi pčči moU;

o tom stúle šnťcmýsslim, k tomU UeUaneUč praochi.“ Jan čini lidč swětssti; ti w srdce swč

pojali marnosti weždcjssi a celi j:s;oUjimi UaploUěUi, zúkoU pak Bozi a pťikúzcmi eho pohocha
jsoU w Uepatrněm, často fseredUčm úkoUtl. Nle
jank jedUal oUeUkrúl; ačkoliw mnohhmi starostmi

a pracemi zaneprúszěU bhl, pťec še wsseckypodUohama swýma položil, zúkoU pa HospodiUůw
U prostřed srdcc swého chowal. Tak tšž jednaǧi
wssickni, kdož si Boha a ctUost za hlain waj
cil w wolili.

x roč bU medle ty tak tčž UečiUil, milý ťťeo

siaUee? Eož Uejsi k tomU dosti powiUeUe? Zdrawšoli
w e, co tě ktomU zawatee, powúžiš, jaký mUže
byti pťimějssi důwod k omU leč teU, že jest

e) Žalm 118, Zo. ee) .Tamž U.“
32
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Bůh poUhú bhtnost scim o sobě,,ty pak, co
twor Jehg docela od Něho zúwisiš? Potom
kdž prordcš wssccka dobrodini, jež od
tošoto w šmohoUciho Twůrce a laskawčho the
fwčho múš, zdažuli pak tč wděčnost k NěmU

ncwú?e? Mimo to že tě stwořil, a dUchcm ncusmrtc U,m obdaťil, i krwi Božského SyUa swčho
tě wy oUpil, DUchemswatým tě poswčtil;

šdrawčho na tčle i Ua dUchU tě zachowal. Nm
osti slow byš Uenaleřl, kdybyš wssecklǧ darylúsky Jeho wyčisti chtě. Ncboč což můzc býti

milošnčjssiho Uad to, žc tč i k spachi wečnčmUře Urcil, a wsse ti UdčlUje, čim byš ho ďoo
úhl? uu Nad to i wczdejssi rodměUU ti Udčerc,

kdhž ctUosti Uúsledowati bUdcš, jak jsme swrcšU
zcerbUě oks ali, Uřúčd“edwanúctcro pťedo
nosti, jichf e milořďřšm ctnosti dostúwú.

Co w?sak proti ctnosti Uamitaji lidč swětssti,
to jsmc tak zcwrubUě whwrútili, že Uelze an
slowa proti ďůwodům Uassim ťici, leč by kdo i

šdrawý swůj rozum zapťel a pťimo proti prawděrojil. Což zl„nywú, Uež aby každý, kdo rozUm
mčx, stejnč š SalomoUncm o moUdrosti, družcc a

růwodkyni ctUosti, sc prohlcisil, ťka: „TU e em
ki zamilowal a whblcdúwal od mla osti
swě a snažil jscm se wziti fi ji za er
wčstUa stal jsem se miloinkem krúsy
jeji. Urozcnost jeji oslaije, žc fpolU

š Bo;?kem obcowúUi mú, an i wssechwčci ún zamilowal ri; UčitelkyUě zao
jistč jdestUměUi Božišo a woditelkhUč
skUtkUJcho. N jestoliže jcst bohatstwi
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7údchci wěci w žiwotč, což jest bohated
?fiho Uad moUdrost, kterú wssecko půe

sobi? N pakolxi wtip co půcšobi, kdožjest wčtssim ťcmcslUikcm tě wěci, kteo

ršž jsoU, Uešeli an? N milUjeoli kdosprawedlnof? u prúcc jcji maji welikě
ctnostiž Uebo stťidmostl a opatonsti
wyUčUje, a sprawedonsti i silc, Uad
Uěž Uic Užitečnčjssiho UcUi lidcm w žiu
wotč. N pakli kdo žúdú mnohčho Uměe
Uie?u wiť ona wěci miUUlě a bUdoUcich
sc dowtipUee; zUú chytrosti řeči a wýe

kladp pohú ek; ŽUameUi a zúzrakh zUúprwe, Uezoli se fanU, i přičiny časů a

wěků. UmiUilk šscm tedh pojiti si. jik společUčmU o cowúni, wěda, že se
sděli še mnoU o dobrč wěci aže mi bUdc

po,těss)eUimw těžkomhsonsti a tckaostimeo“k
Nužc tedy Uczbýwú, Uež abychom wssc posUd

ťečeUě uUzawťeli, a zdú se Uúm, že to Uelze lč e

UčiUiti, Uež flowh sw. Eypriana z jednošo
listU jeho k pťiteli, jemUz radi, aby powrhl
marnostmi swětskými a BohU sc oddal, řka:

„JedUa tedy lŽestprawú a wěrUú Utěcha, jchapewnú a stúl jistotq, kdhž se z těchto Uestúlčho
swěta bouři wytrhUcš a Ua pchčm spasitelUčho
pťistawU mistč se zqkotwč, od zcmě k Uebcsům
zrak fwůj pozwedneš, a ť slUrbě PúUč jsa pťia
pusstčn a š Nim dUchowUč ťpojeU, hoUositt se

n) Mondr. 8, 2u9.
32.
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můžcš, že jsi wsse, cokoliw z lidfkýcš wěci jinia uwznessenč a weliké powažUji, alcko pod
ťwým swčdomim položil a jUU powrhl. Nic

swětskšho wice šúdati, po ničemž bažiti Uemůžejiž teU, kdo Ua swčt sc powznesl. Jak stúlú,
1ak Uepťemožitelnú ochrmm, jak mocnci a wěčo
Uými dary oplýwajici útěcha jest tU tom, fproo
sstěUU býti osidel úskočnébo swčta a ž kalU pou

zemskčho očisstěnn býti a Powznesseml k flUčtlU
nesmrtclnosti lUěčUč!Tehdaž patťime, jak xproti
Uúm zhoUbnými swými úklady Uhlawni núš nca
pťitel brojil; tehdúž donUccUi býloúme milowati

wice to, čim bUdeme, kdyš se Uúm otewrou očik poznčmi toho, čim jfmc ýwali. NeUi k tomU
zapotťebi ani peněz, 9Ui pťizně, an ťdracnčho
namahúni, abh Uejw šssi člowěka bUď dustojnost,
bUď mocnost š weikoU Uesnúzi se obnowila,
Uýbrž toliko darmo daného darU milosti Božskč;
a tim to možnú, ba snadno jest. Jako slUnce
famo seboU zúťi, swětlo fwiti, zťidlo se prýssti,
děssč občersthje: tak se čxlowčkn Uebeský dar
milosti DUcha sw. wléwú. Jak mile dUsse čloe
wěka k ncbesům pohledUoUc Stwoťitele swčho
pozUci, tUč jest i wssech pozemfkých wěci i szeo
ssenějssi i mocUčjssi a počmú býti tim, čim ra!

šest, bhlazuwčťila. Th wssak, jenž se již w tauoťe dUcholUnich ťšojowniků o UebeskoU blaženost

zúpasejicich Ualezúš, drž sc UeporUsseUčho, stťide

mešo cwičeni w Božfkych ctnostech, kanje UeUastú c bUď modlith, anebo sloatč čteUi, bršo súm
ro mlouwaje š Bohem, brzo chrswětějssimxlslolUU
Jc o nasloUchaje. QUč tč w pťikúzanich swých
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thčUj, QUč tě obohach; pak sc chUdobh Uic
erbúwej. NoUze ani pocititi Uemůze, kdo se
jedUoUtučným pokrmcm UcbeskýmUashtil. Zlatem x
fc lcskaUci sině, mramorem pestrým wyklúdanč

podlahh aǧďssecka swštskú Uúdhcra šhm:si sc ti,když serciš, že scbc múš zdobiti, sc e Usslcchtiti,
že Uejwice pečowati múš o teU dům, jejž si
Duch swatý sč:m ža obydli swč, za chrúm swůj
whwolil. Ten hleď ozdobiti lcskcm Ucwinnofti,
oswititi fwčtlem sprawcdlnosti. Tyť ani túťim
Uezwctsseji, anž jinak sc daji žatemniti. omio
jcjičUč ǧest, co ješt toliko Ualičcnč, an7 pak dúti
můžc dUwěrUpchoU, co majetkem Ucm prawým.
Prawda zůstúwú wždy w úplUč sile, wc cti er
hyUoUci, w leskU trwajicim, tak žc Uemůžc an

zahlažena, anž potlačena býti, Uýbrž wždš z Uowaa statněji se w čerstwš, swěži krúse swč o jchje.“
PofUd sw. Cypricm.

Kdo sc tchdy důwody, jc7 jfme tUto co
erbUč š Boži pomoci a Jcho o?wlccnimprosszli,

k cšnofti šakozto k swrchowaUčmUdoer pUchacitiš, čti úle kUihU drrchou, kterúž bude o tom,
jakým způsobem wssclikč ctUosti dosaho
UoUti lze.



Tlúbň árubú.

eďmlňjstni Uňmod K rtnosti, rnpliťnň tntiF

pramidln, dlc Uichť by člowěl: l: msselibč

rlnns!i dospěl.



Uwod.

Nedoftači pťeswědčiti člowčka, abh fc k ctUo:
sti od odlal; Utú se UtU tčž powčděti, jak bh ji
dofčch ; mú sc tšmšť UU ccstU Uwěfti a Ua Ui

držeti, až bh chmpšssiho wrcholc ctUofti a dor
kanlofti kťesťanske ssťastUě dossel. Když jsme
tedy w peri kUiže zeerbUě wsscckydůwodh
postawili a objanili, ktcrč Uúš k ctUosti pow bue

zUji; Uúlcši Uúm již Uin, abhchom tčž úle
Uťú?)ali, ja by si člowčk ctUosti ziskal. Jcst pakjiž le wýrokU jistšho pohaUskčho mUdrce peri
k ctUofti stUpcň „warowati fe Ueprawosti,“
po čcmž tcprw jedcnkaždý k cwičeUi sc a dokoo
UaleUi w ctnosti swobodnš a prospčssUč pristoUo
piti a o Uě se pokUsiti může. Pročež i dúlssi
úwahaUasscUadwadilh serozloUči.W erim
jcdnati budemc o Ueprawostech Uškterych obecu
Učjssich a spolU Udúme, čim U jak se jim odolú;
w drUhčm pak bUdc rozprawa o ctUoftech
zwlússť. Pťcdewssim pať položimc dwš Uúwčssti
welmi prospěssUých tomu, kdo ctnosti Uúsledoo
wati hodlú. .
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9. 1.

Echo jcs: nejwice potřcbi ljšlowěrn, rcerý Boyu slonžčricc.

Jak mile si člowčk Uminil obětowati sc

sinžbč Boži a žiwot swůj úplUč obrútiti, bUdiž
nade wssccko pťeswčdčeU, ze jest to wčci wclcdoou
kanloU a Uejlcpssi, abh wsscckU swon silU a
snahU tomnto účelu wčnowal. Waž si tedy tor
boto ťčdrčwzeti swčho Uade wssccko, tak jlxkožu

toho pjčuřčxiňšzaslUhUje, wčťiž, žc jest pro Uěho
wclcdůležitě, zc jest žaťo drahý poklad, jako
podnikmlti welemoUdre, moUdřcjsfl a prosžoěr
ssUčjssi Uade wssccka jinú podnikUUti Ua fwctě.
Nno obirej se š timto swým přcdscwžetim tak,
jakob kromě toho Uebylo žúdnč moUdťejssi, žč:dUč

profpesiUčessi prúce, ťúdmho drarssiho pokladU.„NaUč cke,Jsrae i, kde je opatonst,
kde jest sila, kde jest rozUm, aby spolU
wčdčl, kde jest dloUhost žiwota a žiwnost,
ťde jest.swštlo oči a pokoj.“e) Protož
i HospodiUBUh prawi ús Jercmiasse proo
roka: „NechlUb se moU rý w moUdrosti
swč, a Uechlnb se silUý w sile swč, a
UechlUb se beohatý w bohatstwi swčm;
ale w tom sc chlUb„ kdož se chlUbi, že
wi a zná mne, že jú jsem HospodiU.“U)

rW poznčmi Boha tedy jest úklad a sUma wco
sskcrčho mUdrctwi kťesiaUskéšo. N wssak bhť i

e) Baruch 3, U. M) Zerrm. 9, 23u21e
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Umohý shn člowěči sebe moUdťcjssim bhl, kdhž
ak dlc tč moUdrosti spolU Uczije, ncni totiz

bpšlli tčž ctnostný, Uemú Uižúdnčpťičinh chont e.

K ctnosti núš powszzUji wesskcrú pisma
swatú, pťedstawlqicc Uúm, jak ctnost welmi núm
jest prospčssnú, a okazUjice núm wesskerý způsob,
jak bhchom ei dosici mohli; kctnosti Uaš poo
w bUzUsi ws ickni i nebessti i pozcmssti tworowé,
ťi ice j)e neodwratně dle swrchowanč wůle wsseu
mocnčho jich Twůrce; k ctnosti Uúš wolaji kúo

Žani a napominúni sw. cirkwe izúkonowč swčtsstioctUosti núš powszzUji nescislni přikladowc
swatých, kteťi zwlčxssi nebeským swětlcm jfoUce
oswiceni pohrdli swčtem, a srdcem wroUci k BohU
lúskoU planUcim tak ctnost zamilowali, 7ee na!oz
krUtčjssi mUky a nejhrozUčjssi smrt pod oUpii
radčji, než by bpli š wlaš drúhy ctnosti se son
stili, Boha swčho w Uejmenssim Urazili, a tim
U Nčho w Uemilost Upadli; k ctnosti Uúš poo
wszzUji wsscckydůwody, kterčž jsme w prwni
knize Uwedli. To núš wssc powzbuzer a pobizi
k ctnosti, předstawnjic Učxmjeji wšnej enost, jeji
kroúfU,ljeji prospčssnost. Jedenkaždh z Uwedených
dUwodU zwlússk ťúdně Uwúžen dostačil b ktomU
cili; čim wice pak fe to působi, kdyz wssecky
wesmčš pojmeme?! TUť člowčk Uemůfc Uepon
znati, jak wznessenč pťedscwzeti jest, o dati se
ctUosti, jak erhhnUtelnú a siawnú prúcc sjeft,
w ni se cwičiti, jak sprawedliwč jest, wssemožnč
po Ui bažiti.



C. 2.

Jalým srdccm sc mú člowčl službč Boži oddatieť

Kdo slUžbU Boži UastoUpiti hodlúš, občtUj
se JemU srdcem ke wssemU ochotným a wolným,
hotow jsa zlciskh kBohU podstoUpiti wsseliké neo
snúze, ZakUsiti wsselikč trpkosti, statnč odporowati
wsselikemu pokUsscUi, mždh maje BilUč UU očich,
že po Uchém zúpan tim flamněj i odmčrm ho
aočekcimú, a powažUje rozUmUč, že w přirodč
Ueni Uic Zw,lússtniho, Uic zUameUitcho bez prúcea nama am.

Ne oč lU tom okam.eni, kdšš člowěk si bylumiUil uUepmmosti žanecšati a ha se držeti,

tUč mocnosti ešemUUepťútelskč wesměš proti UěmUpowstúwajix Uiže temnosti smč sbory shčmi, abh
Uastúwajici o bojownika Kristoma bUď š dobrčho
předsemzeti sehnal, Uebo jej hUed z počútkU pře:
mohl a orazil. TUk Uejprwč proti UčmU pou
wstúwú telo š UezťizerU, od prworodičů hťichem
UakažerU žúdostiwostison, a wszzUje w dUssi
jeho lčxskU a núklonnost k rozkoslfem nejhanebo
Učjssim. Dúle i zlú anyklost, zmohssi se
Uepoťúdnými mrawh w drUhoU pťcrozenost, msseu

moěžnč se proti zmčnč tč č;joččUjed Jako kdo bhchtl tok Učjakč řeky odwrútiti a jiným smšrem
wčsti, tak jest tčžko žiwot fwůj m dlouholetě
anyklosti jistým směrem se beroUci Uúhle změo

inti. K tomU se přidruži dúle smčt pokoUsseje
Uowčho mojina Kristowa swými marnostmi a
rozkossemi, swými přiklady wúbiwými, smým proa
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UúslcdowúUim. To wssc jcst Uústrojem ďúblowým,

an toho poUřiiwú proti tčm, kteťi se mU bUďUikdy ncmzda i, ,aUebo pozansse hrůzU a zhoUbU

pcšrolkžyjeho, whhost mU dali a proti UěmU pouw a l.

Kdokoliw tedy k Bohu sc obrčxtiš, chUúzi
odewssad očekúwej a bUď Ua nč připrawcn a
botow, zdaleka je pťedwidaje, abyš, až UastanU,
mohl stUtUč proti Uim bojowati a jim odolati.
Ponmi Uarslowa mUdrcowa, aU di: „SUUU,
pťiftoUpišcli k slUžbč Boži, stůj m sprag
wedonsti a búzUi, a připraw dUssison
k pokUsseUi.“e) Ncboť o tom Uade wsse jiUč
pťeswčdčeU mú býti teU, který přistUpUee kslnžbě
Boži, be UepťistUpUjek diwadlům an šodům an
mcselo?tem, Uýbrž jako wojiU ozbrojiti fe mú br:
UěUim dUchoinm kswatčmU zúpasU. Ncbok jak:
koliw Ua jisto wimc, že fc Uúm po čaš žiwota
Uasscho w půtce dUchoin pomoci š bůry doo
stcme; Uicmcnč nelše tčž zapťiti, žc Učxštčž, zwlússk
z počúthl mUohé obtiže potkaji, Ua kterč zwlússf
Uowúčkowč pčipraweUi býti majli, aby sc Ucdali
Uúhlým útokem obtižnosti porazřiti.

be pak i dcile pokračUjice mysii Uepozbhli,
mčjtež stčxlc Ua očich witčzoslawUý wčUec, za Uějž
bojUjl; patťtež pak okcm řdUcl)omUiUtteže mždy
wicc múte pomocUiků Uež protimUikU. Byt i
totiž š strcmy hřichů zústUpowč proti wčmt sc spia

kli, jisto jest, že š strnUy ctUosti mocUějssich se
wúumdostaUe přleiwcůw a pomocUikům. Naproti

ee) Sir. 2, 1.
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šokažcn,č pťiroǧenosti jcst miloft Boži, UaprotčúblU pomocUi em Bůh fúm, Uaproti zlč anya
klostitdnawyklost dobrú, Uaproti zústUpům zlých

dUrFU jborowč aUdělů strúžUých, Uaproti zlýmpťi ladUm a protiwenstwim pťiklady dobrč a spou
lečUost swatých, Uaproti rozkossem swčtským útěchy
DUcha swateho. NcUi pochyonsti, že každč žwlússč

samo o sobč mocUčjssi jest nežli Frotiwa jeho;
šajistč totiž Bůh mocnčťssi oest Ueži ďúbel, anučlě dobťl mocUčj,sii Uezli Uchowé zli, a mnoo
hcm mocUčjssi a pUsobUčjssiradosti dUchoin ncž
rozkossc tčlesnč.



Dil prwni.
Zab st mňme waromati Urpramosti.

Clánek prwni.

O pcwnčm pťrdsewzctsirwargwati se wssebo, co jest
tezlý hnch.

Položiwsse tedy oUo Uúwěssti za šúklad, Ua
Učmž celú Uasse dúlssi soUstawa wzdelčma býti

mú, jš řekneme, co Uejprwč čiUiti mú člowěk,kterýž oži službě se wzdati, ctnost wěrně a úplUč
konati swoleUjest. Ten si tedp to pewnč pťede
sew eti a teU Uezwratny úmysl hluboce
do irdce wsstipiž, že Uikdh wice Uechce
UčiUiti Uičehož, aniž dopUstiti čemUš,
co bp bylo hťlchem smrtelUým, ponču
wadz tim se pozbýwú lúska a milost

Spašitele Uaxssehoše wsscmi dary, jakožjfme okúzali swrchU o pokčmi.e) To jest hlawn
Uim šúkladem dUchowniho žiwotae to jest púskoU
UdržUjici Uúš w pťútelstwi š Bo em a UpcwňUo

Mzǧwrchu: Člňnerxxu Str. 395.a d.
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?ici Uúš kblaženosti wččUčo w tom zúleži pmmúúska, ten žiwot člowěka šUchoinho. To jest,
co symǧ lidskč čiUi fhny Božimi, chrčmch DUcha
swatého, údh těla Kristowa, účastnikh wssechdarů
dUchoinch cirkwc swatč. Dokawade trwú dUsse
w tomto pťedfewšeti, Zůstciwú w lúsce .a w stawu
spaeri; jak Ulile wssak od tohoto pťedscwšeti
UpUsti, w lnažúUa býwú kUihy žiwota a šae
psúch w Uihn smrtt a šašhmlti. Jest to témčř

tak lǧccko w wssech přirožeUých i Umčleckých wčcech,Ua tcrýchž fc, oUkšUmUo, rozešnáwú podstata
a Uabodilč wlaktnosti. Byč se i tyto změnily,
může Uicměně šůstc:ti podstata, jcxko kdybh se Ua
Uěsakěm domě malby rUssiťy, dčlm by Uic UxéUě

zů?tal; když bh pcck dUm sc stchl, tUč bh owssem
ani Umlby neostaly. Tak tež dokawade ono
swaté předsewzeti pewnš w dnfsi trwčx, stoji těž
UešwratUč podstata ctUosti, když ak ono hhne,
běřc i ctUost za swč. Důwod tošo pcxk jest, žc
zúklad žiwota božUčho spočiwú w lúsce, t. j.
w milowáUi Boša nade wssecko; Uade wsseckopak
milnjc Boha teU toliko, kdo břich smrtelUý Uadc
wssecko w neUúwisti Ulú, Uebok jen hťichem fmrtela
Uým lciskaa pixútelstwi Boži thoU. Jakož Uejwčtssi
prowiUěUiproti manželsth jest cizoložstwi, tak Ueja
wice žiwotU šbožnčmU se protiwi hťich, rUsse lúskn,
w Uiž oUeU ziwot úleži. ZU toU přičiUoU sw. mUo
čeUici takowš mnh wytrpčli cl se raději rozsúo
pati, Utopitč, spúliti Ucchali, Uež by bylijediného
smrtelnčho hťichU sc dopnstili, š kterýmžby spolU
ihned milostč a pťútelftwi Božiho bhli pošbhli;
Ua zachowúni žiwota dUchowUcho dali žiwot tč:
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ťefný. J Uebylo jich taon, že i po hťichU lzc
kanti pokúni, jako fw. Pctr po zapťeni Púnč
byl UčiUil; ale oUi z lúfky kBohU zwolili mUkU
UejkrUtčjssi,Uež bh Ho bhli jerm jednoU jediUým

Fichem Urcxzili a febe kratssi čúfek bez milostioži žixli. Toho jsou Uúm w žiwotcch swatých
a fwětic Božich pťikladowš Uefčislni, Z Uichž pčio
pominúme toliko tři žeU. Jedna jiz w zúkoně
staršm, matka bratťi Machabejských, a
dwě w zúčonč Uowém, z Uichž jedna slowe
Felicitaš, drlchú Shmforofa, kcxždcipak též
bhla matkou sedmi fyUů. TU wsseckptťi pťitomny
jfoUce na fwě oči patťilh, jak fhnowé jeeich jcdeU
po drUhém w nejkrUtčjssich mUkúch bolektně Umio
raji, Uic erchúblp dUchem, ale 1thh swé jesstč
UapomanlU a potwr owalh, aťch fl:atUč loUtrwali
U wiťe a lúsce kBošU swěmu a Uijak se Uedali
přemoci, abh ani w Uežmenssim čxkan Jeho er
pťeftoUpili, wědouce, ze jich o měna a slúwa
wěčně UchhUoUciUúsledee. Tak otom oUUsamy
po shnech swých co rekhně ctUo ti hrdinskh swůj
žiwot w občt dalh.

K těmto stkwělým a slawným pťikladům pťio
pojime jcsstčjeden, který Učxmwhpraije fw. Jeo
ronpm w žiwotě fw. Pamla, prwniho poUstewo
Uika. Bhlč jiUoch jedeU, tak pissc fw. otec, kteo

ršž w kwctoUcim wěku tak mramopočestnosti az oonosti e stkwěl, jakož i krúsoU a sličnosti slho
UU. To o Uemoba Ukrutnik mUkami od wiry
odwrútiti, Umhslil si, že ho rozkossi o fwatoU
čistotU oloUpi. Dal ho tedy pťiwésti doU rozo
kossně žahrady, Ua lůžko mčkké liťicmi a rUžemi

33
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poftlanč U bUblajiciho potůčkU položiti, ano nad
Uim hrawi wětčrkowč liberě listim prowiwali

a Ftúčkowč sladcc sswitořili. be Uemohl Utšci,
da ho pcwnými ale i hcbkými pouth hedbáwoUými Ua rUkoU iUohoU spoUtati a k ůžkU Uwúo
zati. Tak když se bylo wffecko odstranilo, poslal
oUeU osscmetný Ukrutnik k swatčmU jiUochU er

wěstku prostopússUoU, kterú lšo wssemi i sebe UeaftoUdnčjssimi slowy a čtnp hťichU wúbčla, lio
chotic se kUčmU, objimajlc a liba.ic ho. Co tU
měl onen sslechctný bojownik Krištůw si počiti?
Jehož krUtš mUky Uemohly pťekonati, toho mčla

fUad rozkoš oplšlč erčstk swšstie?u TU naoechoU .ako bles em pronik a mysslenka rekowUú
Ussi ješo. ZatUa zUbh UkoUsl si jazhk a osseo

metnici jej libajici w obličej wh ržil. Tak krUz
toU bolcstl těleonU pťemohl roz oš smysonU a
Uchrúnil fe hťichU. Qprade skUtekhrdinský, jemUž

š?ddoblxlý bychom w dčjinúch pohanských marněc a l.

To dostačiššk dokúščmi, jak ochotně a statněfwati a swětice oži odporowali jedinšmu hřichU
smrtelnémU, ačkoliw b welesnadno bhlo Uwšsti
Umoho .čUých, kteťi ra ěji Uazi do trni fe poloo
žili, w ťUih se Uwrlšli, do ledowč wod skočili,
Uežby byli zlš žúdostiwosti tělesnš powo čli.

ProtoB ma i čjiowčk, ktcrý fe BohU wěUUje,
tohoto swčšo pťedsew cti tak wěrnč se držeti, aby
loždh co fprawedliwh foUdce rozhodl pro lúskU

Boži a zachowčmi ščxkan Jcšo, powažch, žeUmohem lčpe jest, wssech po ladůw a ro kossi
swětských fe wzdúti Uebo jich pozbyti, Uež U oha
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w Ucmilost a ncpťútelstwi UpadnoUři. To polož
.a úklad žiwota fwčho, to Ustanowx si za cil
?wčšo fUažeUi; za to žúdcj UeUstúlc Boha swčho
,wroUci modlitbon, Ua teU Umysl pťijimej sw. swúo

xtoťti. To si pamatuj zc wssech kúzanj, kterú slšoxssiš, ze wssech zbožnych knčh, které čtcš; to wzh éu
dej w stúlčm a pewUém ťúdU wesskerčho swčta,
tomU fc Uč wlússťw zbožněm ro jimúni
UmUčcUi a ?mrti Pčmč, a wc wfřechmiloo
stcch, jež z Učhor, co erywúžitclUého prameUe
čerpúme, UwažUje, jak erdččné by bylo, Ur“eti
Toho, od Něhož takowých požiwúme darů. le

swc swatě pťed Bošem búzUč q pťed UražeUimJeho měť pak tšž túloft a perlost swého pťcdo
sewzeti a z toho potom poznúš mirU obdržcných
Ulilosti; nebok to w stejnčmpwespolek ftoji poa
mčrU, taš že čim wčtssl múš búšeň Boži, tim
wčtssi múš búzeň pťed hťichem, jakožto Uražetťim
Jeho, tim pewnějssi tčž U tim stúlejssi múši
pťedfewšeti warowati sc tohoto, a tim wčtssiho
jsi těž doftoUpil ftUpUě dokonalosti a tim hojnčei
jsi fobč Zifkal milofti Bo:i; a tak dle toho fU
podobUč i Ua opak. Ja o tedh když kdo hťeb
do stčny zarúži, UcfpokojUje fc š jedUoU Uebo
š drUhoU rcmoU, Ule tak dlolcho bije, až oneU
pewnš Utkwi a wčzi; tak tčž i člowčk Uemú za
ťdosti powažowati, aby pťcdscwšeti to jakškoliw
bylo, Ulc mčx se snažiti a pťičixliti každodemlě,
aby še wsscho co spatťllje, co slyssi, co čtc a
Uchsli, důwod bral k Utwrzeni lúfky swč kBobU,
k rožniccni Ucnúwisti břichU; Ucbok ta jcdinú
Uenúwift jcst dowolcmi, jest fwatú.

33jř
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Nbp pak každý tim wicc k tšto swatč Uco
Uciwifti hřichU powšťmžm byl a w Ui setrwal,
pťcdstaw si žiwc w dUchU fwčm, kdhby wssccky
bolcstné tresth, jichž bhli lřdč od ftwoťcni swčta
po toto okamžcni whstúli, kd bh wcsskerš mUťeyt
jcž wssickUi zatraceUci w pe le trpi, Ua jchU

wúhU se daly, žc bh Ua drušč jediUým hťichemdalcko bhlh pťcwúžcnho z čc ož pak jde, že jer
diUš o hřichU wicc se ťdúti múme Uežuli wsscch
onč trestU a mUk. Zasleperst wssak tohoto
swčta mnohem wčtssi jcst Ucž eghptskč tchosti,

tak žc lidč swštssti docela ljilmk soUdi. N UeUidin. Ncb jak by mohl čowčk slepý tak welikš
šlé spatťitie? Uebo jak bh mohl čloročk mrtwý
rúUU febe smrtclUčjssi cititie?

Proto tedy, Uež o ctnostcch jednati bUdeme,
pojcdnúmc zper o tom, co ctUosti sc protiwi,
o hťichU, jak ho w UcUúwisti miti a jak se:

ho warowati múmc. NcbokUelšeútlě bl)rlinkt) ctnosti súzcti w srdce člowčka, eč fe bhla

šlrwč Uprawila půda whmýtěnim bejli hťichu.tak pojedUčUUeUejeU o hťisiich smrtelUých,
alc i o wsschich, poUěwadz thto, bhk i dUssi
milosti Uezbawilh, přec ji slaboU a tčměť Uco
mocUoU čini, tak rs: U wětssim wždh nebczpeči
wúte, abh w hřiš) fmrtt:lUýuUeUpadla. Proto
bUdc tcdh úwaha Uassc o scdmerU hlawnich

hťišů, jeUž jfou půwod a koťcU mUohýchjiný . Jcst pak účel úwahh tčto, abh člowčk,
jsa hřichcm pokoUsseU, w Ui útočisstč a posilUčUč
Ualezal a šwlússťlti důwodh si proti každč Uco
prawosti whjmoUti mohl.
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Pťi tom wssak wždy to pozorowati tťeba,
žc fe k tomU hlawUč žčxdúbhstré opatonsti,
nbychom pťedwidali, jakého drUhU a š kterš .
strmch 7UčUU Uějakč nebežpečctlstwi hrozi; Uebok
boj Uúš UeUi toliko protl tčlU a krtoi a fwčtu,
ale i xproti dUchům žlým, jenž jfoU tworowě
rozumnxi, a Uúš wsfelikým žpůsobem oklamati
hledi. Tak tedh žúleži hlain koťen wsseho
hřichU w oklamčmi rozUmU, jenž jest rúdcem a

wůdcem wůle. Pťirozeno wfsak šest, že kdyžUdůdce jest swedeU, bloUdi i teU, terý za Uim

šiti mú. Proto tedh sUaži fe i tčlo i swět, iAšbel zaftťiti hťich ronskoU ctnosti, aby takto
lidi UeproščetelUč Zdčmliwým dobrem sUadUěji
a jiftčji fwedli. J jest núm bhstrčho žrakU po:
tťebi, abychom žUameUaliž daleka haUeonst,
Uebe pečUosta sskodliwost hřichU,kUěmUž
pokoUšseni býwčxme, abychom pak tohoto poxp
UúUi použili co Uzdh fcidostiwosti fwě a ža celý

ťwčt erdwúžili fe okUFiti toho, o čemž jfme fe
pťeswědčili, že šlš, haUebUé, UebezpečUš, žhoUbUě
jest, b UwchUjic Uúš w fmrt wččUoU. To fe
tajemUěwyrošUmiwúto popsúUi podiný

wiťat U proroka Ezechiele, o Uichždr,
Ze „celě tčlo jich čtpr plnč bylo oči
wůkol,“e) že totiž lidé dUchoin, oddawsse se
ctUosti, maji dUchem fwým fe Ua wsse strany
ohlédati, abh Uekrúčeli Uijakým jiUým fměrem,
leč kam DUch Pčmč je wede.

e) Ezech. x.
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Ǧlánek drlchý.

Broti pýssr.

š. 1.

Jak se wůbcc warowati múmc bťichll „Uýchd“

Uwahu tcdh Uassi proti hťichům započUcme
jcdnajice o tom jak bychom fe warowali hťichů

hlawnich jewn foU jako jsme již ťekli koťeUúklad eeš ostatnicš Poslčwadž fe totiž
ssko liwč bylinh Uedaji wymýtiti docela nýbrz

wždy z Uowa wrrůstaji a se mUoži leč i ťo
ťenů jcich dobu eš a je wytrhúš; tak tež isrdce tcšdúž od hťichůs c docela očisti když se
z Učho wl)pudi wsselika Ueprawost kterci
mohla býti UmtkoU a korenem jiných Broto
tcž sw KafiaU še wssi pionsti proti těmto
hlawnim hťichům osmero kneh fepsal a Umoži
iUi po Uěm pťikladu jeho Uaslcdowali soUdicc

že když ti bUdoU porazeni, ďrUzi fe jiftě er
zmohon
d Důwod pak toho že hlawnimi hťichy jsoU

kladc sw Tomaš Nkwinfký w laskUk sobč
samému žUižto co zwsseobchčbo ridla wssickUi
hťichowé wyplýwaji Nebot každěšo hrichu do
poUssti se člowěk Z žúdosti Uějařeho šdanliwébo
dobra kterúžto žadost opět w lasce k sobč fa
UlěmU se zakladú Z teto lúsky k fobě famemU
wzrůstú ono tre wčtwi zťéžadosti jcž fw Jan
w swšm listU ndawa: „žúdost tčla žadost
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oťi a pýcha šiwota;“e) Uebo jinak: lčxskatělcsnhch roz ossi, lúskabohatstwi a lúska
cti zchějsst. Z lúfkh pak tčlesnýchrozkossi
powstúwú trč hťichů hlawmch: smilstwo, obe

šcrsiwi, lenost; z lúskh bohatstwi pochúzi laoomstwi; a z lciskp cti šewnitťni se rodi pýcha.
QstatUi dwa: hnew a zč:wist sloUži wesmčš
šlé žúdostiwosti, neboč hněw powstúwú z toho,

co UškomU jest pťekúžkoU, še nemůže dosici, čeho
siǧúdú; zciwist pak že Uč do bUď cti ťcd Učxmiob ržel, nebo bohatstwim mú Učco, če o si samř
žúdúme. Zúleži tedh každčmU, kdo se do blaženč
zemč ctnosti dostati chce, na tom, abh hlawnš
proti tčmto rekům, pčistUp k Ui zmnerjicim,
bojowal. ,

Nejprwnčjssi z Uichrest phcha, nezťizeUú
žúdost cti a slčxwh. U Uazýwaji sw. otcowě
matkoU a krúloonU wssech ostatUich hťichů a Ueu
prawosti. Protož i fw. Tobiúš snažUč Uapomimi
sUU swšho, ťřa: „Pýsse nikdy Uedopouo
sfitěj, aby panowala w mysli twé, aUebo
w flowU twčm; w Ui šajistč počútek wzalo
wsselikš šahyncxti.““) Proti této zhoUbně
sselmč bojUj toUto šbrani.

Nejprwš powaz, jak hrošUč pro pýchU hťio
ssUi od Boha.odpadli aUdčlš trestúni jfoU, když
je Bčch w jedUom okamžeUi wesmčš š nebeš do
propasti pekelné swrhl. Nastojte! jak zssered„ila,
šaslepila tcx neprawost toho, jenž jasnějssi bpl
Uad hwězdy, jenž byl kUiže andělskč!! PýchoU

xe)l. Jan 2„ 16. u) Tobičxš a:e,u
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UejeU ďúblem, ale kUižetem ďckblůw, UejbrozUějo
ssim, Uejhorssim še wssech Učinčn jcst. Když pýcha
tak Uťmohla andčle, zdaž Uepťemůže itebc, Ueu
budešuli ji statnč odporowati pokoroU? Nebok
Bůh U tebe UebUde činiti žúdxlé wýjimkh, poněš
wadž UeUi pťijimúni ofob u Nčho. Protož slyš
a pamatUj, co di sw. NUgUstiU: „Pokora čiUi
lidi odobUými aUdčlům, pýcha pak z cmdělů
UčiUia ďúbl . J prawim zjewltč: Hýcha jest
losselikých hťlchů poččxtek,pťičan, wrchol; pýcha
totjž jest Ueden hťich sUUla o fobě, Uýbrž bcž

šlýchy an žadUčho hťichn býti bh Uelštohlo.“e)sm. BerUard: „Pý a š Uejwhšssi Uebeš
bčmě w pekeonU propast wrhla, pokora z Uizu

kosti pozemské k Uebesům powřžUússi; aňdčlš š Uelbcš do pekel pro pýchU spad i, člowčk za pokorU
ž zemč k Ucbesům jest pozdwižen a powysfexx.“ee)

Dčxlepozoruj erceulitelný pťiklad pokory
SyUa Božiho, jeUžpro Uúš se rúčil wtčliti,
loezma Ua fe podobu sthh, stal fe pro Uúš thi
smemU pdslUssen až k smrti, smrti kťiže. Z toho
se Uč poslUstosti, an jsi toliko blan a blúto;
Uč se opowržeUU býti, aUč Uejsi leč prach a
popel; dle přikladU Boha swčho Uč se, člowčče,
býti srdečnč a Upťimně tčchým a pokorUým. Ne3

Fdúeli fe ti hodUo ťiditi se dle pťikladů jiUýchidi, Uúsleduj pťikladU Boha swč!ho, jeUž
Ua zemi šstoupil, aby tč Uetoliko wykoUpil, ale
abh tě též pokoťe UaUčil.

e) uá quouůam oom. oc lid. Zor. 12. aů sute. iu oromo.
nrelle)Zorue in aorma l. 3r ůe áouia ijr. ďrj.
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Potom pohledni súm Ua sebe, a Ualezneš
.istč důwod Ue jeden, jeUž tě k pokoťe powszzUje.

omUi, čim jsi byl, u Uer ťsi se zrodile? co jsi
po Uarošcni swěm? čim bU eš u po smrti? Než
jsi se Uarodil, Uebyl jsi Uičim; Uin chsi Uičim
jiUým Uež (ač Uedim Uic horssiho!) jako lšroUda
šemšé fněhem pčknč pokrhta, a ža krútjký čqš
bUdeš u pokrmem čcrwů. Nač se tedp phssUiš,
wěda, že Uarošeni twč se stalo š ťlchem, ou
„w hťlssich počala mUe mat a mci!“e)
di fw. žalmista, u že žiwot twůj Ueni leč bida,
konec pak bUde bniš a prache? Nadýmúuli tč lesk
bohatstwi pozemskčho, jeU poscčkej, za chwilkU
přijdesmrt,u„ana krúlowskú že la š loo
patoU Urownú.“ Ncboť eako wsii Ui rowni
sobě mespolck Ua swět pťichažime, co totiž do
tělesUč soUstawh, tak tčž wssickni sobě rowni Umi:
rúme Uúfledkcm totiž pťirošenč UUtnosti, jedině
š tim rozdilcm, že k.,wčtssixml šodpowidúni teU,
komU fe de bUď wyšssiho mifta Ueb wice darů
dostalo. cŽrotož krúsUčdi sw. JaU ZlatoUstý:
„Pohleď w hroby mrtwých, a hledej m Uich
šxlcimky Uúdherh, w Uiž bpli žili; hledej tam boo
hatstwi a žboži, jimž wladli; blcdcj swětskč rozo
kossc, jichž za žiwa požiwali! Rci, kdež jfoU
ošdobh, kde ftkwoftnč ssatstwo, kdc rozkossnč hodh,
kdc komonstwo a slUžebUictwo? Posslo wssecko,
possly Uúdhemč kwash, žerty a weseli, possla wssco
likú radost fwčtskú. Btewři hrob kterýkoliw a
Uenalcč;chš leč hnisu, prachU, blúta, čerwů. Tenk

e) Žnlm 50, 7.
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jest konec těla wsselikčho, a bhk bylo scbc stkwostn

nčji a UúdherUčli a rozkossUěji 7irocno cxa owúno
a zdocho i oss,ctťeno. N kež y Bůh račil tim
Učiniti koUcc wcsskcrč bidě člowěka! Nlc mnolžcm
wicc jcst sc obúwati toho, co Ua to pťijdc, hrUz o
plUčho totiž soUdU U přisUčho, fprawedliwěšo
soUdcc; tUk wěčně nezmčnitclUH wýrok. jeho, tuk
plúč a skťipčni zUbů, tUk wěčnc tchosti bcz nao
dějc zaswitUUti, tUč čcrw swědomi sžirajici, ohcň,
Uikdp chhasinajici.“

Powaž i UcbešpcčcUstwi, jcž š scboU pťinúsfi
marnčx slčchx,u ďccra pýchh, jak to krčstě liči
sw. Bcrnard, ťka: „Boj sc ssipU; lchoUncc
lcti a nchlUbokg pronikUe; alc wěť, žc i rani i
brzo Usmrti. Sip th marnú slúwa jest. thž
tě ch někdy liďč chwčxlia welcbi, zkoUmcj ihUed,
Zdali x,to, w čcm tě chwčxli, prawda jest; Ucboť
ncmčxšuli toho oprawdowč do fcbe, š čcbo tč

chwúli„ roěǧ)řžc Uadarmo, naprcišdUo tč chwúlhpo7iwúš. alczúoli sc wssaš skUtcčUě do tcbe
tohzo, m čcm chwúlh dosahchš, tU poniž fc pťed
Bohem a rci 8 sw. Pawlem: „Milosti Boži
jscm, čim jfcm.“e) Ncbok UcslUssi,abyš se
chlUbil, alc abyš z čoho upokorUč thU chwúln
wzdalxx,Jchž dčkxljoš wssecko, co mčxš, abhš fe
snad ncUčinil Ue odným a Uenúwiděným BohU;

Uebok jisto tǧcst, č;c i siúwa, kterčx se ti w dúwú,i dary, za tcrě fe ti ji ďostúwú, od Bošcx poo
chúšcji a Jch núlcžcji. KdybUš fe tedy chlUbil,
bylo by tak, jakobyš flčxwy, PciUU twémU Uúlea

e) l. Kor. 15, 10.
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žcjici, Ukrúdal, Uad čcž newěrnosti Uchodnějssi
ani pomhsliti Uelze.

PozorUj těž, jakú jest possctilost, moc a .
siúwU son posu owcxti dlc soUdU lidU, Ua jchož
dúni zúleži wúšU wssclikš wěci hned Ua tU,

šncd Ua tU straUU Uakloniti. Ncboť jsoU lidč
powahy tak Uestúlě, jako witr, skoro každým okaa
mženim se U:ěUiciž brzo chwúli, brzo hani. N
tať t th zťUsiš, žc te m,Uozi, rtcři tč prúwč chwčxlili,
sotwa žc rUkU obrútiš, již haněti bUdoU; brzo tš

aš k Uebesilm pow UesoU, brzo pak tě do nejahubssi propasti swršnoU. bršo UchdoU moci nao
lézti slow, by tč oslawi i, brzo ti UebUdoU mocč
pťijiti Ua jméno, abh tě ztupili; brzo si tebe co
lata wúžiti bUdoU, brzo teboU co smetcm pohodi.
ikdh se tedp UeposUzUj dlc jžxžhků lidských, alc

dlc frdce swcho, jak tim stojiš pťed B,ohem; dle
toho bnď chwúly, bUď hmch zqslUhUješr. Sobš
wčť, Ucbok th sebc znúti Ulůžeš a múš, jsa fobš
chbližssi, Uikoliw pcxk lidé, jeUž tě ch z daleka
a ž wUě patťi a tčměť jeU dle doslechU posUzUji..
PowrhUi tedy foUchl lidským, a wsseckUslúwu
son w rUceBoži polož a odcwždej, jeUž iopao
trU jest, aby ti ji žachowal, i wčren, abh ti ji
swým čafem anrútil.

Powqž pak též, kdokoliw po wlúdě Uad jio
ltýlxži bažiš, jak ǧUalo súm Uad scboU wlúdUoUti
Umiše? jak whdčxš počet o jiUých, aUk dosti tčžko
sňm o sobě počct tpydčxwati a klústi budeše?
Jak Uero umně hodlúš khťichům sPým i hťichy
swých po ťišeUcňw přiložiti! Slhš, co prawi
pisnlo: „Nejpťisxlějssi foUd Ua tčch, kteťi
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Hředstaweni jsoU, loykonún bUde. Ehcxux

trUšmUežaǧistč propůjčUje se milosradeUstwi; a e Ulocni mocUe mUukytrpčti
bUdoU.“e Nad to kdož wypočte Uerúc a
strafti, kterež potkúwaji toho, ktcrý Uad mUošými

pťedstawm ješte? Dobťe to pochopil a wyslomiloUeU armensý král, jeUž maje Ua krúlowstwi
býti korUUowúU, podanou sobč korUUU dloU o
w rUcc ,dr7e a šc wsse ftrch pozorUje, ta to
ťekl: „Q f?lechetnú ozdo o, Umohem wice krúsUú
Ue?li sskastllú! Kdo bp wčdčl, jak mUohš a tčžkš
Ue?nčxze w sobě chowúš, cmt by po tobč Ua zcmi
ležici rUkh Ucwstúhl.“

Dúle tšž rožjimej, phssxžý člowěčc! že pro
fon pýchU UikomU se Uelibiš, UikomU Uejsi mil.
Nelibiš se BohU, Ueboťjsi MU protiweU: „Bůh
se phssným protžwi, ale pokorUým dúwú
milost.“ee) Nclibiš sepokorným, protožetčm
wsselikú pýcha ohmoslá jest, tak že i ty jsi .im Ueu
Uúwidčn. Nelibiš fe tim mčně jiným pyšsllýnpt,
prčxwě proto, že žcidUý pyssUý Ucmůže sebe wyšo
ssiho sUšsti, jim wssgm w osskliwosti jsi. Ba an
fúm š seboU Uemůžeš býti spokoch, cmi UUtomtq
swětč„ poUšwadž wždh stse a wýsse počtoUpitl
hlcdiš, cmi Ua oUom swěte, kdež tč pťiny foUd,
sprawcdliwš žawržeUi očekúwú; neboť „kdo se

PowšssUje, bUde poUižeU,“e“) di prawdawěčU . Pročež powaž, co Búh k tobč úfth sw. otcc
Bernarda prawi, ťka: „Clowčče, kš7bpš sebe
sčUU pošUal, Uelibil byš fc sobě, ale li il byš fe

u) MoUďrd 6, 6. ee) Jak. 4, 6. qj“M)Mat. 23, 12.
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mUš; že ka,fe sčxmUerúš, libiš se fobč, mUč pak
sc Uic Ueibiš. Pťžjdek čaš, šdežto fe an mně an
sobč libiti UebUřšeš; UebUdcš se libiti mUě, že jsi
zhťessil; Uebudeš feplibitž fobě, že w plamell
wščný Uwržen bUdcš. DúblU samšnm fe libi

pýcha twú, aU byw Ueškrúsnčjssim šc wsfech cmodčlU, pro pý U šasloUži, že UčiUěUjest Uejsfercdo
Uějssim zc w cch šlý dUchů; proto pťirošcUo jest,
že jerm teU w fo č podobný zalibeUi mú.“

yK pokoťe tč pak těž mUo o pomůže„poo
lUUišoli, jak mčxlo a skrownš úsllchy múš U
Boha, a jak múlo, ba pražúdUe slurby jsi MU

Ueprokúšal, ktcrú běj fe w prawdě řlUžboU Uaozwatč směla. Ncbo jako se Umohú Ucprawost
Ualezci, aUa mú podobU ctnosti; tak jest mnohý
skUtek dobrý sice fúm o sobč, jejž pak marnú
chwúla, br)k i Ueričila, pťec jistotUč porUssUje,
tak že pťcčasto jcst ohaonsti pťedr Bohcm, co
slúwh dosúhlo pťe:řdulidem. Jinači zajistš jsoU
foudowé Boži, jakožto soUdce wssewidoUciho, cho
fwčtšjssiho, Uejsprawedliwčjssiho, Uež foudowš
Uassi. J lze ťici, že se Bohu měně osskliwi
hřissUikpokorný Uežcli phsiný sprawedliwec, fmilč
fe totiž wůbcc, kdo pyssUUjcst, Uazwati sprawedo
limcem. UčiUilališ Učjaký dobrý katek, powaž,
Be i teU může fe stciti chhorssim ze wsscch, jež
?i bhl kdhš UčiUil, a bhk ifebe lcpssim bhl, neo
bUdš Uikdh bez UedoftatkU Uějakšho, tak že wicc
múš pťičilch za odpusstěUi prositi, Uežoli„fe mho
chloUbati. Pročež prade mú sw. otec Rehoť,
ťka: „ProzkoUmcieli fc žiwot sprawedliwých, bež
milosrdeUstwi padUc; Ucboč možnú, že čim se
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dqmniwúš, žc se BohU libiš, tim prúwě Ho Urúo
žiš. Nebok zli katťowě Uassi jfoU Uaprofto a
weskrzc zli, dobťi pak skUtkotoě Uic tak, an Uao
prosto, UUi weskrze dobťi, ale wždy fpochi toice
mčUě š Ucdostatk . 7

Tak tedy ka dý sprawedlion pťičiUUmúš,
abhš se i pťi fwý dobrých skUtcich wice obúwal,
Uežuli bczpečnč jim důwčťil, aUcbo doccla jimi
sc wychloubal. Wiz pťiťlad fw. Joba, UU pťi
tUssi fwé sprawedonsti pťed Bohem fc pokoťUje,
di: „Búl jfcm fe Zosscch skUtků fwých
wěda, žc Ucodpustiš hťcssicimU.“e)

ď. 2.

Eo mimo to jcsitč zwlússt proti pýsse prospčjc.

Jako šciklad wssi pokory šcst pozUciUi febe
smnšho, tak i žťidlo a šůwo wssi pýchy jcstUerúUi febe famčho. akrtebdy kdo Upťimně
a oprmodowč si pokory žúdúš, súm scbc pozlmti
hlcď. Neboť UeUiť an mofUú, aby se Uepokoťil
člowěk, ktcrý bcz lichoceUi ?obč saměmu a ostoiu
ceU swětlem pšawdh po Ual, že jest fpoUtúU hťiu
chcm, bťemeUcm těla s ičeU, U wssclikě pščc a
starosti tohoto swětcl zapleteU, žúdostmi tělesUými
zprzUěU a UakažeU, Ua rozUmU zasiepeU, Ua toůli
scslabeU, wsselikémU blUdU a pokleskU podrobeU,
wsselikým Uebezpečim odewssad obkličen, tisicerým
úzkostem w ssaUc dčm, w UesčislUč bidy pohťižeU,

xee)Zob. 9, 28. (?uxoš. l. 9l mor. oap. U. šuš. oous. 9. 13.
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UakloUěU k hřichu, slabý kctUosti. Jak bh mohl
takowý hrdým okem wzhůrU hlcdčti? jak phssUč
hlaw fwč pozwedUoUtie? „Z poznúni tedh sebe
samč o powstawú matka spúsh, pokora,“ di
sw. Bernard.e) Neboť kdo súm febe Uúležitě
ZkoUmú, jako Ua bile dUi poznú, že Uemú Uižúdo

Učho důwodU p?ssným býti.Jsonk wssa Uěkteři, jeUž se pokoťUji, sami
Ua sebc hlcdicc, kjiUýUl pak sc pťirowltúloajicc,
phssni se a Uadýmaji, ano sebc za lepsfi wssech
ostatnich powažUji. Kdož takto smýssleji„ pamao
towati bh měll, že bhť t lepssimi byli, Ueǧ jfoU
Uěkteři, Uic mčne U porowUúUi sebe, UerčU še

wssemi, ale jeU š Umohými, Zajisté U prawčm
posoUzeUi horssimšse býti Ukúzi. Nebok jakým

pak důwodem fmiš, Uešefa pťi wssi smě ctUostiUic jiUého, Uež prach a lúto, Uad jinčho se wha
panti a jim ohrdati? Snad že jsi stťiďmějssi
Uebo sskaftnějssl Uežoli oUeUe? Nle snad oU, jsa
mčnč pťisný, protoze jest slabý, Uaproti tomU zest
pokornčjssim a ponižeUčsssim, Uebo opatrnějsslm,
Uebo trpčliwčjssim, Uebo Uúbožlšějfsim. Mčl jsi
wice kptomU hleděti, čeho Uemúš, Uežuli ktomU,
co mčxš, a UepťehledUoUrtt phssně ctnosti, kterrč
mú bližni. Tak se Udržiš w pokoťe,x,a wszdiš
w fobč toUbU po dokonalšdsti. BUdešoli pak hleo
dětijpoU e ktomU, co múš a co bližnimU fchňzi,
tUť se wždy Uadixxěho wppinati bUdeš, až ctUosti
Zajisté wypadUeš. Neboť doUmiwajš fe, že U
pťirowUúm š jinými Uěčim jsi, bUdeš fúm sobě

!) Boru. oorm. 36. iu c:nuxt.jca
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dostatečeU, a x,takto wssclikosU fnahU dokonalosti
w sobč zmaťiš. ZnameUúšoli tedy, rc se mhsl
twú Učjakým dobrým skUtkem powšnciťsi, tehdúž
dwojnúfobUč bdi chd seboU, ak lúska k fobě sau
mčmU, teU jed každčho dobrčho katkU, a marnú
ctižcidost, tam7koťen pýchy, Uezkaši a Uežmaťi co

dobrčho činiš; raději Uiěehoš sobě a swým žúoslUHčUU Uepťičitaje, wssccko Uefkonalé milosti

Bořšsiš obrach, a wyšncj, že jsi to darmo a protizas oUžeUi obdxšžel, ťka fúm k sobč š sw. Pawa
lem: „Co múš, čehož jsi Ušpřijal? apakli
jsi pťijal, proč se chlUbiš, jakobyš byyl
nepťijale?“e) SkUtkh, které o swš wůli konciš,
Uejfa ť Uim Uijak powinnosti wúžčm, Uejsirli pťeda
ftaweným, Uě se tajiti, tak abp erčděla lewice

twú, co prawice čiUi; Uebot marUú ctišúdostwelmi ftihú dobrč skUtky, ktcrě se weťchč anji
a se rozhlassUji. „

Jak mile znamenúš, že srdce twč by fe
rúdo whwýssowalo Uebo Uadýmalo, poUži hned
proti tomU whodnčho lškU, pamatUje se Ua hřia
chh fwč a sicš na th, ktcrč fúm U febe šcš Uejo

těši poklúd(xš, a tak dle pťikladU lékaťu jedje em šaženeš, a jako pčxw, an Ua sseredtťuén7ohy
swš sc podiwú, 7tak též se pysžniti pťcstcmeš. Cim

jsi wětssi a wď?šssi, tim múš býti ponižeUčjssi apokornčjssi. eboť jsioli w fprostém stawU poo
korný, tok malú šǧstha; ale kdhž wšnesseslý jsi
a pťec se ponižUješ, tim jsi k wysokemU stupni
ctnosti dospěl. Ncboč pokora w důstojnofti zwyo

Ue)l. Kor. 4, 7. n
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ssUee důstojnost, ale důstojnost bczh pokory pťi
wfši slúwč Ua zmar pťichčxši. Žúdúšuli si dofpčtč
k pokoťc„ krčxčcj cestoU poxšižcnosti; Ueraduli se
ponižchš, pokorným UebUdcš. Nčťoliw se množi
ponizUji a pokorni UejsoU, tak jistš jest, žc poe
Uižcni k pokoťe wede, jcxko trpšliwost kmirU,
čtenž k UčcUosti. Nesstck se cesty poUižcnosti,
chcešoli dojiti pokory. PokorUč tcdy poddún bUď
Uejprwč a hlmončuBohU, cxpotom, jak sw. Pctr

8:T)ǧ:ikcšzcljo:,)wssclij!dnšmUlidskémU tworn proo a. ck

Troji búzest, radi sw. BcrUarřZ, abyo
chom w srdci chowali, ťka: „Blažen bsldcš, kdhž

troéi bú eň frdce twš Uaplni; boj se chprwš oUti ost, teroU jsi obdržel, boj fc žcsstě wicc, když

jsi ši pozbyl; chwicc pak, kdyz jsi ji opšt doofčch. Když sc ti milosti dostalo, boj se, abhš
š ni Uchodnč Uepůsobil; kdhž jsi o milost pťissel,
boe se, Ueboč bež milosti jsi w Ucbešpečenstwi
šašyUoUti; když jsi pak fmiierim fe š Bohem
opčt milosti Uabyl. boj fe Uejwicc, abyš žUowa
w hťich UcUpadl. N tašto mafe srdccr plně sw.
búzně Boži, nic nebUdeš w fc c pťiliš důwěťoo
wati.“ Trpčliw tch bUď we wssech protiweUa
stwicb, ktcrš tč potkcxji; trpěliwosti prokúie se čloo
wčk pokomý. Nepohrdcj chUdhmiš nc ok bida
bližniho smilowúni wice žúdčx Ucš opowržcni.
Qděw twůj nebuď drahocenUý; Uebok kdo Uúdn
hcrný oděm milUji, zťidka býwaji pokorni frdccm,
protože kdo odčw drahocenný Uosi, rúdi fe Ua

e) l. Pctr. 2, xZ.
34
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ošiw eiwšm stawčji a tim se pǧssUi. Naproti
tomU šleď, aby Uebyl oděw thj fUad Uečistý
Uebo důstojnosti twč UchodeU, abyš, chtě Učcerč
ctižčxdosti Ujiti, tim prčxwč w Ui UeUpadl. Easto
se žajiftč stčxwú, že kdo lidom libiti se chtčji,
stawčji se a dělaji, jakoby se jim libiti Ucchtěli,tak
žc Uejwice chwčxly lidskš wyhlcdúwaji, kdhž se
dú, že se ji wyhýbati snaži. Konečně Ucostýchej

ťe sprostých slUžcb; Ueboč kdo w šrawdě pokorrným jest, Uepowarnje ža sebe Ueho Uo pokorným
sloUžiti, ba súm ?e jim kslUžbčxm chbizi, dúwaje
tim Ua jewo, že se w frdci swčm za Uchižssiho
powažUjez

Clánek tťctč.

Yroti lalčomstwi.

š. 1.

Jak sc wůbcc lakomstwi wurowati múmc.

Lakomstwi jest Uezřiženú žádost a
držeUi bohatftwi, pročež UejeUkdo ne.sprae

dliwč cizi zboži si pťiwlcxststje, ale i kdo Ucřťia
řeUě ciziho si žúdčx, ikdo Ua swčm Uešťiženš pi,akomcem slowe. Ncprawost tU kúrčxa žawchllje
sw. aposstol Pčxně, aU di: „Kteřiž chtěji zbou
hatUoUti, Upadúwaji w pokUsseUi a
w osidlo ďúblowo a w žúdosti mUohš
a UeUžitečUé i sskodliwš, kteršr pohťiu
žUji lidi w zahyUUti a žatracenl. KoťeU
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šajistš wsseho zlého jest žúdostiwodst.“e)
t. j. lakomstwi. Nelze Ueprmoost tU zřcjmčji
wyličiti; Uebok z toho widUo, že UesskastUik ten,
který ji podlehl, spolU otrokem jest wssech ostatux

Uich hťichů. Když tcdy Ucprawost ta o srdce
twe fe pokoUssi, bojUj protč Ui toUto bran.

Nejprwč pozorUj, že HospodiU Bů twůj, chtě
š nebeš na zeml tUto lUstoUpiti, newolil wladu
Uouti xllbohcltstwilxtrc žbožim, po Učmž ty tclk wclmi
dychtiš; ale zamilowal si chUdobU tak úplnou,
7e se w žiwotě pmmy chchUdssi wtšliti rčxčil.

dyž se pak Uaroditi mčl, erolil si kšrwnitmltěmčť kročeji swěmU Ua tento swět U dheonU
hofpodU, an stkwostUý palčxc, ani měkkounké lůžko,
ani zlatem se leskaUci kolčka; ale rúčil položeU
býti wUě města w fprostém chlšwě w twrdé jesle
Ua dronU slúmU. Po cclý žiwot swůj chudobU
milowal, bohatstwim powchowal; númčstkh a
poslancč fwými si nezwolil muže wžnesseUš, wčo
hlasUě, bohatš, alc chUdičkš, Ucumělš, sprosté ryu
búťe. Jakci7 tedy jcst pťewrúceltost twú, ab
Uerpofledllčjs?i slxcha, opowrlltelný čerw žúdal t
bošatstwi a zboži, jimž w emohouci jeho Bůh
a PúU Ua wykoUpeUi jeho powrhUUl?

PomUi pak dúle, jak UehodUo tebe, abyš
desi son bohatstwim zmaťil, dUssifon, prag
wim, kteronž Bčch dle swého obrazU stwořil a
pťedrahch krwi Božského S Ua swšho wykoupil,
kterú tedh dražssi jcst celčšo swšta, tU byš th
pro skrowUý žisk zmaťiti chtěl? Prawým šbožim

n) x. Tčm. 6, 9uxo. .34
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Ueni ani zlato, cmi ftťibro, an drcchš kameUi,
ale ctUost š prowúfzeaicim ji dobrým swědomim.
Zapomšň Ua okamzi klamUšho domUěUi liďskšho
a Uznúš, že zlato a stťibro Ueni leč Učjakú žlUtú
nebo bilú hrouda zcmč, kterčxž toliko w domnčni
lidskěm tak welikoU ceUU mčx. Co wssickUi muu
drcowě pohanssti w opowržcUi měli, to byš ty,
UčeUikUa Uúsledoinče Krlstůw, tak sobč zamiu
lowal, žc bhš sc tomu w slUžeonsk wzdal?
„Dtrokemk bohatstwi jest,“ di sw. Jcrkom,
„kdo je chowa a ftťcži; kdo wssak jařmo jejich
swrhl, rozdčli je jako pún.“

PomUi tšz, co prawi KristUš w sw. cwana
eliU: „Niťdo Uemůžeu dwčma pčxUůlU

išloUžiti, BohU a mammoUč,e) t. j. bobata
stwi. Žúdn.ú tedy dusse UeUi š to, aby fe BohU
swobodnč a dokonale wšnowala, kdhž dychtiwě
a hltawč po bohatstwi baži a se žeUe. Utěchh
duchoin opoUsstěji srdce pozemfkými wěcmi žau
mčstnaUč, anž pak se š febou srowUúwaji wčci

;marUč a ty, kterš oprawdoon cenu do sebe
maei, wznesseUě a podlš, pozemskč a Uebefkš,
duešoin a tčlesUč, a tedh Uclzc, abh sc kdo
rownč w obojich kochal a jimi se těssil.

Zchme:Ucr pak, že čim wice fc tobč U wš:
cech pozemský daři, tim sUad jsi bidUšjssi, prcgo
tože tim prúwě w Uebešpečnšm poťusseUi wěšiš,
abyš w marUě fwš sstěfti důwěťil, kterš tě klamUč
lúkčx. D kčž byš wčdčl, jarč strastč š seboU pčč.
Uússi skrownš to sstčfti, patřil bhš, že snaha po

M) Mnt. 6, 2aťz
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bohatstwi mUohem wice trúpi džčxdosti,Uežoli útěchy
w Užiwčmi ho dosici le. Neboť dUssi w rozličUč
pokUsseUi poUtú, UesčxlslUýmistarostmi obkličUje,
k wsselikým rozkossem lúkú, k hťichU powszzch,
a wůbec rUssi pokoj člowěka, jak dUchoin, tak

tělerý. N Uad to jesstě wice jcst, že bošatstwiUelže Uikdy Uabýti bcž obtižc, Uikdh Za owati
beš pč:če, Uikdy pozbýti bez šalU, Uejwice pak to

pozornj, že UeUabýwú se a Ueroste skoro Uikdy
bež UražcUl Boha, bez hťichů. Tak wůbec prawda
jest, co se obyčerč prawi, „de bohatec bUď
žlý jest, Uebo dědic šlě„šo.“ů

Rozjimej tčž, jaký jest blUd, bez UstúUi žúo
dati, čim fe srdce člowěka, a bhť toho sebe wice
mělo, UeUasyti Uikdh, ale jak U wodUatelUč:ho
wždh žišeň, tak i U kxohatcc wždy žčxdost jměn,i
wlc a wlce sc wžmčchú a rozUěche. Tak sc Ubohe

srdce jeho, UeUstúle jsoUc hoUěUo po ?boži wsschodruhll, docela Unawi, Uikdp pak UeU oji; lačUi a
žižUi, ale Uikdy a Uijak se jako tčlo wětrem er
nasyti; Uehledi Ua to, co mú, alc Ua dto, čeho
nčmú a wssak rcido bh mčlo, a mú š dobýwčxo
Uim tohoto mUohem wice Uesnúze Ucžoli potěo
sseUi š dofgženým. Pročež dobťc di sw. NUo
gUstiU: „Jak mocnú jest sila žúdostiwosti! jak
žuťiwějffi jest Uežoli diwě sselmh! Neboť thto
ǧerm tehdúž loUpi, kdhž lačUi; kdhž pak fhth
ssoU, Ustúwaji od loupeni. Laťota wssak po boa

hcxtstwi UeUUsUtnú ǧest, UstawiťUě shúUi a loUpi
a Uckdy dosti Ucma; Boha se Ueboji, lidi sc Uee

Md) Jekou. list k Hrlwidiowi.
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sstiti, nessetťi an matky an otce, UcposlechUc anř
bratťi ani fester, aniž pak přiteli w slowu ftoji
a wiry zqchowúwčx.“)
. PozorUj dúle, že kde UUloho lest bohatstwi,

tam jest imUožstwi toťǧo, co je pošlcuše, mnohotš , kdo po Uěm bazi, ťdo je Ukrú aji. Eož
ma bohatec, a byk celčho swšta zbožim wlúdl,
zeowsscho fwého jměUi, Uežuli že může žitie? To
muže každý, kdo š pomoci Boži se ťičiUi a
ostatUě pšči swou Ua Boha odkúže; Buh šajistš
Uezahcmbi Uikdy toho, kdo wěrUš w Něho doufú.
Tak UedopUsti Bůh., aby žahymxl kdosi hladcm,
koho stwořiti rúčil. NU ptactwo Uebcskč žiwi a
kwiti polni pťiodiwú, mšl by opustiti člowška,

Žwlússk kdpž mU tak skrowUš potťeby dostačnjiwýžiwě jehoe? Žiwot jcst krútký a smrt kwapi
wpšúpčti ža númi; Uač tcdy tolik zúfobǧ aklčxu
dúš pro tak skroinččý čaše? Což kmďeš7 ělati
š tak welikým bohatstwim, zwlússk pcǧwúžiš:li, že
tim fnadUěji, tim fwobodUšji fe bUdeš moci odcu
brati, čim mšUě ǧsi mšle? Tim, 7e chUd jsi, o ch
UebUdc ofud twuj horssi nežull bohatcůw, ba
mUohem lehči; Ueboč UejeU xUčUč bolestUš bude
twč odtud fe odloučcUi, ale i twš odpowidúUi
pťed Bohem bUde fUažssi, co naproti tomU bon
hntcowš š Uejwětssim zúrmxltkem fe š Uahromax
dšUými poklady, jež co modly ctili, loučiti a tam
na wščnosti š wětssi obtiži pťed Bohem š Uich
účet wydúwati bUdoU.

Wř)šuš. ůo rord. l)om. Zorm. 2!.
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PozorUž jessčč, pro koho tak welikš bohato
stwi shromašďulešdě Ueboť Ue wratUč ti soUzer

jest Umťiti; Uaš .si UayteUto ?wčt wstoUpil, Uašse odtx,Ud opčt o ebeťeš; chUd jsi pťissel, chU e
odejdcš. To stúle Ua pamčti mčj; Uebok „sUau
dno wssim powchUe, kdo pomni, že Umťiti mUsi.(,
di sw. Jerkom.e W okamžeUismrti opUstiš

wssecko; jeU skUtkowe twoǧž, ak dobťi, ač zli, prouwodi tebe. Potom sežn š, jak UcrUzUmUě, jak

possetile ǧsi dobro wččUš ža dobro časUš proumčnil, ja UiťemUč jsi wssecken čaš, wsseckU silu,
wsseckUx,prúci zmaťil. TUk fc wssecko, co jsi a
co múš, Ua trš rozdčli: tělo šcmi, z Uiž w ato
jest, dxlsse k Bo U, chž ji dal (ale kšžby te U
Nčho U wěčUč laženosti zůstala a Uebyla po ťiu
žcUa w smrt wččUoU!), šboži pak twě dčdicUm,
kteřiUejwicebýwaji maontratUi, Ucwdččni.
Jak Umohem lšpe jest dle slowa Pčmš roždčliti

poklad swůj chUdým, a tak jcš předcsiati Ua wěčuUost, jako kUižata, majicc Uč am cestowati. swůj
poklad a žawazadla pťed seboU posilaji tam, kam
pťiǧiti hodlaji. Jaký Uesmysl Ušchciwati xpoklad
sij tU, kmnž fe Uikd Ušwrútiš, a Uechlřitiho
poslati tam, kam fe U irčxš?

No waš koUečUč, že Bčch, wssemoUdrý tohotoswčta ťi ite co pečlřwý otec tak wfsecko zťidil a

dary a powiUUosti swěta tak rošdčlil, abh jcdeUwlcidl, drUhý sioUžil; jeden rozd wal, drUhy pťie
jimal. Pollčwadž th jsi teřšy jedeU š těch, ktcťi
šboži maji Uad potťebU, mnišuli pak, že jcst ti doe

e Ztej Uieron. epištd. aů knuďn.
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woleno, je sobě samšmU poUechúwati, či7že múš
powiUUost, jiným ž Uěho Udileti? Slyš, co di
fw. Nmbrož: „NcUi Uic meUssirzločiU Ukrúst,i
Uěco tomU, kdo mú, Ucž když múš a dúti můžeš,
toho odcpťjti UUZUým. LačUých jeft chlčb, jchpž
ty zadržUješ; Ucchýchjest oděw, jch th Uzawirúš;
bidných ijatců Ua Zm)xplatUa ošwobochi jfoU
peUize, jež th Ukrýxwúš.“e) PomUi tch, že zboži,
ktcrč jsi od Boha obdržcl, Utú býti lékem proti
lidfkč bidě, a Uikoliw Uústrojem twš rozkossc a
pýchh; když fe ti wsse sskastmědaťi, tchdh hleď,
ak pamčtliw jsi toho, od Nčhož wsse to pochúzi,
a ač to, co bidč bližnibo Ulcwiti mú, Ueslonži tobč
k marUš chloUbě a slúwě. Neroď, č: milý kťe:
siane! wyhnanstwi toto milowati Uad son prae
on wlast, Ucpťiklúdej si bťemena, jež bh ti UU
poUti tčto jeU obtiži, U whkročeni pak odtUd řeo

kúškou bylo; Uchleď si pohodllwsti žiwota to otota , Ubh fe ti staly pťičiUoU smrti wččnš; bUď
fpokoch postaweUim, jchož fe ti prozťeteonsti
BožfkoU dostaso, pamatUje slowa aposstolowa:
Majice pokrm a čim bychom se odiwali,
dosti Ua tom mějme.“ee) „Neboťsluha Boži,“
jak di sm. Jan ZlatoUst ý, „Uefmi se stkwostnčx
odiwati, ani UúdherUč hodowati, an tělU rozu
Umťile howěti, alc š potťebným se fpokositi.“ck“)
„chdejte chprwč krúlowstwi ožiho
U fprawedonsti jcho, a wsseckyostatUi
wšci bUdon loúm pťidúny.“ xťx)Neboť

e) Sw. Bťxnbrož w jodnč: řeči o sw. Bnsil w ssestš řcči proti
bohatcnme ee) l. Tim. 6, 8. e“) 8. .joe ()drzxš. opor.
jmporf. xs) Lnk. 12, 31.
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Bůh, ktcrýž ti rúčil dciti wěci welikč, erdcpťe
ti malých; pamatUj, že chUdobasama o fobě neni
ctnost, ale Uxilowúni chUdoby. „ChUďi dUo

chem“ t. š srdcem a wůli, podobaji fc KristU, .jenž jfa ohat, chudým býti rčxčil za Uúš. Kdo
wssak pťiUUceUi jfoU w chudobě žiti, cxle ji trpčo
liwě snússeji, a bohcxtstwim, jcž Uemaji, rúdipou
hrdaji, ti takto UUtUoUson chUdobU Ua ctUost

owyssuji. N jcxko7chUdi son chUdoboUKristU
Fc podobaji, tak ohatci sstčdřc žc swého bohato

stwi chUdým UďčlUjice, od Krista odměnš dofaae
hUži; Ucbok Uetoliko chudičti pcxstýřowč ristaUa czli, cxlc imUdrcowš, mocUi krúlowě, jenž
KristU chUdičkšmUdarh swě obětowali. uu

Pročež i th, jemUž Bčch zboži Udělil, UdělUj

tšž ž Uěho chUdǧm, a pťijme to KristUš tak,
jako ťchšto kchloch dal. Nepochyij, re by se
ti almUžnh twč, sǧichžUin Udělšlješ, UeUf owalh
w Uebesich, kdcz wččně bUdeš pťedýwati; Uďa
opcxk, jestoližc žde poklcxdy swš w zšmi Ufchowúš,
jistě pať tcxmto, až sc tmn dostaUeš, Uičehož er

Ualelǧneš, protožc jsi tam Uičehož UeUložil. JakUled c lše dobrem nazýwati to, co š feboU wziti
nemůžeme, ba čcho erědomky pozbýwúmce?„Eož
mǧ prospějc to, co še mUoU po smrti býti er

mUžc?“ di sw. Nlnbroš; „zde se to ziskú, zdese to žaUechčx. Jenom Ussein statky prawými
siatky jsoU, ktcrč!pána swého Uikdh erpousstčji;
w smrti Uchynch a ža žiwobyti Uasseho mimoo
wolUě núm je Uikdo wziti Ucmůže.“
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š. 2.

Zc nitdo Uesmi podržcti„ co nen,i jebo, mimo wědomi a
iwolem wlastmtowo.

K tomu, co o ťichU lakomstwi fe ťeklo,
jesstčzwlússkpčidati s UssiúwabU o anrúcclli
ciziho majctkU, Uebok UejeU podržeUi jcho
welmi jest UebezpečUš, ale i anrúcexti welmi
obtižUš. Tuk hlcmmě za swatoU, Bohem famým
potwrzerU pralUdU slUsfi powažowati, že UejeU
hťich jest, žboži jiUšmU Uúležejici Ukrúdatl a Uebo
rakkolim jank si ho pťiwlastňowati; alc i je poa

ršeti mimo wědomi a swoleUi wlastalikowo jest,ea samo seboU paton, ch časem prodloUžeUú
čle trwajici krúdcž. Nřšoliw tU Uedoftači miti

pťedscwzeti, majetek cizi Učkdh bUdoUcUě Uao
wrútiti, kdhž se to ihUed stúti může. Nebok UejeU
powiUUi jfme Uahraditi, cxlenahraditi ihUed, leč
by bylo Ua prosto Uemožslo, jako kdyby byl Uěo
kdo doccla chUd, jelikož Bůb UcmožUosti Uežňšdú.

K dokúzan toho postači tUssim, co fw. Reo
hoť di, pisse JUstiUowi, wladaťi SicilskémU:
„Nedúwej se žúdUým prospěchem fwšsti od prúo
wa; žúdným pťútelstwim, žúdUoU hrošboU pťiu
měti k bešprúmi. Bedliwě tedy pozoruj, abUš
wsselikých uprofpčchů zde zanechal, a jediUě pťio
činy rozptýleUých t. j. UmUrúceUých profpěchů
š feboU Ua soUd m al. Nebok jakúz může býti
wčtssi possetilost ch7 tu, když Zde wsscho proo
spšchU jiUým Uechúš, a fúm sskodU š7feboU bčo
ťeše? kdl)ž drlchšmš: UžitkU propůjčuǧeš, a súm
fobě sskodU půfobiš? jiUšmU k potesseUi dopoo
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mčchúš, súm pak trestU podlčhúš? Můžeoli pak
býti cosi Uesmyslnčjssiho, Uež trpěti onde tresty
Ueskonalš ša to, čebo jiUi de požiwajie?“ u

Dúlc pak též sskodliwa chyba jeft, bohatstwi
swšho drúže si wúžiti Uež febe; dussi swč radčji
Usskoditi, Uežoli jměni si zteUčiti. Takowý bUď
si kdokoliw, podobú se tUssilUJidússowi, jeUž
ža tťicet stťibrných pšrodal fprawedluoft, prodal Z,Uio
lost, prodal dUssi. Ze pak ncwyhUUtelUě (chceš:li
totižyfpaserl býti) w okamžeUi smrti anrútiti
mUsiš, jakú possctilost twú, jaké Uebezpeči, w hčio
chU trwati po celý žiwot; š hťichem lehnoUti,
š hťichem wstúti, w hťichU se zpowčdati, w hťichU
k stolU PúUě pťistoUpiti a radčji wssem hrůšúm,
jež hťich seboU Uese, podrobiti se, Uežali ihncd cizi
jmčni anrútiti! Můžeali pak býti coš hrošUěja
ssiho, Uebezpečnějssiho Uad toe? Zdúť se oprade,
že rošUmU docela pozbyl, kdo toho si Uic erúži.

Pťičiň sc tedš, milý kťesčane, abyš to, co
šsi dlUžeU, bržo a ocela anrútil, aniž pak dúleomU w čem, a buď sisebc měně Ukťiwdil. Wae
rUj fe tčž, abh mzda dčlnika twého š teboU an
Uepčenocowala; hleď, ak UemUsi často š úzkosti
dochúšeti k tobě, a š úzčosti odchúǧeti od tebc,

tak že by snad doáǧúřellim wice casU zmaťil,Ucž si byl praci wy ěal, žad?or se Uešťrdka U
sspatUých platitelů a dlUiUikU st loú.

Jsicli UchkcmmlmtcšťiUějakšho úwětU Uebo
poslchi wůlc, warUj sc, ak se dus?e emťelého
w fwě w tebe složcné Uaději nesklama, anebo
déle potťebné fUad welmi útěchy a oblcwy Uepoo
strúdú, ton wiUoU děle trwajic w mUkúch očisto
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cowých, což žajistč i twč dUssi UčkdU Ua foUdU
nic neprqučje, ale pťitiži.

Múšoli š rodinoU son čiUiti účty, bleď
wždh, ak jfoU atrné a dokochlč anebo aspoň ša
“iwa twěho do ončenč, abh po fmrti twč meži

omúcimi Uestrhli fe fwúrowš a rožepře.
Wsse, ǧ:o U wykoUúUi fwého žúwětU fúm

UčiUiti můžeš, UeswěťUj žiUšUtU; fúmoli Ua wyu
koUúUi wule fwé Ucdbáš, jak bUde dbúti kdosi
jinýe? chde se, Uejsieki žádnšmU Uičim jiným
pošineU Ueželi lčxskoU; Uebok tehťščxžlchce bUe
deš fpúti a ostUU fwčdomi nepocitiš Uižcidnčho;
pokojný bUde žiwot twůj, tichú ťmrt twú. Nle
abyš toho dosahl, dej Usz chtičUm a žúdostem
anž pak wůli fwé we wssem čiň šadosti; Uepoa
žiwej an Ua tě, chi Ua tš straně wice, Uež š co
mčni twš stači, a newymčťUj wydajc fwš dle

šúdosti, ale dle moci swč, abyš fe UczadlUfil.
Ka“dý dth stciwú fc núsledkem žcidosti Uasšsi;
stři most stoji za wic Ucž ža tisice důchodU ročo
niho. Nejlepssi poklcxd twůj bUdiž pobožnost dle
slow fw. Pawla: „Zifkcm welikým jestiť
pobožUost š dostatečnosti.“) thbh wssio
ckUi lidč še fwým lofem, jchož fe jim od Boha
doftalo, byli fpokojeUi, cxniz pak proti UfoUšeUi
Božinm reptcxli, wždy by w pokoji žili; ale
že mirU jim UrčerU w žiwotč překrcičeji, tim
UcwthUtelUě welké části fwšho poklidu pozbýti
UUxfeji. Nebok Uikdy se sskastnč nedaťi, co fe
proti wůli Boži podnikú.

e) l. Tim. 6, 6.
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š. 10

Jal se wňbcc bťichUtobo warowati múme.

Snlilstwo jcst UezťižeUú žúdost a Užio
wúni tělcfných rozkossi proti počestUosti
a stydliwosti. Neprawost ta loelmi rozssiťerta
a tšmčť obchci jcst, a we swšm půsochi Ucio
ramUč prUdkú a zhoUbnú. Protož di srn. AUu
gUstiU, že ze wssech půtek, Pimž kťeskanš poo
drobeni jsoU, půtka proti smilsith jesi: UcUstúlú
a chtUžssi, witězstwi pak Uejnexxistěžssla Uejťidssi.
Když tedh k ohawnč Ucprawosiň tc pokuscha se
citiš a již ji7 tělo twš Uczťčzeným hm:tim prUel
diti se počan, hlcď co chrychleji a UejmocUěji
se mU opťiti a je pťekonati těmito wúžm)mi,myu
ssleUkami.

chprwč powaž, milý kťeskcmc,že bťich teU
posskwrňch Uejen dussi, kteroUž Shn Boži súm

pťcdrahoU krwi son wykoUpil, ale i tělo, kterčžosibyl ǧa swš obydli, a swůj chrúm wywolil, k yž
w Ue jako U swato?tčmck swůj tak často U weo
lebUš swútosti zawitúwú. Jestuli swatokrúdeži jest,
UeUctiti chrúm Púně z kamcUi whstawěUý, jakú

ťwatokrúdež jest zpr Uiti tcnto duchoin chrúm
SyUa Božcho! „Wfšeliký hťich,“ di sw. apou
sstol, „kterýkoliw čiUi člowčč, kromě
těla jest; ale kdo fmilni, proti tělU
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fwčmU hťcssi,“e) t. j. žneUžiwajea przně je
hťichem tak hanekmým.

PošorUj pak dúle, žc se hřich ten Uemůže
stčxti bež pohorsseni a Urúženi ofob jiných, a mUou
hých, aUh bUď jsoU w Uěm spolUwiUUp, anebo

šinak jim tkUUty,. což wsse Uemúlo fkllčU“e swčuomi již w žiwotě tomto, Uelwice pak w šodislce
snxrti. Nebok když žúkoU Pšúně kúže dúti žiwot
ža žiwot, oko a oko, žUb ša žUb, jakoU medle
UúhrařoU dú, k o dUssi krwi Kristoon, ach! tak
pťedraše whkoUperU swedl a ch šúhUbU pťio
wedle? jakoU dčx UúhradU, kdo chen jedUU, ale
Umoho dUssi tak porUssil a U wěčné šnhhm:ti
pohťižile? Jnk proti nčmU powstanoU, ecxkUa
Uěj žalowati bUdoU Ua pťifnšm soUdU ožime?

Powaž dúlc, žc sice hťich teU ž poččxtkU
dúwčx Uějcxkčslasti, ale konec jeho jest pťehoťký;
počútek jeho jest sxmdný, konec pak pťetěžký.
Protož i di mUdťec: „Júma hlUbokú jest
erěstka, U stUdUice těsUú žeUa ciši,“ee)
t. jnko w hlUbokoU žúmU snadno UpadUoUti, ale

těžce w jiti, tak tšš sUadno kleroUti w teUtohťich, a e welmi těž o od Uěho se sprostitiz Nen
bok pod sladkým a čistým i čestUým jměnem
pťútelstwi wloudiwčx se, když pak dUsse roškossemi
tělefnými co lepenl ptačim chhcexm jest a sama
se we fwých oUtech kochú, kdož ji pak může whn
swoboditie? roto prúwem hťich teU se welmi
UchodUč pťipodobňnje wrssi rybúřské, do kterš
snadno chbh wkloUžnoU, ale whploUti wice Ucn

e) l. Kor. 6, 18. u) Pťisl. 23, 27.
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mohoU. Pťi tom pak jesstě po orowati slUssi,
jak mnoho a skoro weskr e těžkýcš hřichů š jcdo
nim takowým spojer jeszt! Nrboť po celý ten
čaš, co se k němU téměť cesta sslapc, meši perim
jeho kročejem a dokomňnim žeho skutchhňř, jak
Umoho tisicůkrút se Bůh Urúši oplšlými m ssleno

knmi, Búdostmi, pohledh a šitchmi sleutkh smi Uými.
;šoUmi pcxk též, ja xuUmoho jinšho l?lčhoš scboU tcxto klmnnú rožkoš, tato zhonbn er

prawost pťinússi. Neeprwš posskwrňch čcst, kteo

rúž jest Uejstkwostnějsši ošdoboU žiwota lidskšhožpotom i mocUostč dUsse ai i sily tčlesnš Umťt
a zničUje. Mifto kwetonci rúsp a sličnosti UastUe
pUje blbú sserednost, misto kťepkého šdrawi sklio
čUji bolestnš Ucmocc a ohawnš UedUhh; ž mlan
dých lidi čini pťečasnš starce a staťenh, otUpUje
rozUm a wsseckh schopnosti dUchoin, tak že člou
wěk Ucprawosti tč oddaný relý nejprwě zmalútni,
konečně thwadi. Tim se mU pak wsseckaprúce,
wssecka whšssi snaba k Učeni a Ufslechtčni dUcha
šUechUti, cmo nemúsmyslU po Uičem jiUšm, Uež:li
jak bh fe kochal w kalU fmyslnosti wsselikš a oplžo
lostech wsscho drUhU; Uebok kdož bh whčetl wsseckp
tUhé swizele, jimiž bidně dUsse smilUikůw býwaji
UpoUtčmh a Uwú čmye? Tak Uchwacujc a Uwro
hUje mladikh w šchbU a potUpU; starce wysta:
ije a wydúwú posměchua opowrženi.u

Mimo to hUbi Ueprawost ta i zboži a boo
hatstwi člowčka. Nebok aby bUď zmaťenš silh
tělesnč nahradil, nebo wýčitkp fwčdomi ohlUssil
nebo pťiležitosti k Uashceni Uezťizené žúdosti nau
bhl, wšdčxwú se smilný člowěk obhčejnč obžerstwi,
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ktcrčž mohowitoft jeho sžirú a poohlcU,je.K tomu
pťichúzi i maontratUoft, cmcxswUdem osobúm,
předmčtům UúrUžiwostř tč, obyčejnú jfoUc, Uafyo

titi se Uedčxa UúkladU Uesmimšho poěadee; Uebok
ssath stkwostnč a drcchě ssperkš mi Uji ko wiceUežali miloinkh swč. Že ta jest, widUo na
syUU maontratUšm, o Učmž fw. ewaUgeliUm
krútcedi, že „promrhal statek fwůj š Ueu
wěstkami, žiw jsa proftopčxssrlč.“e) e

Pamatlšj pak, že čim wice se smyslUýšU rošokossim wdúš, tim mšUč jimi fe Uasy(iš, ae
tim wčtssl žúdosti jčch w srdci se rošUitiš. Neu
boč tU zwlússtxlost mčx smhslUú lúska pohlain
mezi mužem a žerU do sebe, že Uikdh docela
UeUhasUe, ale Učchle jako okgeň pod popelem
doUtUajici UeUadúlc zUowU w plameU wysslehne
a tim zhoUbUčji se pak rozssiťi.

Potom i to bcdliwč a často rozjimej, že
rozkoš teprawofti tč wyplýwajici jest okamžitú,
a trest že Ua Ui Uúsledee wččslý. Zajistš Uco
stejnci jest ta wýměUa, pro okamžitč Uožiti au
UebUě rozkosse pozbýti darU spokojersti dobreho
swčdomiž tamto pak blažersti Uebeskša trpěti
mUky, chhroznějssi wěčUč. Prawda teřšy, co di
sw. Rehoť: „Bkamžitú jest rozkoš, mUky
jsoU wččUě.““e)

PozorUj koUečUčstkwostrwst a krúsU ancUa

skč čistoty, jejiž důstojštost toUto Ucprawosti se
Určxžia hubi, a sežchš, že anicowč a pcmny
Ua tomto swčtč již ziwotem cmdělským žiji, poa

e) Luk. 15, lZe 30. m) Croš. praef. in ls. pr. poou.
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dobni jsoUce čistým dUchům Uebeským. Neboč žin
býti w tčle a rozkossi těleszch fc zdržeti, tok jcft
spisse andělským Uežuli lidským žiti žiwotem. To
jest, co sw. BerUard prawi: „Jedině čistota

šanckú předstawuje Ua tomto mistč a w tčtoobč smrtelnostt Uassi poněkUd blažený staw flúw
wěčně. OUU sama Uprostťcd slaw.Uosti fwatekmi
osobuje si mraw oné blažeUě krajiny, kdcžto an
se erdúwaji ani se Ueženi, předstaijic poUču
kUd již Ua žemi čisté dUchoin obcowúni onoho
swčta.“ Protož se i dostúwú tamto pcmicům
tak mžnesseně pťednosti, ǧakož Uúm ji wypisuje
fw. Jan we fwšm tajcmm!mjzjeweni, řka: „Tok
jsoU ti, kteři se š žeUami Ueposskwra
Uili, Uebo anicowé jsoU. Ti Učlsledei
Berčmka, kamžkoli ǧde.“e) Že řotiž Ua

tomto swětě wýtečněji jinych selšachowali, Uúsieadeice Pčma chsschoJežisse rista žiwotem
panickým, protož i Ua oUom fwětč bliže u Něho
stúti bUdoU Uežoli jiUi, a š Nim se důwěrnčji
těssiti a nad achowanou čistotou swou obžwlússtně
se radowati UdoU. Ta ctnost čini Uúš UejeUpou
dobnými KristU, ale i chrúlUyDUcha fwatého.
Neboť DUch swatý jsa milownikem čistoth a
proto hřich proti čiftotč Uade wssecky jinš Ueprao
wosti m ohcanosti mnje, chradčji sidli w dUssich
čistých, wssi tělerč rozkosse prostých. Proto i
SUU Boha the, jenž sc počal z DUcha swan
tčho, tak milowal čistotU pchenfkoU, žc Ua obo
jeweni swč č Ui lciskh ten Uepostihlý Zúšrak Učio

e) erw. 11, 1. o
35
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Uil, že fc w žčwotč čiftš pmmy wtčliti a z Ui

fe bez porUsseni pancnstwikjejiho zroditt rúčil. uuKdož jsi wssak byl ta Uessiasten, že jsi fwě
čistoty pozbyl, boj fe Ufpoň po boUři, kteréž jsi byl
zaknsil, dúlssich Uebezpečeltstwi, a když jsi Uechtčl
zachowati dar pťirozeUý, hleď Uaprawitt, co po
zkúze jcsstě zachowati možnú. Nawrač se k BohU
tčm wroUcUčji, a hleď tilU wice dqbrými skutky

si Ho Uakloniti, čim wice Uah„ližiš, žc BU swšbřichy pťifných tresšů asllchchš. „Ncbo často
se stawú,“ di sw. Rešoť, „žc dUsse po hťichU
býwú wroUcUějssi,kterú w stawU erilmosti byla
wlažnú a Uedbalú.“ N kdhž tš Bůh milostiwě

zachowati rúčil, ačkoliw šsi tUk ;hrožně a takUmoho proti NčmU zhřessi, Uehťeš wice, ať tě
Bůh spolu Uetrestú pro předesslč i Uynějssi hřichy,
U Uestane sc twůj posledni blUd horssi prwniho.

š. 2.

Jakčbo jesstč lčkn zwlússt proti tomnto bťichn ponžiti lze.

Kromč toho, co jsme posUd řekli, jak totiž
wňbec hřichU tomUto odporowati múmc, žbýwú,
abychoňt jesstě poradili wsscličimž, co zwlússť proti
UěmU pomúhú.

(chpmmtěllssi tedy péčri každšho, kdo se nea

prawosti tš U doroati žúdúš, bUdiž, abšš szikoUUti jejimU hned z počútkU odporowa. Nebok
když se Uepťitel hUed pťi prwnim útokU Uepou
ra i, zmocni se a býwú čim dčlle tim Uepťemožio
te nčjssim. J ftúwú se pťi tom, co sw. Rehoť
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ďč, že „kdhž žúdost smhslllú to srdci se wzňala,

xnzrůstú lřcxkooheň, a zaUěche celou UtrobU člolwěťa, ta že an š to UeUi, aby kromč oplzlých, .
stilUých a Uečistých wěci coš jčnčho pomyslil.“
Ncwyhm:telnč ted potťebi jest, hčich teU hned

w zúrode, jeUš je?t UezřišeUa myfsleUka, žardoUu
siti; nebok jao se dťiwim ěimi oheň, utcxl!femyfsleUkamix žiwi a chowaji zé žúdosti, popUzUo
jici wždh wlce a wice k koUečUémU wymcdeUi
skutku. Při tom UelUyhnUtelUš jcst, smyslů zee
wnitčnich střežiti, zmlússi pak oči, abh Uičchož
nepatťily, coby mohlo UezťižcUoU xUUssleUkU
w myslt, a toU opět žúdost hťistoU w frdci
wžbUditi; Uebok často sprostým pohledem smro
telnč raUčUa bhwú dUsse. PatřeUi tedy Ua osoby

druhěho pohlawi srdce hlcdiciho bUď pťelorache,
aUebo jistě statnost jcho scslaije. Krafně tU rcxdi
sw.pisto: „Newzhlšdej Ua anUU, aby
sUad UeporUssil se Ua krúse eeji. u Neo
ohlšdej se po placich w mčtč, aniž se
toUlej po Ulicich jcho. Qdmrač twúť

son od Žesly wystrojeUč, a Ucohlšdej
fe Ua kr sU ženy ciťi.“) N Ua přikladUúm učx:dstmUUjesprawcd iwčho Joba, aU jsa
w bošaboonsti UtwrzeU, a mimo to i wčkem
pokročilý, pťec co Uejbedliměji ostřihal smyslů
swých, tak že pťed pčútcli smými Boha fe doa
klúdati mohl, oswčdčUje,pe „smloUloU UčiUil
š očima swýma, a y an Uemyslil o
anUč.“ee) Naproti tomUjako Ua strasonU

xs)Sir. 9, Z. 7w8. u) Zob, 31, 1. ů35
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wýstrahll se Uúm whpis.Uje pťiklad Dawida
krúle, kterýž, ač bhl lUUžfwatý dle srdce Hospoc
diUowa, Uicmčně oUhym pohledčuim na ženU
w trojnúfobný hři přetčžký Upadl, dopustiw fe
cizoložstwa a wraždU, a dada ohawné pohorsseňi
wesskeršmUlidu. u Dúle pak též potčeba bedliwš
stťežiti Ussi, abp Uoslyssely Uižúdných Uepočestných,
fmilných ťeči. Udúoli se pak, žc bhš takowých
nčkdh Uslhssel, nemoha fe odstraniti, alefpoň Uiu
jak jim Ucpťiswědčllj, aniž jich žakkoliw schwalUj,
jako k. p. směje se jim; ale wčxšUoUtwúťi dělej,

žako bhš jich Ueslhssel, anebo jinak swč opowr2
šeni jich a osskliwostnad Uimi projeij; možnú:li,
jsiuli totiž pčedstawertý, Uebo jinak starssi, konec
jim Učiň, obrútě ťeč Ua něco jiUšho. u Súm
pak též wždy eašhk fwůj na Uzdě drž, ač žúdmš
sebe méUě UesUssUěslowo rtoma twýma erho

ořde;nebok „porUssUji šlú rozmloUwúUiobrš mrawh.“e) Jašy em objeije se srdcc
a žúdosti jeho siowem Ua swčtlo pťichcišeji; Uebok
plnost srdce odtýkú jašykem. Krúsnč pťiťažUje o
ssetťeni Ussi a jašykll pifmq, fw. řkoUc: „Qplek
Ussifwč trnim, Ueslhš jažhka šlčho, a
úftňm swým Udčlcj dwšťe a žúmky.“ee)
Wůbec hleď, ač jcft srdce twš zamčstlcúno fwatým
mysslemm, a tělo twš šbožslým cwičenim; Ueboč
„ďúblowš ponžiwaji pťiležitosti dUsse zahúlčiwě,
aby ji pokoUsseli mhsslenkami hťissnými, aby er
hťesslc siUtkcm, poklesla aspoň mhsslenkoU.“ di
fw. Bcrnard.

e) l. Ror. 15, Zšz u) Sčr. 28, 28.
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Jako w každém pokusseni wůbec, tak žwlússk
,w pokUsseUi tohoto hři U měj UU očich jedchk
swčhosw. andčla stražce, .ednak i úhlawo .
Uiho swšho Uepřitcle, ďabla; oba tč Ueu

ustčxle patťi, oUeU, aby tš od hťichU Uáščmil,teUto pak abh tč swcřdl7a pťcd trůnem ožim
Ua tebe žalowal. BUdešoli to miti žiwč a stúše
UU mhsli, jistě že se Uičchož Uečistčrho erdwčxžiš.
Neboč jak bhš Ulohl čiUiti Učco Uečistčho pťcd
očima laskawčho strčxžcc a krUtčho žalobUika i
wěčnčho soUdce swčho, co bhš cmi pťed očima
tobo Uejfprostčjssiho člowčka UeUčiUile?u Tať
se zachowalJosef Eghptský, jsa wúben k hťichU
tomU žerU Putifarowou, ťka: „Ktcrak bych
mohl takoon UcsslrchctnostUčiUiti a
Zhťessiti proti Bohn swčmUe?“) Pčedo
staw si též žiwč hrozný s oUd, Ua Učmž Učkdy
wssicknistúti bUdeme, pťčsUého, sprawcdlio
wšho soudce a plamen ohUč wččUčho!
Každý trest pťcmožcU býwčx trestem těžssim, Uic
jinak Uež jako kliU klinem se whrúži; a tak jisto
jest, že prUdkost ohnč smiknšho pťemožech býwú
pomnčnim Ua prudkost ohnč loččUého. x

Kouečnč se waruj, abyš co možnčx Uejťido
čeji š osomei drUhčho pohlawi soukromnč mon
wll ancbo jinak obcowal. „Neboč ďčxbeltehdúž,“
di sw. JaU ZlatoUstUý, „Uejwire úklady stroji
ZdbojimUpohlawi, imUžUm i žcUúm, když zc widl,
Zcž sami spolu sonromi jsoU; Ucboje e totiž
zcxdnčho pokčxrúUi, bližc pťistoUpi.“ j“ř) Nikdy

e) ld Mojš. 39p 9. ee) Elusa. bow. 13. iu Zlac.
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tedh nchď mUžský š žcnskoU, ženskú š mUžským
bez fwčdka, neboť soukromnost pobčxdú ke wssexml
zlčmU. Nic Uedůwčťuj w son pťcdcssloU, scbcx
pcwnějssi a Ustúlcjssi ctnost. Znúmoť, jak oni
starci, o Uichž prorok Danicl wyprmmljc, ro Uia
ceUi byli ncčistoU lúskoU kZUzanUě, když ji yli
smnotml w zahradě Uzťcli.e) „Jak mnohš U
wysoké důstojnosti postawenč u božnč osoby dUa
chowni widěl jsem,“ di sw. BšUgUstiU, „ani
w slawných šúpasich ywiru son a ctnost byli
okúšali, a pak pťiliš w slaboU lodičkU srdce
swého důwčťUjice, na žčchubU pťissli. Jak wcleo
statUč lwy podmcmila rozmařilčx slabost smyslr
Uosti, kterúžto ač smna o sobč jsoUc sice slabú
a podlú, Uleši welikými koťiftia loxlpeži.““) u
N jinde di: „ZčUsseUčmU wčť! ze šknsscnosti mlUu
winl; pťed Bobem! Nelk)U! Ccdry libanskč,
wůdcc lidU, lUčrUš pnftt)ťe stúda Jcho wtdčl
jsem, ani padli toUto morowon rnnou snlilstwa,
jichž púdu bych se byl tak múlo nadňl, jako jscm
bhl w Nmbrosiowlx a Jerollymowu čxistotUpemnš
důwčťowal.“ WarUj se tedp a Utikcj rosselikšhor
obcowúni š osobami žeUskými. Pohled Ua Uš
Urňži srdcc, hlaš jcjich rozUčcuje Uchsl, dotkmlti
wšbnzujc tčlesuč žúdosti, u wssecka jejich spolcč:
nost osidlo jest„ čxlowěkUpočestnémU. To jcst to,
k čch sw. Rehoť napominú ťka: „Kdo fe
7 rrclimosti wčmljcte, erdmnžnjtež se š ofobnmi
zen?kými po polu b dlcti, ak Ulhsl wassc k Uú:
hlémn púdn Ucpťij e, poněwadz žcidosti toho,

e) Dnu. 13. “) úuš. ůe ďerd. l)nj.



Prott smtlstwu. 551

čeho si hťissně žúdúme, i pťitomnoft žčxdaného
pťedmětU Uapomúhú.“e) WarUj fe todh důwěre
Uosti, přčxtelstwi, núwsstěw i dcxrůw ofob ženský ;
nebok ty jsoU jako lepem potahmllé kozlcky Ue o
widlice čižebUikowy, jimiž se srdce lidskú lapaji;
jfon jcxko mčchh, jtmiž fe oheň Uežřizenč smyslo
Uosti rozdmichžxje, jeUž bh jincxk sčxm sebou byl
Uhasl. Pťeješ:uli některč počeftUč a swatč ofobě,
Uzawťi tuto fon pťišeň w srdci cx Uikdy si er
dowoluj Uižúdnč Uúwsstěwy, UižúdUč důwěrnosti.

Poněwad7 pcxk hlcani žbraň proti tomUto
Uexpťiteli ščxležr w útěkU a wyhmlti se wsselikč
pťsležitosti, byč i jakkoliw eriUUoU a dowoa
lerU býti se zdcilcx, dobťe bUde, když to Ua
misto dlox„chých ťeči okčxži pťiklcxdem, kterýž Uúm
fw. otec Rehoť wyprcxwuje. Bylť w krajji NUro

sickšm “) kUěž, jeUž ftúdce dussi sobč swwšťcUšchw búžni Boži U swaté horliwosti řidil. TeU ol
sice pťed zwolenim a wyswčccUim swým Ua kněž:
stwi ženat, ale od okamženi swého knčžstwi odloUčil

se od swč maUželkh docela; ačkoliw .i žcxko sestrU
milowcxl, pťec Utkdy se š ni Uesjchazel, chiž
k sobě ji pťijiti dopoUsitěl. Jest totiž žpůsob
mUžů žbožných, ir chtějjce se tim jistěji šdržeti
wčci nrdowolený , zdržUji se proto tčž mnohých
wěci jinak dowolčných. Broto i onen kněš sobě
od fwé býwcxlé Umnželky ani posluhowcxti Uedal.
Když pcxk kohl již čtyřicct lct w kněžstwi swčm
swatč prožil a welmi fcstúrl, Upadl do nemoci

fi) (Žuš ., ňjal. Z,. 7. U) Umšia (nhni Uoroja), mčsto w nču
ťdeǧfiazpqpežstedelegarl (oťresl,l) Spoletstčm asi 1000o bywao
teln ťltajlc w borúch Sabinstych, rodisstť sw. Benedikta.
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a smrti se bližil. TU an pťčssedssia widoUc,
aU již jako mrtew leri, jala sc ukoUsscti, zdaoli
by jesstě žiw byl. ǧť.šťistollpittď i tedh k lůžkU
Umirajiciho, pťiložila Ucho swé k ústům jeho, a
UasloUchala, žda:li jesstč dýchčx. Eož oU zUamea
Uaje w posledUim tažeUi wsseckUsilU sebraw, proo
mlUwil k Ui: „Qdejdi ode mUe, žer, Uebok Uea
Uhasl jesstč oheň, posledni jiskra jesstě doUtUú;
odstraň pťipal!“ Když pak ona již odessla, tUč
oU janoU twúťi, pohledem kUebi pow UesseUým
ťckl U whtržeUi mhsli: „Dobťe, dobťc že pťichúo
zeji poflowš púna měho! Jakú milost, že ch3
wsstiwiti rčxčite UejposledUčjssiho sthU swčhoe?
PUde, pUde!“ thizčm pak jfa od pťistojicich,
š kým že tak rožprúwi, odpowčdčl: „Zdažnli pak
Uepatťite, cmo pro mUe sw. aposstolč pťichúzeji
a w čele jich sw. Petr a sw. Pawel?“ Na to
pak opět ťekl: „Již de, již de!“ a tim žbožUoU

dUssi son wypUstil. uu TUto blažtšnoUsmrt ?bož:Uého kUčzeprúwem powažUje sw. Reh oř ja ožto

odmčUU za jeho šečlion starost o čistotU srdce,již byl do posle Uiho tažeUi swěho tak wčrUč
zachowal.

Ǧlánek pátý.

Broti Zúwisti.

Zúwist jest žúrmUtek Uad sstěstim
bližUi o a mržUtost Uad tiUZ, že se jiu
Uým lepc daťi Ucfli Uúxm. Clowěk zciwiu
stiwý hněwú se Ua tošo, kdo wýsse ftoji než oU



Proti zúwisti. 653

súm, že mu Uemůžc roweU býti; Ua toho, kdo
pod Uim jest, když teUto Uějakč wýhody požiwú,
již se jch samémU Uedostúwú; i Ua toho, kdož

jest jemU roweU, že prúwč UčjakčFťedUofti 8 Uimesdileti mUsi. Tak bpl krúl Sau zúwistiw Daa
widowi ex7Ua smrt, a Fariseowé samémU
KristU PUUU žúwiděli, až i o žimot Jeho
Uklúdali. Jcst zciwist ssclma tak diwokú, že Ueu
trpi Ua žiwč ofobh UeUúwidčUč. Hťich teU jest
dlc swč! powahh hťichem tčžkým, poUčwadž se
pťčmo kťesiaUskč lúsce protiwi, jakož i UeUúwist.
Lze wssak Učkdy, že žúwist UcUi fmrtelUým hťia
chem, kdy7 totiž UeUi úplUč w koUčma, což tak
tčž o jinch hťissich plati. Ja o totiž UeUúwist

a šUčw, kd ž w jisté obdobč wykominy a prorwe eUh Uelfiou, byk již i k tomU smčťowaly; tak
lcčft i žúwi?t Uěkdh dokonalú, Učkdy Uedokanlčx,
yč jir k whkonústi Uemúlo bpla pokročila.

éšťich teU jest welmi moceU, sskodeU a rozo
ssiťeU po swětč daleko ssiroko, wlússč pak anUje
po dworech, palúcich a hrade kUižecich, ačkou
liw Ua jisto i wc sskolúch mczi UčeUými, iw klúo
sstcťich a jinde mezi sborh duchownimi, ba i
w rodiUúch mezi bratťčmi a sestrami husta se
Ualczú. Kdož medlc by bhl docela jiťt tě Ueu
prawosti? Kdož jcst tak ssťastcn, aby řici smčl,
že bUď scim w UcUúwist U Uxikodo bhl UeUpadl,
anebo scim proti xjinčmu UeUúwist U scbe Ucpoo
jale? Ncboť powúžšimcoli pťednč tU zúwist, kterú
powstala m.ezi dwěma bratroma, UcťkU tčma,
ktcťi mčsto Rxm založili, ale meži prwnima sya
noma prworodičů Uassich, tak že jedeU drUhého
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žabil; a pak zawist, kterú bhla mczi Josefem a
bratťimi jcho, tak 7c tito onoho prodali za
otroka; a konečnč žuwtst, kterú poeala prwni
Učenikh Kristowy, než byli pťijali Ucha swno
tčho: powúžimcli, jú ťku, tyto wýstrnžné pťiklady
zúwisti, což múmc sonditi o jiUých lidech, mrži
Uimiž ncm nni tnkowš blizke pokrchosti, ani
takowč žiwota fwatosti? Zajistč núlcži Ucprawost
tato mezi Uejsskodliwčjssia chmocnčjssi a daleko
ssiroko rozssiťena jest, tak že t krúlowstwi a trůny
UkrUtněji Uepli kterúkoliw jinú boťi a whwraci.
Hlawni zaji?tš pownha zúwisti jeft proUcisledou
wati toho, kdo lepssi jcft bUď uměUim, aUebo
wůbcc jakkoliw jinúk wUUikú anebo lépc se chi.
Ti a takowi lide jfon jcdowatým ssipům zúwistu
Uiků Uic jinúk Uež co terč ša cil wystaweni a
bUďtež si febe wýsse poftawesli, Uebo„ sebe taje
Učji Ukrhti. Pročež dobťe prawi SalomoUn,
ťka: „Wssecky prcicc lidfkč spatťowal
jfem a žnamenal, že fnažnofti wystao
wcnw jfoll šúwisti bližnšjho.“e)

Wssemožrlě tedh fe mUsiš, milý kťeskane!
ožbro“iti, abhš nepťiteli tak mocnšmu odolal,
UeUstale wšýwajc Boha za pomoc a wssi moci
Ueprawosti tš co krnté sselmč odpornje. N bhč
i febe čaftčji, i febe mocUěji Ua tebe dorúžela,
UcUstaň a braň fe tim horliwěji, tim statnčji.
Neboť kdo w Uižúřmý hťich dobrowolUč Ucfwoli,
bcz Ubliženi, bez winy šůftúwú, bt)ť i tčlo
pokoUssclo ho žčxdostmi bUď smilnými, bUď zúu

e) Kazat. 1, 1.
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wistiwými. Widišoli tedh, že bližUimU twčmU

lěpe se daťi Uešli tobě, w dej Bohn diky a poumni, že buď ta owěho sstčši jsi Uehodelt, anebo
že by tobě zajistě prospčssno Uehylo, a powaž,
še ty proto, fe bližnimu zúwidiš, ani o wlcxš

UebUdeš ssiašnčjssim, ba spisse Uessiašltějssim,protože chpokojenějssim. thš pak ůkladně
ezwčdčl, jgxkoUzbrani proti této Ueprawosti bojoo
wati nmš, toto Zachowej.

Nejprwé pozoruj, že wsseliký zúwistltik poo
dobeU jest ďúblU, jejž wsseličč dobro, kteršž my
Ulcime, Uenstúle šarmncllje, zwlčxssč pak ho Ueju
wčce trúpi, že mcime Uaději dofěchnonti blaženosti
wččné, leterěr oU Ua wčkt) pozbyl; Uic UermoUti
ho wice, Uez že lidč, jsoUce prach a popel, maji

nčkdš powýsseui býti k wččné slciwč Uebeskč, tam,odka oU tak haUebUč swržeU jest. Proto prawč
sw. NUgUstin: „Bňh UchowejrňUUtč morowš,
ščxwistč, ťeaždch dUssi kťesiallskoxl! Neboť jest ša
wist Ueprmoost ďúbelskú, pro čteronž jedeoU ďúťdcl
odfouzeu jest, a erdolatelnč odfoušen. Nebok
Ueni ďcibel odfouzeU proto, že by bhl cizoložčl,
Uebo kradl, nebo ciži statek Uchwútil; ale Ze sam
jsa padlý, člowččU stožicimn blaženosti šúwidčl a
nenstcile šúwidi. Taktéž izúsztnici bližUim swým
Uezúuwidi, proto žc by doufali sstčsti jčch účastxli
býti, ale žc si žúdaji, abh drUzi xtak neffčastni
bhli, jako oUi jfoU sami.“ Ponmi, zúwtftuiče!
byť i ten, konm ty nčco dobrého zúwidiš, to
co mú ihued pošbyl, proto to dúwno jesstě Ueu
bUde twým. Mňli to onen beze sskodp twé,
proč tč to hchze, že to mú i bez pťiwoleni twého?
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Pojalarli pak zciwist Uchsl ton proto, žc

bližni twůkj UčjaťoU ctnosti Uad tebc wšnikú, tUp Uej, ja jsi fúm fobč Uepťitclcm. Nc of wsscch
do rých skUtků bližniho th spolU lšž jsi Učasten,
jeU když jsi w stawU milosti Boži, tak žc čim
on wice zcžslUh Ziskú, ty tčž tim wicc prospčchu

toho mežš. Hle, jak Ucprúwnč, jak UcroZUlUUč
Fc rmoUtiš, kdcžto byš se radowati mšl! Jak
wclikú jcst bida twú, an čim wičc bližUi twůxj
prospiwú w dobrčm, ty tim hloUběji Upadúš
w zlčm. thbyš se tšssil z xřdobrcěhoprofpčchU bližr

niho swčho, jehož ty Uemúš, stal bh sc pak oUcn
Uúsledkcm lafkh fpolU twým, a ty bhš z jcho
.prúce bcz swš prúcc tčžil. To zUaUleUčxslo. Rc7
hoť, aU di: „Lúska milUjic prospšch bližUiho,
spolu si ho pťiwlastňUje; zčxwist pak, Uad Uim fc
rmoUtic, jim co ssipcm wlaftUi swě srdcc raniwú.“

TU pozorUj, jak welmi zúwist srdcc člowčka
mUči, jak tčlo fchUe,rosz chabUc, mir dusschi
fe rUssl, cclý žiwot zúrmxxtkem sc trUdi, wssccka
radost fc kali a č:wistUika i saměho i kdo wůkol
Uěho jsoU, opollfšsti. Jcst zúwist jako hUiloba,
kterú nejprwč jčxdro stromU pojimú, až konečUě
cclý strom zkazi; tak tčž i onano Uejprwč srdcc
sžirú a pak i tělu sskodi. Ncboť blch, prožluklú
plck twúťe zjewně znači, eak hlUbocc zúwist srdcc
lidskš dojala. Neni 7čxdnčlšosoUdcc tak pťifslš o,
jako jest zúwist fama řobě; Ueboť ona UcUstúlcthrú
a mUči swčho wlastniho půwodcc. Protož i mUozi
spisowatclč pojmenowali zčxwisthťichem fp ra w cda
liwým, Ue proto, že by coš dobrčho působil, alc
žc fcim trestú a mUči toho, kdo sc UlU poddal.



Proti záwisti. 557

chď tčž, jak sc Uexprawostta protiwi lúsce
kťefkanskč a BohU samlšmU, jeUž se wýhradUč
lúskoU nazýwú, i doer wsscobccUčmU, jež Bůh
tak sstědťe půfobi a podporuje, Ue pro jednoho,
Uebo dwa, nebo něktcré, alc pro wssecky. Tomu
wssemU fc zúwistnik protčwi, mrze se Uad tčmi,
kterč Bůh stwoťčl a wykonpil a jimž darů swých
Usstědťuje a takowým smýsslenim swým ťúd Boži
Ucli skUtkem, aspoň co do wůle rufsi. Proti
tomU tedy Užiwej co lčkU Uejpřimějssiho a Uejo
prospěssnějssiho pokory, šanechaje wssi pýcho
a wynčxsseni sebe famého Uad bližni swě; Ueboť
dobťe fe jmemlje zciwist prworozenoU dcerou
matky pýchh. Že totiž pyssUémU fc protinje,
widčtč kohokoliw, který by byl Uad Uěho wyšssi
anebo alespoň jemU rowen, proto pať fsladno
k šúwčsti rozniceU býwú, wida, že skUtrčUě ten
Uebo teU UčjakoU pťednosti Uad Učho whnikú, a
š toho fe domýsslejc, že oU scim onoho jest sspata.
Učjssi, sprosissi, Uižssi. Protož dobťe Uapominú
sw.aposstolPawcl, ťka:„Nebýwejmc marUě
chwúlh žúdostiwi, jedUi drUhých popoUo
zejice, a jedni drUhým zciwidice., Ž)
Kdo tedy nenúwist že srdce swého wymýtiti chceš,
koťxenjeji nu pýchU a ctižúdost wytrhUi.

Koncčllč hleď, abhš frdce swč od nezťizeUě

7cidosti zboži pozemského wsscmoǧně krotil a ješlawnš a wcskrze k darům Ue eským obrcitil.
„Hledejtc Uejprwč krúlowstwi Božiho
a fpramedonsti jeho a ostatni wssecko
bUdc wúm přidúno.““) Majik dary Ueu
Malat. Z,26. u) Mat. 8, ZZ.
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beskč tU UepostihloU žwlňsstxtost do sebe, že se

Uikdh UežteUčUji, že jich Uikdy UeUbýwčx, byk i
sebc wice účastUikU podil Ua Uich mčlo; ba Uao
opak, čim wice jest tčch, jimž se jich dostúwčx,
tim wice se wšmúbaji a rostou. Naproti tomu
žboži pozemfkč Uestúlost swon tim doka,žuje, že
wždy časenl hyUe, a že tim s isse za fwc wezmc,
čim wice jest účastdliků, podi Ua Uěm maeicich.
Neboč když Ua Učjakšm, bllďsi sebe wetssim
majetkU, kterým Učkdo celým erlúdne, i jiUý
podil bšťc; tož UcwthUtelUč ftatkU Ubýwčx a
to tim wice, cim wice účastUiků pťibýwč:, až
pak koUečUčdocela býwčx strčner a w inec
UwedeU; žteUčeUi wssak Umjetku žčdeý beš jakšu

hosi šúrmuthl Uežakoussi, welmi Ueprawč pakčiUi, dyž eroli smou pojimčx takč proti tomn,
komu se čústklǧ ž oUoho dostalo. Kúžek totiž
lúfka křesiaUska, abyš UejeU jiUým pťúl, co jim
Bčch Udčliti rčxčil, ale Ubyš i súm Udilcl dlc
xnožUosHitšm, kteči w prcxwdč potťebUi jsoU; a
Uemůrešeli dúti, abyš cxfpoň srdečUš Boha prosil,
abh U ž laskawé sstčdxšosti swč doplniti rúčil,
seč th fúm býti Uemůgeš. ŽúdUýtU UepowrhUj!
Miluj přitele swého w ohn, Ucpťitelepro Boha,
chž tebe, an jsi MU Uepťitelom byl, Ucfpččowal
se milowati, wykoUpiti, žiwot fwůj ža tebc dčxti,
jeU abh tč erkoU úhlainch twých Uepťútel
wyprostil. Žčdeým Uepowrhalj, bhk i sebc horssi
bhl! Nčxslede w tom pťikladu lčkaře horliwého,
jenž sice Ueduh jakožto sskodliwý w UeUúwisti
mú, alc osobU Uemocnšho milUje a proto ho
Uemoci sprostiti se sUaži; tak i ty milUj člowčka,
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Uznúwaje w nčm twor Boži, a w UeUúwistimčj

Ueprawost, ktcrú jest skoro pťtrošmým wýslcdkemsiabš powahy lidskš. Nikdy Ueři ee w srdci fwém:
Co mUč do člowěka toho a tošoe? Nic š Uim
Ucmúm; Ueni mů. an pťitel, ani přibUzUý; er
můžc mi an pošloužiti, an Usskoditi! Pomni,
žc tč Bůh mimo šnisthU ton nejwětssimi darh
obdaťil a za to Uklúdú tobš, abhš za wdčk i
čústku tčto sstčdrosti splutttt hledčl, Ue JemU uu
Ueboť„kdo prwé dal JemU, a bUde mU
zasc odplacenoe?“) u alc tomU, kdopoo
tťebeU jest, a on pak to pčijme, jakobyš JemUd
bhl dal, a odplati tobč hojUě u wččUč.

ǦláUek ssesiý.

Broti obťrrstmi.

Qbžerstwijest nezťizenú žúdost jidla
a piti. bechom se tč Ueprawosti warowali,
UapomiUciUúš súm KristUš PúU, čka: „Hleďte
se, aby sUad Uebyla obtiže:ta srdce
wasse obžerstwim a opilstwim a pečou
wúUi!U tohoto žiwota.“ mř) d

, Kd koliw tedy Ueprawost ta srdcc twšho se
dotykú, šleď ji odolati toUto zbran. Nexprwě
ǧa,owaž, jak wlastUě pro tuto Ueprawost Uczxčizeně
zadostt jidla hťich a š Uim fmrt do swčta pťie
ssly, a ze takšéž ty tomUto hťichU wsscmožUě odo
porowati múš, sic podlchUešoli jemU, Uejen U

e) Řim. U, ZZ. u) Lur. 21, Za:.
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nmohč jiUč Upaťmeš, alc i wclmiGscslčxbUcš, tač
že mU čim dúlc tim méUč odolúš. Ncbok jest
xpčirošcnú wčc, že chspissc intťUimU Uepťiteli
sswčmU odolati múmc, Uež se odwúžimc proti
xjiným mimo Uúš bojowati. Proto i ďúbcl po3
jFoUssclsamčho Krista Púna dč:ř:ostijidla.

Jeho trdy fw. přiklad wž y Ua očich měj,
chž fwč chfwčtějssi tčlo ncjeU postem čthťicctt:
enUim, alc i mimo to ždrželiwosti od jidla a piti

kúral, hlad i žizcň trpč, aby Uúm pťiťlad dal.
Nebok kdhž QU, jcnž son polchoU přitonmosti
Uaschjc sbory aUdčlskč, jcnž sstčdroU wsscmou
honcnosti fwon krmi ptactwo Uebcskš i wsseliký
žiwočich šcnťsiý, pro tcbc hlad trpčti rúčil, čim
wicc tpymúš trpčti fúm pro fcbee? Jak medlc
fe můzeš hoUositi, žc jsi sonžchikcm Kristowým,

kdcžtox,co QU lačUčl, th fwulj žiwot w obžcrftwitrúwiše? QUk trpěliwč fUússe wssecky chUúžc žie
wota pošemfkého pro tcbc, a ty bhš si jc:U rúd
howčl, a Uičcho Uetrpčl, súm pro scbe? x dúoli se
ti křiž ždržcliwosti pťiliš tčikým, pomUi na occt
š flUči„smissa:ný, jimž Kri?tlxš Ua kťiži Uapújen
jc t! „Zúřmý pokrm UebUde UikomU tak odporný
a hoťký, aby wzpomcna Ua ocet a žlUč Púně,

ihncdďfe Ucftal chUtUýma siadkým,“ di fw. BeraUar .
Ponmi tšž na přiklad sw. otcůw Ua poUssti!

Ti w dúliwsse se fwěta a odssedsse do famoty
dlc pťlkladll Kristowa tělo fwč křižowali šc wsfcmi
žúdostmi jcho, a š milofti Boži po Umohú leta

Žili o pouhých bhlčUowých kořiUkúch, až skorowiťe Uepodobno. thž tedy sw. otcowč nassi
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takoon cestoU do Uebe fe dostali, Uuže jakbhš
ty se domniwati fmšl, 7e djich za lahudkmni a
hodowúUim dostihUeše? k)Zohla!ďwůkol sebe a wiz,
jať mnoho jcst lidi tak chUdých, že se a ssťastny
poklčxdaji, když žiwot fwňj, Ueli o lebě a o
wodč, trdy jistč o fprostičké strawě pťi těžkš
prúci zachowati mohoU a Zachowúwaji pťi drawi;

a tš b š za to, že fe k tobě Bůh sstě ťejssimpro úzcx, laskawých darů Jeho erděčUě k obo

žoerstwi a opilstwi šneUžiwati a tak milostiwšhočn:ce Urúžeti směle? 7
Powaž, koliťrút ústy swými řijimúš Uejo

swětčjssi swútost oltúťUi! Warnj Fe tedh,7 abh
týmiž ústy, kterýmiž pokrm žiwota pťijimúš, poo
tom Uepožiwal i pokrmU k wěčUč smrti, podUět
k hťichům. P

Powaž pak, že celú rozkoš w jidle a piti
obmerje fe Ua poU ú ústa a Ua krútký čaš poo
žiwúni pokrmU a Uapojš, Uačež pak ihUed, jak
mirU Uafhceni pťestoprš, Uúsledei Uejprwé Ueu
fnúzc tělesUě a potom Uemocc jedna po druhč,
až pak Umohdh i přewčasllú, bolestnčx smrt. Rozo
jimej pťi tom, ždaž:li člowěka rozUmUěho hodUú
jest wčc, abh mU ro choutkU úft nestačilo skoro
wfse, co zemč!a more i powčtťi wydúwaji, aby Ua
to oloUchi byli chUdi, čiUila sc bešprúwi a aby
hlad UUzUýchsioUžil labUžUicth hohatců. Zao
jisté bidUú to wýmělm, když rozkoš jediných úft
celčho člowěka w žhoUbU UwrhUje; kdhž Učkdy
wesskeťi údowč bUdoU UlUfcti trpčti mUkh a to,
w čem byl jediUý úd prowiUil. Jaký Ue?m sl,
žiwiti lahodně a rožkossUě wsselikými drahymi

36
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jidly a Uúpoji tělo to, kterč ža krútký čaš poc
krmem čerwů bUde, a aUedbúwati dusse, kterúž

pak beš ctUosti a šúslUš Ua soud se dostawiwssi,wččně Udcžawržena! Což mU tehdy prospčjiwsseo
likě lahůdky, stkwoftnč krmč a Uúpoje tčlU, když
bUde spolU š dUssi Ua wěčUč mukh odfoUšcUo?

Neboť žako bylo k flUžbě dUsse ftwoťer, tak
bUde tšz š dUssi bUď odmšny, bUď trestU účaftUo.
Kďp7 si tedy swč UššUč sslechetUš čústkh tak ssetrUč,
ba tǧtkwostně hlediš Ua Ujmu fwš sslechetnčjssi,
tim prúwč jeHUš i drxchč sskodiš a obč Ua úo
hUbU pťiwúdiš. Neboť tělo, dúUo jsoUc ti k siUž ě,
žčxdostiwosti son UefkrotUoU osidla stroji dUssi
twč, kterúž pak i š Uim trestU propadú, protože
ho byla w hťissich Uúsledowala.

Nebok daký obrat w bUdoUcim žiwotč Učxu
sledolpati bU e proti žiwotU UynčjssimU, patťiti
můžeš Ua pťiqu,du, který fama wěčnú prawda
KriftUš Ježiš k wýstraze Uassizjewil, o chUo
ďčm Lašarowi a rozkossUšm Uemilou
srdslčm bobatci. Jak UUšUěžiw byl Lazar,
7čxdcxjc!si toliko Uasytiti se drobty, kterš by pao

aly š stolU bohatcowa, Ule Uikdo mU jich Ueu
Udělil. Což pak a to obdržele? Nefen uošstod
andělň do lůUá brahamowa w blažcnošt wšču
Uou. Naproti tomU roškossUý bohatcc, jenž fe
byl odiwal Uachem a kmesltem a hodowúwal
každodemlě stkwostně, pohťben jest w pekle. Tak
rozdilUý wýfledek Umji Ucš onom swčtš hlad g
hoonst, zdrželiwost a roškoš; Ua wešdejssi rozkoš
Učxsledee tamto wěčUú biďa, Ua weždejssi Ušmši
Uúslcduje tamto wěčUú blaženost. Bbrútiš:li
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:prawidlo to Ua febe, u co múš k očekúwúUie?
Dejme tomU, že jsi po celú miUUlú lšta s,tkwostně,
Uebo i UúdherUčžil, cožz toho Uin mciš? Snad
slabost Uebo Uemoc tčleroU, fnad ihryzeni swěu
dřďomi,že jsi to, co jsi promrhal, wlastUč odňal
,chUdým a fwým pťibU Uým, maUžclce, ditkúm a
jiUým, Uebo fe i Uějakššo bežprúwi dopUstil, abyš
tim sobč pťilepfsil. ZkUš to,„a obrať se k stťido
mosti, arz toho, čeho Ussetťiš, dej čústkUchUdým,
a Uwidiš, jqr i tčlerč ťépe ti bUde, i dUssein
tútěchy pocitiš w fwědomi pokojUšm a w Uaději,
že se ti dostane odměnh ža to, co jsi skrže rUce
chUdých Uložil Ua počlad k žiwotU wččnémU.

beš pak fe Uijak Ueprawofti obžerstwi Ueu
dal oklamati, wěz, že se pťi Ui thsta pod roUo
sskžm eryhmxtelné tělesUš potťeby fkrywčx rozu
koš požiwúUi bUď hojUějssiho Uad praon UlirU,
Uebo střwostUčjssihoUad praon potťebU. Tak
potťešxa k tomU, co newybUUteon jest, UUti a
rozkoš k wsselijakémU pťestoUpeUi mich žúdoftio
wost ton lúkú a dr“di, tim pak čafto fe stúwčx,
uže pod roUsskoU slUste a počestUš potťebh Uežťio
žeUú choutka fon prowede a fwitčziz TUk er
wr)hUUtčlUčjeft potřebi bedliwč opatonsti, aby
xrošUmUú úwaha wlúdla Uad čiloU a čafto držoU
smyslUofti a Uijak ji nedopoUsstěla wrchU Uad
feboU; ale aby tělo poddčmo b lo dUssi, dUssc
pak BohU; Bčch aby wlúdl deš, dUsse pak těu
lem. Potom donati jest, že timto ťúdem celý
člowšk se obnowi a Uftcili, tak že Uikdy szrUú
U odbochi smyslUost Uad dnchem jeho Uefwitšži,

dež fe teUto Božsieš můle pewUč držetiůbUde.36
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Býwúšoli tedy pokoUsseU UezčizerU žúdgstč

jidla a piti, pomUi, še choUtka ta, pťemůžešaliji, brzo pomiUe, ja o UočUi er, jeUž minUl,
mUobdy an tč Uejmenssi zUúmky k Upamatoe
wúUi w dUssi Uassi UezaUechaw; za to wssak
pamatUj si spokojerst a útěchUfwčdomi, kterou7
w srdci swčm wždy pocitiš, když Uad smysltwstr
son switěšiš. W ten smysl di jtstý mUdřcc:

„UčiUiloliš coš počeftnčho š Uerúši, UesUúze po:miUe a počestUost potrwú; UčiUiloiš pak coš baǧ
UebUčhoš roškossi, potrwú haUeonst a rozkoš
pomiUe.“

Ǧlánek sedwý.

Broti hněwU nrnňmisti a ne ťňtelstwi bterě nichs ,p s ť
se rodl.

HUěw jestUezťižeUúžúdostpomstiti
se Ua tom, kdo núš bUďskUtečUěaUebo
dle domyflU Uasseho Urašil. Proti tšto
zhoUbUš Ueprawosti mlUwi aposstol Pčmě, řka:
„Wsselikú hořkost a hněw a prchliwost
a kťik i roUhúUi bUď odjato od wúš še
wssi zlosti. Nle bUďtc wefpolek dobro:
tiwi, milosrdUi odpoUsstčjicejedeU drUe
hčmU,jakožiBůh fkrže Krista odestil
wám.“e) N KriftUš Pčm zřejmědi: „Júk
prawim wúm, že kardý, kdož se hUčwú
Ua bratra fwého, šodeU bUde soUdU;

e) Cfes. 4. 31.
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kdožbhpakťekl bratrU swčmU:,Racha!,

hodeU bUde radh; a ťdoťby ťeťl: ,Blú3Ue!, hoden bUďe peke Učho ohUě.“e)
ǧ:šročež tedy když se ť žhoubnč tč neprawosti
jcitiš pokoUssena, timto Uččtcrým rcxzjimčmim hleď
ji odolati.

Nejprwš pozorUj, že sama zwiťata pokojUč
a swornč yiji š tčmi, kterú jfoU tčhož š Uimi
drUhU. Sšonowé še slko, koně š koňmi, skot
š skotem, braw š brawem w jedno žije, w jedno
fe pase. Ptúci jednoho drlchU polétaji pofzooer
tak jeťúbowč, čúpi a jiUi. Podiwxchodna jesť
tšž wsseobchě žnúmú společnost wčel a Utra2
weUců. J U diwokš šwčťi nalezú se swornost
n počoj k drrchU sobč rownčmU; lwowč jsoU
wespolek sworni, tať tšž wlci š wlky, thgrowš
š tygry. Ba i žli dUchowš, jfoUcc wssi rúznicc
a wsseho hUěwU Ua žemi půwodci, když se jednú
U fpolečUoU jich snahU k žúhUbč Uassi, fworUč
se podporUji a proti pokolesli lidskčmU son
UkrUtUost prowošUji; a tak by měl jcdinč člol
wčk, jemUž by pčcdewssim laskawost siUfsela,
proti spolUčlowčkU, soUdrUhU, bratrU swšmU,

hnčw w Utrobúch swých chowati a šlostUoU diwo:kosti proti UšmU žUťiti? Toť zra čho zaslUhch
uwúženi.

Dúle odporUde hnčwU a núsili mezi lidem
fama pťiroda. Bšeboť widime, že od přirody
Zwiťata sice rožličUoU žbrcmi opatťena jsoU: ťoUč
kophty, skotowč rohy, wlci zUbh, wčely žahadlem,

e) Mat. 5, 22.
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ptúci fpúry, až k sotwa patrným tiplicem, kterě
oftnem opatťeny Ualežúme, jimž pichaji, aby mohlč
krew šsúti; ale člowek rodi se bezbrmmým. Což
to znamenčx? Což jiného, leč že jeft člowčk stroo3
ťen k swatč swornosti U mirU, poněwadž Uemú,.
čim by komU Ubližil. Z toho wiz, jak Ue:pťiro3

Ženě jest tobč,co člowčkU chtiti fe mstiti a ssko3iti opčtftomU, od Učhož, že Usskozeno tobě, se
donmlwúš a hotowiti si k tomU šbran mimo
sebe, oichž ti byla pťiroda odepřela. PamatUj,
že mštiwost jeft powaha diwoké šwěči proti tčm,

kteťi ji bšli Usskodili. Tak wypraije EliaU,fpisowate ťecký, že jedeU lew, byw rcmčU od
jistčho člowčka ssipem, ale UeUfmrceU, po roce
žpatťiw téhož člowěka w průwodU krúle JUby,
pronikl UertUě zústUpem lidU a nedal fe Uičim

odstrassiti, až téhož mUše polapil a rozfúpal.Těm podobni jsoU lidč, teřiz misto co by měli,
a Ua rozUmUé lidi by fe slUsselo, hslčw krotiti,
zUťiwosti prúwč diwokou, co lwowé se fúpaji
raději, Uežli aby klidUoU mionsti alldčlskh si
počillqli. 7

Rekneš:li, že jest těžko frdce rozhněwané
Udobřiti, odpowěď mčj, že Umohem obtižnčji bylo
SynU BožimU za tcbe muky trpěti a pčchroznou
fmrt podstoUpiti. Kdož jsi byl ty, že ša tcbe
jřrew son swatoU wycšdil QU? Nebyl jsi jeho
Ue ťitelemeč Neznamemiš, jakoU trpčliwosti QU
hťlchy twš každodemlč trpi a jimi showiwúe? N
jak laskawě tč op,č!t Ua milost pťijilUý, kdhkoliw
fc kNčmU obrútiš! Nebo slmd ixekueš, že Uepťio
tel twůj Ucni hodeU, Ubyš mU odpnstile? Rci
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mi, jak pak th zaslUHUješ, aby odestil Bůh
toběe? Pro sebe zúřšúš milosti a odesstěni, a
proti bližniUxU chceš polxžiti prúwa Uejpťisněja
ssihoe? NcšaslUhxžjeoli Uepťitcl twůj, abyš mU odn
pUstil, šaslUhUješ žajistě ty fúm, abyš sc hněwU
sprostil, šaslUhUjetchwicc KriftUš, abhš pro
lúskU k NěmU odestil Ucpťiteli swémU.

PožorUj pak též, žc žoo tcn celý čaš, co
hUěw w srdci swěm chowúš, milosti Boži hoden
Uejsi, am“ pak kterýkoliw dobrý skUtek twůj
w tomto dǧtawUwhkanUý, jakč ceUy mú pťed
Bohešsl. To mini súm KristUš PúU, ťka: „Qběu
tUješeli Par swůj Ua oltúť a tU fe rozl
pomeUcš, žc bratr twúj múněco proti
tobě; Ucchej tU darU swčbo před oltčxo

eřcm a jdi prwé smiťit se š bratrem
swým, a potom pťijda, obětUj dar
swůj.“dr) 7

Z toho patrUč, ǧako Ua bile pUi poznúš,
jakú neprawost jest hnew proti bližnimU, ponču
wadž člowěk w tomto stawU Uičehož BohU lic
bčho čiUiti Uemů.e. Podoťmě di sw. Nehoř:
„Když nic se BošU Uelibi bcz swornosti, tchdh
Uúm Uic Ueprospiwú, cokoliw činime dobrcho,
chnúfsimeoli trpčliwč Určxžek Uúm Učiněných.“

Posoažx tšž, jšdo7 jest ten, Ua Uějž se tak welmi
hněwaš. NewyšnUtelUě bUď sprawedliwý, aUcbo
Ucfprawedliwý. Jestli sprawedliwý, jest to zao
jiste od tebc welmi Uesslechctnč, žloU wůli miti
proti dobrémU a nepřitekem býti tomU, kdo jest

e) Mat. 5, 23u24r
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pťitelcm Božim. Jestlt Uesprawedliwý, taktčž
Uesslcchetně jest, Uesslechetnost cizi son wlastm
stihati, a sam febe soudcem stanwiti Uad bližo
Uim swým we smč wlastni pči. Kdyby se každý
wždy mstiti chtčl ža to, co zlšho od jiUšho trši,
tuk by Ueb lo konce rozmisskúm a swúrům, puto
kčxma boij. Nejslawnějssi žajistš pomsty způo
fob jest, jejž Udúwú a radi sw. aposstol, ťča:

„Pťemúhej šlč dobrým“) t. ǧčpřemúhejciši Ucprawofti wlastUimč ctuostmi. eboč často
se stúwú, a to sprawedliwč, že teU, čterý mssi
moci zcx šlé zlým fe pomstiti snaži, konečUč súm
haUebUě pťemožeU býwú a pokUtU splúci. Hněw
ho totiž tak wclmi rošniti, že se šapomeUe a
čehoš prottzčlkotmiho se dopusti, kdežto mšl súm
Uad son wússni panowati a súm sebe pťeo
mocie tim by si byl šiskal slúwy wětssi, Ucž
kdo Ǧrady dobýwú. Ba jest mnohem wětssi ščx:
slUha pčemoci srdce swš a anowati Uad Uúo
kloUUostmi swými, Uež hrady boťiti a mčst dodšdýl
watiw Kdo UeUmi súm sebe krotiti a Ucžnú swš
prudkosti Ua Ušdč zdržeti, dočiUi se wčci, jichž
se styděti, jichž želetč, jichž draže splúceti bude,
jesstš rúd jfa, když jc bUde moci Uaprawiti.
Nebok kdo smému hUěwu UšdU poufsti, tomU se
ždú každú pomsta sprawedlimú a pod roUsskou
borliwosti dopoUssti se pak Umohdy i zločinů.

beš tšdh Uad Ueprawostč toU switčšth
Uejlěpe Učiniš, kdhž bedliwš dokořeU wym,tiš
z frdce swěho Uezťišenou lúsku k fobč samemU

e) Řim. 12, 21.
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a swým jakýmkoliw zúležitostem, sic wždh sUadUo
w plameU wysslthe her twůj, kdhkoliw bUď

ty scim, Uebo kdokoliw štwošich i sebc lqhčim .slowem Uražen bUdc. Dúle dyž zUameUciš, že
haěw w srdci twšm se wžbuzUje, hlcď Ukojiti
ducha fwšho trpčliwosti, pťedstawě si wsselikč zlš

Uúsledky, eeUž by z jedUúUi twěho požiti mohly.
„Nebokšsipwpťedwidartčlewaejiran“,
prawi fe pťislowim. Zwlússi pak pcwslč Učiň
přrdsewžeti a wssemožUě je zachowatč hleď, abyš
rozhxlčwúrt jsa, Uičehož an UemlUwil, aUč Uečinil,

jakčoliw by se i spramedliwš býti šdúlo, alc abyšodložil š tinž, až by hUěw fe U ojil; meži tim
dobťe Udělciš scbera mysl son a pozdwihrm
k Bohu wroucUoU modlitbu, ťškaje buď „Qtče
Uúš!“ Uebo thoU, kteroU Umiš a kterú by sc
ti prciwč whodrtou býti ždčxla. Podobrtšho cosi
již pohaUskýmudťec Ntheslodor radil. TeU
totir žúdaje cifařc AUgUsta, aby ho ro wyu
sokc již stčxťi ode dworU swšho propUsti , a jsa
již Ua odchodU, chtěl jesstč posledni radoU son
cisaťi posloUžiti a ťekl: „Zdrúw buď! Pmtre! a
hlcď toto zachowati: thž rothčwúU bUdeš, nie
kdy Uičcho mli Uemlnw, ani Uečiň, lcč byš prwš

21Fismell ťeckš abecedy U sebe po malU odořika .“ lNU to NUgustuš obejma a polibiw ho,
žwolal: „Jesstě žapotťebi múm tebe po bokU
swšm; UepUstim tš.“ A tak mudťec oUeU jesstě
po celý rok Ua dwoťe cisaťowě šůstati mUsil.

ToU radoU son chtěl totiž mudťec Uaznao
čiti, že žcidmi doba UeUi k mluwerli a jednčmi
mčUč pťihodltčl, Uež kdpž rozhňčwčmi jfme; a
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přec z hUsta se Udúwú, že lidé Ueewice hUěwem
jsoUce rožniceUi, son wywčsti U?iluji. Pročež
slUssi a potřebi jest každšmU rozumnčmu a opao
trUšmU člowčkU, abh hUčwU wždh, zwlússf pak
z počútkU wssi moci odporowal. Jcst totiž hnčw
poUčkUdjako opojeUi mysli. Jako člowšk w stawU
opochosti Uem fcbc súm moccn a Ucmůže zdrawě
rošUmU poUžiti, abh se UcdopUstil toho, čcho pak
wystťižliwě stydčti fc, Uebo žclcti a wssclijak
š son ssskodoUophkati mUsi; tak kdo hUčwem
jest rozmceU, býwú i tčž Ua rožUmU pomateU,

tak žc Ueni š to, abnyúležitč rozwčxžcžl,co čiUi;UsUefeali fc tedh w hUčwU Ua Uččem Ueš, že bh
sprawedliwč bylo, jiftotUě zejtra pťi zdrawčm
rozUmU, až fe Ua to, jak fe fprostč ťikúwú, wye
spl, ža chprawedliwš totčž Uznati pťiUUcenbUde.
Proto již pohaUssti mUdrcowe Udúwali, že Ue?
horssimi rúdci jfoU: wiUo, hnčw a l u
ska, t. tšlerú žúdostiwost. N swatý mUdťec
di: „WiUo a ženy čiUi odpadlcemi
mUže moUdré a Uwúdčji trest Ua ro u
UmUč.“) WiUem7 lze rošUměti wsselikoU wao
sscň, zaslchjici Uáš rožUm a pobuťUjici Uassi
wůli, tak že ji opanowčmi jfoUce, lehce fe hřichů
dopoUsstime.

J tato rada roti hněwU dobťedti posloUži,
abyš se, citč se k UčwU poboUzeUa, rychle Uchoe
pil Učjakč prúce a tak mysslšnky mysl pobUťUo
jici jinǧmi zaplldil a zahnal; tak ohUi pťipaln
odejmeš, aU pak súm od sebe Uhane. Hleď tčž

nr) Sirach 19, 2.
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wssemožnč, abhš th, kterš wčckol sebe trpěti mUc
siš, Upťinmš milowal; Ueboť poUhú trpčliwost
bez lčxsky často w mrzUtost pťechčxzi. Kd ž
fw. Pawel liče lčxskU kťeskaUskoU di: „Lús a
trpčliwa jes,“ přidčxwúihned: „a dobrou
tiwa“; Uebok prawú lúska erpomiUú ďobrou
tiwč milowati th, které trpčliwě fUússi. Taktčž
rúdnoyjest, dúti misto bUčwU bratroPU; Uebot
odcjdcšoli od rozhllčwcmého, propůjčiš ZUU tim
časn, aby hUčw jeho fe Ukojil: Uemůžešuli pak
fe odstquiti, alespoň odpowěz mU 7lcxskcxloša
tak žkUsiš, žc jistč prawda jest, co di SalomoUn:
„deowčď jemUú škroche hUšw.“e)

Ǧlánek osmý.

Broti lrnosti.

Lcnost wůbccjest wúhawost a UcchUť
kčiUěUi dobrého, k koUúUi toho, co
jfme powinUi; žwlússťpakjcst UechUč a oďw
poonst proti wčcem dUchownim. Jak
Uebežpečnú jest neprawost ta, zťcjmok slow
saměhoKrista Púna, aUdi: „Wsieliký ?trom,
kterýž Ue.nese owoce dobršho, whťat
bUde a w oheň Uwržell.““) N Ua aiUčšlU
mistč Uapominčx, abhchom ilUě a bedliwě obťc
činili, řka: „Bděte, kaž čho časU fe moo
dlice, Ueboerite dnc,ani hodin.““e)

Pročeš když haUebUú tato Ueprawoft o frdcc twése po oUssi, hlcď ji toUto šbrani odrazitú.

e) Přisl. w, 1. ee) Mat. 7,19. eexd)Mat. 25, 13. Luk. 21, 36.
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chprwč pomUi, co Spasitel twůj, KristUš
Ježiš, od počútkU žiwota swého pozemskšho
pro tebe whstúl; jak mUohš Uoci pčebdšl ža tcbe

Ua modlitbúch; kak pťeš hory doly š mUohýmiUesnúzemi krúče , wssUdež Uče a Ušdrawuje a
wssclijak dobťe čině; jak widycky a fnažnč za:
mčftnúwal se tim, co k Uaj emU spafeni smčťoo
walo; a jak konečnč w čaš UmUčeUi swčho
UkrUtUč až do krwe strýzUčU a žbičowčm, pře:
tčžký kťiž za tebc Ua swých swatých ramerU
Uesl! Kd:)ž Pún slúwy wščně tolik a tak sUažUč
pracowal, když tolikcrš a pťetěškš mUky podstoUu
pil pro spaseUi twš; šdaž:li pak Ueni sprawedo
liwo, abyš i ty snažnš seč sily twš stači, prao
cowal a trpčl pro spafmi swš wlastUi? be tě
od hčichů wyprostil, tak mnoho pracowal a trpěl
onen Boži Berúnek, a ty byš Uechtšl dost múlo
fe wynasnažiti a trpčti z lúsk č NěmUe?

PozorUj tšž„co podstoUpii swati aposstolš
wssickni, když celý swět prochúzejice sw. ewangex
lium hlúsali; co Utrpěli sw. mUčeUici, co
podUiklifw. whšanači, co se wynasnažili
sw. panny, co učinili sw. mUissi a poUl
stewnici zwlússč, když odloUčiwsse se od we:
sskcrého fwěta, w blUbočých pUstiUúch žili; wůo
bec oak sUažně, jak úsilňč, jak stúle pracowali
wssi Ui swati a smčtice Boži, začež pak se Uyni
w Uebesich radei, jejichž snahoU sw. cirkcw Kriu
stowa rozssiťerm, žachowúna jest pořmeš.

Pohleď tšž wůkol fcbe a powaž, jak po
celýwěkUižúdllš stwoťcni Ueni leiné;
jak wesskeťi zústUpowš tčleš Uebeskýchwclebi er
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Ustúle mocUost Boži, dostaijice fe wždh w Uru
čitý čaš Ua misto fwč, Uby fwitili Uúm a koo
Uali slUžbU, k Uiž jfoU UrčcUi; jak byliny z mau
lčho femisxcka pUči, rostoU, kwetoU, owocc wydúu
waji; jať wsseliký žiwočich fe fUaži a pťičiňUje
od Ušjwětssiho do Uejmenssiho, šwlússi pak to
pozUúš Ua wčelcicha na mrawcncich, jež Bůh téo

mčř co wžorh šionsti, pracowitosti a obchčhořčťdUlidem pťe stawiti rúčil. J žastydčti fc mUo
siš, patťe Ua ně, že th jfa člowčk rozUmem oho
daťeUý od Uich UerošUmUých zahcmbiti fe dúwúš.

Pohleď, jakš prúce a Uerúše podstUpUji ti,ťteťi si bohaťstwi žiskati chtčji, ohatstwi pomio
jitelUč, jež obyčere š wclikými Uefnúzcmi ziskúUo,
š wětssimi jesstě Udržer, zachowčmo býwci. Což
Uaproti tomU šasiUhUje poťlad blažersti wěčnče?
zdažali pak Uestoji ša to, abhš kro Uěj něco podu
Uikl a fe wyUasUažile? Pomni, ze křšhž Uhni stqe
ten jfa axusileU,Uic méUč jen žahčlliš a nedbúš,
bržo kusiš, že sila tě pomine a slabost Uad slao
bost fe dostawi, kdf„ž pak bhš potom rúd prao
cowal, alc UebUdeš š to; pohledni, jak totšž
mnohým wůkol tebe fe dčlo. Doba žiwota Uao
sseho krútkcž jest a plna běd a nesnúzi; dokawade

tedy můžcš, prach š co jsi, šcěpUdč od febewsselikoUUedbalost a leinost. cbok „přijde
Uoc, w kterčžto Uikdo UebUde moci
pracowati.e)

Rozjimcj dúle pťifně w frdci fwšm, fe za
hřichh fwě, welké a nesčislnč, i k welkémU jr poe

n) Jan 9, 1.
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winowčm pokčmi, a tedy múš wsse, co můžeš
čiUiti dobršho, fpolU Ua teUto úmysl konati.
Swatý aposstol Petr jen po třikrút žňpřel
Krifta Púna, Uačežpak od Něho famšho doa
súhl odesstěUi, a pťec po celý žčmot swůj
pokúni čiUil. Prawit fe, že až do smrti kdykoliu
wčk hlaš kohoUti zaslcchl, hořce oplakúwal winu

fon, Žšxťkotebdčxž, když se ji byl prúwč dopUstil.Sw. čxři Magdalcna, ač byla přimo
žúft Pčxně potčssitelmi slowa Usiysscla: „B do
poUsstčjik fe tobč hťichowé twoji!“)
Uicméně až do posledUiho okamžeUi žiwota fwšho
pokčmi čiUila za. swč hťichy, a aby to lépe čio
Uiti mohla, Ua poussť se odebrala a tam dlouhú
lčta žila.

Nelze wssecky krúsné pťiklady wypsati, kterš
Uúm žiwot swatých skoro Ua každé ftrčmce poe

dčxwaji, Ča wssickni z kajicnosti wsseho dobréhopilUi Hh i. Ty pak, milý kťesimle, jeUž Uepťcn
ftúwúš každodermč hťich Ua hřich Umožiti, t
byš měl ža mšUě potťebslč powafowati, š Uirš
se kúti a w dUchU kajicUosti dobrc skutky kantič?
Za doby milostč pťičiňuj se wssi moci, af konúš
„hodnš owoce pokúUi,“ abyš takto zadostio
UčiUěUim wrzdcjssim zUičl pokuty wččUé. Nebof
jakkoliw wssecko, co čiUiti můžeme, U porowmini
ť UesmirUšmU UrúžcUi Boha múlo jcst; pťec
wsseliký dobrý sčUtek w stawu milosti Boži a
w fpochi š žúsllchamiKrista Púna a fmatých
Jeho wykonmlý Uefmirnš ccUy Uabýwú; krútký

Mr) LUke 7, 17.



Proti lcnosti. 575

jest cil, ale welkú a wěčnú odmčna běhU Uao
e o.

ssh NerozUmUě teďy, sskodliwě a hřissUš bh
bylo, kdybhchom tento krútký čaš k šiskúUi šúo
siuhy nč:m propůjčeUý Ueďbale strúwiti chteli.

Jinak smýsslel jistý, žbšžný mUž, aU kdykoliwl)odilchbyly, ťikúwal: „ Bože můj! opčt jedna
hodina minula z tčch, kterých psi mi k žiwotU

mčmu propůjčiti rúčil; žak med e Ti ža Ui žodo
powim? Kterúž a jaka bude mú poslednie?“
Stcme:li se Učkdh, že fe w pracech fwých Unae
weni citimc a Umdléwúme, pomnčmcž ihUed, „že
musime skrže mnohú soUžeUi wchúǧeti
do krúlowstwi Božiho;“) a „ženeb hwú

korUUowúU, lcč kdo bkc)lřúdně bojo:wal.““) Nslpadneuli ti pa Uěkdh,žc dosti jsi
již pracowal, dosti !e Zohnafnažil, že již pťestati,
sobě odpočinouti mužeš; tU pomUi, co di fúm
KristUš Pún, ťka: „Kdo fextrwú až do
koUce, tenť bude fpaer.““e) Nebokbe
wytrwčmi w dobrčm až do konce Ueprofpiwa
žúřmý dobrý fkutek, žúdnč: prčxce cxsnaha, žúdnš
UtrpeUi Ueni zúslUžné, žčxdný boj Uedosúhne wio
tězoslúwy; žúďný wssak stha milosti konečné
Ucobdrži, kdhž sioUžiti Uechce. Toho Uúm pťia
klad šustawil KristUš Pún súm, Uechtč šstoUo
piti š kťiže, aby dilo wyřoUpeUi Uasseho Uežůo
stsllo Uedokončmo. e

Chcemculi tedy Uúsieďowati přikladU Spao
sitelowa, chime Ueunawltš pracowati až do fkou

e) Srm. 11, 21. u) lls Tim. 2, ď. m) Mat. 1o, 22.
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Uúni, a pak se Uaditi smime odplattǧ wččUš.
NezpěčUjmež se wytrwslti, pokúni čimce, aniž
Ustúwejme Uésti kťiž swůj šsl Borským Spasitelem
swým. Nebok což by Uúm pro?pělo, kdybychom
celoU plawa žiwota Uasscho sskostně wykonali
a pťistawU se přibližiwsse UtoUUlie? Neobúwejmež
se obtiži bitwy; Uebok Bčch Ua Uciš š hůrh hledi,
klesajicl pošdwihxxje a slaonUci posilňUje a wio

tčzici l;Ž;isteodnžčm Ua wčkh.dyž citiš, že ti sil Ubýwú, takto se zachoe
wej: NeporowUúwej Uesxlúže š ctnosii spojeUš
š roškossi hťichU opačUšho; ale pamatUj Ua
zúrmUtek swého swědomi po hťichU wykonaněm
a pomUi Ua radost, které se ti ža ctUosi do:
staUe i pokojUým swčdomim i odměUoU U
Boha. N tak jistotně ctnost w srdci twčm wrch
obdrži Uad hťichem.

Switčžilďliš pak w Uěkteršm úpan, neleu
nt, UebUď bez starosti; Uebok čašto, jak kdosi
prawi, po witězstwi witčzowč š zbrani i wsseckU
opatonst odklúdaji: lee UeUstúle stůj Ua strúži.
Ncbok sotwa se Uadúš, bUde tU Uepťitel opět a
šawzni troUba k boji UowčmU. Jakož UeUi moře
bez wlU, tak Uelše aby 7iwot ťchl bez ZúrmUtkU
a poknsseUi. Kdo Uowcickem jest w žiwotč dUa
chownim, toho Uepťitel wsscho dobrčho ostťeji
zkoUssi a mocněji Ua Uěho dotirú, Ua pokoji er
chúwaje th, ktcrč již jistš w poUtech swých mú.
Stúle tedy stůjž Ua strúži, kdo jsi Uowňčkrm
U wojsstš Kriftowě, a bdi bedliwě, ozbroch
jschelým dUchoinm erěUim kťeskaUským.Pou
citišeli se Učkdh raUčUa w dUssi, Ueroď malou
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mhslUč od půtky Ustúwati, zbraň odhazowati,
w útčk se poUsstěti, Uebo Ucpťiteli se onfale

wzdúwati; Uikoliw, ale Uúslede pťikladU Udato
nhch wojiUů, kteři raněni jsouce, dokawade moe
hoU, tim ostťeji, bolesti jsoUce rozdrúždčni, Ua
Uepřitele dorúžeji. N taš i ty sipočiUej a hleď
sily swš oonwiti a Uzřiš, že brzo prchati bUdoU
pťed teboU ti, pťed Uimiž ty súm Uedúwno Ua
útěk jsi se dúti chtčl. N kdhbyš opčt to Uesstěsti
mčl a raněn byl, ani tehdúž Uepozbýwej mysli,
ale pomni, že tak fe často w boji stúwú, že
prúwč ti, kteťi UerdatUčji bojUji, častěji raUčni
dýwaji, ale tim Uedaji fc Uikoliw pťemoci. Ncni
hUed pťemožen, kdo jest poraUčU, ale kdo pozbyl
zbraUč a Uchsli. Jsa tedh rančU, ohlšdej se ihncd
po lčku, jimž byš se whhojil; Ucboč sUadUčji sc
whlčči rúUa čerftwú Uež astaralú a již již w Uea
bezjǧečný žčmčt pťechúzejicl; sUadUčji jedna, Uež
kdhz jich wice jest.

Switěšiloliš Uad pokUssenim, na tebe dorúo
žejicim, Uemčjž na tom dosti, že jsi Ueswolil, ale
beť si ž něho pťiležitoft(, abyš tim wice ctUosti
pilen byl. Tak UebUdeš okUsseUimhorssi, alc
fwým přičiUěUim š milostl Boži tim lepssi. Tak
k. p. lsi:li pokousch kfmilsth Uebo k obžerstwi,
pone poUčkUd lahůdek, třebaš i dowoleUúch, a
buď pileU poftU a jiných Zbožných cwičeni; poo
koUssiuli tč lakomstwi, dciwej hojUčjssi almUžUU
a čiň jiUš milofrdUč skUtky tčm horliwčji; poo
búdúeli tč šnarnú ctižčxdost, poUiž se tim wice.
Takoli Učiniš, seznú Uepťitel twůj, žc Zy prúwč
jcho pokUsseUimwice w ctnofti profpiwúš a Ustanc

37
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dorčxžeti Ua tebc. Wssemožně sc whstťihej lcnosti;
Uikdh UebUď bez prúce, abyš an Ueměl kdp,
coš zlčho mhsliti; ale hleď tšž, abyš se pťiliše
Uými Uebo mUohými pracemi Uepťeložil, tak že
byš otom ani srdce k BohU pozdwihUoUti
Uemošl.

Ǧlánek dewátý.

Broti jiným hťichům, jichF st prnwý bťrskaU wau
rowati mň.

9. 1.
Broti lebkowúžnčmn klcUi u zapťisúhúnť se Bohcm

Kromě sedmera hlanich hťichů jfoU jesstč
riUi, kteťi z Uich půwod maji a kterých Ueménč
edliwě warowati se mú prawý slUžebUik Kria

stůw. JedeU z Uich jest žwlússk zUameUitý a
obhčeený:kleUi a zapťifúhúni fe Bohem.
Nebot tento hťich čeli pťimo proti BohU, a proto
prúwč již powabon fon těžssi jeft Uežali wssee
liký jiUý, ǧimž bližUi sc Uraži. Stúwa sc pak

Uejen, kdhž přimo Bošem fe kdo zapřisúhú, Uejo
swětčšssi šmčUo eho Uadarmo bčťe,ale i dyž Uď žlým úmhslem, Uebo wsselijak
roUhcxwč a UeUctiwč wžýwú swatújmšsla, swatý
kťiž, swatč fwútosti, fwatš a swčtice Boži a j.,
když přisúhú Ua dUssi fon, Ua spaseUi swš
a j.e) Wssecka takowň a tčm podobUú žaklio

ljbMe)mObšmmý jest Žwyk kzloťečeni Užiwati i slow z cišť)ch ťeči,jlmz nerozumi kdybyš pak rozumčl, jistč bUš jich w ústa
drúti zhrozil se! (Pťekladatel.)
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UúUi a zapřisňhúni se jsoU těžkými hťichh, proto
že jsoU proti drUhěmU BožimU pťikazani, iǧank
zťcjmč se w fw. pifmech zapowidaji a primo
wcleonst BožskoU Určxžeei. Pťi tom pošorowati
flUssi, že sice tehdúž, k hž kdo Ue rošťetelUš a
bcš zlčho úmhslU zaklejc, hťich ješo jeU lchký
jcft; Ueboť křdef Ueni úplUč rozwcchh mysli a
swobodUě odwa y wůlc, tUč Ueni hťichU smrtelo
Uěho. To wssak Uemú mista U těch, kteťi znau
whklosti klcji a fe zapťifahaji w wčcech nejwsscdo
Uějssich, Uic ncpowažUjicc co a ,za jakoU přičiUoU
tak čini, anž želclli tčto swě zle anhklosti, anž
se polepssiti fUažl. Takowi lidš těžka jfoU
bez hřichU fmrtclUšho, poUěwadž šťissnč jejich

jchúni děje se be? pťičinh a w obhčej pťcsslo.J Uic jim tU Ucp ati whmlomoati se, žc Uekleji

a Uežapťisúhaji se zúmhslně, aniš pak maji mhslzapřisčchati sc Uadarmo; Ucboť dhž fe Ucpťičia
ňUji odwhkaUti si zlý fwůj obhčcj, tim projco
wuji wůli w Uěm trwati a swolUji fpolU we
wsseck zlě Učxsledky z Učho wyplýwajicl.

Č?šročež pxťičiň fe prawý křeffcm, aby tohoto

hťichU bedliwč fc warowal a jim Boha UeUrúŽcl;

pakoli si ho již w obyčcj wšal, snažiž fe wssemoznč,aby ho odložil a si odroy l, sic by w stúlčm bhl
Uebešpcči, trwati w hřichUsmrtelněm. be to
pak tim fnadnčji dowedl, žachowcj bedliwě přikaz
Krista PúUa a milowcmchoaposstolaJcho, an
di: „Pťede wssemi pak wěcmi, bratťi
moji, Uepťifčxhejte, an skrze Uebe an
kteronoliw jinoU přisahoU; ale bUď
ťeč wassc: ,Nno, an!euu,Uc,Ue!e abyste

, Z7ů
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ncUpadli w odfoUchi;“e) čimžťici chce,
aby wúš nawyklost zapťisčchatia zaklanti sc Ucu
pťiwcdla i kťťiwč pťisaze a wy pak za to Ucu
byli odsoUzeUi k trestU wěčUčmU.

NUiž pak mú powoliti prawý kťefkcm zloo

zwhkU tomUto U swých podťiǧcUý a domúcich,
aby tak jejich hťichem UražeUa we eonft Božskú
Uetrestala celý dům, Ucbo rodiUU. BftatUe U
koho tento zly obyčej tak zastaral, že si ho tčžcc
odwykú, důwčťUj fe, žc to čafcm pťec řšowcde,
chom erpomiň,p kdhkoliwse zapomeneš a do
Učho opět Upadncš, zpamatch fe Uložiti siUějakč

ŽU to pokčmi, buď krútkoU modlitblǧ Uebo Uč!jaloU almUžUU a j. Tak dosúhUeš bšdliwosti
Uad seboU famýmé a nejen hťich odložiš, ale i
w ctnosti profpějcš.

g. 20

Broti rcptúni, pomlUwňm a Ua cti utrbúni a lcblowúž:
nénul posnzowůnč bližnibo.

Jiný hťich, jehož fe každý kťeskaUwarowati
mú, jest rcptúni, t. j. Uessetrnča bezohledUč
projeweni swč Uespokojenosti š Učjakými okolu
nostmi fwčho žiwota, zwlússk pak proti ťichi
BožimU nebo Ustanowcnim swých pťedstaweUých.
Tato Ucprawost Ualezčxfe tak zhusta mei lidem,
jako ta, kteroU “sme prciwč wytkli. Ne oč UcUi
skoro an jednošo domU, an jcdillč chatrčc, an
jednoho pofwčxtušho sborU, an jedinš jinš fpou

xo Zar. 5, 12.
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lečUosti lidskč, kdežbh se wice mčnč tato neprao
wost Ucožýwala. N jakkoliw kni pťirozeně každý
člowčk UakloněU jest (dúwúč zajistč wclmi Ucstúlú

powaha swěta toho každodenně dostatečnoU pťio
cinU dobrým k plúči, ǧlým pak k reptúni až až
roUhawčmU!), Ualešajl se UicmčUč mnozi, jen
dle prUdkč Ucbo slabč pťirozcnosti fwč wice rl
podlčhaji. Nebok jako chUklidskú tak Uesiejnú ješ,
ze se ani U don lidi docela Uesrownúwú, alc
tU Učktcrým sladkč, jiným opět kyselě, tčm hoťkč,

ončm pak trpké wěci chUtnúwaji; tak ljcst i pouwaha mUohych lidi weskr c nesrownaú a proa
mršelú, že jim Uic Uebýw whod, co jakkoliwčk
k ctUosti smčťUje Uebo k Ui Uúlcži anebo blifnimU
Uějak k poctě a chwúle sioUži. J liiji t lidč
bUď tUpiti wssecko, ancbo w posměch brútix, tak

še w spolcčnoftcch jako mrtwč fochh bp,waoi, dooawade ssc jim UeUdčx pťiležitosti swe žle wůli
Usz pUslšiti;tU tcprw oiinjl a dUcha Uabýwaji.

beš pak ohawnof)t hťichUtoho Uňležitč poo

žnal a si ho dokonale w Ucnúwist wšal, powaž,jakě zlč ho prowúzi. Nejprwč wěz, že o reptúUi

jest blizko kšťichU tčžkčmU. Ncbok ncmůžeani býti, abh e pťi tom člowěk rcptawý Uedoa
tekl cti bližniho swčho U chhby jeho Uessetrnč
Ucproecwil, což jcst pomlUwa, ancbo je Ucšwčto
ssowa a kťiwš mU nčjakých UcpťifUzowal. To
epak jest UactiUtrhúni, ktcrčž se pťičitú k hťichům
1řěžkým. To dotwrzUje kozdodenni skoro zkusseo
Uost, Uebok widúme a slýchúme, jak lidč Umohdy
Uespokojenostson wůbcc projewiwsse, brzo do
zwlússtnosti osob a mist pťichúžeji, až pak i tajnč
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chhbh bližnich swý nessetrUč projchei a ro o

hlassUlji, jakobh tčmcšř bližniho swěho Ual prcmýzť
stawč i. Nebok jak mile se jazka Ušda pUsti,tUk ho co ijUšho, splasscnšho konč těž o, ba er
možUo Udržcti; UeUstaUe, dokawade wsse, co wi,
ba mnohem wice Uež wi, Ua deU Ucwyprawi a
byk byly taonsti UejtajUčjssi, bUď pťitele, bUď
rodin, kterč si pomllrwačnú úfta Ua pťetťeš

wšala. Pročež sUažUčsw. mUdťcc Boha ša strúžúf fwýchprosi, ťka: „Kdož dú ústům mým
strúž q Ua rty moje pecek jiftoU, abych
Ueklesl jima a jažyk můj Ueškazil mUc?“ iť)
Kďh7 tak mlUwil, žajistš wěděl a citřl toho wcihu
a o tiž; od Boha samšho žúdal srmžnč a očco
kčlwal důwěrně pomoci, jenž jest jedžUý, jiftý
w tč žcžležitosti i sirúžce i lškať, jcck SalomoUU
di: „Clowčk pťipraije dUssi,alc Hoo
fpodiU zpraijc jazhk;“m) cixidiwssecky
Uassc i ťeči i skUtky.

Drlchš šlš, ktcrš š re túnim spojeno býwú,jest sskoda, tcrúž se jim ližUimU děje. N sice

jsoU UešmčUč třč, jenž toU Ueprawosti sskodUtrpi: i do ji mlUwr, ikdo ji slyssi a fchwalUje,
i kdo ji pomlUch býwú. Maji žajistč slowa
tčmčť perUtč, tak že pronessena jsoUce, Ulčtaji

ktomU, kdo š“c slyssi, od toho pak opčt dcile, ažsc dostanU tomU, koho sc týkaji; ten pak citc
sc jimi Uražena, hnčwem cmcroťe tomU, od koho
possla. Z toho pak pow?túwaji dlouholetč růžn
nice, půtky, až i krwawč wraždr,x. Pročež dobťe

e) Sčr. 22„ 23. u) Přisl. xš, x.
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di mUdťec:„Nadymač a donjazyčUik
jcst zlořečcný; mUohých za isté, kteťi
pokoj maei, poboUťi.“) toto zlč, eak
kUsserst Učr, často z jediUčho slowa pochúǧi, lc

Flow téhož sw. mUdrce: „Z jiskry jedne rozo

múhú fe oheň a od šedUoho lstiwčhorozmúhú fe proliti rwe.“ee) Pročeži
sw. pismo jazyk UtrhačUý přirownúwú těm Ueja
ssčodliwějssim wěcem, jako: bťitwúm, protoze
eilU člowčk oloUch býwú o čest, jako oněmi sc
šoli wlash, že to člowěk holeUý sotwa žUamenú;

Uebo stťclčxmťxlUčisstě odstťeleUým, rotože slowaUtrhačUú zda eka ranwaji; Ucbo adům, kteťi
tajně UsstkaU a zhoUbUý fmrtici jcd w rúUU
pUsti a jim wesskeroUkrcw člowěka otrúwi. Tim

chtčl DU fwatý naznačiti šhoUbnoU sskodliwost
toho hťč U, kterčxžtač welika jcst, že sw. mUdťcc
„prade mú, ťka: „Rúna bičem působi
modťiUU, rúUa pak jazykcm zdrobi
kosti.“e“)

Tťeti lš š pomlouwúnim fxpojenč jest, žc
„pomlUwač ýwú odc wssech počestných lidi praa
wem opowržen a Uenčxwidčn; eehok se pťirošenč x
sstditi wssickni co ǧedowatšho šada. Pročxež di
mUdťcc: „K hruze jest we městč fwšm
člowěk mnohomlUwUý; a Uepowúžliw,
w flowU fwem w UcUúwist Upadne.“djx?
N bUk inic jiUčho zlého š seboU Uepťinčxssela

Ueprawost ta, kdožby wolil opowršm a Uenúowidčn býti BohU i lidem, zwlússkpa pro Ueprao

u) Sčr. 28s xš. u) Tamž. U, 34. m) Sčr. 28„ 21.
xř) Sir. 9, 25.
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wost tak čaftoU a obyčejllou, jirto se dopoUsstětř
člowěk w Uebe ečenstwi býwú,e k ykolim se š don
hým sejde a Fťpeči?

BUď tedy w frdci swčm pewnč pťeswědčen,
že žiwot bližniho twčho jest pro tebe jako strow
mem zapowězeným, š Uěhož owoce trhati Uijakž
domoleno Uemúš. Dwojiho se tUto bedliwč wa:
rUj, abyš totiž UcmlUwil nikdy cmi o sobč dobťe,
ani o bližUim zle; Ueboč toto čiUi Utrhačni pou
mloUwači, ono pyssni a mamiwi chwastalowč.
W ústech twých bUď každý dobrým, a ze slow
twojich Uechak fe foUdi, že Uikdq Ua swětč UeUi
zlým. Tim způsob.,em se wyhneš mUohým hťio

chům a prost bU7deš mUohých wŽžčitek swčdomifwčho; tak bUdeš miti ZUilost U oha i U lidi,
a jak9 jiným čest dúwúš, tak tčž i U wssech cti

dol,deš. Drž Ua Ušdč jazyk swůj a bUď umssemožslšpieU polkaUti qždč slowo fwč, dokawade jc

w ústeš jesstč múš, kterčby bližniho Uěǧak Uraozilo. ěť, že Uejwětssi moUdroft a Uejh awUčjssi
wlúda zúleri w tom, abychom U:Učli na Uzdě

držetč jazoyk?wůj a ťúdně wlúdUoUti slowům swým.f Nc omUimej fe, že tčto Ucprawosti proft jsi,
kdyČ chytťe fobč při pomloUwúUi počinúš, t. j.
znúš zakrýti ǧoomlUwUkrútkoU pochwaloU, abyš
potom tim hUťe bližniho pohcmil. Zdažuli pak
Uejsi takto podoben lékařům, ktcťi chtějice pUstiti
žiloU, prwč misto, kde protnouti hodlaji, olejem
Uatirajie? uu Q takowých pomlUwačich mlUwi
sw. žalmista Púnč, ťka: „LahodUěessi jfoU
Uad olej řeči jeho, awssak jfoU s)tťely.“e)
zuT)učšalm. ďe, 22.
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Jakož pak wůbec chwalitebnč jest, zdržowati
sc wssech pomlmo, tak tčž tinc wice warowati se
múme zlč mlUwiti o tčch, kteťi Uúš Urazili. Neo

bok čim wčtssi powstúwú w srdci UražeUšho žúo x
dost, zlč mlUwiti o těch, ktcřč mU Ubližili, tlm
wčtssi jest i sslechctUost a zúsllcha Ukrotiti srdcc

a Udržeti jaz k Ua Uzdč; a pak kdc Uebczpcčer
stwi jcst wčts?i, tuč wčtssi ma býti též prozťetelo
Uost Uasse.

Dúlc pak se múme UejeU sami pomlmo
držowati, ale warowati se jich i posloUchati dle

řlow fw. ZUUdrcc:„Qplek Ussi swč trUim,

a Ueslyš jazyka ťžlčho!“eť) Tim Uažnačitichce, jak wúžnú a dů ežita powinUost jest, Ueproo
půjčowati Ucha pomlUwačům. Nebok Ueprawi: žae
cpi si Ufsi bawonU, Uebo erm, Uebo jiUoU jemUoU
a hebkoU wěci, alc trUim, t. j. dej Ua jewo
bUď wúžUoU twúři, odwrúccUim se a. p., jak
bolcstUě jest ši posloUchati pomlnwy a 1štrhačUě

řeči„,a Uwidiš, že mnohý šlžžǧažhk zatkneš, jakoždi SalomoUU: „Witr pU UočUi r,oš úUt
dčssf U twciť smUtUú jazhk Utšhajicl;““)
a Uebo jakož di sw. JeroUhm: „Sip z lUčisstě
pUsstěUý UepronikUc twrdoU skaloU, ale odrazi
fe Ua ni a Umohdy saměho stťelce rani.“ Jestelř

fiomllxwač bUď twým podřizenrem, Uebo mladoim Uež ty, powiUeU jsi, Usta mU žatkaUti a
kúšati aby mlčel, anebo alefpoň laskawč ho Uao

omerUtč, aby jinoU zcxčcxl;7jestcliže pak ho jae
onU twúři poslouchati budcš, aUebo jinak swou

ln) Sir. 28, 22. MP) Přisl. 25, 23e
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libost mU okúžcš, doďúš mxl mhsli, že se we swč

zlč ťeči tim dúle odwúťi. Jako zajistč žlč čiUi,kdo dům bližniho zapú i, tar jistotně zlč čiUi i
teU, který oheň hasiti Uechce, an dopoUssti, že
dúle se rozmúhci, a tim wice ssrody Uadčlčx.

Z pomlUw wssech jest ta Uejhorssi, když kdo
UactiUtrhú mUžům zbožným a sprawcdliwǧm; Ueu
bok tim důwčrU oslakmže lidi sprostssich, ze méUě
ochotUi býwaji w dobrem. Jak welikú a sskodu
liwpújcst tato nrprawoft, UašUačch súm Spasitel
Uúš, KristUš PúU, ťka: „Kdo pohorssi
jedUoho š maličkých tčchto, ktcťi wc
mUe wšťi, tomU lčpe by bylo, abh ao
wčsseUbyl žconw osliči na hrdlo jcšo,
a byl pohřižen w propast moťskoU.“)

KoUcčně pak wěz i, milý kťesfane, žš jcst
jakýsi druh swatokrúdcke, když si ostťiš jao
zyk swůj o ty, kteťč Boži szlužbč žiwot swůj wěe
Uowali, o duchowni osoby, kněži a j. N byk i
prawda brǧlo, co o Uich prawiš, UicmčUč wčz,
že pro flebU, kterou žastúwaji, a pro důstojnost,
k ktcrč poszcsscUč jsoU, súm Bůh o Uich prao
wil: „Kďo se wúš dotkUe, dotkUe se zťiu
telUicc oka mšho.“e)

Eo jsme posUd o pomluwúch ťckli, rozUměno
buď tčž o potupUých a banliwých ťečcch, a to U
mnohcm wětssi miťe. Neboť pťi těch jcst i jinú
Ucprawost, šwčtssujici i hťissUost i trestUhodUost

jich; protože špojcny jsou š pýchoU a hrdosti aopowržeUim ližUiho. Tim wicc tedy Ueprao

e) Mat. xš, 6. u) Zach. 2, 8.
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wosti tč se7múme warowati, dlc přikazu Pčmč:
„Ncbudeš húncc ani tajUý Utrhač
w lčdU!“)

š. 3.
Q Uelaskawčm posnzowúni bližniho.

S Ueprawostmi prúmč řečeUými úzce, a
tšměť w jedUospojeno jest erpatrnš, Uelaskawšpou
sUzowúUř bližniho. Ncbo pomlmnccčč a hcixlcowš
UejeU zlč UllUwiwaji o blčžslim co do jcho skUw
tečUých a zrlúmých chyb a poklefků, ac ř!owo3
lUji si tšž soUdčti o jeho úmyslech a w podee

řťeni ho miti U wšcech Uežnúmých. be se jimútky k pomlUwúm dostúwalo, domysli sobě, co
erědi, a podezťeUi swš wyjewuji o UejtajUšjo
ssich schrúslkúch srdce bližsliho, w Uěž jedinš BohU
wsscwčdoucimu UahlšdUoUti lze; whpomčdčwsse
wssecko, co fe stalo a jest, wpprawll.i, co UeUi
a fc nestalo, ale co fc pry (dle ji domUšUi)
jistě stane. Pťi tom obyčejslě Uepatrslš poklesky
w hroǧnš Ucprawosti žwčtssuji, a lhostejnš Uebo

idobrc a fprawedlirše jedUúUi jiUých Ua šloUstraUU wyklúdaei. e takowš jedUúUi žajistš
ťissUš, zlopowčjjtltš jest, widčti zřejmč že slow
cemě,UUdi: „Nerďte, a Uchdctexfan

žeUi; UcpotUpthc a Uchdete potUu

peUi!““) Můťek často takowš posUzowčmiitšškým hťichem bý i, kdpž bUď wěc, o Uiž se soudi,
těžkú nu wúžnú jest, a posUzowúUi buď bezc

e) Ul. Mojž. 19, 16. u) Mat. 7, 1. Lur. 6, Zx.
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wsseho, anebo bez důležitčho důwodU se dčje;

šronússiuli pak se na chisto, pochybnč, jako pooczťeni toliko, neni hťichem smrtelným, protože
čiU Ueni dokonaslý.

g. 4. o

Q zachowúwňni pťilňznni cirkwr.

K těmto hťichům proti pťikúžanm Borim
pťipojUjeme krútké jesstě poznameUúUi o hťiši

proti pťifúzmtim cirfewnim„ poUěwadš tak tčzUrúži Boha, kdo UeposlUsseU jest cir we, jako
ditě tšž otcc Urňži, Ueposlouchajic slowa matčan.
J soUdinle tak dlc slow Pčmě, an di: „Jcstuli

Že pak (hřissnik) cirkwc UeUposlechUe,Udiž tobě lcxko pohaU a pUbikúU.“)
PťikazU.c pak crrkew hlUwUě: Sw útkh zas wěu
ceUé 3wčtiti, mssi sw. w Uedčli a we
swútek UúbožUě slysscti, UejmšUě jedo
UoU w roce fwšmU UadťižcUčmU kUčzi
se zpowidati a wclchoU swútostUweu
likoUočUi čaš pťijimati, w pťikúšaUš
dUi půst zachowúwati. uu Co fc postU
týče, slUssi wčděti, 7e se kněmU ǧawazUji wssickUi
katoličti kťesianč o?d rokU 21. az do 60. wčkUr

slděho. stobozllji se pak od tš powinnostt lidě
Uelnocni a slabi a staťl a těžce prachici, žcnh
tčhotstč a kojici, i chUdi, ktcťiž od toho chom
riroi jsou, co se jim z milosti Uděere. uu Mssi
?w atoU mú každý katolickýkťefkan lhsfcti w er

e) Mat. 18, 17.
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dčli a we swútck ccloU a pobožUč, t. j.
cherm tělem ťitomcn jsa ale i duchem, pou
zoruje čústky m ej swatč a co sc při Ui koUú,

ro jimajc anebo ťikalje Uějakš modlitby. Kdckokořlw Uad dinými w údUou, Ua to hleděti majl,
aby pťislUsťnici jich wždy swědomitě této powiUo
Uosti dostúli; aby, moǧňúuli přitomnč byli welkč
mssi swatč a ťúzan, jmač jsoUce potťebUými a
dowolcnými pracemt domčlcimi, wařeUim a p.
zaměstUúUi, aspoň jiUoU tichoU mssi fw. slysseli.
Kdožčoliw w tom se U swě čelcdi Uedbalými,
aUebo .inak chprawcdliwými očúži, UedadoUce
swým omúcim cmi prúzdnč chmile, tomUto pťia
kúzan cirkchimU zadost Učiniti, tšžcc z toho
Učrdy pťed Bohem odpowidati budoU. Nemožnost,
Uemoc a obfluhowčmi Uemocných od powimwsti
slysseUi mssc sw. oswoboznje.

Ti tcdy jsoU hťichowc, do ťterýchž lidč Uejo

obyčcǧslěji Upadúwaji, a jichž sc tedy každý, kdož
UúbozUčžiti chce, warowati mú; jchak že fami
o sobě smrtclUými jsou, jedUač žc snaduo w smro
telně pťechúžeji, anebo k Uim swúději. WarUjice se r
jich swědomitč a úsilně, položimc zúklad k Ucwino

Uosti žǧwo„ta a zachowúme roucho jcji UeporUsseUč,jakož iSalomouU: „Každcho dne ak jest
roucho twě bilč a olejc Ua hlawč twč
Uechk UcUi Uedostathx;“e) t. j. wždy bUďbcdo
liwě pilčU swš erinnosti a hleď zachowati mio

losti Boši, kterúž i ofwčcnje rozum iposilňUje wůliUassi, a hchom pťikúzaxriBoži pilnč zachowúwali.

e) Kaz. 9, 8.
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gš wssednich hťčssich.

Jakkoliw posUd wpčtemých hřichů bedliwě
fe warowati múme, Uesmlme si pťec, co do ostate
Uich, “e wssedUi toliko jsoU, UZdU poUsstěti; Uikoo
liw! a pro milosrdenstwi Boži prosim a šao
pťisúhúm tě, milý kťefkane! UebUď z počtU tčch,
kteťi domýsslejice se, že to a to jeft jenom wssede
Uim hťichem, Uic se erstýchaji, se toho dopoUsitěti.
PamatUj slowa mUdrcowa:„Kdo pohrdú mao
lými wěcmi, pomalU šahyne.“) Pao
matUj i Ua pčxislowi, kteréž di: „Chhbiuli hťebik,
žtrati se podkowa; žtratieli se podkowa, padUc
kúň; padUc:li kůň, ša swč wezme i ješdec.“ Dům
wetsselý ozUamUje žřiceUi swé maloU rožpUkliUoU

řtčnh, potom púdem nčkterč skrownš čústkh, až
pak celý fe šsUee. Nčkoliw prawda jest, žc

mnoho wssednich šřichů UcUčiUi jedeU těžký, pťec
welmi powúžem hodno i to, co di fw. NUgUstin,

nťkcx: „Nepowch:xjte wssedxlimi hťichy, 7a! malš,
skrownš jsoU, ale raději se bojte, že ji mnoho
jest; množftwi i scbe menssich šwiťat Ulůže člou
wěka Usmrtiti a to tim bolestnčji. Ncžsolxulipak
žrnka piskowú welmi malúe? apťcc, dúš:li mUoho
piskU Ua lodi, koncčně fe potopi. Jak malitkš

jsoU kcxpkh dessfowé, a šdažoli pak UčUaplňUjiťek Uejwětssi tak, že dale o ssiroko ž bťchů fwých
wyšnpuji a wssecko wůkol šaplaiji. NeUiuli

e) Sir. 19, 1.
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se tedy obúwati zhonbh wclikosti, jest se ji obúo
wati množstwim těch hťichů.“

Wssak UejeU pro to se mčmle hťichú tosseda
Uich warowati, že mnoestwim jich wan hťessiciho
wčtssi býwú, ale i že ře jimi swčdomi otUpUje
a tak člowčk potom snadnčji i tčžčého hťichU se
dopoUssti. Prawdač i, co sw. Rehoť prawi:
„MUohdh Utalý přestUpeť býwú horssi Uež:li
wclký. Nebok welký pťestupck sUadUčji se UzUú
a tUdiž i naprmďi, ale meUssi prúwč proto, že
malý jest, zanedbú se a tšmčť zcx Uic se Uepou
wažUdc a člowěk w Učm déle poněwadž beša
staroktttč trwú.“

Dúle pak jisto jest, 7e wssedni hťxichowě,
bUďtež sebe menssi, pťec dnřsi welmi sskodi. Nea
bok působi Uechuk k pobožUosti, rUssi poklid swča
domi, UdUssUjioheň lúsjšehloslaiji srdce, odjia
maji silU dUchoin, potlačUji wzlet k wěcem
Božským, odporUji DUchU swatčnw a pťekúžeji
půfobent Jeho w Uúš.

Mějme se tedh bedliwč Ua pozorn pťed
kcxžřaým,ui sebe menssim hťichem wssedmm; Ueboč

Ueni žúdný Uepťitcl tak slabý, reUš bh, opowržmjsa, Ueťchli,i hotow i moceU Učsko iti.
Túžešoli pak se, w čem že se wssedni hřio

chowč obt)čerě spúchúwaji, odpowidúmť, že skrowa
UoU Uestťiďmosti w .idle a piti, skrowným hUča
wem, UmrnoU ctižú osti a chloUboU, mamými
UchssleUkami, Uezťi eUým smichem a žertowúnim,
mrhúnim času, zhtečUýUx spanim, fkrowUými
lžemi, pochlebowúUim a t. p.

Mčmle tedh troji drUh hťichů: wssednich,
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stťednich a tčžkých. Wssech se warowati múme,
stťedUich wssak wice ncž wssedUich, poUčwadž
mnohdy w těžkě pťechčxzeji, aUebo k nim swúu
ději; Uejwice pak se stťežme každčho tčžkčho;
Uebok teU Uúš od Boha odlUčUje, o milost Jeho
Uúš pťiwúdi a bašUUje núš wssech darů darmo
daUých a wsseǧ) ctUosti nadpťiro,;ených; jedině
wssak wirU a Uaděži neodUimú Uúm, nebok tčch
pozbýwúme toliko cin občma odpornými.

Ǧlánek jedenáctý.

Zal: bychom l:rňtce a důwodně wssrlibým hťichům

ihned pťi prwnim jich dnUti ndporowati měli.

Uwcchh posUd prowedenč maji teU účel,

dUssi člowěka w ten stúlý staw přiwěsti a ji
w Učm Udržeti, aby se wždy od hčichU odwrao
tila a jej w UeUúwisti mčla, ctUost pak si zamie
lowala a ji stúlc pilna byla. N wssak že žio
wot lidský bojomúUim jest, UebUdek anoche
ctUostUějssl a Uejhorliwčjssi člowčk bez pUtk ,
an Uepťitel UeUstúle obchčxzi hledaje, koho y

pohltil. Kdy7 se teřd,t)aw dUssi fwč k UějakčmU
hťichU pokoUsřeUa citlš, tU hleď na sebe co Uejo
bedliwčji pozor dúti a pokUsfeni to ihUed krúte
koU a pťionU úwahoU odrazitč. J po,ložime
tUto Uškteré tak, jako si je byl zbožný kysi dUo
chowni seftawil. o

Pokoussen jsa k pýss e, ťikúwal ihUed k hUssc
swš: „Powúžimuli hlUbokoU pokorU, k ktere že
súm SyU Boži snižil pro mne, poznúwúm, zc
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se mi od nikoho Ucmůže žúdněho bežprúwi stúti,
abych súm Ucužnúwal, že bych mnohem točtssiho
šafthowal.“

Proti lakomstwi ťikúwal: „Ušnúwaje, že
dUsse mčx UeUafhti se Uičim leč Bohem samým,
za possetilost si kladU, po Uěčem jiUém Ua swětč
božiti, kromč Boha.“

Proti pokusseni ksmilstloU ťikčxwal:„Poo
Umim:li Ua chmirnou čest a důstojllost, již tčlo
mč účastno býwú, kdykolito erleonU swútost

pťijimčxm, tuk ža hrošUoU swatokrúdeě Uznúwúm,przUiti tak hUUsUým hťichem toto tě o stoě, jež

ři Bčch fúm ša swůj stúnck a chrúm zwoliti ažaswčtiti rúči .“
Protč hnčwU řekr r sobč: „Žúdnč bez.

prčxtni od lidi mi UčiUěUčchmi mUc rozhorliti,
pomnximuli, jak wclkými hťichh a jak často jsem
Boha sloého Urúžel.“ ,

Proti UeUútUisti a šúwisti ťikúwal:
„thž pomnim, že Bčch můj Ume, tak tUelikčho
hřissUika, Ua milost pťijiti rúčil, Ucmohu žúwio
dšti rčlťdUcšmUUUi scbc wčtsfich darů, aniž pcxk
odepriti odesstčUi sebe wětssich Urúžek.“

Proti obžcrsttoi pak ksobš ťekl takto:
„Kdo poloúži prchoťkoU žlUč a ocet, jichž se poo
dalo SUUU BožimU ša posledUi občersttneUi na
kťiži, když ža hťichy celého swšta lU těch Uejkruo
tějssich bolestech Umiral, zasthdi se toyhlcdúwati
siadkosti tU žiwotš swčm, pomnč, že mú powino
Uost kčxti se ša hťichh wlastUi.“

Proti lersti a wúhawosti todobrěm
ťikúwal: „thkoliw powúžim, že po krútkýcher

38
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sUúzich tohoto žiwota dostcme se mi wěčnč o odo
počinkU w blažcUosti Ucbeskč, za Uic si po lúdúm

wsseckh obtiže, kterč mnc šde potkúwaji.“
JiUý způsob krútkč Uwahy proti wsselikšmU

pokUsseUi k hťichU Udúwú UčUU sw. NUgUstiU
(Uebo dle miUěUi jiUých sw. Leo). Jest Ua špů:
sob krútké rožmluwh, w kterě lúkajicimU hťichU
odpowidú opačnú ctUost.

Pýcha prawi: „Jsi Uad Umohé,ba Uadc
wssecky wýtečUěUssim: wědomosti a rožUmem, bo:

hatstwim U důsiojnosti, slowy i skUtkš, U wsscliuťými pťedUostmi dUsse i těla. Proč Uš fe Uadc
wssecky UcwpUúsiel, wssemi pohrdxm e?“ u

Pokora odpowidú: „PUUtatUj,že chsi
Uic jiUšhp leč prach a popel, potrawa čerwů.
Nepokoťišoli fe, odejme se ti wsse, co Púš proto,
žc to cmi tswč UeUi. Což se whpinčxše? Zdaž:li
pak jsi wyšssi, Uež:li bhl peri aUděl, který pro
pýchU swržeU jest š Uebčše? Jcstuli že oUeU pšo
pýchU tak hlUboce klesl, jak mcdle dq,Ufati smiš,
žc ty pýchoU tak wysoko se powznesešK“ u

7 Marnú ctižúdost prawi: „Ciňcomůo
žeš dobrčho žjewnc a ch odiw lidem, aby tě
wsiickni požnali, welebili tě a chwúlili jakožto
dobršho, žbožUého, fwatčho, u prawěho whwoo

lexf1tceBožiho. Wsiecko ak ti wzdúwú zasloUžerUče !“ ř 7 j

Búžcň Boži odpowidú: „Ciniš:li co
dobrčho, čiň šo pro slúwU wěšnon, taje sc š tim,
eak jeU můžeš; pakoli Uemůžcš, tehdh taj w srdši
Fwčm dobrp, úmysl swůj, který pťi tom múš.
Tak szdeš i podezťcni marUč chloUbh, anžx
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,Ztratiš žúsllcht), kdhž bh mimo wůli ton dobťi
skUtkowetrpoji Ua jewo pťtssli. Tak spojiš w jedno
a wyplniš dwojl„, dle zdúni ořšporUý přikaz
Pčmč, an di: „Ty kdhž dúwúš UlmUžUU,
erčz lewice twú, co čiUi prawice
twú; ak almUžUa twú jest w skrhtč, a
Qtec twůj, jenž widi w sčrytč, odplati
tobč;“e) potompak tšžweli: „Swčť fwětlo
wasse pťcd lidmi, akloidi skUtky loassc
dobrč a welebithe wasseho, jeUž jeft
w Uebesich.“fi)

Pokrhtstwi radi: „Nčkoli dobrý Uejsi,
dšlej se jeU tač Ua oko;pswč:t soUdi dle zeintťǧ
Uiho ZdúUi; i tak dojdeš cile swšho a bUdeš
ctčn a wúžeU U lidi.“

Prawú zbožUost pak odpowidú:
„Ba Uaopak! hleď, abyš oprade byl, čim
Uejsi, t. j. ctUostUým a šbožUým;meboť ždúti se

takowým a Uebýti, což tim ššskúš, Uež wěčUoUhanU, wěčUé žatracem? u epťijdeolipak wssee
ckoUa jewoe? PomUi, co di Spasitel twůj: „Bčda
wúm, zúkoUUicia farišeowé, pokrytcil
Uebo čistite powrchU člsse a misy, ale
wnitť jste plUi loUpeže a Uečisioty.
Farišee slepý! wyčtsťprwč, co intř
jest w čissi a mife, aby i to, co žewnitť
jest, bylo čisto.““e)

NeposlUssUost anrhUje: „Kdošjsity, 7clbyš posloUchal Uižssich a horssich tebce? yoli
múš floužiti sprostssime? Tobě bh Umohem lépe

x e) Mat. 8. Zna: ek) Mat. 5,.18 Mm) .Mute 23, 25x26o
38jř



596 Krútké úwahh proti hťichům.

slUsselo rozkazowati těmy, kteťi rozkazUji tobě,
protože je daleko pťedčiš schopnostmi i pťičinč:
Uim l zúslUhami. chnej dle swěho smhslU a
Uedbej Ua žúdného.“

Blaženú pak poddanst odpowidčx:
„Platiolč přikaz PúUč, tehdy erhhnutelUě fe
wrchUim fwým podrobiti a jich posloUchati múme.
NeboťQU súm di: „Kdo wúš slyssi, mUc
slyssi, a kdo wcimi pxohrdú, mUoU pou
hrdčx.“ ů) Wssak Uamitúšuli: Pončwadž Ucni

wrchni můj takowým, jakýnšbh býti mčl, Ueniktak, že skrze Učho rozkažUje ůh; tehdy slyš, co
di sw. aposstol: „Neni mocnosti, leč od
Boha, a kteršž jfoU, od Boha zřizenh
jsoU. Protož kdo fe mocnosti protiwi,
zťizeni BožimU se protiwi.“u) Neboť
Uijakž Uenc?leži k poddaným, aby sami rožsUžoe
wali, jaci maji byti pčedstaweni.“

Zúwist Uapowidč:: „W čemž pak jsi
horssi Uežnlč teU a teUe? Proč pak tedy Uejsi
tomU a tqnm rowcne? Jak Umohem wice dokúo
zati můžeš, Uežali mohou oni! Nemčlibh tedy
oUi býti Uad teboU, ba ani Ua rowni š teboU.“

UpťimUú pťizeň bratrskci pak did:
„Wynikúšoli ctUosti šmd jiUš, jistěji se Udržiš
w Uižssim Uežoli w wyšssim postaweni; čim wýssc
kdo whstUpUje, tim hloubčji padú. Jestnli kdo
Uad teboU, Uebo tobě roweU, což ti to sskodi?
Waruj fe, ak zúwidě bližnimu, Uejsi podoben
tomu, o Učmž psúno jest: „Zúwlsti ďúbla

e) Lur. 10, 18. ee) Řw. 13, 1e2.
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pťissla fmrt Ua okrčš zcmč; nčxfledei
pak bo ti, ktcřiž jsoU š straUy jcho.“e)

NcUúwist poUonú: „NeUimošrtú, abyš
milowal toho, jenž sc ti wc wssem wssudh proa
tinec, tcbc zlchčnje a w posmčch Uwúdi, tcbe
Urúžl a hmli, tobš twš cht)bh wytýkú, tcbc we
wssem předčiti Usilujc; kdpby tě Uúwiděl, eryo
pinal bt) sc tak Uad tcbc.“ e

Prawú pak lciska odpowidú: „Zdaželi
pak pro to pro wssecko, byk to i prawda bylo,
UcšůstčxwúbližUim twým a obrazem Božim, pro
Učjž wždy lúsky hoch jcste? Zdažoli pak Kriu
stUš, chž Ua křiži Umirajc, modlil fc za Uco
přútelc swš, UepťikašUježťejmš: „Milthe Ucu
pčútelc fwš, dobťc čiňte tšm, ktcťi wčxš
UcUúwidi a modlcte sc za ty, kteťi wúm
protiwcslftwi čini a Utrhaji wčxm,abUste
byli sUUowč thcc swšhopj kšterý7 jest
w Ucťšcfich.“ee) Dišelž pak, žc dosti mčxš, když
Utilujcš pťútcle fwč, slyš, co Ua to opčt di Krio
stUš dúlc: „Ncboť milchtcoli ty, kteťi
wciš mioni, jakoUr odplatU Utiti qu
dctee? zdaliz ipUblikoUi toho UečiUieš“ee“)
Zajistč Uičchož Ua to odpowčditi Uemůžcš; ba
powaž, žc „každý, kdo Ucmilch, zUstč!wú
w smrti; a kdo milnje, žůstúmú w BohU
a Bůh w Učm.“xťx) WsscckU tedh hoťkost proši
bli“UimU frdcc swšho wywrz, a jak ch můžeš
sla ce sc UčmU Utěj; UeUiť nic milejssiho BohU

nr)Moud. 2„21u25. Mr) Mat. 5„ 4“5. Ue) Tamž 5„ 16.
xř)l. Zan 3. U. 20.
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Uad lúskU, Uebok OU súm, jak sw. aposstol di„
lúfka jest.“e)

PomlouwačUost di: „Kdož může fUčsti,
kdož smlčcti Ueprawosti, jež teU a teU pússe?!“

Sprawedliwú pak péče o ďobrě
bližniho odpowidú: „K UeprawostembližUiho
stid mlčeti, ani w Uč swolowati Uemúš, ale šjewUě
do oči mU whtŽUi chth žeho, jinak bhš mu Ua

ctio Ušrhal. Rcešoli, ze blit;niho zjewně kúrati UenmUžeš, abh se Uerozhor il a Uestal 7sc l)orssim,
anebo jinak pohorsseni erzal; tUkslhš, žc pifmo
swatč prúwč Ua cti UtchúUi jmcUUje wčtsiim pou
horsseUim,ťkoUc:„Usadiw sc, proti bratrU
swěmU mlUwiwal ji, a proti fyUU
matky fwé kladl jsi Uraz.““) Zdažolineni
wicc Urafen, komU fe Ua cti Utrhú rožssiťowčmim
hcmby ješo, UežalikomU se sonromě meži čtyrma
očima, jač ťikúme, chyba zpúchcmčxwytýkú? N
kdhž mUohdy rúdUo, poklesky bližUiho Učjaký čaš
smlčcti a počkati, ždaoli fúm Uezmoudťi a se er
polcpssi, a teprwa pak, Ucstaerlt se to, w přio
hodUý čaš bo UapomerUti; protož i pifmo dčxlc
di: „Thto wěci jsi Učinil, a mlčel jsem.“e“)
Potom pak jewUě a Upřimě i přisnč staň xsc
naprawmi yijiciho dle slow tčhož pisma:
„Trestati tě bUdUa postawim tč proti
twciťi twš:ťx) t. okúži ti jako w zrcadle chybU
ton, abyš se požUal a polepssil.“

Hněw podUčche: „Eo se proti tobě
jeřmú, to Ueni ksnesseni; trpčti to dčxle, bhl by

. e) Tamš es Tše “) Žalm e9e 20. m) Tnmž 2x. xr) Tnmš.
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hřich; UcpowstaUcšeli hned, a Ucprotiwišoli se
tomU co Uejpřisnčji, nmohcm wice si lcckdoš
proti tobč dowoli.“

Nle trpčlriwost kťefťallskú odpoo
widú: „Powúžišuli Utrpeni Pčmě, nic Uebndc
tak trpkého, co bh Uebylo k ersseUi. Neboť
„KristUš trpčl za núš, wúm zůstawiw
šťiklad, abt,xste Uúfledowali sslcpčji
tho.,ee) N KristUš súm častčjiUa to pou
UkažUje, žc Ho mčxme w Utrchi Uúsledowati, řka:
„Jestoliže hofpodúťe Bclzchbem nazýu
wali, člm wice domúci jcho?u) Jestl
ližc mUepronúsledowali, i wúš pronúu
sledowati bUdoU.“eu) Což pak .foU Urúžky
Uasse proti xUUkúm, jež Utrpčl QU? Ž)U bhl poo
hančn, potUch, posmiwčm, Uplwún, bičowčm,

trUim korUUowúU, Ua kťiš přibit; a my sotwaslowo kúrajici fnčxssime, dyž jfme ho bhlh zao
sloUžilil“

Prchliwost prawi: „Zdažolipak UeslUssi
tupých lidi, když pochybi, tak kúrati, jako Ucrozo
Umnhch zwiťat, Uic lewnými slowy, ale ostrými
raději, abh toho lčpe pocitili a si dšlc pamao
towalie?“

Tichost wssak odpowidú: „NcslUssi
ťiditi sc pťitom dlc twčho snchslU, Ucbo dlc twě
wússně, ale dlc pťikazU a UaUčcm sw. aposstola,
ank k milémU swčmU UčeUikUdi: „Starssi o
netresci, ale UapomiUee jako otce, m ao
dých jako bratťi; starý že:l jako matek,

4dř)l. Petr. 2, 21. “) Mat. 10. 25e MM) Jcm 15, 20.



600 Krútké úwaby proti bťichům.

mladic jako sester wc wssi čistotč.“e)
N opčt: „Na flUžchika PúUš UcslUssič
waditi fe, alc aby bhl tčchn ke wsscm,
žpůfobný k UčcUi, trpěliwý, jeUž by
š mirnosti trestal ty, ktcťi fc protiwi
prawdč.““) N opčt: „Tresci, proš, žehťř
we wssi trpěliwofti a Ux,čelti.eéMř)

Hrdost prawi: „Mciš swědkaswšho Uad
sebou, Bohq famš.ho; což byš Ua to dbal, co o
tobč soudi lidš pošemssti?

PokorUú opatrnost odpowidú: „Niu

komU sc Uemčx dčxti šúdllš pxčiležitosti k pomlUwúma UactiUtrhúUi; Uý rž múš:li Uěť,akoUchybU na
sobč, pťizU„ej a Uaprmo sc, Uemúšuli, pokorUč sc
omlUw. Cti, co prawi sw. aposstol proti tšm,
kteťi donajice w UměUi a pťcswčdčcni swš, poo

horstš bratra fwého.“df)rUdUoUlhsonst Uapowidú: „Nač
byš sc těssil, kdhž tak mUoho šlšho sš proti tobč
wůbec rošhlassUjee? Zdaoli pak UemUsiš UU wfsecky
trudnč patťiti, wěda, že wssickUitak welmi proti
tobě z,cmcwťclie?“

Utěcha dUchoin odpowidú: „Dwoji
jest zúrmUtck: jech, jenž wede kspaseUi, drUby,

f;eUžpohťižch w zahynUta; oUeU powzbuzch l“lpooúUi, teUto Uwrhch w onfalxstwi. NeUit přičimy,
trUditi sc Uad tim, co Uúš UcwiUUě potkúwú,

spisse pak radowati sc můžemc, žc Učxšša to odo
plata wččnú Ucmine. Neboť dl Spasitcl súm:
„Blahoflachi„jste, když wúm bUdoU

e) l. Tim. Z, 1n2. u) ll. Tim. 2, 24x25. m) u. Tčm.
a:, 2. f) l. Koxrd1o. .



Krátké úwahh proti hťichům. 601

zlořečiti a protiweUstwi čiUiti a mluo
miti wsseckozlé proti wúm lhoUce, pro
xUUe;radete se a weselte se, Ueb odo

plata wasse hoǧšnú ǧeft w Uebesich?“e)Lerst diž, „ Udešuli Ušllstúle ch w kUiu
húch lcžeti, žmaťiš si šrak; bUťǧešoliUeUstúle hťichh
swš oplakúwati, o oci pixiddeš.u Namú awým
swým rožjimčmim a fUažUymi swými pobožUostmi
o rozUm fe pťiprawiš.“

Zbožnost pak odpowidú: „Proč meťšle
swšy obrúceUi k Bok)U tak Ua dloUho odklúdúš?
Wišeli qu jistš, že zitra, že x,přisstihodinU jesstš
žiw bUdcše? Ci UepamatUješ, co Spasitel di:
„Bdštc, Uebok Ucwitc an dUe an hoo
diny!“e) Protož odložson lerst a pamatUj,
že krúlowstwi Uebefkš an wlažUi an rozkossUici
aninedbalci, Uleúsilni a pracowiti a hore
liwi Uchwachi. .,

Nestúlú tčkawost poboUzi: „Wčťišuli,
fc Bůh wssUde jest, proč byš se jednobo mista

ržel, kdc ti wssechUo Ua odpor jest a tolik šlého
se děje, hleď pťijiti dcile!“

Pčwncistalostpak odpowidú: „Prúwč
že Bčch wssude jest„ jšst i Ua tomto mistě, a proto
bo erpUeČtim. MUišali pak dosúhnollti mista
lepssiho a powýssiti staw swůj, tehdh rozjimej,
kam pťissli pyssni aUdšlě, chtějicc powýssiti, a
prworodičowč Uassi chtčjice si polepfsiti, zrúje
wyhnúni jsoU a Upadli w bidU wezdcjssi.“

Zonalstwi prawi: „Jak mUohých,jak

e) Mnt. 5, llul2. ee) Mat. 25„ 13.
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weli?ých hřichůw jsi sc dopUstil! Jak dloUho již
trwúš w stawU hřissUčm, a žiwot jsi UejeU neo
polcpssil, ale ani zpúchaUšzlš Uenaprawil! Wždǧk
Ueustúlc jako w poUtech w zlš anyklosti trwúš.
Rúd byš Učkdyrpowstal, ale ihUed opčt w staroU
Ucprawost padúš. Což tie šbUdc, kdhž ša žiwot
pťedcsslý odfoUžcni tč UcmiUe a dcile jiz sc poo
lepssiti Uelzc? Ncozqusstčj fe tedy wezdejssich
rozkossi, když nemUžeš dosici wščné blažersti.“

Důwěrnú pak nadčje tčssč: „Dčsioli
tč hťichowštwoji, patř Ua Dawida krúle, aU
jsa cizoložUikem a wrahcm, U Boha milosrdena
stwi dosscl.u Hle krcilManašfeš, jeUžsc
bhl pťcmlwhých a ohawných Ueprawosti dopUstil,

šškúnim k žiwotU od fmrti se obrcitil. u Ni!aria MagdaleUa, jewnú jsoUchťissnicc,

žc k zťidlU milosti sc Utek a, Uošy PáUě slzamimyla, wlafy swými Utirala, liba a a masti drao
hoU hlawU Púnč pomažala, zasloUžila, žc jsoU
ji odpusstčUi hťichowě mnoši, protože byla mUoho
milowala. uu Hle, Pctr zapťel Pčma swčho,
alc poǧnaw laskawým jeho pohlcdcm hťi fwůj,
a hoťke Uad Uim wyléwajc slzy, úplnč o odo
pUsstčUidosčchl.uu Kajici lotr, winen jsa
wzpoUroU weťeroU a wraždoU, za jcho okao
mšeni, za jcho wyzUúUi š kťiže pťimo do rúje
se odebral. uu Hle, Pawel, promislcdownik
cirkwe Kristow , winen i newčUUoU krwi
mUčeUickoU. stal s9caposstolem, wywolcUoU Uúo
doboU uPúUš. ch tchdy takowč a tak zjcwnč
pťiklady milosrdenstwi Božiho mlUwi, tU oUmlkniž
wssclikš slowo zonfalč, zwlčxssk když BUh súm
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sliijc: „Když bh se odwrútil bezboěnýod bezbožnosti swč, kteroUž spúcha, a
čiUilby soud a sprawedlnosk, teUk dUssi

x swolš.obžiwi?“)
Zúdostiwost lakotnǧ di: „Beš winh

jsi, kdržž wždh wice miti žúdúš, nebok se jenom
obúwúš, abyš Ueupadl w Uouži, i abyš toho,

čeho šUý poUžiti Ucumi, súm lepe požil.“powržcni fwčtfkými wčcmi di:
„Mnoho si žčxdati Uikdy Uebýwú bez Ucbezpeči;
Uebok čim kdo wice mú, tim wice si fč:řoú a tak
Uikdy prawč spokojenosti nedofahUje; tčje wssem
marnostem tohoto swčta dosti Učiniti, Uikdy dosti
nemú, jakož di pismo: „Lakomec UeUasyti
se peslčži.“ee)

Nezťi eUú žúdost jidla a piti prawi:
„Wssecky wcci, kterč Bůb k jidlU stwoťil, dobrě
jsoU; proč byš fe Učkterých zdržowal, ancbo sc
do shtosti nenajedl, Uenapile? Eož bU to bhlo
jinčho, leč darh Božimi pohrdatie?“

Stťidmost pak Ua to: „Prawdať, že
Bůh mnohč wěci k jidlU a piti ftwořil, awssak
člowčk jisti mú toliko, ab hladem Uenmťel, Uio
koliw pak, aby dary Božl maťil a kzlčmU Užiu
wal. Proto Bčch již w rúji šdrželiwoft pťikúzal.

N zdaž Ulezi dinými Ucprawostmi, pro Učš Soodoma zahym: a, Uebpla těž Uestřidmost, ja ož di
Pčm: „Totoč byla Ucprawost festry atwcš
Sodomy u sytost chleba.“eee)

Rozpustilú weselost di: „Proč byš se

e) Ezech.18, 27. u) Kaz. Z, 9. m) Ezech. :6, 19.
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weseloU myfli tajil, wystUp wcťejně, choď do
společnosti, mlUw, čiň coš wcsclšho a obwcselUj
Uchsli son i jiUč!“

WúžUúfpak pčionst Uauto: „Za jakoU
pťičiUoU smiš býti wesclšň Uchsli? Přemohl jsi
již Uepřútclc smč: swčt, tčlo a ďúblae? ZUikl jsi
žiz wččUčho trcstU? Jsi jist swe(,ho wywolcnie?
žiwota wččUúhoe? Proč zapominúš slowa Pčmč,
aU Ujissťch:„Swčt sc bUdc radowati, wy
pakrsc bUdcte rmoUttti; alc žúrmUteř
wúš obrčxti fc w radost.“e) N poUčwadž
tčm, ktcťi šde zapmonccni ǧsoU, tamto radost se
sliije, pamatchšeli pak, cim pťifnč hrozi smču
jicim se? Slhš,eco prawi: „Bčda wč:m, ktco

ťiž sc UšUi smějcte; Ucboč kwiliti Uxplakati Udctc.““) N dlc tohoi swatýxJeho
aposstol UapomiUú: „S búžUoi a tťechim
se spaseUi swš koUejtc!““)

Mnohomluwnost se wymloUwú: „Za
wina Ucblšdc UzUúU,kdo mnoho, ale kdo žlč mer
wil; můžcš tcdy Umoho mlUwiti, bUdc meši tim
wice dobrčho, jakož i možUú, žc kdo mcilo mlUwi
tim mUoho zleho proncse.“

Qpatrnú pak mlčcliwost Ua to: „Byť
čUěkdh tak prawda bylo, hUstčji wssak sc stúwú,
že rozmlUwa dobrým apočata, když dúle se
wede, k lčmU se Uchýki. Tak Ujissčch pismo
swatš, ťouc: „MUohomlUweUi Uebýwú
bez hřichU.“djx) Byš i mczi Umohými ťečmi
Ucdoprtil se ťcči UtrhačUých, ždažoli pak se Uwao

e) Jan 16, 20. mlr) LUke 6. 25. mřxur)Filip. 2, 12. xf) Pťisi.
10, 19.
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rUješ prčlždUých a dareUmýche? NUžc jak bUde,
až ti Uastanewydati počct ž každšho maro
Učho slowa twš oe?“)

Smilstmo dl: „Proč byš rozkossi těle:os
fUých Uepožiwal, erčda an, zdaeli Uějakého žio

wota po fmrti jest? PoUšiwej časU krútkeho, jchožse ti popťúwú. Wssak dyby tělefné rozkosse zaa
powěšenh bhly, proč pak bh byl Bůh hned č;po3
čútku rdnooje pohlawi, mUže a žeUU stwoťile?“

Eistota pak odpowidú: „Neklamsc
ohledem Ua žiwot bUdoUci, powažUje slowo apoo
sstola Púně, aU di: „Nemylte fe: an smilo

Uici, u an cizološUici, an mčkci, aUřsamcoložUici u rčxlowstwim Božim
UebUdoU wlčdeoUti.““) u N sw. aposstolU

Janwi žjewer šest od Boha, že mezi jiUými„i fmilUikům Udc dil w jezeťe, ktcrčž
hoři ohněm a siroU, t. j. fmrt druhú.““e)
u smrt wččUčx. Wolil byš snad pťefwědčiti fc
o tom wlastni ZkUsserstie? u Qwssemč že stwoťiť

Bůh mUže a žeUU, ale Uikoliw k howadulč rošakossi fmi nč, Uýbrž krožploženi pokoleUi lidského
maUželstwim počestným, fwatým. Cokoliw sc

kromě toho účelU, bUďsi i w mcmželstwi, mešiobojim pohlawim anebo U jednotliwců fmyln ,
oplzle, chtoudně děje, ohawnosti jeft pťed Bohem
a w smrt wěčUoU UwchUje.“

Nečistú mgssleni Uamitaji: „Cožjcst
Uěco šlěho fmilnými myssleUkami se obirati?
Kdož to wie? KomU to Ubližie? JeU když se wao
rUješ fkutků.“
uneFeMexae.12, 86. ech 1. Kor. 8, 9uxo. m) Zjew. 21, 8.
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Wnitřni pak čistota srdcc odpoa
widú: „Nclze čistotU mrawů bez čiftč myslt
zachowati; nepočeftUoU mhssleUkU byť rčxřmý Uee
wčděl,wiBůh, aU„žkoUmú ledwi a šrdci“e)
wssech. Zdažoli UeUi dosti, když UežřizeUými
mhsslcUkami Ubližchš d;:ssi, fUižUje pi w kal
slUyslných pojmů. Ncwišuli pak, co ožský půo
wodce a žakladatel čistoty pť.isUšprawi: „Kdo
pohledUe Ua žeUU ciži kUpožúdúsli ji,
již žcizoložil š Ui w srdci fwčm.““)
Pročež i swatý Job již w zúkoUč staršm oswčdu
čUje: „SmloUroU jfem UčiUil š očima
Utýma, abych an Uemyslil o anUě.“e“)

Lúska tohoto fwčta lúkčx: „Cožmůžc
býti krúsUějssiho, Uež co prčxwč žde Ua tomto
swčtš Ualešúmee? Jak lcsklc kleru se Uad nčxmi
lažUrowú Ucbefa, ožúřena we dUc jasným slUUu
ccm, w Uoci libým fwětlem lUUy a tťpyticich fe
tisicerých hwězde? Jak hojUě, jak bohatě Uprae
weUa jeftik žemš š wsselikými wěcmi k požitku,
k obweselčUi UassemU? TU thté lefh, stiUem fwým
libý chlúďek poskthjici; tU ftromowi, krúsUým
owocem oplýwajlci; tU lUčiUp, pestrými kwčtiu
Uami ždobeUy a libou wůUi dýssici; tU pole,
bohatým osenim fe wlUici; tU opět hojUú zřidla,
občerstwujici Uúpoj wydúwajici; tU ptactwo, bUď
pestrým peťim, bUď lahodem žpšwem Učxš obu
wcselujici; tUk Zwiťata, wsseliký Užitek i pomoc
při prúci Uúm ropůjčUjici; potom pak lidskú
společUoft, wsseli ým UměUim k prospěchU a poo

n) Žalm 7, 10. ee) Mat. ď, 28. exu) Job. Zl, 1.
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tčsseni wefpolnšmu opatťena: co“ Uad to wsse
Uxůže býti krúsUějssiho, Utčfsenějssišo, pohodlnčj:
siiho, prospčssllějssihoe? NeUioli pak to wssc wclmi
milowúUi hoder? Nebyl by to erdčk kStwou
řiteli, Uepožiwati do fyta takowých a tak hoje
Uých darůe?“

Lúfka pak k wlasti Uebefkš odpou
widú: „N pťec to wssecko, bUď si sebe krúšx
Uějssi a Utčssenějssi, Ueni Uic jiněho, Uež jako Uěo
jakš wšzeUi U porownúni š wlasti UebeskoU.
Nepatťišoli pak wedlé tš krúfp a profpčssUosti
tčž welikoU, ba wětssi čústkU bldh a Ueprawosti,
Uehod a bolesti Ua tomto fwětě, tak že skUtečnč
Uazýwúfc „údolim slzawýme?“ u Pročež
dej wýhost lúfce k tomuto swětU, křderfe jerm
každý Uarodi, abt) opět Umťel, a šleď tamo
k wlasti fwš, kde smrt žúdUš moci Uemú; dej
wýhost lúfce k tomUto swětU, kdež každěho wice
mšnš bol a plúč stihú, a hleď tamto k wlasti

swě prawč, k wlasti Uebeskč, kdeǧto UebUde anbolesti, an plúče, an kwileUi, a c radost Ucskou
Ualú, wěčnčx.Co jen dobršho pomysliti lzc, tam
jest; „čehož oko eridalo, aniž Ucho
slýchalo, anž Ua frdcc lčdfkš wstoUo
pilo, to pťiprawil Bůh těm, kteťiž mia

lUži Jej.“eš uu Byš i darů tčchto střidmčpožiwati smě, wašUj fe, ať pro Uě wěčUěho cile
swšhopnezapomelteš a w poUta fwěta toho UcUa
padUeš; erděčUým byš byl, kdyb š pro pomijia
tclUě dobro tohoto swěta darů Uebef ých Uic Uedbal.

e) l. škor. 2„ 9. Jsai. 6, 1, 1.
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Wsse, co jfmc posUd whpowčděli, tcnť účcl
mú, abh každý mysl son úplUč odwrútil od
hťichU a od lúsky to oto sloěta a wssech jcho
hťissnýchmarnosti, obratil pak se docela a prťimUě
k ctnosti a kBohU a kblaženosti wččnš, 15teroUž
mU Bůh sliijc. Z toho úmhslU Udali jsmc
wsse, co by jakožto žbraň duchowni mohlo w kažn
dčm okamženi posloUžiti člowčkU, bojowati a pťeo
moci každě pokUschi, kterčž še wssech straU neo
Ustúle Uaň dorúži, a jcj od tohoto jeho wěčnčho
cile odwrčxtiti a odloUčiti Usiluje. Ponšwadž tedh

Žúkladem ctnosti jest, toarowati se zlého, hledižaždý podanš sobš zbranč poUžiti a Uepřitelc od
kťehkšho pťibhtkU swého7 odstraniti a žapfuditi.
Tak sc potom Uaditř smčš, že kdhž šachowúš přio
kúzani Púna slošho, tčž QU š milostl son k toťšě
awitú, nebok: „Bčch j“est lúska, a kdo zúa

?túwú w lúsce, žUstúwú w Bohu, a Bůh
w Uěm.“e) thš tcdh, milý kťeskmle,zůstal
w lúscc a w BohU, a š Nim Uěkdy tamto wččnč
bhl spojeU,warUj fe hťichn!

MM

d) l. Zan 4, 8.



Dčl drUhý.

šlal: sr mňmr cwiťiti me msselil:ých rtnostech.

Ǧlánek dwanáctý.

Že troji drUh ctnosti obsqb,lljc sc w sprawcdlnosti
lťcssamte.

Když jfme w perim dilU těto knihy a tUo
ssim dostatečně a žeerbně prowedli, jak se křeo
sťaU wsselikčho hťichU waromati a tak dUssison
ťiston wssi posskmmy zachosoati můžc a mú; šbýu
wúč UčUUUyni poeedUati taktéž důčladnč a zeu
erbUč, jak se Um U wfselikš ctwosti cwičiti, poo
Učwadž ctUost jest praon ozďoboU dUsse, čiUic

ji liboU pťcd Bohcm. Jakuě pak kfpramedlnostiUúle.ži, abychom každšmU da i, což jcho jest: BohU
Uezprwé a potom bližnimU i sobě samým; tak
jesattéž troji drUh ctnosti, půsoijic sprao
wcdonst kťefťaUskoU; jedeU totir obfcchuje poo

:Uilmosti Uašse k BohU, drxchý k ližnimU a tťctijedUoho kaž šho k sobě samšmU. Těmi ctnostmi
w pťňUje ťe dokoxmle úkol sprawcdlnosti kťcsčan:
ske. Chcešoli pak wědčti, jak tomU trojimU úkolU

xswěmU wěrUý křcskml dostokji, powim krútcc, že1chdúž, když se zachowč: BohU jako fhn,
39
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kbližUimU jako matka, ksobě samčmU

šako fondce. Tpto třř ččxstkhsprawedlnostiťesiaUskčUdúwú tčz fw. prorok, řka: „anúo
mim tobě, b člowčče! co jest dobrč a
čehož žúdú HospodiU od tebe. Zaeistě
abhš čiUil soUda milowal milosr er
stwi i pečliwě chodil šBobem fwým.“e)

Z těchto tedh wssech powismosti člowška

týkčxfe čústkaprwni jeho samčšo, aby protisobč čiUil fond; drnhúpak ližniho, aby
co k UěmUsmčťUje,m il o w al milofrdenftwi;
tťeti pak Boha samčho, jak prorok ďi, abr)
pečliwě chodil š Bobem fwým. Q tomto
tedh trojim drUhU powinnosti a ctUosti UhUi po:
jeďUčUUe.

Ǧlánek tťináctý.
Q powinnostcch člowčka k sobč samčmU.

PoUěwadž lúska každěho člowěka dle ťúdU
pťirozeUčho směťnje Uejprwč k sobě samčmU,
ppčneme i my úwahy swě š toUto ččxstkoU, kteu
roUž i sw. prorok Ua prwnim mistě klade, totiž
abh člowčk čiUil fond. TeUto úřad soUdce

šowiUeU jest ťlowěk wykonati Ua sobě famčm.akož pak powinnosti sondce jest, aby kraj sobč
fwčťcUy dobře zřidil a fpoťčxdal, tak mú tčž
člowěk súm sebc, co maloU obec, Uúlcžitč šťiditi
a spoťúdati, a sice sebe celčho dle hlainch
čústi, š Uichž žúleži, i tčlo še wssemi údy

e) Malach. 6, 8.
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a fmhslh jeho, i dUssi še wssemi schopnostmi a
žúdoftmi jcjimi; mú je fpoťúdati a řiditi dle
prawidla ctUosti spočiwajici Ua wččném, Uezmčo
Uitelném, jediUě pewném zúkoml Božim. Tak
dčx člowčk sobš samčmU, co mU Učxleži, a jak to
Učiniti mčx, to bUdiž Uhni perim oddilem
úwahh Uassi.

š. 1.
Jak člowčk Urjprwč tělo swé zťiditi a spoťúdati mú.

K UúležitémU spoťúdúni těla žúdú se Uejo
prwš a hlawnězcwnitťni špůsoonsi ceo
lého člowčka, jakož toho zčxdčxfw. NUgUo
stiU, ťka, aby každý stoje, chodč, sedě i twúťi
i řeči, i postaon isssatem Uičehor Uečinil a er
objewil pťed jiUými, co by pohorťseUi ǧim dalo,
ale abh wssecken zewUčjssi způfob kazdého Ua
ronitťUi počestUost a swatost Ukazowal. Pročež
prawý kťesťaU, jakožto slUžebUik Boži, mú se

w obcowúni swém pťed šinými oka owati wždywúžným a pokorným, las awým a obrotinm,
abU wssickni, kteťi š Uim ochji, wzdčlúni, t. j.
pťikladem jeho k dobrémU wždy wic a wice oa
wszzeUi a wedeni byliw Tak i aposstol PaUě
Uúm weli, abychom bUli „dobroU wUUi Kriu
stoon Ua každšm mistč,“e) totiž takowoll,
?terúž se wůkol sdčlUje wssem předmětům, že i
jamy ji libczUě zawčmčji. Jako prsth rUkoU
dotkmlwsse se ch jUčjakčho onUého pťedmětU,

e) U. Kor. 2, 15.
39.
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dloUho jim zapúchaji; tať bUďtcž i ťcči i skUtkh
i twúťnost, u slowem cclé chowúUi se siUžebUika
Božiho, aby každý, kdož fc kUěmU pťibližc, Ucbo
ho spatři, pťikladcm jcho fe w dčlať a poswčtil.
To jcst prwni prospěch ž tošoto slUssUšho sc
chowčmi pochúzejici„ že kťcsicm, we swěm zemUitťa
Uim mrawU dobče spoččxdaUý, jest tšměř ti ým
kazatclcm, jeUž totiž Uekúžc hlaonU ťeči, ale wan

tým swým pťikladcm Ukazch a powszřchktomU, jak by každý ctUostUým býti, BohU s oUo
žiti a Jej wclebčti mčl. Protož i Spasitcl súm
wcli, ťka: „Tak swčč fwětlo wassc pťcd
lidmi, ať widi skUtkU wasse dobrč a
welcbi the wasseho, šeUžyjeftw Ucbe:
sich.“ e) To tčž UazUačch osaiúš, ťka, žc spra:
wcdliwý Púně podoch bUdc pťckrúfUčmU„sstčp:
UčmUstromU k zwclcbcm Hospodan.“ee)

Wssak při tom pozorowati slUssi, žc to Uiš
kdy Ucmú býti pťimo účelem U whkoUúwúUi
dobrčho, abychom sc š tim okazowali pťed li3
dem, Ucboť by pak o Uúš platilo, co ťekl Krin
stUš PúU o chlUbisoých žúkoUUicich, žc „Uǧzali
již odmčUU son;“m) alc (eak fm. Rchoť
radi) „tak fc maji diti dobřl skUtkowě U
weťejnosti, abh úmysl dobrý zůstúwal
xUtaonsti; abychom, dúmajicc zjewUě doo
brý pťiklad blieUimU, sUažili se fpolU,

krš,ti sc š úmhřlem, pro Učjž žúdúmeli iti sc BohU.“
DrUhý prospčch, ,který z UspoťúdúUi zcu

e) Mat. 5, 16. mř) Jsai. 61, 3. e“) Mat. 6, 2. 5.
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intťnich mrawů swých těžimc, jcft, žc se tŽimstřeži wnitřni mrawopočestnost a čistota i z oža
nost, proto 7e meži člowěkem zewnitťUim a wnitťu
Uim Uzké ješt fpojeni a sloUčcUi, tak že se jcdeU

Ždruhčho Uech požnati dúwú, alc i jech narlchého působi a jej pťedpoklúdú. cht:li dUo
ssewni člowěk dobře fpoťúdún, tUč fe ta wnitťUi
úprawa izewnitť objcwi; a naopak, kdhž tčlesný
člowčk UcUprach jcst, bUde bržo ša Uúsledek
miti těž Ucllpraonst dUchowni. Jest tedy tčlo
tšměť žrcadlem dUcha. Nebok jako w rcadlc
okažch se obličej twůj, w jakškošiw twaťnosti,
Uebo postawě fe pťed nim obžewiš; tak tčž pau
tťiti lzc š žewnitťncho chowúm twého, w jakém
stmnu se wyUachúzl wnitťUi člowčk u dUch
twůj. Q ak toho žúdú UúramUčho pťemožeUi
fcbc a soro nepťirošeUšho fc přetwaťowúni,
abt) jinak se okúžal člowěk wnč, Uež UspořúdúU
jest Uintť. Proto sw. mUdřcc oprawdowě di:
„Kdo jest kwapných noh, zawadi;“e)
minč tim, žc kdo nežachowňwú potťebnš w žeo
wUčjssich mrawich wúžnosti, ktcrúž sc Ua kťesiana
slUfsi, často klš:pýtUe a w Umohš chhbh klesne,
jako kdo přiliš chwataji a kwapi.

Tťeti prosščch núležitčho Uspořúdúlxi Zeu
wnitřnich mrawU jest, žc se jim achowú přlšo
Uost a wúžnost, prospěssnú netoli o, ale izpoo
tťoebUúerthUtclUě žwlňssk tomU, kdo U wyšssi
dUstoonsti postach jest a sprčwa Uad jiUými
sobě swč!ťenoUmú. To o sobč mohl ťici fw. Job,

e) Pťisl. 19, 2.
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jak mocUč půfobilo wúžUš jeho chowúUi Ua jiUč
wrstchikh jak starssi, tak mladssi. „Swčtlo
obličcje mšho Uepadlo Ua šemi.“e) N
múlo před tim: „Když jfem chodiwal
kbrúUě města a UaUlicipťiprawowali
mi stolici; spatťowali mUe mlúdeUci
a skrýwali fc, a starci powstanUce
stúwali. KUižata pťestúwali mlUwiti
a prst kladli Ua ústa fwci; laš fwůj
ždržowali wěnsodowš a jašh jejich pčie
lUUl k dúsUim jich.““) Tak welikúbhla
úcta wsscch k Jobowi. Wssak tato jeho wcižnost

Uic Uebyla Ua UšmU laskawosti jeho a dobrotč,tak že fúm o fo ě fmčl řici, že ačkoliw scdúwal x
jako „krúl, obstoUch wůkol wojsťem
swým,“ Uepťeftalbýti „okem slepémU, Uoz

šqU chů:šmšmll, u otcem wssech chU3
TU wssať zUameUati slussi, že pochybčmi

Proti tčto slUssUosti Uepočitú se od Učelxcguw ža
lešťichale za lehkost. Tak ZUilowati pťiliš spoe
jčečnosti, ošdobh těla si pťiliš hleděti, dowoleUým

potťebčxm jeho we wssem howčti, jeft šnameUi,
že intťUi člowšk mšUě dobťc spoťúdčm jest.
Tak difw. mUdťec:„Bděw Ua tčle a fmich
okazUjici zUbh a chůzečlow.ěkaprozrao
šUji jej.“dkx) W týž fmysldi tšž SalomoUU:

„Jako we wodě okazUše sc obličej těch,jenž do Ui hledi, tať fr cc lidfkúžjewxm
jfoU opatrUým,“nťxpťu) t. sťrze katky jejich.

W)Job. 29, 21. “) Tnmž ?9, 7uu10. ue) Tamž 29, 25, 15.
xf) Str. 19, 27. st) Pťlsl. 27, 19.
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TeUto troji prospěch, jako troji owocc who
dúwú a pťinčxssižeintťUi Uspoťúdanst mrawů,
a zajifté UeUi UejmeUssi. Toho se Uedoftúwú těm,
kdokoliw pťilissUě si dowolUji důwěonsti a pťúo
telstwi š jiUými, byk i sobě rowUými; abh Uco
byli potmčfsilci a pokchtci jmiUi, wedoU Ueproo
zřetelUč řeči, mluwice wssecko, co jim, jak se
řikú, slina Ua jažyk pťiUese, U dowolUji si w spoa
lcčUosti lecoš, co se bUď jejtch stawU UeslUssi,
Uebo z pťitomUých UěkomU pohorsseUi dúwú.

Prawš pak křeskan Uesmi fe prowiUiti protiprawi lům šdrželiwosti z búznč, abh se snad Ue:
ždúlo, že by ždrželiwosti fwou marné cti wy:
h!edúwal, poUěwadž Uaprosto fe UedowolUje,
ždrželiwofti se spousstěti; Ueboť jakož wůbec sc
zakazUje, chUbU chhbou Uaprawowati, tak tčž se
Uesmi ctnost zaUedbúwati z búznč, abychom si
od swěta zlšho úsUdku za to Ueutržili.

To jcst, co fe týkú slussnosti„šemxtitťlti wúbec,
w každčxm mistě, w ka:dý čaš. Ze: pcxk se szsta
Ua Ui zapomiwú pťi šodech a kwasich, protož
jednati bUdeme žwlússk w

š. 2.
o zdržcliwo sti.

bechom UaukU o Uúležitém spoťč:dúni tčo
lesněm dokanle prowedli, to za zúklad položimc,
7e lšpe jest tčlo swš pťifně a tUze, Ucžuli pohor

lUš a roškossně držeti. Neboť jako hoťkú a
chuti odporUú myrha dobťe sloUži k delssimU za:
chowúni těla pťed hUiloboU, abh Uezetlelo a čerwh
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sc ncrozlezlo; tak pťisným a tcchým držeUim těša
zachowawú fe ctnost, pohodlným pak a rozkoš:

Uým šemU howěnim maťi se a Ua mistč jejimwsseliě powstúwaji Ueprawosti. Protož tUto
hlawně o ždrželiwosti jedUúme, že jest jedUa

ŽUejhlawnčjssich ctUofti, čkterčž fe pak jiUc pťiorUžUji. To wssak tim wice žapotťebi býti Uznú2

wúme, poUěwadž dosaženi tč ctUosti ljest pro po:kažerst pťirozeUě powahy Uassi we mi obtižUešř
Ukúžemetedy,jakždrželiwostidofúhUoUti,
a jak sc w Ui cwičiti lze.

MlUwice o zdrželiwosti w jidle a piti, za
zúklad položime to, eak snažUč jt DUch sw. whe
UčUjew kmze Siracšowč, ťka: „Požiwej jako
člowčk střldmý tčch wěci, kteršžfe tipťedo
klúdaji abh jeda mUoho, Uebyl w UeUúe
wifti. Přestaň peri pro kúšeň a UebUď
Uesytý, ab snad UeUrazil. N mezi mUoo
hými sedl:i jfi, eržtahUj prwš Ueželi
oni rUkUswě, anž peri žúdej piti.“)
Prawidlo to žajistš welmi whodUč jest pro núš
smrtelUý žiwot, a bodUo Hospodan toho, cm

ftwoťiw wssecky wěci w poťčxde peťkrcisslčm, cšce,abychom též th pořúdek zachowúwali. Totčž úže
sw. BerUard, řka, že žachowati slUssi w jldle a
piti raon mirU i dobU i způfob i pťiprawU,
a tošo dle že fe warowati múme wssech zbhteč:
Uých i pťilissných lahůdek. Zachowati fe mú

rawú mira, aby člowěk Uelmússel fe dUchem
wým po wssem jidle; prawú doba, aby požiwal

e) Sir. 31, 19.
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wždh w Určitý čaš; a prawý způfob, abh se
spokojil š krmčmi obecnými, lečbh skutečnú Uex
moc Uějaké krmě zwlússk šakazowala, a jiných
požiwati welcla. ř

W týž smysl di též fw. Rehoť: Prawú
zdrželiwost Uežúdú liřdla před doboU UrčitoU, jako
UčiUil Jantaš š p ústi medU;e) UUi lahodnčjssich
krmi, “ako lid Ua poUssti;U) an úprawnčji
strojenych, jako shnowč Heli w Silo;“e) an
až kpřefyceni jako Sodomssti;dř) an jakýcho
koliwpša pťedrahoU ceUU, jako Escm.xfxř)

Siťe a šeerbUěji jedUú o pťedmčtUtomto
HUgo od fw. Wiktora. deorUčUje každěmU,
abh se sUažil wsselikoU způsoonst při jidlc zau
chowati, řn: „Dwě wčci pošorowati slUssi pťi
jidle: krmč samč i tobo, kdo jich požiwú. Tento
pak zwlússk mú hledčti, aby požiwaje stťidmě
krmi pťedložených, wssrlikč slUssUosti bedliwě
ssštťil: w jeděni abh Uijak Ueprokúzal se pťi:
liš žčxdostiwým, hltcxwým, UeUasytelUým; w mla
čeUi aby 7ciďUétUUUebyl obtižeU, anž koho
Urašil řečmiFwými; w pohledU aby Uebhl dršý
a wssecko wssUde jako spráwce Ueprohližel; we
wssem chowúUi swčm aby UikomU Z pťiu

sedicich Uiǧakého Uedal pošorsseni.Nčkoiw šachowati fUssi wsselikoU způsobo
Uoft pťi každčm jidle, jest toho žwlússť šapotťebi,

kťǧhž ostřejisshladcm k jidlU pUzeni, Uebo k hoodUm ojUčj im požwúni býwčxme. Ncbok tehdúž
jedUa z welikš potťebp, jednak z hojUčjssi pťi3

e) le Krňl. 11. mř) M. Mojž. 11. eee) l. Krčxl.2. ř) Ezech.
16. st) l. Mojž. 25.
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ležitosti žúdostiwost Uassc mUohem wčtssi býwú,
tak že sUadUo se žapominúmc a stúwú sc Uúm
jako dětcm, ktcrš by rčxdy wssecko si wzalh, co
Ua stole widi.

Dobťe bUde Upamatowati sc Ua pťikaz
mUdrce pohcmskčho Epikteta, jeUž di, žc čloo
wčk, k jtdlU žascdaje, k tomU hleděti mú, aby
Uasytil i tělo i dUssi; tělo sice požiwúllim po:
třebněho pokrmU, dUssi pak cwičenim se w šdrže:

liwosti a ftťidmosti, UedowolUje si Uičchož pořiewati poUze ž rozkosse, cmťž pak Usskoditi i tčU
i dUssi pťcsyceUim. Ncbok jako tělo krmčmi,
tak sc i dUsse ctnostmi jmerwaUými, stťidmosti
a mionsti žiwi a občcrstije.

Nemúlo těž prospěje k šdrželiwosti, když
prospěch Ui wyplýlpajici š krútkoU rozkossi er
zdrželiwoktiporownúš. beš to wsfak tim lépe

powúřšil, zUamech pťcdcwssim, že z pěti smyflůtčla idskcho chUižssi jsoU chUč a hmat; Ueboť
ty fmysiowč jsoU obecni wssem, i žěm Uejnižssim

Žwiťatům; byť i Učkterým 7iroočichmU Uižssi třidyrUzi tťi ssiechetnějssi smy?lowš: zrak islUch i

čich schcišcli, čy dwa, cšUk a hmat Ualezaji se Ulossccho Tak tchdy i ojmy žimi pocitěnč jsoU
hmotnějssi a fprostssi, proto ze Ucni UižúdUčho
žiwočicha, jeUž by jich ncpocitil.

Json pak dojmy ty chcn welmi sprostč
alc i welmi krčxtkč, Uetrwajice Uic dčle, Uež doo
kawade wčc pocčtěch š ústroeim snlyslowým spoo

cha jest, jakož se jewi při čšuti, kterčxž Uic dšle
Uetrwa, Uež co krmč jest w ústcch; jak mile fe
požiwe, ihned wsseckcn dojem zmizi. Poněwadž
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tedy roǧkoš chUti tak sprostú a pouze zwičeci
jcft, kdoz by byl tak zpošdilým a tčlerým, žc
by ji wolil wpměňiti za owoce Zdrželiwosti, tak
hojllš a krúsUc, jakož jsmc je fwrchU wyličilie?

Toto by owssem dostačiti mčlo, pohUoUti
každého, abh wssemožltč krotil w fobě Uezťichou
žúdost jidla a sUažčl fc ho požiwati UejeU še wssi
mionstč a stčidmosti, tak aby Ucbledčl k choUtn
kúm swým alc toliko k er hUUtelUé potřeb,č
wydiweni, Uýbrž i še wssi zpufobilosti a slUša
Uo i, aby cmč wnitťni fwě Ufpoťúdaslosti ducha
UeUsskodil, ani jiných swým chowčmim UeUrazil.

K tomu pak powaž jesstč žbožný kťesťan
pťiklady stťidmosti, zdrželiwosti a Umrtweni fwao
tých a swětic Bockich, zwlússk fw. mučenikůw,
kteťi Ueprofsli lašodUostmi, alc „wodou a
ohněm k Uebefům;“ polyocxrfwé UesčisiUě
hčichy a že a Uš Uežasllchuješ špjnostř dobrých
wčci alc trcsztU; powaž pak, bUdešoli howěti tčlu,
že šbujni a dUcha si podman a Ua žčchubn pťžo
wedc. Takto pťčprawen když k stolU žafedneš,
žajistxšžepnikdy praon mirU w požiwúni Ue:
pťcstq,Upiš, anž koho jilmk swým chowúnim
Uraziš.

ZwlússtUi pak oǧoatmosti žapotťebi w požio
wúni wina a wsselikcho Uúpoje opojného. Nic
Ueni čistotč wice Ua roti, Uež wiUo, jakož di
fw. aposstol:„Ncopljcjte fe wiUem, w Uěmž
jeft chlipnost;“) a to býwú tim Uebezpečo
Učjssi, čim rošUiceUčjssi býwčxkrew mladú. Dobťc

e) Efez. 5, 18.
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prawi sw. JeroUhm, že „wiUo a mladost
jest dwojim podnčtem k smilsth.“e)
Nebok wino rožUitiwssi krew ženoUci se k srdci,
wszzUje wsselikc UezřizeUšžúdosti, jež bhla dUssc

prwč š welikým sebefnašemm potlcxčila a UdUusila; pak powstúwaji zhtečnš smichh a žerty,
wychloUbúUi fe a whpinúni Uad jiUého, swúrowč
a wúdy, wyžrazowúUi tajUých wčci, pomlUwy a
podobnš Ueřesti, až přilissným rozčilenim wssech
tčlesUých sil UžiwúUi zdrawého rozUmU sc pťcu
rUssUje a člowčk opojený mlUwi a čiUi, čeho
pak wystťizliwš stydi fe a mUohd draze pykǧ.
Tak winem a opojnými Uúpoji wů ec nejeU slUšu
Uost, ale i mrawopočestUost Ua zmar přichúzi.
Dobťe ťikúwali již staťi, žc rčwa wlastUš tťi
hrošlch w dciwú: „jech k posilc, drUhý
kroško i, třcti kpossctilosti;“ čimžžUao
erUcltiu chtěli, žc mirnš poriti wina sili šwlússk
ochablš mocnosti tělesUš i Ussewni lidi již stare
ssich,un pročeži sw. Pawel Timotheowi radi:
„Uriwej fkrowUě wan pro fwůj žaon
de a častč swš Uemoci;“ee) Uěcomúlo
Uadpotťch ho piti „obwefclUje srdce,“eee)
jak i pismo di; cxle Uestřidmě ho požiwati, pťio
wčxdi člowěka o Zdrcxwi dUsse i těla, tak že co
čini, an připočitati UeslUssi jemU, jelikož rozUm

ješo tčměř U wiUě poUořeU a UdUsseU jest.
Z až:li šak Ueni chwětssiho powúženi hodUo,abh kažý ctnosti bedliwh křcskaU co chwice

e) ř)pišp. ucl lšUZr. u)s lu Tim. 5, 28. Znamc,nej tuto, že di
„nžxwej“ t. jako lckn, ne wssak co obyčejnrho nč:poje!
m) Žalm 108, 15.



Q zdrželiwosti. 621

ďršowal se wina a jiných Uúpojů opojnýche?e oť „wiUo“ uw jak ťikúwali staťi, uu „eest

;lre,jcšorss,im rúdcem m zúležitostech iduh .“
Nemčnš se wssak mú zdržeti člowčk zbožný

pťi stolomúUi š jinými od mUohý čeči, rozepťi
a wúdy, chceoli býti prost wsse o prowiUěUi.
Nebok často rozmlUwa počUe sc w dobršm a
š zlým dokoUúe často člowěk rožpúlelt wiUem
mlUwi wčci, jčcýž bypsi wpstčizlčwč zúdal, by byr
zamlčel. Pročež di SalomoUn: „. údUšho tae
jemstmi Ueni, kde kralUje opilstwi.“e)
Zwlússk pak UeslUssUo jest mUoho mlUwiti o
krmich a ncipojich, whchwalowati Uěkterú jidla,
Uěkterý způsob jich Ustrojesli, ta a ta mina a. j.

To mssc žeft zUameUim člowěka Uešdrželiwčho,jehož mhs blawUč jde ža jidlem a pitim, jakobh
žúdUé jiUš žúdosti žlwotni Ue Uala.

Nejwice se pak mú kazdý U stolU warol
wati, abh UikohoUepomloUwal, a bližUiij swšmU
Uijak na cti UeUtrhal. Nebok kdo tak čiUi, di
sw. Jan Zlatoústý, Uepožiwútoliko masa
ro ličUých zwiťat, ale hryše a Užirú žiwot blčcku
Uišo smého, pťipraije ho o to, co často draž i

jest Žilwotau o čcst a dobrč jmčno.sw. UgUstiUowi pak myprawUžePosidoUiUš,
žc chtěje od obydli swého Ua wzdy odstraniti
Ueprawost tU, dal Uad dweťmi wečeťadla swšho
Uapsati: u

„Kdož miluješ mluwcnim bližniho Urúžctt jmčlms
Můj žc zakúzán, wčz„ tento ti wččnč jc stůl.“

e) Přisl. 31. 4.
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Znamenati tčž siUssi, co sw. JeroUhm
napominú, že „fkrowUý pokrm a žiwot
wždh lačeU dcxleko pťedči i Uad posty
třideUUi.“ Mnohem lšpe jest kaddodeUUčmčxlo
požiwati, Uež Učkdh toliko ale paš mnoho jisti.
TeU dčssť býwci Uejúrodnějssim, který ž poneo
Uúhla w zemi inkUe; prUdký lijawec role trhú
a obili sskodi. u Pomni tšž přž, jidle Ua swč
powolúni, že totiž wůbec Uežiješ proto, abhš
sloUžil bťichU, ale abyš jidlem se posilUil, abyš
sloUžil BohU; wzpomeň si, že po jidle mUsiš
bUď se modliti Uebo čisti Uebo fe Učiti, k čemU
byš snad UcfchopeU byl, kdybhš do fhtosti se Ua:
jcdl. Dobrč prcxwidlo jest tčž, abychom si kjidlu
zasedajice Uminili Uehledčti k tomU, co chUti lao
hodi, ale co k zachowúUi žiwota dostačUje a
prospiwú. . e

Nle tim se Uijak Uemini, Ubyš hladem tčlo
moťil, Uýbrž abyš Uepowolowal žčxdosti wice,
než potřeba kúžc. Neboť tělo erhhmxtelnč poe
třebi mú pokrmU a Učxpoje; hlcdčti pak se mú
pťř tom, aby pťilissUosti bUď toho, bUď toho,
UeszjUčlo a sskodU Uoutrpělo. Pročež di fw.
BerUard: „Tužeji drž tčlo swč, cxbhUeszpUčlo
a Ueprotiwilo fe dUchU; ale pťec tolik mU po:
wol, abh jemU slonžiti mohlo, k čchž wlastUč
stwoťeno jest; w poddanosti je měj, cxletak, abyš
je UeUmořil; pokúrej je a poniž, ale tak, abh

šezckx)oyssUčloa Uepanowalo, ale posloUchaloU ll.“

Tok jeft chhlcanějssi, co bychom o šdržco
liwosti w jidle a piti radili wssem, kteťi ctUosti
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pčlnč býtč žúdaji. Že wssari jčnými smysly proti
Ui fe chUije, pojednúme dúle w

ď. 30

z(Jclk dkudč swpsly tělcsnč krotiti mňme.

PoUčwadž fmpslowč jfoU Učxstroji rozliťUčho
půfoťdeni tčla Uasseho, a těmčť rameslh, jimiž
doemh zcwslitťni inkaji w dUši, jde z toho
pťmxo erphmxtelnú potťeba, abychom si je dobťe
Uspoťúdali a nad nimi UstawičnoU témčť strčxs
drželi, abh eimi Uičehož Urprosslo, co by wnitťm
úprawč dUcša sskodilo. Tak jfoU oči Uasse .ako
stúle otewťcnč brúnh, jimif marnosti swetskš
w dUssi Uafsi wnikaji, až Uam mnohdh býwaji
i brcmami smrti. Pročež potťebi bedliwý požor
miti, aby fe Uepotkaly nikdh š žčxdným pťedo
mětem, jenž by intťUi čiftotU člowčka porUssil
anebo poklid srdce překazil. Zwlússk pak hleděti
ktomu, abh obrazh, w zrakU Uassem pohlee
děnim Ua rozličUč wěci působestč a pošůstalě, neo
bhlh Uúm překúžkoU U wčlžnšm febrčmi mhsli
a pozdwižeUi srdce k BohU. Protož i wssickni
swati a zbožni mUžowš wssemožnč se wyUasUao
žowali, abh zrak fwůj tak Ua Uzdě drželi, tcxby
cheU Uepatťili Ua Uic hčeissslšho, ale abh ani
šúdUý jiný pťedmčt bnď UčxdhcroU a stťwčlosti,
nebo wznesserU welkoleposti son nieak Uepťoo
kúžcl jim U šbožnčm obirúni se š Bošem w čaš
modlitbh. Neboč ta jest tak důležitú a útlú, žc
netoliko hťissnými, alc i jislými jank lhostejnými
pťcdftawy býwú přcrUssena
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Dúle ak UcmšUčpečowati múme, ab chom
ostražili Ussl swých, abh jimi Uchiklh pťc mčty

hťissUé aUcbo takowé, kterč bh š to bylš, abypoklid wnitťni pťcrUssilh. NejeU tcdh ssko liwým
a hťissUým řcčem ale i marUým powěstem, búšu
Uim a UowiUúm, řdo kterých Uúm Uic UcUi, Ussi
swč zawřiti múmc. Ncbok kdo sc takowých Uee
warUǧji, těm sc obrazy wěci slhsscslých wssUdy

Uamilřaji a lilU w whkoUúwúUi powilmostč wůbec,
a w wroucl BohoslUžbě šwlússt wclmi pčekúžeji.
Zachowati tu slUssi, ccǧdl pismo: „Qplek Ussi
fwe trUim; Ueslhš jazyka šlého!“e))

B čichU Uěco šwlčxsstniho člci, UeUzUúwúm
býti a potťebi; ncbok kochati fe w woňawých
wěcccš, mastech a t. p. UeslUssian rozmařilým
žeUsstiUúm, tim pak mšnč mUžům wúžUým, po
špqšffim stupUi ctUosti a dokanlosti sc sUao
chU.

š B chUti jsme pak prúwě w š. 2. obssirUč
pojedUali. PostoUpier tcdh dčxie, a pojedUúme w

9. 40

ǧo zdrželiwosti jazdka.

Q jazhkU lze mUoho ťici; Uebok ďi mUo
čdťec: „Smrk a žiwot jsoU w moci jau

zhka!““) Z tošo jde, že wsseliké i dobro ižlo žúwisi od do anlšť)o aUebo Uedokanlčho
ťizem jazhka. Proto Uúš k tomU i pťifnč Uao

e) Sir. 28. 28. ee) Přisl. 18, 21.
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Pominúsw. Jakub, řka: „thž koňům
Udidla w ústa dúwč:mc, abh Uúm poa.
wolni bhli, a wssecko tělo jejich semo
tam obracime; le!ilodi, jakkoli jsoU
weliké a prUdkhmt wětry hnanč, mao
lým prawidlem býwajisemotam obrao
dcotocinh, kamžkoli chce wůle toho, i?řdor
je spraije; tak i jazhk jest sice maly
úd a welikě wčci prowozch. Nj, jak
.malý oheň jak weliký lcš zapúli! J
eazyk jest ohcň, wefskerost Ueprawosti.

ř ažyk jest meži Uassimi údh teU, kteu
rýž znečissťch celš tělo azančchekolo
UarozeUi Uasseho.“e)

K dokonalšmU řizeni ljclč;hkclUasseho čtwcrojcst potřebi, abhchom bediwč na pozorU měli:
1. coe? 2. jake? Z. kdye? a 4. proč mlUwime?

Nejprwě tedy slUssipozorowati, „co“ mon

wimc, UebošUak kterýjestpřcdmětu lútkaUassi ťcči? tom Uúš poUčUje fw. Pawcl,

řka: „Žúdnú ťeč zlú erpchúzo:éd z ústwassich, Uýbržjestelikterúdobrú wzděo
lúni wirp, kterúž by dala milost poo
slUchačům.““) N brzo pak na to Udúwú
Zčejmě, co mhsli slowem „řeči zlé,“ an di:
„SmilstwipaťawsselikúUcčistota,nebo
lakomsiwi, nchď an jmenowúUomezi
wčxmi, jakož flUssi swatým; aUebo
mr kost, nebo blúzUowskč mlUweUi,
Ue o ssprýmowúUi, ktere k wěci UeUúo

e) Zak. 3, 3u7. efi) Efez. é, 29. 40
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leži.“e) Jako tedy plawci Ua swých mapčxch
UazUačenci maji wssecka úskali, Ua Uichž bh lodč

mohla w Ucbeřpeči pťij,iti, abh se jich co Uejbedoliwčji warowa i; tak mcxzbožUý kťesiaU zUameUati
wsseliký Ueprawý a mčně slUssUý pťedmčt, abh
o Učj ja ykem swým UeUrazil a intťUi čistotU
srdce ne troskotal. Nemšnč tčž slUssi opatrUým
býti, abyš zamlčel to, co ti jako tajemstwi jc!stt
swčťeno, abyš sUad UessetrUěto whjewš, erydal
kťehkoU lodičkU cti bližUiho swšho tn Uebezpeči.

Q ledem Ua to, „ja “ múme mlUwiti, čili
Ua szsob ťeši Uassich,warUjme se, ať UemlU3
wime an pťiliš flabě, tak že bh Uúš ti, kkterým
mlmnime, bUď an Ueslysseli cmebo Uúm Uerozo
Umčli; an pak opět tUze hlaně, jako weťejni

rowolúwači a lúsUi; Uemlmee an podle a
Fprostě cmi přili wysoce a UhlazeUš a š pťeo
twaťowčmim, ale wždh wúžně, jasšwč, prolltě,
slUssUě. Pťeš to Uestůj, kdo mlnwiš, Uerjmě
wždh Ua swšm, ale pšokaž se powolUým k mia
UěUi drUhčho; Uemůžešoli ho pťefwčdčiti, radčji
mlč, jinak byš UejeU fwoonst společUosti kazil,
ale i súm swůj wnitčUi oklid pťerUssil. Důkaz
sslechetUčpowrchy člowča ejest powoliti, a
jinčho k slowU pťtpUstiti; waec moUdťe a opau
trUě bUdeš jedUati dle radh mUdrcowy, aU di:
„W mUoh,ch měcech bUď jako erěda
a posloU ej i mlče idotažUje se; mezi
welikomocnými UebUď opowúžliwým,
a meži starci nemlnw mnoho.“n)
uuu

e) Gsez.ď, 3. u) Sčr. 32, x2u13.
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Co se dotýče časU, „kdh“ mlUwiti múme,
ssetřčtitťeba, že UeslUssiwsselikú ťeč w každč.
dobč, jakoždl pismo: „Pťislowi ž úst blúžUa
pochúžejici žawržerck bUdc; Uebok je
UeUllUwi časem swým.“e) ,

Posleze pak Hleděti jest k tomU, „proč“
mlUwime, či k úmhslU a účelU ťeči Uassich.
MUoši sice dobrě wěci mlUwiwaji, ale chtěji pro
to žbožUými a swatými jmiUi byti; jiUi opčt tak
čiUi, akxy son moUdrost a fwé UměUi okúzali;
ono jest opowržliwým pokrytstwim, toto pak pcǧo
ssetiloU marnosti. Kdo tedh dobrš ťeči wcdcš,
hleď i k tomU, abhš to čiUil prawým, dobrým
úmpslem, leUž jest slúwa Boži a wždčlčmi i spaa
sem bližUiŽo. PozorUj pak tšž, zdaoli jsi mlaa
dik mezi starci, čili staťec mezi mladikh;
kUčz a dUchoin meši swčtskými, Uebo

swčtský meši dUchoinmio fprostý mešiUčeUci, Ucbo UčeUcc mczi fprostými a t. .
Hlawni prawidlo těž jest, abhš kdc powolčm
kmlUweUi chsi, anebo kdc se twých ťeči Uic
Ucdbú, radčji mlčcl. MlčcUi wůbec jcst Ueju
jistějssi lčk proti Uezťižerstem jazhka; proto i
mudřec di: „J blúžcn, dokUd mlči, ša
moUdrčho jmin bUde; a dokUd stisknc rty
swš, ša rožUmUčho.“e)

e) Tamž 20, 22. u) Přisl. U, 28.

á1r0jř
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š. Z.

Jat múmc žúdosti srdcc swého mrtwiti.

Když jsmc šewnitťni chowčmi swč tčťesné
nčxležitě zťidili, múme též a to hlawUč wyUanau
žiti fe, abychom Ufpoťúdali i intťUi myssleni
a hnuti dUcha swšho; Ueboč by jinak zeintťUi
Uasse mrawy Uemčl stúlosti Uifúdnč, poUčwadž

by Uižúdmšho Ueměy úkladU. spoťúdúni dUcha
jest šakladem Usslechtilc mrawopočestnosti.

TUč jest pťedewssim hledčti k žúdostem
srdce, wůbec ke wssem citům a každemU hUUti
jeho, jako jcst lúsia, hUčw, radost, žalost, búzeň,
Uadčje a t. p. Takowú hmlti srdce Uúležeji
k nižkš ftrúnce dUcha nasscho, a kdo se jimi wyo
hradnč Unússeti dúwú, zwiťatům jest wice pou
doben Uežoli rozUUmým lidem„ poUčwadž ona

ša poUhými žúdostmi pUdů jwých se UesoU. Těmiýwúme odcichi tUžbúm wyšssim a strženi w péče
poUze pošemskč, což znak býwú pramenem a zťido
lcm wczdcjssich lftrastt, a mnohdy i wččnčho žar
wrreUi. W ten fmhsl ťekl fw. Bernard: „Ustaň
wule wlastni, a UebUde pekla! Neboč
proti komU by oncn wěčUy o eň foptil,
kdybh Uebylo wůle wlastni? Wule wlastni
proti BohU powstúwú a se wšpoUzi; ta
olUpUje Uebesa a zalidňUje peklo, Krew
KristowU maťi a swčt w okowy ďúblowy
Uwrhuje.“ e)

e) Zonuo N ůo roďul. l)owiuie
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W tě strúnce ďUsie nassi jest dilna, zúsoš
bčxrch a zbrojUice hřichů; z tě si Uepřitel Uúš
whbirú branč, aby Uúš co nejkrUtěji ranil. Ta
strúnka Usse Uassi jestjako drUhú Ewa, lsoUc
powahoU slaba, k zlčmU quloUěUa. ToU zšusta
swcdeU býwú Ndam Uúš, totiž dUsse nassi
strčmka wžUeserčjssi, w kteréž jest rozUm a wůle.
že zrak fwůj pozwedú k stromU žapowězenčnm.
TU Uejwic okazUje dčdičný hťich Utoc son, tU
Uejwic otrawuje jedem fwým. TU jest zúwou

disstč kpůtkúm; tU jsoU porúškh, tU wčUcewitězoslawUš uu porúžky sla ým a ochcxijil
cim, wěUce witěžoslawné statným a pťemúhajio
cim. TU jest cwičclisstě ctnosti, Ueboť ta š weo
likč čústi zúleži w kroceUi a Umrtchi žúu
dosti. Tak jest wiUice, kteroUš slUžebUik Boži
UeUstúle wzdčlúwati, tač jest sstčpUice, kteroUž

UeUstúle sslechtiti mú; zde hleď kjedUak sskodliwebejlxc wypleti, aby mladé sazeUič U ctnosti Uebylh
UdUsseUy; zde obchúžej jako pilUý sstěpať a bez

milosti hleď poťezúwati wssclikě wzrůstaǧici wlkyUezťižcUých žúdofti na zdrawých a ss echetUých
sstlpkúch ctUosti; zdc wlúdUi jako moUdrý a statný
wůdce mczi fwými wússslčmi, ťiď je a kúrej a

trcsci a Uedej jim š prawč cefth sejiti, abp er

ššůslššowali leč ždrawčho rožumU a žakonaozl o.

W tom zúleži hlain čúst w?koUúwúUiwsselikč ctUosti, aby sc člowěk Uedúwa již wčsti
žúdostmi tčla a krwc, aje Duchem Božim; tenk
jcst roždil mezi člowčkemdUchoinm a tělesným;
Uebok tento Uúsledee žúdosti poUze uzwiřecich,
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oUeU pak sc řidi DUchem Božim a rozumem;
to jest ono mrtweni těťa a myrha drahocedmú,
o Uiž fe často sw. pismo zmiňUje; toť jest oUo
Umrtweni a pohťbeni, k UčmUž tak často sw.
aposstol powszzUje; toť jest oUeUkčiž a apťeni
febe samčho, jež skoro UU každš strčmce Flowem
i pťikladem kúže sw. ewangelium; to nameUú
„konati soUd a spramedlnost,“ ja se pťea
často w žalmich a prorocich weli; k tomU směu

řUjstsežwesskerě mocnosti, prúce, modlitby, tužbyUa e.

Při tom wssak potťebi jeft, aby každý zUal
powahU fon a swě okoličUostia dle toho wěe
děl, z ktcrč strúnky lUU Uejwice Uebešpeči hroši.
TUť Uúm Uejwčtssi půtka Uastciwú proti ctieún

dosti, žúdosti roškossi a bohatstmi; Ueboť th ŽLUUhlawm zťidla a xprameUh wsscho zlšho. au
rUǧme fe pak chtiti prowěsti wssecko dle fwš
wUle, Uebočdto býwú teU Uejwčtssi a Uejnebezn
pečnčessi kúmen úrazU Ua cestě žiwota Uasscho,
pťiwaděje Uúš až k hrděmU UtlačowúUi bližUiho
a odporU proti wsselikčmu dobrěmU. TUk nej:
lěpe jest, cwičiti se w šapřeni sebe tim, když
UejeU žúdostem swým w Uičem howiti UašbUn
deme, ale w mnohčm prciwš proti Uim jedUati
fe pťičiUime; kdnž si UejeU w mnohých dowoo
lenhch wěcech Uij UčiUime a fe jich odťekneme,
ale i pťimo w Umohých, žúdostem fwým pron.
tiných wčcech cwičiti fe bUdeme. K toUlU prou

spěši Uúm welmi slUžbh fprostš a opowržliwš,
po oťeUi se pťed jiUými, UeuzUúUišúslxch nassickž,a wsselikújimi poniženi. thž oha za sij
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ščodil a swš dědictwi si zwolime, tUť Uúš Uic odčho erdloUči, cokoliw bh Uúm swět Uabizel
aUcbo čehokoliw by Uúm Upiral.

9. 60

Jak bychom wůli son Uúlcžitč zťidili.

K UkroccUi a Umrtweni žúdofti fdrdce pťir
spiwú hlawUč Uspoťúdčmi a ťizeUi wUle, aUa
jest wlastnč žčxdost rozUmU . TU w poťúdek
Uwšsti a Usslcchtiti lšc hlawUč tťemi ctUostmi:
UpťimUoUpokoroU, dUchoin chUdoboU
a swatoU Ucnúwisti febc samčho. Timto
trojim wclmi fe UfUadňUje wesskeré Umrta
weUi sebe.

Pokora jest dlc flow sw. BerUarda
pdwrhowúUi scboU samým, pochúžejic
ž důkladnčho a UpťimUčho poznúni sebe. Tato
ctnost wlečUje zsrdce Uasseho wesskerh pťiměty
a Zúrodkh pýchy a hrdosti i marnč ctižúdosti a
Učl Uúš poUižiti sc pod wsselikč stwořcUi w tom
pťeswědčeni, že bh každš, i sebe opowržeUějssi
wice dobrčho způsobilo a žatim wicc se BohU
libilo Uežoli my, kdhby sc mU totiž tč moci a
schopnosti od Boha jako UčUUbylo k tomU doo
stalo. J Uedostači, aby člowěk toliko w srdci
swšm pťeswědčeUichowal, ale mú je tčž we fwčm
jednčmi objewiti, tak aby se tčž pokorným proo
kčxzal w každšm čiUU fwčm, jak to dle fwěho
stawU Učiniti můžc, Uic Uedbajc Ua to, .ak to
fwčt posxǧšowati bUde. Jcst ted šapotťcbr, aby
každý Učxš krok jewil pokorU a kromUost dUcha,
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dle ktc!rčr bšchom se z lčxsky k BohU rčxdi aúplnč po ro owali cheU sebe whšsslm a sobě
rowným ale i sebe Uižssim.

DrUhú ctUost k Uspoťúdúni wůle nassi jest
chUdoba dUchoin, t. dobrowolně powrhoo
wčmi statkh a bohatstwim tohoto swěta, a mhsl
spokojena tim stawem, do kterého Uúš Bčch poou
stawdil, bUď si febe chUdssia sprostfsi. ToU ctnostř
whtne člowčk ze srdce swého kořeU wsseho zlčho„

kteréž, jak fw. aposstol di, pochčxzi z „žčldostř

oči,“ a ?iskú si takorm) wnitťni poklid, ze fe UaUčm wyp Ui co pohcmskýmUdťec Seneka trwú,
„že ten, kdo brúUUžúdostiwostiswč zao
wťiti Umi,w prawdčBožského poklidU
požiwú;“) a jindeprawi týž, že „Uikdo
jiný Ueni Boha hodem, Uež kdo statky
opowrhUoUti znú. Ei múlo mú tan,
kdo ani zimy, ani hladU, ani žižně er
citie? u Nikdy múlo Uemú, kdo Ua
swěm dosti mú;“ čimž miUi, že blaho člou
wěka zúleži w UasyceUi žúdosti frdce. Kdo srdce
swč tim co m(x Ukojiti dowedl, dosčchl wyfokého,
UeťkU:li Uejwpšssiho stUpnš sstčsti a blaha.

Třeti ctnost k Uspoťúdčmi wůle Uúlefejicč
lest swatú UeUúwist sebe samčho. té
i Božský Spasitel sčxm:„Kdo milUje dUssi

fon, ztratik ji; a kdo Uenúwidi dUsse
swč Ua tomto fwětě, k žiwotU wěčUčmU
ostťihúk ji.““) Těchto slow Ucbeť se tim
smyslem pťewrúceným, dle Učhož Umozi w zoua

e) Bonoca ep. 18 Mř)Jan 12, 25.
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falosti si žiwot sami odjimaji, alc tim, jak oim
rozUnměli swati Boži wůbec a mUčcUici zwl ssk,

owchUjice tčlem swým, Ua Ušdě je držice arotice je, protože jim UejeU w oUčmi mnohého

dobrého pťekúželo, ale i k mUohěmU zlémU ťepo oUzelo. Proto mU Uehowěli dle jcho můle, a e
po maňowcxli si je dle zúkoch Božiho, Užiwajice
ho co slnžebUika a UedopoUsstějice mU Uižčxdnš
moci a šdlúdy Uad dUchem, před očima majice,
co di SalomoUU: „Kdo rozkossně chowú
od dčtinstwi slUžebUika swčho, potom
jej poznú býti spUrUým.“)

Protož núš i Ua jiném mistč UapomiUú,

abhchom tčlesnost son Uic jichk UežlǧcxkodiwoukoU sselmU krotili a Ua Uzdš měli, ťa: „Jho
a otč!žshýbaei ssiji tmrdoU; i slUžchika
fkloňUji diča UstawičUú. SlUžebUikU
žlowolnému mUčcUi a poUta; posilej
ho Ua dilo, ak Uezahúli;, M) t. j. w Ustao
wičné prčxci držeti se Utú tčlo, abh UeszjUčlo,
a tak i š duchem U wččUoU Učkdh žčchUbU er
bhlo Uwržer; „Uebok mUohčmU zlčmU Uči

Žahčxlk a.“eee) Tato swatú Uenčxwisttělesně žúoostiwosti Uassi podporch welmi UmrtweUi tčla,
t. Ukroreni, UdUsseUi, odloUčeUi zlých núkloUnosti

je?o, Uebok kdhbp oUš swatš Uenúwisti Uebylo,
?a by bylo moznú tak pťisně a mnohdh takrUtč šcxchúšeti š tčlem Učxm tak milým, tak poo
tťebným, tak citliwýme? K Umrtweni sebe doo
stňwú se Uúm silh a horliwosti jedUak z lúsky

e) Pťisl. 29, 2l. ee) Sir. 38, 27u28. xmř)Tamž 29.
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k BohU, jedUak z Ucnúwisti k sobš; jednúť při
Uěm člowčk pťisUě š tčlem swým jako hojič,
ktcrýžto chtč celč, tělo šachowati, bez milosti Ujimú
zčmčtem chyceny, chhojitclUý úd a wyťezúwú
Uebo úli wťed dúle se rozžirajici prwš, Uežoli
bh ceý žiwot žrUssil.u

Na těchto tedy tťech ctUostech: pokoťe,
chUdobč a fwatš UeUúwisti sebe fpočiwú
hlawUě UmrtweUi scbe, kroceni a potlačeUi
UezťišcUč žúdostiwosti.

9. 7.

Q spoťúdúni obrnznosti.

Po dwoji mocnosti dUssein, hlawUě k wůli
Uúlcžejici, jsoU dwě jiUě, jimiž se wlastnč pozUúUi
whkonúwú,obrazUost a rozUm. ObrazUost,
jsoUci Uižssiho drUhU ncž rozUm jest ta moc duo
ssein, kteroUž wsselikš obrašy w dUssi Uassi si
bUď opakchme aUebo twořime, pročež ji Umohdy
tčž obrazotwornosti nazýwúme. Tato Uloco
Uost jest Uúsledkem hťichU prwotrlčho welmi poo
rUsseUa, anž pak se rúda rozUmU podroije.
Nebok thsta Uic jank, Uež jako prchlý otrok
těkú po celěm oborU swětowem, Uež šUameUúme,

kde bh byla. Jest těš welmi zwědawú k poašnčmi a žkoUmúUi wsseikč wěci, již fe ji šachcc,
podoťma jsoUc mlsUým zwiťatům, kterúž wssecko
prohledčxwaji, spťewraceji, okoUsseji, dUeřmjice si
Uijak brúUiti, byk je i mUohými ranami trestal
a zahúUčl. Ba jest i diwokú a plachú tčměť
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jako žwěť lcsni, okamšitě Utikajic pťcš horh doly,Uijak se UedadoUc U ržeti a chytiti. N pťi tč
chtiwosti, plachosti a těkawosti pťec jfoU mUoži,
kteři howicc jc, každochně ji tim horssi čiUi.

Ti jsoU podobni Ucfmšslným rodičům, kteťi z pťcowraccUě. opiči lúsky ětcm swým we wssem poo
wolUji, Uic jimúnebrúltice, cočoliw činiti chti, a
Uechúwaeice jich bčbatř a těkati, kamťoliw sc jim
zlibi. ať se stúwú, žc kdhš člowěk by rúd dčle
trwal U rožjimčmi wěci Božských, wždorUǧe mU
obrašUost, jsoUc zwyklú swobodnč a fwewolUě
těkati, kamkoli se ji zachce, žúdně miry UeUzUúo
waeic. Pročcž žUajice bežUždUoU jeji powahU,
hledmcž ji Uchopiti a pťidržeti k tomU, aby fc
wúžnými a pťifUými wšcmi zaměstnúwala a Uijakž
swewolUč UeUtikala. Jakož jsme swrchU Udali,

še tťeba .est jazyk Ua Uždčdržeti, aby Uemluwil,cč co do rč a potťebnš jest; tak múmc tšž Ubražu
Uost Uassi UpoUtati poUze k wčcem žbožným a
počestslým a odloUčiti od Ui wsse, co by sc š těmi
chrowUúwalo. TUč Uúm wclikú pťislUssi Upao
trnost, abychom rUče a ostťe rozežnali, kterč mya
sslenky w dUchU swčm pťipUstiti a co pťútele
pojmoUti, a kterým Ua opak co Ucpťútelům odo
porowati a wýhost dúti múme. Kdožkoli w tš
wčci měUč opatrUými se býti prokúži, pťipUsti
w srdce swě.mhsslenky, jimiž Uech o wroUcnoU
zbožnost alc i o počcstnost a lúflrU Boži pťichúo
žeji. Wrútnú domUJfbofetowa, majic tťio
biti pssenici, UsUUla; tU přtssli loUpežnici do domU
Jsbosctowa a žawraždili jej, hlawU mU skawsse.e)
ČFU. Krčxl.e.
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TomU podobUč se dějc, kd ž moUdrú opatrnost,
majic třibiti obyli dUchowm, t. j. mysslcUi dobrč:
od Uičenmých plčw, mysslcUek marných a sskode
Uých odlučowati, w hlUbokém spúUkU 1pohťižeUa
lcži; tUť sc wloUdiwaji pojmh a pťcdstawy tau
kowč, kterč desi zabijcji a li o žiwot jcji, o
milost Boži, pčiprawllji. Be liwú ta opatrnost
jest i eryhUUtclUú ksictťeUi mlčeliwosti a k kou
Učmi modlitby; Ueboť UezťižeUúa bczUšdUú olnrazz
Uost UedopoUssti člowčkUdčle trwaň Ua modlitbš
bez roztržUjicich myssleUek; ale spoťúdúna jfoUc
a wúžnou ťissUostiUa UzdědržúUa, wronci deo
lith fwatymu mysslenkami podporUje a U prao
wčm wšlštU drži.

š. 8.

Jak mňme Uspoťúdati roznm swůj a zachowati se we
wssem opatrnč.

Kř,dyžjsme byli posUd o ťúdUčm UpraweUi
wssechmocnosti člowška promlmďili, zůstúwú Uúm
jcsstč pojedUati o té, kterú jcst UejszesseUčjssi a
chsslechetUějssi zc wssech, o ro Umu. Tcn žwlússť
Uprawiti a oždobiti slUssi ctnotšti wšlckrúfnoU sice,
alc iwcleťidkoUu opatonsti. Cinnost ctUosti
tč podoblm jcst w dUchoinm žiwotč čiUUostioči
mezi jiUými smysly tčlesUými, čiUUofti ťiditele
lořdUiho, čiUUosti krúle w swé šcmi, činnosti poa
wozUšho na wozc, an totiž lewici dree otěže,
prawici pak bič k pobišeni potahU, i ?ebe ijo
nčjssi konč wede a pohčmi, kam sčUUchce. Proto
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i oUeU sw. arciotec poUsteinků, sw. NUtoUiU,
wojchě fwč čeči kdUchoinm syUům swým tUto
ctnojt Ua perim mistč klade, jakožto krúlownu
a wUdkin wssech jiUých. Pročež hleďte si wssickUi,
kdoBkoliw ctUost wůbec jste si amilowali, pťedeo
wsslm této ctUosti wlússť, aby te wc wssech jiUých
tim dúle, tim ry leji poťročili. Nebok jewi se
ona w mUohých wčcech a še wssemi ctnostmi
jiUými se stýkú, wede je a pořúdú. J UebUde
od mista, kd ž to zde žeerbUčji probereme.

Nejprwe tedy hledi rozUmUú, Ua prawč
wiťe a wroUci lúsce spočiwajici o atrnost k tomU,
aby wssecko, cokoliw podUiúme a čiUime,
fmčťowalo k BohU, co UassemUposledUimU

cili a koUci. Dle toho Uúš tedy Uči a pow?qušUje, abychom pťi wssem swčm počinčmi šoUo
mali, šdaali poUze a jedinč jim k BohU smčťUo

jeme, cmebo snad febe samých Ua šřeteli múme.Nebok lúska k fobč samčmU jest, ja ťistý UčeUec
di, dle přirozenč swč powahy ťiliš jemUú a
tajUú, tak že člowčk tčmčť erč a i w Uejssleo
chetUějssim ťonúUi ctnosti thsta toliko sebe sao
mšho wyhledúwú.

Qpatonst whžadee dúle, abychomš bližu
Uim swým beš stišnosti žili, jej w dobrčm
podporowali a Uijak mUw Uičemž pohoro
sseUl Uedúwali. Pťi tom Uúš Uči, jak bychom
každčho zwlússtč powahU a Uúklolmosti zkoUmali,
a flUssUý pak k tomu ohled beroUce, wedli jej
rozU,mn,č k tomU, co Za dobrč a jemU prospčssUc
Uzaname.

Qpatonst jest, znameUati Ucdůstatkya
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Uedokonalosti bližniho a je trpěliwě sUússcti, aniž
pak ho pťi odstrnňowúni jich až do kosti, fcxkxse
ťikú, ranti, pomnice, že wsseckyskUtkh lidskc sklúu
daei se z wůle a sily, ždokonalosti U Ucdokonao
losAti, a toho dle žc nelzc fe w tomto žiwotč
Uwarowati toho, abychom wssUdh a we wssem
UemUsili úpasiti š Uedůstatky Uesčislnými, poUěa
wadž w kerú pťirozenost i w Uúš i wůkol núš
hťichem wcskrze jest nakažeUa a porUsscUa. Prou
čež již i Nristoteleš, pohcmskýmUdťccdi, že
Uesmi člowčk moUdrý a opatrný we wsscm romnč
jistoth a sterčho potwrzeUi žúdcxti a w mčchati;
Ucboť eUčkterě wčci lže dokúzati, Učktere nic; U

Učktechchlže prawdiwost důwody potwrditi úplně,
U jinych mčUč. N tak tčž nesmi i člowěk rožo
UmUý a opatrný wždh úsilUč sc žasazowati o to,
aby wždy wssecko wůkol něho na wlaš bylo
w roonwúze a Uikdy nic Ueschúžclo; Ueboť jak
každochUi kussenost Uči, Uclǧc toho Uikdy U
wsscch wčcech dociliti. Kdo wssl siloU pťec o to
sc pokonsi, mnohdy tim prúwě, že swou prowč!sti
chce, wice Usskodi, Uežuli dobrým cilem fwým
profpčje, byť ho i úplnč bhl dosúhl.

Qpatrnost jest, když člowčksebe fmnčho
žUú, wsseckh swš Uedokonalosti stúlc Ua očich
majc, : j. wssecky mysslenky, city, zlš UúkloUUosti
a žúdosti, Ueprawč úmysly, erědomosti swč a
Uedokonalosti, aniž dUchjcho Uijak marnoU chwúo
loU ncdúwal se swčsti, abp whsoko o fobč smý:
sslel, alc radějji wždy lepe a lčpe pošnúwal,
š jakými Uepťč:lřelimU stúle jcft šúpasiti, až bh
je z země žaslichč, z dUssc fwč totiž whbnal a
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whpUdil. Jest tčž opatrnosti Uahližeti, jak beda
liwč a horliwě a stcilc si w tom člowčk počio
Uati mú.

Qpatonst jest Umčtia moci ťiditi jazyk
swůj dle pťedpifů úkan Božiho a dle pťedpisů
swrchU podotantý , t. j. wěděti, co a jak a kd
U proč mlUgditi, co a jak a kdy smlčeti slUssc,
dle slowa SalomoUnowa, ťkoUciho,že jest „čaš
mlUweUi i čaš mlčeUi.“e) Neboť jtsto jest,
re člowěk moUdrý za stolem i Ua hodech iw poo

obných pťipadnostech š wčtssi cti mlčeti Uež
mlUwiti může.

Qpatonst též weli, abhchomtU a tam

erčřili ihned wssemUa každémU, aniě pak hncdz poččxtkUrozmlUwh wsseckUson hor iwost wyo
proUdili, ani těž kwapUč fwč miUěUi o wčcech

prohlúsili, ale UloUdťc si w ťeči swé a zponencihla
počmalt a Umohdy úsUdek swůj zadrželi, až by
se Ucim wčc šc wsscch straU zťejmě objewila a
wyskomnúmabyla. „.WsscckeU dUch swůj,“
di SalomoUn, „wynússi blúžcn; moUdrý
odklúdú a schowúwú Uapotom.“ee) Kdo
sc swčťi tomU, kterěmU se swěťiti Uemčl, žije
w Ustawičnčm nebe peči, že sc tajemstwi jeho
whzradi U tim mUo dh se stúwú otrokem toho,
jemUž se swčťil.

thaonst jest,UaUčitise dalckopťedwidati
Uastčxwajici Uebezpeči, za dobh drawi pťedejiti
Uemocč lčkem, tak tčž w čaš po ojc zUameUati,
š čehož bh swčxr a UesUúzc powstati mohla a

e) Kaz. Z, 7. ee) Přisl. 29, U.
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prosbou nebo jinak po dobrčm Uaprawiti ncdoo
roszčni, Ucžoli by časem z toho sskody Utrpčl.
Tok radi mudťcc, řka: „Pťed Ueduhem Užio
wej lčkU.“e) BUdeoli ti,tedy eryhmltclně
jiti do společnofti, kdež wiš, že se Umohý tčž
fwúrliwec dostawi, anebo budcoli ti zpowirmosti
jcdnati š lidmi nepokojnýšUi,Uertnými a wzdoro

Uými, hleď, ač sc dostawiš wždy wúžněpťipracha fp?ťúdčm, wčda co U ja mlUwiti a jednati
bUdcš, pťedstawč si i to Uejhorssi, co by tě potkati
mohlo, abh tim Uebyl pťekwapen a tak potom
Uchwúccn kslown ncbo jednčmi, kterč by tě zneo
počojilo, aUcbo ti snad i sskodilo.

Qpatrnost jest, Umčti tělem swým rozo
Umnč a powúžliwč wlčxdnouti, ab cmi pťilissným
hlezcnim nezbujnčlo, aniž pak pťllissUým mrtwco
Uim sskodU UeUtrpčlo; ale tak si ho ssetťiti, aby
se UU:ani erdjimalo, čeho jesš mu potťebi, aniž
fe mU dčxwalo, co by pťiliš bylo; pokoťeno
bUdiž ale neUmoťeno, aby ani slabosti nestalo se
Ueschopno dUchU sloužiti, aUtž pťilissUým ztUčnčo
Uim rozkosse a rozmařilosti si hledčlo.

Qpatrnost jcst, podstoUpitiprcice a Uao
múhčmi stťidmč, aby dUch, jemuž konečnš wssecko
sloUžiti mú, pťilissUoU tizi Uebyl skličcn; tak núm
slnž tčž amšstnúni zemnitťni, abpchom Uepozbyli
prospčchU wnitťnich, alc tim wlce z nich tčžili;
tak mňmc konati lúskU k bližnimU, abychom neo

poszli lúsky kBohu. Ncbok když sami sw. apoo
sstolc odlehčili sobč od zamčstnúm sprostssich, abh

e) Sčr. 18, 20.
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tim horliwěji whšssim se wzdčxti mohli,e) tUť
Uikdo fe pťiliš UedůwěrUjwsilU son, domUi

waje se, že súm wsseckošmůžcš a pořidiš. „Kdožwe mUohčm jsi pil eU w jedUotUčm
múlo dokúžeš “ tot žUúmčprawidlo, jako
kdo by se po don žajicich spUstil, žúdncho bh
nedohonil

Qpatrnost jest žUamenaU úskokyq lsti
nepritele žlcho jak se pťibližch kam měťi oč
se U Uúš pokoUssi,abychom erěťili „každčmU
dUchU,““) aniz se dali oklamati podoboU doo.
bršho Nebot selzmUohdy Uepritel Uaš pťetworUje l
w cmdčla fwětlcho abh čl wěka dobreho ždčmo
liwým dobrem podwedl šúdUého tedy Uebcš
peči Uemúmc se wicc bati než toho kterč Uúm
w podobě Učjakš ctnosti hroši Nebok tim jeo
diUě pokoUsseUi býwaji, kdoš dobršho Uprimně

pilni š)soUpatonst konečnějest Umšti frdnatě si
počanti a opět coUonUsi; hUed pťcmoci hned
se podwoliti; žwlússt pak Uměti statně pohrdati
úsUdkem fwčta Uic Uedbaň úfUde lidU, a mio
UoUti possetilých a žlomhslllých ťeči jeho jako
sstčkotU psU Uic se k UUU erhlcdaje W teU

šqtšsl dipfw. Pawcl: „Kdybych lidem seil, slUžebnikem Kristowým Uebhl
b.ch ““e) Tot žajistšswata prawda žc UicUcni
Ua swčtě possctilejssiho Uež ťiditi se dlc liboťt
lidU ssclmy o tisici tisicU hlawúch, jeUž š wčďsi
čústi Uema an dukladnš šnamosii, Uni zdrawěho

P) SkUtk. ap. 6a MM)l. Jane 1, 1. Mzu) Gal. 1, 10.
41
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úsUde o wčcech Božských, o Uěž Uúm ťeč. Neju
lšpc jcst, žčdečmU Ucdati Uižúdnčho poborsscm,
a bčxtise ch toho, čcho oprade bčxtise třcba, uo
hťichU, a Ucdati fe Unčxsseti každčmU miUčUi, co
tťtina wčtrem fc klútici.

W tom wssem Ua praon střchi cestu Uhou
diti, již byš jistč a bezpečUě krčxčel, toť Uejwčtssi
žúdú a dokazUje opatrnosti.

90 9.

Jak opatrnosti w jcdnúni zwlúsit ssrtťiti múnw.

Dpcxtrnosti w jchciUi wclmi zapotťebi múmc,
abychom UcUpadlt w chhby, jcž bychom pak Uao
prawiti bUď Uaprosto Uemohli, cmcbo snad jenom
wc!ikoU son fskodou, čimž by pak i intřUi
Uúš pokoj sc pťcrUssil, ba mUohdy i celý směr
7iwotcx sc pčcwrčxtil. Pročcž UcmohoU Uež prol
Fpčti Uúm k opcxtrnosti Uěkterčx prawidla, jimiž
bychom sc pťi tom ťidili a jež tuto položiti
hodlúme.

Jcst tU Uejprwč co hlawni šúklcxd wsseho
eednčmi požorowati cx žachowúwcxti, co di mUo
ťec: „Qči twš hlcďtež přimo U wička

twú pťedchúzcjtež kroky twč„“) čimž
radi, abychom Uičchoz Ucčinili Ucopatrnč, alc
dlmchým a zralým Uwčxžellimse rozhodli Ua tom,

cčdčiUiti potťebi. Pťi tom pcxtero zaešowati slUssi:1) abychoxn wssecky Uasse skUtťy Bo U poroUčeli;

e) Přisl. 1, 25.
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2) Ubhchom co Uejbedliwěji a Uejfprawedliwěji
proskoUmali cheU pťedmčt skUtkU, ale i oťoliča
Uosti jeho; neboč když w jediUšm tom poch e
ber, celý skUtekmnohdy Ua žmar býwú. th h
k. p. Uějaký skuteť i súm o sobč i w swých okoo
ličUoste dobrý byl, a toliko w Ucprawy čaš se
wykanl, to již dostačiti může, aby celý bhl Ua
Uic a pokúrúm i trestu hoden; 3) dobťe jest,
poraditi se š jinými o to, co činiti hodlčmte; ti
pak, jichž si k swš radč wolime, erinkejtež
počtem, ale rozUmem. Ne ok cxčkoliwU mUohý
wčcech rúdUo wysll)sseti miUčUi wssech, k Uimz
Uúleži a slussi, posledUi pčxec Ufnesseni děje se
hlUwUč dle Uúhledu Uěčterých toliko, jichž roze
UmUú soudUost radu drUhých předči. 4) K tomU
pak eryhnUtelUč fe žúdú, aby se kporadč jistú
lhůta stcmowila, kdežto bh wssickni, k Uimž wěc
slUssi, po Uúležitšm uwúžesli slowo fwš whdali,
Uby fe tak dclssim čascm lehčeji rozezlmlo, kteťi
rúdcowé jfoU dobťi a kteři Uic. Nebok jako se
mUohdh lidč Ua peri pohled dobrými býti
zdaži, po delssim pcxk zkoUmčmi jankými se býti
okčxzi; tak jest to i š jich radoU; ZUUohú zdú se
býti dobrú, když pak ji zrcxlcji Uwúžiš, UičemUoUse
býti okúže. 5) Wůbcc pať múme čtwero rUssitelů
opatonsti dcxleko od sebe w jedUciUi fwém žaon
diti: kwcprost, wússeň, UertUč stúUi Ua
swčm a titčonU marniwost; Uebofkwapa
Uost jchú pťed rozwahoú, wússeň zaslepUje,
UrputUč stúUi Ua swém UepťipoUsstirozUmne
rady, marinost pak wsselikouporcxduporUu
ssuje a Umťi.

4:1.w



644 Q opatrnosti.

K opatonsti Uúleži dúle, abhchom se wssejch
wýftťedUosti warowali a stťedem krúo
čeli. Nebok ctnost a prawda Uefnússeji se š wýo
stťednostmi, alc prostťedni cestoU krúčeji. Nikdh.
Uelze wssechUowesměš cmipochwúliti, ani tupiti;
Uikdh Uelše ani wssemU Uwččiti, an wssecko ža
lež whhlúsiti; Uičdh se Uemaji cmi pro chybU
jedUotliwrů mssickUižawrhowati, ani pro ctUost
Učkterých wssickni blahoslawiti; ale we wssem se
ťiditi múme dle ždrawšho, rožumnšho powúžerli,
a wystťihati se, abhchom fe wússněmi swými
k wýstťednostem Uedali uchwútiti.

Dúlc pak opatrnost weli, abychom w poo
sUžowúUi wčci Uehledčli kstarobhlosti cmebo Uoo

wotě jich a dlc toho pouze tš Uebo th fchwaloowali anebo žawrhowali. Ne oč můre lecoš pťi
febe dúwnčjssi starobylosti pťec býti s?patnš a zlě,
jakož i nmohci fotwa wlnalezenú wčc dobrú a
profpčssnú; a tak ftaroby oft erfprawedlňUje to,
co jest žlč, aniž Uowost doftači k zawrženi wěci
dobrě; Uic se Uemú pofužowati poUže dle let,
alc wssecko weskrše dle cetch swš a hodUosti.
Hťich stúťim Uabýwú toliko toho, že tiže jcft
k Uaprawcni; ctUost pak Uowosti Uičchož ž jwč
hodUosti Uežtrúci, Uež že měUě jeft žnúma.

JiUě jesstě opatrnosti prawidlo jeft, abychom
se Uedali klamati ždúUlion žewnitřnosti, tak„abhe
chom Ua peri pohled fe ihned o wčcech proo
hlúsili a rozhodli. NeUi wsseckozlato, co fe ťesknc,
aniž wsse dobrě, co fc takým býti dú; často

šod medcm žlUč, a w kwiti žmije e Ukrýwú.iž Nristotelcš ťekl, žc Umohú lež prawdě
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podobUčjssi jeft Uežali pťifnú prawda; a tak fe
wůbec ftúti může, že Učjakě zlo wětssi mň pou
doonst dobrého Uež dobro famo. Nade wssecko
pak šnameUati slUssl, že jakož jest wúžnč a pťisnč
sobě počiUúni zUúmkoUopatonsti, tak jesti lehkou
wúžnč jedUčmi zUúmkoUpossetilofti. Pročež žwlússk

w těchto ssesti wčcech opatrným fe wždy prokúu
Zati hleď, totiž i w wčťeni, w swoleln, w slibU,
w rošhodnuti se knččemU, w obcowčmi š jinými
a Uejwice w hněwU; Ueboť často šajistš mnozi
U welikš Uebezpeči a sskody Upadli, že w těchto
wěcech lehkými se prokčxč;ali. SUadUo wssemU
a každčmu wěťiti, pochú i š lehkowúenosti; snadno
swoliti působi často ža ; snadno sibiti odnimú
fwobodu; sUadUo se k něčcmu rošhodUoUti Uwúdi
w Uebezpeči chhbh; lehkowúžnč š jiUými obcou
wati UwrhUje w opowrženi; snadno se rozbněu
wati šřejmé jest žnameni possetilosti, Uebok psúno
jest: „Kdo trpeliwý jest, řidč se mnohch
opatrnosti; ale kdo Uetrpěliwý jeft,
zwýssUje blúznowstwi swč.“ck)

90 10.

Čim jcsslč tčto ctnosti dosúbnouti lzc.

K dosaženi tč ctnosti prospiwú mezi jiným
welmi Umoho zkussenost wlastniho poch beni, a
pak profpěch činů jak wlastnich, tak cizý , Uebok
to wsse býwú hojným zťidlem jistých prawidel

e) Přifl. U. 29.
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a pčikladů k jedUúUi swěmU. Proto sc těž prawi,
7e pamútka ťeči pťcdcsslých jest pomocUici w kažr

ěm jedUúni a UčitelkoU opatonsti, a že každý
ch jcst Učitclem Uúsledeiciho a tcnto UčUěm
pťedesslého. Tak též di mudťec: „Což jeft,
co byloe? Totšž, co bUdc; aco jcst, co se
dělo? Totěž, co opčt diti sc mú.“) Dle
minulých wčci posUžUji sc přitomné a přitonmš
opčt pomúhaji kžiwšmU si předstachi miUUlých.

Nejwice wssať pomňhú k dofažeUi opatrnostt
prawú, UpťimUci a blUbokú pokora, tak jakož ji
chwicc pťckúži a rUssi hrdost a pýcha. Pročež
psúnojest: „ch jest pokora, tam jcstt
moUdrostd“ ee) N mimo to wcskrzc swatú

pisma hlúfaji, ěe Bůh jest miloinkem pokornýcha Učltelem ma ičkých,ǧimž swú tajemstwi zjeije.
Nlc Uicmčnč Uesmi byti pokora takowú, abyš sc
wssclikšnm minčni poddal a podrobil, a jako
tťtina wětrem Ua tU i Ua tU straUU se sklúnčl;
toč by kťimě slUlo pokoroU, bylo by pak wlastně
Uestúlofti a slabosti. Takowý klam chtč Ulččiti,
di rUUdťec:„Nebýwej pokorným w moUn
drosti fwč;“eee) čimžřici chce: „Kdo w pran
wěm UmčUi pewUě a wsseobchč Utwro
cU jsi, buď w Učmstúle fctrwaje, anž

ťe dúwej klamcm jakýmkoliw swěsti,
jakož mUohdy čiUi lidč flabi, Uúsleo
deicc skoro každý den minčUi jiného.“

Noslěze a Uadcšwsseckokdosafeni ctnofti tš
napomúhňx pokornú a wroUcUú mo litba. Neboť

e) Rnšo Ae9e “) Pťislo U, 2. eex) Sir. 13, U.
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když hlawnim působenim DUcha fwatého jeft
ofwěcowati rozUm člowěka darp Uměni, man
drosti, radr,d a rožUmU, tUč zajčste čim wětssi poo
koroU se člowčk te DUchU swatčmu pťibliži, čim
wroUcUčji Ho ža ofwiceni žcidati bUde srdcem
Učeliwým, dčtilmým: tim dokonaleji bUde wpo
cwičeU, tim hojnčji dary Uebcskými obdařeU.

Nefchúzi Učxmlcitky kdalssimu rošmloUwúUi

o tšto ctUosti a jš fnad překročili jsme me cUrčeUš krútkosti. yliclt jsme obssirnšjssimi, o o

pUstiš se Uúm toho ohledem Ua ctUost, kterú jeftUúčenici a wůdkin wssech jiUých. au Co jsme
posUd ťekli, Uúleži k UapraweUi a UspoťúdúUi
sebe saměho, jak tšlesUě, tak dussewUě. Nyni
již přikročime k tomU, co bližUimU jsme
pomiUUt

Ǧlánek ětrnáctý.

Eo žsme powinni bliťnčmU.

9. 1.

Že lúfka k bližnimu jest. drnb,ú ťúsl sprnwcdlnosti kťe:
skanske.

DrUšxú čcistsprawedonsti ťťesianskš jest, abykaždý da a činil bližUimU, co jest powiUUeU,

tošiž aby mU wždp a we wssem prokazowal
lúde a milofrdenstwl podle přiťazu Božiho. Jak
welmi potťeon jeft milxowati bližUiho fwěho, jak
welnli to profpšje kspoťúdčmi wesskerého žiwota
Uasseho, každy Uejlépe pozUú, když se tim fúm
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ťiďiti bUde. Eši pifma fwatú, a skoro Ua každč
strčmce nalczltšš, jak snažUč Bůh přikazUje miťou
wati bližniho. Zwlússč pak zeerbUč U Jsaiússe
proroka UkašUje, jak laskawč se š bližnim žachúo
zcti mú, odpowidajc židům, ani si stýskali: „Proč
jsme se postili a Uepatťil jsie? Ponie

šili jfme dUssi swých a eridšl jsie?“U jim pak whtýkú, jak pťi postcch swých opoo
miUUli lúskh k bližnimU, ťka: „Nj! we dUi
postU wasscho Ualezú fc wůlc wasse U
wsseckǧ dlUžUiky fwš UpomiUčxtc; aj!
kswúrUm a swúdúm postite se a tepete
pčsti Uemilostiwč. Neposčtese jako až
do toho dne„ab Uflyssún bpl Ua wýo
sosti křik wúš. Z aeli takowy jest půst,

kterýě jsem wywolil, abh pťeš dcn trúopil č owčk dUssi sone? Zdaeliž aby
skroUtil jako oerčhlawU son a prql
siřel si pytel a popele? Tooliž Uazúweš

ščostem a dncm pťijemným HofpodinUe?enioliž radčjš toto půft, ťterýž jfem
whwolile? ZrUš wazby bezbožnosti, roza
waž swazťy obtčžUjici: propUsť ty,
kteriž UtisstčUi jfoU, naswobodna wsseo
likš bťimč roztrhni! Lúmej lačnčmU
chleba swčho a UUzUč a 7pocccstmš Uweď
w dům swůj. Když Uzřiš Uahčho, přio
odčj ho a tčlem swým Uepohr.dej! Teho
dúž fe wyrazi jako jitro swětlo twč a
zdrawi twč spissc wzejde a předchúzcti
bUdetwúť ton fprawedlnost twú a slúwa
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HofpodiUowa pťiwine tě.“e) Z toho a co
tam dúle fe prawi, sUď UúbožUý kťeskaU, w čemž
dle slowa Božiho zúleži lúska k bližUimU.

Coš wssak mcime ťici o Uowčm zúkoně,žúkonč úfkye? TUť Uech fw. ewaUgelia, ale i

drUhé čústky skoro na každč strúUce kúši lúskUkblieUimU, stawice ji pťimo po bokU lúskh BohU.
Zwlassk pak fe jewi sw. aposstol Pawel we fwých
listech UadsseUým welebitelem lúsky k bližnimU.

Jak mocnš ji wy walUje! jak wroUcUč ji liči!
jak sUažUč jl dúwa pťedUosž pťede wssemi jiUými
ctUostmi,Uazýwaje ji „wyšssi cestoU““), t. .j
k BohU wedoUci; jinde ji pak jmeUUje „swaza
kem dokanlosti,“m) spojUjicimUúš i weu
spoleki š Bohem; jiUde opět mU slUje „koUe
cem přikúzan“xťx) a „Uonsti zúkan,“xjxdťx)

což w swětlUje Ua teU fmhsi, že „kdo milUťebližmho, zúkoU UaplUi!,edjxdťxxťx)Zdaliž med e
k chwúle tč ctUosti lze cosi wlce ťicie?

K tomUxpťidejmež, co di o lúfce Učenik lúskh
sw. JUU w obecných listech fwých a jak zúkoU lúsky

až do smrti slowem u skUtkemhlúsal, zwoliw
si w stúťi za celý obsah swých řeči k weťicim:
„Synúčkowé! milthe fe wespolekl“ a jsa
túžúU, proč wždy a jerm toto k Uim mlUwi,
dal odpowčď hodUU Učenikalúsky, ťka: „Proto,
že tak pťikaz PúUě jest, a když teU sc zao
chowú, toč dostači.“e)

e) Js. 58. 3u8. én“elle)l. stor. 12. 31. UU) Kolode 3. 14.
U lp Tim. x, d. st) Rim. 13, xo. Uw Tamž 8.
e) Jeron. n.xxykjnal. k Gal. 6.
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š. 2.

W čem žc ta powinnost lúsiy zúleži.

7 Kdo tedy Božskšnm pťikazU dosti UčiUiti
chceš, wčš: že hlawnč lciskUbližnimU swšmU proo
ťúzati mčxš, ale tak, abyš spolU Uahližel, že tato
lúska Uczúleži w poUhšm citU, alc w sleutkU,
jakož tentýž sw. Jan dokazUje, ťka: „Kdo by
mčl statcle tohoto fwšta a widčl by bratra
fwčho, aU trpi Uouzi, a zawčcl by srdce
swč pťed Uim; kterať lúska Boži zůstaUe
w Učme? SyUúčkowš moji, UemilUjmcž
slowem ani jažykemale katkem a prawo
doU.“e) Slowem láfky sc tedh hlawUč ssce
stero wýkoUů wyrozUmiwú, jenž jsoU: miloo
wúni, dobrú rada, podpora a pomoc,
ftrpcni, odpoUsstěUi, dobrý pťiklad. Tyto
skutky tak š lúskoU somoiseji, žc wlastUě jeji poo
jem twoťi a může fe prúwem ťici, žc čim wice
kdo tšchto skntků a čim U wčtssi miře jc konú,
tim wicc lúsky jewi a tim wicc tšž žúsluhy U
Boha si šifkčx. To prawime proto, poUčwadž
Umozi jsoU, kteťi sice mlUwi, žc milUji, alc lčlska
jejich jest jalowú, bcž katků. JfoUť ijini, ťteťi
sice poUčxUjia napominaji k dobršnm, ale rUky
sitčdťe Ucotwiraji, aby účinnč bližnimU byli Uúo
pomocsli. Nškteťi pak i dobťc radi i pomúhaji
bližnimU, cxle Uraženi fobě UčiUčUčxchUússcji tro
pěliwč a tim pak jest lúfka jich nedokonalčx, proto

e) l. Jau 3, 17w18.
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žc neplni slowo aposstolowo: „Jeden don
hého břemena neste a tak na lnite zúo
kon Kristůw.“) JsoUť i mnozl, kteťi sice u
kťiwdy sobč Učinčstš trpěliwč sUússeji, ale erdr
pousstěji milosrdnč tčm, jenž jim Ukťiwdilh, a
byč hUěw a kfeloft w frdci swěm Uechowali,

Uicménč nesnašl se lúskU fon prokúzati dobroodiUim a wsseli ými slUžbami tllčm, kteťi jim byli
Ukřtwdtli. Tl, ačkoltw jednak Uechthji, přec
w lúsce dúle k dočonalosti nepokračuji. Jsouk

nčkteři, ženž kormji wssecko, co jsmc posUd wyočetli, a e Uijať bližniho erzdčlúwaji dobrými
slowy a pťiklady, což žajistš jest z skutků lúsky
teU UejsslechetUčjssi.

ch toho může každý súm sebe posoudijti,
daoli a w jakém stUpUi lúskU k bližnimU mú.

8 eboksxnime ťici, že ťdo poUze srdcem, w dUchU
milUje, Ua pr!onim lúskh stupni stoji; kdo wsjak
UlilUjea dobťe radi, Ua drUhčme kdo miluje,
dobťcradi a pomúhú, Ua tťettm; kdo mio
lUje, dobťe radi, pomúhú a trpěliwě sUčxssi,
Ua čtwrtém; kdo milUje, dobťe radi, pomčchú,
trpčliwě fnússi a odpoussti, Ua pčxtšm; a
konečnš kdo miluje, dobťe radi, pomúhčx, trpěliwě
snčxssi,odpoussti a wyUčch, t. bUď slowy, buď
skutky bližniho wzděťúwčl, což wlastně núleži k Uluo
7ům dokonalým a prciwš aposstolským, ten doo

?toUpil ssešteho nejwyšssiho ftupUč lúsky.Ty joU tedy pominnosti kladUč, pťikao e
zujici t. stanoijici, co dle prawidla lúsky k bližo

e) Gal. 6, 2.
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UimU čiUiti múme; jsoUť pak i powinUosti zúu
porUé, žakazUjici, Udúwajice Uúm, čcho sc múme
warowati, abychom se proti též lčxfceUeprohťcssili.
JsoUč pak: bližUiho UesoUditi, Ua cti mU UcUe
trhowati, statkU, důstojnosti, maUželky jcho Ueu
žúdati, žúdUšho pohorssexli Uic Uedúwati, ani l?le!3
Uim a zloťečenim, an “cidUými haUliwými, poo
tUpUými aUebo Ucpočcftlchmi slowy, tim mčně pak
žlym pťikladem a radou. Kdo fe dle toho wsseho
šachowú, UaplUi dokanle zúkon lčxskykbližUimU.

Kdo by pak to wsse krútce uu jedUim
tčměř slowem pojmouti žčxdal, pamatUj si, co
jsme již swrchU podotkli, abyš totiž k bli7UimU
měl frdcc matcťskč. Požoruj lUkUloUrú a
laskawú múti milowaného syna swcho sladce Uaa
pomiUú a pečliwč hroziciho Uebezpeči warUje;
jak mU we wssech potťebúch pomčchú, chybp jcho
trpěliwč sUússi, tU ho sprawedliwč kúrajlc, tU
laskawč k Uaprawcni wcdoUc. Pohleď, jak túž
mčxtifc radec z dobrého swčho shna profpěchU, a
jakoU úterost jcwi k jebo Uchodúm, Uic jank, Uež
jakoby i oUeUi tyto jejimi wlastUimi byly; jakoU
horliwosti hledi k prospěchU a k poctč jeho; jak

zbožUě, jak wroUcUč fe za Učho modli a Boha
wšhwú; jak wice pečUje o žiwot synůw Uežoli o
swůj wlaxftni; jak sama kfobč jeft přifnú a sobě
Uij čiUU,ch ab laskawě mohla wice dopřciti

syUU. Kdo tedh blizniho takto milUšc, dokonalostilčxsey dosčxhl. Že pak to mčxlo terčmU dčon,
hlcďmež alcspoň wždy wrch tcnto lúskh pťcd
očima miti, a bhchomk ho i UedostoUpili, abyo
chom pťec anždy w údoli nczůstali.
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Tcižešoli se mne, jakže možnú jest, abhš tak
srdečnč bližniho snššho milowal, wčz, že bližUiho
swšho Uikdh Uemciš powažowati za ciziho ale za

wlastniho pčitele a pťibUžUěho, proto š oe!stobražem Božim, tworem rUkoU ešo,
syUem Jeho a žiwým údem tčla Krio
stowa. To Uúm sw. Pawel často pťipominú,
že jfme wssickniúdy Kristowými. Hťcssicc
tedh proti bližUilUU,hčefsime též proti KristU;
a dobťe čiUice bližUimU, čiUime dobťe i KristU.
Tak tedy Uemúme powažowati bližUiho swého
poUže co člowčka, ale co Krifta saměho, pon
Uěwadž jest spolU š Uúmi údem tajemUšho tčla
Kristowa. Tim jest skrže účastcUstwi, kterě
Ulci Ua dUchUKristowU, Ua milosti a odmčně
Jcho. Protor i prawi KristUš, že kdo Ueju
menssiho še wých bližUichpťijimú, Jeho fao
mšbo pťijimú a že mU ža to QU scim w odo
měUU se dú. (Mat. )MUU. 5.

Pomnčme tšřžUa chwúlU te ctnosti, kteroužjsme š wrchU po ožili, a Ua to, jcxk sUažUč el
Uúm Bůh súm weli. Žúdúmcoli š dost mú o
šalibiti fe BohU, Ueměli bychom MU alespoň to
k wůli Učiniti? Pohledllěmeš, jak welmi se mio
lUllipťútelé pro pťibUzeUstwi krewni, a
zaštjpdime se, powúžice, že tak múlo dbúme a si
wúšišnepťibllženstwl dUchoinho. Nao

umoitúšoli, že w šxťibxlžemstwipokreinm jest jedenprod, jedeU meU, jenž přibUšUčk sobč wúže;
pomUi, jak Umohem sslechetnčjssi te!st spojeni,
které7 jeft meži wčřicimi, poUěwadž le slow sw.
apossštola múme wssickni„tšhož otce, toUž
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matkU, tčhož Pcan, týž kťest, toUž
wirU, toUž Uaději, týžpokrm dUchoin,
tčhož dUcha, obžinjiciHo Uúš.“ Wssickni
múme tčhož otce, Boha, toU UmtkU ou cirkew
swatoU, tšhož Púna m Jcžrsse Krista, cmk
si Uúš z poddanosti hťichU a ďúbla wykoUpil.
JedUU múme wirU, kterccr jesft oswiceni Uadpřio
rozeUč, w které wssickUiúčaš!teUstwi múme a kteroU

sc ode wssech jiných Uúrodů lissime; šedUU Uaaději Ua slúwU dědictwi nebeskšho, w terč wssiu
ckni sjedUoceUi U blaženi bUdeme; jedeU kťest,

jimž se wssickUi shny Božimi řnowU rodime abratťimi wefpolek a dčdici krú owftwi wěčUšho
fe stúwúme; jedeU a týž pokrm dU oin múme,
t. Uejsw. Tělo Púnč w welebUč swatosti oltúřni,
ktcrýmž wssickUik dUchoinmU žiwotU žiwerli a
š Kristem w jedno fpojeUi býwúme, Uic jinak
Uež jako z mUohýcher jedeU chleb býwú, szou
hých hrozenek jedno wino wytčkú. Mimo to
mčxme wssickUi wesměš účastcnstwi w tčmž dUchU,
w DUchU stoatčm, UU pťebýwú w dUssich wčťicich
bUď wšroU toliko ancbo spolU i milosti, obeiu
ije Uúš w tomto žiwotč. Když údowš jedUošo
tčla, jfoUce sice i twarem imistem i účelem rozo
ličUi, tak wefpolek se milUji, že jcdcn drUhšho
podporUje, proto že jcch dUchjimi wsscmi wlúdUe;
čim wice fe maji wěťici milowati, jfoUce ožio
weni a wedeUi DUchem Božim, jeUž čim swětčjssi
jest, tim jeft imocUčjssi, aby w jedno spojil
wssecky, w Uichž přcbýwú. Jestuliže jediUú tčla
a krwe přibUzUosk š to jest, aby wroUci lciskU
mczi přibužnými působila; čim wětssi a wrouco
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Učjssi lúskU w bUditi mčx jednota tak wzncssenú,
účasteUstwi w aťich tak weleťmých, Božských!

Nikdy ti erychúzej z pamčti oUeU jcdiUý
žwlčxsstUi lčxskywzor, kteroUž Uúš KristUš miu
lowal. QUk Uúš milowal tak statUč. tak sladce,
tak milostUč, tak dokonale, beše wsfeho Uasseho
zasloUžcUi! Takowým welebným Uebeským wzoo
rem jsa powszžeU, a ža tak leUefseUý dar tobč
prokčxšcmý Spasiteli swšmu k dikům šawúzúU,
hleď ihUed se pčiprawiti a wyUasUažiti, abyš
bližUiho swčho tak milowal, jako ho milowal
KristUš, a tak abyš wyplUil přikaz, kterýž QU
súm wydal a tak sUažUčpťi fwčm š toho fwěta
wykročeUi smým UčcUikům a tUdiž i tobč tčž
porUčil, řka: Totok jest přikčxzani mč,
abystc se wespolck milowalč, jakoži
jčxmilo:wal jsem wúš.“)

Ǧlánek patnártý.

Zal:č powimwsti mňme ů BohU.

90 10

Q powinnostcch k BobU wůbcc.

Když jsme byli wyložili, co jsmc powinni
sobč a co bližUimU, pojchúme Uin o chwznco
schčjssi čústi powiUUosti Uassich, totiž k BohU.
Tyto powiUUosti působi UejwzncsseUčjssi obor
spraš.ošdlnosti kťcsicmskš, pončwadž w Učj hlawnč

nčxlešeji tťi Božskš ctUosti: wira, Uadčje aMúusa, Božskými Uazwcmč, žc předmčtem jich
e) Jan 13, 31.
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jest Bůh súm, spolU š toU ctUosti, kteroUž Učenci
jmeUUji Uúbožnost, jejimž pťedmětempak jest
zwlússi slUžba Boži. WssechUčmpowixmostem
tčmto dosti Učinime, když fe šachowame k BohU
srdcem syUowským, t. j. kdhž Boha milou
wati bUdeme tak, jako wroUci sUU milUje swého
otce. N takowš synowské srdce čxlowěkUwdech2
noUti jeft zwlússč účiUek DUcha swatého. Pomni
tedy bcdliwě, jakoU mysl chowú UpťimUý syn
kswčmu otci, jak ho milUle, jak se ho boji, jak
ho w Uctiwosti mú, jak o posloUchú, jak pro
jeho čest horli, jak mU darmo a rúd a ochotUč
sloUži, .ak důwčrně se k UěmU we wssech potťen

búckrǧUtlčci, jak trpěliwč pokúrúlli jeho sUússi a t. d.Ta oon tedy i ty mčj mhsl k BohU a jistě že
dokonale čústkU tU kťesťaslské sprawcdlslosti wye
plniš. ZwlússtUich pak wýkonů, jimiž se Uasse
powimlosti k BohU jewi, jest toto dewatero:
Uejprwnějfsi a UejhlawUčjssi lúska, drUhý bún
šeň a Ucta, tťeti důwěra, čtwrtý ť,xorliu
wost pro čest, pútý čxistý úmyfl w slUžbě
Bori, ssestý Utikúni fe k BohU we wssech poo
tťe úch, sedmý wdččUost ža Jehoodary, osmý
poslUssnost a oddúUi se do wUle Boži, deo
wútý pokornú trpčliwoft we wsscchkťižich
a zúrmUtcich, jež Bůh Ua Uúš dopoUssti.

Nejperčjfsi tedy Uasse owiUnost k BohU
jest lúska, t. j. abychom oha milowali tak,
jač QU toho od Uúš žadú, t. Uade wssecko, zceo
lšho srdce swčho, ze wssi dUsse, še wssi mysli,
zc wfsi sily swč, tak abh wsse, co w člowěkU
jeft, k BohU směťowalo, rožUm o Nčm myslil,
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xoůlc k NčmU cilila, „šúdost po tom bažila, čimž
sc lúska k NěmU jcwi, sily wssech údů a smyslU
aby sc cwičili kanti to, co QU wcli. u

DrUhý wýkoll powixmosti Uassich k BohU
jest búzeň, whplýwajici pťimo z lúsřyž Uebo
ččm wice Uččoho milleeme, tim wicc se obawúmc,
UejeU aby on erpUstil Uúš, ale abhchom my

ho Uikdy a Uišak UcUrašili. Tal? sc térž jcwilciska s Uowa otci, lús a maUžclčan mana
želi, pťltcle kpťiteli a t. d. Ncboť čim wroUco
Uč!ji č. p. choč chotě swého milUje, tim wicc se
strachch, aby Uebhlo a Uedčlo se Uičchož w domě,
co by oči milého manžcla Urúželo. Tato búzeň
jcst spolu strúžUici eriUUosti, a proto jest tšž
zwlússť otťebi, aby hluboko w srdci Uasscm se
zakořeslia, jakož si toho žúdal Dawid, řka:.
„ZbodUiž búzUi son tělo mč, Uebo foUdů
twých bojim sc.“e) Nemčlč dosti Ua tom
fw. pčwcc, aby búzeň Boži wssticha byla w dUssi
jcho, alc žcidal si aby proklúla co wbodený
hťcb, Ucbo ssip tělo i UtrobU jcho a bol z toho
pocitčňý aby mU byl stúlou upolUiUkoUa proon
žowal ho, aby UeUsUUla tak snad tedopatřcUi
UeUrcxzil toho, jehož sc búl. W ty“ smysl di
mUdťcc:„Búzcň Púnč zapUzch šťich;“ee)
Uebok čim wice se koho bojime, tlm roice sc wao

rchme Uraziti ho. K této smatš búZUi Uúlcži
Uejen abychom fe warowali Uěco zleho čiUiti,
ale abychom tčž co dobršho čiUime, pťisUě zkoUo
mali, aby to sUad Ucdobrým úmyslem, aUcbo

š) Žalm 118, 120. Mř) Str. 1, 27.
42
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jinoU UějakoU UedobroU okoličnšxsti Uestalo scx
šlým a marným. Dobťe tUdi sw. Nehoť: „Sprax
wedliwý boj se winh i kde ji Ueniz“ Tan
koon búzeň oswědčujesprawedliwý Job, řka:
„Bčxl jsem sš wssech skutků swých, wčda,
že Ucodpustiš hťessicimU.“e)

K teto búzUi Uúleži tšž, abhchom jsoUce
w chrúmU PúUě Ua slUžbúch Božich, zwlússč kde
jest welebnčxfwútost, Uerozmlouwali, Ueprochúšcli,
erhližcli se UepočestUčsem a tam, ale trwalč
tam tissc, počestUě a š búžUi welikoU, proto že
tam Bůh zajistč tajemUým způsobcm pťito:
men .cst.

x 8čkoliw pak búžeň tato, jak jsmc swrchU
již ťekli, wychúzi a rodi se témčř ž lčxsky, Uicx
mčUč Uemúlo podporowúlm býwčx tér bú Ui jak
ťikúme služeonU, dle Uiž se Boha bojlme šlawně
proto, abychom přisnými trefty od Nčho Ucbhli
stihčmi; tato búzcň, ač jcst Uedokanlú, býwú
Uic mčně čafto počxčxtkemprawé z lúsky pochúzeo
jici búšUč synowskč. K UdržeUi pak a žwýsseni
swaté bčszč tš welmi Uapomúhú rožjimati Uco
smionU wclebnost BožskoU, pťifnost soUdUJcho,

wrtesscUost Jeho fprawedlllosti, Umožstwi a weuli ot Uassichhťichů, žwlússčpak welikost odporU,
š kterýmž Umohdy dobrým wUUkUUtimBožim ie
sami protiwime. TcUto čtwerý dUch rozjlmúni
wzplodi, zachowú, ždokonali w dUssich Uassich tUto
bčxzeň Boži.

Tťcti ctnost, již prawý slUžebUik Boži

e) Job. 9, 28e



Powinnosti k BohU wňbcc. 659

chowati mú, rcst důwěra. Jakož se totiž syn
we tosscch swhch potťebúch a okoličnostech wždy
nej rwš a nejwlce důwčťUje w otce swšho, zwlassť
kdyz jest moceU a bohat, a silnč dončx žc mU
nikdh fwě radh a pomoci neodepře; tak, měj tšž

dčlowčk k BohU srdce oprade synowské, wčda,
ie mčx the Uade wsseckomocUšho a szesseUšbo,
jakýž Bůh jest, cm Uebesa i zemi m moci fmč
lnú a jimi UUpokymlti wlňdne, důwěťUj se pewně,
že U Nčho co Uejlaskawějssiho the we wssech
jakkoliw sc Udčxwajicich Uesnúzich q strastech poo
moci, útěchh, pqsilh mocné Ualezneš; pťeswědčen
bUď, že, obrútišeli se ty k NčmU, w milofrdenu
ftmi Jeho donaje, tšž QU odwrúti od tebe zlé
anebo je k twémU dobrémU pťimede. Nebok
eesteliže smi dobrý shn w otce swčho takoon

ůwčrU miti, že bežpečně spčxti může, w ochranU

otcowU donašeo; čim wice bude smltč wěrný slUo
šcbnik Boži uwěťowati w Boha, Jehož lčxskaUúm a dobrota a moc i bohatstwi pťewhssUje
wssecku lúka a dobrotU cxymoci bohatstwiřwssech

otcůw pošcmských. PomUišoli pcxk,špřiliš múlodobršho jsi UčiUil, proč bhš w oha donati
směl, ano že Uaproti tomU pťemnohých a pťer
welikých hťichů jsi se dopustil, pro kterč se ǧťisnč
trestajici spramedlnosti Jcho obúwati múš, tU
mysslenkU, jak mile ti Uapadne, hleď od sebe
odwrútiti a srdce swč kBohU a Spaslteli swčmU
powznésti, a tak mysli opčt nabUdeš a Uaděje
twčx w tom fe Utwrdi. Nebok jako Uapominúme
tčch, kteťi se přeš řekU mocně proUdici přeplasmlji
a búzUi již již zúwrač dostúwaji, abh Uchledčli

42.



660 Powinnosti k Bohu wůbcc.

Ua proud, alc k bťchU a do dúlky, Ucbo lšpc
k Ucbcsům žraku powšllesii; tak lidcm Umlomysla
Uým mhsli dodúmc, powšbUšUjicc jich, aby kdoo
fažcni důwěch Uchlcděli Ua scbe, Ua Uedůstatky,
flabosti, poklcskh, hřichy fwč, alc k BohU, chž
jak di sw. NUgsttiU„mšžc Picc odestiti,
nežali my l)ťessiti.“ Rekslcš:li tcdh: „Kmnž
fc obrútim, abych takoon důwčru zisšal?„ odr
powčď mčj, žc chprwš rošjimati múš řdobrotiu
wost a UesmirUš milosrdeUstwi Boži, ktcrč fc
wštahujc kc wsscm Uchodč:mtohoto swčta. Potom
pak Upamatuj sc Ua lafkawú šaslichi Jcho,
w Uichžto se tčmčť zawašuje, milosti fwš a pou
moci Ucodepťiti UižadnšmU, kdožčoliw sc obrčxti

k Němn a Jej ža to wšýwati bUde. Wssakč
wiďúme, že i sami Ucpťútcš Učimaji se a brúUitěch, kteťi, jakkoliw wiUoU skičcni a od fwých
zawržclli a š hanoU wybnčmi jsoucc, k jich fwau
tpnim a chrúmům sc Utikaji a U občtUic jcjich
Utočisstč a ochrany hlcdaji.

Dúlc pač powaž chčislUč: a wclikú dobror
dini, čtcrú jsi posud z sstědrč rUkh Boži wšal,
a z milostiwš dobrotiwosti Jcho, již jsi žakusil,
Uč sc doufati, 7c fc ti ji dostane i bUdoucUč.
Nad to Uade wchcko pohlchi k KrčstowU UmUu
čeUi a chmirn,m žčxsluhúmžiwota a fmrti Jcho,
chž jsoU ščckla cm a zčxwazkcm, pro Učjž fe mio
losti Uaditi smimc. Neboč Ucomleú wira Uči,
že úsiUhy ty jfoU jedllak tak wclikš, žc již wčto
ssicš an si pomysliti Uclzc, jchak i že w Uich
hlawUě spočiwú poklad cirkwc k ofprawcdlUSUi a
pomoci wsscch,kteřiho potťeiji a důwěrnš žúdaji.
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Tito jsoU hlanmě ti sloUpowč, Ua kterýchž
důwčra Uasse spočiwú a jimiž swati tak mocUe
posilUčUy se citili, že bhli UepohUUtelUi „jako
horq SioU.“e) Jest tedy šajistépodinhodnú
wěc, že majicc tak mocUé šúklady Uadčje swě,
tak sprawedliwš důwod důwčťiti se w Boha,
pťčc tak slabi a žpozdill efme, že widoUce, an
Učjakš Uebczpeč:i Uúš stišú, raději Utikúmc se
k wsselikš lichč pomoci lidské, jako „Ua ccsty
cghptfkš.““) Tak se stúwú, že mUozi slUo
howš Pčmč jsoU statUi w postech, wroUci w modo
litbúch, sstčdťi w almUžUúch, horliwi w každšm
cwičeUidUchoinm; ale múlo kteťi feralešaji,
jeUž by mčli tak peonU wirU, jakoUž dokúzala
an ctUostUú SUfaUa, kterúžodsoUšeUa,an
již wedena jfoUc Ua smrt „mčla srdce doUu
fajici w Pčma.““e)

Kdoby wice dokladů toho žúdal, toho směle
k každč strčmce pisem swatých odkčtžati můžeme,

kdežto žažiftě wůbec, žwlússč pak w prorocich
a žalmlch UaležUe toho swčdcctwi UesčisiUých,
žc Bčch Uikdy UcopUsti důwčťUjici fe w Nčho.

thrtú ctUost žiwota bohabojUčhojest
horliwost pro čest Boži, zúležejiciw tom, aby
wssecka Uasse mysl smčťowala k žwelebeni a oslawč
Boži, abh wždy se rošssiřowala a mUožila, aby
Uejswětějssi wůle Jeho kanla se Ua Uebi i Ua
šcmi, a aby UčUU Uičehož Uebylo tak fel, Uež
když bychom patťili, že se čest Boži maťtxa wsseu
lijak šteUčUje. Takowú byla mysl swatých, o

Mf)Žalm 121, 1. “) Jer. 88, 5. MéBee)Dan. 12, 3.
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Uichž wůbec plati, co fw. pěwec o sobč di, „že
horliwostdomUtwéhoftrúwilamne.“e)
Nebok horliwosti pro čest Boži frdcc swatých tak
plúlo, že i tělo jcjich to zťejmč značilo. Kdtǧu
bychom i my wrouci horliwost pro čest Bozi
w srdcich swých citili, jistě by se zastkwčlo Ua
čelich Uassich zUameUi spúfy, o Uěmž prorok
Ezechiel di, M) a my bychom Uepodlchlimetle
trestajici fprawedonsti Božfkš.

Pútú ctUost žiwota zbožUěho jest čisiý
úm sl při slUžbc Boži, jeUyzúleži w tom,
aby om wc wssech fwých skUtcicš Uic eryhlea
dúwali sebe samých, t. žúdUšho profpčchU a Užitku
fwšho, ale wůle a slúwy Boži, pťeswědčcni jfoUce,
že čim wzďúlenčjssi jsme UmyslU a ohledU Ua
profpčch wlastni U wssem, co pro Boha čiUime,
tim wicc pťi tom zúslUhy a odměUy žiskúme, a
Ua opak. Múme se tedy U wssem welmi Ua
požorU miti a wsseckh sleUtky swé bedliwě zkoua
mati, aby při Uich mysl Uasse Uesmčřowala než
k thUe Nebok pťirozeUú k fobč samčmu lúska
pčiliš eeft jemUú, tak že tn mnohých katcich, jež
dle žd Ui pro jiUšho podnikú člowěk, konečně a
hlawUč wždy jen swč dobrš na zřeteli mitnú.
N tak jfoU mnozi bohati Ua dobre katkU, kte:
řiž, zkoUmúmculi je dle prawidla fprawedonsti
Božskč,fhledúme že jim hlain zúklad kšúslUžnčmU
skUtkUuu dobrý úmysl u schúzi. TeUč jest
oUo oko, o Uěmž sw. ewaUgcliUm di,j že když to
bUde sprostUč, wssecko tčlo swětlč bUde;

e) Žnrm 68„ xo. u) Gzech.9.
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pakuli bUdc sspatUě, tUč i tčlo bUdc
tmawé.“e)

N takť jsoU Umozi whfoce poftaweni mUo

žowě jak w obci, tak w cirkwi, kteťi widoUce, šectnost jcst krúfnčx a slawnú, pilni jsoU ji, a h
muži ctUostUými a slawUými slUli, zdržUjice on
koU fwých ode wssi Ucfprawedlnossi a odc wsscho,
což bh důstojnost jcjich a dobré jmšUo posskwšro
Uilo. Jini opčt si ctUosti hlcdi, ady fc U wyšo
ssim fwčm poftaweni a úťadě Udrželi a pťišeň
pťedstawených fwých a kUižat fobč ziskali. A
takto dobťi skUtkowe těch i tčch Uepochúžeji z prao
wšho úmyslu, z wroUci lcifk k BohU a horlio
wosti pro slúwU Jeho, a wyrUftaji z lúský kfobě
samšmlx a ž bažeUi po slúwě fwčtskš. N wssak
co takto se děje, bč i w očich lidských febc
wštssim a ščxslUžnčjssUň býti fe zdúlo, w očich
Božich UeUi Uic, leč dým a stin sprawedonsti.
Nebok U Boha UejfoU skUtkowš zúslUžUi liž dle

poUhš fwě powahš mrawni, cmřr pak sje MUlibi čiU hmotUý, Uď si. sebe wč i a obtižUějssi,
jako kdyby ťdo i swšho wlastUibo shna JemU
občtowati fe jal; Ule jediUě dUch lúsky š Uebeš
wdcchnUtý a skUtkowě zřšhož dUcha wyplýwajici
pťijemni asoUJch.

W rúmU JerUsalěmskčm, Hospodiml žae
fwčceUém, Uebhlo Uic, dco bh Uebhlo býwglo bUď
ž rhžého zlata aUebo afpoň pozlaceno; taktěž
w dUssi Uassi, chrúmem nejfwětějssi Trojici zao
swčccUém, Uičchoz se UeUalezcj, co bh Uepochúzelo

e) Mat. 6„ 22B2Z.
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z čistč lúskh, aUebo lúskoU Uašbt)loz pozlcxceno;
ozdoxbeno. Prawý slUha Boži tedy Uehleď tcck
hlawnč k tomU, co že čtni, cxlc jakým úmyslem
to čiUi. Nebok i ti nejsprostssi, ba chopowržeo
Uějssi skutkowč mohoU se stčxti wýtečUými cxflmoo

Uými dobrým a šbožUým úmyslem, a chopcxke
neboť wssewidoUcč oko soUdcc wččUého Uchledl
toliko k skUtkUžeintťUimU u tčlesUčmu, ale
hlawUě a Uejwice prontkú w Utroby dUsse a poo
žorUje úmlsi, šdaxliže z lčxsky wyplýwčx. Kdo
toho pťi sUtcich swých pečliw a bedliw jest, Učxo

sledee wšnessenoU, UsslechtiloU, BožskoU lúskU
SyUa Boziho, jeUž w sw. swčm ewchgeliU přix
kašUje, abhchomtak milowali, jakož QU
prwč milowal,e) t. j. z poUhš milosti, a Uic
kwňlč nčjakč prospčssnosti. Že par ta lčxskcxjest
Uejwžnessenějssi, kterú U Boha se chlezú, bUdek
dle toho teUd člowčk UejblcxžeUějssim, který tčto
lčxsk Uúslcdowati fe wynasnaři, a sice tim blažeo
nčj i, čim wice fe k Ui ťibllži. TeU pak bUdiž
i tim jist, že tčž Ua wšaeem tim wětssi lúskl) U
Boha dojde, poUčwcxdž emU w dokonalosti a
čistotě úmyslU podobeU jest, podobnost pak wa!ǧ
spolUčx pťirozeUě plodi a whwodi lčxskU.

Proče7 odwrač člowčk U w koUčxwúUi don
brých skUtkU oči swých od wsselikeho úsude lid:
fkčho a obrač je k BohU, anž dopoUsstčj, aby
to, co U Boha tak weťikoU ceUU mú, lidskými
posskerěUo bylo prospčchy. Jakob žajistč žeUa
UrošeUčxa sslechctchxbyla politowčmi šodna, kdybt).

UǧJan 13, 31.
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žaslnbnjic jank choti krúloon býti, zawržeUa
byla w mcmželstwi š člowčkem sprostým a wsselijak
UchodUým; tak žajistč tim wice politowčmi hodUo, x
když ctnosti, jichž si Bůh súm wysoce wčxži a
předraše odmčňUje, kanji se pouze š ohledů a
zúmčršl fwětfkých.

Ze wsscck tčto ryšš čistoty dobršho úmyslU
chUadUo lze dosici, potřebi jest ža to Boha
fchžUšd a stúle prositt, žwlússk siowy modlttby
Pčmč„bUď wůle Twú jako w Uebi taki
Ua žemi!“) ab chom w tomto Uassemžiwotč
tak U wssem wůi Boži, seč sily siači, čistým
úmyslem plUili, jakož ji sw. Uebessfcmš poUzc
pro to plUi, aby se libili BohU a Jej oslawou
mali. Tim se wssak Uemysli, jakoby Ucbylo dou
moler pťi tom co dobršho koUúme, tšž odmčUh
od Boha donatio Uýbrž že dobťi skUtkowč Uassi
tim jsoU dokxochfejssi, čim wicc jorosti jsoU od
wsselikšho ohledu Ua profpěch wlcmstni.

Sestú ctUost žiwota božUčho jest moda
litba, kterouž fe kBohU, š)tci swčmU m době
pokUsseUi a soUžeUi UtikUti múme Uic jank, Uell
jako se ditko UstrasseUé wiUe k lůUU laskawe
matky swé. Mimo to jest Uúm modlitby apoo
tťebi šwlússť pro to, abhchom wždy měli oha
Ua pmněti a po celý těmčř čaš pťed obličcjem
Jeho stúli, š Nim se obirali U rozmlmuocxlid
Tok sc srownčxwú š pomšrem dobrého fyUa k otcio

xswšrml. uu .
Sedmú ctUost,kteroUžse žiwot prúwě Zbožný

e) Mat. 6, 30z
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jewi, jest wdččnost. Ta úleži Uech w tom,
abtǧchom měli srdcc wděkU p nš, Uýbrž abU jašyť
Uúš UeUstúle je wyprúwčl, i wesskerý žiwot skuřky
je dokazowal. Tak tedy rccme š krúlowským
pčwcemDawidcm: „Dobročcčiti bUdU
HospodiUU každčho čan; wždy bUdiž
chwúla Jeho w ústech mých!“e) a: „Nao
plňtež sc ústa mú chwaloU, ač prozpčn
iji slúwUTon, po celý deUwelikosi
Tw oU!“ jm) Neboč kdyš Bůh UeUstúležiwot Učxm
dúwú a ho šachowúwú a Ulimo to deUUě, ba
w každšm okamženi Uúm fwú dobrodini co hojUý
úrodllý dčssčsesilú, jak Ucpťetržellým poťúdkem a
kolotúnim tčleš Uebeských, tak UeUstúloU slUžboU
wesskerých tworů pošemských; kdožby smčl se zpščou
wati UeUstúlč a wroUcnš dik MU ša to wzdúo
wati, že Uúš šachowúwú, žiwl, siťežc, ťidi, sprao
ijee? thUd tedy wroUcim dikučiněUimšapon
činejtež se, jak sw. BasiliUš Uči, wssecka Uasse
dUchowni cwičeUi, wesskerh Uasse modlitby. Na
Uswitč tedy i Ua wečcr, wc dne u w Uoci,
w každš pťipadnofti wždúwejmcž BohU wroUci
diky swš za wssecka Jeho Uesččslmi dobrodini i
pťirošenú i nadpťirožeUú; a čim wice a čim wčto

ssich darů Uúm rúččl usstčdťjti, tim wice se tššmUožtež a rozhojňthež i Uasse ša to diky. Zwlúss
pak Uikdh Uczapomeňme JemU diky wždúwati a
eto, že sc pro Uúš wtěliti, pťehoťkou fmrt po o

stoUpiti, Uúš krwi son wpkoxlpiti, Uúm sc U
welebnš swútosti sdčliti, U Uaš se Uhostiti a pťco

e) Žalm 33, 2. uujr)Žalm 70, 8.
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býwati rúččl, pťi čemž Uejwice powažUjicc to, že
to wsse Ueučinčl Z žúdného fwčho prospěchU, ale

poUhé fwš Boszč lúsky a swrchowanč Uepoa e
ťtihlč dobroty k Uúm.

š. 2.

Q poslUssnostizwlčxssta o trojim tč ctnosti prni.

Qfmú ctnost, kteroUž jfme BohU UcbeskěmU
Btci swšmU powinni, jcst poslUssUost we wssem,
co pťiťazUje; w tom spočiwú zúklad i wrch kťeo
skaUské fprawedlnosti. Múk wssak ctnost ta troji
stUpeň: peri jest poflUssUýmbýti mssech Božo
ských pťikúšalti; drUhý zachowati i rady
spasitelnš; treti horliwš wyplUitii to, k čemU
Bůh koho zwlússč pow bUzUje.

Zachowúwati pťikcizam Boži jcst k spaeri
UcwyhnUtelně potťcbi, Uúslcdowati i radh spasio
telUš podporujc U zachowúwčmi přikúzani, tak že
by člowěk bez Ui Umohdy byl w Uebcžpeči poo
blouďiti. Tak kdo zachowú radU, aby Uikd neu
pťisahal, bpč wěc i prawdiwa i sprawe liwa
byla, šajistc Uikdy Uebudc pťifcchati kťiwě; kdo
sc držeti bUde radh, abh wc wssem bol trpěliw,
zachowú tim též swůj wlastni pokoj i lúskU k bližo
Uimu; kdo Uúslchjc rady Uemiti Uičehož wlasto
Uiho, působi, že an bažiti UebUde po cizčme
kdo poslcchne radh, aby dobťe čiUil těm, ktcťl
mU zlé čiUili, teU zajisté dospčjc i k tomU,
aby scim nikomU Uic šlěho Uečinil. Jsouk tcdh
radt) spasitelnč tčměť jako hrúzc a hradby UdržUo
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jici Uúš w oborU pťikúzcxni; proťež tomU, kdo
k cili dospčti hledi, UestnčijeU peri stupeň poo
slUsonsti. alc mú dle swš o stawU a okolično:
sti hledčti dospčti i k drUhemU. Nebok jako teU,
kdo se pťeš ťekU pťcplowiti hodlú, UezmnčťUje
lodičkoU přimo k tomU mistU, Ua Učmž Ua don
hčm bťchU pťistati chce, ale poUčkUd proti wodě

plUje, aby čoak fUUdUějtpo wodč sek mistU UrčeuUšmUdosta ; tak mú též stha Boži hledčti chen
pťisUě k tomU, co kspachi eryhUUtclUč poo
třcho jcst, Uýbrž mú směrem swým wýsic se
Ušsti, a bhk Ucdosúhl dokanlosti stUpUě, který
si bhl Určil, Ulcspoň abh tak tim jistčji pťistau
wU fpaseni doplUl.

Tťcti stUpcň poslussnosti, eak jsme ťcťli, jest:
plUiti tšž wssc, k čemU Bčch košo šwlússi powšon
žch a woťú. Ncboč horliwý slUžebUikwykoncxwú
chcU to, co mU púU žřejmým slowcm pčikašUje,
alc i to,xcoex polchým pokynUtim od Učho žúdú.

c pUk sUadUo pťi tom klmncxti sc možnci, tak
že Umohdy wUUkUUtim Božim se býti zdú, co
jest poUze bUď UúkloUUosti lidskoU, Ullabo i poka
sseUim ďúbelským; potťebi jest ťiditi sc tU dle
slow fw.JaUa, UUdi: „Ncwčřtc každčmU
dUchU, ale zkoUsscjte dUchůw, jsoUuli
z Boha.“e)

Kromč wýroků fw. pifma a UrčeUi fw. Učio
tclů cirkcwnich, jichr držeti sc hlawnč žest potťcbi,

i toto prawidlo f?oUžiti může. Kdyš sc jednúo to, zwoliti si ž dwojiho drUhU sUžbh Boži

e) l. Jan. 4, 1.
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jedmx, kterú jest docela dobrowolUú a swobodnú,
drxchčl pak k powiUUosti jakkoliw Uúlcži, tUk se
mci be ohlch dúti pťednost té, kterú k powino.
ňosti šlUssi, a opUstitč dmchč, bhč bhla febe
wýtečUčjssi a zúslužUčjssi, dle zUúmš o slowa
SamUelowa: „Lepssič jest šajiste poslUo
sseUstwi, Uež:li občti.“ e) Neboť Bůh
Aidčx Uejprwč, aby bhl člowěk poslUsseU wůle
oxcho, a potom mU teprwa slUžbU wzdal, jakoU
bh si súm wydoolil, bež Ujmy powilmosti. K poo
wiUUosti pak tUto počrtúme 1. zachowúUi pčičúo
Zan Božich, bez Učho7 UižúďUčmU Uelzc fpaseni
dosici; 2. wyplUčUi prikazů tčch osob, které jsou
UčUUUa mistč Božim předstachy; Uebok kdo by
fe těm protiwil„. zťišeUi BožimU protiwil bh
se;“) Z. koUúUi wssech powiUUosti,xjichž 7čldč:

ZwlússtUi staw jedUoho každšho, kU pť. pťe stao
weUšho, dUchoinho, maUšela Uebo maUželkU
a t. d. u 4. ZachowúUi toho, co jsice hlawUčn
k powiUUosti Uenčxleži, ale mnobo kšachowúlli
powimwsti Uapomúhú; Ucbof kdo powiUUeU jest
Uččeho dosúhUoUti, jest i powiUUeU k tomu, čim
bh;toho dofúhl. KU př. wlastUi fwš kuschosti
wiš, že když se poUčšU od swčho pcčowčmi
o wčci swětskč wšdǧ,iliš, a febera se w dUchU,

fwčdonši swč šǧothješ a Boha řa očřsstčUisrchwzýwúš, Zim ziwot swůj Ua de ssi čaš fpoťúdúš
a Uprcžwiš, tak mocnčji Uad wústčmi fwými
H;mchš a pokUsseUi swú potlačuješ, i horliwčjo
sslm a ftatUčjssim U whkoUúUi ctUosti býwúš;

e) l. Krčxr.xZ, 22. u) Řim. xš. 2.
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kdhž pak toho opomiUeš, wiš, že sc stúwúš wa:
hawým a lcUiloýrm w žiwoptčdUchownim, w Umou
hém tšž chyiješ a klesúš a w UebczpečeUstwi
pťichúziš UpadUouti w pťedcsslé hťichy; Ueboč
nemaje dostatečmšmilosti a Uest pcwně UtwrzeU
w ctUosti, dčjc se ti žako člowčku chUdčmU, který,
když Ueprachš, Uema, co by jedl; tak tšž i ty,
kd z opominúš swú denni zbožnú cwičeni. šůstúe
waš duchowUě lUčeU a slab a k púdu UakloUěU,
kterýžto staneoli se, bUď si ž per scbe Ulenssim,
žpoUeUúhla k wčtssimu pťiwúdi: z té tedy ška
ssersti lze souditi, že tč Biih k takowému cwia
čeUi dUchoinmU wolú, poněwadž tč prciwě tim
w dobrčm podporch a utwrzUje. Byť tcdy kta:
kowémU cwičeni Uebyl šawúzčm z powirmosti,
jsi k nčmu zawčxzúU z prospěchU, protože se
ti jim koUúUi powirmosti UsUadňuje cx šdoko:
nalUje. u

Jsioli oddčm rozkossUšmU žiwotU, miluje
we wssem jen sčxm scbexa sstitě se wsselikš prčxce

a pťisnosti žiwota, sežUčxšbr o, jak welmi ti to
bUde pťekúžkoxl w šiwotě Uchoinm. Neboč
tim se pťirozenú powccha twú čim dčxle tim wice
šhorssi, žc se bude wsselikě obtiže U wykoUúwúUi
ctnosti jako Učjakš UemožUosti sstititi a búti, Uao
xproti tomU pcck Uwrhne tě w mnohé Ueprawosti,
jkterč š pobořglim a rozkofsi spojenh jsoUl Z toho
souditi mňžeš, že tě Bůh wolú k tlchčmU a pťie
snčmU žiwotu, kstatnčmU zapirúUi sebe a mrtweo
ni wfsech šlých númlžiwosži twých. N tak w mnoo

?ém jinémrpoznati můžeš, jakč duchowni cwiťeUionati múš, kdhž totiš z jeho koUúUi prospčch,



Q poslussnosti zwlcisslej 671

opomemlti sskodu citiš, .pťi čemž wssak to
jesstě zachowati slUssi, abyš jc o to š opatrným
žnalccm žtwota dUchoinho poradil, a jemU se
co wůdci swčťil a wzdal.

Z toho jcst patrno, žc člowčk pťi wpwoleni
nemú hlmrmě hledčti k tomU,. co famo o sobč:d
lopssi jest, ale co jest jemU dle powcchy a okoz
lieťnosti jcho profpěssnějssim a Uebo potťebnějssimž
Ucbok jsoU mUoži skUtkowč welmi dobťi a wýtečm
samt o sobč, alc nejsoU dobči pro každčho aniž
prospěssni, poslěwadž bUď sila jcho š Uč Ucstači,
anebo byť i sila byla, Ueni každý ke wssemU pou
wolún a oprúwnčm. Pročež trmej a spokoj se každý
š swým powolčmim a son, jak ťičúme, mčrou
sebe mčř; hlcď hlawnč, co jemU prospěje, š co býti
může a k čemU prúwo mú, a Ucžúdej Uijak, co by
sily jeho pťewýssowalo. K tomU radi i sw. pismo,
ano di: „Nčpozdwihxxj oši swých kzboži,
kterčhož miti nemůžeš, Ueboč Udčlú
si kťidla jako orliči, azalčti knebi.“e)
Kdo radh tč Uezachowčxwaji,ti se potkúwaji š tim,
o čemžprorok di: „chděli jste k wice, a
hle! dostalo se wúm mčUě.“ee)

Toto prawidlo zachowejmcž pťi cwičenich
dobrowolných. Ncboč cwičxeni dobrowolnú jsoU
Uěčterčxwcťerú, jež často bUď čest, Uebo proo
spšch, Uebo potčssem prowúzi, Uěktcrú sonromú.
U oněch wětssi Ucim opatrnosti tťeba, abhchom

šimi Ucpokazili wice, Uež polepssili. Ncboť lúskasobč saUlčmU jčst, jať jsme již často poznameo

e) Přisl. 23, 5. u) Agg. 1„ 9a
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Uali, přiliš útlú a dotirawú, abl) fe i w serbú
Boži Uemichala a ž Ui son častkU tčžiti Uešleo
děla, tak žc Umohý pod roUsskoU žc sloUži Bohu,
sloUži jen fobč famčmU. Protož i jtstý Uúbožný
mUž Ua otčxškU, kde by Bůh Uejwice byl? odpoo
wědčl, že „tam, kde wy Uejste;“ šnameUaje
tim, že ty slUžby Boži jfoU Uejčistssi a BobU

Uejmiležssi„ w kterých člowěk Uejmšslč fúm fcbc
wyhledawa, a o oman wsseho swého prospěchU,
jen k BohU a f úwč Boži hlcdi. To wssak Ueu
dime tim úmyslcm, jako br)chom pťika owati
chtčli, aby se pči každč službč Boži tak wýšradnč
dšlo, abychom totižtakowe dobrš skUtkh, š Uimiž
Uějakú čest Uebo wýhoda fpojena jest, wždy beze
wsseho ohledU k tš cti a tomU žorofpěchUkanli
anebo jich opomiUUli; Uebok mUže núš k tomU
wčxzati mnohý jinp, wúžnčžssi důwod, pro kterúž
opomenoUti takowych skUtkUbyla by chyba wětssi,
Ucž:li U wykoUúwúUi jich poUčkUd ť fwšmU prol
fpčchUhleděti; alc tim bychom jerm rúdi Upoo
žorUili jesstě jedUoU, jak welmi fe lúsky k sobč
samým warowati múme i kdyžby fc k núm upoř:
roUsskoU ctnolti a dobršho skutkU pťilichotiti chtšu
la. Swat(e„ zUstcmepťi tom prawidlo, kterš Udúo
wú fw. Rchoť, ťka: „Tak bUdiž ska
tck weťchý, abh wždy bhl úmhsl foUo
kromý.“

Tyto tči stUpUěpúsobi dokonaloU poslUssnost;
Uačež obrútiti lže sloma sw. aposstola, cm di:
„Nepťipodobňlljte fetomUto swčtU, alc
oprawtc sc w nowotč smyslU fwého, abhstc
skUsili,kterú jest wůlc Boži dobrá, libezná
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a dokonalá.“ e) Tim lže rozUmčtitťi stUpnč
poflUssUosti; dobrá jest poslUssnost posloUchati
přikúzani, libezná poslouchatirady, dokonalá e
posloUchatiinuanti a wo(úni Božich. Tehdúž
totiž dostoUpi člowěk Uejwyšssiho stUpnč oslx!o
ssnosti, když wčrnč whkonú nejcn co Bů pťio
ťazUje. ale i co radi a k čemU ponončx.

K tčmto třemx stUpňům poslUssUosti lzc pťio
dati čtwrtý, žúlcžejici w chdokonalejssim srowo
UúUi wůle swš š wůli Boži, Uebo úplUé odewzdúni
sebc samého w to, jak QU š Uč:mi Ualoži, tak

abychom mysli steénč tichou a pokojnoU i hanUičest, ipotUpU i súwU, izdrawi iUemoc, ifmrt
i žiwot fnússeli, pokorně poddajice hlaw swých
ke wssemU, co Bůh Uúm UsoUditi a seslati rčxči;
trpčliwě podroijice se i trestům i útěchúm
jako nlilostem od Nčho propůjčeUým, aniž kdy
sc ohlšdajice po tom, co fe Učml dúwú, ale po
tom, ťdo to dúwú a š jakoU lúskoU to
dúwú; Uebok toUž lč:skoUotec fyna č kúrú i laskú,
jak sčxmwi, že to kspafeni jeho prospěje. Q čloo
wěkU, který tohoto stupnč poslUssnosti dostoUpil,
ťici můžeme, fa! dospčl k úplnému odewzdúni
sebe do wůle oži, kterčž mistči dUchoinho 7iu
wota tak whchwalllji a ktcrýmž se člowěk BošU
ž cela onechúwčx, abh š Uim Uic jinak, než jako
š měkkym wofkem Uaklúdal a jej dle libosti hnětl
a w cokoliw chce pťetwoťil.

Tak tedy člowčk dokonalý Uežúdú bUdoUcně
Uúležeti sobě mliž sobě žiři, pracowati, jisti, fpúti

e) Rim. 12, 2.
43
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a wsse jiUč čiUiti, ale jeU ke cti a chwúle Twůrce
swčho, odcwzdaje se docela wůli Jeho we wssem,
cokoliw š Uim Učiniti rúči; súm swé wůle se zbae
ije, aby se š nim we wssema powždy stala wůle
Bozi, jemUž se hlawně zawúžúna citi. Tak do wůle
Bozi odewzdčm byl sw. pčwec, aU di: „Jako
howúdko Učinčn jsem U tebe, a wssak
rčx wždh jfem š teboU.“ e) Nebok jako
šowúdko nejde, ťam chce, an7 lehne, aniž praa
che o wůli swč, ale toho, do je wede, Ucbo
ženež tak prawý slUžebnik Boži poroUči a odee
wzdawú se z cela a wrdhcky BohU swčmU wčda,

š Uemůže miti wůdce epssihq, laskawčjssiho Uadoha Tok jest, co Jsaiúš di: „Pún Bůh
otewťel mi Ucho,jú pak erdmloUwúm;
špět jfem neodessel;“ee) t. Učinilmne hou
towa slysseti a konati wsse, cokoliw weli, bUď
si sebe odporUčjssi a obtiiUčjssi. u Totčž se Uao
menú čtwerem tajenmý , perUtUých žwiťat, zeo
chielowi prorokU zjeweUych, kdyf se o Uich prawi,

ŽŽ„kam bhla prUdkost dUcša,“ t. UadchUUtiUcha swatšho, „tam postUpowala, anž

sc obracela, když krúčela;“eee) čimšseUao
Žxrmčuje,jak ochotnč a radostUč mú člowč Uejen

účeti, ale bč?eti a takmčť lčtati za tim, o čemžseznal, že wů e Boži jest, Ua Uic se erhlčdaje.
Proto wssak žúdú se Uejen ochotnost wůle, Uýbrž
i rožwaha a rozsoUzem dUcha, ab chom se Uee
sklamali, beroUce Umohdy wůli w aftni ža wůli
Boži; ba ak wůbec dime, wsse, kčemU se wlastUi

e) Žalm 72, 23. xee)Zsai. 50, č. m)Ezech. 1,12.
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wůlc Uassc Uese, jest poněkUd podezťclč, a mú
se wždh dlc wůle Boži, Jcho pťikazani a poo
winnosti stawU Uasscho rozsoUditi; co wssak se .
wůli nassi protiwi, w tom je wicc jistoty nalčzú.

Koncčnč ponapomenoUti slUssl, ťc ta jestchwětssi a nejsslechetnčjssi oběť, ťedy7 čowčk scbe

samčho, fon wůli BohU wzdú; jaý rozdil jest
mezi jměnim a člowěkem samým, tak tež i jest

mczi občtowúnim BošU Učktcrých wčci a scbcsamčho. Takoon o čk Ua m jli mú swatý
NUgUstýU, aU di: „Jakkoliw Uh jest pcinem
wssech wčci, předc nemůže každý oprawdowč řici
šswatým pčwcem: „Twčiz jci jsem, Hofpoo
dinc!“e) ale jcn ti, ktcťl wlaftUi swobodh sc
odťeksse docela Boži službč se wčnowali, a tak

šccla Jcho sc stali.“ N ta ǧcst tčž chlepssi spoorúdanst mysli, působic ú lad k žiwotU dokoo
nalčmU. Neboč kdhž Bůš tim moměji w srdci
člowěka milosti son působi, čim meUč čloroěk

š swč strany tčto milosti odporch, šaeistč budepůsobeni to ncjmocněessi, kdhž fe člowě ohU celý
a celý w dú; tehdúž Uďe moci Bůh w nčm půsoo
biti, co le swč chlaskawějssi wůle rúči, jako U
Dawida, kterčho Uašýwú mUžem dle frdcc swého.

9. 3.
Q trpčliwosti w Uchoďčlch.

thchom pak tim jistčji k tomUto wrchU
poslUssnosti se dostali, ktomU núm dobťc pou

e) Žalm 118, 91.
43jř
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sloUži poslcdni z oUčch ctUosti, jež jsmc zpou
čútkU tohoto člčmkUwyčctli, totiž trpčliwoft
w nehodúch a .,protichstwich, žcz Uúm laskawý
Bů a otcc Uúš k nassch cwiceUi a k rozmnou
žem Uassich žústh scsilú. K tčto trpčliwosti who
zýwč: Uúš mUdťcc wc fwých pťislowich, ťka:
„KúzUč HofpodiUowy, syUU můj! Uezao
mitcj, anŽ Ustúwcj, kdhž od Učho treu

ftúU býwúš. Nebo kohoš miluje Hospoadin, toho trescc, a ja o otcc w sUUU
zalibuje fobč.“) „To whswčtllljcsw. apoo
sstol we swčm listU kZidům, kdcžto Uúš k trpčlio
wosti Uapnminú tčmito slowy: „ShUU můj!
Uczamitej kú Uě Hosodixlowh, aǧwižUstúo
wcj, kdhž od čho trcstún býwúš. Ncbo
koho Pún milch, toho trcsce; i mrskú
každčho syUa, kteršbož přijimú. uu Seu

trwcštež w kčszi! Bůh se wúm UkazUo.e la o synům. Ncbo který jcst syn, jeo
šozby Uctreftal otcc? Pakli jste bez
kúzUě, ktcrčžto wssicťni (prawi shUowč)
účaftUi jsoU, tebdh jste cizoložňata anea
jftc syUowč. Mčli pak jsme zajisič otcc
swč tělchč, ktcťiž Uúš trcstali, a ctili
jsme je; zdaliž UebUdeme mUohcm wice
poslUssni the duchůw a žiwi bUdco
mc?“ ůů)

To wssc zťejmč Ukazch, žek prúwU a k poo
wiUUosti otcowske Uúleyi těž trestati a naprawoo
wati sUUU; dobrým p syUům že slUssi ponižiti

e) Přisl. 3„ Uuw. chw. Z. u) Židňm 12, 5.
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ohlawy, Uakloniti ssije swé a U wssi pokoťe kúo
rcini otcowo co neewčtssi dobrodini a důkaz lúo
sky a pčče otcow kč powažowati a pťijimati. .
Toť swým krúsným pťiťladem dotwrdil a okúu
zal toěčnýpSyU Boži, an Petrowi, jeUž se Uao
bizel ť ochranč jeho, pťisUš odwčtil: „Což Ucu
múm piti kalicha,kterhš mi dal Qtec?e)
Jakoby ťekl: „Kdyby se mi od UčkohojiUého ka:
lich teU podúwal, mohl b š mne sUad pťenton
witi, abych ho zawrhl; ae když pmi ho dúwci
Qtec, který Uejlčpe zUú, můre a chce piispčti kU
pomoci synům Jeho poslUssBUým,Uijak UebUdU
odpirati, wypiti ho a bUď si oččma, jak ťikúme,
zawixenýma, abhch tak při wssi jeho trpkosti nic
jinčbo Uemčl na nchsli, lež že mi ho Qtec můj
podúwú a Že tUdiž powiUnen jsem whpiti bo do
posledni krUpěje.“ JsoUť nicmeUč Učkteři, chž se
ža doby pokojnč thi nebeskčmu, jak se zdú, poo
drobuji a wůli Jeho se odewzdúwaji, ale w čaš
zúrmntkU odstUpUji a tim Ua jewo dúwaji, re kťčwč
a klamnč bylo jejich se odewzdúni do wčxe Boži.
Json podobni wojinůnc, kteiži se sice za lhůth
pťimčři swon Udatnosti wychloUbaji, ale když
bitwa nastane, š udatnosti i zbraň ahazuei a
w Utčk se dúwaji. W UeUstúlšm teh y tošoto
žiwota zúpasU potťebi Uúm býti wydh ozbrojee
Uým úponn šbrani dUchowni, aby om w čaš
potťeby odolalč.

Při tom Uejprwč a hlawnč pamatUjme „že
Uejsouroan Utrpeni tohoto časUqu

n) Jun !8j U.



678 O trpčllwosti.

doUci slč:wč,“e) kteroUžjimi dosúhneme; er
boť blaženost žiwota wččslčho tak welikú jest, že
kdyby jl kdo jeU Ua chwili poUžil, rúd by sc za
Ui wssechněm ftrastem a bolestem tohoto žiwota
podrobil, a wssemi rožkosscmi jcho pohrdl. „N co
bok, jak sw. aposstoldi, toto foUžeUi Uasse,
jsoUc Uhni kratičkě a lehkě, působi
w Uúš pťewelmi welikoU wúhU slúwy
wččUč, jcssto Ucpatťimc Ua wěci, kterč
sc widi, ale ktcrč se Ucwidi. Nebo tp
wěci, kterě se widi, jfoU časně, alc kterě
ie ncwidi, jfoU wččně.“e)

PozorUj tčž, žc přilissně sstěsti dUcha člowěka
pýchoU UUdýmú, protiweUstwi naopak srdce .eho

spasitelnoU bolesti wyčissťUje; tak ono powýsťUrje,toto sebe wice powýssenč pokoťUje; w onom čoo
wěk skoro wždhckh Ua febe zapominú, w tomto

zažistešUa Boha se Upamatch; w sstěsti pozbýo
wame žúslUhy dobrých swých skUtků, jcž jsme whkoo
Uali, w protiwenstwi poznúwúme swé dúwno zpúo

chcmčhťiašy a odesstčni jich dosahchme, i dUchafwšho oz rojchmc, abychom sc jich UcdopoUsstěli
wice. SkličUjeoli tč kU pť. delssi Uemoc, pomni,
že Pčm Bčch wčda, žebyš zdrúw jsa mnoho hťessil,
Uemoci ti to Uemožným čini. N žajistš lěpc jest
Ucmocným býti, Uežli w zdrawi hťcssiti a Uebo
w hťichn fetrwati a hřich Ua bčich púchati. „L ču
pe jcst tokšě,“ jak di i wěčnú prawda, Krio
stUš Jcžiš, „wjiti do žiwota mdlčmU
anebo kUlhawšmU, Ucžli dwě rUce anebo

e) Řim. 8, 18. ee) ll. .Kor. e:, 17.
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dwč Uoze majicimU UwržeUU b,ti do

wěčUčho ohUě.“e) Wik sice kaědý, ze PúUBůh Uúš jsa Uejwýssc miloftiw a askaw Uemú
žúdUčho potěsseni, když Uěťterý z jeho tworů .
trpi; ale jeft pťi tom l Uejwýssc moUdrý a pcu
čltwý chtě Uemoce a rčmy Uasse wylččitixa who
hojiti leky opačUými. Upadlioli jsme tedy do
Uemoci pro rozkossc, pťirozerk, ab chom se Uzdraa
wili bolestmi; žpůsobenali byl UedUš wěcmi šakúzau
Uými, eryhm:telnč mUohdy jest potťebi, abh fe
núm k Uaprcxchi jeho i dowoleUých wčci odea
pťelo. Z toho jde, že swrchowmlú dobrota Božu
skú hUěwú fc Ua Uúš w tomto žiwotě, abh Uúš
Ussetťila a Uad Uúmi se smilowala w oUom;
přionsti poUžiwú proti Uúm Uin, aby Uúm proo

šžůjčitimohla milosti tamto. „Nejwětssi hUěwoži Ua hťissUiťa jeft,“ jak fw. JeroUým
di, „kdt)ž ho Búh Uetresce.“ Kdo tedy Uechce
trestúU býti zde š synn, zatraceU bUde tamto
š ďúbl . Proto i sw. Bernard kBohU wolčx,
ťka: „ dc, ú PaUe, pal a ťež, jeU Ussetťi
Ua wččnosti!“

Z toho lže pošnati, žc Bůh zpcčliwč laskaowosti tě tresce; Uš ot UepoUssti rUkh fwč 8 tebe,
aniž ti Usz pťiliš popoUssti, abyš e po swých
zlých UúrUžiwosiech nepoUsstěl. Tak lekaťowč tčm
UemocUým, Uad jichž UšdraweUim onfaji, wsseu

cko dowoluji: dokawade pak Uaději maži, že sc
Uzdrawiti mohoU, pťifnou dietU jim predpisUji,
zakažUjice jim wsse, co by jim sskodilo a Uzdrao

Me)Mat. 18. 8.
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weUi jejich obtižilo anebo fnad i zmaťilo. Tak
otcowe fynům nehospodúťským peněz Uedúwaji,
aby jim odňali pixiležitofti k roftopússnčml:
mrhčmi; ale UicmcUč dčdici we kere“ho swčho
jmčni je Ustanoiji. ř Tak tšž š Uúmi jedUú

Ueǧ.c;šqaslnějssi lěkať UčxšUebeský a Qtec Uejlaskaowej l. m
P.owaž mimo to, jakš muky wytrpčl Božo

ský Uúš Spasitel od wlastnich tworů swých! Jak
bhl pohaUěU a poličkowún! Jak tisse dal swůj
obličcj k Uplwčmi úftům onšch zbčsilých pekclo

nikůw! Jak trpčliwč BožskoU hlawU son ostrkýmtrnim žbodati Uechal! Jak radostltě tčžký ťiž
Ua fwú ramena wzal a ochotně k smrti krúčel!
Jak tisse úkory Uepťútcl jemU se posmiwajicich
slyssel! Jak fnússeliwě oUeU pťehoťký Uú oj Ua
kťiži pčijal! Jak bolestnč za Uúš Umřel, xa yUúm

Uowý žiwot ziskal! N th, bidUý člowččc, tp byš
a UkrUtnost fobě pokladati fmčl, když byš za

?wč wlastUi hťichh UčeakoU straft tr čť, seslanU
od Toho, ktcrý nechtč bez mUk wytoUpiti ž too
hoto žiwota, w kterýž byl bcž hťichU wstoupil.
„MUsil KristUš trpčti a tak wjiti do
s lúwy f wč,“ n) ablǧotakskUtkemdokúzal prade
slowa aposstolowa, že „Ucbýwú korUnowún,
leč kdo byl ťúdUč bojowal.“ee) Lšpe
tedy jest w pťitomnšm žiwotč wssecko zlč š odo
hodlanU mysli trpěti, kdež Uúm to prospčje
ik odesstěUi wilch i k roszožeUi zúslUhh, nežli
Uetrpčliwč a odporně bez Uadčjc Učjakč odměnh

e) :euk. 21, 26. ee) u. Ečms 2, Z.
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zlč sUússeti, zwlússk powúžišali, že trpčti mUsiš
wol erol, co Bťch ti fessle, Jehož moci Uic odoe
lati Uemůže.

Kromč tčto úwahh prospčje kdosaženi a zao u
chowúni trpěliwosti jesstě to, abyš wždy Ua wsseu

cko UtrpeUi řúdnč bppl pťiprawen a témčť ozbrol
jen. Nebok cod smlš jiUého očekúwatč od swěta
tak přewrúcenčšo, od těleonsti tak flabě, od Uru
pUtUosti ďúbelskš, od zloby lidské, leč protiwenu
stwi a UtrpeUie?Kdo tedh moudrý jsi, budiž na
wssecky jeU možUč zlobh xpťichhstúsl a pťiprawen,
jako teU, ktcrý žcmi Uepiřútelskox: projiti hodlú.
Z toho ti whjde prospěchdwoji: pťednč nebUde
se tix,UižúdUš Utrchi tak welkým zdúti, když je
bUdešpředwidati; „Ueboťstťely předwidanš
méně boli,“ di mUdřecSeneka; a moUdrý
Sirach radi: „Před UedUhem Užiwej
léků;“ jako si pousstiwali mnoši žiloU, dokUd
zdrúwi byli. Druhý profpšch zzachowčmi rady
tš jest, ahyš bhl pťeswčdčen, že tim pčijemUoU obět
wzdúwúš BohU, jako Nbrccham, aU hotow byl
i syUa swšho poslUssUčobč(owati. Neboč kolikrúta
koliw U sebe si pťedstawiš, že: tč bUď ta Ueb
ona Uehoda, bUď dopusstěUim Borim aUebo
působenim lidským potřci, a když se šúm jslkožto
slUžebnik Boži Ua Ui pťiprawiš a hotow jsi, ji
pokorUč a trpčliwě podstoUpiti a tak se docela
wůli Boži odewzdati, dle přikladU Dawida krúle,

an jsa od Semeša Uražen, tak to bral, jako bh onoumU Bůh fúm yl přikúzal, abh ho tUpil a proo
klanl, bUď jist, že za toto pokornč a ochotUč
odewždúni se do wůle Boži, byč byš i toho,
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čeho jsi xse obúwal, potom 7skUtečnč Uebhl Utrn
pěl, takowě ZúslUhy dofúhneš, jakobyš byl oUo
Utrchi podstoUpil. Protož prawý křefkcm pao
matUǧ wždh, že jedch š úloh wiry Uassi jest ta,
o Uiš di aposstol Pčmě fw. Petr, ťka: Jesto
liže dobťe činice trpěliwě sUússite, to
jest milost U Boha. Nebo k tomU powoo
lúUi jstc.“) Pťedstqw si tedy, že po teUčaš,
co Ua tomto swčtč žijcš, jsi jako skúla U prostťcd
moťe postawenú, kterú, ač fe Ua Ui šhora boUťliwi
wětrowě. ždola krutě wlny rozrúžeji, pťec Ucpoe
hUUtelUú,erhwratnú stoji. uu

PromlUwili jsme tcdy obssirUěji o trpčliwosti,
poUčwadž kťesťcmský žiwot hlawUč w dwoji pou
wiUUostise žaklúdú: ciUiti dobrě, a trpčti
zlě. že pak druhč jest Umohcm obtižnějssi, tomU
zaečftč raždý pťčswčdči, pročež i potřeba byla,
a hchom wicc dúwodů a pohUUtck k trpělio
wosti Udali.

Mimo to pak Uamenati slUssi, že dle Učio
tclů kťeskanských trojl jeft stUpeň trpěliwosti, jedeU
drUhčho wšnessenějssi. JedeU jest trpčliwě snúo
sseti ftrasti; drUhý si jich lúsky kKristU PČUU
eúdatie třeti š Uich sc z lzúsky k BohU radowati.
ť::řirlaš prwsliho stUpUč rrpčrčwostč dčxwčx Učxm
sw. Job; druhčho pťiklad jewi Uúm sw. mUo
čenici, kteťi si žúdali pro Krista mUky a smrt
trpěti; tťctiho pťiklad widime Ua sw. aposstou
lich, jen7 se radowali štoho, žc ša hode UzUúUi
byli pošaUěUU .a trýšUěnU býti pro jméno

e) l. Pe!r. 2, 20n21.
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Kristowo.e) Tak i sw. Pawel Ua mnohých mio
stcch listů swých prawi: „ChlUbimc se foUo
žeUimi!““) TeUk jcsk wrch křcsianskč trpělie .
wosti, k UěmUž wssak múloktcťi dospčjie a proto
jej KristUš UcpťikaUje, alc toliko ra i. u

QstatUě Ucmini ?e tim, jakobhchom zc smrti,
soUženi a Uchod bližnich, rodičů a pťútel,
aUebo ž Uchod a proUúsledowúUi cirkwe fměli
sc radowrcti; Uebok túž lúska, ktcrú ledchk od
Uúš žúdú radosti Uad UtrpeUim wlaf:Uim pro
Boha, weli Uúm i soUstrast š strastmi bližmch;
Ucboklúska „radec se š radeicimi sc
a plúče š plačicimi.“ee) Tak patťimcsw.
prorokh, an po cclý riwot oplakúwali soUžeUi
a Uchodh swých bližUicš.

Kdokoliw tchdh toto dewatero cřUosti kťea
sianských sobč žiskú, dokúžc tim, :e Utú srdce sho
Uowské k BohU a UčiUi zadof?i tč čňstce sprao
wcdonsti kťeskanskč, ktcrci žúdú, abhchom dali
BohU, co BohU powiUUi jsmc.

Ǧlánek ssesináctý.

B powiUnoslrch ťwlňsstnich stamů.

thž jsme byli, jak mhslime, dosti obssirně
a zeerbUě powěděli o powiUUoftech wssech lidi
wšsměš, zbýwúk, abychom tčž o jedUotliwých stao
xpxch lčdsrých zwlússč podcdnali. Že by wssar
Uwaha ta pťiliš bhla ob irUú, ťekncme zkrútka,

e) Srm. 5„ aU. u) Řim. Z, Z. m) Řim. 12„ 15.
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žc w tom ohledU mú se každý obeznúmiti zco
wrubně š Zúkony, ústawy, obhčeji a prawidlh
stawU swčho, bUďsi pťedstawený, Uebo poddaný,
duchowni Uebo swčtský, manžel u maUželka,
nebo swobodn, u swobodnú, a t. d., protože
každý ftaw swe zwlússtUi Zúkony mú, dlc kterých
se ťidi. Tak k pťcdstaweUým di sw. aposstol:
„Ty pak bdi, we wssem prachp, u wyo
plň slUžbU son!“e) N moudrý SalomoUU
Uapomina:„SUUU můj, slibiloliš ža pťio
tele swčho, dal:liš cizimU rUkUson,

zawúzčm ǧsi slowy úst swých a jat jsiswými w astUimi řečmi. Učiniž tedy,
co prawim, san můj! a sebe samčho
whswoboďe Uebokjsi Upadl erkU blie
xniho swčýo. Bčž, bčž! Probllďpčitele
?wčho. Nedej UonUti očim swým, an
zdčimati wičkúm swým. Wydťi fe jako
sxrna z rUky (lowce), a jako ptúk z rUky
ršižebUikowy.“) PowažUječ Umdťec powiUl
nost pťcdstawcnčho za tak pionU, jako toho, kdo
fe weťejným slibcm a pťisahou ša pťitelc žao
rnčil. Neni pak din, žc k bcdliwosti tak pilnš
a pčči tak horliwč UapomiUú a Uabizi; Ucbok
čim wčtssi ceUU ďo sebe mú to, oč pečUjeme,
a čim wětssi nebezpečenstwi býwú, že sskodU
Utrpi to, co se Uámluswččilo, tim wčtssi pilnoft
a bedliwost, tim wčtssi pčči a horliwost k tomU
slUssi obrútiti. Kdež pak může býti cenh wčtssi
anebo pťi žtrrútč sskodh hroznějssi, Uežli tam, kde

ú) Tim. 4. 5. ee) Přisl. 6, xmš.
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sc swěřch wechi dUssi, ješ fw. Rchoť Umčnimfwrch owaUým zůwe a kterčmUž každý pťedu
stachý wicc u ménč fc zawazUje? .

PoddaU, mč: wždy hledčti kpřcdstawenčmU
fwčmu, aby o w Uctiwosti měl, a čiUil wssecko, co
pťikazch, ochotUě a horliwč, jakoby Bůh súm
pťikazowal. Ncbok kdybh mi pún domúci pťia

kúzal, aby posioUchal zprúwcc domU jeho, zdašbych jú po loUchch tohoto prúwcc, UcpofloUcha
wlastnč púUae? Tak když ůh pťiťačzch, abych
poflUsscU bhl pťedstachčho fwěho, ja činč swča
domitě to, co kúže pťedstachý, tim wlastnč poo

sloUchúm Boha. Jcstližc fw. Pawcl pťikazUǧcflUžcbnikům poslUssným býti púnů fwhch ja o
Krista; čim wicc maji poddani posloUchatipúnů
fwých, jimž sc fwazkem poflUssUosti zawúzali?

W teto poslUssUosti zUamcUaji fc opčt tťi
ftUpUč:Peri jcst posloUchati toliko skUtkcm,
druhý skUtťcmi wůli; tťcti poddati fc skUtkcm;
wůlii rozUmem. Ncbok mnoi čini sice, co
sc pťikazujc; žc pak fc jim pťlkaz Uczdú býti
sprawedliwým a slUssUým, UcčiUi tak š wůli.
JiUi opčt konaji sice dobrowolnč, co fe kúže,

alc domniwaji fc, ěc teU, kdo pťikazujc, Ucroč;ldUmi tomu, co we i. JiUi konečUě pťedstawco
Učnm i zcela fc oddúwaji a poslouchaji ho
i skutkem i wůli irozUmem, pokorUč potwrzUjicc
to, co fe pťikazuje, aniž o tom soUdice. N ta
jcst poslUssUost dokonala, kterouž i Pún mhsli,
ťka k Učcnikům swým: „Kdo wúš flhssi,
mUek flyssi; kdo wúmipohrdú, mUoU



686 Q powinnostech zwlasstnich stawčl.

ohrdú.“e) uo NeodmloUwcj tedh Uiťdh pťedo
tachým swým, ak UeUiUa tč ťcčeno: „NcUik
reptúUi wassc proti Uúm, alc proti Hoo
sppdiUowi.“ ee) ou Nepolšrdej pťcdstawenými
swhmi, ač o tobč Uěkdh UeišeknePúU: „Nepoo
wrhli tcboU, ale mUoU, ab ch Uekraloo
wal Uad Uimi.“m) un Neo elhčlwcjpťeda
staweUých swých, ak Ueplati tčž o tobč: „Nea
selhalx„jsi lidem, ale BohU!“djx) a ak Uúhlc
Ueztheš za wiUUson, jako ti, ktcťi tak čiUiti
fe odwúžili.

Manželka přičiň se, abh Uúlcžitč čidila dům
swůj a manželi swčmU se libila; když dostúla
powiUUostem swým, může dlc lrbofti prúszý
swůj čaš občtowati flUžbč Boži U wsselikých

skUtciš pobožUosti w mczxch stawU swč:ho.xjuutcowě, kteťi maji synh, mčjtcž Ua oči
hrozný pťiklad slabčho H eli, eenž Uctrestal shUU
swých a za to cheU súm i š ťyUh Uǧ:hloU fmrti
potrestúU hyl, ale i Ua wždh rod sij o důstojo
Uost chwhšssiho knčžstwi pťiprawi!dťxdťx)Z toho wiz

každý otcc, Zc hťichowč shnůw jsoU těš hťichošUeotcůw, tak zc UejeU syUům hťessicim, a e i othm

hťichy dopoUsstčjicim zúhUbU plodi. Trestcš tedhotec zbosUý thh swe a zdrzUj je wssclič zlč
společUoti; odewšdej je dobrým Učitelům, jenž
by e nš ctUoftcch cwičili; zwlússi pak je jako
To iúš syUa swč:ho, weď od dčtinstwi we
wssem k bčxzni Boži. D 7 jich wúli Ua Uždě
a krok Uezťizeně chttčeujejiš, abyš jsa žplošcllim

e) LUr. xo. 16. u) u. Mojž. 16, 8. euxex)x. Krčxl. 8, 7.
,s) Srmr. ď, e. U) x. Krčxl.uzuxs.
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jich otcem tčlecksným,byl dobrým a kťesianským
jich whchowčmx:m tčž otcem dnchownim. Neni
dosti, abh otcowč mhslili, žc powinnostem swým

otcowským již dostúli, kdhž jako ptactwo Uebcškč ea ta nero Umnú wčť poUze o wýžin plo U
swčho se uyli pošarali; ale pomUčtcž, žc jsoU
ziln swčťenš w syncch dUsse Uesmrtclnč, obrazh
ššolša, the wěčnčho, jenž maei spolU býti syn

Bošimi a dědici blalžcnosti ne eske, Uikoliw aporob ďcibla k Uap UčUi propasti pekelUč. ee
nik kraněho jmčna otcowskěhoani hoden, kdo fynh
zplodil pouše pro žiwot teUto rpozemský,a erho

UanaŽil se wychowati je pro žiwot nebcský. xtcowé čcledni, majice slUžebni , pamao
tthež si, co di sw. Pawel: „Jest ižc pak
kdo o swč a obzwlússtě o domúci pčče
Uemú, wirU žapťel a jest horssi Ucžli

Ucwěťici.“e) Wiru, prawi, še žapťel, an tootiž ža slUžbt), jcž mU čeleď pro ažUje, zanedbal
o jcji i čafněi wěčnč blaho pečowati; wirU

Žapčel, aUa Uči, že i febe sprostssi slUžebUik lestle stwoťeni a wykoU eUi Uassim bratrem. oo
wažUj ted zbožUý ospodúť fon čelcď jako
stúdce, soě swčťeUč a bedlion a laskawou
o Uě měj pčči, pamětliw jfa, že bUde mU izčeo
lcdi Učkd počet whdúti, až mU ťekne Hospodin
Bůh: „ dc jest stúdo, kterč jest dúno
tobč, dobhtek twúj slawltý?“ee) Slao

wUý, di, že jsoU stwořeUi dlc obrašU Bošišga wykoUpeni,dobhti krwi Kristoon. Uu

e) l. Ti!n. 5, 8. 4u“eee)Jerem. 13. 20.
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žeoli pak býti cenh dražssi? Hleď tedh zbofn,
otec čeledni, aby domúci jeho prosti bhli ws?ecš
zjewných i tajných Ueprawosti: nestťidmosti, hnče
wů, swčxrů, Ucpřútelstwi, zloťečeUi, roUhčmi, smilo
stwa a j., Uměli pak UčcUi wiry kčesiaUskš, zao
chowúwali přikcizani Boži i cirkcwni, Ule šwlússk
aby w nedšli a we swútek chodili Ua mssi sw.

a kúšani„ zachowčxwali tčž pťikúžanš posty, er
jsouce totiž těžkoU praci zamčstUan, ncbo jank
od powinnosti tš oswobozeni a t. d.

Článek sednmáctý.

B wrliůč důstojnosti a rrně rtnosti tťchtn, jimF jsme
posUd wyUťowali.

Jakož jsme Ua poččxtkUtohoto whllčowčmi
Uěkterú úwodni Učxwěsstipoložili, tak nhUi UebUde
nexprofpěssno, když k lepssimU jeho porozUmčUi
něj?terč pťidawky připojime. Nebok Učiwsse rozlio
čným ctnostem bUde potřebi okúzati, kterci jest
kterš důstojnějssi a szcsseUčjssi, abychom mohli
wsseckh wčci dlc prawš hodUosti cenitt a každoU
Ua swém mistě položiti. Neboť kdo perlh a drao
hokamh prodúwčx, mú se w Uich důkladnš a zeo
erbně znúti, aby an súm sebc, cmi jiných er
oklamal a Uepodwedl; a sprúwce domU Učeau
kého knižete mčx dokonale zUúti jednotliwě o yo
watele dle powinnosti a powahh i zčxsllch,aby
š každým ťčxdnčjedlml, anž komU Ukťiwdil, er
Uznúwalle služeb a wlaftnostl jeho a dada mšně
zaslouži ěmU a fprostssimu pťednost pťed zasloua
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žilým a wsselijak wýtečným. fok mú i teU,
kdo thčUje ctnostem, důkladUě zUúti.důstojnost
a důležitost wssech wůbec i jedUškaždš zwlússť,
aby je Uúleritě rožřadil a jedUU po druhč
w srdce swýeš fwčťenců wsstipil, jank bh, rUlč
Uezťidka fe děje, prach stiral a monku rozšau
zowal, důlejitých a hlawnich wěci opoman, ssia
břiUťů si bťeděl.

Nejprwé tedh wědčti jest, žc wesskerš ctnosti,
o Uichž jfme posUd jednali, Ua dwč lze rožtťio
diti: ž UichžUškterš totiž jsoU wice dUchoin,
intťUi; jiUšpakwicezeintťUi, widiu
telUš. W Uejprwnčjssiřadš jsoU ctnosti Bo?
skš šc wssemi skUtky, k BohU směťUjicimi, žwlúsřč
pak lúfka, kterú ze wssech ctnosti UejpťedUčjssi

žanimú misto co krúlowma wssech. K tš se pťidrUa
žUji Umohš jině ctnosti, důstojnosti lúsce pťibuzUš,
jakož jsoU: pokora, čistotcx, milosrdenstwi, trpěa
liwost, ssetrnost, zbožnost, sprostnost dUcha, opoo
wrženi swštem, zapřeni smš wlastui wůle, milowúni
křiže a protiwenstwi a j., jež w ssirssim slowa
smyslu ctnostmi Uazýwúme. Slu“i pak ctnostmi
dUchoinmi čt intťUimi, protože šlawně w dUchU
sidlo swš maji, ačkoliw fe i wUč fkntky jcwi,
jako jsmc o lúfce, zbožUosti a j. okúzali, kterš
ač tkwi wlastnš w frdci, pčec skUtkem wen wyu
stUpUji ččUy ke cti a chwúle Boži kanUými.

Jinš ctnosti jsoUzchitřUi a widitelnš, jako
půst, mrtweUi tšla, mlčeliwost, sonromUoft,
čteni sw. pisem, pěni dUchoinch hodinek, putoo
wúUi, slysseUi msse fw. a kúžan, žiwot klússterUi.
Neboč ačkoliw wsseckh thto ctnostř wlastnč těž

44
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w dUchU koťen swůj maji, a bez dnchoinbo
Uspoťčxdámi skoro bez úsllchp jsoU, Hřec wicc
a wždy U weťerost wyřtupch a zjewnými siUtkh
se .ewi, Uež sc to stciwú U oUěch, když toliko
duckšem wěťime, milUjemc, donúme, rožjimúme,
poUižchme sc, š hťichůw sc kúme, ssetrUš soUo
dimc, a t. d. Nenič pak pochyby, žc prmnějssř
ťad ctUosti szcsseUšjssi jest a tak důležitý, že
be Uich drxchč an možUé chsou. Nebok di
Pcm k Samaritamc: „Zer, wěť mi, že
přichúzi hodina a UpUiť jest, kdcžto
prawi ctitilé klaUětl sc budoU thix
w dUchU a w prawdč; Ueboť i thc

ledú tčch, ktcťiž by fc MU klaUčli.
čchjcst DUch a ti, ktcťiž fc MU klaUěji,

w dnchn a w pmwdě Umji se klmlěti.“ e)
Na to iponažch se wc sskolc, kdcžto sc žúkům
wsstěpUje za hlain prawidlo žiwota UeješUzbožo
Uého ale wůbcc spořúdaslého znúmý werš:

„Zestliže DUch jest Bůh, co swatč nám pčfmo powidá,
Zej tedy, wčz, že dUchem čistým nám ctiti powixmo.“

Protož i prorok, popisUee w podobě Ucwča
sth krúlowh krúsu a Usslcchtiost i cirkwc i dUsse
zbožUšmilosti Boži ozdobcnc, di: „Wss ccka krúf a
tč dccry krúlowské intř w lemowčmř
žlatém; přiodčna jcst proměUalUi,“ee)t. j.
měiným, peftrým roUchcm. Totéž zUači apou
sstol, pťikazUje UčeUikU swšmU Timotheowi:
„Ewič sc w pobožUosti. Ncbo tělesnč:
cwičeUi malšho jest UžitkU, ale poboža

e) Jan 1, 21, 23ox2e1. m“er)Žalm 14, 11w15.



O důstojnosti a ccnč ctnofti. 691

Uost jest kc wsiemU UžitcčUú, majic
žaslibcni UpUčjssiho žiwota i bUdan
ciho,“e) kdezto slowcm „pobožnosti“ mini x
slUžbU Božl a milowúnibližUiho;tčlesUým
pak cwičeUim rošUmi ždrzeliwost wsselikčhcǧ
drxchU a mrtweUi tělesllú, jak sw. Tomaš

YqUiUský Uči. Tak tomU rozUměli pcš?ťansstiUludrcowě. Neboť pissc Nristotcleš: „ ajiaoli

bohowš pčči o žúležitosti lidskč, coš owsiem onbec se wěťi, pak i prawdč jest po obno, šc žao
jistš maji žalibeni w tom, co sc jim Uejwice poo
dobú; tok wssak jcst beze wssi pochyby dUch lidský.
Kdož tcdy maji dUcha o dobcnčho pošnúnim

prawdh a Ussležštilými ctnočřtmi, ti jsoU i BohUUojmilejssi,., u ak tomU rožUměl i wýtcčný lčkať
GalcUUš. JedUajc totiž w jedUš kUize o ústroji
tčla lidskčho a probirajc wclemoUdroU a proo
spěssUoUfpoťúdanosi jcdnotliwých údů, takowým pon
diweUim Uad žúžračným timto maloswčtem dojat
byl, že žwolal a Uapsal: „Etčtež si jiUi Boha šúu
palh a stožcrtwami, jú Jej ctiti bUdU žkoUmajc,
UzUúwaje a welcbč wšnesserU moUdrost Jeho,
aUa wssccky tyto čústky tak krúsUč a prospěssnč
UččUitia spořcidati Umčla; welebiti bUdU chmiro
noU Jeho moc, kterúž to wssc po tak drúhUč
wěky chowú a drži; welebiti bUdU swrchowanU
Jeho dobrotU, ktcrú kšachowčmi toho tak sstědťe
a hojUě wssecko wywúdi a Udčlchz“ Tak oUcU
pohanský mUdťcc. Zdažoli by pak kťcsian mohl
to ťici lěpc? Zdažoli pak se to Uesrownúwú š tim,

n) l. Tčm. e:, 7n8d x
443li
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co Bčch súm ústy prorokowými pmwi, ťka: „Neb o
milofrdenstwi jfem chtěl a Ue občti, a
UmčUiBožiho wicc, než žúpalů.“)

Nčkoliw teUto drUh ctUosti tač wznessený
jest, UicmšUč drxchú jich ťada welmi prospčssUoU,

ba ncwyhUUtelnš potřeonU lše býti UkažUjek doasažcni a žqchowčmi prwnějssi ; mnohš pak šnich
jcsstě proto jsoU eryhnUtelUš, že se k Uim čloo
wěk žawažUje bUď powinnosti, Uebo slibem. To
spatřiti lže. když pozorUǧeme, jak každú š tčchto
jednotliwč Učlowčka půjobi. Samota a Užae
wťeni klússterni chrúUičlowčka, aby Ueslhu
ssel, eridčl, UemlUwil, UečiUil tificerých wšci,
jimiž by chen pokojnš, tichč Ufebrčmi mysli
a mir swčdomi, ale i čistotU srdce požbyl. uu
Jak mlčeUi napomúhú kdobrémU, UšUú každý,
powú“c, co dimUdťec: „MUohomlUwenineu
býwa bcž hťichU.“ee) unPůst jest nejen co
skUtek stťidmosti a kajicUosti zčxslUžUy, ale Uúleži
tčž k kroceni tčleonsti a posile dUcha, způsobe
Uějssimi a ochotUčjssimi Uúš činč k modlitbč a
rožjimúUi; co Uaopak ti, jeUž tčlU w jidle a piti
powolUji a ncbo dokan UestťidmijsoU, wssclikými
UezťižeUými wčxssněmi býwaji Uchwúceni, w pou
ssetilostech, fwúrech, Ueftydatostech a wsselikých
prostopčxssUostcchfe kochajice. Mimo to i čisti
sw. pisma, pofloUchati kúžan, bditi Uň
modlčtbúch, ansstčmowati flUžby Boži

zjeinť šsoU skUtkowšpobožUosti, sioUrici kwšquzeUi lúsy k BohU a bližnimU, k o?wicmi rozž

e) Oz. š, 6. xu) Přisl. 1o, 19.
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UmU, k powszzeUi a Utwrchi w dobrém. To
doswčdčuje každodensli žkUsserst. Neboť widimc.

na swš oči, ba wlaftnima rukama chcipúme, še
w tčch duchowwich společnostech, rodinúch a o o
cich, kdcžtofczewllitťm ctnosti fwčdomttě Uzeerbnč
zachowúwaji, i wnjtťUi, dUchoinxctUosti kwetoU,
že tam se nalčzú i zbožnost i wroUcnost ilúska;
tam že fe i whchowúwaji osoby.we wsfem wýo
tcčné, dokonalé a k swatosti žiwota wždy dúl
a dcilc postnpně dospiwajici, protože tam pcmch
a wlúdUe we wssem a U wssech búzeň Pcině
U prawé křesiaUstwi. Qpak toho wfsak fc Ukao
znje tam, kdc se eintťnich ctnosi:i Uic Uedbú
a Uebo jimi pohr ú. Neboť, kde hne kúzeň,
tmn hyUoUimrawh išbožnoft idobrc fwědomi;

Uebok kdc wětssi jest pťiležitost k hřichu, tam tššpřirožrně i wčtssi Ueprmoosti se púchaji. Wždy
ipohcmsfý bcisnilee)di, že „wssickni swšwolu
Uosti býwún:c horssimř.“ Jako UUwinici
dobťc stražené, peonu zdi Uebo plotcm ohražčmš
a opatrnš Uzawťexxé mssecko eest jisto; tak i w Ueu
ohražeUš a erstraženš wssecšojcst prostopússnosti
ssťůdcň wsselikých a zlodějůw whdúno.

Kdo si tedy žcidú dosúhuoUti U zachowati
szesserU ctUost pobožmosti, kterúž ho šchopna
čini wssech jjných ctnosti a jest tšmšť pohúnčjici
osteU ke wssch dobrémn, jak to bUde moci,
Uepřičixti:li fc o stúlé bedliwč ostraženi sebee?
Nebok jest rtnost pobožnostč tak útlú a (smimoli
ťici) tak těkawci, že Umohdy jediUým okamženim

e) Terentiuše
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Ua zmar pťichčxzi. Wždhť Umohdy jediUý eru
patrný, erčaný úsměw, jediné zbytečUšslowo,
jediUč si owoleni w jidle Uebo piti, Uepatrnč
rožhUěwúm se, jediUú roztržitost mhsli, jedinš

wědnwš fe obrúceUi š Žúdosti spatťiti Uebo slhuFseti Uěco žbhtečUého, yk Uni zlé Ueb lo, u
to wssc famo o sobě dostači zmaťiti, Ueei docela,
afpoň z čústi útlý cit zbožnosti. Netoliko tch
skUtkowč hťifsni, ale již i wsseliké zbhtečnš žau
městUčmi, Uebo marnú žahúlka, kterú Uchsl Uafsi

od Boha odwrache, pobokžUostUafsižmaťiti můše.
Neboč kdo chcc, aby že ešo stúle žhawě by o,mUsi x,je erhhnutelUě stú e w ohUi držeti; odo
stranišuli je od o Uě, ihned ftUhUe a stwrdne
i whstydne: tak tšz i Uúbožnost hlawUč zúleži
w tom, abyš stúle účiUUoU lúskoU a wroUcim

rozjimúslim Bošm se držel a š Nim tšměř šjeodnocen kǧyl; fcx mile toho, a bUď si dost mcilo
opomiUšš, išned k dťewnimn stawU fwémU sc
anrútiš. Kdo tedh szcfserU ctUost UčxbožUosti
ifkati a šachowati žúďúš, hleď pilně fúm Uad

řcboU straž držeti; stťež si oči i Ussi, jaška
i srdce i mysli; bUď mlrný a střidmý w ǧidle
i w piti, opatrný w každcm slowč, wúžny we
wsscm jednčmio milUj mlceliwost a famotU; bUď
pčleU frUžeb Lšožich, modlitby a wsse ewičeni,
a tim wsslm si hleď zachowati pošlad ta stkwostUy
swatý, Uebeskýo7Kdo janť činiš, cile pobožUosti
ztěžťa dofčchUeš.

To wsse patrUč dokažUje důležitost a poo
tčebU těchto zchitťUich ctnosti, kterymi fe Uikou
liw ctnosti wnitřni nesteUčUji, ale podporUji.
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Jfon onh cilem, tito pomoci k Uim; oUh jsoU
jako zdrawi, thto jako lčk, jehož Užiwúslim
eoUoho se dosúhú; oUh jsoU dUssi Uúbozenstwi, thto e
jcho tčlem; oUU jfoU jako poklad, tUto jako
klič k UčmU; ko jsoU jako owoce Uúbožnosti,
tyto jako ltsti k ozdobč a č ochraUč mU sloUžici.

TeU jest tedy pomčr a ta cena ctUosti obor
jich wespolek, ktcrýchž bUdeme:li ťúdnč ssetťiti,
UwarUjemc fe don wýstťedUosti, jeřmé dúwUš,
w kteroUž Upadli farifeowé, a rUl)š Uowou
wčkš, w Uiž klesli kaciři. Nebok farifeowč,
jfoUce ltdč tčleri a ctižúdostiwi, pcčliwi byli tou
liko zeintťnich skUtků žúkan taktšž tčlesUěho,
:prawe fprawedlnosti Ua lúsce spočiwajici Uic
Uedbajice, jakož o Uich celč sw. ewaUgeliUm doo
fwčdčch, a plati o Uich, co sw. aposstol Pawel
di, že maji sice twúřUost pobožUosti, ale

moc jeji žapiraji,e) jakož i zúkon iftarý) stiUtoliko ctnosti mčl, a Uemohl idi dokou

Ualými UčiUiti.“) Kaciťi pak Uowčljssi,zUameUajicechth tUa chticcse žiwthoUti, kesli
U wýstčeřmost drUhoU; stcmowlce jedinč ctUosti
intťUi, zawchli dobrč skUtkh ctUosti zewnitťnich.
Nle fwatú cirkcw katolickú, DUchemBoo
žim wedenú, warUje fe obojiho a w prawčm
stťedU stanwi a Zastúwčxprade; dadoUc ctUou
stem wnitťnim pťedUost přcd chitťUimi, jednh
i drUhč Ua fwě mifto stawi, re Uy drnhými pode
porUjic, jede drUhými Ussle čUjic, zwcleijic.

e) U. Tčm. Z, 5„ u) Žid. xo, 1.
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Ǧlánek osmnáctý.

Čtmern UaUťeniwychňťežiriš toho, rU st prňmč ťršlo.

š. 1.

Žc sc š wnitťnimi ctnostmi i zcwnitťUi spojiti maji.

Z toho, co jfme prúwě ťekli, Udychúzičtwero
prawidel žiwotU dnchownimU welmi prospčssných,
ba potťebných. Peri jest, žc člowčť dokonalý
a prawý slUžebnikBoži Uesmi fe fpokojiti š ctnostmi
wnitťnimi, bUďtež si sebc mžUesseUčjssi,alei kšao
chowúni těchto a dosaženi úplUě dokolmlosti a
fprawedlnostt ťťesianskč přičiUiti se mú srmžnč,

abh š Uimi spojil i ctllosti zučrrmitťsli,ujakkoliw
oUech mšně jsoU wžnessenš. PozorUj tedy, jako
člowčk UepozUstúwú poUze toliko z dusse, an
ponzr toliko š tčla, u Ueboť dUsse bež tčla, ač
jest ččxstkačlowěka sslechetnějssi, nečiUi člowčka doko:
Ualého, a tělo beš dUsse, jsouc částkou sprostssi, Ueuč
leč šchrčmka prachU a blúta; uu tak též i prcxwý,
dokonalý žiwot křesianský Ueui toličo wnitřni,

aniě pak toliko zewuitřni, ale wnitčxni i zewnitřnifpo U. Neboč wnitťUi Uelzc šachowatt bez še:
wnitťniho, bUď si tento wčtssi Ucbo Ulenssi, dle
stawU a powolčmi jedlloho každého, a pak an jeden
an drUhý Uedoftači k úplně sprawedlslosti křeskano
skč a k šdoťonalesli kťesťaUa, jakož ani dUssc, ani
tčlo samo o sobč celého člowčka Uepůsobi. Nle
jako wesskerý žiwot člowčka aklčxdú fe w dUchU,
tak wčsskerú cena a důstojnoszt ctnosti zewnitťinch
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whchúši š ctUosti intťUich, zwlússk pak z lúskh.
Jako tedy moudrý stwoťitel Učiin tělo lidskč
dUchemje ožiwil a tak člowčka P dokonalý obrušx
swůj powznesl; tak tée, kdo chceš kdoťolť.alosti žio
wota prciwč kťcskanfšého dofpěti, Uesmiš odlan
čiti ctUosti intťUich od zewxlitťnich. Spoj š dUu
chem i tčlo, Uzawři drahý poklad w peonU
šchrúUU, ohraď sslechetUoU wiUici peonU k,xrado
boU, UeproUikUUtelUt)mplotem, aby ji před sskůdct
Ujistil, stťež peonstmi zewnitťUimi jedUU každoU
ctnoft intťUi, ak pťi erpatrnš důwčťe Uepřitel
UepronikUea erpamlje srdce a Uespustossižiwota
twého. PomUi jak přiroda sama hledi útlč čúftky
wýtworů fwých, kUpť. stromů ohraditi zewnitťnim
sstitem, korou, spolu co sstitem a oděwem; tak
tčž působi miloft U wl)koxlech swých, hledic každý
intťUi dar obrúUiti žewnitťUimč skUtky. Proto
pfúno jest: „Kdo se boji Boha, Uičehož
Uezanedbú;“) ale„ kdopohrdú malymi
wčcmi, pomalU zhhxle.ee) Pomni na obho
čerč pťislowi, že pro hťebik přijde kUpčxdu ťůň
i ješdec; pro hťebik totiž spadUe podkowa, beš
podkowy ťlopýtUe a padUe kůň, š púdem pak
konč i ježdec pohromU béťe. Z toho jde, že kdo
malých wčci Uedbú, U melkých zkúzU wezme, cxž
i fčxm Ua zhoubU pťijde.

P) Kaz. 7, 19. ee) Sir. 19, 1.
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Ktcrých ctnosti bedliwčjssimi býti múmeeť

Z toho dúle pozUúwúme, ktcrl)ch ctUosti beu
dliwčjssimi a pilUčjssimi býti lncix:ee. Jako si lidč
wice wúži žlata Uer střibra, jakož wůbcc wice si
púčime oka Uež prštU; tak tež přiro er jest, že
ctUosiem sslechetnějssim a wžUesseUějsslm wětssi be:
dliwost, šéči U pilnost wěnowati múme, jinak bh
žiwot Uúš dUchoin méUč byl spoťúdúU. Dobťe
tedy čini žprúwcowé dU oin, Uapominajice swčo
řencůw swých k dúwúm UlmUžUy, k postěni se,
ť ansstčwowúni slUžebBoži ;ale hlawUč a jesstě
častčji potťebi Uapomantik úsce, pokoťe, pobožu
Uosii, búzUi Boži, a p. N toto napomiUúUi qu
diž tim častčjssi, čim pokleskh proti tčmto ctUoo
stem jfoU tazUčjssi, Ucž proti oUčm, a tUdiž Uebezpeče

Uějssi. Ne oť lidč upťirošeUč býwaui pilUějssi U
Uapraweni Uedůstatků swhch zjewm) a žťejmých,
Uežli tčch, jichž widšti Uelže; a tak tšž si hledi
mnoši wice ctnosti žewnitťnich, posiů, bdčUi, Uau
wsstěwowúni slUžeb Božich, protože jimi U lidi
wčtssi cti a wúžnosti dosahUlli, Uerli intťUich:
wiry, Uadčǧe, lčxsky, pokor , úšUě oži, ačkolinž
tyto prúwe U Bo a wět i ceUy majl U prawc
zúslUhh Uúmšifkajl. Protož di KristUš: „W

kste,jcssto se sprawedliwými čiUite pťeidmi, ale Bůh znú srdce wasse.“e) N sw.
Pawel w týž smyslprawi: „Ne ten jest Žld.

e) Luť. 16, 15.
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ktcrýž jest jim chUitť; aniž jcst obťea

zúUim to, kšerc eest žewnitť Ua tčle:ale teUjest . id, terýž jest jim intť;.
a obťezanm jest obťezan srdce w dUchU
a Uc podlš pismenc, jchož chwúla UeUi
zlidi, alc š Boha.“e)

PoUěwadž tedy ctUosti žeintťUi w tak wea
likč wúžnosti U ceUě jfoU U lidi, ctižúdost pak
a sUccha po whžnammčmi tak útloU a umocUoU
sc býti UkazUje, jest se obúwati, abh člowčk Uco
dal se strhUoUti k tomU, abh toliko po tčch ctUoo

stech bažil, kterč mU wčtssi čest ziskaji U ljdi, Uež
po tčch, a kterč se mU měUč, ba spissc Uižčdee
pocty Ue ostciwú. Neboč k milowúUi a koUúUi
ctUosti wnitťUich pobizmi býwúmc toliko dUchem,
k šchitťUim pak i dUchem i tčlem, jehož pudh
býwaji z hUsta mocnčjssimi nad pUdy a důwody
dUchoin. To když tak jest, mú člowěk, dbaje
swěho w dUchoinm žiwotě profpěchU, toto Uao
UčeUi wždy pťed očima miti, a wždh pťedUost
dúti ctnostem intťUim a jim stúle a wčtssi pčči
wčnowati w tom pťcswědčcsri, žc čim mčnč zdc
U lidi UžUúU bude, tim wětssi žúslxchh, tim hojo
Uějssi odplath ža to dofúhUc Učkdh U Boha.

9. 3.
Kterým rtnostem Uwykonňni sc stýkajicim nňleži pťcdnosteě

Z tohoč lze snadno rošsoUditi, kdhž U wpo
konúwan ctnosti týmž časem Uěktcrč sc ftýťaji,

e) Řim. 2, 28u29.
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tak že obě Uelšc wpkonati Ua jedUoU, kterým

slUssi dúti pťednost, še totiǧ tčm, ťterš se Ua Uěojakčm pťikúžasli Božlm za lúdaji; Uebok ty jsoU
wždh důležitějssi,Uežjiné. Tať Učisw. Bernard,
ťka: „MUoho jest wynaleženo a Ustanoweno prae
widel žiwota, Uc prosto, jakoby se jank žiwot
spoťúdati nemohl, a Uesmčl, ale že lčpe rc prou
spěssslěji jcst, když takto spořúdún bUde, tať že
wssclikci prawidla UesloUži k Uičemuž jinémU, leč
k prospěchU a žachowúni lčxsky. Dokawade tedy

š lúskoU se srowUúwaji a ji podporUji, nešbho
tnci jsoU a UižúdUoU mocl sc Uemaji rnssiti,
ani měUiti.

Když by pak se okúšalo, že Učkteré z Ustao
UoweUýchprawidel žiwota přikúzanč lúfce sc proo
tiwi, což Uahližeti a posužowati powixmost Umjř
ti, kterýmž sc to fwčřilo a ša powiUUost Uložilo,
ždažoli pak UebUdc to wěci sprawedliwou, aby to,
co k prospčchU Ustanweno jcst, k profpěchU tčž
lúskp dle potťeby bUď odstraUěUo, opomimlto
Ucbo w cosi jinčho sUad prospěssUčjssiho změa
Uěno bhlo? Bhlok by jank bez pochyby wclmi
Uefprawedliwé, kdyby nčjakú ústawa, majic sloUu

xťěitilúsce, k ščchUbě aUebo jčn kU porusseni téžúsky šachowúwati se měla. Jen th tedy žachoo
wčxwejtcž se pewUě anž bUďtež od pčxedstaweslých

?šnčlǧžšny,)kterčž kU projpěchU a k zachowúUi lúskyoUzr.“e

e) Sw. Beruard j. ůo pmecšpto eř.ůjgpšm.



701.

9. 4.

Q dwoji sprawedlnosti:prawě a lžiwě. x

Z toho jde, žc dwoji jcst fprawedonst:
prawčx a lžiwú. Prawú fprawcdonst zao
chowúwú powinnosti i intřUi i šcwnitťni, ktcrč
k dosažcsli a šachowúsli oUčch sloUč;i; lžiťoú pak
jeU Ua oko Učkterým zcwllttťUim powiUUostem au
dost čiUi bcz lcisky k BohU, bcš bčxznč Jcho, ez
pokory, bcš Uúbožlwsti a jiných ctUosti intťUich.
Takowci byla sprawcdlnost fariseůw, o UichžPčm

di: „Bčda wúm, zdúkoUUicia faršseowš,“pokrytci! ktcčiž úmwčxtedcsútck zkoprU
a kmiUU U opUstili jstc tčžssich pťikúu
žan zcikan: soUdUa milosrchstwi
a wiry. Tyto wěci mčli jstc čiUiti a
ončch UcopoUsstčti. Wůdcowšslepi! kteu
řiž ceditc komčxra, wclbloUda pak poo
7irúte:. Bčda wúm zúkoUUici a fario
ťeowč, pokrytci! Uebo čistitc po wrchU
čisseamish, ale intč jsteplni loUpeže
a Ucčistoty.“ u N dálc: „Bčda wč:m, zúu
koUUicia fariscowš, pokrytci! Uebo jste
podokmi hrobům zbilcslym, kteťiž sc
zdaji lidcm chitť krúsni, alc intť
jsoU plUi kočti Umrlčich a wssi Uečistou
ty.“) Takowú jcst an fprawcdlnost, ktcroU
HofpodiU Bůh Ua swčm lidU w staršm žúkoUě
ťúrčx,ťka: „Lid thto pťibližch sc kc mUě

e) Mat. 23, 23m25. 27.
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ústh swými a rtš swými oslaije mne,srdcepakjehoda ekojcstodemUeabojise
mUe dle lidskčho pčikčxzcmia UčeUi;“e) „mUe
pak zawrhli.““) N jinde opět: K čemU jest
mi mUožftwi obšti wassiche?diHofpodiU.
Syt jsem! ZúpalUých oběti, fkopců a
tUkUkrmných zmiřat, a krwe telata beo
ranů a kozlů Uechci.u Ncobčtthe již
wice občti Uadarmo: šúpal kadidla jest
mi ohaonsti; Uowomčsicůwa foboty
ajiných slaonstiUetrpim, u Uenňwidi
je dUsse mú, jfoU Uli bťemcUem: Ustal
fse:m sUasseUim jich.“ Ruř) u Eož to zUmUeUčxe?
lŽdažoli pak Bůh šawrhUje, co súm Ustanwil
a zťejmě pťikúšale? Což to wssecko UeUi szesseo
Uým wýkoUem BohoslUžbh, ktcroUž Uazýwúme
Uúbožnostie? Nikoliw! ale zawchUje lidi, kteťi spol
kojiwsse fe š zewnitťnimi skUtky, Uic Uedbaji
oprawdowé sprawedlnosti a kčleě Boži, jakož
dúle di: „Umejte, očiffkte se, odstraňte
zlostnú mhssleUi fwú od oči mých; pťeo
staňte pťewrúceUě činiti; Učte se, dobťe
čiUiti; hledejtefprawedlslosti, přifpějte
kU pomoci potlačeUěmU, sUďte firotkU,
žastaňte wdowy, a pojďte a trescetex
mUe, di HospodiU. BUdoUrli hřichowě
wassi jako ssarlat, jako sUih zbileUi
bUdoU; a bUdoUoli jako čerwec, dcxko
wlna bili bUdoU.pťx) Totčž jiUde prisněji
jesstčdi: „Kdo obětUje wola, jeft mi jako

x) Jsai. 29, xZ. M) Tamž x, 8. m) Zsai. x, u, xZusz
xe)Zs. 1, 18:18.
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ten, ktcrýž zabiji mUže; kdo zabiji hoo
wado, jako teU, ktcryr možek whbirú
psU; kdo obětuje občt ?UchoU, jako, ktec
rýžbh krew mepťeon obětowale kdo

wzpomiUú Ua kadidlo,čj;ako kterýžšhdoabroťečil modle.“ll) u akžee?úPanc! Proč
by se Ti tak hmlsilo Uyni a tak protiwilo to,
co jsi fúm drUhdy čúčil Ustanwiti a pťikúzati? u
Na to chUed odpowidú scim, řřa: „Tyto wsseo
cky wěci leolili Ua cestúch swých a w ohawá
Uostech kochala fe dusse jejich.“)

Z toho patťi, Uúbožný kťeskmle, jak múlo
U Boha plati žcwnitťni skutkowš bez zúkladU
wnitřUi, prawč sprawcdonsti, laskawého, pokoro
Ušho, čistšho frřdce. Q týchž skutcich šeintťUich
di ústh jiUšho proroka mlUwě: „NcUúwio
dim a zawrbl jsem slaonsti wasse, a
Uepťijmu můUč šhromúždčni wassich.
Pakli obětowati mi bUdcte šúpalnč
občtiadarh wasse,UcpťijUtU;anaslibh
tUčUýchwčci wafsich newšhlšdnll. Bdejo
mi ode mne hlUk pisUi swých, a zpěwU
loUtUU twšnechci posloUchati.“e“) Nejo
pťisněji pak se o tom prohlúsil ústy Malachiao
ssolpymi, řka: „Nj ,jú wkydUU w obličej
wúš 7lu!er slawnoxsti wassich.“djx)

Cešož wice Zapotťebi k úplUšmU doličeni
a jafnšmU poznúm toho, že Uic Ueprospčji poUhč
žeintťni, bUďtež si sebe szesseUějssi a ftkwěo
lejssi katkomš, Uczaklúdajioli fe Ua pewnšm zcio

Md)Js. 66, 3. uuu) Tamž. Mm) Amoď 5, 21u23. xjx)Mal. 2, Z.
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kladU prawč sprawedonsti, žúležejicim w búzni
Boži a Ušnúwisti hřichůe?

Tčxžešali se mne, proč že Bůh tak welmi
.powrhUje takoon lichoU, lžion slUžboU, Uazýu
waje občti krwawš wraždami, zúpalh kadidla moo
dlúťstwim, prozpčwowčmi žalmů hlUkem, a Učxdu
herU slawnosti lereUr, odpowidúm že proto, pou
Učwadž wsselikú takowú žewnitřni služba, mimo
to žc pražcidUoU žčxslUhU Uezifkčx, púsobi U tšch,
kdo ji bcz žúkladU sw:chU jmerwaUého kanji,
pý U a důwčrU samých lU scbc a powrhowčmi
jinmi, kdož tak UečiUi, a tak swčxdi a UkoUčjssi
člowčka w klamUoU possetiloU jistorU, w kterčž
sc domniwú, rc se š spasenim swym Uemine, a
pak Ua polep?felti febe a žiskčmi prawč ctUosti
an Uepomysli. Wi Ua důkaž toho přiklad
pyssnčho farisea, aU sšemodli w chrúmč: „Bože,
dčkUji tobč, že Uejscm jako jiUi lidč:

drčxči,Uesprawedltwi, cišološltici, jakožitučUtojpUblikún. Postim se wakrút do
tčhodUe, desútkh dčxwúm že wssech wčci
kterýmiž wlúdnU.ll) PozorUj tUtotrojl swrchU
Udane uUskali,o Učž Uarúui, kdo Ua poUhč žchitťUi

xskUtkyspolehú, předUčpychU, an di: „Nejfch
jakoǧiUilidš;“drUhčpowrhowúUibližUim,

protozeprawi: „ťe Uejsem jako teUto pUbliukúU;“ a tťeti ichú důwěra: Ueboť děkujc
BohU ža th fwůj žiwota špůsob, jakobh mU
Uičehož Ueschúželo a byl spasenim swým bcze wfsi
pochhbh Ustu

ul) Lukj 18, 11.
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Prokož i z toho oxhúzi hrozUč pokr tstwi
a sice dwojcho drlchU. edUojest zjeer a rUbč,
tčch totif, kteři pťi swých šjewUých a znúmých e

Ueprawo?tech přec Ua oko sprawedliwými a šboožUymi se býti stawčji, ajb lid klamali a nčja čho
prospěchU si ziskali; drUhe jest jemnějssi a tajUějssi,
kterymž člowčk klame fúm sebe. Takowš bhlo

pokrytstwi oUoho farisea, aU jsa welmi řlý, pťecncjeU jiným, ale i sobě welmi sprawed iwým a

Žbožným zdúl fe býti. Q takowěm pokchtstwii mUdřec:„Jest ccfta, ktcrčxž sc zdú fprao
wedliwú člowčkU, ale koUec jeji wcde
k smrti.“) N jiUde čtwcro zlých wčci i takto
liči: „PoukoleUi, kterč otci fwěmU lořeči
a matcc swčUcdobroťcči; pokolcnl, kter.č
dú se sobč býti čisto, awssak od Uečistot

?wých UeUi obmhto; pokoleni, eehožwyu
fokě lsoU oči a wička jeho wššůrU who
ždwizeUú; pokoleUi, ježto mifto zUbů
mú meče a žwcjkčxtťerinmi zUby
swými, aby sežra,lo UUšUč š šemě a chUn
dš zylidi.“ee) u Etwero pokoleni lidi Uwúdi
tUto SalomoUU, zUichž jcho horssi a ohawnějssi
jcst, nežli druhě, mezi tim pak i to, o Uěmž Uam
Uin ťeč jest; pokrytstwi totiž lidi, kteři jsoUce
wclmi nečxisti a UežřizeUi, pťccufami sebe za sprax
wedliwč U počestUe, zbožUc a fwatě Umji a takou
wými i U jiUých jmini býti žúdaji.

Takowý staw jak welmi Uebezpečný jest,xtok
každěmU patrllo. Nebo mčUě UebezpečUo jest,

e) Přisl. 14, 12. u) Přisl. Zo„ U.oxcť.
45
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kdpž Uesprawedliw jfa, UcmiUiš kdýti sprawedliǧ

wym, Uež kdhš za lsH:dramedlirUšho se súm držiš
a jiUým ša ta čho sc wydúwúš. Nebo byť bylčlowěk sc e wčtssim hčissUikcm, pozUčmi scbc saa
mšho jcst počútek a zúklad spajcd1i jcho; když
wssak se ša Ucmcha UepowažUješ, tUk zajistč Ua
lčk an Uepomniš, Ueřkali, abyš hok UzdraweUi
swěmU poUžil. Protož i PúU di k farifeňm:
„PUblikúni a ercstk pťedchoU wúš
do krúlowstwi Uebcskeho.“e) Neckysečte:

„pťcdchčxzeji“ cošjesstč zřejmčji wyswčtlUje toaco ťici chceme. otčž UameUú hrozUč slowo

Pčmě, ktcršžšjcwil úfty mi účka swšho fw. JaUa,ťka: „Kčž yš stUdeUý bhl aUebo horký!
Nle že jsi wlažUý a Uejsi an stUdeUý
anj horký, hodlúm tč wywrci Z úst
swých.“ee) uu Což se tim medlc mim? Že
Bůh zúdú, aby člowěk byl radčji stUdeUým nežli
wlažUým, .tim okazch, žc wlažUý horssi jcst stu:
cheho, ačkoliw wlanost jest bližssi horkosti Uež
stUchost. Wpfwčtlitiřc pokUsimro Umtoho. Hore
kým se mim teU, který š wroUcl lúskoU oswojil
si wesskerčctnosti, initťUi izewnitřni, jak rwš
.jest ťečcer stUchým pak jcst, kdo z UedůsatkU
wroUci lúfky Ucmú žúdUUchctUosti, an wnitťnich
an žeintřUich; a wlažUým jest, kdo sice mú
Učkterč ctUosti zewnčtťUi, ale Uic Uedbčx intťUich,
jsa prúzden i posledni aiskťičkh lčxskh. ZUamcUú
tim tcd:) Pčm, žc th, do wlažný jest, w Ucbežu
peči sc Uachúši daleko wětssim, Uc žc by wicc

e) Mat. 2!, 31. u) Zjew. 3, Uxuxš.
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hřichů Ua sobě Ulěl, alc že mnohem obtižnčji
k UapraweUi jest, poUčwadž žúdUč potťebllosti
léků Uenahliži, mysle, žc Ucmč: do sebe UcďUhU,a
jen7 by Uzdraweni požadowal; z powrchUi fprao
we onsti, kteroU UkazUje, domniwú se klanmě,
jakobh Uěčim dpl, Uejsa wlastUč Uišim. Totšž
PúU dúle zUačl,ťka: „Že prawiš: Bohat

šscm a múmxhoonst a Uičeho UepotťeoUji: a eriš, že jfi th bidUý, Ubohýa
chudý a slepý a Uabú.“) Zdažoli pak se
to chrowňúwú š pťikladem šwrchU poloeeUým
o farifeowi, ťkoucim: „Bože, děkUji to ě, že
Uejsem jako jiUi lidš!“si) QUeU tšž o fobě
se domniwal, že bohat lcst a mú hojnost pokladů
dUchoinch, a ža to ikp wzdúwal BohU; alc
w skutkU bhl chudý, flcpy a Uahý, aniž pak bhl
zUameUal UedůstatkU fweho.

Wpswětlili ǧsme tcdh dwoji drUh sprawedle
Uosti, prawě a lziwč; okazali jfme tšz, jak mnou
hem szesseUějssl, ba jedinš toho jmšUa hodna
jest fprawedonst prawú; oakUaproti tomU lichcx,u
wssi zč:slxchpprúszú, U oha opowržeUliwú, a
š chwčtssim Uebezpcčim spojeUa jest tak ťečenú
fprawedonst lžiwú, poUze Ua žewnitťňich skUtcich
fe zaklúdajici. Nikdo Ueměj fsirssi prowechi toho
za zbhtečnš, jakobp fnad samo feboU se rozue
mčlo. Nebok fwatc ewaUgeliUm, Uejčistssi a Ueje
wznesseUějssi UčxUka kťesiaUského Uúboženstwi, Ukao
zUjic núm jako w žrcadle, eak by om prawý
zbožný žiwot wedli, Ua mUošěm mitč kúrú li,io

e) Zjew. Z, U. u) Luk„18, u. .45
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on oUU sprawcdonst, jakož to i fw. proroci
čiUi. Bhloč teďh erhhmltelne potřebi, šeerbUč
i Ua Ueprawost i Ua UebczpečUosttoho ponúzati.
Neboť jako plawci wesskcrú skaliska, mUohďh pod
hladiUoU moťskoU klcmmč Ukrhtú, wh koumaji a

Ua anpúch zUmUcUaŽi, aby jinč od Uc tčsti a šúehUbh ochrúUili; tak č!sjest w UúUce žiwota božo
Ušbo zwlússč zapotťebl ponúšati Ua lžiwš bUdh,
mUohdh .aonU hlaďiUoU prawdh šastťenč a Uao

ličeUě,ah Uikdo erFatonstista swedeUjimi
UižúdUš škúzh UeUtrpš. NUiš pak kdo pťcdstircj,
še takoweho poUčcUi owssem rUhdh potťebi bhlo,
ďhž swčt w tč chhbě pohťižeUš?l, dominajc se,že U Ui pokrhtstwi Ue ante. ebok šjcwno jcst,

ze okawad bUdc idi Ua swětč rodicich se
w dčdičUém hřichU, šťidlU wssech jiUých wždy
w Uěm bUdoU sc tčz Ualéšati wice meUč těch
chhb, kterš jiUdh býwalh.

PoUčwadž pak tentýž jcst hřichů dúwUěho
fwěta i Uhnšjssiho půwod: škažcnú totiž hťichcm
prwotným dUsschi powaha Uasse; erhhmltelslč

i účiUkowš titéž wždh se okúši. Jako totiž žastarého zúkan hrubý a tělerý id israelskýdomnio
wal sc zalibiti fc BobU šcwnitťUim obťadů zúkoUo
UichšachowúwúUim: občtmi, posth, slawnostmi, dle
pismcnc totiž, a Uic dle dUcha a prawdh; tak
se to i dčee UhUi U mUohých kťeskaUů w žúkoUč
Uowěm. Uozi totiž kťefkcmčUasscho wčku každon
Uedčli a swútek Ua mssi fwatoU chodi, modli se
w Určitch dobu, kúzani osloUchaji, posti se a
jiUš jesstč pobožllosti wy oUúwaji; wssak bh si
Uikdo ani Uepomhslil, jak titéž Uešťichš a er
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žkroccUě žúdosti w srdci chowaji, jak po poctúch
a pokladcch baži, jak jsoU hnčwiwi, swč:rliwi,
mstiwi! Nic UcmeatUji Ua powiUUosti staer
swčho, Uic na spachi fwých dUssi, Uic Ua blccho
tčch, ktcťi jim fwčťeUi jsoU. Za to pak jsoU
wússniwi a prchli U fon čcst tak UertUš whu
hlcdúwaji a húji, žc by sc cmi za celý fwět Uio
koUlU Ucpokořili anir komU Ustoupili. JiUi opčt
spččUži sc a to Umošdy pro dost maloU pťičiUU
š blišUim swým promlUwiti; jiUi bcš fwčdomi
bUď co fe wypůjčili Ucplati, bUď i msz dčlnia

kčUU zadršuji; jini opčt, Ubližilooli sc jim dostmúlo, ja ých růzUic, jakých rozepři Uadčlaji!
Mnozi, kteři rúdi a mUoho sc Ulodliwaji, opol
mincqi dúwati almUžUy, pomoci bližUimU swčmU,
byk i hUed mohli; jini by za cclý swět Uepožili
w postUi den Uic masitšho, co a tim bcz ohledU
jinym Ua cti Utchaji a dobrě jmcno jiUých wrardi.
Pomnčti bh mčli, že jednaz chdůlesitějssich weci,
z ktcré člowčk bUde mUsct počet wh ati, jest čcst
a dobrě jmčUo bližUiho.

údný zajistš nezapťe, že tak fc wc swčtč
wůbcc děje; pročež jsme Ucfměli opominoUti,
abychom toho neprawost a Ucbcšpečnost obssiměji

UeUkú?ali, tak aby se jak mozUú šlčmU tomUmeši idcm zobchčlšmU pťekašilo a ono fe Uaa
prawilo.

be pak UúbožUý kťesian těto UúUky dobťe
poUžil, anš pak misko lčkU UcUžiwal jedU, zkoUo
mcj bcdliwč fúm febe, co by mU z toho Uejlěpe
prospčlo. Neboč jest mUohš naUčeUi wsseobccně,
sloUžici wssem a wždh, mUohš pak zwlússtni, kterč
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se jeU Uěkterým jistě powahh dUssim hodi, jiUým
pak fUadUě by i Ufskoditi mohlo. Tak panUo
čeni o lúsce, pokoťe, trpěliwosti wsseobccUé jeft
a wfsem plati. Jank jest U mnohých kU pť.
welmi úzkostliwých, tčm se mú dodati Uchsli a
swědomi jich Ulehčiti; chopak tčm, ktcťi lehkčho

“šsoU fwědomi, potťebi jest přčtižiti a pťitUěiti;do UmlomyslU jest, tomU se pťedstawiž mi osro
deUstwi Boži, abžǧ w onfalstwi Ueupadl; kdo
wssak lehkč jest dUwěrU a we wssem se Ua mio
lost Boži spolchň, tomU wyličme pťionU fprao
wedonst BožskoU, a tcxk jiUčmu jank dle radh
mUdrcowU,aU di: „S mUžem UeUúbožUým
jchej o swatosti, a š chprawedliwým
o sprawedonsti, a šžcUoU o jiUč, kterú
š Ui horli, š búzliwým o wúlce, š žúo
wistiwým o dčkowúUi, š bezbožUým o
pobožnosti, š Uepoctiwým o počestUoo
sti.e) a t. d.

Když tedh je.stdwoji drUh chUijicich, jedněch,
kteťiwiceintťUich ctUosti se drži a žeintťo
Uichmúlo dbaji, jiUýchpak, kteťijenom žeintťu
Uich katků pilUi jsoU a intřUich opominaji,
proto oUěm thto a tčmto oUh wyswčtlujmež a
Ua srdce klaďme, poněwadž Uedostatek jedněch
Uebo drUhých UedokanloU, teměť kUsoU čiUi s rao
wedlnost. Hlawni pak péči bUdiž Uúm, abh om

hlUboce w frdce swú zara ili a zaloǧili prawonbúšeň Boži, tak Ubychom če i stiUU xťichU lekali
a strachowali. Kdo tU w frdci fwčm šachowú

M)Sir. 37, 12u13.
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rion, tak abh se pťi každčm scbe meUssinž poo
ŽleskU,mro již ipťi pomneni Ua Uěj wszdtla a
ožiwla, teU důwčrnč Ua zúkladU tomto chrúšU.
dokonalého žiwota stawěti a Uadčji miti smi, ze
k wrchU blaženosti fskastně do,spěj:; kdo wssak
snadno k hťichU swěsti se dúwa a brzo, mnohdy
sotwa fe očistiw, ihned opčt w nčj padú, ten

e toho wěz, že jeǧt welmi bidUý, slepý a neo?siastný, protch ta w stúlěm wěčUč zú Ubh Uc2

bešpeči wči, bhk i wsselikým zewUčǧssUU Uútěorem swatoti naličen a whstrojen bh .

Ǧlánek dewatenáctý.

B roťliťných Fiwota ťpůsobrch w rirbwi swatť.

be pcxkžúdUý žúdnčho pro žúdný žiwota
žpůsob neodsUzowal, aniž pak kýmsi pohrdal, wěděti
jest, 7e jakož žsoU rozmanitě w žiwotč křesiaUském
ctnosči, tak téz že sc erhUachú eji wsseckyU wssech

a wždpckh a wssUdy, alc tU je eU ch, drUhý ony
si woll, w nichž se cwiči a jimi7 dlc darU a Ulig
losti od Boha propůjčenš profplwú; jedUh Uúlco
žeji k žiwotU rozjimawénm, jině k žiwotU účino
nemU, napomúhajicc blahu bližniho, jinč ožoět
wlastni člowěka šdokonalelti ša cil maji, což zwlassč

o žiwotě klússternim plati. N tak kaǧdý něšakoUwlússtni ctnosti milost DUcha swateho so č ziu
?kati a rozmlxožiti hledi. Ten postcm, zapirúnim
febe a tUhým ziwotemo ten almužnami a skUtkh
milosrdnými; teU lxlodfitbolt a rožjimúnim. Pťč
takowé rozmanitosti tčžko Určiti, co by wždh a
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každčmU lšpe bylo; w tom wssak xse wssickUi Učiu

telé dUchoinho žšwota srowUúwaji, žc takowšhocřoičeUi se každý ržcti mú, š Uěhož pošUúwú, že
Uejwčtssi profpčch w žiwotč dUchowmm žiska.
TU wssak se warowati tťeba, aby Uikdo, když
by Učjakč cwičeUi pro sebe profpčssnýlll býti UzUúu
wal, ž toho Ui.ak sc erdwažowal souditi, že to
i wssem prof čšfUě„jest, aUebo že an Ucmčlžc býti
jiUčho špůso U BohU sloužiti a Jch fc žalibiti.

JsoUť Umozi tošo miUčUi, jakobh jedinú cesta weue dla do Uebe. ak kdo se šcela oddali modlitbě,
Uchsli, že .ediUoU modlitboU dosahúmc spaseUi;
kdo si pofšh wywoťili, domrliwaji se, že UeUi Uad
to prospčssUčjssiho cwičeUi; kdo se wšswwali ži
wotu rozjimawčmU, soUdi, že kdo jank žije,
U welikčm fwčm Uebezpeči wězl, ba Uěkteťi žiwou
tem účiUUým jako UeUžitečným pohrdaji. Na:
opak ti, kdo se wěUUji xijtkům účiUUč lúfkh a

Uikdy UežkUsili, jak liberč jedUú Bčch š swǧmi
milúčkh w hodiUU rožjmlčmi, často wssak wučiu

?ledč a tčmčř Umkawě zUameUali prospčchy skUtkůč:sky, 7itUot rozjimawý tak žteUčUji, žc ho Uikdy
a Uija Ues walUji, leč by bhl aspoň čústečně
š účiUUým š rUžeU a spojen, a Ua kwap soUdi,

že ho i každy ljcft schopen a k Učmu fe bodi.N tak d e obchého pťislowi každý fwč
zboži wychwaere, cmiž roi, že w tajnč pýssc dUu
choin žcUom s1úm sebe wynč:ssi, welebě to, co
súm čim, cm w tom wčtssiho prospšchU Ualššú.
N tak sc ctnostem totčž děje, co w„ Umčni, žc
jcchkaždý whchwalUje jeslom swč. RečUik UežUú
Uic žUamcUitějssiho Uad ťečUictwi, hwčzdúř Uic
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szesseUčjssiho Uad hwězďúťstwi, mUdťec nad mUu
drctwi, bohoslowec Uad bohoslowi, a UičterémU
se Uedostúwú důwodů k chwčxle, jimiž by dokúu x

žal, že UeUi lepssiho a prospčssnššssiho i potťebUějussiho Umč!ti Uad jeho. N tak se čjc těž š ctnostmi.

Kdo si nějakoU zwolil, Učinil to jednak k proa
spěchU swch, jednak že prúwě tak š eeho pou
wahoU se srownúwú; radš pak totšž w em, žaa
pomiUň, že tim čtUi tar, jaroby střewic sobč
wolUý wchowal jinémn.

Z toho powstčxwaji marUčx posUžowúUi žiu
wota bližnich, ztoho swúch a roztržky mei braa
třimi, kdhr jedeU tak, drlchý eichk žiti woli. tom
blUdUbylr KoriUtss ti, kteri obdržewsscod Boha
dary rožmantč, každý fwč wychwalowati a pťi
tom Uad jiUčho sebe wytoýssowati Usilowal.
Nebok jedni prawili, že UeUi sslechetnějssi milosti
Uad dar řeči, jini Uad dar proroctwi, žase
jini Uad dar whklúdčmi pisma, jini koUečUč
Uad dar úzraků. Proti tomUto blUdU UeUi
lepfsiho lekU Uež jakého fw. apofstol Pawel
w ,prwnim swšm listU k týmž Korintským poa
Užil, a w kterěmž hlamně wesskerč dary dUchoin
wywúdi z jednoho žťidla milosti, z DUcha swatého,
a tak dokazUje, že wlastně wssickUi jednč milosti
účastUi jfoU, ač U wýkcmech rozličUých. Jako
údowč jcdnoho těla, bUďtež imezi seboU rozličUi,

ž ǧedUé krwe se žiwi, tak tčž údowš duchowniho
těja, kterč!ž jest cirkew, ǧako tomU týž sw. aposstolUči,ťka: „Zajistč s rže jedUoho DUcha
my wssickUi w jedno tčlo npokťtčUi
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jsme.“e) Pročež wjsickUi Ua žedUč důstoonsti
a slúwč účasteUstwi bečcme, poUe!Uadž co ú owč
od jedUč hlawh zúwisime. TUdiž i sw. aposstol
hUedUa to prawi: „Dicli Uoha: Že Uejsem
rUka, nejsem ž tčla; u zdaliž proto
UeUi ztělae? N dirlt rUcho: Že Uejfem
oko, nejsem z těla; zdaliž proto UeUi
z tčlae?“ee) Tak jsme sobč wssickniroin Učio
Uěni, aby mezi Uúmi byla úplUú jeďUota, Upťimltě
bratrstwi pťi wssi rozdionsti i powahy i zamčstUúUi,
zakladújici se dilem Ua pťirozenosti, dilem i Ua
milosti. Dime, že dilem i Ua pťirozersti; Uebok
ačkoliw milost wlastUě jest jedUa, předc jako
woda w rozličných Uúdobúch i rozličUč podoby,
barwh a t. d. Ua se bčče, tak tež i milost dle
powahy a stawU každčho jank se Uka Uje. Neo
bok mUozi jsoU powcchoU skromUi a ti?si a proto
k rozjimawemU žiwotU fchopUč; jiUi jsoU prUdči

a šorliwi a proto wicc k žiwotU účiUUčmU feho i; jiUi jsoU ždrúwi a silUi a mčUě o sebe
pščUjici, a tak wice k skUtkům kajicim UzpůsobeUi.
W, tom wlúfsi wyswitú lúska a dobrota Boži,
který chte se wsscm šdčliti, Uerúčil to jedUim

Žpůfobem UčiUiti ale rozličU,m dle rozmcmitčaždšho powahh, aby teU, k o jednoho řmchU
milosti šchopen UeUi, účasten jl bhl w způe
sobč jiuě.

Dmchú ťičan tě rozmantosti jest milost.
Nebok DUch watý, půwod milofti, rcičil to tak
zťiditi, abU mezi obdačenci byla rozličnost, jak

e) l. Kor. 12, 13. Mpr)Tamž 15u16.



Q rozličných žtwota způsobech. 715

k wětssi dokonalosti jednotliwců, tak k wětssi
ozdobč cirlewel Nebot jakož dokonalost a krúsa
tčla žčxdčl, abh údowé a smyslowš jeho bylie

rošlični, tak téě k ďokonalosti a krúse tajemnčhotčla cirkwe Uú eži, cxb ctnosti a milosti fe w ni
jewilh rošličné. Ne ok kdhby wssickni wěťici
jchoho stawU byli, jak by mohli tčlcm sloUti?

„Jestrli wssecko tělo oko, kde slUš?Pakoli wssecko tčlo slUch, kde či e?
Nyni pak Ustawil Bůh po těle údy,
jcdeUkaždý š Uich, jakož rúčil.“e) Bůh
to tak chtčl„aby byli údowč mnoši a eedno tčlo,
aby b la rozličnost w jedUotč a tak ckomnčrnost
a sou laš mUohých w jednom, wespolek se dou
plňUjicich Uk dokonalosti dofpiwajicich. Podobněho
cosi dest w hUdbč, kďežto rošmcmitost jest hlasů
mnoǧých, ale soUhlcxš eedeU a tim krúsa U pťia
jemnost. NUo U wsseeǧ wčcech w pťirodě zťiti
lze podinhodUoU rozmmlitost, kteroUž působil
QneU welemoudrý twůrce, Uděliw pťihodUoU dou
konalost každčmU še fwých tworů šwlússk, tak že
ač oeřdeUnad drUhý whnikčx, pťec meši nimi
nem žčxdně zúwisti, pončwcxdr každý fúm o sobč
zwlússtnost fon mú, kterúž szcU drlchčho Uenao
léšú. Tak se sice mUozi drUhowč ptactwa stkwi
pcstrosti pěťi, ale Uemaji libcšUosti hlasU, co Uao
opak jini Ud sprostěm oděwU sladkým žpěwem

Učxš potčssuji. Kůň jest schopen k bčhU, jiǧdč a
wúlce; skot opět wice k orbč, braw k po itkU.
Stromowi jedUak jest plodně na owoce cšUtnč

e) Tnmž 17u18.
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a lahoťmč, jedUak k hotowcni Uúřadi a Uúbytků
se hodi. Tak jcst U wssech wěccch ijedUota i
rozmanitost a w Uižúdnč wčci se UeUalčzčxwssccko,
ab se takto žachowala i rozmantost l krúsa
wsš:homira a jedUa wěc druhč k potřebě a kžao
chowúni wcspolnšmu sloUeila.

Takowý poťúdek rúcil Bůh Ustanwiti tšž
U loýkoUech milosti, a tak to skrze DUcha swa:
tšho zťidil, abU se Utilost Jcho a ctnost tisicerým
způsobem m cirkwi swatú jcwila, a b l ž tobo
pak wsseho jxšdxšUulibežUý smchlaš, je eU ďokoe
nalý dUchoin swět, jedUo krújUě, ro ličnými
údh k rozličným účelům opatťene a krú?Uě zdo:
chč tělo. Proto sc Učktcři w cirkwi žiwotU rozo
jimawčmU wzdúwaji, jiUi skUtky dúčinnč lúsk w u
ťodlúwaji, Uěktcťi modlitbč se wěUUji, jčUi FkUth
kajicimi sc wyžUameUciwaji. Ti chwalo pčwy
Boha welcbi, ti Učcnim k ofwiceni a wz člčmi
wěřicich pťifpiloaji; ti Uemocným slouži, ti chuo

diUU aleUžUoU podporx:ši, a jiUi jiUým cwičcnimi scbe zdokanlUji i ližUim prospiwaji. To
šwlássť patťimc w dUchoinch ťčxdech, jimiž se
cirkew, co krúlowsiú ona dle žalmisty erěsta
pestrým roUchem stkwi; ba i w jednotliwých dUo
chownich spolcčllostcch Ua jedUotliwých tčž spoa
lečnosti ofobcich takowou rožmanitost pošorowat,i
lže. Jako tedy w hUdběš rozličUých hlasů ladny
polostúwú fouhlaš, ba jačo na jedUotlřwčm Uúe
stroji kU př. loUtUě, hoUsli , loarhanúch ro ličUč
struny a pisskalU foUmčrUč libšlUU soUšwU U sc
ladi; tak rozličnš ctUosti dlc rozličnšho powolěmi a
powahy žwlússtnich stawů a jednotliwců w krčxfnšm
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a rospěssněm ladU se spojUji a podinhodUoU
do onalost a krúsU Uebeské chotč, cirkwe sw. půa
sobi. To se může pťirownati pexstrěmU oUomU
ssatU, je.ž praotec Jakob dal Udělalřimilémst UU
fwěmU oscfowi;.) to jsoU ty čaloUpr, ktere na
rozkaz HospodiUůw Udčlatč kúzal Mojžiš kstaUka
BožimU, rozmanitých barew.“) N tak pťi wssi
rozmanitosti mú panowati jednota a sličnost
w cirkwi Púně. Proč bh sc tedy jedni druhým
protiwilieč Proč by sebe wesǧoolek foUdili a zao
wrhowali, jeU proto, že šu čmouce we wiťe a

ŽcškodlUPúUč, jedeU tak, drnhp, jank si očinčxe?ebUťoalibh pak to trhati krúsne roucho Jošfowo?
Neb looli bh pak to rUssiti soUhlaš w domš Boo
7im Chtiti, aby wesskerč tělo bylo bUď okem,

Uď rUkoU, bUď UohoU“e) a jz, toť bhlo by šao
jistě Uepťirozeně, obludUě.

Z toho jest paton, ocxkwelmi Učprawč jest,
UeUúwidčti bližUiho a pošrdati jim proto, se er
Umi aUcbo Uemůže to Ueb oUo, Uebo že iše er
hodi k UčjakěmU stawU cmčbo UeUi schopen Uěo
jakěho úťadU. Zle bh zajistě bylo tělU, kdhbh

oči powršowali Uohama, protože Ucwidi, anebokdyby Uo y jaly fe reptati proti očim, že pokoenč a
čistč w hlawč Uežlwýsscsidli, co šatim ony eamy
celoU tiži těla Udrčšuji,w chůši se Uani a mnohdh
i pokúleji Ucbo Urúžeji. Zajistě slUžbU o Uic
meUssi prokazUji oči pokojUč w hlawě sedice,
Uežoli jest ta, kteronž kanji nohy zjednoho mio
sta Ua drUhě tělo pťenússejice. Jest to jako

e) l. Mojž. 37, Z. u) U. Mojž. 26. m) l. Kor. 12.
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š kormidelUikem Ua lodi; teU fedč mUohem

wčtssi siužbU konú, ťidě celoU lodi, Uež wesskerčx
mUžstwo, an Ua stěžnich leze, rúhna otúci, plachty
napiUú, lodi čisti. NerU fe prúce pofužowati
dlc obtiže a Uúsili, jehož whžadee, alc dle důlco
žitofti a prospěssUosti fwč, kteroUž ohledem celkU

mú; sic bychom mufeli ťici, že w ťissi welikě wětssi
úťad wykonúwú Učxdenik aUebo orač, Uežoli mUž,
který rozUmem a UmčUim fwým celoU žemi řidi
a fpraije. Dle toho tedy wažme si každý roše
manitého powolčxni U žamčstnan bližm fwých
k tomU hledice, abychom xami též bhli profpšssUými
údy wesskeršho tajemslčl)o tčla cirkwe. To jesi,
co mini aposstol wůbec, UU UapomiUú: „TeU,
kdo7 ji, Uepohrdcjtim, kdo Ueji; a kdo
Uejl, erdfuznj toho, kdo ji.“) Neboč
kdo ži, Uemoha fe osiiti, winkú fnad w jiUčm
dobrem katkU, jehpož ty schopen Uejsi; a kdo
w ro jimúni trwú, wčtssi fUad šústhU si ziskú,
Uež do w čiUUčm žiwotč fe Uamahčx. W teU
smysl tčž Uapominú pťčfněsw. BerUard fwč
UčeUikh, aby Uikdohwssctcčně žiwot lidi swětský ,
zwlčcssčpak soUchw a pťedstaweUých UezkoUma i,
anž jiných bližnich jednúni pofuzowali, aniž žio
wot swůj š žiwotem jiUých šrowUúwali.

Ǧlánek dwadeátý.
Zal:č opatrnosti mň si Uťestan w Fiwotě swčm hledčti.

Když jfme byli pofud zeerbUě o rozličUých
ctUostech pojedUali, kterč k žiwotU dokanlémU

e) Řim. U, Z.
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Uús.ežeei, rozum pak Učxš pťiliš obmezeU jest,
Uešday wždh wssecky pojal; prospěssUo tudssim
bU e, msseobchox: UějakoU ctUost Udati, jižto když x
si člowěk bUde hleděti, fUadUo i drlchš si ziskci,
i ziskanč zachowú. Ta aestpak UstawičUú beo
dliwost a opatrnojjt, kteroUžtočlowčkstúle

k tomn hledi, to škoUmčx a rozjimčx, co by čiuUiti, mluwiti a ja fe wc wssem chowati mšl.

Jako ťečUik u szeserč Učjaké sšolečnosti ťeč
maje pečliwě k tomu šři, co a jak, erými slowh,w jakem poťúdku, ja ým hlasem, jakými pohyby
těla mluwiti Utci, abp se š účelem fwým Uemio
Uul; tak mú iprawy služchik Boži UeUstúleUa
sebe pošor miti, co činiti a mluwiti, š kým a
jak jedUati slUssi; jak mu patři chowati se doma
i meťerě, m chrčUUUPúUš i w swětských obchou
dech, pťi praci i pťi jidle; mč: tčmčř eako kon
riřdlešm swč krokh měťiti, aby Uepoklel w Ui:
zčdešm, ale wesskerý žiwot swůj dle prawčho
rozUmu a dle Čkan Božiho zťidil; ba Uesmi
an swč mhssleU h, anž hUUti srdce swčho opoo
miUouti, wčda, že i ty prohliži Bůh a že Učkd
Ua Učm počet z Uich žúdati bude. eNebok ja o
koliw mezi dobrým a žlým weliký jest rozdil,
Bůh pťedc dussi Uassi zwlússtUim fwětlem ofwčcude,
k roze UúUi i toho i to o; tak že UeUi člowč a,
který U pťi dostatečUem, bedliwčm poUžiwciUi
fwčho roz;Umu Ueferal, ždali Ua dobrč, či Ua
zlé cestě jlest, aUebo aby w pochhbnosti Ucuměl
rozfoUditi, co by mu wlastnč ciUiti Uúleželo.
TUto prospěssnou U wssem jednčmi bedliwost a
opatrnost znači sw. pismo Uapomanjic: „Q stťio
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hcjtc tedh pečliwě dUssi swých!“) Ta
jest ta tťeti čústka dsprmoedlnosti kťesianskč, ktcu
roUž mini Mi eúš, prorok, ťka: „aby pečlio
wč chodil š ohem fwým!“si)

To wssak nezaleži w ničemujiném, leč abh
neUstúle to na pamčti mčl, abhš Boha Učččm
neUra il, Uic Uečinil, coby bylo proti Uejswětějssi
wůli eho. To se žUameUú množftwim oči, ježto
se Ualezaly Ua tajemných šwiťatech, o nichž prorok
Ezechiel mlle;ů“) znači totiž wsseftranoUa
UeUstúloU bedliwost, kteroUž šbožný kťeskan proti
tolikerým nepťútelům fpasem swebo wždh proo
kazowati ma. TU zUači oUo „ssede útero
Udatných š nejsilUě„jssichJfraelskych, obo
stUpUjlctch lůžko ScxlomoUnowo, wssia
ckni držice mečc a ncjcwičenejssi w bou
ji.“xťx) Tim rozUmčj ostražitost a wezdy botou

on statnost odraziti hešlm zhoUbUýchnepťútelUa fpaseni dUssi nassich otirajicich.
Důwod této bedliwč ostražitosti a neUstúlě

pčče šaklúdú fe na tom, že dofpčni kdokanlosti
w jiwotě dUchownim “est prúce weledůleřitú a
útla. Nebok žiti a o cowati hodnč š ohem
jest držeti se člstým a Ueposskwrnčltým od swěta
tohoto, žiti w těle a š tčlem bez zakUsseUi a
projewem Ušjakěho skUtkU Uebo citU tělesného,
slowem: obcowati „bcz úrašů ke dni Krio
stowU,“ jak sw. aposstol di.djxnťx)

To tak těžkě, ba nadxpťiro eUě jest, že k tomU
wssi pomoci i Boži milosti jesǧt erhhmltelně zao

N) 7., M jž. 4. 15. M) Mčch. 8. 8. xu) Czech. 1.
ř) sz. exeal.Z„ 7u8. usus)Fčlčp. 1, 10.
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potťebi. PozorUj, jakoU bedliwost thaklúdú
člowěk, když Učjaké důležitč dilo wykonati mú.
Wssak což jest wsseliké dilo proti spaseni wččUšmUeč x
Jaké se tedh k tomU žúdú pečliwosti! Pomni,

š ošcxkchpozorlwsti Uese člowěk UějakoU UúdobUše rahoU, wzúcnoU tekUtinoU, aby Uičeho er
rožlil! Pohleď jak opatmč krúči člowěk chtě po
úzké lč:wce pťejiti pťeš proudici ťekU! Sřtakou
on opcxtonsti, š takowou bedliwosti múš i t
krúčeti, zwlcissk na poťčxtku swčho se obrúcenr,
abyš an slowem, ba an mysslenkoll od stešx;kU
ctnosti a bohaboonsti nezblondil. Již pohaUs ,
mudťec Seneka UapomiUú a radi, aby člowčk
ctnosti pečliwý wždy sobč pťedstawowal, jakoo
bh U pťitúmnosti Uějakého welcdůstojnšho, welee
ctčUšho mnže dlel a potom, abh tak čiUil a mon
wil, jako bh oUeU mUž ho widěl a slyssel.

Mimo to jest i kašdenm prospěssno, abh poo
mněl, jakoby tento deU jcho poslednim bhl, a

w tš mhsslence abty wssecko i kanl i mlxxwil imhslil, jakoby fe šhož dne, těž Uoci k BohU
odebmti a z žiwota fwěho počet whdati mčl.

Nejmocnějssi pak a Ueš?rospěssxxčjssipohUútka,Udržeti se w dobršm, jcst žeti se co možUú Uec

Ustčxle a žiwě U lExťitornnosii Bošskš, t. pomyslitisi, jakoby Bňh s m člowěkxl wi itelně pťčtomen
bhl, Ua wsseckh jeho čim) patřil a wssecky jeho
ťeči slhssel, jakož skUtěčUěeriditelUě jest přitoo
men každěmU, wssecko widi, co kdo čiUi, wssecko
slossi, co kdo mlUwi, wssecko wi, co kdo Uchsli;
za to proš každý, abh š pomoci Boži tak se zaa

siďD
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chowal, cxby Uebyl UchodeU tač wclchč, tak
mocnč pťitomnostj.

Tak tedy mčj wesskerú bedliwost nasse dwoji
cil, jedeU abhchom w dUchU swšm wždy nlěli
Boha pťitomna, jakobhchom pťed Jcho chswčo
tčjssim okem stúli, a tak abychom se JemU kťau
Učli, Je. welebili, JemU se poroUčeli, za wssecko
diky wz úwali a wssecko jako na oltúťi frdce
swčho obětowalč. Druhý cil bcdliwosti Uslssi on
diž, abhchom pozor dúwalina wsseckyskutkp fwé,
Ua wssecka slowa swú, na každoU mysslenkU, každš
hUUti frdce fwěho, abychom w Uičem ani š wlaš
Ueuchýlili se od stežky ctnosti. Tak jednim ofem
hleďmež wždy kBohU, drlchým kžiwotn swémU;
jednak snažme fe na BohU si wyprositi fw. miu
losti a pomoci, jedUak k tomU pracowati, abyo
chom obdrženš dobťe poUžiwali. Tak tedy stňjo
me zrakh obrúceny majice dilem k BohU, dilem
č fwč powinnosti. Což kxyk i Uemohlo Ustao
wičně býti, alespoň častčji fe staň; žwlússť pak
když tělesných praci prosti jsme, sebeťme mysl a
srdce fwč a k BohU sc Utikcjme, w poknsieni
pak w Uejswčtějssichranňch Krifta Púsm žiwč
fe Uschowúwejme.
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Ǧlánek jedenmecitmý.

P statnosti, kxtrrčš šapotťrbi žrst těm1 bdoš b rtnou

sti dospěti chtěji.

š0 1.

Jak ucwybnntclnč potťcbnú ta statUost jcst.

Posud jsme fe fnažili otewťiti oči každénm,
kdo ctUosti pileU býti chce, abh widěl„ co čiUiti
mú; xchni pak již bUde potťebi opatťiti jej siloU
a ftatnosti, aby to, co za prawé Ušnúwčx,iwšrnš
kanl. Jakož zajistč dwoji se Uúm Uaskýtú olwa
tiž w konúni ctnosti; jedch totiž abychom wždy
Ualežitč pozUúwali dobrš a žlš a jedUo od drUu
hčho rozezmiwali; druhú pak abychom wssi siloU
a stúle přemúhali žlě a w dobršm wždy dúl a
dúle se Utwržowali a profpiwali: tak jest k oUomU
bedliwš opatrnosti, k tomuto silUš statUosti er
whhnntelslč potťebi, sic bcz tš Uebo tš bUde ctUost
Uasse Uedokanlú, kaci. Schúširli totiž opatra
Uosti, bUde mysl Uasse jako oslUUlú a mnohdy
z erčdoulosti UpadUe m blud, že bUde domnia
majic se kanti dobťe, pobťižena w žlš; a UebUa
deli ftatUosti, bude člowčk jako ochrnulý, Uahlio
žeje sice, co by čiUitt mčl, ale Uemoha to z Uea
dostatkU sily a whřrwalosti wywšsti, jsa jako bezo
ruký UefchopeU k prúci. Tato statnost jest jiUú
Uežoli UdatUoft, stťedni cestou mezi dron odwcko
liwosti a chaboU bojúcnosti krúčejic, jest totlž
wůbec jiftú mocUost a sila dUcha k pťco

6i
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končmi wsselikých obtiži, ctUosti se Ua
odpor stawčeicich.

Pročež ješt tčž w UeUstúlěm průwodU ctnosti,“
tčměť mečem jim klestic cestU Ua wsse strany, kamž

krúčeti chtěji. Neboč jest ctUoft, jak již swčtssti mU:
drcowš di, wěc tčžka a pťikrčx a protož mčx poo
tťebi, abh wždh ji po boku bl)la pomocUice, podo
porujic ji U přemúhúUi wssech obtiži. Jako tedh
kameUik, čim twrdssi kúmesl spracowati mú, tim
twrdssiho želea pořťeije, Uechceoli abh prúce
jeho marnú yla; tak tšž kdo w ctUosti a dUo
chownim žiwotě pokročiti chccš, čim wčtssi těžkoo
sti fe ti Ua odpor postawi, tim wětssi siatnostř
fe ozbroe, abyš ko obtiže pťekanl a sskastně
cile swéšo dossel. Nebot pošorUj jeU každoxž

šedUotlion ctUoft zwlússk. KteroU pak najdešýti bez obtižce? PozorUj ctUost pobožUosti, trpčo
liwockckti,střidmosti, poslUssUosti, skromnost dUcha,
čistol:y, pokory uu ty wsseckh i drUhš oftatni fpoa
jenh jsoU š obtižemi bnď zlúfkh kfamčmU fobč,
bUď z úkladů swčta a ďúbla, HUZ pokUsseUi
těleonsti pochúzejicimi. onmiUešuli tc Ustatnosti,
jak bUde moci každú sama o sobč w útocich Ua
Ui dotirajicich obstútie? Bndek ji jako člowěkU

Ua UohoU i rUkoU spoUtaUšmU, jenž se an hUoUti,

an čž?oš profpěssného čiUiti Ušmnže.ročez, milý bratťe! chcešuli w ctUosti fe
Utwrditi a profpiwati, i hodUébo owocc wydati,
pťedstaw si, jakoby ti wěčný wůdce a welitel
ctnosti co drUhdh Mojžissowi pťikazowal: „,Wczmi
hůl tUto w rUkU fwon, kteroUž činiti
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bUdeš žUameUi,e) uu a lid můj wywedeš
Egh ta.“ee) DždllďččUj,Ueonfej! Jakož oUoU

ř)oli pUsobil Nčojžiš tak welikš zúzraky a tak e
slmUUý a radostnh skUtek wywedl; takč i berla
statUosti bUde tobě podporoU Ua pťikrš a7drsné

cestě ctnosti, ktcroUž wcsskery obtižc pťemůžeš, ji šti mUoho bUď wlastUi ksobě samémU lúska, bU
Uepťútclč twoji žewšlějssi špůfobi a ssťastnčbo,
blaženčho cile dojdeš. chď tcdt), abyš rUkU
fon wždy berloU stqtnosti ozbrojil; bez Ui Uic
žnamcUitčho Uedokúžeš.

TUto, foUdiUl, UapomcUoUti siUssi zwlússč Uoo
wúčkl w dUchoinm žiwotč, kteři Ucdúwno tcprw
počai BohU 7slonžiti, Ua zwlčxsstsli klam, kterýž
se Udúwú. EtoUce totiž Ucbo flyssice o sladkou

stech útěchš DUcha fmatšho, jichž se lidem žbožUýmdostúwú, omniwaji fc, že cesta k tomU wssemU
jest rowUú a přimú, bez prúce, bez obtiže; proto
se i daji Ua pon k dosažeUi jtch jako Ua Uějae
koU cestU rožkossUoU, mifto co by se měli ozbroo
jiti, jako bh sslo do wúlkh; oblckoU se ssatem
lchkým a bebmmkým, jako by bhlo Ua fwath.

Nepomni, řže ZbožUost jest powcchoU son libcžUú,ale ccsta Ui úškčx a drfUú. Neboč tU pťedeo
wssim o to ldc, pťemoci sebe smnčbo; a to těžssi
jcst wsselikél)lo jiUčho witčzstwi. Qbč šUači proo
rok cwcmgelický,ťka: „Dtťcš se z prachU,
powstaň, posaď se, Jerusalčme!“eee)

Pofaditi se kajiftě UcUi pracno an těrko; alepracno a wc mi obtižno jcst stťústi š seše prach

ll. Mojža 4, 17. mjr) Tamž 3, U. mmee)Zs. 52, 2.
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tčlcfných a swčtských rozkossi, powstati z hřichU,
w Ušmž mnohdy po dlorchčxlšta a jako w twrdšm
spúUkU pohřižeU aUcbo w hlubokšm hrobč pohřbeU
ležiš. To wssak obé UcwybUUtelUč potťebno jcft,
Uežuli k pokojUčmU a klidUčmU Usazeni dospčo
jcme. Prawdať owssem, žc Bčch Ueskanlých
sladkosti UdělUje tčm, kteťi wšrUě prachi, lčxkož
i tčm, ktcři oprawďowč od rozkossč toholo šwčta
powstali a jc ša rozkosse Ucbeskš wymčniti chti;
awssak Ueftanerli se tato měna úplně a Uco
wyprostioli sc člowěk do cista š pout tohoto
stošta, tUk se mU Uikdy tč útčchy UedostaUc,
lUko fe Ucdostalo syUům Jfraelským mmmy Ue:

esksčtellcčbyli pokrmů zEghpta š seboU wzatýchopU lr.
Kdo tedy Ueni ožbrooen toUto siatnosti, hlšo

dej si odšočiUkU, kdc chce a jak dloubro chceš,
UeUalcteš ho, leč prwé mysl son šměUiš. Wčř,
že jcn po prúci přichč:zi odpočillek, po boji wiu
tězný wčncc, po slzúch útěcha, po Uenúwisti scbc
fmnčho sladkost lúsky Boži.

ů. 2.

Čim lze léto statnoslt dosicieť

TUč sc kdosi otúžc, čim lze takowč statnosti
dosici, když Ucni o nic ménč obtižnú Uežuli wsseo
likš jině ctnostie? Takč súm DUch sw. úfty mudro
cowymi wyhlassch statnoft xadc wsseckypoklady
zemskš, ťka o ženč statnš: „ŽcUU statUoU kdo
Ualcznc? Jako šboži dalekčho a z poo
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slthich koUčiU pťiwczeného jcst cena
1 cj l.“ ů xu j

Jak mcdle dosúhUcme ročci tak drahée? Doox

sčchncmc ji, jcstliže Uejprwé důležitost a wýtcčnost

šcži Uúlcžitč Užnmnc; Ueboč wclicc wúžcUa mUsiUti ctUost ta, anak Uúm odewirú poťladh wsscch
ctnosti. Neboť proč tak Umoži swčtúci sstiti se
ctnostie? Pro Uic jiUého Ucž že jcst obtižUú, a oUť
Ucmaji statnosti, aby zapťcmm scbc famých si ji
ziskali. Takoon choUlostiwost, a ak pťimo dim,
lcUost kčxrúmUdťcc, ťka: „LcUoch ťikú: Lcw
jcst Ua ccstča lwicc na ccstúch““) u Ua
Ulici pohlti Ume. N jiUdc: „Blčxzen sklúdú rUce
swš a ji maso swé, ťikajc: Lepssi jest
hrstka š odpočiUUtim, Uežoli plné občdwč
rUce š praci a trčxchim mhsli.“eee)

Pončwadž Uúm tcdp Uic wice Ucpťckúši
w tom, abychom kchrúmU ctUosti i dosščli, UežoiUcdostatcť teto potťekmš ftatečnosti, osúhnemc
skoro cilc swého, když si ji ziskčxmc; š pomoci
jeji dospččchlc k ctUostem wssem a za odmčUU
ctnostt dostanc se Učml blaženosti wěčné, tak že
prawda jest, žc krúlowstwi ncbeskš „Uúsijlim sc
Uchwache,“df) t. statUou whtrwalosti ziskúno
býwú. u PomUžc pak statnost ta žwlússi kpodo
mmlčni lúsky sobčckč š celým hrchm Uezťizených

žčxdosti; když wssak tUto;; srdce swědo wymýtimc,

šawitú w Ue lúska Božr a š Ui Bčch sčxul, Ueboklcsw.Jmm, „kdo zůstúwú w lúfce, w BohU
zůstúwci a Bůh w Učm.““)

e) Přisl. Zx, 19. “) Přxsl. 26, 13. eu) Kaz. e, 5.
,s) Mnsz U, 12. xřxř)1. me 1, x6.
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K dofaženi potťedné statnosti dopomčchaji

těž pčikladowš fwatýchx, o Uichž čtcme, še bylichUdi,Uaši, bosi, lačni, žižini, bdlci Ua mod itbcich,
UUžUi tUe wssem, co kžiwotU Učxleži. Mslozi spšu
chali do ponstiU, w chUdobU, hlcxd a UoUzi Uic
einak, Uež jako bh sslo k Učjakým slaonstUim
šodům. uu MUohem zčejmčji fe ftatUost eenoi

w žiwotš a fmrti sw. mUčenikň, kteťi škrzeUej rUtějssi mUky wessli w krúlowstwi Uebeskč.
Neni an jedUoho dUe w celšm občhU ročUim,
kdežby Učxm cirkew fwatú Uepťedstawowala pťiu
klad Uějakého sw. mUčeUika, Ue jerm proto,
abhchom pamčxtkU jejich oslawowali, ale abychom
Ua jejich pťikladč žUmUelmli, jakš statnosti jest
Ucim potťebi, a abhchom jich w tčto ctUosti Ucie
sledowali. Kdož pak by š to byl, abh wypsal

wesskerš mukh, kteršě UkrUtUoft, Ueřku lidskú,
ale ďúbelskú wšmhsli cx, jak bh sw. mUčeUiky o7iroosš pťřprawiae? Země, woda, oheň, j,eleč;o,
šorko, zima u Uic Uepostačilo zUťionsti atcmů
jich Ukojiti, cmi7 pak bhlo š to, aby statUou
szžilost fwatýcš mUčeUiků pťemohlo; tato jeU
š žiwotem jejich ša fwč wzala, kdežto pak U
wěčUoU flčmm a blaženost pťessla. Cti, milý
kťesianš! čti jjeU pilnč žiwot swatých a U wfsech

naleťneš, žc sišatUúwhtrwaloš, pohrdajic UetoltkowsseikoU rozkossi fwčtskoU, ale i wsselikými bou

lestmi, jest posledUi ctUost žiwota šbožlrého, fe šeftwrch a korUUa ctUosti, po kteréz teprw dšla kčx
odměUa Učxsledee.

Nwssak zaéeistč těla jejich byla takowčl, jakújsoU Uassc; ta slabú a křchkú, tak citliwú a
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choUlostiwú, jakowčx i mh múme. Aniž pak měli
jinš posilh Uež mh, totiž jedinč Boha; UUiž očeu

kúwali jiUš odmšnš Uežmy, u totiž krcilowstwi xUebeského. NUže te y, jestliže oUi UkrUtUoU smrti
blažersti wččnš si wydobyli, proč bychom my
zpěčowali fe, Uspoň sroč Uešči enč žcidosti tčlesnč

šapirati i mrtwitie? Když oni ladem mťeli, proč
Uchom my si aspoň nčjcxkčpťikúšané Ujmš w jidlea iti UeUčiUilie?Když oUi swú tčla dali ičowati,

kťižowati, rozdirati, topiti, púliti, u zdaž bhchom
my Ueměli trpěliwě sUússeti strasti, kterčž milou
stiroý a sprawedliwý Bůh na núš dopoUssti, dUď
ab Uúš za hťichy Uasse pokúral, aUebo od hore
ssi o šlčho Uchowale? Když oUi bUď sami na
poUsstč se Utekli, aUebo fe w žalúčich Uzawťiti
dali, u proč bychom my Ueměli Uspoň po Učo
jaký čaš odloUčiti fe od hlUkU fwětského a febrati
mysl fon w samotč a dliti poUěkUd na moo
dlitbúch?

KomU by pak tkytopčikladh Uepostačily, poo
zdwihlli hlawh šwě Uejswětějssimll dťewn kťiže,a wiž, jaké pťe ro Uě mUky Ua něm podstoUpil,
eakoU krUtoU fortr Ua Uěm skonal Božfký spao
e“ltel twůj, u a to jen z lčxsky k tobě, Ubh tč
wykoUpil. K tomU Uúš UapomiUú s w. Uposs tol,

ťka: „Rozpomineštc se Ua toho, ktcrýž taakowéprotisobě o porowúni od hťissUiků
fnússel, abyste UeUstúwali, myflž fwých
poz,býwaojice.“e) Na fw. kťiži feznúš pťiklad
každym szfobem Uejwýsse dojimawý. Rozjio

e) Žid. 12„ Zz
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mǧšoli mUky, Uelze si pomysliti wčtssich; pozoon
ješeli toho, který trpi, ncmůže býti ZďznesseUčjo
ssiho, Uež jeft SUU Boži súm; Uwúžišuli úmhsl,
za kterým takowé UkrUtnosti se podwolil, Uemůžc
býti fslechetUčjssiho Ua swčtč; Ueboč Uetrpi z dou
UUceUiža wiUU son, ale dobrowolnč podwolil

se trpčti úU a ftwoťitel wsscch wčci, ž poušélúskh k swemU stwořeni, abh totiž člowčka hřissnč o
wykoUpil a jexUU k fpaseUi wččUémU dopomohl.
Mimo to jfoU lUUkh spcxsitelowy tak krUté, 7c! se
jim bolesti wssech sw. mUčeUiků a wssech Ua šwětč
lidi an erhrownaji. Nad UmučeUimJcho slUUce
se zatmělo, žemč fe třúsla, skúlh sc pUkaly u
wessčerú pťiroda téměť smUtek a žal swůj proo
jewila; a člowčk súm bh směl býti tak tUpý,
aby Uad takoon bolesthU slnrti spasiteloon
žúdUšho foUcitU Uejewil? Clowěk fúm bh smčl
býti tak erdččUý, žebh zpččowal fe trpčti maličko
pro spasitele fwého, jenz byl tak mUoho pro člowčka
podstoUpil, abh jej spasil a spolU mU pťiklad
ůstawil, že i oU Utrchim dostati fe mú k blao

chosti? „Tak mUsil trpčti Kristuše) a
tak wjiti do flúwh swš.“ee) Nebočpťijda
aby dokúzal, že skrzc křiž dojde se slúwh, scim
tou cestoU jiti rúčil, abh Uúsledeicim Ho Ukúzal,
že i oUi Utrpcxlim slúwh dojdoU, a ab jc
ť UěmU powžbUdil a jim sily dodal. Kdoz by
teďh bhl tak Uesmyslnya erdččný, aby se špč:
čowal Utrchi UčjakčUa sc wziti, wida, aU Bo ský
wůdce jeho a PúU fc wssemi přúteli a wčrUymi
fwými Utrpenim slúwh a blaha dosseleč
uqsl!ure 24, 16. u) Tamž 28.
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thž Dawid krúl bhl k sobč powolal Urio
čxssea pozUal, že tento opomina jiti do domU.
swčho a pohowiti sobč po cestč a po Uerčxzech

šolnich, túšal se ho: „Pročež jsi Ucssel dlžomU swéh oeč“odpowčdčl teUto wčrný a hodnh
služekmik krúle swěho, ťka: „Nrcha Boži a
Jsrael i JUda bydli w stanch a pčm
Ulůj Joab i slUžebUici púUa mšho Ua
poli zůstúwaji, a jú bhch mčl wjiti do
domU swčho, abych jedl a pil a spať
š manželkoU son?“) Tak smýsslela tak

jchal wčrUŽ stha, Urchtš si dopťúti pohodliUúžčdečho,k Užarcha Boži byla w poli. N th,
Rřesiane! wida Púna swčho, an pnš Ua twrdém,
přebolšstnšm křiži, Uic Jeho Ued,búš, Uic se Ho
Uebojiš, w UičemžHo Uenčxsledeeš! u KristUš,
archa Boži UešrUssitelUčť, bolesti trpi pťehrošnš
a w mUkUcher,slownpch Umirú, a ty se po poo
hodli a roškossiá? hoUiš! KristUš, archa Boži,
w Uiž b la maUUa Uebeskú, ten pokrm aUdčlský,
zakoUssi z!Uči a octa z ťčxskhk tobč, a ty si poo
chUtUúwúš Ua hodech stkwostných, krmich lahodmých,
Uúpojich wybrcmých! u KristUš, archa Boži,

w Uiǧobylo ono dwš desk šúkona, t. j wesskerýpokla moUdrosti a UměUi Boriho, Usmčsskh.,a
pohmlěni trpi a ty jeU po chwú e a slúwě bažišl

Tooli wssecko Uedostači, připoj k tomU pťio
klady tak mUohých slUžebniků Božich, kteři na
žemi žijice sUússelitrpčliwě wsieliťš prúce a chnúzc,
wsselikč UtrpeUi a UoUzi, wsselikě Uútisky a proo

d) U. Krexl.U, xomn.
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Učxsledowúxlia takto přeploUli UesmionU wodo:

pUstU toHoto smčta, a dostali sc sskaftně w přio
ftaw blachosti wččUč. Protož t fw. aposstol di,
žc swati „kufili posmiwciUi a biti, Uad to
l wčchl a žalúťc: kamcUowúUi jfoU,
rozsckúUi, pokoUssiUi, mcčem Usmrcoa
múUi; chodili w kožich owčich akozclčich
trpice chUdobU, jfoUce sUžowúUi a trúo
chi, jichžto Ucbyl hodeU swět, bloUdicc
w pUstiUúch, w horúch ajcfkhnich iw doUo
patcch Zcmě. N ti wssickUi fwčdcctwim
wirh fchwúlcUi jsou,“) t. we wsscchtčchto
strastech prokúšali se wčrUými býti BohU0

thž tcdh tak strastiplUý byl žiwot swatý
a swčtic Božich, ba kdpž i súm kUižc fwatý
KristUš UtrpeUilUwcssclw flúwU fon, erUU,
jakýmž by kdosi prúwcm žúdati a očekúwati smčl,
aby rozkosfcmi a pohodllwstmi tohoto fwčta se
doftal tam, kdcžto se oUi š Kristcym wččUě rao
dei. Pročež, milý kťcsiane, chcešnli též blažea
Uosti požiwati š UilUi, hlcď i žiwota jcjich Uúa
sledowatx, Uč sc trpčti strasti tohoto swěta, aby
blažcUosti oUoho š Uimi dosúhl. ProfpěssUč bUde
ti UapomeUUti toto a pohleděUik přiťladům tak

jasslým, tak mocnč powszšUjicim w každémokamženi, abyš dosúhl potťe Uš statUosti w žio
wota tohoto Uchú ech a dospčl koUečUč k ťdokol
Ualosti takowč dU?fe, o Uiž pismo sw. di, že
„pťcpúsala siloU bedra swú,apofilUila
ramcUa swú.“ee)m

ščd. U, :Zšu:xd. u Wřisl.Zx„ U.
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Na zúwčrek ted i tohoto člúnkU i celš
knihy, newim, jakš bh lepssi slowo položil, Uesili
slowo Prawďy wěčné, samšho Spasitele Uassešo,e
jimž Uúš každšho powždy Uapominú, ťka: „C h ce:li
kdo cxmUoU pťižiti, zapťi sebe sčxm, a
bšť ?wůj kťiž kazdšho dUe, a UasledUe
mUe!“e) W těchto slowich whjúdťil Božsky
Spasitel Uúš fUmoU wesskerč Učeni swšho sw.
ewangelia, kterčž fmčřuje k tonxm, aby UčiUilo
člowčka doknalým, jeUž maje půwod intťniho

šiwota š Uebeš, U zeintřUim kťižc fe drži a Uaoezaje sladkosti w Uěm, ochotUě Ua se běťe wesskce
roU tiži jeho a tak „fkrže kťiž dospiwčl
kslčxwě wččUč.“

NmeU.

Mssrcho lx wťtssi rti a slňmč Boťi.

nr) Luk. 9, 23.
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š 2 KterýmctUostibedliwějssťmilxhtiUtámce? ...... 698
š 3 Kterým ctUoftem U whkoUáwáUi se stýkajťcim nalezipťednost7 ................ 699
š d1Q dwojisprawedlnosti:prawě a lžiwé ....... 701
ČlaUck xlx O rozličnýchšiwota szsobech w cirkwi swate 711
Člémek xx Jakč opatrnofti ma si křeskaUw zťwotť hledeti 718
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Bprámn u smatujanst:ěm Bťdirtmi.

j. Pťehled údňw w roce 1867.
akladatelůjest.............. 5
polnzakladatelů............. 49

údůprwnitťidh............ z. 25údúdrUhčtit“dy............. 126údůtťetitťidy.............. 23908
úhmem 24113

Mezi těmito jeft:
údůstálýcha sicerodů........... 4981

„ „ fskol, obci, kUihoweU a bratrstew . . . 1062
„ dUchownčhostawU......... . . 3830

w Udy kněžfkéhostawUUctiwča fnažnč žádáme,
abh, jak wesskeréúdstwo očekáwá, mezi oktáwem fw. Jana
Nep. obět msse swaté za žiwě a za mrtwé údh Uasseho
Dčdictwi ka7doročnč konali. Qstatni údowé neknčži š
timtéž nábozrtym úmhslem w naznačeUéln časU pťitoumř
bUďtež mfsi fwatč. U hrobU swatěho Jana w Braze
koná těž redaktor swatojaUského Dčdiclwi w den po
flawnosti fwatojanské w 8 hodin slawně zpiwané rekwiem
za wsfeckh w Pánn odpočiwajici údh, kteroUžto pobožnost
awedl a Uadal w PČUU x,odpočiwajici kanownik kUstoš

ácslaw Befsina, rytiť z Cechorodn.

ll. Pončeni o přiftnpU
Uomých údů a odbirčmi bnťh.

1. Kdo k SwatoianskémU Dčdictwi w Praze pťi:
stoUpiti hodlá, nechr posstoUwe wyplacenčlšt psani (franco)
aUeď jinak pťiležitosmč š Uápisem: „Reditelstwi sw.r
janského Dčdictwi w Brazeee swě jmérxo a pťijmeni,
pak son osadU farUč a biskupstwi (diecési), kU ktexxémuž



pťináleži, Udá, zároweň i penize wloži. Wklad za úda
tťeti tťidh obnássi jednoU a Ua wždh 11 zlatých rak.
čiťla; za rod, sskolU, obec, kUřhowm: plati fe jednoU Ua
wzdh 22 zl. ,

2. Každh Uowě pťistouplh úd nechk si liftek Ua od:
biráni kněh dobťe Ujchowá a Uásledeiciho rokU, jakož i
Uá otom w bUdoUclch letech po Welikorwci si jej od

sweho weleb. dUchowniho pašýťe podepsati dá. Pak můžena tento liftek, žije:li úd w echách,knihu w knšhkupectwi
Bedťicha Sthbla Ua fw. Wácslawskěm čili koůfkém mie
mčfti č. d. 786u,11. whzdwihnomi, jenže mUsi pťipojiti
3 krd re č., kteryžto peniz pťsslUfsi kUěhkUpci za práci a
obálkU. Pro údh w Qlomúckém arcibiskUpstwi platč totčž,
jenže knihh fwě whbiraji w kněhkUpectwiEdUarda Hďlzla
chlcla) w Qlomúci Ua hornim Uáměstť w č. d. 285;

Udowé pak z Brslšnského bifkupstwi Uechtefe o knihh fwč
hlási w knčhkxlpectwč Karla Winikra uU.dBrUě w ťeme:

Uářské Ulici. QstatUilU údům w jiných diecésich se ǧdržll:
jicim zasilaji se knihy pťimo odfud. Kdožbh ale zádal,
abh :UU knčhkupec kUihU posstoU zaflal, pťipoj mimo onh
3 krejcarh kUěhkUpci pťiUáležejici, pro letofsek jesstč 5
krejcarů na kolek listU powozllšho Ueb :šákladného.

3. Bťestěhllje:li fe Učjaky úd z Cech Ua Morawu,
achb odebeťcx:li fe zBUťěnského biskupstwi do Olomúckého
aneb naopak, Uechs to Řcditeťstwť we whplaceněm listU
(franco) oznámi, kteréž UlU Uowý listek Ua odbiráni knčh
pofsle, abh pak UU: w pťislnssxtém knčhkUpectwi wh:
dány bhld. ,

4. Poněwadž odebiraci ěi poděll,ch lťftek může w
ztrátn,pťijiti Ueb i UkradeU býti, každy si čislo jeho pro
takowh pád Ua jistčm Ulistě kn pť. w modlitcxbni kštlžce
fwě zaznamenej; a pakli skntečně ztrč:ta se Udála, Redi:

telstwi o Uowý listek ěoožádej š připojenim 20 krejcarů,co poplatkn za whedáni istU U,owešhodPťipomťnáme ale, že
kdyďy fe Uápotom pobťessrny prwni listek mčl žase Ua:
lézti, tento wice žádné platUofti nemá.

5. Když umixel úd, žádcime fUažně pozůstalé přátele,
adh, kdhž si na tento listek knjhU posledniho roku (třebaš



po smrti úda) wyďrqli, úmrti toho úda na listek trU po:
znamwxali a dotyčnemll knčkapectwi whdali aneb po:
prosili swého pafthťe dnchownťho abh listcxkteu zdejfsi
Uejdůstojnčjssi konsistoťi zaslal

6 Rod se beťe pokUd jmeno fe Uetrati Syml:li
neni, odebčraji knihy dcerh zakladatele rodn dokud žiji;
dťtkh pak jejich jine již jmeno nesoUcř Uemaji prawa
tohoto; rod whmřel

7 Sp ojili se manzel š UlanželkoUfon w jeden
toliko zaklad (11 zl), whdáwaji se knihy jenom do úmrti
prwniho z nich Taktež, spojili se w jeden šaklad bratr
š bratrem neb sesira ďe seftroU aneb bratr še feskroU ax
podobnč, whdáwaji se knihy jeU od úmrti toho 1enž
prwn. test napfan Ua přijinmcť listinč (diploxml)

Zcšnam
údúw fwatojmtfkéhoDědictwi w Praze,
btrťi během rolm 1867 anrb ro dťiwr uxrtmč rrdnlirř

ožnůmmi byli.

1 iU Zrašsliě arridierěsi:

Wel p Hawranek Frantisfek farář w Unboffti
Jenčik Josef w Sternowč.
Kapal Jan w Drahňowicich.
Wel pan Karlaš Karel knez řádU kťlžownikůw Praze.
K!lbisstowa Barbora w Diwřffowč
Malek Waclaw w KťeUkU
Wel. p Melcher FraUt, zpowědnikU fw Wita w Praze.
Marie Němečkowaž Sadsih, w Prazr
Pokorná Anna w Treboraticťch
Řidko il Josef w Diwilfowě
Weled st p SigmUnd aclaw kanwnik na Whssebradě.
Wel p Schon Jiťě, farať Ua odpočiUUtiw Prazex
Wodka Nntonin w Staré Boleslawi
Zimowa Kateťina w Bitohlawech Uhrnem 14.

x.



2 UT Fitoměťiňřě dirrčsi:

Bonzek Josef w Rochpratirich
Gčirtner Florřan w Bllcalkách
DUst p Hnojek Nntonin dčkan w Libochowicťch
Wel p Jirák Josef farať w Nebzi.
Wel p Kleš Antonin, fmarwwMarkwar.ticich
Maša Jan w Chrabťeči
Maxa Pawel w Početělicich ,

Uhrnem 7

3 M Žralohradrň:ě dirrěsi:
Bčlecka Johanna w Časlawě
Diwifsek Jofef w Pěčině
Francowa Johanna w Sendraži

awličkowa Nlžbčta w Nižkowě
a ejl EdUard w Nčm thně
Jiťissta Frantissek we Wrchowinč
Jodaš Frantissek w Nowe wsi
Jnnek Josef Učitel w Těchowině
Kazdowa HeleUa w SUche:Lhotě
Wel p Keprta Frant., faráť w Česk Prtrowictch
Wel.p KhUU Jofef, faráť w Borowe
KUap Frant w Jičinč
Kranda Jan w Kozlowe
Luňakowa Amxa w eehotčBsadlecke
Wel. p. Marisska Jofef, farať w Libfstádte
Musilowa Nuna w Slawčtině
Nosek Jofef w Nowé wsi
Wel p Nowak Wáclaw farať w Mladočowč
Pauličtowa Marie lo Nčm Brodě z r
Pekowa Anna we Wrchowině
Pločkowa Anna w Kyffperkn z r
Wes p Pthať Klim., z ťadU pobož fstol w Litomyssli.
Poul Filip w Poděsině
RoUš Karet w Kamenične
W p Štěpáuek Frcmt., kaplaxtw Kláfsterci
Wefely Jan w Hor Sloupnici.

.Wrba Jofef a Kateťina mauželka w Košlowě z r



iachowa Teresie we Welkéu:eofenici.
iemánkowa Nm,xxžw MethUji.
iikmnnd MikUtaš w Nlžkowč.?w?:)čexu

Uhrnem 30.

4. M ?ZUdčžijichč dirrési:

Bartnsska Josef, Učitel w Dolni:Cerekwi z. r.
Benissek Jan we Wolenici.
Brůžkowa Rosalie w Tcilinča
Brhch FraUtissek.,w Hracholltfkách.
BUřic Jofef w Cernowicach.
Důst. p. Fischer Jofef, děkan w Tťeboxxi.
FistUng Wáclaw we Wodňanech.
Fraitowa Kateťina w Radimowč.
Hodan Karel w Mochtinč.
Krch Wáclaw w Bendo:Zahoťi.
Krisstů kowa Marie we Wodňaxxech.
Mika aUtissek w Kaleniri.
Nčmečkowa Marie w . odossinču
Pachlerowa Marie w ěfsenowčč.
Paher Jan w Libějicich;.
PeroUtkowa Marie w Zissowě.
Skalák Jan P Blatci z. r.
Skoba Tomáš w Kixtčticich. ,
Strabochowa WeroUika w Protiwlně.
Wondráček Jan we WodňaUech. ,

UhrUem 20.

Na Morawč.

ťk! ššjlomúchě nrridirrěsi:

Babica Nntonin a UxanželkaFrantisska w Bedihoffti z. r.
Bajerowa Barbora w Stramberkn.
Baherowa Wiktorie w Sobisskách.
Beěicowa Marianna w Doloplazich z. r.
Bednáťikowa Lana w Cifaťowč.
Benčowa Kateřan w Holasowicich z. r.
Bortlowa LlpoloUie w Kopťiwnici.



Brach JaU dw Pťikaziche
BUčekNntoUiU a Karolina manželka w Milostowicich z. r.
Yuchta MUrtiU w Bolelol:ci z. r.
Ceonwská Teresie w QlssaUech.
CerUh Jan w Nowém:PteUi.
Dedek FraUt. a Anna manželka w Uhťicich z. r.
Doležal Frantissek w Tečowicich.
xDo.tal NUtoUin w Cisaťowě.
Doktal Nntonin w LoUčanechz. r.
xDostalowa Axma w Malč:SeUici.
Drijákowa Teresie we Wčtrkowictch.
Dwoťák Josef w RofstiUě.
Dwoťákowa Nnna w Trssicich.
Dwoťákowa Barbora w HUlinč.
Wel. p. Fekár NUtoUin, kaplan w Profenicich.
Fialowa Magdalena w Trl:sowicicha
Figarowa Frantisska w PťiborU z. r.
Florikowa Teresie w Trssicich.
Fresstetská Marie w Pťiborn z. ř.
Důst. p. Friedl JaU, dčkan w BáUowč.
Gabrielowa Josefa w Qlomúcich.
Gamasowa Nmta w Kroměťiži.
Gillig Frantissek we Wáwrowicich.
Gillig Ulbrecht a Josesa maUželka w Milostowicich z. r.
Glácowa Rosalie w Nowé wsi.
Gregárkowa Karolina w TroUbkách.
Gresska Marie Lllma w Rakodawech z. r.
Gřo?mňnn Bernard w Pixibom žzjr.
Haasowa Jok)axma w BoUčkách.

ZHalcxmičekWincenc w Rožnowč.Q
H

apl Jan w LessaUech.
asenbekowa Frantisska w Neplachowicich.

Hawráuek Josef w Krmelinč.
Hlawáč Fabian w Tiché.
š láwka Wiktorie w TroUbkách.

oláfskowa Kateťina wc WažaUech.
orák Josef w Pohoťčxlicich.

šorákowa Jerwesa w erlbčicich.

p



ornessowa Marie w Blonmcich
ořinekJan w HrUbe Bhstrici
oUdrich Altgnstin w Beruarticich
razdilowa Frantifska w Pixemyslowicich.
razdilowa Marianna w Lessanech

Chalupowa Teresie w Bipňanechz.
Jallik MartiU w Rožnowě
Juráškowa Nlležka w Nowe wsi
JUťena Masiamla w Mňbosu š x
Kainarowa Pťarianna w Qnsti
Kalabiš Jan w Dčtkowicich
Kamarádkowa Kateťina w Jarkowirich Z r.
Kamena Nnna w Zdčtiuš
Kameny Frantissek w Zdetině
Kellnerowa Anna w :UbemThnci
Klem Waclaw w SUFicich z r
Klemessowa Juliana w Krcilicichz r
Klobon Martin w Biskupicich
Knanerowa Nnna w Priboru
Kohontkowa Marie w LoUčanech
Koláť Fabián w Brode z r
Kolaťowa Anna w Brodku z. r
Kolda MartiU w BisiUpicich z r
Konečllá Jerwefa w Nitkowicich
KostelrckyBartoloměj w Dnbčanech
Kotikowa MarianUa w Rozwadowicich.
Koukal Fralx.tissrk w Nowe wfi
KoUpil Frcmtissek w Rozwadowicich
Kowáiik Jofef w TroUbkach
Kowářtk Matčj w Hrdibořicich z r
Kowáiňkowa Josefa w Hrdibořicťch z. r
Krbcowa Johauna w Sokxeticich
Krejčiřikowa Barbora w Kralicich z r
Kubeffa Karel w Zarkowicich z r
Kd!bik Jofef w Kxoxněťiži
Kubiffowa Tekla w Markwarticich
KUpkaJoscf w Pťibom z r
KUrowec Jan w ChordllskeLhotč



KUfak Michal w Nowe wsč.

K!žscly Josef w Kož:lffaucxchz rLicmaU Nntonin w Bdstťici
Lokajlčck Wáclaw w Dčtkowicčch.
LosikowaNnna w Male Seniri
Lowowa Kateřan w Kunowicich

LUzUá Nnna w ?Unčowicťch Z r.Malaskowa Bosc a w Boňowicich
Malý Tomáš w Lodenici
Nčaličck Florián w Pťaslmricich
Marowa Marianna w Holici
Mafaťik JaU w Kelči
Masslaltowa Barbora w Ronsku z r.
Matulowa Marie w Drholci z r
Matllsstťkot:xa Kateřina w Rofstťnč
Mikčš Jan w Malenowicich
Mitssowa Barbora w Dreigibli
Mlčochowa Frantisika we Witonicich z x
Mračkowa Marie Nnna w Nenakonicťch
er p Mrázek Jan, faráť w Dolnčmči.
Mrlikowa Lllžbčta w Tečowicich
Mrnka Jan w Starem Ptčni
Muller Josef w Hrabowč.
Nawrátil Martin w Penčiclch
Nawratilowa Nnna w Brzmirowě
x)ťawrátilowa Elexonora w Selefsowicťch
Nawratilowa Teresie w LoUčaUech
Nefet Jan w Klopillách
Nesetowa Barbora w Klopislách
chfetowa Teresie w Klopiuach
Qwečkowa Frantisska w Šwqbenicich
Paitlowa Josefa w Karlowirich
Palatowa Nnna w Nouskn
Pallowa NntoUie w Timč
Belisskowa Barbora w Qlssanech.
Mjačkowa Nnna w Nowé wsi
Pittlter JaU w Huliuě
Blatowa Frantifska w Pťiborn
Plsskowa Marianna w Dětlowicich



PlUcháčkowa Teresie w Lessowč.
Podlipná Franšisska w Lllkách.
Pťikrhl MatoUš w Krúlicich z. r.
Pročkarowa Nnna w Uh. Hradissti z. r.
Pfota Qndťej w Sanwtiskách.
Půftkowa Magdalena we Wesce.
Wcl. p. Rasska Nntonin, kaplaU w PťiborU.
Rasska Jan w Pixiborxl z. r.
Rafskowa Barbora w Pribow z. r. ,
Reichl Frantisfrk w Klopinúch z. r.
Richter Frantisfek w Pťasiawicčch.
Rimrl Jgnác w Pťčborl: ze r.
Rozehnalowa Fraxltifska w Kopřiwnici.
Rožsipal Filip a Kateťizla manželka w HrUďé:SeUici z. r.
Rimskú Jenowefa w Certorii zr r.
Skácelowa Wiktorie w Sobčlicich.
Sklenowskc,i Frantisska w PřiborU z. r.
Skl,exwwsky WalentiU w Přiboru z. r.
Skdwa Helella we Weleboře.
Skýwa Rosalie we Weleboťe.
Skťiwáxtkowa Marie w PťťborU.
Soukenikowa Katrťina w Ninicij

SoU ťek Jan w Kťenowicich.SoUť ek Frantissek w Králicich.
SpUrnci FraUtčfskaw erlicich.
Swožitowa rlena w Bdrlicich.

šbkorowa N. lea w Nowěwsi.ebestowa Kateťixm w Šwábenřcich.
Škobrtalowa Teresie w Cholinč.
Škllbal Martixl w Držowicich z. r.

Šmoldasowa Kateťixta w Hrnběm:TýUci.
Šneidrowa Tekla w Kromeťiši.
Šparglowa Eleonora w Šwábexlicich.

špornalowa Marie w Kamexlici.rcier Jaknb w Holasowicich z. r.
Šnbowa Qldolfixta w PieiborU.

Šwalbowa Kateřina w Malé:SeUici. x
Stawaťowa Rosalie w Lodenici.



Štrakowa LUcie we Wciwrowicich.
Stýskal FraUtissek w Brankách.
Stýwarowa Arma w Pťiborxt.
Tesať Antonill, Učťtel w Qhrozťmč!.
Tesaťik Jakub w Bolelouci.
Ticháčkowa Josefa w Troubkách.
Tichánkowa Kateťilla w Pťťbor:l.
Tkadlec Frant. w Hrubém:Týnci zj r.
Tkadlcowa Cecilie w HrUbčm:TýUci.
Tomášlek Josef w ZáhřebU.
Tomáškowa Barbora w Swébohowě.
Tomáškowa Teresie w Jedli.
Trnčák FabiáU w Rosstině.
Tučinská LUcie w Bčskupicich.
Ulrichowa Marie w Stěpárlowě.
Urbanwa Rosalie w Pohoťrlicťch.
Uwťra Frant. a Klára manželka w Milosiowicřch z. r.
Wáca Jan w Pťikazich z. r.
Waiglowa Barbora w PťčborU.
WaUákowa Kateťina w Mhslechowicich.
Waněk Belledikt w Pllsté:Polomě.
WaUtuchowa AUUa w Klokočowč ž. r.
Wassica Frantiffek w th Hradčssti.
Wáwrowa Barbora w Bolelouci z. r.
Wečerkowa Teresie w Bojanwicich.
Wiederman Jan w Bruchotině.
Whoral Frantissek w Qndťechowicich.

Žacha Pawel w Bukowcmechjachowa ApoleUa w Bukowanech.
Zajlček Matčj a Rosalie manželka w Nowě wsi.

apletalowa Brigita w Kromčťiži.
atlonalowa Zlnna w Kťellowě.
drahálowa Barbora w Bojanowicich.
dražilowa Tekla w Hrdibořicich.

7lcilncllowcc Amxa w Prosenicčch.
Zampachowa Amla w Hrubé Jenici.

ŽoUrek Jakub w Kunkowicich. ,
Žůrkowa Barbora w Hulčuč. Uhrnem 205.



iB Brnťnsbč dierěsi:

Nmbrožowa Marie w Hodčjicich
Baňa Jan w Kloboncich
Baťinowa Katerina w Ratiškowicich
Beneš Martin w StUdnici

Benesǧowa Nnežka w StUdniciBohd lkowa Frantifska w Lowčičkachz r.
BUchta Tomaš w KrUhU
BUček Jan wr Witowirich z
Drbalowa Marie we Wýfskowč
Dussowa Marie w Blažowicich
Filipowsth Tomaš Učitel w Pťifpě
GrUlich Jan w Newojicich.

allowa M Llnna w Kunfstatč
anak Martin w Hodějicich
asska Frantissek w LUlči
ejtmanek Qtto we Welke Mezeťiči

olomek Wawťinec w Hodčjirichorký Jiři we Wysskowe
ranač Jan we Zwanowicich

x růza Frantissek w Snowidkach
wizdal Jan w Rohozdci
elinkowa Marie w Pawlowicich

JUngowa Johanna w Sokolnicich
Kalabowa Klara w eroticich.
Klewetowa Llnna w ozkowicich
Wel p Konwičča Llntonin, farať w Topolauoch.
Kolejka MatoUš w Habrowanech z r
KoUba Waclaw w Kťižqnowicich
Konalowa Qttilie w Nižkowicich
KroUpowaBarbora w erowicich
KťižekWawrin w Krumlowě
Kllcera Jan w Nrchlebowč
KwasUičkaTomaš w Sumicich
Letowsky Tomaš w Ratiškowicich.
MatUla Frantissek w Rassowicich.
Matysek Josef w Šitboťicich.
Modlitba Jan w BUlči
MUsil Frant a Josefa manželka w BlanskU z. r



Nexwrátčl Zofef w coščtbořčciche
Nenlltil Josef Uš Nemojanech.
erjn,iček Tolnúš7 w Bčlowicich.
Pnchly Barnabáš w Qtnicich.
Rychlťkowa Marie w Stndnicř.
Sonnpowa Frantisska w KrUmlowč.
Swoboda Josef w Babicčch.
Wel. p. Swoboda Joscxf, farář w Drnowirich.
Swobodowa Kateřina w Bilowicich.
eeanca Jau w Brnč. ,
Šimáček Jiři w Nemojcmech.
Tomcmowa eristina we Witowicich.
TrUka eeimoU w Kťenowicich š. r.
Wackowa LlUua Marie w Krtčnicich.
Wel. p. Waněk Jan, faráť w Mčťině.
Wečera ,Jan w Mrdlanech.
Wozdecky Jan w Šitboťicich.
Wošde,cky Francjssek w Šjňwřčcčcha ,
Zmrzlh Nntonin w Sokolnicich. UhrUem 58.

Mr Midmsůě nrridirrěsi:
Llndčl JakUb w Dolni:PostorUě.
Gaidqssowa Magdaleua w Dolni:Postornč.
Kuneš Jaknb w EberfxlrthU. ,

Uhrnem 3.

iď Uhersňých dirrěsich:

Bilačičowa Magdalena w Bhstťici.
PUchta Jau w Stupawč.
Ccchowxa Bťlžbčta w Bystřici.
Cčxruá Nlžbč!ta w Ubčxr.:Skaliri.
th. důst. p. Michael z Fefese, bikap a welťoprobosst.
Zjanofsowa M. w Pajstunn.
Wčl. pd Horwát Michal, saráť w Petrowsi. i
st. důst. p. LabnczkhMichal kanowmkw Spýši.
Wel. p. Polina Jnlillš, čaplan w Petrowsia,

, UhrUem 9.
Trdh úbrmm w Páuu zesUulhchúdůw letoš 338,

kteťižto modlitbám žioncich poroUčeUy buďtež.



Mř ZniFrnň rcna Knčxhsmaloǧjansl:čdoM:
dirtwi.

W Neditelstwi swatojanfkek)o Dšdťčtwť téz w sučh
kUpectwťB Stybťa w Prqše Ed Hoť;la w Molllollrč
a K Winikera w BrUč jest doftatř Uáslcdujťcť tnihlp
w fUťžeUš cexUč:
Bibli Eeska čxtlipťfsllo swaté plmalw ř xlowého ;eiloxm

Welky oktaw Strarl lclě!ši, dilwx ;a FZ ;l uyltť
za 1 l .) kx

Pofiřlla aUcb wdklady a rog„lllallč Ua cwall;xelia rudčxlxlč
a swatečnč od l)x JUUocchcia Frclrcla

Dťl l. dťiwe za 1 žs. 84 ťr., llhxlť ;xx 60 ljx:
Dtl ll „ „ 2 “ 44 “ “ “ l r;l
Dťl lll „ „ l Z() „ „ l
Dit MA obfahujčcč wdťlady xm xpřsxflolyaalého xokU

dťiwe za 1 zť 50 kr, xchllř (;a til) tx
Ziwot Pcina a Spasitele UassrboZxr;lssrČkrlsia.

Qd 9 Bartt NeUmaUUa ! dlly, diťwc ;xa : ;l., UyUč
oba ;a 1 zl

Ziwot Utrpeni a fkntky Swatmb ex Swětlc
Bošich Qd 1) HUZ Kmlčka ě“ddtlll diťwc za 7 zl,
Upnťza 3 zl 50 kr Kašdd jtdnotliww drl po 70kr

L?tUrgika whswštťlčjťrč swntč odixxdn xub ureUloUče
jichž Uťťwa fwata cčxtcw lalolillxi jxii doaicjachch slllžx
bach Božťch Qd Jof Šxixlla Jiloa ;a l ;ť 5() kr
UhUč za 80 kr

DUssewUť zabawa. Sbčrka powidtl Ulrawnych k wšdče
taUť lidU kťefťankebo dixčwc ;a l ;l nyUc za 50 kr

U Q kltize Ua bndoUcč rok
W tťskUse Uachazť fniba Dbražh Z dejepifu cirkwe

Bane, kpoUčeUč a wzdelánř lidu ťatolickšho fcpsal Tomaš
Nowák kaplaU w Lnžci

WiUc. Bradáě,
kcxnowuič pri chrcimu fw W.xilxxtousistomr

radsl, ťčdttcl Dčdlcludi



Rwšrmwgmmi r. šerřšu:aš r wwm
uu ďs. 7úo81uw!aúm uňmčwtl ď. 786A788uujl.,

oňporouč:i :o nšdo

nejnojnšjšino a nojpťeunšjšido Zlclčúu

?xČGZMGU molthGdUiGd šnšd
uňšlďůUjsos nmolxoštrunu„čš šabsúleduš,

šcšrš l108t8tj lxe W sššc!x j(nšlu(upe:c:t:rsodj Usššcd lcnibňťň.
(Eous knid ooréuuýod.)

Pro wčk slarssi:

YUdičest dUcholUni čili: Potlad dUsse kťeskanské, w Učmž
kresiaUé katoličti, dosahnUwsse jeho po probnzeni swém

ž mrakot hřichúw Odnaleznonflič Uebertýk zahradč wečnéhodlahojlaweUstxoř. Jofesa Jawúrka, katrchety
U fw Michalaw Praže urSesté wydani
Stran 192 w 640 u10 Ukr.

Dewet stUpnů ů spascni, čili: PUtowan za Panem Jožiu
ssemdo nebe thal Wojtěcťď RUffer, probosststaro:
dylé kapitold jw Petra a Pawla UaWyssehradě thrté
oprawene wydaUť ozdobenš darwotiskowým titnlem 10
wyobraženimi a křťžoon cestoUdle Fůhricha.

Stran 180 we welké80 zl.1.20 nkr
š)omaci poůlad ďoljaďojné rodinp dr Hauberowaúplna

kťeskanskookatolickamodlitebni kniha pro pohlawť želtiké
K tisicilete pamatce Uwedeni křeskartstwado zemi morawsko:
čejťýchwzdčxlalo os Němeček žam kaplan w Sichrowě

Stran 880 we welké80 š 2 ocelordtiltamizl 150 nkr
Yeďeuštl“ičzlatý dUsse kťejtanjke Boha milUjťci
š To jest: pobožné modlitby pro fpajenť dUsse: rannč weu
žžš čcrni při xlUžbachBožlch rannich i odpolednich, i pťi proeu
šš cešsich ksw Zpowčxdxa fw přijťmam krťžowá cesta

3914 obrazh, ruženec 815 obražy, duchownť
Mař Z Bt.jdldr krno.



2 Tušdjlupoctsi 3. Zdidja s kw:a.

strcif š 25 obrazy, modlitby Ua wsseckyswátkd w roce,
ke wřsem swatým a pro wsseckypotťeby, ša nemocné, Umť:
rajici a šemťelé, pak nejpotřebnějssi pisUčx. Wydal k. P.
J. Pelikowský.

Stran 516 š 54 obrašh, pčxknějssixoydúni 60 krz, oby:
čejné whdúni 40 kr.

Bwathnč šdionsůú čili: úpluú Ulodli:ebniťniha k Uábožnémn
wzděl.ini a poUčeni kťeska:růw katolických. Dle J. B. De.:
wlfowh Uěmeckéknihy dwadcátého wydáni sestawil J. N.
F. Dejolda, kněz ťcidUpremonstratskáhoatd. S powo:
lcnim dllchownť wrchnosti. ijahnjr hojnost modlitexb,
jpasiteln,ch UaUčeni a wýkladů, čtweroU pobožnost messni,
pobožno?ti na wfseckh dny w rocc i na šwlásstnějssi swátk!x„

xjmenowitš wssecky w cirkwi jw. Uwedelté dewitUiky, po:

Tr

božnosiř ke wfsem swatým a swčxticťm, wefskeré obťady cir:
kewni š wýklady, kolikeré nesspory a litanie, hodřUky t
hojné pijnč.

Stran 670 we welké 240 ď titnlem a dwčma ocelorw:
tanmi ša zl. 1.u

h ďúůlůw a Žristůw, a Zač swé zďoži w obchoděžiwota
wezdejssiho prodáwaji. We čtyrech odrazťch pťcdstawexw„
Téz od fwatých otců poUčenť,žet nám welmi třeba w tomto
žčwoté připrawiti se pro žiwot wěčn, a w čem přťpraw.x
pro nebe ščxleži. Se wffemi obwyklhmi pobožnostmi wc:
řejnúmťi pijnčmi. Wydal Wojtěch RUffer, proboť;t
starobylé král. kapitoly na Wyssedradčx.Drnhé wydaui.

Stran 336 we welké 320 še 4 wčtsiimi obrašd a 1n!d
wyobrazenťmi Fňhrichowy křižowé cesty wu.“ě() Ukr.

Aúdcc dnsse do Ueďeskté wsasti, čili: Pozněmť srdce člo:
wěka, přebýwá:li w něm Bňh anebo ďňbel: w třinárti
obrazich fmyslně předstaweno,wydal Wojtěch Rusf,er,
probosst starobylé kapitolw Wysschradské. Qjmé wydani.

Stran 38:1 we welké 240 š 22 obrazy a titnlem w ocxcli
rytým u.70 nkr.

Mnš Z. Btjdja s krnoe



TušřxřUpootsl U. Ztib!o 7 kra:e. Z

řro sšb mlnůši:

Yůl) jedinú ťoUha Utú. Modlilebnť kniha pro oboji po:

hlawť.Wydal 1).J. M. P ohoťelý, faráť w Nowé Wš.Stran 318 w 320 uu.24 n .
šůd můj ň mú ršeojlo. dl()michxxs jcniřm pro Kňcoljcd(é

Kře!štčm!ex.Weáču l). .Aoď. ť)šlijromlqš Knšx řúáu
srňntišKúan(ČdG. UrUdČ wxáčilxl.

Bcrčm 352 w WUčS 320 ďš 4 océ:joxxxteau.48 njcr.
Uuodorni Ztrúť pťeu dršnou rššnoďti. .Aúáro rššod xno.

áucčšb pxdo l(ččtostc:j(š lčťšštňužx. Wxáču ť). .soďes !ššo
Uxešččeš!c7Lčime!(:!qěKšpjčm U Bjcbrorše Be 24 odxxmq
Bmtžecd štxečišcůčx odr:išj(oroxx ť(ťsšomu cčxštou. Ǧtrrté
Uxáúnš

Ztršu 256 7 649 nu.12 njlr.
ixlčxudenxča71):: 1. m., Uplnú moálitednj lcnida pro ogodu

šč!uš!(ou. Btčuxsepťš!čjšá .s. ťlž,xdlň ť)ro pútš s!ňúns
xnoxxň prxmxij 1). .A. ťťšrčljc.

Btrčm 576 s 8o 89 2 ot:š!or)scilmmi r. ě„ :l. 1.m
Mdcšš sžxáúnt Zš 6 oc:š!owxcinčmxt UU m!tuďťčém

pňpiťš Zj. 1.40 njne.
1oiiš, potššonj jouinš Zruoo mšdo porkus. Mloá!icšdns

:Ypčmčnú j(nibš pw núdošnon Zcťšštčm!cu. ()á k. .1.
erdxičxšlšg smxúťexs Ǧšš!(cěmesšdjonoi. 8 porolše
iju clUcřxoMiuxořmoďtj.

Bt:rčm528 ďš 6 ocčdwth. W wu(é 32tz b.84 nllr.
!(orunřl uodoďicú. Wšjxežxššlcsl nč:ňšjš l(ťšďtď.nďjcé. 00 l).

Tňnň Ušp. Bcšščrš x romržxšštm.Aešňom.
Btr:xn 380 xxš seu(š 80 8 4 oošjoržxtingmi U 14

odxečxxžxjčťsšorš cšZcžx Fůbrjcdorx Zj. 1.6 njmx.

uňďleuorúni !(riďtš ulo “somúšo d(omponďl(údo. mocuitčrdni
j(nťšj(š odščxdujscl xxšešt:dužxodžsččžjutěmoá!it:dx. de)rerl
1( cj81iu9. .foďef Worotnjs.

Bcrčm 320 s 320 8 10 odrm! wo.20 njlr.
Moř Z. Btjdla s krna. e



4 Tušbšupoctri Be št.ýdln s kmm.

uorč“ďta púna nňšodo 1oťjšo j(rjďtň. Wloc!litč!bnslčuiťw.
pso j(uto!icjcš pčxnnžxzjšnš Ze rčichx 8 Zořwm Gdj:ešjs.
88 xěššmi podošnoZtmj U do.jnž,xmi psďnšmj Wá:xl .s.
Ml. koboťšjžsi fčxrčřsxxe )ťoxxeš Gďi. ť)úté x!žkúčinsu

Ztrčm 352 W WU(Č 320 88 4 ocřúorxc. mz64 Ul:r.

G ščlaria bež bťiaýU počatú, orodnj ža Uúš! K potřebč
wssem, kteři we šwlasstnťch jwišelech, Uerašich a tisnich
fkrze pčťmlUwU Mario Panny pomoc U Boha hledaji.
Jakož i pťťprawa kU jwátkčxm Matkh Boži. Wzdčxlal
9. Pawel Josef Pelikowský, kněš ťádU Fran:
lisskánstého.

Na 352 stran.ich obsahnje: zpráwU o pňwodU zcizračné
medalie, dewitidennť dobošnost kU cti neposskwrnčného Por

črxti Pemny Marie š dewlti sw. mssemi, wesikosé obwdklé
pobožnosti weřeiné, kťižoon cestn, 19 pifm Marianskúch,
obché pisnč Uxessni a litanie, 15 pisni oťoecnďchaS orelox
rytinoU uo.36 nkr.

porjň pmss,c:d llťoďsanůe Mloá!icšdus lčujdš pro lťštoliclcé
šťeštšux. l)le Žeďrč:do xxxá:řnllťnidžsZšručueáš Ǧrčuurxz
!:nišeco dišlcupš ť!rixenšlťúbo; pťe!ošů čxročmnošjj 9.
Mrnnciššš ť(ťen elč PZ ržxciťšj:éřxoťčiňu!alš!teďl(šdo.

; Pťšci wxáúus.
. Btrčm 288 w xxštšl 32o Z 2 odrčwx uu.::t) n!(r.

9oltoj 7 Zodu. l(:xco!io!(ú Uxocslicedni šnjdš ďe: ršč!mj poo
tťednij podošuoďcwi U psďučšmjxčtxsš:xoupodošnošti
mešni. UotCUim Umučšni l)činčš U Učšjšr. Zxrúcošti o!t.7
podošlxoďcl lť Bxxcl(:iKúnš .1ešiše čxl)čmužx dlšriez pťie
mlummi Zš šjré. uemo(:nš čd ZčšmťeúšdUššponxilui
š:úmžxčdců.Utů. Ušášjču ťe. ť)ňmd! 5. ť)e!il:oršlcj

chxčm 512 8 ooeloržxciuch ččd u.60 u!ux.

uč!ňůotěssentjediné srdce méýo powždy. PoUčná a modli:
tebnř lniha pro nábožnoU kašolickoU křcskan!U. Sestawil
k). J. Rechziegl, farář w CeskámJablomi. Wčxnowaná

Mú Z. Zcidla r ku:oe



Tušbřnpeotsi U. Btstja s ku:o. 5

Jeho milosti nejdůst.p biskUpowi Litoměčickémll.Druhé
wydánť

Stran 550 we welké240 š 4 orrlorytinami Zl 1 u

9ršrú odšt pťou Uodom, čmčxb:Moňlicdx lcšcojicleé ťcnúu
dGňnČmu Ušlrúni jšl( rúno tňlc i Wčšrs jšlč ť)ťi luši
šmcěe. tšlč i lč wašcé :čporš(lj 3 ptjujjmšmsy 3 7 jinž;od
připňáuoštšc:d šjrom. koájš Zšrlil:š!cédo weůňns Zeu
pšču .jčm šwjš l)ršmj. kmxúťs Zlouťmici. Mxčtl
7xáúnš

Bcrčm480 r 3208 90 ržxtinmuj uu28 lucr

Yonawedeni ňU intřnimU žiwotU od ctihodnehootce
l) Snrina kUězez towaryšsiwa Ješrssowa Pčeložil ld
Jan Nloiš Drr ml sarařwe Sloupnici. Hojna roš:
jťmani a pončeni o prawdach naboženských a wesskeré poo
trché modlitbď Pťihodna ťniha pro Uo mišsie

Stran 500 we welké 320 uu40 Ukr

šdrdce šůaUa šaežissea š!tarie Yannp Uplna modlitebni
kniha k Uctč!niUejiwčtčxjjsihoSrdce Pana JežisseaaMarře

Paxmd Qd l). ?!d. RUffera probossta starobyleho ko:
leǧiatniho chramU jw Petra a Pawla Ua Whssehrade atd.

Stran 448 we 240 š 4 ocelorytinami ub84 nkr

Upjns jljjč nobbšjtšbo rújo. Mloůjjcšdul bnjbš pro núu
dc)šlxšUťeštňnl(žx.Ušxášj l). Uojtšcd Uustšr. proo
došc ZcexrodxlšUrúj. !:Upitolx UU Wtššdrňáš. (l)wdé
ršxcjčiui j3tjnl(oll tjŽtčČUé.)

Bcrčm 324 W Wucé 240 8 Gt:šloržxtjlxou nu.60 nl(r.

M l)ňďtoujn)empčinům áucboMim Zprúsoňm duckteš
xožmšnš pGrUčšn)x 1l ůčušjmu Zcbrúlčens jď.lwšto l(njwe
ťm rxccš Ušličrciclčš jčcšrš luoonš jš poclporomcj moo

jwu r jmšcslšjčž cřx šuňřxňcd zčxgjod „Qrwět stUpUůee
„Trh ďaůlůw a š:ristůwee „šďůdce dUsseeez „l(orunč
nodoďdcčie, „Fonaweďeni intťUth žiwotU.ee

MašZ šrjdla s lPon



6 Tnšdl:npooni Z. Btýdja s krgxo.

kro mlňňďš:
ůnušl ltrúťnř. šrňxxoc!šs po odštúc!x širocčw. Moňlich

U lwučššnl l(U Wůšlčinj lcřšZůMZj(š :Ulúůššš. uu Wxáčxl
l)r. lz éx. řxrčncl. re!(tor U ZU .siixs. (Žššcš Máčini.)

Bodrúlšuú oáš Wšcd Ušjůňšcojnčdjšiojxlcoušišroťi.
Bcrčm 256 w sl:tšj 320 88 4 oc:šlmdxtiumni U 80

plšučmj uu.32 Ujčr.
Uaudora j)r. 1. u. Uocujtodnj llnjda pro Wúě:lúui !ečrcoa

1it:lťjo1xl:ťšďtanň. l)!e čcrnúotšřxo 8pi8ů ťťčlubšrtustlx
sžxůúui soluš ďčššštil a nčidošujxmi psšnšmj opUtřjl 1).
s úolar dxro 8c. ťeučcelúšcmu muořxončmx,od.č:mocš
Můúuj.

Bcrmx 256 s 32o Z 1 Gl:šloržxcinou wu.24 njux.
1ouuota ďwtúdo uštďtri pčinčx1oiišo a cliclq po!xčmšlxč:.

09 rúnočUi ůúrejc úsc!(čřml(ťčštčwš!q;m xeůdč!cčdBpowa
ouc!ům chš jšáuocžs Mjúšt poáúxsú Z porolšxxlm xxšja
ůůďtojxxšjšllxo Bišjcupšlišdo ()lxcljuč:rištu duůšjoxsjojcšbo
1). .joššť Uňšlcúť. Aioopšrútorr Mšdoni.

Ztrčm 260 Z 8 ocčlorxchčuni r 320 w.::() ul:xx.
1oijšolt, úcčl:bn msklj ůšcinďl(š. Moáljtšbnl lcnčšim pro

út,loU m!úůšš Kňcojiolcou obo.jibo pořa!:m. Zššcčučjl
Uúolňxrx Kslipel(. l)čité Můčřni. .

chlx 128 wx640 8 19 odrúšjq o mŽi thš ň 6
obrňxžx chžšt:řx u.6 Ulcr.

Učmnň. Wloůlicšbns Knišch. l)lš 5. l)cšdčnxdtšBlmššščcoxr.
.jššlšom špoťččáňl.j. Mšp. Kr. l)ššl)!clšr7 lcnšx ťúclu
kxxšmoUZcracšušl(šlxo xs Mšp!é. (Pťštl szxáúni.)

Zcrmx 256 xs 320 8 2 oočdlorž,tinččmi uu.22 njcr.
poďrútnú :čldrčula. Močujcšdns l:nlšjcš pro lččrtojicj:ou

mlúáeš. (8 34 obrčmžxUmuckšni ť)únš.) ŽGRČ Pxáúui.
Btro.n 286 78 WU:Č 640 w.8 njax.

UoŽlcerČ :ůe jlnlšuoxr::nš j:lúbžx xnoůlicšdni jšoU učr Zjčlčulš
se wšbš oc! 1 31. UŽ áo 10 31.

Piú Z. Btsdja s krue. w



Tušdlcupooni Z. Rýdla s kra:o. 7

Rwčdw šňxbwmš U puackwň
prG xxš!č ňc)špšwjšj 1 p:xc) mlúúšš.

(8ďŽjteča s odúucčiob.)

ňmč!jjo, čmšb: l(ůo prš.mu b!šáú. cňl:á ji učdlšxú. Wsu
1)rčwU.jšW!uš ů!š ušmšalcšťlo ot! šjf. jš. Bt:. k. ť(. ťi.
(8 ocšloxxxcinou.) n.30 nlax.

,quuu(č!d“)j?očšluťčtu ť)oricu(čc pro mlúcjšš čd pťútšlš jšji.
WP!MUPGtuš Zlščšnžx6 l(šunšchowx Mr Žšbš!c c l(
pxof nčr šxmuUZiU xs Mišl(u (8 oaeňorxc) uu24 U!(r

šub mthtol !lodo ť)oxniál(ňpro mlčiáčššoú lť UoňmšuUň
7 9ř8102j1 .sčm M Z j)o1ň (8 ooč:lorxtiuou.) zu24 Ulcr.
Uernú ru!o 1jUššáiš 7 pšcj ǧšáuúnieťx 0(1 j(. BUbjUžx

(t)leu poocě:nči.) u.32 Ul(r.
Ujršjno Zrcjoe. j)úršle pw Uňši luilou mlčiášš. L srčmo

šjnx potlúr:š .s. U. l(ňšpčue.Lúri:štirú ďošcrň.au Žoňo. u
Nwl(šriš. u k)miljš. ouodťšsjnuž,xUlšp. (8 ooo!oržxtiUoU.)

p au.24e lúue.
Ujrl(ň ! č:šďicj,od dor. 1)18 Nšrsšrorsxod posláol: sxprčru

xxujš ťx. .loššť auronsn Žrňcšj(. (8 oooxorxcčuoU.)
au.::() Ul(r..

Uťmšnú drč!č:lts čjlj: ()šštežsprošťštšwošti kúnš. koxuckl(čd
pro lnlúášš i áošpšlsx sšlc. 1)18 Mprčwwrčilxt oá 6.
Wž,xrčašWášlňl j)r. .jošes j)ššlrjm. (8 oaš1oržxtiuou.)

uu2:1r nj(r
ůsžs:ši řřšr mijš mjčiue:š čoŽičoŽjUrŽnšuo Zešsmj: :mu

1 č!l WUU: ť(rššljl Mxčmc. (ť ()dčůupš 8 čč:rUžxuú
odmxx n5() l:r 8 lnňlomužxlui u.80 l:r.

řiorč:joo ň l(ron Moxemšl:š lcoťšni pro lmšáé dolšUi.
l(lčrǧemům x Ušj(rčrjUUůxu ťdoůčřrčwjil(xšš!lcč: Zlčmowášjčjs
:x.()jxrúc!oš leršnštšdcšj(j. u.24 Ulir.

řluďitorš přeu mšďtom uaumdurllom. koricum pro lnlňch?
i (lGZpúlšcksWjč. dlš Wprčxmsčiui ocj G !ix,riaš mcjč:u
19.1l)r. .jošč!s ť)ščirlcň. (8 oašlmxxtinou.) u.24 U!ax.

Mďj: 3. Ztidla s kra:e.
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Usš:cllťelts kůsoňnl dčišničřqpro mlúňšš oů jx Unšwe
uo20 1ir.

loďoůnlla o.ued: l(áo 88 s Bďřw. úňxršťujc!. nč: Z!čúleštmi
dlo.do Zmše Fro nUŽi mlúůšš Uprmu 3 mášjo.j 59.!1
Ǧ šrnolxouš. Kšplč:nr lxidoci. (8 ocšjorzxtš.)un.24 j(r.

j(ňjjod jlrw Znšd: 9om8c3 núlššl ňogpoúiuu. kljštorjc!cči
poxtláj:ň Z ešššň ťcrčušNňňjšjčutš ll .sč:ššuouce Kro

. Uuúúššúošpšlšzšlpňtoůuš Zepšču7 ú Ǧrdš (8
ocšlorxcinou) un30 nlcr

j(am!jlllwtroicj šnšd: ()lššť Muxmjličm nš Zcrúm Wl:xru
tiušlcše ť)orlá!(ea pro úošpšjcrjšs mjúúšň. Lčššcil ť).
řxr. eon. dodioer. 1)rulxcš7úplnš oprmešuš wxáúni.
(8 ocšloržxtjuolx.) u.24 1ir.

j(čmňroit, Ušdo: Zňkx Wúe Wedcjčolc áodršmU. l)oxxlůlm
pro mlúúeš o. pťúcšle jšji. 1)1š ržxprčworúns oú G.
dťž,xricš Wúč!řd.l 508. l)šč:irječo.a(8 ocšlorxc.) uo.24 ulcxx.

j(njťjla o dmskood, nšdoslš Mušnš Wpršwrúus ,o mou
cjjclch xsč:šlúcd.cbrouďcšcd. !(omúťjcd 3 jjusxch 8 pťiu
mčxáx po.mšci Ušjdoůnšjšimi ťdro ůit:!qx eeglcoušjorčmu
šj(š; ocl l(g.rlď. xůmešrsluščd5 ůoťccorš r lšličxťštxá.
řšúicelš ch. Ur. čššklš morns mmm Žl(olžx. l)il ll
(8 ocšjorxcjnolx.) xuu.20 nl(r.

j(rújow ijwtnj 8trúť. l)oriál(š pro mlšúsx iúošpšh,x wxšj(.
Mš Mprmsorúol oň 6. U)ťrjcš Wúšlčú j)r. .)ošoť ť)(x.u
č:srlcč:. (8 ocčelorxtiuou.) ud2e1 njčr.

jxňďjtň drňtijlŽ ZUeb: Uluxucnx Urúl ď.ojcč!nžxUšlččxťMoa
Ulů!m x úodx pč:clxčiccšlxoKČUUpro uúúůšš čdpťútšjš
zšjl 1)18 sžxpmwrúnl oů 6 qurico Wúčšj:ul)r .jou
Zčřt“ť)ščirj(ň (8 oošloržxtirxou.) u 24 uja

Unls jlojllljť. BšldšalŽcšpúu Zščlčorš w.20 n!(r.
ulňllú trpjtďulň. ť)owxsňlišoe1Mr. l)ršpúžx. u.30 n!čr.
Ulmjj dudonjlt, Unšd: Lňúruž,s Zšxu. Moriáťcčx x Uňšicřx

úod pro lnlloU m!úňeš. kolue (Žuďmw dčjrice oů
M. Ž. Pomď!. (8 odrúxlcčm.) u.24 uť:r.

Mnk Z. Zt.idlo s krno.
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m:mnčť Lčřeštjlřšm l(oljdň (8 ocč!loržxt.)m 30 nk:r

Udloioni Uiúnš ou suňlů rollu l683 l)opiúlm ňšjopišnú
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Urodňr Msš poxxsň.řqpro ůoďpš1šjšl wlúňoť Ble
Mprmoxeúul oů 0 UKnc:e!Uášlň! l)r Aoš Mščlrřčt
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Mǧčřuj.) e 21 1 exb

pčwúč:oit č! jodo poď, čuod: ()ápUZt núm našo rinxP jau
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tšlo jšji. l)!o txpwrosúnl Gá 6. Ajrioo sxášlol l)r.
eloššs Mčšsr!:ď.. (8 ocšlorxcinou.) m.24 nl(r.
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Pioš Z. Ztidla s řuu.
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7 bwl24 Ul(r.
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u.24 ulčlx.
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Wc!čšlčů 1)xx. .108. ť)ščjrch. (8 oošjor)rtšinoU.) m.24 Ulčxx.
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.sttoa, aned: „erdce mčuič!(x,cdpřjžscjZeemnš.ee „.ř)ox
d UM(U p!xo mlúášš U pťčitše18 jčjs. 1)18 xsžxpmwrčins ocj

0. Užšlxjce mášjal 1)r. Toš. l)ečsrlčš. (8 ocšloržxlšjuolx.)
u.24 njax.

Zlopň pčnje U(nnúu oá Zšňřjcdš bnl()ščxaxxř!.d1x8ňč:l(coxx3
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.áúus.) u.40 Ulaxe
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ťe. ú. Urdúne!c. (Ǧ,cxsrté. roxmuoššnš wsclúnj.) 32 ul(:x.d
7 tudž,xo!xáč!šbúod uu.40 mir.

ZM doulnúťůr, o.Ušd: l)od:xš wxodoxeúlxs č: Zjé pťsl(lčxchs.
koučnú porlcllw pro áošpš!šjšs mjúclešeMG Ušmšol(šdo

Pjň Z. Bcidla s krawz
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tťeclkxoržxňčiuiZťeštil č uprčuxů še 8. fojtšcdora
qu (8 ooc:loržxtjnou.) ou24 nbr

šňc:bž, MZGMUU 78 tťšcd gšůnúnl(:b oá Gúcšl 71(?1(8
„ (U l(omjšj) m30 lu(r
8tšl1r9 ňen. MůďoůajiočiUobrň ťdro ášti W cťš(:!xjšclnčia

ui(:ťx00 K. ť)rMchx. (l)jmújďe pro ášti U.) u.20 uj:r.
“sňjnú mčwťoiZetri. ťiomčřu. kťč:loújl .soďšf j)uclxobj sď.rúť

r kšrrřxolchsc:lx. r u.60 Uj:r.
Učitel ro srčxnt:ou:ďltšm :čxjoti. seu:ú pňroůui čšiUodrU

pxxoůšdj W štďšru žšůUčiui oů Kr. ť)rčusůx. (l)jwůlň
pro ůšcč Zr. l.) u.20 ul:r.

Uúnoco ro thš čěučxdgleú.koučšué a čúdčumé čtšns
pro mjčmšš oů T)Mlš .jšdljšlcžx. (8 o(:šloržxtiuou.)

uw.24 xUl(r.

UUjšdrčujjlž,. ť(žxchš Z Mormžx 1: tjšiajlštšmu judjlou
t)žxrjllouM18t110c1šj8j:Čmue0711 .j. Boujšop. uo.52 ijre

Ušrnři mňtllň. 00 mňu(ď. pro ďxxéůltš poůďtoupiti mňšš!
Kodxjůj:č: pro xnlmisx i (lošpǧjž? Nšj( oů ťť. ťioňlnčmnex.
Uřcňoššnú 0(1 1)r. aj. kšč:lrj:žx. j)rudš Máúnl. (8 oc:šwo
rž,rin(du.) uu.24 Ujčr.

U ltnjUŽod dž,jň jďjjcd ZUŽZZ. ()řum xš šjsol:ň č:ššjššřw
1ic1Uxx 18. štoAGti ol1 ť)mlď. .Ašřxlič!:x. (8 ooeloržxa
tinoU.) w.30 Ul(rg

čúdudčx mšďtčx pompoji, šilj: ZčřxšňZoši čxáňršrš. xrZolm.
korjcuwe Z prmjcd úob j(řšščunštri pro uúčřášš 9.pťúu
ršlcš ljtšji. 1)18 Už?ricom sžxprď.rorčini můšlču l)r. .jou
Zšť ť)xšč:irl(š. (8 ocršlorxciuou.) uw.24 u!(r.

Tůnššoncš cjjtš, UUšd: Btex.ú887 l)čmcx.růlš Mnú! l)orlůl(š
ťuxo m1úc1e:š U pťčitčšlš jšžs. 1)!8 xxxprmosčius 0(1 0e
W,xricš Wušlčml1)1x..Aoššskščlrl(a. (8 oošloržxcilxou.)

w.24 nj(lxd
Tdřus UŽ,Z:lč!do, čšůi: Ušrxšcjšjtšjnš (:šštžx MDUŠ. l)oxxiůj(ň

pro mlúůoš U pťčřtšlš žšji. l)lš Wprmxoxsúns oů 0.
stricš Wášlču l)r. .A.Mščir!m. (8 oďolor)xc.)u.24 ušr.

Mnř Ze chdla s ťmw.
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0tcc a o n. l)šjopiauú poriáta. 8 3 mulos. odrúulq u.21 !(r.
pctr Poj j:žt. ruúř oare1)šjopinú poriáta. 8 Zumjj odr. u.24 řt:x.
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fjucji. kobúái!. 8 8 luujonmýmiodrú:is xl. l.wq
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Mú Z. Bcjdjas kruo.
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