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U w o d.

„Ohluchněte, Uěkdo:li wám mlUwi bez Jesil
Christa, jenš jest z pokoleni Dawidowa, ž Marie,
jenš wc skutku fe Uarodil, jedl a pil, pod Bonto
ským Bilátem skutečně byl pronásledowán, skUtečnč

byl Ukťižowán a Umťel, a to sice pťed oblťčejem

Urbessfanú, žemčanň a podšemčallů“ Takto Ua:

pfal fwatý ,Jgnár, Učenik miláčka Bcině 1). Cenč
tedy fwatý tento otec aposstolský lnluweni aneb

wňbec wědomosti o EhristU WánU nassem tak wye

foko, še i jiUě wčdomosti beš Jefu Ehrista Za Uic
poklád.i.

Neni posUd fwťtU tať zjewno, jako w praw:

dě jest, že Uáš wčk nanmoše odekťeskcměn, fobě

wědomostio Christu Spasiteli ani erssimá, ba
že i jistým tťidám kťeskanň poUhé toliko pomýssle:

ni na Ehrista, Učeni a žiwot jeho jakousi nechUk

wychnje, ano bohušel jfoU i takowi meši pokťe:
sičuými pohany, ktcťi fe celoll dUssi odwracuji od

toho, jenž jest pňwod a pramen wssi prawdy,
fprawrdlnosti a wsseho pofwěceni.

Mnžowé, jenž se po čaš fwého celěho žiwota
fnad Uičim jiným tak newyžnačili, jako fobčckou

l) Splsy fw. otcůw ap. odprof.Fraut. Sujsila ft: l?s.
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zdorowitosti proti cestám Christem a Ducheln fwa:
tým Utwrzeným, proti swaté Eirkwi a ťádům je:

jim, taci nmžowé wynásseji fe š nadssenosti wyfo:
ko Uad jiné, a š weltkoU sláon pťechážeji jména
jejich od pokoleni do.upokoleni, a popify ledajaké

ledajakého jich žiwota čllitaji fe š horoucnosti, jakoš

fe nenafytnoU lakotnosti polikaji lené žáfady pťe:
wráceného jich sinýsslenť; wssak žiwotopiš Wána

Uasscho Zežisse Ehrista odkládá, Ueťkncli powrhUje

fe, a pťec fe tUto lčči a wystawnje ofobnost, jenš

jcst Uade wssecky jiné powýssená, kteroUž fwčt Ue,č

žplodil, Učitelowč jeho newypčstowali, sskoly jejich

erždělaly, foUstawy krátkožrakého rozUmU lidského

nepomátly a neopolltaly, jenš jest fama moUdrost

a stUdnice wssi moUdrosti, slnnccm, UŽjehožto ja:

fnosti kňrowé anjelssti ža fwým powolánčm fedpo:

hyiji, a tisice tisicůw oslawenýchdnchťno w mrá:

kotách weždejssiho žiwota k bešpečnémU bťth praar

wé blaženosti pťistáli. u

Mužowé podnikawi, kteťi do dalekých končiU

se odwážili, i do ssirossirého moťe se pxtstiwsse ods

bodlaně a neodwratnče, aby Ueznámč krajin a Uo:

wéúdily fwěta odkryli, taci mUžowé oslaiji fe
po wesskrrém okrsskU šemskěm. Jejich podobizny

widatč thsta w palácich a w domich welmošňw,
ostatky po Uich,kllplljč fe ža welké penizr, často až

k neuwčxťeni, a wystawnji fe we weťejných domich
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hlawnich měst, aby byly uctěny od domácich a

cižincňw; še ale Umš trn, Syn Boži, Uáš Spasi:
tel, který pro wesskeré pokoleni lidské odkryl Uowý

swčt daleko dokonalejssť, neš tento počafný jest,

fwět nebeský, wčxčně trw.xjťci š poklady daleko

wžácnčjssimi, že takowý muš, prawim, meilo býwrř

od swčta wssimán, totč wýjew, jejž owssrm nelže

1inak, neš wlastnťm wýrokem Spasitelowým wy:

swětliti, že to Uepřitel člowčk byl Uččnčl.

Zak weliký počet pomnikňw počitei každý Uá:

rod, které byl postawil na žnameni wděčnosti mU,

šťtm žaslonšilým sioým, a mnohě ž Uich byly š

welikoU sláon stawčny, a pofud se U wyfoké U:

ctiwosti chowaji, a mladé pokolenč pťed nimi fe

šastawxljic býw.i wyučowáno o žáslnhách Umžůw

1čxch,jilnž ke ctixa slúwě bhly postaweny; wssak

jednodUchý pomnik Uasseho Spasitele u sioatý

kťiž u ač w Eirkwi rožssiťen tak, še fe š nim w

každěm katoltckém městč, w každé dčdině a fnadw

každém domč potkáwcime, pťec již na Umoha mi:

ftech ledačemn UhnoUti nmsil; a ty hory Kalwa:
rie, ondy tak drahocenné a pťewzácné, sizami ná:

Božných kropiwané, meely již šde onde radowánu

kčUUswčtským Usiollpiti, a co jich pofud žbýwá

zťidka fe nawsstěwnji, a málo siži wdččUosti fe

tam proléwá, Ulálo dUssi prostých, fwčtem Uepokae

leUých, nejněšnťjssich citňw wdčxčnosti a pokory,
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fchopnýchfe tam žastaije, „chUdýmewangelium
se šwčstUje, a blahoslawený jrst, kdo fe UebUde

horssčti na mnee (Mat. 11, 6).
Wšdor tčmto patrm)m prawdám pťec doná:

ni máme, že národ Uáš českoslowanský, pofUd na

jádťe fwaté wiry fwé Ulčně pokašený, Uepohrdne
toU knihon, kteronš tuto jenm podáwáme, kdešto

mimoe žiwot Ehrista Bána i mnoho jiného poskyr

tUjeme, což se žiwotem jeho jakkoli foUwiselo, totiž

popfáni šemě, kde fe Uarodil, kde žil, trpxěl a u:

mťel, šemě židowské, šemť fwaté, nebot ta byla
otčiUoU nejwčtssiho dobrodčnce wesskerého pokoleni

lidskčho. Tamk Ua tU šemi pťipinaji fe slawUč

dčxjejrho účinněho a blahoplodnčho žiwota, a U:

pominky Uefmirné lásky a xnilosti jeho. Tamt

pádi do propadliny Mrtwého Moťe ona již ode
pradáwna šcižrakem poswěcenci ťeka, kdež Zanem

kťestitelem Ua šnamrui llejhlubssi pokory obmyti
dojiti wolile Tamť onq poUsst, kde pro Uáš čč:

stotné tčlo postem k;iral, a i protiwnikem Uassim

pokoUsseml býti dopustil. Tam se pnou ty hory,
kde po celé Uoci Ua modlitbách trwal. Tam fe

prostirň to jezero, na jehožto břehách fobě aposstoa

ly wyhledal. Tam jdoU ty cesty, teď owssem

pončknd Zapustlé, po nichž se druhdy žástUpowé za

nim walili, aby ho slysseli, a Uzdraweni pro ne:

mocnč a nedužiwé wyprosili. Tam stála ta mě:
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sia a ty dědiny, w jejichšto sskolách wynčowáwal.
Ta fe wypiual hrdý ZerUfalěm, jehožto občané

Zežisse Ueneiwidčxli, aš jej konečnč Ua ohawné dťe:

wo kťiše pťibili. Tam ta mista Uarozeni a po:

l)ťbn jeho, kteráš se polltniky že wssech swčta kon:

čin dodneš ansstčwuji, awsseckajiná„ kde kťesian:

siš nábošné dU,sse diwy účinnč lásky kU Ehristn a

fwatým jel)o w nádherných pomnicich a welkole:

qoých posweitllých budowách šůstawily, z Uichž bobU:

žel ša dmt Uassich oko polltnikowo UamUoše tolřko

hromady kan:eni a rUmU pošorUje, které bUď wěk

fám aUeb zloba Uepťátel kťiže Christowa byla po:

ronchala. Tač jest an šemě, po Uižto od čan
Christa Beina tisice tisicůw neibožných kťefťanii hox

toUrUě byli žatollščli, a pro kteroUš fe šbraně chcž:

pali, aby ji Uepťátelúm šrUkoUwyrwali, obtišnosti

dalekě cesty nic fe Uesstitťre, hlad a žižeň fUásse:

jire, krew son pro nč roUčce, i žiwotwydáwajčre,

ba Za to Uejwťtssi sstčxstisi pokládajice, kosti fwé

tamto w pofwěceném jejim lůně Uložiti, pro kte:

ronš U wšdálenostilltěssené slzyronili, jakoby pťede

siň Uebeskěho kreilowstwč widice, a Uež se pofwát:

né jeji půdy hťissnou nohoU bylt dotekli, š poboše

nosti welikon ji šulibali. Ta jest ona šemě, je7

jišto prsti (hliny), Ulomkůw skal, a rožličných žem:

siých plodiU se do wesskerého fwěta již rožneslo a

bUdoUcUě co wšácnost roznásseti, a U welké Uctč:
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wosii chowati bnde. WěrU tat Zemč jest, o niš
jeden ž Uejnowčjssich cestowatelň takto byl napfal:

„Balestan jest jediná krajina země, ktrrá w člo:

wčkU jrnš do Ui wstoupil, UpominkU na počafnč

žáležitosti, žároweň také na božské wěrč bUdť, a

tim dwojťm w útrobeicb nassich poxnysly a pocity

UskutečňUje, které aby probollšela, nišádná jiná še:
lnč š to Ucnň“

Brotož srdečllcislowa nadepsal l)orollcný pout:

nik baroU Grramb do cestopisil fwébo pro kněže

ťisse francollšskč ondy fcestnými šáfadami podma:

nčnč, a jako žlým ďnchem šmitanč: „Etihodni kně:

ši! té doby, co jste Wy mečeln siowa Bošiho o:
žbrojenč, a sstitem wiry pťikryti, pro čest Zer

,Čhrista a sláwn Cirkwe, jebo božstč choti bojowa:
wali, aU jsir w prácech na obrann sw. ewange:

lium noci probděli, abyste jeho božským wliwem
frdcemi hýbali, an jste Uprostťedpohorsseni a pro:

stopássnostiž čehoš wasse šarmoUcenci wlast Urssťast:

Uým swědkem byla, co Uennaweni dělUici břimč

dne i horka rekowfky fnásseli: Utekl jfem já, bťe:

menem Wasseho trndU fpoln skličel!ý, š holi w

rUkoU na okamšeni še žemě, na ništo, jak fe mi

podobalo, kletba spočiwá. Se stdcem hoťenr rože:

rwaným wyssel jfem si, abych nowé naděje nabyl,

a sladké útěchy načerpal pod oblohoU anskon,

kde Spasitel a Wkapitel fwčta pro spaseni wssech
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krew siooU wycedil. Bethlehrm a horU Kalwarii
jsixxnwiděl. Nažareth a Ulčsto erěťici (JerUsa:

lěnU; cesty nyni jiš žapUstlé pťebčhl jseln, kde fyn

Marie tolik dobrodilli byl rožsiwal, a tolikerým
bideim úlewy donássel. Uprostťed šnačUých rukoll

božskě prošťetelnosti Uakxlpenúch žťicenin Zdálo fc

mi, jakoby fe pofud ozýwaly w mých Ussichpro:

rocké hlafy Jfaiássowy aZereinássowy, a nejednoU
kanuly lni slšy pod tčxnlito pofwátnými pomniky.

TeUkrátr žpoxninal jfem Ua kráonU Francii, a na

mistech, které ostanou wěčně aoěkňxo swčdkowé přč:

fné sprawedlnosti bošskě, wolal jfem k fwémU Ze:

šissowi o milost a milojrdenstwi pro wlast Wassi.“
Když fe rokU 1848 i nasse požehnané Ra:

koUskčmornciťstwi w žákladech na žpťlfobwe Francii

wiklati počalo, každýprawý wlastenec wolal tehdáš o
milost k Bohn pro milerU wlast fon. QUeU
mocný fwěta Wán, jenž ondy namoťiGenesareth:
ském pťikázal wětrňm, wžhledl na profby pokorné:
ho lidn, a žaplassll boUťi w následcich fwých nad

mirn žáhnbnon. Stalo se jako š čista jafna Uti:

sseni po wlastech, a ž toho wyssla pťešcidoUci odea

dáwna očekáwanci fwoboda Eirkwe a Uárodniho

wýwinu, ,ž čehož šafc r. 1850 wykwetlo Dědictwř
fw. Cyrilla a Methodia, ústaw to na wydáwánč

katolickýchaknčh českoslowanských, meši nimiž tato

nasse nadepsaná: ,BUtowcini.Christa Bánae dle
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wiile pťednostenstwa téhož ústawu ťadn otwirá.
Dejž WáU kniše hojlrěho šdarU a pošehnáui! Za:
jistč bllde:li se popiš poUti Ehrista Bána po fwa:

té šemi š toUž dnssi čitati, š jakonž k. p. nábošný

Uáš trapista ty pofwátné kraje byl nawsstiwil, ne:

mine fepš rťlem fwým kniha tato.
r,Eim blišeji jfem k Zernfalěmll pťichčxžel,

pisse on, tim siljněji tlonlo frdre Ulé. Byl jfem

tomU welmi rád, še jfem le)l w fobdtU pod we:
čer do Ramy doraziti, abych w neděli tU pobyl,

a tU se na ten Uešapomenntelný den mébo pťicho:

dU do fwatého lněsta, na ten nejkráfnčxjssi den xnč:

ho žiwota Uchystal.e

„Byla jcdna hodina a fwatč mťsto Uemohlo
daleko býti. Srdce mi tlonlo, jedwa jsem od:
dýchal. Mč každám pahorkn, jenž fe mi před

oči postawil, domniwal jfem fe, še widimšdi fwa:
1ého města. Spatťe wěži jedml, wywolal jfem:
TU jest! Wssak můj průwodči prawil mi, že to
jest hora Oliwetská. Slysse to jměno, kterě w

srdcťch nábožných pobošné UpomiUky bUdi, dal jjem

š hlawy, oči se mi žalily. S obnašexwuhlaon
Ubiral jfem fe dcile, minUla čtwrt hodiny. Q jak

xni byla dloUhá! Nojrdnoll Ušafna ončxměljfem,

srdcem pro wlast tlUkoUrim skočil jfem ů koně, a

twáři w prachu se rošprostťew, koťil jfem fe Zer
ChristU, SynU žiwého Boha, Spasiteli fwčta u
Ušťew Jernfalčm!e
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„Bylo pět hodin berěkolčk nlinUt, když jfem

fe bral bofýma Uohama do bráUy fwatého nlčsta.
Q čtwrt Ua ssest byl jfem w chrámu Spasitelowě,
a klaněl jfem se jemU w nejfwětějssi fwátosii ol,

táťni. Dwa Frantisskáni pťčwitali mne laskawosti
toho l)odnoU, jchož hrob ossetťuji. Qdewzdal jfem

fwňj odpornčný list ctihodnému otci della Grotto:

wi, kwardiánowi klásstera Bošiho hrobll, jemUž
jfem byl roškažem Zel)o Swatosti propagandoll
ťimskoU žwlásstě odpornčen. Když mi byli Umyli

Uohy, a pokrmu poskytli, wykážali mčkomnatn Ua:
proti konmatě ctihodného otce. Bylo mi odpočin:

kU tťeba, Ueboť jfem byl Unawen; tělo moje Utr:

Pělo, a dUsse má pťijala dojemy, které jažyk wy:

slowiti Ucmůže. Nemohl jfem UfnoUti, a jestli
jfexn maličko šdťčmnul, thned jfem procitnUl šase.

Ty jsi w Jernfalémě, prawil jfem fcim k fobě,
300 krokň od hory Kalwarie, od hrobU .Ježisse
Christa, Spasitele twého, a takowé pomýssleni
žbouťilo ihned mou celoU mysl. Mnohdy sialo se, že

jfemse fcimfebetášal: Nenieli pak to fen? Nežsladkě
pťefwědčeni o skutečnostř odwrátilo ihned wsselikoU

pochybnost, a žůstawilo w dussl blahý pocit sstěsti

a radosti. S úfwitem stál jfem již na hrázi klá:
ssterni, oded se celé město š okolim pťehlčdnoUtč
dai; atd.“

Tak fe dálo š timto nmžem Božim, jenš byl
kdyqš uwěhlafným plxlkownikem nassim U weilce
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francoU;skč, a kolnornikem dworU ňasseho, jehoš cč:

fať Napoleon l. pro slUšby, kterě swčdomitě pro
náš konal, do wazby dal we wěši Bincenneskě,

kde mnozi jini žasloUžčli, wssak panowitémU cifaťi

Uemili a podešťeli Unlžowé fe nachášeli. W tom:

to wěšeni, uš Uěhož jej po tťech lětech pťissti koru:
Uowaných fpojellcňw wyfwobodilo, we fpolečUosti

Umoha bisknpčno, a jiných núbožných mnžňw, jako

Uebeským bleskem ožeiřen, wida maonstxa pomiji:

telnost wssi sláwy fwčxtské, Uzawťel poUč do fwaté

Zemč wykolmti, a potom žtwot fwťij w ťádU Ueje

twrdssim Eirkwe nassi tUhoU kážni dokonatč, což

fe bylo w klássteťe trapisiň w Klaromontll Uskutc:

čnilo. Wyměniw tedy wssechny titnlo swě ša

fprostý titUl jediUý: „Slnšebnik Boži,“ wssrchUy

ťády a ošxlakyzeislnh fwých za kťiž jediUý, fwňj bohatč

wyssiwaný odčw žal)ažxlkll mnišskon, wykonal cestU

do zaslibeně šemě, kteroU také popsal a tiskem wydal.

Milý čtenčlťi! ty kdo jsi, bUď bratr Dčdictwi

sw. Eyrilla a Methodia, aneb kdo jim), podrš si
š Bánem Bohem titUly fwě, a odťw fwúj, wssak

frdce wyměň ža srdce pokorně, jake“š,šnamenalna

dotčeněm horoUcim poUtnikU Gerambowi, a Fpexk

čitaje požnáwej UtwrzexloU fwatoU prawdu, že čim

wire pozneiwáme z toho, čemUž jsme Uwčřili, tim

schopnějsslmi„se stáweime, si ro zamilowatč. Lájkad

ale jest žiwel swaté wiry unassi.
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Hlawa prwni.

Untowáui rodičů Je ťissowýchmálo pťed narou
žrnim Zyna Bošiho a w době dětinskwi jeho

9.1.
BUtowáni panny Maric k tetč swe Bllš:

bčxtčdo Jndského pohoťi
(LUk1,3956)

Wočáteč fwaté ponti, jakž ji po Balestinč
konala fwatá xodina, wyssel š Galilee. Bylatě
wssač Galilea (což se wykládá jako krajina po:

mezni) nejfewernčjssi čási šaslibenc země pťedjorǧ
danskě, jsoUc menssi, než ZUdea, wssak wětssi než
Samaria, Zdéli desiti ažssiťi aš osini mil. Ho:
ťejssi Galilea drUhdy nejwice od pohanU obydle:
na, proto takě pohanskon šwaná jest hornatá; do:
leni wssak, Zabrnnjic planinn EšdrelonskoU židh
obýwanou, mcně hornatá jest Wssak wessťera
Galtlea, slyUoUciúrodnostč pňdy, a prabnosti
mnoha kráfnúch mist ku kwťtonci zahradě fc při
rownáwala.

Zofef, židowský spifowatel o pllwabech krajiny
Galilejské sakowčto wydáwá fwědectwi: Galilea
jcst wssudy wýnosim, úrodná, a wýborným stro:
mowim wsseho druhu wyfáz?na tak, že t lidi ta:
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kowš k fobě wábi kteťi mčně pťeji polnostem
Biluě se od obywatclU obdčláwá a Uižadné misto
neleži w Ui pnsto a ladem Wssady nlciš nlčxsta,

edčdiny a mčstečka pro Urodnost pndh welmi šae
lidnčna 1) Nč menssi neš krajčna šajordánská
nicmčně nmohem přednčjssi jest, pončwadž we
Uxssech swých částkách wždčlana jfonc, chutného
owore wydáwá, kdržto onano kostrlxatá Urui š to,
aby usslechtilčho owore plodila Nnda jrji jcxstjeme
Uá a tučna, a pole jfon oliwowinl rčwou a nal:
mowim wyfážená jakož i bystťiuami a stndeinkami
Ueustále žwlažowaná “

Mi takowéto nrodnostt mohla dr Uad obyčej
žalidniti krajina, a byk udáni Zojefowo w tomto
obledll pončkUd pťehnaně bylo napwčdčnje weli:
kému počtn obpnčatelstwa udeilojt ta, že Jofrf,
sbiraw pole protiRimauťlm, w mailo dncxch100.000
dobrowolniknw febnal.

anwatelč Galilejssti, také ZlaisstnimUáťečim
šnámi, obirali fe nejwťre orbon, wrdli takč Zua:
meuitý obchod; nušnějssi wssať, ro Ua ješeťe obý:
walt, žiwlli se rybaťjtwim Wubcxc byli druhých
fwobodomyslnčjsii a jak jich Jofef našýwei bo:
jechtiwi a ndatni majire mnolxo pťirošenc dobro:
myslnosti; wssak od drulxncb Žjdu bhli potnpeni,
nebok fe řikáwalo, žef šeidný prorok od Galilee
nepowstánxa (Zan 7 52), a Natbanael mohl fe
tášati Filjppa: (JaU 1 46) „Z Našaretha mčlžr
nčro dobrěho bdti? Takowcto žlehčowaini Gali:
lejsiúcb ŽidUw od fouwčrcnw fwých simdno fe da
wydwčtliti když powážimr, že prawúnl Zidnm febe

l) Zosef Udáwá, že nejmenssi mčsia l5,000 dnssčpočitalap
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mensii nchylka od pťefnoty starohebrejského smýe
ssleni netnesitelna byla tať že fe ji celá Utroba
žpisala, a že Galilejssti Židc, obcowáni majice
lneži pohany Ustawtčnčx fnad toho ani Uetussice,
ponenadlll fmýssleni pobanskčmu pťiwykali

Za dnu nassich čini Galilea pod jménem
Safet část wladaťstwi Damastenského w Syrii a
jest slabo obydlená a sspatnč obdrlana ač stopy
dťrnoni Urodnosti poslld Ua fobč nosi BedUini a
jiné loupešiwé tlUpy prohánčxji je zubošenými lUr
činmnx W této krajiuč lešel:

N ašareth, nlistosire malč awssakw Cirkwi
Boži pťepanxátné neb fe Zde račil wtěliti od wě:
ktl pťedpowčdanýMešjiáš Syn Boši, Spasitel
wesskerého fwčta Ješiš Christuš; a byl tU wychoo
wán, pročež také Našarrtbský našwan

Leželo toto mčstečťo w dolcni Galilei, slussic
druhdy k pokoleni Sebulonskému a wždáleno jsoUc
aš 11 žemčxptfnýchmil od Zerufalěmak sewrru.
Samo leéno znači polohu jeho (kwětonri wěnror
wé aneb kornnni xxlějřo) Lešelo totiž na wrchU
(LUk 2 29) odkud kráfná wýhlidka do okoliny,
a tahlo fe do udoli ntťssencho a úrodneho, še se
pndč Egyptské pťirownaiwalo, a mimo obili také
willa, olejea medn hojnost poskptowalo

Starý Nažaretb owssem docela popelem po:
lebl, wssak nťcxo Uišeji widěti lllčsteěko Nafera,
jenš poncknd toliko mistuost pťedessťého zanjimá a
asi 500 malých bilýcb domuw ď 3000 obhwa:
teli počitá dilem Nlabů Turku Řekxl, dilem
Maromtn a Židu Bťimých Ullc tn Ueni, wssak
domy jfoU z kamene, a dosti nprawné. Každý
dllm má podzemni komnatn, kteráž pod kopec za:1
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dihá, na jehož zwahU misto famo leži, jakž i sta:
rý Nazaretb položen byl Naležá fe zde Fran:
tisskanskú klásster nejbohatssl a nejčisissimeži wsse:
mi klasstery w Balesttne e), wssak kráfnťjssi bu:
dowa jest chrám r. l620 od Bratrsiwa jwatc še:
mě obnowelw pod jehožto lxlawnim oltářem jesky:
nč nepossiwrněnčho početi panny Maxie naleza fe
š nápijem: „Zde Slowo tělem Učinčxnojest!“
Chrám tento NaZaretbský wpmlcnje jamoděč nej:
žiwějssi a nejnčšnčjssi pobožnost k :xťeblal,doslawené
Bannčx jakoš kdosi unabožmšxch poulnifU byl na:
pfal Wssady prý Zťiti jeji obraš Katolik neU:
trl,xne kn.xilko, aby je Uepoložil knrlěni Matky
sweho Spantele na jeji oltáť Se wssecb stran fe
objeiji Uápiw kjeji cti. Na wssech dweťich
na wssech stěnách nložno čitciti slowa: „Zdláwaš
Maria!e Slowem sladke toto jlnčno wssňdy, kam:
koli fe ohledneš, šnanlenalč mňžeš. Na krnchtě
ctihodných bratři Frantisskann widčxti bešky weliký
obraš, jenž pťedsiawnje nebesko!l Wamm kde se
prý denUě jchcišiwaji Nažarethssti kaloliri abh šde
konali modlitby k ocbrankyui a orodownici fwoji
Zfon tn jesstť tťi jiné kostoly, a jeden n:ečet Z).

pú
!) PřednostoU tohoto klasstrra bpl za dUU Uassich naš

krajan, Morawan Bital Fllknka drnhdp farať w kostelnim
Wčdťi rodak Zemnický

e) W Naseťe nkazuji tamnťjssi lťesianč poutnilňm
podneš:

e) Sntinp kaply, ktcrážprý na tom mčstčstoji, kdc bhla
Zofefowa dilna d) SmiUh nčldejssi fmtagogy, w nťš P
Ježiǧš prorola Zsaiassc čctl e:) Suttny ssloly, kteron B
Ježiš w letech swčbo pacholctstwi ansstčwowal á) ZUačné
intinh palace nťkdejssiho arctbiflnpa Nazatethského
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Zde bydlila nejblahoslawenčjssiBanna Maria,
požehnaUá mezi šenami, která byla od Boha wy
wolena aby zde počala Syna Božiho z Ducha
fwatého Swatá Ewangelia nejmenuji nam ro:
diče Bannh Marie. Co o nich wime čerpeiUojest
zjiných kněh, znichžto čerpali Origeneš, Betr
Nlerandrinskt), Gregor Nyšfenský, Epifaninša
jini sw thowé.

Ctibodni rodičowé Marie Banny byli Zoa:
chim a Llnlm Zoachim byl Jfraelita rozssaný a
bol)abojný, jenž fwatyni ťádUěansstěwowal a
žákonnité oběti a darky BohU pťixxássel, wssak š
choti fon w Ueplodném xnanželstwi šil, a tndyrd
mnohc Ukory fnasseti merla drahnč let neplodna
NUna, až fe slibem Zawázala BohU, že ditě, jimž:

by požehnána byla, obětowati bUde siužbě jeho.
TU ji bylo prý zwěstowáno ditě, Uasse nejblaho:
slawenějssi Panenka Maria (t j pani aneb hwěž:

W okoli čazarethském fe Ukazuje n) Skála, z nižťo
Nazarethssti B. Zežisse fwrhnonti chtěli. d) Zeskyně, do nčj
fc prý Utekl, aby se před ntmř skryl. o) To misto, kdc B.
Maria do mdlob Upadla zaslechnmossi strassnoU Uowinn o
zamýssleněm Wanč fe skaly swrhemti á) To miflo, lde Ua
lolcna padla a Bohrl ža zachowani Syna děkowala o)
Marianska ftUdaUla, Z Uižto W Zežčď swč matcc wody do:
Uassel s) Studanka Aposstolň, Z Uiž pilt Nposstolowé šd
StUdáUka Betrowa, z nčš fw Betr Ua ro;kaz B Ježissc
wodU čerpal d) Stňl ?lposstolň, weliký to ka,mcn, na
nťmť W Zežiš šc swymt Yposstoly obědwal i) To misto,
lde P Zežčš swým Učedluikům Uančeni dawal u Bonej:
wťec ftaly drUhdy Uad takowými pamčtnými mislp kapličky,
ktcré se jřž wčcc ménť rozpadaly

Na rowině blčž mčstcčka porazilo 2100 Framonzů r.
1799 pod Napoleonem 25,000 Turkň.
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da mořska)e) Dle jlibll pťissla prý w 4tém roce
swého wěkll do chranm Zernfalěmského 5) ťdešto
pod kněžskon dodlidkou prwnčho wychowáni dossla,
hlawně pťičiněnčm prý Zacharčassowým, jenž fe
co bezdčten ji byl Ujal Kdyš pak byla plnoletei,
nawratila fe do Nazaretl)a do pťibytkll fwých
rodjčú

Leželotě to obydli na Ubočil)ory,a festeiwalo
žjedně fwětnire, kounlrky a jeskyně, a to bylo
celé obydli, kde byl P Zežiš wwcdowán Bo jel)o
wškřisscni zbudowalč prý Llposslolé Ze fwětnire a
komory dwě kaplice z Uichžto jedUa se našúwala
kadla početi a drnha kapla wýchowáni Krista
Bána Toto staweni Usslo šboťeni xxťiwsseobec:
ném wytlonkáni měst šidowských od Řimanmo Za
časU Befpasiana, ač celý Našareth wydrancowá:l
azpnstossen byl. Tak prý ojtalo toto staweničko

e) Q tomto pťeswarém jmcnť Uapsal sw. Bernard takto:
„Zmeno Maria wyklaidá sc hwčzda mořskxi,kteréžto sw.

Pamlě dobťe swčxdči, Uebok dobťc se bn:čxzdč pťtrownáwá;
Uebo jako hwčšda bez porxlsseni fwěbo fwčtlo Ze sebc whdá:
wa, tak Maria ann!m bež pomsscni paneUstwiČbsista po:
rodila; an jcst oprawďowá bwť;da, ktcra z Zakoba possla,
jejižto jafnost wefskereUswčt oswitila jrjižto paprsky nebcsa
proUikaji, a aš do očistce fwčli, a po wesskerěm fwětě sc
rozssiťnji Qdm jcst oprawdowa hwězda jejčšto swlt frdce
ohťčwa ctnosti oswčšUje, a žlosti niči Qna jest oprawdowa
hwčzda, anaž Uad wclikým moťem toboto fwčta switi zeislnr
hami fwhmč, a oswťcuje dobr!)mř pťikladw “

5) Mčltč chram Zeratsalčmský pro swou potťebn i pane

Up, o Uichž již w eZkU Mojž 38 8 fe zmiuka dčje, a
kterč, jak z Zosefowa Udeini widno U walném počtU fe tU
pčstowaly, a w paneUstwi swěm BohU slonšřly, modlirc sc
a“ zpťwajicr, jakož t wssechny ženskčprúce pro chrám konajčre.
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mezi ;ťiceninami Našarethskými a; do časil cifaťou
wny Heleny, matky prwniho kťesianského cifaťe
Konstantiua Welikcho Matrona tato, proslawrna
kťestanských chránnl stawitelkyně, dala Uad pťibytx
tem lnatky Boži pťekráfný chrcimwybudowati jenš
kolem pťibytek obklopowal aniš fe ho dotýkaje
Žnlowý sloUpuačil to misto, kde archanjel Ga:
briel sieil pošdrawll je fwatonBannU a dwa stťe
wire opodal, stál drnhý, jenž žnamenal to misto,
kde fe té doby Maria klečic modlila Jeden z
těch skollon pojnd nepornssený fe zachowal.

Meži ěetnými poUtniťy, kteťi š daleka ssiroka
xem putowali, pťipomenouti slussi fw Ludwika
nejctnostnčjssihoknile Franrie, jenž r 1251 na
slawnost šwěstowáali blal)oslawené Wamly Marče
Ua stUpni oltáťe U tčch sloUpr nejfwčtějssi Tělo
Baině pťijal Rokn pak 1291 kdy; celei Wale:
siina do rnkou newčxťirichUpadla a žubošena byla,
byl také i tento krafný chrám ž koťene wywracelt
a rošlnetein Wssak pťeneslt prý dle Uaibošne pox
wěsti anjelé Boši kapličkn neb pťibytek Banenky
Marie pťeš moře do Daťmacie, a o něco poždčji
totiž 10 prof 1291 do Jtalie kdežtow lefe na
statkU jisté naibo;né pani jmenemLanretta stanula
Bo osinč mčjirich prý pťealesla de mimo leš Ua

horn kde trď stoji Zaklopila fe krasnýxn chra:
mrm který papežSirtuš r na chrám katrdralni,
čili bisklldský powýssil, a od té doby stalo fe Lo:
retto wěhlafným polltnickým mistem. Cifaťowě,
krčxlowé a knišata pntowalt taxn, a fnásseli bohatě
dary, tak ;e kostelui poklady Loretanské zajisté neje
wydatnčxjssi celě Jtalie jsou. Učená BKristilla,
Swedska králowxm, ktrrei r. l654 w Rimě do
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katoltrkěCirkwe se nawrcitila obětowala tuto fwou
korunu a žezlo. Yrciwojwoda Nlbert z RakoUů
š choti twouKlároU Euqrnii obětowali sem plásst,
jen; protkán byl žlatem nejtě;stlm 20. 000 do:
brými perlami a 2500 diamanty oždoben w ceně
30.000 dUkatů. Wojwoda Nlbert U. ž Bawor
poslal do Lorety pod zatajeným jmenem welký
kťiž plný sinaragdťlw, jenž fe reni na 12,000
dUčatU a. t. d.

Toli o tom starožitném podeini, jež docela,
mlčenim pominoUti nemohli jjmr. Swata Ewanx
gelia jwčdči nam, še malka Zošissowa pochášela
z rodn Dawidowa Tenkaáte již owssem sláwa
žewnějssi lohoto králowského rodU byla powyhaska

a protož Marča pohťessowala wsseho čimž se moc:
ni tohoto swčta oslawnji Qna žila w nžkých po:
mčrech ponišenébo stawU wssak wy;načena jest w
kniše žiwota žlásstnť skromnosti dusse swě a neli:
čenoU pokoroU ritUplnoU dobrotiwosti a šboždlým
smýsslenim a obcowanim Žiwot jejť relý doličnje
toho, že fcx ji dostalo jak hlllbssihowychowáxli nad
obyčej fprostých Zsraelitek tak šjewcxnimBož lm
nadlidského nadsseni k welikénm žiwota fwěho nkolU

Byla Maria jiš žasnoubeuá Zofefowi těž z
rodU Dawtdowa posslémn, jrnš byl nnlš rošssafnd,
mirný, nabošný a wěrný. Qčekawajic Maria toU:
šebně jako wssicknt dobťi tobo času, slibeného

Mešsiásse a powýsseni opodoršeného kralowského
rodU nenadálr a bržr wsscxholxluku wr fwe tichc
komUatě poslrm Božim dostala tu pťrnesmirně
welikon a pťeradostnon ZpráwU, že ma poroditi
syna, „jeu; bnde welikú a son Nejwyšsslbo sionti
dude Ehwěla se nboha děxoa we swé skrome
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Uo:č a pnnenské cudUotčx, rozjimajic „jaké by to

bylo pošdrmorUi pončwadž mu;e nepošnáwá. N
kdy; fe takto swčtlem wlastniho ro;umn počala
bránitč protč wýloknm nebrskčho poska, šaplafsil
on wosjim šjewenim wsselikou pochwbnost ťka:

Duch dwatý wstoupi w tcxbe, a xnor Nejwyšsscho

Zajlčuč tobě, a ploto; č to roš fe š trbe fwatsčho
Uarodi, slontt bnde Son Boši“; poukašaw ji t
tomll na podobného coš lm Nlš bčtčx Zhned od:
wčxtila Marča: „Nj dčwka Wánč sianiš mi fe
podle skowa twěho.“ Jak mohla t:J déle tajiti
před piibušnou a pťitelkyna jxoo:l Nlžbčxrou an již
ialchanjelrm bwlo jeji sladké jméno w)slodoeno,
a tajemstwi jejiho jpomenuto an trď obě drahě
pťitelkyUčx dossly té wojokc ctt Uáti fe diwem a
žášrakem matkamč, ač lm jpmob dokome fobě nex
rownú?! Zakš Uemčla Maria fylednonti šnameni
wlajtniho UUilowáni? Bročež ihUed nastoupila
peri fon ponf do domoma Zachariásse a Lllž:
bčty a jak Ewangelista Uajpal š ch:oátánim.

Zachariaš a Nlž bčta bydlelčna horach
ledských, Ucbok bolo knčžim 13 xnest k obnwálti
wykaišáno(Jof. 21 19) Ua bliškn Jerufaléma
žnichžto bylo wtděti na chreim, lcšicich w pokoleni
ana Benjamin a Simron, Učxkterétakc na ho:
Uich Jlldských byly Knčši Uemusili UrUstále w
Zernfalémč piitomxli býti ncbrš toliko teUkráte fe
tam dostawowali když pitssel Ua nc řád w chra:
Utowé sln;bč Králem Dawidem bylo celé pokou
leUi kllěšskčdo 21 tťid rošdčxler, (1 Bar 25)
kterč fe týhodnč w sinšbť ftťidalo

Do hor anských fe tedy Ubirala blahosla:
wena Bmma majic pťed febou 13 Ueb 14 mil
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cesty. Wodily rrnkreile rošličné cesiy e. Galilee
do JUdei. Buďto fe sslo š Našaretha přeš Nain
a Endor do Sťytopole na Jordanč, a odtad skrže
Samarti Ua Sichem a Betbel do Zerusaléma,
aneb kdo chtčxlobejiti Sanmrii, pťekročil U Sky:
topole Zordan, pntowal po lewém bťrbU řeky aš
do končill Zericha tU opčt překroččlZordan a
festnpowal dale na Zericho do Zcxrnfulěnm TUto
cesin konalč Židé nejwice Ua sioé poUtt k wýroč

Uim siawalostem do Zermalénm owňrm bylei o
Učco dalssi nežli prwni Třeti wssak nejdalssi
žťidka toliko konaná wedla ž Galllee do Dor na
bťel)U jtredniho Uloir, odtad Ua Crsarei, Nntipa
trn Diojpol čili Lyddn jišnim poboiiall Efraim:
ským do Zernfaléma

KteroU ž wytčených cejt konala Mnria newi:
me aniž fe mim ožnamnje, Zdaliž jakého pru
wodčiho mčxla Woněwadž ale Uaela na fpčch, dá
fe myslitt, ;e žamčťčla Uejkratssi reston do krajiny
ledské.

ZUdea ččnila jišni čask Balestčlly předjor:
danské, a dpojexrá š Zdnmei bUla wčtssi, Uešli
Galilea a Samaria šárowen, Ulěiiwssi aU 20
nassich mil do délky a 11 do ssiřky Mimo hla:
wni dwa dily byla do Učkolik nlenssich okrer
rozdčxlena, a wyjma krajinn podél bťehll stťedniho
moře byla welmi hornatá neb w hoťejssi části
protahowalo fe pohoři Cfraimské a xo dolejssi
rošťladalo se pohoťi JUdskě Celkem tedy Uebyla
tak úrodná jaťo Galilea, ač zde onde co do úrod:
nosti Učxkteramista erdcwšdala sobě, majice row:
noU hojnost obtli, wina a owoce. Obw;lasstě fe wy
znamenala fon úrodnosti rowina Saronská.
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Žtdé w Zudeč odýwxjici pokleidalč jebe ža jedině
prawe po:omky Nšrahx nowy, aneb ža pťesilšthy,
což pončkud prawdlwé bylo wssak Zase do jiněho
Uxefstčxstčnemčnč Uebepečného Zabredlt Uapojlwsse
tim trdce fwé jakoUsi hrdosti a UečmsytnoU Zassri
proti jtným, ;wládstč prott Snmrčtein!lm Tim
fnad stalo se také, že bo;ský UáŽ Učitel chndým
ewangelium šwčstnje U Uich měnč pobyl ač jtnak
bližkost Jerufalčma, ro stredisstčxwssř sobě nepťč:
Zniwé mori wětssi toho mohla býtt pťiččna.

Mčsto kde Zacharčeiš a Nlžbčta bydlelč jme:
Uem neuwodi f.e Jorusalém bylby w jw pifmě
jmenowitč udán ani; wssak w J!ldskšm pohoťč
lešel Doto pohoři počiná pod mčstem a Zabibxi
jednýln ramenem k mrtwěmU moťč a drlchým do
ťraje pokoleni Sřmeonowa Na blišku mrtwého
moťe strmi l)ole skaliny, w jiných částich poskyto:
walo pohoťi toto welmi pťčjemného pohledU nebot
kopre a pahorky byťy od paty aš do wrchn ta:
rafy nadržowálly a wysašexly stromowim a réwoll
Obywatelc Ulnohou pilllosti takowých taraskl na
dťlawsse prsti ž dolin zanesli aby jinak pUstr hory
zúrodnili a tim četnému obywatelstwu potťebuou
wýžin opatrilt; neb mnoho Zdebylo měst awU:
bec thsta byly tyto hory zalidnčny Za dUú
Uasslchobjeiji fe tyto hory restlljirim ponejwice
co pnsté wápencowc strminy, kťid:l a kťesawý ka:
men nesoUri toliko wxděti lze zncimky oněch sta:
rých UákladUých tarasnw a Uutuo obdiwowati fe
te pilnosti jižto lide takowé hory w úrodnč ža:
hrady pťetwoťili W tomto pohoťi to bylo kde
fe Dawid Ukrýwal Uhýbaje osidlllm SaUlowým
aU mn tanmějsi“l četnc a prostrannč jeskyně wý
bornou slUžbu poskytowaly
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Tťi jjoU mčsta na horách anskýiď o nčš
fe wcxde fpor které Z Ujch bylo domowem Zacha:
riassr a Nlžbčxty Bončwadž sw. Lukáš wypra:
ije: „Tcxdy powstawssid))čaria w tčch dnrch, ode:
ssla Ua horyš chwátánim do nlěsta ana“ (JU:
dowa) domniwaji je nčktcři, Ze přlssla do mčxsta
Znta Zwanél,xo které sice w Judskrm pohořile;elo,
(.Zof 15, 55) a takě mčjtrm knčxžskýmbylo (Jos.
21 16) Wssak ucxpodobeife, ;e w prwni době

kťesianské ža mčjlo Zachmieissowo powa;owáno
bylo, pončwadž tnlo nižádných pomllikU nestaiwá
jimiž je drnhdy pmnčtni midtazwrčnowala Braw:
dč nejpodobnčjssi jest, že bylo ono misto, kde po:
dneš stoji wejnicr

S.w Zan Leži tato dědina bešmeiladwě
hodiny od Zarnfaléma w kmjinč oliwowim poa
rostlé Ua patčx hory, ž nižto kráfná wyhlidka do

údoli Eijaťowna Helena wystawčla tu kdedlml
Zachariássuw býti mčl kostexl. Nalěša fe w žťi:
ceUiUách starého mista posUd chraim prostředni

welikosti w fuňfob kťiže wnstaxočný Na bliškn
wystawěli Frantisskani pčkný klásster 9lš dwacet
kroku ode wxl mčl prý Zachariaš dworec, kdr w
letě přebýwal a kde prý fe jeho nmnželka Nlžběta
za prwnich 5 mčxsiru swél)o tčxhotenstwi tajčla
Ma se ža to, še tu to bdlo kde Nanna Maria
son tetU Nlžbťtu ansstiwila a ď Ui ša tťi měa
sice potrwala. Misio takc, kda tento dworec mťl
stati, lei w přijemném a Urodném Udoli kamš
dosahUjl zahrady dědinh sio Zana Toliko Uěco
malo zbytků pošnstalo z chrámU jenš Ua tom miu
stě stál a jměno „Nawssciweni B Marie nosil.e
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Pofud jest tam kapla otowťená kde fe na ten
den msse fwatá slonžiwčl

Blše 400 krokU od chránm xnáš stUdnici ka
menem roubenou bojnost wodh takowou wwdá:

wajiri, že crlc okoli šwla;chx a Zmodnnje, a ta
je Uašýwei„StUdniceB Mmie“ poněwadž ješ
to má še W Maria w ěaš fwcl)o U Llltděty po
býwáni tul)le wodu čerpala Nrabowr eami wo
soce U ji wáži Wodle ui stoji klásster. Nedaleťo
jest Udoli terprntinowé kde se pološili táboreln
Zfrnelité ploti Goliássowi, a tU ten potok ťde
fobč byl Dmoid kanlinky pro waj prak wybral
šnichžto jednim Goliásse Zabil

W pobližku dčdiny sio Jana Ukládá křcstane
ská wčxsttake onn pousst w nižto pťedchndce Christa
Bána swuj nlladý wěk až do roklx tťicatčho w
postU a w rozjimani byl strawil Ukaznje se aů
hodinu od děniny wyp ahla rowen kolem horamč
owěnčrna a taur jeskynč aš 12 stop ď hlonbi

a 8 š ssiťi, na úboči hory, kamž š tiši wylézti
možno. Na tom mistť, kde prý fw Zan křestitel
odpočiwal, wystawělt oltať, kde fe podneš sloU:
žiwá Bod horoU prýska se meši dwěma kameny
woda Udolim padici Zde onde naležaji fe we
skále diry, kam; lejni wčely med fnásseji an take
jest tn strom (rohownik obecný, wojtěsska obecná)
tak zwaný Swatojanský chleb poskytlljlcč kterýšto
strom w žaslibené zemi a žwlásstě w pohori Jud:
sicm welmi thsta fe UaleZci Nočni doboU znita
jakási manna, anaž fe po stromowých listech Uklada
Bťtletaji sem časem welkě kobylky, a na Uhli
prašené požiwaji fe od tamUějsslchpastech Nad
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jeskyni na ,skále stoji klasster jwatémn Janu kťcstč
teli šafwěcený, wssak opUsstčný 6)

Tťeti misto za bwdlo Zachariassowo a Alž
bětmo Udáwánš jest:

Hebron, jeU; de pokladá ša jedno z nej:
starsslch w Balestině, a bylo prý fedm let dťiwe,
nežli Zoan neb Tauiš w Egyptě wysiawěno
l4 Mojž 13, 23) a Jofef prawi, že Za jeho
časU již 2300 let stálo Leži aš ost hodin cesty
od Jerufaléma k jihU w kralowských Nlpech Jnd
ských, a nazýwalo se w Uejstarssi době Kiriath
.Nrba, město Nrbowo (Jof 14 15) Nrba byl
načelnikem Enakitnprabydlitelli Walestiny Zesslě
za čafu Zosne bydlrli w Hebronn Enakité, kterým
welel král Hoham, wyfokou fwoll postawon Zna
menitý Někteťi Umji za to, že toUlUtonlěstU dal
Ybraham jmeno Hebron, co žnameUá tolik co
slowo Usiednoceni aby žachowána byla památka

té siUloUwy, již š EfroUem byl Ušawťel odxdašiw
mU za pole 400 lotU stťibra dobré mince obecně
(1 Mojž 23 16) Když fe byl Nbraham fe
fwým synowcem rozessel, Ubytowal fe nedaleko
Hebrona U haje ndoli Mambre ťečencho. Zde
Umťela Sara, zde Zfak nejwice let swého žiwota
byl stráwil, a Zakob též po nějaký čaš tU bydlel.

Bo doByti žemě Kananejsté skrže Jfraelity,
kdhž nastalo dčleni, obdršel Kaleb město Hebron
za xwlastni, z něhož wypndil Enakity. Bo té

o) ch powěsti Ukryla Bllšběta syneička swého Zana
ďo těto jeskhnť, abh Usscl stčháni Helodesowa, když mláďátka
w Bethlemě a w okoli jeho wrašditi kazal 40 dUi pobyla
tU fc spnačkem pečliwá matt, a potom prý anjcl jej opa:
trowal, dokndž ctzi pomoct potťebowal
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stalo fe knčšsirm nxčstem, spoln Utočistným, jakých

bwlo w Zemi ssest, kanlž fe jako do bežpečného
pťistawu Utikali ti jenž fe stali bezděčnč wražedl
niky(Jof 20 7 4 Mojš 35,11 12) Božději
wywolil Dawid po smrti Saulowě Hebron za
fwčxkralowsič fidlo a bydlel tu ša fedm let po:
kud wládnnl xmd pokolrnim Zuda a Benjamiu
(2král.21u4 5 1Z1kral2 11) Zde
Zdwihl Nbso on koronhew špoury proti fwčmU otci
(2 král 15 9.10)Roboam Upewnil š jinými
město toto (2 War 11 10..) W čaš walky š
Nimany potkal HebroU týž osud jako Zerufalěm

Hebron jrst posUd žnamenitým městem a ď
Zer!lfalémemnijak neodewšdáwaji fobě, jest Upraw:
né a počitá 10000 obywatelmo Nrabowé na
Zýwaji Hebron Elu Khalil t. j. pťitel Boži,
aneb město Ybrabamowo poněwadž Nbrahama za
pťitelc Božiho nmji Qbešděno již neni wice, a
leži dil na žwahn pahorkll, dil w ndoli Na
wrssku pahorku widčti jest pošllstatky stareho žamku
Kolem města máš pahorky, wssak nižssl ZerUsalčm:
skýchporostlé pčstaciemia oliwami, UtěssenéhopohledU,

poskthjicimt 7) Celc okoli jest pťijemné a urodné
zwlaisstě na wino a bawlnn Zde Ualéza se prae
stará skelná hut jediná to w Syriiža nasslchčan
Qbywatrlé ponejwice Mohamedani š Bethlem:

ll) Zc sřarčho chroňn k fcwcrU widťti ZcrUsalém
mczt horami. Wyčkáwali w čaš obětč Ua wrchU chramU
zoru kUťži ZcrUsalémsstč. Jak milc fwitati počalo, woláUo
š wrchU dolů: Swětlo! swčtlo! Na to se jich dolc tcizali,
zdali již widěti knězskčměsto chron? N kdyš Ua to odpo:
wčd zaszťla, šc ano, tU ihned fe ltd občtowati jal
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stými w nekonečných rožepťich žiji čim; je krajina
Uebežpečlwn stáwa

Na strčmi pahorkn Ua nčmš Hebron lrži,
Ualě;á jrx také jeskyUě Machpelah, aueb dwojita
jeskmlč (1 Mojž 23 9), kterou Nbral)mU od
Efrona Hetditského ku pohťebU fwé rodin byl
šakonpil Eidaťowna Helena wystawčla tam krafný
kostel, a U jchodU jrxl)o tťi kaply, pod Ulmi; fe
Ualěšaly hrobky Nbrechama .a Sary, Zfaka a Neš
Beko, Zakoba a Ley anci fobě pťetwoťili tento
chrám w mečet jejž fobě wwsoce wáži nišádnému

kťesia:m Ui ;idU pťlstupu do nťho nedáwajice 83.Brč Učm stoji tnrecký klasster, jehoš obywate
denně čočkoon poléwkll waťi, kterou přichošim š

darma poskytuji a to sice na památkn té Udalostč
že Ejanl práwo prworošenstwi za krmi čoěkowon
Zakobowi byl přepnjlil 9)

ee) chlč ftarě powčstč odpoččwaji w chroUU tosti
praolcc pokolcni lčdskébo Ndamaj Wroto prý ď wčrssi hor:
lixdosti ch:oárali židé po pťckročcni Jordčxml k wydobýwánč
chroxm. Jčni zafc kladoU wčtssi weil,oxlUa tU domnčnku,
že Ndam Ua Kalwarii bliž mčsta JcrUsalčma pochowún
leži Qbél,xo pak Uclžc ztwrditi Jčného nčco jfoU Uad:
ťečeuč hrobky swatých patriarchuw Jofcf jich pťipoman,
šc za jcl,dočafn byly: jtch podotykaji Ensebinš a Zeronpm
a jini aš do časU kťižackých walek Robinfon a Smtth

prawi, že hrobky patriarchU, jichž se w prwni lUize Moj:
žissowě pťipomina, pofxld zachowalě a pamčti hodné bUdo:
wh, w chronn se hlcdatč maji Tatot starci bUdowa
twoťi zewnějssi hradbU mečctn, Ua délkU aš 200, Ua ssiřtU
115 a do wxdsskp50ur60 ftop Tyto zdi jsoUUa wsscchcn
spůfob ty Uejstarssi dily mcčctU zděm ftarčho chramU ZerU:
salémskčho podobně

9) Tradtce klassterni Udawčx půwodkyni jekw sw Hele:
UU, wssak podoba se starssiho půwodn býtp
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údoli Mambre aš čtwrt hodiny od Hrbronn,
lná délky pul hodiUd a touž ssiťku Blodiny to:
hoto ťldolička winkaji welikosti fwou Ueb rostoU
tU hrošny 12tl liberni. Našýwa se také Trrebinth
sié údoli, pon wadž Umobo takowých stromn tUto
roste Terebintha dčl.i silnú strom, oddenku ne:
wyfokél)o sicr, wssak tlnstého zárowen tlUstých
wětwi, a wždy Zoleněho lijti

Kwčxt jeji podobá fe kwětU winého kmeUe

a jal)ody jwěssuji fe w ldrošnech pryskyťicných jako
sám strom, š nčhoš fe náť Zem dobýwa terpentýn
Strom tento dosahnje wyfokéhostáťi Na dolnim
konci Udoli Mambxe U potoka stála ša čafn Jo:
fefa terebintba nrsmirné tlollsstkya wýssky, o Uižto
twrdili tenkrátlli obywatelé, že od počátkn fwěta
stoji Jesstě ža čafu fw Jeronoma stala U we:
liké waižnosti nrb fe twrdilo, še pod ni Ybraham
Ueiwsstčwn Hospodina š dwčema anjrly we spů:
fobn tťi mnžllw pocxrstných(1. Mojš 18) dostal
jenž mU narošcni fyna a wowraceni Sodomy a
jiměch mčxst šwěstownlč Weň této tcxrebinthy po:
snd fe chowei w chreimn jejž jw Hrlena wedlc
ftromu wystawčxti dala. m)

w) Takč llade powčst do okoli Hebronskčho oUo pole,
Ua němž Bňh periho člowťka bol Učixlil, Uež do Uěho
nesmrtclUého ducha byl wdcchld Leži prý to misto od hro:
bůw sw Watriarchuw kzápadu cobyujal Uáď :Pldam z
Welesiawina prawi zdobrč kussc wystťeliri mohl Tam sc
Ukazch pofUd hczkd ssitokai, čtwerhra!ma jama w zarndlé
hlinowce, kteroU wssichli wychodčanč ctč, wczdy nčco sedon
beroucc do domowa swého, pončwadš za to maji, že prwni
člowěk Bldam z této bliuy od Boba Učinčn jest dťiw než
lcj ťnospodtxl ď manšclkon Ewon do raje dyl postawtl Bůt
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Rokn 1167. zaražčla fe w HebrouU stolice
latinského biskUpa, a jesstě r. 1365 fe pťiponliná
biskup wHebrouu (wssaktoliko jako e!p. iu pčxrl.),
pončwadž toto město hned po dobyti Zernsaléma
r. 1187 skrze Saladina šase w rUce Mohame:
danské npadlo, a w nich pofnd fe nalčžá. We
powstáni r. 1834 brali ždejssi obywatelč žiwé
účastenstwi, a nejdéle sej drželi. Jbrahim Bassa
ztekl město a drancowal je. Následkem tčto po:
slcdni wálky json pťekážky, které cestnjicim do
města bránily, očxstraněny, a Hebron jest teď row:
něž jako jiná města Walestinská wssem pťistnpný.

W jednom ž těchto uadťečených xniň,xprawdč
wssak nejpodobněji we fw.JaUě, nawsstiwila Ma:
rča Wanna drahoU tetU fwou NlšbětU uo drlchoU
Saru uuo která jiš ssestý měsic febe matkoU citila.
Wssak jakmile w frdečném UwitáUi ihned té jistoty
byla nabyla, še se ji bošské milosti dostalo, tU

welebila anjelskei dusse čisiotnč pannp Hospodina
Boha swého w neobyčejnčxm nadlidskcm žápalu, a
preiwě w prororkěm widěui Zplefal dnch jeji w
BohU Spasiteli fwém, že wšežťel na ponišeui
děwky swé, a že ji od tčto chwile blahoslawenoU
nažýwati budou wssickni Uárodowé žemě, jakož se
ji toho w katolické Cirkwi jiš bylo dostalo.

?lš tťi měsice potrwala chfwětějssl Banna
w pťibytkn Zacharieissown pťeblaženém, pončxwadš
Udňstojeu byl, nrjdrahocemlťjsti klruot wesskerěho

hodiny jižnčji nkazuje fc dosti prostranná jcskyUč,kdcž peri
rodiči bpdleli, bywsse z rájc wylyminčj Blď půl bodin od
tčto jcskyně pod údolim Mambre k wýcbodu, znamcnajč
ono misto, kdc KaiU swčho bratra Nbela bpl zawraždtl.
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tworstwa n febe tak dlonho pxťechowáwati Teprw
kdn; fe mčli naplniti dnowé Lllžbětč, a ona služ:
by zknssenúchžen potrebna byla rog;ehnawsst fe

nrjdllstojnějssi Banna a matka Boži š drahošltetou swon anrátila fe do domowa fwého,
Nazaretba.

Qd této doby nemohlo tťhotenstwi Banny
Marie dlonho Zustati tnjno Zofefa, jenmž ša:
snonbena byla ro jej také do nemalých rožpakú
pťiwedlo, má li Marii pťčjiti za nmnžrlťu, aneb
jl zapnditi Stoji pat w pisině fwatém takto:
„Jofef pak lnnš jeji fprnwedliwý jf,a a nechlčw
ji w lehkost Uwesti, chtčl ji tajně propnstiti U)
Wssak anrl Bánč Zjewil fe nm we fnách ťka:
„Jojrfe, jyml Dawidliw nebojse wziti Marienmn:
šelky fwé nebot coš w ni jest, narožrno z Dncha
fwatého jest. „Woslem Božim byw Zofef Ua jinei
lnysslrni přiwedcn poqu Marii do domu fwého,
stana je od té doby jejim wěrným derodčim a
ochrancem hlnbokon maje Uctu pťed choti Boži
auaž anenskoU čistotn Bohn byla zafwětila, a
pťed swětemtoliko lnanšelkonJosefoon slonla. 12)

U) Propousstěxlč takowé dělo sc dle práwa židowskěho
pťed dwčma swčdky bczc wsseho hlUkU. Zosef pa!, dussc
ssiechctxlxi,Uechtťl an pifcmuon pťičinn tatowého zapxtšenč
zadati, ucb U šidň dokonce od lnanžela zawtfelo, chcclř ca:
kowý fxnntny pad nťadn o;uámiti a na zakonuiré kamer:
waui té newěruicc a swňdce jcjibo doléhari, čilč nic

U) Tento přiklad manželskčbo pauictwi ncuč t.xk Ue:
smirUý,aby nebdl Ualrzl w Cirkwti na ftolcich kuišccich náslc:
dowuikňw, jako U pixj U cisaťe Jindťicha a cdoti jebo Kn:
niguudo, u krále Kolomana z Haličc, bratra sw. ?llžbčxty
Uberskč fc swon kuišccč manšclkoxc Salonxe z Wolsky, U
wojwod:d Boleslawa Stddltwčdo z Wolsko 9 Kingon nctrťi
Alžbčly, U Falckrabětc Znstina š clooti fwou a r. d.
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š. 2

Bl:towáni rodičů Zežissowých š Naza:
retha do Bethlěma.

fLUku!, 1u20.)

Wo nšxjaký čaš pobyla Maria požehnaná
me;i ženami wc swém pťikmtku w Na;arethě aš
potom na konec bli;kébo porodU mUsila bešmála
lak dalekoU cestn konali, jako; pťed nedáwnem
wssak teUtokráte doprowá;ena jsouc manžrlem Zo:
sefem Wťiččnu k tomuto pUrowáni šawdal ro;ka;
řimskébo cisaťe Nlqusta, Bana nad Balestřnoll
jenž lebda powssechné popi!owáni we fwé ťissl
bdl naporuččl kdešto jméno !ašdcho pohlawara
rodinného téš staťi a poěet údU jeho rodinn a
staw jeho jměni fc znamenalo Woněwadž židé
welmi U ;akladali na fwuj rod proto fe w této
čáftč Řimanské řisse popifowáni tak ;aťidčlo, ;e
fe mUUl dirt každd ;apfati w tona mistč kde rod
jebo fwuj puťood w;al Maria a Zosef tedw jako
oba ; čeledl Dawidowo possli, byli pťinuceni do
Betbléma putoroali, aby fe lam do fešnamU po:
romkU fwédo praolre Dawtda wnčstč dali. Zofef
a Maria :xrý se také Uarodili w Bethlémčx, a je:
jňch rodiči uhnult drUddd Herodefowi, mečem a
drowa;em Makkabejskď rod ;Uičtti Usilujirimu, do
pome;ni Galtlcxe, a šili co wwstčxhowalci od práce
rnkou fwúrloa Kdybw Maria bwla měla bratra,
uebdla bu dodstoupčlt nulsila tulo cestu, Ueb šen:
ské tenkrúte lollko fe šnamenaly, kdwš neňáwalo
té rodinn žcidnčbo mnšskédo slda. Wssat iw tom
wošdsi bwla Ukrwča x.or:le.
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K wykonáni tč cesin bnlo nčxkollť dni Zapo:
tťebi, aniž mobla snadná búti pončwadž fe Mac
rja čckala Welmt Ucmilo munlo jim búti, když
jicd w mčstečkU Ulkde do domU Uepťijali Boc
tomstwo Dawtdowo bdlo tenkrate welmi četné, a
sl)on cišillrl: byl takowý, že fe wssecky domy pťe:
plnili Broto hledali ;a městečkem pťitnlku w
jeskyui, jenž obyčejně siadu a pastewcum ;a obydli
slon;tla, ank té dobo práwč Uprašdněna bhla
Uebot w pohoři Zudském držčwal fe dobytek, jak
dloUbo le dalo pod ssirým Uebrm W této lmae
wé jeskyni aneb jtnak w cblčn.xčUaplnilt fr dnowé
blaboflawmlš Mattčre Boži, aby fwčtu porodtla
tol,xo, jimš Uebefa a šemč Učiučuy jfon. jj

Betl,xlrhem leši be;mála Uprostťedkrajiny
Zudské. Toho jméua jfoU dwě mčsta w Bale:
stiučx š utchšlo wssak toltko toto wěhlafuým fe
stalo jenž jest mějto Dawtdowo a xodtsstč Spac
Utele jwčta pročež je jt; nsta prorocká (Mich
5 1) jlnenowala a proto lakě, ač malé a ne:
patrné, ao ťadll welkých mčxst wessferého Uděta jr
postawilo Za čafu patriarchll jtálo Ua tomlo
mistč mčxstoEfrata furodUa Gen 35 16 18 7j
pročež de takc Bethlebem Efrata pisse (Mich 5,
4) a pončwad; pťt dělrni šemč pod Jofuem k
pokoleni ZUda přtpadlo (Soud 17 71 našdwa
fe Bethlehem JUdUw, Ua roždil Betblema w See
bulonu ležiciho (Zos 19,151 Wykládáse jmča

ll) Panowala Ua počátkU nejboda, kterčkw dne sc
narodll W Zežčš až Řimskťm papcžcm Zulicm, jcnš wc
čtwrtčm stolett žil, tošhodnulo že 25 prosincc fc tcnto
celébo swčta nejpamatnťjsič drU slanxiti nxa Tat wůbec
pťijato



22

no toto jako: dňm chlcba. Bethlrhenl jest Za dnů
Uassieb welkoU wfi aď 150 domú w úzkých nečj:
stých Ulirird, a nčkolik rozpadauých bndow počitas
jici š 1800 obywateli, nejwicekťesiany, wssať rož:
ličmšnl Cirkxoim naležilými. Leži Ua úboči ťopre

čerweněho prostťedni wýjsky, ť Zeipadu fe tahnou:
ciho a pahorky obklopencho, dwč hodiny cesty k
jihU od Zcrnfalélna. Woloba jeho jest pčekná, a
š temena l,xory Uniš wýhlidku dokrajiu kZerichU,
k MrtwéniU moťi, a Ua Nrabské poboťi. K fea
werU fe otwirá ssiroké údoli, úrodné na občli a
pastwd. Zfon tU také winčce,pať oliwowé, fikowé
a jabloňowé fady. Qbywatelé hotoiji rnžence,
kťižky, a jiné tobo drUhu šboši; také fe zde od
pradáwna hotowlwali welké džbálw, ueb prý byl
Bethlenl (dle TalmUdU) od hrnčiřú pilwod wžal.

Z estdn č, kdo fe narodilChristuš Wain, leši
jihowýchodnť aš 200 krokn od mčsta. Widťtč
jest klásster twrzi podobný š welebným chrámem
nad pofwátným mistem narozeni Sylla člowčka.

HUed prwotni kťestané loystawčli Uade chlé:
wcxm kaplu, než cifař Hadrian kážal tam posiax
witi sochn pohanského Boha Ndonifa, a žwleisstxli
k jeho slUžbč šťidil obťadn, a to wssecko protoe
aby prý křcstany odr ctěni tol)oto pťeposwatnčho
mista odwrátil. Nábožmi meiti cifaťe KoUstaUtina
fw. Helena kázala nrstondnon ulodlu odkliditi, a
na tom mistě kráfný chrám postawiti, jeUž podlleš
jméno Marie BanUy Uosi.

Zest wystawěn ž tofauého kamcne na fpňfob
kťižcxw ťeckčm slohu, podepirán 48 slonpy we
čtyrech ťadách zmramoru počerwenalého hlatěného,
makowice korixlthskébo spňfobn z bilého mramorU
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jfou, a pofud na sobě znameni nefoU, še kdy š
pozlaceny byly. Chrámowou loď nrpťikrýwá ani
strop ani jaká klrnba obyčejná, Uěbrž na mako:
wiricb piliťll fpočiwaji trainly, nad nimiž fe pak
wšbilru pno dťewěná wašba, nejprw prkny a na
to olowem pobitá. Stčny chrámowě lodě jfoll
opatťeny welkými okny, a byly drUhdy mofaiko:
wými (rošmančtč barewnými kmneny wykládanými) x
obrašd, jakoš i nápify še swatého pifma ťrckýmt
a latinskými ošdobeny, čehož známky posud zde
onde pošorowatt.

W fewerUinl okťidli stoji oltář fwatých tťi
krállxrw, kde š welbloUdy fwými stanUli, hledajice
Uoworošcxného krále židowského, aby fe mn kla.x
nčlč, w jišnim pak oťř“idlj jest oltáť, kde byl W.
Zcxšiš obťržaixl. .Hoťejssi čeist kťiže k wýchodU,
krUcbta šwančl, jest o pčt fchodň lžxdč wyšssi, a
od ui Zdi oddčxleua, pončxwadš tato Nekúm, onano
pak Nrnlenmn náleži.

Na té krllchtčx jfou tťi oltáťr. Bťed hlaw:
nim oltaiťrm jrst hwčxšda mramorowá do púdy
wložexná Ua znameni l)wěšdh mudrcnm cestn Uka:
Zujiri. S krUchto fe chodi w prawo w lewoo
okolo hlawniho oltáťe po točitých 15ti fchodech
dolU do mista denniulll fwětlU nedostUpnčho, wssať

do mista, kde wšrssio slllnce ofwěcnjiri každoU dUsst
na tento fwťt pťichášejici, totižto do chlewa na:
rozeni Syna Božiho.

Tato jeskyuě, kde poprwé widina byla sláwa
wtělrného Bol)očlowčxfa, jest 40 stop dloUha, 12
ssiroká a 9 wyfokci, kterou podopiraji tťi porfyrowé
slolldy rownčž jako stěUy malbami a opou
nmni okrássieně. Bňda jest pčkným kalnenem
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dlažděna W pozadi jeskynč naléza sew pUdč
prohlubrsl š bilého wssak již poněkud porouchanc:
bo drahldli(jajpiscm)wykladaněhomramorn Tos ono
mistrčko drahocenUé, kdež nejčistssiBanna porodila
fwěta Wyknpitclr Zjon tam také w stťibrlčých
papksstlch slowa tato: Ujo ljc! xiršjno Mňriň
.ješux ǦdriquD u:xtudxeZt t. j TUto fe zMarie
Banny Ježiš Krčstuš narodil 2)

W požadi U stčny jest oltáť kde se msse
fwata sloužiwá Nad obrašem narošeni Krista
Bana pťedjtawujicim wiji tři pčkné lampy a ol
táť ojwětlnje 305 lamp š nicbšto nejkrásnějssi
přissla darcm od Ludwika xll kralc Franaouž:
ského. Mimo to hoťi po crlé jesiynč 32 fwitilen.

e) Na dňkaz jakč citošachwacllji dUssipoutnika wstoU:

piwssiho do tčto swatyně, sttheš zde slowa cestowatele ln:
skčboBlbr Norowa: Pmowaxli po swaté žcmř l) l 185
„Zdaliž alc Uwžna ličitč oUen pťesladký cčt jaký tU na:
plmlje ušafem a skroussenosti Uchwacenč srdce poutnťka,
wstUpnjicibo w tajemnoU tcnlnotU swatdnť tčto? Prwé
jcsstč, neš jsem dobťc prohlidnonti Ulohl, npadl jfcm tn:aťi
na nlramorowoll podlahU, tanl, kdc stťčbrná, lampamt
oswčtlrná hwězda ožnačnje Ulťsto narozenč sc nasscho nc:

beského Wykllpltclc! Wyliw cith litostnych dčků Spasiteli
swčnxn za spaseui wessťerého člowečcnstwa ř me dusse b
pťečctl jfcnl latinský naptď kolrm tťpitčci se l,xwčzdp: llio
a t d Co možna wice powťdčti?

Nueb e;raneoušskčho poUtUika barona Geramba zťadU
TrapistU Sestoupilt jsme nčkolik schodň, a tU jfme stamlli
pťede dwcťmi, které ihncd prnwodči otewťcl TU spatřim
hlUbokoU jeskhnt Umožstwťm switilen ozáťerU Berodčť
Ustonpk a já projat bázUi, UctoU a lciskoUwtbázeje padánc
na kolena, modle se a rozjimajc a holdujc BohU swémU
at d deila drnhá po pňl Uoci, kdpž jsem fe do
wp!azanč klassterskěkomnaty anratil.
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které dnem i noei temnotn jeji ofwěcnji. Také
jňné obrazy jfou tU i warhany malé

U wchodu w prawo Ukazuje se we ále wy
tefaná jrskynka, do uižto fe po don stupmch sestU:
puje, tam byly jesle, kde odpočiwalo pťemilostně

ono rozeňafko jemuž jsoU nebefa trůnem žemě
pak podnoži uoh jeho Zesle jsou teď wytesané z
kaulene, umjif podobu podlouhlé trnhlice a oblo:
žeuy jfoU bildm mramorem. 2) Totoť misto jest
rowně drahoreimými lmnpami oswětleno, a sloUži
Za oltať, kde fr nejswětějssl obět koná Qltaťni

obraz, dila umčleckélžo, pťedstaije klaněniďse
pastyřll Naproti jeslim w též jeskyni jest druhý
oltať ua onom mistě kde pťefwatá Bohorodička
pťijala tťi mndrcllw, klanějicich fe dětátkn jež Ua
klinu držela Wssecky stčny oboji jeskyně potaženy
jfou bohatými tkaninami 3)

Nebude fnad od mista powčditi o slawnostl
jaká fc zde konáwá o wánocich O pnl noci Ua
hod Boži počiná ctihodnýpater Kwardian perod e
nefa na rUkoUZesUlátko Za nim kráčeji pobo ni
katoliri tamnějssi apontnici wefskerého kťestanskeho

e) Wlastnč jeflc dťewčUč bhly w fcdmém stoleti o Uě:
kolika kameUy z jeskynč do Řima pťenrsscny, kdc sc Uložily

do stťibrnč skťiUkyw chramU Banč „Maria Maggtore “ a
kterč se Ua wancc k weťcjnénm UctěUčwhstaiji. Z tčch
jcsliček xo Uřchžlcžel BaU Zcšiš, zbýwaji podneš, jak očitý
swťdek ošnanmjc, tolčto malé čaftečkh swazaUé, jichž za sklem
w bohatě stťčbrné lcmůwcc widčtt lzce

n) Uprawena bhla tato jcskpnč od cifakc ZUstiniana.
Byla též r 167“0 oonwena bohatým kcznikcm Carhrad:
siym, jenž na to bezmala 100,000 dolarů wynaložil, z ktc:
léžto snmmy owsscm wclka ťafk Ua wymahani dowolcni k
oprawť jeskyně U tUrccké wládp byla padla
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fwčta, ro jich tU přitomno, wsslrtni cš pocbodnčnli

w rUkoU Když fe bylo pťisslo až na misto na:
rozeni Syna bošiho žašpiwci jaben wážuúm hla,
fem rwangelinm Ua jitřnč a; k slowUm: Nalež
nete Urmlnwsxátfo plrnkami obwiUUtc a pološené
w jeslrclx“; wešme Zajistc dčtailťo ž rukou kučxže
obwiue ho plenkami a položi w jeslcx, a tU padssi
wssechno množstwi na šem řlani a modli fe

W trm okmnžrni fe w dussi :,iitomUýcb děje
crsi nadpřixošel:rlďo xisse ourn wxslr jmenowauý
franrollšslý polčtl:ik. Zbožná dnssr nenalešá slow
fwon nxděčnost a leisku wdslowiti, ona toliko wšdcy

chy a slšami odpowidei. Zde fe probušuji w frd:
cich wicr měnč podobUč city, jakúch Zakunla o:

wsscm w miťe Urpoftižitrlnr, „Bošrhuaná mezi žena:
mi “ kdyš xxopch Ua tomto mistě byla Snna Bo
žiho plenkami olxwinUla a na klču wžala Uež l)o
w jesle pološč:la city, které sw Basiltlš taklr na:
žnačili se odwášil Zaké jmrno mám tč dáti
milolxssku Uij? Zak tč meim jmeuowati?
Smrtedlreika? alr kdyf pak jfem tč bozskou
mocibyla počala .. Boha? . . .. ale kdykmáš
lidsié tčxlo Zak fe U:áUl ktobčx chowati? Mám li
š kadidlcm w kaou je k tobč bližiti aneb mléko
prfoU lm,xchk požiwániposlytowati? Mám li o tebe
pěči miti jako ta Uejnčxšnčjssi wssech matek aneb
mánlli w pxachn klečic tobě sloužiti? O diwo
lworné wčxri! Ncbefa jfoU sidlem twým a ja tč
kolibám na klinť ! Ty jsi na zemi, a pťedre Uijakx
od„nebessfánň odlončen a nebrsa š tebon jfon “

K jesiyni tcto přrpofwatnr pťilrhaji nčkteré
jině jako kapličky, totižto: kapla fw. Zofefa man:
„zelaBanny Marie, kapla nemluwnátrk, w niž prý
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nadarmo Ukrýwaly matky Bethlemskč dětl fwé
pťed úklady Herodesa Ukrutného, a kdež widěly
wrašditt swé milonssky; kapla a hrob fw. Jero2
nyma; kapla jwaté Banly a drery jeji Ellstochi:
Um, a jesstč ǧiné kaply a hrobky. e) ,

S chramem Matky Boži fouwisi klasster,
jejš tafé rifaixowna Helcna ,wystawěti dala. Se:
stčuoá z wice neprawidelnych bUdow kamennych,

wyfokými a tlustými zděmi obebnaných, ,tak, že fe
wssr fpisse twrši Uešli klássterU podoba. Wchod
do Učho Uišký a noouhledný jest, 5) wssak fe stťe:

e) Sn.xmý Zerom,xm, žajisté nerčeUčjssi wsscch latřn:
stých sw. thčxw, opnstil po smrti papeže Danmfa r. 385u
Rim, aby fwúj šiwoc U jcsličekChrista Nciua stráwil; 11
úpluýxch lct pťcklúdal tn snoatč pismo do jazyka latinkčbo,
a obýwal ch aš dos fwč smrti rr .120. Za Uim sc tam
pnstila sm Panla Nimanka ZrodU powysseltčho. Z an
byla timto pošchnaným Ulistečkcm tak dojata, žc zde wy:
wolila i š dceron son Exlstocbinm počafný pťibytek fwůj,
a takto žde pobpla tato sskccldctnčlwťtwička lodn Seiptonů
cš Grachú 20 let, wssem skwoflnostcm a pňwabťnn města
Rima xoylxoft dawssi aby w chUdobč dncha Wúnnj
slonšila. Zak fám fw. Zcronym o Ui wyptawnje, twrdila
oua, šc očima wiry swě fpatťila dťtátko plenkami obwimlté,
ldož poprwč wstoUpi“la „do jrskynč, kdc se Cl,d:istUš Uarodil, .
a to obydlč požehnané Bohorodičky byla sl,dlidlň. „Jsem
tcdy já Uchodna ntxňstojnčnaxu tak wywolala zbožná max
lroPla u jefličkp šnlibati, w Učchžto xnňj Bált odpočiwal,
a w tč jestynř se pomodlitt, kde jej panenská matka polo:
dtla. ch bndiž odpočinek mňj, ncb zdc jest wlast Pěmě,
zde wolčm obýwati, Ueb lnňj Wyknpitel si toto nlisto wyé
wolil.“ O sladkostecb, jakých tyto osoby z miftečka toho
okonsscly, pťeswčdčujeme sc z listu 17. fw. Jcrom„dma: Mp
jsinc toho Ualezlt, prawi on, jchož dusfej Uassc hlcdala, jcj
sc pťidržimc, a Uespnstime fc ho a t. d.

š) Majčce tak úzťé dwéřc fnadnťji prý sc mohoU ťcé
tKolnici UbráUiti častčmn fc wtirčmč do llčxsstera penťšochti:
wých Arabú.
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chy ploske wdhlidka daleká a pťkná. Klásster
tento do tťi dilU rošdělený obýwán jest od katoc

likil, ŘekU a Brmenu Cbram Frantisskmlský leži
k frwerU od chrámn Matky Boži a mčři 32 kroc
fů zdéli a 12 žssiři.

Bsi čtwrt hodiny od Brlhlenm kwýchodu

leži na pťijcmně rowni Utalá weš u wiska pax
stpťU od Yxale šwaná un ž části katoljky, ž části
Řely rbl,xdlrna Nrdaleko fr nkašnje pole kde
pastýťň tc noci kdhž fe narodil Zežiš, siáda pá
sli, a kde jich sioětlo š nebe o!xťličilo, a anjelr
jim přemdostnon nowinu pťinesli, žc se w Beth
lemč Umodil Mešsiaš Cifařowna Hclena takě ř
Zde na tom poli šdi obrhnemčm na památku tc
swětr.drč Událcsii chlám nxostawčti dala, kdež byl

tčž oltář králolrně anjelsié šafwťcený wssakz
Učho toliko xošbitiny ostaly, žárrweil i ž klásstrra
na bližkU wystawčxxého Na tomto misiě prý
bydlel se siádrm nm,xnl patsiarcha Zakob po fmrti
drahé choti fnxé !)acbel a wčži pxú tn wystawěl
aby š ni pťcbliř.ku fwýcb pas:ewln dsžetč mol)l
ž niž teď tolňko žřiceuiny widčti Také fe Uka:
zUjr na bliškU to misto kde Ra chel pochowána
byla Zakob wždčlal nad jejim hrobem pomnik
(1 Mojš 35 19 20) TeU nynčjssibyl na fUti:
Uách siarčho pomnikU od Tllrkn drystawěn Takě
fe tU cistesny králr Dawida pťipominá, š nižto
mU drUhdy na jrho žádost tťi ž jrbo nejchrabrej:

,ssich wojinn prodrawsse fr táborem Uepťátelslým
nawážili wodn ktexěž wssak Dawid ač žižni trá:
Pen, nroknsil nébrž fwčmn BohU Ua oběk doylil
(2 Sam 23 15u17)

Bťidati slUssi některé zdejssi národopifné



29

zwlasstnosti Wolitow:ini hodny jjoU šajisté Beth
lemské ženo, poněwad; pťimlceny jpon na swých
Bedrách w kožených měchách wodn aš hodčml cesty
ž rybnikú Salomonowých donassetl nebol prý staré
wodojemy a wodowody, kreré nákladem kralow

ským jak do Jerllfalěma tak do Bčthlehema Udě
lány bylo, jfoU již poronchiny Nedostatkem wo:
dy fe poněkud omlonwá welika Uečistota w pťiu
bytricd zdejssich občaml

Kroj šdrjssiho lidu pakli obecnemu miuěni
radno wiry přidati, jest túš, jaký býwal Za časn
Chrijla Bána Ženské fe oblačeji tak jako tam.
widrti oblek nejblahoslawenčjssl Banny na obra:

;ich,totiš modrá jnknč a čerwený plassr aneb cer
wena fnknč a modrý plásst a bilý záwoj

Zenich mUsi fobč zde newčstll od rodičú konu
pitt: a Zdor takowěmn kUpowáni žen neni prý na
fwětě mista, kdebo ččstějssťpanowal mraw mešt
mládeži, jato w Brthlemě a ZerUsalémč. Nesly:
cháno prý tam jakého proti cndnotě prowiněUč.
W tom peidn jsou prú Betblemssti neUprositelni.
Běda těm, jenšby w dost malé Upadli podezťeni.

š. 3.

Butoweini rodičň 8 noworošeňátkem
z Betblema do Zornfaléma, abh bo

pťedftawili Bánn.
(Luf. 2, 21 M 38).

Ofmého dne po porodn pťewzal pěsioun
Jofef obťežani Ua newiňátku, jenš na fe pťijalo
celcho fwěta hťichy Bylatě prace otcowa, jiš od
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čafu ?lbralmmowa, při jaťéšto slušbčxnejměnč de:
set ofob býwnlo přitomno. ObťeZawaje ditč mlU:
wčl otec pirdepsaná slowa: Blahoslawen bUdiš
Wán BUb Uáš, jcxn; pojwětil fwcho miláčka hned
žr žiwota mntku swr, wtiskunw .ikon twnj do tčla
a pošnammmw junU fwúch ;namenim pwé fwatě
mnlan kpřijetipoǧcxbuániJlbmhmnatce fwěbo
Na to opowidall přistojici wadlc siow Žalmijto
Wánč „Spaija tonm, jeboš wawolll, a ža jwé:
ho Sxex:xapřijal!“ HostiUoU se končila slmonost.

S obřišťou dostalo bošskě loto pacholátko
jnlěnxo, jakúmš bylo Uašwáno diiwa, Uržli fc w

žiwotč počalo jmčno, jrž w Urjhlnbssč uctiwosir
dlnžno wyslowiti to nejjwčxřčjssia nejsladssi jux.cno
.jbmš, co jcjl tolik co Spasitcl to jméno o
Učmž nnpfal antý Blpojcol, aby we jméml Zr:
žisse každč ťoťeno klekalo Ucbrskych, šemských a pr:
ťelUých neb dle toldo jt.nélm po unlo nebe jwěl)o
králr, Zaxmčfwrbo kanpřtrle, a peklo jwél,xoxťe:
Ulo;ttele Tot jrst to mocné jméno jchš nám otr:
wřelo nebefa, šmoielo plopast pekrlnon, Ukowalo
ďábla, žpřewlácrlo modlo, a Zapudilo mx:adlaijtnxi.
Tok jest onxo jméno kxerě Čirkew dwatá při fwúch
slllžbcich x old;lássčnim žnauwuim swéxúrtu wnslo:
wnjxe. j)

Dle šákona potrwala šona po porodxl pa:
clxolika 40 dni w očisstowáni. W tonl stawu Ur:

ll) Sw Bern:txxddpřirownáwá uúčiukxdjméUa Jcščš k
olcji ťka: wmrno Zržixď switi, ldc sc káže, syti ťdr fr rož:
jinlei mirni a tčxssi,tde fc w!,mnij Toto jméno troti Uáwal
hněwn, pokoťch brdon w!!piuawost, léči buifaon ráml šxi:
wifti, ftawlljr prond cblipnofti, l,dafi plameu nečistč leiskn,
zaháxli ščšcťl lalxomstdri, a čisti srdcr odc wssi sstwrn!d
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fmčla je šadndch pofwátných wěci dotknonti; aniš
smrla pťistonpitč k Soatyni dokudž fe newyplnilc
dnowé oččrtowanijejibo (3 Mojž 12 2 ǧ 4)
Bak pťinesla ročnitxo beránfa kšápalué obětj a
holoubeitko aueb ldrdličln na občxt ša hrich kU
dweťim siauťu jwčxdčxctwi Wakll nrmohla býti š
beránka, wšala dwě l)rdličky, anebj dwé holonbá:
trk, jrduo w oldčxt ;ápalnon a drlchě w obět za
hťicb. Womodliw se knčx; Za Ui, očtstil ji.

thmš Zákou ;awašciwal rodiče prworošenčho
Syna Bok„xčl občxtowati, a Za nčxj wypl.xetčli pčt
lotll střibra (1 Mojš. 18, 15. lfi). Nrbof w ča:
fich najpanějssich býwal prwološrxčý syn fpolu
kučžem rodtnn Toto pňk Mojžiš Zmčxnil odc:
wzdaw wlxhxaduč Lrwitnm knčšstwi kteťi je proto
mli olbou an dobwtkcxmmxiwili be wssak mělt
wýšiwll pojisscčxuou, byl ji!U nrtoitko odwáděn de:
fátek, nébrš ša prworožrucr fe Umsila dotčená
fmnma do Umticr knčxšskéodwaidčxti.

be tudiš llěialili podlě Zákona, Ubirali fe
Maria a Zoscf po wuprssrui jňř()tdc!nnilhúty st
synáčkem do

.Jernsaléma.

Tolo mčsto leži k seweru aš dwě hodiny od
chthlema chsta tam wede ildolim Refaim coš
fe wdkleidá jako udoli obrll, jenž jměno fwé od
siarčho iťmmnčtskrho ob:owského lidn ncxse drUbu
dy tUto lmtowawssilw Udolč toto jrst protáhlá
rowcu Ua něktrmcb mijtečlx malúmi pahorky ob:

slawená bešmeila až do mčstq Zernfalém je táh:
nouri, kde Udoli Gllwn ;nxané počiná.

Missedssr rodičowr Zržissowi do Jernsalčma,
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kráčrli přimo k chrámn nebof ditč mmllo nejprw
pťinesseno býti do nadwoťi žen jenž bylo na do:
lejssim tarasU hory Morie za přcdnimi žděmi
Ztad se Ubirala ssestinedčlka pod wýcbodni breinU,
neb jinak pod bránU Nikanoron.ul, kde se za ni
modlil kněz, ona pak pološila dwé holoUbátek Un
občč, a pět lotU stťibra (aš pul tťetiho dolarn)
jakž bylo žákonem Ustanowcno Zde to bylo ťde
staťečekSimeon 2) mnž fprawrdliwý a bohoboj
Uý, očekáwájici potčxsseniZsraelského w Dnchu swa:
tě::: wšaw ditč wlokty swě chwálil Boha a ťekl:
Nyni proponsstiš slUšebnika jwého Wanr podlé
slowa fwého w pokoji, nebo widěln xočimé spasenť
twě, ktcxréžsi pťiprawil pťed obličrjcm wssrch lidi,
swčtlo k žjcweni národňm a k sláwč lidn swého
Zsraelského.“ Zdr to bylo, kde neibošná Nnna,
pod jejižto dohlidkoll jak !e podoba Banenka Ma
ria w chnimě byla wychowána ktcrážto tale řikaje
nikdynewdchášelaš chlámu posty a nxodlitbami
slonžic Bobu dnem i nori cbwálila Baina a mlu
wila o tom ditčxti wssecbnčm, kteři čekalt wyťon:
peUi Zsraolstého

Zernjalém, blawni mčjto ,Žčdowskébonarodu
byl nejpamátnčjssimeměstrm na wesskerém orssleu
šemském nrbof Uetoliko w drjepijn pokolcni lidx
ského, nébr; i swon polol)on ncxjwyšssiho wýznamn
meši hlawnimi městy dostihnul, jra k wýchodu
pUstinamč Mrtwého uxoře, a kjiným dwětn nhlnm

2) Swatč pčsmo nám bližejt Ucwyprawuje, kdo byl
Simcon Celsnš prawi, še bxxl slcpý, a že prý prodlčdi
wzaw Zežissc w loktw fwé Zini maji bo ša toušc ofobu
š Rabbmt Samai jenž brl syn Hislcla, a otrc Gamalřela
potomnlho pťednosiy Syncdria
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obtišnýmj cestami od fwěta jako odlončen, br;
wlastniho popluži beš řeky, ba bezmála i brž
pramenll, wystawčn na l)orninách wápenatúch po:
hoťi Efrailnstého na pobled .;apnstlčho a jmutno:
twarného Zároweů jest jeduo Z Uejstarssich mčxr.
na Zemi nebo ji; ša čaju Nbrahanm (aš 1920
pť Christem) stalo Nejstarssi jeho jméno dylo
xSalem (nťirupokoj), a drži te Za mčsto kde kral
Melňdisodech sidlcxl (1 Mojš 14 18), pošdčjč
pťefslo w drženi Zelulsitň, stalo fe hlawnčm jich
mčstem nejonc jměUoZebnš Na to pak eri
fe jakl,xmjprfobem počalo fe Zwáti Zerujalémt j
zjewrni Ueb přibytrk miru lJoj 10 1) Nčkteii
Uašýwaji jej Nltel (lwem Božim), jini Zaš Nha
ljba (stein mUj Zde pončwadž Blch takoťka žde
fwnj stan rošbil) Kromčx tobo Uachi;ime takč

jméno Solyma a Hieloxolwnm Eidař Hadrian
jnlenowal mčsto jež Ua mislč starého Jermalénm
postmoitč kážal Arlla Kapitolilm, Za klrrc juléno
se pošdčji Zaje staré wymčuilo Od Nrabň a
TUrku Ua;ýwá fe teď El Kodš aneld také Bačt:
el: Mokeddcšt j fwatyně neb fwaté mčxstoZiž
tedy ramo jméuo jak domáci tak cčǧina welebnosi
tol)oto mčsta odleaane

Bo dobyti Zaslibené šrmčx bylo toliko dolej:
ssi U!ěsto od pokolrni Juda a Brnjamin dobyto
hoťejssi dil města Ua l,wře Slonu lrširi podrželč
Jebnsltě šach:žwawsse je tu aš do čaru Dawida
klále Udatný ldojoink tchto dobyw horejssť
pewný dil mčxstawxžwolilJernjalrm žasioé sidlo
a tim stal fe hlawnim mčstem kreilowstwi jrho a
ňťedisstčm Uábošcxnských Zailešitostč.

Té doby krnlo mčjto Jerusalém toltko dwc
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l)om Sxion a Nkra Hlaw:xi dřl mčsta le;el na
hoie Sionskc, pročxexšlaké tcxlw ereusqlěm Sion
nažwein n ;rnn šdejssi wr jxoatém pismě drery
Sionstě sknji Hora Sčonská taleé Začasto Uašd:
wá jc horou Wánr, poxlčwadž Dawid archn Wáně
tam přenédtidal kde potanla a; do wystawčni
clxramn Dawjd utwrdii Ua wrchu strmici pew:
nost a palác pro jrbe tuto wZdčxlal Toltké;uči:
nil Šalomoll kral roniřčw poUčkUdmčxjto u
chrám na ldořeMoriiwostawčtt dal čim;ponžžnesl
Jelmalrm k weliké sleiwr. Mt lrtpo jeho Unrtl,
kduž opUstčl Noboam a wssechen Zfracl š nim
ZakouHojpodčmno, wnwstal Sesák král quptský
a dobnw mčxst hražmdch w leddtwač, přltahl k
Jrrmalému, a pobral pokladd drxnu Božiho a
krailonšského i pawržd Zlatě, ktrréš byl uadčlal
král Salomon (2 Wm 12 1 uo 12 3 král
14, 2.5). exe.)lwssak,že jdou fe poni;ilč knižata od:
wrátll sc od nich lmčw Hofpodtnnw No té
š!nocnil fe Z.aš, kreil Zsralxlský mčxjta a hradn
žboiilš ď Zcrudalémskonod bnino Čfraim a;k
breinč neirošui, a pobra.o wssecko Zlato a flřidro
a wsjrx.eo n.idobi ktrrěx lml Ualržl w domč Ho:
fpodčnx.xwča .o pokladoch králowských wšal š frboU
ojoby šxisiawnr Weilka ktrra mr;i Nšflrči a Eqmo:
tem wuikla, pťiwedla ermchprilda přrd Jernda:
léul (xl král 18 “) a uwedla mčxsto a krale
jrbo Zošiasse w poddanost Faraona Ncchaa (Ze:
xrm 46, 2 4 kr.il W 29), posie; i w onu
Babilouského kreiloNabuchodonodora, jonZ pobořiw
ždt Zexujalčll:ské Jndstwo wrssferě do Zajeti Ba:
ldilollskéhoodwcdl lé freil. 24 19 u 17 2
Bar.xl :šli 13 m 21) Oed:ndeját let po tomto
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tčxžkčmfondn Božim kdyš CyrUš mocným fe sta:
Ua lidU židowskcmčl dowolil do Jndstwa fe nan
wreitčti, wyjtawčli mčxstoZUowUZarobabel, Esora
a Nehemia. Zernsalém sloužil Werssantlm až do
podumUčni jčch od Macedonských Btolomrnš Fč:
ladelfuš, král Egoptský,obdařil chrám; awssak An:
tčochnš Epifaneš,kreil Syrský, dobyl jej žaš a po:
plellil Zerufellém. Wssak chrabťi Machabejňri
wybojowali Zidum opčxt jwobodu Niman Pom:
.pejnš bršo Zaš Uxocxdlw poplatek Jermalém,a
Krašsuš oloupil chrám. Nartowé jej plenili, ale
Hrčodrš a jcxho rod pončkud powžnesli slaiwu jeho.
Tu piifjel Syn Bo;i x

qo UeiwratU Zldň Z Babilonského Zajeti bUt
Jernsalém wwsiawču Ua čtnrecb wrssicb, totiš Ua
Morii k wxšrdodu na Sioml k jihu, na Nkťe k
šeipadu na Be;etl,xčxk fewrru.

Meši wrch Jrrmaclmskúmi er Sion Ueč:
wyšssi a wášč je k jihU do iadoli Ben Hčnon k
šápadn do udolt GčhoU, a k xbýchodllKedron neb
Jofafat kde by!a studcinka e.mloah do potokn Ke:
drollu scxwléwajiri Křfrx.ochl dčli jej hluboke
wssak l,lškéňdoli Turopron (Udoli Syrain) Zwa:lr,
od hory x:)lkrw,kde král Dawid domo stawčti dak,
a bolo toto udoli Ulmom pollejdoice šafopáno.
Ku Morii sponssti sr Sion poUenáhlU, tak že mezč
“občnm toliko plochei nižan, Qfel šwaná, leži kam
přcxš hlnldokú piťkop most wede Z doluiho mčsta
wedlo 780 jcdodmo kamenných do hořejss.iho yTam
sieil králowský l)rad a palác anidúw a Salo
monuw, joxl; scxjank dnm beije Ltbanského našd:
wal pončwadš z ceder Bčbanstých wybUdowan
ďhl Hrobka králowskeikde Dawrd Salomon a
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jini králowé pochowaini bylt. Dčlnl bohatwrčl aneb
welká strášnicc, dále wěže Siloah, nezbrojnicr.

Hora Nkra jest nišssi, neš hora Sionská, u
padei kžápadu do údoli Gihon, k jihu do údo!i
fyrařil, a k wýchodn bwla přikopemod boryMorie
oddělena, k scweru pak čini zwab powlowný. Jmé:
no fwě dědila od hradll, který fwrský král Nntioch
Epifaneš šde wystawěti dal, aby štad nade chrci:
mem wojwodil .:exlto hrad kei;al Sčmon Mak:
kabejský rol)ášeti a famU horu poněknd rošněsti
a Udoli Umplniti rumenx aby Nkra nišssi byla
neš hora Morija

Zdr takc stailn okroUhlice dmn to U.xeiejným
kratochwilim wčxnowaný W jiněm Zajr držioali
fe tUrUajr a kolbn na wošich ina konich, wssr kll
portiwoxli rijaři Nugustowl Státui wčx;eni da:
lcic najn.dwšssčl,xokněše KaifaUl, paláce ťrále Ll:
grippy a Ndiabenské kxálowny Helenw klerá při:
ssedssi do Zer:xjalénm dsuu foldč tu wystawčxla
aby fe Bohu w chreimčx chrnsixlémském klanětř
nlol,xla, i fnnox!.xxéjrji douw šdr U:čxlt. Kreič He:
rodeš mčl Zdr Ua xxx.,mleutaké fxrxnj králowskú dmn.
Nrchiw a rndnire nlčxslská,kde Synrdrion te jz 70
starssich a soudrnw žafedáwali a fondiwali. Do
tohoto donxu bul P. Cl)ristušk soUdUpowolán, a
Npostolě bdli Zde čnrskáni lSknr. Blp. 5). Wedlě
r.ldnicxr bwla folldnire Wonria Wilata, kdr lle W.
Christllš bičowein ua trnim korUnoU.dein. Také
mčlo dolni mrdto prostranné naimčsti, kde fe nee
jednon znalnončté bitwy swrdll

ldora Morija jpoussti sr f wýchodu piikro
do Udoli Krdron ťjibU děli ji přikop od hory
Ston, k zeipadn těž od dolniho města, ak fewem
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byla ǧahradou od Be;ethy oddělena. Na této
hoře měl drnbdy občtowati Ybraham fwěho fd:
Ua Jfafa (1 Pťojž. 22, 2). Zde stál chrám š
bUdowami fwými, kterě bešmála celon wúchodni
stranu l)ory zaujaly, o čemš nižeji. Na Moriji
stál take dúm na jedUom rohu, o němž Uěkteři
jfon toho domnčni, žo tu El)ristllš Wán leeránka
wrlikonočniho š nčen!:iky sdoými jisti ráčtl.

Hora Be;etda padá Ua wýchod téš do údoli
Kedronn, Ua jih dčlila fe šabradou odC Morřje,
a k scxwernj trati se w rowesl. Bližssi časf do:
nmw w Nkťe a Morijt neska jměno Bešetha, čási
pak fewerni Nowé Ulčsto slollla, kterážto té doby,
kdoš SyU člowčka čtntl žadost Zaxhřichwwsseho fwčxta,
ohradu žádné nrmčxla. Wrotoš mohll nče:lnicl,
ktrťi š Ehristcnl po wškřisseni jel)o do Emanu
putowalč,xkdyž fr Zase wrlmt pošdč ť městn na:
wrarowa!i, do tohoto pťedmčxsti fwobodnčx wjiti a
š jinýmt Učennilen, jrsslč tč noci fe fhledati. Zde
bylo widčxti palár Herodrfa k sexoerožápadll od
chránm, jenš byl dle fwčedectwi Zofefowa, cxodo
kráso nade wssrcko popisoweiui. Bol obehuán šdi
tťiccxti loketni, na ništo kraifné wižky stejně od
febe rošdčxlené strmčxly. Swčtntcr wnitť palácn
bylo :Ořekrásilé, a boli tam falonowé, kde prý se
(to stolxl pťistrojiti dalo. S úšasem pošorowali
je sxxxinm nefmirně tlousslkw překráfnoU wašbu
střechowon .nesoUri. Zlato a střibro tťditilo fr ž
oždob stčxu a bol)arčho náťadi. Mramor rošma:
nitých barew j a ncjwšácnějssich drnhmo blýskal fe
še wssad. ZwlásstUi ošdobou paláctl byla .pro:
jirqnllei podloubi dp krnhn, kráfnými mramoro:
wymt sioupy podpiraná. Také byln žde weťojná
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xnlsca křowim wyfa;cxř.i, a jinak k procháškám
Uprawrná. ch bwln wodomety, a jiné studnčx,
kdc fe woda ; kowowýrb soch do panwir wlxšwala,
a kolrm ntch byln klrre Optartwrul rožwěssenn.atd.
Wssak trnto kraifnú palác bwl jessrě pťrd šboťenčm
Jrrl:salénm domeicimi buťčči w prach a popel
obráren. Zak Učxkteťifmýssli, ldylo prý to w tomto
palcicu, čde fe Hrrodro:š W.inu Ehristu pofmiwal,
w dloubé bilé roncbo jej obléri rošká;aw.

Zdi mčxsta Ze:rufa“léum byly dukladné, na
deset loket tlusté a dwaret wyťioké, swrchU opřeně
šábradlim třiloketnim a dwonloketnim cčmbnťim 3)
Brwni a Uejstarssi kterou Dawčd a Šalomon dil
wystawčli dil Utwrdilx obehxmla podle Udani
Zosrfown, celé borni měfto Ua SioUU, a chrám
Ua Moriji, Bwla k jihu a ;eipadn přikrá a ne:
dostnpnci a tak prwná, še fám Titnš jeji pewnotč
fe dodiwil. Eelá šeď Uesla 60 wěži neboli bassr.
Drnbá šeď obkličjčlal)o:u NkrU, atočila fr na
fewrr!l až k twrši :)lutonii na Moriji Tuto král
Ezechiaš stawčtš dal (U War 32) Tťeti ža:
hrnowala Be;etlm stmoěna jsonc teprw poNa:
Uebewtoupeni Wánčxe)

Král Ngrippa ji stawčxl,a opatťmm byla 90
wyfokými wťšlm. Tčmito chuějssimi a wnitťnimi

x) Tčdto pak lokcy, o Uicbž sc tu pťipominá, a Ua něš
se i jiUdc Uamčťnje roznmčj nc tal dlonhé lokto, jakěž
json ani U Uaš a jiUde w nžčwmxi Roznmi sc loket n
tUkp tUdiž loltowč dwa dčlali tři stopy neb střcwicc

e) Bd.,xlotětrdo jako na wzdory Cbristownproroctwč

ozkaze mťfta xernfaléma wssak wsse lidska moc scbe wčtnt
bpla proti wýrokn Bozimu marna
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ždčmi nabyl Jerusixlěm nadobyčejxǧěpewnoty, a
tudiž patrno, kterlxk mohl ol!lešeni !)ťimanskémn tak
Blonl,xo odolati. Tato pewnost mUohem wice Utwr:
dila fe čtwrrdrmmúmi wěšmi 200 loket pou Zdich
od febe rošestawenými, a dwatcet loket nad nimi
strmicimč, jrnš mčxly stierclw ploské, kamf; fex po to:
čitršchxfchodrch wystupowalo, auo kde t k fchwtáni
Oesskowko rčstrruw Upraweny byly. By!o Ua wssech
trojich Zdich w počtn 164 wčxži, mešč Uimižněkterč
twarem a wrxlikosti rošmňuilé, jako k. p. wčxše
Hippikowa, Fafaelow.l a Marialmw, a hradu
Bsefina a Nntonia, roš nadhernčho rrlénul nlčxstčl
poskotowalo pokxledU.

Wěšeu Hippikowa stála w l,doťejsstmměstě
Uaďrotč chrámowé ;ápadni šdi, Zdéli 25, šssiři a
Zwýssix30 lokel, celá Zl)mocnébo tcxfeiněho kamene,
tak, že fčxZdeilo, jafo by celistw.i ldyla. Na pew:
něm šcikladni steilo staweni dwoupatrowé, pčxkně
přibytky majiri. Celá jeji wússka obnássrla 85 loket.

Wčxše Fafaelowa ldyla téš bmotu.x,a
měla pawlača fe zábradlinl wčxškami opatťeným. a
bwla plná přibotkn a láZni. Josef pisse o Ui, ť;e
dle w;orU Farnša wystawčna byla.xš) Dále na
wúchod byla třeti,nesoUci jméUo po nessčastnénlan:
šelre Herodefowč Mariaumč, kteroU tcnlo tyraU
beze ,wssi winy zawražditi dal; byla sscxe méně
pewna, wssak bohatčjč a kráfněji ol;dobena.

Při dobýwáni Jerllfaléma hledčxlTituš tyto

5) Byltť Farn; slawmš majáč cd fwčtlárd:a U nxčsta
Bllcrandric w ngptě na bťch strmici, ktcrei nlczi fedm
diwů fwěta pocitána bola, wýsskn 400, mčla, Uádberná
mramorowai a slonpowá patra působila.
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třč pewUč wčže žachowati, aby žbyli pomnikowě
witčžstwi jeho, wssak rifať Hadrian i tyto roz:
boťčti kážal, buď aby Zámysl Titúw Zrnařil, aneb
stalo fe to proto, aby scxnaplnilo proroctwi Spa:
sitelowo, když nad měsirm slšy wyléwal.

Hrad ersina stál w Uhln sewerožápad:
Uim Ua třeti Zdi ofmerobranný,pťepewný, a wýssky
tak Značné, šeodtad :a jmného dne cela Balestina
přehlednonti sr dala ano čtrnárte hodin na ša:
pad ležici moťe stťedni rozprostiralo fe pťed Zra:
konla pošorowatele, a Ua jihowýchod bylo patťitč
až do Nr.alie deš Titnš oblěl)ati počal nlčsto
Ubytowal se pťed touto wčži, a dobyl a rožboťil
ji a odtUd je wedral do Nowéhomě!ta Najejich
Zaikladech wnstawčla jr Za čajn křižáckého taženi
twrž Mlanských kterei podnee.exro pewný hrad
wypadá.

Prad Nntonia na fewero;ňpadni strančx
l)oru Morije bwl od MakkabeaHirkana wystawěll
a Bariš sloUl, Ueš potom od kreilc Herodesa wsse:
lijak ošdoben bdw, po jeho pťižniwrč Nntoniowt
jméno dostal. Strmčxl na skále 50 loket wyfoké,
kolťolem Uedostupné. Llťm kráfU ď pew!lotou sloU:
čil dal fxerodoš tnto skeiln od patw n; kwrcholku

obložiti mramorem a tndiš anruč bylo jeho do:
býwáni pii dojti malé pojaidce !jčimanč štekli ho
w Uort když Uwuitť mužstwo fpalo Hrad s.im
byl čtwerhranný, na každém :ohU wčži opatienú
Tii wčže byly po padedátř, a čtwrtá plottňxreimn
po sixdmdefáti loktech tak Zc š Ui eclý chreim fr
pťchlcdnollti dal W hradčx byl kreijuý palar š

mnol)ými pěknýmikonmatami wečeřadly a lážnčmi
Byltě hrad kmtoU chodboU spojen š chramem a
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sloUžil k ochranč jeho. Za wlaidy Nimanské, byla
zdc pofádka, odknd lid kU chramU fe sbchajici
pťisně ssetťen býwal.

Brciny mčstskě pťispěly nemálo k okrafe Ze:
rufalěma. Mělo město toto defet šewUčjssichbrán.
K poledni stranč města nebylo šádných, nebo w
lu stranu byla hora Sioxl tak wyfoká a pťikrci,
jako nějaká Zeď. Byla pak jména brán tato:

Na wýchod: 1.Brálm wodni (Nehem.Z,W),
kterei fe U Jeremiásse nazýwei brána hrnčiřskci,
lJerem. 19, 2). 2. Brálla kostská(Efdr. 3,28),
která beš pochyby mUsila bliš chrcimU státi, ponč:
wadž knčši nedaleko bydleli. Brána stáda, kndy
fe obětni howada do chrámu wodila. (Esdr.3,1.)
Z. Brána rybná na bližkn rybného trhu. (Efdr.
Z, 3.) 4. Stará brána ncjfewcrnčjssi na wý:
chodni straně, kteráž š údoli Kedronského do No:
wého nlčxstawedla. Na sewrrni strmlč: 1. Efraimská
anaxbBrnjamjnská brána. (Esdr, 12, 39. Zerem.
37, 13.d 2. Breiua Uhlu čili nawšni. (Jereln.
31, Z8.d Qbť wedly do Nowého mčsta. Na straně
západni: t. Brána údoli (Esdr. 3, 13), kteráž z
údoli Zihonn do dolniho mčsta wedla. 2. Brána
hnojnci (Esdr. Z, 14), od Zosefa brána Esejská
šwaná, ťudy se naxčistota šměsta wyplakowala.
:š. Braina stndničná (Esdr. 2, 1:1.) před Uiš byl
rubnik, a ta wedla těš do hoťejssiho mčxsta jako
pčerdesslai. .ďťromčx tčxchto sr wr fwatém pismčx na:
chážeji jrsstě nčxkreréjměna brán, které pak mohou
býri wnitřni anrb cbrámowč breiuy.

Wončxwadž mčsto Ua čtyřech paborcich lrželo,
tudyš snadno se mysliti dá, žr nlireUebyly rowné.
Jnlčxla uesly nejwice od ťcmeflnileu tn obýwajix
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tich, Uebof nalezaji fe pekaťska ťeznická, wlnoče:
farská Ulice Objem mčsta kolem měststých zdi dwč

hodiny obneissel Bočet obywatelstwa aš 120 000
dussi dofahowal awssak w čaš dwátkll welikonoč
nich býwalo tU aš milion desi pofpolU

BťikopowéokoloměstaJerllfalélna jak Strabo
pisse whsekáni byli w twrdé skálr, Zhlonbi 40,a
250, na ssiť Nemožné bylo lidskčmn dumysln ta:.
kowc přčkopy pťekročiti a město dobýti kdyby byl
sám Bllh pťediwnč Rinmnňm Uepomáhal a Zidé
wlastnimi mrtwolmni, kterěž w Ulčstč moxxxm a
hladem žhymlly, tčch prikopúw nenaplnili, a nc:
žarownali, jakš Zosef poznamenal .

Zako ka;da weťejná stawba fe UŽidU řadně
šafwěcowala, tak fo i městske zdi š welikoll slawx
nosti pokašdé fwčtiwaly W druhé kntše Esdra
ssowč (2 Efd 12 27) se dočitáme o takowém

dZdi měststých pofwěcowáni „Šl,xledáwali lewjty Ze
wssech mist jexjčchaby je pťiwedli do ernsaléma
a aby řoykonali pofwťceni a pťi tom weseli š

dikUčiUěnim a špčxwy a š cimbaly, žaltáťi a loUt
nami Z očlsttli fe kxlčši a lewitowé a očisttli
také lid i brány i šcď Ll občtowali w tcxn den
oběti weliké, a wexselili se, Uebo Bnh obwrselil je
wcxselim wrlikýn:, ano i šeUU jejich i děti wrselilt
fe, i slnssáno jest wrjeli to š Zeulsaléma daleko

Bakliže jiš město samo fn.žoU polohou wy
slawnosli palácuw hraduw wčži a bráU na mdsl
kašdeho jnk rodáfa mk rišeiťa dojemnč pujobšlo,
Zajtsté Uadr wssecko wdsse ba takořka čarowuč pux
jobiti nmsll l!a pokoleni :)lbrahamowo nadbrrný

C h r a m
Ua hoťe Morjji Zde bnlo to Zášračnč ol„mňsko,
z Učxdošwrssk:rč poko!eni toto fwčtla wmrákotách
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nairodnil)o šiwota, podpory wpochybnostech, Utěchu
w Zármutcich, a zápalll w šálržitostech wejskerébo
pokoleni ponU měrou čerpáwalo; ano lento pťee
welebny chrambxol Ušrl wssech dčjll pokolcni toho
a tak Ušre š národem spojcn, že žároweu š nim
jwsseckn jcho osndy zdilel Uabýwaje ihned jafnčj:
ssiho lrsku a sláwy ro sláwč Bol)em powysseneho
lidU ano žafc il,mcd klrfajr w pobančni š opU:
sstčným n.irodem famúm, byl i š Uim ;e Zexmč
wyhlašcn a rožmrtán bch nadčje, žeby kdy wice
nlěl ho:eu Morijč ;dobiwati.

Zestič trdy pro každěh xnilownikn dčxjú U.i:

roda israelského, mnohem wssak wice pro kašdého
wšdčxlanél)o kťrstana ktero; w dčxjech tohoto lidU
wršdn jafnrjssipťiprmoy na přissti Spasitele fwčxta,
a nň budouri Cirkcw jeho pošUáwá wčri žádouri
š chrčxnnxmJermalěmskúm se blišoji fcxleeimiti

Zakož idraelskč nábošrnstwi daleko nado po:
l,muské wšxnsseué jrst byl drubdo t cdreim Šala:
močlnnw co do wý; naum a nčxeln rmdex wssrňy
polxallské delčtelulice powýnrn, ač dxmd byl, co
do šewnilťnojli stmrxitexlské Za nmol)ými starowč:
kými ldndxwami ;!lstal

Ro;bčhlč fc sim kritikowxš welebné budowy
chr.i.UU isiarlského na ddoč strany Zfontě, jenž
chreim ohledem fpreiwnostt welikostč krápy a wsse:
likěbo wýžnmml jel,xo nedmoodnčx an č fnad
nčxkdo Uowěrerty Urelxáučli jako k p ;tdowslti ra:
biuowc a i nčktrii kťrsianssri nčxrnci jxontě ale
také deZi chowanri to nowopohansié nrxwxťry,
ťseii ;xse weleb.wst fwařynč xmsjl ;r erlikrho
ohledu až do pmčl,.du wssednosti, rownčxš xossak
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bezduwodnč a beš miry snižiti wssemožUč byli
Usilowali

Bodáwáme tUto pokudj fwaté pismo o chreimU
prwnim naswčdčUje

Zajtsié stdečné bylo wyzýwániDawida muže
Božiho k staweni chramU Za dlonho toUžilo
srdre jeho po fwatin dustojnc welikosti a do:
broty Boha swčlo Sam ťekl kNathanowi
ǧ1 Bar 27.:) „Hle já bydlim w domn cedro
wém archa pnk nmlmoy Hofpodinowy pod ko:
žemi jest“ Když byl sržwal wssecka knišata
Zfraelská, wojwody, pokoleni a wladaře honsii,
kteťiž poslnhowali králi tijicniky také a fetniky,a
kteťiž byli nad siatkem a jměnim králowým i
syny fwč š komorniky i mocně, t wsseckn jinc
nejsilnějssi we wojsstč do JerUsalénm powstal
král a ťekl: „Slysste mUe bratťi mojř, a lidé
mllj: Myslil jsem, abych wyftawěl dUm, w
nčmž by odpočiwala archa nmlnwy Hafpodinowy,
a podnož noh Boha nassel)o, a k tonm staweni
wssecky wěcč jdem pťiprawil Nle BUh mi ťekl:
NebUdeš stawěti domn jménU mémn, proto že
jsi mnž bojowný, a krcw jU wylčl atd Y ťekl
mť: Salomon fyn twňj wystawi dňm mňj, a
sině mé, nebo jsem ho wywolil fobě ša syna, a
jei bndU jenul za otce atde Dal pak Dawid
Salomonowi fyml swčmU podobenstwi dinrr i
wniťřniho chramU i mist k choweini pokladn a ji
ndch potřebných bndow

Dal se tedy Šalomon král do staweni lZ
kral 5) poslaw wyslance fwé k Hiramowi ťráli
Tyrskénul š prošboU: Ty wiš o wťlli Dawida
Qtre mého a že nemohl wdsiawěti domn jména
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Hospodina Boha fwého pro wálkU nastawajici
wůkol něho, dokudž nedal jich Hošpodin pod paty
noh jeho Blle nyni Hospodin Bčlh mňj dal mi
odpočtnnti wssady wůkol a neni žádUého protiwx
nika cni jakého útoku zlěho Brotož myslim siaue
wěti chram jméuU Hofpodina Boha mého, jakoš
mlnwil Hofpodin Dawidowi Qtrt mélml ťča:
Syn twllj, kteréhož pofadim misto tebe na stolici
twou onk wystawi dllm jmčnU mémU N proto
rozkažiž, ať mi slnšebnict twoji nadečaji cedrů na
Libann, a slnžebniri nloji af jjon se služebniky
twými, msz pak slnšebnťkú twých dam tobč ja
ťožkoli požádáš, ilebo jam wiš še neni w lidu
nlém lnnše kterýžby nměl dťčwi fekati a tefati
jakoSidonssti a t d

Takto tedy podáwal Hirmn Šalomonowi
dťiwi cedrowčho a cnpryssowého wedlč wssi wille
jeho Salomon zafe dáwal Hiramowi dwaceti
tisic koch psseUice ku pokrmn domU jebo, a dwa:
ceti měr oleje nejčistssiho To dáwal Salomon

Hiramowi na každúJrok J wybral SalomolldčxlUikn še wsseho Jstaele a byl wssech počet
30 000 mnžůw J posilalš nich deset tijlc na
kašdd lněsic jedny po druhých, tak že jedeU měfic
býwali na Libann adwa mčjlce w domicldswých
J měl takě Šalomon fedmdcfát tisic tčch, kteťiž
bťrlnrna nosili a osindesát tisir kalnenťkň lm hoře
kromč nťedniků, kteřiš byli nad každým dilem,
jtchžto bylo w počtu tťi tisire a tťi sta, kteťiž roze

kqšowali lidu a těul kteťiž dťlali dilo Z pťi:
káqu kral aby wzali kameni weliké kameni drahc
k zeikládu chrámu, a aby.„otesali je čtwerobranatě
kteréž tefali kamenici Salomonowi a kalnenici
Hiramowi
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Stalo fe tedh lěča u180 po wyjita fynů
Zfraelstych še žemč Egyptstc mčsice Zyš (dUbUa)
čtwrlého léta čralowáni Salomonowa nad Zsra:
elem počal fe stmočtč dum Hospodilm a tak je:
denártél)o mčxsire Bal (Zčástky řijna, ščástky listo:
padn nasseho) dokoncin jest de fe wssim di!em
jeho, a fe wssemi Uádobmni a siqločl jej fedmlet

Dmn pak, kteu,xž stmočxl Salomoxl Hofpo:
dinU byl šdéli sjedenaiti loktu a zssiři dwareti
loktU a Zwýssi třťceti loktň Ll byla sincc pťed
chrámem dwareti loktU žděli podle mixxy ssirokosti
chrámowé, a mčxla defet loktň Ua ssiť pťed chrá:
mem. Z Udčlal w chrámč okna šmnťešouxaxlá a
intť koltrmni (opanmi) šastťená. Zl wšdělal
pťi stěnč chrámowé pawlače w.ssady wukol na
stčllách domU, okolo chrámU a swatynčx swatých, a
Udčlal boky wňkol a ty pawlače o trojim ponebi
byly Stěny domll wnitť prkny cedrowými oblo:
žil od pudu domU až k stropn, a podlažil ptldll
prkny cyprissowdmř, deskami, rezbami, pletixmmi,
cherubiny, kwitim a slolxpy, Ua jejichšto hlawách
palmowc listi bylo Timž fpčlsobem bwla i fwa:
tynč ozdobena Wssady bply zlatc plechd šlatdmč
hťeby pťibité.

K Zadni strančx chreimu Udělal wnřtťni dnm

odpowčdi Božich, totiš mijto z něhoš Blch tčm
kteřiž fe 8 uiu. radiwali, wuli jwoll žjewowal a
odpowědi dáwal, jichř swatyuč fwatých žwaně
Totok bylo 20 loktn ždéli, a 20 loktil zssiťi toli:
ťéži žwýssi, a pťikryl ji a obložil zlatem Uejčist
ssim Ll Udělal w fwatnnt swatych dwa cherubiny
ž dřiwi oliwowého deset loket šwýssl N bylo na
pět loket kťidlo cherubina jedno a Ua pťt loket
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křidlo ebernbina drnhé, a tolikéž bylo U drnběho

chrrnbinn, a obložil také cherUbiny zlatem. Tito
kťidlo fwýmř pťikrýwaltarchn nmlnwy 6) N kUdy
wcbáželi do fwatynč fwatých, Udělal dwoje dweťre
z dřiwi oliwowcho, a wyryl Ua ně ťežby cheru:
binu a fpčxsoby palm a rytinn wclmi wyjedlé

rowitých kwčtn obložil je zlatem Wťed dweťcemi
wčpela opona žtčškc látky l)edbách nachowými
ablankytnými kwčtinami okrasslrná jen; pťi otwi:
láni dweři prekci;eti lnčla abw Uižcidnč oko Uepo:
wolaných do swatynčfwatých nahlednouti nemohloe

Jiš famo prUčeli fwon okrafoU wsse požla:

relxon, kde bul keř winný Zlatý š l)rožny welčkossi
lidsic postawy, nadherný poskytowalo pohled Téš
ipodlahu celého chrámU pokryl šlatem a krow
čili stťechU pobil těž žlatými plcxchy, a Ua wrchn

nadělal sspičatých hťebiků žlatých, aby sc th ni:
žádný pták Ufadčti a chrámU Unečidtitč nelnohl

Slowem wssccken chram wnitr na hoťe i dole a
po wncxch stranách stkwčl fe ččstdm ryzim žlatem,
a dyl jako wsss:cheU žlatý ) Zewnějssek tedy
ožářell pnprsky slmlečllými pťewelchý pohled po:
skytowal. Hledicim Uaň očt slnulh, ano ťltroba
fynň Zsraelských ze wssech končin žemě do chrá:

x do) Bylatě alcha UmlUwy truhla z dřiwi kapinirowého

bUlky, zakan božiho, jakž jtch š hory Sinai Mojžiš přiuesi
pro lid israelsty Bylat tedy an jako fmlani úpiš mezč
Bokdem a lldcm jeho, Ua twtdém kameUi pfaUý diplom

wywoleni fwčho mezi narody
e) Wodle ndáni w kUiže 2 Waral Z, 8 wypočitano,

žc jech čtwerečUi loket zlatčho plechu Uejmčnč 200 kUsu.
dnkatn státi mnsil. Zakatč tedy cena w zlatém plechU
ccléťw chramU byla?
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mU wšstnpnjicich při prwnim pohledUz pozdáli
cela fe rájskon rozkossi zachwětimusila Což teprw
když byl chrám od Uepťálel rozboren, a lid fe
octmll w žajeti, tu pťi rekách Babilonských fedice
plakali rozpominajire fe na Sčon (Zalm 136)
W prawdč lkati fmčl Zeremiáš prorok (Jerem.
1) „Ceftw Sion kwili proto še nejsou, kdoby
pťichášeli k slawnosti, wssecky brčin jeho žkaženy,
knťži jeho lkajici, panny jeho a on sám potlačen
hořkosti

Mimo to měl chrám pienefmirné bohatslwi„
Ueboč jeho miťadi a Uádobi jenž w fwatyui se

nacházrlo k p welko stUl Ua nčjž fe chlebowe
kladli a wire jiných stolU fwčcnn, kaditedlnic
a. j bUďto š ryšiho žlata, aneb žlatem wykládaua
byla Swiclul w chránnl počitalo fe na 10 000
a hrncn žlatých k2000 stťibrných k 4000 K
wssemn tomn bylo jesstě 40 000 hlldebnich nei:
strojú žlatem a jtřibrem wykladaných

Neméně krásilé a pamčtihodné jest zafwšco
wáni chramUtoho (2 Bar 6) Zpostawil fe Sa:
lomon pťed oltařem Hofpodinon.dým pťede wfsinl
množstwim Zfraelským a rošpťáhl rncc fnoé, neb
byl fobě Udělal Salomou podstawek měanú
postawil jej Uprostťrd sinč, a wjtoupil na Učj a

potom klekl Ua kolrna sioá přede wssim množstwčm
Zsraelským a pozdwihl rukoU jwých č nebi řekl:
„Hospodine Bože Zstaelsklž, nenič podobného tobě
Boha na nebi ani Ua zemč kterýž ostťiháš fmloll:

wy a prokažllješ milosrdenstdoi slUžebnikňm jwým,
kreťiž chodi pťed tebon w celem frdci fwem Kte:
rýž jsi splni! slUšebUikU swému Dmoidowi otci
memn cožkolijsi1emU mlnwil; a rojsiUsty slibil
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to jsi skutkcm naplntl jakož i nynčjssi čaš dokaa
zuje N protož nyni Hospodille Bože Zsraelský,
Urchf jrst UpewUěna ťeč twá ktcron jsi mlmoil

služebniku fwémll Dawidowi Llš šdali k wiře po:
dobnc jest, še bddli Bčlh š lidmi na žemi? Jest
ltše nrbe a nebefa Uebeš erbfahUji tebr čim
nlcnč dnm teuto, ktcrdž jjem wystawčl? Ywssak
k tomU toliko Udčlan jest, aby wšhlrdl Ua mo:
dlith flnžebnika fwcbo a na profbu jebo ešofpoc
dine Božr muj„ a slyssel projby, kteréž wwléwai
slnžebnik twnj před teboU. be otewřel oči fwě
Ua dmn tento we dne i w noci Ua Ulisto toto
Učmž jsi slibil že tn wúwáno bUde jméno twé, a

abn wyslhssrl modlith kterouž modli jr slnžebnik
twuj ua nčnl, a wyslyš profby služebnika fwého
lidu fwčho Zfraelskcbo Kdožbpkoli modlil fe Ua
mistč tomto wyslyš š pťibytkn fwčho, totižto š
nebe a milostiw bUď“ a t d

N když dokonal Šalomon nlodlitby tyto
ol,xečlstoUpil š nebe a fel)ltil šápaly i občti a
welronst Hospodinowa naplnila dmn Nniš mohli
knčši wjiti do chrčUUUHofpodinowa, proto šr we:
lebnost Hofpodinowa naplnčla chrám Hofpodimlw
Nle i wsslckni fynowé Jfraelssti widčli šstnpnjiri
ohečl a siáwll Hofpodillowu Ua dnm, a padsse
rwáťi na šemi na podlahn dlašerU kamenim
klančli fe a chwálili Hofpodijm že dobrý jest,a
žr na wčky nlilofrdenstwi jrho Tehdy žabtl král
Salomon obrti, wolli dwanáctinm tisiclt skoch
sto a dwacet tisicň, a tak poswětil domU bošibo

král a wesskeren lid. Kněži pak stali přt fwých
úťadich i lewitowč š nástroji hUdebnimi Hofpoe
dinowými, kterýchž nadčlal Dawid král kchwáleni
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Hofpodina Držel ŠalomoU slawnost w ten čaš
po fedm dni a wefskeren Zstael š nim, fhromáš:
dčni welUi weltkč: od wjiti Emath až kU potokU

egnptskémll Tehdy tťinacteho dne mčsice fed:
mél)o propUstil lid k pťibytkťlm jejich radeici fe,
a wrfelici feš toho, což dobrého UčinilHofpodtn
Dawidowi a Šalomoxrowi a Jfraelowi lidn swčmu.

llkášal je pak jcxmu Hoxpodin w noci, a
ťeťl: „llslyssrlf jfem modlčth ton, a wywolil
jfem sobč misto toto ža dúm občti Zestliže žawťU
Uebe a desst nebudr prsseti, a jestliže rozkážč ko:
bylkám, aby pohllbtly žrmi a jestliše posslu mor
na lid fwuj: obráti xe pak lid muj, nad kterýmž
wšýwáno jest jméno mé ondlilby Uli jc a hlea
dqlby twáťe mě a činilbo pokáni od cest fwých
zlýrb i já wyslyssim je š nebr a milostiw bUdU
hřichmn jejich, a Ušdrmoim Zemi jejich Oči také
mé bUdoU otewťené, a Ussimé pošornjiri na Uw:
dlith toho kdožbyfe modlil na tomto mistr Nebo
jfem wywolil, a poswčtčl mista tohoto, aby bylo
ňméno Ulc tam na wčeky, a aby tU byly oči mš i
jldrc nlc po wssrcky duy“ a t d

Bopfáxčť toto, které w kniheich králowstýcb a
Waralipomrnon o Šalomonowč chrámUnachášime
poukazllje Ua sprob eqyptskcho stawitolstwi. Wiťe
fr podcžbá, še Salomon, jako jest k tejáni kameUi
a diiwi dčxlnikyTyrsté a Sidonské k pracowáni
w kowu a sloxiowc kosti nulělce Torské byl poa
wolal takc š eqnptskúmi mistry stawitelskými radU
bráwal Q nadheruosti a bohatstwi cbráum Ša:
lomouowa toliko prU teU pochdbowati muže, kdož
gnptskúeld chrámll skwostnost newidrl.

Wssak prare jestis welmř nefnadna wčrnh
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Uákreš chramU toho ža dnu nassčch podati; Uež

to dobré při wssem šaje, že wdobrašeni bUdowy
této neni erdhmltelně potťelmé k wdtknuti ná:
bo cnského učelU a wýšnamU této jedillé narodoa
wr swatynr

Zaťkoli jfoU ťidky biblické žpxáwy ohledem

stawitelské úprawn, pťedce dostačUji kpožnáni tobo,
jaký byl nábošenský Učel chráaml celého

Ošlásstě přiťládá se chranm ssesterý poswátný
wdžnam, aU fe powažujo:

1) Za prawý piilmtek wssudy pťitomného Boha,
Bána nebeš a zemč Uprostťed lidU swčho na
žemi, jenž š nim w úmlUwU byl wessel

2) gša nejpiednějssi misto žjoweni božiho a po:
fwěcowani jména jeho na šemi

Z) Za misto jediné kde fr měl podwčcowatč
xneši wssemi jediný wxǧwolený Uárod ifraelský

4) Za přibytek siáwy lwžť.
5) Za pablesk Uebeského kkálowstwi prawého

sidla božil,w
6) Za středisstčxfmlomoyaaobcowáni božiho se

fwúm lidem.
. Bobllšrl! toto přrskwostnč a přebohaté dilo

Salomona kreilex,kteréž, aby fhledli z daleka ssl
wka cňžimi nawsstčxwowali bolo při dobuwani
mčxsta Jcrmalcma Nabnchodonožoxrm š koťencx
wnwracello a r.o,šmetállo Břičinu takowého doe
:oUsstčni Božčho Ua lid jwuj a chlánl udáwaji
swatr knihu tnto: „Sedckiáš kreil ččnil Zlé pťed

očima Hofpodina Boha fwébo, aniž fe stwděl
lwaťe Zeremiásse proroka, mluwiciho k nčmuž
Ust Hofpodtnowých Nno i wssecka kUižata kněž:
skai ltd postoupili Ueprawě podlé wssech ohau
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wnosti pohanu a posskwrnili donm Hospodixlowa
jebož bnl fobč pofwčtil w Jernsalcmč Wosilal
xdak Hospodin Buh otcú jrjich k nim skrše ruku
poslU dwncb, w Uoci powstáwajo a každodennč
Uapominajo proto žr odpousstčxl ljdn a pťibytkdl
fwému. Llle oni pofuliwali fr poslúm božim, a
xnálo sobčx weižiťt řcxčijrbo, a porollhnli fe pro:
roťťmx, až pťissla prchliwost Hofpodiulowa Ua lid

jebo a Uebnlo šadncl,xo Ulcčeni chbof prčwcdl
na Uě králr clmldejskél)o a hubil mládence jejicb
mečem xo doum Swalwuč swé a neslitowal fe
nad mládencem ani nad pannon Uad starrem
aui Uad kmetem a wstrcko dal w rtlce jeho J
wsseckynádoby do.mu dojpodinowa weliké imalé,
t dokladd clxreimowé i králowské j kuišat pťenesl
do Babiloxm. Wypálili nrpťatrlé dUm boži a
šbořčli šrď JerUfalémskou i wsserko wčže fpálili i
cožkoli dlahélxo bylo, Zkašilč. Zestliže kdo Ussel
nlrčr, Zaweden jja do Babilona sloUžil králi a
wnum jebo dokndž nekmlowal král persky, a Ua:
plujla sc ťeč Cdofdodinowa skch Usta errrmiasso:
wa.“ (2 Pňl 36)

„.cta prwnil)o Cúm klálr prrskcbo, aby fr
naplnilo siowo Pofpodtnowo fkršr Usta Zeremi:
ássowa, wšbudil siospodtn dncha Eúra aby dal
plowolati po wssem klálowstwj fwěm i také lo:
erfal ťka: Toto prawiCúrUš kreilpcxrskýWssecka
frcilowstwi šrmč dal mi Hospodin BUh nrbrš a oll
pťiklišal Uli abycb mu wystawěl dnm w Jerufa:
lčmčx,ktrrúž jrst w Jndstwu (1 Esd j 1) Zak
xnčlr fr Zidcz babilonskébo zajeti do jwé wlasti
nawsátili byla jojichprwni starost, abo šase chrám
na fwěm mistč stál Stawbn tnto druhon ťidili
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Zarobabel, Csdrciš a Nehenťiáš, ťtrr,on wssať, ač
dle wšorn Salomonowa chramn a prlr bylo prax
cowciUo, méně slawnč prowrdli. Kral Cýrušx fám
napomabal, poskytownw jim cedro ajixlé slawiwo,
au muohá Uúřadi a Ueidobir Nabllň.dodonosorem že
Šalomonowa chrcimu odslatci, šaso nawraitiw. ď)
Byli pak w staweni,wytrhowáni Zaiwisti a šairlio
wosti follfednich Uarodu, Urjwice Samaritánň,
čimš fcx stmolda teprw po dwaccxti létech Ukona
čila, rokU totiš ssrstébo kraloweini Daria lerále
l1 Esd. li), tndwš 515 přrd Clxrix.trx!lB.iuem.

Tento drnhú chrám ldyl w wšltčuúch dobaich
šdoben, a obohacowán, dpssak rcxlkem ldyl daieko
chndssi prwniho: proto plakali přčjjel,do siočxcxenč
mno;i sťwostuotxl prwnil)o chxxámn fobč pťčpomi:
Uajice. Tof bolo takč Ua přičinčx,proč Hrrodcš
Ua Učm oprawowati počal, přišnčx U Zčdň lxledaje.
Začal stawčxti ssrstueicte lcxtpixed Cl)ristcxnl a opra:
wil Swatin Za plll dsul,xého rokU, nxidwoťi pač
ša osin lel pořád Zběl)lúch, frl)naw 18000 dčxlni:
kňw; wssak bylo na cbranjowých lu:dowách aš do
xšišadowáui Cl)rjsta Wá„ua stawčxuo, psoěeš mobli
Zidě w prawdč řici: Ctyťirett a ssesl lot staxrěx:
jest chreim tonto, a to wo tixrch dnrclx jrj žase
wzdčxláš?(Jan. 2, 20).

ley pro šamýsslené nowé luldown prostory
šiskal, wnhnal Hrrodeď od patn Morjje kolem

U)dTČento jest počer U.idob Čýrem cldrámu nawráce:
ných: Sáltň šlatých rťjrrti, ssáčků stťibrných tisčt, nožň dwč:
mecinna, koslilň šlatýcb tťircti, koslčkú ftřibrn!šch čtoro sta a
defet, uádob jinťdch tisic, ldsiech Uádob zlatých a ftřčbrných
pět třsic a čtyry sta. Wssccko to odncsl Sasabaxar ď těmi, ktcki
sslřzwěšeUi babčlpnského do, Jetnfaléma. (l Cfd. l, 7 aau1 1)
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hory čtwero nowych ždi z tesanýcb obromných
balwanu tak wysokých, še prý něklldp lťi i čtyry
sta loket wýfsky dofabowaly Wstnpowalo se pak
po čeluých fchodech na chrámowoll borU a wesslo
se nejprw kraslloll bránou, jinak Sufan zwanoU
do prostranstwi jež nádwoťim pohanll nazýwali,
poněwadš toliko na toto misto a Uic dale dostan
piti woon bylo Ua wiru obrárenúm podanům a
jimml cišožemcnm Brana tato 50 lokcxt wyfoka
a 1o ssiroká byla slitá z mofaši kolintskě a stťi:
bxošlntě je leskxlouckrcisnousiollla lSkUt. ?lp .š.d
U této brcixlynawrattltsw NposstolowčBetra Zm:
člowčku chromémll Zdrawč Udy Kolcm Uadwoťi
obik)alo loubi Ulramorem dlaždčxné korinxtskébo spl::
fobu, stťochu nmjiri ploskoU Z dťewa ccdrowšlxo, ktr:
rá na pčt a dwacetiloketxlich piliťich Z bilšť,wmm:
moru fpočixoala. Zde Uěkde byla sincr Salonw:
Uowa kde wy:lčowal W Zeščš lZaU 10 23) a
polxomNposslolowe (Sknt Np 5, 12), kdež skršo
jaj ch rnrex dali je diwowé a šcišrakowé nmoši w
lidn. W loubich tolxolo nádwoťi lowěssowaln je
:xožltčllš dary Bodu pťineissmlé, rxkoš takě wcicUčja
Ulnepiiteli odnatá Zbraň Zde Uxčniwali pručo
zomčnri jistý peniš, jejš ka;dý dofpělý Žid chrámu
Wánč odwádčči !Uunl Zdr jedawali prodawačt
howádak obetnich, kde; stolice plodciwajčcichasioly
Peučxšoměxlcúžpťrwrár:xl PciU. (Mat. 21, 12. JaU
2 12) W rošich této peri šdi stxmčelywpfokě
wrže na jedUé ž nlcb prý knťši w paitrk U wečer
Ua troUbU dáwňli lidU žnameui še lmstala jobota
den toriš fwátrěui šidowskú Takč jiné, jak Jodrf
šmiňUje wypinaly sc tU wčše, na nichš letui pa:
leirowé a rozkossué pawlauo bhlu odkuď so do
wsseho měsm hlidalo
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Drlcha prostora, kamž se po schodech wšstn:
powalo byla obehnána tťiloketni mrťžowanolxšdi
o opatťená bránou U Uiž Ua sioupich byly nápje
fy hebrejské ťeckc a latinske wýstrabu dáwa
jiri wssem nežidmn w tento sinysl: Wsseliký rišia
nrc jrnžby kU pťibytkU Bcinč pťistoUpil at fmrti
Umťe Dotěž stalo na meči Uade bránon pjáno.
Tonž branoU se cbodilo do Uádwoťi žen, a pak
zafe po schodech wýssc do nadwořl mužňw Jfra
elských Tot byla mista owssem tňčé mramorem
dlašdčxx.a a kleisim loubi majiri k modleui pro lid
Určrná kde;to je pod ssirým nrldem modliwati
mčxlipotomkowc Nbrahamowi aby jnad oči fwých
toliko k nebestn ždwibati anykali

Z Uádwoťi Uulšmd weslo fe opťt po dcho:
dcch brauoU do naidwoii knčši kamš toliko jim a
lewitňm nojiti wolno bulo TU stál wcxlikýoltar

pro zápalne občti majici padefáte lokrtw objemlx
a patnartc loket šwýssi š wodowodem jimž krcxw
obětowaných howádek do potoknřKodlonu fc spla:
chowala. Steilo le bošx;dochyby,jako druhdo pťed
Saloxnoxwwoll Swatuni, tač žwané slitc moťe
(2 lxjm 4 2), což bdlo Umýwadlo kněži pčxt lo:
krt l)lubokc a defet f,sixoké a to stálo na dnoax

nairti kowowých wolicb :xostawrných po tťech k jedž
noum Uhln fwčta Wo stranach tohoto Uádwori
bhly rošllčnr jince, a bndowy i o tťech patreich,
obydli to w chrčxmčmrfskajicich ťnčši a lrwilu Sy:
Uagogo také a jinc čfchušk.im knčzjfým Určené
dworany (feily)

Swatynč sama wwpixmlň fe na wrcholU bo:
ry Morijr dwáUácte schodu wýsse Uadc dworem
knčzskýmna tém; mistě kde drUhdy Šalomonňw
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chránl stál Nowei tato poswálnei blldowa byla z
bilěbo nlramorxl mřržowasla Zlatúnn prnho, též i
siřrrdn majic žlatým plechem ťroton. Chrámowé
nitro dčxlilo fe jako w starém chramčx Ua misto
swátč a nejswětčxjssi.W prnčrli s:oatěbo mista by:
la breiua 70 lok:xl wwfoká, a 25 ssirokai. Misto
swačé bwlo luonitť 90 lokrt wysoké a 50 ssjroké
a 20 dlonbé. TU stál Zlatý fwirexn frdmčparoš:
kx.xxoý(o frdmi prlltech š tolikými lampamid. Sed:
mrr o lamp toboto fwicuu plniwali pod wrčrr knčži
panensk!xm olljrm a hoťiwaly po celoll Uoc l 2
Mojž 30, 8 2 War 1:,Z 11) Takowý jxoicelč
dowe žl stbou witčxZoslawUúTltnx do Řinla, jrj;
podne.š na jebo witr;owém oblonku Zumnenatč
mof;dlo ed) Wak su stxil Ua druhě jtmnčx od ;látč:

B
w) txosef w:dfwčtlujc (f xd, 5), še ten ;lasý scomč:

paro;koxd:,x swčceU se fcdmi lampami sxoýmř šnamená sed
nxrso planct (občxšxlčc) a dwanactc chlcdňw še Zuamruxi
dxoanxictcxxo sdwčšdčni ;wčřrtnika a tčináctrro wonue,xcdwčcl,
které se ;r čzchc a Z moic bráwalxd ťn púlrni, žc pauowánť
Hospodiua nado wssim, co Ua ;cmi a w naoři jest, nypo
dobnujr Takro Ulobli fobě šidč, prawi Uaš wclk!darcbe:
o!og Jabn pro fwxčj wčk w!ďkládati J.i pak Uemolm odo:
lati xnxesskčnrc, šc ouo n;idwoři sc sw!fmr oltáxřrm krwawixch
a neťrwaxoýcld občxti bplo wlastnim xnistcm israrlskčlxo Uá:
bošr:lstwř, Urifto pak fwatč, že U.ipodobilo katolickonCirkew,
ťkc sr Bol,m cblrb a wino na oltář přiUáfsi, a kadidlo
oxbčtujc a dlišádlxé občti sc ncpeili, fwicr:l par předewssim,
jenž fwúm frdmrrúm swčtlcnl fwasynř oswčcowal šc Ua
jasučxjssřwčdoxnosti w nowém šákonč ponťa;owal (sedmero
swntosti); protoš fc také při skomiui ana ,šr;čssc Ua kťl;i
upona chsaulowá roštrbla, aby fe Uka;alo, že ta Uckněšim
pofnd Ukr!dtatajemnost wsscmn lřdu žjcwn.i bnti nm Swa
t!xně Swatucb jeft mi obra;enl oskawrně Cč:t:oc Ua wěč:
nostč, jako; sc w listu l šidum woeládei



57

ho jwicnu ni;kú stulš dťewa kapinčcowého laka:
ciowého) wnak celú šlatem pooitú jejž takš Ua
oblonU Titown widčti Na tomto stole kladli se
chlebowě pťčdkladnč w počttl dwaneictc bochlxik::w
dwčxma řady ; xnonťy bčlné pojypani kadidlem a
foli a byli Ua každoll dobotU šamčonwan a od
SynU Nronowých na swatém mistčx jedčni (3
Mojš 24 5) llprostiod me;i fwicnem a nižkým
stolenl praixoč protč oponč stál stul kadčni téš ce:
lý Zlatym plechem pobitý, kde dwakraite denně
tocižto kdyš kně; pod wečer lampy rožšihal a xáno
jicb čistil oonné wčri fcxpáliln “) Kroxntoho
stálo tU dcfcxt šlatých fwirn:l, pčxt Ua frwerui a
pět na jišUi stranč, pak jiUuch drsel stolU ;laeúch
na uich 100 ss.ilkuš winrm, a jlnai Uáťadi a na:
dobi

Do mista ncxjjwčtěiuil,xodo Swatynč jwatých
wedla jako w Salomonowčx chreimU brána jimi
zastřená welkon bnstč nadělanoU Ua čtyry prstn
tlnstoU bobatč wysiiwanon a ZU lokcr dloUhoU

oponon W fwatyni Swatýňx nestála wice archa
Baně Uťryta bUwUčprorokem Jercmiánem w je:
skyni hord Nebo (2 Mach 2) ša čam ;boťoni

rměstň Zcxrnsalěma a chreimU Cl,mldcjskými, neboš

U) Wouné wčci, jeu; Ua Uldlčpalrn!,d boly, popisch
Mojžčo ll 80, :u „Z řckl OospodinkMojf;čssowi: Wešmi
sobč onných wťci, mirrowého gummi lktcrč š mirrowých
stromň famo fc prýsstilo) a roni.rU (; pěUy morsié ntwoťená
přikrowla jtstx,xcloonrijch ldlemej;dň pižmex: žaprichajici),
galbaUU dobré wUnč a kadidla Učjfwětlejssčlw“ Toto wssc
sc stlonklo na pracď r čcnm pozdčjt Zidé jcssrč jinhch wěcč
apatpkařsiých pťtmisili, a tarowý wšacuy prach fc we Swae
tynl dwakrate dedmě sppal Ua ťeťan.xčUhlť

ňedjt
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po nawráxeni se lidn Zstarlskčbo še žajeli do
wlastt fwé nebylo ji lše naleznonti Swatyně
Swatdcld trdy dokoncr práždná byla kadčxnise
wssak jak Za starodáwna jrdno:l do xoka pťedce
ťád:dčxkoUáwalo. U)

YU chreim wyfoko lešel, pano:oal tndxexšnade
mčsteln jej pak žasr pťel)lidnonti lšc bxolo š l,)ory
Qliwetstc jako wdšnč Uad holn Moliji. Bro fwou
whsokoU polohll a Umožstwiž di jčUUžchx.ám obchmin
byl člnil iiťaje prawo:l twlž,k čemUžfetakcw posle:
dUi wálrr š N Unan Upotťebin dal. Nadbo byl
Titnš doby:o mčxdtochxnjalcm chrám celú Zacho:
wal ršokašw takc proto Umdaw Ua jwé wojsko
awssať wyšjji aneb jilmk božskoll wllli padlo toto
crlé nadhexnč siaweni w UUny

8.4
Náwrat rodččtl Ježissowycb ď ditrtcxnt

Zch:nsalěma do Betblexkxéma.
Zakmilc wykonala Maria w ermalěmč dle

ZxŽ,ko:ma řUdyž očintčlxi fwého pird dwětem ldyla
dossla,llawxcštila fc ihnrd š dčxkcštkema š Zofcfem
šaje do Brthlrl)éma Wrareliscbcxšpocholxy š města
bránon údolni, kdxxžto sr m,xni brtlrmskou bránou
gynuu,

U) Tajenmost wr slušbách lxožirld žido:oských, kdežto
ani od:dčcjným kučšim Urbwlo dowoleno txo Swatxmč Swa:
tnň: U.cjiti, žba:dčla U cizich narodňw to podržťcni, še fnad
přcc jakési tajné modlc sc ťladlťji, jakél,do ZdaUč wšlasstč
Řimané bx,dli Womperš alc, wrdraw fe přč dob!xtčZern:
falěma i do mista nejwčtějssiho, pťeswčdčil jich o jiUcm
a spisowatcl Tacltnď oznamnje potom žc Židé ctějč jch
nél,xo Bolxa, o Učm žeidnčlw obrašU ncnmjčce
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chodi, úwalcm, jcxnš,se k jibll tál)nr. Na blišku,
kde fr do údoli Užchaši, stpji teď klássler sw. kťie
že, od řeckúch mnlchmo obpwanx.š. W ciuxáx:lětohoš
klásstera rifaťownon Helenon wústawčellčdo, Uka:
znje sr to misto, kd,e stál strom, š Učxlwžfe wyte:
fal kťiš Clxrista Bana. 1)

Misto toto mrmUorowýnl kamr:črm pošnmne:
ncino jest wr wýklenleU pod oltáťrm, kde wččné
fwětlo hoťi. Chrám ošdoben jrst pěknon báni
kUdy fwčtlo dopadá.

Dálcx k Brtlémn jest údoli erikeiUň, pllstá
rowina, plldy Uerowně a wwpral,xlě, kdcxpošdc onde
oliwowý strom widčti. Na malém pal,dorku,asi tťč
čtwrtč bodiny od Jrrusaléma widčxti jcst rUmy
doum, jruž fr xxex;xšdoádUm Sčmeonúw. Má fr
za to, šc ;de starý Simeon, jenš sr ; narošeného
Mešsiássr byl radowal,pšxilwtrk Ulčxl.

Wak fe přiňxciži k cisternám Sw. lři kreilňw,
anrb hwěšdy. Zest to stUdnčx“Ua silnici. kdr fe
mUdrrťUU Ua rcxstč do Jexxxlsaléxm l)wčxšda byla

stratilex jenž jich wedla, a toprw, kdwš š Zorne
jalénla do Betlčnm tál,xlt, Zafr fe jixn šjewila.
Před čafw stála tU malei kapla, ; Uiš trď toliko Učkolik
kamenň tam poj;orowati. Mrd několjka sio lety
stála pxeý ncdalrko stndnčx terebinlxa, strom tod

j) Qd poťxitht b:dly so;ličUé donmč:lkx.ď o dřewč, z Uč:
dož kťiž Wúuě Zhotoch dyld Muoši ša to měli žc bol
oliwowý stromn Zafc prawili jiUč, žc b:xlo dřrwo Ucwwdár
wajiri krnmého owocc, a tUd:!š kťiš dřewa cipr!,xšsowčho býtť
wykládali. xBeda sr doxnuiwá, že b!,!l z ro;ličxlčho dťewa
složeU, totiž ž cipryšsowěbo, cedroxdélyo, sxalrkoxdého, žcle:lco:
wého. Swl Zan Zlatonstxš chce jcj také miti z prwx:ich tťč.
druhňw.
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kaú w pocsiwosti držaný, pončxwadžprý Matka
boži na ustč do Jcrujalšma pod jejim stinem š
dčxseitkcxmodpočiwala Trď fe nťažuje tolčko misto
kdr jtrom ten drnhdy stal byw od Nralmw znččen

Kdyš fr Ua arstč od Jermaléma přlsslo
a; Ua to lUiUo, kde je chtlebom zmkmn objerje
počinei pičjemnčjssi i takr UrodUčxjssindolč a pťi:
clda;i jc k rošpadanémn iru.kcuulklántrlu totiž Sw
Cliáne, klmd těš cijnřownou Pelruoll xoustadoM
bUl Kleisstcr tcxnto jejt Zuačné wrlikosti bráUa
jeho je wsjak jaxUw lmdobyčrjných piipaduostech
otwireiwai (!estnjici, a kdo; kolt do kleintera toho
wjitč žmnússleji bďwaji w kossi jenš je proto ď
okUa 50 lokct doln jpouutiwa Ua holu wptaho:
weini. Napdott klasstaru pod stromrm ukašUje fr
wx.x skálr p:oblllbrťx podobU nmjiei člowčka Ua

žnač lo projtimubo Wowčxstpmwi že tčl Ua fwých
rcstaich odpočiwal :ď!olok Cliaš, šnstawiw tuto
šmimku po jobč. Také wuprawnji irbolUicč ža
jrjicb klasstcr na tom mijtě sloji kdrxfr prorok
Cljaši Uarodjl

waatá rodixm, jak sk Uaditi l;o mwmrrla
fr do cldléwa kde fe bwl SUU boš narodxl nébrš
do Učxfčeléhodomu w B:tlcmč, kamš br;o po po:
roddl laskuwčxpřijata bula, a kdr ji takc Uludrco:
Uxč Ualešli. (Ma“r. 2, 1l)) Té; se nkašnjcx aš

2) Ncwč sr u.tjistoton, odlnd tito Ulndrci, aUrb jiuak
nmgowé byli. Magowé Uažýwali sc nulšowč, jcuž fe poUej:
wice zp:xtowáxxim a w!,ďkládaninl bwťžd Zab!,dwali; protoš

jtch nřkteťi drželi ša Chaldrjské, jiUi za Nraby, a opět jiui
ša Bcrssany, poxlčwadš meši tčmčto národo lakowč nlnšowé
šili Swatč pifmo jčch počet Ucudáwa, ústni pod.ani wssar
žnamcnú tťř, a dáwú jim jnxéuo Kasspar, Mclichar a Bale
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čtwrt dodinn od Bextlěma dčdiuka kde Zojef a
Maria š dčfátkem prý pťebúwalt a ktexroUtakč
powěstša rodisstě „hojefowo drši. Zak kolt tonm ric
faťowna Helena zde x.oystawčxlacbrám Sw Zoscfll
pojwěrrmx

8. 5

Utěk rodičú Zežisfowúch š ditčtem do
Eǧy:,ďtaj

Nenadálá Uciwsstčwnmudchw od wýňwdll
a poptáwka jrj ch w Jelnjalémčx po noworošrněm
krált Zidowskrm pičwedla podešiiwého krále
Herodexfa do chnmlých rošpakú, Urb dobixex byl
fobč powčxdom nrpťi;niwél,xo fm!,šssleni lidn, ano
obáwal ife konečx“nžehopropuknnti strassliwč Zpourn.
Čhtčjcx fo ldliš:xji o ditčti, jrlxož se welmt lekal,

domakatt prawdd, powolal užwfočoxlmdU. Buli w
ni trl)dá; lnn;owě pťad Uimi; dám Hrlodeš mmll
fe tťafti ncxlwt bwli meši Uimt statcxčni borlitcxlc
pro ;akon. Oni erstdchali xc krwoži;niwémn do
oči powěděti prawdll št w Betlémč fe Ualoditč
ma; me;i Učmi; bnl takč ctilxodnd siaťečrk Simcx
oU a jini wěrni UčennicčHillelowt aSamaiowt j)

tlxafar. Taté w!,xprawnjctsr, šr dotonl fw. Tdomáš jicb
pokťefttl, blásaje š Uimi slowo božč w anii, kde nd.UčeUtcky
sionalč. Mčsta Mčlaxt a KoliU na N:mě ukašujť ťostt Po
těchto fxdat!xch Také se tito sw Umšowé Uašýwaji w uassč
Carkwi: Tič Kreilowé

l) Jakmilc staťcčer Sčmeon w Wámc zesnnl a Umžoc

wě ze staré sskolyš nčm, w:xtrattla sc še kUčZskčwofokě
rady prwotni chwalčtcbna pťlsxcost, a dworska nemxawnost
wpližila se w Ui, a bršo potom otročila swčtsič nwct
dokonce
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Herodeš, taje w úlroldúch fwých nepočoj, při:
kášal cišincúm, aby fe pilně wyptáwalina ditě,a
jemU wstrbo wýslrdek oZUeimili, přidaw liromčxrně
že i f.im je dostawi, abn fe poklonil jenm

MUdrcowě tedn odebrawsse fe do Betlcnm
a naležsse ža Ueiwodem l)wčždy noworoš enátko
skladali mU Ua rptlsob wyrbodčanú siooU hlUbokoU
úe:tll, padsse totiž Ua kolena a čeloul dotknuwsse
fc pč:dy, a otcwřrwssr pokludy občtowalt nlU daro,

Zlato kadidlo a myrhUuuwonuoU pryskyťčcč;
Nrabte člowantinn ji; wyd.iwá strom Ua oú:
chodčx,mmž jpolu za lik je Uži.oala. Wssak Uexm:
wratili jc zlmšpč!t, Uéčdrž aujelem božim Uapome:
UUti, aby de nčwrarcli k Herodesowi, jonU restoU
kráčelj Zásk do domowa fwého. Tak Ucbraixlili
Ježisso od jHerodcxsldu:nlsti a simd iswňj wlastni
žiwot Uobos dost možnc, že i jich by bnl žawm;
dil, abw Uestaiwalo fwčdkal o Uowo!ošoném a Ua:
lezenčm Mešsiasst krali Zidowskěm

Také Jojef bul žprmoch poslem Uebeským
we fnách, aby wšal ditč i matťU jeho, a Uteťl do
C:gypta, a tam ostal, ašjxml bnde powčdino, nebot
bndr Herodeš ldlcdali beššiwoti ditčxte, čemUž, aby
žccxlawirw přtdal, nrnnilo sloUšilo prorortwř Si:
meoUowo w cldr.imč Zaleo tedy dčxti le:ahamowy

zosidrl Fmaonowďch wwweizln,tak ditč Ješiš pod
žasstitoU posledni noci Ubčlxlo hroznémn krwoprolčti
mlaďatckdo qupta

Zcmč Egyptska aš dwacctimil od Brth
lěma wšdalen.i, siussela .jčimančnn a býwala po
mnoha stoleti Utočisstčm wystchowalču thow:e
ských. Dle irstnčho podeiUť bdli prý rodičowš ji;
na špatečni cestěš Bethlěma do Nazaretk,xa a
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dorašilui prý jiš k Nnalbotll, řdrš tepruw bnl Jofrf
we fnách napomemlt, abd fe do ng,spta Ua úrěk dal.

Nnathotb bulo mčsto staré w okrer kmene
Benjanx.inowa lržirť, aš pčxťbodin ccxstn fewerožá:
padnč od Bctlxléxlla, a třt l)odiny od Zernfalěma.
Bnlo město knčxšsté(Jof 21, 18), a rodisstč pro:
roka Jeremiássc. (Jer. 1. 1). Za časUfw. the
Jerkoxna stála jcx.ssrětwrš N:mthothská. Teď prý
na misté starého lUčxstastoji wrš Sxo. Zoremtáš,
kdr mnoho rošpadaiých Zdi Z pčkného chreimu wje
dčti, ktrrý cifařowna Helena č š ťlásstcxrem, jiš
takě pllstým, wystawěti dala.

Nš dwě kxodčmyk ZúpadU od Nnatbotl,xčl na
axestčdo Joppe z!m!nenx.x:i lše na pahorkn rnmp,
jenš fe dxxži Za ostatky bUdowy, kteroU našúwaji
WčxžiDobrél)o Locra. Misto toto jest oprade
!ollpešnictwi pieii,xodme,poněwadž ,;tad daloko došo:
rowati lže restnjirich. Zest tU také dčxdan až po:
fud LatrUU žwami, coš jrst toltč jako lollpešntcké
lnisto. Také jjfoU chx žbytky pčkaého kostela kajiri:
xnU lotrU Zafwěcrnél,xo.?j

Bntowali:li rodičowé Zežissowř z Nna!hotbu
do ngpta, mnsi!i br; pochdby Ua chtl)lrhem Zafrz
Zde prý nrnorowalř wo Zná.mčm chléwě, aniž w
mawuu

2) Tento lotr Ua;úwa!prý se Dimaš. Bowčst w!,dkleidá
takto: Rodičowé Wean Zcžissc š dščxitťrm pUtowawssc Upadli
do rUkoU toboto šlotřilčho nmžr, Ualešli wssal u Učxl,doprotč
wsscmn Uadánč chupťinmčjssil,w Uwiteinť, a kdolizase ťmbč:
no dnc od Učxho w pokojt pxxopnssrčnij Tento prý to byl
lotr, jcnž potom ď Chststeln W.inem b!)l Ukřčšowán, a je:
muš fpasitcl swěta Ua jebo proďbU: Panc fpomčU ua Ume,
až přljdrš do ksálowstwi sxdčho! odpowčdělx Utčchy plmi
slowa: Nmen prawim tobě,že dncš bndrš fc Umon w ráji! u
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přibwtkn kdr jich xUUdrci Umosstiwili nébrj; do jčně
jeskonč se Uňdýlili za mčjlečkem aš 200 krokú od

prwnějssi k wýcldodxl ležicť, jen; je proto Marian:
ská neb kojna Ueb mlrěná jeskynč nažýxoá 3) Jex:
siit ona we skále weipencowé uiškého otworu a
festupnje xr do Ui po ojmi jcbodech; šaujiulá 50
čtwelrťnicb krokn a opiena jrst o sloupy Byl
přcd čafo ch olleii kde dc siollšiwala msse jwatá.
Nad ni xt.il chrám jw MikUleiUe š klássterem
nčxhož toliko rnmw wčdčxti

Odr mléčuc jrskyxlě wcde kedxllexlitaiccstamno:
hymi oklifmni podél pol,xoťi jibožúpadnč k Zape:
četčxxěstnduiri lw Uijuč 4 12) ť stxixěmn to po:

Umikllž čapu Šalomollowých pťll drubc hodčny
od Bethlěula Tato ftUdnicc xmléšai je w jámč
.patUeictc stop bluboké Ua dwě jeskynč tesaným
kmneUem woždrné lošdčlrmi a dmbdy bohatč oe
šdobrná. Woda jeji odpadei do rubniklc Šalomo:
nowých asi dwčxstč krokUw odtuď wšdailených.

Rybniky Šalomonowy Uou tři Ua žwal,m
born a tak pod feboll pološeny, že woda š l,xo:
řcjssiho rwbnika do dolejstiho nťechá;i ZjoU čtwer:

ešd Rd:dš té Uoci Marča paxma bošsté děťátkd kojila,
nfaplo pr!fdš pmlcnskél,w Ulléka nčxtolikkrapek na ;cmi, ščel,došprý
ilmed crl.i pňda ;bělala: proro fc také podxtcš ta pnda
ža poswátUoUpokládá prachu té pndo dčlaji prý Umlc
kolačky, a křčškem žuamenauc prodawajř je, a pak U wodč
fc ro;m.ičeji a nšiwaji w Ziumičnich Uemocech; takč prý
kojicim ženám rošlmlošnjč xxxateřstého mléka. Zajisté jsoU
toto powčrx,x, wssak kdožb!,x lál wťkn tonnr, jcnžto Uěkolika
krůpčjtm mlěřa čistotné pmmy a Matky boži takoon moc:
Uost wyloUditi schoch br,dl. Dťiwe pak, nešlt fe takowč ko:
láčky do dalekčho swěta rozesilou deiwaji fe poswťtitč U
hrobU Bčmč w Zernsalémě.
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l)rannc, a bnly mnolxým mikladem we skálc wy:
trfainy Hloubka jejirb mčťi třicet stop Z nej:
Uťžssido de wedla woda po ronrkách až do chreixnll
Zernfalcmstélxo teď wssak jest wodowod nexjwire
poronchcin

thad piisslo xc k šamčxené šabradč kreile
Šalomona (pij 4 12) lnajiri aš 500 krokň
šdéli, a 209 krokll šssiři a bdla obklopenci lwrn
mi k sewrln, žaipadn a na polcdne Wudn jrji
Zwlašowala dooda Zr ftudnia Zapcxčotčné„„tňfět š
jlných prmnrdlkllw. Toto údoli přetwořll Salomon
diunyslom fwý!n w pnwabnč lnistečko ch stálo
sstčepy wsjrl,w dr,llhxl jichž wúchod poskotlljc Zdr
kwčxtlwUardy, ssafmn a chjkrásnčjssi a urjwomlčj:
ssř kwčtinw a lmliny Zde luljněli stronlowč,ž
nčchž so pmšssliwei pryskyřrcr a olcxjr wssrho drxchn
S plwotnim pxlwabrm Ur;bltdáš fr tuto wirr,
ač pnda pojnd dosti Urxdná jrst a rowinka šiwě
šcxlcná W Udoli tonlto najdcš pojlld nčklerý nlar:
ban(granatowý Uroul)a ru;ooé kir a po holách
rostc dw:ntal: xožumrin dnlrUka llewaudxllcx) ko:
ři a lěkařská (fpalwej) a jiné koťemlé bolinko

Nn blišku lr;elo ša starodaiwna mčsto Bešrch
w frajinč kmchr Zudowa, kde frě tcď w:xŽ toliko
Ualéžei w ťrajillč roškossné a úrodně. Zda jbiraji
oliwy, wino a fiky w lxojuostl, a máš tu br; eri:
la wssockoxojtlinw jlšnc Ewropď Obywarelr jroU
kťestanc (ďirkwe iaxrké, jiln; fe tu dobťe daii 4)

ll Bežochu otwirá sc ndoli Sorexk přexš dwa:
neictc lxodin šdéli.Hory, jimiš oldstoupcno jost, jsoU

e) Wodiwua se txl ro;xtesla powěst ;c tn Txlsci nrwox
br;i ua drl nébrš ;c br;u oue!nocxli a pomrou; proto ptý
fe coho mista flraňxxlji
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réwon wysazené. Zde prý to bylo, kde wyslaUcoe
wč Mojžissowi Zosim a Kaleb, onen obromný
hrozeU wšali, (4 Mojš 13 24,) jimž fe Zfraelitc
mnohem wicr rozUitili k dobýwáni Zaslibellc žemčx.

Zesstě r 1632 nassel fe w tčto krajině hrošen
o24 liberni Botok, jenš dil tohoto Udoli žwla;njcx
jmennje fo Esskol, aneb l)roznow!,xpotok

Bul drUl,xé hodiUU od Bežechn lešelo horni
mčxstoBrthšUr w lrajině kmene anowa, ktexc ša
Makkabeň pomezni twr; ččnilo proti ZdUmet. ch
želo asi hodinU od Hebroml. Sw. Zeronym widčxl
jiš toliko weš Bothfoloxl Zwanon W prawo od
dčdilly na patě hory prdssti je stndanka žwaUá
Fčltpowa Tak prý jest kdc sw Filčpp pokladni:
kakrálowny Kandace pokťestčl(Sknt. Np 8. 36 40)
J ;dc dala cixaťoan xoystawětikostel šťlasstcrem
teď jiš owssem w fxltinách pochowanýZ)

ck Dwč hodiny jiho:oýchodnč leželo nlčsto Tl)e:
koa. Zde fc narodil, a pochcxwán byl pxorok
Anloš, jchož hroka fpatiil jesstě Sw Jero:mm,
Teď máš tanl hlomadll kalneni, mržř nimiž takč
zboťeniny chrámll Sw Mikulasse. U tohoto mista
počina Jlldskei poUssf teilmollci fe k MrtwémU mořt

Scn.dcrowýchodllč od Thrkoy ležela prwnú
twrš Hrrodinm kteroU Herodrš Wcliký wystawětt
a dle fcxbe pojmcnowati dal, kdc l,xotaké pochowalt.

5) Wowěst U!áwá, žc teUro pokťestěrlý cišošcmec po
nčndratn swém do Echiopir zassel ta tam wirU křestaUskoU
hleisal, a k Ui také i kralowml swou Kaxldaci Uaklonil, jřž
Cthiopaué anith Uašýwaji. Také pršd ccUto pokladUit po:
mahal fw. Llposstolomi Tomcissowi při obrárrui Erl,diopanň,
pťi obsáccUi obywatrlň Nrabic a adýsph ( ostrowa Taproba:
Uy) a koUcčUč prý mUčedUické korUnh dossel.



67

W okoli Uachaži se wyfoky a pťifrý wrch aš tific
krokú w objenm majici hora Franku také Belhlia
žwalxý Na okrubliUě jejibo wrsskU widcti jest
zbytky twržcx ktexou prý tnto wwbndowali kťižacř
protč Saraaemlm Čtyryccx.ti let prý jc tU branili
Frankowé proti nim ;počom, když se jich počet
byl žtenčil Utekli fe do hor Libanských

Dalr k sewerowýchodn od Thekoy w kmjině
nejtrUdnčxjssi rrlé pousstě Judské w hluboké nepťče

jcmué ilžlabině nedaleko Mrtwélxo moťc, leži
klássccrSw Saby (Sawy) wystawěný !o peitém
sioleti od opata Sabo na strminč siňly, jaťo
eo,ni;do wlasslowči nad p:opasli 800 hlubokoU
Užlabiuon plolekai potok Kedron jrnš asi dwčho:
diny Za klásstrrrm do Mrtwél,do moře padň toliko
w Zimč wodd mfouci Na stxá.xi protál)lúch nepři:
jrln!lúch stalln jejl aš 6000 uxl (pollstmollirkých
chýssrk) wr skálr wytrpanúňď, dlnhdo do jrdué obý:
xoaných OpcwaěUú klásslrr má jedch Umlý rošpa:
dan.š kostrl, a drxllxý wčtUi W okoli sioji wice
kapli, Z Uich;to jcxst jodxm Zaxwčxmxaijw Wawřin:
rowi jina fw Winacxnciowč,U opčc jiná sw Ja:
nowi ž Damassku Jato poslrdni UejwyZjji misto
žalljimá Sdo Zan Damafcrnský byl žxd:muichem,
a jrdpal tU fwa něenei Ueibošensiei dila řeči o;dxoo
UoU a dojinmwon, še U ša to wydobll jmčUa
Ehryjorll,xoaš t j. Zlatotok Jina kapla lm patš
hory jrst fw Jann Ziatonstcmu wčnowana janž
po Učxřtcrýčači tU jwuj žjwot tx.iwil ll klásster
stého kostcla maŽ kaplll 40 mučeunikllw hrňšwpd

noU ťjxsixžni kdo Umolxo uulrlčich blaw naknpono
widčti UoUprd wsse lcbky od diwokdch Saracrnl: w
pobitých mnicdnw. NU :šUl) keokmo od chrálnn stoji
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o fobě 100 stop wyfoka wčže blnbokon rošfedlinon
skálni od klásslera oddčxlena.Tato wčže ma aš 20
stop od šemč okno, w němž člowčxk polxodlnč stati
mušr a k němnž loliko po lánč dostati xcxl;cx Z

tobo okua jrst daleká wwl,nlidka do okoliny Na
n.xži obýwá neustailr mnich, ktexú toliťo tijkráte
do roka slézei dostáwaje potrawn po lánč, po Uix
fe koš rrm tam pirš sluji jmýká Tento ostlašity
ducb nludi ošnamowatt kdokoll bUď nrpřátelňti
?lrabowé, amxb dmwá šwčť te ku klidncaxmklanra:

rU bliži ll wcbodll kleisslera !lka;chx dr hrobkx fw.
Sabn plná ošdob a pčkaU b.iui opatťouá: a dále
jcho olmdli jrš on jobč w l)oře bnl wyhlidl Zson
totiž tťi jeskdnč, šnicbšto jrdxm sloušila mu ža kaplu,
kde ted wěčmi lampa hoři. Bodncš obýw.i tn
mnich , jcxn; tUhý ;iwot fw Salm sledowati fe
fnaži, a robrnim rušrncn so obirá lx) Mnisst jxon
Nekowé dle ieidu fw Basilta a Záwiseji od patriar:
chh Zrlnfalémskčho. Drllhdx,x prý Zkoskl počet xnni:
chuw až Ua 2000 l,xlaw, ani toltko dwacet Umi:
chnw tanl ldydli

Q žiwotč poustcxdoniknUeim napfal sw Efrrm
takto: „Zrskuučx a skeilw jroU jejich pťibwtčw: šar
wřou scxdo bol jako do Ucpřistupuúch Zdi a naispu,
žemč jest jich stolrm, byltmd, jruš š ni worťlstaji,

6) Rů;cnce ťeck:xck:kťcsťanň jfoU soždilnč od růšcucu
katolickýcld ucbok Řckowé Urmodli fe ponssrčj:ce kuličto
Qlčc U.iša ždrawaš, uébrž toliko kyrie cleifoUt j Panc
smčluj sc nad nxiin Rň;rncc řcch,dcbkřeskaml majč také t
sto tuličck, a Uejsou jako Uasse w defxitky rozdčleuo, a kde
jcst knlička wťtssi Ueb křižek ičkei fc: Swatý Božc swatý
siluy, sxoatý Urfmrtclalý, chš jsi pro n.iš trpěl hťissné ach
fmilUj sc nad U.imi.
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jcjich občcijým pokrmem, woda,jtžpotokowé nesou,
anrb která wypryskllje skulilmmi a rozfedlinanli skal
nimi jejčch jediným občerftwenim Z mist kdr jc
fchážiwaji ntwoťi sicbrámy; modlitba jejich jrst U:
stawičlm a eelé dUo sireiwi w šbožnčm cwičoni
Bolm eludáliti jest tU občs ktrronž Umw l)lubokých

jrskmlich přinaneji; oni jfoU Zeiroweň kUěšimia obět:
nli onl léči Uasse nemoci pilfobeuim dwých modli:
teb tito xwati orodownici stoji powšdy pťrd o:
bličcjrm fwého Boha, a Uikddje od Učho ncodlučllji;
oni newčdi co jest to sláwoll je powšnasseti,a
po pťednich mistech jc ehánčti; jejich Uiškojt jcst

jim crlei slaiwa , a w této Uiškostč fe simži wěrnú:
mi nachpniky tobo de státi který, ač bobat ž lá
sky k nanl chudým fr stati wolil Nrpřeji fobě Ua
tomso xwětě nižádného oddrchu, ponlčwadš jfoU plnť
duchowni Utěchy; blondi po pollsstčch a žiji 9 ssel
mami jakých nalešUoU; jfoUtč na wrcholcicb hor
co hoťici sioitilny, ofwěclljici wssech, jenž pťimou
pobošnofti k Uim fe lltikaji; Ua poUssti jjoU ro

uesohwratné šdč, protož žachowáwaji tam pcwmš a
neměniteluý mir; jako holUbowé odpočiwaji na
pohorcich, a jako orlowé Zdršnji fe Ua trmonrch
nejwwďssichskalin Eiti li Ucnstáloll pracowitosti ja:
koU nldlobu, jest jim rozkossi Ua holé žcmi si po5
howčsi bršo Zaje procituane, rožhlassuji co l,xlnč:
ně troltbn sláwn boši Ježiš Cl)ristnš, jchž jich
nikdh nropoussti, a komonstwo jeho anjelskc, jenž
jich wršdy obkličnje chráni jich proti útokům Ue:
pťátel jejich Botleknonlč Ua zemi ibncd orofena
býwá slšamř, a po skončeuých modlitbach fam BUh

rači slušebuikyswc obslnl)owati..„
„Smrt jejich Ueméněblažená jest, neměnč po:
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dinbodná jako jejich žiwot; Zcela o to nepečuji,
abw fobč hrobky nastawčli nebot fwětu Ukťišowáni
jfon a Ulocnost lásky ktera jich š Christem fpo:
jUje již jim fmrtelnon ranU Zafadila Začasto bý
wá to nlisto, kde se šdržnji, aby čaů postni proc
trawili jejich břbčtowem Množl š nich jfoU we
wroncnosii a w proUdU twč modlitby klidným a
mirným fpánkenl w Bánu žrjnnli Zini na sspici
jraleé skály jako pťikowani, odewšdalč dobrowolne
dnssi twon w rnce Boha fwého ZiUi chodice wc

fwé obyčejnc prostotě fem tam, skonali na horach
jenž fe jim pohiebissfem staly; opčt jini jenš poci:
tilt, Ze bliško jesi okamženi jejčho rošpadnuti a
že w xnilosti Zežisse El,xrista poslenčni jfou ošbrox
jiwsse se žnameučm fwatebo křiže a Uchystawsse
fe na f,mrt položili fe fami w lxrob Zase jini w
Bánu šeslmli, an některé bylinkw požiwali, které
jim božská prošťetelxlost poskytowala Zini wypUstili
dUcha prawě lc dobu, kdwž chwálu HofpodinowU
plným l)lademodšpiwali, toliko fmrt jich nlodlitbám
koner UčiUiti a jrjich Usta žamknoč!ti š to bdla
Tito newyrownani mnšowš koUečnč očekáwaji bož
Ustani to okmnženi, kde iich dlaš archanela Ze
spánku probudi, a kde Zcmč, ua rožkaž boši fobč
fwčťelle tela šafe wýdá; oUipakjar lilije lesknonce
fe biloU skwčlojti, a ncxbeskou kláfon šnown obži
wnon a roškxoěron a kde Zešiš Ehristllš jich ša
úkory, ktrré w jel)o službě a k jcho cti byli ntr:
Očli, wlastUi rllkoll kornnowati a blaženoU wčěnox
sti odmčniti chre.„

Také ncdaleko widčtt bylo prý mčsto Miž:
pach aneb Maďfa w okrefu Benjaminowll, wssak
Ueni wice ani Zminky o něm. Bylo druhdy toto
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městoshromaždisstěŽidů nebo Samuel tU obětowal
kdrxšfe archa WáUč anratila (1 Sam 7 5) a
štad wedl Jfraelskc do bitwy š Filisttnskými Ge:
dalja wlndar Nebllkadnešantw zde sidlil a byl tU
zawražděll(Jereln 41 1 au 6) Judaš Makča:
bejský wytrhl mčsto Syťanmn, a držel žde modleni
ll Mak 3 46), když Jernfalém oblehain a chrám
od Syrských posskwrnčxnbyl: Toto Mašfa nesini
fc pomislti š jiným tehož jmcna w žajordáni w
okrefuGadležicim kdefoUdceJefte (Sond 11 11)
ša wuch lidll proti fyUUmNmmoU wywolen byl

Zižnč od Thekoy prostupUje krajim: pohoťi
Karmelskr rozdilnč od toho, ro do stťedniho moťe
Zabilxá. Zest wápencowité a bylo dosti úrodné, což
i fám Uášew jewi jeUž fewykládá jako Urodnc poe
plUži W tonlto pohoťi šdržowal fe Dmoid stihaUý
Sanlrnl ZdelcželoměstoKarmel (Zoš 15,55) Kde
SaUl witčžonǧýpomnikpostawiti dal. (1 Kxal 15,.12)

M Zijišnim a Mrtwým moťemstálo městoE n:
qaddi (Još 15, 62) Zmeno toto od Učkterwch
se wykťádá jako stndnč poknsseni od jinýcb Zasixja:
ťo stndnčx košlowa, a lešolo Ua poussti fouxmenč.
Zde byla twrš, ldešpochybyopewněná fkála (1Kral
24 1) Okoli slync l)ájemi pnlmowýmt a Uxinice:
mi Také šde rostl keť poskytlljici wýborUý balfam,
wssak již ho tam Ueui Ueb je pčsiowal toliko w
šahmdeich. W psich dnech Uaťišla so kťlrex a tU sex

wnprússtila sssáwa již stirali do Uádobkxž Tento
balfam byl U Rimanu w takowé cenčx,žr Wompea
jUš i fám kcxťwitršoslmonč do Nima š feboll loešl7)

7) Byl prý tcuto balsam mjlepssi na cclc Zcmi Jofef
wypraijc, ťc kralowna ze Saba poslala Šalomonowi tako:
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Za čafu fw Zcronyma bylo Enqaddi toliko wsi
od ŽidU obdwano!l teď wice žádna zmillka ani o
wsi P jmčno toto nepe potok do mrtwého moťc pá:
diri K jcwrrošápadni stremč od Enqaddt strmi
konrc Ndullexm značné wýsskda šaokroublený Tam
fe Ukašuje ta jcskyuč, kdr se Ukrýwal Dawid š
komonstwcm w 400 Umžich(l Kral 22 xl) přcd
králeul Saulcm. Zdr na ponssli Engaddi ua twrši
Stf Zwanc to bylo tde přrd obličcxjem Hojpodjx
Uowým Uejkrárnějssi fpolck pťeitelskd mezi wčrnúm
JonatboU a l)rdiudm Dawidem pc Ušawťel ll

Kral 23 l8) fpolek to ponssr reloU usslechsujici
Do tčto krajilm, dwě hodinh od HrbrouU na wý:
chod klade se dčdčna Sw Banny, pončwadž prý
Maria Matka qxoži na útčkn do Egypta tUhle féw
útoččsstč blcxdala Stndeinka tamučjssi Uašýwá je
po nmužrlre Nbrahamowč Sára

Mrtwč Moťe.
ch pak slUssipowčditi o bliškén: moři mrtwém.

.!řdcxfe teď toto powčstnč a žnamrnitc ježcro
rošprojtira bylo drlchdy Urodnč a pťijemnr údoli
Siddim šwané, jež Loth wywolčl pro sebr , a kdr
ťwčtlo patrro mčst: Sodoma, Gomorra, Zeboim,
Ndalna a Segor aneb Zoar, Znichžto člwero prwe
Uicbfc pr;opadlo ll Mojš l9 24) tolifo Zom
žbylo, a sloUšilo wystčhowanrč Lothowi ša utočisstč
Město toto lcšclo na konci k jibowýchodll a bylo

w plwnich časich kťcftanstwa sidlrm biskUpským
Tim propadmltim stal fe pťewrat w tčto

kmjiUě, neb š údoli stalo je ješcro, kdnž Buh mť:

wý keť prwnč, a on prý jej bcdliwč pčstowati a rožmUo:
žowatl Uaponxčila
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sia Sodomu a GomorrU a cclé okoli pťewrátil„ x
a siroUa ol)němna nčdesstil. 1.Moj. 19,24. 5 Mojž.
29, 23., Zcrem. 49, 18. 50, 40., Nmoš 4, 11.,
eé?ěofollo2, 9., LUk. 17, 29., 2 Bct. 2, 6). Búfoa
bi teď celé okoli Uado wssecko pomyssleni hrnšypl
noU poUsst Zeš ero xná podobU wejčitoll, jest aš
22 lyodin dlolldr a 8 silrokčx w objemll nlá ssest

dni cesty, a holčx wyfokě a jreišné skeily obklopU:
ji je, které fe toliko na fewe:U proti Zordeinu a
na jihu proti solnčmn údoli otwiraji

Slchx také leejowitc jrero pcžnčwadžklej,
aneb židowskou UUUlU objal)ujr ktrrá w šnačných
knsich po wrchU plowr i laké Ua bťel)n sr nachax
Zi W Učkdrjssim Udoli Siddčm bylo mUoho stUd:
nic klejowatých (1 Mojš 14 10) tudyš žačasto
wyplýwá Ua powrch jržcra Slnje Mrtwé Uwťe
pončwadž tu nefpatiiš šadnoU šclcxuon bylinkn
aniž ptaka wodniho aniš roby jaké ant lajtury
nepatrně Takčx jolnr moťcxUašýwá fr od hojnox
sti foli anaš fr na bťel)ll jráži Uebos nejbližUč
okoli pokryto jest joli tak, šr fe ťrajina podobá

šdaleka polt fněhowémxl )ča lrwém bťehn nrjwiǧ
ce foli najdcš i rrlě kry na siťrwic tlujlc, ččmž

sr Zásobuje okoli Na jibošápadninž konci lrži we:
liký folný koper, a také zde jest Udoli nčxkolikhon
din dlonhé a relé foli pokrytc aproto folué Udoa
li zwané. Tam také sioji solný sloUp , o nťlnš fr
wyprawuje, že trns jest, w llťjž žena Lothowa fe
obrátila.8)

ď) Zesl prh teUto slonp nejpřednčjssčm plliťcm welké
ťady kamexmé soli, jenž do zemť Edrmitu zabiba Tolik
oznamlla wýpranea Scwcro ?lmelikanssa r 1847

4
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Woda jčst nrjslanějssi wssech wod Oceann
ktomU welmi lhoťká a protiwná a páli Ua jazykll
jako ledrk, a tak soli prejyrena, že sill kllchynska

fe w Ui nrro;plyneM prolo také tčxžssijrst a Ufna:
dňUjo plowáni“j) Čokoli fe do Ui ponoťi, očora
lxned foli Lidé ťteři de do ni fpnstili, poritili na
dilecb tčla, kdr jakoU ťošni bolawkll mčli, bolesti;
také fe potal)njo tčxlojakousi olrjnou l:msti, již six„;adloU:
ho fprostitč Urlšr, ano nčktelým fr i kuže sloupla

Čelě Ulorr nka;xlje tma.ooxl, olowčxnou bar9
wn, a přibxžlá uxoda wrdánská wrlmt fe lissi od
wody jcxšelni Rolm, erto do Ui Jordánem pťiplo:
woll w okamšeni erknoll; a prořo je fauly již
w ťrre Zordáuě Ua nčxkolikbodiu Mltwého moťe
wdalnji. Wnda jršcra jcxjt lmhnitá, a bahno jest
černé, Unrdntě

Nomei toto jrǧero widirelného odpadu, a pťrdcc
w nčm wody nopťibýwá ačx Jordán Blrnon a
Zared, a jčné lnalě řiččy a potoky doťl padaji
a to tim žr jr drunč rowná lxmota wody wýpa:
rcm do powctič wwtráci

y) W 100 čxisttck!wod!ď !nxiš 42 soli a 24 dllu fol:d
Uoddodničuatana l)ořrttélw

w) Josef wytlxidá že Wespasian lidč dokomc wc plo:
wánč nešbčxhlě dal do tohoro moťe wldášcti rnkaUm Ua žad
fwázanýma, a tito pxxýsc Uepotopili. Mišsionáť Nikolaisonx
chž o welikoUoci r. 18:!:? mrtwč moťeuansstiwtl, pissc
„Nčktcťi ž náš se tam konpali, a bylt Ucmálo pťetwapcni,žc
Uám woda bráUila sc ponoťit Chtčli jfmc fc potapčtč a
Ursslo to Woložili jsme fe Ua prfa, aprotáhli jsmc tťlo nijak
sc UepohxxtxUjice,a hlc woda Uaiš obratila Ual)řbrr SpUstilt jsmc
sr přinlo Uohama do hlxlbiuy, potopili jfme fc až po plecc,
ank jalmtlc se tčlo wyssinnlo š wodorothe čeirp, pozdwiu
dla Uánt Uxoda Uokxya obratlla náš Zase na l,xibet“



75

Krom tobo wssrbo fe rožličné powčxsti o Mrt:
wém moři rožnássrji owssem neodilwodněnč O

jabku Sodomskčm pofud prawé jistotu x:elnámr.
Stál prý bliž Usti ieky Jordánll jtrom podobný
fmokwč nmjr lijt jako oťcxcldowd a owoce jako
pomrraněowé jonž prxxmrši prfty jako hnbka fmač:
knonti se dá a pod pčkaoU sslupkou Urmáš nir
neš l)olý črrl!ý pmá,d

Zcxskwnčx w niš xeolb fwé obydli po wustěl)o:
wcini ze Sodonm bxxl Ual šl (1 Mojš 19 30),
bola pxn w boťe Uad Mrtwúm Moťem k fewerU
od mčjta Zoar.

ch wneulu tomn přikládá:m !oýslcxdky wx,xsse:x
třowáni Moťc mrtwélw wxšplmooll fpojené obce
xcxwrxoamolikanskr r 1848. Dwacct dni wynalo:
želw k wmsotioxráui mrtwcl,xo moťe a jrho bťehn
Na 155 rošličndch Ulistecb ol)ledala fr jelxo l,xloUbka

Zeiwažim, tolilo fmrdUtýcb žřidel pomimlto poně:
wadž wýpmn jojčeldsskodný wplnw mčly na šdra:
wi mUžstwň:u ntc wssak ménč wssecko aš Ua leapi2
rana ochablo a jaťo bch rrbo leželo„ Uebos prú ke

wslrmU wál šl)awú jižni .oit: Když takto wsjrchmx
částky bylo ol)ledcilw, an i sloup jolný byl Ua:
ležeU, a wssc smčřeno, byla prwni mappa m:twého
moře l)otowa. Sl,xladáni toto bylo prepodiwuc, že
totižto hladčna mrtwčho moťe wice než 1300 stop
nižssi jest jako bladiua wcsskerého oreanU a šč
tudyž mrtwé moře neni nic jiUého, Ueš Uaprostá
propadlina Ulorskéhodnaano, ta nejhlUbssi propast
Ua celc zrmt nejméUč 2200 a naněkterýchmistcch

3321 stop pod l,xladinoll stťedniho moťe lržici.
Clnnp kodoowč byln lonl)em folnim pcožrány,

43
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a bylo Uutno abd mušstwo wystonpilo Zafe
ldťeh k nowěmn okřáni na tčlr i na dUssi. U)

tho judskúcb lxranic jišně od měsia Zoar
tyči fe pol,xořiCžor kdr AroU skonal (Mojž 33
38) a pobiboxlbyl Za čafu fw Jeronyma Uka:
Zowali skeilU tdr Mojšiš, lownčxš jako ; hory
Horeb oten.xiel jtudčmku

Na ji;nim pomr;i Balestiny lcšxlo mčxstofčax
deo:š bliš soujmruné poUsstč (Zalm. Y,d 8) Zde
se šdržowali .Jfracxlčřé po Učktrrý čaš, očeká:
wajico n.iwrul wyslnncúw ; Kanaem st Mojš. 13,
27..) ch wyjrd:xeiwal Mojžiš eZ Edomity (4.
Mojž 20 lxl ) Za čmlljw Jrronyma uřašowal
fr tU lxrob Mmtc pj frstry Mojžčnown , jrnš tuto
bnla fkonala

Na šeipad lěšrlo mxjjišnčjssi mčsto pokoirui
Zudowa Bcrfabcd U foujlmnné pollsstč, ldr Hagar
dlouho blolldila lMojž 21 14) Abraham žde koc
oal studni, a kolem Ui nafádrl stromu U této
stUdmrr n;awťal Nluaham š črálem Nbixnelcchem
smlouwll, pročrž studnirr přifaby sloula. Synowé
Sanelowi byll šdr fondcowé ll kreill 8, 2).
Eliaš so odtad pl:stčl do pousstč. (3 král. 19, 2).
Bylo šd:x kdyď l,xlaw:li sidlo modloslužby (Ymoš
5, 8) Za čan pw Zcronyma lxwťaBerfabcx wcl

U) Za rakowčto xrýslcdkh pťedc wssim my katolicik
dikúm powimwwmlt jsmc, ncbok bylo li nám posnd ččtati
nějaké knihy Uckatolčkňw o tčchto památnýcb mčstcch, po:
Uejwčce byla,o wýrokp fwatél,w pifma w poch!,xbnost brány, a
dle dUm!xsln wykládány, a!xeb za plaué wýtwory orteUtalské

obraznosti rozhlassowány Tnto aspoň lidskémn rozmun po.e
dána látka na Uwáženi
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koU dědinon, kde Rimané posiidku měťi. Teď nrx
patrnoU wsi jest pod jméncm Birsnbca.

Dále k zčxpadn :Uěsto Gerar téš jtšni pohrae
Uični mčsto čeledi Zudowu , jcužxdruhdy Filistinn
ským nálešelo. Zdr fo Zdlxžowalna čaš Nbrahanl.
Tn bylo také solljchnné údoli, kde Zfak po ně:
ktrmý čaš obýwal (1 Mojž 26, 17). Tudy pro:
bihala bystťina, kdeKoustautin Weliký klásster wp:
stawětč dal. Zižnějč byla stndnice Hagaťina, jčš w
čaš oyla Uassla, a k okťáni Zšlnaelowa š Ui črru
pala wodx,x.

Dolni Egypt.

Bťejitim do doldxiho Egdpta ťrajina jinakon
.nnbýwá podobn. Hory pojednon zmiži, a jednou
twairná krajina se tU rož;prosiirá, a dlo rožličného
počafi rožličuon poskytnje twáťnost. Wo žnčch wi1
děti ssedon prachowon pňdn, rožpnkalťon wcdrem.
Wčaš rownodrnnosti podzimni Uhlidáš rrlon kra:
jiUUjžaplawenoll žlntawon wodon, š ni zde onde
čui palmn, dčxdiny,mčxsta a hráše. Na to objrws
se na nčkoltk týdntl ěermi bal)nitei pnda, konečně
začátkrm nassi šium potabnje fe Zrnlě krásilým,
fwč,šim Zeleným kobr.rcem kwitim protkaným, ofeni
šene do slollpleU, a ,;raje tak, že crlei Zemť dolnčx

do Egypta welké roškossné žalxradě fo podobá, až
šafe potom žnč polcx poklidl, a nxcxlképarno wssr
popáli. Bťč tom máš ncxboponejwice čjsté, barwy
bčlawč, a takowěbo lefku, žc to oko jrdwa fnčsti
mňše.

Tato bula onxa krajum,ťterouž rodiče Cbrista
Pána ša útočřsstě hlcdali, kamž pUtoweini obtišně
bylo, šwleisstě jesili .xž kHeliopoli zaměťili; neboť
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lylo jim cestowati šnamcnitými pustummi, kde pál
čiwú a poh!xbliwý pracb cestowáni znefnadťiowal

Bylali .siiliopol rilem jejich pntowáni prissll
dřčwc také k Hrroopoli kdc fexkdUš setkal rqypt
ský xosif fc swdm siařičkúm ottrm mkobrm, jeu
nmž Uapd.oti jel detx wssak o tomto mistě Uikde
Zminkw.

Hrliopol (sllmrčně :nčsto) xm;úwá sr w sion:
tém pifmčxpo Equptskn OU t j slUUrc(l Mojš
41 45) a brldrejskuslnjcxLrtlx Srmrn dumslnnu
ce a xe!lxabowéUa;uwnji bo podncš Nin u Šruxš
slumčnei stndánka Nžddodnrš wtdčti l,xlát;, Ua niž
toto šnameniřé město wxsimučno lmlo i ol!wodni
Zdi Z lxrnlmcb pálcnýcld xibcl Stal tu drnbdu pox

bansky chr.im xádlxermš a wcblapný, Z nčxlxožpodud
nčxktcxrr;bntku poZolowati a přrd chrálncxm obelisk
celistwý šnlowú lmlwml aš txt) Zwússia na jpodkn 12
w cldjmjm majici plmx lxčrloglyfu čilt obrašodijma
.89 lct př Clxr picxwešlbo cijař Kaliqxllaš anp:
ta do Řmm, a ldýwal nemým swčdkrm Ukllltnébo
krwoplrxlitč„ua Uulčerlliciňd Wallč stojr w Ečrkllsil
Naprž StstUuZ 5. postawil ho waxlileúm Uákladcm.
l81 180 Zl stťd llpwstird ueimťsti fw Mtra
Wedlé siaxlšch l,xiuoqusu, jrjřcldžto ZUmUku drfa:
nxe.de ;namcnatt UUž;uo jron nápijw Uowé. Jesi
teď opatřml kowowdm kiišrm do nčl,xož fo čáff

dťcwa křižcxElxrijtowa bdla Zaprawila. uu Jofrfa
rǧuptsčélxo man;clka NfUatb lmla dcrxu kxxčšr sln:
Uečxnibo Wotl,xčfely š chliopole

Jlsi čtwrt lxodtnn od Hrliopolc rm acstě do
Knilo lrži weš Matalra texďMatarweb kdc swax
txi rodina afposl nčkolik dni Ueli děle fr šidržon.dqxl
la Wndowy těto wsi l i w xozwalč:?.ich rdowaji
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fe wssak od křestanu Turků i NrabU w Uctiwosti
Na blizkn wjl nalešá se stUdně hojnost dobré wo
dy poskytlljici, brzmála ta jedčňa w crlém okoli
Bodneš nkazlljc fe tn nprostťed welké zahradn
strom fmokwa mornssowá jejš Frankowc matky
boži strom šowou, pončwad; prý fwaté rodině Ua
ntěku ochrany protč stihatrlúm poskytnula Stojč.
teď š Učho toliko pesl šwýssi dewčr wssak ssesta
dwacet střewicn w objemu majici š několika sile
m,nni žrlenými wčxtwrmi

Jtšnčx od Matach lešrlo pxý druhdy hlaw:
ni mčxstoMrmfiš kdc trď Staré Kairo oddčleUě
od Nowčxho Kačra ťadou rožpadaných Zdi a bid:
Uých chatrči, asi čtwrt hodiny poděl fr tahnoucich

ch bodlel drllhdn onen kreil, jrnž Jdlaelitd ne
lidsky jušowal Zboťenimd jtarél,xo .šámku slouži
teď chUdobnúm křejčanťlmZa obydli kde i wlast
ni kaplU umji Bčostora protč ZamkU m.i bpti ono

misto kde Mojžiš ldyl o. wody wwllrfen
Bodlč jlnc powčxsti odrbrňla fo jw rodina

do tohoto Mrmfisn a bydlrla šďc aš do fmrtt
Hrrcždesowy Ziui Zafr twrdi, šc fr Uldytowalč w
jedné twrši jmčnrm Babilonn Urdaleko Mrnmsi:
ktcrá teď wsutčn.ich lrži wrdlč dťdiny, kde kťrsfax
né obýwaji Zdr také pate:o loptickl,dchklássterU
W jexdnom Z nich sw Srrgja Ukažujr fe jestyně
do Uižto fc po dwxnárti schodcch j stnpnje, která
prý sw rodinčx ;a obydli sloužiln majic dobrou
xoodn

Bťipomenollti slusjl šde takč chramu šidowskča
lšo choUtopoli Ontáš fon ncjxoyšssihoknůšr
Simona prchl za eafu UtiskowáUižidn králeul Shrským
Eupaterrm do Nlerandrie Zde jej přijal král Bto:
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lomeUš Filomrter laskawč nadčjr fr, že wicc šidň
do Egypta ža nim přiláká, poncchaw nm žnamer
nitch čast Zcmč, a dowoliw Um, fwénm Bol,xn
chrám tuto wwbndowxati! To stalo fe beš m.ila
159 let pť Ebr Bylatč sice nlrnssi, wssnť co do
ošdolm chreimn Zorllsaléxnskénm podobná Swatynť
Misto wrlikélyo šlatčlxo fwtrnu wifcla tU wr:kei
žlatci lanwa na řotršr. Wyplnila feslslowa proro:
ka Jfatasse 19.,19, žctotiž uprostřcd ;cmč egypt:
skčwystawi sr oltář fxofpodjml Wosrwal trnto
chrám aš tťi sta let Cafcm fr jem slčhowali Ue:
spokojrnt šidc a žalidnilt okrrď Hrliopolsky žijicc
tnto dle tožličmxcb ZamčsikUáni a řrmcxsrl fwých
na spňfokd bratrskmb obci a tolxo časil possli š
nich Tlxoraprutř. K.dnž Uapotom po wywráccni
Jerrlsalččna mnolxo ldnřtčxsčfe fem Utrflo aldy i
šdo Zbonťilt joukmeuowrr sxoě kášal Lupuď Začau
fu erpajlana rifaťe cb.ám :awřitt a nastUpce
jel,w Wačllinnš wuldral nčxl,xowsscckn ošadobU,
bolmtstwx načrž sr cbreim pouonahlu lopadal

šde to tldy nčkdcxbnlo, kde ditě Ježiš dwč
léřa jwěho dětinstwi stráaxoilo kde fa Jofcf ccu
chowni jcdnotě jako ka;dú jimd přistčxlxowalec pťi:
wtčlil, a tak ručni fwou práci fobě a rodjnč fwé

wý;iwll opatril Ta jrst ona k.ajina kteráž poz:
dťji Urjmirllým počtem pdusteumikťl a mnichn by:
la oslawcna ktr:ouž takoťka p Jlxžiš Uejprw swou
pťitomnosti šafwětiti ráčil
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Náwrat fw. rodinyz Egypta do Nazar
rrtha.

(Mat. 2, 19n23).

Tťi léta po ZwčstowániBaně, práwě 25 bkeze
na byl šnťrni Hrrodefowll cil položrn; a kdyš
skonal tyran nkášal se aujrl Gabrielauonen nr:
beský posel uw Zofefowi w Egyptě Uapominaje ho

k anratU Zhncd opUstil Jojef fwc utočisstč ubi:
rajo fc do wlasti swé

Qd Mcxmfisn pťissaik Belnfium na Nilu
bliž pťimori kalnžnatého ležirimU Město toto prac
staré (Ezeňd 30 1.xd)bylo pownosti a kličem Egppo
tU na feworowýchodui straně rodisssč xrcylasuédo

hwězdáťe Btolomea jrnš w drnhém stoleti po Chr
w Nlrrandtii žil Lxežiteď w ziireninách

Z Belnsium wedla cesta do Balrstin na
Kasinm nxťsto namorskě W okoli stál kopec, na
němž aniteriiw chrám Wošději bylo takc sidlem
biskupským a nedalefo l!yla jeskyUč, kde prý fw
Ntlxanaf čuš wyšnáni wiry fepfal. Nak ssli okoe
lo hrobky Wompejowy na RasiU powěstné Ulčxsin
lditwou kteloU Zde syrský král Llntioch proti krali
Egyptskěmu prohrčxl 200 let přrd El,xr Z zde s?
dlcžl poždrji biskup, wssak ted ponhé žřiceniny tnma

Bo smrti Orrodrfowčx, ťdyž Llrchrlauš pťi
nastoupeniwlády, jak pisseJosef (xďu 11 1)
3090 židn stiti dal prosil prý národ židowskýci:

sařc, aby jich rodiny Hrrodrfowy zprostil,lřlca tudyž
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strach a Uejpokojenost nssady pťed ?l:chelarnl oe
rošmáhalo, nač i cxwangelista Bainč naráži Bro:
to tedw jafnlilc Jojef se dowčděl, ;r UskočnýNr:
cbelallš na nlisto swého Ukrutného orcr k wládě
w Zudstwu piissel sirachowal ň lrď w Ga;r na
:ošcejli sioje na chbroll a Ječmalam projlředkrm
ZUdska swou špátrčni crjtll do (Balilec konatt ear
Ueb rodiUn knčxžskonw dtxluonu Uantiwlti anrb
oBethlrmč fr Usnditi. Wolil lrdn castU podrl

moře
OpUUil (Baš u prastaré (1 Mojš 10 19d

w šemi Filistinskych wčhlasnc sidellli mčsto jať
prwuoton tať obchod:xm ktr ě král Dawld dobnl
a k pokolcxni Simronown pťiwtčxlil. To jcxst ono
mčsio, kdr ondw Simson umol)é dUka;y fwč nad
přčrošené filw wydaiwal wolomido tU wrata xnčxU
skai a chrám Dagonilw tn Zbořiw Wcrský král
Dariuš Rodonmnnš dil dn.xýchstatkmo w Gaze
Uložtl pročxž x:)llolandrr Welčký město oblěhal a
dobyl SčmonMakkabcjskU Udatmx ob:anrcx wirU

židowskě Ztečew U:ěsto hUUt kajicnojli obmoatrlnw,
nešUřil ol)něm a mečem, nročisiil je od ohawné

modloslužby chZa rafu xmroženi cijaro Throdosiabnl w Gaše chrčxm kdr fo rtila modla jměnrm
MarUim, wssak tčsařowna Endoria dala jej na
žádost biskupa Norsiria n s.w Zana Zlatonstébo
žboičti a postmoila Ua toxu mijlč clmim katollcký
Baldllixl Ul klál xtxrnfaléulskú,nalošl jej již a:
fe šboťruú, a šnowu jrj wystawčl W Gexǧr a
w okoli mčxsta kážal drul)dn sw. ?lpx.xsstol Fčltpp
fw. wirn (Sknt. Yp. 8, 26). ančxjssi Gaža
leši w krajinč pončkud nrrowně, wssak welnxi ťl:
rodné, Urbof tn se daťi oliwy, fiky, citrony, manw
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dle a palmw přchojuě Mčsto toto leži aš črwrr
hodiny od moťe a srstaiwá z dwon dilU, ťikaje š
dwoll měst Staré mčxstoleži na paborku a jmr:
nuje fe Majama fr šámkcxmUa tom mistč kde
prý ondy chraim Daqomlw stál Čhrám ťecký
jest Uejwčtssi a nrjkráfnčjssi w němž fe nkašuje
hrobka bčskllpa Worsiria; také xe pxawi, še nalom
mistě kdestoji, swatei rodixmpři Uáwratn fxoěmtťidni
pobyla Rekowr maji šdexbisknpa Napolo roz:
padany klásster Umichl ldoaáku slouži tcď ža ho:
jpodch Jerllfaéma do qupta putnjirim lUUi:
chllm Nowč Ulčstojrst beš obrady a brán, toli:
ko Uáfpem proti Turkňm cldráučxno Wočet oby
watelii fr počitai k 3000 dlc nčkčerúch aš
18000. Eo do očdchodujest dulržité co ftťedissrě
Syrie a Egyptn ono jcst pťihodnr misto k okťanč
cestujicich, poněumdš pustinami fr frm pťicháši.
Ukažllje fe tn l,!ora, Ua kteron SimfoU brčmy mě:

sta odnčsl, aš p:ll hodim,d od xUčxsta. MUfrlo
takě mčsto hqurlitllm pokutU platiti ša archn ú:
mluwy(1 Král li 17)

Sowerowýchodně máš Gath, staré Ulsio
Filistinských puwodisstčxobra Goliatha (l Kral
17, 4). Wošději přisslo k pokoleni Dan. Teď
jest wcfniri w krajinčx, palmami a fikowim po:
leostleťu

Soweruěod Gažwlžol kaalon staré
UlčxstoFilčstinskýrb w krajinčxUrodné Zde ctiwali
Filistinssti bohyni Badn pod jnlčnem Dercetto,
jrjižto drrra prý byla Semiramie:šj) Zde se

j) Wodobizna této bobyUč bx,dlapoločlowěta, pololpby,
pročcš taťé Syťauě žádných ryb nepožiwalt
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narodil Herodeš Welký, a protož Yskalonstý sloul.
Qbywatrlé zdejssťpowždy fe k Zidům nepťátelsky
chowali, pošději těš ku kťestanům. Teď jest Nskae
lon polopnstá weš, jcjiš ofadUici pěstowánim bax
wllťoxpého kře se šiwi. Meši sUtinami mčsta na:
jdcxš l šulowě sloup!,x z nčkdejssil)o palácr Herou
drsowa a Z jinych stawcxni, jčmiš jon sioé rodisstč
ošdobjl. Mělo město kdp.š wlastni pťistaw a bi:t
skupskou stoliri. Nalcžámr biskupy ždejssi na fně:
mu Nircjském, Konstantinopolskěm, Diošpolském,
(elmlcrdonském a Zerufalémskčm.

Wýcbodnť od Askalonu ldyloKiriatbeea:
rřm t. j. lesni město, ano Uprostťed lefú lešelo,
taťě sc našýwal KirčatbuBal dlc modln tnto ctěu
né. Zde byla archa Wáně po Učkterý čaš w šau
jeti (1. Králd 7, 1).

K fewrr:l od Nskalonn pťifslo fe k sidclnimn
městU pěti Filistinských knižat (Jos. 13, 3), totiž
do Nšolll, jilšak Nšdod šwanél,xo. Srm přine:
sli Fčlistinstti Zidům odňaton Nrchu Beinč (1.
Kreil. s, 1u7), postawili ji w chrámě Dagona,
nwdly swé., wssak bržo ji odrslalč našpět, ponču
wadš rošličné pohromy nawsstiwily jak modlu tak
lid.d Mčsto toto ldylo tak twrdě, žr je rgyptský král
Pfad:w:icb trprnw po 29tčletém oblel,xáni dobýti
mobl. Judaš Makkabrjský odstranil ntodloslnžbn,
a Zolmthaš rožbil chrám Dagonňw. Za časil
sir.Zcronynm byl?lšot wZácUým městem a sidlem
biskxlpským. Bčsknpo.wé zdejssi podrpfali fc na
fnčmich: Nicejskěm, Scxlrncifkém, Chalcrdollském,
Jrrnfalčmsfěm. Teď jest toliko rozroUchanci a nrc
patrná weš. Mezi rozwalčnami znamenati také
šbytky kťrskanského chsámn. WirU leťesianslol:
kášal šde Nposstol Filtpp.
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Dále kfeweru leželxNkkaron (Jos. 15, člký),
jedno z pčti knižecich měst Filistinských, od Zidů
pošději dobytých. Sem donesla fe archa Báně
šYšotU. Wssak obyw.xtrlé města ncchtěli ji U
febc podržeti a tak Ušawťino, abd Jfraelitům na:
wráccna byla (1. Král. 5, 7). W Nkkaronu byl
chrám Belšebllba a odpowědnico jebo 2). K Ui
sc Utikal král Qchoščáš (4 Král. l, 2) w nemoci
swč po pádu Uebcšpečněm. Nlerandcr Balaš,
král fyrský, jenž š Makkabcjským Jonathou fmloU:
wn byl nžawřel, Učinil mn š Ykkaronem dar, kten
rý ťesstě ža časil sw. Jrrolmma šnamenitým mě:
stcm byl. Teď šhledáš pod tčmto jmčňem pou:
hoU nUšnoU dčdinu.

Na dalssť rcxsičk sewcrn podél pomoťi pťisslo
sš do Jaybnr, nlčsta 8 pťistawcm, nazwaným od
Rekll a Nimanú Jamnia (1. Makk. 6, 58. Eix
fať NUgUstUš wčnowal mčsto Herodcfowi. W
prwotUi Elrkwt bylo Zde fidlo biskupské. Woy wye
wráceni Zcrufaléma bydlelo šdr mnoho Zidú,
majirich zdr ssťoly a synedrimn (wyfokon radU).
Teď toliko dědina pošňstala, kdc widěti rukon lid2
skon nprawellý pal,xorek, jehož ilčcl pofUd neznámý
jest. Wodobný pahorek nalešá se w dědiUč Hesi,
nedaleko Zabne lržiri, od Bedninů obýwaný.
Zfoutě tU i zbytko nčkdrjsslho hradn.

Joppe pokleidá fc za jrdno z nejstarssich
mčst na fwčtě, poUěwadž podlě wýpowědi sw. Zee
ronynm od Jafeta bylo prý wystawěno Ua pahoru
pnzpú.u

2) Bclfebllb w!,dkládá se Bňh nulch, pončwadž tUto
modsn wzýwalt k zapnzeni nmch. Židč jl nazýwali neja
wyšssi wsscch ďáblňw (Lukl 11. 15).
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kU, odkad nejkráfnějjsi wyhlidka na moťe a do
okolni krajilly. ch powčxsti byl Nor w Zoppe

pochowáu. Zoppe bUlo Znamenité Ulesto swým
pťislawrm jrdtnúm šidowsknm na střednim moťč
Ztad prowodili Zidě nepatrný obchod po mori, a
Za čaju Bompojowých č pomoťskč loupežnictwi.
Bonrwxadž přistaw jč:mk obkličrn skalauli prott
čcxwornixnwčtrllm otowřen jejl čajto sr proto sta

U.deikoreibuul Uebržprčuxým, ml wčtrowc lodčmč o
skály Unssliwaji Timto piistm,oem jr dowáželo
dťiwi, kcexrékrál Hiram králč Salomolwwč k sta:
weni chreimu pojilal (2 Bax 2,16), a kterě
Sidonuti aTyrssci poždčji k tomn Učelu byli do:
wáželi šde wstoUuilprorok Zonáš (Jon 1 3)
do lodi Ulikajo pťcd twáři Hofpodinowou

Mčsto toto ldolo žačasto oblchano a doblǧto
Jndaš Makkabejskýtrcptal oppo pro wraždu fpá:
chanou na 290 Zidech (2 Makk 12 37) Zona:
thaš a Simon Makkabejskýdobwlixoppe (1Makk
10 74) opčtně Simon upcanil jc daw i pťi:
staw odldahlmwymjtxt(1Maťč 14 5) chwálcr
Židowstc bylo Joppr od Crslia dobyto kde 8400
obwwatcl.l thmlo Wefpanan roškášal rošmotati
Zoppr a na mistč, kdr stálo město wyjtmočti hrad
Wlilliuš připominá chránm, jeuš prý tnto siál ša:
swťaond bol)wni Derra:tto

Tolmlto Ulčstll dodtalo sc tobo Utčstl, že tll:
l)le nejprw kťojčansi.i wira Zwčxstowána byla, nrb
Zde fc Zdržowal jw. Mtr, a tu mu bylo chwono
powolálli wirukřefčauskonipohamlm l)láf.ati Takě
chx mrtwou šeUU jméncm Tabitn do žčwota wžkťi:
sil. (Skut.i Np. 9. Zsi). OU šde bydlcl w domčx
košeluha Simona bliž moťr. xNa tom mistč ldyl
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pošdťji klanlcl .:erra santa wwstawčn, jenž slnssi
klássenl jw Salwadora w Zcrmalemč a k přijeti
ri;inruw do swatč Zrmčx p:ltnjťcťcld nspoťádein jest
Woždčji dojtalo toto mčsto jnléno Jassa Zde pťi:
stáli tťišári, a králBaldnin l nmoho čiUilknpewu
něui a k okrásslrni jcho, tak zr Za jeho časil bwlo
mčstem wárným w Walestinč; wssak nršadlouho,
totiž 1 1188 prislo opčt w dlžrni Samcenu a
r. 1517 Turleň. Wodneš přistáwaji Ewropejssti
pontniči Zde U mssy, oded mesjť 12 hodin usty
do Jrrnfalrma Mčsto jrst trď malé a Ueubladně
š more pak přcc poskntuje pčknú pohled. Wřistaw
jcst nmlď a mělťý, tak ;e wčxlfji forábo pnl bo
diny pird mistrm w ssi:rnl moři ;akotwlljť Taťě
čini šde nlořr nrbtšpečnú přťboj, tak že wlnd wo
foko wwstťikalje W přičtawn spa:řuji sc šťťrchinn
někdějssiho ldxadu Zdr prý to bylo kde králowna
anjelská p Maria wslonpila š miláčkrm Wánč sw
Janrm w loď aldn xa přeplawili do mčesta Efcxs.u
Qbywatrln mčxstajrst lnad Ua počrt 3000 šnichž
aš 700 kťrstané jsou Zidu tn Uani

Kolrnl Zassw Uhlťdáš wrlmi Urodnc šalxrady,
kde welmi chntné siřy a pomolančr pťijrmné slad
kosti fr daii Wllbec Zolenind Zdr wybornč jsoU
a w lyojnosti Črlei ta :owina dwč Ueb tři mile
ssi:okei o.d Gažd aš k Zoppe, jest wrlmi iuoduá,
a podobá fr šal,xradč plné owocndch stlomu, bolmtá
Ua n:rlounw a okurky, coš do Nlcxxandie a Kaira
na trh dr po korábich dowáži

Wssak frwernč od Zaffy počiná trprmo roo
wina Saron (dubowý haj) šwaná ktrrá w pisinť
iwatčm š borou Kmmel a Libanon tU čest má
že se obmzem kráfy nažýwá, a tndyž dalrko kxau
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fnťjssi a nrodnějssi jest, nežli nižina meziZassoU a
Gašon Máš tU tnčné pastwy š kwitčm nejkra:
snějssm Z), kde fe procheizejičápowé Nrabňm wšácni
Zde fe pčstUje bawlna celého wýchodU nejlepssi, a
okUrky fe tu pťehojnč daťi. Wssať mnohem wice

daloby, fc z pndy wynntiti kdyby také dostatek prů:
myslných obdčxlawatolú fr nasslo Na tčto roc
wině lršelo ža časi: Zotuowých slawné mčsto Sa:
ran (Jof 12 18), kdr bydlel král, o němžse
w skntrich Nposstolských (9 35) zminka čini Ted
Zastupnje toto misto nušna fonjmrnná dčdilm

K fewcrn dále pťisslose do Blntipatru, do
mčsta od Herodefa Welikého wystawčného a po
nčm našwaného Bcšelo na mťstčx,jenž prwé Ka:
farsaba sloulo, w krajinč pro swc hájky a potoky
welmi pťijemně, kdr stromonu stcili pťewpsori Do
toho nlčsta pťissel jwatý Bawel (Skut Np 23
31), kdnš Klaudinš Lijmš jrj k wladaťi Felirowi
do Cefarei powolal Již za čnfu Zeronmna byl
Nntipatr napolo rožhážcnc mčs,to wssak pťrc judlem
bisknpským Teď pouhon pnstou wsi jrst

E esarea mčxstorošdilné jejt od jiného na
pařč Libaml lcxžiciho Dřiwe žwáno to mčsto
Stratounw hrad brž pochybydle jrdnoho jetnika
králc Darča který jej whsiawčti dal, kolem nčho
pozdťji mčxstečkopowftalo. Když pak je potom Nuc

3) Chateanbriand wypraijc takto: Kračcli jsme z
Zoppe do Rmnly na rowinč SaroU jčšto krafu pifmo we:
lcbi Když Watcr Neret w mčsici dUbUU 1713 tndy cesto:
wal byla lrajina pofeta tulipanty Rwětťny, kterr Ua jakc
tyto prohlasseuč lnčldw zdoiji jsoU bilé a čerwenč rňšr,
Uarclsky, pohaučuky, bijě a šluté lillc, sialky a jalěsi wonawč
prwcnlp
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.gUstUškráli Hcrodefowi odrwždal zwclebil je tento
obehamw ho ždč, Zťidiw w něm wodowod, a wya

ftawěw tU ťreilowskýpalcicz bilcho mrmnoru pro:
strannoU okrouhlict pat chrám jejš NUgUstowi
wčnowal, do něhoš ridařown jochu postawil,
mčsto k jebo cti Erfarea jakobyš ťekl cisaťskč
mčsto nažwal Takč tUto wyl,xloubal welikým Uei:
kladeul a ančxlosii wybomú pťistaw jeUž welmť
ooldodllld bešpečnýaaprostrauuý bnl obchuán kaa
mennou Zdi opatťen chodbou, a Učkolika wěšmř
Z Uočeitkuobl,šwali šdr Swťaně a Nekowc potom
i Židč se tu Usadili kteřipak š obywately prrootes
nimi fr chllstále fwaťiwsso konečnč od nich za:
wradčnč byli coš bnl počátekwá ky židowské,ktera
konrčnou Záhnboil židowskěho siátU fe nfončila
xeidnatosii a skwostnosti budow byla cherea š nej:
pčknějssčáx Ulčst w Syrii Eifať Weslmsian po:
jmenowal je Flawiaš wssak jměno toto ncxšobrc:

nčlo. W Cesarei zdršowal fe oneu ťimský fot:
nik Kornelřxlš kdyš wirn pťijal (Skut. Llp.10),
nob tu byla pofádka řimallská aš 2000 mUžUw
silná. Dwonletc potrwáxli sxxo Bawla w tom
městč lmlo na pťičiUč, še se tU wira rošfsiťila ač
swatý Llposstol tU toliko wc wěšeni fedčl Bro:
toš fe také šahy tn mohl Ufaditi bisknp 4) Bo
wywreicrni měfta Jernfalěma stala fc Cesarra
blawnim w zomi mčstrm až do časil kdyš cisař

e) Swatý Zeronym potwržch, žc za jcl,w ěasU stál
ten důuf, kde b!,ddlcl setnčk Korncliuš, wssak drý jtž byt
pťetwoťcU w chrám božř Takě sc Udawa od Učkterých, žc
bhl KoruelčUď perim w tomto mčstč blsknpem u Mczi
zdcjssimi biskUpp Ualeša fe tafé dťjepisec cirlewni Enfebtue
za času Konstantčna Weltkcho
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JUstinian w Zerufalémě patriarchat Zaťidil W
čaš kťižackěho dobýwani bdlo mťsto od Baldnina
ll š pomoci Bisánů a Zanowam: r 1101 opae
nowano a stalo fe sidlem arcibiskxlpským až do
wpádu Saracenn Trď šccla popelem lehlo edd
widčti tn kráfue šbytky drahýchmramorowých sloU:
pU a siwostných palácň, takč zdi pťikopcm otočeně
pod nimjž žde onde bidué chysskwrubáťů ;name:
nati. Bťisiaw jiš dokonce Zassrl.

Nš tťi hodixly kxfcwerU nalržámcx na pomoii
rožwaliuy siarčho mčsta Do kde ža čafú Josiux
owdch fidlil král (Zos 12, 23) Wťipadlo Udč
lem čeledi Manašfrfowě. W čuš Makkabejskúch
byl Dor prwnosti a Za čan Zeronymowých jiš
špUstossen Wssak Za čafu kťižátll byl šafe p.oUě
kUd Ulěstrm Znamenitým, majicim bisknpa. W o1
koli daři fex wýborné obilč.

Nrdalrko Dorn na břehn mořskemstoji Pon:
lnikťlw Hrad jak st prawi, Ua poručeni hrabčtr
Raimunda ToUloUského wustawěuě mčsto, odkad
sc pontnikllm aš do Zernfalenm ostrahy dost.iwalo.
Zest také poUčkad poronchaně Byltč ždc také
palác wclmiftra tcmpláťlno š sionU wčži

Dopntowawsse rodičt Ježissowi až do Dor
Ueměli již dalrko do Našarrtl)a Dorašiwsse tam
Ubytowali fe w domč Jofcfowě, ktcrý potom risa:
iowna Helrna xo chrám promčnila, ž nčxbožzafe
Mohamrdáni mrčrt pťestrojili, ač jim bylo od
kťeska:m Uuwbo penčz podáwáno Ua wykonchi
jeho. Dwč stť kroku od mečctn jcstwýborna siUur
danka panny Maricx pouěwadž fe prawi žc panna
Maria š Ui črrpawala pro domáci potťrbll wodn
Eisaťowna Helena dala jt krásnč wyžditi a nprao
witi, jakož podnrš pošoroxoatt lšr.
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8. 7.

WUtowáUi rodičn Ježissowých fe sy
Uáčkem do Zelnfaléma k bodům

weliťonočnim
(Luled 2, 41).

Ditč Zexžiš xxostlo a posilowalo fe w dnchn
dťUě nxoudrostj a milost bo:i ldyla w“ Učem, pisse
EwanqeltUU Beinče Nic wlce nam ž jcbo dětinǧ
stwi nepožnamrnalo fwaté pifmo Zdali do ssko:
lw chodil člli Uráwdil posioěcrnč péw Ewangrli:
slowo nám chpošxlstawilo. Ze bylo rodičům šá:
koncm přikášaino, alxy wx,měowalt ditkn swc we

wssem, ro Bnl,x sr fwúm lidem byl čmil nafwěd:
ťUji ;řrjmč knilm Mojžissowy (2 Mojš. 12 26
5 Mojž li 20) B wycldowániditrk jwčdči ta:
ké Talmlld 1) me stoji jakmile fynáčrk žwal
tlati počal wxmčowal jej otet w krátkyrld xornpoǧ
wědiňx o Bolm a jeho zákonreb chmohl lt toho
dowcsti otcc fciln, posilal fynáčka k Učiteli, nebos

:drýw fa;dé ojadc, počitajiri 120 rodin bnl Ustanowrn
nčitel kterd mnsilbúti Uulš Uábošnd a fprawrdliwý
a Umjici dobxn ;ptlsob u wychowcini. :;iž 8 tťex
tim xokem se pmš pacholeli pismrna přednásselh,
tak že již š pátým rokcm kn čitáni zc fwatcbo
pijnm pildršowáni ldyli. Bočátrt prý fr děl tťeti
pd.uýpyny,u

ll) čalmnd naš!,šwá se UZidň kuiha fepfana po Eh:t:
ftu Paull, ldwžjiš bylč šidé rozpcýlcni do wcsikerébo fwčta
Qbfalmje wlastně židowskéfwčtsté a duchowuipráwo a wo
swětliwky a doplnko Mojšissowa zakan Sestáwa š dwon
diln, š Utcbžro Missua podawa nftUi podnni žtdowské Geu
mera w!?kladp Nabinsx.
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knihoU Mojžissowoll Také mnohá mista fcx mUx
silč nazpamťt Učiti zlásstě desatero božich pťikáx
žani Takowéto počatečni učrnitrwalo až do de:
sáteho roku načež fe sežnámilč fe žalmy a jiUými
Ulodlitbami W tťinaictém rokll stali six pacholicř
udy obce, a nabylipráwa pťinčastnčti fe we wyš:
ssim Uábošenskěm wynčowáni w fyllagogách wrx
ťejnýcb

Zr pachole Zežiš takowého nčeni w Naša:
retbč požiwati nwhlo coš wadi nepťipousstčli?
Nrťknali, žr podlč žákona fr p chšiš weždy rád
žprawowal, jlš proto učinil toho, aby Zřctel soU:
wčkých Ua fc ušrobrarel aneb jiným zlý pťix
klad nedeiwal. Skoly takowc on owsstm nepo:
tťebowal, jfa Učitelem Mojšissowým a wssech pro:
rokii fám pln moudrosti božskě ba stndnire wssech

milosti, jiš ani oko Serasinowo plrskoumatix, aniž
mysl wssech skržr nčho stwoťrných dUchUwpostix
bnoUti UrmUžr jfa Synom Boba jednorošrnýnl od
wcčnosti, jimž Uobcsa nrbrš nčinčna jfou.

Bylotč takc žeikonempiikaižáno l5 Mojž 16
16), aby jr každý ž poblawi mnžskébo dostawil
do chrámU Zernfalěmskébo pťrd obličej Hofpodina
Boba fwého tťikrát do roka totižto na slawnost
pťefnir čili wclikonočni, na slawnost lcxtnic a stci:
nU Napfaltč fw Lukaš, že chodiwali rodiči Ze:
řissowi po wsserka lěta do Jrrujaléma, a k tomU
pošnam:xnal fw LlugustiU, še prý bcizeň pťed Nr:
chelmlem zbranwala fw rodinč Usariti fe w Zc:
rufalémě neš bášeů boži jich prý zafe pobizela
tamto čchlawni slawnosti konati Wssak Ucwi fe,
Zdali š nimi také pntowawalo pacholatko božské.
Teprllw to jistota jcst, co psáno (Luk 2 42), žc
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když byl Zčšiš we dwanacti lčtech, lU wstllpowal
š rodičrmi jwýmč Ua slawnost pťefnic do chramu
Zerlljalémskčbo

Z Nazaretha mohli cestowati Ua Endor, nlěu
sio staré, kdysi pokoleniManašfesonm Uáleščté kde
Saul který konšedlniky we fwém králowstwi wy:
hnlxit: dal fam l)ledal n ča:odčxjnicxrporady pťrd
bitwou w Uiž takc žiwot sioUčil (1 Kreil 28, 7)
Za čafn fw Zexonynm byl Endor městysem teď
wssak jiš odpočiwá w prachu, a pofnd fe Ukažujo
oua jrskyně čarodějnická Stáwal tu také kdy!š
klásster Ua kopci

Udoli erreel kde lržcxlomčjto Endor, jinak
rowidm Ešdrelonska, počimi pod Našarethe:m a ho:
roU Tabor, a prorabuje fo k jihu na pčt l)odin
ccxsty až k l,xoťe Efraimské, a na wýchod ssiťč se
od Karmcln upřimo aš k Jordanu Ua ofm bodin
cesty Druhdy byla tato roweň Urodua, toď wssak

nrjwicr ladenl lrši pro mxdostatek lidských rUkou
kteréby jč obdčláwalw Býwá toliko od kočujiich
Nrabmo ša pasiwisko užiwana W roličných do:
beich byla rato rowina diwadlem šnannxnitých bi:
tew; Uebof chx bojowal kral Saul proti Fjlisiinx
stým, a w strednim wčka kiišeiciproti SaracrUňm,
a w nowčjssi době (1790) jwedli tam FranroU:
šowé š Turky bjtwn, kdrž pod Napol.eonrm a
Kleborem3000 anconšú 25000 Turků na hlau
xou porašili.

xNa cestě do Jerusaléma mohlo sr pťijiti do
Betl)el Jmenowalo fe toto mčjto dřiwe Lnš
od množstwi mandlowých stromnw poždčji pak
Zaměmlo sr jmčno Brthel, jakobyš ťrkl: dům
boži, poněwadž patriarcha Jakob w těto krajině
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onen frn o řebřiku ndčl, a polom šdr Hospodinu
oltáť wždčxlal (1. Mojš. 28). Lržrlo toto mčsto
na lwťr Efraixn a mělo š bliškým mčxstemBli
jednolxo krale (Zod 12 9). Bťčpadlo potom ť
čcledi Brnjaminowčx, a sloUšilo na čaš arsse Bánč
Za obpdli Za čxasu doudcmd bdli tn wd.xroanifou:
dowé dr;ani a na to stalo srxlxlmonim sidlem
proroťťl a jejčcb rodiU Wťč dčlcni ťich f;idowskc

pťipadlo kU krcilowstwi Zsraelskému .stdyš král
Jerobomn w Betlxrll;latč telr k wrřclelr určť bnl
wystawil, ubw lid kmodloslužbč pilláťal a od pu:
towám do xexemalrma odwlátil (1 Cťčál 12
28), Uašýwalt wčxxniZidé Bečluxl Nrtl)awrll, rož
jcxst jako dllm ničcxmnosii a mxsprawrdlnostr (Qf.
10, 5). Teprw král Zosiáš (;russtl modloslllšbn

Brthel (2 Zťrail 23 10) Toto mčxsto,ondd
tak wělxlajllé, ixikaje žmišelo toliko nčxktcxréšbyt5
ky po nčm Zwčxstnji, ťde stálo Strmi Ua bliZkU
chlnmcc, a tcnk pld jrst kde Zakob odpočxiwajc
podiwlm frU mčl Na Uboči chlmml qnamruatč
lše žbytky xoěkllédo ňďrcium a klaisjtela„ bUdow to
také pUx rifařownoll PelenoU wystawěndcld čaleé
wideti Ua parr hory kamenmš pomuik na brobkll
choro, rbuwn Nebrky Ukašujicildl. Mojša 35,8).

Wolwťi Čfraimské mb Jflaelské na nčemž
leželo mčxstoBetbol protal,xnjr jr odtud aš k Je:
Ulfalémll a bylo wllbec ondue i podnrš jest
jsouc poncxjwire porostlé leyem toliko čáff k Zoro
daml pťiléhnjici jest holci diwoká ci jmntuotwár:
Ua plna rokli a jrskysl ludwš lollpržnikňm welmt
pťihodná Hora Garašim fe Uleši drnbými wy:
gnačuje.

Na blizku Bethele na sluji lršrlo Uepochybuo
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ně lrwitickéměstoBethoron (Zos 21 22)wiu
tť;siwim ZUdy Makkabejskcho nad Nikanorcm (1
Makk 7 39) proslawené Teď o něm ani šmin:
ťw wlčr

xNa tc cestč pťisslo jc do Gabaon, města
to siarcho a powčstnébo Ušawťel Josile š oby:
wately f,mloqu kteroU sobě ponhým podwodem

wynutili (Zod 9) Nwssak po odkrytr lsti ždržeo
no jim sice slowa než ť ncjni,;ssi službčxpťi stadlkU
Báxlč totiš k sstipáUi dřiwi a nosseni odsonšeni
byli Kdož potom pčt králúw kauanejských Ga5
ldaon oblél)ali fJoj 10), oswobodil Jofnr mčxsto
;almaw nepťatcl až do údoli Lljalonského, a por
biw jicb pťed slUUcr ;ápadrm Bošdčji když Fiu
lxistinntiarchu Nallr meelitumnawrátili chowala
fe ona tuto lak dloUho, aš ji Dawid do ZerUfae
lěnm přenésti kcišal Na bliškll toldoto mčsta U
rUbnika dobol Joab úplněho witězjtwi nad Jfbo:x
fethowým wojfkem, jrmuž Abner welcxl (2 Klál.
2 13) Trď o Gabaonu an pamatfy

Žšod Gabaonem lešclo lewčtské mčxskoAjau
lon (Jof 24) :kroboamem Upewnčné (2.
throU 112110), bylo wssak od Filistinských doe
boto Jiš ho trž Ueni

Bliš Zcxx.xnjalěmaGabaa w powčtn Bell:x
jaminském stalo se šločincxm jwých občanil šlopoe
westným mčxstem(Sond 19), čimš bežmála we:
sskeré pokoleni Benjamiuowo wwhubeno bylo Zde
fe Uarodil král SaUl pročež fobě tU palác wy:
stawěl aby šde bodlrl (1 Král 10 26) W
boji který wedl Saul proti Filistinským, padlo
mčsto nepťatelUm za koťist, wstak Zonathan who
bojowal je zaš (1. Král. 13, 3). J toto město
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potkal ofnd jako soufedni mčejta, že teď o nčm
čmi šminly

Wsscckq tato nadřrčená mčsta lešrla Ua cestť,
kndy swatá rodina pntowa!a do Zernsalrma, aneb
afpon na bližku W čae:e welikonočnich slawnosti

byla crsta ožiwowána poUtUiku Wssrcko je wa:
lilo k Zerllsalčnm, šalmy žpiwajia aUrb wescle
howoťice nrtoliko umžt nébrž i ;ruy, ač Uebylo
šakollrm šawašánw, jakoš xm ldlndoslawcxné Bauně
widimc “

Slawnosi welikonočni.
Slawnost wcxlikonočni čili pťesnic by!a Ustae

nowona Ua památrn wyfwobošeni Zfraelčtú š e:
gyptské porobn Wočinala sc odpolrdncx 14 dnr
mčsice dean ťečeného, a lrwala po scdm d:xi,
kde sr toliko nekysiinčy t j pťefný chlrb požiwati
smčl 14 Nisan (Učxktcrý dml nasseho dubna)
býwal dnem pťiprawnťm, pončxwadž sc na lento
den wsse potťrbllé chystalo a poťeidalo, tos.iž p.o:
tomkowě lerahamowi fe koupali a stťihalč, spolu
take wykližrlt wsscchen jtmý kwašš domn Bať
fe tronbilo ď wčxži a na Uadwoťich cbxámowých
rošw.ssowali fe koberccx, a po domich fe chystali
a pekli beranci na rožni dťrwčném tak že i na
pťič fe drcwo pxostrkowalo mcxši pťcdniminohalni,
což byla podoba kťiže, jrnž šnačitě odkašowala Ua
obět nowožakonni na dťewč kťiže, Spasitelem sioě:
ta ša hťichy lidské dokoxmnoU. Na wečer trhož
dne požiwal sr w každě rodině aneb w každém.
krUhU10 20 osob pečrnú ročni beránek aneb

takě ročúi kůšlátko ů hořkými bhlinkami (3 Moj.
23 51 Boprwé, totiž pťed odchodem z Egnpta,
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mnfeli Židé tuto wočeit pošiwati žula jiš na ce:
UU Uchwstani obuti, opáfani š lwli w rnťoU ja:
koby Ua spčch majicex Wotom Uco tyto okolltosti
odpadly, ncxxkostčqučly takr ntkdw potom berán:
kowi welikouočnimu lánmtt a to Ucr dilrnx na
upamatowáni kuxapného ; Egmxta Utik.ini, fpolu
wssak mčl býtč patxxUý obra; ldošské občxtj Ua Ǧolr
qotč donkonané, již sex též Uexpolánmlo kosii.

Wřissli dr:l 15. čifann byl úblawni denfwei:

trčni, drU úplnébo odnočinkU pollše pobo;nosti
wčxnowallú. Cťancd po xxúl Uocl otewiexly pe brá:
nU cbr.imn, a trd xxjtnpowalt swátečně odčx!lčši:
dě na ldorU tak sice žlx lm njwřtě již bolo Uapl:
Učnc naddooii Zfrnrlčtu tčxuxj ktrři zmnússlelť ;ň:
palna a jčué občxti kolmlč. ObětUi lyowádko mu:
sil knšdú bnď jťš š frboU š domn wZiti nncb fobč
takowé Ua trl)u ťeonpitj. Wieč občxtoweini byli knčxx
ši wssrcb řádn přitomni a účinni, protoš scxlaké
wssr hbitč odlu,šwalo, ač fcx k občxtčxmUesčiskné
Umošstwi lčdU dostawowaloM. Wáxň;rl lid po
oddilech breinou občtni od jihU do wntte!eného Uá:
dwoťi a po wUkonaUč ol!čti Zasr bleiuoU na fe
wrrni stranč wch čim; pořád:xk zňcldowáll lxlšti
Ulobl. Me;i občtoweinim špčwalo wrsskeré sl):o:
mášdčni šalnm pťedewssim 112mx;118 potum je
wwťikalo poZclmáni.

Kdo šxidnaho mijta w cerimč Urobdršcl Ui::
jda pošdčji, ;assrl sl do nčkteré sskoln jichžto nčx,
kolik fet w xrlumllmčx bylo a kdo jiš rwou občt
wyřonal, jnažil rextr; wwslwsstxtišákon a wúklad
jebo.

2) Zofef nagnmncnnl, žc jcdnou bdlo !Bč;,lit)() baxxxánr
!ů wrlřlonočnťch sbito a sučděuo.
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xakmtlr ;apadlo slunce, byl od jisttxch wyB
slanrtno prwni fnop jcčmrna Uažat nby dne při:
sttibo l j 16 Zákollčtlšmj obťady w chlámě obě:
tcx.wml lyl neb Picd lonto slawnosti Uešačinaly
pe žnč, Pročef; tnké Učktrři Za touž přičňnoU již

druhého dnr domu fpčchalč lli. lUšo po ptll
nori otcwťrly sr luánu clxxámowé, Uačež fe lid
pošnowu šl)lonnišdil do clmilně a ťonal po obě:
to!ráUi r.lwnil)o erxn obwčejné občti, což je ch
po dni opčxlrxxralo; řan sedn:ú bnl nn.xnčž tak
slmdny jafo pxnxni, lde jr Uxerlifei pxáce žapo:
widala

Wssem štdxm lmlo xod pokutou dryhllbcni
š neixrdn přikášáuo tUto slawnost š wssomč Zwyky
a okolnojtlni wukol:awali. Neneohlili jednotliwei
tnto stawnost 11 žnpočitj naležnjice fe bnťd Ua
cexstácld,bUd jčnať ;mlaxplá:,dněni jsoUrr, meelj ji
:apočiti 14 nasiaiw jirilxo UxčxsicaxKdož pak nrc
čifli ldylč dali xe :řcd slawnostč Uejplw očistili,
jčnak k ni ťcllrxcr xlcxlxďlčpťčpnsstčni lBall 11, 55)

Wončwqdš ldylo šidl.m Zákoncm (5 Mojž.
16, tij pičleášal:o axxldUxerlxčtowali fafr (belánka
welikonočnilo) Ua každěm mistčx, ale na mistr,

klezéš waoljl (xofpodiU lt j. w Zerllsnlémčx),
nepožčwaji trď nyučjUi šidé bexainla erlikonočni:
bo Bleak pier podncš žachowaiwajipři prwni
n.xellťod!očni wečcit nčktelc obř“ady, joUž le)ou

býll poznsiatly Z čajU chránm Jarufqlčxnskčho.
txojpodáť aneb Zasillpce jcxhodčla trď začxatekwe:
čeťe š koflikrm wina slowy tčxmltopočinaje: Bo:

chwálen bndiž Pane Božc nácď, jwčxta kleilč! jenž
jsi Utwoiil owoce winnébo kluene Když okUsil
on a wssickni pťitomni wina, Umji fobť wssicknř
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rucr. Na to fr kladon na slnl nekyfánkn, hoťké
bUlinw, pečenť buďš mladého beránka nrb knšlát:
ťa ncxb jčnakei meička a jiné wařiwo Nrjprw fe
požiwnji lxoťkěbwlind olnáčrné w mačce roZlčč:
ncho owocr přislrojrné, toš lxojpodáť o podobnon
cbwciloťrči na Bolm doplooeiši Na to fo teižo
Uejstarssi an otae swčlw Ua wdšnam toho wss,cho
a otrc U.xdjwětlnjr Um wdsi š l)tjtorie o loijobo:
;rni praotcn twých porobu rgwptskl. Bo tě fe
Ulodli žalm 11:.? a 1l4 o wyjlti Z Egypta, a
Oak se pljr po drnbé š koslikawilw. llmyw fobč
rnkon w črxllelxokprdii UekwfeiUkudwa xošlomi jr:
den š nictd Ua dwě pološi oba dily na nekhs.inek
colý, uwdlr sr taklo: Wocťxweilcnloudiš, Wane Bo:
;e Uáše! fwčxta kleilt jrnš jsl wywcxdl chleb šr Ze:
mč. Bať loždáwei chl:b leimnje ho lak abo kažu
dýš pťitonmúc:d Urmr!xsstřoujrk jako pill wrjccte
wšal jejš požiwei bUd Ulchú aUeb omoěoný Teď
pťijdo Umfo wcxřcna a pečrué, a pošiwá se tršš .
chwaloťrčenim. a po Umwti rukoll pije se po třeti
wťno š dikučiněnim, šašnčxjťchweilošpěwu, šalmy
totiž 115u118, a šafo fr okonssiš wina Mol
dli li so d.ilo žalm čle)š)ul37 jrsstč fr mllže po
pátc pošiwati wina, wssak wrždn wodoU rošřrdě:
ného; a Zidé twrdi, žc tak býwalo w čaš trwáni
rJernfcllémskělw ceramn

š. ď.

Náwrat fmdrodin ž Jornsalénra do
Nažaretha.

(LUk. 2, 4Zm52)

Když wykonali rodičowé Zežissowi dny, a jtž
fe anracowali, šilsialo ditě Ježiš w Zenlfalémč
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a nrwčxdčlř o tom. Nemčlj starost prwniho dUex
o Učj, ncxbot“ bešpochybn nebdwal meši slawnosti

několikrát U rodiěn maje lam šUámých a přibnš:
Uýcb Domniwajicr pe pak, že by bnl w šástnpn
nssli den cesty a ldledexli ho Ux i pťibUžUýlni a
Známými, a Uenale;sse lxo, uawrálllj fe do Jern:
faléum. J stalo fe, šo po třech dnrňx nale,;li jej
U.dňuáxnč Bxxlo to wlastnč w Synagoqč, wr
ssfolr Ua wýchodni strach chrmnn. Tam feděl
meZi doktow poslonclmjr jich a otašnjr se jickdtak,
žcx sr diwiti nxsslckui, ktrťiš jrj slnsselň, Uad rošmn:
Uosii a odpowčxdmi jel,xox).

U;řewsse ho rodičowé diwili fe. Z řekla
Umtka k nčxmll: Sunn, proč jsi Uám tak Učiuil?
Nj, otec twnj a já ď bolrsii bledali jfulr tebcx.
J řokl k Uim: Čo jcst, šr jste ulnr hlrdali?
Zdališ jstr ncwčxdčli šo w tčcb wťrech, které jsou
olro Ulého mnsim jči býti? N ont xnefwšmnčli
slown, ktrréš lnlmoil k Uim. J šstoupil š nimi,
n pťisseldo Našaretl)a a lml poddáll jim. N nmt:
ka jcxlxošarbowala wssrcka slowa w srdciu fwéerZ).
y.n n..

U) Neb:,xla laro S:dxmqoga jako jiUé, w kter:)cb častfux
fw pifma čtcnn a w!dkl d.imd bol!x, učbrž bxxltč jaký!š při:
chrámck kde wžmčowalř xabiUowé otáškamť, jakož tafé do:
wolowali žčxkúnlse wyptáwati, ktrťi tuso kolcm swúch nči:
telňw po šemř ic sošhostřli

x) Nodičř ;ežissowi Ucnxťli dokoncc šadnon winu w
tom, uébrž božsk.i Uwdexost fama tomn tak clxtčla B Ze:
žiš žňstaw fam w chramě, nxohl mitř fuad tcn mnysl, pox
nenxihln chyftalř Židn Ua son nadpřixozcnon a bošskon
Uloudrost také šárowcň U fw. ;osefa a Uejdlahoslawenťjssč

matkd fwé ožiwici mysslénkn o božstwi a errwisiosti fwé;
spoln tčž abh fe stal Utčchon dUUi, kšcré podnrš býwajť
nejistotoU tlápeno w frdcich fwych Ze rodřčowé dokonce
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Wedlé powxěsttnewra:ela fe sw rodina tollť
cestoU jakoU do Zerufaléma kračela ncbrž wice
k žapadu fe nachýllla Wwfski bránon Udolni Ua
EmaUů kteréžto lěsto chni ona wrš, kam z
mrtwych powslalú p Zeš iš jwé dwa nčenikw do:
prowašcl Město EmaUZ (což šlmmoxl.i lášen)
ležrlo na rowiUč Sefela ;wané w po.očtn poko:
lcni Judowa ť Zeipadu od ermaťťnm: bylo o:
pcwnčxuě a šdilrlo Uxssrcko osndy wálcxčně šž lně,
stcxm Jcrufalémrm. Na památku witčxšstuxiNinm:
UU pod ciš):ťexmHrliogabn:rm n.x;walo sr potoln
Nikopoliš.

Dálc lrši Rama, jonč sr meiša Arix!mtben
odkud possel jcst Josrf jen; popustčl pánu Zeži:
ssl fwuj brold, oded tcx; prý i Nikodrmuš pocho:
dil Cesta; xrrmaléma do .)ťaUm jrst wcxlmi
diwoká a obti;ná wld l:ri fmutxotmawúmi sldo:
limi a přeď kxorw: takě nebe;prčua jest nexbot sc
tU loupešniri ldrpečnč Urúti U:olxon Med Ra:
moU xx.xxjasuire ťrajina ncbok misto mmo lržť w
Urodm rowčučxSmoUskc, owčnčrné ;aldeadami wy:
ja;enými lenu oliwowúmi, smokwowwmigrauá:
towými a palmowými Měflo jcst chařrné a do:

my še ssrdcho kmuenr ncxposkutuji wefelého po:
hlexdn Wpádcul eďmn:oušú pod Napolooncxm
Utrpčxlo Ulčsto :: nolw Katolicč latiusiéldo obřcldlr
simtlli tim siué statťw a wxx„xstčxl,xowalife do Jr:
Uljalrma, Gnš y a Jlkru; mxžtmlo laxčxnčxťoltkmxšlo

Brš winy byli, z toho fnad p.xrrUě w!,dswirá, že W. Zešiš
wsseckll wiml Ua scbc wžal slowy: Coš jest, že jste nmc
lxledalt, Zdali jste erčxdělt, šc w těch wěcech, kteréž sso::
Dtce mél,w, Ulusim já bý:i?
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mnichú w nemocnlci kdež býwajč horpodou pontx
nici. Řecka obrc jrst aš 890 dussi Ulná a ma
chreim sio Jiři ;afwčcellý. K západu od Namy
pošorowati lže Zťireniny welké ldudowy, tcxďDssan
mra Elabtdh, jinak ale chraim čtyřiceti mučnU

zwané. Doto staweni pochodi od Trmplxiřú š časU
kťišáckého tašeUi. Trď obýwei aš 2000 Mol,mu
medáuu Ramu a S bawonU a mydlem se tU
wrde obchod.

Ra cestť, kudy fe wrarela fw. rodjnae; Ze:
rnsaléma, ležclo mčsto Macbmaš den crsty od
Zeruls,aléma tedy Uedaleko Ncmw Machxnaš bylo
staré mčsto lešici w krajčnc pokoleni Efraimskélw
na bliku prltfmwku kdcxZonathaš Fllijti: skýchpo:
rašil l1 Král 14 4) Za čaju dčjepifceEnstxǧ
bia bylo jcsscč mčxstem ;namruitúen, teď pak jiš
ani widy o nčxm. ch powčesti bwlo Machnmš to
nlisto, kdc fc dozwčdčli rodičowé, šcx pohidessuji
Zešisso Dle jtnc powěsti bylo prý to w Bérll
(Sond 9 11), jcnž jcxstjlné mčxsto též den cestu
od Zermaléma wšdálrnč J toro mčxeloZmiželo
již, a dědina Elbir od:)lrabll obydlrxlei, Zastxlpujc
pry jebo misto Na patč padorkn nalcxšeife. stn:
dánka, hojnost wodn poskytujiai a Ua wrchn wi:
dčxti jrst rošwaliny, mezř nimiz ncjwčtssa jfon šu
chrámu Ua tom mistč wwstmočxnédo kde Jržissowt
rodičowé fyneiěka pohřrstllu

Dálc mobli rodičt na špeitrčni restě anssti:
wčti eeyddn staréměsto Efraimskč Ua rowni Sa:
ronskc W Lyddě Uždrawtl fw Betr dnou sleliče1
nčho Eneasse (Skut Ap 9 32), čimzymnoho obyuu
watelň pťijalo wiru W bitwě š Rimalw ďyla
Lydda z koťene wywrácena od Eestia Kdyš fc
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znowU wystawčla, Uazwalč ji Diošpolčš, jakoby
xněsto JUpiterowo pončwadž fe mu šde Uepochybu
nč chrám le ctiwystawěl. Bošdčxji stalo fex město

sidlembiskupsiým Trď jrst Lydda dčdinon kdex
maji Nekowé chram který kral Nickdnd z Anqli:
čan kdyš Walcstina dobyta byla wnstawětč dal
a fw Ziťi šafwčtil Wťcxdtinl siáwal tU chrám
jejš cifať Znstčnian skwoptnč wystawrl a kterw
pťed přisstim Bol,xomira Z Bonillonn do Walestiny
od Llrabú byl wywráoxn Také fe tamto Ukažujex
mramorowš sloup, požňj:dtek leaply, ktrxon cida
ťowna Helena na tom mistě wystawěei dala kde
mcilomocný Encaš bpdlcl.

Z Lyddy mobli jiti na Nntipačru a odtud na
té resič jako drubdy Z Egypta. “tho resta jest,
pokud Uám z pťsum š:nimo, ta poslchi, kčeron
Zežiš we spolcčuosti fwých rodičú wykonal. Bo:
zdřji widime ho o fobčxwystnpowati, wssak tepruw
aš byl dossel wčxku :Zld ler.m

Hlawa drchi.
UUtewáni Cb:xiska j.PáU.: lU prwni dObě swěbo Umnu

ěexnáni ode kťrsin jrl:o ať tprwni wrlildnočni
slawuosti

D 9
WUtowániBalla Ebrista g Na aretha na

Jordán k sw Zann ťrest
(Mat 3 1Zu17 er 1 9ull LUkZ, 21u23g

Čim se bawil p Ježiš po fwěm niwratllz
Zerlealéma to wsse nem uam znamo BeZpochyby
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:domaibal fwéčUU pčxstounowi Zosrfowl w jcho ťe:.j
xnesle, nrb našúwá fcx také u sux Marka 8, 3
;rowna tesairm l) Nebwlo také ncobyčejné, „ še
učttaxlowé šidowssli wcxdlc swéldo nčenělxo Zamčstn
učmi i řemoslll nčktorěmn se přiučowalt ncxjwice

řrmrslll fwých otcuw, abn sobě lim sknsinou wdži:
U.xU opeUřili, pončxwadž jim nčttalskú uřad málo
aneb dokomr nir Ucwunáss.rl še p Zežiš takě
rxďň.!ogll ansslxčwo oal, a fpolu Ua ulďlawni siaw:
uojltdo Zarufaléma pošdčjiplltowáwal dá fe Ulysliti
Wješeakřťiwe wrichč Urwystoupil podlčxoadž šáž
konem Mojšissowúm (4. Mojš. 4, 3) 30 lct miti
xnusil.

Wlastuč Ursmčxljimš leč toliko trn ša erřoj:
nélxxo Učitcxlo Ureo Nabldčlm dršán ldýtt, kdoš od
předl:ostu Sd.,xncdria (wofokě raddu) anrb od pl:
nomornika wywolrn bnl, co dc dclo wškladánťm
xukon a wwťťčmtim slow „Zá tcbex polwržxlji!e
:akowú xabin nostl od tx chwilr žnxlaisstni odčw
;ajrdáwal iádnč w dynex.qoqaňd,a búwal od před
noxi.:w ř iečněxli xodšdwáu. Zdalt talé p. ZrZi.e
tak?o oplxáwnčxn lml ččli Uir, o točn mlči fw. Ex
xoan axlimn wssak lčd Uašúwal jrj labbi, a wUU
čxowal xo anaqoqácb a šuxlásstni ssar nopsl (Jan
19 Wj, ač wwrldowánilabinstčlw chmčl jako;
;e slowfw. Zana, 7 lZ wxxdwitá, ani; ldo bledald

Qpráwučxlli a poswčo:cxni k swěxnu úřadn dox
ňih! p.j Žxrf;iš w řaxrcxZordainčx u fux.. Jana křesti:

l) šwatw Znstin napsal (áičll c:ontrčxfrizdbonšln) žřete:
dlně „Nebokrobil, meši lidmipřebýwaje,plnl,ya jha, abyw
cěchto obraščch Učil spmwcdlnrsti, a tčm sanwm ut kánč
před žal,xalkon
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:ele, čehož owssrm Uepolřebe.xwal, jfa Bo!)cm sxoým
thrm opráwnčxn a be; toho jij; f.im nrjsioětčjssi
ro Bnl,x leonpiw do řcxkyposwčtil fwým tčlem
lexw Žordánské, Urbwsiaw tim wssecku wody k ob
myti :Upmwojti wsjech náo na křtu jwatém

Horollci souhon prálmul sw. Za.l :do pám:
Zxšistcfwi, ncxb již w ;twotc nmtky swc šapirfal U
přitomnosli jcl,xo uřxytého w luně panoUském bla:
l)oslawené Bohorodlčky Wssak poind Urwidčli fe
a tudn; llcšlaal s.w ZanSoautrlo jwého w podo:
bč lidské Mčl šjrweui od Boha, kdďž byl wy:
stan aby krestilna Joxdainčx,o pánn Zolssowi tak:
to: ((mn 1 33): „)ťad kú!nš UZřiŽDxlcha šstlle
pUjiaiho a na Učxmžmtáwa irťl)o texns jrst, ktrrýž
kťesti Duchem swatúm

Jaká nxnnla bútč xadorc kdwš de tx doba
ssfastná bnla pťibli;ila a jaké to ujtrUUti fw.
Jana, ťdyž si Spasitel fwčla jrl,xo luťoll poťixe
slčnu býti wyžádal? TU fe špiral tcxnto anjel
ldoži pied lwáťi jcxl,xoa žaidal qby fám od něho
bhl radčji pokirstčn Odpowidaje xržiče ťekl jexž
mxl: „Nech tak Uin neb ncim lak slussi Uaplnili
wssrlikoll sorawrdlnosl Tcxdy :xcxchalbo (Mat 3
15j Wokřrstěn wystoupil Zežiš z wody, a aj oa
tewťina jfoU Uebesa, a widěl Dllcba boiho ďstU:
pujiril,xo jako l)olllbici a pťlcházcxjiciho na nčxj
aj hlaš š Uebe řkonri: „Trnto jcxstfyxl můj mi:
lý, w němž jfem fobě Zalibil “

Mislnssi pak na tomto mistč o fw. kťestiteli
Zanowi powčxditi

Byltč fUž Jan fyn kněšr Zacharyasse a
Nlžbětn, k niž Maria Umtka Zržissowa chwatala
Umjic šaslibrni pťewelebxlě OU dyl pťifný kara:

Bledle
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trl fwého ltdu, wssak mnohem přtfnčejssi fám xm
felde. Jndská poussf bula jeho ldydltsstčm od xnla:
dosti. Zr frsti welbloudi byl ssat jrlxo, nrb w
takowý prý oblekl páll BUh prwni rodiče. ..ejťo2
žrmš paiš mčl okolo brdrr, jako prorok Elieiš (2.
Král. 1, 8): kolmlko a lcxfni med, anrb Umnna,
ktcrou jisté ldyltnku w tčxrd krajčneich wupornji, čt:
ftý to dárck přirody, bnl pokrmrm jrlšuo. Wodobal
fe Našarrúm jenš fr čafenl mr Zi thu wxxskxytcd:
walj,a ;iwot wrdli ofalnotčlúw rojimáni wel:
Uli stillčdmčšili pčndkěbo nápojr xc wystiibajicc
lerldý a drfuý odčxwnojxli, a wlafn iobč chjlťi:
lxali. Nož;rlcn nad projtopeisjnmtmi jxorho ččdu
wyšýweal jich přijnče kll pokeiUi, k obráreui a poo
lepsscni Ziwota dokleidajr Zr tollko xmprawrným
žiwotrnl ldUdoU moci objteiti před Mršsianočn jenžǧ
po nčxmpřijiti nlá rožhlasjnjr šcxinckni, jenš
cdti miti Učajtrnstwi w jebo králowstwi, se Ulmi
dáti pokťrstiti a pokřrsttl tnkr mnobé jrnš pc do:
djimawoll řeči jcl,do byli obraitilt Qldřad tnkoeod
Urbnl tenkráte sire nic Uowédo nrb Eaxťrowa mčxlt
lěž obyčrj, křestom nodor Udu přijimati a na wirU
;idowskou obreicrni pohmlč přčjimalč trž jakl,ddlkřejt;

wssaklw mnkřosiilš jinébo obledtl, on kiestil židy,
kteři fr již jwúm pllwodcxm od Nldrahanm ša čijtě
dršeli abw jim na jrwo dal Ze nlaji monitř co
nowi lidé š wody wwjiti Wouěwad; jc štdě do:
mniwali ,še takowý křest toltko Meďjlaš ťonatř
má, oyslalt trdy pojelstwiš raddyk Zanowi, aby
fe bo tažali, jakýmpráwem on křti? (Jan 1 25)
deowed jeho žnčla žc křest jcho toliko připrau
on jest na pťichodMeopmsstmd který fam dalcko
wčtssi jrst a křrst jeho daleko mocnějjsi.
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Swatý an UčxčlUa Jordáně Urdaleko Zr:
richa, w krajinčx kde sc stýťalu mnohr blawnč ce
siy, a kdex fr trdy mnobo lčdi dalo wunaléžti
jrnž jobo napomixláni postouchali.

Zordaw
Neka Jordain patťi meži Uejšnaumxitčxjjsi na

Zemi. chčxoť jč pťrssli Jfrarlttě pod Jofnrm fU:
choU nohoU kdešto dwanaictr mnšňw lolik kame:
UU wnnéjti mljelo na břeld x korwta jrjiho, a jtp
ných dw.mactr f:xessčxnodwlo lam abxx pošnamc

Uáno bylo misto fudy piecba;eli (Jxof 4) Z
dwanártiš řekw wyuossených kamrnil wždčxlal w:
er oltái, na učxxm;byla řť,xucxdťoxnixla občt diku:
činčni zJord.inrm se bxali proroci Eťiciš a Clj
fenš (2 Kreil 2 8) Wykonpanim sr n wodčx
Jordánské byl furský Nanmn Umlomorrnnwi Zba:
wrn (2. xťrál 5, 14) Co pak jest wssak Uadc
wssecko jiné nejpamátnčjnl, šdc layl Ehristnš Spa:
Utel fwěta od Zana pokťtjtěn.

Misto kde kťqt El)xčstaWána faff,onal bylo
aš hodiml od Usti Zordana do Nťrtdoébo moťr
Tam ajpou naležaji scxox:atko pčkuébo kltisstera
ktrrýž wystawčla risařowna Hclexm a sw. Zann
žafmětiti dala Stxil ass čtwrt k,wdinn od řrku Ux
mllém paborku Me;i jutilmmi cldrm:xowýmiUax
lež.i je popnd oltár kdc mniUi bojeirt každým ro
kcm w pondč!li welikonočni mfsi fwatou U pťitomo

nosti nmohx Uu!o;stwi lidi skou;iwaji7 ktrři fo!dče
napotom w Jordeinčx rnce myji, aneb fe koupaji
JMol)amedáni prokašuji swon ilrtu ťcre těto, mde
jice aneb koupajice se xo ni Qd zešera Tibcrialo
skěho až k moťi UUtxoěnm wxu se Zordán w mnoa
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b:)::čd oklitácbu Wři ústi jeho jcst tx!l) u 80
ťroťxl sstroklfx, w létě mčlkú, w lučxsi:čch ldřršnn a
dnbnu, kdw; taje lm lwrách Libanskúrix Uarustaji
U.xodydo wussky Zindw prý w tml čaš až pťeš

ťdilm wustnxžowal roš jr .cď Zťidkakdy pťiha;iwá
mx si jtš fxmxm dtlmml ueidcm ko:nto wddlxubal
Woda ludwá kalUá a balmx!á kdU; rxale jt Us:xdji,
led:dei čiřtá a lm okuč?přťjcřnnxi a Zd:awei Bťekm
;ra:o.iml jsoU puč té, l.ikopťm a křowim wysokým
ljiwim a olemldxrm) :dorostlé Z rákosi dolo:.
Uxuxi f: pém plo okolni ;cxnčx, U:.x!xofTllrri UrU:
Ziwx.ji idčkll na :xcm Zakě jesi Joldaixl na roby
ldolxu.t pončaxo.xcšprd rl tan. malo lowi W bčbll
swém pťijimá mnošslwť nm!nch iičrř a potokn
Hnrd podo jr;oxoulZouržarrtbským wpadei dou xm
lrxdx:ul loicxhu iička Bčrxomm: p:xnčxkud nťžcxji přč:

jinxxi polok ;laldok a na prmoěm bťchu potok Llc:non, jrnž šl or (Efraiulskýclxjc spoussli
Spojrné oluex stwrro..:m:itánskě wyprawilu

k wussetťelli Zoxdánn koráb po moii ?ltlantslčm
pod Uu.áwou Boxčrlxaa Dalet)o. Blbn U. pťede:
sslo wssomu urbo;pečrnstwi, pixiwr;lišsrldoll třč lo:
dčxš jednu cotiš dťowěnon, drnlxoU žrležxloll a třeti

čnčxxdčnon: pťrncxsli je na wrlldloUdrch š přistšuml
Nrrr:skébo Ua moixo T“ildoriařské. Tn wstoUpill w
Učxa “x počala plawba po Žordáxlčx Hnrd prw:
nilxo dm lo;sdpala de jim dťmočneiloď maxi Uska:
li:n a wodopeidy, čxlnny pať ťowowě piastáln ač
ne brš člrašll, wsscliké ncbršpečrnstwi. Wýsledek
celěbo tohoto podllikll loUl fcpsáxl blčž Ze:
rčňa w lážnich Jordcinských w teU rmysl: „W
dcpťli dnech proplawili jpmc ťckU 30 l)odiU dlou:
bon U wyfolých wlncich; nčkolik dni později,a
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.olawba naUr bu bUla nrxnožná My Umr tam
Ua dwou kowowýcli čluurch minUli 27 wrlkúch
wodopádn a wčre jak třikrátetoliknlennich. Jor:
dein čtnilm swéxn l!ěl,xllwico oklik, UežŽ))čišsisippi.e

šp 10.

W:ltoweiui Jržčssowo ua poUsstKwarantanti.
(Mal. 1, luu1l, Mmkl 1, 12, 13, Lllk. 4, 1u13).

Qd ldředxl ;;ordeinskúch byl p. Jržiš w:xdcxn
od duclm lm pol:ssf, kdr jako Mojšiš (2. Mojž.
24, 18 a 34, .28) a Eliáš lx1eKreil. 19, 8) 40
dnť a tolškéš Uori U.xytrwal, a taf dlouho sr po:
slil. Zda pčetstonpčw k Učxmu pokussitol w podobě
nám no; Uámč Uabi;ol l,xo k tčxlrjnojli, marnosti a

urtiščxdosti, lakotč a panowitosti jmnnž stutečnčx od:
piral xudada mU trUto drUby Ndmn nad sebon
wládu, ba Uhasiw wsjrliké ohuiwé Utpy nesslechot
nika, mori dUclda swébo powrlol nm fr odkliditl,

a přissli anjr.é a sloužilč jemU. ,
Sw. Ewanǧrlistě nrndáwaji nám, ktera to

ťmla poussč kam fr byl šabral p. Jržiš, abo se
:!ostil wllbac de anť ša to má, že byla oua pU:
sta a ddmá krajilm Uedalrko Jordánu k Jorichn,

srwewx.oúrdodnčx od Jrrnfalěum, jjž neim také ce:
stowatelx uomol)ou dlr prawdiwé fwč diwokostč
wnličitčdosti Dna jrjtpluiholycld kamenitýchkoch
a nemoduúch ndoli kde dmwá šwčxča loUp ;niri

fe Ukrýwaji; protož také sluje crstaz ericha do
Ž;erudaléma krwawčx cesta Nejwyšsll ze wssech
chlqull jcxstKwarantania t. j hora 40dexmiho pox
„stll, také čertowa hora Ueb hora poknsseni se na:
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žýwá Sesieiwá š bilěho ropnkaněho wápener a
poskthje hrUšoplny pobled že doko:lcc hola jest
aže sr o ni řada sspičatúch skalin xǧlnúch blubo:
kúčb slujč opčrá Dostati fe lše od upati bory až
do čt:ortčho dilu joji wýssky tolikofuažným Uama:
dániul a le;euim Wússe pak jest U;ká pěnmka
pak Uad hružnou propasti nš 80 kameml wyfe:
dlých jako jchodu kde; nutuo po wssech ětyrecb
lézti, kdc U nmoži d.ile netroufajť Za timto ne
bešpeťnúm mistem psjjdr jax k dwčxma joskyxxčxlt w

Utchšto prn p Jošťš twé obndli ux 40 dnť byl
žwojčl W pošadi objewU:e lo. wpklenek kdcx;prd
p J ččxfwou modlitbn konawal Dlr jinúch či
Učl pru to we wyšni jeskyxlč, kaln se rownčž po
nrbešpečné cestč přjchážť Dato jest br;lnála čtwrr:
hramlá a mčťi w pr:lměrn pčet kroku W jrdnc .
stěUě jest wýťlrnok, jakoby byli druhdy fochls tam
chtčxlipostňwiti pťrd Ui nale;ei fax jako oltáť a w
crlé jrskyni Znameumti lžr staré poncjwicr otťenc
obrazU anjrlU a fwatúch. erká stčna dčlč jex
skyni od propajti, kamš oknchl w stčxnčUdčlaným
š Ušxfem patitli on;no. Na strauč jeskyně nale:
Zei fr cistrrna a odtnd saxpo pčssichr úškč dokro:

čch wrchu crlč hory, aož aš srm Za pul drubc
hodino se stxiwá wsslk plý slx žřťdka kd!x přiháži

pro Uelǧezpečnost crdcy Na tanto rorssok do.drdl
prý ďeibel paua J šiUc a štad ječnU Ukášal
okolUi krajiny, kreilowstwi nad Uimi jenm ossrmet:
nč podáwaje Rošhlioka 8 wrcholu tohoto pťec
kraifná jest, nrbok pťehlidne fe polowire mrtwěho
moťe, Jordein na dedet hodin, Jericbo a Umobo
množstwi koprú a údoli š poěetnúmi osadami. Na
tcmeui tomto dala cifaťowna Hrlrna kaplU wy:
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staročti, ž ništo teď toliko Uěktcxré žbytky požo7
rowati

W prwnich časich kťrdfanřwa Ubytowalo je
mnoho poustrwuiku w taxnnčjssxchjrsiyuich, ašde
žiwot jwllj treiwili ačkoli hora wwpreihlá jest tak
že ni sirom, Ui krť, an byljnka dost nepatrna
tam rúxci nr:nll;r. Eoš pak mnoho wětsslm Udč:
wenim Uapliuljcx dUssč, šr a:li pčnjnko nebwly k
takowým jeskynim a tUdr,xš po prowa;ich nutxw
jim bylo se jpousstrti do Uich, wracrjicim je šr

lhromáždčnř Uodčluiho ťde w kaplc siužby boši
jpolečuč fonáwali Wodnrš putnji Umoži kťeskané
jUdssli w jistúcb čafech Ua tnto boru Bršmála
plll hodiny od l,xoxywamantanic k Jerichu na:
cháši fc stxxdinka Elifeowa proto tak žwanai, po

nčx.wadf;trUto pxolok wodn jeji pitrlnoU Učinil (2
Krail 2 t!do:!x!d, kteráž dťiwe byla fskodliwá
jak bolillám tak lidem ll stndánkw jtojť julokwa

přesilná t.ak šx: šasttfmje stlld!li a poskytnje pout
nikllm piijeulnn chladrť Woda tc stndánky šbira
fr w kamenué prrllici a ; ni otworem padai do
Udolť tak Ulnýxn pranwnrul, ;e čjui potok, jeUšby
mlýn hUati mohl Nedaleko stud.inky Znamenati
lzc žťiaeniny chraxnU a klasstera, který dostatečnč
šaopatťowal obywatelstwo fwoxl Zdraon wodou

š 11.

B Ješiš fr Ubirá špoUsstč do Betha:
bary Ua Jordáně.

(Janl 28 51)
Wrx.oni cestn fwého wrťejného UčiUkowaini ko:

Ual p Ješiš do krajiny na bliZkU mista toho,
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ťdcxbyl účjnkowal fw Jan fnad proto že tam
připrawrnčjssich nalršal jrdri pro pwé Uowé Učeni.
Zanrlpafdo Bethabary ša mdeixr Na restč mo:
lxl Ua Saredu, Ulčxstow powčxtu pokoloni Brnja:
Uxinown, kde fr bwl uarodil král Zcxroboam (1.
Kleál. 1j, 26).

!ortbabara w Weroil šela leuu fde potok
Jašrr do Jordám: wpadá, Uašún.á fe takě Be:
lhania wssak rošdilná od 2 rtlxcmian Jernfalé:
x:xa,x což znmmxna jařo pťewoš, pončwadš se šde
xdřeš Jordán pťewažrlo Qxd wssak o něm ni:
žádnčx ZUliUko wire

!,ča bli;ku Bethabard Ual Zal U sé doby fw
Zan Uebof hnrd po kiestu u ch isje postonpil
na řere wússr kouajo dlr jwč.bo poxooláni ch
lo ldwlo kdr wyslanstxoowyxoké raddd g erusa:
lénm jej nawefriwilo, aby fe do tášalo jakým
pxceiwrmkřrst koná aždali; jcst Ehristnš Ueb
jrdeU š proroku pončwadž fc ša to wnboc mrlo
;c pťcd pťisstinl Mešjxassr jrdrn žc ftardch pro:
roťU se objewi

Synedrium (wyfoká radda) lml nejxoycessť
duclwwni a fwčtsiý foUdui uťad u Židu který
fwuj pmood od sldoru 70 starssich Mojžissem Ua
poUssri zřiZeUých (4. Mojž. 11, 16j odwošowal,
a od Jana Hyrkana 135 lot picd Ehristem šťix
šext byl Bylo totiš w raddč 70 starjsich, jichš
pťedfedoxl bnl Uojwyšssi kněš Byli pak do rad:
dy wolrni: dil pťeduostowé 21 kněžskýchtťid, tar
kč nejwyšssi knčxžinažýwani dil Zakona nčitelě
jakoši uejwšacnčjssi porodinxli pohlaweirowé Bťed:
Uosta wdfokč raddy našýwal sr Nafi t j.knižc
ancb pťedfeda; jemU nejbltžssa čajcm jeho Uaa
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hradnik, jmcUowal se Ybethdin t j otrr fondniho
dworn a tťoti UaZwáUbyl Cbakam t j nlondrú
ostatni údowé nažúwalifr starni Ueb radni Hw:
Ueadn dr;iwali je wc wclké a oťroUhlc dworaně
šxned U wcxlkécbrámowr brány Tam je zasrdalo
drllně. raddowě pofadili je w polokrnlm; Nasi
xwroslřrd na prawlci jcxhoNbrthdin Ua lewiri
Chakam č tt drnši w mčitém poťádkn, a jak fe
rošnu:č, a žp::sob wýcldodčauu Ua ZcxuxiZahmltx,mm
Pod slacx Uobanm Ua projlřechb fobercťch aueb

oodložrmch podusskeich Wssak w ul:tmšch potťr:
bach pclxáščwali ja takc w domč urjwďšssťbo ťučxč.
jařož jr jčm w šočležitostrrlx Clxrljla Páua býti
widčlo “Qnto mjwušssi nřad mčl we swé moci

:oxhodné slowo wr wssrád dllcldowuicb a fwčtskwch
Zalešitostaclx, ldral w poradu obrérn šailežitcžsti,fám
tolileo xreiwo Umjo Uad žiwotem a fuuti plowi:
nllce Y.šnak xa čxaduČlxrijta Wána bdla pxňwo:
onconc sodo Uiadu toljko uawčci Uaiboenstwi fe tý:
ťajicč, obma:,a.m. kaé praiwrm neilešelo wysokč
:addr. Uowdcb Uároda UčxttelččwZkonssoti a Uad
nm ro f přcxdn;inrlo, ldditi: tUddž plaiwem fc
lexla mdda fw Zanx ro Uo.wčhollčitelr, tášati,
tdo; o:l joxl a proč kťcstť? Swatý „mn odpowč:
dčl U.xyslmlrllm wysoťcx raddo wcdlc pxawdy lnix

lownosii a potoxw, Zo urni Čldxisillš aui Eliaš
ani řtcxrd jinxo P“rptaxxlšň)xxrcdrxdkxl,nébrž lolifo lxlaš
wolajiaťldo ua poussti od Boba wyslaný Zwčxsioa
Uxatrl noloě Udantrlně ccsty k wččxněmu šiwotll,
nebestd pofcl jluš ua l!lťzké.boMrosiassr poukaa
;owati mei

Na drulxú drn zjrwil fr p. Zrščš Ua Joru
deiuě na lxlišku Brthabar!d, a jaxdwa šoči! jrj fw.
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Zan, radostllč pronesl fe pťed fhromážděslým lidem
a swými Učeniky: „Hle beráUek boži, hle, kterýž
fUimň hťichy fwčta! Tentok jest, o němž jfem
prawil: Bo nmě pťicháži muš, 1eterýžupťede mnou
učiněn jcst, nexbo prwnčjssi byl, nešli já.e Totéž
opčtowal fw. Jan pťissliho dne, ťdyš p. Ješiš Za:
fe fe k nčmu dostawčl, a tndyž nemohlo býti jix
nak, než že lid Ua llěho byl Upošorx:čxn; ano na
fwčdectwi Jmlowo stali se také dwaš Učrnikn
jeho Učeniky Ehrčsta Bána, totčš Ondťej a Jan,
jenž fe potom miláčkem Wcinčx)bx,xlstal. Qba Uá:

siedowali ho a potrwali až do wrčera U Učho,
potom propustil jčch p. ,Ježxš, aby swobodně rožo
jimali, chtěji:li dále š nťm plltowati a Učeni jeho
poslollčl,qui. Hned potom nassel Ondťej sioého
bratra Simona, a žwěstowal mu: „Naležli jsine
Mešsiassr.“ Na to jej pťiwrdl kp.Zržissoxpt. N
pohleděw Uaň p. ,Ješiš ťekl: .„Ty jsi Simon.
fyn Jonássúw, ty bndrš slouti Kefnď, jenž fr wyo
kládti Betreo

Když potom se dal p. Jošiš na cs:stu do Gae
lllee, Ualešnmo Filippa, wyžwal jej za seboU. Fi:
lipp pak, jenž byl z Bechfačdy, žároweň š OU:
dťejem a Betrem wyšwal Nathanarle, brz pochd:
bd fw. BartolomčxjeU (Mat. 10, 3) téš ša Zec

D) Wro to swědčč nmohč dňwodp. W sroatčm cwanč
qcliUm Uikdl,ď se Uečini zmčUka o powoláUi Bartoloxněje:f
Ueui:li jrdna osoba š Nathalmelcm. Drn„;i cwangelistč staw.
Bartolomějc nlezi Nposstoly mlččce o Natl,xmtarlowi; a sw,
ZaU, jenž Uwodi Natbaxmrle, uemlUwč o jšššartolomťji.
Jmédto Barrolomčj leanleUá wlastUč: S:)UWolomčje, prox
tož mohl truto aposstol spoln uěstt jměuo Natl,mUarl. Nc:
mohlo txaké jinak býtl, powxšssil:li p. Zežiš dlxnhých do ťady
leosstolň, aby Nathanarlc, jchož wyznamcnal, byl Ucporp
wýssil.
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žissem z Našaretha N když Nathanael pronesl
žnámé pťislowi: „Z Našaretha mnželi co dobrého
býti?“ odwčtil Fčlipp: „Bojď a wiž!“ Widčl
Ze:iš Nathmmelr, an jdr k Učmu ihUrd božským
swcbo ducha žrakem pronikl ho řka: „!li práwě

eraclský, w Učuxžnrni ldti!,z Těmito slowd za:
rašeny di Natlmnael: Qdknd Umc znáš e“ N
Zežiš odpowěděl „Wrwc n žli tč Filipp žawolal,
ťddš jsi ldol pod fikem, widčxl jjem, tebe e Na:
čež jemu Bslthaxmrl: Mčstťcx ty jU si,m boži, ty
jsi krcil ijračxlsko deowčxděl Jtšiš a ťckl je:
nul: „Zr jfem tobčxřekl: Widčxl jjem tč pod fi7
kem wčřiš, wčxtssiwčci Uad to Ušřiš Nmen,
amrn prawim wam u;ťitr ncbcx otewrcué, a anu
1ele boži wxxstupnjčci a šstuplřjiri na fUUa člo:

wčra Ll Zajčstc anjel tčxssil paina Zežissc
šahradč anjelc žwčxstowalijeho wkťinruť anjelc
Zjewčli fcx kdUž w oblarich šmišol pťed Zrakoma
fwúch učxcnifu wstupuje na nebeja Nno dčl fe
smčle rirj, še aposstolé po rrlý čaš fwého š nim
ol:cowáui řikaje mxnstále mčli Ucbefa otewťemi,
wiďonrr diwn, jež Ulistr činil my Učkdyspa:
tťime jrj, an pe bči. w oblacčrlx ncbeskúch Upro.
slťed nmožxtwi aujolmo k poslednťnm sondn.

š. 12.

Ježiš ubirá se ; Bctbabary do
Kňny Ǧalilrjské.

(Jan 2, 1uu1s)n

W okoli Bethabary šiskal tedy pán Ježiš pět

Učenikčl kteťižto, ne;ilstall li Ustawičnč U Uěho,
čafem k jwémU powoláni se wracnjťce pťrc sixza:
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rasio k nčmU dostawowali aby Učeni jebo pojlouxrp
chali. Zimi, aspoň některymi o Uichdoprowašen „
Ubiral fe p Zeš iš do Kány Galilrjskc, kamž Ua
jwatbu br; pochyby od pťibnžndcb lu,xl po wán,
kdcxi matka jrho fe nalešala Bčslolm Zojcf,o
nčmš tuto ni;adná Zminka, šdá te, žr jiš w Bánn
byl f.rmlll Česta š Bethalmrw do stálw obuásse:
la aš 30 l,xodin a poněwadž jř p Jržio Za tťi
dUt wykonal musil snad fpčxrldatinejkratssť ceston
Dd Betbabarn Ual tudn; le scaoernpodél prawcl)o
brel)u xxordáml aš do Brthťl:.d(šond 22) w
powčxsllpokolrni d))čanausifowa, kam Gidron Ma:
diauttn lml prolleislrdowal š ktcxrél)oš udčsta texď
;ádné památku chstáwá

Nad Bothsiton dosscxl Scutopole, drulďdw
Belhseml, t. j. d!jlll pokoje šwanou lZof. 17, 11).
šlnsselo mčsto toto črlaxdiManašscfowč, lžrlo
wssak w okresn uokolaxni Žfachar Wošdčxji bylo
jižUim pomršnim mčslcm w Galtlai. Zodef Uašýwá

bo mčxjtcxmšu naxjwácnčjssčrld w Deťapolň Woloha
ua xordánč byla mrftu wolnlt ,diil,xod:tei Zméno
Srytopoliš lměsto Smln) tak xmžwáxw bylo po
šcytech, jrnž poraštliMcdskél)o králo Cyaram na
pocldodndo qupta 633 pixrd Ehxistr:n, a utwr:
dixUr mčxsto pojádlu Zdr mčxli onlo ponejwire
od polmnll obydlexno Někt ri twrdi, žc jcxwlmtll
Uě Sukkotbopoliš, jako mčsio lutdok na;x,dwalo
pončwmš Zdr kočowlxiri stáuku a budku r;obijeli

p:o tučm pastwn :,dajnr Zilxi Z.Ur ša to xnaji,
f;e mčjto Ua obou břrhácb ZordáUu dnso wysta:
wčno, a to nre siaré chhfran na plmoém, a
Nowé mčxjto Ua lewém kterěž k de.xsiti mčxstnm nei:
lošelo. Bolo laleé w dobčx křrjlanské fxčdlcm bř:
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skUpským Teď wtděti na prawémbřch wrš jmé:
nem Bdfan, počitajici aš 80 domn kdc jfoU také
šťiceninu starél,w mčxsta Qbmoatelé této dčdino
jioU častélnu wpádU chrdUiUU wystaweni jenž w
Ušlabč pojordánském tr potuluji p:očr; jiln nemož:
no o nčco bdtl

Qďtad Ubirali fe k ycxwero:šápadn, abU dossli
Kánu. Kxcan bxxlomalc mčxstoaneb mčxstyšw dolni
Galilet w powětu pokolrnť SabUlon aš plll tťeti
dodiny dewerowúclxodnč ť Na;aretbn Naišew Zna:
mrnei xákosi dollčwndž tUto l)ojnč lostlo Cřána
lržrla Ua ňbočť paborkn k jil)u a šápadU obston:
pcném hommi. a ť sewern fcxotwiralo udoli mo:
duě. ?)čabinč wnchwalllji šdcjssť črlnon hrněčťskon
hliml. Z lohoto Uečxstapocbodil Natbanrx.el a
pánZož w Uťtnil tuto prwnč šášmk Ua fwatbě, což
podiweniln Uaplnilo Učeniku jeho Slussi pak
tUto o fwačbě powčditř.

Wřč šad U oUldeUi lxlcdalt židě uewčstu w
dalcxkcm pribn;enstwll nbw přexnú Zachowali rod
jwuj O ;cnaull Z ti;!xcld Uárodu je Zridka Za:
stlbowali a Z nčktcxrdch dokoncr žádUúch woliti
Uefmčxli ša starodáwam byla newčsta kupowána
šrnicld dáwal ji tak Zwané wčno ba i rodiělim a
bratrčm darn (l. Moj;. 24 53): mohli todu ro:
dččowč dcxoramiZoohatnontt.. Otcxr nrwěstin bul li
Zámožnú dáwal dceťt fwč jcdnU nrb dwč otro:
čyně Ua wybptnou (1. Mojž 2,4 59), Uček:xytakč
Učro Ua penčšťcb(Tob 10 1) Nehledáwal
jobč žeUicb Ucwěsty Uébrš lodiči um jl wyhledali
saml a Ušawimli š rodiěi drulǧé sirann fmlomon
tať še se mladi lidé ZačastoaUč dťiwo eridali

Z rána dne fwatebnibo poslal ženich fwé neo
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wťstě fwatrbni ošdobu jakož t nádobky š drahý:
mi mastmi owoexe a jiUě wzácnostř Newčxsta

Zafe pcslala žellichowi rnbáš (kossill umrlči),w
kteron xe obláčcxl Ua nowú lok a na slawnost smi:
řeni, jařo i ercsta w swoji abu čxudoncik)orož
lončeni fwčlxo plostirdkem Uurtl šačmto pamětljwt
byli. Na to ftrojlli ncxwčxjmpiibušné aneb pťi:
telkynč, Ua lxlawu ji stawire leolunu aneb wčxne:
čekš lwiti. U šcxniň!a scx clmstnl sinl. Na we:
čex Ubixal fa žrnčcb doprowcišexl fwúmi soudrl!do

do domU erčstina Qna pakobklopax!a anU.xUnt
ašalxalexla w Záwoj bnla žrnicldowt oluxm, jenž
ji pošebxml odewšdáwana a trď sr polďybowal
slawnú pruwrd lxndboU a špčwem takě w pošděj:
ssich časich pocldodnčxmi dodrowášend Zaxe našpěl

do domu šentclwwa kde fe drnšstwo ša silll Uloo
žilo a na skonánikwemlplonáfjrlo s šrláni no
wl,dm manžrlnm.

Nenlčli lidé Za starrch čajn Zwleisslnilxo olx
ťadn pťč simtku klomč pošelmáni otcowa w po;
dčjssčch časiclx texpruw šastnpowal lcwřta Ucb rabiU
misto šexl,xxmjťciboolcr Když ckčebrka chof Zfaé
kowa, od matko a bratra Z doulu propnsstělta by,
la, řikalo fr (1 Mojž 24 b0) „Bnlotž nmtkoU
ode tisir tisiulw n potonlstwo twoje nerlxalwládne
mčsiam: nrpřářrl twých.,e dež Booz weřejně

Rnth za Umnželkn pojal plonesli nejsiarssi požeu
bnáni Uad tťmto silatkrm (Rnth 4 11)

Kdyš byl žrnich ucxwějtě dornčil jčstý malý
peniš jako šaiwdawek dána byla oběma dle staré:
ho šwykn kamenná tabnlka na npominkn že fnax

tek manželský neni nir jincho, než Uástin sxnlonwy
boži š lldem fwdm, jako Hojpooin Užawimjesmlon:
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wU š lidem fwým na wěčnou památkn kamcnné
tabnlky jim podal Tytotabulky fuatkowě rošbily
te w čaš rowrdeUi siawn Ulanželskcho jako druh:
dy nčinil Mojžiš ťdpš Zfraelitě rišim boblllxl se
klaněli

W Učktcrých krajixlách polna;ali rabinowi,
janž silatrk byl wážal ;a stolem drahými Ulastmi
blawn wnak w Káně o tom dw. cwangelista
Zmťnky neččni Žrnich Uodwal mrži fwatrbnčm
wrfrlim na blnwč koennu Zr toli nlrtwébo nloťr

pro Upamntowánť na l)iicld nlUžUw Sodomskdch
W čaš mešiUl)lawnimi fwálkyt j. nleštWeli:

koani a Let!etremi a UleZi slawnosti ftánkll Uedlx:
ščwali židě sioatebnibo ncxstli Slaonst jwateldni
počťnala U rnnny w středu a u wdowy we
čtwrtok

Wýloby UratebUido wexxli ;nprawil žrUich,
jenž wsse opalřčtl nuxsll; t jrhož rme stálč druž:
bowé, jicbš U bd,xl šwolil ll bolmtých a wšár:
mxcb tld.xaťa xxratba po xeřm dnč a hodowalo je
skwoslnč až pošdč Ua Uoc (ďenk 12 25, 29))

Snonbenrl kdcž lml p Zržčš na fwatbč bo:
Urm, Urbyli Zámošni poněwadš je jčm bčšo wiem Ue:
doftáwalo; wssaklnošné dosi žo i proto pončxwadž
Oe nrnr.dáli Učeniku Jršissowých, kterých š deboU
pťiwedl. Nanna Maria npošorUila trdo Syna
fnoélxo Ua nedostatok ten dollfajir, že odpomoct
mťlžr Stálo na bliǧkn 6 kmanných stoudwi
pro potťebU, neb se l)ostč jak pťed stolem tak po
stole mm,xwali, kašdá ž Uich dlžela nce 3 másy Uau

sse Do Uichpowrlrl p Zežiš anážili wody až
do wrchn a odcwzdal je wrchninm spráwri fwato
by plné wina Tento pochwalil wino Z wody
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Učinťnč, a trnt byl počátek diwů jež čiUil pán
Ježiš k potwršeni swých wýroktl ohledem na ofobu
jwon, a prawdn, kteréž pťednássel

BUltč Zajijtr pťekráfnd ;a;rak nrld xr stal brz

obťadu jakébo beš pťiprawn, emo be; modlitbw, a
jakcho k otri Uebrskémuwoláni Ježťš prmoi aUč
fe š mista Uehýbaje ksloužicim nxkoli k swnm
Učenikťun: „Naplňte stoudwcx wodoU, “ a oUi U:
činili tať Qn pťidnl Naléwejte již, a nexlc
wrchnimn fpráwcč jwatbu“ Z nr.sli Wroměna
tato stala sex tedy w rnkoU slUšebnikUw a jrjlcb
slnžbon an; xe pein Zrcšiox čxcxl,wdotúkal Každ:i
fe tUto pťišnati mnsi, šo erlkú Zášxak pr sta!, a
pťedae jjoU jrnš ncn.dčťi, že !„xromčlřa clxlrba a wť:

na w tčlo a krew p nasjrho Je;isse Čhristamoci
jeho Ua oltáťich, wstak urojtťrdkowánim kněšským
je diti Umže. Zajisté šaslepemdrozmn jenž wlajtž
ni pťedjndkn o xadU bráwá lxlasn rixkeinbo jt
nrwssimaje

Cťfaťowna Uo .Kxelrlla dala mm, fde dum

stál wystawčti rlxrám, na jeboš bráně wyoblašelm
byly kamenné stondwcx Wo.;dčjt obrátili Molxa
uledáné chrám tento w mečet wssak t tch jesi jčš
rošmetán jako mčxstečkosamo Mršt rowalinami
stoji bondy, kdež aš 100 xodin areibskochchobúwaji
a misto Kefrčana Ua;ýwaji

Qkoli jest Urodné na olej a owow
Nrkolik sto krokťl od dčdind Ukašlljo je stU:

dánka, ž niž je woda k fwatbč wášila. Sťupujr
fe do Ui po dwojich fchodech a wwdáwá wodn
čistoU a chUtnoU Qliwowý l,xáječrk kole:n ni po:
skthje poUtUikUmobčerstijiciho chládkn a stndšé
niri malebného pohled:l
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9.13.
Bán Zežiš fc Ubirá ž Kánd dr

Kafarnanm.
(Jan2 12)

Ač sipp. Zcešišžplwnim diwem weliké sláwy
žiskal w Ránč nirmrnčx tam ncxpobyl šadlolcho,
Uébl; ubiral fa doprowášrn jfa Marti matkoU
swou jafož i ldratiimč t j přibn;nými fwúmi do
Kachnanm (eexla w.edla k wúchodU aš lli ho:
din. Wroč lam pl eršťš fe jwpmi Učenťťycen
stowal UrUi ;námo Domýssleti jo mušeme, žr
pťičinou bwli Učenict, jenž š toho mčsta pocho:
dili obšwlássl fxmd proto pončxwadš Kafarnaum
bylo mčsto hlučnc na lllm a obchod tudoš fr ner
nlálo pmobiti dalo

Smorrowuchodnč od Kánw přissli do Safea
tu leterú mnoi ;a perost Betblllii Umji prox
slUloU brdinstwim Jnditl,xy; wssak nopodobá fe
Uám. Safct bylo mčxsto staré, Ua wufočinč w

pohoři chtali lržiri odknd dnlrkei wyhlidka Na
té wússcr a; podneš widéti Ziťceninywelkého šáux:
kn š wčžč, také Zbytku welkc čtwtrhranllé wčxcr,z
ktelá brš poclwbo k obmně msta wustawčdm bnla.
Také Učleolik foslelu tU ;namenati, jenž w UUx:
ssito se přetwořili Pokud ln kwetlo kicxstaU:

stwo byl Safrt wčxhlajmd potom pak stal se pro
šidydrlchým ersalémcxm Uebo U welikrm množ
stwi tUto je fbirali Sháněli fe fcxm proto w
tak walném počtn pončwadš mbini rošhlassowalt
že w tcn čaš Mešsiáše přijdc Jšsstč w 17. wě:
kn fhlomáždilo fe wirr neš 2000 Zidn do Safextn

6
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w fwátly lelntčnť. Tam prý jfou pceáwwáni
skladatr!é Talmlčdu steťi rxý u writé chndobč w
rodšemni skrčxssižili. Onč sťládali Taelmnd Uos
!ďčjssi židowsiou kl:ibll w krátk!ch puixowčdich.
Rabint Babiloussti wx,xkládali jaj w obssčrmxcdpo:

jednáxlčcb a složčli sa.ř šwanú Boldxlomxú r.:EalmUd
ttercnmž mno;i Zičxé x,xťrdslmxssčmpioduost dáwaji,
klerúšto poslcxdxx.ifr také Jallm.dam xaxm.xlélnsk!,xm
nazišwa. Safrt trď Safad b.ylo exšdo xoln l837
wýstawnč lnčflo š lilil) domu a 70l0 obdwatelu
Zilo tn 409 rrdsU ;čdowslúclx mnjxriňd lUto 7 fy
naqoq a wyfoké slo:y Wflnk m Uexdčrčmlémro:
ťu l:,pňfobčlo Zrmclťrťu!i, ktrré rrlou l)or!či Galilei
dšpnstossčlo, i lomuto mčxsill wrlkou sskodčl, a počaxl

obywatcxlll žtcxnččlo.
Kafarnallm llltaž. misio ulčxssrnčjbylo

mčxstoprostřrdni wrlikosti na l,xoruim ťonri jr;cra
Grnczaretskél,xo lMas. 4, 13). chželo nn fonrú
rowiuy úrodně, Gonrxšar (lxolxatá šadrada) ;nxa:é,
odknd také č jn:čuo jrcla. Sláio txto město o
1350 strp Učžrji drž Našnrrtlď oid Uěl)o; toljko
den cesty wšdáleuo lxlo Na šápadni silanč trkl
potok sichél)o jmčna. Mčxxto Ziw:lo lowenim xyla
a obchodem wclký :oččt šámož!:lxch obywalrln
(Mat 11 25), ucb tntowcxdla ddlnicr Z bol)alýcl:
mčst Tyrll a Sidonn do Dan:assfn Broto tnkě
Zde nowě pťibili obcl.xodniei a lodč odwádčli clou

lde taťč ldyš Mntonď potcmui aposslol Wainč,
na cle sedáwal W tomto Ulčjtč se p Zežiď nejr
wice Zdršowal, žač č nlčsicm jcho slnjo (Mat 9
l); šdo činil muobč dčwy. UZdrawrn byl žde slno
ZrbnikxfetUifůw(Mat 8, Zoo13, LUk.7, 1u10);
lchýnčxBetrowa (Mat. 8, 14, Lnk. 4, 38) a
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nnwši jlni lMat l, lli, Luk 40); meilomocm,i
(Mar 2, smt()j; pofedlú Zlum dnchem leeUs 4
ZZŘZZ). Cšwž:xbná také uad mčstem d„ronástel

exd; slowa „Ll tn Kafxrumun šdaž fe wmoýssiš
n; k ncbi? A; do paťla jrjtonpčče; nebo tdwbd
w Sodomč. ětněm bnli diwowé ktcťiš jjou ěinčllš
w lobě dnad bd tUx!s ZUstalř až do tohoto dne.
Bllex wss.xk pčearočm w.ixn, šcx šrmi Sodomskúch lcxl::
č:xji l::lde w d::n fou!d:xý chšli tobčdlMat. 11, 23,
Luf. 1(), lZfid.“ Tadd takú Spasitel nciš pronrfl
swčtu nejdčwučxjssi slu.xwa (Zan 6, Zbld: „Nxdlexx,
amrn prnwim wám: chlmdrtr:lč jistj tčla Snna
člowčxka a piti jxčlxox kčxwr.x, nebudeše mi!i w fobčx

ǧťwoka e
chlé oťoli bnlo !xlčssené kdr fr dařlla réwa

a fikooi (m;uw až t dwmmrtiitberui fr tu na:
lr;alš nmjicč qua jařo dnnassillkw nass,e barww
deré Fik n jjnéixo owoccx ncwýbornčjssiho po
rcxl:,š roč tUto dostasi, a plodimx Zdojssi bl,xlw na trm
lxu w Zcrlčfaléuxě Za Uej cxpssi ušnciny a hled.inn
chx si.ilU wmoťé oircldowé stromy, jrnš býwaii w
ťrajinaiclx jcwxručjssčch a uwšč nimi palmn, jc:.š
jr dxťi w jtžnčjmich tolito. Morussc fiky a oli:
wy w ccxlúcld lxájirťo Morty, nmndle a wssel,xo
drnhn jabka pomoranče, dc.tle pistacie byld žde
donwwrut ba č balfamowý kri oblibil xobč tra:
jinku tUto Melony Zdr o mčsic dťiwe dozraji, Uež
kolrm leuǧ a leijskélw Danmsskn Tafr řudigo
tnto Uajdeše n jinc plody jižnich krnjčll Wssak

lmdc wsserťo skynnly olrjné Zahrady, oliwu Zdejssi
byly zwláfxs přijemně chuti a sladťosti Až po:
dneš, jakož najwčdčuji cejtowatelé nema Balestir

lm krajiny nrodnějssi nad tUto qrnešaretbskoll,a
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to wsscrko proto poněwadž mnohem nižeji lrži
než stťedni mořr Stalo fe trdy jako rošhťiwárx
noU bilin arábských a quoptskýcb; proto šde takě
galilejssti welmošowě mčxliletohrádky

Utčxsseuébo udoli soho nešdobi wirr mčfto Ka:
farnamn nebok chla Zajistě šaniklé jest, jako by
fe ho oprcmdn bwla dotkla trestajici rnka Báně
W žťiceuinách takč šnmurnati nčxkdcxjssicldreim kťe:
stanský Teď fe našýwaji wattey Zo starél,w Ka
farnaUm Tel Hmn t j palxrbexkstaida Uxelbloudtl

C l4

Bán Ješiš fr ubirá ; iřafarnaum do
Zernfaléma ua slawnost wclikouočni

(JaU 2, 1.1m2o„d

Tentokráta Urpobyl šndloul,w p ;ržiš w Kax
farnanm, nolďokbyla bližko erikonoc, ktaronž w
Jernfalémč slawiti chtčxl Doprowášcn odr čtyr
Učenikňw fwýcd Wetra totiž x Ondřrjr, Zakoba
a Jana, dorašil nčťolif dni pťed slawnosti do Zr:
rnfalcma a Upťimo Ux ldral do chránm kdr tim
na fe obratil pošoonsi jinúch š: wyhnalž ňdránm
ty, jenš pofwátnost Ulisla žlrxl)čowali čeho; knčxžč
drahnr časllw Upiwali mliž prý ponnšsslejlce taf
patrnúm Ueťádum odpomoci

Zidé, šr wssech končin do Zernjalénm jescha:
Zejicr, tepsnw tanl fobč knpowali patťičnei l)owáid2

ka k občtčm skoty a brawy lidé bohatssi cbudi pak a
holubice a hrdličky, ano i jiué dmy jako soli a
monkd k občtodoáni potťebně Boučwadžtaké ď se:
bou rozličnčx minre jako ťeckě, ťimanské a jiné pťiur
msseli ajini zafe drobných potťcxbowalt feděli
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ru peněšoměucč jen; peniše měuiwali nebok sr
daU na chreim we střibťe odwáděti musila j)

Wssak lo fe takowi ltdě pied pofwátným
misiem postawiti měli, wedrali fe do nádwoťi po:
tmnu, aby tam jtoly a steiny rošbijrli Nemohlo
jinak leč welmi šnrpokojoweinobýti mťsto kdr ne:
národowci pobčdžnost konalj Newot skotUw a be:

čeni brawU pale ssranw: kUpUjicicba prodáwaji:
cich, to wnc rožlélmlo dčxaž tam kdc se prawá
:dobo;ltost a služlm obětUě konáwaxly 2) Také prý
de prodeiwačt a nmohrm wice peněšomčnci dopoU:
sstěli podwodu a lichwu, roš bylo trrstU hodllějssi,
an sr toho lm poswátném mistč doponsstčlišj.
Brotosi upletl p Zržčšldččšp:owá; ťn a wdhnal
xnssecky prodáwačcx a penčxzomčxnre š Uádwoťi po:
lxanu U.xen owco tak iwoly a prnčx;omčncum roš:
jopal peni;r a stoly Zpirwreirel a tčm kteii ho:
luby prodáwali, ixekl: „anestrš to odsud, a ue2
čich donm otrc mrlxo domrm kUpcckdšUxe

ňuň .apu

j) Dwarcc dni pťe.xdWexlikonori počala fc wybiratř
daň Ua cbr.ix!td Každý Zsraclita bUď si bobatid ueb chUdý,
nmsil dxiti pňl dolarn, b!xk jej w!džebrati mčl, aneb proto
sutni prodati jak Tnlmnd prawi e e

2) x;a čxasUHcrodcsa kterid; Uaoošcnstwi měl za do:
broU n;du sw:šch poddau!dch dowcdl s.im ftawitel a n:řlaček
jeho Bawň ben Bota robatý dobptck a jiua obťtni dowald:r
ka a prodáwal jiád zdc BUčeUi a bcčeri dobutka a; prý
do s:oatyllě fc rožléhalo (“e“alnmd)

e) Kdo žadal ša celo dollar dwa pul dolarw, brali od
Uěho Uádawek, pět šc sta, sice mn woččtali polo,
wičlu Ulčďákú (Talmud). Wrotoš sr prú txkč tito peně:
šoměnci nildw Urpotadowalč k soudťln: za swčdky co Ucpo:
ctiwi ltdč, jako pllbltkálri.
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dčadú Uadožmš žid dmčl práxrcxm lxoriiti pro
dx:xmost boil)o domn. BMrčšUássowi do!n;ssleli
sr, ;r horlrnim nad jim ja w!d:,nmnrxláe), a px.!c
Uěwxadžsuěde:twim muow m Ua ;oldainč n pox
wěsimi o Z.išrmťxčldřtexex w (ešxalllei čiUčl lid waxr
šm jasnčjisilxoš deinč o Učm Ualmwnl, l!rt.řoelfallč
:i opřill ja jcxmu, a xdosir!chilw Nčť!lii oxrssšm
ex :: bx.xli ;ákona Učilalé Umrluljix.r t: wsseeid Uxěuxi
:dřex .xčrx txeiš.xlirr lxo „kaé šxmčnrxxi ukaš.llješ
naim, šax :x:to očxci čl:liš ?“ x?lwssexkdixox:ei lo wěr,
čnči nl:xčmli m:lTi Galii:šsstj Uxšpou!emlki fčx ž,.x
:xř..:lo jrst: „Hoxliwost doxndltwclxo jnáwšla mnr e
čxjoudilč g toťw Ua powoláui šaldo nčruai ale
.xr:njaťémssči Uče Uršnmeeamlť, a ixxxoxkfilusl uxolo

xNa olá:„kUodpowixdčxl jtm p.ZržieŽ: ,„; U:jtr mlám
teUto a wr tieaxc!xdnrčld jxxj .x„mixw čxlcim “ Čtd

ťjreli a ssrst lll sta!očxn žčxsl c!xxčaix.xtanto a tčx wr

čť:xád dUrcb jrš ;afr xu;dčxleš:š?xe :o si xroťšxxm:xeu

pťá:rlllm Zeálo nčxmožUo lx!šti x:ossakučxli six do x:á:
Zan nončwadš l:ap:oixo U:xrochopisrlně bn!o anrb
mčlč Uxučkati, n; bu čmrm lmlo šj:!orno jim ja:

t“rož Uččx!ili mxosi.olé, Z niňdšto jaxdr:x wdkiádá
„e.šlsoon top.mdiťo clxrximntčla swčoo a pissc dá:
le žr lrnkx.štcx kddš z nUtwocld dexflal rošpomem:li
rr Učeniai jel,xo žcx to powědčl ň Uwěťili pismna
ťečl, ktrron; mlnnxťl er!x.š Uwčťčli také mno;i
wx jmrno jaž:xcwidonre dčwn ftrrxš či!xil,d

Mr,;ť jimšni ansssiwil jrj w ernfalémč
leodrmnče, úQ wnsoféraddn. !šidissrlw Uo:
npn

e) th e zwxstowall o čxodrSpasitrlowť, že fe renťrgre

elanou sonaqogn domd obočrjn!xmi, a šr llrr rU powabaut
iwťťae fe iniši xTalxmldd
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ci a poždrawil bo takto: Mistřr wimr že jsi od
Boha přisscl učtčrl; Urbo žadnd nemuže tčch dk:
wu činiti, etrréž ty čiuiš, .rčby B.xd bnl š Uim
Nrmělf zlý čl:nnsl, Uěbrž pn;rnim wlastniho dncha
a milosti boži Za nim pťinrl w nocč proto, aby
pro swllj weťrjUý úřad nebyl za Zxžissowa pťiror1
žence držan š)ťožmlo!lwal š uim p. Zežiče o
wnircrném ;nowllǧlošeni člowěča coš chápatč nce
mohl thto eicr xoUafm,d ank w Undslnúchsixxéo
do národn pouůtich Zapleřrnú F,. sej, žr i on a
jeho eelú n.irod dnclxowno Začowu;rošcU ma býtř
čeho; dle jeho nxil,xledntoli.o pohaUc potťrbowali.

Totčebyla ťčlcǧba,onišjčž přrdchuore sxo.Zan šapasiti
počal anl čtto uskčl:cčnitip ďo.xžččežamčril Ten:
to Upřimú xNiťodexm ntxmdlm pochopiti afpoň fr
tašal: „Klrrak to mUšr bd:i?ú Načež mup Jr:
žiš di: „Ty jsi Ulistr w Jfraeli a toho newiš?e
Zh rd jemu ocwidajr jmysl ťcxči a wťcxcjrxmu wy

swětl:lja, n.xžlčposud reposslolťun ččnil ank i je:
mu Ox.endú fnmsl ťeči objasčxil sr,e exešjej byl Uzťeť
powýsscněho na kiišj Z crlél,w dllwťr!tého Uoč:
niho howorn wstdčt.i řčcb.i wýčitka, še Upťimx.,š
milowniť prawdy fcx nijač ssrititi Ucmá swětla.
Nikodem přčjal wssr wěřicčm frdrrun, šastáwal p.

Ježiue pťed wyfokoxl xaddoU a stal sc konečné
;šewným pťiwržrxlcem a UčrniťOm Waně
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Hlawa třcti.
Butewáni Ehriska Uárta m drnbě dobč úťadowáni

Oě prwmch swattjl welitonečmeld až do čer:lbychd

Z. 15.

Wán Ježiš fr Ubiráž Zerujalé mana Jordán
(Jňll J, 22uu2njed

Wo slawnojtt opUstilp chšiš ibnexdxrrudalěm
Uebo! w lďlawnim Ulčxstčdalo fe ménč pufobitč pro welký
wplyw, joj; požiwali Farižrowé a ;eikounici ba i
jejich nexpři;nčx mčxl rcx eo be.ti. QU trdw UhnUl
šase Ua Zordán Na aestě, klldd :Un bylo jiti,
byla mista pownimunli l,wdneie, jakš tUto pop;ifu:
jemr.

Qd Jerllsalě:na k wýchodčl přisslo fc nejprw
k .tUdUicčqurl t j.studnlri w.xlcl,mťské Na
bližkn byla skála kdr Ndoniáš, kdwž se po fmrti
Dawida swého olce o kornnn králowsko:r pokon:
ssrl kwax.xstrojil (3. Kr.il. 1 tdd

Za Batlmnči Ua restr do Joxicba přisslo fe
kU kr.ipnr stndeime, kleláš mlanwaenl wykladaná

jest a jtudnirr leosjrolňw Ux našpwá, poněnmdš
Prý tU ?lposstolč častěji pojrdčxli a x; Ui sr občer:
stwonxali

W téřo krajinčx lcšelo nlčxsto Bal,xurinl,
Edr jjstá šrna skryla w stUdniri finěu swé Nchima:
sa a Zonathn rošrsiťcwssč Ua wrch stndnirr.pťia
krýwadlo„ jakoldy kronpo fussila, a tim sr wěr ša:
tajilaš nrld stibal jtcd Nldfolon, abn jjch e;awraždtl
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12 sčreil 17 19) Tčl jest bylo foc Dawid
Utifaje pťed :)lbsolonem od Srmria xnďl ufamre
Uoweinbýtt l2 Král lli Zaum

Nobe také Ncbo jtarc kněšské Ux.čxsto,3 ho:
dth k feworowúclxodn od Zernsx.xlěma Saul je
dal ro; mrtati wylmbido ostrosti nlcxčaUlu;c i žcny,t
nmličkě i po;iwajiri prsw, a wssecbr.ndobdtrť (1
Král.e) .!, 19) poučwadš knčz :)lchimeltxcbprcha:
jicimU Dawidowi cldlrba podd.al

Za ZordáUm w Beroj lcx;eto tw!; Mache:
xxlš Ueb ))čncidoron, kdo pudl Udini foefowa
sw Jan kťestitcl lm loškaš Hclodefa AUtipw jat
a potom šawrašdču iml Stála Ua wyjofé a
freišnč sfxile obklopché Udolimt lxlubokúmš. Na u:
pati skály wx,xstawčxlofr šuamcnitc mčxjto majici
okrUšUi šdi wyjoké a wěť.x.xUlné. Z šdl: wysia:
wčl Herodcš erikú palxir Wodnoš widěti tU
;eimok a kol m Učxl)o;ťicenimx

Tc doby, když rr po drnhrf kJoxdciUU do:
anil p Jršiš mouwmll fw JaU č fcwrru a
kťcstil w E Uonn. Na blišku Enonu l šelo Sau
lrm Uob Salim, cof; dlo sw. Jerom,dmexxfc wy:
kládei jako Zřidlo wod Za jeho čafu bylo toliko
wsi Salamiaš šwanou a pojnd prý fr Uacheišrji
šde sutinn jmčdčiri na woxokr steiii mjsta

be Spmltrli deilo přčprmočlcostn wyssel
Ud Jml ž krajinh anské, a pťisjol do Samarie,
a jlš fc rošhlaslowalo až k pomošim Galilcjským
jmcno wolajicibo Ua pousstč B. Zešiš wynčowal
Ua Jordeinn, a dal pokťestčtč swými Učeniky
wssech, jenž byli jeho Učeni pťijali Sbihali fe
za Zežissem weliro tak, šr br;o potom wšUikla o:
tá;ka, kdo pťednějssi mešt nimi? ano pťissli k Ja:
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nowi a řekič jaxmn: „Mistřr, ten„ktrrýž bnl U teu
bc Za xordciUrm jčmeš jsi t!x wwdal swčxdertwi,

lxia on krarli, a wssickni jdoU t nčmu“ Dato ža:
lolm pluá wassniwojri n:ob!a ro;niti!i oldrň žaiwix

dxsti a fw.ixumežt obžxčrjm,šmiučitrln Wssak sw.
;cxn wu;lml žUowU žr p ,Jršiš jest Mchsiáš, že
on mmi xuUi a já fax mmnit: xťdo ay l,mrn pťč:
ssel t. j. Cl)ristuš, n.xde wssrckn jost, kdoš jrst žc
šexnčxt j jako Jnu šo Zcmč jcst a o ;euni mlmoá.
Řdo eZmldr Pilf,jrl Udr wejrckx,xjesi. Ncb kol,w
poslal Bnl,x, slooa Boži mlnwiu Qrcc lnilnje
Syna, a xossrcko dn;l do ř:lkll jelw. Kdo wčxři w
Syna, ulci šiwot wččnú, alr tdoš jefl nrwčxťici
Synu nrnšťi žiwota Uébrš l)nčxw ldoži šxlsteiwri Ua
nčm (Jau Z 25 :šljdz Znow:l tedy oswčdččlfe
Uo. J.Ul xo dwr pokořax a wyfwčdčil božské Jcši:
ssoxro wosláni ano potwldil Zairowoťla Umswůtlll
;e fpasiui lidské toliko we wiřc w něho ao Spasi
teťefwětafe nklaidá anssimpr.iwrm Zasloužllté
rlxwály, jakcžu nlU p Ješiš pťed lixdmi wrřrjně
wšdal xmžmoajr lxo anjrlom ldožim před twáťč
jx.rou.

ǧC. 16.

Pán Jržišt Ubčrá fcx od Zordánu č
Siche xnn

(Z.m 4, tuxlx!„)

Jlš po ačlč lxto potlwal p Zežič: na bii;ku
Zoxd áml a doynčow.xl, wssak na podǧim opustil
lyto ťrajiny, a šahmll do Galiler a lo bez poe
chyby prolo, pollěwadž w ten čaš fw Jan na
roškaš krale Hrrodesa Nutipy do wťšrni byl wfao
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žen pro Urohro;rnost swou an wytýkal nemrawo
lidské anž dbeil na odobu ld Cť tomu kc wsse:
nn ssetťi!i Farišrowé pána Ježisse wirr, a prUd:
sdim proti nexml ;ahoťclt l)nčxwem pouěwadš Uán
Ježiš jejich l,xťisslloll;akuklenost odkrýwexl, také se
xam mcnč stanowami lidskúmi wá;al ano již z
wětssiho wplmoll na lid se tčinl, a žeiku wice pou
čital Bro toto a jiUě pťiččnn počali mU rozlič
nč úklady strojjtč a tUdu; radčxjč Uptonpiti nepťexǧ
telUm wolřl ,

Naxjfratdji capta wrdla pčrš Samarii do Ga:
liler, ktrroll; tmlcokreilr uaťročil p Ze;iš ač Židé
tudy nerádi chodiwnli

x

Samaria
byla nejmonssi ; tiši prowix:lrii Bxlr :iny, ležic ne
prostťed me;i Galil;xi a Judei. K wúchodU mc:
šowala š Jordanrm, k šápadn pak ncměla stťedni
uzbanbqu

j) Herodeš :Pld:tip.xš šastawil se, pUruje do Řima, U
swčbo ncwlastnčlxo bratra Herodcsa Filipda, chš foukromh
žiwot wedl, pozUal tU Filippown nmnšclku Herodiadu, po:
dciwal ji ruku sn:ou, která wssak pod tou wýminron š Uim
jiti fwolila, patll wlastxlč Umušclku, dcrrn krále Nrety ;
Ltrabic, zapudi. Wrncrjc se z Řima zastawil sr pro Ui.
Králowxm alc, o tomrodl)řťssnčm swaškn se dowěděwssč
prcbla do Arabřc k otcč suxěmu, a stěžoxdala si n Učho Ua
manšrlo:ou ucwčruost. Herodcš wssak Ua to Ua wssecklo
Uic nrdbajc šil w urpoťářxrčm Uraužclstwť š k)crodičj Tof
bylo owsscm xocřejx:čpol)orssrui pro cclou zemi roznčtilo
wssak Uň ucjddyš fw ;aUa který w horltwosti swé pro

uprawtm a sprawcdlnost tetrarchowi zhola rekl: „Neslnssitobě mitl
ji“ (Mac 14 4) Tčm sc rozpálil Herodeš tak, žc Zana
do wasz w twrzl Macheru wfadil, ldcž potom na žádost
nestpdaté šcm,d Ukrntnice bpl skat.
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meře ša hrauire, pončxwadššdrskú králDemetriuš
Solrr pobieži cdtrbl od Samarčc, a přidal je k
Judri čiul; SaUmlia piissla o uámořské mčsta.
Co do modnosll nrodrw dala w ntčem Galtlei.
Zoř! jlcr plná kop:U Uxssaťk sewcxxn lo;prostirá
se xoweix Eodrtlondká Urodná a na Zordáně mi:
leše:la lrjlrpni část pojoxdeinsxclxo udolč k Snma:
rli. Cšoru téš bylu úrod:lě, a ť!doli bulo ;wla:
;owáno potočw: oo;.xleissčč jčeilo tU muoho oltwo

wuňd jtroln!l a Ua jt!:ém onxoc: takc nrschá;rlo
Zoxef wnclxwalll:x xdrjni rr.iwn, ;e leUojt mléka
poskytllji Toliko počrt obnwatalxl bwl w pomčm
chxnffi, nožlt w (ďxaljlcč Zfoxltčx xďexklxxxxlčjxjeiobh:
watolé erci, MaUrowé a Ax.ealdoxré.Wčtssina
Zdojssil)o obyxualrlstwa nrjmčla fr ǧa ěafu Cbrťsta
W;ina honosili, žlxbxyod Ybrnhnma pxmxod l!lťla:
nečdo řdwš lefylssti wybojowali Jsraelity, byly
nrjw;eicax.čjni rodiny tčxclxlokxajiU odwrdony do

ciši:šu, a U.irodowé Kutrjnti ža:ljali Zdr xnista
kteři sxepanUáblU o pošmt.xlďuu xx:aelitn pomic
sili š črl,wš possla wla;Uojl n wiio a Uedbalost
w axx!mwáw.ini xtcm)cl,doldučaij Ur li jama olmw5
l.i nwdloslllšba. Zudsku kreil Ešx.xgšričx Zamýsslel

Semmritány lexxooji řissi připojiti a f tomnxko:
nrčnčx naklonitř, alm takě fpolrčučx š jtmšmi Zido
Ua simoUosti U.Ušx:očxuidd chrámn Zxrrufalémského
pnlowáwuli Wssak fa um erpowldlo sldnž
Žtdé z babilollskébo ;ajrti dom!l fa wreitilt a chrám
Zcxrnjalémskýžajr ančti počali, ždálo fe jtul au
pro pirfnost fwaté wixy a wssrclx jll)o obťaduw
horlili wrlmi nebršprčné a mixodni slciwč šeilšub:
né býti se doxt umlo š pohany ponxiclxati Sli:
tili sr tudyš Židě Saumritántl nepťrmých aneb
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wla; núch fynuw Abradalnowýcb anlš š Uimi ja:
kého fpolečanstuxi pťi staweni miti chtěli, coš tito
rěžre nrdonre jčch w dile ;nepokojowali š ěrbož
co den wčx:ssinrdorošnmčni až l kyfelei šassf po:

ssla, klerei potom w ijoné ncpřátelskč roškolnic:
rwi wypukla, šr fobč Samaritáné Ua to wlastni
chrám byli wmlawčli k čaxmnšUal)odilá Událosi
xuitanol: Zaodala pťičinn

Manaďfeo, ldratx nrjwyšssido ctlhodného knč:
žcxJaddy, pojal drxrlU Salmbalatq, perskčho wlá:
daře w Saumťi, Za maUšelkU. Zidé fr nad tim
welire l)orssill, a žádali by ji propustil a když
fe Zpěčowal wnlxrošowall nm ij;rnim 8 dllstoj:
nosti knčxšské QU wdjak nepodal sc, Uébsš prcht
do Smuaťi a tam Ulu trlnin dobyl nrjwnxšssiho
kučxšstwi a wymolxl Ua kreili Lllorandrowt tolik, že
Samarčtáué sinčli pro frbr chram wystawčxtina
l)oře Garišim ManaBsiš donrsl cš feboU patero
knih Moj issoxoých, a býwaly weťejnč čitány,o
drnyýcb knil)ách jw pťfma nčžádlloxl žminkal Ur:
čině Zawxdl Uowc jak on je našwal oprawené
Ueibo;omtwi a nowé jadnoduchč stužby boži, ša:
wrhnmu wsserky obiadw a UxtUi podáni Sionskě
:Uduž Zdwildl pijmmln ša jedřnoll ptikll dnchowlli,
je.ko w 1li. wčkll podobuč je deilo xo Cirkwi Uassl.

Tim ochnl jako šed meZi oldčma stranaum poloe
žečna, a obcowánč lchšč Zidy a Samariteiny jako
pojrdnou přrfato ano od strany šidU jakož od
praxúowčrných jrnš wnecko Zjeweni Beinčxa prawc

slnšby jrho, jakž po pťedcich šdčděno, fwědomitě
dr;rli a plntli, pod kletbon šakeižeino. bechom
Uěco podrobného Udali, nesmčl, jakš talmUdistc
wyprawuji žeidný Samartteill Uějaké mohowitosti



134

mežč Židy napadnčlem býti altčž swědectwi jeho
tam plattlo něco Niťdy nrsměl SUUaritein do
domu přjjat búti amiš co profellla; o silatku
mme;rlském owssem mršl Uřmi šádné ponmssleni.

Qslatrk fmčlZjd wyťonati obřišknUa Sanmritáml,
Uijok alc na opak, pollrwad; Sanmritxin we jmče
UU hory Garišim obřešowán lu,xwal Qbčxt Sa:
nmrit.ina nepťjjiumla je w cbrámč Jrrmalčm:
skéxn, ač oběti pobanskc nrbwly žamiráun. Za to
žafe Sanmritánc čUlřli šdlnn wsteliká pťikoři
Kdyš U p Žčdé uaslonpeni Uowx.dmrslcrwcxlikouoč

nibo bratřčm Ua wýchodť ošnmnowowali rožžiha:
jicc po bor.ich ohnč, počawsse na l)oťe oliwetskě
a tak dale aš k ircr EUfratu m Zajistc Urjftar:
ni to teleǧraslrká lčUlexua swťtě ou roššihali Sa:
marjtáné uejednou na jwych horácb ohnč nčkolik
nori diťwr, aby fwé toufedy Žčdw, w Syril a w

Babilonč messkajiri, x.ooulátli tak žr potom Zidě
cheni bnli, radčji rxocdlýmiposkd o lom Známost
deiwati do deilko ldre.trim swym

Nxa t.xkowéto odlončcUi fe od Sionll naslr:

dowali jrsstč dorssi wčcl, totiž hanel:nei nedUsled:
Uost w jrdUáni, a kouečnc Zlebčeni famúch sebe
před wrsskerým fwčtrm, což dčjcxpiš pérem Josefo:
wym wyličiti Uroxxomrnnl

Kdoš totiž Nlrmuldrl Welčťú proti Werssa:
nňm táhl pťijsli jeanU Samarltanr ď 8000 Ulužt
na pomoc zmnýsslejicr usln;uosti fwon popuditi ho
proti statečnúm Židnm Když pak Nlrrandrowi
Uejwyšssi kněš Zerllsalrmfky naprotl wyssrl a on
w Učxeupozuati se domýsslrl onoho sioatého mUše,
jenž fe nUl w Marcdonii we fuach byl zjewil,

za to ,Židmn každý fedmý rok dau promimll tU
ihned žadali Samaritané býti Židy.
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Když pošdčjč Anlioch Eplfancš dobyl JUd
stwo aZidy k Uabošrnstwi ťeckému pťinntiti lmlo:
wal tu fc Zafo oblassowali SUUaritáuě sidonfkéu
ťxo prodU byti, x doldrowolučx fe pťiblassowali k
belensic Ulodloslužbč wčnowawssc leapotomi chlám
pwnj Jupitcrowi a ihued obětowalt na lxořc Ga:
rizim i“rckúnl knčxšem, co šatim Zidé frťadiwsse se
okolo fn.xélw nejwyšnčho knčxe;r jthč wytrl)li jtž
possiwrnčný chrám lonpešdlickxšm xnkoUm syrským
a wtcklosiem brušnúm pol)anských nepťátel fwych
odporowawssc, ro hrdinni witcxšowč Z kllltébo boje
wywášli očlstiwssr i p:ldU swonodr Uepťátrl fwoch,
an žatim Sanmria ostala nadlouho táborem syr:
ského doojskax.

Botom přiwolali Btolcmca Filonlelora cxgypt:
skčho klálc, pod uimž Onjaiš skwostmš chrčxm w
Heliopoli donjtawčl ša prostřednika w neiboženských

rožrpťich o Zerudalcmskúmt Qbč ftrany wysialy
šástnpre Žjdé ?lndrouika Sanmritáxlc Labca a
Tbcxodosia pod toU wúmiukon žr žcistupcowé tě
Urany, ktcrá Ua foUdU propadllc bcxšodkladu ;a:
wrašděni býri Umji aoš fe občxma šástnprňm sa:
maritánským bylo stalo. Wnak roepře ncxllt:lchla
dťiwe až Jan HyrkáU po dlolchém oblcheini a tU:
l)ém odporu Ulějto Šamalii a Sichrm a t chránt
na hoio Garčščm ž koione wowrátil a Sanmri:
tány podc jl)o šidowské wrjiti pťinntil xW židowskě
wálce Zatmaslwsse je, chowali fe Samaritáné niu
jakowč; nrš řimský wUdre Cerrališ, ndeťiw na
nč, pobil jich 11600 a co jich koli anlo š že:
nnmč a dětmi do otrortwi prodány jfou

Takou tedh wšali pokntu za zradU kterou
fpáchali na fwč Eirkwi a ftátu. Bťiznč hledajčce
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U cčšincu a jinowčrcň u wsxech U wrlťkon newáž:
Uosl npadlt, šlehčiwsse fobč jměno oskrmetnou pod:
lišawosti jwou Cisať LlntoniU Wiuš pohrdal jio

mi loU mčxron jakoU fobč wážil Zldu pťadných.
Mrd nedawnom xurlo fe ša lo šc Sanmri:

táné toliko do čafu a:jťrhořo Welikcho wytrwaliwo fwé pllwodnosti šcx potom dokoncr wymi:
Zoli; neš fr;ancoUskúa Učenrc Stlwcsler de Sacu

podal Ueim rokn 1812 bli;ssi ;práwo o sSamari:taxxech a; pofnd ač w sfromněm počrU, Zacho:
wawssicld OU twrdč še Sanmlitáné dopojud ;a:
chowali fwé Uábo;rnstwi sxooU mluwn swč fw
knihy a fwé skllžbn boši. Nalcšaji se w NaplU:
se (w starcm Sichexxm) a w Jafčx: tito pak, že
prawi miti fouwěxce w ngprč a wo Franctč.
Bočrt w Naplllfr a Jafě sidlirich wssecb wssudy
i š dčxtmi počitei fe na dwčx stč dnssť, asi 30 ro:

diU. W tažich obltčcjil ntc prý ;na!nexnati žčdow:
skěbo a w oděwU wwšnamonáwaji se turbánem
bilýnl jej; U stawi na hlawu w fobotU a we
jwátck Jdouli do fyxmgoqu w;du na Uich šlm:
mrnati bilcho oděwn a šachowáwaji wssecko to,
ao Zákon Mojžissmo přrdpijxljr na wlaš šamita:
jirr wssak Talmud a wchcky pťimčtkw rabinskě
Qstatek cti pmwěbo Boba Znchoweiwaji obiiškn,
očissfowáUi a fwátky, wyjma pofwčceni chránm Ze:
rmalcmskoho, fc Zidy fpolečučx. Také prý wčři
w anely a w šmrtwých wstan w odplatU po
fmrti, očrkeiwajire šaroweil Mešrtasse Stmni fr
Turkú a kťesiaml ncxwchážrjice š Uimi w Umnžol:
fkc fuatky Qbýwaji w Naplufe ZwleisstUi dil
mťsta, jenš sluje Bhadera jenž pry kdhš Jako.:
bowým statečkem býwal. Domy jejich jfoU meži
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febou fpochy, a w jednomz nich whornim pU:
t:n maji sonaqoqu o tťech z,fwětnirich ž nichšto

stťedUi misto nrjfwětčjssr jrst Tam fpatťiti na
oltářč patexo kUibMojžissowých žastťených oponou,
jtš tolčko nejwnšessi knčxšodbalili fmi Na prwni
dcn siawnotti chlikonočnich žabiji a pekollSama:
rltáné brrállka a snčdi joj o pnl noci w fynago:
qc modlire jc a obráccni jjoucc k bořcxGarižim
Nejjou ;.inlož Ui a šiwi fcx.obcbodrm a UlčUi preiri;
jdoU réš fmčukaii mr;i Uimi.

thk teď piislUssi oldlrduoxlti so po p. Jr:
žissowi ex řčri Ze fc přtblťžil k Sichrmu

Sirlda lU Urb Sčclmr staré mčxsto ktcrc teď
Naplufa ncld Nabloš slnjo žnamcnei w nassem
ja;wtll jx.ko sámčx Zpoňdubu od podoby takowé.
x))ččsto lr;i Z čájci Ua Uboči chlnmn, ž čx.iUi fe pro:
lalxuj: Ulex.šmudolim k jibu kďoxou Garišinl a č

fcxwrrn (ďbalrm žal,xradčxmml, a poskutlxjr pohled
krajmš Ucb ;abrado jrlxo jfou plné Uxornssi oliw,
dtroum lxrostwowúch a marbulowncb mandlowých
a firownčo Domy ulčxsta jfan nrcx uižké, wssak
pčkaé, ,; kameUc wždy čimeho W mčstč widěti
Očknoll studnicč kamš si po dxoanxirti stnpnicb fe:
Uupnjr a jrst wlastllč: jcsk.yni ;tad fo rošwádčji
wodn do wssrcl: čeirti xnčsta wawatclé popijnji
hr nončxkud ro bouťlňwci jdon wssakpracowiti we:
dou olchod xexnnšdlc. Mčxsto tolo bylo Z Urjstar:
sjlch a wčeldladmšr!xWalrsttuskych mimo Jrr:lsalém
a Hrbroxl an bršo tmlo ;a střed fwaté šemč
pokládáno. Kdnž d!lbmham š M šopolamic do
Kamml pičssrl nassrl tU terebintowý heijek na
bli;ku lMojš 12, 6), kdr le po čašnhostil Za:
ieob taťě nawrátiw fez Mežopotamir tuto fe š
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rodčnou son Uďytowal (Mojš 33 18), a synon
we jeho žawraždlli knižata Sichem a Ehamor i
š mnžskdmiobywately města Josua blišek ksmr:
lt fhromáždiw tUlo rodinnč polxlawary lřdu sxoéc
lx.o napoUUUal jich aby wěrne a ursionale Bol,xu

swýcld otruw sioltžili; také dal Ua lxlišku mčxstapod
dubrm kamexmlýponmik poj:awiti rdež bul wyrdt
šákoU bo;i (Jos 24) Nirmé:xe woslmxocli obd:
watelc Siňrrlnssti Fenirkén.u boim Baal 0cxitoxri
chrám, Z jrhožto jmrni darowali thulrleclxo!oi,
jrnž fr meši ni:ni ša folčdcčxdostňl, frdmťefáte
wab střibra. Když pak fr pošdčxjš proti uťmU
šprotiwili, wywrátil on Ulčsto ž koťcne Wssak
bršo na lo mnfelo fe žafe wystawťli ncxbo p:x
Salomonowč fmrti shromáždilt scx podlmoárowé
lidu w “r:ichcm, aby Robčxáma pod jtftnmi wde
miukami za krále Užnali a tdwš tento cmwrl)nux
té wými:!kxx nrmoldl !„odcpjati wd,xw:xliliZcroboc:

ma za fralr ktcrdžxo na lo co pauowntř defatera
pokoleni amxb kralouxsiwi xdmelskélxo tuto siué si:
dlo Zarašil (3 žxre.l 12)

Bod ťimskU wiadon dostalo Sčchem jméno
Flawia Neapoliš kcxcti cifare Wespasimm; bylo
wslak wč:bec Neapoliš zwá:xo W čaš panow.ini
katolirké wich w tčchkrajinách, řdesdo Filtpp prw:
ni Cl)rista kcišal bylo zde sidlo bistUpsté Zdr.
fe uarodil sw Zusiin, který r. 163 po Cl)risiU
w Nimč mnčenlrky pro wiru nassi odpmwrnbyl

Nižr mčsta Uale a fa tak šwané mkobowo
aneb Zostfowo Ooplužl ktcrěž byl Zako.b od dčti
Ehamorowýchkonpil (l Mon 33 19) a fwému
tunu Josefowt dal (1 Mojž 48 22) Bočiná
na úpati bor GariZt:n a Ebal, jcst aš hodinu
dlonhé a aš čtwrt lxodind sslroké Ččstý potok
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žrrlažujr ho jcst obkloprné úrodnýmč pahorky,a
xsamo urodnc a pťijomné Na tomto poplužč n.:u
leza sč nmlé lxilé staweničko ktcréš fe nazýwá
brobcm Zosrfowym johož kosti tUto pohrbexny jfoU
Zos 24 ZB T.ato ixrobka w Ucttwosti de mei
od Turkň Lxlmimidu a fiťesiamt

Na bližku aš čtaort drdtmp od mčtsta nalešá
fe stndnirr Zakobowa, ktrrou Jakob pro.ykopcx!.
Malrš!řx. cxřxu:orrm xxilňdá;i fa do wúk lrnkn kdr stoji

odlčeiill,:m llčxl:ž exuja s.thá. fa slc.lžiti :Utlšc. Stna
dnicr fnum jrst l()x Uo ďlxlxčldolr,Zo Zbora wyšdčná,

duk w skál:x tcx!a:m, Zr. Zl)om čsžsii, Uižcxji Uirfdi, pro.ož
xrr:mi črrecwxu U.xodudáx.xoa,ktcrá pčxt stop wyfoko w
Ui stoji (dťrařowna .bxo:l:l:a dala nad ni wwstawčli ťa:

Pllčkčxwe spufob křť;cx,e.Uiš pofud zbylko požorowati
“Qx.ostUeliri si Sammitáné wrlmi wažili,aaposud
x,šřxstr:d šidlc a řřrsfnmx w urtiwosti

? léto studnčcčdoašil Zežiš o polrdneich
a :Uxtařil je !n učx,xučripak šasslt do města na:

ro pit xdrMšlť:axd.Mr Zi tim Uřajsla žr:m Samari,
cánka weižit wodn. W xržiš žádal Ua ni pitč;
načexžjex:x.uodpowčdčxla Ktrrak tw, jfa šid šá:
dáš ode mmx pxisť jrsřo jxem šcna čxamaritanka
nrbof mxolxršuišidé sc Snmačitainy anskawý
nčltel dexl fe šx i do řeči, poukáša.ď na wodn
jiš danxei dxxčxčm;m sxrnm, ktcxronž kdo pijcx šižniti
Urmá Ua wrsiu xlxncd ..achtčlo sr fnmslnc ženě
xeakowé wotdn, abn nčžižni!n Uxicc aniž mUrlla choc

diti ř chdnčrt Kdnž pak konočně odkwl tajné
wčcj jcži poždč,ala že prorok :rst. a :droto nn Zau
lezčtostč nábožrnstč sexfpnstiwssi whnesla chhlawo
nějssi celél,w žiti náldoženského oteizkn kdcže totčš
nčlcši fr !Bohu klaněti w Jernsalcmě:lč m:ob na
:wťe (Barišim?
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Hora Garišim (hora šench, poněwadšfe
Zde obili daťilo) leži k jihn od Sichemu jest
ZUačuč wýssky, a na ji;nim xwahn zahradami ta:
raťcxnymiokrásslená Na sewerU od Sichemll zwe
dá six kamrnitý Hrbal dle twarxl a wýssky hoře
Garišim podobny Bťikrai Uboči jsoU k mrstU o:
brciccxná, jakoby mU ša ochranrlé ;dč sloužila Ukae
šlljirr nm jwoll nahotu Na boťe Gariščm wy
aněliSamaritáně chr.im jako na w;dorw clUčmm
Jrrusnlémskémll ťterý wsiak jiš 129 lrr pťed
Christrm od Zmla Hylkana lo;boťen bnl Bťi:
Pisowali Sanmritáné této lxořr jakonsi Zwlásstni
poswcitnost, twldire že pojwátná nádobi ž rošbox
ťeného chránnl Šaloxuonowa na Ui fe Ukryla, a
proto še Mojščš (5 Mojž 27 4u8) famenný
oltáť tuto wZdčxlati a žápalné občti na něni kollatč
kážal. Toto wssak pornčil Mojšiš aby dčl9 fc
na hoťe C)ebal Samariráné ale twrdili, šr Zidé
namisto Garišim txob.xldo pťpmawnesli cožnijakfe

nepodobá. Qbčhoro jpoU proto také1památné, po:UčwadšMojžiš přikášal(5 Moj;129) poloc
štti pošrbnáni na l,xoir Garišim a žlorečrni Ua
boťe .šeldal což so lakr sk:ltočnč bwlo naplnilo.
lJof. 8, 33) Zdr sl,ďrolřlx.i;dilZofua wesskcrč
pokolrlti čsraelskéš kni;aty a wudri jcho kášal
kUčxžimš archou Wáně uprostťod udoli postawiti
de, rošrstawčxl lldll jwěho polowici po wysstně. ho:
ry Gartšim jakošto požrlmxinim bošim kxočxtollri,
drnhoU polowici postawil Ua Bebal na pUstou
horU zloťrčrnč a ohlassowal jim ZUowU wssecko

pťikáZan boži i wstrcko wproko po;chnálli a žlo
ťečrni bo;ibo, jakož stxilo w: dwaté kUi;e žeikolm
nby lrl,dkomyslxtěmna twrdostijnéum lidU pťedpijy
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swčho čafného a wěčněl)o blaha netoliko w pamět

Uwodil Uěbrž jicb ž;iroweň Ua nrwyhnntelné ncio
sledku bošské odmčnd a pokllty Upožoruil Wsse
chcn lid slildowal tuto wčrnost Bohu fwčmU pra
wénxu, a odťikal fc bohň ciZich (Joj 24) Z
wšaw Zofne kámcxnwelikd, postawil jej pod du
banl Ua swťdeclwi obnowexxé jmlonwy mršiBol)em
a lidrm swým

Wssak práwěz toholo mifta wyssla jcxst a
nmožila je Zpoura protč řišeni bo;imn a Zarowesx
roUasselafe žáhUba lidll ifraesiélxo Na l)oťe Gar
rjšim bol Nbimelrch šwolen ;a krále který pobil
sedmdeseite mUžUw na jcdnom kameni, a od té
dobn počaly neťádya Zponsinpo arlé žrmi Nej
mladssi že feduldesátj bralťi, Zoatham jménrm,
jenš ssfastnč byl fmrti Ussel postawil fcx Ua strmici
skálcxlxory Ǧarčšim, a poždwibua hlan wolal,
ika „Woskysste Ulncx, mnži Sichrmssti lak Uccht
slin wxiš Bůb Sli stromowě, abw poma;ali
Uad !cbon krale i ťekli oliwč: Wamlj nad ueimi
ktrrášto odpowčxdela: Zdallž molxn opllstiti tnčnoft
jwon, ktrxěž i bohowé Ušiwaji i lidé, a pťijiti
abdcld m ;i dřčwd powl,xssrna bwla? J ťeklt sixo:
mowč k stronm sikn: Bojd a přijmi králowstwi

uad námi Kterýž rekl jim: Zdališ mohn opu:
stiti sladkost son a owoce prrsladkě, a jitj abych

nad juu si:omy byl wywýssene Z mlUwili stros
mowé k winémn koťenn: Wojď a kralnj nad nar

Uli Kterýž odpowčdčl jjm: Zdališ mohn opUsiili
wino fwč kteréx obwedeluje Bolm i lidi a nad
jiné stromy powysqen býti? Z ťeklo wsscxckosiro:
mowi k bodláku: Bojď a pannj nad Uami Ktr:
rl,xžto odpowědťl jim Zestliže w prawdě Uftano:
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ijete U:Ur fobé král:xm pojďtex a pod mým sil
nem odpočiute pakli nrclxrete nrchf wyjdcx oheň š
bodláku a fexlxlticedtl ltbanské.“ Wyfwetliw poc

dobenstdxi totoT) žwlantě pollkei;mo še Abimrlrch
fchlnme o:leu bodlák jrxt prchl a odssel do Br:
ra, a bwdlil tam, búje fax A!dimcxlrcha, bratra
fwélxo. j

wa neřeiduln co den fc ;mábajicimx Učšlřčl
koncr, fcstolt:xil Samchl o xodoři ?)eamejskcl)o aby
dal lidn frálc Bnltčt ;wolenSanl, jcxnžw;mtkal
o blawu nad jinxe, jemuš nrfrdá;olo :m mori x!a:
nowuické, a!!iš Ua odwnj;r l!rdinsié; wssak i on
počmo dlr fwé wlasiui moci a dňsič,xjnostčpano5
watč, nodťml o wxxšssi řišeni bol,wwládn Uml:lwr:

:) Kdo žád.i nxyswčlleuč celélw podobeusnďt, jcstčs oUo
(dlc sw. Tonmsscx ?lswinskéboj takowé: Dliwa, sika a raema
jsou tři dr:llďoxdě lčdi, krcři, psoslč jfoU wsič ctišádosti a pa:
nowirossi, pox:čxwadš jim xčifdy ncscdášč na blalwdčjnčm zaa
Ueprcišrxněniu Dliwa jrss obm;eln tatow!)ch lčdč, ktrři wcd!é
fwého počafxlébo ;amčůknáni Bokm xo ticlxofti sloužčwajť, a
ponmšánu prawč pobxxšnosxř Učxastui jfon plotexž také wc
s.o pismč „urodné oliuxy w domč božim“ fc na x,xwajč; ta:
towé duue miluji mir a iad, srpi a odpollsslčjť, nic erňx:
doucc o samrllbé drnpinawosli. Fileowénm stronln pťlpodo:p
bstnji sc ltdč, jicle; srdrr Ulondnxsli a wčdám čxožd.x)moddáuu
jcst, tterč, jak pifmo prawi, „lidcm sladssi json nad f.:di“
Néwa pas, ktrrá ; dřewa nčškélxoa uepalrnéldo w!)bosné

hrošny wyxlassl msxžr tx:xlč obrašem ončch pokorxu,dch a la ;x:
pluýcb, klrii uxc skromné dobwrč fwé bli;ninm pomaťxajt a
jina! k Ušitku json Žadnému ; tčxcldronenapada sr n?jat
powyUcissetř, leč toliro bodlakn saměmu; ncb čiut chdfsi
smrtclnlk na wirU, nxondrost. Záslnl,m a ctuoft, a člm bo.
hatssč na trny ctišeidostl, pixchy, Zlosli a nátnšiwosli, tjm

twrdossijnťjssi jest jcho sUaha nad jiUé se wypanti, a Uc:
hlnčný nčiUUý žiwot w tlidnčm jebo pořádkn Umlttč
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né, tUdyš ncssčastnť nkončil panoweini fwé Štast
nčxjssimlyl bohcxxrčsnýpastýť a rak Dawid pod
uimž a jrbo funem Sa.omonem rošwijela fe ťissr
Sionsfá w urjsiwčlejsti plnosti mori a kráfy fwx
annoxt a Uossetilá šaslrpenost Šalon:onowa nowé
polo ila semxcUok ;lyonbným Uepoťádknm Swě:
UxadlnčU ročinal syu jabo Noboam Zawrhnuw
mďnmondrýň,) a boldabojmšcl,d,a pobrdawť xnlllwil
k lidu fwčmn Qtec mUj ulrskal wáo bčěiky, alex
ja mxskali w.išx bndn biči Ušlowatymi (2 Wm
ll! 14) deadlo tedy od Učbo dexrt dwanáro
tjn lšdu a woljli folďčxdrolastnilďo xxauownika, a to
dčlo fr ;aso xm dořo Gari„;im. Takto poucxnáhlu
sex tU wčxri c!?dstaly lllu krnrčuéum odpndnuti od
SčoreU, žakš ď xř.xxrchnpoxrčdino.

Tonto ;ardeiZkadlr do dčxjepifu ostočtlitč l)odlá.e
mr oxt.u šňuxotni otá;l“n, jčšu ř fpsostá žena rošlU:
sstčml mi:l si :ť.ila ; úsi toldo jejž U stUdUicr

Uassla a jrlno; ša moloka mčla, a w jejimžto
Udli Wan studnuč ;ixxr wedu wi!w otmďřili reičjl
on;stn U:Ucr ;k,ox!a a ;iesrlučx odpuwidci drexťi rožu
loldiňčl,eo lidn tolxcio Wd je ťlamite čenulšue7
uxi!q xxčxxfc flm:.imr, č:x!mlš nxiu:c, chboť fpajcxni
še Zxdl“čjeň Lllr přčclaiši bodjua, a nyni jest
ldexžro pmwi csircxléllaUčxtl jr lwndrn otci w duchu
n prawdě „ Ra takcwci a jiná slonxa ktelážmln:
wil p xcx;iň k ženč, a iddž xcxji wyslownč wyu
;nal kúli Naešptasiem, chchala žrna wčdm a stndu
nire, odrssln n xwolala srufedy, aby anssli a po:
slechlibo Jpťjjall ho do fwěhoměsta Ban Zežiš
jcnž proto na jwťt pťissel abn Zbořil Zdi mezi
národy wssemi, a aby wssechny do jednoho own
čince zahrnut chtěl tUto na šdi mezi Sanmritánn
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n Židy Učiniti šačeitek; aneb jakož ka.zal že přt:

ssel rošdlnýchati jiš ponhasly knot, Uemohl ;awro
huonti po;weiniSamaritanil, ač dobrowolnč poha:

jinali fwire tolikr:ědo ;jeweni božiboK;mnitnu!im
podánč slstnibo a knib prorockych DU prábnns
w desi fwé po nirld, aby jich ;iskal, nrbok kdw;
fe anreitili Učeniri jcho ,; mějta š poernexm
řkoure: „Mistťe,ppojr;. “ QU jinx di „eri lneim
pokrm jistč o učxmž wn urwitr;ex a wpfwčtlnjex
slowo toto prmoil dálr: .,Muj pokrln jost, ab:„xrb
činil wU:i tolxo kterwš mnrx doslal lmcld dokoual
dilo jcbolle Sll tedo k Sammčteimmx opow še:

nýln, a pobyl U Uich dwa adnč, a l:Uol,yrm jlctxwier uwěťilo Uro jel,w ierč, aženč prmočli „Žiš
ne pro ton i“rč wěťimr Urb jrmcx famt slosseli
a wime, že tento jejt práwč Sparltel fwčta.

Řečli cirkewni dčjrpisrč jmemlji tnto Sama:
ritáUkU jménem Fottnr a wwprawnji o ni žo
jakmile pťijala Učrni Chriltowo, swon rrlou rodtp
nU Ua wiln obrácila Napotom prý sr do
Nfriku obrátila a sam pU) kartaginskurld na
wirU kťrstnnskoxl piiwcxdla ano wsjlckni domáei
jeji na obráreni pohamt prý fnašnč prarowali
Konečně prld ji cťfať Nero t se wssemi jeiimi pťi:
bužnými do Řima powolal kdež jicld mUčchim
nutčl od fw wiw odpadnonti, wssak wsse nadar:
mo. Načrš prý fe cisať rak ropálil lxnčwrm že
wssechny Zardousiti kázal
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l3.17.

Pán Zežiš fe nbirá še Sicbemxl dxo
Kány

Zc Sichrmn do Galilee, kam wlastnč zamč:
řil !Uohla cesta pána Ježisse wésti Ua Smna:
rti město

Samaria bola l)lawninl mčsirm celc pro:
wimie a ležra w Učkdejssim Zapadxrim powětll
čeledi Mmmšsrfon.m. Samaria nehonosila fe tak
wyfokým stářťm, jako Sichem, Uebof teprmo od

Nmrd sseslčho k!eile ijraelskěho byla wystawčna
(3 Kral 16, 21), jen; od jakěhoslSrmrra horU
kollpil kde město Zalošil Bržo pak dosslo měsio
wčhlafnosti, mčlo hodinn crsty w objemU, bylo
pčkné a dosti twrdé, a počitalo šnačnú počrt ob:
čanu W rošpadmrti ifrarlské ťisso bylo ašfyr:
skúnl kreilrm Salmanašjarem rošmetáUo ač po
dlonlxolrtémdobýwáni (1 Kral 18 9) Qfad:
Uťri š Nšjyrir fer pťibyli bršo šaje mčstowysta:
wčli, owssemnmohem chatrnčji neš jak prwé bolo
W čaš Makkaben bylo opět po dloUhém oblcháni
od Jana Hyrkáxm rošbito. Bod prawomornosti
ťimanskolt dal je Gabimrš ťimskýwladať w Sy:
1ii opět wystawěti a dle jebe Gabina našwati,
wssak i tontokratc byla jcho sieiwa skromnei Te:
prw HerodoššWeliký dal nlěstU25 letpťed Ehri:
stcm pťcdesslýž lcsk, žwčtssiw okrassliw a obehnaw
je siluoU šdi. Našwal je ke cti cijaťe NUgUsta

Sebaste ancb YngUsta, ano tčž jemU tUto žajwě:
til pťeskwostný chrám Bolohll lnčlo welmi pťi:

Zniwon nebok stalo na l)ořc podloUhl? Ua wcjčt:
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tém ckxlumu, obklopcném úrodným čxdolim, aš
ofm mil od Zcxrufaléma Wo fmrti pána Ze:
žisse byla šde jedUa žpwaich Eirkwi šaražcna
lSkUt Np 8); take pošději bwlo zde sidlo biskUp:
ské Z tohoto ondy pěknčbo města Uešbýwaji lrč
Učx“ktercžbutky W tomto mčstě bdl prý sio. Jan
kťesiitrl od fwých šáklt pochowán, aspoň fw. Hen
lena tnto wystawčča ke cti pťrdchúdccx Spasitelo5
wa pčxkný chrám, trď jtš poroUchaUý, š jebož čaisti
wnstawčli Turcč Ulcssltn Hrob sw Zana Kťesti:
tele Ukažnje jc w podžemni kaple mešt hroby pro:
roka Elifca a Nbdtáste deadlrc JUliaU dal
dle jwčdertwi Tbeodoreta kosti jw Jana wnšdwi:
hnonti fpaliti a popel do powčxtřirozmetati

Etyry bodiny srwrrowúcbodnčx od Samarie
ležrlo simé U.čsto Jefrrel Ua rowni jonmenné
w dowčtU črledi Zxachar Zde mčl král Achab
palác,ž jchož okUa kralowna Jefabel sw!šena by
la lx4 Krail 9 33)

K frwero šaipadxlod Zasrrrllcžclo mčsto SU:
Uam jiZUčxod l)ory Tábol kdčx se potom položtli
Filčslillsiti tábnoucr proti Salllodoi, kdež po stra:
crné bitwč je klál SaUl Zawrašdil (1 Král 28
4) Z toho mčsla byla an mladice ťteronž we
swém stáři pojal král Dawid ša UlaUželkU jmé:
Uem ijfag SUnamitská (3. Krcil 1 3). To
jest ono Uxčxjto kde prorok Elifellš ženu wdowu
olddaťil olejem abu mobla Zaplatiti wčxťčtelifwémU
(4. Král 4) Teď prd stoji dčdina SUlem na
mijlčx Učkdejssibo SUnaUUl

Bod KanoU lcšelo Gath Chewer aneb
Gethfer k Zeipadxlod jaše:a Grnešarctl)siého, ro:
disltčx proroťa Zonásse (4 Kral 14 25) Teď
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misio toto dokonce Zmišelo llkaZUje fe wssak sta:
weni, jenž prl,d bylo hrobkoll proroka Zonásse kde
také na kameni ryba wytefmlá jenž ho kdwš po:
bltila. Tato bUdowa bnla bežpochybn drUhdy ka:
ploU, wssač teď jest messčtoU tUreckoU Nedaloko
jest stUdánka jméno prorokowo nefouci

Jakmilr wstoUpil p. Zežiš na plldU Galčlejá
skon opllstili jej boš pochnlm Učenicč jebo Ua čaš
aby sioé rotxilm nawntiwili, a wsielicoš opatřili.
B Zržiox jak fo mysliti dei ldyl w Galilei rád
xoitxin obšwleinrč w Kánč, pollčwadž bdli Galtlej:
ssti jwčdkowé wueho, ro on w erllfalémč ťonal,
a pončwadž wice din od Učxhoočeťeiwall Bo:
wčst o něm ronesla je daleko ssiroko neb když

jesstč w Kánč ulesskal pťinel jedeU Z dwoťanil
krále chrodeja Llntlpy k Učxmn,prosix ho aby jeu

stoUpil do Kafarnmlm, a swna Uemocného Ušdrax
wčl neb počičml Umirati. B Zežičx ho poprwě
eroslosirl, ZkonsjcxjedmočrU jeho, řka knčnm:
„Ncnšřitoli din a Zášraku nellwčxťite“ Opčtna
proslm dwoťmxowa wynUrila pojisstčUi Zdrawi fy:

Uowi tčmito slowy: „Jdi fyn twnj šiw jrst!e
Shledal čxlowčxktento, žr práwě taž hodina byla,
totiš fedma (nasje prwlli popoledni), w ktrroU mU
Wan Uplného pošdmweni pojistil J Uwčřil on
a dmn jrlxo wcxfskeren

B. 18.

B. Zežiš fe Uldirá do Našaretha.
(LUk4,14 30)

Když byl p. Ježiš Ua mnoha mistech w Gal
liloi w fynagogách š Udiwrnim poslnchačxl po:7
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Učil pUtowal šafe do Našaretha, kde bdl wy:
chowáU

Sonagoga bdla U Zidň weťejná bndowa
kde náboženské fchnzky xniwali Stála bUď anitť
města, aneb také přrd mčstem ponejwice na mistč

powýUrném opatřeuá jsoUc stťechoU, kteroU pro:
seu chd uu modlitebniee židowsié w tčch mistcxch,
kde fpuagogw Uebylo nn neměly. Takowé pro:
erchy stáwald nejwice bliš wodyk očissfldxrxálaitěch,
jenš sr Ubčrali na modlchi Kdrkolt šilo 10 Zfra:
elilU podpolU, tam fe mUsela wmtawčtt sonagoga,
nebwwknždc UřUsiloUejménč dcxsecojob pohroma:
řě lmtř, protož bolo w každé obci defrt mnžnw

dlareno kteii mUslli pixijchnškách pleimi a po
sletxnilniostatč, jenš sr také Ueamčstnanci na,:,ý:
wali xNa pošadni stěně k wýchodn, dwrťim práa

wě naproti bula siťťně kde fwatc pisino šahalené
we xrnssiwamcd Uátkách le;elo Med skiini ldylo
misio powýUeUé kamš obyčchčx wystnpowal tch,
kdo přetxnaijjeli xnčl. Nosiuchači jcsioxlpňli jr pťed
Uim dlr dilstojnosti, kdcžto faxi;cowé obwčrjně plw:
ni jtáwali (Mat 23 6) Zenw nlčly Zwlásstni
od mUžl“lodlončrné misto opatřrnč šábmdlim lale
še sice wsje widčti a slysseti mol,lw, chny wssak
ncxbyln wldin Každá fynagoga n:čxla jednolxo
neb wice piednostn, jchš také kUižaty fynagogd
lMar. 5, 36) !e našnwali Tento wwbišel k ťcxč:
UčUi tčcb, kterých oU Za schopné k loUlU Ušnal;

přikažnje sinžebnikll dornčiti Záwitek papirU tomn
kte!ú Uktelé nlisto še jwatého pijma čisti mčxl
anrb fam pťedčxitáwal Qbyčerě uxU pťináleželo
čitati x patera knih Mojžissowých; š plotoku jmčxt
takě Učkko jiný Mixral také prwnl misto Ua son:
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BU, držaném w synagogách nad těmi, jenš se bnli
l)rUbě proti žakonu prowčUili Byl li Uohnarh
winen, wyřkmll přednosta nad nim trest, kde fe
w.iUnikU Ukládalo ran čtoryceti beZ jedné. Bylčglč

mimo pťednostU i jini pťedstaweni woleni, nazýwalč
fe tito starssi, jim;to prináleželo dbáti o poťádek
při fchťxškeich Slnžebnici synaqogni Uxěli kliče U
sebe a pak péči Uesli o pofwatné knihy Knihy
newypadaly, jako teď nasse jdoU, nébrž byly dloU:
hé lčsty Z papirU, plátna Ueb bělpUchU čili perga:
mentU Ua jednč toliko siraně popsané, a ko.lem
bnlečky owlmltě MUsilo tedy jw pifmo pťi čic
tan rošwinoweino býti Byltě také prl synagogě
i předšpčwak, jenž předšpčxwowal aneb modlitby
počinawal e

SchUZky se dxžťwaly týdně tťikrate w pon:
dčxli totiš, wcx čtwrtek a w jobotn wyjma slawno:
sii xNa každý ; tčchto dnll chodilč Zidé tťikrate
do fyxlagoqy,reino w poledne ana wečer, aby fe
tam modlili W jiUé dni modliwali fe tcž tťikrate
denně, wssač toliko doma kxždý o fobě Shro:
máždčnť Započalo fe š pozdrawenim: Bán š
wámi! pak fe Zemotil chwáložpěw o BohU na to
nasledowalo čtrni a přednásska ModlitboU se
končila hromada k čemUž lid pťideiwal: N:
Ulen“ KoUrčnc fe dčxla fbirka alnmšn k čeu
anž byli Ustanowcni třt jáhnowč, š Uichlšto dwa
alnulžnn šbirali třrti pak potom ji chxldobných
podčlowal Tronbcnim ohlanowalo sc rozdáwáni
alnmžen což p. Je,šiš kairal (Mal 6, 2)

Krom takowých předstawoných byl w každěm
mčxstěwdkládač pisnm jenž wyrwetlowal poswátná
slowa K přrdnassre mohl ka;dý počcstný oUd i
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mladcnec po tťináctčm roku fwého wčxkupťipUsstčn

býti, wssak k řaidnénlU wýkladU fw pifma bol to:
liko kněš opráwnčn jako jemn jen pťináleželo žex
hnatj Bylli pak Urkterý rabiu w tchnšce aneb
cizý UčxjakUUčťtrl ro host bylo obděejnčx jeun: poe

stoupeno abo pťednássel1)
Kdyš byl p Ze;iš jynaqogxl w Na;arethč

nawsstiwil pťcdnainel tam Wodešno mU pijuxo

proroka Jfaiasse, a když jc rošwinUl přečrtl jc:
dUo mipto které; sám na febe wykládati mohl
Zni pak takto „DU Bánčx nade nmon proěeš
pomažal mne a pojal Ulne kaišat ewangelmm
chUdým n;drawowat skrollsseunch frdcem ;wčxsto:
wat jatým propusitčxllia slepým widčni propnstic
foxl;rných na fwobodU ;wčjtowat wžácnrho lčta
Wáně a dml odplaty N sioinUw knihll wrátil

ji slnžebničxl a pofadil f.e xe!l oči wssech wr ssko:
le byld obráceny UaU J počal mlmolti k nim
„Dneš se wyplnilo pismo toto w Ussichnassich
N wssickni jemn pofwčdčowali a diwili se llbúun
siowltul, kteraž wychaǧela š Ust jeho a prawili:
„Zdali; tento neni fwn Jojrfuw P“ Na to ank
počal karati krajanw, a počal dokazowati o wwwo:
leni pohanu. QU prawil o dnrch Eliásse proro
ka, kde toliko jcxdna wdowa lmla od Učxhoanssti:
wena, o časich Elifeowých, kdeš málo jich bylo
očisstčeno!a ofprawedlnčxno. Kdož toto šastechlt,
upx.bw,u

j) Zak pošosowati, byla fyUagoga an kolčbka Ua mž
Cirkcw Uasse Uetoliko pťipmlla prwni fwé pofwarné ofnowo
wlxitxla, Uébrž z ni i fwojc úťady pťijala Z w Uassť Cir:
kwi mame dozorrc (blskUpy episkopd), starssi (knězc preobye
terp)a jahny, owssem daleko wošssi jest poskawenř jejicb
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naplněnč json bhli wsslckni hllčwem. Ollixnedů1
wěťowali wlastninl očim a Ussim, takowě slysseti
wýčitky š Ust krajana, tejaťowa fyna, a powstawsse
wywrhli jej wen š lllčpťa u wedli ho aš na wrch
hory, aby ho dolU fwrhli. Nle on, bera fe pro:
stťedkem jich Ussel jim

Bodncš jr nkašnje w Našarethě starě
mennon stťechoU o atrené simoeni aš tťicet siop
dloUhc a aš patnarte Ueb ssestnácte stop Učroké
Za oUU synaqogll kde prý p Zešťš wyxlčowal
Řekowé si š ncho wybndowalč clxrám kdr také
ctil,xodni bratři sw Frantifska Ulsgl jw slonšťwaji

Na črťelm hordž, kde Nazarctb stal UkazUje
fe na kraji wyboěená skála kde Zamýsleli p Zce
šisse do hlllboké propasti sioxhnoUti Skála jest
trášná jako stčna Na wrclm strmi kUš a činč
jako Zábradli tak, šr baz nebešpečrnjtwi mo;no do
propasti patiiti

Na crstč od tc propasti do Našaretha při
jdeš k fntimim starěho kleisstera panonského ktery
byl wystawěn ke cti polekané panny Marie kdež
prý šaslrchla fulntnon Uowiml o jcho z mčxstawy
wrženi a fe skály sineteini, kdcž prý matičťa Wánč
dčkowala na kolenách Bolnl Za sifastnčx jyna fwée

ho žachowáni
Na bližku Našaretha k Zaipadu UkaZUjefe na

žwalm hory w jedné kaplr kámon, na Učln; prý
p.Ješiš nčxkolčkrátese wými Nposstoly občdwa
wal Byl prý plwé na wrclm a ;rmťtřcsrnim
dolu byl jwržcu; nůkolčk pak krokn od llčbo byla

prý stUdánka, ž ni; fc p Ješič a aposstolčxUapá
jeli wssak byla zemčtťefenim w 17 stoleti zafy:
páUa.
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š. 19.

W..Ježiš fe Ubirá zNašaretha do
Kafarnanm.

(Mach. 4, 13uu28, Markj 1, 16u45, LUk.4, Z1u44).

Z wlasii dwé wyhnáll wolil p Zešiš teď
Kafnrmmm Za obydli swé nejhlawnějssi kde U tae
ké ;iskal Učkoljk piátel kde mUoši ž Učexnikujeho
přrldúwall a kde hlUčxný jbčxh lidstwa búwal, še
Ua Umohé tam blašo pujobiti mohl Takč xe

fnadno odtad dostati bylo do Zajoxdáni toho, kde
wládmxl Uxirný Filipp

Qbchaišrje p Zežiči okoli Kafarnanmskě po:
tkal fwé Učenikn Simona Betra a bratra jeho
QUdřeje, pak Hwa bratrd Zakoba a Jana, kteři
bdli towarysstSimonowi Tito čtnřibdli ; Brth
jaidn, š Ulčstečka dwč bodinn k jihoš ápadn od
Kafarnanm ležiriho

erno Brthsaida Znamrneitoljk jako ry
báiská weš, nobof lakc bdli obowatela tamnčjssi

Uejwire xybáťi Teď toliko šiicenino tn najdeša
xšnámku nčxkdejstiho chránm ktorý Zajistč kcxcti tčch

to čtyr aposltoluBánč wystawčn lml Dedrt Urb

dwanáct domn, ro jich tWUjrst obýwaji Nrabowča žiwi se rybáidtwim Bethfaidč, jak fr po
doldá, ostala wsseliká jnWahaSpanlrlowa xnarmi
pončwadž on toUUltomistll bčdnjc (Mat 11 21)

B Ješiš wZalnčoUikUtyto š jebon do Kxafar:
nanm kde častějl co Učitrl w synagogách wystn:
powal, a tak se nnl Zdr dajilo, že wllbcr obdi
weni žpllfobil. K tonm také nšdrawowal nemoc:
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Uě Kdy; tU jednoU w sonagogč učil a wssickni
posloUchali jej š Upiatou požornosti, dostawil se
tam zlym dUchrm poxedld a on wuwrbl ho z ně:
ho což owssem Uemalý Zpinobilo meši diwáky U,
šaš
o Zc fynagoqn ssel p Ježiš š Zanrm a Ja:
kobem do domU tchýnč Učcnika Ščmona Wetra
kterou práwč zimnice byla drobtla. UčeUčci pro:
slli ža nt a on neprodléwal jich wuslyssett. Bťá:
telsky Ujal nemornoxl za rUkU, a nemoc byla ta
tam (Mat 8 1:1) Wdččnon se projcwila ona
Za takowou pomoc, žr ho hospodon U jebr miwa:

la kdykoli UUl bylo Zde pťebúwati.
Každým Uowým Zá;račným nzdrawenim rostla

jcxho slawa a powčst jeho o nadpiiro ených skutcich

procheišrla wcsskeroU Syrči Sr wstech stran se
doalili lidr ža Uim abo ho widčlt a slusseli, a
piiUáUelč š feboU nemocné, U;draweni od nčbo

toUžebUč očekáwajici Ježiš, jehožto Ulohon bolo
fe obtčžrných Ujilnati nikomU neodpiral pomoci
jwé, Ucbrž wefelou twáři wssem pomáhal, Uedba:
je ani na odmčnu ani jakoU wdččnost ,

Kouečně také Zatoxlžilpo odpoččnkU,aabwckmo,
bl Ua modlitbách trwati. Broro Zabral fe jcdno:
ho dne ža mčxsto na misto osamčxlě, tussim na bře:
l)U moťe Gencšarethskčho abw fc tam pomodltl.
Wssak nrpobyl tam šadlolcho Urbot hlrdalt ho
Učeniri jol)o pončxwad; st lid po Učxmpoptáwal.
Kamkoli fe hnul wešdy dawrm lidU dop:owai;rn
búwal

JednoU čdy; fe Zdršowal na bťchu ješera
Grnezarethského, byl fbch ltdn tak náramny (Lnk
5 1u11), žc bnl nUcen wstoUpitt na lodičku

šledje
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Petrowu a maličko od zcmr odrašiw Učil z lo:
dičkxyšásiUpy Ukončiw pak wynčowáni kázal ry:
bařum, aby rošestřeli siti k loweni Tito pak

po crlon nor prarowawsse ničeho Uepopadli než z
poslnssnojti rošestťeli k slowU jwého mistra siti a
žahrnnli takowc množstwi rnb, že je jim trbala

siť Mtr padl ilmed k noham Zešissowým citě se
xlebodnýnl U přitomnosti diwotworného nčttele

Wstak Spasitel Upokojil jrj obwyklon laskawosti
apotwlšowal mn Urad Uowý kdc bUdelowiti dn:
sse pto kralowstwi boži

Zšpůfob pťrdnasscni byl U boskrho mistra
dokonre jinakp, jakoš býwalo U UčitelU a Zákonni:
kll tenklálnich Qni pťedUáňrli, co fobč w pamět

byll nložili, a tndyš chladUčx,jako ze fnché pamčti
U pána Ježissr wycháželo wssecko jako še ždrojc
čelptwého Uikdy newyfpchajiriho božského a tndy;
zase do fxdce wnikalo každé žiwr skowo jeho Jex
mn six oprawdn prýsstiln jwaté božské prawdo ja:
ko medowá stred g božskýchrtil K tonm ke wssc:
UlU dawala pokom a ,skromnost jewcná kašdúm
slowrm a relúm chowáUim nejenom jebo ofobč
žwlásitniho pnwabn Uébrš otwirala famoděk frdce
posiuchačťl

Qn Zřišowal sw. piednáfsly podlé fchopnostt
poslčlchačn, a Uepomijel starých přislowi ponšiti
a l)lubssi prmody w lchčim oděwn podobemtwi
a obražú ličxiti abU jnadnrji pochopowány boly

llšiwmlé obmšy a podobrnstwi byly wssak we;dn
slllssné a lrefné a tndyž tim přijrumčjssi Koneču

nč dobřr ponžiwal pťisilosti a lahodnosii, jakž bylo
třeba a tim frdrem poslúchačll hýldal jich rošně:
cowal a kojil. Ký diw, žei za toUto pťičinoll
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lidč ze wssech končin se za Uim fbihali pončwadž
takowého Uěco Uikdy neslychali, co teď Z Usi jeho
na ten nowý pťijenmý Zpllfob wdcháǧelo

C. 20o

B. Ježiš přeplawiw sepťeš jezero Ge:
nezaretskč Ubirá se do krajiny

Gadarenské.
(Mat 8, 23, Markn 4 35 a 5 1, Luk.8 22)

Kdyš byl p Ježiš opčt k welikémU mno;stwi
lidi na blťškU ješora Genešarothskěho domlUwil
wstoUpil w loď, a wyšúwal UčenikU twých, aby
fe pťeplawili Zprwu plonla loď klidnčx tak že
pána Zežijje w twrdý fpáUek bnla Ukolébala
Wssak po nmlé chwili Zdwjhl fr silUú witr, jafý

Začasto Znenadále rošfedlinami na břth ješera
wdráži l), a rošdráždil wlny tak še přeš loď hna:
lo TU pojal strach Učeniky Wrobndili tedy p
Ježisse který wssak nejprw pokáraw malomyslnost
Učcnikil, wstal a přikazal wčtrmn a stalo se ibned
Utisseni weliké. Učeniri ale pošnali tUto, ;e mi:
str jejicht take pánem jest nad moťrm a wětrem.

Doražili ssfastně Ua břeh Berejskn w krajině
GadareUskc do Zajordani (Mat 4 25) Tator
krajina (po rcxrkUBerea žwanai), o málo mrnssť
wssech tťi krajin pťedjordanských, protahowala fe
od Zordalm na wýchod aš k pohoťi Gileadskémll a

l) chcro Geuczaretsképodoba fe w tomto ohlch jezc:.
tům horUateho Šwycarska, tčš chmdalč prUdtč wychťici wye
staweUým
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k pnstč Nrabtč a k jthll podél Jordánu až k ťece
Nrnonn k šrmi Moabčtn Za časU Čhrtsta Wei:
Ua fcstaiwala še don hlawllich dilU: š okrskU
trtrarchn Fčlčppa, šahrnnjic prwerni wčtssi čxási
krajiny, a š wlastni Bcrri w llžssim lmysln toho
siowa, ktarai jižni meussi část e;mljinmla a tetrar:
chowl(cš)alilejskémn Gerodedowi Nntčpowi slnssela
Tato krajina llewnxownala xe ro do úrodnostl,
krajinám prrdjordánsknnl jjoUr wrlmi paholkowttá
apifrčxná: wssak bwlo tu předr jednotliwě Urodně
ěajtč, nlnohe piijrmné a lejni polohya nich;de
onde Utčssenr wdhlčdko také wúborné pastwiny
pro dobwtek, šwlásstč w Gilradsté hoře Qbywa:
telé těto trajlny bnli ponejwire pohané, toti;:
.Neťowě, Syimlé a Nrabowě, Zjdli bnlo nejménč
xneši Utmi pončwadž je jčch wčtssina po náqutU

lmbilolského Zajrti w Biedjordáni Uhostila Ži:
dc tnto oldewajici bwlč také málo wáZeni od Židlc
drnhdch Qbywattxlc tUZrUess!ibawili fr nrjwčce
cho:oem dobytka a také wrtxli obchod Bein Ze:
žiš jen šřidka kdw nawsstidúil tUto krajilln, aniž fe
Uež:x:ťrl tn dloUho

Zedwa byl p Ježiš wystonpil na bieh te
krajjčly, potkal jr š Uim Zlým dnchexn posedlý,
jen; Z jaťépl jeskxšučxwoskoččl jakých tam bylowire
taťé ša brobo Užiwamdch Bowal welmi šUiiwý
a jwažalili bo pietrhal wašbd a polcimaj oko:
U.dw,a Urdal fcx ničjxn Ukrotitt W domč nrwo:

dlžrl dloulžo Uěbxž od ďábla do pousttč hoUčnd
Zdr;owal de dnem t noci w hroldich a po horach
kitče, a sám febe kamenim otloukaje Spatřiw
pána Zežťssr, Zdalcka ža nim pospichal a padna
pird nim Ua Zemi řwal: „Co je Ueim a tobčx,
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Zežissi Synu Boži? Bťlnel jsi fexn pťed časem
trapiti náš “ Tu fe jej otqšal p Ze;iš Ua jmě:
no jebo, a on odpowědčxl: Legion l j mno;stwi
neb mnoho jest naiš “ Teď proslll ďabloneé aby
jich newyháxlčlš tc krajino, wyžádawssr fobě we:
l)UanUbýti do stáda wrpill J powolil jim p
Zcšiš N wyssedsse duchowr nečisti wessli do we:
pťu a welikoU prlldkoftihnalo so steido ke dwoum
tisicum Ulné. š wrchU dolU do moťe a utonu:
lo tam.

Takowčto xowst!lpowáni pofexdlých šlúm du:
che:n ncfmi n.iš múlitt w ;nootč p. Ježisse Edri:
sta. Totč prawě dojwčdčujc jeho wtčleUé bož:
siwi před nimšto se ncmol)li žli dUcbowé nijač
Udržrti, ani Uťryti, néblž mnsllt je pied nčnl po
koiiti

Žč pak ale do stáda wepťowčbo dobytka
wehnal jich č patrné sskodč majitelU slalo fei
proto také, pončwadš dlr Zákan Mojžissowa byl
dobytexk wrpřowý nečtstý a wfjcho opowrženi ho:
dný, ož i n Egypfadm EthiopU FcUtčanů Nra:
bu a také U anU platilo Zidé pak jej šdo ono
de na wýdčlek držiwali rož od jakiwa býwalo
jejich slaoou streinkoxl a to časrm cele siáda mčll
obsiarawajice jich pacholky pohanskými, Rimamlm
jich prodáwajice Za takowé pťcstnpťy Zákona po
trestal jlch tedy Ban Také prý, jak rabiuowé
nafwědčnji roznássely se meši ltdrm lošltčnc knlž:
ky, Uepochybnr w onc dobč Herodčanské šc fr
po;iwánl mma wrpřowého a prodcj toho dobytka
Zčdmn od Boha powolUje uudss.šatťilolč ale to
steido pohannm, bylo chowáno Zidtlm na wšdory,
a tudyž Za to pokUla pťčssla. Qsiatnč jednal šde
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.p.Zešiš co Bán wsseho tworstwa Bastýťi stada
toho Utekli a ozncixnilt to w městě i po polich to

rožhlassowali a wpssli aby widčli, ro fe stalo;
a pťisli k Zržissowi a ušťeli toho, kterýš býwal
trápen od šlcho dUcha, an fedi a odčxnjcsta ma
šdrawý lošmn i bali se a prosili p Ježisse, aby
odesselz koUčiUjejich Y když wstUpowal na lox
di počazl ho prositi ten, kterýž? trapen býwal od
žlého dúcha aby sinčxljiti š nun Nlr nedopustil
nln, nébrž ťekl jemn: „Zdi k swým do domU fwé:
ho,a žwrstUj jim ktorak weliké wěri Učinil tobě
Bein, a slitowal fe nad tebou. J odssel a počal
ohlassowati w krajině defiti měst, kterak weliké
wěci Učinil mu Ježiš a diwili fe wsstckni

Wssak slujsi powědčtř o krajině této, co nám
o ni známo ck

Gadara bylo Zde pomešni město na sewe
ru, leželo něco přeš mili od ješera na ťece Jero:
marn Tuto wedla Ulnire ze Skytopoli dxoDa:
masskll Dle Jofefa bylo xxtčstoWonlpejem wy:
bndowáno, šwčtsseuo a okrássleno Ze starého
mčsta zbyly kufy wdborné prace kamenické, takě

žncimky don djwadel i dlažba starého města
Obywatrlé byli Zidé, Řekowe a Syťané, tito pak
posledni chowali stáda dobytka, jmenowitě wepťo:
wého, š Uimž obchod prowodice. Hodiml wýsse
kfewerU jfon wťidla od Nimaml Uade wssecka

jiná, wyjlna lazUč Bajenské nejwýš wcižena Je:
den š tčxchtopramenú, jenž fe teď „Banska stUdan:
ka“ nažýwá, wypryskllje wodU tak borkoU, že jed:
wa možno, w Ui rnkn Udržrti ČiUi pod seboU
potok, jenš na bťrhách tlustoll šllltoll, sirkoon
kurll whwrhllje, Uršli do ťefy Jeromara wpada.
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Několik set krokň wdsse Uaieža se jiná jlrkowa
studně, wssak meně borká a dále jesstě osm jinýchmaš

K jihowýchodn od Gadary leži Gerasa,
jedno z dejiti městaaznameuité, nebos zdi jeho
byly ž tejaných kamenil mramorowých, osm stťea
wicu tlnstt)ch Krajina kolem mčsta byla úrodna
rowina Brostťedkenl nlčsta tekl pčxknýpotok, na

jehožto obojich stranach naležaji fezbytky zname
nitých budow stawby wkUsné Maš tU také dwě

okroUhlice (Ampl)itl,xcatro) ž mramorn slonpya
wýklenky opatťenc a posUd šachowané; pak jfoU
tťi chramy, ž nichž jeden pťedsini dwanacti welký
mi a siluými slonpy korintskěho poťadi opatren

jest. W jiném le;i skeicenýhlatěný piliř š nejěist
ssi egyptské žnly Wýšnamna jest posUd šachowa:
nú brana festáwajici tťi oblonkn Nejkrafnčjř
zajisté wypadala dloUha kťižowa silnice, podlě Ui
š oboU stran ťady mramorowých sloUpU staly, a
jejižto jeden koner wedl w prostorU ssedesati sloU:

py dlc ionského festaweni do pill kola ohrašenoU
Kromě tyto jesstčx jiných fe tU nachaži slonpn
Býwalo žde také sidlo biskUpskě W ty strany
ťlade se Jair aneb také Ehaoooth Zair (5 Moj
3 14), krajina činici časi šemč!Gilcadské, od Jor:
dánu až kpohoťi Gilead fe protahujici Bylo w
ni tťicetř mčst Jair, jenš dwe a dwaceti let po
ťad žběhlúch sondcem byl w Jfraeli (SoUd 10
3), mčl tťiceti fynu, kteťi knišaty tolika nlěst byli.
Nálešela tato krajina do wýchodniho okrefu pofou
leni Manašfefowa
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š. 21.

Wán Zežiš wraci fe z Gabary do
KafarnaUm.

(Matp 9, Mar. 2, 5, 22u43, LUk.5, sluuZZ, 8, 4lw56.)

Wo několika dnech wrcitil fe p Ježiš opčt
do Kafarnmlm Sotwa fc byla ronesla o jeho
pťichodn xadostná powrst, již fe wssech stran fe
hruuli lidc š Galilee šJUdstwa a Jrrnfaléma
ža nlm, aby ho slysscli, a aldy Ušdrawil jim Uě:
kterr nemocné Meši přibylými bylč takc Farie
šeowr a Zákonnici, ťteii šamýjsleli bližeji poznati
tobo o něm; fe powčstř sslroko daleko roz:
nássoly.

Kdnš p Zešiš w Kafarnmlm pťed domrm
wyUěowal obklopilo jrj tak wcliké Umožstwi lidU,
že ncxmohli až k němU žádnoU moci dončsti člo:
wčka na loži ležiribo a málomocncho, protož wy:
stoUpiwsse š nim na siřechu fpnstilč ho š lU;kem
po prowašich dolU pťrd p Ježisse Tam fe to
dalo dčlat poněwad; bylw stťechy ploskě, po
Uichžto fc chodilo, a kam fc takc často z wenku
po jchodech wstupowalo Mohli tcdy lidé po ta:
kowýchto fchodech člowěka jnadno dostati na wrch,
a pak čási domowniho Zaibradli Uloupnonti, kte:
rýmš každý dnm opatťen býti nnlsil (5 Mojž
22 8), a tak jej beš welččho natahu jpnsiirč na
Ulici Nwsiak podiwná wčc, božský lékať pečowal
U čxlowěka Uejprw o ždrawi jeho dnsse; protož
prawilk UčmU: „Dollfoj fynU, odponsstčji fe tour
bť hťichowé twoji.“ Neš taťowei slowa šd.ila fe
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přitomným Farišeťlm a žeikonnikumwelmi podiwe
ná býti a odwážliwá. Bán Je;iš ale prohlid:
nUw fmýssleni jejich, wylošil jčm wčci jak náleži,

a Ukazal skutkem jakoU moci wládne propnstiw
nrmocněho UplUě šdrawého od febr

Bršo polont wynrl p Zežiš za mčxsto do
ccxlniho donul, ktrrý meši mčjtrm a ješerrm stál

a kdr Uxosskáwali relni, jbirajice poplatky Ze Zbožě
jakož welcl Zákojl čťmskýZldum welmi protiwm,x
W Řimč dr pronajimala cla crlých .mjin wžác:
núm a bolmtúmRimamlm, ktrči Zme podlmjimače
mislo srbr do jrdnotliwdch mčflesld Usašowali, a
lito šase sioojr Uluže na rlo Ustauowowali. Bo:
neěwadž lakowito cexlni knpre podwáděli, a wice
brawali Ze ššbosl, jak ZaikonitčUrčeno bolo, proto
lakr U ,Židu do welikc nonáwisli Upadali obšxolá:
Ulč byli li tito rošeUi Zidc, a tim bylo jednakc
řici crlnn amxbhťissnik Wssakp Ježiš na ta:
kowc piexdjndku Uic nedbajo hlodčl i lakowých li:
di pro jwon Cirkrw žiskati

Na!rua na clr mn;e junéncm Lewi, jch;
slowe Matonš, šwal joj býti Učenikemjeho a
Matonš ncpxodléwajc ilmed Uposiechlblan powo:
láni swého Wro xadoft Uad jwým powolánim
wnstrojil Matouš anU Ježissowi ke rti ldody,
kmnž fe také božský joho mistr š drlchými UčeUiky
Uoými bnl dostawil šačtž jrj wssak pomlonwali
Farjžcowé a šákonUťci ša š crlnými siolowáwá.
Nedbaje Ua pomlxuon lidskon wyswčtlowal žiojmč,
že chdbujčri potřeiji ponmlčcni a ponaprawrni,
a že on proto na fwčxtpťisscl aby hřissniky pona:
pran.xil. Wssak odpllreowě jeho jčž ;ase Uowon
hmm na pohotowčx mčli, taižajťce jcx ho, proč že
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Učenici jeho fe neposti, kdešto se Učenici Zanowč
a farišejssti postiwaji? Takowým žpňfobem dopa:
dalt na p Zežisse UsilUjice ho pťeswčdčiti, že dám
protč fwým zafadám jodna a jich wywrache, blaa
hoxoi jakoby Uešáleželo prawé pokáni w obráceUi
frdre w osskliwosti hťichU, w laste boši w zacbox
wáni přikazani bo;iho, w odmnťexli jwětu a w
poslUssUosti TUhý žiwot a kťižowáUi fwébo tčla
jfou toliko žewnějssi stráuko prawé kajicUosti
Uemoboxl six wssem lidrm brš roždčlU Ukládati,a
honositč fe pťed lidmi š takowými žewUějssimi sknt:
ky, toč prawě Uiěi žáslubu dobrých skutťuw

Na to odpowčdčxlBáxl takto: „Zdališmoboll
towaryssi ženichowi rmoutiti fe, dokud jest ď Uimi
ženich?“ Totě bylo bo nesiUUné, nebo čaš fwa:
tebUi jest čaš wefeli, Ue Zeikmulkxl „.lle prijdou
dnowé kdyš bUde od nich odjat šeUich, tehdy se
bUdou postiti“ N Zržiš je tu Uašýwa odrnicheul
Swata Cirkew jest jebo newcston kcoronš on kr:
wi fobč dobyl a w ktcré na wčky wládnoUti bu
de Swatť Nposstolé byli šeUichowi prátelě On
ždr fwon fmrt předpowidá kteráš nnl šačasto
pťed očima stála, oU si ji pťál a o ni welmi ča:
sto mlUwťwal QU Zde i osild fwě Cťrkwe pťed:

powidal Wo jeho sinrti, po jeho nanebewjtoUpeni,
po fesláni DUcha fwatěho nemčlo búti šiwobyti
jeho wěrnúch UčeUťkUnežli žiwot postU a modlit:
by, dmně fonžeUi, žapřexli febe a wzdýcháni po Ue:
beskě wlastj

Meži tťm co takto oderce odprawowal do:
stawil fe ZairUš pťednostafynagogy, pokloin se
prosil ho snažUč takto: „Wmle, dcera má nin
počiná Umirati, ale pojď wlo; na ni rnkn fwon,
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a bUde šiwa.e Wowstaw p. Zešiš ssel Za Uim.
Sotwa pak wykročil z domU, obťlopilo jej mnoš:
stwi wexliké lidU, jenž fe ša nim brali. Meši nč:
Uli byla takc žena, ktrrá dwanaicte let krwotok
mčla a ncmobla Uikde; Uabýti šdrawi, ač proto
jměni fwé wynakládala Na p Ježisse wšleládala
celon son duwčru, že pakli se ch dotknepodol
ku roucha jeho, U;drawena budr. N co si Ubohá
přala ssfastnč dosahla sakkoli Ukrl,dwalaro by
la Učinila nicméně šiwč poritil nebeský lckať mor,
která k UZdrawcni jejimll byla od nčxho wyssla.
Když fcxtrdo wlťejně byl tá;nl kdo; by byl jruš
se ho dotknnl odpowidal Welr „Mistťc, Zastnpo
wě trbr tiskaU a tlačei a tw prmoiš: Kdo se
mnc dotel:le?,j J řekl Ješiea: „Dotrkl fe mne
někdo, neb já wim, že moc ode nme wossla e N
wldouc ;eUa, žr bu tajna nebwla, tiesouc de pťi:
stonpila a padla před Uohy jeho, a powčdčla
pťxxdxxwsskm lidem pro ktčxron pťiěixm se ho do:
tkla i řterak hned Ušdrawena jest A on ťekl ji:
Dcero wim twa tebe Ušdrawila, jdi; w pokojie
N když jr dálc nbiral, přissli lidé od pťednosty
jynagogy a prinesli mU jiston, alr fmutUoU Zpra
w:l, še jxš Umťela, nby netrmácel Ulčstra k fobě.
B Jcžiš potčstiw otre porpťchal š Uim a š Uče:
nťky fwdmi napťrd Dora;iwssr pak k pťibytkll
Zairowll šaslcxchli hudbU sinUrečnoU a pláč, Uebol

Zidč mčxli obyčej k pohřobn hUdebUiky a ženy
Uajimati aby tyto plakaly a kwilely mrtwcho
oniUo pak hráli Nekl p Zežiš: Neplačte, Ue:
bot neUmťela děwečka, ale fpi.,z Qssemetný pod:
wodnťk nebylby zajistě tak promlnwil Uébrž práer
wě opake takto asi: „Sklltrčně Umťela děwečka
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Uež já jt wzkťisim e Na jeho siowo fe mU pťi:
tomni wyjmali, dobťe wědoUce že Umťela Qn
pak odstraniti kazal wssechny ze fwčtnice pojaw
toliko Betra, Jakoba a Jana ŽfeboU, potom ot:
ce a Umtkn děwcčky B Je;iš Ujaw děwčátko
Za rUku zawolal: „Dčwečko, wstan!“ Qna ihned
wstala a kášal ji, abd pojedla. J diwtli se ná:
ramnč rodičowé jeji, jimžto pťik.ižal, aby ščxdnémll
neprawili, co fe bylo stalo.

Když fe odtnd wracel, wolali ša nim dwa
slepi, kterýchžto dúwťru wyskoumaw potom nšdrao
wil dotkna fr jcjich oči Sotwa tito byli ode
ssli donesli mn Zafe nťměho, také tomU nawratil
ťeč Tťmito čin roznássela fe o Uěm powčst po
wessleere wlasti, než farižeowe hleděli jt Umaliti
roznássrjice l.ži, jakoby on skutky takowé pomoci
ďáldla konal W Zežiš Uic ncdbaje na takowcto
pomluwy, obchášrl krajiny kolrm Kafarnamn, na:
wsstěwnjc fynaqoǧy w lnnoha mčxstecha dčdinách
Galilejských, Uče wx nich o králowsiwi božian, čaš
sem se wrache do Kafaruaum.

B. 22.

Bán Ješiš fe nbirá ž KafarnaUm Ua
horU Qsmera blahoslawenstwi.

(LUk.6, 12wa1x, 7, 1xu10, Mar. 3, 13u19,
Matl 10, 1wo4.)

Na blizku šápadniho pobřeži jozera Grnežaret:
ského mežt městy Tiberiaš a Kafarnaum je Zna:
menitá wýssina, již ťikaji kťcstané: „Hora o:
smera blahoslawenstwi“ aneb hora Ehri:
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stowa neb Aposstolll Zcst pahrbek jako čtwer:
l)ranný, wssak protáhlý na roin Na ploskem
čeťenn hory Ualešaji se na oboU konrich strminy,j
proto nažýwajť Yrabowé tento chlumec Kornn al

Hatein rohy Hateinské Hatejn jest totjž weš Ua
Upati bory ležici

Na tUto prý horn U poodesselpJežiš a
po celou Uoc na modlitbách tU stráwil Jakmile
šafwitmllden, fwolaw Učrnikyswé, wywolilš nich
dwanácte, jichžto Npojjtoly našwal co jest tolik
jako wyslance poUěwadž jich whslati bodlal abn
we jménU jrho žwčstowali božské prawdy, které;
on jim byl hleisal Tčto bnli: Simon jehož bned
Zprwn našwal Kefaš řeckyWetl, českUskála, On:
dřej, Mtrmo bratr, Zakob a Zan jynowc Zebe:
drowi, ktcxrychnašwal hromowé dčtč, pro horlčwost
jiš pro osobu Spasltelowll Zahoťeli Fčlipp, jedcn
ž Urjpawnějssichjeho Bartolomčj, jenž Nathmmrl
slonl Matonš, ecxlnú,jinak Lewd zwaný; Tomáš
přijmim blišenrr; Jakob mladssi, fyn Ylfenw;
Judaš Thaddenš také sta!bcxnššwand, bratr Ja:
koba mladssiho; Šimon Kmmncjský, přťjmim Ze:
loteš ueb horlitrl a konečnčJidáš Zssťaliotskp
Wstčckni Ucileželt Uižssťm stawnm, jenž fe žčwilt
rUčUi prári; tlldnž nenčelli a pťed swětem chpaZ

trni wssak wyjma jrdnoho wssickni mUžowé šacho:
wali, Upťimni prawdy milowni horliwi a Utužr:
ného tčla což jim chmálo pťisslo potom whod
kdnž jim bdla nastala doba, hláfati fwaté ewan:
gelimn wsscm Uairodnm Tedy, coš bylo Uepatr:
něho, wywoltl fobě BUh, aby weliké wěci na šea
UU Uskntcčnil.

dež takto si jich byl wywolil a jinl potřeb:
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Uého Učeni podal scstrUpil š nimč š hory, a tU
spatřil welikú Zástup lidllš Zudstwa a z Jernsa:

léma,ǧ Tyru a Sidonn 8x:xofpolushromáždčných,
dťl aby bo slysseli dil aby jich nemocné Ušdra:
wil Čebož také koxml nad tčxmi, jenš wsselija:

knmi Urdxchy obtťženi byli a obxatiw sr jesstč jec
dnou na l,xorn woučowal ncxb dr,;cxl řeč, která fc

našýwá horui (.))čat 5 7! W nč wyslowičp
Zežťče wUrobecuě šásadw Uoého Učeni, a wykládal

totjž, w žakém Unyslll a w jakčm pomčxru přikáža:
Ui jež Bnlx Mojšissrm lidu ijmelskému dáti reičll,
od mčsskann kr.ilowstwi boťl)o nmji žachowána
býtl wystradu dáwajc přrd pokrytjtwim, a l)lrdč
wubec powšblldti k prmnč lájre blř;nťho k prawě
dllwčxřew Boba a oddmwsti w pwaton wUli je:
bo Také rwým nčxm!ikumžwlásstnibo pončeni Ux
dčxlil a pak jjch učil se Ulodliti To wsserko před:
Uássel w takowém špmobn, ;r poslllchači jeho opčxt

wwšnali Zo taťowél,xo Uěitelr Uikdh pojnd nr:
slochali

Nrdá six sice š jjstotoU twrditi, še teu kopec
Hatčn bwl ona hom, kdcx ldyl p Zožiš dotčenou

ťrč dxžrl wssak tcxutojcst dle fwčxdectwi nrjnowěj:
ssich astowatalll k tomU xocxlnlipiihodm), an má
ploský wrchol a uxixmxšwaly ptmn, žč je eo po:
lxodlnč postáti amxb pojcdčti dalo OUo nlisto,
kde sc nalezal p Ze;iaš, ltdu kážaje Uazýwa fe
kamellim kťestaull. Bodnrš požorowati tam fllti:
ny kaplw kteráš na pameitku pobhtn Christowa
tUhlo bola wnftmočna. Na blčškn jrst cisterna.
Hcǧra fama jrst ponrjwice kameuitá a kostrbatá
Ucš tn, kde kapla stáln jest lowná a tráwon po:
rostlá, kterou crstowatclé šde tak wyfokon a hll:
ston nalcxšli, že jim bránila do wrchn
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Byka tedy tato hora každčmu přistupná a
tedy opak hora Sinai ťde Blch lidn swémll Zwě:
stowal přikážani, jenž byla dokoncr ncdostUpná;
k tomU Zal)alena w čeUlá mračua, otťásána hro:
mom a strassliwým bleskem, tato pak, kde p Je:
žiš Uowr fxoé Učeni pťrdnássel, byla jahnei, kljdná,
pťijemna jako Spasitel fám a jeho swatá slowa

Wo skončcné ťrči wraccl se p Je;ťš doproe

wášeu wčtssinon swých poslnchaču, do Kafarxlanm.
Na blišlel! mčsta padl nUl pť nolxollm Ulálomorný
(Mat. 8, 1u4, Mar. 1, nl()u:lš, Lllť.5, 12
ua 15d profe l)o, aby jrj neodbytné nomori
šbawil.

Malomocanstwi u Urmoc trápliwá a
neodbytná u častěji fr na Zidcch wyskutowala
Bwla welmi nakažliwá a proto bylo již Mojžie
ssrm lZ. Mojž 13 14) piťdně proti jejinm jcx

rošmálxáui šakročeno Knčxšstwo Ulčlo ua péčipro:
bližeti nemorllé a slxledánoli kdr, ;e nnilomocen:
Uwi jest il)ned ulUsil takowý šr fpolkU lidského
leončrn býti Na počátkU nenloce nkášaly je
skwrno Ua poněknd prohlonbrné knši; kužr jr
jwleisstčxlaa lonpala, a potáhla fe na rožlňčných
lUťstcebjwrabcm Nružiloli jo prostťedkll w čaš,
wrašilo sr wsso do nitra, a nmso fe tmtilo, i do
kosti jcx nákaša žažirala, tak še ucxtoliko tyto néu

bdš i crlé Udy těla qdpadawaly Wři wsscm pťaa
padala Urmocného náramná žádnmčiwost; wsslckni

pied Uim Utťkali, a on musil wssem wyhýbati,Ue:
dmčl w mčstách ncb řědimich bydleti néblž odloU:
čeUě odo wsjrch lidstých piibytkuw po horách, w
jeskynich a jiných odleblých mistech Aby ho mo:
hli Z daleka pošnati mUUl na straně natrhnntý
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ssat a wlafy ncostťihané nositi, na potkáni nlnsil
fobč Usta ssátkem šacpáwati, aby bližicim fe Urbyl
dechcm nebežnrčným, jakoš i š daleka wolati:
„Nrčist jfem!“

B Ježiš dotknuw fe nemocnél,xo nijak fe ho
nesstitě powelel abo čist byl xNa to pťikážal
mu abd fe Ukášal kxlěžim a pťinesl zákonitoll oběs
nebot toliko knčži mohli zasr málomocného w lid
Uwěsti

Ošdrawčl li nlálomorUý, dostawil fc kn bláně
mčxjta kmnž mn prissel kně.š naproti aby l)o pro:

lxlitxl, šdali stllteěnč čift jest Byl lt ša čistého od
čnčšo ušnán wstnpowal do chrámn wšaw š tcbon
dwa čisté ptáko, powášal cedrowon wětwičku a
konfek idopU podwaškrm wlnčným náchowé bm
wn w kytečkU naplnil Uádobkxl wodon, a
jcdnoho š tčxchptáčku žiwnch Uwášal na tU kotkU
šabiw drlchého a wycediw šnčho ťlrw do Uádob:
ky wodoU Uaplnčnr Na to wšal kněš kytkn š

šiwúm ptákem potopil wsse wc wodě krwi Zabité:
bo ptáka promiclxauč a pokropil ji nšdrawenéťo
člowčxťa. Wo té wopllstil se ptčlk a člowčk fe
fmčl moši lidi uawčátiti a na slllžbaclx ldožich U:
častenstwi miti

dež pak p Zežiš dorašil do Kafarllqlxm
(Mat 8 5u13), poslal řimskýfctnik Učktercšc
starstich šidowských k páml Zežissowi abh ho po:
prosili by k Učlnll pťisscl a slUžebnika sslakenl
porašeného Ušdrawil Wyslani wšdáwali frtniko:
wi chwálu, aby p Zežisse tim dťiwe naklonili k
wyslyssrni jeho profby B Ježiš byl hned hotow
a Ubiral fe k domu Uclnocného; a když již se tam
blišil pťistonpili nčkteťi ž pťátcl fetnikowpch, a
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ošnámtli mU wr jménU jrhcž, še nem tobo cřeba
abd až do pťibwtku wrssel, žr dostl jesi paťlipro:
nefr slowo: buď ;dráw! že jistotučxslužebnik Ušdla:
wr n bUdr Takowon dUwěroU člowčča jonž Uobyl
žr Zidu wrlxni dďjar nemolxl je p Ježio:xZdršeti
abo weťejnč nepochwálil jej, a také pťčdal še
prijdon ciši chxidé a wešmon účajteustwi w krá:
lowstwť ncbrskcm fhnowé pak Nbrahamowi wy:
woleni žcx.;awržrni bndou Bak prawil k fetni:
kowi ktcrý šatim byl jeim dorašil, še slnžebnik jr:
bo od Urdnl)ll ojwoboš en jest a nawrátiw je siexté
Uik dočml Ualešl opr..wdu slušrbuika ždlawékxo

š. 23.

B. Zršťš: Ubirá scx do Naimu.
(Luk 7,1luu50).

Z Kafarmnmlrestowalp Ješiš do Nailnn,
mčstcčka Galilejského xNa tc cesičxpťčsjel k poto:
kU Ktnon jeUž počátek má na Thaborll a k zá:
padu do stťrdnťho Uloťo pádč Tenť jctt Ua je:
l)ožto bicxbách ploroť Eliáxš 450 bálowých knčži
Zawražditt dal l3. Král 18 40) Na bliškn jrst
malú HermoU a pohoři Gilboa Udoli od jebe
odděloné chx byl Sanl na hlawU poražen (1.
xtrál Zl l) a pak scxbeZawraždil Boboťi Gll:
boa jesl fnché a UcurodUč, kdešto foufedni l)oru
ur!oU stlonly a kťcxa tráon jfon oděUy

Rdyš byl p Zrščšx dorašil k mčsteckn, byl
pčáwčx weu Uejrn nlrtwý xnládechc, jediný fyn
Ulatky, kterai wdowa byla ll šidU scxkoualy po:
bťeby slawně :lochowáwalo fe bršo po simti,
nťkdo Za tři hodinw (SťUt Np 5 6), co dťťwe

C
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tak Uebdwalo (1 Pťojž 23) Bo žajeti babjlonském
rožssiťowalo je, ;o dUssr nemajic pokoje obletujetělo

před poochowáUinl jrbo Také fUad teplejssč pone:
bi nlol)lo blšti na pťčččuč brškěho tčl ltdských po:
cbowáwčmi pončwadž Ulrtwoly po osmi lxokinách
již Zahnčwaly

Když l!oli ncjbližssi piátrlc žejnulému oči za
tlačxili byla nUtwola wlašnou wodoU mnyla (Sknt
9l!,x9 ,37) wodlnou Umjli Uatťcxnaanrb polita
aneb tnkc lxylčnkamt womnfxmi obložena pak oba:
lilt mrtwolll w plátno, ;aknťlili blmoU ss,atexn
omotali ji obwášadlo od wrchU aš dolll aneb kaž
doU uobu žwlásstčx Toto wssecko obstaráwali Uej
bližssi piibušni anrb Ueboštika Uejwčxrnčxjssipťátrlé
chbdlalč mrtwola ldned pochowána, n.anesla fr
do l)oiejssibo pťibytkn Uejena pak bx,dlak brobu
lUlď w otrwicné mkwč mleb toliko na meirácb

SoUstrastnici Uásladowali š welkýmhoiekowánim a
najaté žeUU také wšdl,xchániul lkánim a kwilenim
doprowá;eln nlrtwélxo k hrobxl Břibxlšnč a pťá
telě Uebožtitowč trl)ali ssnt xm tobě také do kťlšcx
se ťežali dš(xemn 16 (i, .11, 5) SmUtečUťci sslč
bosi a š l)lawon mpixikryton, šastřrwsse dolejssi dil
obličeje fwrchnim ssatem (Ežech. 24, 17), rwal
fobč: wlafy š htawy a bradw, mlcb doťoltre oho:

lili fe; pofypmosse l)lawn popelent, piskem aUeld
prsti lomilt 1Ukmna (2 Král 13 19), dUpali
Uolmma, lxili jc htošnčx l)oieknjiae w prfa
a w bok takc po šcxmi w pracl,xn fe wnlicc HlU:

boťd sinntek tlwal po osin dni, ofob welmi mie
lrwanúch a wxǧtoce wažem,xcb také déle bnlo želer
no W tr:! čaš obláčeli fc w sinutečnn ssatž
latly lrwné a lxeš pochyby čelné Krom pťibuze
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ných a dobrych přátel doprowášeli mrtwého takc
jini obywatrlc mčxsta ll osob wnessených a těch,
jenž jobč Ziskali leisky weřejné, býwal prnwod
počestný

Wončwadž hibitowy Za nečisté fe poklcidalh,
proto bnly ža Ulčstem we wšdálcnosti resty soboto
Ui aneb 2000 loket Bhly jefkynč blď od pťiro:
dy tnkowc, anrb fchwáluč wytefané Wchod do
Uich bUď dweimt Urb welkým kamenem fe šawi:
ral KaždoroxčnčxUx takown wchod oličil na bilo
(Mac. 23, 27), a také se stawčxly pomnikd, aby
broby již Zdalcka patlny bylo, roby fe jčm rcstu:
jiči zdaleka wyhýbali obžwlásstč knězstwo ne mělo
fe mrtwole bližčti, lrč ncjblážssi pťiznč fwé; nej:
wyaxssi knčxž nikdu ncmcl na bližkn mrtwého tčxla
státi Wo pohřebč bolo l)odowani aby fe powy:
mžaly ofoby šarmoucené. Bani měly obyčej po
pohťebč mnoho dni hrobw ansstčwowati, a taUl fe.
wwplaťati(Jan 11 31)

Welřú šástup obywatelu Raimsiých doprowci:
Zeli mrtwolu mládemowu pončwadž Ucsstěsti toto
pro Ubol)oU matku wdowu Učnstenstwi U wssech

šbUdilo Take p Zežčšy byl w útrobách bnnt
wida umtkn hoťi stličrnon letclá jrdinoU podporn
fon kU hrobU doprowáži LidUmilownčxjakowe:
ždy jindy pťikločil č šarmončené fnaže fe jt po:
tčssiti, potom přtstonpiw dotekl fe xuár ťka: „Mlá:
denče, jei tobč prawčm wjtan!“ Zedwa byl wy:
slowil p Ješiš slowa, wzkťissený mládenec počal
mlUwiti a byl p Ježissem k radosii erusiowite:
txlně mateťi odewšdáxl S welikoU chtiwosti po:
hlišelt wssickni Ua p Ježisse a wyhlassowalč ho
a welileého proroka Wowťst o tom rozhlásila fe

88?
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po wessteré wlasti a sláwa páuč Zežissowa nei:
rmnnčx fo šmč.hala QU pak jám beš pocbyby Zdr:
žcl te po nrjaký čaš w Naimu

Naim bwlo pčeknr mčxstcxčkoUa ršdrelonské
rownč w pťijemnc krajinčx kamš již samo jměUo
smčxťUje rož jest jako Uassr: pťiwčtiwé, libé Le:
želo aš pčll tčeti bodiny č jihowúchodn od Naža:
xetl)a Ua s!pati nmléleormonu Tcď jest Naim
nmlá wrď frstáwajici Z několifa clxatrUýchmešt
siltanmi rošstawem,xcl,xbudow

Wrawdčx se podobei žc tUto ti d.wa Učenict
Zanowi nmrsstiwtli dána Ježisse xxosláUi jdonce
od mjjtla xwrba f.w Jana U wčZcxni aby re ho
tášnli: Ty:li jsl teU, kterúž přljčti lnaiš, čili jiUé:
ho črkattmánlc(Mat 11 2u19) “ WánJe:
šiu Uerryjadřil fe jám o fobč ncbrž pollkeišal na
din.m které činil Když potom byli odcxssli UčeUiu
ri Zanowi, mlnwil Ježiš k sl)rolmišdčlčémllliřu
o Zcmowč, a U.nxchwalowal jeho woliťé šeisllchy
wssak erpomennl il,xncdpokáratt ;atwršrlost fari:

šeU a šákonnikn jon; anč přijnčho Zana aniž je:
bo samél,xo, chž jim)m jpmobch k pokáui napo:
minnl wysiysscti Uocdtčxll.

Wollčwadš Ueislednjici Událost ldUrd po předc:
sslé fw Lnkáo wyprawujo proto Učxkteřiprawi, šr

w xNaimU jr bula přil)odila Za to ale chtčjť jt:
nť že fe stala w chthanii Jini dokonre ša to
maji, še fc pťihodila teUkrátr kdd; p Ježiš fe
Ua slawnojti welikouočni w Zelmalémě šdršowal
kde fe i Ulisto Ukašujax kdc stál dum farišra Si:
Ulona. Zakkoli toUlU,yUdálost colá jest takowei:

Farťšej, jmčnrmSimon pošwal si pána ch:
žissa dež byli hosté žafrdli, pťissia po chwilj
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Maťi:Magdalena, žnámá w městěbřšssnire,
držir Uádobn alabastrowon Umsti a postawila de w
šadn k nohám Zežissowýln, proléwajic bořka sl;y
tak hojnčr ǧ“r tim Uohw jeho fmáčela a Utirajic
wlafy žlildala, a drahollmasti pomažala Tak se
mol)lo slmdno dlrj nebok stolujici de podepiralt na
pohowkách o lewé rameno, fwobodUoU Umjice pra:
wici k jidlu, nobo pak ode kolen ohnutě ša febočl;
také sobč hosté sandalčr wnonwalj, nržli sc Za
stul boli položjli.

Tak nččnila MařiMaqdať !x na !llexlxxelli
swč uplné oddanosii ncbor býwalo slUšboUotro:
ku a otrokysl, wrlitelum fwým nohn Umú:
wati a wlaso swými wutimti Wssak ženským ši:
dowským bylo mrškosli, f,dlaww odkrýwati a rožčee
chratj, lrč w nejprudssnn l)ořř; neboč tolčko oro:
bám podršťrlúm ronaZowal kučš wrkoč, podáwaje
jim hořleonwodu k pitť. Mařiandalena byla
w bxošném wnilclněm bolu jako n wytrženi, Ue:
wčdour jmna co fe š Uč drlo. W žiwěnl pox
wčdomi winu swé wrhla se co wrřrjna kajicnice
k nohcim Spasitrlowým, a loštlbla sanwchtic pod:
wašek dixlafu puwabll wiluosti swé, aby jimi ka:
jicxlc slšn na nohy Bánčx nakapanúch wytirala
Eim trdd nrjxoiee l)icsjiwala, tťm wolila tcxču
wssi Umrnofti wýbost dawssi, wrllké pohančni miti.

Nošbila té; neidobkll alabasiwwoll nmjti nčxbosbh:
wal obyčcxj pii jwatldách, přitomnrmu misirowi
l)lawu poxnašati, jakož i rošbijeti nádobky Ua;na:
meni abypři kuoaju sr nexžapominali přčtomni ho:
sté; awssak Maqdalena čožbila ji na ,;nameni
fwého hoťem iikaje wšoitcho trdcc nadc fwým
pťedesslým prostopásjuúm žiwotem
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Boněwadž fr farišeowé sskitiwali Zlopowčsi:
Uýcbšen jako Uečistúcha žnrčissťujicich,proto podiwil
se Simou co domaci pan ;e ji p Zežiš nržmi
a doumiwal fe ploto že nomnri býti plorokrm,
poněwadž nezna ofobll U Uohon pwých, a ji trpi.
W.J„yežio ale jal jo nahledyjeho objajniti a Upud:
ky liché oprawiti a dukašowal jcxlnu že ona š
wdčxčuosti tolt Uči:rila to on l)ojpodáť bwl proncx:
dbal. Bylo totiž obočejom, še dawal domári pán
hostmn Uohh sioým služebnittwem Umdtj bncxd jak
fe dostawjli ano i xnašatč mastnli a ;,xolibili je

ŠimoU toho na pánu J žissowi Urnčxinil patrm
to Znamrni že sobčx :d. Žožčsse Uowážsl jak xnčxl
Wyčitajc nm tobo pán Ježiš pokáral žárowril
hrdost jeho, ňeťdoť žajisté Uemohlo farižrowl nic

tak odpoxno ldýti jako takowéto febe fe šenon o:
dowršenoll porownani ba i nad jcxbepowýssowá:
ni. Ban xxcxžio.šodpustil ji lxťiclxyna Znamrni Uej:

oětssi lnilostt fwé k Ui, čimž owssem welikoU Ua
fr obrátil pošornost U fpollxstolujicich, ktrři scxbo
tážali kdo jest ten, jenš i bťiclm odponssti?

Maria Magdalena bhla od rodisstč fwébo
Magdala proto tňk Zwana a da fr Umsliti ;e
toto misto Umfelo Ua bliškUKafmnanm lržrtt poe
UčxwadžMagdalena tn šnámou břissniri lmla. Ou
prawdu, plltuje:lt fe podnoš od Tibrriadn k fewe:
ru, wede cesta podlé bidnč wefntcr jiš Nlabowě

ElMedsscx xmšýwaji Totčx jtaré Magdala fr
stťibrofwčtlýmt skalnými potoxw, kdr domow hldli
ček pxoto fe našýwá nonějssi twrz hrdliči a č to

lučnaté ndoli; Zde sr trmeni množstwi wťidel
Josstť ša čafu fřižákll stála tam žnamrUita twl;

Qdessla trdy Marta w pokoji, jak ji bylo



175

welrno a dala dobrými sklltkyUa jcwo, šr pr sku:
tečllě lxyla polepsstla auo wssecko oxǧllstiwnt násle:
dowala pána Ježiss,r podpornjic drn;jnujrho xwým
jmčnim pro nčhož toliko žiwa jroUr Qna je
nám objewuje we fwatém pijmč w domč Lnšara
a Marthw U noh Weinč fedici a pilnč slowa jeho
posionchajici lLUk 10 39) Jindy šase U wečeťe
pťissla Maria majiri opět nňdobu alabastrowoll
drahé masti, a pomašala noh Ježissowých a wyti:
raln jich wlafy jwými, a; dum nxplněn ťu.)lwťmť
tc Umsti, a pak ro;biwsst nadob.: .olila xčmjt Ua
hlawll jrho erčbě nrsli toho některi, wssak
Bán dám ji proto pochwálčl proeokčxjr, Ze nčinila
toho kU pohťebn jryo Nedlolcho po tčxchwěaech
xmstalo přel)oťfé Unmčmi Mině Báska k fwému
Spasiteli dodala Magdalenč sily, žr bo alli pťi
Utrpeni an pťč hodjně smrti er opollsstčla. xNa

šllameni swě láskn Zjewil se ji p Jržiš Uejprw,
a ona pťinesla peri U.iwčntiApos.stolumď

j) D tčro Magdalcxtč podáwaji rabiuowč dosti obssir:
Ué popify Qui prawi, žc žplrteiwala žcuským wlasn, wssak x
žc pry fc tyto w prsteclx jejiclx pťcwchlw w fxoxldné prowa:
;y Zixtdc zafc stoji, še byla Magdaledm UmnžclloU jakěbosi
Wapnfa neb Wafufa, poněwadšď Ui wrlmi psisnť bdl Ua:
kladal ji že žárliwosti zawirajc Swňdnťkjeji prx,xjmerwal
fc Wadtdera nmš, jcť,xošjmčuo mUobonluožstwikrátc w Tal:

mUdě najdeš, a i od ncjstarni.ch cirkcwdtich otcňw fe takro
našýwa Byl prh wojin, Uepoclwbnčš posadkxxMagďalel::
ské Židč jmennji ji jtnakSatda aUeb Stada t j Ucwčr:
Uou, poUěwadš sc pronewěťllabxlď ntnži swémn ancb židow,
stwi, a ftawi ji co takoxoou do Uejžadučjssiho pekla, ztad
prp jednoU wywolana byla jako Samuelňw dUch

Zlomysldlč pťeUcsser byly wssccko tx,dto l;i š Martc
Magdalrlth Ua Marii Na;arex:skon fnlatklt Wxině) od Zidň,
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8.24.
Páxl Zžešiš pntnjc š NaimU do

Kafarnauxnd:.
(Luku8, 1u2l).

Od této doby přidržoly sc p Zržissr ženy.
Tuto pa: byly mimo Maii Maqdalelm Zol,xan:
Ua, UmnšcxlkaChUsy, Uřrdnika Hexodrfowa SU:
fanna a jiné Wsseckn Uásledowaln bo žpodda:
Uodti a odččnosti a stalaln ro na ccfteicd o po:
tťobnon wyžiwn a kolmlo jinc službu analtě
tobo časil obdčej, žr ani jjnak ssrdm pow:rlá:

proti čcnmš dojowali Drigcnch, Cxpifaniueš a ZaU Daxx:c:o.t:
cenftý

ch psastaré powčsti kxesiauskěžusteiwaea pru sw Man,:
ťxalcna w Jcrufalěmč až do fulrti sw Štěp.iua prwomnx
čcniťa Bánč Bři wncobccuém od Zidn proxmslcdowainř
byla prh sw. Magdalrxm eZ Lažarch a M arrlxou od Židu
wlmim l.xoťsi!xmUa loď bcž wcsla a plachet orw;dma
Wnak stalo pr!,š fc ii;cnim božim žc loď ta ssťastnč a drš
úrazu w ustť ickw ledanu wc šxrauroll:sin prlonla, ucdac
leko Nrelasu a Mašsilic. Zde plý w:,xstonpili na šen:i, a
jali se rožsýwati flowo boži, jak sloww l.isk:,d, tak sxratúnr
šiwotem, a Paxl podporowal Učinliwost jejich di: !) fwx,nn:
tak, že po:ncmiť,xla rrloU krajixm na wiru obrátili Mag:
dalcua prý potom fe odlončiwssi, tdcsi w lxluboťě jesi!,xxltpo
30 lct Uejtnšssi kaiznčxjediUě deupitelrm, draldým fnxým
Ulistcht fe olxtrala. Sw Marimill břskup Uassel jt přrd
suuxtť, axm se modli očinm ;arofrmfmm. !:odal ji welednon
swátost, ailxle tu il,mcd opustila dnsse jcji fmrtelnon rousskn
tčla, a odrbrala sc k tomU, jrbož tak wrlirr miloxdala N;e:
ji swatč tělo odpoččw.i bliž Mašsilřr, awssae i na jtných
Ulistrch sr jeji ossatle:x Uachášrji a k UctčeUi ulaš::ji
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Uim méUč wážaně nftxilcného jlž slaiťi, obzwlasstě
wdowy,š rabiny chodlly, na castách jich prowá:
šejirr, aby moblo Učastrxljtwi breiti w Učcni, pri
čemž wsselřjakoU jšm prokašujico flužbU, jich také,
bylyli žamožné jmčnim fwym podporujire

Wodi!U r;oličuč costy p Jržiste po wlasti
fwé, wssaklxlawni ujta a prawc djwadlo Ježi:
ssowa dpasitelněbo pufobeni byla rowext Ešdrclon: x
ská N.x Uť lrželo měslo Maqaxddo kdyš si:
delnim mčxste!mťaxlanitskěbo krále, jenš byl pora:
žeU Udatnúm wlldch Jdraelitu (Jos 12, 21).
Bťi dčxltin šemč připadlo mčitǧ.d toto pokoleni
Mauašfrjown (Jof. 17, 11). Salomon mčl tn:
to jcdnobo ž dxomlárti d!lchod:lich (3 Král
15) ll toboto Uxčxdmuožřxyli dwa šidowssci kra:
lowě žiwot Bchošiá.i, jenž od cth (4 Král
27), a Zorláš jenž od rgyptského kr.ilxe Nechx
poražeU a šawrašdčU byl

Když dorašil p. Jxžišido Rafarlmnmu lMar
20), idned weliké množslwi lth obklopilo ho

aby jej slnsioli a Urmocně jemn pťiwňdčxli sak že
ani pojisti uo:nohl Mibužlti pař jeho jali a od:
wedlč i)o a prawili žr pe smysiem pominul a to
aby tomn UstawičxnémU Uareiželli lidU u jeho pri:
lřssněum nmnal„deini přitlš Učinilt

Tentokrátr to bylo kde poscdlého člowěka
Zlčlžo ducha fprosiil nawrcitiw UUl šrak a řeč,
jenž prwé flapý a nčmý lml Toto Ušdraweni
Zbudilo takowcho Udiweni w lldn, že wywoláwali:
„Neni liž trnto fyn Dawiduw?“ Farizeowe wssak
Uečillili tak, Uébrž wykleidali, že p Jeziš BelzebU:
bem knižetem Zlýchduchťuo, ďably wymita. Kdyš

pak p. Zežiš takowč ťeči byl zasiechllnlš: Upozornil
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fwých na siUčssUosi taťowého snnšssťrni jakše totiš
možná aby ďábel proti ďaiblUsial potom pak
Ua hťissllost takowého snlýsleni ponkášaw ťekl:

„x,?lunn prawim wám, že wssickni hťichowě ode:
sstěUi ldlldoll fyllilm lidským i roUháni, jimžby se
rolchali ale kdoby fr lolchal ploti Dncl,m fwaté:
mu, nrbUde mčti odpnsstěni Ua wěky, alr wimxn
bllde hřichomwťčmxm(Mar. Z, 22?30) “ Jao
koby tim cbtčxl wwslowiti, še kdož již byl widčxl
tolik diwll, jako fmižcxowé a šeikonici wčdčxll, a mx
Uwčťil teUf še je protiwiDUchU swatémn, roš mu
Uikdy odesstmo ldýti nemá

Na to požadali ho farižrowé o šážrak jimš
bo swou dustojxlost jako Mešsláš oswčxdčil((Math
12 38u45) Wssak p Ježiš wyžnal de, še jim
Uebllde žádný jillý šášrak dcixl, Uežli proroka Zo:
násjr j nž w Niniwč pokeini kážal a hUed jal fr
jich nrwěrn káratt ťka: „Mnži Nmiwitssti stalxoll
na sonddl š pokolrnim timto a odsondi je proto
žr pokani čintli na kážani Jonássowo a aj wicrf
jest tnto xžli Jonaiď Kreilowna od polrdne (Ze
Saby, poledni krajinn Z. Král 10 1) powsiane
na fondU š pokolrnim timto a odfondi je, ndebo
pťťjrla od končin šemě aby siyssela moUdrost Sa:
lomonowll a aj wices jrst tuto, UežlčSalomon “
Zároweu také poukašal na to, žc to š nimi hUťr
whpadati Umsi, še konečnč w zatwrzelost U:
padnou.

Eo tnto mlnwil pťi a Maria matka Ježie
ssowa š nťktcrými pťibUžnymi(Math 12 46u
50 Mar 3 3138) Kdyš mn byli ozUamili
přichod jejich, wyšnal fr, ač fwoje milowal že
wssechny lidi za swe pťibUzUé pokládá, zwlassk pak
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ty, jenž čini wťlli orre jeho jeUž w Uebejlch jrst,
lells žr jest bratr jeho i festra i matka Tedy
ničimž na fwětě Uedal je Ulýliti w plněni powo
lan fwého

Když potom přitomm,nn Zastupem tisstčU byl,

UhnUw wstoUpil Ua ješeře Genežaretském na lodič
kU pťeduasselz Ui Umohá duležiti podobenstwix
(Mat 13,1uo52,Mark 4 1u.š4).

C. 25.

Bán Ježiš se Ubirá Z Kafarnanmn do
Jrrnsalěma Ua flawnost welikonočni.

(Jan 5, 1uu16).

Qpět fe anrátily swatky loelikouočni drllbé
co pcin Jediš weťejnč wyUčowal protož i on fe:
bera fe ťračel do Zerufaléma aby tam spolU ko:
nal tU slawnost CestU mohl konati podél Jor

dánu údolim jordánským po prawěm bťth kterě
tehda úrodnosti a pťijemnosti se wyšuačilo, ša
dnn nassich wssak Ua některych toliko mistech fc

želená, jinde ponejwire wyfchlon jfoUc ponssti
Wssak poUchylme sr wice k západn od Zor:

dánu bychom některé posild Uepodotkmlté krajiny
a města bližejčfeznali ktrrých bnď ofobně anssti:
wčl Spasitel fwěta anrb kde afpoU sleiwa jeho fe
tošcháela

Cásk pohoťi Efraimsiého w powětn pokoleni
Manašfefowa, nedaleko západnibo bťchu Jordán,
ského, nesla jméno po wladaťi donm krale Ycha:
ba ?lbdiasse, poněwadš on w ten čaš kdyš kreix
lowna Zesabel proroky pronásledowala, sio tako:
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Uxúch swatdch n:n;mo w jeskoxlirb loho :ohoři U:
lerdwal a častowal (3 Král 18 dl) Fa času
Čhrista Wcina Zdržowali fr tU lollpxžuici, jexnž od
králr Hečodesa bwli wsxpušrni

Nižr le;rlo mrsto Nbcxl Melxllla, lodinrč
pxoroka Člipra (Z. .skrál 19,16) Llš k toxnnto
mrftu pronásicdowal Gideoxl Mcdianityxpoxa;eUé
lSoud. 7, 22). ch xnčxltaleé krcil Salomon
jrdnobo dwanárti ducbodnichl:.š Krňl 4 12)

Na bližťn lcželo mčsto Tl,dcxrja ondy králow
stč mrsto Uarého ňřanaann(J od 12 24) Mi
rošdrlcxni židowské řisse byla Tbersa sidlrm kaálll

idraelskýcb (Z Král 15, 2.9) Kdy; sr potom
krail Zmnri w Thorxr npeilitř dal (:.Z Rřral 18,
17 18), wždčlal Nmrt mčsto Snumrči, a tamto
ja pťeUesto králowskč sidlo Qxď o Thrrje ZádUě x
šmiaxko wiee.

Pod Thrrfoll Učkolik mil k jibn luylo mčxsto
Sřlo jenš fe wykleidápokoj ch byla dllchei
žcistawka Zťraelttťr kdyžťdo Kammn připntowali
a šde ostawtli po dobyti rcxlě Zemč archal Umlnww,
poUěwadž lnisto toto Uprostird Zomč pir:jordánsčš
lržexlo w kmji pokoleui Efraixn ch ršodčltl
Joer reloll Zrmi jynňm čfraelským (Jof 18):
Silo bylo ono misto kdr fr weiejnc slnšby boši
konalo, a tim dosjlo mčsto, Zwláut Za časn fond
rU slaiwy. Zde byl Samml pod dozorstwim nejn

wwšssiho kněše wyrldon.dán. Bo dťji byla archa
Weiur pro neprawosti fynu Heli do Galgaly pie,
nrssena (1 Kreil 10 8), a od tc dobdtakě kleslo
Silo jessto bylo bch mála 390 let od Zofue až
kHeli sidlem archy úmlnwy a hlawnim siťedt:
sstčm ŽidU Za času Christowých bdlo již roz:
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kotáno, a trď fotwa jakě ostaiky fpatiiš on:
madl kamrni ltrré pčd Ua tom mistě leži, dlži se
Za rmno kťejlanstcho alxreimn, ktrrý, jak fe prawi,
Ua tom mijtč, kde archa B.inč stála wybudoweixl
bwl. Nedaleleo mčqta jojl l,xomsieréth eQmčstrm
jména„ kdr jfon wúbornc pastwinu.

Wssak sluui ;a (ebristem do Zerufalénm kam;
dopniowal na slmwlost wcxlikoUočni

Byltčx w Zorusalémč rybuik, jméččem er:
tk)cxfda t. j. misto dobrodini, jehošto wodň w
Urmorech Ušiwaná doldic účiUkowala Wročož tnlo
steilo patero anrni w Uich;to bylo jtánkn, kdeje
Ukládali črtni Ua duU trpitelé, a janč skličrni ncx:
dU;iwci a tponsjtiwali de aneb destnpowalj do
U)lmiřa idož fr prammila woda, abo ponžili ne:
xrxwwčtrnlésily wiidla Qbecná lmla U lidn wi:
xa, že takowé wodn hUUři sr anjrlrm bošim dčx:

lo, črmnž fwatd JaU misto toto popitujo owfjem
xmswědčuje J rabinowé připijuji pohybowáni
wody anjrlowi, jenž do studUč festnpowal. u

Tento lubnik lošel w l,xoicxjssim dile města
na hoie Bešetbčx Ucdalrko chránm Wodnrš ho
tam UkaZUji mossak Uin wodynrmá xNa fewer:
Ui stranč !grýssti se sice woda, awssak hnrd fe w
šemi trati. Tlmi toliko bosidma Uohama frm do:
jtnpxlji takowou uctiwost pro toto misto Ua jewo
dáwajire Zcx stardch bndow tollko ;řiceniny
be,dly

.Mrši slmonosti wrltťonočin přissrl p. Ježiš
k tomnto rybnikn, bcž pochyby brše swúch UčeUi:
kino. Zde nasscl Urmocného, erž 38 let již bwl
trpčl TomU pornčil aby wzal lože fwé a ssrl
domů, což on ihUod šřela ošdrawěw Učinil. Do:
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mlonwali mU šidé proro, ;e lože nesl w dell fo:
botni, on pak fe odwoláwal ua toho jenžmn slo
wem Uplného Zdrawi bwlwojednal To wžbudtlo
Zwědawost, akaždý chtčxlZnáti lckaio toho Bončxž
wadž ale nšdrawenú sám jej nršUal, nemohl takr
jijtou odpowcd dáti Nrdlollbo potom potkal ho
p Ješiš w chrámě a dáwal mU dmxstrahnpťrd
wýstnpky, aby fe mU Učco horsliho Uepťihodilo.
TU teprw rošnássel čxlowčk,že p Ježiš to byl
jenž pouhým slowem Zdrawi mU erdnal Qd tc
šoby byli mUoZi, šwláUtč farižeowc a šákoxlniči,

wrlmi ro,šhoťčrUi ploti p Zežťssowi, proto že fo:
botn neswčtil a proto Zalnússleli o bršžiwoti jrho
žwlásstě když jim takč dokašowal že BUh jrho
Qtrem jest, a tak š nčm Ušce jpojen, šároweň š
Uim nčinkujc Wssak takowc wyfwčtlowáni Uic
neprofpčlo, Ueb již se w mUohých frdcich Uetatilo

Uepťatelské siUýssloni proti UčmU pollěwadž nechtěl
od prawc crsty odstoUpiti a dle pošemských po:
měrůw fr zprawowati Tatof byla také pťičina,
že fxedlonho w Jrrufalémě nr;dršel
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Hlawa čtwrtá.
Untc uoáni p..na Žlešissew tčrti debť nčitrlskébo úra:

dn, .cdr druhr ai t třcti sl..wneski Usrlikoncěni

Z. 26.

Bán Zežiš uUbirá fe z Jernfaléma na
jcxžero Genežaretskč nažpčt.

(Mat. 12, luu2l, Mar. 2, 23u28 a 3, 1u12,
LUk.6 1u11).

Wo skoUčrnéslawnosti opnstll p Zešiš Zern
salěm kde nebylo pro nčxho bešpečno wice, poně
wadž jej farišrowě a Zákolmici již trď nepťcitelsky
sledowali a nawrátil je Ua ješero Genežarethske
Učenici jeho doprowázeli bo na této cestě a jak
fr podobá, i farišeowé ssli ža nim, jenž ho w je:
dnáni požorowali x

Když konal prwni fobotu po slawnosti weli:
konočni cestn obilnim polem w Galilei, trhali U:
čcxnicijcxbo klafy, wytťeli žrni a jedli Bylo šá:
konem Mojžissowým dowoleno mimochodem š pole
ciziho klafy trhati (5 Mojš 23 25); proto z
toho ohledn nelnohli káráni býti Učenici, Uež jen
proto, že den fobotUi byl a wytirani žrnč bylo
prcici dle fmyslu farižeU welikon 1); tndyž žádali
tito, abd proto pokáral p Ješiš sioých Učeniku
Pán Ježiš ale fe jich Ujal a dUkazowal že w

l) Kdoby w den sobotnč jcn w . .,zabll hkessč, jato
by byl welbloudá zabřl Na trhcinť ťlasn byla pokUta ka
merwáni wyfaděna.
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čaš potřeby takowého Uěco dowolexlo jest a že
fc tim fobotni slaonst nikterak Uerussi Uwodil
přiklad Dawida krále jrnž w čaš Nchimelocha (1.
Kreil 21) krližetrkUrZskcho jrdl chlebw pofwatné
jicbšto ncxslnstelo jisti, ch; knčxžim a dal j těm
kteii š nim bUli Talxé fo odwoláwal Ua piiklad
kxtčxži,kteři w jobotn uráce kanli xošnčrnjicr o:
hnxč a občtUc howadka žqbijice, anlž de proto do:
p::dttli hiiňm Kouečxč ťckl p Ješč.š farišrlim
Zietrdldlč, še jobota dxo člowčka Učtněna jrjt a
Uikoli člowčk pxo foldotu a ža oU co Mešsiášx
BeinrlU jrst také xmd fobotou.

Nodneš fe ukažujc bliš. Zřánu, aZ pul hodinxǧ
od mčxsta to pole kdo Učelirč trbali klajy, j:nž
de teď erbdčleiwá; a takč do tU Ukažnje tereldin:
ta Ua tolU mijtě, kdc p. Ježi.š swé UčeUiky proti
náťkmlti farlšeil šastáwal.

Jednoho dnc fobotniho sscl p Zešiš do ssio:
ly, bcš pochybn w Kafarnanm Zdr ldwl člowčč
šuschlou rUkou, jrnž bledal pomoci Farižrowé,
co drn proti p Je issowi Zeiwijtiwčjssi ssetřilč ho,
co budc dčlati; Uebo nyslili fmni n jebc, nšdxka:
wili kxow ch sobotUi, žr budou miti pťičin
dostčt obšalowatj jrj xo Zelxlfalrmě U wdfoké md:
dy,a aneb jcxjajpou pťed lidem jniži a žlchči Bán
pak, žnamenaw jmýssleni jejich, Zawolal uxršaka a
postawil ho Uprosiřed. Potomtašal fe swých pro:
tiniku šdali dowolrno w deu jobotui dobré Ueb
Zlc čiuiti, šiwot šachowati, aued žabiti A pohle:
dčw Ua Uč š ostra, šarmonren ǧsa Uade siepotou
srdrr jejich, ťekl člowčkU: „Wžtahdli rUkU jwou!e
Z wzteihl a Učinťna jest rUka jcho Zdrawá

Den fobotUi byl owssemzákoUcmMojži:
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ssowl,nn k weliké fwalosti powš ness,an a ledoš jej

swéwolnč žnefwčtil na ten drn obnčcxjnékonaje
prácr beš potťrbw, mčl jmrti pokntowán bdtj
Sedxný drn lml nrčen k odpočiwálli (2 Mojž.
20, 10 11, 23 12) pollčdoadžfr pmwilo žcx
Bnd pii siwoťrni fwčta frdnw den odpočinnl a
přrstal Uowncb wčci stwoiowatč. Wssickni štdé
mnscxli w teUto ch obyčejně práro. šanaxámtt, nniš
fmčxli dwé olroťya aotxokynč k jaké práci na t:xl
den piťdl;rwati alli domáci dolytck jwl:j, a:xo li
cišinri me;i nimi oldýwajiri lnnfelt w tcxn drll od:
poččwatť Nižádm,š čaš ncxbyl wnjmnt nrlxoti
w čaš žni tak dobir Zářon platčl jako jindy W
teU dch nrsmělo sr dťčwi Uonti aneo Utipati, o:
brň rošněcxowatj k Umřeni :iokrmn, šádm,fd obchod
xréfti, nir tčxžkél)o Uésti, Ui mrtwúch pochowxiwati
atd. Toliko n knčži wúminka ldyla, Ueldof tito
tak dobřcx w fobotu jako jindo oběti :,uťiuásseli,
poswátné chlrbu žamčxňowalis Bršo potom počali
přifnost šákona i Ua to chjmrnssi drobnosti, ano i
na wčci :xotřcxlmé potaldcwati, Zwlásstčx fmižeonxé.
Za časn Maťřabcu dáwalt fr Zidé pokojuč nxm;
diči pončwad; fr nrclďtčli w drn soldotni luániti
(ř Mak 2 :,šlřesl 2 Mňk 6 11) drotož
pornčil Matatl)iáš na budoucno taka i w ch fo:
botni menčx Ušiwati, kdwkoli tol,dp d,otieba lňiš;alad
W dch foldotni mxutrhnl:l fobč Zid jakél)o owore
fo ftromn nniš dw pifmexny naptal ani; Uaty
očisstil. Raždél silně pobybowáni těla, knždá rrsta
w den fobotlli Umfonaná ldylaZčdowt prowillčnim.
Bolo sicr donwlono fe prochášaxtč, wssnk toliko w
oťraji lol)o nlifta, kdo kdo budlrl. ijiti fe mou
hlo až do wšex.ili 2000 loktn od přibutkn, co; fe
našýwaloxozdaili dnr fobotuiho.
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Za to wydáwali six„Zidéw den fobotUi tčleš:
něnm pohodli odwolňwajice se na 5. Mojš. 16,
11. Tťikráte w deU fobotnč žafedáwalt Za stťll,
a donássrli naň co dobrého měli Miprawa k
tomn owssem w peitok již fe dťla jenž fe proto
dnem připr awnim našúwal Swátrčniden žačč:
nal fe Zeipadem slnnce, a nastáwani jeho oZnamo:
walo fr tronbenim Ua rohx,x W pátek o tiech
l)odixlách fo ponejprw tronbilo, a tU wssccko š po:
le domll fe Ubiralo a chyst.ino bylo Ua sobotu.
W hodinu čtwrtou Zaw nčly t:onby po drulxr“, a
tu se šawiraly knpeckékrámy, Zidé fe počxali mdti
a w sw.itečni oblek jtrojiti Málo pied sinncc
šápadem bylo po tieti tronbrno Uačeš fc odsta:
wilo nádobi š pokrmy od ol,mč, žaložilo se do
l)orkébo popelcx a dwč fwčlla jo roš;ala. Bočát
kem wečera pojadili fe šajtnl k občdn kdr l)ofpo

,d.iť lnodlitbll pťedťikáwal Na to sslo je Ua od:
počiUek inUo dUe fobotniho nawssrčwowali Jex
rnsalemssti šidc chreinl kanli oběti, modlili scx
taxU, a pak fe sslo do fskolw Kdoš nrnohl do
fsiolh pťijiti, bdl šawášán, fe doma dwč hodiny
modliti Q polodneich w dwanárton l)odinn oběd
walo sr Odpolodne sski šaje do sskolw Zápa
dem slnnce skončil fe dcxn fobotnť, což te šafe tdou:

benim ožnamowalo, a teď stolowali Žide po tťeti
Ušdraweuim Ufchlé rnky Zahanbeni fari;eowc

Umohem wxcr st proti božskému mistrowi Zapálilj,
žr již o mxnrreni jcxho pomýsskcxli Ball Zo;iš
wssak w;deilil fe na moťe Genc;aretské dopxowá:

Zch množstwčul welikým lidn, šcx wssech končin ža
Uim putnjirim .:U wstonpil na lodičkU, brš po:
chylm na bli;kU mčsta Tibcxriaš ťečenčho.

Tiberiaš, od něl)ož i ješero Grnešarrthskč
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slch Tiberiatskč bylo mčsio w kraji pokolchi Se:
bulon na Západnim břth wystawčně od tetrar:
chy qalilejskéhd txerodeja ?lutipw a tak nažwaně
po řimském rijaři Tiberťowi. Lošclo Ua il;kě ro
wiUě, fewťenc k Západllpřikron boroU tať, žr pro
tnhowalo fc na dél Ua tidlc do fjiřko pak Ua
200 kroku Okoli jebo bylo jedUo š UrjllrodUěj
ssich a nejkráfučjssicb w Galilci. Herodrš 8Llnti
paš znlčdnil město na dilr olmwatelw galilejskúnli,
ž nichžto nčktoťi byli UUreni, šdo se Ufaditi, na
dile rizinci, jimžto welkč přcdnosti a fwobodh dal
ano t polnosti a domy byl darowal Zidč ja
žde nerádt Ubdtowňli ploto, pouěwad; pxú při
staweni mčsta nlnohé bxoby Zotwirány bx,dtimnjxlxž,
a sUddš fe jim mčsto widělo búti posskwručně
Tiberiaš lml na čaš l)lawnim mčx.stemw Galilri
a sideluim mčstem králo Herodeda Nntipo, ťtorú
Zde palác mčl Byltě ošdoben obražn žwiřat ž
čehoš si Židc blali wcxlikěpokusseni, a w čaš ZboUe
řeni jej spalili.

B.Ž šiš nobyl snad nikdy w Ttberiadě, po:
nčxoadž owangclisté nir o tom newyprawuji, wssak
w okoli býwal č“asto; ldch pochyby sstitil jjr dworn
králowskěbo, a Ucnmjr nadčji šiskati koho tam,
odknxd wyssol roškaš k sičti pťedchlldre jrho,
Jana

W posledni weilre židowskc š Nimann podal
sr Tibexinšd dobrowolnč, a po wywráreni města
ZerUfalclna bol hlawnim mčstrm židowské wr.chnosti

Odtad wosslaMistlmh talmudirká kniha (jako drn:
hý židowsky žakon). Za časU Konstantina Waxlikč:
bo založila fe tU ober kťetfanská Nokn 451 poo
depfal fe šdejssč biskUp na fněnm Chalcodonskčul,
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ua jiný fr připomimi na drxchčm fnčmU Konstan:

tinopolstch r 553 Roku pak 636 byli ša časn
Kalifa Qmara jak křeskanc tak židc ztad wdxhnáni
W jodruártcm wčkll ša čan križárkcho tašeni bylo
biskupslwi žaje obnowello

Trď sextoto mčxjtoUašúwá Tabaria, a jrsto
nčro nlcnssi Zr starého mčfla Uachášeji se Zna:
monitr pošllstatko, které posud wyd.iwaji jxočdrrtwi

o Učekdrjslisláxoě jeldo Nnučjsii Tabaria jest Ua
lřecld stranácb Zdi čedicowon obrhnanci, na čtwrté
stlanč ležť moťcx Zdr tc amčbáši pojUd Zacbowa:

ll,x kťrffansku chreim sioatčnm Wetru wčnowaný,
wybudowaný prý nn tom mislčx, kde jwatú Netr
sit 1oZrsiiel k lowrni rnb Na slawnopt jw Bra
tra a Bawla sloužiwaji franrollžssti mišsionářt ž
Nažarrtlxu ch msjl f.waton

Neildxožni ,Zidé še wssech koUčin sweta přj:
chaišeji a bwdlcxji šde po.fpolu W knihowně na
chcišeji sa kuiby lxebxrjské a xabixlské, tisstčnč w
Nčmrťčb w Blmstewdmnčx,w Llfabouě Caiihradč
a jindo

š. 27.

Weixdr šiš procháši krajin Galilejskě
awyfilá nčeniky fwé.

(Mas. 10, ZweW, 11, 1, Mar.š, 8n18, LUk.9, lnuš).

p Tč doby Ušnal p. .Ješiš Za do!dré„ i fwé au:
črnlkn rošrslati po krajinách, aby wynčowali lld
a w tčlrjm)rb ueduhách pomál)ali jčm; po dwon xošesi:
lajr jich, chtčje jich fnad již nawykati Ua budoucť lo:
Zrsláni do dxorfskrlělw swčxta, ancxb taťě tim zamý:
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sslejo poněkud Zamešiti nciranmé lidu ža fobon se fbi:
k)áni Mikázal jim, aby nežisstui byli, a aby fe
dršrli toliko meži Zidy, k Smnmitámlm a poha:
Uilm aby nešachášeli, dilem simd proto šr jich
čťxtčlmiti Ua blišku a snad také, abw sebe Upra:
wnch ZidU do podešieni nepťiwádčxli jtstč wssak
proto pollěwadš chjprw 1 wywolellemn lidn jitl
mčlč pťedpowťdaje jlm il)ned, žr U l)láfálli sw
ewangelinm mx:obcnm Uebrxšpečenstn.dia pronásle:
dowáni wysiaweni bndoll napomillaje jtch, aby
pťi wssi upiimnostč a prawdiwosti weždy obeziet
Uými býwali awssak takc, aby xr nedali postrarlxy
lidskými mýlčti aniž alm Uesli mnoho starostj o
to jakby pťed wrchnosimi, kamšldywali k sioémU
ofprawedlněni pohnáni býti mlnwili že jim dáno
bUdr w té době, co a jak by promlouwalt; ko:
Uečnč abw wssecko trápeUi trpěliwě fnčxsseli weždw
botowt jsonce pro prawdll a dobroll wčc šiwot
fwllj ;a obět pološ itč Wo takowcmto Uaučeni a
napomennti :ošesslt se w okoli, ašwčxstownli wssn:
dw že bližťo jest králowjtwi boži ,wošýwalt k
Uaprňwrnč siuýssleni a žiwota , nždmwowali
Uemmné a UedUžiwé Wán Zežiš sám nelentl
Uébrž takč pntowal po Galilri od Ulista k !Uijtn,
Uěil a ušdrmoowal

Na crsiách fwých mohl takép. Ježiš ansstiwitj
m xšijinýminlčsiy galilejskýmči staré mčsto S r fo r i š.
L ši na pahorkn jeUž fe na rowinč zwedci, a jest
pry rodisstč Zoachima a Nnny, rodičll blaboslmoe:

né panny Marir matky pána Zešissr Nežlt fe
wwstawčl Tčberiaš bylo toto mčsto hlawni w
kmjinčx té. Herodeš Llntipaš mnolxý náklad we:
dl Ua Upewnťni:a okrassleUi jeho, a lichorě cisaťi
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Tiberiowi pojmenowal ho Diorcfaria, jako by“c?
ťekl mčsto božsiél)o cifaře W čaš cisaře Nerona
bulo opčt hlawnim mčstrm prowincie galilejskč
Když Wefpasián do šemč wlrlxl, ssli nm ždejssi
obywatelé až do Blolomatjll w Ustxety, aby wld:
cc tobo Ubešpočili o swé oddanosti 7000 mU:
žllw, kterých jim poslal Wefpanán k ochraně, Ue
byli jim k profpčchu nébrž Zpustossili jrjich Zenli
Když potom r 353 p Cl) je thé zbrauč chopi:
li a řimskoUposádkn porubali, poslal GallUš woj:
sko tam, kteséš dtrassuě wr mčjtč ixidilo, še ponej
wicr obwwately pohnbilo, aniš dčti w kolčbťách
nenssetřiwsst, až relé mrslo popelem lrhlo

Teď jest nčkdčxjssiGeforiš toltťo wrlikon wsi
Safnri šwanU Zjon žde dťluy Ua bawlnčnč
zboži a w okoli winiccx, a olčwowécžalxrady Na
chá;eji je tU pofud Umohc šbylky staré sláwy, žn:
lowc sloupy a kmy UUmUorowé, zde oude pohášeně
Také rošwaliuy welkého a pčkného chrámn tU pofnd
máš ktcrý cijaťowna Helena wystawčtň dala, ža:
fwčcený jw Joachimu a Anně, Ua tom mistě,
kde ondy dslm jrjich stál Zde předce afpoů jo:
dnou w roce sloUžiwaji Frmltifskarlčž Našarcthn
Ulssi sloatoll

Nowesl, Selmlou Zwauá kde Seforiš stál
prorahujr je na hodinn eejty k jčhU a jest asi třt
čtwrtč hodidly ssiroká a wolmi Urodnci, podueš jfou
tU pasiwialy w celé Balrstině nejlrpssi deiwuji
je tu lilie a tnlipánh Zdejsli

Mezi Seforčš a Sebnlou jest městečko, jejž
erabowé Scfambre jmemlji, z nčxhožprý pocházelo
sedm jynň kterých i š matkou Llntioch Epifmleš
mnčiti a odprawitj ká;al, poněwadž nechtčli fe za:

0
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konU MojžissolpU pronrwťřřti (2 Makk 7) Na
tom mistč, kdejejich dňm sial, dala (ifaťowlm He:
lena chrám wystawčti jejš Turri w messttu o:
brátili

ZabuloU neb Sebuloll (t. j přibytek), mčsto
pewné, bylo od Nimanu rožhášeno Bylo také
sidlem biskllpsiúm, teď jrjt ncxpatlnoxl wsi.

š. 28.

Wán Zržiš procháši Galilru a Ubirei fe
do Kafarnaumn.

(Mat. ll, l.)

Bez pochyby Zwolil p. Ješiš pro fwč nčeuir
ky Kafaruaum Za středissřč, kam fe wssickui čajem
fchai;iwali Na fwých cejtách mobl p Ježiš jefslč
tato mčsta nawsstiwčtč:

BrthUliU, mčxstotim proslulé poněwadš
šde hrdinská Judith ašfyrského wildre Holoferna
Zawraždila. Sntiuy mčsta jewi, že býwalo pew:
ué a pčkné Teď toliko wrš tnto w prijemnč a
úrodné krajinč kde jtou šuamenitč winice

Dakc šde ležrlo Dothaim (wodojem), opew:
nčné mťsto Ua pUdě nškčho ndoli Zde pťeby:

wal prorok Elijenš Nš hodiuu od Dotbaim
ukašuje fe rčsterna, kamš prý fynowč Zakobowi
Uwrl)li blatra Zofefa (1 Mojš 37 17) Leži
aš patnáctr krokUod Ulniče z Damasskn přeš Ga:
Zu do Egypta wedouci a wypiná se nad Ui na
čtyrech slouprch stojiri báně Bdwa tU welmi
čcrstwa a chUtná woda, awssak w ten čaš, když
spousstčli tam Zofefa, byla prašdná, jak se podneš
w létě pťiházi.
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. lC.29.

WánJUežiš Ubirá fr do Bcthfaidy
Julianiny.

(Mat. t4, lueZl, Mar. 6, 11u.:4, Luk.9, 7u12,
Jan 6, 1w14).

qxršo potom U.muátilt jo aposstolé š mčšnť
a sl)romáždili jr kolem misira jwcho, jenmžto u:
čixlnojli swc podeiwali Zpráwy Když pa. fo š
nimt Ua šeipaduim břrhu ješera Gene;arrtského
byl prochášcl dossla bo špráwa že jej tetmrcda
Perodcš Nutipaš blišr pošnatt sl pťrjcx. Wssak
takowcmn pošwáni wwhnul sr p Zeščš obáwaje
se rowného ojudll jr jwatnm Zanem Křesti:
telchl

Swatý Jan ssiechet!wbojowuikpro praw:
dU a práwo padl wcx wčšeni Za obět mjtiwé žruyx
proti sobč rošdrážděllc Zakási tajmi Urta pťed
nsslcchiilon dllstojnojti Janoon bráUila, žr te
tetrarcha nad Učm rošhodnouti Uikdy Uedowolll
než šlojtná .derodiaš již dáwno bešZirooli jeho Za:
mýsslila a chopila fe přihodné doby, alm fwou
mstiwost Uajyttla. eri drernfska Uuasila búti k
wywede:li čerllěho šámyslu Uástrojrm kterou takc
prt weťejném pler dowrdla zapllditi wsseliké po:
chyonsti tetrarchowi že fcx domuiwal ;aweišán
býti k tomU, aby nejprawedliwoll žádojc jeji na:
plnil Krwárel tedy fw Zan Kťestttrl po tťimě:
sičněm wčšeni co občt holliwosti swě, a hlawa
jeho padla co koťist ossemetné mstiwosti. Na mife
bula přinefelm do fáln, a když prý fhlidla krwo:
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žišni.o.i lltice Herodšuo jfaoeč lďlanoll Zanowu,
ilUUd prú jakoš načr:pali jw Jerouwm a Nirr:
for podáxli nstuťl)o, jala fe plopichati jrlxlamč
ja;wk ten jcho; fr wúlxlu;eť jakolm xxojlld bdla
stracl,mwala Dost Uwžn.i ucxbol přiklxd UřčxlaUa
ťrwqžišlxiwéFlllei maU;rlre Mnrka :)llltonilm
ťlerá; usatou lxlmU powčstnéťw řinxslerlxoirčuiťa
Cčceroua na fčorxm kliučxjchlamiproldodala Mrt:
nwlU Uochowalj w tiádostč Učrniri jrlw

Co; Ulolxl pán xšežio od lakowcho mužo, jruš
Uowiunédo Ua jčnčč wudal :aťxé plo fclde rčrká:
erati? Žiwot jwuj Urwxlil jcxsslčxwudati, a pro:
loš wyl,xýbal wssettťému lUxerpcčox.astwi. Wřcxpla:
wil fcx tedy Ua dxrx!lxollstreulu a dřrssrl do kraji;
no tctraňdy Filčppa. Zdršowal fe Zdčxna b!i:,k::
chtbfaidy Zulčnillxe,d kteréšmčstolešrlo Uafe:
wornimbťth je;era erdr;arotského nrdalekomisia
kdr wpad.i do Uěho Zord.in. Bylo chjprw toliko
dčdiuoll ryldaiiskou, což i Uei;o.wwypowidá torrar:
clm Ftlišop jex Zwťlxsstl okránlil a Ulčxstem Učinlk
jrš kr r:l drerw ritaieNUgujta Zultcxpojmerwal
čiu:; fe linl!o od Wctleaid.) Galilrjské, na Zá:ad:
Uim birim jr.;rra l ;iči Bešpocbdbn žo Ftlťpp
jáuč šd:x byiowal Tcxčdujen jost ldidnai weď Ua
tom mistčx.

W těxxď končjuách lešelo také xnalé Ulčxsio
Cldoro;aču (Mat 11 21 LUk 10 13), ldcxse
p.ZZcžiu šačasto šdržowaiwal Uče a skUtkyprowo:
žUjr , pro ťtrré toto Ulčsto i ď Bethjaidou přčfuč
fakal

Nz jem pUtowali Za nčua lidé Llč umo;č
z čist!xch umyslmo Ucpičcheišrli, :xťedrc fe l,mUlo U
trpuofti jrdce jrl,w widour wrlikě nmošstwi kolmu

9
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febe shromášdčnýcld, jeuž nemčxli, coby jedli Kdyš
jicb bnl pončil potčsstl a powšbudil k činčUi do:
brého, a kwečrrn fo již klonilo nesl o to starost
jakby jicb takě na tč poussti najytxil deowčxdčl

UUl Fillpp, žc ša dwčxsič penčš Urstači aby jedru
kašdy Učro Ulálo wal, a Ondiej prawil, šr jest
tU paclwlik jchž nlá pět jcčxUýchchlebll a dwě ry
bh, awssak cxo žcx jest to plo tak Uu!ohě Wssak

pán Zežiox rožkášal lidU fc podadttt Urbok bylo
mnobo tráww na tom Ulistčx Yojadili sr w počtn
nš 5000 ltdi Na to wšal p J ;iš pčxtchlebU
n dwě U)by, pošcxlxxmljcx a podáwal fme apo:
sstolčunř k ršodáwaxli Wssirknč jedli a neUyceUi
jsoU tak ;cxpoUstalo po tčch kleřiš jrdli dwa:
Uártcx kossu (jakuch š frbon Židé na rrstách nofi
walij dr.obtu Tato palluč Zášračuá událost na
pllřila osseclxrn lid Udiwcnim j Ulěli hchd Za
to, že tcu, ktelú jich tUto diwotwornčx byl Uasytil
slibenú Mcšsiáu bytč nlmi

š 30.

Wán Zešiš fe Ubirčiš Bethfajdy ania:
Uinu do Kafarx!aumn

(Mat. “,0„Z36 Mar 6, ::Zuxki,gan 6,1Zw71)

!eid, dlwotworným Uaxncenim loZniceU pro p
Zežsse, cbtčxljej kleilem sioým miti Tomu wssak

aibw wyhnul polnčil jwým aposstolč::n, aby Zalťm
wftonpili w loď a pťrulawilč fo přrš mořr Sám
pak Usscl Ua l)or.ll Blawmli fe Učenikňul nrda:
řllo Uebok byl odporný wit: a nloie fr šdwil,mlo
dUtim jeho TU wssak pojrdnon fpatťili Zcxšisse
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an jde po moři a báli se, mnice wčdčtč nčxjakoU
oblndn lnoťskon To bulo pťi čtwrtěm bdčxni noč:
Uim anrb dle nassich bodin k ránn w hodiml
tťeti. Neboč ;a čan p Christa dčlili lZidé podlč
Nimanú noc ew čtwcxro bdčxni, prwni od ssosié do
dewáté, drnbč od 9wl2, lťcti od 12u3 a čtwr:
té od ani bodiny Bán žwolal Ua nč, aby fe
ntxbáli: „Do!lfojtr jci jjem, Uebojte fe!“ J ooe:
dowčxdčxlBetr: „Baue, jrtli to to rokaž mi k
fobě pťtjiti po wodčx.“ N oU ťrkl: „Wojď!“ N
wysto!lpiw Mtr Z lodičky, ssrl po wodč aldy při:
ssel č Jež Uowi, alo wida witr lllk)x bál fo a po:
čaw touuuli křičxelťka: „Panr, šachowej mne!,4
:)l lbllcd wtáhl Jošiš rUkU,Uchopll jej a řekl jemU:
„))čálowěrnn proč ut pochybowal?“ Jl jatž
wslonpili Ua lodičkU, pťestnl witr. Ti pak, kte:
řiťsUa lodičce bwli, x,diistoupiwssc klančli fc jeUUl
ťkollux: „Jistč SynBos; l jsito,“ a pťeplawiwssexsi

pixšslsslido Zemčx Grmx arrtl)ste.xLodwa dorašili, a jiš sr Ulaisseli opčt nomor:
Učsc wťjech Uran a Ušdrawowal jich: lid pak Ucna:
leZna drlll)ého dne p. Zežissen BeclxsaidyJUlianin,

na lodčxch pťeplawill fe opčt Za Uinl do Kafar:
UaUmU kdeš weliťrho diwotworre wo sskolr Ual Zli.
TU jlm wssqk bo;ský mistr bcže wsjebo obalU wy:
ix,kmll šr jej nel)ledajč lečx š poš cxmsiwcbobledn,a

Uapolninal jtch, abd pracowali o pokrm, Uo o ten
kterlxš l)yne, ale ktrrý šňstáwá k žiwotU wččnémn,
nrbot toho šprčetil BUh Qtec

Zde žapočal p Ješiš š Uimi dilo nejtěšssiho
wollčowánťo sioeitosti Těla a Krwe fwc
Opmwddl žeidne tajrlxlstwi ncmá plo ljdskou dussč
tollk tčžťojti jako ta wrčoťa Bánčx. Jinč tajcxmur

qxe
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stwie pťtxw!šssuje toliko Uassr lidskč pouětč, k tajeln:
ňwi lčxla a k.xwe Beia:č Uetoltfo UnčlknoUti musi

Uáš ltdslý xršmn, a dllsir lmssi cdblaxžllcxflUrš Uám
dr Untxlo, t twčdrclwi jmyslll najjicb šhola odpť:
mti Tu xajijté Uám nrjwťce jcjt licba, čcxlwx
rařnil p ušx.šx snxtxm poslUňdačunx: Ttoto jost diu

lo božťzl, alxxxslr Uxčiilč xo toho křexlxo; oU postal ,x
Nrbof, wčiimcll pewnč, še jcxetxc;iš Clxr:Uuorďu
onši, tčlemllčxtnčnc jlrwa, a jex.m:Pxnlxpolom bndc
o:l nám moei iici ro chrr mw Zajtplé nwčiinlr
brZr in obeišnox:l a pochubnosll Nassr jmwsty,
nassr olxmšuojt a Uáš rZol.m budou potom U př::
wwnál!l Ojrl)o slowrm a šučenim dčahé rlott jr:
l,xo Eirkwr fwaté dokoncr Ujčim. xxšx.olo axč doslt
nyswčxtlon.ml p ,Ješš xnmskným lčdrux taxcmf:wi
totr, Urnxellč Uptall cnl pr,oto ž; iekl: „)Žxá
ssrm chleb žšwom. Qtrowé wanl jedli na :axlxsta
nan a Zcmixcli. Lxlčdcxlč kdo jixtč ž ckxltla loho
Žčw bUde lm nxočxkd chlrb, ťterúš jei dam tčlo n!č
jest ža šiwot swčxla“ :)lno Uotom lxádnla xr šidé
weslw ek ikoura: ,„tsttrraf n.eul mu;e dát lčlo
U:.xé f jrdčUi?“ Ww!oš iexkl jul Zešiuše. „Jlnlcxn,
anč,en prawinl Uxáxn: Nrbudete li jijli tčxla sunn
člowčxřa, a pitt jrho ťrwo, nebudrsr Uliti w polč
;m.xota skdo ji mc lčxlo, a pčjr moll kmo U!a

žjwot wččmš, a ja ho wškťčjim w don chjposkcxd:
U.jjsi.“

Tak mlmoil p Zcxžiš Učr wc fskolc w šřa:
farnmlmu. Z muoži š Učcnikn jrho skossrwne tox
to, ťctlč: „Twrda jrst tato icč, a kdož jt Uln;e

slysseti?“ Blno odrssli Umoži Z Učoniku jcxldozxžčxt
a jéš ď nixu nrchodčli wirc. Tedo irkl p. Zaxžťč.

P.
k ixn)anácti: „Zdallš t ny áxaetc odejitl?“ „z
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odpowědčl jr:nu Simon Wetr: „Panr, kexfonm
pňjdemr? tyf meiš slowa žiwota wččnélxo? Zl nm
žsme Uwčřtli a pošnali, že jsi ty Christuoď, Syn
xBoži

Tnk mčlt wsslckni odpowťdatč wčdčxwsso di:

wžd, kroré Ueustale konňl Wssač tak j nm odpo:
widrjme na nximitku lo;UmU lidskél)o i podno.ex de
Zpixčxljiciho,s!leijfejiu sladkč jho wi y boské.

C 31.
xe x.x.e: ,fe.sx..u C. lPau „;colo U.da:a U z .Čcafm!mu;nu do

končxin Tyrských.
(Mat. 15, 2l, Mar. 7, 24).

Wo Uplw:ulti nčxčolikudunw opllstil pin Jr;iš
Kafmnan:n a otuátil te š UeUikw joý!Ui do Sy:
rofrnicic, jnad a!m tUto po Učxktorýčaš fr Uprei:

Zdnitt a wx.žllčoweini Učruikn fx. Zcela oddatč Uwhl,
a mad také, ab.x jim poskytlllll pťiložltosti š po:
hany lo po!lčxk:ld jcx;n.imi.ti

Soro fonjcic Uaš!šwalafr ža ěasil
Čhxistoxmxch xtaxei a.exnicjr lr j. palmo :oei ;rmě)

poučwad; od sytsiých králU dooyta a k jcxjichiijťř
přčwtrlella bUla a poučwadš pod řimskoalwládolt
k Syrli Uál š.rln Zaujimala U;kú pobť ni prllh
šcxmo.,počinajic nad ťekou Elentt,xrrmn, protabo:
wnla fo podél Uibnnu a (3 aliloo až do krajiny
Ulčjta Wtolonmidy, aeex25 Uljl dlonbei a tři milr
ssčlokai Bd šjdtl nažyxoala jc obyčtjnčxSidon,
dlex starého hlawniho mčsta (xelei Zrmě jcxstbor:
Uatei, a nlá mčňo, a to jen úškých roxdin: žwla:
šxowána jrst čxrtuúmt řekami a potoky. Bamátná
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i,rka od starcďdd.ďč:cdstijest Bldoniš ksrrai trď Nahr:
Zbrak)im (t j Nbrahamowa řrka) slnjr, tim pro:
skUlá pončwad; čxajrm rndoU wodn Uosi, protika:
jic krajč!m črrwrln: pUdy

Smofcnicča byla od počátkll žrmi modnon, m;
Z dostačcčur wlal)y a Ulirnčlxo pochbi pochodi.
Zixna jesl de tak nlilnei, žcxpomoranč dátlownič
a jiUé bulčny Ua ďolich w toulto počaři rojton,

kwěton a barwu swč;i šachowawajč Qbičč sa
wwwá;i wtjrao owocc jčžnil)o uájma U tU dařl:
ašdrjsei lwlo poskutuji wúbo:né Uxxino txrdlxáw:
Uictwi fe tU Znamrnltčx pčlenčr Z;a stmodeiwna
tčxščla fr w l)orách ruda, k.iceio fe raxdrw Ua Bxi:
baml, a oldňxod kwcxtl wr.fcxlr, přistawd lmly wú:
ldorUé a obww.xtrlstwo čctnč, jxxUžfc pilnosti a prxx:
Umslnojti Za::ložUdm jtalo Wlawactwi šdrjssi bylo
Uejwúbo:llčjssi w stxx.rčmswctč Dowá rlo si wú:

robkd šr wdexioUýcb konči.l je:xx,a odtnd chx dq
jimšcld. Wroto powx!ledlu fr. Zde welrě a .xleřjuě
xnčxsia, š uichšlo tcxd owsschx colčlo Učřl:xé stopu
Zbúwnji. erké bol,mtstwi Uwrlxlo abmoatex!stwo
w blnldokolr šeilmbll md.xawnč, :ož pi?ixellčx kašlxal
prowť ( Wd )šeZeš.)

Zťdyž Ux.p. Jxeššťšx do Syrofentrir bol dostal
mošnc, že tatč jpatřil Wlol emmidU wčhlasné mčxxto
siarcho fwčta, ktmě pojud doslš jrst Zchmchitéz

Židě bo uašúwali chcho Leži na žeiliwn Ua třrch
stlallách olxadčchlw ldorami Z ntňdš jišUť jrsi bo:
m Kmx:xluxl, a k šápadn nlá mořa Mčfto tořo
lmlo piiiknuto poko!eniNojel, ank od poťolrni
Ucbwlo dobdto 1Sond l, Zl) Zméno Wlolo:
Ulaiš uaxfobUď od ogyptského trále Wtolomcxa a:
qi, který simd Učxař k jlxl)o okxásslrni piijpěl; aneb



199

od Btolomea Latlx,ura, jenž l)o okolo r. 106 př.
Ehr., bojnjr Ž MakkabremJaUerm, po dločlhém
oblél,xáni dobyl.

W starých čeasich bylo od FeUičaUň k obcho:
du ponžito, pošdčxji wssak od Syrskélxo krále De:
xnetrča Sotrra k JUdstwU pťiwtčxleno (l. Makk.
5, 15). TU anssřiwťl Makkabrjský Zolmlhaš
králeDrmrtria(k Makk 11 24), žaknsilalcnowčr:
Uost ukrntnél,xoTrifona (1 Mak sx?, 18). Cifať
Klaltdinš ofadil ZdoNinmnd a o.x .črowaljich prá:
wrm řiUskú!U Křcdtmlstwi Zde brǧo dmchod
Uasslo nrb fwatd Wawrl dorašjw jxcm pobyl tU
ša jedxn drU (Skut le. 21 7) Qxylo potom
jidlem biskupsrdm er; stálo pod uatricxxčidoxlNU:
ciocbrxlskúm Nokxl li:šli po Edr piisjlo ixlčfto
žarowcčl š Be.lejtinon w držoUi Molmmedánú.

xW čaš kii;o.ickél)otažoni Ua;ýwalo se mčsto Jlkra,
a bnlo dxllršité pxo wojska kiesianská p:oto takc
bojowali Riejtané ja Saraccnw o dlšchi jo:hoa
Noku 1104 bylo or. Balduina l. po dwaritideu:
Uim obléháui dobyto, roču 1j87 šaslx piecsslo
w ruce Snlteina Saladi:m. Nedlolcho potom
doboli jr k:xčxlowéFilipp drlchý Z FraUcic a Ni:
chard š Nnglie. Zomluičri a Maltcssti rytiťowé
Zwoliwsse fw mUa ,ša patrolm mčstň, ž čcl)oš po:
tslo jménoSt. JexaU d chrc Uldwtowaltio Zde r.
1192 Teneritc doslalo mčxjto ldiskUpa aučbiskll:
powi Tmstémn podiišeuélxo dexš Saracrni w
drulxé polowicl tiináctcho stoleti ZUowUfo šulohli
a Jormalém šaje doldyli stál)lt je kťedfanéď krá:
lenl fwýxn do St Blrm an jlm mčxstojrdině
žbylo. R 1250 přčsjoljcxm fw Lwaič po wy
fwobošoni šo Zajrti do Uťl)ož bwl Upadl pťi dobý:
wáni Damirtty,a byl tn od kťrjfantxš wrljkon
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radosii Uwitein OU mnobo ččUil plo Upcwx!čni

mčxsta; poncwad; wssak poj.idka Z lidi wnrch učxa
xodu rwropejskúch jost.iwala txhala jr jxcdnocaurr;t
ťiestauskú:xl wojskem .stdyž potom wojsko, Uabww:
Ut i.idlč wyplácrno, okolxli lemjčuw obtč;on.mtč po:
čalo piltxiblSnltan El McxlikelAsjraf š 160000
Ulužj, a dobol mxěsto 4. kwčxtna 129l útokr:xl, po
čr:,drw Urdčxlo jr oblél,m:o. Nš 60.()00 kixrska:
nu tU !,wl)wnulo, a mčxsto bylo; koť::xc wywr.še
con Bylo pošdčjč Zchx n e wwstawrno nržš ni:
kd) wičr nrdostlhlo lcxskuprwotnčl,xo o čxemš po:
Uld pož:ljtalé wcxlké a ťreirně rumx j:očdčxť.

ančxjnť mčslo Sc Ja Ul d“!lrre jrst w)joký
mi .;drmi a l)lnbokúmi x.xřikopy olxrh:lxino a dilnč

cǧprwučxwšlo ďowčslxlýula ukUtnom pnssole!l Dulx
farem, jen; žde také jodnu š Urjfreijnčxjslib chxss!c

wystmočxtč dal; ncxž w nitdu mčxsta jfou ;ieirrnim,x,
!U ši nč!nťž dc: pllmw wudinaji llltro jsou kčejwé,
u;ké lwmwé a sluilmwé, domy ste:r ; kamenc,
stjař nišťé, UeUl)lodUc a nr: emllě. M.i jako
Zňffa toliko jcdinon luxiuu, kdr cajtujiri čxrkati
musi, aby dostalt od passlte do:dolrni wsto!lpitč
dd mčsta Nalaxšnre: taxn podlld Zbytky wčlxlajného.d
lxr.inm jw Qlldťrje na p.chorku U nlořcx llpro:

Uicd Ulčextastáwžxl paleič wrlmistxaJoannitu; t.xkč
šnamrnatč Unlžeš šldytky chrámu sw me W
slňsstečr fra!ltlsskeinsťém nachi;oji Exoro:,da:lé pče.i:
lllskrč,w ll!ďltňuč

9.:dy te.l Uxxdbormšpťistmo jrst tad wrlmi
xdorortchin také šu.erssen a ru:mm Zajypán ao;
korábum nebcxprčč: o a nel pickeižar jrjt Také lU:
ni dost xrostramlú pročež wčtssi ko:ábu přirtáti
pťin!lceny jfon n Kaify U wňxodll je.xho stojč
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na bťehu wyfokai člwarhranná wčš, ro přist„ani

strášnire K Učnm piilebei prastaré stawe!ti, jenž
fe Ulá ža klásster sioaté Klárn, jchošto pauny by:
ly při dobyti mčpta skr;r Saraceny hro;ně prý
Umčeny Má též fon jwětleirum. Brrdcx mčstem
U wchodn piistawu widěti lZe Ua skeilr žbotky mo:
dlitebnice, rdc prý ondy Bel;ebub ttčn býwal.

Zleočrcobywatrlu Urpicfáhá prú li000 kťrsia:
nn Židu a TurkU Bofnd se w de šxmmrnitú
obchod w bawlllě a w ufnččb lduwolowých w obi:
li w jencxfowrm listi a w jinrm Zboži lewalltském
čimž ofadnict ;bohat!i Qfoli jcxst rowčnka ofm
bodin dloUhei a trs sslroká, dostč Urodná, wnať
nedostč obdčlaná

Také ša čaju nowčjssichbol St Jran chre
oblčhán a pnstossrn neboč Napoleon dobúwal
mčsto 60 plných dni r. l799 SidUey SUith
pťinntil jej Upustitč od deilstibo dobýwxini Byltč
to peri Napoleomlw nepodařeuý poduik Roku
1832 byl po ssestimčsičnim obléheixli Jbrahimem
passetrm, synem mistokrále rgyptského Mehmeda
Nlč:ho, dobyt, a r. 1810 šase od rakonsko:anglické:
ho loďstwa x

Bližil li sep JežiZ k Tyln Ualešlaš 500
krokčt od onie stlldni Salomonowll, proto tak
Zwanon poněwadž ji pťipominá Šalomon w pi:
sUčjwč l4 15) Wlni pxý fe wodon podžrmni:
mi pruliwd, š LibaUU je tam stikajici. Zestič

stndnice tato proto památmi pouěwadš, kdo chce
wody čerpati, ncx jako jiude dolU Uébrž wšhtlrxr

wstllpowati pťinucen jrst Jestič totiš wrže čtwer:
hranmi na jižni straně 30 stop wyjoká na wro
chll jest ohromný kamrnný wodojem (mUýwadlo)
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ofmihrannú, lil) stop w prUmčer nmjici jchož o:
klnj má jcxdxn neb osm stop ssiřku tak žr fr po
Učm kolcxm wodojemll fláčcxtč dá Celý jejtz
Umlúch kamrnll tak pewnč festawen, žaxpojnd wo:
da Uičdc neproUiká ač w té Uuljobť, jak teď wt:
di!ne byla studUice již pied 600 lctu popfána

Bramrn wodn wydáwajici jest tak hojný, že
nemláťe rrlou prol)lnbe!l až do wlchn naplsmje.
Woda jrjt čistá plušračná a poskytme občrrstwu:
jici nápoj

Bčiže wrlčého wodojexml json dwčxuxtnduě men:
ssi brčouci wodn š wrlťého pod nimiž žUanUUati
lže požnstatky wodowodn jimž býwal wauče opa:
třrn wodou Wťččina, ;roč jr wrltká stUdnr tak

wysoko wystawčla, whjwiráž toho pončxwad; pťč
wodowodU :mmenitébo pád!l tťeba ldyla Qbchážč
tam powčjt še p Jržiu Ua jwdch cestex.chi tn sc
žajtmoil, l)ledaje občrrslwrni

Mčslo TyrUď jank Zor ancxbTor (skála)
rZn.xané jch w biblirkčm dčjepčfu rownčž tak wč:
hlafné jako we wssrobrrném, nedoč jrst jedno š
nejjtarssich mčxstUa dwčtč (J! 23 7), dle powě
sti od Tym frdmébo jyna Jafetowa žaložeUě,
wssať Zda je pťedc pončknd nlladssi býti Urž Stdon,
neb dle jinc powčsti šalo;tlč bo obywatrlé jtdon:
ssti, kduž Za přičinon wšniflr domáci lošepře fe
š domowa wystčlxowali a proto prý mčsto dceroU
Udonskon sloUlo (Zj. 23 12) Ziž ša času Jo:
fne bolo opcwačxnělJod 19 29), a bylo k če:
ledi Nšfer Ořiwtčlcno, wssak od něho nikdy neob:
fadčno Bršelo na twrdé sfále U famého moťe
a lnčlo Za časn Šalomona fxoého krále a škwetlo
potom tak že zasiinčlo Sidon Zde dostčhl.ob:
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chod starěho fwčxla nrjwyšxssiho wrchU sláwn, že
Jsaiáš Uažwal Zdejssč kUpre knižaty, a kramařc

slawnými w žemi (Jf 23 8) a prorok Ežechjel
.podáwá siwěld popicr o bohatjtwi jeho Nrmesla
a Umčni wýtaoárxlc kwčtlw, pončxwadž Salomon
tesaře a kmnrmliko Zdejssi k ftawrni chámllJeru:
falémskél)o powolnl. Nassli fcš de překreisněmra:
morowě slollpn jehlamr a nlno;jtxoi pčkndch bu:
dow mc;i Uimi; chrám twrskcho Herkllla.

Zálxo je wup.ml Ua bliškém ostrowě Nowúa
Tyruš, rowuťxx) tak skxočlú jak starú Salmana:
far, dobyw Sanmrii a žmocniw fr Starěho Tyru,
nowl) Uijak dobyti Uemol)l. Nabllchodonosor ob
léhal Tdrnš tťinártc lrt W tčňxto bojich byl
starý Tyruš ch pochwldyZ kořene wywraicrn po:

něwad; od tě doby Uiťdy fe Uedxčxježminka o Uěu!
Král Nlr:amder eriky, podrobiw sobč Feultcii,
oblchl také ernš 330 pť Ehr poněwadš fe
moci jeho žpčxčowal, a kášal Užin:l mořstml meši
ojtroweul a pewninoU rumem starého Tyrxl žafy
pati aby Ulčsto fnadnrji dobýti moldlš wssak moc:
nč fe opiralt obdwatclc jeho odwážliwému pod:
Uiku, i wčtrowé i wlUy wšdorowali jchm a; ko:
ncčnč po jcxdmi mčdicťcl)nlčxstoUtokem wšato, 6000
bojownúch obywatrlll w bojipohynnlo aš 30000
do Zajrři odwrder Ulčsto w plen a požeb dáno
bylo. Wssač bršo Zaxje žmocniwssi fe kwcxtlo oba
chodrm ncxbokpolol)a jeho bx,xlawelmt pohodlná

anož Ua krá!uěm pobřcxši lcšrlo a bylo ldoramč
proti sludeným wčxtrťlmchrciněno. Mcxlo také dwč
weliké hráše pťistawni topiaté jako dwě ramcna
do Uloťe čimž bonťem Uloťskúm b.ainčno, aby doa
pťistawU dostoupiti ncmohly
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Blahobyt lnčsta pojislilo wyUacheni ldarww
U.ichowr, ktrron fc barwily julelm, jimiž dalrký
wrdrn bdl obchod Za čajčl Makkabch a pána
Ježissr bylo šdr bohařťtwi Uejwčtssť

B.in Zežiš jotwa kdxždo mějta pťiuol brš
pochyby jrn Ua jcxšopomc;č Kťosi.mjtwi ohlasscd
wal šdr fw. Baw:xl, ktrrýš sr tu Ua fxoé cestě š
Milctll do chrnsaléum bul ;astawll a po fedm
dni tU potrwal wssak jiš tU ťďyl kředrauy Uassrl
lSkUt Ač.d21 3.1) Pošdčjčby.o Zde takě sidlo
ldisknpské

Za čajel ťiižaických ldylo mčxsto jcsitč šname:
thš obchodchl, a po skytowalo, obšwlásstčx sklo
a cnkr.

Noku li:šli padlo mčxstodo rllkollearacenů.
Baldnixl jd š.UUýsslel ho ; rnkoU jrjich wytrhnouti,
dossak Uadarmo, teprllw Baldnin U. dobUl je r.
1121 kťesiauskýmt wojimd, ktrťi fc kráfe, pownotč
a bol,mtstwi mčsta nemohli dostt nadiwitč. Kdyš
Saladixx r. 1198 Zernfalém dobyl Ukážal fe ta:
ké Ua moři a Ua fuchU pťede Tyrenl Wřiwleklla
meši mnol)ými kťrstanskýmt Zajatými i také otce
hrabčtc Komáda ; Montfrratu wcxlitelcjyrského
slibowal, že propnsti ho Ua jwobodn kdyby fyU
mčxstodobxowolnč wšdal jtlmk že Ujmrti ho a
hle. nrdal fe ant fyllowskoxl láskou Zajcrassiti
Saladiu dobýwal moať wssak wsso nanniháni
bylo darmo

Nš o sto lcxt pošdčxi r 1291 pťissko mťsto

Zafe do rUkoU Mol,mmedaxlsiých kťesiaUé wytáblč
ž nčho ol)rady ldyly rozmeteiny a od té doby
kleslo město tak že trď toliko nepatrllým mčstem
jest erký dil nčkdejsscho mčsta jrst hroxllada
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kmneni pčskem žahá;cxného, žde ondo křowixn pxo:

xostlěl)o Z nčkdrjssiho l)lawuiho chreiUUlZname:
nasi toliko nčkteré šbytťy, !nrši Uimiš dwa krafné,
žulowé sloupp Nčxťdcjssi přčstáw slawný jrst doc
konce piskom žajypaný, tak žo joj jnadno přebřisti
mol,don Meši rUerlU postawené domy jfoU uprl:
rownáni š dťrwučxjssimipalácemi toliko bidné cha:
trčo Wočrt obyn.mtelll obnáni aš 2000 mežiUi:
Ulčž json také klcfraně Ewropcjssti knpci Umji Zdo
fwěl)o jednatele, jenž jim tu obili skUpUje, ktoré jc
wmoá;i

Od lnčsta kwychodn Ualešaji fc žťireuiny
rcbrámll ktrrý prú Ua tom mistč wýb:ldoweill byl

kde Ehrčstuš steil když on šena ša Učm wolala:
„Blalxoslawedlý žtwot, ktrrýž tebe Uosil a prfy, jrž
jdl pošiwal (BUk 11 27) Nlš 800 krokU dálc
k jowom UkazUje fr l)robka kteráž dle fwčxdectwi
tamnčjssichkťesianubola Qrtgonesowa UčiteleNle:
randrinskeýo jrnž r 254 w Tyrn žemťel

C. 32.

B.Z se Ubirá do koUčinSidonských
(Mat. 15, 21u28, Mčr. 7, 24eu38)n

Jakmile p. Zežiš fe přiblišil kSidonU, ihued
fe rošnesla powěst w Sorofenicti o přichodn jrho,
Uebo šona pťissla z toho kraje ktrrýž pojUd po:
tomky chananejskými dyl obýwán protož také od
ewangelisty Weině žena kanancxjská slujo a prostla
ho, aby fe fmilowal nad dceron jeji tčZce ncmor:
noU Zprwll mdbal p Ježiš na l)laš jeji, šeUa
pak nrnstáwala za nim wolati, aš mU i Učonicř
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přimlouwali aby ji wyslwssel Na to fe wyslo:
wil p Zožiš, že co Mešsláš nrjprw poslán jrst
k Židalm a nikoli k pohamlm Z takowá wúpo:
wčxdneodstrassila žrnn, nébrž an proslla fna;xlčji
o pomor Na to odpowědcl p Zr;iš šcela we
jmyslu ZidU, ktrťť jrbcx jaml,xchdr;eli :,a wywolrllé
pol,dany ža nic si powa;njire: „erlit dobré,
wšiti chleb fymlm a wrrt psUm“ Nač odpowě
děla žena: „Tak jrjt Baue alr t sstčxxlátkajedi
drobty, kteťi padaji fr jtolll pxiluljcjčch „ xNa ta:
kowou odpowčď plnoU pokorw a šárowesl silxxě
dúwčxry k Zcxžissowi pojisttl ji WáU Ušdraweni dce:
ry Ona tedy il,mrd fpěchala domn, a nalršla
dcrrU fon klidně Ua loži lržcti, wssak šdraon

Wod Sidouem aš tři hodiny crsty lržolo
mčsto Sarepta welmč staré objenmšnamrnitě
ho a š pťistawrm Zdr rostlo wohlássrnc wino

w starčnl fwětě a Ua bliškn byly hUtč a wčhla:
fné sléwcirny, Z čehož také jmčno jrldo posslo Trď

tam o tom o wssem ani aninčy Bybllckošnamr:
Učtě jest toto mčxjto proto ponrwadž proxok Eliášx
l1 Cťral 17 9u2u1) w čaš hladn tU fe šdr;o:
wal n chUdé wdowť a jnun jrjimn netoliko wd
žiwu opatřll, nébrž také jyna oprt do žňwota wpe
Ulodlil. W dčxjepifn kťišáckém pťicháši pod jmé:
nem Ntfarcb. RokU 1111 bylo dobyto od Tan:
kreda po třimčsičUém oblél)ánť a pak wire Utwr:

drno Mělj také nejprw dwého bisknpa, pošdčjr
pak siusseli biskUpUSidonskéum Kapla kteráž Ua
mistč wystawčna byla kde stál dťun wdowy, Eli
ássowy hospodn dawssi, byla od Turkň w messltu
obrácena.

Nš dwě hodiny od Sarepty k wýchodU Uka:
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žnjc je čapličxka Ua tom mistč, kdr žrua chananej:
ska p Ježisse o pomoc pro dcelu prosila

Sidon pět mil od Toru k fcxwrrUležici
jost prastarc mčsto, o nčm; jr xor fwatém pidmč!
často Z!Uinkadčjr, a U šidčl šidon sllljt Za:

k1ladatelembyl nejstarssi Um Ebanaana (1 Mojž15) W knišeJojne našýw.ife SidoUWr
l18k0lš(Joj 11, 8), bnď pro sioilj welký objenl,a
neb pro jwou moc Daké bul Sidon přiwťlen

kpokolelli Nšsex, wssa1k nikdy pod ZpráwU wšat(Zof. 19 28 Solld1, 31) W dáwnowčkojti
Ulčxlfwél)o králcx(chl. 27 Z) a chabel, nmnžel
ka tfraelstého králc Nchaba byla dccra krale téhož
Ulčsta(3 Kral 16 31) Sidon ležrl Ua rowm
obražené swrským pohoťim W prwotUich časirld
byl hlawnim mčstem Fenicir, a proto také je Fe:
ničanc nažúwaji Sidonssti Ztad wdssly osady,š
nichž pošdčxji wěhlafné státy fe wwwimlln, jačo U
p Karthago Když pak potom Tyrllš tčž osada
jldonská, fe slawně powšncsl, potratil Sidon mno:
ho na jwé wrlikosti a konečxnč scx šawislým od
Jyrn stal až do jel)o konečnél)o ilpadkn

Sidon ldyl takéčastčjidobýwáu a to sire Ulq
dnčji pončwadf; mčnč twrdý byl Nšfyrskéaxmkra:

li Salumnašjarowi il)ned wšdali fr Sidonssti.
Nabllchodonofor, král babilonstý, dostal SidoUt
š Tyrcm w fon moc Eyrnš, jeUž šakládal
perské kreilowstwi odejmnl l)o Egn famlm Sido
na fe šmocniwssim Perssti kreilowr dopllstili sicc
Sidonským miti sioých králll ank pomocná woj
ska jim siawiti a Ua lodich jim sionžiti UlUfelt
Na wsseobecněpowstánt we Fenirit Nchafrm, ji
stým Perssanrm okolo r. 350 pť Ehr, dorazil
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fem král Nrtarexrreš QchUš, dobyw město ro;kosal lrox
jité ždi jcho Nč fe bržo potom febmlomčsto pťrc bnl

prwotni kwět jiš podtrhmlt a famojtatllost ta tam
?llerandcxrerlký wyhnal perskéhowladare Stra:
tona Z města a Ustauowil jiuého, který sire pochá:
,;:l ž kawr králowské, wssak tc dobn žahradnicťwim
tx žtwil jménem Nbdolonimue, pod jrhož wládou
mčxnštoo čt škwétati počalo

No julrti Nlrxandrowě padl Sidon pod wlá:
du furských králU potom je ho Zmocnili Egypfa:
Ué, a r titi pť Ehr stqli sr Nimané pany jrho
Za čalu (Thrista Beiua ji; šaje jrl)o lesk šbledl
a nžrlký dil obywatelstwa je potratil W čaš
fřižáckého taženi slťidnwč Upadáloal bršo do rUkoU
kťrskemsk!,dch,ero faxaccnských NokU 1250 dob!dl
ho fw Ludwik, a rošpadané mčsto opčxtoprawiti
hledčl Na to odrwdal ho templáťčml kteťi jr
až do r 1291 opanowali e

Sidonssri ctili bohyni Astartll ťinmnskéWc:
nUssi a Jxmonč podobnoU Qbywatelc byli wel
mi prmnyslni lidč oni prý wmmležli sklo, čehož
lajenmosti pro febc podršrli a tim bohatlil)
také prý kment prwni hotowili a jiUé prácr ;e
dřcxwa, kalncne a kowU

Nč byl Sidon eo do leskU a wčhlajxlostt
Tyrem pošdčji pťekonáu Uicnlcnč w lepfsim stawU

e) Plininš w!,ďkládá, šc kUpci šdcjssi wystonpili z moťe
na bťcld, aby fobč pokarU Uwařili. Bodlošili kotel wclký:
nlt dxlsičnťkowými kameuy. u Wssak kanlelly tyto počaly po:
žueuáhln se obuěm roštápčli, pomisily se křemcncowým pč:
stcm a popelem, a kdhš potom oheň wyhasl, ztwrdla tcku:
tiua w pčklwu leskawon a průžrač!wn hmotn, a stalo
sr sklo.
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fe ž.,acbowxl Už Toruš a podUrš jest !Uěstem
šuačně wclikosti, jakčoli poněkxldmenssi nošli Uarý
dyl Lex;i Ua wýssinr protahujici fe do nlořr, na
kouci kreirné rdpiuy, hdmmi obkličcnx:. Zc
rmrého Sidonu jjoU ;bytky jwťdcxrtwi wydáwajiri
o diewnčjni jrho krás.c

Nyučxjučmčjto na;ýwi je Saida xoýstmom
a na slraučx protč;emni ohra;enr Břiptaw pak
žost ldohn;ol žemrchn a Zasopan lleb ťniže Drujxl:o
Fakbreřdill, ;niěil jr jačo Umoho 1ill!xchpťl:
stawll ua pobře;i fenickém. Pewmmka U wchxddU
Oťčptawu xm skale w moři wystawrnei jak se pra:
:oi od x:o Lwaika, jrjt ď mčxjtrmpěkným mo:
stem fpojr:l;i. Okoli toto poskytnjr čarowný pťr:
lxlrd pčxstnjic pomoralčr, citrouy, morxulko a fiky
w hojndsti W mčstě pojud dosttžiwý obchod,a
aowwá;i xr pleiruo hrdbáwi kartouw, kuže, jrnesd:
wé lipt:, kdroiUky, olcxj a joda Mčjto počiti prý
tcxď aZ 8909 obywa rlu, nlrZi nimiž kťcjtalm aš
1400.

Křrskausk.i wira ldršo byla w Sidoxl!l ;!l.i:
lei. Swatý Brtčx prď thr exoangolilml keišal, a
uuxodúch na wiru ob átťl Sw Wň:ďcl bul tU
na jwé roslčxdo Ztalie preitrlsky pťijat (Skut Np
27 Z) a od Zdrjssťchťřrstalm ostetťowán. Wo:
idčjj six dr Ujadilo biskupstwč. Mxloho tnkc Zdax
kaplť n klástlrrU Mohauudálli Umji žde čtrUácr
mcsslt

Na k)oier, aš pňl l)odiny od mčxsta, nmji ka:
tolilř kxxplU;aswčwnoll proroku Elieissowi llpro:
střrd jtoji olteiř, wfjak Uebrja jfou toch šdi klen:

ldoU Tnto kapla stoji prý Ua toxnmistč kdr od:počimll p. Jr;ťŽ piijda w twto krajr
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Nď pčxt mil od SidonU k fewerU leželo pra:
slaré UxčstoBerntnš š přistawem, kterč!;a čan
eijair xLlUguUake cti jrho dcery Felir JUlta
nažwáno bolo. W podčxjssich čxajrcb proslmoilo

de xnčxjto sskolou. Tcxd Uašýwá le BairUtb achb
Barnth, a lépe šřwéta mžlt Snčda. Nxši na o,
kťtdli žrmč, přčstaw Ztobo Umld, nmjic šapla:
wený. Mčfto :nň wrlřU objcm a bafmn šnxčUr,
wfjak Ušké Ulico a aš 10000 obowatcxlu Malo:
nitll, Rrkn, Zidn, anku a Franku Okoli mčsta
jcxpl jcho Z Uejkrájnčxjssich a nrjUrodnčjs:j ch: také
se pilnč obdčláwá pončwad; Drmowe , jřéldšwčs:
Uina jejt jjoU pracowitčjjsi nešli Tmrt .)čowlna
kolrm Bairuthxl jejt welřei šalxrada plná bilúch
morUsti, mešl Uimiž Zdr ondc pexlulowé l)áje Tčx:
Zi de Zde wdboxné bšdbáwi bawlna a také dobrě
xoino Qbchod žřcjjsi jcst žr wssrch poldřežxřirlx
jyrských mčU xxlrjskwčxlcxjspi,a pčowxšujo je š l)ed:
bčUoixn,bawonU, wincxm Ux;i tabeikrm a káwon
fřatolici nachášoji w kapnčťnském tlaisttrir př::
tUlťU

Několik hodin od Bai Utlm UkažUjr jc Učxko:
lik kapli, š nichšto jedna Ua tom mixtc prú rtoji
kde byl Joná:ď Z bťřcha rybw wuwxžen jiná žmlx

jimá to Ulijšo, kdr sw. Ziťi draka ploklal
Qpčtš mjl k srwrln lešrlo mčsto Bnbloš

od .išcbloil UGcbal žwcmé, prastaré ulčsto faxnickě.
Dla roškašu mčli Juarlité žemi aš po toto mčlto
šaujati, wssakUcstalo sc tat Bbywatclc dejssi
byli annrniti ao stawitaxlélEšech 27 ed) Woe
ěitá aš lild()() obywatelu Nrjwyšssi misto šastn:

pUje žámok podiwně qtawldy Kojtel kirsiansky jrpt
Uelchlrdnú okoli přijchmr Umjir Umoho šahmd
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W tčch ťončinách pořolrni Nšder lrǧelo ne:
Pochybnč mčsto Kotdul (Jof. 19 27), od nčxhoz
celý prnh Zemčx:mšwan bnl jenž dwacet Ulčxstob
nássel a proptiral je ašf Wtolomaidě kterd wssc.k
Za mnoho xlodš.il poněwad; král Piranl dostaw
jexj od králo Salomolla darem nemělš nčxl,xowol:
kon radost (3 Krail 9, llu13d. Teď o mčxstčx
;ádná žnxinka wicr

Boldočťna wochod Swro fr.licie jrst :ei!da:
Uon wčtxladue o f.w pijmčx Noti fwš juléno od

weipcxnr,e Z nčxlwž ponrjwčce poťxoii srjtáwa Wr:
choly jrho uolxrwoá fnrb, a na paty jeho naléhei
ncsnepltedlxu wrdro Objexn cr.élxo polxoři obná:
ssi aš 100 hodin cestu K wúclwdxl rošplojtixei
!e do Mchmotmx.tc a dil do Arabčr, k jtl)n pxo,
Umčdá žaslibrnoxl ;eml k šapadu dojadnja a; k
jtiodnťmn mořč a ksowern do :)lrmr.nir Srstá:
wei wlastnč :c dwoll řetčxUw dor, kteič ja wodo:
rownč pořlé fobe jiš:lim jnlčwm fpoUsslčji a na
konci fe be mála dotdřaji Zaipadui řxčtčxšna;ýwei
je wlastn: ččdanon, wxšcbǧodntpak klrry qafaone
Dmnassrč a Jl:abiť na;úwá fo Nutilibnnolx a:xnb
Brotillbanon. Taxn kdr fa na jihU jbližUji jton
toliko xekam pmfnmkcm Emats)siým xodčlrnu. Na
jewčrll lo chai;eji fe mmona wčae od oxe,fcb wssak
Udoli Up!omd lržčri jrst toliko dwč bodino ssiro:

ké, wrlmi přijcmne a Urodnč, pončwmž řaxkamia
xǧotoky pxd.dlašowelnéjrn; rš l)or fejtupUji Na;ýwá
fr Colejurle emrb dollpna či dntá Swrie, pončx.!.xadž
hožlewhlnboká a horami obklopena jrf.r

Wodoťi xetd,anské powšnáui je w čtorcch od
dčlech Nejnižssi čeist nodi morxlssa a waU, taťé
pomorančo, oliww a jablonč gxanátowé , jakož .
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úrodné pole DrUhxi wyšossi po;llstxixweiponejwice
;holnch drrnatldch skaltn a Uoladných step plndch
slnxi, jimiš bystřilw do Udolt pádi T.řoti wwšssi
čási jest okraisslena kxoětinami a boliUkami, a stro:

my wrždy Zo:lrué poskytuji občxrrstwnjiri Uin, také
tU nejchá;i ladných potokU a studánrxk jrn; po
šwabxl dolU crči, slowem, šdr panujewčěllé jaro.
Nrjwyšssi část, jak jižpodotčmlto očxčnýnl fučxhxxm
pokrota jcxst(Jer 18 14), a nemuže p!o wččUú
mráš obýw.ina býti Na okraji čtheé č.ixtipnou
fe do oblak redry, kde w Zi:ně takč jnčxh padi,
wssak w létč roztaje. Bro tuto roǧnm!xitost po:
Uebi prawč beijnict Nrabssri o Lčbanll, ;r. Zt!na od:
poččwei na tcmsxnn wejna Ua ramellách, a léto U
jrho nohon Wltbec celé toto pohoťi neni pťillo

přičré,Jpročež dostUpnčjssi jest Ue; Alpy Šxoýcar:sié. Z jeho roličnúch mist jest těž w Umnitei
wýhlidka proto wwstawčxlkr.il Šalomon tUto ro;,
liěně letohrňdkw (3 Kreil t) 19)

W časicb dčewnich bwl xeibanon wěblasilý
fwúmi ccdrw, jcxnžto jjoU dřewxa šUačUě wxxssky a
tloxlstčkw Z Uich jobčx stawčli králon.w Dawid
Salomun a Nabllchx.sddonoor paláre; ponšiwalo fr
kskwostuúm bndowáxn Wrrjrpolským a Niniwit:
skom jnk:žš, coš ncjšxlmmcxllitčjjsijcst, bol onnii
drubý chr.im xerx:falémský ž ceder Betbanskýchwy:
stawěU, trž i chreinl Dimlin w Efcxju a koraby
FeUiěaml

Z wrlkých a hustyňx codrowých lepuw jeUš

ldywalw dr:chdw okxafoU a sláon tohoto pohoťi,
Za dnň nasslch toliko nepatrné šbotku nalr;ame
Črdrowú heij, obyčejnčx od cestnjicich uawdstěwo:
wano, lcxžiaš čtxort hodiny od dědiny Buirrat na
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žeipadnix:xšwahnLilan Wnrkbardtnalr;lx l8l0
tussim 12 rrdrr neobyčrjnč rloujslky, 24 wcxlmi
welikúcb, 50 projcťrdnich, a Učco pťec; 300 ma:
lúclď, a Uowčjssi crstowatrlé, k. p. Gtxramb, br;:
meila lotéš dofwčdčxčji. Zfoutč ty Urjsilnčxjssi ta:
koxdé tloxlssfky, šr ssest ofob fotwa jrdnu pťepažiti mo7
ldox:, nebok 21ba i 36 stop mčři w objemu Bo:
dlčči jrjiňx wčtwi podobá le jalowcowčmu; owoce

:mk 1edlownm ssiUčám š jeider jcho kape Pžrnsky
ťtu, sllnon wťeak piijrmnou U.Uuliwydeiwajčci

Na slaw:xojt Wromčxnčni Weinč držiwaji Ma:
xxonilě č.!a boier tak Zwanon Erdrowon slawnost.
Wntršarňm fcim přichážčwá š mnol,xýxlli biskupo a
řchollniťo a ;ástnprm lidu wčťirilxo xm l,xor.u Nrj:
jwčxtčxjssiobčf fonei tc Ua kamrundch, pod nejtťUsl:
siimi rrdrami nmstawčndch rltáčich

K Zcxchowáni ch jstarfxich crder čini patxčiar:
ňm co mužr, i klčtbou stil)ntč si Uminil toho
kdožby bexš U.ušslownclxo dowole!li ltu ncjmcnfri
wá:sčxwUři;l, awstak pťrdc Uebýwal slxacld pied ta:
kowch pokntoxl pow;dn dojtatečnú ouelikou jwé:
woli Zam Zčci,a jtsl to oprawdu pod Zášrakcxul,ša
je až Ua Ueiš wěk Znchowalxstj

p N .

2) Wod ccdrami potrwali jsme (pčssc Grra:nb) aš 4
hodin!d. Dxloxlho jfem se prorldčxecl w nábošuc remnotč, ťle:
roxl U:ť ;aftiuiln W dnchn rošjčmal jfem coš na jejich
ftarou siwu upomiualo; porom jchl rozwašowal jejich
dlonlxč trwaui, kterč Uli dlahým spňfobrm kr.ilkost lčdskčho
žiuxota pocitčti daiwal!j, a dUsse naei tčxsslla fe ž té prndkosti,
ttcloU dnouxé Uassi Ubil,mjč, pomýsslexlčm na oU:d wťčnč ča:
fxx, ktrrě jč w lepssčm swčtč pťiclx!,xstáuy jfon, a proti nim
dloulxě rsw.int lčcl.xto stromň, kterkxm tUto jfrm se olxdiwo:
wal, aniš jakým s:inem jsuu. Nemrl,xl jscm jdich opnsrčri,
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JtUd wúbornú plod leann jest wiUo, jtž Za
čam plorolxa Qrásse clxwáleué(Qf. 14 8) Ré:
wu fe tamco Uruwa;ilji o koli, Uěbrž roškládaji
fr po šcxmtz ero;lm jsoU olxronmé jako t Zrua.
Wino jrst siadké žluté a jrlxo olxeň pťijenmč
hťe:jo.

Bol)oři libanské jest ;hUsta šexlid:lčxlé, chbos Ua
fmné hoťcx počilei fr 62, ;folrm Zli 100 dčdtn,
obudlruýcl,x od Maronttn, chkn, Zidll a Drnsir.
Maronitu prú tU aš l00000, a lnohon prý po:
siawitč wojska 8000 mUžU Zfou kasolirt, ťteťifa
r. l150 p.u.xd p!pcxžom Kaljrtem !š! aš iimstml
cirkwi jpojili Ulsst anton wssať w pwskcul jašnkn
sion;i Watlťarňm jejčch na;ýwxi fc patriaxclxon
Nxčtiocbrnskúm. Bn jrst neolune;rndm pondtem
Marol:ttu toliko čafcm skládá papežt Učty Sč?
dlo fwé Ulá w klásstečr Kanubinčx, klerý w drfUr
slnjt xxod r:dwwúm jďájom leži, a mei ňxránl Zwčx:
Uowani ;. Mmie. Watxiarcha má of!U bisinru
podiť;rmťch xobčxa mnoho knčcžt, kteii Ulol,xon ;c
natč búti pird dwrconim wstak pp swěcruť Uefmčjx
da nxirr šcxučti nui; po drlchr jim dowolrno, fex
ožrnčxl

Marončtč sk ščwi or,lďoU Uxinobradsiwim a
Urřbáwnictwim sbowaji dobotrk a Umji těž žcxlr:
ZUě a mčdčne bntč. Wudočdýwaji sobč pilnýma
xukama ňxlob a jfon wrluli mibošui Qdčw je:
jtcldjest fllknč dloubai ž foši frsti, kolenl blawy

mžsi dlolchú bilý Uat Ua Uuqoo tnrbánu owciša:
md aneb Ulaji sspičaté čepicc.

aboclx po dwacctkrátc erbr.ilil ;ratu na nč, abych jich dwa:
cetkratr Uepowašowal, a dojunawé eitxd famowolm)nt wzdy:
chamul Ueprojrwowal.
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Klásstrrň jrst wcxlké Ulnožstwi ua Libann;
be; mála Ua kašdé skále ftrmi jedaxu aneb aspoň
siltinw jrbo ano i w nejhlnbssich slujich Učryté
jsoU, ponrjwice od B)čaroUitUobodlené Franti:
sskeini lnaji klásrste, jměnom Laryšjn, na cestčxdo
Sajdd.

Drufowč Udáwajizpnwod fwuj od křesfaml,
jrnš w čaš ťřižáckého lašoni prý úročxisstčw Liban:
ském pok,xoťiUalc;li, wssak bcx;duwodně. Dle wy:
chini wiry mxšaji fcx lxúti pťefnč kixjeslané neb

tolo žajisié jch slátaniačou š křrjsanských, moldanu
dáuskúclx xamariteinskwch a dadllcejskhch člainkmo
wiru a u!rawnicb qeijad Nemnji ;.idných fučži a
t“oftrlll, Uébrš Umosstčwnji messity mohamedei:xskr
a i cl)ráuw ťixcffalčské. Modlilbu jrjiclx jjou toliko
tafowéto wúra;w: „Wul,x jesc wclký! BUď páU
Wul,y poclxwáloxr! Bllb ochraň!“ Zfo!t bojowni,
alr fnrowi, Urž pjlni a stataxčUi, a wčce fe jim
dci fnočxťilxi,chšlt Nrexbllm a Manrnm, a swornč
Uwši frbon žiji. Woěot j,ejich na Libanu obnássi
ašx řešltt)(!l). Zčž ode dachx hledřwalt anc tU57

Ur!ou ;lomiti n oldšwleissččmocnč wnstnpowalč
Ua počáxřn l7 jtolcti pod jwdm knižetmn ežxať:
hxoddčncm. QU fwčej Uárod wojensky wwchowaiwal
Zmedřxsslojoda jimi stúti painem nad Balrstinon

thkxl do Gakilrr, odejmnl Fenicič wybojowal
mčsta Bairutb a Saidn a jiné Wládnnl moll:
die Uad podrobenýmč jobčx narody a kieftanllm
piál ochranu féw wsjak konečnč w mor ukrutné
ldo Sultana Yumrata Upadl jenž l)o x l(i61 w
Čařihladč žardomltt dal Od tc doby Urdosáhli
D:Udowé dťewnějssi jwč moci wssakžiji dostifwo:
lwdxlč, deiwajčre ročnč poplatek Turkiim d!ženi
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pod Zpd.aion erk ocmi:a, chž w Gamarll jldlť
„We fwém žiwota fpujobu a kloji podcbaji lc

Maronitnm, a rnšui fe od Utch loliko ssatcm čer:
ndm Ueb črrwrným jimž si hlawd owčnuji ldo:
lxn;cl š uimi w prndkcm Uepřáteljtwi ;iji a proto
onU krajiml welmi chxpokojnji

xxx.š pujtúcld slujťch Lllxmčskuch dilpi mnolw
dla:ér ;wčťc, jako: mcxdwčxdi,Ulei stakalj djdoorť
kanct pmlthéxowé a jčUé coš w uejslarjjich čmaclx
tak l!,xwalo Urb jw. pčjnw o lom šminkn ččni
lpU. 4,8Y

š. ZZ.

Beišl Ježiš fr Ubirei na jch ero Gene:
farktbske.

(:x.xč;xr.x.ď, 29TZZ, Mar. ř, :mwšs, ď, 1w:x).

Kduš le byl p Ješ lš i w šurofrnicič ožná
ijl dostj, šaje pcxwracxel jnad šacháškoU k je cxru
(š;enegmerl)slénm. T.U procldášcxl krnjinu drsi:
tj l:lčft

řrajina dojiti Uč,st jilmk Drkopoliš, Zal)lnč
wala dejet lužličných mčU která ponrjwicr nex

wýclwdui jtrnuč jcxzcxroa Grmx ZaUrtl,xsiél)o lr žxclšxz
Taco mčsta po;iwala od :jčimaxmZwlántnich uxl,x
snd Obmoatelě boli poťlcjwico Nokowr a Sy:,
ssti, Zidn bylo mailo mch Učmt Bhla pak Udčx

xsta tato: Gadam, Gerafa, Hyppoš, chlla, Fl:
ladrlsia a Skytopoliš. Byla lt také: Dmnasse,
Diou, Kanatha a Nafana, o tom Zporowé jjoU.

Leduxa byl dorašil p xšičxt jaxǧxc:ll lNer
fa:eex:hskčmll, jřš Z!irw:l o Po!x!oc wolá!l. Pťčwrdlč
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mu loliž lxlucl,wnčmého, a proUli Za nčl)o. Wáu
Ze;io u;dmwil bo Neidby bwl býwal tentokrátc
d xe;ičo abo U o tom nikdc chmlnwčlo nx; diw
trn rošneinrn bul ssiloko dalrko

eootom de Utekl p xcxžiš Ua jčstoU l,dorU fám
Sotwa pak wwslidčli jcxj, il,xned weliké UUloj“twi li:
dU fhlomá;dilo fr th a přilleissrlčmU nemocnc
a nrdllštwě, abw fe Uad Utmi Ustr,nul a jčm po:
Ulol)l ro; t Učinil jčm Til dnowé bwlt Uplynnll
a ;ástnp lml potrawu dojedl a pxoto postaral xc
laskawd Učital taťé o datmwu tčxlcfnon. Zx tane
tdťlále plojewili Učenicč xxorl,mbnojčw dčwotnxol:
noU mor jwclxo xučslm, pončxwexdx dc jim žtxálo
má.lo bdti fedm chlelul a Urkoliť mb wssak šafc
roškážal p Je;iš lidll pojaditt je, a ro se popr:
wé bulo přibodxtlo Ualo six ;aje, ;e lmlo jednx ko:
ssu drobtu sebr.ino po tčxch, axo ldulč jedli.

Misto, kdo fr ro ldwlo piečhodtlo, Ucudáwá se
wcx sw rwangcxlčnm Udčitčx prawdčx wssak podo:e

lUlo že Ua wúchodali ptlančx jrš ela Ǧenrfarethskéo
ho lmlo lešelo, luoné, ;etam, kdepoprwé Wssak
dlc powčstč bylo pxý to na Západlli rllančx ješrxa
w údoli jen; jr plotahuje k Tibčxrčadě Hora
tamnčjssi od kťrsiallu stnl lecdšxllllošouxichlrbu scx
Uašúwá.

W této krnjčnčle;ela twlš Jotapa aneb
Jotapata kterou také nčxkteřik desitl Ulčstlun po:
ččtaji, wssak bcšdmoodně Stála Ua steižné skálr
Ua třech stranach, obklopené slnjemi tak hlnbokd

in še šáwraf a hniša pojala mysl dolU l)lediciu:ho Na sewerni strmlč byla twrš pťijtupná
wssak hradbyl silné byly, še mčsio Urfuadno mohlo
dobyto býti Wroslawila fe tato twrž hrdčmlým

10
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odporem jcxj; proti Riumunm w poslrdnim bojt
bdla wdkonala kdw;tottš prasián r 62 ščetr
Unm wojskem do (daliler wtrbl ortxl fc Jojef š
bojownúmč šido, jčch; wudcem bnl, do twrze Jo:
tapatn, a kladl opčtowauým Uáwalum řimanskčho
wudcr dloulxo jrdnatd odpor a; konrčnčx žrádou
jchoho šida twrš od ncpřeitel doldwtabyla Mi
obléháni a dobwti Zotapaty padlo prx u100()()Zi:
dU a 1200 lmlo šjčmáno Jofef jr ukrwl jesstč jc
40 bojowniky w cistrrnr, a nšawielt wjsickni.
xaději frbe wejpolcxk powrašdiri, Uc;li w rucr Ni:
manll UpadlloUti Q ieid wražděni byly mcxtánu
lofy, a tak stalo jr, že Zofrf fqm jr foudrnl)em
Uaposled ostal Tito oba wolřliNinanm fe wy:
dati: a pončxwadž Josef wlldci !!aejpmleinowipřed
powidal stolec rijařskú w Nimč, lml nul žiwot
darowán.

ď. 34!

B. Zežiš fo Ubirá do Dalmauxlty.
(Math. 15, 39 a 16, 1u6, Mark. ď, 10u12)..

Nafytiw lid a rošp:lstiw lxo opnstil p. Jržiď
hnrd krajiuu tU, wstollpiw w lybáťsky čxl:m pla:
wil se š učeniky fwými k jčžuému bichu Genrfa:

rethskěnul a tak přissli do krajiny Učxkdejssihokra:
lowstwi Bafallskěho, které Za čafu Mojžissowých
od Rafeu obrowských mirodll obýwaiuo bylo

jimš tehda welel král Dg,5 tčž UUlž nrobyčejnčwnssky trlesilé (5 Mojž 5, 11) Wočitáno w
tomto krcilowstwi 60 pewných měst a welký poc
čet městyfn (Zoj 13 30) Za pokxořnnGilead:
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ským leži „Bustá Nrabie ,e kdr krajina llž ncb
HU;, kdr bndlel Zob, jcxl,xožhrob fe podneš tam
Ukašnjr

Krajina T rachouitiš jejt peri jrskdma sluji
Qbywatelé bylj Nrabowé, Sylowé a Řekowč
lseři prý olnpowánimfarawan sspatně jobě jmčno
žiskali Eifať Nanjtnš odewždal krajiml tuto
lereiliPerodefowi chlikénm aby šemi wwčisiil od
lonpežnikn; wssak nrbyl š to přextrhnol:tt žločiuu
stwi toto

Ztnrrjjjti byllprý w)borlli lUkojtťelci,wnať
též lonpcxžili a lUddž w sspatllé powčstč jtaili

W těchto krajinácb Ulčxlp Je;iš náwsstěwll
xarč;ell a Sadltcel:, kteři jej wyžýwali k din
čiučni To ank nežadali proto aby se pťejwčxd
čili o božsiém jeho wysláni Uébrš abd sionmali a
Zlel)čilt jcxj U lidu Ješ iš pak, fešnaw úmysl je:

jich, dal jim Ua jro,;nmčxnou, že kdoby šnali ča:
fowc okollwsti a prawě potřeby ljdn a pak crlě

jeho pujobrni a snaženi tak pofolldčti jakoš Znaji

promčxny nrbeské a powčtrnosti, že by l)o i bez šai:
Zrakn Za slibenél)o Mexšsiássc pošnatj mufeli

Leželo w tčchto končinách mějto Bella, ta:
kčxjedno Z drjiti Ulčxjt, a totiž to nejjižllčjssi To:
to mčsto stalo se tim wčxhlasně, pončwadš šde kťe:
stané Jernfalcmnti pťcd dobdwánim a wywráco:
nim mťsta Utočisstčhledali a zde fe Ufadili Bý:
wal tu pošději takč bisknp

Botok Jabok (modrý potoč) pada do Jor:
dcinU Tento pťekročil Jakob wraceje fe š Me:

šoposamie do Kanaan a zde to bylo, kde byl pa:
mátným widěnim potěssen

W Y st o r o th Ubydleli Bafanssti králowě, jakoš
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i w Ešdrai Zde přisscl Moj;issowi basanskú kreil
qu ilstrrtw kdožtál)ldo Zenlčxžaslťbencasioedl
rx Zfrarlitn boj, kdr; bul wssaleporažrn (4 Moj
21, Zešu:šš).

Zabrš Galaad bolo město staré, ktrrě
Zfraelitc“ obojowalt, pončxwadě obywatelé Zdejssi
k ponwci Uepřissli očx bdlč šeidexxlč,a porubalj Uxe:

sskeré obowatrljtwo až na 400 dčxw, ktoxé š tolt
kýmt nm;i Z poťoleni chnjaminowa annonbili
abw toto pokoloni doťonre ernhaslo (Sond 21
8u11)

Bofra raké Bojcra mčla iixnskon poseidkul
Z rowalin chlánxn diwadol a palácU požlmti mo
žno, že Bojra ondy pčkmml mčdtem byla.

Krnatb bwlo mčxftoprajtaré, kde pťomobl
Gideon knižata Mrdionetská, leterých honr šjimal
lSoud. 8, l0bw12).

G. 35

Wán Ježiš fr Ubirá š Dalmanllty
do Bethfaidn.

tPťat. l6, 5uu12, Nťas. 8, 13ux26).

Wyhdbaje oudlnm Faxišrnw Zafe UaZpčxtdo
Bethsaidy fr obrátil p. Zešiš bež pochyby do té,
jenž ležela na Západnim bťth ješera (Rnešareth2
ského; mUsil tcdy ježero Ua dél pťeplonti, od jibU
aš k fcxwerU

Blnje po moťi nlltlwil pán Zcxžiš je fwými

nčeniky o Farizeich a SadUccich, a Uaponxinal
swých doprowoditolň aby fe wystiihali jich Učeni
kkeré porownáwal ku kwafn Učenici nepochupili
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fwčho mistra tcxnlokráte a doxnniwali se, jafonš
wwčitkll žnamenati w jeho irči, plotožo dostatek
potrawy š sebon er;ali Na to jtch p Ježiš
sk:ltečnč pokárnl žcxtoliko o požrmskě wčci dbajť,

dUňm nčkdy wúme nrpowwnáUrjťcr, ao UatakdloU:
hé š Uim obrowáni jiš jednou moldli nn jim dix:
kašu fwébo wwuniho pulobrni na xxoddostldyl po:
skwtunl

Řdyš bnlč dora;ill do B thjnjdw, dowedli
slepého a proslli ho abo Um š.x.čUnawrátil. Z:
hurd Ujmo slrpčho Za xukn wwwedl jexj wexn š

xnčjtrčlea a pliwunw na oči jeho a wložiw Ua
nčxj Ulce jwé, otášal six ho widčl liby cxo? N oU
poblodčw ťrkl: „Wčdim lidi jako stromw rbodici.
Wotom opčt wložil rUce na oči jeho, i počal wi:

dčli, a Uždrawen jojt tnk ;e jafnč widčl wss.ecko
.Broponsjtčjo hcž piikeišal nm aby šádnénm nrpra:
wil eo a jak jr š nim dčxlo

B 36.

Wán Zežlš uldirá fr š Brthsaidw do
krajiny Eefarre Filippowu.

lMal. lti, 1Zu:k8,Mar. 8, Awšěš, 9, l, LUk.9, lďo?s.)

Browášen UčeUikw swými podnikl pein Jcšťš
cestu a; kn prmnemnll Jo:dánskýxn, Umontčwujr
okolni dčdiny a mčxstrčka Na této cxrstč teišal scx
fwdch, ro dondi o Učm lidl aša koho th maji?
Wico wssak kladl jim oteiZťUtakowoll proto, abo
jich piinntil wojáditti jr o nčxm Ur;li aldy fmýǧ

ssleni lidskc o fobč wyslnchal beš toho sobr dobie
Znamé Učeriař odpowč.dčxli, že ;deini lidn ro;lňčnč
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jrjt, ;e do totjž nčkteťiša šnowll wškřissenéboJa a
Ua Kťestitcle, jiUižafezato maji žeEliašjest
jeho; dle wmokll proroka Malachiássr (4, 5) pťed
přisjtim Mcšrtxifjowým očekawali, jini afe domniu
wali fr, ;e jest ;eremtáo, amb jinnž prorokll
Na to di U Zršia: „WU pak kým nlne ldúti pra:
očte“ deowidaje Šimon Pxetr ieřl Ty
jsixChrjstu:x, Sun Bol)a šiwého!“ Taťowei od:
powčxď polčssila dožskélw mistra Uad xnirn, šc mn
odpowěděl: „Blahoslawrud jdi Sinlonc, sullUZo:
Uássmo Urbo tčlo a krew ::ežjex.ollotobč ale thm
mllj, kterd w nebejicb jrf.t N jaf prawim tobr,
žr tu jsi Betr, a na té skálo xšwdčxlámCirkew fwoll,
a branw paxelué Uepřemohou jč N. tobr dam
kličr kl.ilowsiwť nrbrskébo, a rošlnsškoli fwášal
xm žeuli bude jwaišáno i Ua nrbi a co;lmšťoli
rožxoaišalUa šomč bude rowášáno i na mbi.
Na to odpoxoxlčrl jim ldošsku ljljstl, alm G tim
žr Mršneiu jejt pomlčxali alm nrstalo fcx proto
w lidxl ;bollřoui, a fami aby proto w nrbcxǧpečen:
siwi ucxubčblt.

Botom blišeji jich ponččl o fwéčn bndourim
ofudxl, a e:šdčxliljtm, šr do erusaléum p:ljdr, a
še tam stalfsi lidu, žeikonnřci a kněši wssaxckoww:

Ualoši na to, žxby joj Ua fnuč wddali šcx jo.xj
Zabiji, a že třrlibo dne ž mrtwých wstaxlr Wssaf
Učeuťri nepochopili řrči jrho a Wrtr žafr přr:
w; al slowo, a Za jině mlllwčl, pojaw fwěl,w ldoš:
ského Učitelr poč“al n:x.lpijmlouwati ika: „Qdstup
to od trčux Wanr, nejtanr jc tobč tolw;“ jakolm
byl wšnesteuý učitcxl pťrludum obrašuosti fr ode
dal a l)ledčxl jej na jiné mysslénky piiwčxjti. W.
.Jržiš alr tčx;cr tobo Uesl že Wetr odbodlauost
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jcho podwrástlt si suašil a obr.itiw fe řekl jelnu:

„Jdiž ža nmoU protiwnčkll kll pohorsleni jn mi,
nebof Uecldápá. tčch wčxri, klrléž jfon boši ale
lrclx ktcrc jfoll lidské.“

de; Uapotom mnoši ša nim přjsslt wnslowil
fe širtcxdlnčx,še kdobn jej neistedowali a ušejč š nim
ňjednoren búti si piál, ;o nermi na pošemské stat:
ku l,xlidatl něldržše mllji búti hotow erliké u:
koru sneissett, nčbof kdo toliko po rmskych statkú
požčweinť Ua mnsli mei trnf :a eté Ztrati wččně
blal)oslmorustwi, kdo wchk w slu;bčx plawdn a
práwa i šiwot mulj zadali l,xotow taxuf s;kajtnxxm
!e jlallc

9lbw Uxank dodlal p Zržiš do krajinUCeo
smer Faltppowu, mobl fcx ldráti podél Zordanu
Na téro raitč přjssol aš dwčx hodtny nad jlerem

Genejmetlǧseúm ť moUU sonu Jakoldowúch kndn
podneš crjta š Danmfstu do Čqupta wrde

:)la lxodiun dálc jrst je;ax.o Mcxrom, kdcx
čini Zo dein wlasinčx ocxlkr lxaščnd, ktrd.é toliko Z
jma co chcxlo je nka:nji, w létč pak wnfúchaji a
blátiwon rowrsl txooii, kudn Uprostřod je Jordán
u;ťúm pluhrm winr kdr jr akalť a sepruw dcile
pod jcxšerexm fax ascx šěisti šustawtw balmo xdo kar
Ulenčcld kudu; mU bUlo skaltuami xpáditi Woda
toboto joǧrxa u!ei fe Za Uešdmwon, dank na chbu
tdolmta jaxdt. W létr se ;d!;uja w dousstich a w
rákoji jr; cxxa dlaw.i šwčř ob;wlásstčx diwoci řemci,
jeuš to fch c? !etbaUU kmdou také p:ý wrlci lm:
dowr d šdlšuji Toliko Ua wýchodnim břehu
Uachá;txji fr bydlčtrlě, axla; pnda Urodua jrrt pn
da pak na jil,doZeipadnim bichU folni koron potei
hnntá jest Wřt dobx)wxiuiBalrstimd siršc Jsrar
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litd fwrdl Josilapodlé tohoto žaxeča buwn ŽJ:krá
lrm Cba šor sťum Z a binr m aja spojuni jebo,a
laké Uplnélxodossol witčjzstwi (Zme 1l, le.

AZ tři lxxxdixlx,xnadrx jx;rrch xuřtrdáši fr k
Zieidln!n ťcxkuZ;xordánu Dle Jrronxoxna béřl Zor:
daiU počeštek :r dwou prmnouu š Uicld;to jrdrU
Joř, dx:lchú Dan dr xm;dwá ,š če!w; slože!xéslo:
wx Zord áU bxdloposslo. B!lx.ťbardc pak d!,xledal
še jfoxl dxolestnčx cxťi ::čamrxw !črjslwrr!lčjťsi U

pn.u H c r m o UU k jilwwúňwdxč xxrwnilxo Užwpxosknja
d:Ulw, a po řreitřém bčlm je xxoji š tirtinx ťtuý

tr xrlxtť ;e skalui jeskmeč, jrčlš byla w čňš po:
l)anjt!da lcxenččnu a pasldiskéu:n ldolm Wandl qax
fwčcelm, a poddlexš tam xoldčxti stopu diixxučjdji moe
řlojlušlm ch lxoixiux.ť jewo:owúňxodu od Cc:
mrce eďčlippe.xwu xmňdá;i po Ua kopri umlé okro!l,
l)lé jozirko ťterě xllekowépro xon podobxl šxčala
l j mija jnlcnowalč Má prú bršmála 120 kro:
sU w obcnm, e.xwodxo Ujkdo muunns;Ujr anč; kdx,x
pixcliwxi.Dle UčniniJofrf s:ď:oadal pry lc!xarxxlm Fllipp
pl:xw doix amťxeišrlš, frexeé ja napotom w sřrsi stuej

txánaxe Zordánx.x. oldjrxlxčixx, š;xx.xoto rreké U,čxktrři toto

jrqťxte“o Ze: px:an.xdš :orň:nou Jx.irdáxx:l pokladnli.
(e:fn:lxa Ftlippowa lmla fmrě mčsco

Ux orrasll črledi Naftali Uň upati Hexnloml Wicd
kem sioUla Bl.ldiučx mleld Wmulm, pončxxoadš cclei
kráfuei řxxajina, kdax mčxsto lršr!o, Banowi lmla ža:
swčrx,ena jčxnš tu ltču ldúwal Z;xrmn Uálcšolo
mčjlo f Urlxli (x)aljlai, ša čxujUGlxriua Pxáua pa:
ličlo k Wawx a jtailo pod xxoládon tclwrňm eďllide
xxa. DU oždobil x oťreisslll ji; jezslě Uxčsco Wauj:
ard, a jUonwal jcx Ua črjt cimřcx Nuqllsta Cem:
Uxa t j rimiskě Ulčleo, Ua ro;dil P.xk janlxo tcbox
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jměna na scřednim mořč ležicil)o přidáno bwlo
Filippowa Boždčji našwal je Herodeš Ngrippa
u, pochleije cifařčNrronowi Neroniaš kcerc
xmcuo wssak nebylo ntkdw w obwčcj w:xfslo WU:
bec dr;eli jr obywatrlé sami starého jměna Wa:niaš

Mčxsto ležolo Ua bliškxl hlawuibo Zi?idla Jor:
dcinn, a bwlo hlawnim městem Trachollttickým

Zde hned Ua pdwnřm počátku křcxjkamtwapowstala
obec kieskanskei, a i biskupa xUčli W kťišackdxch
w..lkcich Zakusllo Ulčslo jtcxjný ojnd š jjm)mi mčsty
Balestinskúmi, Uebor i ono bylo jtřidawr brzo od
kťesťaml bršo od Saraccxnn dobyto ažr1167
Mohamrdánňm Za koiist padlo. Trď toliko šbyt:
ko ž nčho jjon , d

Do Crfaree Filippowy eressel an Ježiš,
anssttwiw toliko krajilm tUto Dle staxé powčxstč
pochá;ela šexm jonš krwotok 12 ler trpčxla,aado,
tantim fe podolfn roncha Zežinowa Ušdrawena
byla, ZCejarer Filippowy, a Borrnice prý fe
Zwalaj).

. l) Q inykládá Ellsebixtš nčislcdnjici powčxst:Z wdčč:
nosti k peintl ClďristU w!,dstawěla prý pťcd swýln domcm po:
Umiš, na Učlnš jcji wlastUi přibčlx sc wyobra;owal, a který
Pr!f! dlonl,w potom ftál. Womučk tcnto seftáwal Z dwolt
bronšowýcld foch, poftawem,xch na wyfoťém podstawkxl Mnž:
siá ojoda steila Upťimo, plna welebnostč oděmi w dlonhý
ssat, a podáwajir žcUě Ulku krrra rUkaum fepiatmna a Ua
kolenou prosila Mimo to byla Ua podstawri wyobrašena
bolina, která sc podolkU ronclm Umžskěho dotýkala. Ense:
diuď dofwědčujc, žc tam na swé oči ten pomnik widčl.
Bošdčxjssifpifowatrl Thcofaan wd,dprawnje, žc čřsať xxllian

jenž wssc podlrtkal, aby kťcsčanstwi w!,dhubil, ň:keišal jlďoditč
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K Západu loželo xUčstoDx atU a bulo pome,

šnč mčsto .JUdskc Ua xeweru jako; Bxxfabe na
jilxu pxoto; fe er jwatém pijmč n;ťmá slow „od
Danu až kBerfqbe (2 Cl,xron30 5) Mčxjto
toto lržcxloUa npati:)lutilibaml w Uodnrm Udoli
Zlopowčxjtndl:l stalo jax mčxto .Uodloslnžbon kterei
je tUto komla chldol DaUttě wdstawčxli dned na
dxočátku swcbo xdc řc Učdxxrowáni modlU, a krát
Jeroboam keišal Ulto šxosmwtti žlatého bdka k wr:
itjné Uctčxl:.i Kxxil 1228u)0), ado odwxátil
xxrmxlčtw od náwssrčxwo clxreimu Jrnfalčmského
Sw otcxcWronw:nwidčlDan ankjišroliřodčxdinon
čml trď wnak aniDanU wire Jxou tU nablio:
kn saddž oliwowúclx jtromu a w pahorku Uacbylr:
Urnl jjoU čcxtm dolo, křmxě wwdawnji kli w
!,xxoonsti.

Pča ldli;řUDanu lržrlo mčleo Nerbob (Solld
28), ka::xž domžili woslanci ktorxdchMojšiše z

KZadcšanri bul wuslal (xl Mojž 13 22)
Ččoto mčxsto připadlo při dčxleni ZcUlč?k čcxledi Nš:
fcr (Jof. 19, 28), nrlmlo wssak nikdy ofadčno
lSoud. 1, Zl).

xNa frwe nixn pomooi Balaxstiny lržx.xlo mčxsto
Kadeš (Zoj 29, 7), ondy sidlcxmČřeiumlitského

ččále, poždčxji wssak mčxsto xeewitské, a také jexdno
šr fwoboduúch ulčst, z něhož possrl jondae Barák
lSoUd 4, 6), jrn; fe lml na bojisstl wušnamc:
Ual N; po trto mčjto hoUil Makkabrjskú Fona:
ijuuau

podobišml Zcžissown, a swoji tanl poftawil, wssak bržo x.xrú
Ua to fpadl š oblak blrsk, a sražil sosse lďlmou a lrnpcl Ua
polo odsstčpřl, pro panxátkn dil toliko ostal. Ddražeuá l,xla:
wa zaryla prý fc lxlnboko do šcmř.
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thaš wojsko Syrského kraile Dcmetria a Nčkatora,
ješ byl rožplassčl. Wssak teď o městě ani zmin:
ky wile

Na bliškxl Šřadrsso leželo UlčxstoC haž or (4
.ň:ál 15, 29) Dla Jojefn ležrlo nad jecšrrenl
Meromským W tomto lnčxstěsidlil w ncjstarfsich
čxasichKmmnitsiw král jměUrm 0x,nldin kterýžo se
Zdál pršowo owatč jakoUsl nadwládxl nad okolnimť
krrild, pončwadž jich fwoláwal k boji proti Jstae:
ilt!lm (Jof 11) Byl wefaki je fpojenci fwý
mi Ua l)lawu pomšru mčflto dpeileno a obywatele
jel)o chjwice powm;dčUi Wošdčji wládmll ždr
;afcx kaUanitský ťrail Zabin kterú fobě Jfraelity
ďodmanil,x wssak byl potom jelxo woj pod wlldcow:
ftxuim Sisixry a doxldcr Bmáka a Udatnc Drldory
poražen (Soud 4) Qd loho čxafuUáležel Cha:
Zor eraeťčtlml, a kreil Šalomon utwrkil jej (F
iřlál 9,15) Již bo také nrni wšu

W l,xolách jexwexnil)o pomrži llšelo bez poš
ňmbu také město Thisbr, kde fr px.cžrokEliaš
nbntowal Zaěe;Thifbitský Zwán (:.š Kreil 17 1)

K wdchodll od Eesaree Filippowy l šelo Ulč:
fto Nbila co blawni mrsto čtwrti Nbilinské
l!eUk !,š 1) Toto kni;rtsiwi Zaťidil kúsiLyjaniaš
jcxnžwládu fwon bež maila pieš raxln Ltbann xoze
ssiřtl a obšwlasslěkrajinxlTrňrbonititstoll ža wlast
Ui dršrl kde lmla jidolnim mčsirm Nbiln Wofud
tam widčxti jrsi rumy starél,w nlčxsta a šámkll je:
ho také rožwalixly chramowc na pahorku, a sloU:
py fe fntinami welké budowy w údoli Tyto
rnmy jmenti fe chbi:?lbrll, a prawi fe že Kaixš
šde fwédo bratra Nbole žawxaždil take fe UkaZU:
je na bliZkUxnisto kdr prd fe to piihodilo
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Deile k wýcbodn lej;i Damassek, Z nejstar:
ssich mčxst ua fwčxtč. Dle powčsii šiwil fe Ndam
w této krajiUč w potlč tweiťr kdr pot om Danm:
ssek w nikl. Bul dUr rcxstwk Zeipadn od Dama:

ssku UanUje fr b kU Umfokú koprr jtlolnowimwo:
jáchý, a do jrskwnčx kde plý Katll a Blbrl občx:
towali Dlr Jojcxfa poclwdi Damassrk od Uša
wnnka Stmowa Za čan Nbraháma stalo již mč:
sto (1 Moj;. 1115) Urlwf Elicjrr, skužebnik
:Plbrahamčmd lml d.od.irrmo„Damašccnskdm Jač
fr podoba, činil aš do č.UU Dawida kreile Da:
Umssek neodwlsld xtat ktcxrý Dawid wobojowal
Damaur,k oblélmjc l2 Kreil 8 7) Na koncxr
wlády Salox:xonowy Zadr je oxwobodil Jeroboaxn
u wdbojowalDanmnrk Zajr, nr; po jeho smrti
dobyl fobč žnown neodwislosti. No peiřxnNšjyr:
fkébo eršlowstwi přissel pod mocUost Bňldilonskoll:
blxrd potom slnstel Wrrssmlnm, dod jrjtchžto pano:
wa.ni:n milr šťwital Wo fmrti Bllrrandm Welt:
kého jrnž sobc :xodmanil pečské UlorUeiřstwi přt:
padl Damauok k siuskčnm králowstwi emuž wo:
leli Selenrtdé Wod uřmi šblodla jcho sleiwa,
poxlěwatxžkrálowě, Zanrdbáwajirr Daumnck mčjta
w hoťejssi čxádti iissr stawčxli prott Uáwallml kleilu
egyptskúch Celofyrir je žmocnitč Usllowgwslich
Qkolo r. 64 pie. Čhr. podrobllt fobč Rinmnč
Damassrk, pošdčxjčpak podobá fe ;o ertl,mš
klál Nrabskú, jtal jr peinrm w Damafskn Uobof
Uxčxltn wladačr jeUš Ua žeidmt Židmo lw ?lpo:
sjtola Wawla jitč chtčl (2 Kol.11 32ž Na to
šase potom žnamenatč Damassok pod Niumnskon
wládon, a pod cijaiem Dioklrcianem doUrl xoč:
hlaonsti, w nižto pofUd tlwá. Trnto cimi po:
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chopil, ;r Damassek jest nlčsto jinlš jo Uejwndar:
Učji prott lostouci moci Samrenll odpor ťlejstj
dai; pržoto Uctoltko opatiil ho pojeidkoxl a hojný:
mi Zájobami Uébrš Zalcž;fil tU dilny ua Zbran čxim;
mčjto a; do Uanch časU sleiwll jwodc Zachowalo
Broto taťě wwblidlt jobčx kalifowé w 7. stoletč
šdt bodlo. Noku l517 bdlo lnějlo od SUltana
Srlinm dobyto, a od tčxch dold loěZč pod rUroU

TUreckoU, wssnk posild kwrte, pončwadž hlaxoxxi
cesta karawml tudy do Mrkčut taihne

Mčxjto Damastrk !Uá pololm welmi přijrnmch
!lcxbokpa :oš leleidá na kleijnc a welfé lowtllč, kji:

bU a U.dychodllotcwčrné k scwcrU pak horamt ša:
wřeně NowinU ;wlašnje ieka Barada starý
Čl)rydorboaš, jrnš fe do mnol)a plultwu wléwá a
mnoho potoku a lelspich řiček Zc soxljrdnich hor
do srbc wnimei, čim; ;Urodxmjc jo krajina nad
mirn a prokwctá Začeš od Mobamedánu jednúm
Ze čtm raju fwčta fr na;úwá Wubcc pokládei
te Damassrk ;a město swaté, pončwadž prý U
UčxhoMohanwd š drwátčlxo Urbe jlxstollpil, do Uč:
lxož bul w Jmmalémč Uncsscn a w Učm pťijal
Koran (knthxl polwátnou Mohmncdáml jatoš U
náx.xdw Cwanquium) Taleě má prý tUto podle
?!Pčobmnrdeinské wixy jednoll posledlli folld dršain
bdti a rado wččné kreilowjtwi počátrk wšiti, jehožš
hlawnim mčxjtem búti mei Damass.ek

ch Geramba počitai Dmnassok aš 140000
obywatrlxl Ulchi Uimiš 15900 křcxjtmm, jini jfon
TUrci Nrabowé a Zidé Zownčjssrk domu nomá

do jcbr Uic pťijcmného ank Uwuitř er skwost
Uě Uspořádáxw erejné bUdowo json Uádbmné,
mrži Uimj; rlnám ťlásjtrra dw Bawla na wirU
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obráceni, jenž nálr žiSpančlux.l Tllakěšnamenitei
jesi brána sio Wmola již Mohadnedánc nžnchodni
branoU Ua;dwaji Ra bliškU nacháži je stará
wčxžr, w niš se Ukašujcx to okno ž nčhoš byl jw
Pawrl spnsstčn(Skut Np 9, 25, 2. Kor 11
ZZ), ldrš pochdbo bwla sato wčxžr trpmw w časich
kiižackýchwyjtawmm Takě fc UkašUje w Dmna:
fsku w tať šwaUé pťčmé Uťici onrn dtlm w dlěnlš

fr ǧdržowal jw Bancl po obráccni přjjaw tU
jwatý kťest Na ldliǧku bwl duln Janniássuw, a
picxd nim studně, Z niš sr pud wá;ila woda Ua
sw kťesi Wmolůw Chlám fw ZaUa obrátili
Moha:nrdáné w mrčxcxt

Mčsto obil,mji Ua wicxe mistech dwojo šdi, o:
patřeně wčxžmikulatúmi, Urwkufnými a přikopem
ponejwice suchúm. šalxradd D.Unaskensic wwda,

waji mnoho drUbú Znsslechtčxuědo owoce šlawnčx
jsoU chxjtei sliwy (Dmnassinlxm, pomorančr citro:

ny a nxemnkxž W cl!krU Zadčláwaněl)o oworr
fr odtad nejwire do Caťihradxl :a milioU a wice
šlatých ročnčx wywaži Wýborxlé jjoU též Zdejssi
hloZnU poskxǧtujiciwyborné bro inlxy

xNa ccžcčZ Damazskn do ermalema Ualcžá:

mc aš čtyry hodiny od mčlea jrskuni tak Uižkouss
še w ni člowčk fotwa piimo Uáti muše W těto
prý so Ukrpwal fw. Pawcxl lštikaxje Z Damassin.
Tn také bylo to misto kde Sawel bcxra fe do
mčsta náhlým blrskcxm osirpnuw ;aslexcbl š nrbe
hlaš: „Sawlo Sawlr, proč fe mi protiwičePee
(Sknt 9, Z) Na blizku jcxskynčxšnanleuati pofUd
Zťiceniny klásstem
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Bán Ježiče fr Ubťrxi na horn Tlxabore

fNťat. 17, loulZ, Nťar. 9, 2m13, Lllk. 9, 28 36)

S Uejdliwmnčxjssimi Učexniky, totčš š Wetrem
a dwčum fwnn šrbcxdeowúmi quobrm a Zamxm
Ubirnl fc pein ;r;iu na hom wyjokon aldy fe
tam nwdlil TU fe promenil pťrd nimi Zaskwčx:
la fc totiš twář jeho jako slnnče, a fjat jeu o šbčx:
lal jako dnil), jak bilěbo bčlič Ua oml Učimti ncx
mn;r N hle nkeišalisl jimMoj;iš nejwrtssi Za
konodcirce aEliáeŽ ncjwčtssižproloku kteťi wlast:
nčxpiiloš cnou fuuti š tohoto fwěta ncbuli wykro:
čxili Stáli tUto tldy podpoln Zakladatel a obuo:
witel starc bol,xowlcidy pak doplčtowatel a wysiočt:
lowatel šeikoua a pro:okU jakož i kreilowstwi Bo2

šil,do Ua ZcxmčUejpťcdněst rožsslřowatelš Když
pak bylo w;mlolmdáno o tom ktcxxéwěci se majl
diti š Ješissrm w chrusalémě, odpowidaje Wctr
ťrkl Jožissowi: „Bancx, dobťc jast Uám ždo býtj;

chrcš li, Udčxlejmetři stánky, toldč jrdch, Mojšisio:
wi jrdch a Eliassowi jeden“ Wrtr žajistě an
Uepoweiil co mluwil, neboť tak ldyli wssickni xa:
dosti a slasti a užafrxn jako Umxsseni N ledyž byl
jesstč mlmoll, Zastinil jich oblať swrtlý a š Učxho
ošwal fe Uad Jr issem hlao, jak jjš na Jordánn
bylofe přibodjlo: „QxUtof jcxjtSyn muj milý, w
Uěmš se, mi doldťr šalibilo tok,xo poslollchrjtee
Byltčx l)laš Bol)a Otce, jako drnhdy na Jor:
dánť.

Widěwssc a šaslecl,mnwsse Učerniri, co fe bulo



232

deilo pxdli Ua tw.iir sloé a bálř se welmč. Pčxi:
stoUpiw p Jršiš dotknul tr jich ťka „Wstaslte a
ncbojte pr!“ Woxdwthsse pak oči pwl,xch žádného

newidčli než famého Z žiUe N kdyš šstllpowali
š l)ory, přikažal jtm Ježiš: „ŽádUémU neprawte
:oidčxni doknd SUU člowčka newstane Z mrtwých “
Tato slowa prú Ndosstolowc přt sobčxtajuč drželi
toliko p:ý febr taišáwali co ZUmUrUa: „Dokud Ue:
wftemr š mrtwúch,“ chbok to bylo poprwé co ň
ntmi o smrti sioé promlmoiš Qni trdy pomlčeli
a Uikomn nrprawilt, ro by!t sldsjelč a wčdčli

Swati ewanqelijtowc Ue!,dojmellowalt tU ho:
rU lecUem, wssak dlr Ustnil)o podáni jest hora
Thabor (hoxa wywoloni), jrnž bwla frwerUi po:
mežni bora pokoleni Jmchar, plll dno cejty k jihU
od Kxfarllanmu Eostujici popnnji l)orll x.:habor
jako Z ncxjkrájnčjssich a ž nl.xjpřijcxlnnčjnich lxor Ua
šemi Crien jeji wystnpnje nadr wssechny jonsed:
Ui koprr, a Zdaleka jrj poZorowati. Na Upati
má 3 hodiny arjtw w objemU, a crlou hodinu

poticba k dostonpeni jcjiho wrcholll Nachyleně
strany kryje dnbowú a ptstarioww lrš wrchol puk
fám rowčna wcxjčita jejt aď hodiml w objomU ma:
jici w ličnUxUkřowim a wlnským chrrm porojtlá
odťUd wyhlidka ncijtěssenčjUi do okoli; Uebofdťe:
lxlidne je žtad rrlá rowrsl Ešdrrlollská, a widěti
lše j rro Genešaretbskc a Jordáu pač pohoťi
Gčlboa a Efraim, a; i Karmrl a střrdni moťe.
memenati Ua wrcholn žbhtky rošrollchmle Zdt oe

krU;ni, ž čcbož lšc fouditi, že wrchol teU ša twrz
ponžiwáU býwal, čenmž také Uaswědčnje dčjepčď
Soudcr Barak jblomášdil dle rady Deborh 10000
eraclitll Ua Thabořr, kde ložbili stanky, aby
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byl ldchčen protj přemoct Siserowě, a abd jebo
l)nnti lepo požorowatj nlohl. W poslrdni wálre
židowsté eš Ninmmx Zatarnsil so židowskú wlldccx

;ofef na Tlmboťe w čašx kičžáckéldcǧtašoni dr;eli
prý Templáii tuto twlš w mocč jwě Takětll
Zxxaulrnatj po Uatalky xdomuw, jodnotliwúm peimlm
nálexžitdrb. Cimťowna Hel exla wystawčxla na pa:

xneitkll promč:lčni 5šaUč šdr tťi cbráuly Zexžinowč
jrdon, Mojžiťčowi jeden a Eliássowi jedeu Kři:
;áci Uale;li š uiňw toliko bwmndy kmuoni Ten:
krod ZUowU wyjtmočl jodrn, wssak jtž žasr roš mr:
rán jejt Na jil,oxuýcbodni stranč lxold ual ;aji

jr rošwal.iun kiostmlského klálsstem, ktolý fulláxl
Saladiu dobyl a šničil na jek,xolnistč wustawčli
šxňracrni thš, fter.i tcxďtaké popelem lobla

Wodneš jr borň Thabor od křostanli ža po:
swátnořl l,)oru drži. Katolirl Uprawilč jednU jr:
skuni Za kapltčku, kdc dwa Umissi Z klásstcxraFrar:
ljsskánsiélw ročnčxr Ua fw. Mtra a Bawla Ulssi
fe.xoato:l sloušiwaji Nedalcxko tčto fapťičťy Ulňjť
irčci leicxskanr niškou ;cď oleolo posiawruoll, a U:
plojtřod oltxii kdr na slawllost blal,wslawené Wan:

nxo slll;bxž bo;i konáwaji Sbiraji se ;dr žaijtllpo:
wr n.ilw;ných poutnikmo kde takxé w Uánleách Uo:
xowáwaji

W lérč p,rd sr hora ponejwire mllxoU ;ahae
lUjr ťiolá xxw tepxmn o polodnácb fo powwjmi:le
wei. Wl dnr :xrn dnje uň wrrlul tllUd wičr, a
w nori padá rofa xnnolxcxn silUčxji cxžli ťde w
okoli !eojd řtorě lwru pokrýwaji chowaji wssrlt:
jakoU wať štx tuto ;a dáwna čilxeinobolo na
ptáťy, wďsioita proloka Q!eáUe lčš, 1)
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š. 38.

W.Zežiš restuje do Kafarnamnn Uašpět.

.(Mat, 17, jšjux!i„ j8, 1 ZZ, Maxt 9, 11 58e
Lukj 9, 37 60).

Když pán Zežiš so fwými Uc:jwčrnčjsjimi opčxt
přissel meši jinc Učxcxuiky,nalešli jich, an pxáwr

bowoťili š Uěkterými žákonuiky ďl,med nastalo
w lidu wrlkc l,mnti, pončxwm jej lollžrbučx očekai:
wali, ano běšoli Um w ilstirxtw a pošdmwili ho.

Práwč kdyš fe pán Zcxšiš jwýrld tá;al o čemšr
hádku lněli fe Zaikonniky, piistonpiw mUš wrlxl ft
k nohám joho pxodc ho abn fe Ustrnul nad jy:
Uem jcxbo jeuž trpi na padonci Uemoc nebof ji:
nak žtx Uaimčxsicnikjrst a žle rr tnipi taka pťidal
še již prosil UčrUikn aby nšdmwili k,xo než ;r tito
Uebylj š to. Nelildč ncxsl takowon ncduwčrllk
swým Učrnikmll p J ;i(x a požaádal čelowčkaabu
piiwcdl frm fyua fwélw Nemo:ný byl alo při:
to!nnosti p Jržissc tak dojat Ze l,xo chuod nrlnoc
popadla a jim lomcowňla Co so nessfastniť tuto
po žemi weilrl tášal tcx p ;e;išx olcex jak dlonbo
fyn Ua tU ncmoc trpi? le odpowčdčxl otec: „Qd
dčtčnstwi a často šcx jim wrdá dnch na ohesl i do
wodd, aby jrj Zal)nbil Nlr Umšešelj co, jpomoz
nám sljtowaw jr nad Ucimi“ J icxťl jomn Jr:
žišc „Mnšršrsi wčřiti, wstaxckojrst mo;m wčřici:
mn.e N thned šwolaw otrr pacholika fr slšami
iekl: „Wčxťim Pane fpomoš ncxduwěir nxé,e Na
tnto šalostiwoll prosldu oldraitll scx p chšiš k nr:
mornémn a prikei;al, aldu dllňx leš a Uěxnúwyssrl
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.š Učho, Tim prudčeji w nčxmto pracowalo aš
řonečnč nessfastnik tento takořka mrtew na Zemt
ležeti ostal Nle p Zrž iš Ujaw jej Za rUťu poe
šdwihl bo, a on wstal a odewšdal ho šdraxuébo
otci k Uejwčtssimu udiwelli wssrbo lidn

Z:oto prd dčlo dr w Dabrathll, w mčxstě
lexwitském(Jof. 2l, 28), lm patě Tbaborll, na
jchožto rUnUxchteď dčtxina Dabnry stojť Kťrffa:
Ur tUso wyřtawčxli welký chreim jak tax a to mei,
ua mistčx toho domn, kam fe páU chž ex byl poUc

chýlil UZdrawiw UenlocUého Zjolltč posild Učxťto,
xr ;bdtko cbraimu toho tan k spatienř

Také je Ukašnjr Ua bliškn Thaboln n dčdixly
Dabnrn dtndáura jenž je nažýwá stndniri dcwiti
Nposstolu pončxwadž prý tn čekali Ua p. Ze;issr
Uresskajiaibo š tťcxmiUrjwšarnějsiimi Ua hoťe By
la tUto takc kdno ťaxdla

Rdy; pak potom nčxeniri famotnčx š xnistrem
swým !ošmlomoati počali, tá;ali sk bo proč šr
onj Uomohll tol)o Uomocného U;dmwiti? Na to
jim odpowčdčl p Je;io, pončwadš jinl na prawé
dřlwčťr w Bol,xa a w xrbe jcheiželo a pončwadž
ani lidč jakoU dňwčer w nč Urmčxlť, nrb kdo dia:
wčrn nlai prawo:,l tenfui na oko Ue:nožnč wťci
prowrdcx Wssak to žo tcdliťo Ulodlitbon a posty
dei jax dostilmollti

Na to opmtil p txžič? misto toto , alm se
anrátil do Kafarlmxmme) QU rcxstowalfonkromi
skršeGalilei, pončwadš snad wyhýlati chtrl šákoxl:
Uikunl nasč čilmjicim Tenf byl také předmčt o
nčmž š leositolw na cesič roZxUlonwal Ueb trď
jim již erwuě byl prawil o swé sxnrti Wssak
mlt ,tcxutokrátr Uemobli Učelliri porbopili slowa ttd
fowa.
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Na bližku Kafarnaumu ssel p Zežiš š M
trem napťed a tudyž oni dwa dřiwc dorazili do
města. TU jich zastawiw wýbčrčč daně na chrám
Wánčx, tei;al te Wetra, Zdalt p Z šťš: dail plati:

wá? Bodlé Moj;issowa lmřižrni musil každý, jeU;
piežil rok dwarátý sioěho wěkll každoročllčx plll
jrklll t j asi 8 grosjll stťibra platiti (2. Mojš.
Zl) 13 16), klrxúžto ponťš :a žachowáni a o:
ZdobU chrámu byl Ulčen Bán chžiš wijčtlo:
wal tuto žr co Mešsláx a Syll Ro;i wyjmut
býti lmlsi od danč pro cd:ám Otce jwého, pončx:
wadš i kxálowě tohoto siočta šáduoll dau od fwo:
jat noberou, wssqk abu te urdala jaká piičlna k
mršlltoslem, oškážal Brt:owi abw Utxirlwrhl do
mořr aBetr Uposlechna wytáhl robll w ni,; lc:
žel peniž, klexúmš Zaplatilda.d š,a jrťxe a ša swého
Bána.

Zatim dostmoili sr učrniri k Jršissowi jenš
fe po restč mchl sobon haidali o přrdni lnista w
ťrálowstwi božim Bán Zcxžťše, ač dobťe wčdčxl
čimš byli čaš maťčli ptal saxjich, o čem howořill?
Otáška talxowei w urmalé rošpaky jicb přiwedla,
wnak přar plojrwili šadost dowčxdčtidr kdo w
klálowstwi jrho nojprwučjssčm budc. Pčm Ze;iŽ
alcx, pokoru a žapčxánť sebr Za prwni poádawck

swého kreilowjtwi pokládajr řrkl žo kdo žadá býtt
w králowstwč toxn pldonim, žr mmi .poskrduim bý
ti a wssom žo slonxiti má be wssač px.awdll
tnto pocbopitelnon jim Učinil šawolaw umltčkclžo
postawil ho Uprostředjicb a ťokl: „Nmeu plmoim
wáxn, neobrátitr:li fo, a neblldrteli jnko Ulaličti,
lewejdcte do králowstwi nobeského.“ Pťi tom dai:
wal jim na srošmnrnon, že fex nmji blawně ditok
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Ujimati, neb kdo takowúch pťčjimá tenf še jrmn
:nměnm welkon slUžbn plokažnje a na opak, že
ten kdo pol)orssnje Umličkého, jeuž w Učxj wčťi,
Urxjwčxtssihotrestn hodrn jest

Neč xežťssown pťrtrbl Jan ožuámiw žr doi:
děli jednobo an we jménu joho (Ze žisse) šlč dn:
chw wnmilá, klorúž Ue:li ž uěeniku a že mu brai:
nili B. chžiš pak odpowědčxl: „Nebmsllež mU
Uebo neui šeiduého, ktrrúbn dčwy čiuil we jmrlm
Uléxn, aby xnolxl simdno Zlé mluwiti o mUě. Ner
bo kdo chni proti weiln š wámi jest “

Takč k jworllostt napominal fwých učeuťkuw.
Když pak Mtr Uliftra fe otášal kolikráte ža den
že má ldratru odpousstčti, ždalj jrdmkrat odpowě:
dčl Um ldoský Učitel žo w tom Ui;eidné miry Ue:
Uť, ano žo wdy botoxoi býti mámr, blišninm od:
ponsstčti jne fami že je odpusstčni wlajtnich hťi:
ch hoduými Urstanrmcx, aoš i Zwláfjtnim podoben:
stwťm powyswětlowal totižto o králi který chtčl
počet klásti š slUžebniky f.wými

š. 39.

Báu Zešiš Ubirá fr ncjkraxtssi cestoll
do ZerUfalénm.

(LUk.9, 51mu68).

Bližula fr doba čdy peiU Zržiš boťkoll simti
Ukončiti mčl draihn wešdejssiho putod.žáni Ua dťewč
křiže w Zer Ufalémě plotož, febem je, chwátal do
mrsia na jakousi slawuost Neni posnd šnámo,

na kteroU, pončxwadš ji fw ewangelista Uepojme:
Uowal anš jaké okolnosii Udal, z nichš by fe dazr
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la Určiti Nčkteři donmčwaji fr, že Letnire byly,

než Zdá tr že tyto jtš byln piepsly Slqwnost
stánkll konala fe pošdčji totiž w mějici Záťi, a
jesslč po;dčxjčslawnost Zajwěreni cdrámU totižw
protmri tudwš tyto bwly blišssi jarni slawnosti we
likouočni kde fr bylo dokončilo dilo mdkollpeni
pokolrllť lidskrho

Bončwadž o poslrduich dwou siawnojtech
nižeji fe ;millim, stuj žde nrjprw o slaxonosii
Lrtnic

x!xwln eecxtniccď tii úhlawnich wl,xročuichskaw
nosti trdna Bťipadala padcjátého dnc po Wcli:
koUoci, jmenowitr ssedlébomčlece Siwina Bonč:

wadž nchi občma swátknma fedm týdnú prrjslo,
Uašúwald de Letnixco jweitley týdml W tyto fdoat:
ky wšdawali Žčdč dťky ža jsiastnč sklčdčkné odilť,
nebof hxlrd po Weliko!loci žačaly fe ječmruné a
drlchdm mčsicrnl pssrničné žně, tndwš ohledem šni
našýwaly je Swátky prwotin (2 Mojš 23 16)
Takc je slmoťwaly Ua památkU ščxkonodárstwi
Mojšissowa, chž fe stalo padefátého dne po wy
jiti Z Egypta na hoře Sinai

Mi wcčeťč každého dne počitáwali Židc dny,
jenž bwly Uplomlly ode drUhého dne eričonoč:
niho Sám hojpodáť přikládal k modlitbč, kteron;
bdl whkonal, tato slowa: „Dneš máme den tťeti
atd po jwátcich Weliťouočnich (3 Mojš 23
15 a 18)

Slawnost fama trwala toliko jeden dcn Ua
který wsseliká preice Umlkla (a: Mojž. 28 26)
Býwalo powinllosti wssech mnžuw ifraelských i w
tUto slawnost fe do chránm Jermalémského dostac
witi a tim to bylo, še w den sesláni Dllcha
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fwatého na Aposstoly (Sknt Np 2 9ux11)
šidé a profelité ;r wstecb končiU pťitomni bylč.

W den Uprawni ččstili fo Zidr chystali po:
tťebnýňx wčci k slawnosti, sirojilč krmě. Také,
jako w čaš wclikonočUč bdlo tronbrno O pul
noci otwiraly fr brán chránlowé, a š ú:
jwitem byla chrámowá Uadwoťč Uaplnčlm slawno:
stnč odčxnúmiZfrarltty Po obyčrjm,xchslawnost
Uťch občtrch občtowali six chlebowé dwa ž nowého
jrčmenr; nebof nrjxněli šidc Z nowého obili po
žiwati drčwr pokud de neboli občtowali na jwát:
ťy Lrtntc tito dwa chlebowé xNa to občtowalč

jrdm ročnich berainkU bež wody, a tcle šo skotU
jedno a skoprc dwa w šeipalnon občt š Ulchými
a mokrymi občtmi swdmt k wluli nejchntnčjssi Ho:
spodinn Qbčtowali i košla ša hřich a dwa be:
raiUky ročui k občti pokojné (Z. Mojž. 23 15m
21) Me ši občxtoweinilxlšpiwalh fe žalmy, a po
wykonané občxti ;ehnal kučš, naěe dr pťitonmi
Ulodlčli. Takc w tuto slawnost Ulurali fe obětn:
jici jako w čaš wclřkonočni w ťadách do Uádwo:
išť, kdc sr občtowalo.

Wyprawiw fo na cestu do Jernfalema, po:
slal p Jožčš Učkolňk Učenikn napťod do jistého mče

Uečka Samarfkého aby mn tam zamlUwilč hospo:
dn, Ucž Samaritáne fc zpččowali jej pťijiti pod
stťechll, poněwadž do Zerllsaléma pntowal z pťi:
čin jak žbora powedino Takowollto nelaskawost
tčžce Ursli nčenici Zakob a Jan, a prawili plni
hnčwn: „Pane chcedžlřak dime aby oheň ďstoU:
pil š nebc a spalil je e“ B Zežččc neznaje Ulsty
a toliko dnchcxm lásky a milofrdenstwč oddýchaje,
potresial prchliwosi Učenikň fwých ťka: )ťewite,
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čiho dncba jllr Urb Syn člowčka nepťissel dnssi
Zatracowati Uébr; fpanti “ Na to odebrali srdo
jinélxo nlěstcčka

xNa cestč ;e Sichemu do Skytopole přissli
do Tl)cbe;, mčxjtečkaw pohoři pokolrni Efrcuims
skclxotim pamatnébo, pončxwadš Zderimelrcl,ď, oblčx:
haje bo šiwothanobně bwl dokonal poražcn bww kn:
fem UllúUskehokaxnrne twr;eUébo Ulkon ;eUstoU Jlby
wnak neťikalo je, šena že jej ;awraždiťa, požádal
ijmclrcb šbrojuosse, ro bh jej prokleil mečem
(Solld 9, Z0w54d

Kddž pňť byl p Zež jččUile poťločjl, pťjblci:

silč jr Umoži, a ;aidali bd,xti nčxrnikwjrl)o llsly
ssewsje pak, žcx p. „ žičx od jwlžch UčeUikU žáda
dokonalé fexbe Zapťráni ba iwúhost deini wssrm

počmnúm wčcrm widčlo fe jim šajjsté twrdé a
a uefncsltelné búti takowéto pošádeini a proto ode:
ssli erž je wice k UčxUtUnenmorátili Beš pochwx

by hledali tito lidé n p Zešisse čatněho šaopa:
tťeni, wssak takowon wýl)lidkll jim žastťcl p Je:
žiš tčm kddž wnplmoowal žr on faim ničeho Ur:
má, aniž jakěho pohodli Zná, še lifsko doUpata
maji a ptáci Uebesstihnišda ale Syn člowčka ne:
má, kdeby hlanžu skloUil n přidal, že žádný, ťdo
wštnlmje rnku fwou k plnhn a ohlidei fe Uašpčxt
neni anjobný ku králowstwi božimn Tim wnak
nijak nentrpčlo králowjlwi boxi na Zomi, neboč
takowi lidé, jenž ,;ádných obětl nežlmji, Ueflonži
Christn, Uébrž tolčko sobě
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š. 40e

B. Ježiš pťicháži do Jlldska, a opčt fe
wraci k ješerU Genesarethskému.

(Lukf10 1u42 a 11,1uu13.)

Nelaskawč byw pťijat od Samaritáml obrax
til se pán Zežiš bez pochyby na Zordán a pnto:
wal po lewém bťth jeho do JUdska Na této
cestč stalo fe že krom 12 aposstolu jrsstě fobčx
wywolil 70 UčeUťťňž těch, jenž ho následowalč
Swatý ewangelista newyprawllje, kde ta wolba sr
děla Někteťi prawť , že ji pán Zežiš předfewšal
na hoťeofmera blah oslawenstwi, kdebyl fobě
wywolil 12 aposstolň a která na cestč š Kafarx
namnn do JerUfalema lešela

Zména jedmdefátř Učeniku také fe nendawajč

od ewangelistčl. EUsebiUš a EpifanUš počttalč
meži Uě Matčje jenž byl Ua misto zrádcc
Jidásse ža Nposstola wywolen (SkUt 1, 23), po:
tom Jofefa Barfabásse kterýž měl pťijmi Spra:
wedliwý, Ndaje Ueb Tbadaie, jenž byl bratr
Tomássnw a krále Edešského ?lbgara prý Uzdrae.
wil a Ua wirU obrátil; take Sosthenefa Marka
LUkássea Barnabásse jenž bylčprllwodči fw Npo:
sstola Nawla; dále fedm prwnich almUžnikmo:
Stěpána, Filippa, Prochora Nikanora Timona
Warmena a Mikolasse, pťichoziho Nntiochenského
(SkUt 6 5); též i Andronika u lenia, dwa po:
krewenre Bawlowy; JUdy, také pťijmim Barfa:
básse, Siln aNUaniásse, jenž pokťestil sw Bawla,

a mnoho jiných Snad bral pán Zežš U woleni
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dwanácte aposstolů obled na počet dwanáctera po:
koleni lsrarlského, a u woleni 70 nčenifň na po:
čet 70 starssičb, leterých šwolil Mojšiš (4. Mojž.
11, 16), a tUdyš jpolll Ua počet 70 fpolnondů
wyfoťé raddy wZernfalěmě Těchto 70 Učenikčmx

wysilal p Ježiš po dwou do mčxsta dědin, kmn;
jám pťijiti zamýsslel, abw chystali lčd na pťichod
jcho, fpolU takč aby fe jamt cwičtlt U wyllčowemi
lidU a xozfsiťowáni králowstwi nebeského Ua Zenlt

K tomUto dUstojnémU úťadU wdpěstowal jčch

p Zržiš rownčš jako dřiwejwých aposs.tolll Qn žádal
od nich abh ša cilem jwým odhodlaně chwátalt
a Uičim fe we iwatěm dilr nodali mýliti Wro:
tož jiul mdil aby na fwých cestach žádneho Uepo
šdmwowalt, Urbos wýchoďanč jrou až podncxš wr
Zpllfobrchp ošdran.dowáni welmi obssťrni a Uebúwá
!m dosti ťolxopolkali, Zřreitka a pťátrlsto pošdrq:
witč, nčbrš ojolm Uižssiho jtawU na potkáni woš
ssich stanU a lxlani je tak dlonl)o aš byla ofo
ba wážnějssť zassla což owssrm Ua cestách welnlt
Zanxčstknawá a U wykonáni wnšxssich šeimčer na
welkon překážkUbýtč mmť Neradil jim aby od
dolml k domn plltlljico lam toliko fe llldcďstili, kde
fe jim dobrč jidlo a pčti pťedloži, néldrž aby th
potrwali, kdr najdou lidi otcxwřcxnon dnssi pro
prawdn Umjicich, a aldo U Uich wšali Za wděk, co
fr jim pťedloži. YUo č to jim dáno na rUleU, jak:
by fc chowalt mčlt kdyby jich Učťdo nrpřijalč
aby totiž wyklcxpali prach š obmoi, a tim Ua jewo

dali žo jim nejdo o čajlčý šisk, nčbrž že poskytuji
lldem pťilešitosti, dUchownich darn fe pťiučastniti

jpolu přidal p ZežiŽ, že takowa mista, kdeby nc:
laskawe byli pťijati, tržkě odpowidáni na fobe
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Uwali Tižily efamn dnssi božského mistra takowé
trUchliwc Upominkn, pončxwadž w mistecb, kdc le
šadlonho byl ždržowal, nčil a diwy ěinil Učcxni
jeho nebnlo přijato Yrotož Uad lnčesiyČl)oro:
šain, Bethjaidou a KafarnamU boťké wýtkn bdl
wynč.xsl(Mat 11 20m24) onponsstěje od jr
be 70 Učeuiknw wyslowil žťrtedlnč, že tito nxisto
jeho žastnpxlji, še tedo wsse co jr jim kde pťiho:
di, potládano lxude, jafobh jcx jrunu janlémxl bylo
pťihodilo.

Když je Učenici p Zržistowi od mistra Ua
Uřišsie po wlasii byli roessli, Ubiral fe on jául
do JUdska a piissrl do Wethanle, do lnčstečka aď

pUl hodiny ť uxýchodn od erumlénm ležicibo Ua
blišřn horu Qliwetské. Zde fe p Zežiš w poslr:
dni dobč jwého počaxllého šiwota častčji byl .zdra

žouxal me;t dcbrúmč lidmi llhostil sr ždo w do:
mč Marlhiǧ BUltč pak p. chžiš přijat od Mar:
tl)y Uad mirn laskawče, nebof ona wssexlikoupéčt
wynakládala na to aby Uctlla fwčbo dml)rho bo:
sia. Sestra pak jeji Maria šafrdla ihncd a pox
slouchala pilUč slowq ldošstél,xomistra ktcrá fobč
Uade wfjrcko jiné Uxážila Tn piistonplla Martba
a iekla fwénm drahémn hostu: „Wane, nomáešlř
oto péče, že fesira Ulei nochala mnč famé slox::
žiti? Pršoso rci ji, ak lni pomnžr “ Na to ji
odpowčxdčlp. Ježix: „,Martho Martbo prčliwei
jsi, a rmoUtiň sc při mUohých wěcecb Llle je:
dnoho jesi potťrbi Maria Uejlepssi strankn ch
wolila, kterážto nchde odjata od Ui

Po: lčwadž fe p Zržiš, jakož tnto požorowati,
š meilom fpokojil a pťi wsscm nad miru pťiwťtin

wým a milostným bywal ano fwým :lčenim dU:11
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cha a srdce pontáwal mlml býwati weždy wita:r
Uým hostem U takrwých dobromyslných, rožssafmxch

lidi, jako byly Martlxa a Maria a bratr jejich
Lašar, a tndyš nemohlo jinak býti leč že tU pán
Zežiš U Uich rád pobyl

Hory fobě p Zešiš klnodleni whhledáwal
a protož tu o Bethanie na horU Qliwetskoll ode:
ssel aby je tam polnodlil Na to ho prosiljeden
ž UčeUikU, aby jich také Uančil fe modliti, jakož
Učinil sw. Jan. úroto jal fe jich učiti Ulodlitbč

jednodUchě wssak Uade wssecko lidské pomysslcni
jádrnc a dllstojné Wynčnje pťidal také Uěkterá
pončeUi o xnodlttbčx Tam fde prý p Zežiš Uče:
Uiknm fwým nwdlith „Qtčenáš“ pťrdťikáwal po
stnwila je poždrji kapla,š nižto dodneš toliko rUu
my zbýwaji.

Té dobo dorašil k d Ježissowi šákona Učitel
otášaje fe ho coby jemU bylo ěiniti aby dossrl
žiwota wěčnélxo? W. Zešiš prol,xlidnnw člowěko:
wU pťctwáienost, odkašal jej Ua šákon Mojšissuw
Zdali wi co tamto pťrdepfáno? Když pak UUl

člowěk Ua jewo dal, še žqkona Znatel jcst, odpo:
roUčel mU Bán abn, co wi a Zná takc skUtkem
Uaplniti dbal Wssak šákoUnik Ucdaje je odbdtč

ptal fe, kdoše jel)o blišni, a konmže leiskUna jewo
dati xná? Na to woprawowal pán Ješťš krájnčx
podobenstwi o Samariteinowi čimš Ua otáku zá
kona Učitele bylo jasně odpowčdiUo

Když fe potom Zase p Zežiš do Galilee a
fnad do Kafarnamml bdl anrátil dosiawowalise
ponenáhlll k němn ž mišsii Učenici wnprawnjice
š UtčsseUýmfrdcem, co wste byli wykonali ano
še jim bylo lze pofedlé duchň Uečistých zbawiti,
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rož ša dilo nejtěžssi pokladali Načež jich Ubezpe:
čowal bošský mistr, že dobie mU powčdomo, co
dobrého bylč wykonali a še pošdějč mnobem wťce

konati bUdoU; awssak že sc pro pťičiml, že jich
žli dochowé posloUchaji, Uemaji radowati Uébrž
wice proto pončwadž si jich Bllh Za dčlniky jwc
byl wywolil požnamenaje fobě jména jrjich do
knihy žiwota Sám božský Ulistr projewil tadost
jwon š toho že se daťilo dilo jrho, kterěž konal
Ua Učenicich fwých, šaěe,; také wroncné diky wšdai:
wal sxoémUOtri nebrskémll, že wsselikou práci
kteroU š xximřmčl požrhnati ráčil Na to pak
obrátil mysl UčenikUna son wlajtni moc a dir:

stojnost, šc mn totiž wssrcky wěci od Otce bylh
dány, a že žádný eri kdoby byl Syn, jedillě
Qtec, a kdoby byl Otec, jcdillě Syn, a komUšby
chtčl SyU žjewitč N obr.itiw jek UčrUikUmblal)o:
slawil jřchproto, žr jej, floěho mistra a Syna

Božiho byli pošUali, a Učrnť slyssoli žr po tako:
wém sstěsti celou dnssi ZatoUšili Umoši pro:oci a
králowc, aby widěli a slyUeli toho jrhož widčti
a posloUchatč oni Udllstojněnř jfoU.

š. 41.

Wán Ježiš se Ubirá do Jcrnfalěma č
flawnosti Stánkň.

(Jan. 7, 10, 1m21z)

Wťibližilafe slaonst Stánkllw židow:
ských TU pťimlomoali um nčxktrťi piátrlě, aby
ssel do Jernfaléma k dUi fwátečnimrl tomnto, aby
také tamto projewil skutky siooje, nrbot prh kdo
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chre welkýcb wěri prowoditi, Uem.i fe nkrýwati.
Toto bešpochyby proto wyťkli aby fami nabylt
wčtssi jistotn o jeho dustojnosti, pončwadž doufali,
še w čaš fbromeiždcnč oesskerčbo lidu Uraelského
jasUčji profwitxlr žáře boskčho sexňaiUi jcxbo aU po:
sUd urldnli š to prawrho piefwčxdčmli o tom
Uabúň

Na takowon domlUwU odpowčxdčxlpán Jrš ťši
přátelňm fwým „Čaš milj jrsscčnrpiisse , ale čaš
wáš wždycky jest Ul Weiš UrmUže dwčt UeUei:
widčti, ale mnr UeUáwidť, chbo xá jwčdortwi wo:
dáwam o Učm, že skUtkowé jrho šli json. “ Takc
w sklltku nessel š pťťbušnúxlli do Jcrčlsalěnm, ně:
br; potrwal pončknd w Galllei a snad Uchi ji:
ným také proto qlžy wyččal až by fe tam hoj:
Uťji fhxomeiždilt Zájtnpowě

Slawnost Stánku byla jcdnaštrinlylmo:
Uich wýroěUich slaonsti, Ua Uižto rownčxž wssickni
muži židowsstť se dojtawitl mnfeli Byla drž.ina
Ua podštm když dcxna nor na roonwá;e tdúwa
txwajic po ofm dni. W čaš trwaixti této slawno:
sti mnselč Zidr w stáchch bydlrti na pameitkll
čtyčyrrrčlrtého poboti UapoUUti ťorž jun sieinkowé

ža obydli sloxlžllt(Z.Mojž 23 31) Slawila
je také na podčkowxini Za owrxcr a winobmni.
Byla pťeslawnč konaina pročrž ji Josef našýw.i
Uejwčtssi, nrjjwětčjssi a Uejskwostllčjdji slawnoqti

W tUto slawnost opatřiii se Zidé wčxtwcmř
cheťlxšll:čtrojiho druhu (Z Mojž 2Z 49) Raž:
dý Zid Uwei;al w suopek jednu wčxřčwpalmowon
tťč nmrtowé a dwč wrbowě tak še wčtrw pal:
mowá š nich wyčihala Takowon kytkn dr;rl kaž
dy w prawč rurr w lewé pak wčtrw š owoceul
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arleb citron. Takowým fwašečkem musela fe i
pacholata opatřiti, Ueb kdo jej Ueměl, nefměl té:
hož dUe obědwati Odpoledne postawili takowé
kytky do wody, aby po čaš trwani slawllosti čer
stwé ostaly, a wýžnam toho tento byl, še jich
Pofpodtu z poxlssrčdo krajlny úrodné priwedl

Stanky býwaly zr šrlem)ch wčtxoi rožličných
stromčl pod fsirým ncxbrm stawěny, a Urfměly býti
pťikryty nrprošraěnýmpťčkrýwadlrm, aby fe horem
patťčlo ua oblohU nel!cxskou W Uich Umsilč Zi:
dč afpon prwnich skdm dni byoleti, spáti, jisti a

pracowati Toliko Uemocným, Urnlohollcč.n swo:
bodného powčtťi snásletč, fe pieálo w domich ostá:

wati; takě dowolruo bolo, pťi lijawcich pode kro:
wčm útočtmtč brátč Ostatek fměly fr stainky bUď

podlc cest aneb na plqských stťechách domowých,
neb w Zahradách rozbijeti nikoli wssak pod stro:
my. Knčži a jahnoxoc stawěli si stánky Ua naa
dworich chrámowých Takě mimo Zerudalčmsinčli
fe stánkowr stawěti, wssak toliko wšdáli cesty dUe
1obotniho

J tato slawxlost bwla slawnosti welikonoěni

xšončknd podobná W den pťiprawni konpalč fe
Zidě a oblaičeli je w ssat dwátrčui; neidwoťuistč:
Uy byly pčkUými koberci pťčkryty Wrwni drn
slawnostlli býwal wrlmi skawnč koUin, a Uobylo
pracxowano Q pUl nori otwiraly to breiny chrci:

mowc a nx fwitcini bxžla Ueidwoři již naplučna
Jsrarlity fwňtrčně oděnými, hlawy poma;anra
nadrečonU kotkU xo rukoU UUjicčmi

Na to fr počalo obětowlti, kdešto meži obě
toweinim se pťineslo wiuo a woda. Bro wodu
ssel knčZ fe zlatoU konwou, načrrpaw ji w stxldni:
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ci Siloe Uesl jč dwornč branU do wniternibo
nádwoťi. Zde ji odewšdal jinémU kněši který
wodu do wťna nalčtou Ua zeipalUim oltáťi wylil
Eo fe ten obťad dčl, zpiwal lid slowa proroka
Zfaiásso (Zf 12 3): „Wážiti bude wody š ra:
dosii še stlldnice Spasitele Tak dčlo scx Ua
každý deU skawnosti této Urtoliko při ranuiul, Ué:
brž i pťi wečernim občtowáni Takowýto obyčej
nebyl Mojžissem Uapornčedl, ncbrž teprw proroku
Hageem a Zachariassem po anratU ž Babilon:
ského Zajeti šaweden a to sice na wyprosseni od
Boha milostiweho desstě k šdarU oseni

Bo ra!mi občti pťinánely se oběti fwilečni
kteréž Uebyly na každý den jednaké Na prwni
drU občtowalo fe 13 mladých býkn 2 beraUy a
14 ročnich ower fpolU i š patťičnoll nloUčUoU a
nápojnon občti, co obětšápalná a koZel deiwal se
co oběc ža l)ťichy Na přissti den až do due
qodmcho občtowalo fr wedy o jedllom býkU lné:

Uč tak sice, že Ua sedmy dell toliko fedm býkU
bdlo občtowano, ji:lé pak obětiostaly tytéž Me:
ši občtowánim ZUělUtroUby, a lid zpiwal žalmy,
jakož fe dčlo Ua erikoxloc také obchišeli šidc
oltať žápalni, potrájajice palmowoxlkytkoll Toto
fc dálo w prwnich dUech slawuostnich denně je
dUoU, dne pak scdmého fedmkrcitr obessli oltái
QbchaišejicrwolaliHofamm t j Spasiž naš!

Bo té smčli Židé swc zwlasstui oběti priná:
sseti, kterč z wdččdlosti k BohU, mleb k šahlazmli

ojobUich prowiuěni byli wčnowalč, Uebok fwrchU
jmeuowané oběti byly we jméUU wrsskerého Uáro
da obětowáUy Bo Ukonče!ném obětowciui Ubirali.
se do ssleoly, kdežto w tyto fwatky čtoni žakoua a
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proroků bylo dokon.ino. Na pťissti fobotU počalo
se znown

Bo Ukončeué oběti wečerni nastala doba
slawnostnich radowaneť Jfraelite wykročtliš wni:
terniho naidwoťč do zewnčjssiho kde staly welké
žlaté fwicny fe fwitilnamirož šatými, které takoon
jafnost od febewydawaly, še bylo jimi celé město
ošaťeno W tom fwčtle poskakowali Uejwžácnějssi
ž čučži a lidU, rošžehmltč pochodnť w rUkoU tťi

majicc a šalmy zpiwajice Na stUpUich stali Le:
wité a hráli, lid pak fe na to diwal Takowc

radowanky, pťt nichš fe pťewcjele dělo třwaly
bezmála po celoU noc, a kašdý wečer těchto fwá:
tečUťch dnňw bylo tak opčtowáno

Qfmýdenna;waný„WelkéHojanna byl
dnem šwlásstě šaswěceným kde se nicUepracowalo
Obětowán býwal mladý býk beran a fedm roč:
nich owec Ua obět žápalnoU mimo moUčné a Uá

pojnc oběti, a košel na obět ša hťichy We dnech
mcši prwnim a posledUimswátkem wyjma fobotu,
fmělo fe pracowati

Začala fe již slawnost tato a diwili fe, že
pána Ješisse tU nebylo Nošlične o něm proslý
chaly fe ťeči Někteťi wyhlassowali ho Za nlUže
fprawrdliwcho jiUi Zafe nepťatelc jeho ponejwi:
ce Udowé wysokc raddy, Uašýwali ho klamctxm a
fwůdcenl lth Zcho prátclé wssak a pťiwrženct
netroufali fobě šjewně a fwobodně o něm pro:
mluwiti„ pončwadž fe bali wysokčraddy, která jim
kletboU wyhrošowala

Kdyš pak fe byly Uhsle poněkud Upokojily,
aš čtwrtý den když fe toho nikdo nenadal pťissel
pán Zežiš (totiž w fobotU) do chreimu WystoUpil
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weťejně wo fsiole kteráž stála w podloUbi na
onclxodUistranč chramu kde raldillowéšššeiky sioými

hlawnč o takowúch mistech ;eikona rožmlo:lwali ktera
rošlňčxtě wýklady pťipolls.jtčxla Wokládal šde sioaté
pifmo nčťdy,znebyw ákem rabinskýčn, jim; to prá:
wrm bylo nxilešelo Wroto diwilt dr Zčdč, a Ue:
mohli pochopiti kde nabyl wčdomosti swatwch pi:
fem an sskol rabinských Uenawsttčwoxoal

B Ježio:š,ponšindiwrni jcxjich,xoijětlowal
jim, še Uěenijeho nchi jrho (co ělowčka), ncbrž še jest
od Boba jenš jrjposlal Chtčxltim řici „Toho
Učexnijfem co člowěk newynalr š,l ani; Zdokonalll
oUo neni owoce pilnosti mě, a dilo lidského roZ:
nmll Jei jfcx!n l)o nepťijal od krátkošrakých smr:

tedlnikňw Učbrž w lnně Ulého the jfem se jchm
UaUěil nic jsem ž nčho neral axliž pťidal: jei
jr. wam tak predmissim, jak jsem ho prijal “ nu
TeUf jrst šdroj kťesi.mského Učenť žde jr Zakláda

jcxl)owyxokost a prmoda, totok podncš prawi sioa:
táCirkew MoUdťi fwčla tohoto a welci dnchowé
mohoU joUstawy rošlččnc wynásseti kťrskaUskeka:
tolické Učeni ani šadmi lidska foUstawa oUo ma
Stxooťčtele sioěta Za pmoodce jenž w dile jwého
Ueibo;enstwirowněž tak eryšpytatrlnýmjest jako
w dile swých tworli

Mawil také pein Jržiš že kašdý prawdiwost
Učeni jcho trukráte shlrdá, kdoby podlé nčho šiti
žapočxal Lichým mlldrowánim, Uač si mnoš i wsse:
cko Zakládaji, ncpošnáwá sr Učrni nach; jestič ša:
jisté jistčjssi a fnadnějssi prostťedrk teU, srdce sioš
zpytowati, fwžm nairužiwostem odpor stawčxti a toU
cestoU počátrk Učiniti k plnčni šákona bošiho tak
fe wytrati chmury z roznmn lidskěho, a prawda
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čistei wšejde na fwětlo Zajistč že frdce a Uikoli
ž ro;an wycheižibeǧbožuost osscxmrtuost rozkolnic:
twi a kaciřstwi.

Wrawdiwost wýrokll toho š toho wyswitá
prawi p.in Ježiš dále pončwadš nrbledá marně
fcxbe chweily, nébrž toliko Bol)a otce jwěho wstxm
oslawowati žamýssli Zajisté wěrný slušebnik ten
jest kterú prawi: „Já ncxnčim wáš UřčexUUUež
čemU Eirkew Uči a Uěeni, ktrré j.i wám pťedná
silm, pťednássela ona pow;du be:; proxmčny, jakož
pťijala od aposscoln a tito od Jožťssr Ebrista,a
Ježiš Ehristnš od Boha the fwého

Wotom pťipomiual ao fe bylo w minUlě
fwátky Wolikonočni pťihodilo, a káral wyfoko!l
raddU, še jej Ufmrtitř l)lrdčxla, prorožo w fobotU
Uemorllčho Uždrawil. Nčxkteťi š .poslllchačn, simd

ktoři U:xx.očděli,oč fe tUto joduá, dončniwali fe

že se p. Ježiš fmyslem pomimll; jini žaje diwili
s,e že tak Zjewxlě mlnwi,a ašo to wydoká radda
trpi a ťekli: „Zdaš práwč pošuala kllišata, že
tento jest Ehristuš?“ Jhned přidali jako pochy:
bnjice: „Ale o tonlto wime, oded jest o Ehri:
stU pak kdyš pťijde newi žaidný, odkudby byl?“
Někteři byli toho dmnněxei, že fr Mešsiáš kaiže

w oblacich nrbeských, a žr š nich dolxi widitelně
festonpi Na takowého Uěco odpowčdčl p Zežiš:
„J mne žUáte i odklld jfem, wite awssak sám
od febe jfrm ncdřissel, ale prawdiwý jest, kterýž
mUe poslal.,e Bro tUto odpodoěď byliby ho rádi
nepťcitelé jali, Uež ted fe ostýchali rUkU nast polo1

žiti Muoši žase byli Uloci a neohro;exlosti
recl pohnnti aby ho za Mršsiásse drželi ťkouce:
eZdaliž EhristUš když pťijde, wice diwu činiti
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bnde nex kterc tento ččni?“ Dowrděwsse fe toto
farišeowc a knčžata, wyslali slUžchiky aby ho
jali Tito wssak byli slowy jeho dojati tak, še
wyšnali pánnm fwým: „Nikdy člowěk tak UemlU:
wil jako člowčk tento “

W den posledni slawnostnť, fnad práwě w
tU dobU kdy;ť kUěš w Zlaté midobč wodh še stue
dnice Siloe donássel aby dmissmlollš winem po
oltáťi rožlil stoje Spasitel fwětaua uádwoťi chra:
Unl, wolal: „jZižnili kdo, pojď ke Umě, a Uapij
fr Kdo wčťi we mne tomU jakož di pifmo
poplynon ž těla ťeky wody žiwčr Tato slowa
wykládá sw Jan ewallgelista Bánč faim, že fe
wštahowala Ua Ulocnost Dncha fwatého jimž wě:
ťiri w Učho Uaplněni býti maji. Takowýto od:
bodlam) wýstup pťiměl šaje mnohých, aby jej ša
Mršsiássr dršcxli Někteťč hUed žafe pochybowalie
že MoZUáŽ z Galilee pťijde Bťč wssem alc
mnošil fe l)nčw w frdcčch farišeu a knižat kněš:
siých, obšwlásstě, když i ti, jichžto wyslali, aby ho
jali, sami pro Učho stáli Brotoš wyslowili fe, ne:
pochybnč w plné raddě, že lid š hlonposti fe l)o
držl TU wssak nrmohl fe fprawedlčwý Nikodrm,
jeuš byl tajným pťitelem Zežinowým Zdržeti, aby
jim Ua frdce Uepoložil, že neni podlc Zeikona (5
Mojš 19,15) člowčxkanewyslechnmého odfxlšoc
wati, neš Za to nUUll tU wýčitkU Ua swě Ussi za:
slechnonti, že bezpochyby fcixnGalilejský jcst, apři:
wrženec jel)o

W noci neostal p Ježiš w Zerxlsalémě ně:
brž odcbral se na horU QliwetskoU, nepochybně k
přátelmn fwýxn do Bethanie, kdež byl. pťed swými
protiwuiky bežpcčen, a kde po dennich pUtkách a
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fmUtUých žkussenostech si oddechUoUti mohl Na
drnhý deU čadně ráno w chrámě Učil lid jenž fe

kolem byl shromaždil Když pak feděl Uče pťi:
wedli žákolmici a farišeowé žqu w cišoložstwč
dopadenoll Snad UáhodoU padli Ua Ježisse wea
doUce cišoložUici k fwch foUdU, a použill tč pťi:
ležitosti aby nm stawili žadrhloll otáškn, w jejižto
šodpowidani bo wybledali pťiččml jej ža člowčka
wyhlásltč, který fobť bnď eráži žákona Mojžisso:
wa, aUeb afpoň ofobnjesipráwo k tomU což Um
UeUaleži Snad šúmysluč fe tak dčlo, aby jej
wyslrchli, Zdalt šákon za platný UšUáwá aneb
ťimskěmU wladari Uadržnje který w tomto pádU
ortel fmrtt Ucpotwržowal jakož welel Zakon. Mčl
tUdy; pán Ježiš wynefa fe tak Ueb jinak na
wssechrn Zpujob poklejnouti x,

Eižoložstwi bylo U ZidU jako U nmoha
jinúch UarodU ža welikoU neprawost pokladáUo a
tUdyž podlč žákan bylo jmrti pokUtowan (3
Mojž 20 10 5 Mojž. 22 22) Zakon pak
neUchje Zpllfob trestu sulrti. T“almUd wssak twr:

di, že bylo Ustanoweno pro cišoložUiky žardoU:
sseni, wssak w Učkterých pádech i kamenowáni,
žwlássrč pro ofoby žcUskéšafnoUbeUé jenž ;enicho
wi staly jr Ucwěrnými(5 Mojš 22 23 24)
Dce:y knčšskébyly Upáleny

Zak je podobá zauchsslelpan Jeiš ito,
aby žena propnsscěUa byla, a U wyxoedem famého
febe a šrm) Uessfastnr. cizološuire š rUkoU Uepřátel
nemčnč posskwrxlěných,oossemetných farizeň chowal
fe nanejwýš důstojnč Mlčenim dal jtm dosti na

jewo, že fe ho wěcUetýka, a psanim do piskU
jewil hlUbokč rošjimáni. Kdyš pak nepťátelé ne:
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pťestáwali Ua odpowěd dotčrati ťekl: Kdoš mezi
wami bež hťichn wrz prwni kámrn na ni

Byltě toho časil obyčej teU že žeua stihaná

pro ci;oložstwi pťiwxádčna byla kU kněZi Tellto
Uapfal té neprawosti kleth do kllihy, pak febera
na žeUském Uádwoťi prachU Uasypal jej do wody
a podal tUro žloťečenollwodll ženě k piti opakelje
proklináUi Byla li posti;ella opraxodU winna,
žloťečino jč aby ji rtowc ihUed po pčti žbledli
oči napUchly, žtwotnabotxml bedra ji Uhnčla, ano

jejč fpolllwčllxlik žhynul Uxchač se kdekoli Ualežal
Wssak neočekáwalsetakowý učinek wody Zloťrčené,

pakli jeji nmnšel sám dopollsstčl fe takowého hťi
chU pro který an trestáxm býti měla Brotxo te:
dy p Zežťš šaloblliknm žrnřným zcrla pokojllě Ua

froZUměUon dal š wrchu Uwedeuoxl otáškll jak že
mohoU ilčinek soUdU bošiho Ua Ui očckáwati a
sinrti jeji žeidostiwi býti jjonce fami toUž Uepra:
wosti pokaleni

Za čafu Christa Weina fe tci kalUá woda k
piti nepodeiwtla, jakš Talmud prawi, pro rožmáǧ
hajici se cižoložstxoi ano bršo po Ehristlt byl i
žáťon fám xoymxzan, a takc lže jest w Talxnudll
strassuýchwčci je dočisti, jwědčirich o Uplnč Urwci:

žansti mrawui w tomto ohlrdu
ToUto otázkoU šamýjslel pein Ješiš na zlý

úmysl Upošornitč žalobnikmo Nrdbajr dale o Uě
pfal do pisku To Uad miru profpťwalo, aby fe
olotišnýchstihatelU žprostil Božska slowa Spasi
telowa byla pro žákonniky a fmišey co hromowa
raina, již fe nenadáli. Kašdý pomýsslcl Ua jebe
Zakkolč fe zdalo jiUdy, že nowým xnistrem pohr:
daji a jakkoli dosti drzi býwali w jeho nepťito:
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mnosti ho pomloUwati pťedce sirachowali se jeho
dumyslnosti a baili fe kdyby dále š nim do ťečč
je dali, žcby fnad šřetedlněji mluwil a jcjich taja
Ué skUtky Zjewil ktere by ji:U UesloUšilt ke cti Eo

byli š nich Uejstarjsi, a jak de podobei, takc nej:
horssi, bwli přr tcto přiležttosti ti Uejopatrnčjssl,
celc pak sl)romášdčni Umlklo B.in Jošl Ua to
Ua wssecko nir ncdbaje, šd.il fe byti odhodlán k
tomU že se Urwnjádťť Tedy wšchopili je tt ch:
wzeicUčjssi, a w tichosti fe žtrácelt N co čiUili ti
nejplwnějssť činili ža Uimi jini a wsslrkni šmišeli,
šancchawsso pána Je;issc jamého a ofobn hiissnoU
Uprostťed jhronlážděnť Lid dr Uemeilo podiwiti
Ulllsil Uadr wssiUl, a Ulllofrdný Nein Uáš propnstil
ženll pončxwadž šalobUikUw nelmlo aniž mU také
pťtUále;elo dle Zeikona š Ui Uaklcidati. Zena pťi:
ssla tak Ua jwobodll a byla U wssi bchečnosti
Ucbof soUd Uemohl je wice opčtowati, pončwadž
stcila pťcd folldcenl a žalobnici ncdotrwali Qsta:
sek Uemčli šákolmiri a farižeowe ani chutt do pťe
jcji, ba radčji by byli widěli aby Ua wěťy zapo:
mrnnta bwla Nemobli také p Ješisse wiňitiž
toho jakoby Uebol dost pťisilč podlé šákolm, Uě:
brž wrlxni žlehka si počinal Onnečinil Uicdále
než co jami farizcowé byli Učinili, on o to jedině
péči ncxsl, samoU šenoU ozUámiti dáti, še ji nikdo
Urodfoxldil a jakož oni ji neodfoudčli, že i oU ji
erdešUje Timto pťewýborm,xmrošfudkem šnč:
hož Jcžissowa moudrost, fwatost zUamost frdcč
mirnost a milofrdenstwi proswitaji, wyhnul wssem
osidlum od Uepťeitel jobč kladeným; zachowal pťed
lidem wážnost, zahanbil Uepreitely fwě, Uezlehčil
zeikon zachowal trrstU hodnoU šem:, a dobyl sobě
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žnowu obdiwowánť, wážnost a láskU U lidU. N

když žena odchášela rozesslo se celé sl)romašdě:
ni; wssak ta kajici hťissnire Uezapoměla zajisté
po tak welikém nebešpečenstwi, po takowém milo:
frdenstwi na posledni Uaponlennti fwcho bošského
wyprostitele: „Nehťeš wice!“

Na to Učil p Ježiš šástUp, Uašýwaje sebe
fwčtlem fwěta wsseosiděclljicimFarišeowc na:
mitali že swědectwi o fobě Ueplati Bán Ježiš
odpowčděl jčm, že mUže feim o fobě nejjistčjssi
fwědertwi wydatř, pollěwad; wi, kdo jest, lidé prý
foudi toliko podlé šewUčjsskU Wotom pťissel na
poměr fwňjk Bohu Otcč a Ua to swčdertwi
jež Bčch Qtec proň wodáwati ráči, poněwadž skrže
Uěho Učinkllje Bollěwadž odpllrcowc žadali do
wčdčti se kdo jest Otcem jcho odpowčděl jim
takto: „Kdybyste zUali mnč, žnali bystr i Qt
ce mčho

Toto mluwil pán Zežiš na Ueidwoťi šen
kde stálo tťinarte skťiUi, kam se Ukládaly pťispěw
ky, a jiné klenoto chramowc. Bylo tedy misto
werejné kamš pťichášeli Umoši wkladajice dary
fwé, a proto netroufali fobč nepťátelc aby ho
jali Ueb jinak fe na něm Zapomčli

Napotom promlmďil pešinJežiš o fwělll bližkém lončenč, a wyznňwal esi ho bUdoUZidč
teUkráte pťeiti meži seboU miti wssak že již pošdč
bnde nebok kde oU jest, tam oUi prý pťijiti e

Uemohon; Židé kteři jebo slowa nrchápali, domm:
wali se Usiněssně že simd zamýssli febe Zawražditi.
Ban Zežiš pak Ukášal jim se wssi w.išnosta Ua
weliký rošdil jenž jest mezi nim a meši nimi, po:
něwadž oni toliko fynowč tohoto swěta jfon kdežto
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olt š Bohem Otcem chUšeji fpojeU, ba š nim
ujednojest Takowýto poměr k BohU thi fwět
leji wyložil a dura;ně pťedkládal jim, ;e Umozi

na to duchem k němU pťianli ť Uimž on ihued
prawil: „Zústanete liwyw ťečimé práwě UčeUicčmo
ji bUdeteapožxláteprade, a prawda ofwobodiwáš. e
Tato posledni slowa Urašila Zidy, po:lčwadšjimi Ua
jewo dáno bylo, jakoby podud semeno Nbraha:
mowo jwobodné nebylo Ze an Ježiš o dU
chowni fwobodč totiš o swobodč od hťichčl a
oslepotč dUchowUč mlmoil toho owssem ncchau

palt, proěcž jim šUowU wssebo toho smysl otwi:
ral Takc pokáral jrjich hrdoU my,sk, wysládajr,
šc fe ničterak Urchowxji co prawé ditky a po:

tomci Nbrahmnowi, Učbrš co plemeno ďeibelské
Tim tak je rozjitťčli, že pánU Zežissowi Uadeiwali,
Samaritáxlrm a pťemrsttěncem ho Uašúwajčce N
když fe p.iU Ježiš miruc proti tomU byl ošwal
a poitawrlri jwojek BohUaNbrahamowi jim po:
wijětlowal dršeli flowa jebo ža roUhawá chci:
palt leameni, aby ho Ubčli neboť Ukamenoweinť búe

walo pokUtoUZa roUháUi Zežiš pak skryl je,a
wyssel z chrámu

Bršo Ua to potkal pein Jcžiš Ua cestě žebra:
ka jenž byl od Uarošelli slepý Bončwadž Zide
každý tčxlefnú Ueduh ža pokutll pro hťichy jpacha
né pakleidali protož je teizali Učeuici mistra Zdalč
tento slepec pro swé wlxstni aUeb pro hťichd
fldých rodičll trpi? Na to odpowčděl W.in, žr
ani tento eridomý, aniž jeho rodiči Uešbťessilt
Učbrž že jej Bxlh proto na fwčxt flepého dal abU
na nčm šjewena byla mornost a milost boži skrže
pána Zr isse, a še jrho jest powoláni úmyskBoo
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ha the, doklld Ua fwčtě jest a prilcžitost Ulá
ko.mti To powčděw pliwmll na žemi, Udělal
bláto a pomašal jim očt jeho, poručiw mu aby
w rybnikll Siloe fe Umyl J odessel a Umyl fe
a pťissel wtda

Stndnice Siloe lešela na jihowýchodnistra
Uč mčsta Jernsalcma, U paty hory Sionské Wrý
ssri sr še skaly wápencowé Srstnpllje fe do Ui
po 15 ssirokých a 12 Ušssichfchodrch Woda prý

pobčlawci awssak ělstei a wclmi pťijcmxtč chnti
jest padei do rybnika, jralš se nalezei na Upati
horw Morie errlkčho jcnž ondymiwal loUbi ;
nichžtoposud Učktorésloupy stoji Nažywal fe tatr krei
lowský (Nehem 2 14) poněwad; se š nčho ro;
wádčly wody do zahrad králowských, ano posud
fe ž nčho wedou pruliwem wody do Zahrad Ze:
Utfalélnských Z hoťejssiho rybnika padá woda do
!oodojcumdolrjssiho (Jd 22 9),a štad do poto:
ka Kedronn

Stlldnice Silor jrwi jakýsi pťčtok a odtok
;eirowrn š nloťem totiž ssedt hodin pťibýwa wody
Url:stcile, a tolikčž Zase Ubýwá Takc prý fc stna
dniri Marianfkon sollwipi Na protčjssi stranč
siály k xnčstu obxácené mei studUice jiný odpad
Nťi obléheini Jrrlealéma Sanchoribem dal kreil
Ešechiáš pťed mčstem prameny Ucpati, aby woda
toliko do msta odpadala (2 Bar 32, 3) To:
též rošťcišal Emir thhtker:ElDaUlah, když kťč:
žáci r 1099 ponrjprw k Jrrmalčxnn přilehli

Několik krokll k Zeipadu od stUdanky Siloo

byla wě;e kstrjllého jména, ktcráš bola od krcileE;echiassrk ochranr studnčx Ua šdi mčstské wybal:
dowána
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Nš dodneš Ušiwaji olwwatelé Zernsalémssti
w Uednhách očnich těto wody

Jakmile fc sleper náŽ anrátil odrad do
přibytkll fwého ihUed fe rožnesla powčst o tčto
„Události po wncxch čtyrech čáhtich nlčsta a jpčxchali
kněmn, alm fe na fwé oči o prawdčwosti jeji
pťefwčxdčili Somodc i ti col)o ojolmě žnali ťe:
klč: „Neni:liť; to teU ktrrd; jrdáwal a šcbral?“
Někteři prawtli: „TeU jeřt to “ jtni paf: „Nikoli
ale jest xUUpodoben “ Takowý bowor omr;el slepce
jenž ldwlprohlidmll Nemolm takowou řeč jnésti
kteron bnl žlehěowáxl dobrodialec jebo, rošhorliw
fe, pieefwčdčowal ncwěťčcěch řka: „Jei jjcxm teU!“

dež pať fo ho ota;owali: „Ktrrak jfoU otewriny
očl txor“ wykládal čhned celo pťibčh ;krátkaa
tak še již jrxl,xo Upťimnost U wuprawowani pre;
siočdčiti mohla každěho Clowčk teUto Udiwený
a potčston) Uepťál sobčx Uic jiného, Ue; aby kaš5
démn wwprmoowati mohl co je š Učmbhlo dálo
a mysliti je dá, še joj Uanejw!,dš rmontilo poně:

wadž Urwčxdčl ljdem jeiU powěditi, kdo se naleša
dobrodillrr jek)o. Kdybw to bylwčdčl, Zajistč hUed
by lml ssel, aby, padna f Uoheim jrlxo, wroncně
podčk:šwal jennl

Zidnm pak po erm U.mprawowáni to jedi:
Ué mxitlo slabc mošky, ;dali fe p Ješiš neprowi:
Uil proti pi!meUť a smyslU šeikona o fobotě poUč:

wadž w dcxn jw.itečnč Učjnil prachu a šc slinn
bláto, a pak slcpého člowčka do lášni Stloe byl
poslal Wřčwedli tedy žebráka k farišrum a tito
oteišali fr ho, jakše bylzraku nabyl? Slopy, jru;
teď wldrl tčsse fcxš piile;itosti še Utu;e o fwém
dobrodinrl wcťcxjné pťed loUdrm wynásseti fwťdec:
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twi prawil žkrátkaa erhrošenč: Bláto mi po:
ložil na oči, a Umyl jsem je, a widim. Tato
Upťimá odpowěď zplipobila dwojici meši ildy we:
sskeré raddy Někteťť prawili: „Neni tento člo:
wčk od Boha kterýš erstťihá soboty Jinť pak
prawili: „Kterak mušr člowěk hťissxlik ty diwy
ččniti?“

x Wšdor takowěmU rozdwojenč pťewládalo dU:
mnčni prwni, kterč pňwodce patrněho žášrakU co

russltele due sobotuiho odfnšowalo Wollčwadž
ale Uwerejněni a ustčxleni takowého dumnčxni ob:
tišnostem podlehalo pokousselč se folldcowé o to,
aby nejprw šiskali pro jwě dumnělli Učastničy w
tomto žažraku Qprawdu fnižili fe sondcowé Ua
hanebný a Uepochopitolny zpufob až tak že fe
toho, jehož foUditi ntěli, o flnýssleni otášali ch:
diné slowoš jeho Ust proti p Ježissowi buď si
jeU donfmyslUě, byloby jim již postačowalo Na
to také se Uenmlo fpolehali že to fnadno wyUUti

bázliwost a úslušnost člowčrka niško postawcnél)o,
an žcbráka wrřrjného když se Um ošncimi fwých
pánčl fmýssleni, a když fe mU přod očima rožwimx

weleblchst fondné stoiccx. Zaslrpenri,. nežnali to:
l)o jrnš problednul na tělr i Ux dussl

Tedy opčt ťekli jemU: „Eo ty prawiš o
tom, kterýž otewťrl oči twé?“ Neš texlto welko:
dUchý obrance fwaté prawdy odpowčdčxlš obwy

klon jisiotoU, aniž sr rožmýsslejc: „Jcst prorok“
Brawda swatá slawila tnto witčzstwi nad politi:
koU farišočl. Zdrawý soudwyUcsl na očich nšdra:
wený slepec o panu Zežissowi že prorokom býti
muja, a to projelo jako ohnčxoý blesk Umsl wsseho
pritomněho lidU Bylo teď soUchm obrátčti, aby
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účinek ždrawého úfudkn w frdcich posinchačů neli
žmaťiki afpoň žlehčili a počali fe opirati protř
prawdiwosti Ušdraweni slepého, a proto zawolali
rodiče jeho, a wytahowali ž nich, co sipťáli aby
odpowidali

Kdyby wýpowčdi rodičů jen pončkUd dwoj:
smrxslnébyly wypadly, byloby jim dosti býwalo
aby wčc za Zcela kťion wyhlasili; neš cela tčch
to bidm)ch sondcůw politika wssecky otažky a wssex
liké wyssetťowáni toltko k tomU wedlo, aby swata
prawda, kteroU ossemetně pťed swčtem Ukrýtč hle:
dalt, witč„;oslawně wyssla jako olej nad wodU, a
wssemn lidU do oči padala

Nodiči slepcowi ač o wssem jak nálexi zpra:
weni byli dali se pťedce slowy lichotiwýnn a do:
wahon fwých pánU poněknd šastrassiti nebot wsse:
cko newypowědčli coš wčxdčli wssak co ťekli po:

stačowalo Utwrditi prawdiwost Učinčného ZazrakU
Ze chmenowali pňwodce toho diwu jmčnem Ué:
brž šodpowidati synowi kážali to našúwámr báz:
liwosli; Ueš tato nechwalitebUá bážliwost pťed
stolici fondnoU w nepochybnost Uwedla wýpowěď
jejich ZťrjmoU, že tento bywalý slcpec oprawdn
syn jejich jest, a že slepýnl fe narodil

Wončwadž farižrowé na rodičech jakýsi strach

Znamenali nmčli, že fe také jiš zdělil fynowU
jrdci a že teď z nťho pťižniwčjssi odpowěď dosta:
UoU; než srdce jeho nebylo bážnč fchopno S
Uejwětssieroli patťil na to, jak fobě foUdcowč
newěrně a stranně počinali Nebyl š to déle
snásseti lapawých otázek jejich, ano zde fe mU šdali

býti wsseho opowrženi hodUi wčhlasili Učitelé o
Uichš začasto slýchawal a kterých dneš poprwe
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Ua swč oči byl fpatřil Když pak jej opčt Za:
wolali, a hlajrm jakdmsl l)orliw!,m a pobožnúm
jej oslowili ikonro: „Wšdej chwáln Bolxn! Md
winlcx, šr člowčk tcxn lxťissnik jest„e tn fe rošbnč:
wal, nrbos sc tčmi slowy h“lnboce byli dotkli cti

jeho dobwdincr, a wpadna jim do ieči alliš oče:
káwaje co fe l,dotášatl chti řrťxl „Jestli hiissuik,
newim to jedinéwim žt bďwsiepý, Uyniwldim“
Takto ofjemrtxé žaslepcnrr Z ollik Ua piťmon ce:
stU pohlml

ščwou a ZdrmooU odpowčxdi Zcxbrcikowon bnla
l)rdost farišrll Ua wýfosl nra;rna, awssak nrdalt
toho Ua jobč Znáti Uébrž, kliduč fe k nčxUlUnla:
jice, opexkowalt Uaré otášky: „Co tobč Učinil?
Kternk ti otcxwiel oť?e Uťrýwmlá Zlost a při:
fná a poldo;ná lalwa kerlon je pird lidom knkli:
li, bnla Zároweň opowržoliwá, jafo fmčxnná Náš
sleprc odbyl také ša to bidniku žl)ola a š opowr:
šenim ťka: „ Towčxdčxljfan: weim jiža flwfjrli jjte,
proč chccxteopčt slysseti? Zdali i wor chcetc jrho
Učoniky býti?“ Tn owssrm Uefcháželo Ulnoho e

trpčxliwost farišeň lmlabu překnpčln Brotož žlo:
ťeččli Uln, a dumš nejtwldtjiho šloicčrni kladli na
slowa: „To lmď jebo Učrnikmn mo pak jjmc Učrǧ
Uiri Mo ;issowi.“ Zakoby ťeili: „Moj šiš jest náu
nlistr, jrl)ož Uáslednjeme nršadeime pobč jiučho“

Nž tam dojtonpla žasleponost chižeu, ;r jmeno:
wawsse Mojžisse dominali jr, jakobu byli již

.wsscxcko Učřnili wssak toho nepowážili, že famd,ml

Mojžissrm odjonšcni jjoU pollčxwadž oU jich w ťUč:
hách fwucb na pťissli Mešsiássowo odkažnje l)

l) Zajisté Ucoddáwá se člowčk blUdňm, aby sc šáro:
Uxeů Urwhchloulxal nxistlcm, jehož následnjr. „Zá mám rož:
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ley potwrdili wypowčď na fon Uč“erst
fe odwoláwalt, řkoUce: My wime že Mojžisso:
wč mlUwil alr o toxnto nroime, oded jest “ Na
takowá siowa rošprolldtla se horliwostx člowčxkowa
tak žr mlmoil, jakoby mU ldyla cela dnsse na
jašdkxl lpčla wslak takc welmř dukladně, ťka:
„Tot jejt šajisté dtwná wčc, že wy (Učitelc nassi)
eritcx odkud jejt (aniš je o to pokouUite), a o:
tewřel očxřmé “ Wime pak, še Blch hťissnikU no:
sloUi, alr jestlč ťdo rtitel božť a wUli jeho čini
toho .owslyssi Od wčkn ncxni slýcháno, alm kdo
otewiel očč siepého narošenébo. Kdybp teuto ne:
bdl od Boha nenlohlbd nic Učiniti.

uxšdenám šajtstc mošno Zťejmě pošnatč wypl
nčxni welikébo Zaslibeni ťteréž dal p Zežiš jwým
?lposjtolmn, ;r před fondci budo:l mlnwčti, jakž
jim Dur!d jwato dodá wmnloUwati. Wesskeré sl)ro:
mášdčni nulsllrž jr xajijté podiwlti nad nrohrožex
nosti a ;drawd!n Ujudkem čxlowčka, jcxnž prosi
potn ani pimnenn Zákona byl nepožlml Wssač Ut:

kdx.xposlxd Ucbx,dli faxižeowé tak hluboce pokoienč
;e erčxdčxlt w tisni nabratt slow kterýux.i by swolt
erolč a šuitwosl jak Uáležť wnprášdnili. „Wssex
cken jxt je w l)iinich narodil“t j. kletba boži

Um,“ prawč erčrcc, wssak rošnm toho odwolani nrchwalť,
pončwadž pošan sebc lépe nablťžč, žc wyšssťlyo swčtla Um
tťcba. „Zei se přišxláwám t jedinčnm Bohll,“ prawi Dci:
sta, Uež Bs:h jej zawxxhxljc, poxlčwadž dofti šťcjmť nllmdil,
aby Ua pokoleni lidském uxymohl, žc Uwčťiti má Sylln Ze:
ho. „Za mánt cwaUgelťnm,“ pxawi kaciť, já nrpotťchji
fnčxnň a nowýclx cirkcwxlich wýpowčdi, Uež sw cwaxlgclinm
jej šaxdlhxljc, pončxwadž šřetcdlnč Ua wyrok cčrkcwni ode
kaznje.
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fpočiwala na tobě; kduž jsi fe narodil nebylš hoe
den denniho fwčtla nžťiti; tyš bidnč žil byw
Uejmenssim meši jmrtedlniky „a ty náš chceš Uči:
ti?“ Kliď je a neUkažfe tU wice „J wywrhlř
jej wen“t. j. wdhlásili ho Za wylollčeného z obce,
jenž nelnčl wice prithpU do chráxnn, nebyl wire
prijimán w fynagoqách Takowýto konec wšala
celá pťe a fhromášdčni si rozrsslo

Když pak pán Zežťš Uslynel, že l)o wywrhli
chtěje jeho welkodnnnou obrann odměniti ssel aby
ho wyhledal sám jej oslowil, a ťekl an Ua Zna:
meni jwé milosti, co pofUd nikomu: „Wčřiš li ty
w Syna Božibo7“ Slrpú jenž byl šrakUnabyl
wwžnal sice weťejnč Ježťsse ša proroka žaslechnllw

wssak welké jméno St,ma Božiho, newědčl, ždali
ten o Uěmš p Zržiš prawi, on sám jest aneb
jim,x Srdce jeho prawilo mU sice, že by bUl
wssak netronfal fobě Uwčťiti citUm lcisko a wděč:
Uosti Boněwadž byl odhodláU Ježissi Ua slowo
Uwěťiti aniš fe obáwaje že by ho teU jenž mU
byl šrakU propůjčil oklamati mohl, odpowčdčla
ťekl: „Kdo jest, PaUe abych w nčho wčťil?“

Slepec nebyl sklamán w Uaději swé, neb Zežičr
ťekl k UčmU: ,.Z widěl jsl ho, a kterýž UllUwi š
tebon ten jest“ A kdož jest š to wypowčditi
jakoU roškossi rošplýwala dnsse jeho? w Na:
dosti a láskoU jako beš febe wywolal na wirn
obrárený: „Wěťčm Bane!“ a padUa klančl se
jemU Jestit tedy nciš slepec prwni, jenž fe we:
ťejnč Ehristu Zežissl klančl. Tolik pťednosti mťa
lo tohoto slepce pťed nassilna očima zwýssiti nadex
wssecky jiné, abychom poznali, že se naUěm wypl:
nila slowa, kteráž Zežiš fwým Nposstolňm o něm
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bwl pronesl, še fe totiš bdl narodil, aby na něm

siUtkowrbožl šjeweni byli
Čo fe toto deilo jhronláždčlo fr anožstwi li:

dč kolem Ježissr., Uležt nimiš také farišaowé byli
Nekl jim „xNa dond jfem jci piistel na tento fwčt
aby ti, kteťi ncxwidi, widčxli a kteřiž wtdi slepi
bnli.“ Ošwali sr farizeowc řkoUce: „Zdali jjme
my slepi?“ Na to jimp Ježiš „deby jstesle:
pi bwli bř:abllbyj:r Uemčli alo nnni prawite,
wčdime l)iťch w.i.x žmteiwá“

Napotom porowxreiwal xebe p Ješiš š jčmš:
mt Učxřtrln jaci lduli ;cikoxmici a feerišeowé jimš
nr tak blal)o lidn jako radčji wlastni Zisk na
ťrdci lcžel Medsiawowal febe w obraše pxax
wéixo paptúřr n Ziskuchtiwcbo noprawého Učitcle

w obraše ;lodčxje We wwchodnicb krajiUeich fe:
lxnal pastdi steido fwé pod wcčcxr do mijta pod ssč:
Uxm nebem, jcxn; bylo kaUunnoU Zdi obel)náno

Ke dwéřim kndo se wčl!ai;cxlo, postawil pacholka
odčxnél)o aby w Uori bdčl a šádncho šlodčxje

dwcxřmikowcim nepomžtčl Bťissltli šlodčxjt,nehledalč
dweii Uéblš pťčš šeď pčelťšali Na fwitáni při:
ssrl prawú pajtl,xť a bwl od sirážného pacholka k
owcim pťipllsstčn OU lákal berana ša fcxbon Ua
pastwll, ža nimž celc stado klčdUč Ueisledowalo

Bončwadž Židc necbápali jmyslU tohož po:e
dobenstwi protoš fe p Zežiš pťirownáwal kdwe
iim jenš k owcim wedou, a wyřkl timto obrašem
že toliko skrše nčho do kreilowsiwi božiho dostati
fc lže Konečně pťirowlleiwá fe kbrdliwémn a

laskawémn pastýťi který wsse beš ziskU čini pro
owce fwé, jich w žádUém nebežpečensiwi neoponxl

ssti, ba i žiwot swůj za Uě položiti12l)otow jest.
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Wssak i takto nocbápali ťrč jeho a mnozi prawi:
lt, žo fmysiem je pominUl jini žaje na to ťekli
že blá;rn tak lnlnwiti a takowé sklltky konati ne:
mllžcx,jakož pán J išx činil

š 42.

Pán JežiŽ fe bšřr ž Zerufaléma pťrš
Jordeill do Perei, do krajtnd

Botbabarskš
(Mat. 19, luu 12, Mar. 10, lpxle!.)

Wida pán Zršiš še mbndr mdno na dél
w Jerllfalémčx sr šxdlžowati ::ončrwaxj; kmclojt fa
čišru a Zaikonnikuro ch rojth, udnul hnod po
skoxlčrnýchslawl!ojtexchwssemu,a ašmnčxřll do Mrct,
tam kde žapočal účtnkoltxatř. Mllošstwi weliťé hr:
nlllo fxc ža Uim, Uxxacxrjicichfr Zaxslawxlosti, a po:
nčxwadž jim Uechxbrlo na nemocnúch a nchši:
wých, proto lxlcdáno U Učho wssolijaké pomoci.

Wssač txtU stilmli lxo Uaxpiátelé, Uepťcjire
lml ani oddrchn Noon ;ndrldlotl oteiZťUpčedlo:
žtlt mn a tonžro o drawostiro;wodll manželskcbo„
U Židn wrlmt žl)mta prowoš owanal,xo Wssať d
JržiŽ je nedal Ulčim maisti, a slaw lnmr;elskd Za
Upatý a ncžlUssčlelUý wyhlasson.ml xošwodll de o:
piraje Bii tona Ucopolnennl podotknonli, šo
Mojžiš taťown rozwod pťipollnlčl plo twrdojc
sidce židowského aby pťedrssel wčtsiimu zlrmn
jrnš se simduo nlohlo pťi nelaskawém šachášrni
manželském pťihodlti.

Teď to bylo, kdrf šástupmn kolrm jrbe sl)rou
mášdrným Učktelá podobenstwi wykleidal ktrraž
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swati ewangelistowé nám Zacbowali, kterei žpufo:
bem jeduodnchým dlejdlřležitčxjssi a nejfpasitelnčjssi

prawdy nám pťrdnásseji q,na stdre kladou

deinskč, Uěčdejssi Gilead k moťi lnrtwémn pťilé:
hajťci „šahrnuje nejwčtni dil okrejupokoleni Gau
dowa a celé pokoleUi :)čUbenowo, a našýwei fe tcxd
El:Belka. Na frwor mršowala š Bntanei, od:
dčleUa jjour potokom Jabokrm, k wýchodn dorá:
žela na Nrabčt p:lstou, aUeb na starý okreš Nmo:
nttU a Moabttll, k jchn pak dofahowala na ťekll
Nrnon, jenž w;niká w pnsté Nmbii a do Mrt:
wého mořr padá, k šeipadll dělilo ji Mrtwé moťc
a irka Jordán od Zudri a Samarte

Jofef wypijnje tu:o krajiml jako dosti ilrod:
noU kde lmlč owocni stroxnooč, réwa a palmy, a
kde pramruowc Uikdo ncxwmúchalč Wodneš wy:
prawnji Bedutné: „Ncnajdrš žeidnouš e,mi jako
Belkn “ Maji rU pčxknčdUbU a diwoké pijtacie

a dobrr pa„twtlřu Arabowé ln budlici chowaji
wl,xborné kreiwy, owcr a koZU Za čafu pána
Ehrista lmlo lU mnoho mčxst, o Učcd; teď ;adUě
;mčnko

Neislednjici bwlo ncxj,šnamrnitějssi:
Sočkoth bylo pltwodnč ono xuisto, kdcx

Zakob, wraccjr frš Mropotamio, stany rošbil
(1 Mojž 3:,? 17), š črhož také possel xleišedo
Urb žnamodláslowo jako: chatrčr neb stann Bož
dčji bylo lUto mčsto wystawčno, které staré jméno
podržclo a pťi dčlenč k črledi Gadowč pťipadlo
(Zof. 13, 27). Ležclo Ua blizku Zordáun, a ně:
kteři Umjř ša to že eraclitc tU pťessli Zordán.

Boučxwadž se obywatelé tohoto mčstchřšpěčowali12x
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Gideonowi, šidowsiémn wúdci a jeho bojownikumx
na wýprawč proti Medianitum potrawy poskyt:
Uouti kášal ou po wydobytém witěšstwi oba krá
ly Zrbea a Salmana a nejwšácnčjssi Umže tobo
mčsta pobiti (SoUd 8)

Nedaleko leželo mčsto Sartbau Nž jem
prý wystoupila nadržeuá wodň kdož pťecháZel
Jfrarl Jordáll (Jof 3 16) Mržt Sokkothem
a limto mčjcam siiwal král Šalomon Ulčdčné na:
doby pro rlxrám Zerufalémskýw jtlowitr šemč ždeje
fjl (3 Kktjť 46)

F anuel či anrl bolo starémčxrlona bo:
ťejssim po:n i pokoleUi Gadowa Urdaleko lewél)o
bťel)u Jordáml Jméno žUameuá olxličcj boži jež
ta crlá krajina Učxsla jak ji nažwal Zakob polxč:
wad;ť šde Bol,xa widčl bojujc š uim a od Učl)o
raUčn byw do šilo stehna (1 Mojž 32 30) pxo
ktcxrou; piiciml Uejedi fwnowé ifraelsstť žilw, ktorá;
Uwadla wcsiebnxl:)akobown aš do dnesxuil)o ducx,
protože jc dotrkl žilo stchna jebo a šmltwčla (1
Mojž 32 ZL) Dakc i ;dejjsi oldywatelé proti:
wili !c Gideonowi, prorož roškeišal jojich erad
štwskotatt a Um;stwo nxčxstapobitč(Sond 8) Jo
roboam wystawčl Famrol šasix a Utwrdil ho (3u
Král 12 25) Také prý šde palác pojtawil

Manaim bylo téš měslo starč w krajiUč
pokolrui Gadowa, Ua hranci wýchodni čeistčpoko
leUi Manašsefowa (Zoj 13 26) JméUo toto
znamrmi jako dwojitý tabor, pončwadž fe Zde š
Zakobem potkali anjelé boži (1 Mojž. 32, 2).
Bylo město lewitické (Zos 21 39 . War. 7,
89) a bylo pošdčji sidlem Zšbosetha, jenž po
fmrti fwého otcc Sanla o králowskou korunu fe
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Uchášel a lulo ;áčeťllicky padl (2. Král. 2, 8).
Dawid Utikaje pťed fynem Nbfolourm Uhnnl do
Manaimn(2 Krail 17 24 27 3 Kral 2 8)
Šalomon král mčl Zde jednoho š dwanacti Uťed:
nikťlw kteii opatťowali krále i dum jrho (3
Král 4 7)

Ntad, Ulisto ťde Josef lnrswolu jwcl)o ot:
ce Jakoba Uložil, a k jcho cti smutrčnť siawnost
konnl (1 Mojš 50 l0w11) Wodlcfw Zero:
nyma lc;el A!ad ua wýchodxlim břehn JordánU
k frwcrnium komi Mrtw l)o U: ťe nč jini mčjto
toto čladou Ua plotčjnim bťth Zordánn

Nogelim bylo rodtsstčxBerfrllaje Galaad:
skšbo (2 Král 17 27), který kreili Dawidowi
kdyš fe w Manaimn zdršownl mnohoU sln;bn
plokášal, šačež jrj také kxál Dawid wracejr fe
do Jerujnléma š Uxbon tam wZiticldtěl co; wssak
Berjellai Uepijjal(2. Klál 19 31u37)

Na :noth bylo w kraji!lč Galaadjlé město
Utočistnč(5 Mon 4 43 Zoj 20 8), náležrlo
takč k lewitickdm mčxsilun Jmeuowalo fe též
Ralnoth Mišpe kde solrdreZefte bydlrl ktero
obojowal ?l:nollitl)skýchajichporanil(Jod 21:,Z8
1. Nar 6 80) Jakmile femčsta šmocniliSyr:
ssti, pokonssrli jc kreilowé Blchab a Jofafat Uax

darmo o mčsto a Nchab byl tU xm dmxt ssixoem
rančn (3 Rreil 22) xNa lnistě jtldo lo,žl prý Uy
Učjssi Salt, jrdiuú misto w Belcr ktcré Uni oby:
wately neodwislé xeeži Ua žwalm hory, Ua jen

hošto wxcholU stoji twr;, a jest kolrm piikrýčni
skálami obcl,xllauxi Uboči l)očy té jwu wytmaso

wan.i, kde réwa oliwy a jiné stromowi rosioU
Takc údoli kolem pahorku mei žahrady dwěma
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pramrny fwlažowančx z nichžto jrden na bliškU
Ulěsta, drub!x w famém mčxstčxxomliká k něnmš ta:
ké ž twrše podšrmni chodba wodo

Rabotb xš)lmon(5 Moj; Z, 11), hlawni
mčsto Nmonitll mčxwssicbswébo ťrá!c, ktrrc“; teprw
Dawitx dokml a k Zemi židowské piiwtčxlll (2 Král
12, 29) BoždčxjiUUUllojr neodwisldm od Jfra:
elr steiti coZ wýhrnšky xžlorokaZrtomiásse (49
16) proti nčumwijitá Bolo takémxpochyb:
Uěpo kleili WtolclnrowiFiladelfowiťšiladelfia
Zwáno Wod timto jméncm počxitaji je množi k
drsilč m.xštum. Na jižni stra:xčxmčsta stoji podneš
wrlká a kxámá okroublire ktereiš počita 40 iad
fedadcxl a sloudll pťeš 50 Zeťt tU widčxti ;řice:
nixm kreischd ch:.imll a palách a jrdnoho welké:
lxo chreimu š wč:,i. Býwalo tU sidlo biskUpskč.

Brtl):.Cžaralxl bylo mčsto w krajinč poko:
le.ni Gadoioa (4. Mojž. 32, 36) Ellskbixlš a
Zcxonwm wyprawuji žo ho .Uerodxrššnpewnil a
dal Um jméno sliwiaš ke rti Umxlželrr cidaře
Nugllsta; napd:oti tomU šmiňujc Jojef, šc Beth
l)nram od králr Hrrodcfa NUtipw Juliaš sloUlo
podla man elko cifaie Tibcria LržcxloUa lxliškll
Jordáxlu a bylo pošdčxji sidlem biskllpskúm

Mrnnith bylo Ulčj!oNmonitskě. ertrZax
lmal Nmonitu aš k tomU nlěstll (Sond 11 33)
Qkoli bnlo Uad mirn Urodnr Ua pssrnici„ tak že
Ztad do ann fr wyw.iželo (EZrch 27 17)
Wožtxčxjilmlo de sidlo ldiskllpskc

Nbrl chramim w jrhožoťolimnohoa
dobré wino rostlo.

Dtbon od řeky e!lrnonn aš bodiml k fe:
worn mčleo jojž Jfraelite Nmonittlm odslali le:
žrlo na pčkxlé xowině
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Jafer bylo wýchodni pomešni měsro (4
Mojš 32 35, Zof. 13 25) Bwlo mčstolewtt:
skě(.Zos 21 39)

Karnaim bylo téš polohou twrdč mčsto,
Uedaleko ťeky ZarmUkU Uež také od Judy Mak:
kabrjského bdlo dobyto a roZkotauo (1 ))čakk
5, 26)

.C. 43.

W.Ješiš fo Ubirci od Jordánn do Zerno
falčma k flawnosti pofwěceni chrámn.

l“Luk.13u18, 1p14, Jan. 10, 22u39..d

e)lš dwa mčxsichdržrl je pán chšiš ža Jor:
dáUrm až do slawnostč poswčceni chraum Wánč
kteron w Zernjalémč jxočtčti šaUUxsslrl

Nepochwbnč w teU čaš stalo de šo Bilát
řimský wladať nčxktrrc mužo Galtlcjsic w chrámě,
kdďš občtt ťonali, šawra;dčti dal tak šcx krew jo:
jich š krwi občtni fe pomijlla Q této fmntnc

ndálosti neim Uťc bližssilw žnámo ncni anižš jč:
stotoU ndati mošno bďli li šawra;dčni lidé š Ga:
lilecx,anrlx přixržonci Ž;wa, chž G alilejsko
slonl (Sknt :Plp 5 37) W.iUZcži. ale ž too
ho wšnl pťil žčtost posluchaěťl thdch poUščtj,
že ncsskajtné přihody sr Ucnmxi wršdn wwťládati
ša pokutu od Boh.. Uloženon šáxowch ank Ua:
pomixml přijtojieicb abU polcpsseni jwojr br;o ža:
počalt, chtčji lč fr podobnémll nesstčjti wwhuouti
Nb,y pak slownm fwým wčtsii wáhw dodal wypra:
wowal posluchačllm feim jtný pťibčxb nossfastny
jenš potkal ojmnáctr nmžnw ktcřč fertťm wčxže
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Siloc Zabiti byli Botom w podobenstwi mluwil
že BUh dlodcho jchowiwá š bťissxliky, ano žewsse:
lijakdch prostředkn Užiwá k jich Uaprawrni a te:
prw kdwž wUr bnlo marUé, že 8 kárawým bičem
pťichaiši čimš Zwleisstč na swojr snahy Zido Upo:
žorxliti Zamýsslel

Uče pak p Jržiš wr sskolo, žočxilšenu kterei
osinneicte lec fneiňela tčx;ký Uednh, čimž tak dbroa:
tčxla, žr Uebula š to Upťimo fe postawiti Bidný
jtaw ;rn) wžbUdil utrpnost w frdri boského lidU:
mila, proto powolal lhrchon k xobě a pološiw
Ua Ui ruce ťrkl: „Ženo, sprosstěxm jst chmoci
fxoé“ JhUed se ;dwthla a wclcxbila Boha Rnišc
fsioly hučwal six proto, pončwadž xo sobotuUšdmž
wowal p Zežiš OU pač ponkažaw Ua to, ;e si
každý dxwoluje w jobotU odweišati wola od jrsli,
a wodi jej k Uapajedlňm tim šabanbil prottwniko
swé a lid xadowal fo xc: wsjrch skUtkUw kterc
siawně wdkonáwal

Nokračujo U wyUčowáni porowneiwal p Ze:
žiš kreilowstwi Boži a fwojo crlc pUsobrni w Eir:
kwi swč swatc k fcmeml horčičllč:ml křeréžto se:

meuo býwalo ša ob:aš k wxxšžmčeui wčci malýrb
a Ucpatrm,šch ponžito chtčjr tim dowoditi, ;e pU:
sobeUi jeho si e šdei de miti tcto doby nlalé účild
ky, že Cirkexo joho, kteroUš ZačaZil Urpatrnei jrst
této doby w silách jwýrb žr wssak po čase wrl:
kých Uesldchaulýcha newidam,šch wčciwywodi Tox
též Uašnaččl w podobenstwi o pufobrlli kw.xfu w
jijtc miir mollťy

Kady bylo panu Zožissowi jjti, wdsady wyn,
ěowal wo Ulčsteich a dčdiu.ich. TU nčxkde přxstou:
ptw k nčnm Umž, otázal se ho zdnli :Uálo jrst
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těch, jenž fpafeni bUdoU? Nač mn odpowčdčl p

Ježiš, žc bUdoU mnošichchtiti wjiti, ale nebUdoUmoci, ponědoadž se Uecheipali prostťedkll a prawě
pťiležitostt ktelá fe jixu Spasitelem sioým posfyto:
wala Těmito slowy ponáZal žwlássrč Ua Židy,
kteťi fe na pťissci Mešjlássowo sice tčxssl a predce

jrj Za takowého nenmji anjž jeho UčrUi Zachowa
,xoaji, a tndyž žr Uemoholl bhti Učastnici kreilow:

stwi jeho, ano že i opowržcuť od Zidťl pohane
mista jejich šanimati lmdon

Kdyš p Zežiš byl nmosstiwil krajiUU Hero
defowU, radili UUl farižeowc bnď od Učl)o k tomU
wyžwaUť, aUeb Z wlastUťho pUZrUi šajisté Uečistč
ho aby fe jiuam ortnnl, nob že Holodro šamdssli
ho žabiti. Wssak p Jržiš Urdal fe tim žastrassi:

Ucbrš odpowědčl šjowllč: „Jdrte dowěšte té
ltssce: Ni wymiteim Zlc dnchy, a nšdrawxlji dueš
a žitra, a třetiho dnc wešuul kouec. Blle wssak
Unlsim dneš a šitra i po Zejlři choditi, Uebok Ue:
lše prorokU šahynouti kromč Jerxlfalčma “ Wy:
Znal jjm tedy zřejmě, že dobťe unl powčdomo
jak o beššiwoti jeho Ukládá, wssak to še fe uesta
Ue mimo Zerufalém Wťi tom šarmontilo se la:
skawé jrdcc jebo že práwč obywatelc Jernsalém:
ssti preo jinými wice fe bndoll k němn Uepťátelsky
chowati, a že wsseckU snahU pro swě blaho w nic
obrati ša to ale že tčxžkoupokutU ponesoU

Bršo potom pťijal p Ježiš wečeťi w sobotU
U knižete Farizejského, nebot fe nebál odercňm
fwým pťed očt fe postawiti ač wťdčxl že ho jeU
proto k fobě wolaji, coby nalešli w choweini jrho,
žčehož by jej wiUiti mohli Wssak pan Ježiš
hledčl tentokráte wyhnoutř fe pťičiuam, Uebol když
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jrj ch wodnatelný člowčk byl wohledal nexxždra:
wil bo boskú dobrodčj hned jako jiudd čiuiwal
ncbrž otášxrl fe Farčžeň a šakouUikň slusjťli w
fobxtn ušdrawowati a teprw kdnž wszickxlčUml:
kli, poskytunl nemornémupomoci, o niž ho bpl
projll.

Wťi tctcž wečeťč bylo ob;wlásltě Uápadně jak
so Faliǧoowc fnažili o picxdni xnista, a tuddž stalo
fcx že p Z Ziš napominal k pokoťe a skromnostt
Takc mdil hojprdáťi rndčxji mxžuých a biduwch Za
sixul pooolati Uežli wžácných a bohatdch, ;e fobč
tčm wřtssich žásluh a wydatnčjssx odplary ziská

Meši jimšm pťtpomrnnl kdoal Z piicomných
wrlké blažrnosti ktexé je uám dostaue w kralow:
siwi Uebeském. Wčda pán Ježiš šee wčtssi poěet
pťitomných, jako wubec ŽčdU si bUdouci blažrnost

wrami smyslnčxwyčladaji jal se dolččowati, že na
množc Zidc se Uejtanon účastniky králowstwi bo:

žiho poněwadž mxjwťce pod rožltxčnýmčwýmlnwa:
mi fwatým prawdám odpiraji; ba že dťiwe opo:
wržeui pohanr dojdon slastt žiwota wčxčncho

Doprowášcn Zeiptupem wyřknul lčxm jenš

chtčli býtt Učexlikyjeho požádawčy fwč, kterc swa:,
té pismotaktowyuájsi: „Jdeli kdo kemnčx a Uclna
w nenáwisti otcxrfwélxo i matrťe l ženy, fynil
i bratťi, i fester a jcxsstěi žiwota fwého, UemUže
býti Ut.ým Učenikrm “ W Urnáwčsti miti wssech
tlito jmerwaných, dokonceeryrošnmiwá fe ja:
kobychom mčlt ď nimi pohrdati aneb jim zlé
pťeiti a čiuiti nrbr; tato slowa poukažnji nám na
lxorliwost Ua lozhodlanost kteroU jim odpirati
dlužno jestlč Uam w tom dobrém předfewšeti odx
poruji jestli Uam brani staw zwoliri, do Učhoť
nčxš Buh wolá.
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Dále prax.oipisixw:„deož Uenefekřižefwél)o a
Uejde ša mnon nrmú;e býti mým Uěcxnikem
RožUmi fe takto že mndi byti člowčk hotow dři:
we fwuj žiwot, jwé pohodli, dwc jmčxnioběto!oati

Uežby wirU a milost boži stratil; to jcxst mujx kaž
dý swým Uňružiwostem fwým nčxjpťijrmnějssimnan
klonostcm anadoykloštem oncne odpirati, swc fmy:
sly w Uejtužssi wašbč držeti Unui wssecko, ro dussi

láka a ji posskwrmti nmže, neUáwidčtl, apřed tae
kowými lákadln š úšajem utikati.

Mikládei téš fw pijmo: „N kdož nenrfe kťiže
fwcho a Urjdo ža mnoU, chlnilše bdti mým Uče:
nikem. Tato slowa obfahuji w tobě dwoje wý:
minkh„ž Uichžtopr:onijest, „.čéstikřiž waj“ Jak
lnnoži nrsli tťiž W.inč, aU pťestali nejukrUtnrjssi
mnky, aneb ťdyž swc trlo tuhým postem wykárali
aneb hxd:nskon Upťliwosti w dloUl)ých a bolestných

Uemocech anrb damsscjice nrjhanebnějssi ofočoweinč
a chnrfprawedliwejssi pronasledowáni, nejukrutněj
ssi úkory a protiwenstwi O kdož powáži, jakč
křiče suassrli sw apostolowé a wrlkú počer mu:
čchiku prwuich kťestanských stoleti, teUf snad š o:

choton swnj wlastlli křiž Ua fe xožiti mUše aby
jej pokojnč aš ku hročm ncxsl Brawú Učeuik Je:

šisse Cbrisia jon proto fobč tak nariká, še tak
malo fnásseti Ulá, oU fr tcssl fe swým malým kťi:

žrm jrn proto poněwadž Uobyl udnstojexl wětssho
křiže fe UčastUým státi

Drnl)a wýminka poslcdnich slow fw. pisiUa
jest: „Ziti ža Christrm “ To jost, jeho piikladU
následowati jeho ctnofti U ofwojiti Bošský Spa:
sitrl nxiš neim ničeho neporouči, coš by sám dťiwe
nebyl konal a proto jen tenkráte staneme fe tč
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cti, Učeniky jel)o býti, hodnými, jestli jebo fsleipěje

Ucisledowatč budomcx, to jest, jestliho wjrho čtstotě,
w jrl)o mirnosti, w jeho pokoře w jeho horliwo:
sti w jrl)o mlčexnliwosti w jeho pobožnosti
jeho odewšdaini fe do wťlle boži nasledowati bud:
me Bro tU wčr mnjime často Za niul Ua horn
Kalwarji ažk jel)o hrobu kračxrtčchcemeli jej do
siáwy wčxčxněUásledowatj

Črwero tedy wýminrk ;anrchal uám Spasi:
tel pod ktorými se mušrme siaitř Učellťkyjeho,t
j., pťátely jwé neuáwidčxti, jako i dllsildwon, fwňj
kťiž Uésti a jej nasledowati ktcxré náš wybišeti
Umji k ěastťjssimll rošjčxnáni

Na to wyučowal Zástnpy w rošmanitych po:
dobeUsiwich, jak fe mU bnly Uabodřly

Wťijda potom peiUJežiš do !Učxstečťaw Sa:
marii, potkalo se š Uim dedet lUUžUw!nálomoc:
ných, kteťi w poždali sianUre prosili ho aby fe
nad Uimi fmilowal Bohledlmw Ua ně poručil
jixn aby fe Ukážalt knčxžim do jejichžto práwa fe
pán Ježiš nijak michatt nechtčl Na cestč kU kUě:
žim očisstěni byli, wssak ncnawratili se, aby fwé:
mU dobrodidlci podčkowali wyjma jednoho jenš
byl Sanmritán

Staré Ginea UynčjssiDsseUčn prý jest
ono mčstečko kde defet nmžnw málomorných pána
Zežisse o pomoc pošádalt Bylo prý ondy žnae
menitým mčxstemw Západnim kraji pokolrni Ma:
našsefowa a posud se tam nkažnji šbhtky starých
zdi Dssenill leži Ua Upati pahorkn na restě ž

DamasskU do Zernfalcma, aš 4 hodiny k sewero:
wýchodn od Samarie. Tam jest twrš a w ni
welitel tUrecký. We wšdáli, coby dostřelil widěti



277

Zbytky starč twršr kdr prý p Zršiš na cestě do
Zernfalcma byl l)ofpodon

Na restč š DUeUiUU do Jerufalčma lešela
prý w krajinč pokolrUi Efraimowa weš, jnlrUrm
Karioth, od Uiš, jak se ;a to má šrádce Jidáš
Jsskariotský sloUl Wssak Uemáme bešpečneho
fwčdectwi pro to a Zidáu pochxodil brz pochyby ž
Kariotl), mčsta w krajinčxBeraminowč, k fewerll
od potoka RedroUU ležiciho

Kdož fe byl pán chžiš tU Ua cestách Ualešal
otášali fr ho farišeowé kdyže snočkrálowstwi za:
ťidi? Tčmto wyťwčxrlowalp Zržťš, šr toto krá:
lowstwi tak dokonce fe nr;aťidť, jako fe jim šda
Ucbok wčcssina ŽidU domniwala fe, še přijdr Meš:
siao aby národ swllj powýssllnade wssecky Uepřáa
tely jeho a pomstil de Uad nčmi a jčch pokoťil a

podmanil jejich mocč aše pod jeho wláďoU w
pokoji w sleiwě a w oplýwáni wssech pozrmských
dartl žiti bude Takowé počafné králowstwr šařie
diti Ua Zcmi dokoncr nešamýsslcl Syn Boži Urbrš
králowstwi jcho neni z toboto jwěta, majic za Udy

wssechny, jonš jsou jednakoU swatou wirou, jakéž
oU wyučowal opáfani, jednakom fwaškem čisté
lásky opoUtáni a jednakoU naději budonci blaženo
sti w nebesich fileni

Na to poskytowal Učrnikúm rozmanitěho, wsse
fpasitclnčho anedeni nabišcje jichk UeUstalémU
bdčni ak horliwosti w dobrčm Tačto Usslechtile
sr bawě Ua cestč Ubiral fe bošský lidUmil do Je:
rUsaléma k siaonsti šafwčceni chreinm Wánť

Slawnost poswěceui chrámU Pánč bye
la konana na památkU Zafwěcowáni jeho JUdoU
Makkabejsiým(1 Mak 4 38 80) Boněwadš
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chrám ZerUsalémskú králem Syrskúm Llntiochem
Epifanrm, modloslnžboxl žor;nčU byl dal ZUdaš
Makkabejskw po dobytém nad Syrsiými witčzstwi
cluam wyčistili pofskwrnčný oltáť strhati, a nowý
wystawčxti Slawnost tato počala 25 dnc Kisle:
wa (w polowici nassrho prosinre), tlldyš padala
do Zimy Našýwala se slmonost :lowého oltáťe,
žakož také slawnosi fwčxtel poxxčwadž se po celoU

slawnost každého dnr o jednU swici wice rošžiha:
lo Každý Zid mmll po relon Uoc afpoň jeduU
fwici lǧoťeti nrchati w přibytkU fwém; nebyl wssak
žawašan, do Jernfaléma pntowatl Odewzdawali
fe Zřdč w tUto slawnost rndowánkam !l s.w Ja:
Ua (10 22) ččni fo ji žminka

Mozi toUto slawnosti prochažrl fe pán Jržiš
w podlonbi chreixnowčmna nádwoři pohann kterěž
Salomono wa kopka slo:xlo Zdr se sl)romaž:
txilč kolem něho Zldé, a mwrle takto jali sek
UěmnmlUwiti „DokUdž dufsi nasil držiš? ZUli
ty El)ristuš, powěš Uam Zjewnč “ Odpowčxdčxl
jim Zežiš: „Mlmoim wam a newč!rite SkUtko:
wé ťtrréž já čiUim wc jménu Otce rwcho ty wy:
dawaji swč!dectwi o mUě Nle wo erěřite, Uebo

nejste 0 mých owci che me slyssihlaš mUj,a
ja zUam jr, a Uasledllji mne, a ja žiwot wěčný
dáwčlm jim, a nezhynon na wčxky, aniž jc kdo
wytrhnež rUky mé thr mnj, což mi dal wět:
ssi jest nade wssecko, a žadný (jich) nrmňže wytr:

hfnouti z lUky Otcc mého Ja a Qtec jednojme
„ W těchto zťejmých wýpowědich domxliwali fe

Židé, že dxonháni proti Bohn zaslechli a tim fc
rozhnčwali Ua Zežisse,aašchápali kameni, aby jej
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kamenowali Wán Zežiš hledel jich Ukrotiti, poU:
kázaw na jwé neobdčejně činw, jen; zťejmč swědči
o nejužssim jeho š Bohem, swúm Otrem fpojeni;
než rožjitťrni Zidé Uedali fe tim Uťrotiti, a wy:
žnanmli že plo doblr skntfy jej nekamenuji ale
pro ronháni, že se dčxláBohrm deowčxdrl jim
pán Ježš, řdyž we swatcm pidmč ti, k nimž ťeč
boži fe stala, bohowé fe Uašwwajť(Zalm 82 6),
žr on, jehož pojwrtil jest Qtrc a poslal Ua fwčt
fe nerouhá řdyž pranži: „Syn Qwoši jfem Neu
čiUimliskUtkUtho fwěho newčřtrmi, pakli ččnim,
a Urchceteli w ťiti mnč, skUtkUmwěřte, abyste po:
žnali a weťčli že Otec we mnč jcxst, a já w Bt:
ci Z tento wúklad nellpokojll Židn hledali ho
jiti, ale Ufjrl rUkoU jejich

š. 44.

Wán Ježiš fe Ubirá š ZerUfalčma do
Bethabary na .Jordán.

(Jml. 10, 49n42, Mat. 19, 18m30, Mar. 10, 13n31
Luk. 18, 15u39).

Nelaskawě byw přijat w Jerusalémč opUstil
pán Zežiš Uetoliko toto mčsto, nébrž tkrajinU
anskoU,a Zassel ša Jordán do okoli mčsta Be,a
thabaxy, kde se fw. JaU kť ponejwice ždršowa:
wal Zdr w Werei stlawil p chžiš tU šimU ko:
naje nepťetxženě dle powoláni fwého Uče a Uždran

wnje Mnoši Užasli nad jeho skutky, že meši se:
boU prawili: „Zan sice žádnébo žlmmeni Uečinil,
ale wssecko, cokoli mlUwil Jan o tomto, prawé
bylo Takto mnozi Uwčťřliw Uěho
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Broto také mno;i pťiwadčli jiš dčtč k páml
Ješissowi xnajice dUwěrU w Učho Učenici pak
bojice fe, šeby takowébo Učco mňstra welmi obtč

žowalo odkašowali liďi wssak p Zežiš jich proto
pokeiral a wyslowjl se, že práwě ditko jjoU nej:

schopnčjdji wcjčtt do kralowjtwi neďeského, Ze tede
nemaji od nčxhoodwracowá!w býti a proto také
laskawě na nč wžkládal rUce Zehnaje jich

Zrad stčhowal fr p Ježiš na jiné misto ša
Zordáuem Na té cestč potkal se š Uim wšácný
a bohntý mladik a radil sr š nim coby mčl či:
niti, aby do!ahl žiwota wččnéhoP Mladik trnto
Upiimnčxsr tášajr šalibil te Báml; wsjak ač fc
byl podlr žakona weždy rádnč cbowal, Uobyl Wán
š tim jpokojell nébrš šádal od něho koneini ssle:
chetuych skutknw a pak Zapirini srbe a za nej
wyšsti stčlpexl wssi dokonalostř wwhlájll, aby wsle:
cko prodal co mei, rošdal chlldým a Ueislodowal
ho Takowéto požaidani bylo pro člowčka mladcx
ho a bohatého owssrm Uěco tčxžkéhoa trpkého Ue:
bok frdre jeho lpčlo na poomfkých statcich, protož
smntell odessela errátil je wicr

Tato Udeilost poskotla p. Ješissowi přiležito:
sti, še se wyjeiditl Zťetedlně, boháčt še welmi tčxž:
ko fe blldoU UěastUitl w králowstwi jeho. Z toho
i wlastni jeho Učenict zarmoUtili fr, teižajice se

Kdoše mliže spafen býti?e Woučwadš jejich choš
wáni a ťeči šjrwné dnkašy deiwaly, že pofnd wčx:
ži w pťrdedrich žastaralych, pohlednnw na ně p
Ježiš, wyslowil se že Blch, jenž š to jest wsse
uskutečniti wywedr co se jim pojnd býti widi ne:
pochopitelnč

Na to jal se Betr promlmoiti, a teišal fe
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swěho mistra, co on fám afpolmlčenici jcbo Za to
weroU, pončwadž wsserkoopUstili a jrj náslrdnji?
Laskmoý pčstoun aposstolň fwých odpowcdčl takto:
„lern prawim wám, že wy, kteťiž jste následo:
wali nme o drchm narožcui (t j při bUdon:
cim wssech wčci obnoweni) kdnš fedčxti bUde Syll

člowčka na stollci welrbnoťti fwě bxldete i wy
jodčti Ua dwanácti stolitich foudice dwanáctero
pokolrni Zsraclskě Ll faždý kdož opnsti dňm
ncb bratrw neb festro, nrb otc:x, Urb x!mtkU neb

mqnžolku ncb lyny, ancxb pole projměno me jto:
řrát xxxir wešme a ;řwotrm wčxčm,xm wladxlolltč

lmdr Konočnč piedlo;il pán Jr;iš fwým Učeni:
čUlUw podobcnstwi na jakú anjob sr Bllh tčm
odmčin jenš w slnžs.dějeho wěrně wytrwňji

Nrwi f,o kteraiměstaadedino pán cožiš tnto
dobn ša Jordánch pobýxdajr Uadossrčxwowal bé:
ťemr piičinn Z krajiun kdc se nalešal ;miniti fe
o nčxkterých mčxstech a klajimich pokolrnim Nnbco
nowým obl,xwanych.

Krajilm tato :.Uljala Uejjišučjssi dil Worei,
jsonc dojti pdostranná Uebpoleoleni ř)čllbenqowssech

nrjčeřnčjssi bylo Na ji;uim a dťlem na wdchodž
ninl pome;i této krajiny teče Nrnon, řrka jenž
drnhdw čtnčla br.mire meši NmoUitu a Moabity
(4. Mojž 21 13) Koroto jeji skalnaté,aš 40
loket ssřroké, probihá U;kon a lučxnaton plaň, ob:
sto:lponox: Utcxruýmiskálami sk:ússomimnohdcb lou:

pršniknw W létč wydúchei ncxž w čaš dosstč na:
bihá mdhntnč. Nal Zaji jr sn ostatky Uekdrjsjich
mlýnnw

Betbsimoth, mčxsto, chš šnači jako dnm
poUsstč, ležrlo na řerc erlonn, Ua bliškUMrtwěho
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moťe (Zof 12 8), a bylo pošději od Moabitň
qdobyto(E;cch 25 9)

Wofor lrwitské (Jos 20 36) a ntočisst:
né město (.5 Moj; 4 43 Zof. 20, 8), jehož
poloha Urmušr wirr š jistotoU Udeina býti, toliko
to je wi že w diwc krajinč pokoleni šsčulu!xrowal
lcxelo

o Kariathaim, prastarč městoEmejských(1
Mojš 14 5), jimš lmlo od Moabitlc w;ato (5
Mojž 2 9 10) Uešelo na oklire, kteroU ?lrnoll
na jihowýchodllim pome;i krajind pokoleni lebe
Uowa čini. Bťi doo:,dwáUi,Zrmč bylo od erarli
tň beš pochyby šruss,eno ncb bylo Uapotom od
RubelxskúchZnowu wystawčno (1 Mojš 32 37)
Bo čajr pťisslo opčt w dršrni Lsčcdaďisllponěwadž
qr od proroků meži Moabská lnčsta klade (Jer
48 23 C:Zoch25, 9) W posledlli wálce Zi:
dowsié š Rčmany odobralo je množstwi křeskauxl
; Jorllsaléma do Kariathaium fw Jrronym
Uassel šnamrnitou obrr křestanskon tuto Mistox
starěbo Kariatl)ailnn šmljima trď ElTaim kde je
nacházi welký we kailo wytefanú wodojem

Jaš a (Jos 13 18), Uodalekodředrsleho
xnčxsta,kde Sehou, král Jlmo:litU, od šidU pora

žrU byl Zachšowaw jim pruchod krajinoU sonlul Mojš 2l 23 Z.Mojž 2 32) PošdčjiUalo
se Zaža lewitským mčstem (Jof Ll 36) pťisslo
ale potom šaje w drženi Moabitn (Zf 15, 4
Zcxr. 42, 21).

Med.xoa (ut Mojš 2130 Zof l:š lli)
Moabitmn UcilrZici, Zafe od Uich Židum wšata jest
w čaš Babilonského ;ajrti (Jf 15, 2) Moši
qřicenin.nni jcho wyšnamenáwa se šáklad starého
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chrximn, pak dwa sioupy dorického slohU a wo:
dojrm

Mefaath na NronU lewitskě mčxsto(Jof
21 37), jrnž bylo pošději od Moabčtu wšato
(Jxxš 48,9 l.d Zx času jw Jcronyu:a mli tu
o Nimané pofádkll.

Ee di:noth bylo pohranič:xi mčxstowe krajinč
pokolrni Nubenowa (Jof 1? 18) Urdxlekopře
dšdrsslrhoponrwxdž jo obyčojuč pojoolu jmrxmjj Qdo:
ošdeino bnlo Lewitum, a pťťlrhalo Ua pollsstkdr fr

Utáboš:lč Zfraelité wkročjwňr do Ka:,man a odkxld
Mojšix posln na králo H Zooxlskéhoodrslat (5
Mojž.e)., 2lx Wošdčji prý dostalo město jmélw
thhfon

Datbeman bola pewnost, kdr Zfaclité ša
čafu Makkabojských ochrany prott náwalU pobanň
hledali (1. Makč..) 9)

Elealc frworni pomr;ni mčstow krajinč po
koleUi NUbrnowa, mxjici jméno jeU;Twýšjjnn šna:
mrllei oulo od erarlčtuMoabskýmod:mto (uťMojž.
32, 3) a poučaoňdž nepochybuč pťi tom Utrpčlo
ldylo od .)řubuuitu Zasix wystawěllo (4 Mojš 32,
37) Wo;dčxjimUdllo šafr w d:;eui Moablrll přj:
jitř poněwadž od ploroklt mr Zi jrjtch mčxstwse Ua:
leši (Zj 15, 4 16 9 Jer 48, 34). Dle žťi:
ccxnin bwlo kdyš zUamrnitě

Blr starc(al Mojš.211č: .Moj;,e) ..,
18) a lxlawni lnčxstoMoabitn, ktrré wlastuč Nabe
bath Moab, U Roleú wnak Nreopolčš skoUlo, pod
kterúmžro jluénrm bylo fidlem btsknpskúm Slltčc
ny pojnd tamto widčtt Ua Uiškém paborkll, Ztad
do okoliuy pčxkná wýhlidka Na žeipadlli stranč
jfou pošUstatky chrainm JfoU tu též dwa sloUpy
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korintskčho siohn K Západu od wodojemxl stoji
Ua rowni ojamotčlý olráť

Hešbon bylo sidlem kreilů Nmoritň (4
Mojž. 21 26), bylo od Mojšine dobyto, načež
šase od x.)ťUbeuitUwyslawěno (4 Moj; 32, 36)
Bo;dčji připadlo Lrwitilm(Jof. 21 39) sleďša!lona
wýstčllč, a mělo Oěk:lš ryluliky, wychwálenc wpč:
fni Salouwnowě (7 4). Bošdčji fe ho Moabité
Zmocuili(Js 15 4 Jrr 48 2) W prwnim
stoleři kťrrtaxlském bylo sidlem biskupa a patťilo
ť petrejské Nrabii Za časn sw Jcronoma bolo
ZnameUilýmnlrstrm a sloxllo Ešbnš Teď umle:
Zaji je na pahorku š,butťy wrlkébo starého města
k jihošápadxlod El Lll, jrnž fe na;xšwaji .dešban
JpoUtč tU mnohc w skále wwtepané stUdnčx a jrjjtč
takě wčdčti tU wrlťý wydlážděuý wodojenl. Qkolč
má pčxkuépolo, Zahrady a willice

Sittim tolič co kapinicowc mčsto, Ua bliz:
ku Jordánn proti Joricbxl chx. fe rošdostili Jsra:
elitr, nežli přechi;oli Jordán (nl Mojž 33 48),

šštad poslal Jojlm woslanco do Jrrirlm (Jof.1) Takr Sittim lmlo mčsto Moabskc.
Kallilbor mčsto prwé Leja šwňné(1

Mojž 10 19), aš dwč hodiny od Mrtwého mo:
ťe, proslawoné sirkowúmi žťčdlo Tyto prmUeUy
bwly od jakéhodl Nxty, l)ledajiciho osln otcr fwého
na pquti xmlrZeuy (1. Mojž. 36, 24) Bramo:
Uč fr Zcxskály Uloši llowim pallachowúm a palmo:
w:Zm Na jedné slranč wdchel!lje fe silný prond

po Usečné skále ktera od siry crle ožlxltla; Uišrji
pak stáwá fr pťifpčuimulčkollka jiných šiidrl prud
ký potok jenž je do Mrčwého moťe wléwa Zo:
sef nazýwá tuto wodu pitclnon Herodeš Welčý
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bledal Zde Ušdraweni fwého wslač Uadarmo. Boe
dlé (iufebia a Jerouyma bdl prý k fewerxl od
Kallirbocx potok Krith, w jehožto bliškosti Eltáš
krkawcibhl krnlen(3 Klál t7 37)

Nčkteři kladon do krajjuy pokoleui Nnbenowa
také xnčstoNbčla U nčxhožMojžišmálo před jwon
sUUti lid ijrarlský kolcm febe fhromášdil ponallče:
ni mU daiwajo, jakož jtoji w kniše peitc.

Wol)ořiNbariul rrnžeračijako ipřechod má
mnol,w pUmUka k Jordálln wrtxoUcch Na jeho
sewerui stmnč wonxťni fc koprr Nr bo (5. ))čojž
32 pl!dd,o UrjwyUtrelé krajčnd tak, že Ztad nej
wčxtUičájr Palrsllmx piehličnollti nlo;no Na ú:
pati lxow lcx;elomrtto erbo erž jrst jiné, Uržll
oUo xo kmjmčx pořeoleni Belljamtnowa wšawjji
dcxšpocddldyjméno od clmldcjské modln xNebo kterci
snad tuto chlám mrla

xNa borxl chbo Ussrl Mojžťšx blišrk sinrti,
abd :xťelxlidl ;aslibenon žemč kamž nemčxl
wjisč (1 Mojž 27 , 12 Z. Mojš 3,2 49
Zxx, 1) Na té boie dokonal jwuj nad mirn
čxinlm a Utrprni plnú šiwot tcnto wčrnd slnšrbnik
Hospodinmo w stáťi 120 lcxt. Z pochowal jo
Oofpodin prawi pijmo (5 Mojš 34, 5), a Ue:
pošnal člowčk hrobU až do :xoslrdUihrd dne 1)

Také prý prorok Zercxmiáš Ukrul do jeskync
léto horw archn U:Ulmoy, a oltáť kU ťadčniu zbo:
ioni Šalomonowa chrámll mossak tak, še Židé,
xoratiwssr fe e Babilolxskčho žajeti, pofwátnc Uei:
Tobi nenaležlt wice

l) TUrci fe sice hoUosi tčm, že Uassli hrob Mojžissňw,
a ctčjč Ua hoťe Ncbo misto hrobU jeho, wssak bezdňwodnť.
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Qd toho čafn, co SarareUi a anci tuto
wlaidllou, jest poboťi Abarim utočisssěm arabských

loUpržUikuw. Nbo šemě protč wpádnm a pusto:
Urni chrainčna byla wwstawčl král BaldUin aď
pul hodilm od Mrtwcdomoťe twrž, krrroU potom
Llrabský kniže owladal

Na bliZkUbory Nrbo byla lxora Frgor (4
Mojž. 23 28) naprotč poussti š Uižto jo ona
pťehlidla. Ncpochybnčx stála ždcx xocha nloabské
modlUBaalFrgom (út Mojž 2:) 3 Po! 9,10)

C. 45.

Wein Jržieš fe Ubirei Z Brrei do
Betbanicx.

ldJan. 11, 1u53!)

Mo,;č tim, ro fo p. Ježi Ž w Werrčž držowal
rožnemobl je tčžko w Brtbanii mčstcčřu bliž Je:
rmaléma přitel jrl,xo Lašar k wellkcmll šármntkll
Martl)y a xlslxxoMarir. Na pána Zežisso w;klá:
dalo tnto dwě festrw wssrcku Uadčxji fwoll, a pro:
tož poslem o,šnámily mU Urbr pečUoU nemoc pťi:
tele sioého Uslystcw rakowon pmmuoxl nowimt
oyprawowal že Uemocnrni ť jmrti nébrž ťslá:
wč božť a jobo P Jržio.o Ulilowal tUto rodilm
a wšal si pťrd jrbr, žr Zarmomcným fcjtram Utě:
chy přinrfr. Wsjak nessel plwniho dur nrbof
jrj něco, co nx.im žnámo neni bwlo šadršelo

dwa dni, zajisté Umysl jel,xo boský tnto na přičině
bpl Teprw po dwon dncxchozUámil swým UěeUi:
kum, že š Uimřžajo do Zudei fr anráti. Zra:
žowali mu toho Učenirt, pozorna jej Učiniwsse na
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nebešpečenstwi, jemuž fe wndá, wssak pán Ježiši
wdfwčxtlowal, še wsse mčx siouj čaš, a přidal, že
pťitel jcxjichUašar fpi,aažr ho jde probudit Uče:
niri, domniwajire se, že o piiro;enéul obyčejném
lpánku mlmoi, ťekli: ,Wane fpiuli, dráw bude
Na to jim ťekl bež obaln, šeBašar Umťel piidal
laké, že jr radee, že tam urbul. Qprawdn kdya
bo bulp Ješišx přitomen býwal jakldy sk bylmol,xl
teU wcxliký žá;mk státi? Lažara před jwýumo:
čima Umťiti neclmtč byloby črlčl.oproti pťátelstwi
a učxšnéláťer w jaké wefpolek stáli ano protč

dustojuosti, abU pťed nim Umťel a žafr wžťřiUeU
byl a jlmd do podešřeuč bwlbh cel; Zážrak tim
Uwedrn. Wo!ččwadž pťťtomell Uebpl dálo je wssr

cesto:l přixošenon Naibo;ni lmli Zarnrouceni, wi:
:a jrjčch ;koussena ;ášrak fe stal a wira Zwi:
tčšila

Když potom pán Ježiš Učrniky fwč jcsstč je:
dnou wyǧwal aby š niln tu crstu do Brthanie
wnlxolmli, řeťl Tomao:i k drnhým: „Bojďme imy,

abncldom Zrmťrlč š nťm!“ Teuto qpoUtol Uetoli:
ťo j.im w fobč na druhé wyžwáni pwého laska:
wélxo xnistra potlačil erlikoU bázrň, Uébrž i ji:
ných jodenácte nabišcxl a podněcowal což Zajistr
pnjobilo na wssrchlly, Urbok hnod nakročili cestu
do Bethanie j)

Ewanqelista Wáně neošnaumjr, kde fc páU

j) NU tuto widime, žc Tomáš meši wncmi nejstatcčr
Učjssim bpl Uemňšeme jinak, leč pťipomcnontč sobě, že on
týž aposstol jest, lterý š druhými přt Ukťižowanť Wana o:
pnstil, ba i tcmhš, ktcrý mcžt wssemi jediný Ucwčťil, že z
m.twých wstal. Q, jat slabč a Uestčxléstwoťcni jest člowčl!
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Zežiš ždržowal, kdož nm nemoc fwého přitrle byla
o;,nčxmena wssak prawdč podobno jesl, ;e bnl na
mistč Učro wšdáleňčjnim, než Bethabma ponč
wadš přt piichodU La;ar již čtwrtý den w hroa
bč lržel Broto mcime přičtm: š nčkrrrými misty
fc fešnximiti které tam le;eld kudy mohla jťti cce
sta jebo

Ni, na l,xoťejssťm pomchi krujinu pokolcxxli
Benjaminu.dwa, bUlo staré kanmlttské kreilowské mčx:
sto kdc Blbmhanl rošbčl stánky pitjda Z Mc;opo:
tamio do Kanaan (1. Mojž 12, 8 13 3.) Bc:
šelo k jihowúchodll od Brtbeťn lJoj 8, 9) na
wússinčx, š čcboš také jcxbo neišew K jcwerU od
mčxstaro;ewirá xo Udol (Jop 8, 11) Kduž Zo:
sUa panicb 3009 mu;mo poslal prolt Ulrstll, bylt
tito pora;eni ank Jofna ponlstčl porcišknprwllt
nowým Utokcxm kdc xr dokonce mčsta šlnocnil
Bylo bešprodlcnč Zlřořeno a 12000 obowatrlu
stratili tcnkreitr ;iwot (Joj 7 a 8). Br;o fr
Zotawilo šade a Uašýwalo te ša čxapu pxorokn Bl:
jath (Zf 10 28) Wo nmorácenije ZidU ;Ba
bilonskěbo Zajoti madili je Benjmninité w th ;ae
fe a přicbá;i Uxčsio w teU čaš pod jménem Blja

(Nehem 11, 31) Za čajU jw Jeronnma bdlo
málo památek po tomto mčstč

Cypreš bnla twrš, ji; wostawčl Herodeš
a dle matko jwčxpojmenowal Bodlc Zofefa jest
mistem ťdcx krájnč bnoowy stáln a bylo mnělr
Upewllčlw

Nlerandrion byl prwný Zeimeknleži N:
jem a erichem Byl prn podlě nťkterých od
Nle:eandra Welikého dle jiných od Nle:andra
Zannea, rož prawdč podobněji jest, wystawčn.
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Gabininš jej Zbořil, Herodqš Welký zafe wy:
stawčxl. Mnoho knižat š rodU Jannrowa bolo
tuto rochrwáno, a Herodeš dal mrtwoly fwýcb
dwon fynx.lw Nlcsandra a Nrtstobula kteťi w
Scxbasič,či wSamarii na jeho roka; odpraweni
byli též jrm přiwésti a pochowatč

Galqala ť jihowýchoduod Jericha bylo
Uxčxstem,kdr fe ponejprw pied Jordeinem Utáboťili
Zsrarlité u pFiň!cxdxčfwém. Na bliškn toho Uli:
sta postawilixšidč dwanácte kamenn, kterl)ch š fe:
boU wšali Z Zordánu (Jo.s. 4, 20). Zdo fe wsse:
obecná obiizka konala na tčch, jenšto na ponsstt
je bylt narodtli a pojUd obťchaui urbdlt. Také
šce slawili šich slmonost welčfoUočUi Zak dloU:
do fe bawili ščdč doldúwáninl šemčxKananrjské
coš aš ssrsi neb jcdm let lrwalo, mčli w Galga:
le lxlawnť tábor Zde se nachašrla po celý ten
čaš arclm Wánč, trprw poždějč byla pťencsiena do
Sila lZodť 18, 1), kde téš toltťo na čaš potrwa:
la, chbof požději mnsila Zafr w Galgale býti, po:
Učxwadžfe ch občxtowalo (1. Král. 10, 8).

Nčktrři wykládaji Galqala lGllgal) jakoby
swoboda, a anř že loto mťjto wxalo jméuo
proto pončwad; Zldé po pťejiti Zordanom teprw
oprawdll dwobodnýnli de siali nejenom od Utisko:
wáni egyptského nébrš od wsselikébo pronásledo:
wáni a jinych stlasii, jňchžto na poUssti byli žakn:
sili Jinť šade wykladaji Galgala jako: „ode:
jmonti“ poukašujire na misto (Jos 5 9) kdo
te plawi, že obťiškoll siml BUh pohančni rgyptské
š Zsraelitlt

U pťibyti eraele byla Galgala toljko dědi:
non pošdčji wnak byla rozssiřena, a Za čafu Saé

13
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mnele již bola Znamenitúm mčesiem,nrbof fenxpo:
žwal tento soudre lid aby Sanla žnowu ža krále
potwlditřdal (1 Král 11 14 a15) Wubec
je zdxšowal San.nel Začasto w Galqale a držel
kašdoročučxšdr soUd (l Král 7, 16) Takc
pro:oci Eliaš a Elijruš Zdržowali fcx čxastčxjiw
Galgale (4 Ř:eil. 2, l, 4, 38). Qstatnč bylo
toto Ulčsto umohdwkráte sidlem xnodloslxlžby Za

časil jondcu ,.šnwcnili dcxMonbssti mčxsta a posta:
xoili šdcxmodln (Solčd 3 19) a prolok Qžeaiš
(o: 15) dáwá xrúřlmlm šidum abw Ucchodil do
Galqalw, ;rbn l modloslušbě mok)ll jwexdrni boti
Hod obnúch wdslmld Uach.i;ime u proroťa Nmoja
(4 Q B)ččleo (Yalqala bdlo Ucpocdubxdč šáhU
wmolciccno pollčwad; fr o učm daie žádxlé ZUliU
kw Uctxčxjcx Dčxdinka, fcxsiáwajťri aď š tťicett nc:
patrmckch clxal:xčxi, stoji Ua misičx. si.aré wčhlafué
Golgaln Tam wčdčxliZťicrlxiny a mešt nimi ta:

Zchráml!
Kdnš dossel p Ze;iš k Betk)anři, přissla nul

o úslťrto Mar,llxa dostmoui o jrbo piťchodu nc.:
xočxssti,a oǧnršmtla nUl xmrt bmtra xeažara při:
dala w“ak tlxluxd ;cxbd Urlxnl Zen:,řcl ldnby byl
páu xcžiš žde luxn.xal a žcxsjtčk tomU icxkla: „Nlc
l Umx.iwim, ža, coǧfoli po;eidáš od Bohn dei to
bčxšBnd!“ mkei to ttcbodc nčxšnojt wila a Uctj:
wost w pokolné profbč jcji, oprade dokonalú
w,;or dnwčro kťrffanskě Na to takc pán ,Ježiš
lmrd odpowčxdčl: „WstaUef žasr bratr twuj s“ Tok
šajip r Umoho řcxkl,wssakYealtha by scxbyla láda
přrpwčdčila ždali o UnnčjssťxnZ nntwých wsiáni,
aurb tcxplw o dudoncim mlnwi w Uejposlcdnčjssť
den: protoš odpowčxdčxla: „Wim, že wstanr při
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wškřisseni w dch nejposlednčjssi Zakoby chtčxla
ťici: Ta jest wira moje a celébo eraele

SlUssi je pošd:žett nmličko Uhlawni a wsse:
obrrné prawdw, ktewu wssirkni Uárodowé pťijali,
a jenš jesl Základem UlrawU lčdskýclx

U šidu lmla otázka o Uejmrtedlnosii dnsscx
a wkťisseni tčla tat.iš. Broto často opakuje praw:
dU lUto sw Wawrl pakli š mrtwúch nrwstanrme
žr Umrné jrst Ueibošemlwi Uasse Bllldy bešbož:
Uúch tyto bolu mrl; Zidy, l;e ; uUthch wstánť
Upirali, rož jrdno ldylo jako nedmrleluosl dussc
Zamitari Našýwali fe Saduceowé t j fprawedlie
wi pončwadž xc tťm bouodili, ;r konaji jprawedl:
Uosl Z čistc laisky k Ui Wnať konáni jprawrdl

nosti b; nadčxjcxjakč odmělty„ a baxš txesill xm pťc:
stomdeni jeji jaxUponhe ljdskc Uryslt pťelud čehož
následek pťowrcicenc a Zkašenc mrawo jdoU.

U pol,xmm Uedbeino o wkťisjeni Z Ulrtwých

ank wira o nxčfmxtelnojti dUUe podršena, poUčx:
wadš tato prawda do Udci U.xsitipenáoprade
Zeikladcm lťdskwcldmrawmo a tudoš t dwa;kem ce:
lěl)o Uábo;cxudtwč a lpolečxtosti ljdské fr stáwá
Wssak w tomto ol)lch nlčxlo pohanstwť rownčxš
jař“o prmdé uábo emtwi fwé bešbošniku kteťi U.c
tom Ucpřestáwali o iratč fr proti bájkám basilikla
do ktcrexch obrašotwornei jejicb Uloc prawdy tyto

oblačcla, Uébrš oUi i Urmrrtelnoht dnssr a jprawex
dluoost Boha jedinčho Upirali jenž Ueprawojci
kárei a ctnosti odmčňujc Jestli fe wnak Zamita:
jicc toto Učeni Ueprawosteaxl oddeiwalt a w Uicld

se kochali wnitrrniho poklidn piedce Ucnabýl:žalt.
„Šfajtny ten “ pisse jedeu zjejich báfnřťU, „jenž tex
milže nadc bášeň smrtt a pekla powznésti „Kežby13
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Bňh,“ prawi kruhý, „Učinčl, aby Uassr dnsse š tčx:
lem žahunuly!“ Bylč afposl w tomto paidn upři:

nmi, bhlo jčm na pouhcm pťáni dostč a Zajisté
dále to Uedowcxde nčžáduý fxurteluik U uáš křce
sfaml jexjt wkřisseni tčla Učeni swčxtlé, jistr a u:
lwršeUé, jako nanka o nejmrteluostč dnne a o bu:

doucjm žiwotč Začrž Chrčjtll Báun dčxkowatč
dln;uo kdeš on o té prawdč ssiťeji je pronássi
jslfo ť p tllto

„Žá jfem w;křisscui a žiwot “ odpowčdá
Martl,xč „kdo Uxčii we mnr, Ucllmťr na wčky
Wčxťiš:li tomu?“ yežiš jrst tcdy wkřiUrUi a žie
wot jrmu jfmr powixmowánč tčlrm i d:lni Zr:
lm wfjemocnojt wškiipť mrtwé, jačož jrho mčlojt
lčcb jrnž w učj wčřť k blažexlémll a wččxUéUU:

žčwqtu powšbudi Jrstlč se dčsi přiro e:lost člo
wčči pieclwdem ; čaxnoslt do wčxčuojti ne diw to:
mu nebof ona slepei jrst Ue; wirawZ ;ťssrCldči:
sta dodáwei Zum;ilosti a d.iwá podporn EiUili
neiš Upamatoweini ua uane hťiclxynepokojn ch, Ue
dtw tomU, my toho šaslul)njenw wssak je odřikáme

dťichil majirr jicld w osskliwostt, a wira w Jrži:
Ur Ehrčsta jcho mskoučrné šásllll,m, jeji přislibcni
jebo jwátosti a jclw milojrdenstwi podporUje a
potčnuje Uáš Wčřiti máme w něho to jest
wss,ecko ro od Ueiš žádá Za uáwodrm fwaté
Mmtl,y mámr relúul jrdcem sl opakowatj slowa
joji: „Qwssem, Bane, já jpem nwčřtla še jsi tn
Ehristuš, Syn Boba šiwého kternš jjl na tento
swrt pťissel “

Když pak to wyťkla, odrssla a Zawolala Ma
rii festru fwou tčsseřťouc: Mistr jrst Zde a wo:
lei trbe xNa tUto radostnon zpráwU lostala ry:
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chle a spěchala; a swým bošským mistrem a pťitea
lem, padnouc k nohám jet,xo ťekla: „Balxe, kdy
byš byl ty zdr býwal bratr nnlj Uebylby U:
mřrl “

Zatim dosski jem takě Židé, jeu; pťissli potčx:
sjit žarmoncených jcstrr, Uebofkdy; Ušťoli Marii
že rychle wsiala a wyssla domniwali fe, še jde k
l,xrobu, abw tam plakala

Jakmile ji fpatřil pán Ježťč., že pláěe i Ži:
dxo, ktrři byli fem přissli ani pláčxi, feim bol ksl
Zám hUut, tak ;e ji přitomni powidali wrfpolrk:
„Hle, ktrrač l)o miloxoal?“ Nčkleťi pak ; Utcbťe:
kli: „chmohl liš on jxenžootewťel očxi slepčho
narcžšenčho Učiniti, abu byl tento neuxnťel?“ Ta:
kowélo wxxpowčrdihunly frd:rm chžistowým tak
že fe tich tá;al tam jcxjpolo;ili?

Byla wr sk.ile jeskonč a keimeU byl šxeďrchx.l
pološen na Ui, a trUf bnl l)rob kde odpočiwala
mrtwolaLašarowa PorUčil anJešiŽ Zdwihxwutř
kámen Martha cbtčla tomU šabrániti pončwadž
jr donmiwala ;e musi lmiti a tudy; puch pe pebo
wydáwati neprijrxnnú aU již čtwrtý den w brobč
odpočixoal NUcena jrbr wida slabé wiťe Mar:
thy odpomori prawil: „Zdališ jhrm tobť Ueťrkť
že bndršli wčiiti, Ušiix sláwxl Boši?“ Tu pa:
Uowala Ulr;i uťitomnx.,xmioprawdxl hrolmw.i tichost,
a očekeiwali šážrak křerý mčxl daleko přrwúpsitč
osse co fe pojud sld.)chaloo diwoch jeho. Hrob
fe otewťola páu Jožiš rbratil jr wronci delit:
boU k nebefnxen k fwéum thi ťka: „Qtěe dčkujt
tobč, še jsi Ume wyflynel! Zá jjem wčxdčl žo
mnr wšdockw slysjiče, ale pro šásillp ktrrú okolo
stoji, jfem to iekl, abw Uwčiili, žoě ty mUe po:
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slal “ Učel paiuč Ježissmo pťč konáni tobo a wssech
drlchnch di.wu jest čest boži a odm na sllnc wiry,
a také fpoln dllkag, že nám chre propirjčiti wirU,
kterouž w nčl)o ro Swna Božčlxo a Mešnásse
sidčta miti meinle, lak Ure, že po wssrliké pťipra:
wč, aby sc tcnto Zášmk pied očium jim,xchstal
jako oprawdu se stal nly xjmrw tomslxledali potwr:
žrni n.xsjcchdrnhwch Zá;rakll a obšwláss!ni dnkaš o bož:
jtwi jcho, a pečet wstochprawd ktrrúm Ué.šwx,xučowal

Pak šwolal pán Jož lo hlmo.xmwolřkúxn: „La:
šare pojď wen!,l Na to wolani wydala
smrč a hrob koťijt fon. a Lexšar wufxexlskntrčnč

ťuejwčtuilnxr Užan wsscch přilomnx.xcld šaobalell
do placbet a ssatU jimiž fo w.rtwolu žmdiUowaly
Bán Zežiš ká;al ho rožwášatl a propustiti i Ubi:
ral se do přibntkn swcho Tato Udalojr Uijteč:
Uila wrličoU dUwěrU U Umohúch; jini šaje fpč:
chali.k farišrum abo jim wssr oZueimili N proč
tito Učinilt tak aby jich snad Ua jokxo wirU x,dťil

měli? To ale dobťe wčděli šc faxišeowé, pro
čest Chrijta Wana plui šáwistt a jimfxchwásjui
jrj radčji šc fwčta fprowoditi Zamýssleji„ nežli by
w učxj Uwčťili Llneb proto f sslř fr tmn U nicld

aby pťi wtjeoberné poradčxfl)ledali na falném tonl
šážrakn Učco, pcočby jej Zlebčili achb dokoucr žni:
ččli Wssak jak to měli Započiti? TU Urmolxli
ťici že rUssil den fwatečni jako U málomocněl)o,

jeUž U rybuikn čekal na hunti wodxo, aneb U sle:
pčho od Uarošchi Také žadm,xch lapmoych otášek
a whhružek neldylo jim mošuo prolt Uěmu wyné:
sti, jakož dčlalt siepch n rodičllnl jeho. Takc
nrmohlt řici, še žášrak je stal wr jměull Belšrbu:
da, knižete ďábelského, ponrwadž nlrtwé nekřijl.
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Koncčně fe teu weťejný Zaižrak nedxl žapřiti, Ur
bot byloby bwoalo jedno jako fobr fmčssuým nčiu
niti. Bohu;el! co tato farišeowé nemohli, to ko
nnji nynčjssi bcšbožniri tak jakoby ža dnU nasslch
dosti pťiěln xnčxli událost popirati nstUě a w fpie

.fech swých, kterou Uepiá!elč Uhlawlli Ehristowč ša
px:awdiwon pťijali, a kčeroU Cirkew jwatá pťeš
ojmnácte fet lrt ša prawdn drži N proč jc opi
raji pxoti prawdčwojti Zá;x.aku? Broto e je nr
Ulohou š farišri proti ojobč Ehrlsta B.iua opi
lati Ti si wylili jwou šsuk ua jcho f.thé oxo
bč. Kdyby uchčastniri poweižili, še když páUJe:
žiš neni w rukou jejich, onl Za to w jrho owUrm
Oprawedliwých rnkon je Uachášeji

Wodllrš ukašuje se aš 50 kroku od Brthanio
brob éašarilw ktterl,duprojtťed obyčrjUč nišťc je:
skyUč wr skále fr uale;á kamž po 21 uškúch wy:
drobcnúch stnpnicb fex chodi, ktera jcxst aš ofmuáctr
stop dlolchá, a pčt stop sslroká, a kdo n:alý leda:
jaký oltaiř stoji Tcxnto oltáť jrst wytejaiU š to
ho kameUr, jenš tonraite jestyui Ueb hrobowú
wchod Zawiral Kámon jest Uest stop dlonhý, a
čtyrn ssiroký, a Ua dlan tlxlstd Nočuě sr Ua tom
oltáťi toti; Ua fwátek jw Mařiš))čagdaleny, msse
fwatei slonžiwá U této jeskynč stál ondy klásstrr,
který dle powčsti kr.ilowna Mrlijeuda dceraBal:
dUina U a chof kreile Fulkona ž Jernfaléma,
wystawěti dala Wošorowati l;e poxud někťerc
zbytkyz něho, obzwlásstě ž chrámu, ž nčbož fe
pťecheišelo po fchodech do hrobu ǧ

Boněwadž U anci z chrimu mossitil Ustro:
jilťe a tim přistUp kreskaxilUUzamršili, prolámalč
fobě tito průchod do hrobll horoU.
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Nš pňl čtwrt hodiny k fewr:.xU od brobU Ua
kašujc fe w ssirém poli kxllatý kximeu na němš
xrý posidčl p. Jržiš kdwžxxu Martha w ústrety
wessla a špxčxwll o bratrowč smrti přl:lrsla, a kde
jej takč Maria xmlešla.

Z raiwa o wkrinrni Lazam pťlwrdla nm,řá
tely božského mistra do UrjwčtUiho Zármutku (ď
l,uled fc fessia mdda abn Oowkowali cobd činttč
Ulčxli nebok prn, jak fe fami wyjádiili toUto čxlo:
wčf diwy čini Wssicknt dmkwassrni jxouce šáxoi:
sli a hnčxwem, Ulnčli že fa UlU nenlá daiti fddobo:
dn, jako pofud Užiwal, že š toť,xo mnže dxmdno
pojťti žbouřeni ltdll, a pak šebw potom .jřinmné
wčtssi reinU wlasti Zaraditi nwl,xlt ja. se xdopud
stalo takto ikollrcx: „Necháme li k)o tafe, wsslckni
Uwčřč w nčxho i pťjjdoU :x)ťťmmu, a odrjmo:l Ua:
sse mčsio i lid “ Co; mohlo l!ýtt wice pxotiš dm:
wélnu ro;UmU Uad takowéto ;duixži? (Nxboš je
báti pod wlldcowstw:m lxx.ále, jex.xm; r:lá xxrtroda
k službč Uála tře!da i bd siočxtowládx:úclx:xjťimmm?
Q jak žaslcxpeneijrst polčttka, která xoaifťni o radu
brawa!

Wončw:xdš se wssnk ňxdowé wufoké mddu ur:
nlohli šjednotiti ol)lrdem ua prostťrřdčlmjimiž bo

fr pnsobeni jrho šam,odttř dalo pťewšal Raifáš
slowo jenš byl toho léta nejwyšUim kuo)xe!n.

Byltč Kaifáš Zajisté čxlowčxkmladd a brdú

powahy prudké a pánowité On fchn.mlowal po:

lttickč přičiuy, ktcrých wysokei radda xrcaxnesla,wuakžxmmenal žcxfe wahawč k rilt kraiči a;r fe ostu:
chaji tonočný wýlok jnllti xoyUéfti Co fr jebo
túkalo wyjeidťčl sr beš okolkll a to dtce pánowi:
túm tonrm jomuž fe ledajakxxch rádc!x Ursslcxchetna
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mysl wolně podawx:i „Wy nir nexečdte,an; (na
to) nyslitr, šr Užitrčué jreř Uám, abu jedeu č!oxočk
Umčrl Za lčd, a ne abo wUrchcU Uarod Zak)yxml “
Dedo mmrcrčxi Čhrčstowo čxohodml o jejt co wěr,
ktero:a wy.Uibi obe Ué blňbo neixodx; xwwičmý
xUUfi oběčowi!l bšti ;eiUci ktrron hřissuťci w frd:
cich swých proi prawdč chowali Kaif.iš Urwy:
koual při wssem Uic jiUého nr; ;.x potwrdil co
fe bylo wwřčlo přd nim NoZum jobo ldyl Zaslr:
pen a pčedpojatc frdre jolxo ncxžBul) jaim řidil
každr slowo jo:ho, ;e je stalo Zřrjmýuxrproroctwim
netoliko o jmxrtl Jr;ijowčx, nébr; ř o přičxtuě pro

ťrerouš Syxl člowčxka Umřiti chrčxl Tak čini Búh
š moudlosti lidskou jonž se jwčtlu jeho protixdi
Z jeji šlost prowodi jol)o wččnc Uulysly,a Bxin

pon;iwá moudrých toi)o siočxta aby jwč Umysky
ošnámil

„Brotož od toho dUe Umslili aťm jxxj šabili,“
prawi pijmo Nabini maji ťlstui podeini které fe
w Talumdn objahuje žr Ehrtjtuš BeiU byl 408
lronbamt t j od 400 knčžido člatby dán,aaže
bylo 40 dni pťed jmrti ohlásseuo, že jest co koue
želnik a wadce lidU fmrti hoden To prý dčlo
fo práwčx na den kdyš Zidé fmrt MojžiUowU o:
plakáwalč

Nrbylo také od tobo due mluweno, pod jax
koU žeimiUkoUje pán Ješiš k fmrti odfouditi, nr:
brž juk.;mi prostťedky se nfmrtiti má, a tim fe
obirali Uejwyšssi knčši, nižssi knčxj“two, žaikona Učiǧ
telé a farizeowé. Na nic jčného nepomýssleli, leč
na prostťcdky ncjsilUčjssi a nejrychlejssl, aby sprax
wedliwšho, fwatšho posla božiho Ufmrtili, člowěka,

ňeďle
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jcboš cclě prowinčni w tom šájršelo še welmi
Ulnoho Z:išmkn ččnil Jake to Zanepražd!lěni pro
kuišata národn fwého!

š. 46.

W.Jršiš fe Ubčrá Z Bctl)anir do EfrčmU.
(JaU. 11, 54u57.)

Když se p. Zexžiš dowčxdčxlo wýroku wyfoké raddy,
a bodixmdjeho josstč ncbyla wyprssela, ncwystllpo:
wal wrťcjučx aldxo fe urwydal pťed čajem stčhcinč
farifeú, ncldrž opnstiw chtl,mnič Uhnnl do města
Efrémll jruž o samotr lrželo Tanl se pošdlžel
nž do slawnojtč wclčkonočnč

Wončwadž )šethania k wýchodu od Jernsalč:
Ula a k jčhxl od EfréuU ležrla Uenmfel pán Je:
žiŽ na ccxdtčnex erujalém uébrž držel fe zrowna
kfewerU Ua Jlnathot bliž Ramy

W této krajinť fewerně od chricha, stál pewný
ZámekDoch, fdc w čaš Maťkňbrxl lcžrl Syrský U.de:
ltlol Ptolemrnš, erš jxoěho tcheina kni;ete a nej:
wxxšjsiho kUčxšr Šimona a jeho oba syuy, ZUdU
a Matathiu š učkolika sloušicimi osjemetnč a šra:
dnčxšawražditiťážal (1 Makk 16 lluU)

Dwč mile k fewerll od erujaléma, nrdale:
ko Brthcl ožel Efrěm, malé mčxstow krajinč
poťolrui Efmixnowa, Ua pomeši Benjamiuskě.n.
Bezpoclwbw jrzt Efraim totéž mijto

Na pomchi okruhu Efraimského leželo mčxsto
Efra, otxkadfondce Gideon posjel jesi (Sond 6
18), jenž obojowal Mrdianity, a kdr fyn jrho

bečmrlech bralii šawraždil 70 mužuw na jednom
kamcni (SoUd 9, 5)
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Eo fe ps Ježiš w krajinč mě,sta Efrěnul byt
Zdržowal„dostawilt fe jiš UčkteťiZidé do Jernfa:
léma, malo pťed počxitkem slawnostt wrlikonočui,
aby fe poswětili 1) a wllbrxc připrawx.xpro slawnost
konali. Tito mlnwili o Zexžissowi, a diwili fe,
Že posnd neui w Jerusalěmčx. Wyfok.i radda či:
nila zatim pťipraww k jcxho jati, a protož mydala
rožkaš, žestliše by kdo žwčxděl, kdeby byl, aby to
ošnámil.

8. 47.

B. Zežiš fe llbirci š Efrému do Jrricha.
(Pťatl 20, 17u28, kar. 10, 32646, L!lkr18, 31u43,

19, 1u10z)

deyž fr jčš sl.xw:losti byli pťibližily, a Zidč
sc wssech straU do Jrrnsalčma táhli, opustil pún
Ježiš krajlnn Efrémskon, a přidrušil fr k pontniš
kúut do erusaléma pUtujicim. Tť, jerž ho znali
gǧowup

j) W Určistocč uesmčl Uižeidný Jsraelita slawnost tnto
koxmti, Uébržlldřiwc nmsil scxbeposwčtiti. Wroro se jkdromáže
ďoxoali Židč ročuě w trxl č:w U rybUika Siloc, aUeb U ftu:
dnicc Bcthcsdy. Kdož sc t. p. Zaw;i;al slidem, aneb pťi
chmrnssim Ua 30 duč se ftal N.xširem, fi,xodil Ua ten čaš
bradll a ostťihal mlasyu Kdož fe dockmltčm mrtwél,w byl
žncťiskil, Umsil očiskowari wodou, do niž Uafypúno popclxl z
kráwy čcrwcuč, po scdm dni jc kropiti. Kdož “prach zcmě spoe
hausié Ua obmou doUrsl, aurb ; xpyhnanstwl sc Ua,wratil,
tdož do klrrdh byw dáxl, prqmimltl dossel atd.„ ,kxžždy tǧťko:
wý nmsil ;wlásslui poswčxcemxoykožtati. Hstřlham,wlajn a
wypirxiui ssatstwa od jednoho kašdelǧo Unmljo fe start, aby
siawuost siUssnť a w čistorť mohla xc konata.
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a wčdčxli jakých lrpřťitel w Jrr rnfalémě má dix

wili jr Urn:.ilo, ;r fr tam ubirá kdč bo Uebr;pr:
čexlxtwičeká W.in Jr;iš ssrl Zmu;ile a odhodla:
Učxjwúm Uopť.itelum do touar, a tak llšpoiádslnon
musli, ;o Ua ccxxtcpoklidncx tr řwoml bowořil o
soul, co Uau w ernjňlémč črkalo Wuak i
tellokraite Uočbaipalt učruťcl irčxi jcbo tač firčo:
witě lpčxli š drnl)xxuli Fidy na momlénce o poča:
fUťxU králowjlwi Ua swčxtě Tél,wž xdáni byla
také Umtka syuu Zrbrdeowúačd, Zakuba a Jauall)
neboť piissla k Zežťssowi, a prosila ho fuašně,
abn syny jcji až Uskutcxčuikreilox.ostwi dwě, k wy
fokým dujtojuojtelll powúasltt ráčil N kdy; fanll
swnowé takowou projb:l byli podporowali, obr.itč
fr k Učxnp Ježio řrkl: „Newite, oč xrojlte “ Tá:

.šal fo jčch tl,dneddzdali ldotowi jxoU pro dobroU

wčr wsseliťc uťoxo a Uátisky siláurti? N když l)o
Ujisstowali wyšnal jim, Ze Ucewsjeliťé trápenť silá:

Ueti luldoll wssač ktrrého stUpnč odmruy w jeho
králowstwi doseihnonti Ulaji to že Záwisi od Bo:
haOO.tce

Drnši Učeuiri mčli jim tobo ;a Zlé, že Jaknb
a Jml nad Uě se chtěli powýniti, a proto aby
meZi nimi Uepowstaly heidky , wyswčxtlowal jim
Náu xe toliko mrži panowUťky sxočtskými o pa:
nowánl ťeč býti mččže, že w jeho kreilowstmi teU
toliko dobllde jobě nejwyšssiho dustojrustwi kdo
bwl jinúm nejwčxtssi služby konal ;e i proro oU
sám plinel na jwčt ne aby fe jenm sloušilo,

ll) chnowala se cato Ulatka Salomr, a bola stálou
průwodťyni ZežissomoU. Co pťibnzná Maric Pannp, Matky
Boži, domniwala se wětsst práwo t tomU nmi.
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nébrš, abn jiUým slonšřl, a pro jrjich blaho žiwot
polo;tl

Čim dále pUtowai ,;rustal wirc počet cestn:
jicicb Na bli;kll Jextčba jrdčl slepý šeoreikpodlc
ce:jty, a kdnž fe byl dowčxdčl, že Umožjtwi lidi fe
wali k Jermalcum, otážal sr co bo to bwlo?
Gotwa ;e šaslrchl že Je;iš Na:.arethsky oťolo
jdr wowolal: „Je;čjji SUUU Dawčduw fmčluj
fe uade mUoU!“1 nrb bxe;pochwbu jiš dřiwe slýchal
o skUtcich Cl)ristox.oých Mcdchášrjicť přlmlomoali
Um, abo nxlčel, Tnxcf;on, na to Učc nedbajcx, wo:

lxl mnohem mťre o pomoc tať že jej konečněi
p. Ježiš Uslxchl; ikmed jtanul a jej kdobč pťiwrjtč
ká;al N kdo; přčUel irkl jenm: „Co chceš
ar tol!č Uččuim?“ Nekl slepý: „Wane, čxl wi:
dim!“ onn di jemu Zeži.š: „Jdi, wira tw.i
tč uštxran.dtla!,a QU hned prohledl, a ssel Za nim
cestoU diky činč J také lid toto wida chwálil
Boha š te pťodiwne Události

deš wcheizelpein Jožiš do Jericha, běšrl
mU do újtrety š jiuými take ZacheUš wrchni
nad celnými cc bohač abypošnal Zežisse, o Učmš
tak mnoho byl siýchal Tato žádost bxǧla š htlry,
a tudyš jako šačátek sioaté U.diry, kčeraž kfpasenč
wede.x Pončwadž byl postawy krátké a Ueiwal li:
du byl nefmirný, pťedbčhxm žastnp wstonpil na
strom plaxlébo fikU, jrnž stál podlé cesly, kndy by
lo páml Ježissowi jiti

WlaUc fikomé stromy, kteréw Balestině šwlá:
sstě na rowni U Stťedniho moťe (3 Král. 10
27) Zhtha fc naleaji, patři k nejsilnějssima nej
wyšssim stromčxm a wypoUsstčji wětwe jenž fe dau
leko roškladaji, wssak odénkU jfoU nizkcho, tUdyž
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fnndno na nr wdlěžti Listť toto podobá fe sinok:
wrwémn owoce lowna se fiťám, jrdi w hrošnech
a wymži Ze starého dřewa ank přčjrumosti ftkU
w Učm nrni, a poUejwťcr slouži chudobným ža po:
lerm Dťewo jrst pťeprwné a trwm:liwr, a ludyž
k stawiwu a rošličněum náiadť Užitcxčné

K čxcmn wssemn fr bxol wystawil Zachrnš fr:

dč na stromč! Zrho staw a dnstcžjenstwi wšnrsse:
Ué mobly mU brčnřii, aby sc Uedeiwal do Ust lidu
skych Wspak tonl)a, ktrréž Bul fám plnoodcem
xrjt nrdbci Ua foudy lidskr

Zacheuš fcdě na stromě každéč)ookamžikU po:
užjl QU pntťil Ua Spapltelowu lwár a tahy o,
bličejr jcho Ua rrlon weleldnon postawn a krot

jrho aby si lo celého dxodusse wtiskuouti mohl
Nir ho Uerxnontilo wir, Urš še mu bršo šoči
Zmčši Wťijda pak pádl Zržčš k stromu stmlll po:

Zwrdna oči Ua strom patťil na toho, jenž l)o tak
brdliwč požorowal Zawolaw ua Učho jménrmťokl:
„Zachec šthp jpěssně dolu Uxxbodneš w domč

twénx Umfim štlstati“ Q Bože! jnk fr alckl a
podiwil pnblikán kdn; jméno fwojr ž úst paina

Jržisťr žaslechnlll, a že Ulei tn čest xniti toho w
dolnč fwém Uwčtati, jehoš toliko na krát o poZo:
rowati si pťál. O, jaká muslla lsýtj radost jrho
frdcr a jakei pokola kdoš powážil že král erarl:
siý n nčxhofc dnrš nbytowatl chce! Mešnaš,
Spasitol fwčxtn, trn, jrnž jedinkým slowičkem slea

jpémn naxoralčl žraku trn že chcc w jrho domě
býti? Zdališ mU nrnmsilo b.,šti tak jakoby fc mU
wsse šdálo ponbým fntxm a jakoby Uebnl dobťe
slyssel? N pťedc bylo tomU tak Zburd fcsloUpil

,jak Um bylo Spasitelrm welexw, fpěssuě, ncxbokra:
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dost dodeiwá ho.liwosti a zapnšch wsselikon wáa
bawost a lenost Tak má neiš Ua teU den když
k stoln Báně pťistllpnjeme fwatá radostiwost jpč:
ssnýnlt nčiniti Nechnf tedy rychleji z lužka na
ten den wstaiwáme, a rychleji Ua modlitbn a do
chranm Beinc fpěcháme

Zidc pak kteři relllých w ofskllwosti mčli pox
kleidali to peinU Ješissowi Za zlé, že U Učho jako
U hťiuuika je Ubytowal Zacheuš ale náwsstěwoll
touto dokoťlre obrátil a wyžnal fe, že xďolowicř
jměni fwého da chudýnl a komU Ukťiwdil že nnl
čtwernáfobně Uak)radť To také potčssilo pána
Je isse Uad mirU, že fe wyjadťil: „Dneš spajeni
fe stalo ďomu toxnuto proto šr i on jestfyn?lbra:
hamťno; nrbok přissel fyn člowčka, aby hlrdx.xl a
spasil, coš bylo Zahynulo.“

Bežpochyby, Zr co slibil takě spluil šajisté
že potom fwuj uťad wcrnč a nešisstnč byl konal
Zacbeuš a Ze š chndými Utrpnost miwal Dle
starc powčsti stal de pošdrji šákexn fwacčho Wetra
a napotomnim biskUpem w Ceferii Walcslinské

Zericho bylo prastarc králowskcmčsto Ka:
nanitské (Jod 12 9) Jmcno toto pťekládaji
nxnožl jako mčsic poučwadž Ua žpťlsob pulmčxdlce
bylo dtawčno n poněwadž prý tuto Za dawna mě:

sic byl božsky rtrn Brawdč podobnčxji šnači jmc:
no jako: piijenmáthně, nebok w tomto okoli byl

baldámowy krť Zhnsta pčxjtow.in Na to také na:
ráži arabskc jméno xNicha. Našwáuo bylo take
chstempžxlm(5 Mojž 34 3 Sond 3 13),
cktoréšto jmnrno ztad posslo poněwadš mčsto
obkličeno bylo palmowim, obšwlasst datlowniu
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kem 2). Lešrlo w w ok“rlchnpoťoleni Benijino:
wa, aš ofm bodiu k sewcrowýchodxx od Jčrusa:
léum, a idwčx hodiny od Jordánu. Toto mčxsto
ldylo prwnť jrnš Zfrarlitč pťed Jordáuem byli
dobyli. Yby polohll mčsta bedlčwčx wwšpotowal
wyslal Josim wy;wčdačo kterých w mčxstčxžena
Nahab do domu fwéč)opťijala a ukrnla (Joj 2) ;)

Bylo Jericho Znamenitrho objenm, Umjici
žxmčm)po,čet obywatrlstwa bylol silnč opewalčllo a
sldlem kr.ilowský:,xx tudyž nrsUadné jčl)o doldýwxillť.
S archoll W.iuč obchá;elt eraolité Ua rožka; Jo:
sllťlw mčsto toto po fjest dni, frdmého dne pač
fedmkráte troubice a ZbrojUý lid ssel pied Uimi
ostatUi pak lid ssel Za archou, a tronbil ua trouby.
Kdyš tedy wsseckeU lid kťičel a trouldtlo fr wtroU:
by, čdwž w ussich Umožstwi šaro;nčl hlaš a zwuk
hmxd Zdi padlo a Jsrarltté wžali msto (Zod 61
JosUc wyhrošowal tomU, kdožby žnowll wystawčti
mčsto Zamýsslrl kletbon Nčcmčnč Ubytowali fr tu
bržo Umoši jmenowitčxfynowé Einra pťibUšUél)oMoj:
žissowa (Soud 1 18), meži žťiceninami žboťenee
ho města Bržo po fmrti Josur Zmocnili se Mo:
absstiJericba (Soud 3 13)amčlitoto nlčxstopo nč:
jaký čaš w držeUi Bod Dawidem Zdei fe, že o:
pťt w dršeni ZsraelitU bylo nebot on poslal jeUš

2) Na miucich Uach.ižimc Bxlrstiml w postawč šenské,
anaž sedi pod palmou, což tam fmčťuje šc tato zemč na
palmy bohata byla.

3) Rahab prowdala fc Uapotom za Žida Salmona,
jen; sUad z ončch wyslancňw byl Timto simtkcm přisslo ji
té cti, žc w rodoptfu W.inal Uasseho Jefu Cbrista Umistěno
jmčno jeji takto: „Salmon pak ZplodčlBoaza z Nahaď
(Mat.l , 5).“
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od Nmonitň pohaněni byli frm, a tak dlouho jim
tU prodléwati kázal dokUdž jim neobrostou brady
(2 Král 10 5) Bežpochybyostalo Jcricho od
podwráceni fwého w futincich, toliko malý počet
wšali tUto přibotrk fwuj, a Ua úplné wostawěui
mčsta nepomnslil nikdo Teprw Za časil králr

Nchabapoduikltoho jakýsiHielžBrthel Bonrwadž
Um pak an tUto stawčl dčti odumiralw, pťičitáuo
bolo klrtbě, ktrroll; byl Zojue proti jtawltelum
Zericha wynesl(3 Král 16 34) Wssakod toho času
dosslo Jrrtcho Zafe Ulameuité wčxhlasnodti; proroko:
wé Eliáš a Eliženš často se ždr ždržowali a by
lw tnto ssťoly prorocké, w nichšto mladež w starrm
ZrikomU.xynčowáxmbyla (4 Král 2 47)

Bo šajeti Babilonskcm kwětlo Jericho Zafr
kdy; fe 315 Uččdejnich obywatrlll Zafe do fwěho
Učěsta nawrátili Za časil Makkabejských bylo od
Bachida poluiho wňdre Syxsiébo kreilcxDemetria
dobhto a silně opexončno(1. Makk 9 30). Bo
sledni kreiloxoé šidowssli mnoho činili k okrase to
l)o mčxsta, ;wlásstč H rodrš Welký On U Zdo
skwostný palác xoystan.wti dal kde ponejwiro bydlel
a i šdr dokoual žjwot fwnj Zeum také Zdejssi
Záwodintč a okrolchlire dčknji pmood swnj WU
ber bnlo Jrricho po Jrrufalémě ša nejpřednějssi
mčsto w Zemi pokladčmo ijem jrho měťil pul
drachc hodiny, a obchod Zdrjssi byl welmi hlučnú,
nebok wedla Utčstem nrtoliko hlawni crsta ž Ga:
lilee do Jerndalcma, nébršť i Z Arabie do Fcnicjr,
pročež ;de fcdělo na nťadě wirr cclných

Město leži na pěkxlcpláni plil čtwrtě hodi:
UU dlonhě a hodiml sairoké kteráž fe po žeipadučm
ldťohn ZordánU od Mrtwého moťe k sowrru pro:



306

tahuje a kolkolem Uahými horami obstonpena jest
Tato rowesl wyžnačila fe sličnosti a úrodnosti jponc

Umohýmipotoky a prňliwy, jellšz Zordann wy
cheišely, žwlažowána; nesla fady oliwowé a Ušwo:
we, pak palmowé háje auo i celý palmowý lrš
a zal)radu, kde uejwýboručjssi balsáulowý !eť pče
stěn byl Také byly žde Uejkráfnějssi rlaše (Sir
24,18)4) Pro Unwžstwčkwětuatýchbylřn bylo
údoli toto welmt pťišiné wčelaťstwi Na tomto polč
byl král Srdechiaš od Chxldejských, pťed uimiš Uti:
kal, dohnán a postien (4 Klál 25 22)

W čaš posledm wálky židowské š Řťmany,
žwlásstč w ěaš obleháui Zerujaléum, bylo Jrrt:
cho ž koťrne wywrárello, a lešelo až do časil ri:
jaťe Hadráua w siltiuách TeUto rozkášal ulčsto
po tťeti wystawěti, tak že fw Zerkom, pťijda k
němn nassel joj búti žnačné welikosti Wssakt
tentokráte neodolal dlouhým wťknm, nčbok w čaš

kťižackcho taželli bylo opčr podwrárelxo jakoby pox
žehnáni boži na nťm Urjpočjwalo

Na tom mčjtč leži bidná wesuice jménem
Nicha sestawajiri ao Zpadeaáte chatrči wybudo:
wanýchš trUplU a z rákosi a fnchým wťejem (eoeia
m xuiš:xriZ) pokrytých Meši Uimi st Ualxšc
.:.:

e) Byliua ta, jiš nazýwajč „Nu;e z Jerichxa,“ neUi

jako prawa rňlžr učbrž podob.i se w Upluém kwčtu kxoětu
čcrněho bežn, a pro poccui se brťc Jest kcť erbhčejuý,
nmohowčtwo wssak malolistý, twětupluý ktrrý zprwn čer:
wený, potom pak bily jest Bo kwčtn opada listi, ažbxx:
doU Ulalé tobollo sc semcucm na wčtwich Na to se wčt:
we Ua slunct swinou do klUbka, a w té podobě dostala bp:
liua jméno rčlže, a wytrwei mimo zemi Umoha léta Dalč
se do wody, rošloži wčtwc fwr, jakmčle Uschne, zawine zase
wětwtčly jak prwé W pusté Arabii jest wlastně domo:
wcm, U ericha sc tolčro zťidka Uňlezá
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stará čtwerbranná wěž, wystawťna prý na tom
mťstčx,kde dnm Zachetlw stál w jejiž dolnčm od:

dčleni kostel býwal Meši zťiceninami wyšname:
náwaji se obšwlasscč ostatky chrámowé bndowy
Druhdy je tU nkašowal planý fik, !!a němž stal
Zachruš, exby pošnal pána Ježisse W bidných
chatrčich piebúwa aš 200 obywatelll, dil Nrabil
dil Mamll; také ležť Zdr 50 wojinll klrři chráni

krajiuU tnto pťed Zbojnikhn jenž ji Znepokojnji
Bláu jamei jest té doby ponejwice pUstá a posky:

tuje tolifo, co se samo jebon plodi Na bliZkU
Mrtweho moťe nalešneŽ mnohé palmy pokaceuc
a soli okoralé na fwčdectwi onelďdejsjho bohatstwi
na tento druh stromň.

š. 48.

B. Zežixš fe Ubirá ž Jericha do Betl)anie.
d(Mat. 20, 29u34, Mark. 10, 46xu52, Buk. 19, 1luo

28 Jan. 12 1nu1lz)

Když sr pan Ježiš jiš zafe k Zerufalennč ldyl
obratil a poměry wsscrko tak se k sobč rownaly,
že se Z Uich dalo na rošhodno:l dobU poněkud U:

zawřiti pťčssťtmnoši na tU myssléUkn, še Uebnde
jiš dlnho prodléwatč fe swým nowým kreilowstwiln,

kterěho šaržxšiti Ua swčt byl prissel Wončxwadš
pošemské králowsiwť se očekawalo a on sám do:

bťe wrda dle wssrwědoncnosti fwé o skawném
wjršdu do chraimu Jerusalémského, hleděl opetpo:
dobensiwim takowénm nxylnémn zdáni Uapomoci
aby swým dočrlls)ldl dokeizal šc králowstwi jeho
poUZe dUchowni jest Zarowesl dal Učenikum fwým
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na frozuměuon, že po jeho odejiti fe wssi silon o
d.ilssč Utwržrui a rozssiřowánť kralowstwi toho pra:
cowati maji

Wo té opustil Zericho a wrlký počet lidU do
prowážrl jej do Zerllfaléum Nedaleko za Zeri:
chem Ualezl dwa slepce kteri jej o pomor šádali
š nichžto jrden našýwal se Bartimellš (syn Ti:
mca) Brllwodči pána Jcšissc zakťikowali jich,
aby Ullčrli ncž slepci jiuak sr Urdali šastrassltl a
wolali hlasltčji o fmiloweini Wán Zešiš pať fta
Uuw ndčlil jim ž utrpnosti a laskawosti čehož si
pťáli; ža to pak oba pťtdružlli fc k těm jenž jej
doprowodili

Když je pťejdc rowrll Jerichská wede cesta
na přikroll stráň a tn poěiuá poUssl, jenž siowe
fkwarautmlia (Porow žhora o Kwarantanii), ji;
se kráči dwčxneb tři hodinh Bošnstciwá š holych
kamenných kopcn a ururodm,xch udoli, kde Uřkde o

ku siromowni želcu nežmoirá aniš jakai chatrč pod
Uimi se Ukrýwei Ta jest dna krajiua ktoron p
Ježťš w podobrmcwi poU;il kddš mluwil o milo:
frdném Samarit.inn (LUk 10 30) Čtyry hodi:
Uy od Zericha nalešai sc ono ncxjdiwočej;ji misto,
kterě (Jof.15, 7) ?ldommim t j wýchodkrwao
wých, aueb krwawá resta sloulo pončwadž fr zde

lonpežxliky mnoho wražd bwlo špxichalo Zsoutč
tu strlnč rožncčpené skeilyš blubokou, žadumčiwon,
hrUžyplnoU prol,d!nbialou krerá podneš býwei pe:
lcssi lotrowskoU.

Nedaleko toho šlopowčstncho mista žnameuati
lže rozwaliny hofpody, jeU; fr nažýwei l)ofpodoll
famarčtánskou poněwad; fe ža to má že Ua tom
ndistě staila, kam; onen milojrdný Samaritán řdol
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wešl fwého nrpřitele Zida od lotrU zrančněho.
Tato budowa siawčna byla š tesauél)o kamenej
a neposkytowala cestlljirim nic wire, Uešli krow
kpřeltocowáni, Uebos musili na zendi odpočiwatt
a tim fe nakrmiti, co š fexbon byli Z domowa
w;ali Na bliškuležela šadáwna weš téš ?ldom:
Ulinl Zwauá, Z nižto sw. Zerondm nčxkteré ostatky
žl,xlidl: TU wybudowali Nimanc twrš, kteráž mčx:
la k b Zpečněmucestowáni tuto slonžiti Trďtam
loliťo žťiceniny na wysstnč pošorowatl pod jmé:
Uem: Samaritánowa twrš

Šest dni před jwátfy welikonočnťmi pťibyl
din Jažš do Betbanie kde jrj, jak fe dá mysli:
li Uwitali nejjrdečnrji a péči o nčl)o mčxli, neboť

xea;ar a sestry jeho nčc nedbali na kletbu od fa:
lizeU, knoži a ;ákonnikn nad Zežissem wynefenou.
nébrž oddali fe wdččxnosti a pťátelstwi, jakž jim
dobréfrdrewelelo W domčSimonamálolnorného
(Mat 26 6uu11 Mar 14,: n9) wysirojilafekecti
p Zešisse wečxeir, kde byl pťitomen z nlrtwých po:
wstaly Lašar a kde Martha ro l)ojpodinč stro:
jila Meži wečeťi přifsla Maria, drul)a festra
Lašarowa, a pťinesla š jebon w nádobě alaba:
stlowé ljer masti drahé š klafu uardowé:
ho, o ceně nassich penčx; aš 30 dolarli Touto
masti Unmslila Maria sslechetnému pťiteli slUžbU
x.ǧrokázati, jakoon wšachi a bohati Ua wýchodě
fwým dxahým hosiům byli prokašowalč, aby to:
mU, jeuž ji wzkiissenim bratra a wyněowánim nej
wětssi službn pťátelskoll byl prokášal také fon
wdččnon oddanost a laskn Ua jewo dala.

Rošbiwssi nádobll tuto wylila mastUa blawll
a nohy jrho, wytťrala je dlouhými wlafy fwl,xmi
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Čin tento nenalcle meši nčeniku Bainč prawého
Ušnáni, obžwlásstč Urcl,nocilnčwyjádťil je Jidaš
Zsskariotský a řekl žrbo bylo lépe aby maf,f
kreroU wyrenčl lm Z()l) grossn, bn!a prodáxm, a
sti;emš Za Ut peni,; aby dán bnl cl,mdym. Dle
minčni fw eoanqelřstu Jana eryfslo pohančni
welikrl,do siUtku Maritnčna Z oprawdiwé starosti o
cťdeé, Uéb:ž še Zisstnostč n lnkolmtwi Zideistowa
Qnt noxiwal mčsiecx, kamž te ukládaly pťippčwťy
Chlista Bánn, a ; réto pokladnrca, poQobá se,

Jtdcio:š Učco oťxrqul k Uoémll wlastUimU projpčchu
protoš od Zana xl:ždčxjem bxxl Uašwán. Snad
byl tenkrátr mčchc ji; wdprá;dněn poučwadž je
páll Zc;io poslrdni čaš ponrjwircx w Werci lUžl
šdršowal lxdr U.cuě fobčx oddnmxch přsZUich yo
mitt „;dál, a pončdoadž ji; Zadlolcho Uepťissel do
Galilre tde xxtlxoži Z Učenikn wiastni jmčxni Ulčxli.
Wři xdx);draišdllčdléxll mčxssct mohl Zidciš měllč pro

scxbe odražeti, a tnduž žamýsslel opčl stčženúm pe:
Uišrm ša draťxoU masf messec naplniti

Zať je podobei bnli mno„;i š tjmto welikým

Ucifladem Uespokojeni wssat přrdc Uikdo Uerusstl
blažruý poklid rpolečnosti relé, jerm nárUžiwa
mysl ždržctl fcxUrdá, awssať Uexnlil;epirc mlnwiti
jak Unýssli odm nlxui protč wnlt ctnostná slowa
promisseti qué lakomsiwi Zidássowo osmčlnje
se weierc st stč;owati, žr !e Umsk pro Ježisse
Upotťebllje, a to Ure wriejm: w dolně častowatelU
laskawých U pťitomnosti Zržinowa! Bokrytstwi
mlnwiwá o chudpch, a málo se o ně w stutkn

starei. Newděk nadllšiwá dnwčry swěho Ulistra,
aby chUdých i jeho okrádal. Zatwrzelé drdce po
tolika diwech mni že Spasitel farizejsiou zakale:r
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nost neprol,xlidne šlost a jrd w frdci od počátku

chowaný že chpozuei? Ktrrak mohl náš laskawý
ZcxžiŽ takoon Uestwuru i do kruhu fwých Uej:
wěručjssich, foldě celým frdtem oddanúch přatel, Za
ňťll wšiti a jej déle ša něxu podržett?

„Zatim pak pain Zežičx w obwyklé mirnostt

obxari fcx ko wssem a prawi, alm opustili odwsse:
ltkčl)o pofušowáni, šroua člni anj,; fmna wi proč,
řfa: „Dobrú Zajisté skutrk Učmila Uade nmon
Uebo chudé wžddcky mátc eZ sibou, ale Ulue Ue:
wšdncko maitcx. leiwsst tato Zajisté mast tu na
tčxlo mé, kll pohřrbu méum to Učxinila. Nmen,
prawim wám ťdežkoli kášáno ldndr toto rwauge:
limo po wssrm fwčxtč o tom, ro oun Učxinila, budr
ua pameitkll jeji prawrno “

de; sr rošnesla powčxsto přinti páua Zee
;issc do Bcthauie připxltowalo tam mUoho Žčdn
chtoliko, abn Zcžisse Uěbrž aby také z mrtwých
poxostexlěl)cdUazara widčli. Uslxxssrwnr pak kučxži
a oudowé wdjoké mddy o tom, co jr w Brthmňi
dčxjr, Ušawřcxlči Lašma šawražditi aby žiwot jeho
newddaiwal swčxdrctwi o nadobwčrjném pnfoldeni p.
slxdžissowa poněwadž pro Lažarowo wkiisseUi xnnou
Zi w pana Zežtnř Uwčxťilč

š. 49.

Weixě Ježi ssňw slawný wješd do Zeon
faléma.

(Mat. Ll, 1u18, ,Mar„ 11, 1m11, Lnk. 19, 29m48,
Jan. 12,12u50)

Na pťissti den po fobotě tcdy w nedčli pťed
hodami Wclikonočnimi, opnstil pan Jržice Bethac
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nii doprowášen Zidy, jrnž tam ša Uim a ša La:
Zarem bdli pťipUtowali Zaměťtl na Belhfage
jinou dčedmn, která na jižuim šwabn bory Qli:
wetské a lo Ure na lrwé ere od nluire lešela.
Wykládei se slowce Brthfage jako sikowú dlml

Urbo misto, poučwadž fr w šdrjsjťm okolť U:noho
fikowých stronm pčďowalo Zwlásstč chntnc owocr
wydáwajicich Bethfaqo Urlrželo ani šcela pnlbo:
diny od chxrnjalcma a uále;cxlo k obwodU poko:
lein Beujaminowa Na bliškn, ǧdá te lešel dwo:
rer, kde fe cbowala lxowadka ťtcxrrž k občxtčxnl
Určcna bnla Daťš prý semkučšstwo, co w chrá:
mě slllžby konalo wúlrtU midralo Trď lam hxo:
madn kamrni Ul)lideif:xa ni;ářnou wrš nice

Missedpp. xržišk drdiučxposlal dwaš Učxe:
Uikú fwých, bežpochwby Betra a Zana, do Betl):
fage aby Ztadpťiwrrdli oslici a oslátko š ni xdox:
ce pak nčenici Učinili tak jakoš jim piřkášal xxein
Zežiš. Wťiwrdssc oslici š oslatkexžl a doložiwstena
ně roUcha fwá, posadlli pána Zežinr na nč, totišx

Ua osláWtkoWWalrstinč U;iwano obyčejnč oslu k jiZdčx,
poUčwadž oslowé jjstčjssi krok majč no;li koně.
Také je tanlto loyZnačUji welikosti a jpnfobilojlč
fon Dle stalélxo podáni polťebowala fe kslaw:
ným a pojweitnúm žámčxrum wždy pojUd od lidi
nepotťebowaná l)oweidta, a proto U pán Ježičr
wšal osleitko, a x:a Uěm fedč konal redtu slawnoU
do Zernfaléma

Z Bethfage wedla cesta aš khoťe chrámowé
pťeš potok KedroU, dláždčna aueb powýslena dle
špňfobn, jako U Řimanň bylo. Na tom nlisič,
kdr se pán Zežiš na oslátko byl pofadil, wysta:
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xočli pošdčji křesianč chr.im, š Uěhož teď anč sio:f
py wťcr

Zatim fe rožnesla powčst po relcm Zerllfa:
lěmčx,še fr p. Zežiš bliži pxotožz mčsta Um pťč:
ssli muoši Uaproti, fUad w tc nadčji še fe fnad
trď ša Mešsiasse dlc sinyslU lidU wyhlási. Bro:

toš Um také wždali takoon čeht jaká fe wýchod:
Uim králllm a witěžnm U pťichodlc„wšdáwala (1.
Makk 13 51 2 Makk 10 7) Olamowalč
palmy a thěl)o drUhU stromy, a stlali wčtwe Ueč
cestll, an iwlchni ssaty swc rošprostčrali; takc
nesli před Uim jako Ua slawnost steinkU wětwe
w rUkoU, žpixoali pirně, jichžto w siawnost Užiwa:
ng wefele pokřiknjčcr „Hoiamm Ua wýfostech!“
(Zalm. 118, 25 a 26) W Jožťw nijak lidU uex:
ldránil ba tak tonm trlltoťráte jáln chtčl

Kdyš pať byli dostollpili wrch hory Qliwet:
ské, a cesta fcx klonila k lnčxstll, počali Učcnici Zpi2
wati chwálošpčww ; radosii nad erbyěejmfuni čiš
UU, ješ božský mistr pťcxd jrjčch očima lml konal

tak sice, že teď Uapťed i wZňdn a po wssech stra:
Ueichfe rošléhalwchweilošpěwy Zerm faxišeowé
kterých tUto Zajisté Uechubělo aby lapali komeiry

a jich žwcličtli Uešpiwalč a newrle toho Uesli, ba
i š newoli piixstonpili k tomU, jehož Urnáwidělr

ažádalč ho aby jwým Učenčkltmpťikášal cobye
llllllkli WUak pán Ježiš wyžnal srxjim, že kdy:
by také jeho prmoodči Umlkli, že mUsi šjewno bx,x:

ti žo on to jest, jenš pťicháši we jméml Báně
Blejálli a wolálli ncbralo konce, a farišeowě who
Znáwali š hnčwem mrši feboU: „Toď Uemožno jcxst
Učeco poiiditi, mxb wssrchllo k UěmU lllr “

Zak fe podobá, ldl)loby Zajistc witťž.lélml
11
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wješ:dll Zešissowu nčco fchášelo, kdyby k UčmU tax

ké jcho Uepiátrlc Uebylt přibyli Zaký to musiť
býti strafsltwý pohlrd Ua tw žárljwé lidi, kteťi si
1jš Ua fmýssleni, ktcrc lidn wnnrowali byli žaklei:

dali aU se tnto najrdnon sklmneintwidčli. TU
jejich pojednoU sklesla mysl a Upřimné lneši feboU

wyšUáUi, že teď wsse darmo jest proti UčmU po:
wsteiwati O kéžby byli takowé wyšnáni ža pra
oidlo fwcho jcháni p.roti Zežissowi pťijali a po
crlU žiwot dlžrli.! Zajistě, šr tll!lšqlxlýsslel dobro:
tjwý a laskmoý jwčta Wyknpitrl i jich naprawiti
Nepošnali wssak časil ansstiwrni jwého

Zatim dostonpil pein Ježiš to nlisto žtad fe
relé město pťel)lcdnonti dalo Polxledem Ua Ue
dostawil fcx černý osild města pťrd dnssi jcho co
poknta Za tčšťé jeho prowinčni, a proto slše wy:
wolalťea „Kdlžbypošnaloitw,a Zašistéwtcxntoden
twllj, které wčri k pokoji tobc jjon ale nin skry:
tš jfoU pird očima twýma!“ Hurd od počatklr
jeho fwalěbo Uiadowánť odpiralo toto mčsto twr:
dossijnč fwčtlxl a pokoji ldožimU, jrž pcin Jcžiš

jwětn poskytowal Mnohá mčsta wesskeré Zemč
Židowfké i w Sanmťi nabyla pťejwčdčoui, že Ze:
šiš plawý Mešsiáš jcxst,a hotowa byla jej weťej:
Uč wyšnati a piijťti kdyby fe hlawni Ulčsto bylo
wyjádiilo Množi obywatolé tohoto Utčsta Uwčx:
ťilt Ehrisill Wánu, Ueš ofoby l)lawni a pak lnša
kteráž fe Uplatiti dáwá odpadla od Učho a plo
tiwila se jeUUl. Nwssnk nlilofrdný Wyklxpitelfwč
ta prawis kdyby jch jiš Ua den jel)o witčšoslaw:
Uého wježdu se k němU piidali žeby dosti bylo k
Uabyti wěčného fpafeni dnssem fwým Wssak
skromný počrt průwodctl bhlš mčsta Zernfaléma„
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ponejwice byli lidé š wenkowa Qprawdll, jak
prawil bošský nčitel byly skrytě wssecky wčxci pťed
očinm jejich

Na to wyprawowal páU Ježiš o oblcl)ánč
a podwráceni města jakož fe bylo aš 40 lot po
sinrti jeho Uaplnilo Kdy; totiš Řimanč co náo
stroj w UlkoU fprawedliwého Boha Jernsalém dox
byli a z koťene wywrátili Tato podiwnhodnai
Událost, kteráž od Cl)rista Bcina byla pťedpowěǧx
dina a od ewangrlistú fcpfána fwčděi o božstxwč
Jcšissowč a Udčla k tomU slonšiti, aldy pohally oxr
bratila jakož na pokáráni Zidú sloUžila Jestič
pak ;árowesl obražem wsseho tobo co fe ditxi ma
š dUssi která wťroU pohrdá hřťssným Zwyklosten:
fe oddeiwá, swaté Cťrkwi je protiwi, a Ehrisia
fwčho U nic uewssimei Jaký bude ofnd škaše:lč

ašblolldilč dUsse až fc octne U pekelné onci Sa:
ta:towě, a š xowami sobč w propast prkeluolč
Uwršena lmde Nwssak Uechk kdo chce, jak chce
Zkaženým a newččirim mlUwi a wyhrošllje, oni fň
jako erčrecký ZerUfaléUl an jtrastmi wešdejssiho,
ani Uděčného žiwota Uešasirassč a nepohnon, onč
ZawroU oči, žacpaji Usli, Uechticxe ni widati Uč
slýchati.

Slšy pcina Zxržčsse byly šajisté také částkoxč
občti fwaté, ktrronž oU jwým šjewenim meZi fylm
lidskýlni byl dokonal. Nechak tedy tokoU slšy U: .
trpnosti a lásky Uad nrsttčstim Zťaženýchlidi, ne:
wčreckých mťst, pťcxwrácených Ucirodmo. Kdyš Bon
hUUxir BoUillonU š radami kťižákú ponejprw

JerUsixlem a swatý hrob jpatťili tn wesskeré toto
wojsko dalo fe do l)lasitěbo pláče. Na Ulistě kdr:

pán Zežiš slzy ronil nad pťisstim f1antným ofnu14
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deln mťsta Jrrxlsalčma, wwstawčli potom ťřesianr
kapličkn o niž teď Uic wic šnámo

Břrkročxčwmosi, jenž chdc přcš Krdron dr:
šrl, jak de ša to má, Zlatou bráUou wjržd do Jr:
rllfalénxa Čcxlé město bylo w;hUrU prowoláwá:
nim a Zpčwrm Kdo jrj pofUd nešnali tášali fcx:
„Kdo jžst on?“ Nč odpowidalo fe jim: „Tcxnk
jrst Ježirx prorok š Nažarcxtl,xaGalilejskčl)o!“ W
čemž žajisté politika Ukryta proč nrťčkalo fo:
„Teuť posel boži, j.,m Dawiduw, král Jfraclský,
Mešsisl:!!“

Wxčmxod fe pohybowal k chránul a Uikoli k

palácn kreilowskčmlt aldy žjcwno bylo jakc jcxho
králowstwi jejt Txldyž po dUchě prowodil l)orli:
woft pto čest doUm ldožiho, jako te:lkxeite kdoš po:
Uejpxw š čxtmmi Učxcxnčkhsiol,xmi chrám th byl
ansjtčwil, ihlled wyčistiw nádwoťi chrámowé od
prodáwajirťch a ťupnjicčch Potom jal fe rošdá:
watč jako Uowý kreil dary a dnstojrxlstwi, které
mocnost wsscch počasilých Ulornciiu pťewýsillji; oU
totčž činil, aby slcpi wčdčxli l)lnfji slysjrli, Ulálo:
xnocnč sr čistili a nčmi lenwili, a aby clmddm
dnchem sw cxwangelium fe dostalo, Ueb stoji tak:

kto žo do chraium ša Uim piissli slcxxfťa chromi,
aže on je tam Ušdrawowal. Wrowoleini pťitom:
ného lidU wyšwalo takě pacholata k Uásledowáni.

Slowa pacholat tčchto Zajisié še skdcr plUého ši:
wé wiry, prosičbo wssrlikě wáslxliwostix, a Ur:

winncho wycházela a rdšléhala fe po wssech Ua:
dwoťich chrámowých: „,oofauna Syxul Dawido:
wU t j Sláwa SyUU Dawidown!“

Slysscwsse takoloč špěwy knčšata kněšská a Zei:
konUiei prawili š Ujměwem pod nimž Ukrýwali
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žárliwost a lmčw swňj: „Slyssiš li co tito prawťe“
QU pak ťekl jim: ,J owsseln. Nikdr li jste chčtlč
(Žalm. 8 Z): Z Ust nemlmonátek a tčch jrnž
prsy požixoaji dokonal jsl chwálu?“ Q jak dill
ražnč, awssak předre při tom nlirnč a tisse, odbýwa

Spasitel osjemetUých pokrytcil w dobč ncxjwyašsi:
sláwy a mori fwč Unde wsjlm lidrm! Zržiš ne:
čiUi fwúm šáwijtuiknm aui dost malč pťcdhášky,

kteron jim čtuitt mohl; oU ueponžiwei wyhod kte:
rnch mol,xl sulělr použiti, llcb:ž jcxmn dosti jest U:
wodčlj mijto šo sioatého pčjma a Z trrtu celéldo
er tolčk ro tieba aby se ofprawedllljl a Ukášal
še přrdpowidáni staroš eikoUUio něm je doplnilo

aniž pťidal slowa kterei; pťec w p:lwodnim tertU
Uásledltji: „Pxo Uepťátely fwr, abyš Zkašil nrpťa:
tely a mstitoly

Meši jinými k slawnosti piibylúmč byli takč
pohané Tito lidé ponžili žncimosti, křrroU fo Ži:
dy Ulěli, aby také Bol,xa poš Ualř a protož přichax
šeli do Jernjalénm aby sr tam prawěmn Bohxl
llančxli, a skrše Ulce knčšsié občti přimisjčli Tak

to starčx so prošieteinost boskei owssrcky a žeidné:
ho neopoussri ona wssude probnšnje ctltelň swých
a woliw.i Z prostťedku nejwčtssi žkaženostř bošbožé
Uosti a dršosti lo;slnfné slnhy a Upiiumcxplnitrly
jwých fwatyclx šeikomlw a Um, jenžto Uprostrrd

fwčtla a fwátosti žijrmo meime snad slaboU wirU
a wedexnr trrstnhodllú žiwot!

N ro pak šeiřmli tito polxxaně? Oui chtěli

Ze.xžissewidčti to jest: bli;cjč ho po;nati. Nci:
ldožné přáni! Swatei žeidost! Zak aš piissli po:
hané na tU mysslénkn? Be pochyby slysscxlto di:
wrch doyprawowati ťtcxré činil páu Zežičo. Wy:
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:prawowáni něktelých fwčdčctwi o jeho moci, jcbo
doldrotč a androsti naplnilo jich Udiwčxnim a
Piáli sobě toho sstěsti dosici aby twaťi w twaiť

pánn Ježinowi hleděti mohťi. Eo se knižata lidU
šidowského o to radili abw fe Zprostili bošského
xlčitele.x stamji fe wssemožně pohaUc, abn l,xo wi:

dčli, ldližcxjtpo;nali, a fcxjenmweťejuěro božskémll
diwotworci poklonili Lčd židowský l)otuje fe
Zdlo neočrn Mršsiásse ukťišowati a Bťch počimi

chotowitč pohany, alžy ho požnali aš jej onino U:
fiť;Uji NáU Jcšio mčl tuto prwotiuy pohann

xdřtd oččum QU wědčl ;e fe pošdčxji stádně k
Uěx:m pččdaji, aby bylanábmda Za Urwčrll xidow:
šťon. Takto fe stawá žačxastow tajnýchradarb bo:
;icld že erčra jcxduédnsfc aUrb jeďUobo národll
oolxatstwťm drnhěho býwá

Tito cxišinrt polǧanssti, kteii fnad bylt od Ži:
djr, jenž pána Ješisse witčšoslmonč doprowášcli
r.lějakodsirčrnč nemohli fe pro mnostwi lidU až

,ck nrmU dostati, a tUdyš té radosti dosiri aďy p.i:
xla Ježisse widčxli Wssak w takowé tisilt posstčx
ďťilo se jim jednohož jeho UčeUikUfhlidUoUti, a
x!onkbyl Fčlipp. Toho prosili, aby jim dopomohl
ť Ualu,xti tohowolikého sstěsti Fčljpp jojich wronc:
udmn přánim hmlt dal UánočssliQndicjowi, a oba

šťe pťimlonwalt U božskcho mistm ša pol,xany W.
Zxxžťš Uaďlnil bešporlmbd wronrné pťáni Uábošmxch
.Pol,xalm„ a tak fe postawil, šcx Ulol,dl od Uich widin
.a slnssan lmti a dršcxl U pťitomilosti jich, fwdch

xlčxrnikn a Zidlt ieč, w nižto ont fe Uejwice Učast:
nili alc kteroU tcxpxw jak nál Zi, když fe bUla slo:
ewa naplnila pochopitt mohli: „PťiUlak bodina
aby oslawrn byl SyU člowčka. lecxn, mnen,
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prawinl wám: Zrno psseničně padssi w Zem nr:
Umťeli, famotllě žňstane; pakli .lmřo, mnolxo užite

kll pťinefe. Erst peilm Zešisse co Spasitcle fwč:
ta byla, Umťiti a fwoll sinrti čest boži žachraniti,
která hťichelu splznčna bwla, a pak hťichem štrae
cenc člowčxěrnstwo šaje oblažiti

WUak oslawell bnde Jrziš a; scxnnl wcsskca
ré člowčxčenstwoob towati budr, nebok prawil dai:

„Kdo miluje žiwot sij, Ztrati ho a kdo ne:
llciwidi žiwota dloél)o na tomto swčtě, kžiwotll
wččněmn ostřihei l)c“l Občtowánť frbe Christxl
Weinn Uassemll požadujr bychom samych fobe ne:
Ueiwidčli; lmchom poklady toboto swěta, xadowáxl:
ťy a wyZUamrnáui jeho, a wssecko cimž fr otra:

wuje frdr,o a od prawé lcisky boši odlnčchx a na
tUto čnfllost jcxdině spolěl)á ša nic mčxli, lda i tim
pohrdlč; bychom wlastlli tčlo nrneiwidčli, wždy
hotowi, ladčji jr Ua fmrt wydati nrž abychom
pro Uč Cl)ristll Spasitrli fe proněwrřili. Na trn
fpňfob sioého xčwota nenáwidčxti jest k wčxčnčmn

ho žčwotn ostťchati, j.xkoš Ukášali Ua sobě mnoši
fwati mUčenčci a jinč fwati wyšnáwači, kteťi ce:

lým žiwotcm El,xxista ldyli oslawtli
Báun Zežissowi k nejwčtssi siáwě slonšiti Umsi

M)Zwani fwúch wčrm,xchtěmito slowy: „Sloxlži lč
xni kdo Ueislod:!jš mmx , a kdcxxjdcxm ji, tnk i mňj

slnžebnčkbudr Bldeli mj kdo slonžiti, pocti ho
Qlac Umj

Nwssak i o fwěm boji a Utrpeni ncxšamlčrl
Spasitrl taťto ťka: „Nin dujje má škormoucella
jest N co diln?“ Byltč šqjistc tellto Uepokoj
dobrowolný a Uijak wymlcený Bán Zežiš wwx
dal smnochtě dUssi fon w ten ncxpokoj,myslr na
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Ukrlltnoll fmrt son, aniš pťč tom žlebčil úplnč
odewždáni febe do wňle Otco fwěho. Tento Ue:
xookoj prostoUpil útrobU srdce joho, až takoťka ne:
wědčxl, čehoš fe chopiti w tifni tč; Ueš modlčtboU
i)ledčl foldč (nám na pťiklad) odlchčititakto: „Qt:
Qx wwfwoboď Ume ž tc hodiny,“ t j whfwoboď
xUUetraspeni ktelr w málo dnech podstollpim.
„GNlc proto jfom pťissel k hodinč té “ t j. proto
žstm Zil, a proto nssel osidlum nepťatrl a proto
jfem je Ucbowal až do trto dobo. „Otče, oslawiš
jméno fwé!“ Tof ;ajistc wžor prawé modlitby
w trápenich tohoto siočta neldok jmimo prositi
aby Uáš miUUla txápenť ank w;dy odewždáwa:
iirr fobo do wůle boži; nmme sc powš bUZowati k
xolnčxuipowiUnosti fwého stawu wždy na to pa:
matnjicr, ;r náš Urbcský Wán fám řo tobo stawU
Použolal bychom w nčm fnásteli také wssclikei Utr:
prui a práwč i takowá kterei tč hodiny se nám
Bx,xtčwidi nefnesitelná; mame dokomxe wsse wňlč

l:ťx;i žxrstawiti a Uic wiee fobč piáti, jako nanej
wl,xš pro čest boši horliti plUčUim iol)o nrjfwčtěj
si wule pončwadž náš Spasitel Ujixtil že w tom
ic zakládá wlastni nassr čest a i nasso bUdoUci
ldlahoslawenstwi.

Ncpokoj Uáramslý w frdcč pána Ježine Uti:
sjil blao 8 Uelde nrbof stoji dalo pfáno: „Tcdy
Pťistel hlaš 8 nebc: Joslawil jfem a jesstčosla:
řwim“ Zajijtč je ošwala fxoatá plmoda š ncxbe,
mcxbočjižoslanžila jmčno jrho, poslawjji Syna fwé:
i)o na jwčxt jimž wssickni Ueilodowé šelnč pxawé:
lw Boha ossmoowatč maji Llž po tUto dobU o:

slawowal joj UeldrskýQtor šášraky ktexréžčinil a
Zc dobu jcxj dálo minil oslawowati moci, Utrpenim
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a fmrti jolw wťrě;Uúmš nxrtwých wsteiniln, Uane:
l!ewstočlpellil:t poslánim DUcha jwatěl)o a Učxllkdn

jrj oslqwi kťxy;pilžde we fwé welronsti a fláwě
k wrřejnčnm sondU Uad žiwýxni a mrtwúmi

Nošlččná bwla o tom Ud:ši lidem šdaini Ue:
bok stoji napjáUo: „Trdy šeiptup, ktrrýž (tU) stál
a to slyssol prawčl, žr šahťmčlo jim prawili:
Nnjel k Učm:l mllel“ Bodoba je, že tolikoma:
lý počrt iich ZřrtrlUčxsiyssali co l)laš prawil a že
žiUi sčrr slon.xa slyUeli nrž fmysl Uecheipali a žQ
šafr jini toliko ZmatoUýhlahol šaslechli který ank
dosti sllUý býti mmll, pončwadž jim pťi tonl na:
padlo šr ;al,žřmčlo Takto je ošýwá hlaš boši
žačasto, a lidč pochopUji dle fwčho wniterncl)o U:
fxpoiádálti a dle pošorliwostč a dbalosti o jwatč
prawdy, u tak jodexlkaždý foUdčwei dle sioých Uá:
l)lch a odjinnd Uabytych pojmčř Toliko U Cl)ri:
sia a w UitrrUéxUš Uim fjednoceni lže hlan tomn
jak náloži poro;mnčxti, a toliko dle wýkladU a
dle Zásad fwnté jebo Eirkwe dá fe o tonl, co
fr slyssrlo fouditi práwč.

Q pťič“čně,ploč fo trU hlaš byl ožwal wy

slowil fo ik)ned fám pein Ježťš ika: „Ne pro Umo
přichl th lxlao, alr pro wáZ“ NUo hlaš ten
šajistc ošwal fr, aby pohaniun dUcha dodal kteťč
tuto chmčlo staili aby wuboc bážliwých npewnil
fariZch poUčil a takě Zahanbtl aby potwrdil slaw:
Uý chšd peina Jršisse do chrámU Jorufalémského
aby wsirmxl, co tyto dny mčl nrbeský mistr w
chraimě wykanti, a črmnž mčxl nčiti dowahn a
prawý dňraš poskytmll aby pol)orsseni kťiše poxlč:
kud Zmnešil a srdce wstrch připrawil aby jeho
š mrtwýchwstáni oiry přilošili. Takč fe ošwnl

dťedť: e,
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hlaš i proto, aby náš wssech w tr.ipenčch a pro:
tiweustwich potčxfsila njistil, šr, jakmile my son
xdnli wňli boži dokanle jfme bylt podrobili, ihned
jel,xo l,xlaš to ošwe w srdci nassrm, a dostawi fc

inr a poklid Uebcxcxskú,jel)ož jwčt dáti Uemčlže
K tomU ožnamowal pán Z ZiŽ owoce fwě

eq“mrti totiž foUd fwčxta řka: „Nošličxuý jmysl da
Je podložitt slowum těmto bnd žo swčxtsoUd wyx
:ucxfenad Uim, a tim :ošdudern, jemuž fe podro:
lditt Spasltrl Ua jwčt OřtUčl bnřr Zafr se.m fwět

šoUZrU; aneb žr bndo poučen fwčt a jcxho Učenim
ojwirell, še lmdo šjewno wfjem, co jr m.i fonditi
eošájadeich, dle nichž e siočt šprawušo a bndoU
šawrženi, jakoby wssicklxi, jrnžby je pošdčji dlc nich
Zprawowatt chtčťi 9lno i kuižr tol,xotofwčta t j
Oábel nywržch bndc, teU jrnž wslelnožnč o ufmr:
eri dána Zeisse byl prarowal jenž je srdce Ji:
xdeisjowa Zmocnll jeUš popndil Učitely a lid šboll:
:řil jeU; řimskčnm wladaři strachU Uahnal bude
Po mlchchi Christa Bána še fwčta wylončen
irho mor lmde obmcxšelm odpowčdxlirr jel)o ončmi,
xnodly, oltáie a chrámy je šrnfji. Midal pak
Pán Zeš Ž kcx wssrmxl tomU č tato weišllá slowa
:prororkei: „A já, když bneou poxoýssrn od šemč,
xosjecko potáhUU ksobč Oprawdn komnž Ulo:
A)lo Uapadnonti, šcx, jakož ša dnU Uassich pied oči:

Zua meilile patelo dilu swčta, obydloného od :oz
xmanitych Uárodll, fwych domácich bohllw a po:
dočr fe odťekxloll, aby se klančxli člowčkn w JerU

Kalcmč nkťižowaněnul Ktrrouš pťcre mori mohl
Pňn Ježiš toltk UeirodUša jrboU potáhnouti tim
š:: fe na kťiš pťibitč dal? Zak fr mohlo staiti,
šr jiš přod xxkiišoxoei!lťxllpaan Jožiste hanebUýa
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opowrš rný kičš Zwolenl byl ;a koronbew krále Ue:
brského ša šnamoni witčšstwi jrho a na postracb
šlých dl:chU? Jak fe wysiočxlliti dá že dr toto
strassné leame: xli ftcxlo Zádojtč aposstoln rti mUče:
nikň, tilon mdlých, UtčchoU šar:nouccnúch oškossč
ččstotmšch dussi? Kterak se mol)lo toto l)rošllč
šnameni žwoliti ša okrasil korxlnowaných hlaw a
Za přcdmčxt jrmnš se wrfskerý okrUlrk klmli aneb
klančti bUdr?

Na takowé dalrko Zafáhajici wýroky Učinilč
xnU Ukteťi námiřkll takoon: „My jsme slysselř
Ze Zeikolm že Cbristllš žllsteiwá Ua wčxky, a kterrakš
ty prawiš: „Mnsi powdssml býti syn člowěka?
Byla trdy Uleši Zidy prawda Utwršemi, že Ehri:
stUš čili Meunáš Ua wčky otrwá, bylo ťlstni
podáni, jenž fpoléhalo Ua žakouč tohoto lidUdj
čownčxš tak byla prawda Utwržena w pijmč, že
Mešsiáš mUsi Umťiti Jak fe tyto prawdy obě
mčly w nxyslech slončjti? Tenkráte Ucbylo na
čafe, coš Uám teď UijakoU Uečini obtišnost Nežli

Udssak bčxhem časU fe wčri tak byly rošwinnly, ja:
koš my jich před očima nlčlme, Ulčla rožssafná sidce

na dUkašech xnitř dosti, ktere o fwčul wysláni po:
deiwal pán Zežiš, a mčla w prostotě fwr wiry
rošwijchi proroctwi danél)o tisjeočekáwati, a proto
jich také Wáll na to, ro fe prrd jrjich očima dělo,

odkašowal: „Jesstč Ua malý čaš jest lneši wámč
fwčtlo. Choďte, dokxld Uxáte swčtlo, ak wáš Ue:
Zachwati tma Ueb kdo chodi we tnlě, ,newi kaur
jde.“ Bylo zajisté fe strachowati žeZidé, jenš
Za žiwobyti fwěnm Spadlteli Uemočťili po sinrtč
jcho tim méně Uwčxři. Proto dále mlmoil: „Do:
kud swčtlo mátr, wťitr w fwětlo, abyste byli fy:
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xlowč: fwčtla “ Bylo Zajisič tak Ueb Zčdě, ktcťč
bylt Uwčťčli EhristU pokUd mr Zi nimi žtl, bylč si:

axe w čaš jel)o Usmrceni šarmommlč awssak hUcd
:xťi pxwxlimnáwčssti o jeho š Ulrtwých wstáUi pak
xcsláxlim Dncha swatél)o keiZanxi:Ua Zá;raky apo:

Utolňšasix bršo Uspoťojcllt, aU Zatim drnši pomx.j:
xxoťce sr Zsltwrdili.

Kdyš pak toto poxoědčl pán Zršiš, odcssel a
škryl fc pťrd nimi.

puueu

Hlslwa pútú.
Untéčoáni x.P.čaxa:lršisso w č.:::o nt:xjornť jclšč.

š 50
Weill Jršiš fo Ubťrá ž Zcrllfalčma do

Betl)anře.
(Mat. 21, 17, Mar. 11, 11).

Botrwaw páU Zež“išxxaž do wcčera w chrá:
mlč, tcdw ldrš mala po colý ch, š dxoaUáctt fwý:
xni aposstoly, erpxlstil l)o, jak swatý cwangelista
Uapfal aš když již bhla wcčerni hodtlm. Tak
Blonkxo fe tam bawil šajisté proto aby Ueimno
Býwala dlonhá chwilc w chrámťch Uasjich Ua slnš
bách bošich, Ucboť oU dobťe wčdčl že Umohým

lmdoU býwati k)ry, hostiny, prochášky, wyražečli
idiwadla wclmi ťreitké, naopak žafc w chránlě bo:

šťm modlitby, rošjimáni, občtt wyučowáUi, msse
swatai, požehnáni woemi dloUhě QU piedšwidal,
šc bndoU kťesiané jimž nejkratjsi msse fwatá bude
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se Zdeitč dloUhoU ano še mnoši pťichei;ti blldoU
po;dč na Ui, a šc xxmď pied po;chneinim Z rldr..:
mu wacheišeti budoll, ba še i takowúch erdčč!li
kU si atei Cirkrw xr dočťci, ltoii lulď pro pol)odli
eencxo toho fwrča x,boži a radowánky Ua chrčxm a

!xa Uxodlitbn ;apominati bndon Qwssrm trest.l
l)odnei icxt U Umoldýclž kťejfmm Umodččnost a lho:
stronst U wčx;rch fpajchi wlastniho ťe túkajicich

Quuslil peiU Ježio čotuě sl)roxnci;ťdčný lčd
a byli jodui plni radoeti a Utixchy, awssak fpolll

t ZárnmtkU, Ze jich opoUssli jakoť, i naděje a ton:
l)y, Zafo lxo bršo Uť)lidati a eoále ho poslollchatč

jini Za to byli plUi lečwa, žcxša Uim přissli a še
l)o kdy poskoncbali a šcxho šadržeti a jiti UemU:
hoU Nán Jržčš wwsjel Uetolikoš chrámU, Uěbr;
t ; mčxstawen a tého; wečcra Ubiral fe š dwa:
Uácti apossroly do Bethanie a tam žustal tU Uor,
aby Ul)UUl nepťeitelxlm fmým

Bončwadš Spasltel náš posledUi čao fwčl,xo
Uleši aposstoly obrowáUi w Jerllfalcmě a w okolť

jcxho strciwil pon;iwcime tč pťiležitosti pončkUd je
w okoli Jermalémskčm ohlidanti

WUtUjice š Zer!lfalcma do Bethanie přijdcme
do Udoli Jofafatowa, které fe tábUe od er!oe:
rU k jihn podle wýchodni strany Ulsta a tděli bo:
Ul Moriř od hory Oliwetské. Eelé Udolč obUasst
aš hodiml š déli a š ssťťi200 krokU. Bodwrai:
ceninl mčsta a chreinm Zafypala fe pollťknd fewer:
Ui čási jcho, Ue tač k jihn kdcž podneš widčti
winire a stromowi. Udoli Jofafatowo slujo w
pisině fwatém údolim dobroťečeni (2. Bar.
26), poněwaxš deJofafat po witčšstwinad Moa:
bity wssechenfwšj ltd sl)romášdil abyddobroťrčili
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Hofpodimx šástnpňw; Uažýxoeife takč údolim wi:
dčxni(Jf 22 1), proto Ze Ul)ory Morio (widčni)
lr;rlo Bodlr ZdaiUižidowjťcho nni w tomto U:
doli poslrdni foUd držán ldyti, k črmuš mad jmuě
no Zofafat šawdalo pťičiml jon; žnamcxná jako:
Qxichsondč Z Mohamedáné Za to Umj!, še Mo:
l)amod bUde w tomto údoli, Ua slonpU srdčx, po:
slcxdni fond dršeti. :)lwssak xnistnost foxldU posled:

Uiho jakož i čaš jcho, tajemstwim jrst i anjolťlm
chboským.

Uďolim Jorafňřowým wiUe fe potok Kedroll
čili Ecxdrodl, jenš jměno fwé odwošnjr od reder
joUš pxý ša ran Jelmsitu na joho bicbách stály;
pmwdě pak podobUčji šdčxdiljměUo od sle r a coš
také jméno Krdar šUameUá pončxwadšžlab jeho
hlUboký sirouwwim ZhUsta šastiněn jest Wšuiká
Ua fcxwerUi sirauě Jernjalrma wysišchei w lctě

dokonce w čaš drsstiwčho počasi žajr Ualřťhá by
stiinami š okolUich l,xor do nčho pádťri li tak šr
Ua mnol,m mistech fe mnsely mosty k picxchášedxi

Uadťlati Do tohoto pcžtoka fplachowala fe kxew
občtUich l)oweidrk w chxámč polážených, a takě fe

sem wsseltké sinčxti š mčsta prťxliwy mčstskúmi od:
nassely Bo nmohúch oťlikach wpadá pod klásite:
rem fw Saby do Mrtwěho moie

Na straUč proti budowč chraimowě UalchUete
h:obkn krále Z ofafata, od nižto posslo jmcno
tohoto Udoli Zimi l)robka tuto jest Zacharičx:
ssowa, takc w sleále wytefami, newi fr wfjak po:

fUd kterého Zacharieisso Znamcnitčjssi nad pťe:
dessléjest hrobka Nbfolonowa Dle ftaré po:
wčsti jrst prý tato bndowa onon pomUik ktrrý
Nbfolon fám w ťldoli tomto wybndownlst Sam.
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18) Eexstowalelč Ubešpečnji naš, šr wrl,daji
podchš Židc i krrskaně, ba i Mobamedmxč kamr
nrm do pnsiěho wxxklcnkll, najewo daiwajice tim
fxooU mxxoolč proti nešdárněmdl fyml Dawi:
dowu.

Mčxši ldrobkoxl Zachariássowoll a Nbfolono:
wou UaťrZUcte hroka aposstola fw Jakolda
Mrussil)o též w skálc wytejanon Zde prý podle
starélw wxprawowani ukryl fe jwatý tento apo:
sstol w je.kěsl jrskylti, Učxiniw slib, šr ode posledlti
wečcie erťnji pokrmu, dokndby Bcin Urwstalš

mrtwdch Žle sio Jrrkoma fc mu take skUtcč:
Uč pein Jržl xš,žjewil kdež l)o tam podle leimáni
chleba byl pošUal. Jest wťťr podobllo, šc w tě
famě jefkyni pochowáll byl kdyš l)o potom Zidč
sč ;dč chrámn Jcrujalémskél)o lmli fwrhli Urboť
Eufebiuš t Jcrkom wyprawnji, že leži pocho:
wciU nrdalrko mista, kde sion žiwoc dokonal
totiž proti chrcimu Byl hrob jcho w pošdějssich
časiclx w Umlý chrámek pietwoťen, wssak teď již
žpllsil

Udoli Jofafatowo sloUžiloŽidům ode dáan
ša pol)ťebisstě, naležajč fe tam hrobky že siarych
a nowčjssich čafnw Bodxleš prý odebiraji fe Ua:

ldožnčZidé w scsslém wčkU do Jornsaléma a ža:
knpnji sobě w údoli Jojafatowě mista, kdeby Uležt
otci odpočiňwali

Zi;ni čeist na wychodU l)ory Stonjké, nažý:
wai fe udoli Slloe od stUdUčfonernne, kterei se
pode bradlmmi tomesli Tam jrst takč Marian:
ská stUdaUka aUrb stUdUicefwatčP aunw Bťed
jeskyni joji jcst kamennc koryto k napájeni dobyt:
ka k famr pak studeiuce wrde dxooje oddčleUi
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schotxň, chjprw16, a pak U:áte mramorowoll xxťe:
stawkua apňk jrsstě 11 a tcx.plwse octnrte U wo:
dy prušračnč a čerstwé, pod stálu fetratici „Kdyš
jxrm prwnikrát studánkxl tUto Uaxosstiwiti chtčl,“
piUc Ulský pontUik Norow „UUlsil jfem dlo:cho

U wchodn do jcskyllč čekati proto ;e fr tam Učťo:
lik arabskúch žeU mhlo nebo Mobeemcdáné chowajt
welikon dxlwčer w lcčion wlastnost této wody
Jeft pak ta siUdáUka wr wsiem podol:ná studámxe
Siloamskč pročxežje obč rájskými Uašýwaji ch:
UUti w jrskin jost wclmi Umlebué “

Kdyš Zajdctcx od potoka k ZápadU pod horU
Sionsioll Uajdete tam hrob Jtaiásse proroka
kdčž ldyl k roškašU kreile Manašfa pilon rožpolfělt
Dále Ua ;apad Uacheiǧisix studnťce Nehrmiásso:
wa welmi prawidclllč ďo skály wtefaná, kde l)oj
Uost wody Uleite Našýwá fc také stUdUici Jo:
boon, poněwad;fe twrdi žo Job ton; oodoU
fo Umyw od očnil)o UchhU wyléčen ldyl Od
Zidxl Uašýwá fe obyčejně ohntwá st UdUě, a to pro
tnto pťičilm: Kdyš Nabllchodonofor Jcrllfalém do:
byl a Zidy do Zajrti Babilonstěho odwežl tu
wšali knčZi Ua radU proroka Jeremiásse (2 Mak
1 19 a 2 1) pofwátUý ohrsrž chrámu kteréhoš
ldylo bcxdljwě hned od toho čanž ssetřiUo, kdy; Ua
ponssti bleskem š Uebeprwlli občť w stciUkUUmlU:
xoy byl stráwil (3 Mojž. 9 21), a Uložili jrj
txo stndnč Nehomiassowy, kteráš w tcn čaš byla
wyfchla Kddž se pak thč opět do wlasti Ua:
wrátili, UcUasskiwice pofwátný ohrn w Ui Ucbrš
wodn šhnstlon RoškáZal kUčxzNehemiáš ji Ua:
wažiti a přinčsti, a pokropiti toU wodoU občti, dři:
wi, i wsse, coš bylo Ua ně wlošrno, išxml fe
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ohesl weliký tak žr fe diwili wssickni a Nchrmiáš
krásilch k tonm diwn wyrikal modlitbn, jakož má:
Ule w kniše 2 Makkabrjskč

Wice k šapadU od sindnirc Nchomiássowy

proti polcdni siraUě horn SioUské widite l)orlr
Zlě radu proto tak Zwanon poUěwadšprý Zde
shromáždělxť knčži a farišcowé Ušawrelt UsiUrceUč
Čhristowo Bofud tU xoidčti rošwalixxy starého
čtwmhrannčho staweUi jenš se pokleidá ša misto,

kde fr nrpřátrlc slyromašdili Na jewrrnim žwa:
k)U l,wry, preiwč proti SioUU Ualeša se mnošstwi

jrskwsr, mnohon pionsii a Umčlosti Do skály wwte:
faných, které kdyš bežpochyby Za l,xrobťy slonšiwa:
ly, majire wcldodnzký, še jrdwa préolti lnožUo, a
tak Ufpoiádaný, že moholl wrlkom kamrnom ša:
wťiny býti. Wnitrrnč stčUy jejich maji wyklenko,

kdr fr Ukladeiwňlw mrtwoly Nčťdo widite nade
wchodem poronchané nápisy w xoličlwch jašycich
W jedUé š těcbto jeskyň která dwč komory má
Ukryli je Nposstolé tc noci kdožbyl páll Ješiš jat
Zxrdna ž těchto komťlrek měla kaplxl nmlbami o:
krásslenoll

Na temenll l)ory Hinnonskě nalršá ie pole
brnčiřowo aneb krwawé wlastnč čerweně polr
(Hakrldama), leéno uefoUr od hliny črrwruc
tamnějsii, kteroU l)rnčiťi ždčláwaji a ktrré nrjwyx:

ssi knčši zo Zl) stiildrm,xch kon.uili, Za Uěž tZidáx
fwělw mčsira l)anebnč ldyl plodal a pak Zaje Ua:
wlátil (Mat 27, 3 8) Eifaiowxmfw Prlr
Ua anrati.a polexkrwe šase pňwodnimll jeho ú:
črlU ohradiwssi je Zdi a opatř“i.ossi krowem, w
Uěmž bulo Uecháno sstxstotworu kUdy fe fponssrčly
mrtwoiy pontnikU do Zornfalěma připntowawssich
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a tnto pošemskoU ponk dokonawlsich Teď Ualežx
Uete toliko Zbytky šdi a rrlčho klemlti wssak i po
dneš fe w Wáml šesimli poUtnici Ua tomto břbito:
wě pochowáwaji O Zemi toboto pofwcitného po:
le panowalo drnhdy podiwné dUmnčeni že kašdc
lidské tělo šde pochowallc ša 21 hodiU Zpráchini
wssak bcždllwodUč Za časU sw. Holrny bhlo Uě:
kolik korálm šdejssi pxsti do Řima posláno, roš
fe pošdčjč opčtowalo to wsse proto aby do té
wšárllě pl:dy sk dali pochowati nábožUč kioslanš
we wlastč fwé

Na blišku tol)o pole UkašUje se to misto
kde strom stál na Učm; jr Jčdáš famochtč žčwota
Zbawil.

lldoli, jrnž fe na jišni straUě bory SioUské
od wýchodll Ua šápad protahnje tndyš l)orn tuto
od Hinnonu dčxli našúwá fe HiUUoUské,šlopowčst
Ué hrošnou slnžboU Molochowoll jalxon tuto král
Manašstš a mUoZčš jeho Uastllprmo prowošowalt
(Jer 7 31, 32)

Moloch bula modla NmoUitská které fe
obětowaly dčti a sire š Urjpťednčjssichrodin By:
la kowowá podobišna člowččč; rošpiatá majic ra:
mclm klonila jo kU pťedU Na oběf dollossenc

dčti kladly frji w Uárnči, odkad fpadly do jánw,
kdr ohcst plápolal a tam bidUč šahymlly Mcši
tťm, an se dčty občtowaly, šnčla himotná l)udlm
aby fe šahlussilo kwileni straUUč Umirnjťrich mla

ďátok Wo wybnmlstwi Babilonstém šofskliwilisoe
ldč Židé to mijto sserrdné modloslušby tak že jo
šl)ola G ehonU at j poklrm Uašx,xwali(x!!)čal.š
22 Mal. 9 43, Bnk 12, 5). Rrál Josiáš šac
pudil ohawnon modloslnžlm (4 eril 23, 10),
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Znečistiw misto, bršpochyby tim še tam mrchy od
wážeti kcizal Swatý Jerkom wyprawnjcx,že U
doli Himlonské bylo jinak welmi přčjemnč majici
mnol,xo kťowiU a mUoho cypresowého a jiného

stromowi, š čehož Za dml Uassich málo nalešnete;
afpon jest jišni šwah horw Siouskc pUstý a Ueu:
rodný, a bledožlUtě wypada

Eestnjete li Udolim Himlonským deilcxk žápa:
dn, a žatočiteli je od jižni straUy hory Sionské
na šápadni sirann, pťijdetedondoli GiboU zxoaž
Učho erž wstupnje od jihxlč feworn, a Ulčsto dčli
od l,xory Gihonsié W toUlto Udoli kášal král
Dawid fwěho fdna Šalomona Za králcxprowolatt

aš:tšašd)fe slawnč do Jrrnfaléma Ub:ral (3. Kreil1
BUtUjice ndolim wýne, piijdete k hoťeřKal

warii Ueb Ǧolgotě Na blišku Ukašnje fe na
:dlěstjkčšdt šaláť fw apositola Potra, jrnš jestwčž
stara, rošpademá U niž ondy chrám stál ke rti to:
hoto aposstola Báně Zalať jrst tmawa dim kdo
pťipexdněxt byl ťrtěš, jimš swatý Aposstol pťikowáll
byl, nrš pťisselanel, aby hoz rUkoUUepťátelw no:
ci wywodl

Obratitaxli fe štad k fewerošápadU U;ťitr
Ua blizkn Uěkolikwinic pak tak Zwalxéerobky
jondcxlw israelských Jsolltč kolmo otefanč
skalni stčuy, a w Uich jeskyUě o don patrách
Něktcrč jsoU objrnm Znamenitél,xo také pťedjillť

majice weliřr kde siopy starych okraš sl)lidnonti
Umžrtr W jijtý čaš je fomfcl,dážiwajišidé, wssale

potaji, jakož pak se skutečnč misto toto U Uixchwe
wrlkč Uctčwosti chowá Mlložstwi hobrejských Uau
pisil čini tpto stčny až stmkaté
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Znamenitčjssi wssak pťedesslých jfoU Hrobky
králoUžské jenž wice k wýchodn lrži Králowé
Zfraelssti starssi pochowáwali fe owssrnt Ua Sio:
Un, Ueb jiUde w Jornsalěmě Tyto pak bešpo,

chyby Uáležely posledUim králum Zčdowfkúm
xrodicxmňm. Wnlm prawem fo maji Za wýtečná dcla
jtawitclskei Bťijdrte pirdnč do dworll jeuž obná:
sti aš padefáto krokU do čtwerhraun a wyteján
jrst w Ulramorowé siále která jrj ro stčxnapar:
Uáctistopowá obklopnjo Na sirnně poledni toho
dworn widčti lše porlál Umčle wc skále wntefaný
Wejdonce pod ploský strop do jesknnč Uščiřr po
lewěm bokU bršmála již šajypaný otwor kudy fe
mUsi čtwerlno dálex, a wrjdcte do komnaty pm:

widclné a ž Ui do fedmi jiných komnat ťdcžšUda:
třite w každč stčllč wýklrnky, jeUž drlchdy slonži:
waly ža hrobky králowskě.

Nš 100 krokň dále k wýchodll Ualešaji fr
ohromně Zeskonč proroka Zcremiástc, jeuš
prý ldúwaly kdydš kamemlý lom, kdc dle podánč
prorok tento w hlnbokcm žarmutkU prolrwal slšy
nad jboťeuim chr.imn Zernfalcmskčho W tr je:
skržni a sice Ua pxotčxjssim konri Uachášeji fe we
siálc krypty, kdežto Ulošno po;orowati Znaěne Ulně:
lectwi a Uáklcxdnádila Zalrži še dwon prostranu
Uých fkrýssi o dwojim patr.n Qtwor siro Uopra:
widelm) taUl wrdo wssak Učtropťckwaplljr wýstaw:
nosti a ošdoldolč Wsirchna tiže ohlomučho klemltč
fpočiwá na jrdiném fmčlo Uplodtird fe wypinaji:
axim slonpU Z Učxhož fe rUZUi ol:loukowé po klrnutč
rošchášeji; rclá pak podlaha jrfkynč jrst pod wo:
dou a slonži trd ža Uádrž, do Uiž jr dessfowka
fchytáwá Podobá fe žcleatojrskyilč d!lchdyšaša:
láť sioll;iwala,a že.xtýš žalaiť jrst kmnž byl nwržch
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Jeremiáš (Jel 38 6) pro fwč strassliwéprororx
twi o Zkáže mčxstaJernfalčma„ kdež w babně stati
Umjlll). U wchodn dala cijaťowna fw Helcna
wystawčti chrám jehož Zakladowč fe pofUd Zna:
1Uenasi

Dálax k frwerU na cestčxdo Danmsskll Ualc:
žxlcte Ua poli nádrš, o Uiž fc twrdi, že býwala
drUhdy brobkoll Žldiabcllské králowny Hcleny, kte:
rá se fynem sioým Zfatrln židowskc Uáboženstwi
pťijala Bodlé Zojefa pťčjela do ernfalčma, když
tUto panowal welký hlad okolo rokU u:xřpo El)ri:

siu, dala prý obili 0 Egy!ržta dowášeti a m ši chn:
txé lošdati Bo fmrti jrji a po fyuowč sinrti by:
ly kosti obon do Jerusalé!na doweženy, a tU jc
nložily do klypty od Ui wystawčné. Za časilEU:
jebta a Zcronyma jteila krypta jesstě, teď o ni
ani stopy

Qbrátite li fe od jeskynčJeremiássowy k wý:
chodu pťijdete žast kpotoku Redroml Zdeteli
:xo potokll k jil)n aš kU bránč Štčxpánské, nalešUe:
te aš 120 krokU od brány k wýclxodll ldčlawoll

hladkočc skálU, která fe od krejraxm proto U wáž:
nojti chowei, še byla krwi fw Stčxpána skrope:la.
Nedaleko Ukašuji piikopll, kam prý Uwrhli mrtwo:u
lU tohoto plewomllčeniťaWáUč). Ečjaťowna EU:

l) ch powčsti Umťel prorok Zcrcmčáď w ngptě, a
to ficc, jak sc prawř, b!xl Ukanlcnowá!t Dále Udáwá pon
wčst, šc Lllcrauder Wclký ostatky prorokowy do Bllcraudrie
pťčncsti, a tam w kráfUé hsobce nlošřti dal, kteron cčfaťow:
Ua fwatá Helcua pozdčjč okráfslila

2) Dle podadlč byla mrtwola fw. Štěpá!la od jel)o U:
čitclc Gamaliclc z pťikopu wzata a Ua mifto odwezrua, kte:
těž Uáležclo Gamaliclowi, aš fedm hodiu od lnčfta wšda:
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ťoria postawila prý chrám na mistě kde fw Ště:
pán Ukamchowán byl; awssak chnajde oko wasse
ntc wice ž llěho

Nišeji meši potokcxmKedronem a horon Qli:
wclskon Ualeša se hlobka pťrpwaté bohorodičky
panny Marie. OčisstěUajest odemU, jilnž by
la šafypána, a l ši w prol)lnbni do Uižto festU:
pnje se po desiti neb dwmlácti siupUich Bosioát:
ná jesiynč okrasslenajest gotirkýlnplnčelčm a dwo:
jitým oblonkenl lmde dwrťmi. „deǧž fe pťed ná:
mi dwéťc od jeskyUč rošewťely, tot já, “ pissc Ul:
ský cestowatel Norow, „erěekawallou Umleonsti
fwatyně této jako omráčený stati ;Ustal i bešděky
žwolal jfem: Qtewťi Ueim blahoslawoná Bohoro:
dičko dwčťo Ulilofrdensiwi!“

Bod klenntčm ssirokého slonpoťadi po wice
Urš padefčiti stnpnich přijde se do tajemné temnoty
podšemni, kamš padá denni fwětlo otworem kudy
wystnpnje koUť wonnšho dýnul ž kadidla, a misi
fe š mihajicim swčtlem črtných jwitilen

Nsi Ua fchodě patnártém w prawo widčti w
jcdeom wýklellkn dwč l)xobkh, w nčchš prý odpo:
čťwaji ostatky Joachima a NUUy, rodičll pťe:
fwatš Nanny. Na prolčjssč strmlčx w podobném

tcš wýklenkU lmlešaji prý fr kosti pečliwého pč:
stoUna pána Zežisse a wčrného UmUšrla Urjčistssi
pban

lené Tam fe Uassly kosii jcho r. 415 a lx:,xlypťrnesscny
do chráUm Ua hoťe Sionsté w Zcrnfalémť, kterčšto pťcna
sscni bylo oflaweno muohx,xmi zázraky. thad jich odwezli
Za časn Theodosia mladssibo do Caťihlad!l a potom dadaly
sc do Nima, tdežto š :siatfy fw Wawťiuce w jcdnom hro:
txě odpočiwaji
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Panny, swatěho Zosixfa3) a siarčho Simeona;
wsscchny čtyry oltaťr jfoU š mramoru

Zak fe Utile fejdc fr schodU, tU fe rošwine

pťod očima chrám podšomni jehoš klenbou litei
skeila jest, postrmmi stěny ale obkládané jjou te:
fanúnr kamrllem Utramorowúm Mčři tento chrám
40 krokn š txéli a 12 š ssiťi Kolem do kola

hoťi wcliký počet žlatých a střibruých lmnp Uo
projtťrd slonpoťadi stoji ofamotnělá jeskynč aš 8
stop čtwerečnich majicť, wýssky pak přrš ojm stop,
a stěny jeji bilým mramorem wykládány jfoU
Tato Umlá kapla jest leastnč onch predrnbý hrob
Matky Boži, jrnž jest oltáť, Ua němž Uenstcilewi:

ce Uež 20 lamp hoťi a kde sr slonšiwajť msse
swaté Drnhdy Uále;rla crlei jcxskynčxkatolikllm
latinského obťadu, teď wssak Uáleši Rekňm a Nr:
Ule:nnm; oftatek i Mohamedánt Umjť hrob panuy
Maric w Uctiwosti jakoš i wlastni kaplll maji.
Jest tu wlastně jakysi wýklcnek kam je obrachi,
xnodlico se; Uešli pak txo jeskyxlě k l)robU panny Ma:
lie wstnpnji i ani obUw Uohy fobč čistě Umý
wajiccx.

Ehrám tento wystawčxla cifařowna jw fde:

lena Berský ťral Chošroeš rošboťil jej, a ltšžel
prý Zboťcný aš do časil ohnmira Z Bnillonn,
prwuťho kťrfrauského krále Jetnfalčmskék)o.

Nedalcko hrobU Nodičky Boži, bliž dčdiny

buo.d.

3) Wowťst wykladá, žc Zofef w Jerllsalémě skonal,
kde se tam byl k slawnosti bnl dostawil Yamta Marla a
an „;ežiš obstaralt pohťeb jcho kdcš prý i Učcnici .Jrščsso:
wi spolu byli pťitomni W Perngii w Ztalit Uacházčsc
prý sxmbný prfteU Zofefúw
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Grthfellmni UkaZUje je to misto kdc králowna
anjclská pťi jwém Uanebewšeti páš sion dolň Ua
Zexni pUstilcsl)

Hned Za tim widčti maloU skálU, kdo prý xe
xmlcxžalaMaria pmma w ten den kdyš fwatý
Stčpán byl kamenowán Konečnč Ukašuje fe po:
UčkUd jewerněji U porašellé jochw to misto, kde
Marii fe Zjewil anjel aby ji lmstáwajčci snlrt žwč:
stowal kdež prý ji také ratolest palmowoll od jejč:
ho Uoj:nilejssil)o jylm zooslal.

š. 51.

W.Ježčš fqubirci šBethanie do Jerll:
falčma a šafe fe wraci do Bethanicx.

(Mat. 21, 18, Mark. 1l, 1:?)e

Toliko preš Uoc pobyl pán Ježiš w Betha:
nii U fwých piátrl Ua Ufwitč drlchého dne Ubiral
se šafe do Zermaléma „Náno pak wrarnje tc
do mčxjta, lačnčxl“ Z toho pošnciweime že pein

e) Dle puwčfti prow.išcla ancUka Maria sw Jmta
lxo Efcsn, a tam pm takč dokoxmla pťcswatý šiwot swuj
Mrtwola jcji přečista byla podiwným zpňsochl do ZerU:
salčma pxcnesena

Niccfornš popsal podlč podáni pol,xťrbpřefwatč dčwfy
Páxrě, jakoš i slawUé pťcnássexti ostatkn š l,xoxy Sionsté do
Getl,xsemmti Na swé oči prxš aposstolé widčli, jak kurowč
anelssti teU pol,)ťebni prňwod doplowáš rli Axlo i dalssč
podroonsti Umistil téš .Pčicrfor w knigc fwé, k p žc Zřdé
pohťch pťekážky čiUili, že jčstý starofta jejiclď fe osnlčlil do:
tkaUti fe fwatčho l)robn, stsak ihUcd Uscdly UUt obč rnce,
a welký počet odwážliw!)ch Židň slepotouraněni jfoU Wssak
dotčený Zid čintl pokan a byl od fw Wetra na wťrU o:
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Jcžiš lačný do cbrámu chodiwal, a cxr do wečrra
beš jidla wytrwal šajisté pro pťlllad swým
wčrným.

Na cesič fpatťil sirom sikowý, jenž mčl listi
pčkne, wssak žádnčho owoce Strom fikowý roste
w Balestinč na poli a býwa stromem žnameni:
tum Tťikreite do roka donássi owoce Zfon to:
tiž ranné siky, které w Ulčxsicibťežml wyrážeji a

w čerwnU došráwaji také někdy dťťwe; jfon letni
jenž nasedajč w ěeerU a w fran došráwaji, a
jfou podšimni, jchš počilmji w fran a teprw do:t

žreiwaji, kdnž jtš strom byl list fronil Tnto poa
slednť býwaji nad jiUe wětssi a ostáwaji w lewnš
šimě až do jara Ua siromě Tytoslromy fe fadi:
waji Ua nmchodU podle cest taťé proto poněwadš
se ša to mei, že prach wúwošni dožráni owoce
nmdomcihá

W kašdrm tedy počasi mohlo fe owocr na

br.icen a Ušdrawm Swatý apossrol Bawel prý jemU ta:
kč dorUčil palmowou ratolest, jiš i drnhým nessťastnikňm o:
pčc zrak nawráceu byl, kteři w Cl,drista, Spasitcle swťta,
Uwěťili. Wyprawlljc sc, že Ua památku tčto Udcilosti po:
stach jcst Ua stráni Sřonské horh slonp se znamenim fw.
křiše, ktery pxxý jesitě Za jcho čan stál

Z podani Nčcefora a xnweUala, Zerxlsalěmskčho bisknn
pa, jakož z mistUiho podáUč lidn až dodneš wyprawowaně:
ho, zUamo jest, še aposstol Tomáš ani pťi siouani an při
pohťebn pťcswaté Bohorodičky nebyl dokwaon do Ze:nsa:
léma o tři dni poždčxji. Wťál si jesstč jednon spatkiti nc:
posskwrněllč tčlo nejfwčtťjsii Wmmy, a proto otcwťen bpk
klřdnh hrob; aihle hroblea byla praždUex Uftnč podáni k
tomu pťipojnje, še, kdyš se wmcel smutUě ode hrobn fw
Tomáce, nrjčiftčjssi Wamm prý jenm zc swčho roncha paš
Ua zcmi spUstila.

15
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stromč hlcdati. Wssak pán Zcžiď dokonce Uexmlezt
na stromě Uir. Brotož Zloťrčil Um Wán takto:
Nikdw neroď se ž tebe owocena wěky “ J nfchl
hncxdfič tcn Tento sirom wypodobňownl Zernu

lečm a Uárod žtdowský, šwlástlě pak učitelsiwo
jrbo, ktcxlč si sice ž toho čcsi dčlalo žákon
boži na oko pťedltdmi Zachowáwati t j wsseckyob:
ťady jel)o fwčdomitě wd,xkonáwati lteré je jako tcxxr
fikowú strom krásmxm listim wčxlo wssak prawél)o
owoce zákona božibo erl,xdawalo TUdyž pťislo
Ua wssrckn Zloťcčfni„ poUčwadž Páu lačnč po je

snah Ua nčm pohledáwal Co wssak tnto na fy:
Uagoqč widime, totéž stalo je jak dčjcxpiš Uafwčd:
čnjr kťeffanským stxitnm, jenž wirU stratili aneb
zlchčili, a opčxtnje sr každodeunčxna osobách jedno:
tliwlxcld ktexé Ucpťinásteji owore rtnosii jak Buh
fám od nicb požadnje

xNa to dorašili do Jcrnfaléma, a to sicc do
chreimU Kdnž pak Znamenal Spajxtel náš, žr
dťuUOtce jeho pofnd fe pofskwrxxlljcx tu dal pončx:
kud wyblesknonti pťirošenoU Uejwyšssi majrstatnost
fwou; wšaw Ua sebr podobn welkého panownika
wyhnal knpce a prodáwače špťewracel stoly pe:
nčxžoxnčncil,aawsse shádčl pod nohy tčxm, jenš tU:
to prodawali a jinak Ulisto šlehčowali, a wsse U:
mlklo, tťáslo se a Uposlcchlo

Zajisté Uěco podiwnčho a jak prawi fwatý
Zcronym opmwdll UUlUl božský blesk Z obličeje
jeho wychášeti, který ty prodawače a kUpce tak
Zděsil, že pťcd Uim Ustupowali. Sw NUgUstin

ale k tomu pťikládá: „Jesiliže Wán to, kteťi po:
tťebné a slnssné wčci w chlámě prodáwali, wyhnal
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robn pak byl UčiUřl kddby tam byl naležl takowě

lidi, ťteťi nčco nesslechctnéhočinili? “Qnžssem prawda
jest, žr fe w nassich chramowých sincich takowého
Učco nepřiháši, neš najdeme snad nepoťádky jinr„
a fnad we fwých Uásledcich mnohem horssi. Tl:
nejtači postesknonti fobě, Uébrš tU jest powinnosti,

kdoš prawomocnost má, aby se tomU opiral
Zwlásstni mocnost jest to otrllw a mateknad fwý:
miditkami, a kašdéhojestifpowilmosii fwym pťikla:
dem, fwým andkem přiležitostně aUeb pťčdaněm
pohorsseni pol,xledem fwým pňwodce nrslUssného fe
chowáni pokárati

Nepoťádky w chrámich rady fe odaknji, ano

jako w obwčrj pťichášiwaji Ban Ješiš měl š tě:
mi lidmi již na den swčho slawxlého wješdU co

činiti nebot jich božskoxlmoci bulrožehnal, a hUrd
drlchý deu to famé opaknji Mnšowé aposstolssti
Uemaji nifdy Ustáti w plněni fwatých powinnosti
Umji pro čest a sláwn swých katolických chraml:
lxorliti pončwadž tito pro stálč Christa Bána w
Uich wr dpnsobách cdleba pťebýwcini mnohem fwěc .
tčjssi jfou Uežli sám cl,ucim Zerllsalěmský byl

Polliwost Páuč Ješissowa aš tam dosionpila,
jak Uám napsal fwatú cxwaugelista, žr UedopUstil,
aby kdo Ueidobn nesl sklšo chrám. 9lch! ro fe dějr

w chrám,ch nassich, šwlásstč we hlawnich mčstech!
NedopoUsstěl toho tenťrátr an Ježiš a Ucchwáli
toho podneš nebok i Učil hned pťxtonmý žástnp:
„Zdaliž nenipfáno: Dnm mčlj,dům modlitby sloU:
ti bnde wsjem národiim? Wy pak jstr jrj Učintlč
pelessi lotrll!“ Qwssrm weliké pohallěnijest, Učizs
Uiti z donm božil)o peleš lotrowskoU, aneb Učinitů
žněho misto, kde fe beš osiýcháni howoťiwá, aneb15
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w diwadlo jej přetwořiti, kam fe ubiraji aby se
widčlč a byli widini ano kdc náružiwost swémU

bxlžkll oběti pťinássiwai; a kde nečistota neslUssnúm
a pohorfsliwým anfobem podnčcowádla býwá

Widčwssr pak nejwyšssi kučži a Zákonuici jak
si božfký žákona horlitel počiná, počalt pomýsloti
o prostťedcich, jakby jr Zprosiili člowčka, který co
deU fmčlrjstml fr stáwal proto fr fhromáždili, aby
tc doradili ZUťiwosti jcjich pickážrla bášeň pťed
lidem ktcxrýšk Učmu celoU dussi anl Wolili
tedy wyčfatt přišniwčjssi dobw We dnc fe do,
konco Ucosinčlili do něho a když fe bylo fmrkalo
wwsscl pan Zež iš z ntčsta, aui; wěděli, kam; Uc:
ldot robťe wědčl co fe kuje, a protož UhUUl bUď
do Bcthanie a!leb do Gethscmalli, kde w krnlm
dobrých pťátel po celodenni namahawé práci si
rdpočinnl

Zajistč an lid fwé dobrč wlastnosti jichš ná:
sledowati malch frdrc totiž Upiimné a tošssaf
Ué ktcré pošnáwá wěri, jaké w skutku jfoU, patiic
na Uč Ueškalenýdn okem W tom padU stawci je
lid w rUkoU božicb žásstitou a obranoll jprawedli:

wcho proti útoklim nepťátelskúm; lid fe w rohod
ných dobách stáwá bradboU protináwalnm fpiklých
mocnojti žlých, oxossem šafc jeu w rUkoU Uejwyš:
ssťho wssech wčci fprawce a Zálcžitosti pokolenilid:

skěho obstaratele, wsjak fám o fobč lid slab jcst
aniž má jaké Uloci a dustojnosti do febe

Lid má také sspatné wlastnostť jich fe jest co
bátip Qnt fe stawá twrdossijným a žarpntilým;
rád oslouchá sloloa a ťeči nadssrlčých kašatelčl,
obdinje fr a chwcilijich wssak jenďtiši fe napra:
ije; rád fe wydáwá těm, jenš Um pochlebuji a
wěťi bez rošwahy wssemU tomn, co six mu o tťch
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wykládei, jimš wýstnpkw trestati powiUnosti jest
Lid jest nestály a U nčho možno, w okmnženi š
UejwčrtUi lásky do nejwčtssi nenáwisti UpadnoUtč
Nno Uhlidáme toho na lidU israelskěm Ua žpňfob
nejpatrnějssi; Uslyssimc že w málo dnech fmrt to:
ho šádati bUdoU a to ZčlťixoostiUejlitějsii, jehož
Učenife wčeraa dneš oďdiwowali Zržiš, jenm;
plndm hrdlem sliwn wolali, Umsijimža občt pa:
dnoUti, wssak wyťonpeni fwěta bude toho wsseho
drabocennc owoce a Zawrženi Uárodn židowského
Zaslon;auá pokuta a na trn žpnjob podiwuhodné
a pťedwaté mUysiyNejwyšniho a proroctwi pro:
tokU fe do slowa wypllli

Bokročnw er dále ža p. Zežissem.

š. 52.

Nein Zežiš fe opčt Ubirá ZBrthanc do
Jerllsaléma a šafe nazpět.

(Mat 21, 2046, 22, !6, Near 11, e()u:!lš, leZml.l
Luk.Wn!xš, 1uép)

Spadltel náš Ubiral se w ponděli na wečrr
do Bethanie asio Ewangolisténám nenašnamcnep
li jaké UčeUitento den dyl w chrámč Jerufalěme
siénl přednissol wnak Učrni Utorni nám zacho:
wali Reino tedw :,asi chwátal do chramu š
Učoniky jwúmi Na restě požorowalč tito fwadlý
fikowú stxom jrnmž wčcra bylo šloťečcno aU nschl
od koťrno Sw. Brtr Uejprw to šnamenal a
pxoto ťekl: „Mistřr ai fik ktcrčnm jU zlořečil,
Ufechl e

Spasitel náš tenkraite newyjafnil jim toboe
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stromll podobenstwť, žo totižlo maji před očima

šidowské sskoly prawý obraš, poněwadž ona byla
xa„ již wlastnč zloťečil Syn Bo;i; neb Učellicč
mebyli posud schopni, tuto welkou prawdn chápati
toliko š obdiwowáni Uschlého stronm wžal přileši:
tosi, aby jich na nčťtcré dčllešité pmwdy pťewcdl
!rerc jim siee mnohďy pťcdnássel, dneš pak ZUowU

opakowal poUčwadš fe o Uirb xná ěasto bowoič:
doati w fchiiškáchpmwých Učeniknw Wánč: „Nmen,
Prawim wánl dlldete:li miti wiUl, aUebUdete:lt
Pochybowati, Uetoliko to co jcxsialo fikowémnstro:
ďmn UčiUite, ale kdybyste i této hoťe řrkli: Zdwi:
chni fc a wrš febon do Uloie, staurf fe “ To
šajtsié prawda jest že nejtálost žiwota kťestanskébo
xná piječný žáklad wiry, a prawc dmočrd w
Boha

Tnto pak wirU a staloU dťlwčrn w Boť,xal;c
;rst dojal,monti plnčnim toho wsseho co prawť dá
le: „!l wssecko, šačkoli byste prosili Ua modlitbč
:oěťice wešmeto Wssak abuchom modlitboU do:
sáhli oč prosimcx, nmsime i o to dbtiti, abw frdcc
:bylo Ufpoťádcino, jak býti má Čo platná wssrx
chna delitba jeli stdce Uassehnčwa plncxproti
blišninm? Wroto napominal Uebeský Učitel takto
„A kdyš fe postmoťte k modlrni (staii modlili si
wice stojr), odpoUsstčxjtr,m.iteli co ploti konm
aby iOtea wáš, ktcrý jest w naxbesich odpmtil
xoám l,xiichwoaUr Bakli wy neodpmlite an Q
tec wáš ktcrý w nebesich jrst neodpnsti weim bia:
chxi wasilcb“ Wroto nepobádá ll wUx.eboši k to:

xaUU,Učjsnne toho aspo:t pro wlastni pwjpčcld
Bripntowaw pán Jožičo sr fwými do Jrčxu:

řmléma wwnoucostoll fráčrl do chxámll Bdlo pak
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lepochybnč tc nori od Uepťátel UjedUáUo, aby byl
wcťejnč otášán či moci to čini, ro činil po dwa

přcdeslě dni w chrámě? Bylo Ušawťino, še wsstr
ckni pofpoln půjdon,a že fe ho slawnč otáši Tim
ho Zamýssleli domltiti abp odpowěděl, a kdyšji:n
odpowl, že potom jrdnohlasilý Učiuč pokřik, a tim
že fe lid pobollťi Bončwadž wssecka stráš chrá:
mowá eZ wňorč dwý:ni pod welčtelenl Urjwyšssim
knčšem stála, mněli šr w tom l,xlnkllaažmatkU
fnadno bUde pána Jožisse jati, a lřd žcxfe šastrax
ssl, a odejoex a snad se lmde doUlinati, ;c přec
nčjakym preiwrm odkliděn býti Unml

Nwssak jačá to lichá otaiška! Beina Ježisse
fe tá;ati, kdo mu dal moc, aby Učil abw čiuil, ro
čuli! T.oho jenž Lašara au w hrobč jiš čřwrtý
den lcžrl a pňchl ž mrtwých w;kťčxll ktrro w
chrámě pťcd očima nrpťátel chromě a slepr Uǧdm:

wowal; toho ktorý w Jernfalšxně, w JUdeč a
Galčlei nesčislxlěšášraky činjl! Ležrla li plk w
takowc otá;cr jon jiskra jafš rošssafnosti a rpťié
Unlosti lidské dUUe? Buh ám slibil lidU fwémU
že jim possle proroky, a konrčnč jamého Mešsia:
ssax Brali li pak proroci dowoleni kU wynčowáni
a kU ťonáni jinych skutku we sskolach rabixlských
axlčb jinde? Takto wystnpowali prorocč, aniš fe
kobo tážire; tak wystonpil fw Jan kr, aniš sskoly
roš pxoti tonm mčln Wán Jršiš wystonpil jakoš
texu jelxoš fám fdo Zzan ža Mešjlcisse a Spasltelr
ifrarlskěho pro.xleisil a wyšuačil Qn faim fcbe ša
takowého wyd.iwal on fr také dmrojuč po celd
čaš jim býti ofwčdčowať dobrodini Ueslýchaná a
liadpťirošeua kterei prokašowalwssem bidndm do:
sti dala !la jewo, ;o jost SyU Boži, Spasitel Ura:
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elský, lastypluý a mocný Wykupitel jehoš Bňb
sám fwěmU lidU byl poslal A kdyš tento božský
mistr Z chrálnu wyháni wssech, jenž hoe šnructili,
kdhš tam lid wyUčUje a diwy čini jakýln prawrm
osinčluji fe šaslepeni Učitelč:fe bo tázati čimoci či:
xli, ro čxini?

Z rána pťissel pan Ježiš do chnilnn š Uče:
Uiky a jak šUamcnati ze fwatébo pisma, pťissel do
chramU pied jinými, nebok procbážel fe na na:
dwoťi po UějakoUchwili Ueš fe dostawtli WUak
Bržo byl obklopexl welikým šástupem jenš ho š
Udiwenim posloUchali an tU Uajednon fe blišili
mba nejwyšssi kucži š Uižssim kllězstwelčx,potomšau
Joua Učitclé a starjsi lidU aneb radni ajinc úťad:
xli ofoby, slowem cela slaan fynaqoga aUrxbwr:
ňsierc pťednostenjtwo židowskč Zhned oslowilč
Mešsiásie, Spasitele, Boha Uassrho Ua žpxlfob
slawný, jak bylo Umlmoeno Bežpochwby byl ixeč
mikem nejwyšssi kněž Kaifáš, jehož žiwon letoru
Prošrašuji slowa jtmiš ho oslowil: „ZakoU Uwci
ňo činiš? N kdo tobě dal tU moc abdš tyto
xoěci činil?e t j abyš wyhainčl ž chreimU prodau
xoajici a kupnjiri?

Odpowčď p;iltě Zešissowa ;Učla takto: Bt.i:
šit fe i já waiš Ua jedUU wěc, odpowešte mi, a
Powim weint jakoU Uloci to činim Kťest Zanňw
š Uebeli byl čili š lidi? Odpowěžtemi!e s.)tch:l
ka, kteron páU Ježiš Uejwyšssťmn kalěšistawil bn7
xla oprade Uejjafučjssi odpowčdi Ua tU ktorou
oni kladli, a byliby snadno pochopili, kddbn jim
bylo Upťimnč o prade fsko Bán Jež iŽ ponkáǧ
Zal Ua posledni článek onoho dlolchého řetč;U, kte
xrý nepťetrženě aš k onomU božium šaslibenť wrdc,
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kterč Bňb prwnim rodičům dal slibnjo jim a poc
trxmkumkaupčtele Bnltě to ;ajistc ťrtě; od fmr:
trlniku no;awislý a wssi wášxwsti a wirw lxodný,
pončwadž Bohrm jamym wážaný a žachowaný,
irtěš swatých patriarchu a plorokU jichžto ťadll
jw Jcm šawiel BáU Jržiš jcst oucn božský
krnd w nčxul; fr Uejerm stýkaji wssocko Bohem
oolrně člcinky starožákouni ale ťdexxc počiná Uo:
Um, mnoerm podiwllčjssi, hnstočlánkowitú, nepťetr:
šeny ťrtčxš, jrn; od aposstoln až Ua Uassr čndy ťa:
doU papczčl a ldisknpil fc teil,xne Tnto již neni
Zwlántnibo wysláni š nebe potťebi, jako w starěul
;eikonč lmlo neboč tU jrst a plati wyslálli Čhri:
Uowo jenž je Cirkwi katolirkon dčxje, a aš do sio:
náUi siočta diti bude

Oteiška tato byla takč Uanejwl,dšžmondra, ne:
bos pein xšieďšamešil ji wslrlikc dálssč š protiw:
nikw fr potýkáxli, a nlčxli oni trď š lidem co či:

Uiti. č)čeodpowidaje Učbxš feim fe tášajr šacho:
wal dtljtojnost fwěho xoyčqjil,xowysláni; a odpowě:
txitč slibnj:, odstranil Hod Zťeni jakobh se beil a:
nob si chtronfal odpowčxditi.

še do Urmalých ropnťU přiwcdl protiwnikn,
š tobo patrllč wwswitci, pončxwadž nlladý nejn.dyšl
ssi kučxšté otášku fe Urnadál Jakž xžxudký a po:
wal,xy l,udé bpl, pixcc fč ždržal poweišiw žrtčx ko
odpowidati,a proto pomlčel Tnto mčxl přileži:
lost, kde fe mohl přejxočdčiti o ;prawacb kterč sr
UU: Začxasio od Upiinmdcb domissiwaly, še Uikdy
člowrk tak nemlmoil jako trnto mlUwi.

chjopatrllcxj ssi mrši Uimi smýfslrli šárowrň š
nejwl,xšssim leUěš:cxm Dime.xli šUrbe, ieknr: Broč
jste mn trdy newčťili? Pakli dime lidi, bojinle

:!c:ť:
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dse!lidU, Ukamrnnji lláš, Ueb za jisto drši že Jan

jest pkorok “ Prawda jistá, kdyby Zlomyslni a ka:
eriťowc wssecko Uásledky jwých přewrácea:ých šxijad
jpřed lidem. odkryli byliby od lidu Urnáwtděni.
Když fe na ňďwili odstranili, abo fe mdili a stcj
UoU odpowěď dalč, Usilrsli je Ua tom ťiri: „Ne:
xwimr.“ Hřissnci newčdomost! Wroč pak o to ne:
dbali ro Učitelc a wudcowc wdwolenébo neirodll
ldožiho? fmncbná llewčdomost! Jak? Wři wssč
alčenosti při wssrch jinúch wybronssemxch Uaidlcxdrch„
při wssech tttlllrch, ktcrých fwým jmemUU pťiklada:

li a přikládatč trpťli ncxwčdčxlico fplostý lid wčx:
dčl? Hrdopnssná Urwčdomojt! třdyby mdčxji bylt
ťekťl „Co fe tyče pokáui Ujčmcini foďč, Ukřižo:
wáňi sioělxo těla čistotu frdrr, jxoatostt žiwota, Ua
.to my nšr mxdržimr a nrchrrmr dršcxti, jrnom na
to co neiš podknrnje, co mxpořádněnm žčwotU na:
?oršlljcx, co Uám poslutujo ilplnoll jxoobodn boš bá:
;Uč, a Umželi to býti brš swčdomi a hrw;eni jeho
:mpsliti mlnwiti a jednati. Nno a; tam tr oci:
áUje nrwčdomost mohiltnnch dnrlm wslrcld čafn žcx
xim hrdě deini o folxť a škašené frdre wefskeré
xočci čini pochybné, nrjlstč a lhostejně

Na to pak odpowidajc xr;iŽ ieťl jixn „Nniš
žá weim poxoim, jakou mori to činim “ Umlknntč

Bošilxo hlafn jrst jrd:m ; Urjstrasslčwčjjjich pokut.
Blld neodpoxoťdá kdwš st ho táši ti, jrn; skutkn

jeldo pošolnji, pismo čitaji, slowo po,slouchaji, ná:
Hoženstwi skonmaji wssak toliko š pýchy to kona:
žicc aby byli widinč, aneb aby jrn jwatč prawdu
Posxlzowali lmnčxli, abd tmn přičinu wwhlcdeiwali,
.Proč mwčxťi BUh Urodpowidá těm, ktrťi fwěwol:
:lč frdrax potUtx.lně pťcd Užxmnoxl prawdxu šawi:
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raji ktcři loliko nastrojené slowa a lši mluwi, a
kterč swědčxctwi jež prawdč dáttmaji wždy ohled:
nč bUď na osoby aUeb Ua fwllj časily profpčch
wydawaji

Když na takowýto trefllý Zpllfob p.iU Zcxžiš
dr,;ost nejwyšssčho pťrdllostenstwa lidll swěho Zara:
žčl kterě, aU lmlo Ul pxed prawdoll jobo Učenč,
a očř před bleskrm jeho ;á;rakň zUmysluč šawťtxlo

jrsitč se ofmčlilo se lxo otašati proč kášr: tU te:
prw počal w podobrnstwich staw bťdný jejich dussi
ličitl tak, žr srbe w tom Zťetrdlltč pošnatč mohlč.
Jestližr pak nepoušili Učrni jeho k jwémll Uapra:
weuč, Uebylo Zdarma pronássrno nrb jost k nasse:
Um pončcUi a Utěsseni šachowáno Nejprw při:
mčl jich pau Ješiš zpltsobrm, jakým předllássel, že
proti wňli posloUchati mnsili počaw takto:

„.lle co sr wám šdá? Elowěk jedeu mčl
dwa dym,x a pťistollpiw k perimU řekl: Symt,
jdi dneš, dčlej Ua winirč mé N oU odpowčděw
ťrkl: chchri! Wotom pak hUUt jja litosti, ssel
Z pioistonpčw k drUbémU, ťrkl též. N oU odpo:
xoědtxwřrkl: Wňjdlc, pane! a nrsiel “ N když to
powčdčxl wyšwalodpúrce k odpowčdiťka: „Kterýš
tčch dwon UčxinilwUli otcown?“ deowěď neur
ťdyla tčžkci Učltrlé šaikoua Zaradowali fe bošpo:
chpbw a domuiwali fe že tU rti dojdon n lidn
kddš il,xnrd odpowi Snad jim napadlo, že pán
Ze;iš wynčnjc p:oto jako oUi, aby fe wyžnamr:
Ual před lidem a chwálrn byl, afwé protiwlliky
Zal)anbil že jeho podobcnjtwi jsoll hťičkoll wtčpU
jeho aby je skonssrla ostd:owtipllost poslncbaččc jxxx
ho Wssak U pana Je;iUe sr wssr jank dčxlo a
Uepožnali, šcx odpox.oědxť“ami nad drldon ro hodnUli
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takto řkollce:„Brwni Di jim Jržiš: „Nmen
Prawim wcim, še pnblikánr a eršstky pťedejdcm
?waš do králowstwi božibo“ To fe take do slowa
xoyplnilo Ueb kajčrť hťissUici an i poťmné fhrnU:
lč fe do Cirkwc Ehristowy pied tčmi l,xrdými nči:
1cly Na onom swčtč téš tak x dťti lmdex,wejdon

do kreilowsiwi božiho naplawch hřismici licomčr:
xli wssak Učitrlé, byč i jebo poswčcruč mčli ktcťi

žako drxchý š don synll ťčkali, žr šachowxiwaji
Zákon kdešto jej Učustálc pťrstupowali Uwršeni
Bndon do xUUkprkelndcld

K tomU pťidalpp. Jržiox abo pťitčžil na w.i:
Zc duražná slowa fwa: „Nebok pxistcl ř weim Zml
cčcston fprawedlnosti a Ueuwčxřilijste Uln„ ale pux
.blikáUi a Ucwčsiky Uwčřili jclnu wy pak widčw

xssoto aniš potom jňc litosti nemčxli abnste Unl
Byli Uwčiili,“ t. j wy jjtr Z kášani jeho Ujr Ur:
:wyžiskalč “ani jstr Uásleďowali tčch, kteťi „; Učlxo
xlžitek měli Tim fr owstem ružnite od prwniho
teyna w podochst wi, wssalxrownčž tak twrdouijni

aa trestU hodui jste jqko o:len drlchý Zdaliž pak
de naš takc nctwka prifna slowa božskěho ka;atele
xewchrámč JrrfoléUlském? Zak umoho kazatelil
ehorliwých jjme nly fami posioxxchmlipo čqš žiwo:
Ua Uasseho, a jaký š toho wysjrl pxojpěch yro dU
šssi nassč? Slmd Ume UllUwili špochwalon o ťeč:
Uicich wýborUýcb, a dojimenmxch siowech jejich, a

!o bylo wsxe, ro jfuux wykolmli; o Unprawrni
n:ui šminky, aniž o jakém U.isledoweini tčxch, jeUš
um siowo boži co dali jcjich přiřlad Urpobnnl Uaš

Pťikladh zlúch mornč pnsobily na Ueio, tuddšjinač
je nám wéj.č nrmilže Ua oUom fwětč.

Nejwyšssi kněži a Učitrlé lidU Uemťlč jako
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fnadno epochopiti Uižadně přičinn de spokcžjiti se
wssim jač se wrdlo Raidi by šajčsté byli xr wy
kradli Z oči wssrho lidu, nrž anZežiš jesstč wsseu
cko nrpowčdčl mto Zadržel jich, wolaje na nč:
„Jiné podobenstwi slysstr: Byl člowčk oofpodeiťp
ktrrúž wšdčxlal wiuiri a opletl ji plotcm, a wyko:
ual w ni preZ , a ustawčl wšž, a pronajal ji
ijařUm, a odrurl proč přeš polr“ Smysl to:
lxo podobenstwi nikokxo Z neiZ tajný býti nrumšr.
W něm Zajijté žrcadli fr wuchoweini lidn ifrael:
siél)o Bohrm famým dar wiru a prmoého nábo:
šrnstwi, ;ákon jrjž lid pťijal Zaslibrni a pxoror:
tn.xi jež lml chowal cbram jrnž w blawnim
Ulčstě stál fe wssemi wdšnmmsymi obťadn Sfast
Uý lid ten kdwbo bdl šnal poUšiti přrdnosti taǧ
kowých Llno, jaké owore wýbornúch ctnosti Ulo:
ldla tato winire Wáně pťinásscti, kdwby winaťi t

j kněži učitelca wxldcowé lidn kterwm Uále;i nej:
prw xinici obdčlawati k Wáml fwémn, ktrrý jim
winici byl jwěril powixlnowmwn Uctiwost wěra
nojt a wdččnost po wssechou čaš byli šachowei:
wali. Nwssak obračme šřrtel Ua xoinici Uowon
drahořl krwi Čl)rista Wána, Snna Božiho wwkon:
perU na fwatou Cirkew nassi My máme pie
sino a irstui podeini ltradici), šeiťon, swaté c!manǧ
quinm, dwaté fweitosti šiwé slowo Urwiditelnč
milojti, neomylné Učenčcirkrwni, lodččknBetrowu,
jeuš jest střed prawdy, jenž jept prápox kolem Uč:

ho fr w čaZ Ucbešpečenstxoi fhromážďuješle add.dčžcnedobytxtá od nepřeitel wiry Uassi.Q , jak
sskastxli jfmo my, šr Ueiš W.in UdnptojUiti ráčtl

takowon wiUici obdčláwati, ašdc pčxstowati owo:
ce, klrrěž od Ui nrbeský hofpodeiť wyhledáwai, jexxlš
jest radojtť jrho a blahoslawenstwialt Uassťm
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Wssak dlužnowyprawowati celé podobenstwi
„.l kdy,; fc pťibližil čaš (fbirani) owoce poslal
slUžebUify jwé k wilmřum abn wšali Užitky jrjť.

Wilmři pak žjimawsse slllšebUiky jeho, jedUoho
žmrskali drlchého Zabilč, a jiUcho Ukmnruowalt
Qpčt posial jiných služebllikn, wťce mžli pxwé i
Učinsli jtm té; “ Tak bylo oprade Uakleidáno
š tčmi ktelč jim Hofpodin časem fwým posilal
ša proloky „Naposledy pak poslal knim jona
snočho, ťka: Usiodič fc syua nlého. Winaťi pak,
xlžťedodjeesnna, řekli Uleši frbon: Tcntoč jest dě:
dic; pojďtrž, Zaldijmo jej, a bndemr mčti dčdictwi
jeho J nchytiwssejej, oywrblj weU š winice
azabčli 9on totě prowinčnť, jehož se okrsslrč
Zrmský osskliwi a do skonáni fwčta osskliwiti bUdr
Nesskastnú Uarodo ;čdowský! Na kol)o čtkáš?
Bťcš osmUácte fet let Uadarmo čcxkáš nowých
proroku Ty jtl dowrssjl fbowiwawost Uxilofr:
dnělxo Boha swél,xo ažuchžiwalš posledni mie
losti Ukťč;owaw jednoloženého Syna jrlxo xNa:
blednxlwsse do dčxjťnnárodU, kteťi wiry bwli po:

tratili, šnamr:mti nulšcme, že wira U Uich na
rowUd žpnsob počeitek béťe, jnkoš Uhasina; totiš

prolitčm lrwe tčch jenž ji ;wčstowali, a tčch erž
ji byli l)ájili Wina UárodU který jwé prwni
apochjcoly wmšdi, Uadčxjimei, že horliwosti těhoš
náxodn bude fhlašena wsrak Oočnrli jt Uarod
Uadnžiwati alub ;Uexlžiwati ažlrhčowati, pobr:
dnr,li zdrojem milosti božich, apiowrácrným šája:
dám wiry přikládajo počneli tčch jenš o posln:
ssnosti mluwi si Urwážiti, chnáwidrti a proná:
sledowati jich šajisté obrowstým kroťem chwáta
?akowý Uárod w šahynUti swé. Mujdeli to ko:
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nečnč tam, že wšt.ihne rncr na dclniky winiar
boži, jich wraždč a q wlasti wyháuěje, br,;o ta:
ké weřejným a wsteobecným odpadnntim t

Snna Bo;iho wyšene a Zawraždi Tonul
Ua swčxdrctwi strassliwého poblou;eni stoji w dč:
jil!ách U.irod fmUcoU,zský na ťonci UlinUlého pto:
ieti Čo fo dčjr narodum šajistč i Ua jrdUot
liwýcb osobeich fe opčtujr a fmutnč fe fhleda:
wei. Wssak Bnl,x nebýwa posmiwain, on čini jako
w podolxomlwi wopowčxdčxldálr:

„Wrotož kduš piijde páu winicr, co Učini
wiuaťňm těm? Nekli jemn: Zlé šle Zatrati a
wiuici fwoxl prochjme jinum winaťnm, kteřišbn
mu deidnali Uširrk čary fwýlni“ Nno pťisscl
již Ua ;exllfalěm tch Wein w ojobě ťimského
wudro Wrspasieina aš Za 40 let pocom a přč:
lčl,xl k nčme, a foužil jcj, co nástroj w rUkoU
sprawrdliwého Boha, aby potrrjtal Zidy ;a wdaš:
dn fpáchanoxl na fwčm Synn Kolik n.irodu
kolik welkaxch nčst Zakmllo od té dolm mrtlU
Bol,da fprawrdliwčho, ano kolik ofob toho ua fo:
bč sl,xledalo! Nepřisknssi sice fmrtelnikowi, abu
Zpytowal tajué úmosly boj;i které be Zwlásstnibo

;jewo!li božiho aniš možno wwskonumti ank wU:
brc jmime oyuéjti takowú ufndrk še trápeni
ťterxi naewUtčwaji pokoleui ljdské aueb rodiuy ji:
stě jakož tofoby jeduotliwé, búwaji často pokun
:oU ga neprmoosti jrjich

DU prý šlé lr šatrati Zdališ nejfon na
Ucirodxl židowskéul xo Jelnfalémč polmťdeném tak
že jeho žbytkn po wcsskrrém siočxtčnal tšámř, toho
xodrokn patln.i jwčdcctwi?

Qn pxý winici son pronajme jiným wina:
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řňm. Winire Beinč jrst prawr Uáboenstwi a pra:
wá wira Tato ňxinire Uemťlže býti Zrllssrna a
potrwci a; do skonaini swčta Nikdo ale nemá to:
bo práwa žadati aby jemU swčxťcnabwla tato
wintre k opatroweini Žldňm lnyla š Uxiiojti boši
fwěrena, wssak byla jim Zase Za pokutn plo po:

sledni ušločxinožata a jiným dána Hro;ná to
poknta, pončwadš od niknd pomoc mošná Wokltta
proto uro;Učjssi pončwadž ti ro jt ncxsoxl, mxt
Učciti nesstčjti an se proto i raduji a wsjrmošnr
pťekašejť wsselikénm fmiťrni stš Bol,dem aldn jim
wiuice nebula nmoracrna

Slm,xsl takowélxo podobeUstwi br; xuúťladu ltx

žol Ua jewě tak žr do muslli Uejwwxšssinároda
pohlmoarowč strachowati, aby peinJr žiewjehowy:
klad na ně obrátil Brotož alm takowěho Učco
Zmanili, odpowčxdčlčnm: „Qdstup to!“ A oU
poblodčw Ua Učxirkl: „Eo jcxstpak to co napsá:

no jest: Kámen, ktrrý; šawrhli stmoitelé, tch učxč:
UrU jest w hlawll Ul,xolni?“ Odr Weilm stalo xcx
to, a jcjt diwné pťrd očxčmaUanma

Tato prororkei slowa wssrcka tajemstwi Zexšx:

sse Ehrista w febe Z,awir.á Qna šwčstUji p:žlm:
nčni jebo počafnebo žiwola neb onk ldul šmdržen
potUpeu pomlonwan pronásledowán Zatrmow.in
a Ukťišowán Takto sc poUčknd wssem diti mei,
ckx;nčchš jc státi maji kamenw do bUdowU wčxčuél)o
Jerxlfalěma Qna pak ezarowrsl ;wčstuji čcat a

siáwll jeho nesmrtechlněhožiwota. an fe jtal sonsmrti lxlawon wsscxch wwwolelxých a ubclnim ka:

Ulenem, na němž crle siaweni jpočiwá, po jrdnc
jtraně od Ježisse Čhrista ax Ua prwnil,do člowčka
a po druhr siranč od chžlsjr Cl,xlista aš na po:
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siedUil)o fprawrdliwěbo, jenš na tom siočte žiti
bUde 7W něm fe siednoti thé a pohané Řeko:
wé a Rimanc Scytowca barbarowé a wssrchlu,ž
neirody Země a wnechlly wěku. Štastný Zajisté
trn, kdo na tomto kamrni stoii!

Tato prorocká slowaažwčstlljč, že nábošrltstwi
jebo božskč jest, podiwnc dilo, ktcré wssechnd poe
xnyslo lidskč daleko přefeihá, a neni možné Ua Uě

pomysliťi leč š weltkym UdiweUim a š hlUbokoU
wážUosti Člowěk, ťterý U fwébo UárodU w ner
náwijti žil ntjaké moci tam UrUžiwaje, kterú od
přednich fwébo národa Ua UUrt Uojohawnějssi byl
odfonšen rukoU katoon Ze fwčxta odprawen, ten:
to člowčk dowedl to až tam, Ze byl pijjat Za Bo:
ha, a ža jediněbo Boha wssech národn, a to aš
po jwé ohach simxti prostťednictwim dwanácti
rybáťn toho faxncbo Uaroda ten, jenž w Eirkew
fon a Učeni jeji Uložil tajemstwi, rožnmenl lid:
ským nepostižitelné; teU, jcnž bwl mrawU přisilých

črhož takc od fwých pťiwršenrllw požadowal tenč
byl pťijat w;dor pťedpojatčmn dťunnťni Uarodů
wšdor odporu fe strmm knčši kteťi bohy, jeUž fo
pofnd ctiwali :achowati Usilowali wšdor rečimsi
lofofň roškašum cifaťů a Ualešllm fmrti tyranU.
Tok pťrd očima nmjice nereimoli wolati: „Totč
dilo ldoši!e Kdož to widč a řeknenám, še wtom
Uic pddtwncho: tont lhaiř jest, anrb nrwidi, rowi:
di, aneb žakrýwá Udiwrni w frdci jwém

be pak fpolU i lid fmwslpodobcnstwi owi:
naťicb pojal pťidal k tonm pein Je iš: „Wrotož
prawim wám žc bnde odjato od waš kreilowstwl
boši a kdndedano lth přinássejicinmUšitleujeho
Zakobp jim ťrkl: Wy UoZňjtanotc wice Ueirodem
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božim Urbrš pohadkoU Ueirodu jenš pťijmoU ewan:
gelixlm ktelc jste wy zawrhli. Dále prawil:
„Kdožby padl na ten kámrn rožlaši fe Padá
fe nan když o něj zawadi: když se stáwá kame:
nem Ureižkya pohorsseni,t když fe šZido hor:
ssime Uad Zežinoon chudobon Uad jeho tichosti
a pokorou, Uad požádawky jel)o mraončeni nad
čistotoxl a fwatosti, kteroU od Ueiš požaduje Uad

ux:ťionsti, křcxronUeprawostč kárá; kdwš se š bež:
bošuýmř Uad jeho hlUldokým se k Uám fniženim,
nad jeho tajemstwimi, Uad tlpkými oýhružkami
l)orssinle aniž fe náš tkaU welká jeho prislibeni;
když se š kaciřč a š ro;kolniky horsiime nad du:
chownim stawem, jejš Báxl sám k zachowáni wiro
a mrawnw jednoty rirkein keišněšmorstt r.ičxil
Tak a jixmk bochom fe Zajisté xošrašili padnou:xe
Uail, poněwadž oU pcwmd nehnUtclUý a wččný
jest, a fám odolá, a pončwadš fnahy odpoxnc Uič
wice nedowedon, lrč že Umyslnm božim, cti Zeži:
sse Ehrista a Upewnčxni, roZssiťeUi a pofwčreni
twatc jrho Eirkwi Uapomahaji těch pak š nichš
possly, do stawU nrjšalostnejstiho a UejbrošUčjssiho
Uwrhxlji. Broto widime Zida bez prawých slnšeb
bošich, bež chramn, beš oběti, beť prorokll aMešo

Uásse, ldešbošnika jenž eri co má ťiri jaksipo:
moci a co ma donfati; kaciřo, jeuš Uemá Zeijad
chmei pmwidla, nrmá dowahy, Uemá jednoty, nr:
Ulá jistoty; a l,xřťssnikawaec, jrnš jcxst neustcile
Z!nitáU mxumje xdokojean stáni

Jlno, tch k.imen take fe pobne a feim padUc
na člowčka jak Christnš dále di: Na leoho U:
padne toho jetřc To fe Ulll;c toliko tim jtáti,
poUěwadš powýbpen jrst nadmimi Y tof f bylo
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již pťčhodilo, an pcin Ješiš Ua nrbrfa wstonpil a
fedi Ua prawici Boha Otce QU již w tomto
šiwotč padl na be;bošniky, hro)Uúmi a Ucmilojr:
dnými poklltami jich stilžaje Takto padl w čaš
dobýwrini města Zernfaléma Ua šidodoský Uárod a
takpodneš padai dolň na Uarodd, státw, města a ofo:
bd, kterčnawždy drtiwá Trnto keimen padne na
každčho hťissnika po sinrti a na wssecky w Uajpo:
siedllějfsi drn, kdr jich jako křehkr silo fon Uei:
ramUoU tiži jwnm wyfoknm padem a rychlým le:
trm t j tiži fwého božstwi swš Umjestatllosti
swarojti, jprawcdlnosti, wsiemocnojti, nefmirxlostt,
a swé wččnosti prikwačč a šniči uo Nepohnon lt
neiš tato od famél)o Cl)rista tři dUi pied funti
pronassená podobcdlstwi, pak wcxta po nai.x, Ueť!jfme
th.dni Uešlt fami Zidxé byli

chwyšsti knčži a farišeowé pošnali dobiee,
že tato podobenstwi o dwoll fynrch, o wanřich,
o kmUenUUhlnim Ua nč biji,aatim stalč fe tre:
stU hodxlějssimi, že siž toho Uic k wlastnium Užit:
čn erybrali, ano cbladnčxodpowčděli: Qdstnp
to!“ Ničeuma siowa a Ucušitečná, jestli ťskutklml
sc nxxpčohliži, a Ua Uaprawelli fe mpolnýssli ja:
ťoš toho dokeišali, nebo bledali l,xojiti, bálif ZeiB
stupn Ueb ho mčxli ša proroka. Namisto cobn
byli Ulčxliwděčni búti tomU, jeuž jich tak laskawě
a sseřrně keiral pomnsslcji o projtředrich, jimi; bo
fe bo Zmocnili aby UaplUčli obsah podobenstwi;
Uamisto, co je lnčli Boha beiti, ldoji fe: lidi

Než li pak fe pohlaweilowe žid;xwssti Z cb:áml:
odkliditi nlohli bdli nncrui, jesstč jinč podobrnstwi
wyskechnouti, ktcrčž rownčxž tak pončltwé ldolo, ja:
ko pťrdesslěz W.iU Zežiše porowneiwa w něm kroi:
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lowstwi nebeské, to jest jw cwangrlium, kťeskan:
stwo, křesiaUskoU wirU š wrčeťi wrlikon, kteroU
král U přilešitostt fwatbw jwého fx,ma byl wystro:
jil a k niž mnohých požwal Tento král Urpoc
Zwal toliko, nébrš oU také, kdyš bolo wsse připra:

wrno dal pošwaaých Zawolati, a oUi Uechtě!čpťie
jiti Kreil pak fnaissel takowé pohančnť siocho do:
xUUa dobrotw swé trpěliwosti, kteroll jonom ďož

skoU Uašýwati mušemo QU wyslal jiných slllšrb
nikuw fwých kteťi mčli pťika;áno, abw pošwam,šm
wokladali o pťiprawách a sk.oostnotč wečxeie cobw

ječl pťissli. Nwssak ti na to Uic Uedbali a roZe:
sslt si jiui do fwcho dworU a jčni ša jinxxm po:
wolánim a jiUi, o tc Ukrutnosti neslýchaué, ǧmoc
Uili fe skUšebUikUkrálowských pohaněli a powraž
dtli jich Když pak toto Uslysscl král, welice sr

rožl)něwaw wnslal wojska, Zhubčl wrašcxdlniky,a
mčjta jcxjichšauálil Bowolaw služebniky sioé iokl
jim: “Swatba Zajistc hořowa jrst, alc ktrťi po
žwáni byli nrbylč dodni Brotož jděte Ua roš:
cxesti, a ktrréškoli nalr;xlete, pozwčte na swatbxl.„
Tak Uč,intli, a wečeřadlo bylo Uaplněno hod.o:
wniky

WoUěwadšHospodin po dlolchá lěta lid ijla:
elský mnohými milostmi ťikaje obfypawal domni:
walt fe Urssťastnú Uarod tento že Buh jinl sloU:r
šiti powinnen jest a še drnši narodowč od milo:
frdenstwi jeho odlončrni jfon Wssak Ulčli by jiš
blud tcxn pochopčti pončwadž widi, še fmysl dunr:
ho podobonstwčfe na wlaš byl wyplnil Nposstolé
Wánč opustili Zaslibollon šcmi a šwčstowaliZežiste
Christa celénm fwčtU beš rozdilu Uárodu jtawn
a mrawů Snrowi Uárodowr, jako nlrawlli, chn:
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di a otroci jako boháči; newědouli jako Učeui ne:

poťádni, jako tt, co pořádnč žili wssickUibyli
k jrdnéwiťepowoláni, a antáCirkew byla wkrátké
dobč co do Udu početllčjssi, nežli jám Uárod židowskn
Tak fe ohlassowalo náboženstwi Ježissr Ehrista,a
tak bnde fe rošhlassowati až do skonani sioěta
O, jak podiwnp láskyplnú, a tndwž wni poklono
hodny jost Bčlh wc wsscch skUtcich fwých

p Tedy wssed král, aby pohlcdčl na hodow:
Uiky, Uzťel lam člowěka neodčněho ronchem fwa:
cclulim. J řrkl jemn: Miteli, kterakdš fem pťi:
ssel, nemaje roncha sioatebniho? Qn pak ončměl.
Dedy řekl slušebnikúm: „Swižire rnre jeho a Uo2
hy jcho, Uwršte 1ej do temuosii Zeintťni camč
bnde plač a skřipeni ZUbU Nebo mnoho jest po:
wolaných a nlálo wywolených “

Eo pak šnmnena nawsstěwa tato? Božský
fond Noni Ua tom dosti, aby kťesian toliko wirU

Ulči Uébrž i ssat swatebni Uliti nulsi a tenk jest:
.áska, pofwěchici milost, žiwot dle wiry, axleblá:
stoU ožiwená wira Když tyto wlastnosti ncjfon,
tamf nemňše býti milofrdellstwiBoši Uroto ža:
jčste málo wywolellých Meši Žido bylo jich U
porownáni š pohany wčlmi Ulálo a lnnohcm mé:
Učxmchi wyšssmi a spráwci lidU

Bončwadš podobcnstwi o hodownicich odpou
wčdi žadnc nepotťebowalo, proto odessli š Uepoe

ťizenou odpňrcowé Ehrčstowi; na očich jim to ale
bylo čisti, še fe studčxli a wnitťUi hnčw Ukrýwali
Wssak ťéžby se dali blaboplodným UčeuimpohnoU:

ti, abh na to pomýssleli, jakby fe takowémn Ue:
sstěsti kterým jim Bcixl wyhrožowal pokánim U:
hnuli Nečinili nic jinak, Ueš že fe poťád wice
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šatwlšowali a fe simžilt, mirU l)ťichň doplniti
Sessli fe šafe aby fe radili, jakby nlěli wčci nao

strojiti, aby pána Zežisse pťedce w řeěč polapili
Z poslali k němU Učenčy fwč (farčšrje) š Hero:
diany, kteťťžbyfe fprawedliwými dčlali, aby ho
polapili w ťrči a abh jej wydali wrchUosti a mo:
ci wladaťowě.“

Herodeš, král w Galilri, byl tč dobď w Ze:
rllsalemě na fwátcich wrlikolločllich Našareth, kde
pán Zešiš byl wwchowan, bylo mčjto w jeho pra
womocxwsti Herodeš byl cifaťi reloU dnssi oddán,
dáwajo toho dnťašy Zjewné To pťimčlo fariše:
jcx aby si wyšádali nčkterč ž jeho dwoianinil k
tonm woslanstwi: ze fwych pak wybrali tčch, jenž
byli Uejšprobčlejssi k tomn aby se bodUč pobošnč
a bohabojnč tdoařili Bližili fe tcxdy k UčeUUlwy:
dáwajice wcxlkéZnameni Uctčwosti pro ofobup..Zr:
žissown a takto jej oslowili:

„Mistťe, wima, žr a,drawdomlllwný jn a rostě
boži w prawdč Učiš a Uedbáš na žádnebo nebo
Ucpatiiš na ofobn lidsion “ Takowý byl zajisté
ráš p Jcžissmo farižrowc toho fami žakuslli a
každo takto o nčxm jmysslel Proč jrj tedh co ta:
kowélxo Učitrlexncchtčxliposlollchatř? Broč jrj Uechtěc
li milowňti 2 Jak ho mohli noamwidčti a pronaix
slodowati? Nrotož Ueni co wčřčti chwáloťečem

lidi tohoto fwěta jfoUtě pollejwicr tenata a fnad
weždy nebržprčná pokUsienť xNa takowý pocblebu
ný žačatek pokračnji dalr: ,Wrotož powčž Umn
co fcx tobč Zdá, slUssili dáwati dasl cifaťl, čtli ncx?“
Byla to žajisté šadrhla otáška stdyby byl pánsssss

pomyslyl lid ktrrý nerád tnto daň platil, poněo
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wadž se domniwal že práwem jest Hofpodin je
ho ťrálem, jemUž také dan Ua chrámplatil Kdy:
by wssak byl rošhodnlll ke sskodě cisaťcx bylby šajiste

stracen rož farišcowé si pťali, Uebo stáli tU He:
rodiálli co swčxdkowé takowé wýpowčdi Tak six
knkli a tak ofjemetUě jednaji lidé kteťi ke wsse:

mU mni, že co čini, pro UáboeUstwi čiui. Wssak
wsje bylo Uadarmo, že si Uepřátelc tolik práce
wali Pán Zežiš neUUlšepostižeUbýti, a moU:
drost jcho Zahanbllje Uepřátel fwých a wywáš Uc
tenatllmš šwčtssi bešbožnosti jak chytroťti sobč kla:
denýnl jako tUto když jim takto odpowidá:

„Božnaw pak Ježiš žlost jejich ťekl: Eo nme
pokonssite pokrytcč?“ Tak odpowidei páU Ješiš
na jejich chwáloťeě, a tak Uláme i Uly w Unwl)hch
okamštnťchodpowidati, kdyš erime ploč Uáš li:
dé clxwáli Spasitel Ueiš dal jim Ua jewo, žemU
sidce jejich šnamo jest K wijětlowani wsseho
a dokažoweini že tonm tak fám fxofpodin chtěl
nbw ciši lnoci poslUUUi byli, še to jjoU pokllty ša
pťetxessleiprowiUěni a neprawasti bxxlo by dloul)é

ťeči potťeby bylo, U šbo to byl lid pochopil a ne:
bwlaby ;ajisté w těchto okolnostech ťeč dlolchá lidU
po chnti ssla, ano farižeowé a Hrrodiáni byliby
ji Zlomnslnými wýklady jeU mcitlč a kašili, protoš
wolil p Jržiš restu kralssi a dilrašllějsti ktcráZá:
dncho wysjetiowáni Uepotčebowala: „Ukažtc mč
Očinz danč“ Ll oni podali mU peniže J ťekl
jim Jcžťš: „Či jrst tcuto obraš a Ueipiš?“ RkoU
jrmn: „Eifaťúw“ Takto odpowidajice Uepošoroa
wali že teUata, kteráž jcxmc kladli, fami roštrhli,
Ucb jejich odpowčď odstranila wssrckll obtižnost a
tlojtila cestU č wýrokn, jrnš Uicprotiwného do fea
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be nemčl Boně!oadš cifař mohl raZiti lUiUce fe
jwým obrašem a nápifem a lid fe Uezpččowalta:
kowý peUi; pťijnlollti proto takc práwrm mohl od
lidU žádatl aby také daxt jemU Zplácel Tenč byl
wsseho pťirožený Uaislcdek a člowěk ncjfprostcjssi

mohl jcj pochopiti. Brotoš mohla božska molldrost
fmele ťici: „Dáwcjte tch, cxo jesi cisaiowo, ci:
faťi, a ro jest božiho BohU 9l Usiyssewsic dř:
wilč se, a nechawsse ho odrssli. Co mohli takě
proti Zežissowč na takowoxl moUdroU odpowčxď
miti? Pťed kteroll stolici solltxnoll Ulohlt ho pon

hnati? Cijaťi Zadost UčiUčl Boha oslawil, lid
poUččl. Nrpťátelé jeho mlči a to neni dost, oni
femUobdinji aUdčchimjjoU jako Unesseni.Ne:
mohoU pochopiti jakž mohl otaižku tolika obtižno:

stem podlchajťcť dwěma slowy rošlnsstiti, že wsse:
cko fe tim Upokojilo

Zatim pak errle očekáwalaradda wnslancc
fwe nazpčt Eo ale ťeknon třto wyslani farižeo
wé? Co pťinesoU Herodian kU dworU swrnm

Za ZpráwU? Zelrikdxd člowčk Uemlmoil jako tenšto; že daleko Uade wsseckU chweilU powýnen

wsseho obdčweni hoden jest? To wssecko prawda
jrst, wssak pxoč je ale pomlčelo o Učm proč fr
Uršwelebuje weiejně e Wroč odchášeji proč fe ho
Uedrži? Broč se Uepodrobnjineijžšssi moUdrosti,
ktereiš jeho řeči wysiočtá a nejwyšssi nloci ktrrá
se w skntrich jebo jowx“? O, té šaslepenosii, a Uee
pochopitelnc twrdossijnosti! u

Ani potom Uemčl pán Zežiš pokoje od ne
pťátel sioých, nebot pťedstonpilčZafe SadUceo:
wc, aby ho zkonsseli, pološiwsse mU, jak fe jim
šdálo, otáku žadrhlon totižto o budoUcim š mrta
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wých wsteini Sadnceowč byli lidě kteťi wěťilč

w jediného Boha, wssak w takowebo, jrnž fe o
náš nestará, Upirali také nasse z mrtwých wstáni
a tndyž Uejmrtelnost dnssc a žiwot wěčnd Zapi:
rali také anjely, a jiuč wyošssi dUchU a wsselikoxl
dnchowni bytost Qni twrdili že dusse lidská jest
hmotuého coš jako tčlo a když tedy tčxložhyne
Zhynr wssecko Broto alc pťec Uežanedbáwali slu:t
žeb božich, nawsstěwnjice chram a občti konajice,
aby nrdali pohorsseni a Uestali fe rozkolnčky, žče:
ho by nebyli cti dossli Našýwali fe SadUceowč
podlé Ulistra fwého Zadoka, jonš žil 300 let pťed
Christem

, Takowi lčdé pťednesli otáškU takoon: „Mic
stťe, Mojšišo powěděl: Umťrlby kdo, Urmajr jyna
aby bratr jeho pojal šenn jebo, a wžbndil sčmčč
bratrU fwému J bylo U náš frdm bratrn, a
prwni, pojmo žeml Umťel a Uemajr stmexm, šll:
stawil šelm son bratrnswému Wodobněi dru:
hý, i tretť až do srdmého Nejposléše pak po
wchch Umťela šrna Wrotož pťč wkťissrni kterého
Ztěch sedmi bude UmnžclkoU? Uebo wssickni ji
Ulěli“ Z toho, že ona nemohla býti po fmrtt
ani jednoho, ani erch jrdmi manšelkoll, UZawiZ
rali tito fňlessui silosofowé, že Ueumšo m,xti dusse
Uasse Uefmrtrlná

Bein Ješiš jim dal nejprw powssechnoxl od:
powěď takto ťka: „Bloudite Uešnáte pifem, auř
mori boši, “ t j. hned ša Uemožné to dršite, čobo;š
pochopiti ncumžete jessto U Boha jest wsseckomoš

Ué Tat jrst žajisté stUdnice xsossechblndn, wssi
bežbožnosti a wssebo kaciťstwi! Těmito dwčma
slowy milže fobě každý Zaplassiti wssrliké pochyb:
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Uosli proti Uábožensiwi chmn Katolik wčxři,če:
nm jrj Učť fwatá Čirkrw a nemužc žbloUditi.
Sw pijmo jcst Uce šdroj pro Cirkew a nrmnše
ji odpitati Kdoš fw pifmojinak wwkládei,nešuá
pijrm. Na UcilUitkU, že UrxmošUějest to Urb ouo
erwenč tajemstwi, odpowťda n Znáto mocč boži.
Čo pirjaha Uáš xošum Urpicfal)á boži mor. Na
to tcxplw odpowidal p J šiš dále: „Nťi wkťisso:
Ui šajisté ani fc Utxbndou žtxniti, a!xi wdáwati, alc
blltxon jako anjrlé lxoši .w Ueldi.“ ancd potom
dáwá duwoťo kllwčišrlťč wssemn toUUl takto řka:

„Q wškiisseni pakž UUthrb, Zdališ jslc nečtli, ro
jrst powčdino od Bolm, ltrrlxž dť k Uxám: Jáč
jfrm Bčlb Nbrahmlluw, a Blch Zjaťnw a Blch
Zakobňw? NrUianh UUthcb qlo žiwých Sly
sjirc to Zeiptllpooě, diwili jr Učrni jrlďo Farlšco:
wě. pař nflysčewsir že byl k mlčrni pťiwrdl Sae
dllcejsté frssli se w jrdno, a odpowčdčx“wssrnčktriji

Zr nkonnťkll, iekli jeU:U. „Mislťe, doldir jsi powč:
dčxl“ Tent byl wúslrdrk trlého nalnákyani Clxri:
siowa: Sadnrrowě Umlkli,lidjrmnobdiwon.xal fa:
rišrooč l)o pocldwáljli, wssak chwimc nir, jestli fr

jaden byl napmwil Pncd Ua to šachlčxlose ji:
Uénm pokonsleti l)o otaškoU: „Ktrdé jrsi nejwčtssi
pťikášani w Zákouč?“ Tenf byl šáfona Učltel
Řrkl Unl Jržio.x: „Milowati ldndrš Wána Boha
fwého ž celého frdre fwého Z celě dUsse fwé,a
Ze wssť mysli jwé Tot jest to Urjwětssč a prwuai
přikcižani Drnhé pak jest podobné toUlU: Milo:
wati budrš bllšniho fwrho jako frbe samého Na
tčch don prikášanich wssrckml ;ákou Zálrži a.
proroci

Zákona Učitelc, jak fe podobá, byli toho dU:
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mUčni, že páU Zežiš o wice bohň šamússli, ponč:
wadž jebe Za Syna Bošiho wyl)lassowal proto
diwil fe tento žeikona Učitel slyne páUa Zežisse o
jednom tolčko Bobll mlmoiti a tndyž pťčchwálič
UlU:„Mistře dobťe jsi w prawdč powčdčl nebo
jeden jest Bnh, a Ueni jinél)o kromě Učho A
abomilowáxl byl g celébo frdre,a ašrwssel,xo roZUmU,
a Zewfji dnsse,išelossisily; a milowatibltšnihojako
febe famého wčxtssijest Uade wssecky Zápalnc a ji:
Uě občti A wida páu Zešiň, še byl Ulondře od:
dowčdčl iekl jemn: „Nrjsc daleko od králowstwč
boiho.“ Oplawdn rož mU fchá;elo k toUm aby
Uwčxřtlw El,xrieta a w jwaté jeho ewangelimn.
TU mčl powolnúm frdcem jesstčxUčxkolikkroer dei,
lr pokročitt, a bylby fe stal UčeUikemSpasitelo:
wým Eo ho Zdršowalo To co Uáš často Zdr:
žchx: Stnd přcxd lidmi Zlei fpolečnost, Uetečulost
slabost lrnosi

Když pak i tobo odbyl pošnamenal witčžstwť
jeldo Uad Uepreitely jw ewangelista tčmčto slowy:
„šádmfd pač již erfmělil je jeho tcišati. Weill
Zešiš Uikdy před ti:U fe Ueždál býti tak welikynl
a flmmn,šm učitelem aš w teu drn, jenž byl ťlte:
rý jw týdnč welikonočniho Qd rána oe
bxárel úklady fskoly židowské w niwer, podobeU:
stwimi jich porážeje jtchž fmysl fobě tajitiUemohli.
N a to Uapadaly Ua Uěho ro; ličné ofobyš lapa:
wými otáškami; tU farižrowé a Horodiáni o polie
tice tU Sadllceowě o wiře, tu šákona Učitelé o
mrawnich Záfadách, a on Ua wssecko mnohoU moU:

drosii a dustojnosii odpowidal takše lito odpůr:
cowe kteři spoln jeho úl)lawni Uepťatelé byli, jr:
Um pťichwcilitt mUsili Wstech piiwedl k Ullčeni e

16



364

Nikdo fe wicc nrtronalbo tcišati pončwadž wssec
liký fpor k jeho rti a sláwč fe končiwal, a ltd
wždy šiwčjssim podiwenim naplňowal.

Takowé porážky swých protiwniťčl hleděl pán
Ježiš ponžiti abw mysl poslnchaču pro wyšssi
prawdn, totiš o fwcm božstwi žiskal, ro jest také

Zeikladem kťejtanstwi QU tomn cldtčl aby oder:
rowé jrho tUto prmodU sami w knihách nalešli,
aneb křybu ji nalržtt Urn:oť)li, aby o pončeni pro:
Uli; a kdybo toho ančinili abykonečnčpro fon
erčdomost twrdossijnost a k)rdostna wždyšahan:
beni bwli, a aby Cirkew w tomto poslednim wy
Učowa::i božského ženicha twého Ulčla Základ fwč
wily a Urpťemošitclnoll Zbraň proti nepřátellim
Broto siněle whžwal jich tonto otáškoU: „Eo je
wám šdá o Čhristn? či jest fyU? NkoU UUl: Da,
widňw “ Ohlrdem na tuto prawdn nemčli, čimby
odpirali odpňrrowé Wssak teď pťispla ta obtťž
Uo „Ktcrakž pak ho Dawid w dUchU našýwai
Wanem ťka: Řekl Bán BáUU lnénm: Seď na

prawiri mé, až položim ncxpťately twč Za podno:
ži Uoh twých Poněwadš trdy Dawid Bánem ho
Uazýwá, ktrrakž jest jrho Synem?“ Zajimawá
byla žajisté tato oláška, a Zeistnp 8 rndosti po:
slonchal „?l žádný Uemohl jrnulodpowčditi aniš
sr kdo wice od toho dne ofmčlil jeho fe tášati
Trdy Zahanbeni odessli, a pewně U frbe Ušawťeli,
že ho otáškami wice stibati nebUdoU, aniž še l)o

Uepirjdon poslonchati Běda těm, jeUž sioětlu wy
hýbaji,a žpěčllji fe dátč jebe ofwititi

Kdyš takto zákona Učitelé a farišeowé chrám
opUsiili, aniš wice oěi swé fwětlU fwaté prawdy
otewťiti chtčlt, tU myslil pán Zežiš že pťissla do:
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ba kdeby těmto pokrytcum laer fnal aby nr:
kladli pťekaško lidU U pťijimáni fwaté wirn B.
Zežiš jich již w Galilei poěal ličiti alr teď do:
konal dilo swč, aby wssrm wčkum wýstrachxl dal
pťod pokrytci Poněwadž teď páll Ježiš jenom
lid a učeniky pťrd feboU měl proto fe obrátil Ua
ně, ž čehož i lid pončeni bral Ličll pak bo;siý
U!istr farišeit pťilissUoU pťisilost: xNa stolici Moj

žissowť pofadili fe šeikonnici a farižeowé Protož
wsjecko, co;bykoli weim ťekli, žachowawejte a čiňtr,

ale podlé skutkll jejich Uečisxtcx Ueboč prawi a Ue:
čini Swašuji Zajistč břemrlla tčžkcia Urulesitel:
Uá, a wškládaji Ua rameua lidská ale prstcm xwým
Uechtčji jimi pohnonti. Ličit dálcx jcxjich fmčssnorl

pýchU a Umonst takto: „A wssecky jdoé skutkyci:
Ui, aby byli wčdčni od lidi rošssiťxlji Zajiptc Uáui:
sy jwc (to byly perq.nnr!towé či bčlp!lchowé list:
ky, Ua uicbš pťčkázaxli boži Uapfana bnla, šawčxssu:

jirr jc chlnbnč Ua čelo a Uwašlljčce Ua rUku), a
.žweličUji podolky fwc (lemo.oáni a tťapce U plá:

ssťUk stálémll panmtowáni Ua piikašasli boši a
kteréž fariš eowé wčtssi Uosili, jakoby Zákona božibo
dbalejsll byli), a Ulilnji pťedni mista pit weče:
ťich, a prwni stolico wč sskolách; a pošdrawellč
Ua trhn, a aby byli Uašýwcinl od lidt rabbt
(mistřc, což byl črstnd titul uěrnýcb a Učitelliwj
Napominal fwých Učxenilnw deilc takčo .,Nle wx.)

nechtčjto bl,xti Ua;dwcini rabbi (t j tať abuste dr
jedeU Uad drxchcho wlastnim Učonim wywdssowali)
Uoldo jeden jrst mistr weičx wy pak wssčckui jstxx
bratii N otce nrnašýwrjte fobě Ua Zcxmi(w témš
tmysln nějakěho Uad jiné se wywyssoweilti), nobof
jedeU jest Qtec wiŽ kterož jest w Uebesich NUij;
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fr našýwojto mistři (wňdcowé a jako UáčcxťUicia

l)lawy Učjaké sskoly čč fekty), Ucbo jeden jest Ulč:
str waiš, Ehristnš Kdo z weiš wčtssi jest, budo
Umnim skužrbnikom. Kdoš pak fe powýni, blldr
pcxlllžoll a ťdo fc poUiži bnde powýsjrn “

Na to postawčl so pán eržťu w JrrUfalcm:
sicm cbreinm jakoby Ua folldUé stolicč, a bčxdowal
Zákonniknm a fmčšemxtš u osinera pťičill Wro je:
1ich žlost, ktmoU odk:eilowstwi bošiho jinýcb Zdr:
Zowali, pro jcjčchpokrytstwi abw od. wdow pe:
xlěž wyUUřili, prcž jrjich ho rliw o jt počrt sw!,xchpťi:
UUZ:UQUxožxnxlošiti pro jejicb dr ost pro ktrron,
xsollre slex„xi,dťe:dcwdjeposix;llji; pro Zanedbáwai:
Ui wčci h lawnicb, kdcx:todwaUcha malicldernwch
xepřidržxljiprolledbalostosrdce čxistotU anto
člstoty Učxexižownčx“jssichUad mirUpečliwť lmlt; pto

l!a iwojtpoš ewnčjssimbleskn,an.onwnitřbylt
Ue.rstas)wbowcproU.inlnictwi w prollásledo:
xoani Zakým řo dllrašrm ličil fmišeje přcfwčdčitl
je nlilžotch kdoby četl siowa tato U f.w Mat. 2:,8
13:32) Nno dei fe pončxkud pošUati Ze slow
jak jich Ua konrc a,xojmenowal, totiž: „.tďadowé,
P lém c jesstčrčxi, řtorakUtrčrtopied jondempekrl
Uého ohnč?“ Trdo kdyš páU Zežiw prawú Moď
siášx, Spasitol swčta, we dmxch pokoje a bližek

jčnrtř tak piťxnč š Uimi Uakládal jak topxw š ni:
in lmdc Uakládnti až w chposlrdnčxjjji dch? Za:
ťý aš folld Uad Uimtwnmxjr? Ano k jakym xžo:
ť“lltám odfoudř Bnb iosjecko, jruž Základw wiry

:podlopali, a bdli přičxinoll, šo od pokolcni do po:
koloni tolik dnfji o šábUbU wččxnoU šaldil)ali?
?Jon, ro U meime myskitt o tčch co neiš od po:
ťlUssnosti k Čirkwi odlUčUji? D, jak jp stxacho:
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wati mámo nčastlliku fe jteiti jrjibo jméUa, jejicld
fmdsslenť žatraceni a prkelnúch nmk!

O takowě piirnosti Zťojmě U:lmoi pán Jršiš
deilo: „be pťisslana wáš wssrlikákrewfprawrdliwá
ktrrá jrst walttá na šcxmi, od krwc Nbelr jpra:
wedliwého nž do krwx Zarbariásse, syna Bara:
chieifjowa ktrréhoš jstx: Zabčlč Uleši chreimem a ol
tářcm. Nmrn prawim wám, přijdoll wssrcky tu
xoěcčUa pokolrni toto“ Wrodlěwáni jpmwodlč:
wého Bolxa mělo Zidy ť wdččnojtt powšbnšowatč
Ur; Zexrujalém šil w pokoji a bršprčnostč arxiž jr
dawe.l wxšl)eužčamimýlčti w lťinnúcb šwyci:ť) fwých
Tenkratlli lid ktrrý Zdoyklo wýhrllžř.ichboich slý:
cl,mti, ani; jich wwplnčxxxi škusil Urwčxťil, šejrdon
žtěcb, ro wnl)rnžkySparltrlowy slwnxxlijrjich wyplnčxni

šakusi a piedc tčulčxťZa čtyřirrti lrc nrbylo Ze:
x.!lfaléma wicr Ll protoš, co Uciš Uchrálli pixxd

ldošťm hučxwr,m jexhož jjnlc tolirými hiťcldy hUč:

wali? Snad to pomyssleni že Uao tak dlolcho
ssttťil? (ďim de!ťo Uaš jnánal tťm blj;ssi jcxst do:
lm wyplnčni tobo čimš wyhrožuje. Chcemcli te:
dy čckatl a; fo dostawi?

Spa.ltolwočitá Jerufalémll Urwděčněmllšťe:
tcdlmxmislowyfhowiwawostfon: „Jerufaléme Je:
rufalrmc krr:ý; šabiji.š proroko, a kame:nnješ to,
ktlii; ť tobč posláni juo!l, koliťreir jfrm chtčl fhro:

Umšditč tw,lly twex jařo slcpiw sl)x.ouližuďnje pod
kiiu.xla ťl!ťátka sixexei a Uccbtčť jťi ell ;a:lochai fa:
wexemdnm wáo pxljtý Nebot prmoim weim Uax:
Ušřitr mne od řcto chwxlax, x:, i ditr: Požchnaný,
jrnx jc béťo wo ij nu Biučx “ Tato doba Ur:
byla dalrřá Wein eriš ;a!ndsslcxl; ňdráum wy:
jiti, a Učkdwwi r st do Učxhonewreittti Bo třrch
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xdnech mčl Umřiti, a čtyťicetč dnň potom na nebr:
sa wstoUpiti aby š nčxho Urpťissel dřiwe až Ua
kourc fwěta Brotož tUto dolm si mnsime wá:
žťti a dle wUle milofrdněho Boba Znžitkowati

Pein Zešťš propUstil Ua to lčd ktrry ldo té
xnčř ZaZ po relý denposlollchal Nežlč sixpak pod
xoečer, jak obyčejně, do Bethanie Ubčral pofadčl
se bliž pokladnire kam sk Ukladalydarlyna chrám
a slllžebnčrtwojeho J tuto neodpočiwal, Uébrš
xlmlčcni dáwal fwým Učeniknul Wozoruje ty dax
xw kterc se tanl skladaly od lidiwsselijakúch Bťi
ssli bolmti, kteii mnoho občtowali, a pťissla takč

chUdobUei wdowa, která dwa peniše Uejdrobnějssč
!olo,;ila Lidc pošorUji a reUi tolifo jrdnáni a
skUtky do ori bijťci Wán Ješiš dobře šnal Ulobo:
oitost boháčn, kteťi umoho dali, oU alr take do
luxe wčdčl jak mlzná byla wdowa která tak málo
B.ala OU pak takě probliži i pohnntky Uanebo
žednani, Zdalč jest k. p marnost bážesx před lid:
xni, foběctwi, žisst!čost, ctišádosi, pokrytsiwi, ancxb
Ua opak kťesianská láska, horliwost, ;ádost jenm sr
Zalibčti, jrho žákoU wyplniti a sebc pofwčtiti OU
takč Ua to patič, jak silna ťašdá š wrchn jmeno:
waných pohnňtek jest aneb jak se šlnčnji a jak sc

čisti Qprawdu anh Ua to hledi, jak při kašdém
skutkU jrbr pošornjeme, ždali pro dobré činy
Učco wice fami še frbe činiwámcx, ždalč na to šx

:naxnon obliboU Zpomilleime, Zdali reidt o tom š
žiaxýani rošmlollwámc, ždali fwoje prárr, simhya
obtižnostč šweličxUjeme; ;dali jwojo ždárnc podni:
řáni wychwalujcme a Ua pochwalách od jiných
x.Uálnwdawaných fpokojellost jrwime Tato wdo
xoa položiwssl dairek swuj do pokladnicc neobirala
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fe Uižadnoll mysslčukou bUd pýchy anrb foběctwč
protož wyslowil so:o niSpasitol takto: „Wpraw:
dě prawim wam žo tato chUdáwdowa wice nwr:
bla, nežli wssickni; Urbo wssickni tito š toho, což
jim šbýwalo, dali dary Bohu tato pak š Uedo:
statkll siďého wsseckll žtw:lost son, kteroU; mčla
Uwrhla Tcdy k tomU ke wssemll žc čtstý byk

úmysl jeji, Uwrhla ona i wssrchm stžxtrk fwúj do
pokladnice chrámowč k oslawelli jména božiho a
nábošrnstwi swého a wyčajtowáni slnžebnikú Ho:
fpodina Boha swého

Na wečer opUstil an Ješčš chrám aby ssel
do Betl,xanie, Učcnici pak jeho Upošornčli ho Ua
wýstawllost a kráfn chrámU Zernfalcmskcho Uršp
Ježiš jim tU dUchom prorockým pťedpowidal, že
bUde crla ta Uádherná bl!dowa w hroUmdUžjka:
meni obrácrna Brijdonce pak na horU Oliwrt:
skoU pofadili fr taxn, odknd fe cclý chrám pťehlč:

dUUl Waxnětliwi jjonce strassliwé wýpowědi nxt:
stra swébo o škáše toho krásncho dojml božiho,
otašali fc aposstole Mtr, Jakob ZaU a Ondťcj,
kdy to žboťeni jeho a teU celý piewrat nynčjssich
pomčru fc diti má? Na to jich pcin Jržiš ober
ZUámil fr Znamrnimi kterč předchcišrti bUdoU doe
pusjtčni boži, ličil bliške wywráccni JerUsalčnm,
a pak wrlký pťrwrat tenkreitnťchpoměrú lidn fwc:
l.)o wubec, Z čehož že Ciskew joho witězoslawllč
wyjde a Ua wččnc wčky UtwržeUa bUde Pťi
wssem Uapominal Učenikykk ostražitosti aby sami
Uebyli wirem Uastáwajicich bouiek šachwaceni; ra:
di jižU, aby w čaš ž Jerujaléma odessli wýstra:
hU jim dáwajr pťxed lidmi jenž fe bUdoU wyeoa:
Uxatč kťiwč Za slibeného Mex.xsiáne a po;oxny jiň!
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čiUil na mnoh.i Urbešprčeusiwi která w Uowčm
Uťadě U žwčstowáni jwaté jel)o wčry Ua Uč pťč:
idon nrž také piipomixeá odmčUU, jrnž fe do:
xgtaUc wčxrm,uU jcho

Wailťa ščďowfťá.

Eo peiu Zršiš whlcdcm xla ofnd chrámxl a
xUčqta erufalčlna xředponxidal, wxxplnilo fe bršo
:xa žp:lfob Uejstrasslixučxjslť :jčimssri wladařowc
:popnžowali Zisstnosti a UklUtnostť swon Žjdy pchč
xobč poreid wirr; k tolnu Zabčrdli Zidc do Uepm,
!xoosti tak l)lllbofo, čimš wčcč dčiwe došreilo Jr

Ul :xlčxUa okoki jrlžo plnilo je uošchnábla odboj
!nikya lxxliiči; také Un„xskd.,xtoxoalijcx xččxrtrii pod:
Uxodxliri ša :,ďroroiey sk wydaiwajťre, ano i ša fa:

měho Mrstánc jcbe xoblasjujirr, ktrii xo oasschč
:proti !jřťxxmnicmmysle Ua wýsost loš!:čcowali Wy:
:pnkly tcdh Umohdykráte mcxžiZidw Zponry, lxterc
ňčtc lUZo Zafo je Udnsily, Uxssak již Č Uulkoll stra:
ckoU pro Židy, ncxb jich powždy 1xlnol)o o ,;iwot
pťichášelo,a Zrmč jcjirb bula pnstossrna. R tomu
ťc wnem!l piisslo šomětiofoni, a najtal hlad, wssač
ďwssrlni tčxmi a podobUUmi nrlxodami nršlnondřili

Zidé. Kdnš potom č 66 pro šncxnctčxnisskoly Zi:
Dowsié w Eefarii 1) U trnkrátltiho iimsiél,)o wla:
Oařc Ecstia Flora splawrdlnosti nedosslt anfoldili
xo Zernfalěme nowoll ZpoUr,U ktrrai jo co deU
!ošmábala, aš potom Flmnš 3800 Zidu Ujmrtitč
:keišal Zuiiwč roty šmocuili fe twrše Llntonir, a

l) Židňm Ua rpr.dtupu občelowal pol,mn pt.iky lta prak,m
Zštxowsko fsioly, ž cchoš posslo bonťcni a konrčné wyllhnam
Zidu š nlčsta.
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porUbali thnčjssč pofeidkll ťimskoll Na to obrá:
tili fc Ua králowskoU twrš Ua hoťe Sionsié a po:
wra;dili tcš, co tU jčch nalešli š wojska řimskěho
ač 1čm;per ;achowáni žiwota bylo slibowáno.
Na to fc wwičtili bllřičowe: do okoli, a lo!lpili a
pllstossili xUčstaa dčdiny. Za to pak takě Rima:
Uě, kdež jeU Ulol)lt, prowodili kxxwawoll nlstll Ua
Zidoclx, a pobili jich ch wr Scytopolč 30900
hlaw

xNofeianúm šitxum kolem frbr l)rúZUpoUž
sstčjicim postawil je wladař Erstinš Flolnš, jrnš
w Axlcioclxiibydlel, četmdm wojrm do pole pleUč
q hllbě w (dnlilcč klldy fe bral ohUčaUa mrčem.
Zidč fe xUUslrr opirali wsjč onci Ur; až do Jce
rnjaléma tiskl jich Uloruče.

deš je pak počaly tyto wěci diti wystčxbo:
wali fr kicsimlé, co w Ulčjtč a w okolinčx bydlcxlč,
pamčxtliwislow Waně, Za Jordán dil Ua l,xory, dil
pnk do městrčka Wcly, aby fe wyhlmli hlomošlc
wcilcčnémll.

Zt;ť fe ital Cestillš GallUš na konoc r. 86

po Elxristu Beinxl pánchl dolniho mčxsta awssak
Umsil šafe bršo Ustonpiti pťrmori šidowskcoo lidn
jakoš i šrádoU we wlastUim wojsku Utiťajo š mč:
sta žUstawil Urjwčtssč dťl Zbranč a walcčllčho nai:
bytkU w Ulkon Zidll křrťťtakoon kořisti chnlalč
Uabyli poslly

Čidař Nero rožbnčwmlý powolaw Galla Ua:
ZpčxtwyslalWefpasieilm ša welitelr wojska do Ba:
lestin r. 87 Wřitáhl tedy Wespasieidl fe fynrm
Titchl do Galilee Umje 60000 UmžUw,a dobý:
wal twlš Za twrši Ua pochodn k Zernsalémn kde
fe šidowský wndcc Flawinš Zofcxfuš nrjndatnčjt
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Branil a welkoU Řčučamml Ztrátn byl špččfobil ač
Mojsko čim dále tim hrošnčjč šnťtlo a poUlstoU
Prott UeUáwiděUýxUŽidU!U jextjeU plálo

W famém Jerlxsalcmě paxlowal Uwšt Židy
xošbroj nejwětsii Uebot diť jtch pťáť Rixš!anúm
Bil Zafe Uechtčli ani slyssetč o Uich, žwláUtě siraé
:Ua tak šwanýchHorlich k Uižnáleželafurowa
AUša. Obě strmly siály proti fobě a tudyž wnčkl
xanitť boj w Uěmž dwa Uejwyšnť kněšť a řWG()

wšácllějssťch ŽčdU o žtwot pčisili Horltwrč Usa:
šdtlt fe w chrámě a opewxlili jej silUč a whpadalč

Ztad poUejwice w Uori, aby loxlpili dra:tcowali a
moražd lř Strana pak drlchá abo stxxeasslrwoum
TcidšxxxiUčinila koUer, pUstsla Uowé roty žbojllčcké
Čšdoměsta, wssať tim fe wěct pohorssily, Uebok teď
š:lťily tťč strany protč fobě.

Nok:l 69. dostaw fe Wefpasiářr do prowillcie
Zxčdskš, doťdyl Hebronll, spáliť“ žcxj a obywately
š(xehopohubil wssak postUpUje k Zorllfalélml žwo:
šexl byl ša cčfaťe Broto opUsitw WaťestiUU Ubi:
mxl fe do Řťxxla, wojsko šanechal Titowi fUUU
tckxwémUjenžš r 70 Jšrčlfalém oblchl položiw fe
Š tťemi legtemi Ua fewerxli slranč mčsta, čthta

.Pak legte rošložila fe po Qltwetské boťr tedy č
ňďl,xchodU Dobýwanť pťepewného města bylo o
kšwssempťeneradUé chprw dobrotiwě si počťlmť
TttUš fe thy, wstoUpiw š UiUlt U wyžedxxáwálři
xťež wssecko simženť 1cho7přisslo w šmar Straxxy
xossecxkyspojily te protčNčmaUčclU w jedUo, awssak

xřetrwalo dlo!cho jiš žasix roštrbly fe; txxdyžUsna:
PUily NimaUčUU Ulěřtadobýwáni tak, še se jtm Za
Perť ohradh na fewerni straUě dastalt a Nowé
Město ostldili jež také th:led popelem lehťo. Ztad
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fe dobýwali ŘčanUš Ua Žčdy ša drUhoU ohrado:r
eož fe Titowt teprw čtwrrého dUe podaťčlo po Uš
koliťrátllim wojska fwého odrážellť Na to fe po:
šoUsseltNčmané o twrš NUtoUtt w fedeáctčdUech
čtwero proti Ui Uaděťawsie Uápr.

Pii slslonhtt weťčkonočni byťo UesčiskUcxnnožx
stwč lidstxoa w Jerllsillémě kteťi se teď w hornťm
měčtě Ua StoUU a Ua l)oťčMorři kdr stáť chrám
stčxsimttUmsilt, čimž hrošnú hlad a pak žUrčwý

mox xnšntčlu Straxtcǧ rožťtčné tahaly fe teď
šasoby potrawUť pťt čemš také mxložslwi lidU bylo
pobito Mčxsto byťo w krátké době pťUo mrrwol
tak sice, že fe Uemol)ly Uikam pochowatč Wsse:
cčy hroby, pťikopy a prášdná domy byly Ulrtwo:
lamř UaplUčxnw, tim fe Uakašil wždUch, a strassne
postawelli Zidlr bylo tUU bidnějssi. Tedy pokoll:

sseťi fe Umoši, aby ž 1Uěsta prchli a wolili radčjč
UpadnoUtt w rUce Urprátelfke Uežlt by byťt potr:
waťi w tom stawU UejbidltějUiUr Wnak tim Ut:
jak Uellsslt fmrti Ueboč wojiUt iimsstť Zachášeli š

nesstastniky pťeUkrUtně Ti, 1eUž bylt oď Utch po:
lapexli pťede městem ponejwice Ukrčžowúxli jfoU
Zatťm pak rošmáhať sk hlad poťeid wice, jessto
mUok)ým sioUžily Za pokrm wěcč Uejicné, jako: kčc:
še, ero krawěllce a co fe jeU šwýkati daťo ano
o takowš wěrt bylo až Ua forc bojowano aniš
bylo pťč toxU dban Ua fwašku pokrewellstwa a
a pťátelstwa; allo žena wšácUei fwá wťastUi ditš
Upekla aby Ua čaš strassnémxl hladU Ussla

j be Uikdo š města UčxUprchk anž fe jakc“
posily ž weUkU měth dostalo, obel)lml TttUo Je:

eUfalšm weltkým a Z9 ťimských stadii (1edUo sta,
dčnm ob!lástelo 125 črokči)dťoUhýmUafpem Brzo
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potom wšali Nimmxé Utokem twrž Antonii, a str:
hli ji, kudy fc jám oowťela cesta od fcwerošápa:
dU Ua hoxU clxrámowoll Hollčwrč wstollpiwsse

do cťdrámllZtad fe breinili Tčtllš pak žnowu wy
jcdnáwal, wyšýwaje jirb aldy st wšdali, Uež i teď
wšdorowalia proto šakročtl pťťrxlrji Bršo Zmoc:
Uil fe Uádwoťi pohanského a pilmltčl thy k rou:
wnnti do Uádzooii wnčtcxrnťrb kde je wštrkle brá:

Uili Wssak wchxmlč jich Nťmané až do mťsta Uej:
fwětejssil)o a postawili je pohcmssti wojiUowč tanl
kolem sioatynč, kam;š fwčtským Židllnl nebnwalo
piáno dostollpčti Reidby byl Tituš chrám šacho:
wal, wwdmo i prolo přisild wškaš, Urš d.xrmo
bylo wsscxcko Rťnrský wojill, mxdbajeanrb Uešna:
je ro;ka;U toho wmrřal hoťťcč hlawesl tam, kde
fe ihnrd Zstalo Teď Uastal Zmattk chjstrasslčwčj
ssi Rimallč polllbalč wsse ro jim pod mcxčpa:
dlo, drUZi pak :rodralt a wrhli je do poskdniho
Utočisslč siorho totlž Ua holU Sionskoll anrb do
hornibo mčsta

Titnš pak feim wrssol do fwatyxtčx, kUdo UUl

posud UebráUil planlrn, a dal wynějti šlatý wi:
axrn občtni stUl a oltár knděUi které bylo er
šlaté a taťč Zakonni kUil,m Uxž w!astni chreimowá
bUdowa nemohla wirc žacboweina býlxi a tak byl
celý chrám 10 flpna r 70 po Ehristll Neinll Ua
wčky roZmetán jakoš byl pčedpowčdčxl Spasitcxl
fwčta.

siorliwci pak jeUžš Ussli krwawč scči ejčima:
Uň a do Horlliho mčsta fe wrhlč powraždiwsso
tnto 8000 follwěrrll priwlastnili fobčx Umjatnostč

jcjtch Řimanč owfjem nemrsskali i tUto jtch ti:
skUoUti, a steilo jich to namaheiUi po celý Uaěsic,
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Uež re byli dokonre Zmocnili Hoxniho mčsta, totiš:
to 11 ;áii r. 70 po Čhrtch Wáml .šylo tUto
bcxžmilojldenstwi wraždčalo, ano celě Ulčsio w
plaencni stálo. ščdč se wrhli do králowsicxho
Zámku, jini šafr do podš cmnich sklcxpna chodeb,
a kdnž ji; je wjjccko kolem boiilo tU tcprw po:
Zbyli amdčjt jakél,xo witčxšstwi.

Titxlš ;acl,wwal z relél,xo Ulčsta toliko tii twru
Zr co jwčxdkuně wdkonamxrlx poknt flxowiwawým
Bol,xe!xlpokáraněho cham.olmoitelnél)o mčsta a pač
žxipadni žcxdjcho Zjolltč pak jméua těchto Zby

lucb twr:šť Hdppikllo, Fafaelixo aMariaUlne. Wsje
jině bulo ršometáno aby U ;bylo ani stopy lid:
siúch obudli, a fmrý Zernjalém šmišel Zlijttn dč:
jcpijll tolxo jwčta.

W čxaš celélxo obléháuť Ulčsta žahynnlo šde
dicZ 1()090()0 šidu, ;enw, dčti a kmetu, ťte:ých
lxlad, olxesxa jiné Ucl)ody šahladili ani počxitáno.
Pirš 200 ()00 jich wšali w okoliJernfalčmskcm
Za fmé, a 97. ()l)l) bnlo jich od Řimmlň jatoa
dil čt trškým prácem, aUeb k xsotýkciniš draon
Zwěii odjonšeno dil ža otroky prodeiuo. Tento
posledni ofnd potkal Ulladý lid kteťťUrdosáhli 17

:xok swěl,xowčkn aZrUy bešbrannr.
Wončwmš Zermalém Urtoliko poloboU nébrx

i Umčxlostipřepcwmx ldyl proto diwili sc Řimane
famt Uad fwúm witčx;jrwim a Titnš wyšnal, še

toltko pomoci šidowského Bol)a lžo Uul bylo Jr:
Uldaléma dobýti. uu Za kratkon dobU podlehly

taťé jině tw:;e přcmoci Řimaml, a podobala
fe crlá Walrstina stlasjnc ponss,ti nrb mčjta byla
rošmetcina, a pole. zpnftosser, a mltwolami
pofeto
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Bo skončeně wálce žčdowské welel cisixř, že
žádnc Ze žboťených mčst wystawčno býti Urmá, polxr
Uosti fe prodaly,aaZidé cojich podud šbylo do:
feihli toliko pod welkýmč platy dowoleni se jcha:
Zeti, aby fe potčsjlli stiUrUl někdejssich slawmxch sln:
žeb b:Zšich, w chrcimě Zerufalčlllskčm konam„dch

Zidowský Uárod milowaUý od Boba, Uairod
chš fe takc we ;wleisstnim smyslU Uárodem božim
Uašúwal jedim) národ který prawého Boha
Stwoťitele twčxta, požUal a jeum fe klaUcl tento
Uárod, který diwem powstal a diwy ZachowáU
byl, jen; Uprostřcd jim,xchnárodn ktore ho Uená:
widčli, fám steilx,dmdiwrm a šášrakem jc jtal mU:

sil od Boha, který jcj neirodem UččUila opatroe
wal pro jediný žločiu čehož pťičladU na fwčxtč
Uestáwá, šnččon a rošprýlell byti!

My ale wime, jaký to bUl Zločin; wražda
totiž fpaichana Ua ofobč YčešdlŽisjoddě Ua Zržisst
Christn SynU BošUU.

Nč byl chrámJerUfalémský pro trwanliwost
welikost a kráfU wssrch fwých butxow a pro Uosse:c
likoU ošdobU fon dčwem a žašrakem fwěta, apro
tU wěc, še byl jrdiným Ua fwčtě kde žščch we:
ťejnoU siUžboU a slawUými občtmi ctťwán, Uade
wssechUy wšeicnčxjssi a drahoccxmlějssl, tento chrám

jenš byl Ua počeitkU na wdslownoll žadost boži od
krále Uejbohatssiho a noleoUdťejssiho Ua šemi wy:
stawen, potom Za čan prorokll Ulnol)ými žňšraky
znowU wybUdowán, pak žwčtssen a patrllým šna:
meUim welebnostč božské poccěU, i od pol)anlr ctia
w.iU a obdarowáwán tento chreimUeonhl šrllsse!l

a nawždyš okxsskn Zemského wyblažch b.)ti , než
čollko pro tU pťičiml, aby dokoxmlrUim slnšbám



377e

boščm a mUohem wžxlessenějnlmjwatinm misto
postonpil My tyto fwatyně šlláme jfoU totižto
ty nasse, které Zežissc Christa pr.ewého Boha
w fobč žawiraji ZakoU tedy Uctiwosti a wdččno:
sťi mámc do Uich fe Ubirati? mu

Když byl Zrllssch cbrám a lid židowský rož
ptdlell, padl také žáťou jrho seim febon Zaťš
pak Ulohl tellto boži Zeičoll, jellž byl tolikoU pťi
praon dáll a UlkoU boži Ua kamcmlé tabnlky
Uapsán, tell jedčný jcxužje onbl bonositi tim, že
ZákoUembošim jest na texnanfob fe šlehčiti že fe
plněni jcho dokonce a nmoždo stalo nemožně
paklt fr to Uestalo pro tU wěc, aby Ua jeho
misto čistčxjssi a dokolmlejssč fe pojtawil šakon

Zakoll totiž milosti a lásko, jenš byl dein od jr:
dUorošenébo Gyna Božibo lidem, a jen; fe wpi:
fnjo Dnchem jwatdm w frdcr oywolenych bo:
Zllch9

Dokonaný tedy a Upllw pťechod Ze starěho
žákoll.c do nowého jest čaš žboťelli jrdinčho chrá:
mU prawého Boha, sčaš rošptýloni jedidlého Uá:
rodll, jenž pmwcho Boba ctiwal, čaš Zlehčelti je:
diněl)o od Bol)a daného šákona Zdalč jest mr:
dle na Zemi doba, jenšby fwětleji do oči bila

,silnčji mysli lidskoU hýbala wětssi pošornosti Za:
sinhowala Uad tnto jmellowalxon? Sám pan Je:
šiš obracnje pošornost Uasjiš přrdmčtll, jejš a:
posstolč pťed očima měli Ua diwadlo jim Zaha:
lrně, jehoš doplnčlli Um ipatřnjeme Nwssak nlil:

šemeli fr toan wssrmU obdiwowati, abychom fpoc
lU Uecbwálili Boha pro jrho Uesmirné milosixden:
stwi a pro nassi blašrllost w Ježistl Čl)ristll, Wan
UU nassrm? Nasse radost teprw tim fe Zdokona:
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lnje pollčwadž wssrcky tyto Události, jak od pro:
rokň, tak od faměho pltxoodcc Uowého Zákona pťed
powcdčxly byly

Wssak slUssi fe ohlchoUtt po rošptýlmtčur
nálodU nesstastném dále Qd Ukončxoncwálko ži:
li ncxsssastnici pod tčxškwni bťemcny aš do čajl:

cisaťe Nerwy Tcnto jim poUčkUdUadržowal a
pod jcho wlaidoll fjchotllč sic Zwlásstčxw Tibcria:

dč,a ašřidili folxš tUto ss.koly Eirai Trajan šafc

115 po Čhrčstn, kde se l)roZUčxuxstili Uad Utisko:
watrly fwými, wssak podlcxl,xlčšafe bršo. Zrsstč
twrdssi byl Ua Učx cisařx Hadrřml, proto nowai
šponra wypltkla r. 131 pod náčelniaxtwimBar:
Kochby, chž fe whdáwal Za Mešsiássr, a jchožto
ž.imčxrbyl onecky Nešidyž Walestinu loopuditi
Byltč thto odwažliwý Umš od wěl)lasného leibw
podporowán, joUž mU šlařoU ťdrUUU postawil. Ua
hsawn a dal ra;iti penižo Ua jmčno tol)oto fwud
ce. Takto fe walrlý počet jxšidň xlšolem Kochby
folcdal š nimiš oU netoliko proti Nťmanilm Uč:
brš proti Zidtlm, jenš fe žprčowali š nim w
swašeč wrjiti a proti kicslanňm šniťl Na počát
kU bojowal sslxastnč proti Nťmanťnn wnak kdyš
ičmskýwťldce ZUliUš Srwrrno još Uim dotťal
ldyl piemožrn a ša l)radby sioél)o sidelniho města
Bithern (jrnž prý jest stmý Belhoroxl) Zaldnčm,
kde se po tři léta statcčlťě dršel awfjak tUto ša:
hynul teUto lžiwý Mešsiáš lidu siorho do wčtssi
bidy Uxorlmmo krajiny sioé Zahynnlo totixť,rpieš

509000 Židu nepočxitaje tčxch,joUš l)ladrm a nc:
bodami jimxmi byli pol)yUUli; a mnoši š tčch, co
jich texm šbylo byli ša otroky prodánt, města pak
jejich a dědiny šnown ldyly pujtoUrUy.
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Eijať Hadriml wwstawčl šUo.oUJerUfalém
wssak zapowčděl pod streitoU brdla aby je nižádm,x

šid do erlljalčma přijčti neokfmčlilČisai Juliml Ulěl Zidyk wystawěni csmimll
Zcrllfalémského a to Z pollhč Zánti proti kťcsfa:
Umn; Uež slawba Uepowcxdla fe Uolxoč ZmUčtťefrUi
a ohesx, jchž Ze Zomčxwusslcxhnnl a dčxluiky pohll:
ldtl, Zastrasjlly dálssi o tU wěc fe pokollsseni

Wo tom se ftal Jorxrfnlém hlawninl Ulčstem
kťcsiaUstwa Zástnpowá pontnikn wallli se š kťe:
jfanslúch Zcmi do Jrrllfalcldm Mnoši UábožUi
xUU;owc a žchd Ujadilč st we městě, aneb Ua
ldliškčl jel„do, kostely, ťaply a jiné pomniky nlno:
žily fo

Na mijtě kdc peiUZcžiš šUčrUiky steil pťcd:
powidajo Zbočenč Ulčsta Jerulfalrme., wnstmočxl fe
chrám ž Učxl,wxtcd Uikde anč siopy Nrdalcťo to:

bo jjon lxroldky prorokll totiž dxoč Urď třř hlnldoké
jesiynč wr skeile wytefané

Bliže tčch hrobn, wsiač pončxkxld skwornějť,
Uňlešei de jcxskyně, kde prý je poslednč sl)romáždili
aposjtolé, nržli st byli rošesjli kážat jw ewanqe:
liUm, kde prý tUesteni aposstolsté wyUeslil) Ta:
w paouuu

ll) Břipislljc se sUcsscUi Npossřolské fw. Aposstolčnn Pai:
Uě w takowémto poťádk!l (eofd 8. šuš. šolxm, 115 llo
tcxmldu) Sw. Llp. WetrU prwni člcimxk wiry: „Wčřčm w
Bolxaa.“ Sw. Judieejuwi drxlldý: „J Uo,erll Cl,drista atd.“
Sw. Zakobowi třetč: „Žxcnš fc počal atd.“ Sw. Ža:lowi:
„Trpčxl pod atd.“ Sw. Tom;issi: „Sslonpil do pckrl.“
Sw. Jakobowi mladssium: „Wfřo!lpil Ua atd.“ Sw. Fi:
ltppowi: „Bdtad přijde atd“ Sw qšrartolomčxjji:x„Wěřim
o DUcha swr“ ččwj Matonssi: „Sw Cčxkcw obrrnolc
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to jeskynč jrst aš 20 krokU dloUha, a strop jeji
podepirá fe o 12 oblonkowých piliťů Má se ša
to že kdyš Zafwěcella byla fw. MarkU

Nad tonto jeskyni aš 20 krokli od cesty jhle

dáme meži Umohými rozwalinami prastaré stawe
ni z tefaxlél)o kamcne kteréš šahruUje jcskyni jenš

drnhdh Pelacž;ii, bohatč! a wčhlasilé herkyni Nn
tiochenské, ša obndli slollžila Wyprawnje fe to:
tiž, že tato Welagia po swěm obráceUi na wim
kťesiauskoll U sebe Ušawrela w odčwll jako jepti:
fska žiwot ofamotčlý treiwiti a že w této jeskyni
welmi pťifna na sebe býwala Mlloši twrčdi, že
fe pgin Ježiš fám do téťo jrskyUč Utekl, aby ;de
odpočimxl.

Slussi pak po tě rožblidce na Jernfalém,
chrám joho a osild lidU tohoto Zafe ša Ehrtstem,
an fo Ubirá fe fwými do Bethanie na ktcré cestč

rošmlouwal š Uimi o bližkosti welikonočnčch hod!l,
o swr fmrti jenž pčijiti Ulá w teUto čaš

W tl,dš wečer fessli sextdowe wyfoke raddy w
domčš Uejwyšssiho kněZe Kaifásse, aby sr Uradili,

jaťldy Zešisso Uejjistčji lapiti a Ufmrtiti mohlř
Bylo paknz;awťťnowtéto fchUšce,p Ježisse Uelladcile
pťcpadnoUti, ijoUti a Ufmrtiti To wssak nebylo
poprwě, co tqk Ušawřčno bylo teď o to fr jrdna
lo, aby jr to stalo jesstč pťcxdWelikonoci, poně:
wadž fo obciwali, ž: jim pain Zešiš po slawnosti
šafe do Galilor aUeb jinam Uh!lo Nebylo to
wssak tak fnadUo k wywedoni, co fo Ušawťrlo, Ueb

atd.“ Sw. Šimonowi: „densstěni hřicbů.“ Sw. Ta:
deásso,wč: „Tťla wzkťissenie“ Sw. Matčjowi: „A žiwor
wčěny.“
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bylo sr co batč powstani lidU, w nčm; se wyfo:

kai radda mohla fama občti stati Wssak drUha
obtižnost pro ně byla ta, kteron téhož weěera Ue:
pťedžwidali, še fe pcin Ježiš ant wc stťodU an
we čtwrtek w chrámč neUkášal kde ho jiti žamý
ssleli Nebyliby žajisté prowedli hřissný Umysl,
kdybo se Uebylo Uahodilo co bylo na wlaš před:

powčdťno Usty Uejfwčtějssimi Jidáš Jssťariot
ský, jel)ož nr ťizená lakota po penčšich beš Ustáni
pohánčxla š neprawosti do Ueprawosti, pťčsseljcim
do raddy, ncbok jak pismo prawi, ďábel sám wjel
do frdce jeho, trnto jedenš dwanácti pťtsselk
Uejwyšssim knčšim, aby jčm paina Zežťne, fwého

laskawcho mčstra wydal a také fr radčl š dů:
stojniky strášr chrámowé, Ua jaký žpufob jim ho
wydati mini Jak fe podobá, bhl Zidáš w rad:
dě židowskě dobťc xUám Hned myslim po we:
čcťi U Sčmona malomocného ponžil té noci aby
sc podiwal kU Kaifássowi, kde byla radda pofpo
lU. DUssi, ktcré nrchutná rtnost, nechntnei také

fpolečuost ctnostnúch lidi; ona xpyhlcdáwa fpolrč: T
Uost bťifsných Člowčk proto miwá še fpolkU hťi:
sjnikll, nepťátel Božich Eirkwe a Uáboenstwi po

těsseUi poněwadž jiš fam takowým jest „Eo nli
chcete dciti, a já wám ho šradim?“ jfoU ta hroš
Uá slowa ktrrá še frdce ďabelskěhowyssla Hroš
Uei pramime, ždali UeUi tomU tak? Kdo jest teU
já? Jeden z těch, ktrrých š welkého počtn Učee
nikn si BáU žwolčl aby bylibližexlěho a ilčasten
stwi mčli w Zwlásstnich milostech š nim dňwěrllěji
obcowati aby wice diwn kteréš činil fwědkowe

byli, aby takě w čaš potťeby fami diwy ččnili
slowrm jedeU ž těch, kterých on fwými dobrodiui:
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mi obfopáwal A koho žqmýsslol Zmditi? Zežl:
sscx Mešsiásse, Sylm Bošiho kraile Zfraelského
Spasitrle swčta, člowčťa Uejjemnčjssil)o Uejlaska:
wějssil)o, toho jehoš fwatost žiwota wrsskcxrenltd
wrwážnosti nlá, jehož slowo poslonchciajeboš šážra:
ťUnlfe obdiwlljr N komUho wydati chtcx?Nepťátelllm,

bežbožniťum, Zlofynum kteťi l,xoprouásledujť a hažš
poUhe bežbožllojti a žárlčwostt mxllciwidi A k ěea
xUU? be c; Uim po clxntinakladalt jomU je poe
tmiwali, jtxj lmnčli bili, a w nmkeichUsinrtili
Eož mllšxe brošnčjssibo bdtč? Oanobxlý knp bwl
Ušawťcn Slibeno nm 30 střibrných Nrwi jo:
trď š„jistotoll Udati UUloholi bylo podlč Uasstch
poněš, awssak to jisto, žr tak byla bUď celá aneb
toliko polowični cena Za otroka. Ježťš tedy Za
welmi lcwaoU cenU fe prodal jcxbo Uxilost, dnch

a láska fe Uecenily; ssrtiilo fe wsjio!,datrnosti, aby
fe nčkdo Uedowčxdčxl co se wr tmeich kUlo

Na rcino dosiawil jr Jidáo.x k swénm misir,U
jakoby Uic a troxlfal si postawiti se pťed Učxho

antž fe sirachUje žrakll jcxho ani wssewčxdoUonsti
jeho, tak fobč počinal jakoby nlU swčdomi té Uej:

chnssi Uečinilo piedhášky, neol)wžčně jakoby ša
hťťch Uižádnr Uebdlo k obáwani poťlrty. Nch!
pťjjdeli to š hťissnikem aš tam, žc jiš fe dUsse U:
stlala w neprawostech, potom owsiem neUi lékU.

Zidáš stoji Uprostied dllchých aposltolll, jakoby
žádné jiné mysslénky, Zádosti a Zámysly Uchlčl
Ueš onť. OU následllje Zcxžisse jako oni; oU po:
slouchá jrho Učeni, jako oni; on také na oko be:

dliwě plni rožkašy jebo jako oUi; w jeho tweiři
Uešnamenat šcidnč Změny, aniž w ťeči jeho jakč
Uejistoty O, tmo Zidássowa frdcr, jak hlllboká
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jsi tU byla! uo O, ťúžby Uebylo takowých Ua

fwčxtčx,a piedc bol)xlžel aš podUeš i m ši kťe(fmuǧ
jfoU Wonloci Zidánowy l)lljté tmy miji je a;ť
podnrš pokrytstwiUlZipobožnost a erěrllostmš
newil:most Tá; dnsse kterai fe wr tmách hřichll
oddala, objewnje je ráUo Ua swčtlr we fpolečUo:
sti wčřčrich wrfrlon tweiřť což owssem dowrssujc

miru Ueprawosti, a nrjché dUUi i cestu kajicnosti
Ua wdo žawiráwá W trmž chleimll pťč té; cxf
bčtč a slawnosti taťé fnad čehož Blch žawarllj.t
pii témže fwatém stolu a oltáič Ua jcdeU špllsob
pobošným búwá fprawedliwý a hii“niť aposjtol
a Zidášo, piitel a šradce. Lidé fe pomiji, Uepra:
wost feš toho raduje wsjak Bllh roždil čiUi, a
ctUost witčxxi

ll wnech čillech bawi je Zčdáš w jrdci to:

lčťo š nárU;iwosti fwon neb stoji o Učm psano:
„A od tč chwťle hledal pťihodného čxafu, aby l)o
žradil “ Mllišc již w rukoU miti, které Um sli:
bili pťil)odxlon dobu k polapeni twébo mistra wy:
l)lidlwuti, owschl br,; hlllťu abo jo lčd o tom

Uedowčxdčxl toť jediné bmoilo dUUt jeho. Wráwě
tak až podnrš činť každá dUsse Ueiružčwostč plná.
Na fwou Uarnšiwost pamatnjcx, a Ua prostredky,
kterúmi by ji Ukojila, a na Uic jiného Qna na
to pamatuje jeli Ua cestě, aneb již w chránm
5xeině, pťi poklčdn a přč praci w společnostč apťi
modlitbč. Qna se tolčko š febon zamčstkuáwá.
Zinr Uwsslénky Uemá anš jiného pťáni, jinakč
ž.ixněry; an fobč Uepťipomčxláuliuulosti a nenlei

ohledem Ua blldoncnost jiné Umyslw, než ty, jenš
se wštal)Uji na nárnžiwost, ktrroU skrš na skrš pro:
jata jest.



384

C. 53.

B. Ježiš sr nbirá do JerUsa“léan, aby
jedl beránka welikonočniho.

(Mat. 28, 17wu:ť9,Mar. 15, 12u?5, Luk. 22, 7u30,
Zan. 18, 1uZ())a

Když fe bUl pťiblišil drn kdršto beránek we:
likolwčni fo pošiwal otášalř je Učenici swého mi:
stra, kdeže bude š nimt jisti beránka welekoUočni:
ho Dle šákolm xnnsil je beránek w erufalémč
toltko jidati kde bhl také kažtxýl)ojpodáť šawašán,
komnato, ktrrých pro fcbcxUepotřcbowal wellkowa7
nUm k jeděm beranka připUstiti Tito šaš lUUsilt

k Ualešeni toho doum ale ponšil sioého bošského
pťedžwidawcho ducha, deiwaje dwčma Učeuťkům
Wetrowi a Jauowi, ktrrlxch Ua pťiprawxl weliko:

UočUi wečeťe byl wyslal, anmcxni co, že Uhlidaji
člowčka aU wodn we džbáně do donm ponefe.
To wssocko proto fUad, aby fe Uikdo nedowědrl

kde je Ubytujr; nebo Zajistéumsilo na tom domá:
cimU hojpodaťi žáležeti qbywssetajllo ostalo, po:
Uěwadš wyfokei radda pťixoršellclldxlp Ježissowýlll

kletbon wyhrožowala Kdyby Učenici je byli te
prw popráwali po pťibytku jcho, mohlo celé ta:
jomstwi prošrašcno býti llčenici prowedli, jakž
jčm bylo naťiženo

(O jeděUi beránťa wiž slawnost wrlikoUočUi)
Bod wečer dorazil páUZešiš š drUhými apoe

sstoly do Zerufaléma a Ubiral fe do domn, kde
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Betr aJan beránka welikonočnihoUchystali Snad
tu to bylo, kde fe strhla meši nimi l)ádka opťed:

ni Unsta PáU Jržiš hledčl jich Upokojiti, jako;
jiš nčkolikráte bUl Učtnil poněwadž si pťál mešr
Uiuxi sioomost niiti On domlonwal jjm, že me;čx
niani nemá býti jakč pťednojti coš toliko U fwčr:
siých mijta miwá U nich že tolřko ten bude pťed:

Uost mitš jenš jim,xm Uejwice slnšby byl prokášal.
Bán ZržlčŽ jim takc ihUed skutkem byl dokážal
jakby jedrn k drxchénm chowati fe mčli

Zafedna Za stlll wylil nejprw fwojr láfkh
plnc srdce ťka: „S toUžebnosti žádal jjrm toboto
beránka jisti š wámi, prwr n žbychtrpčxl“ Byla:
tč anisté posledni wrčeťe kteron ď Učcxnťkyfwúmč
w tomto žlwotci konal, bylo to posledni loučeni fe
š nimi „Nrbo prawčm wám še od této dobn
Uebndu l)o jisti až fe Uaplni w králowjtwi božčm
Beráuek židowský mčl bršy ustanon.drným berán:
kem kťesiausiým doplučni fwčho dosici wssak šaje
beránrk křesianský, ač posnd Ukrytd, nenajde wypl:
nčni siočl,xo dťťwe, aš w králowstwi božčm, kde

Bohem fe najwtime, jrhoš bch ronssky požorowati
bndeme což ncjwětssi blažellojti bnde pro Uáš

xNa to pak wstal pán Zežiš a slošil ronchox
jwé, a wZaw ssat pťepafal f.r Botom nalil wo:
dy do mrděnice, a počal nmýwati nohy jwým Un
čeniklun, a Utiral ssatem, kterým byl opáfán Coš
pak tu Zapomčl pán Zxržiš, kýnl jest, a ro lidex
přod nčm jjoU? že jest nejwyšssi soudce, a še my
wfjlckni jedUou pťrd jeho stolici fondnoU se octnen
xne, a že jeho thc od té doby wssecky lidi jeml:
podrobil, že mU dal nejwyšsti a neobmešenon moc
nade wssim, co na nebt a Ua zemi jest? Eoš pak

17
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lZzexponlčl, šc š Boha whstel, š Boha fe narodil„
od wčxčnostiod Boha šrošen byl, famčmu Bohu
rowcn týž Bňh, jako Otec? Zaponlčxl, še jcho
fwaté člowčxčenstwlbršo fe promčni aže Boho:
člowčxk Ua prawiri sedětř bndex? Ne, Ua to ncxša:

pomčl ani; mohl a pťedc fc ponišil tak k,xlnboce,
že nol)y myl apoUtolnm fwým Mnsili šajisté U:
čenici jel)o kdnž se k toum chnstal š podiwenim
na Učl)o patťčti; proto když Začal U Šimoua Wr
tra, jako Ustrnnlý wywolal tcnto: „Bane ty mi
Uohymyješ P“ nebokon jo toho nelmdeil žcby nli:
str jemU nohu Ulyl Qwssenl totč Uěro nepocho:

pitelněho, a proto také odpowčxdělp chžiš: „Co
já činim ty Ucwiš nyni ale Zwiš potom Za,
koby chtťl řici: „Ty Uechápcš noUi tajemstwč mr:
ho fniženť aniž bo;ský pokrm který pro wáš hchd
Ustanowim a k jehož přijimáni wáš pťiprawuji
wssak to jcdnoU pochopiš. ,e Ntcménč Betr stál na
fwém odpowidaje takto: „Nebndee:i mi noh múti
Ua wčky “ Qwssem rašnei powal,xa, wclkei wira
a hlxlboká pokora šlšetrowcl7 wssak dlc tobo, jak
Um WáU domlonwal byl Wetrčxw odpor pťi:
lissný Swatý Jan kťrstitel Ucodpiral tak Urpur:
Uě ač se š počátkU žpoušel Spasltele fwčta po

kťesiiťi Wrawda jest še wssickui pochopiti nnimcx
še nejfmr hodni, k pánU Ze;issowi fe blťšiti a hou
prijťti, wssak když nám to seim Uaporučil, llraxšilil
bycholn ho šajisté, wšdorujťcc jomn Wokora kre:

rá odmrssfnje jcho milosti když jich poskytnje, ne:
šasluhujc toho jména, pťewrhllje fe w hrdost a
dršost Broto fe ošwala po drUbč swatá ústa
Spasitelowa dáwajťc Betrowi strasskiwollwýstra:
hU: Nemnyji lč tebe, nebudeš Ulitt diln senmoU e
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Toho bylo potřebi k pťekonáni odporn pokorného

a horliwého aposstola Báně Bolekaný UčeUiťode
powidá: „Bane netoliko Uohy mé, alr i rnce ř
hlawn “ Tnto šnamenati úslužnost a milowánč
hodnon sážnost Petrowu, jenž plný horliwosti pro
swého mistraš tčlem a š dussi jemn oddán jestp
Wodobá fe, ;e fw Jan si to Za čest pokládal tno7
to Betrown ctnost Uám ;wlásst wyličiti Brawei
pokora, wykročnjeli také nčkdy š meži, pťec fr
twrdossijnoU mxstáwá drši fe w jisté nliťe, a ko:
Uečně powolUje. Bodáwaje fe Betr w jiný žafe
poklefek padá, který ihned laskawý mistr napra:
wnje slowy: „Kdo jest Umyt nepotťeije Uežaby
Uohy Unnǧl ale jest čist wsseckene Zhned počač
pan Ježiš Umýwati

Dčlo pak se U wýchodčann Umýwáni takc
proto poněwadž oni podesawe š iemeny, aneb ji:
Uak fandalče nosili, čimž fe žačasio pťihodilo, že
fobě nohoU šapránili be tedy neposskwrllilpo:
dussky na pol)owkaich, Umýwali fe jim nohy k to:
Um Určenými otroky Urb otrokyněnli (3 Král 25,
uť9); wssak hostňm wšácnějssťm a těm, jenž se

mčls nad obyčoj Uctiti, konal tnto slUžbU hojpo:
dáť fám Také fobč Umýwali Židč pťed jidlem
rUre a nohn kn ktcrémll konci se nanosilo wody
do wečeťadla.

Po půtco jiš wedl pán Zešiš š Betrem o
Umýwánč, nezpouželi fo drnzi aposttolé wťce Bo:
šorowali pokoru pállč Zošissowu š Ušascxm a pťiu7
jali od Učxhoslu;bll kteron jim konal owssrm han:
bice se fami pťed seboll ša to Zidáš jediný, wi:
da Zežisse U nohou fwých, Uepohnul se; tolik lás

skh, Uěžnosti a pokory bylo mU ničim Bylo li kdy17
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Ua fwětě frdre surowčxjssi, diwllějssi a ;atw:zrlejssi
nad Zideissowo?

Teď mn laskawý městrjelxodáwá patrnými slowy
Ua frožmnčalon, že o wssemwi, a Zldáš necsc Ueboji,
Uir nepťcdwidá, chwátaje w iestťrty dobrowolnc šei:
hllbr a nemysle Ua nic jimho jrn jakby ot,xawný
Umysl fwňj w stUtck Uwcxdl Takto podneo nežaa

chwčje je šasleprmš a dr;ý hťinuik jrnč pokae
lcxnúm fwčdxnnim k stolll Beinč fr bli;i ani; pťrd
ofsiliwým biicldrm jcj; pách aniž pťrd hrošnon
pokn oU do Učžto fr wchá

Kdo; pak byl nmyl wssrm aposstolňm nolm,
wšxw šase Ua jebe fwrchni roncho, xotadil se ša
Ulll, řka jim: „Witeliž co jfcm nčiuil wám?e
Ehtčltximiici: Chápetelč tajrmjnoťtoto?chussite lč
Umysl wsseoo? n My owslem mnžeme Ua to od:c
Powťdati že chcipeme jiš. .stdybychom podneď ne:
chápalj byloby jen wlastni winoll My dobťe
U.ximo,co Zežš Cbristuš pro neiš Učiuil Tijice:
ré hlafy ncim to ol)lassowali, tUdyž wxfunlnwy no
m..ime Zinak bylo trnťráte U apojťtolú proto
jm toho la awý mistr wijčxtlowal takto: „WU
Ume Uažýwate nlisirem a Wáncm a dobře prawi2
to, jfemt žajtsté Wončwadž tedy j.i Wein a miu
str Umyl jlem Uohy wassax,i wy málo jedrU dlu:

l)ého Uoho Umwati,“ t j. on jest mistr, aby U.icš
Učil aWán aby Uám porončrl Qnt jest i we
swém asniženi, wc fwých Unlťách a w smrti fwě
Utistremaďxánem nassim in jest mistr a Bán
ač jiš ze fwěta poodessrl. Quk jest mistr a Pein
we swátosti swého tčla a krwe QU také mčstrem
a Bámxm těch jest, kteři ho nepožnáwajť jťm poe
hrdaji a jemn šloťeči „Wťiklad šajisté dal jsrm
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xw.im, abyste, jakož jfem jei Uččnil wám, tak i wy
činili“ atd

Meǧi wrčeii pťipominá aposstolňm blašenost
jcjich, a také i to že fr jcden š nich proti nč:nn
špon;i, již jrj prodawaažradiw a přidal „Již
nuni wán (o tom prawim) prwě ncxš fe itaxře
abystr kdwš sr siancx Uwěřčli, že jei jsem Mčlše:
li pnk Zx.xida Zidássowa a wyličchi muk ZežiUo:
wúňx lexou lř okolnosii jcxbo fmrti, jakš jřch Ua:
šuačilč p:oroci a konečnčxSpasitcl fam pro naiš
Uaxjidlé a poclmbnc býti? Kdož jim,x ncxš Btlh
qaiuř mol,xl wsječbny pťipadnosti tak fpojilj, lidU
Zwěstowači a do knib xmšnamrnatč, jenž tč doby
bwly po cclcm fnxčxtč rošnrssrndx? A kdož mnšr

býti trn jenž takowč Oťedpowčdi na febr potahn:
jčx a ktmxé jr takč na Učxn na wlaš wwpluilw,
UeZlč šač jebcx. jám wxxdeiwai lotiš wuslancxc l!oši
Syn ldoži Spasltelfwčta a Uejwnšssčfo ldce lidl?

Q jak kx:ijna jcst wira nassl, a jak utwršeo
ná, jak boskei! Wroto wssim práwom molxl dále
řici Pa.ll a mistr naš a Orfskr ěho fwěta, Zapřižx
fahnje fe: „Bluxcxna!:xrn prawim wám: Kdoš
piijimá tol,xo leobož bnl posl.xl, mnrpičjimá, a kdo
Umr pťijimei, piljimá toho, kterýž mnex poslales
Tedy š jakou ochoton a láskon mámr každébo š
nčrniťu Jržiřwwnckx uiijiumti, ktrrn od nčxl,doa
swaté Eirkwt jcxlxofl nxim potilai rterú prachc
eo wččxuěm ldlalm dčlťťi lidpkxcxch, a na šachowdini

ua rošuiťeni kralowsiwi božiho Jrj pitjili, jest
jako Zežissc (ďhrista waš,la:i jako Noha pťijiti
Jej odbytt a zaw:hnouři, jej proxdxisiedowati jest
tolik, jako Cl,!ristll Zežissi sc pro!iwitj, a tomu,
j.onš ho Ua swět poskal.
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Zálcšelo pánU Zešissowi Uemálo na toxn,

abd fr fwčxtUneždálo že byl žražen, aniš fe čeho
xmdčjo; aneb že o tom mlnwil, Uemaje prawé jir
sioto Blposstolc wečrťeli wrselr dále, an jim po:
xrdnon mistr a Bán jejiclx ťckl, šc jedcn š Uichho
Zradi Jhncd šarquUtili fe wssickui u dčsilč fe tě.
čnysslčnky. Wssak šrádrc s.eemxzradil fc jesstč, ale
tdwoťil fr, jakoby Uic. Jeden po drlchěm otažo:
wali fe mistra: „Bano ždali já jfem?“ nebot ja:
rmi fobě nrdmočťowali a sirachowalč fc o febe
Tak n wčtssi rozpaky pitwedlBáU w tomto oblr:
dU newinné Učrnťky, aU pojUd Urtťil lxlnboťého

xnlěoni, nechtějo winnifa Ua sioětlo wynésti, aniš
drnhých wsscch Za chwixmc prolxláňti, toliko odpo:
widajc ťekl: Kdo fc mnoll omačč rllkoU w mise,
to jest, kdo jc:enmon š jchč misu ji, trUk Ulno
šradi ,e anrd ohlassujesmrt fon slowy „SyU
č;ajistá člowěka jdo“ jakoš pfcino jejc o něm, a
pak wyhrožnje člowčkU Zrcidrč: „Nle bčda člowčx:
kU tonnl skrze nčhoš syU člowěka šražen bude
dobré by bdlo jenm, ldy fe byl Urnmodil člonu
xočk ten “

Kdošby Uozachwěl je Uad takowon wýbrňš
řoll: awssak Zidáa. odpowidá cbladnč: „Zdali ja

jpem?llz Co; pak pohnnlo Jidássc taťto je otášati
insira fwěbo? Slmd ta přisná wdhrnška? Wuak
takowč hřissniri nrlekaji sc wččnosti! Mošné, ;e
šamýsslol tinl odstraniri podcšťeni U druhých fpo:
lnaposstoln, Uebot hřissnici ktcři fc neboji Boha,
lšačasto lidi fo báwaji Možně, še fr fpoléhal na
dobrotiwoft fwcho mistra, nebof l,dťistici do stá:
xwaji sinčxlcjssimi tcxnkrátc, kdyš sc domniwaji, še six
::Uoholl ldcžpcčiti láskoU a dobroton těch, proti nimš
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stoji Zsoutč bohUšel hťiunici šačasto tak Zaslepeǧ
Ui, že fr i U špráwč boi stawi. jako Urwinni, ač
jim fwčdomi dosti hrUbr wýčitky dťláw.i, a pťi:

stUpUjč š oprawdowě pobožnýmt k stolU Bállě
jakobn Uic. Q kéšby powážili, co odpowčdčl pán
Zežiš Ua eroU otáškU Zidássolon! Drlll,xým apo:
sstolum kteťi tUtéš otážku jrmU stawili Urdal od

pokxioědi neš jemU odpowidei zťrtrdlxlč: „Ty jsiťe !“ C

Co mčl trď čiUiti Jidáš an bo Spasitel
pojmexwwal žo jest šxádccxm jelxo? Qn Ulčl odr:
jitt a oplakati co šlrl,xo ldyl obml,dsslrlproli wel
kémU dobrodinri fwénm, aneb mčxl ibUrd w skUtek

Uwéjti ro si Umiuil a k čennl sc Urpiátelmn byl
Zawá;al Wroč také i)anobil fwoji pťitoUUlosti

společnost sprawedliwých? Nebok mij:o kdr sr
llexchaišel, bylo fwaté, kdc fe w klátké dobč mčla
božskeitajcmstwi konati a roz,dáwati a kterě, paklč

pťijule, Ua wčx“čnržatracrui jisti a piti ldUdcx Eo
ho tU podUd Zdršowalo aU jiš slysjrl že pa!l Je:
žiš o wssem jistoU wčdomost Ulá? WUakš toho

si břissuici, jaký oU bdšl Uuwho Uedělaji QU sr
jesstč fpoléhal Ua to. še laskawý Bcin o jrho čcr:
ném UmyslU drnhúm aposstolllm urpowi Kdylm
Ehriptuš patruým Zá;mkcm pťed lidmi olxlassowal
Urbodnost wssorlx k stolu jeho pťistUpUjicicb žajistě
baxz dokonalé piiprawd uikdo bu chpřisioupil j), žxx
ǧuu..gu.q

ll) Smnř swatč thowé Uam tol,w ftrňsskčxrépřiklady
1oc swých knčdách šaxlerldali, č.niclx fxoatý Č!dpriau, axcibiskup
Kartaglusiý, .podeiwa Učkterč Takto wupraijc meši jindm
tcnto fwalý Btec, že jiftei pani, kdx,džnrjprw b:dla pojedla
krmi delam obťtowanou přiftoupčla hxted potom k ftolu
Pauě Nwssat Ucb;.xltcmo pokrm Ucbesin pro ni potrawon
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Pak lastawý sinirce náš fhowiwá a diwy szsta
xwčjni, fmčle a brš e strachu piistmxujť množi, aniš
dbaji o roncho fwatebni. au Také je simd oldác
xpal, še by fo tim wyšradil kdnby ibncxddodessel
U!mxsk jekxo byl, fwou erčrnost Ukrdxwati, a dťi:
er erdclxášrti až šarowesx eZdrnbými

Wssak teď pťikročime k skulku, kterýš Učinild
Ježiš tak wžnessenčxmua Urediwnémn, žr po wtča
ňeni Snna Bo;ibo žajijté nejwrlssť a Uejpodinčjc
M jrst, jrjš wssemolxonci Ulka Báně kdu na Urbi
.a Zrmi uxwžusobila,anrb onpnfolditi modla. Ten:
áo skulrk jest:

llstallowcťlč Uejsw. swátosti oltáťni.
Swatú ewangrlista nám wypňfujc o tom tak:

„Jl kduž oni wočeťeli, wal Uxžiš chleb ado:
ixrořrčil, i lámal a deiwal učenikum jwmn a řekl:
Wršmčxtcx a još,tcx tolos jest třlo Ulč. N wšaw

1alich diku čjnjla dal jinl ťka: Wijte š tol,xo wssřž
dcťni Ueb tof jest kaw nlá nowél,w Zákolm, k!erá
.;a Umohč wylitxa lmde na odpusstčni l,xťicl.xU. d

Nejinak Urš pťč stwoťeui swčjta počinal si w

lč nejwž nessexnčjssidobč. celélžo žiwota fwého Tam
žedinké slowo promsl a stálo pxed nim nexbe a
;rmč. :)ťownčxšZko promlnwil Spasiřrl neišlaska:
xoú a wsjcxmocnďslowa a ihucd se promčnil chleld

Oro ducl!a, Ušbrš jetrm, prawř teuto Swařix, Ucbok ;axdonc
čsila se a nlrtwá padla Ua žmne Nčco toum podobučlxo
reťič,xxodilofc rokn lZl! w Jwančirčch na Morawč, což je.:
sstč k tomU txwěma thými šašrakw božsioxl wňli doprowo:
rčUo bplo, jakš mim té doby Urjl,xořllowčrnějssčfpifowatel
ea očit!,dswčdck Betr, opat Zbraslawský w Črchach, w tnlžc
sjwé zachowal
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wtčlo jeyo šiwč, a wino w krcw jebo šiwonr
Muštxmeli pak w Jržisse Christa Uwčťitř a šaxr
rowesx o skutrčnosti tčla a krwe w tcto fxoeitostč
pochybowatč? Slowa jeho jdou swětlá, a byloby
šajisté ncxwěrnosti toU nejwětssi, Zde pochybowati.
Nepočbopujemeli toboto tajexmstwi, nršapomiuej:
n!r, še to jest wlastnojc wssrch tajemstwi wiry Ua:
sji a wssráx f xatosti Uastčch Broto také hned ž
počaitku wcxčcxiotcto pťipomina Uám !w J.m wsjtr:
nlobončllost Beixm Uasseho Ježine Chlista slowy:
„Wčxda J lščš že wsleckywčri dal jenll Otec w
ruxrr.“ Swati Otcowé nassi uapominaji naš
bychom Urwčxťtli wlastuim fmyslňm, nébrž slowum
toho, jrnš prawil: „Bndiž fnoětlo“l Wroto so
opirala fwatei Eirkew Bx.xrengarowi, knciťi jede:
Ueirtél,xo sioleti, roš po Učempotom Kalwin w ssestu
Ueictém wxčxkuopakowňl kteii, aU jim toto tajem:
jtwi wyjoko nad rožnm sslo podobll na misto skn:
tcčnostň a swrxja:wlastni myssléuko Ua lnisto boš
ského Učinkn pokládati Udllowalt. Broto laké wy:

wrbla xw Cirťew š tooarošstwa fwého ty, jenš
takowč ťaciťstwi obnowowali aneb slowa fwého
bošsiélxo chotč na ledajaký Zpufob pťekrncowali.

?ělxxldka;dý wčxruý katolik w pochybnostcch takto
fobč Uamlouwcj: „Já wčťčm anž sr rošmyssleje!
Zei to wčťťmtwoji fwaté Eirkwi já to wrťim
poltčxmaiďžjsl to seim wyikauti ráěil neb to máš
xslowa Ziwota, a pončxwadš twá Ulocnost neskoUčeUa
jeu ;á wčiim, šr pod Zpufobami chleba a wi:
na lwé nejswčtčejsii tčlo a drabocrltá krcxw twa
Ořitomuá jrst. Jakxi to přednost, trbe na takown
pr,xfob m Zi jrboxl nliti. Buďjl trdy tato božska

fweitost Ukryta w Uasscch oltáiichW aneb na nich

é
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Uložena, ancb po Ulicich nessena já wssndy Za te:
Bon pude a tebe Ua každčm mistě Uctiti hodlám;
já wssx:dy twc pťitoUmosti Užiti a Ujisstěn býti wo:

!lim, že U tcbe fe nachažim, bych tebc na fwé oči
:eridčxl Ja fe hanim otáZati fe roZnnUlfwé:
l)o jak to Uwžno? maje Zťejmý wýrok twllj, twých
aposttoln jwatýchthňw a Cirkwc fwaté pťed fe:
bou; aniž bych Uwěřil celým fborňm lidskych rož
Umu jiuak wykládajicich Broč bych pochybowal
aan i jeim ďabel wěťil žc si mUžcš ž kamenc chleo
Ba Udčlati?

Wstak an Jcžiš nenstanowil tUto jwatost
ckolxko k Uctč fwě, ncbrž takě proto, aby krmil dU
sse nassc, aby jim fwuj žiwot poskytowal nebo
Cam Uáš k tomU Uabiži slowy: „,Ješte, pijte“
Tento Zajistc jcst onen pokrm a Uápoj, jehož fe
KafarxlamUssli tak náramUč sstitili Mčli li wssak
oni osskliwost ž pokrnx.U, jrho; tajcmstwi tenkrátc
:netnsslli, nebudU fnad ja nic podobného w frdcč
uchowati, majc wirU silnon w podstatxloll pťčtom:

most Ehristown w tcto nejfwčtčjssi jwatosti. Ano
on seim to poronči a wyhrošuje mi kdybych nepo:
šiwal pokrnm toho Bakli hodučxšpožčn.mti budn
xslibuje mi žiwot wčxčný. Bane, UposlechUoUti
?xoolim

Jestif pak tato fwátost takč prawá občk ža
A)iichy fwčta. Touto občli jcxst Ježiš Ehristnš
šcim, chž se Ualcžá w podobě jmrti, pončandš
1člo jcho pod zpťlfobon chlrba rošdčlelw jst od
ckrwe pod ,špňfoboll wina, aby fe nám wyobrašila
oprawdiwa fmrt ktrrou na kťiǧřdokanl Občt
Mcxlchijedecha, kreilo Salemstého, jeUx byla poUhý
whleb a ponhcwino byla této nassi občti obrazrm;
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xmsse jest doplněnim onoho obražU jessto fe tU
Zežlš Ehrčstno seim pod špufobami těmi BohU
Otai občtuje Takowonto občti ojwčdčuje fe Chrč:
stnš w prawdč kuěžcm dle ťádll Melchifedechowa,
který co král a kUěš chleb a willo obětowal Byl
tč pán Ježix ji; takč dle rodU fwého jako člo:
xoěkž kmene krailowskcho (Jlldowa) posslý, a co
Buh owUrm králem wěčným Boněwadž tedy
kUčZstwijel)o w čné jest, tudyž i občt jeho po:
wčfá. Broto Ustmlowil p Ježlš podřižené ťněž:
stwo, aby Zastupowalo misto jeho a wr julčUU
jebo jrdUalo, a aby jejich widitrlným ko:
Uánim táž občt jejišto Uodiditelným knčšem oal
sám jr,st Ua šemi a; do skoUáni fwčta pťinásjina
byla, jako on ji žapočal Br:oni knč;i druhého
ťádU byli aposstolě, kčerom dňstojeltstwi toto odr:
wždal slowy: „To čiuto Ua nloU pamatku!e

Zestik oběs jcxdiná jenž UstanoweUa jest na
misto xostrcb stnrých občtť Qbčti modlosiužebniklc
piinásjely fe ďáblllm tato pak wssechny Zničila.
Qbčrč přčrošcnéhoa Mon iUowa šákona byly to:
iččo předobraš!lé obětt, tato naUe jich doplně:
ni jest.

anak jest jedill.i a tá; š občtč na križi do:
konanou Ueboť oočk a občtný kulěz tý; jest tytéš
Zaiskul)y a trnčýš Učrl toliko we žprobť rošdil.
.pauxljo Na kiiži kolmťa fc občťžpllfobemopraw:

dowč, učrnixuc a l)ařlebUé fmrti, Zde pak jcst fmrt
ta rmná a Urřraoawá jexxšsiUrt kriše Uapodobřmje
a sialou jeji upominkon jrst wssak bez bolestt a
julcl)o polmnčni, ano opač doprowážeua jsouc U:
ctoU, poklonou wdččnosli aláskon wesskeréCirkwe
ktcxá fe w Ui š newiditrlaloU hlawon jon Chrč:
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stem siednornje a duchownim Zpčlsobem takě fe
občxtUje W tomto sumsln prawil takčxSpasltel

k apossrolťlul fwým: „To činte Ua mon památkU,e
t j. Ua památkU mého narošeni měbo je podro:
C!chi šeikonum ltdským mcbo wynčowáni, meho po:
xUu, žwleisitč mébo utrpeni, mé jmrtč mého š mrt:
aodch wstáni nanrbewstoupeni, mé wččnosti a wssech
tajexmsiwi mých, a Ulilosii ktrrýcb wssem weěťicim
xldčluji bUď pod Zuamenimi wčdčtelnymi aneb bez

xlčch, a udčxlowati lmdn až ďo skonáni jwčta Je:
stif tedy Cbristnš na oltáři Uejbojnčjssi a newowá:
žslelna stUdnicc nrjblubssi pobonosti wstak aby ji
bdti mol,xla, Umsi tcn jenž fr Za náš občxtowal, ů
anjx i š tčlem fwúm žde piitomrn bdti

Onač jest jediUá pro w,ssecka mista, a pro
Adsscaky čxafy Co konal pán ZežiŽ pťt poslednč
šocčcii, koná fe podneš a bude dr konatt až do
skonáni fwčxta Trdy o této obrti prorokowal
Pllch fwňtlš skrše nsta Malachiásse proroka: „Ne:

Bo od wnchodu slnnro až na šápad xoeltkč jest
xčméno mé u!eši neirody, a na faždém nliftč kadi
je a olxčtoweina bdwá jmcnu mčmU odčf čxčsta
Wáu thšišx jlxst touto občeti, wešdy ji lestáw.i a
:otjš občti čidtou, auo i w lukon nečtjtých, oběti,
xktexrá fe konei Ua wssech mistecb, kdrž fe mssefwa:
ka slonžiwei O žajistc podiwnc jrst tato dilo
Boži! Blno mčloby náš takowr pomyssleui waUxt
Zowati k blubokému jejimn Uctčni k pobožnojtt a
ťádre dyltč :dau Zaxžiš božsky Uctčn od mndrcn,
ml co ťčtč w jeslech odpoččn.ml od aposstolň na

ťoráldě, od Unilomornúch a slepých na wrjrjných
meftácb nemli bychom Um Páxm Ueluš a žemě
Pcd Zpujobnmi chleba a wina jako Boha na koB
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lonU ctiti, pťed Uimž se i wssechna kolena ohUx
baji Ua nrbi Ua šemi a pod šemi? ?lbychom n
sw ?lUgustinem fmýsslelj, prawime: Netoltko nr:
oťessimr kddš fe Um klanime, ncbrž hřeUrli by
chom kdylm jsmr fe Ueklančli.

Qnak jest občk potťebná Neibošenstwi beš

oldčxtincxšaslulmjetobo jména a nehodi fe pro lidi
Wrawc naboenstwť již od leama mčlo fwě obrti,
které fc pod Zákonem množčly xxeneibošenstwi li:
cbé mčlo oločxe.t,ač bežboUé by!y, jenš fe ďaiblnm
pťinassrlu Wroč lm tedy mčxlo náboženstwi kře:
ffaUské, jenšš jrst doplnčni zákona a prawda ryzá,
jenž Zastoupilomisloobrazll bešobčxtijiti? Což tedy
jost nábošenjtwi kaciťil, pončxdadž občti Uepožnawa,
a také žadných nekomi? Qni prmoi žc maji oběč.
kři;c a denně ji fobě pťipominaji Krwawei občč
křižr toliko jedUou fe wykoxčala, a dnchowni Upo:

Ulinka Ua ni noni občxti My mame takě občl
križe, wssak my máme ji tak že fe nám ka;dodcnnč
před očima Ua oltaiťi objewnje Na křiži dokox
Ual pán Zežiš welký a neskončeUý poklad fwých

božskúch milosti, wssak tento poklad postawil ža
obecné jměni wssech lidi aniž patťi jedUomU wy:
hradxlě. Zednotliwý křestan nlusi fe č tomn po:
k!adu dobrowolnč bližitl, a musi fe jim obohatiti
on so musi k tomU milostiwenm moťč bli;iti,a
musi š Učxho, owssem podporowan boži mou, čerlr
patl wiroU kajicnosti, naději a laskoll Nefmirný
teUto poklad naležá kntolik we mssč fwate, tU mn
pťicháši paiU Ješiš w ustťety, nefa w rukoU po:
k“lndfwéholltrpeni, a kašdému jej podáwá aby o:
kujll ž Učxl)opro žiwot wěčný Jako woda jenš
fe wyprýsstila š bohate stUdáUky, w potňčkách fe
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rozwádi, aby zwlažodoala Zahrady a lučinn, a saš
ma w potUčkach wodoU studánkoon býti nepťex
stáwá, rownčž tak ťine fe milost, jiš páU Zešiš
Ua kťiži byl dokonal tisicerými občtmč mssi fwatc

Ua miliony katolických dUssi,a milostč mssi swatých
jfoU milostč kťiže Yneb jakož se wyjádřil fwatý
fnčm TrideUtský ((?ono slxaiel xcxx.a 229 o :š)
„Křiž jest strom žiwota kdeš Uebeskč owore roste,
msse sioatá jest ale Zlatá mija, w niš fe neim toto
owoce poskytuje e

Nasse občč jest k prawěum UctčUi Boba po:
tťebná, Ueboč ona odpowidei wrlikosti Boha nej
wyšssiho Bána Ua Uebi a na žemi Ueb fámBUh,
jenž fe sial člowěkem, jest jehož my občtUjexxne,
mlo toliko obledeln Ua tuto obět pťijimáwal Blch
starošáčonlti občti

Nasse občxťjcst Uám potrebna Tonto občti
jfmc Udňstojněni, BohU teprw opláceti co mU
dlUšni jfme Mssi sipatoll wykon:iwamonojwyšjsi
slUžbU, kteroU nrjwy ssi moc Boha nasteho a Uen
skončcná majestatnost od Uáš požadee Msti swa:
toU dčkujeme jemU za wssecko dobrě kterc nám
kdy prokášal an i za tU oběk kteroUž Uám fám
pťiprawiti ráčil Mjsi swatoU prosime ža six.bra
Za jinc o wssechUy dary a wstechxm podporU, již
potťcbnjeme, a tato profba no.umže oslysjena býti
Tonto občti zpleicime Bobn wic, chš dlužui jjmcx,
pončwadž tato obťk fmirliwá jest Urobjáhlč ceny.

My ji pťinássimc Uctolčko ža žiwé Urbrž i za
Zemrelé jenš w očistci jfon, kdc za hťichy dr kaji,
a to wssim práwem, ncboť kdxžž pán Jržiš
Ua křiži skonal, pťinčastxlili fc tčchšásllch také mrt:
wi poněwadš fe země tťásla a hroby fe otwiraly,
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mnohá těla fwatých wstala a Utčršala fe we městěp
Když ChristUš we mssi fwaté smrt fon obno:
wuje, wniká ž ni takě k dnssim w očistci ta mi:r
lost, čterá jim mUky žkracnjc, aneb Ulewuje, po:

fstlšršťx) očistuje, šc takto dťiwc dofpčxji k wččnémnpo ojl.
Hťčchy Uasse jfoU žajistč, jenš náš šačasto

welmi žnepoťojuji, a také šncpokojowati maji, a:
wssak Ua té Uassi pťefwatš obětč nacheišime, čim sc
potčsslti a potťedám duchow,nim odpomoci múšemr.
N proto přidal páU Ježiš il)ned po wykonanč
prwni občti slowa: „Na odpnsstěni hťichň.,e

Tato welebná fwátost byla Ua konec šáko:
nité wočeře welikonočnil)o beránka Ustanowena,
kdešto Uěkteři jiš také nrjedli, jini pak jesstě Uěco
požiwali dPo wečrťi. Spasitel Uáš byl jedeU š
tčch, co jiš nic wice Urjedli, jakoš toho dosiočdčU:
je fw. Lnkeiš a sw. Wawel. Jidáš pak š Učkte:
rými jcdl potom jesstě, jako wyfwitei ze fw. Jarla
(Kap. 13, 26).

Wssak po Ustanoweně přefwaté oběti ,nowo:
Zákonni, a po prwnim pošiwáni Tčlq Baně sod
aposstolň, pťessel zase pein Zežiš na žly úx,nysl je:
dUoho š Uich, podciwaje o čiml jeho ďexbelfkéqt
ZťetedťUčjsslšnámky. Nno, když poprwé fe šnmUl
o Učm, dáwal na jewo šnameni obwyklé mirno:
sti a fhowiwawosti, teď pak, jak pidfe fw. JaU,
skormontil se w dUchU, a doswědčil, řka: „lenšn,
amen, prawim wám: Jeden ž waď mne šrad,a.,z
Nch, Ješiš fe faim kormoUti a l)roži hrošncho
Zloči:m ZatwrZelěho Učenika sioého, jakož i Uesstqstu
ného osUdU jeho. „Nle ble, Ulkašžrad,cš mcho
fe UmoU jest pťt stoldo.“ Jakoby chtěl řm: ?lno,
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ža stolem měho těla a mé k:wc sedi Já jej
znául a trpim ho. On wi o tom, že bo Znám
a on si tak počinci Nrpokojen bwl Spantel a
jei obklopcu a šabrabán jsa hťichy fnad pokojnýa
neriteluý jfem jako Jideiš! u

ijač pciu Ježiš počiná nUl hrošiti takto
ťťa: „Nwssak Syn člowěka jde, tak jakž Uloženo
jest, alc bčda člowčxku tomn, skrše nčxhož žlašen
bnde.“ Zčdáš sc nelekei, jakoby Uic si počinai než
aposstolč drnši lrkaji nrpokojujč dcx.

„Byl pak jedrnš UěenikU jel)o kterýš lcšel
w klixlč Zežissowč, jelwž milowal Ježiš ,e Kdož
pak byl tento miláček Báuč? Nyltč jw Zan
.ewangrlista, týš UčrUik jenš o tom feinl Uám Ua:
xpfal a ž pouhé skromnosti je nrjuuxnowal awsiak
piidal fobě seim ten titul „Jehoš milowal Ze:
žiš. “ Oprawdn co jcst wno Ua swčxtěn porow:
UáUi š láskou Chlista Baina? xNa Znameni lásťy
bylo i to, že lmrd podlč swého boského mistra
ležel w klinč jebo Ua žpnfob jak jdmr r xhora
popfowali Nowime, w jačéul poťádkn drUži fc
Ukládali ,

:)lwsjak dowolrno Uám fe otášatč, proč pan
Zežiš obšwlásstčfw Jana n ilowale Swat:š Jan
bx)l nejmladsti š aposslxolu Byltč xUleideUrrcndný,
Zwlásstni čistotou na tčle a dUssi wyni ajťei Byl

Uad miru wliduý a powolnp a lm U.žssecčyťaět a
skntky siocho ulixtra ZwláUtr pošorliwú Out byl
aposttolem lásko Na jwatúch plson a w ixosk m
kliuc po;xml takc fw Jan boskxi tajemitwi oǧUe:
xsjrné wčdoulosti o bošstxoi páua Jržižjr, bojké U:

čcxui o lásre boši a bližuiho ro wo jwém edoanu
gelium, wr fwých listech a we šj:xwelri fwrm ža:
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.xrcbal, a pro kterš prawdy bojowal a trpěl že
:Unsil proto kalirld Waně pili Wrospčssné jest zau
jistc pťatelrtwi takowé a wssi weišnosti hodné,
které wedc k pošUáUi swatého naiboženstwi a fwdch
powinnosii které naiš pokleskll oprojtuje a khor:
liwosti, k Utrpeni a kč.jicnosti wbn;Uje, a laskn k
BobU a bližnimU rošnernje. Bromxe milcičkaPa:
Uě aby naixn ;wlasstč w mladěm wčkn nassem pťčx
mluwon fon do takowýchto společnosti dopo:
Uwci reičil

Nebyl fw Brtr š to dcile poslo!lchati Ua:
ťeku mistra fwcho, žr bo jeden z nich šraditi
mei, žr již po ťruhé to opaknje a teď hluboce
w fldri fwém pohUUt jest Co bo dělal kdyby
byl wčnikapošual? Betr pak šnamrnal, še pált
Jcžiš, jehožto nemile dojalo pťec jaňlč žradcowo
jmcuo newyrašujr Zdrželiwost fwcho mistra
čtnčla i jej šdržcliwým. Qpatrnost jejc podstat:
non wlastnofti prawc borliwosti wssak nemá jč
weišati a jaťo U wašbě dršrti Brawá horliwojc
nalexžá projtťedky siorliwý ale takc šdrželiwý
npontol Welr wžal Utočisstčk fw Zanowi Ne:
wi se, Ua ktercm mistče ža stolem fe Uhostil Betr,
možné še hmxd podlc Zana feděl aUeb w jeho

klinčx. „Tomn (Zauowi) tedy pofyxlul Šimoa
Wetl a řekl jemn: Kdo jrst o nčmž prmoi? Sw
Zan doldťr pochopčl pokynnti Wetrowo neb dwč
črdce, tonž horliwosti pojaté, rošuměji fobč fnax
dUo Rde takowei jednota U slUhU sw Ewange:
linm Oamlje, tU nruxále žádněho pokrotjlwč Nr
prawost UrUalešá šaiducho koutn čdeby fc Ukrylas

xnusi UstoUpiti a sama sebo niči.
Otcizka don tčchto zarmoUrcných a miňra
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swého srdečně milujicich Učeniků byla Ustama
miláčka pronessena, jenž spoltha na prsy
takto ťekl: „Bane, kdo jest?“ Tato otážka plná
šjedUocenosti bratrske, opatrnost a dňwčry, jakoby
byla pťrwážila úmysl Spasitelliw aby toho Zrcid:
ce Urwdšradil auo jakoby byla ho donUtjla k to:
mu aby fc wyjadťil Zjewně Odpowčdčl Je;iš:
Ten jest kounlš já podám omočeného cbleba“.
A omočiw clxlebpodal Zidássowi, Simona Jsska:

,riotl,xského Sw Brtr, jenž na wsse co se dálo,
brdliwč pošor dáwal pošnalfnadno tajcmstwi poc
dané skýwy chlrba Zak jr muskťmpodiwili ti dwa
aposstolowé,poanstc šlofyna toho! Čo by bylt
š nim Učinili kdylm se Uebylč báli, šr tim mistra
Uraži, kterú l,xťissnika posild Uetťil čaš k pokánť
Uul poskytnjr. Bostawtlli Uaiš Buh Uad jině
Učmc fo štobo Ua modlitbácb projlti, abochom
pťjssli záhy Ua stopn zlomyslných sluhllw aneb podr
ťizem)ch Uassich, ale takě prosine o lásku, jiš bw

chomžlc naprawiti bledčli
Že páU Zržiš Židássowi podal skýwn chleba;

kteroU sám omočil bylok žajisté žnameni Uachylno:
sii a jakési pťcdlxosti Dewčxt drUhUch apojjtolll,
kteři o tajcmstwi Uic netUUlli, takto fobě Zjew wy:

kladati mmlli a tenk byl fpolll mnysl pánč Zoši:
ssúw ač při tonl také jiný mčl Jidáš také jank
Uemmll Umsliti, a kdyby bnl toliko jiskcxrkUcitu w
tčle chowal bylby timto oswčdčeni.ll Zešistowy lei:

sky a náklonosti zahanbch býwal Wnak anl taj
né wýčitky, ani šťejulc šnámky náklonosii Uehýbaji

srdcem jeho pťewrhlým Qn se zatwršnje, čim
dale, wice a ntwrzuje sc w hanebncm přrdfewzeti,
a odrwzdawa sc ďábln, kter.ý se ho žmocnil neb
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sioji pfano: „N po tc skýwč wessel do Uěbo ďa:
bel “ Tak se děje každčmn hiissnikowč chš znex
Ušiwal dlonk,w dobrotll a la U Boha fwcho; oU
jej žajistc wice Uráži, čim wlrc dobrodini od nčho

dofahllje, který šdrawi a sily, od Boha propnjče;t
Uc, jtatky, sstěstč a žámošUost, do niž ho dobrotiwý
Wan postawtl k lxťichňm wynakládá, který w biix
chách fe žatwršnje Ua dobrodillce laskawého žax:
pomiUei až mU w frdci wddost dá, satanowi je
odrwždajo

J ťrkl Zidassowi Jrži.x: Eo činiš, Učisi
fpěssnč.“ Neni li pak toho jodllakl,dsmysk co pra:
wi w Zjeweni anjel wc jménn Boba hřissnikum:
Kdo posskwrllčn jest, posskwrniš fe wice Jdi
Jidássi jdčte hťinnici pončwadž twckdossijnostwaa
ssi žlomiti nelze; jděte, prowo;lljtc dalc Uerwěrno:t

sti Uefprawedlnosti, Uesslechetnostia rouháni, pro:
weďte šlc pťedscwžetč fwc naplstte miru hťichú a
;pečette žatracelli fwé Spěchejte, neb čaš kratek
ťest, bršo Ukrati fmrt šločinstwi wasse, a wěčný
rrcst a nmky nastanU Nch! hrissnici nenahližeji
tajemstwi žawršeni fwěho, jakož Jidáš netussil je:
ho On sice dobťe wčdčl o tom co si pťod febe

wšal, a že siowa Spasitelowa na to naražcji
wssak ncpojal wýznamll tajemnél)o, aniž pťcdšwidal
trllchlixdc následky wsseho „Nle šádUý Z pťijedi:
cich nrwčdčl k črmUby nUl to iekl xNebo Uěkteťi

je domniwali, pončwadš xněl Zidáš mčsser, šeby
mU ťekl Zežiš: NakUp tčch wěci, kterýchš jest neim
potťebi kc dni swátečninm; anebo aby dal něco
chndým “ Takto fe odwracnjr křiwc podešťeni od
bližniho, aby fe o Učln pokud UcUi Uplněho pře:
fwčdčeni, dobťo fmýsskelo Eo fc pač týče fw.
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Betra a Jana kteťi byli o wssem lčoo zpraweni,
tito arci uemohli pťižniwč o Jidássowi fonditi.
Tnddš nejednon stáwá de, že forosty lid doychwa:
lnje ždánliwon blaženost tčch, jčmž lor swčxtč ntče
fti kaoete wssak dnchouonč sinússlejiri lhledaiwaji
w tom často jen to, čehož se lekuji a hroši

„Kddž tedd on wšal skýwn hned wyijcl J
byla nor. Zidáš byl ncxpokojuý, wřjak jcxu pro:
to, že fe bližňla noc anapadalo nm žo je nnl
Ucpowcxde ro si byl aninil; wssak odrtxážcxjcxšamý:
sslol wsselikě paždršťenč se pebe strásti Z drUhé
sirany chtěl také doskú mijlr se šbawiti newěrnč:
lxo aposstola aby pťed wčanými srdrr jwé laska:
wc wyliti Ulohl WánJešiŽ mu poskotmll žámin:
ku, ktorou hlcdal, a ncxwčxrniknchopil fe ji dychti:

,wě. Znamrui Ueiklonostř,kterým bylwyšnmumlein,
odstranjlo wssrliké podežťrnj; slowa Zežissowa,
ktcrým on sr donmiwal že toliťo deixnrošumi U:
bešpočila ho naxnisto, rož jej mčlažastlasslti Llch,
což platno klamatl lidi když pťi tom debe samých
nejwice klamcme Jidáš, jrnš b wal xoždy ne:
wčrným člowčkem wždy pokrylrem při tom pťi
wssrm ale š frbou spokojen býwal a Z přčlešito:
sti, která se mu Uahodila se radowal, a proto o:
dessel, jakoby nic

Když byl žwrčrťadla wyssel Jidáš, počal
pán J iš c: druhxešmi houooriti Ua ZpUsob Uejtťji:
wčxjssi,nejdliwčrnějssi a nejpončliwějssi, jako; otec,
jenž milowaně ditky fwé opmliti lxodlei, takto po:
činxje: Nunik oslawrll jest Syn člowčč.xa Bnh
oslawrn jest w něm “ W Jež xŽ upewnil opraw:
du bčhcm miumlých tři let fwého wxoučowállie
fwou slawU žiwotrm fwatý:U Učenim wnrsteným,
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mnohúmi a welkými diwy, a doslowným naplnťx
Uim proxoctwi fwého tak že jwťt dle miry wčxdo:
snosti fwýcb ješ byl Uabyl w nrj Uwčxťčtinlmll

a bwlatčx Zajjsté twldossijllost šaslepené bešbožnostč
U čxlowčxča tol)o, kdož jej ncxpťljal ža praweho Sye
ua Božčl)o, ža Učitele,S asitele a sondrr wssech
lidi „!l kdož Búh oslawen bude w nčm iBuh
osluwi jcxjjám w jobč, a hned oslawi jej Buh
byl Zajijlé oslawen Učručm Syna fwěho Zwlásstě
xmk Utrlxonim a simxti jeho. Bnh žafe oslawll

fwěho Syna činy, čteré konatč jej feim byl žplno:
mocuil ou latc clxtčl jrjšažraky oslawiti, které fe
Uuly datt pii a po fmrtt jel,xo Mimo pak sláwu
tUto na xemč chtčl jej owčnčiti sláwoll na nebe:
sich luǧkhxn jrho z mltwých wstanim, pťeslawllýuč
lmauxbrwdtonponim, a také tim, že jej posadil na
prmotcč fwé Dwoji tuto čost a slain chwjtáBUh
jwým wčxlným sllchum, w tomto žiwotě wažnost
po!oožmxclda w slafných, a na ouom jwčxtč wěčnou
sláwu. x.:aťowon dwojiton sláon počiná páxl
Je; aš howor jwuj, a ž takowčbo stamwiska mcli
pnrřiti jeho aposstolowé na ponišenost w jakon
fe w nxalé době wydati hodlal, nby takowá Upo:

miuka jirb n škollfsrr do které jich jeho lunkypťiul
wrdlu, Zajr porošuássrla Zak.i to dobrota! jakai
uwudroqt! jakč tajemstwi! Na to pokračowal p0ď o

5 „Swnáčkowé, jesstč maltčko jfem š wcimi
Hlodatl ucno budrte a jafož jfem ťekl Zčdum:
Kxam já jdll, wy urmužete pičjiti tak č jai wám
nyni prawim “ Nčšnei slowa, a jaká ssetrnost ll
wwjádťeni fe! Báu Zežčš urmlmoi š Učmi, jakox.
prwé o ťiiži, o Utrpeni, o pohančxni swém; nébrž
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wyslownjeohawnou sinrt fon tolikotakto: Hle:
dati nme bUdete“ t j nebUdUwic U wáš nébrš
bndU wám odejnmt tak oslawim, jak Uáleži, Otce
mčho nawratě fe do lUna jeho

Mtdal takc i palnátná pťikeišani slowy tr:
mito:

,Mikášani Uowé deiwám wám, abyste fe mi:
lowalč wefpolek, jakož (já) jfem milowal wáš,
(tak) abyste i wy fo milowali.“ (ehtčxl ťici: Nš
pofnd milowali jsie fe jako lidé sioaškem člowč:
čenstn:xifpojeni, aneb co tworowé jednoho Boha,

:anrb co dčti Ybrahamowy, obecného wám Otcr,
aneb co Učenici ifraelského žákona; teď ale poronu

čim já abnste jr milowalč co UčeniciSyna Bo:
šil)o, co dčti Cirkwe choti Ulé, co oUdowé jednoho

tčla, jehoš hlawon ja jfem, konečnč co poddani
nowélso zákona, jehož slnšebniri jste.

Wow;bnšnje fwých dále k plnčxni nejhlawnčj:
ssiho přikašani takto: „Bo tomt wssickni pošnaji,
že jste moji Učenici lmdete li nlitč láskU jrdni k
druhx,xmee Oprade byl pr“,rsob jakým aposstolě
a prwni kťesiané Ua jrwo dáwatt počali fwon lá:
skn, proswět Uěco dokonce nowého Byli totiš

; jedno sidre a jedna dnsse a obecnc byly jim

wssecky statky. Oui wytrpčli nejhrošučxjssi trýžnčx
a mUky, aby si jpolečnč pomáhali aby xočšnčpro

Christa ansstěwowali, aby jich we wašbč krmilť,
a napájcli a tčla jejich pochoxoáwalř Kterakpak
sialo fe, že od takowého chwalitebného špnfobll
xchstil swčt? Zak ťidci jfoU toho podneš piikla:

dowé? Wssak pii wssem nedostatkll pťec podneš
Ukažnjr sio Cirkrw pťiklady lasky Cl)ristowy šjewné.
Pomijejčce nmohé wýjewy na jednolčwých ofobach
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siatečné lásky kťestanské, nachášime w Eirkwt Ue:

počelUá towaryšstwa obého pohlawi, ktera chUdo:
bnúm, morowou ranoU ansstiwemfxm, jinak ne:
nchým a Uwčxšněm,mtzdarma slonžiwaji ktera fe
občtUji wx,xchowánimlňdeže kášanijw ewangeliuln,
mišjlim na obráreni hťissnikn, šblolldilých a modlo:
slnšobnikxl, a wssem potťebám bliďniho, která fe
wúl)radnč tim bawi, jakby ssfastnpch a blašrných
Učinili bratři fwých a ktera aby blčžnimu slonžiti
a blahn jeho Uapomáhati mohla fe odťikaji wlnst:
nich Umjetnosii a dčxdčrtwi, a wsielčké nadčje, kdh
na jločtě čeho wlastniho nlčti My jsme ua tox

již nawwkli, očima Ua to patťčti, auiž Ueiš do:
jimá; Uicmčně jcstik takowého něco pťec wýjew

hrdčUné lásiy řťeffanskě w katolické Cirkwi kde fc
Uenstále plodi, a nikde jčnde fe nedaři, jako
w lli 2)

Takowrto Učeni bošskébo mistra poslollchal
fw Wetr š rokossi wssak Uemohl fnéjti mysslén:
kU o jakémsi se loučeni proto sinčxlr otážal fe ho:
„,Bano kam jdeš.“ wpadna mu do řeči Zaká
to láfka jaká tolcha a jaleá beišcn, Ježisse stratiti!
Tak fe sirachuje každá dusse ktrrá oprawdu Chrč:
sťa milnjr, aby ho Uepošbyla OdpowědčxlZržiš:

„Kam xa jdll nelnňšcš nyni ;a nmol jiti, ale
ptljdeš potom. Di jemu Brtr: „Broč nemohll
nnni ša tebou jiti? Ziwot fwilj za tebe polo:
šim “ Welkodnchý, Upřimný a lxrdinný Umysl byl
by fe snad Uskntččnil w tom okamženi, wstačškon:
y.bubzya

yx 2) Konmž .tnto ncUapadaji lhned milosadnč sestry a
ccl!) šiwot swatrbo Bincencia de Banl, fepfanp od Wacsla:

aŠrnlee w Praze 1844
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sska bhla dokonce jinaká, než si ji apositol bdl
pťedstawil, a proto poklefuul piilišx se spolehajr
na fon silU Tať jost welká wada Uasslchpťed:

sewžetč Qbrácený hťťssnik jrnž fe osskliwihťichu,
jejž uedáwno byl paichal domniw.i fe že nikdy
do takowého hťichU Uenpadne. Horliwosti, ktrrou
jrst Uadfjch mni, že odolá faměmu peklu hotow
jfa i žiwot l)Ued položiti, a položilbw jej skutečně,
sdhby fe od nčl)o ihnrd pošádalo bnď Bol)a uxa:
Ziti aneb Umťčti Kdožby fe Uejpolebal na tako:
wý Upiimuý umysl? Wstak neni žádný fpoleh
naU; neb kašdodcuni skutečllnostnafwědčuje tomn
Umysl kajiri, jrxnž při wssi osskliwosti hřichn,a

pťeddewšeti, do nčho wice neklefati, šarowen tqké
llahliži a chaipe fwon slabofš a kťehkost tndwš jcixn
febe fe strachuje, auiž dnwčxťnjeopatruosii fwé, to:
liko fe fpoléhai na pomoc boži již nemále wšý
wai, a š ui wssem náwalum hřissuwmodpirá Ta:
kowýto lunysl nadčjný jest a takowo i Uaš
býti má p

Broto odpowidal páu Ješiš odwášliwým slo:
wnm borliwcho apof:xlola „Ziwot fwuj ša mne
položiš? Jlxnen, axneu, prawim tobčx: Nešašpie
wák kohout, až tiikrát mne šapťeš “ Ženom sám
Bnh mohl pťedžwidati dčxj, ktew fe Zdál málo
prawdě podobný, ano pomyssleni tobo, od Učl)ož
žáwijel daleký, ba wuli jeho dokona protiwuý
Ach, Baue což jfme nly br,š tcbe!

Wssak potčssuje lasťawy Bán ťka: „Nerlnou:
tjš fe frde wass.e Wčxťite w Boha, ř we mnr
wčřte,“ t j wčťite w Boha, hned od mladostč

wyšuaiwali jste ho, teď wssar Ueui na tom dosti
wy mUlite teď wyšnáwati že iwe mUe wěťite.
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Oprade kdo wěťi w Boha a w Ježisse Chri:
sta, nalešai we jwé wiťe bešpečne: .ltočisstč protř
wsscm pťipadnostem žiwota proti wssem poborssen
Uim fwěta, ano iďabla Zeden Bňh jest, jehož
prošťetelnost wssecko fprawnje, a wsse kc cti fwc
wywodi, jech Spasitel který wsse pťedpowčxdčxl
tterý sám Užnecky žkoUssťy žiwota wezdejssiho byl
p.xossel který mcži námi jest, a náš we wssech
okoličnostech, w Uichšto je nalešáane, fon milo:
jli podpornjr kteron k Uassi rti, k Uassemn pro:

spčchn k nassemn poswěceni poskytnje; tudyž co
muže frdce Uasso:korlno!ltiti? Bčda těm, jcnž ta:

.kowon wťrn ncmaji aneb kde tato wira siaba
jest, a kteťi w čaš nawsstiwcni nrmohoU jrx k
Ui Utikati, neb w UZkosiecbnemohoU fe oprawdo:

wě potěssiti a powšbuditi
Bťidal pán Ježiš i sliby fwě: „W domč

Btce mého jfou nmoži pťibytkowe thby Ue
bylo tak bylbych powčdčl wám; chbof jdu, abych
weim pťiprawil lnisto.“ Králowstwi nebeské siwo:
ťil Bťlh od počátku jwěta, a pťiprawil ho pro
pokoleni lidskě; neš hťčch žawťel člowěku dweťe
do Učho, a šbmoil ho práwa jež pošiwal pro
dobrotU Stwoťřtelown C.o chce UčiUitipán Je:

žiš? On je žamýssli žase otrwťiti on chce je m
jméml swém a nassem šafednonti, fedč Ua prawicč
Boha the Nle kdyšodejdu a pťiprawimwám:
misto, žafe pťide, a weZmUwáš k fobě fantěmu
abyste, kde jfem já, i wy byli “ Jaká to láskask
a jaká zaslibeni! Bo mé fmrli, jestli jfem byl
jalý dle wttle boži býti mám pťijde Zežiš, aby
mne pojal a Uwedl do blaženého obydlě kterčx

sám obýwá. Na konec jwěca zafe18pťijde paa
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ši.. ua swčxt wssechny spraw.xdliwš š fcbon po:

jmcx a witcšoslawně jich tam ;nwrdax, kdr 8 něm
wlaidnouli bndon na wekx,x (eož Uám tU činiti?e

Mistxž jest nrbyjteino slib sr stal slowo dáno, ncx
bdw.i trldyž nir jinédo, Ue;aakmch fe chysial Zn
ké lmlo lx.unrntěsti kdybwch fe wlajtni winou šba
otl owocr wx,xkonpcxuimél,xo? Dan jrsi mi celld šiwot

Uxuj k piiprawč, moji powinnofti jrsi každého o
kmn;rUi fe Uňďopitl, almch tr Ual takowého ;aslxč
lxeni účastmxm abyňx fr pokainim dobrymi skntkn
a wčrndm plnčxuim powinnosti prawon poldožno
xti modlitlxon a spojrnim fe š Boerm wždy U.xěcr
poxwčrowal Tos budiž bndoncnčx pomoci fwatdrld
Uulojti twdch mojr jediné šaneprei;dnčni

Wřilošil pak pán Jrši k pťedesslým skowum
tčxssicimtakro: „?l kmn jci jdn, witc, i axstn witr
Pein xešlo.š jim šačasio ťikawal, žc bllde pohanllm
Uxudán a Ukii;owan še Umťe a Zajr wstanr, u
tim Ukašowal lU rrstn kterou jiti Ulčl .d.Dtom
U.xčxdčliaposstoélow, a přec dč jrmuTomáš: „Wa
ne nrwimr kam jdeš,a afterak Unišomr clxstllwčx:

děri?“ Aposstoloxuc předstmoowali fobč ijtU tn
čowon, na ktcxré; doprowášeli fwélw mislr,a jako
hobčxwssrrky wýpowčdtWáně toliko rnmslnč wyklae
dali, šapomcxnnwsso na wssecko wnfwčtlowáni
Takso t nnx Zapomináme w jistdch pťilxodeicldna

wssrrky wědomosii dobré a fwatě, kterlxch jjmelmd
wr sskole anrb w chraium Wánť Uabdli Mišdra
wi Zaprmnámo na Zákon pokáni w Urmoaxina
ldlahost křiže, w bohatjtwi Ua powčnuopl allnnšanx
d.áwati, a w cldndobčena šcislulm trpčliwosti, ano wr
wssech ofolnostrch žiwota šapomináme na účrl je::
ho, za nimš jiti, a na cestn, po Uižkráčrti mámr
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Ncwťdomost Uasse pocbáši z tok)o ponťwadž nr
pťmm,xfsiimeo prawdácb jenš neim jiuak :mimc
uou, jich ncxskonnmjice jich na srbe nrpotadniirč.
Nrdbalost nasse o fwaté prawdd bdfxwá nčtdd r
lakowá ;e six ji i koťcxlmtwaté wird ka;i a de
xčon Projaln li dmsi nassi došemské wčci skl.;
ua skr:, kd diw ;r Zapomináme Uebeskoch? Tam
nš to š námi přčchá;i, še iikalur: Mn ncwimr
xo fe na onom jwčtč š neimi diti bndc, ťtera ce
xta k wčxčncUm Ziwotn aneb kšňln,xmdti wcdr xr
Uikdo Uepičrbci;i odtamtnd jexn; bU Ueiš :doUčil.

Takqwdmi pocl,xybnostmi fe mUohdylxrátcx Zawčstr
d.iwáme Nadmnawá newčdomostpocblebnj ná
rnšiwostem, Uadx;nje lcxnopti a wrdei n.iš w pro
r.eut šeihUbu wčxčně Ro;jčmáuč a delčtba ijr
:x:ajjistějui proti nč proxtťodkowr.

Naaodpowčd Tomanowll woslowčl xr Wá!r
„šixetx:řlnčlakko „Já jxem rcsia a prawda, a ;x
Uxot Zádmd muťicldáši kOtci chš sir;o mnc“
š.in Zešišx jmr cejta f.wxžmi :aslulx.ami swúmi šáx:
konu rwúm slowcm a Uiikladrm. pwdmi Uočstosimi
inť jcft rcťta každénm olrwřx.nei, ctxsta rowUá
xwat.i, jistxi wfjak U;ká, xxčcxraic madná a pťčje
nmá jedinu tlolx.čx ktr:c dlndlnn jpon čoltko
:x.incxmFr žisscm k skáwč wčxčné přijiti mošl:o Dnt
:e.im jcst pmwdon wr fwýctdtajeuntwlňd wctwčnr
Učcxniwr Uoém crlěm rwmquinme a we fwatc
(ďirfwčfwé , boskou wrčnon a ermnlnon praw
do!l, krcré Uwčrtti a plo llrxroU nn.řiti meime ..
prawdon krom ni nám Uťň;njr xuxčxctoltřo kaciť

xtwi, nárnžiwosti ponbou lčxlrfncǧsi faxné blUdn cp
lši Bě.x Zežiš jestžiwot wččnú ďodsta!nn žxiwol
štwot w Učiš, fwon milosii fw:šm dnchem jscxoud
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nláskoU, šiwot kterýmš dnsse w BobU pokoje na:
leša, a tčlo t nesmrtedlnosti powstane; šiwot bož
ský, čisty pťijemnh, kterýž fe nehrozi sinrti, a jejš
nam nikdo odnitl mxnmšr; žiwot fromě něho jest
jcn flabota bida muky, a který fe foUčiwa žá:
hnboU.

Dale prmočl peiU Zržiš tafto:
„Kdybystr mne ,;nalt, šajisté bdste i Btce

mčl)opošnali,aaod této chwilcOožnatejcj Kdy
by bnli aposstolowč Syna Božiho, jak náleži po
šnali, bylčbo žajisté takč Otrc pošnali pončwadš
SUU a Qtrc w nojUžssim fwažkn k jobě stoji, aU

SUU trž jrst piiro;cnosii a bytojlč ro Otcc, a po:c
Uěwadš jrdeU toliko Bůh býttmllžr, SyU tyš Bnh
co Otrc jcst ač od Učho rošdilný osoboU. Zto:
ho jda, žr Swn, jruž spolu člowěkem nčiněn jest
dwoji jest pťirošcnosii, božskctotiž, pro kteroUOtci
rowcn jest a ltdské, pro niš sc neimrowným stal
Blposstolowc tak blnboko nerožmýssleli aby byli aš

Ua to pťissli Takowčnm tajemsiwi musil jieb
dUch fwatý přinččti co fe ldršo potom stalo. Zae

tčm pak widťlč thr, pončwadš sioatě člowrčen
stwi Synowo na fwčoči widali w nčmžbletec,
jakož SyU thci byl My Uemame toho sstěsti
Zežisse w lidsté podstatč fpatťowati, wssak o to
xna wira Uasse wčtssi Záslnhn Děkujme Za to
Bohu a Utwr;njmc se wice U wiťe a odměnU
Za to w pokoji očekáwejme ktcrá w tompozUsta:
wati lmde še toho na wčky twáťi w twář widatč
bndeme, w nčhoš jfme cclým frdcem wťťili

Sw Filipp fe sice ncosmělil jako dťiwefw
Tomáš, Spasiteli odpirati wssak dosti dal swými
slowy: „Bane Ukažnam the, a dosii jest nám
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na jewo žc ťeččSpasitelown jako on takě jen
podlé tčla pojal Mnoho Uanmhálli žajistč stoji
člowťka nežli je U wěrrch fwate wirw wnulknr z
Uáruči jwých sim,dsll“la obrašotwordlc nlorč dncha
fwého. Elowěk bw reid widěl pojal a fwčtle si
přcdstawowal OU fr dolnuiwa, žeby byl Upokox7
jeU, kdyby tU neld onU prade to Ucbjiné tajeln:
flwi dokonalc poňxopil Wssak ač takowá toUl,xa

jafo šciwdmoek jcxst šex jrdnoU poZUámr prawdy,
jaké jfon tady Ua tomto swčxtč toliko wčxťiti nm:

me. Bol,xn swémU wčxime tač ponoiunost nasse.
BUdcmexlt Ua trn šptafob wěřiti jak neio fwata
(ďirkrw Uči ani se nám lxeiti bluixU a podwodn.

onmincmo li alr podajakouťollšámillťonji nweřiti odpirámc Boh!l ažapirámr Zežissr Cl,drista
Na šadost Filjppowxl odpowčděl pein Ježiš

takto:
„Jak dlouhý čašš wámi jsix.m a nexpožnali

jstc ulnc? Filippe, kdowidimuo, widiiBtrcx ktrrakž
to prawiš: Ukaž nam Dtre? Newčřiteli,;, že já
w Otri a Qtec wcx Umč jčxst? Slowa kteráž ja
Ulluwimwám fám od sebr nrmlnwim alc thr
wc Umě žxlstciwaje čini skntku (eoš erčťitr,
že já w thi a Qtrc we mnč jostee“

Toto tajrmstwi začasto opakowal Spasitel
rozmlollwaje rcxZidw U piitoumojti fwych Učcni:
ktno aneb xomlouwajo rx nčeniky fanwlxuymi To
ft ownrm pocbopiti chtxalo, chš loliko wrťti,
žej jdou lotiž tii ldožskéopoby, a žr w Ž;ežistt Čhri:
stu jedna ojoba a dwoji pťirožoUost jaxjt Llwssak
jak dločlbo jsme my již wr sskolr Čhristowě, aniš
to jak Uňlcxžiwime! llstama toliko wčťimc, opa1
kujčce to, čemuž jjmo w dčti!lstwi byli se Uallčilt
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:wnak srdcc nassc Uc:i těmi hlnbokými tajcmstwi:
mt promto a pofud sc pťed toUto nrjwyš!si wr:
lcbnosti malo Uokořilo ono xobxč ; toho wsseho
xmčxlanaučchi bráwá, aby fc w klaněnč w posln:
oxstosti, w ládca a xo dl:wčře Zachowalo jakoš je
člussi Bolxn a šynu jcho Zršipsl Čs,xriňn, nassemxl
etšpačltcli a bndoxlcimu poudrč

Swčdrrrwi, ktcrá pán Zešiš feim o fobě Uu,m
dxal a žiwotam nrúbonnúm potwrdil, mčlo bw doe
uatočnc bďti, abwchom čcela Uwčťčli jrmu Bprawx
q.du mámr li drdrc w tčlc jon poUčkUd portčwé,
xnrčxčldcxťe šiwoc Ebrijta Wálm čitalj, jebo wšUe,
U,enc ťcxčj jcbo moutxra otxpowčdi jebo čistotné a

xučxšnšmrawončcnč ro jťnmti, abxxcbom nejoudili o
.xnčxmtakto: )čeni tc.xnlo poxchx člowrk, chž k Ueixn
mlnwi, nébrš Sx,xn Boši jc,st Wripominamxď:li !o:
ldšx !Unošsčwč dťwu, ktcréš ččnčl, a ptoroctwi, kter.x
so naplnila Ua osobč jrkxo, ktcxrak potom xnožno,
eabd sc jrsssč wťra Uasse wiklati xxlobla? Protož
.ďrawtl Wáll: „Ajpos: pro jamy skutku wěřte “

Wssak pain Jcštš Uctoliko fám td dčwy čiUil,
xxxébrš mkoxx.xou Utoci oďatťil i Učeniku jwě, jcxťcnj
jim tačto slibil: „:lmcn amru prawčm wám, kdo
Uxčři wc ch, stutku ktcréš ja čtnčm i oU čiultc
xoude„ a wětssi nad tu čtnčti b!:dc, Ucb já jdn k
!thi.“

Uč.cxnicjkonalt diwn po fmrti páua Zežissc
er jménu jelxo a lakc wčtssi ččniťt, ur; on
xo do ro:fálxlostř učtUkU jrjtch B.in Jo;iš činil
din.xn toli!o w Walrstiuč, a i tňm mčl meilo pťč:

wr;onclx, Učxmici jckxo alc čtuslč diwy powesskerčm
jwclč a ccxlémirody ť jeho wiťc Uaklonili. Takc
ohlcdrm na Znnjob činili wětssčZášrako W Zežiů
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U;drawil podolkem roUcha fwěl)o a fwatň Mtr

ponhúm stinem tčla jwého. Wčtuc dtho wykoǧ
Uali Učcxmcčolxlcdrm na obtižuostč B.in Jxšiš
w;kťťsil mrtwého jene bdl čtwrtn deU w lxrobč,
Učkteťi pak jwati n.xkťmlč takowě kteřč nnloldálěta
již w l,xrobiáx :šdpočxiwali Také ohledem nowosir
wčxtssi. Sw. Nel,xoť diwotworer k. pd pol,uml l,xo,
rou Z mista

Mičina p o ktrroU jwym Učxrnikmntakowočl
Uxoc d.iwá pčm Zežčš, jept uulolxch dčwnčxjssi nada
wssrrku dmm. ktrré čjUili, ucboč prawť: „Zei de
katcl“ Jlnrb jlnať jei Ulnrll Eo to tedxd;a
UUrs kterei toltř a wčtnčcld diwu načmčrč Uxá?

Tot ;ajlstc quxt Bol,m Uasirho a uikobo jinrkw
Auo fmrli jwon dokonáwei páUJršiš dlo wwkoll:
pcni nassebo a dofahuje wsjclikon moc lm Urldi a
n.x šomi Swdm ZUUtwdrlnosteiučul, nanclwwstou:
.prnim a neiwratcmkjwrmUOtcileprw aujal yuocsxrá:

ťowstwi, abw na ;exnipťirošenym a Uadpťlro;rxlým
ZpufobemUcolereuonmoc a sleiwu!trowodil Q
:o nic, clxápoulexli takowei tajomstwi čili ncchápc:
:ne Skntko jaum mluwi a mlti neiš mdčiiti
Nejdontě tollko fwatr fnihy, kterc Uám takowé n:
deilojti umprawllji, něbrž rclý na wirU obrárrný
fwčr neinl o toxučwčxdči Črly jwčt nstoupitř nmc
eil patrnc a nrodwratné jlstotč bo;stúch ;á;rakn
ex sial fr kťarčauskxšm jwčtrm, a takowé xwčlrm
ť:dlmjici událosil uaim ;asr ď toUš jčjtotou podal
erlll todd skeilopewnrutwr;rua wťra Uastr, anc:
:)odwráti ji jaféeeoll ubijuxni Uáružiwosti lidských a

pokllsscni ďábrlských
Zr také we jméUu Táně fe modlitč mei!nr

neislednjiri skoxoa prawi: „N Začkoli projlti budelc
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Otce we jmčnUxmém, to Učinťm, abh osláwen bhť
:Qtec w Synl“i Takoon modlitboU wymohlč
aposstolowé tw šažraky, kterš obrátily fwět a ta
ckoon modlitbon dofáhneme cokoli potťebxljeme
ť fpaienč a poswěceni sioémU Nwssak pri ondlit
Bach pťijde take na to, mámeli i lenysl jaký měl
:pán Ježiš totižřo aby byl oslawch Otec w Sy
xxU, an prijde na to, Ua koho šaťidime prost
xtassi Můžeme totiž šaťiditč modltth fwon Ua
Boha Otce, jakož č na Boha Syna, 1ako dálssi
slowa prawč: „Bxldeteli šač prositi mne we jméx

alU xUénr to UčiUimlle Můžemetaké Zaťiditi proš:
by Ua Ducha swatšl)o který š Qtrem a anem
túž Blch jest, neboč jako o fwem thi tak i o
JDUchU qwatém wyUčowal UčeUiky fwé pán Ježčš,
žakožwidslo š násiednjicichslow: „MtlUjetenlthe
Prikášani ma Zachowáwejte N 1á prositi bUdU
Otče, a jiUého Utěssltele da wám, aby š wámi
šllstáwal Ua wěky

Wčiprawa k pťčjeti Ducha sioatého šáleži w
tom, abychom Ježisse Ehrista účinliwon láskon mi:
lowali, která Uáš Uprfoije k wěrnšmU plUčUčx

xeho fwatých pťiťážasli, wssak i ta pxčprawa pťi:
cháži od DUcha fwatého, a máme o Uč prositi,

xleboč frdče žlšmn oddane Uemňže prijitt Dncha
qwatého DUch fwatý býwá Uam posilán, aby
xnáš pro nepťitomxxofc Spasitelowxl těsisl jehoš

šfmo Uikdy erčděli, a jehož teprw po fmrči th.
ťxětt mťlžeme, a aby Uáš wnbec w trampotách we:
Zdejssiho žiwota těssiwal. Swět peklo,a šadné
jinc stwoťeni Ueni š to, jeho útěchy náš žbawiti,
aniž fama smrt toho nedowede aby Uáš Utěchu
Dllcha fwatého šbawila, ba prawě w hodinčxfmrtč
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žakoUssťme Utěchy jeho wice, Uež kdy jiUdy, aU se
olišimek wěčUémU cilč fwšmU ak blaženosti, ktero:r
dofáhlwntč doneime TeUč žajisté sskasteUjest, kdoš,
prašden útěchy tohoto swčta, toliko DUchU swatš:
UU: Utěssttelt se oddáwá

Našýwá páU Ješiš Dncha fwatého jak dále
stoji: „Dxlcha prawdy, 1ehož fwět UexUUžepťijčti
Uebo eridť ho aniž ho žUá, ale wy jej pošnátr
neb U wáZ Z:lstax:e a we wáš bUde “

Dncha prawdy dosáhlt aposttolowé a UástUpUč:
cc 1e1rch, aby Učilt prawdě, wěťčci pak pťijťmajč
ho, abo psnili swaté prawdy wšrUě Swět pať,
jenž toltko smyslňm fe wydeiwá eridi dxlcha a
ZUameUá w UčeUč swatš Eirkwe toliko cosi lidské:
ho Swět jenž l)rdý jest na swé dnmysly, UežUá
ducha prawdy, který požad:xje podrode!lost jrdče a
rožUxUU Jedenkaždý chre prade sám w sobě a
we slabúch sixahách rošumU fwého nalešUoUti Hle:
dált prawdn w pifmč, o to se pokoUssť abh slo

wo boši podlé swého roZUmU, dle fwých UáhledU
a dxlmněnťwykládal Proto tolikero wýtworll ja:
lowých lidského dUcha; tolikero foUstaw Uaxlkowých

fobě odporujirich a sebe ničicich, Ueblcche owoce
dncha Oýchy, blUdU a lžši, 1ichž fwět radčji násle:
duje, nežli by fe dUchUprawdy oddal, jeUž byk
dán aposstolňm a aposstolské Eirkwi, a kde wěčnč

přebýwati bude ,
Dále mlUwil pán Zežiš: „Nenecham wáš

sirotků, piide (šafe) k wam Jesstě Ulaličko, a
swět mne UeUzťi, ale wy Ume Uzťite Uebo já jfem

žiw, i wy žiwt budete ,e Čaš jeho byl oprawd:c
již nkráren, poněwadž pán Ježiš méně než w 24
hodiUách sionati měl BáU Zežiš Ukašllje jim
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U“on fmrt šdaleka abh š Uimi o sidém šmrt„
řwnchwštáni leUwiti mohl a aby w ntch wžbU,
dil mysslénkxl potčssčtcťnoll „W teU drxl wy po,
ě;náte že já jrcxmw thč fwém, a wy er Umš,
qa já we waš “ Newědomť a tčlerť ašooďstolo,
Ooé pochodilt w jeden den, ba w oťamxo:x:i wsťe
cky pxmďšu které jřm p llčxžiš pťednásle:l pťč:
xawsse Dxlcha fwatébo a to siče tak že jřch tq,
ťr Oicxdčxeijpettmohťř celšmU swčt:r kčxery 1ich oď

Učch :šřččmať. Wotom wyslowiť fxx w k)owo:ox

úržďém pčč poslednč wečeťi pán J:šiš: „Koo ma
Pťičášqxi Uxa a Zachowáwá jr tent jest kčxerýx
xUUc mčlUjrx N kdo milUje Ume milowá!l čdxxde„
ax.dthe xšlěť)o; i jiť bUdU ,jej U!tťo!oati,aašjr:
:čwim jemu famrho febe “ TU fcx také ošwať jt:

xmx apozslxoť Jndaš totiž, ne wss.xč one:č Jxssrmč
oestý: „Wan?, co fš stalo Zjewiš samáoo jchč
Z:Uá:n„a ch swštU?“ Wošwrnc siče poslo:rchalt apo
sstoli wssak nrchápalt co jčm prawil Kxoltkrát:
x?eoltjr:UU do ťeči wpadli dalt Ua jrxno že Oot cx
e:šsdčUřčlt pri?;li DUcha fwatcho. JUdaš pťťjmčm
Tk)adeUx amxbchbenš bratr fwatého Jakoba Učeu:
mšho picdstawowal fobě králowptwť Meo.xsiássowo
ckoličo co počasilš a požomskč a w takowéto pťed
Z!oojatostč Uemohl pochopitč, proč Zešiš, 1xčUšbwk

šřr..iťem a Mešsiássem se swčxtU šjewřti Uešamd:
xašsleť anižš 1aká ldy to bula dňslojnost kr.ilowská
škřero::Urx:nčl jwět an widati“ Odpowšděl Jr
žžiš, a ťeťl je:UU: „Mtlnjeli kdo mUe ťeč Ulon
Zachowáwati b:ldo a Očec mdlj bUde jex mčlowatč
ax k UěmU piijdeme, a pťťbwtek U Učho Učinimeee
!Totš šajčfté králowstwi Ježisse Ehrista od Boha
Milowam: býtč Boha miti,ř š, Uim ujedUo býtč,
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totě něco což nelše jašykem lidským wypowědětč
a čeť,xoš býwámo Učnstnt plněnim pťikaša!li Ehrčo
stowých Wssak Zare, jak prawč pán Jožčšx dale:
„Kdo Ume Uemiluje ťeči Ulých UeZachowáwá, a
reč kteroU jste slwsseli, UeUič má ale toho křerxž
mne poslal thx“ Nebylo pak pánll Ješčssowc
Ua tom dostť še Ueiš wyxrčil on takš slibil ,še we
zmšml jcho pťčjdš Učkdo jiUý: „Toto :Ulmoil jjeUt
wám, U weiš pťcxbýwaje UtčxfslteťpaťDUch swa:
:tý, ťterél)ož possleO er wč jmčml Ulěxn, teUť weiš
UaUčč wssem wěčem a pťčpo,mene weim wssecko„
cožkolč jrem mlxxwil wám “ Tř jfoU dwa Učtteťé,

které Ueim Bčch Qxeec poslxti ráččl. chdexl Z Učch
jest widitcxlUýxU Uččtc:lem, kterýž co člowěk Uležt
Uámi obrowal ktečý mlUwčl řeč lidskoxl, a toUro
ťečť pokud možne bylo Zjewil Uam tajemstwč boj
žť; k!cxrý we žpilsobě co člowěť Uám pťťklad poe

žUstawil trpěl a dosti Za Uáš Učinil a lexxkjest
SUU Boši, Spasitel nciš, dxuhá osoba w Trojicid
boskr

3 Drlchý Uččtel jost Dxlch fwaty tťeti osoba wx
T:ojici božské,wniterni a eriditrlllý Učitel jeho
ťeč roZUxU ofwčrčlje čini bychom to pochoptli
čo k pochopeni jcxst a onk fr ožýwá w frdrčch
Uassich Timto Dlčchem pošUáwalt aposstolowc wss,e
čemU jtch pa:l Zžeiš Učtl a co ččUil Moci a
fwčxtlem tohoto Dxxcha žahaxlbilt sskoly žčdowské

obreicelč Ua wirU pohany, a fw. Eirkew wykláda
skrše Učšhoaž podneš fw pismo; rošešUáwá jim
kUihy a Učeni, kterě fe tam obfal)x:ji; Zawrhnjc

kaciťstwi blUdy a Uowai Učeni Tento Duch fw.
dodáwal aposstolllm coby Uččli, fwatým spifowaa
tcxlmn,coby pfali; mnčenikllm roby odpowidali,
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cm podneš w Uassich frdcich mlnwi š U.imi; oU

ždržUje náš od Zlého, a nabiži nám dobré bychom
uǧžečřntli Běda UaUl, jestli radějč poUonan žsš„
ho dnchň nežlc wnUkUUti fw DUcha posloUcháme

Bčch Dtec Uám ho posilá wcx jlnrmx Jržčsie Ehčč,
sia pončxwadž Uam l)o toliko pro jeho šáslxchypťč,

:powědčť a proto jeU š nebe posilá abychom po
ZUalt prawdy od Ehrista pronásjcx:té, w Utch si oo:
ťibsli, a jich plslili Tim pečujč tťř bosieš ojobey
společnč a fworUě o nasle blal)o tUdyž tať“c po:

ťwěceni Uasie jich dilo jest
N a xřodáwal pein Ježiš UčeničU:U sinUi po:

ťoj, 1aký fwěr dátč Uemnže a wyšýwá ji:ž!x aby
:šfe š jeho odchod:c radowalt Wak pťiklčidá slowa
tato: „N Uyni pooědčl jfšm wam prwe, chžťč
ťdy fo stalo abystr, kdhž fe stcme, Uwěťsli“ Kťe:
xřscmskč Uaboželxstwč spočťwá Ua dčlkašich rošltččxčť)o

:.;pllfobU a tyto dťlkašy jfoU pádné, že sidrc Uelše
.Pixč wslech tajcxmstwčch Uassč wiry, Urž Uwčťitř To:

1iko očt ořewťitt siUi, aby fe pťefwrdččlo co ťr
xstalo, a co pťedpowidáno bylo .Mšťi apossřolč
lee tol)o, co pťt sesláUč DUcha fwatého wtdělč, a
ma fobě šakUsili, newšťiti? Mčlč prwnč kťesianš
Ple toho co aposstoťy konati widěli erčťiti?
šMáme Um erěťčtč aU widime že fe fwět Horťe
xstanil? aU w dějepisll takowé šměUy, a jačymi
:prostťedky fe wste dálo, čitáme; 1ak fe wira ša:

Zoaděla, 1ak se šachowala, a jak fe až Ua Uasse
rfcafy Udržela? Nepťedpowěděl náš Spasitel wsse:

xxecko,Uestalo se wssecko, a Uenalešá se wssecko tak
čTčjakon to pťrdpowčděl?

Wťedpowidal o Ulocč ďábelské ťka: „Již Ue
GUdU š wámč Umoho mlUwiti, Ueb pťtcháši kniše
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tohoto fwěta, a Ua mně Uemá Uičehoš Bak Uo
kášaw odhodlanost son šwolal: Wstaňte, po„jď:
me odtnd e e

Bo wečeťi

lex:wil OrčnJežiš dáťe k fwým drcchým Učenik::m,

pčirownáwaje fe k winéxml kmenU, UkašUje, co
Bťch ěini Ua réwě winého kmene Ua réwě totčž
Ueplodné jeUž jest čťowěk 1ako byť Jčťaš, žeš

wiUicB wywržell bx:de; a Ua réwš plodne, jenž
žest člowěk wiry plUý a dobrúch skUtků wydáwa:
jici, že l)o milosti fon očtsti abh tim wice Zdar:
ného owoce pťinásieti mohl MlUwš dale o po:
tťcxbě, že jaťo ta réwa prt kmeUU ma ostatč tak
že i oni š nim fe fxooU hlawon jedno býct Umji,
že toliko w takowém fpojeni dobrého owoce bUdoU

,moci wydáwati pak o osildU rewy odťišnx:té a
te, která pewnč stoji Ua kmeUU fwčm

Wotom pťedUastel o láfce, kteroU k nam we
srdci chowá ktera takowá jest, jakoU fam milowan
jest od the, wyšýwá k stálostt w lafce a o je:
jťm UžitkU wykladá; pťechciši Ua láskU bratrskoU,
jaká býti má, a Učinky wyfwětlrlje jakož i odmě:
nU sltbllje ZmiUUje fe takě o dUstojnosti kťesta:
na takto ťka: „Již wáš UebUdU Uašýwati siužeb:
niky, Ueb slllžebnič newi, co čini Ball jeho, ale

našwal jfem wáš pťately; Uebo wssecko což jfem
kolt slysseťod the fwého, ožnámil jfem wám

Zjewenim božim stali jfme fe tedy Ue služebUiky,
aťe pťátely Ehristowými Zjeweni, které BUh
prwnim lidexn a pak skrze proroky Zidčim dawal
bylo jeU slaba šaťe a počátek fwitáni Na to
žjewil fe sw. Zan kťestitel co žoťe, kteraž žwěsto:



.122

.wala wýchod slUnce; Uež šjeweUč, které wšesslo w
Cťrkwi nastť jest co japny deU, kdežto wýjecka ta:

xcxmstwč božské pťirošenosti, wssecko Umysly božč
wssechny cesty pro čaš a wěčllost; wsjecka tajem:
stwi Boha Syna a DUcha fwatrho, slowemwjje:
cko rož k fpafeni potťeijeme fwětle oččm xočry
Uassť scxobjewilo Pán Jržiš tedy obcuje mešč
námč co pťitrť an mťlšeme, daklt Upťčmně chcee

me, š nim Uejdllwěrnši obcowatř, rošjťmajire o
tajeanstwich, jež Uám ráčilšjewiti a Ua Peor něin:
ky jejich potahUjťce Wťčdal an Ješťš dalssťmč
siowy, proč náo pťatcxly swými Uašýwatč chce:
Ne wp jste mne wywolčli ale j.i ssrm wywolčl
wáš a poptawil jslxm waš, abyjte sslt, a nžiteč
Pťineslč, a Užicek wáš aby žčxstal šačxkolč by
ste proslli Otče we jn.chl Ulcm dač wam “ B.

Ješťš wx,xwoliťfodč aposstolw a wssčckui až na Ji:
dá“e dostált powčnllostexxcfwým Wyssli dle swč:
cho powolmli aby prxcestowalt fwrt a aťdy pťč
Ueslč owoce a rošssiřilt Eirkew, ktorá posud trwa

a trwacč bUde do skomiui swčta Začkoli prosili
Boha we ŽlUšUUJežisse wssecko 1in! bylo popťá
xlo až na ty Uejwětslč diwy a zašrexky Wo nlch
xbylčšwolchi jtni, aby jejich dilo rožssčřowali
tak se dějo podsleš a owoce wywoleni božiho po:

xxtrdoa we witěZUé Eirkwč jeho po Uxčkw Za tťetř
xUáš pťáte!y swými Uašwal pro lasku kterou k fo:
bě wefpolek mitř mámcx Dal Uám Spasitel Uúš
pohnUtky Uowé k plněxxi jeho žákan, totiž zjewe

ni sioých tajemstwč, jlmčž Uaš obdaťil a pak že
Uáš wywolčl ktakowěmxc šjčweni. Jeli Utožné,u
.nabychomsebe wrfpolek Uemilowali jenž jfme odd
l!ošskéhou mistra k toxmu wywoxleni, utylčďžxprawďy
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Požslawati roUš wťrn wyžnawati, tytxxš siocitostč
Užiwatř, pod jedlloll hlawoll žitč a k tomU Určent,
wrčně fpolčm w jcho králowptwi wládnoUtč? Čim

w;ácnčxjssi Uasse wywoleni a čim Ušssinasse fpoje:
nč, tčm wět“i a wroncnějssi nqssu swornost

Wťipomi:ml také p Jčšiš sprawedliwým Ue:
řčláwistod dweta, která jich jemU podobnýmt čmi

še jexst šáwdawčk lásky jcho že jčch w poťoťo kre:
ftaslské šachowa Tato Ue:láwčst žše jest také pro

jwět pxčťěxxčchť šawršenť jcho, OoUčwadž Ua jexoo
dciwci še scočxšrBoha cmč nábošelrstwč ch!šllá Ta:
to Učanxj: prawč pa!l Ježiš dále, steiwá fe pťč,
ěinoU wťtčšoslawy pro Ei:kcxw jeho a to pro sioě:
xdrccwi jrž wddáwá Dnch swatý, pro sxoědectwč
apossčolc:,pro twe:decřwierchčasU a wěků Nllo,
projdčme wssechny čaru a wrky, a Uhlidame, še
šato Eirrew chžinr Ehrčsta tato katolčcká, apoe
Utoťsieia ťimfká Cirťew neUeiwisti fwěta wystawěr
Ua byla žo byťa Ustawččně proxxásledowana potU:
pcxxma tyr ean, že ale takxš powšdy witěžila po:
xxčwadž byla od dUcha prawdy, fwatosti, moci a
sily, ktrréhož ji Ježičx EhrtstUš poslal Oodporowá:
Ua Wo wstecky časy měla oxm fwš apossroly, Ua
ččtele obrance, nmčeniky, swatš a diwotwor:lé, a

bUde jčch powždy tnťti Tyrani žahymxli, kaciťstwa
se rošprchla, a Eirčew stoji Nalešámeli pod:leš
Uěkterc kaciťské roškolniky na šemi, dostč Uúm Ua
tom wčděti kdy powstali, aUčžpotrebi o jejich bU:

do!lrnosti prorokowati, aniž problišeti, co .Za šUám:
ky cirkewni na fobč UefoU Welmi muoho jchcižč

jtm aby dofáhli fwčdectwi wssech čan a wěklc,
aby až k pxlwodU a počátkU Uastcho Uaboženstwč
xserossiťili a tčm fmčli rUky bez šarděni podatř,d



424

kteťi od počcčtkll š Ježissem boli Bežbožnost
rownčž jako kaciťstwť nem:lže až kU ždroji UaUeho
Uábožexlstwi se anráttri, aby sama sobě neodpť:
rala Nebo ti, jenž na počátku kresiaUsiwi obo
jowaťč wykládalt pťiběhy biblicke a žážraky tak,
že fe Uowčjssi bežbožlxťci stodětč meeji, neo tčto
pťimlceny febe widi podlš fwých pťewráccxných šá:
fad Umohé btblickč Udáťostř žhola popimtt, kterých
Uejstarssiprotčinči cirkein jwědkowé byli a kte
rých Upirati Uikdy Uepomysslelt

Dále potom dodáwal páU Ježiš fwúm apo:
sstolům myslt predpowidaje jčm, ro b:čdoU Uřxlsitč
silástetč pro Uěho; tčxjjcx jich pro nastáwajťčč je

jeho š tťmto fwětem rožťoUěeni sliije jřm přisstť
DUcha fwatého wxykládaje 1tm, 1akč bUde pitfobe

Ui jeho že totiž pťeswědčč fwěl o hrčchU, který
tim spáchal, še Uechtčl Uwěťiti že Ježi oxjest SyU
Boži; že pťesi.dědččfwčt o erinnostč Ehrtstowě
a o wče“cijcho sprawedliwé, Ze pťeswědči jwět o
sprawedl!tostt rošstldkxl šawržerxi, kteréž přijde Ua
fwčt a ďábla jenž jej fwedl a opmlowal Ml:cm
wiť dále o DUchU fwarcm, že on Bxch totiž, tťeřť

ďožsiá ofoba a nejwyšssť Učitel jest, jenž wssem
prawdám Uči že wycháši še Syna a jeho božstwi
osxwčdčUje,žr wychaži š Otce a Syna,a še šjee
ije nám eryprawitelxxé tajemstwi jediného Bo:
ha we tťech ofobách Dále mluwil o fmrti a ž
mrtwých wstálxi fwem; mlUwil sice U wýražich
temných, kterých wssak čaš powyfwčtlil Nposstolš
UeporošUměli tomU; mlnwil o šármUtkU kťesťanU
a o radostč syntr tohoto fwěta porownáwal žáerUx
tekjich se šármUtkem roditelky, a radosti kťestalm š
radosti ženy, 1eUž porodila SyUa na fwět
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Na konec rozmlUwy pána Ježisse po wečeri
mluwil také o modťitbě, to jest Uejpno, co ji sli:
ije,a apač pťičašujemodlich, thwil o fwětle
a jiných wýhodách, ktere wroUcUá modlttba posky:

tUje, o pťislibeni, které dáwá, a podáwal pťičinll,
proč fe modltti Utáme Dále howoťil o žaklad:
Uim člaUkU Uassr wiry, to jest, še od Otce wyssel
apťissel Ua fwět a žafe jde k Otci Neni di:
wn, že Spasitel náš žačasto na tUto prade pťč:
chážel w howorU fwém, še i proto fwé Učeniky
pochwálil TeUč jest žajisté žákladUi kámelt wiry
nastť, še Zežiš Syn Marie, Uebyl toliko člowěk
jenž jařo druši lčdé na fwět pťistel že byl dťiw,
než fe stal člowěkem, w BohU slowo boži, a BUh
jako Qtec, še an chtěl š lUna fwého Otce šstoU
pil aby fe stal člowěkem, še tento Bxch ačlowěk
dokonaw Ua swětě wůli fwého the, k UěU.Ufe

žase nawrátil jakoš byl pťčstel t j co erbmeo7
žeUý Wán fwěta, který Uaxx fe podiwaw žafe od:
cháši. Wěťimeli tomU, Uebude Uám nic těžškeho

Uwčťitčjiným článkům wiry Tajemstwi Uejfwě:
tějssi Trojice, wečeťe Wáně Ueb mssč swaté odpn:

sstěUi hrichň, wykoUpeUi lidské, ermylnost a UeU:
stále trwan Cirkwe an ani jedeU jediUý članek
wiry nassť nrbUde pro Uáš jakoxl obtižttost mitč
Uwěťťmeli, že Bxchčlowěk fám ráčil mlUwčti Bťi

e!lepokojich a pokUsseUich U wiťe powždy llch:dchj
chme se kx takowému pomýssleUi: Ježiš EhristUš
tak lemoil a Ježiš EbristUš jest Bňb! Eťrkew
Ježisse Ehrista mne tomU Učila, a Ježčš Ehri:
stUš jest Bůb uWice o wire pťednássel že máme
w Ui rňsti fpolU také o Uestálosti we wire, jakoš

nabizel šafe fe anratčtř k wire a koneěněo wio
tčžstwi fwate wiry nassl



Bán Zešiš fU nlodlť!

To powěďěw zzžstiš pozdwihl oči k Urbi,ck
! j Uchwstalje k ntodleni Badnčme proto imy,
aU Zr;iš, fmirce náš očxčk ncbi pošdwihnjr poc
korně Ua kolcUa, a poslollcbojmc š nrjl)lubmť Uctjc
wosii modlitťm jcho, ano spojmcži modlitbu Unssč
š modlttbox: jcbo. Qn takto počal:

Qtčcx přčsslnk jest lxodilm osiawiš šnna
ďwébo, aby Syn twňj oslawtl tobr, jakoš jsi dal
ťčnlu moc nadc wssim tčlem, aby xx.ďsjcchllčxlll ktax:

réž jU d.ll jrmu dal šiwor wčxčm,d“ onňč tedn

:xáu Zržišx fwélxo nlxbeskčoo Btce nrjprw ša sebr,
:ollž o oslawcxnl jwr w bodjně, která fr piiblčžila
l. ž. w lxodmč nejblnbstilxofni;oni swčlxo pro Uáš,

s;cxrcdnaho podančni UtrprUi a jmrtl. TUU wssčm
lyledei dwojc osiawrni a mocč nadc wssemt lidmi

toť!č wu;iskatč W fniženč fwčm l)leda slán.m saoou
a fpáfn pro náš

„Tcxntok jest pak šiwot wčxčný, abU pozlmlř
txexbefa!nčho prawcho Boha a ktrrcbo jtt poflal
Zržťssc (el,xrista “ Nrjwwšssi nčexni a nade wssecko
jixlr jcst Zajisté toto Wssak nrni Ua tom dosti,
tolčko nxčxiiti, čomu wira nasso nči. Tato wira

žádá takc šnámost powčnnosti k Bolm a Ja:
žijjiEl)risin Spasiteli nasjenm Zawčrádo sebe
rU powiunost joho přikážani poslonchati, jel,dopři:
kladu následowatč a jeum fe ldltžiti Zanrdbámr
lč tolxo wědomost pouhei wssrcra marná jrst. Boa
ha pošnati, prmoi sw. Zan, jesl jobo pťtká;ani
:xlnitt Q takowčto pošnáni máme ďbátie a w
Učm drnně profpiwati Modlitbou, rošjiulanim
konánč:l jn.xýchpowčmlosti prorpiweimo w něm xW
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tom poštlstaixoa žiwot wťčný a pošnaxne ho š útě:
chď wnitťni, která býwa podilem trm, jenš fe fwť:
domitc o to pokousiejčš co žatim lidsié wčdomosii
nemujili takowého fmčrll, frdco š prá;dmm: od:
owoajť aneb je hořčosti plxli, ponecháwaji w fmr,
ci, aUeb Uwrbuji w ni.

„Ják jfom tč oslawil na Zemi; dokoual jfcm
dllo ktrré; jn mi dal abych člnil “ W tom ldu,
diš :ǧ Jržiš přičladem Uasplm, abychoxn jako on
lltsláwč bošilžtli.

„N Uyni oslawi; mnr ty Qtče, U fcbe fa:
mélxo flaon kterou; jfcm nlčl U tebcx prwr neč,
li byl xxoěl“ Spajtte.xl naŽ šada jaťo čťowčk w
Uexbina prawiči thr slawU miti křeron jsi Upl:
UoU poslussaosti šasionšil OU pak tUto šadost tě:
mč slowy prcdnáUi,š ktrrých pošnati lšr žrx tako
wei siáwa, ktcron si šaskonžil jenm také podlc dll
ftojenstwi co Synu BoUUU neilcxži Spasitel
Uáš Uršeidei toliko pošiwatč takoon siáwU, Uébrš
saké aby tato sláwa kteroU po.,iwei, lidem Ua zsxrn
mi Zjewena byla aby takod Učchbyl co BUh a jc:
dimš Syn Boši a Sp.mtel rtčn.

Dule modli sr páU Jržiš ša dwr aposstoly.
Nwssak ne;li zač prosil přednássi dilwody, který:
mi by byl Bka jako pohmlt aby jc k nim Uaklox
Uil a chwali přičiny, které moboU je učiUčti Box
lm Unlými Q jal mnsila tato neskoUčonádo:
lxrota naUaxl,xoSpcqttrle aposstoly pojllnitt a potč:

Utti protoz slyssme slowa jol)o da.ile:
„Qslawil j!em jméno twé lidem ktrdc jdl mi

dal še siočta Twojjk bolč, a Umč jU“jc dal a
ťoč ton šachowali. Yposstolowé UaležcxiBodU
již pťed swym powolcini!n, pončwadž jtch stwoťll.
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Náleželi jemn takě pro fwc powolani kwiťe Nbra:
hamowě, k obřišce a šákoml Mojžissown. Bůh jich
dal SynU swému když si jjch Spasitel podlé wů:
le Otce swého ža aposstoly žwolil když powoláni
Uposlrchnmosse wčrnými jeho fe stali. Oni žacho:
wali slowo boži pod žakonem neUhonUým swdm
oni žachowawali je dokanleji a dle siočho powo,r d
láUi, kdyš bylt jc apossloly stali Llwssak sami na
febe obrafmc nlodlitbu tUto ))čy jfmcx. náležcxli
BobU od periho okamženi šiwota Bul,x naš
dal dlc powoláni kU kťesianstwl: směnm SUUU
fčťest swatý naš šo fwčta wylončil a nčxiňčlšd
Uáš oUdy Je;isse Christa sony božimi a Čirkwe
fwatě Nwssač čim wice jfme od nčho podofáhli,
UebUdemeli BohU wěrni, jako aposstoli byli, zaji:
stě budemr wice trrstáni Ano, čim jste wicr
dofáhli od něho žajistc wice litowati bUdemo, šc
jfmc jemU newěrUi byli Čim wico jsinc alo od
Uěho dosáhli, tim wětssi Uul;eme miti dilwčry w
jrlo milosrdenstwi, a tim wicc jako k tonm opra:
wněni jfme we jměnu a pro xnodlith Spasitelown,
jemUž naš odewzdal Qtec. Dále se modlil ša
apossloly takto:

„Nyni požnali, še wssecky wěci, ktelěš jsi mi
dal dal jfem jim; a oni pťijali a požnali práwč,
še jfem od tebe wyssel a Uwťťčli, žeš to nme
poslal “ Totč onen drnhý dťlwod pro nčjž pán
Zežiš ža swč aposstolyprotll Bťipominameli fo:
bč wynčowáni, jehož jjme dofáhli, bUď od rodiču

fwých ancb pťibužnýchwskrše dUchoin nasse aUcbskrše Uábožnš kllihy,w rožmluwách š jinými ancb
wniternim swětlem Dncha sxoatého? N jaký byl
Užitek jejž jjme z tohowzali? Bťipomrňmc soběa
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še kdybychom byli býwali požorliwějssi a posinš:
nějssi, o jak swětlějssi, jistějssi a rášnějssi Uálledy

w poklad sioatého učeni byli bychom sobě dobyli?
Wssak my šnáme tajemstwř wird nassi, Zneuneejmr?r
no Otce nebeského, wime še mei Syna fobč row:
něho, jenž fe stal člowčkem, jako jfme my; wime,
že tento Syn neiš Spasitrl Ješiš Christnš jest
že slowa kteráž k nánl mlnwil pťikášani kteraš
n.im dal wýstrahy a sliby, kterě neiin čiuil slowo

boži jfon Wčťime, že od Boha wyUel a še jej
Qtec wyslal W této wiťc sr Utwrditi minime
a chceme konati skutky jeho a jrstlt oU w náš

žiw jest, žajistc wsseckyobtižnosti překonamr Dap
meli fc alr pťi této wiťe jesstě od ďábla fwčta
a trla pťemoci, tenkrate zajisté wira nasse mrtwa
jest, ktera naš pťed Bohem Zatrati, a UijakBohU
neodporllěi Zesstě dále prosi ša aposstoly:

„Já ša Uě prosim, Ue ša fwět ale ža ty,
ktcrc jsi mi dal nebo twoji jfon ee Tnto dlUžno
wyhnouti fo kťiwčmu slow těchto jmyslu Kdyby
chom chtčxliš toho mista fouditi že pán Ježiš to:
liko o blaho fwých wywolených prosil a cennfmrtč
fwc obětowal byloby kaciťstwim od Eirkwe ša:
wržennm Nebot Spasitel náš na jiném mistč
;ťetedlllě wypowěděl, že nepťiUel aby foudil swět
Uebrš aby jej fpasil; neni:liž on podle slow swaa
těho JaUa kťestiteleBeránek boži jenž snimá hťi:
cho fwěta, tedy prawý Spasitel jwčta? Nepissex
lčsio aposstol Bawel, žr Bňh, Spasitel neiš chce
aby wssickuilidě spafenč byli a k poznáni praw:
dy pťissli? Nedáwejme stedy Ua wýklady odtržrn:
rU nir, a oddejme se wýkladU jw Cirkwe matky
nasti, jenž náš oflamati nemňže W modlitbě,
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kteron U pťitomnoski famých aposstol:i Spasitet
Uáď pranssel nenč din, kdyš řekl cxbyjich na
wsse wice Upošornřl a fwon šxoleisjtxxi naklonos:
Ua jewo dal ja (teď) ša nčxprofixn. Ue a fwčxt
Z ček,wžnásledee jakoby jindy ša fwčt lakč ner
prosil Bršo jej Uslwssime že Za wsseckw wťřici
drofl, a potom na křkžč, še fe ;a wsjecky modli
kteři w jel)o.nfmrccui účast brali Tč; tnkě wd:
kládaji wykladalrlé: „Náš Spňňtcl chmod.lil U
jako ša ,fwět aby jej w lxťissichpolwrdtl, a Ubqu
peččl a abn jej od fprawcxdlixoé dokntw :a lxřichn
ofwobodil ťcstli až do ko!!rcxwe šlém wxxlrwá on
ale ša fwět fr modlxil abn :xřeital bntt fwčttxnx,
to jest žkxaženúma Urpřčtcxlrm bošim x n sc ;a
wssrcky lidi modlil jrnš jxou že siočta alm pře
Ualř býti ,Ze fwčta, Za wssockn iwřissnifu jenž fex

dlr swčta ;práwnji, abw přcstali Uáslcdowati xwčxs
Zestli wssak wšdor wUrm poZweini.U a nxilojtem,
které jim siooU modlilboll a občxti foékxo šindot.x
:iskal až do skonaini wntrwajt, dlcxařon.l a Uei:n
šiwosti fwěta sr Zprawowati„ Zexajčňšnčr jiného o,
cekáwati ncmolxou ;dokutli tim řwxdssi čim
xočcr mičostř twčlla a dobrodini tmlt šuenžiwxalč.
čaťowú wxxťlad dothZUji bčxdn, krčxrr Spasltrl
Uade twětem wdnrsi, a maji náš mo.rnčxpobáda
t:. bychom přewrarrného a Zawršenas,w swčta xcx

odťikalť, jakož jjme na kťeln Uo. ;apočali
.chsstě jiné duwodu dáw.i Spasitel pro apo

sftoly fwr, totiž oslawcxni ftčxr nU pixissko skr;e
exposstoln N w:seňxy wčct jdon twé, a twc jfou
mě a ja jfem oslawen w nich “ Spantcxl Uáč.
pťčpominá Začasto swou rownost š Bohem Qtarm,
črhoš apositolowé w nnsteiwajici krussrťé době Za3
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xxotťebiměli Zať alr byl Spasisel Uáš w apo:
satolich oslawrn? Bešpochnby wtrou jejich poslno
ssnosti, dorliwosti oddanosii newinnosti, nešisstnoe
sti a jrjich ť.idndm a pťikladndm;jwolrm Braw
da jrstis jistei, že takowwni cnostnli w nášx osiawrn
búwá.

Midal dak pán Zežiň i jinou pťičinn pro
kteron fc nwdli ša apositoly, totiž: „N jiš nejsixm
wcxfwěřě, alr oxijfouna swčtě. a jei de k toběex
Dale modli fe ša ně abn lmlimťlowniri jcřdexot!,x
ika „Otče Uda:ld, Zarbowej je kreččš jsi mi dal
we jménu mém, abn bdlijedno, jako č Unxee ?lby
raxdwjcdnota lmla Utrši oudn cirkeinmi. jest pťee
dni pxofba kteroU pciu Zešiš k fwrum thi fo
nal x.:ato jednota žalďrnujc jednotu smýsslrni wiu
ron jcxdnotu jrdci láskon, a jednotu w šewnčjssich
sinšbách bo;?ich jedněmi obťady a jcdnakou kášlli
Talo jrdnota má ;cx wssech wčxťicichjrn je:dno drd

aa a jednu dnUi, a jedno tčxlo Ustrojati, jebo.š hlae
won jrst Zežioš Edristnš Wssr má jrdno búti
Tato jrdnota mei jednotll m ši tťrmt bošskx,xmioe

fobamč ža wšo: Q, jak w;nessené jcsi kťcttanskr
Ueibošenstwi Z tobo jediněuxo duwodu! Nmsimcx
ale tnto jcdnotn kaciťptwim ro;folnictwčm a Uelay
siawosti O jak nrsskastni jfoU ti jrnž w jedno.
nrb druhé npadaji! m

Awssak t pobnutku k lrto xdrofbč o jednotux

:Uri aposstolw ndal pxinZcšiš, jakož stoji: „Rdn;
jfcm byl š nimi, já jfem je Zachowáwal wcx jméo
Un twcm Které; jU mi dal Zachowal jfem a
;ádnú z nich uešahynul, nrš jun šatraarm, aby sc
uaplnilo pismo.á Fideičx trdy, jcxnš Ješissj Čhkie
jtu lxx,xljako druši apoUtolxé od Boha Dtrr dan
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roztrhl jednotu, odloUčil fe od Uichxr aby fc spojťl
š bešbožnými a proto Zahymll Nwssak oU proto
nešhynnl poněwadž pifmo o nčm fwčxdčilo, Učbrš
jeho ztráta byla pťedpowědina poněwadš Bxch,n
Uěhož bUdoUcnostpťitomnosii jeů widěl žeJidáš
jcnš šanžiwal swé fwobodo, nárUžiwostem fe pox
dá, a wssem milostexn, jenž nUl w tom brániti
chtčly, odporowatt bude Wťcdpowědčni stalo jr
aby fe Zamešilo pohorsseni tohoto jlmltného pádU,
a aby takě co wyplněni prorockc, Ježisll Ehristu
kr cti sloužilo

J přičinUndal lasiawý Spasitel, pro kterou
celon tnto modljtbu hlasitč wyťikal Tato jest:
Yle nyni de k tobě, a tolo nllUwčm na fwčtě
aby měli radost moU Uaplněnou w sobě Zajjeep
sté dobrota fwrchowaná! Bán Zežiš fe bliži ho:
dčně fmrti, a mlmoi fe fwými Učxenikyo radofti
Co ale jest to Za radost, jcjižto plnost mčrli w
sobě miti? Tať nexni radost tohoto fwťta, neb
ta neznai plnosti, nébrž strassnoU prášnotll Ona
toliko wnějssi jest, dotýkaje fe jen powrchU, a Z

wenkU fe Ukazuǧe,ernik.i aš do frdce, a nemame
ji w fobě. Ban Ježiš snlmoi o fwě radosti, kte:
ra dokoncr Uebeska, božskcia newyslowitrlnei jest,
kteroU siočt nezná Nposstolé okonUeli ji, jako p
Zežiš fám i Uprostťed pohaněni a Ufmrcowaini
Mnčenicizakllsiliji Uprostťedmnle a w hodině fmru
ti panny účastny ji fe sialy na Utťkn ze swčta a
w cndnotč fwé; wyšlláwačč Ehristowi w prácich
a namaháni fwém, a kajicniri w posiech a w tUc
hé kázni. N ťdybychom chtěli, zajisté i my by
chom účastenstwi měli w radosti Ježisse Christa
Bána nasseho
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Bán Ježiš prosi dálc w modlitbě jwc Boha
Otcc aby apositolo fwě we fwčtě ode zlék)o chrá:
nčl lčmito slown: „Jei jfem jim dal ťeč ton,
a jwčt je nlčl w Uenawisti, Urb nejfon Ze fwěta,
jakož ani jeinejfem;e fwčxta Neprosim, abyš jewšat
žc fwčta ale abuš je šachowalodšlébo “ Necl!aťssme,.
tdr jdme wssady jxmewe swětrš Bykbychom na poU:
ssli někdew jeskin bwli, i tam dowrdr ďeibel naduchatč
do náš morowon neikašu swěta Toto šlé jest roš
mauitébo špuxobll, U jedoi fo Ua wssrlijaký žptlfob

a fwedlo po wsse čafy mnoho oxob tak žeby Zaji:
slé slepým Unml jmin búti trn, kdoldy Uežnal fwět
a ;pnfobo jel,xo K tomn kr wsscnm klade Zln
dUch jenš fo jlnak knižetem toboto xwčta w pifmč

fwatém na;ýwá wssndr š newdslownoll bešbožmž:
sii a lsti nryčislnc léčkn, ;r Uemožnr jest bež šwlá:
sstni milosti boši xc jixnwobnonti Broto; dlnšno
každčl)o dUr, a ša dne muodokr.ire U pťipominatč
modlřth Spamcxlowl:, a ji také opaleowati

Spasitrl ro diwno jesstč jednon wnšneiwá
fe o aposstolich takto: „Nejxon že Uočta, aniš jei
UejlcxmZc jwčxta Bešpoclmby proto tať učxinil
elby neiš Upo;ornil, že ncwyhmxtelná jest poticba
abychom nebyli Zr fwěta cbrrmelř šlélxo kreré wr
fwxčtčwleidne, šbaweut búti Qno pak wládne
tajnč a Zjewnč. TajUčx w mysslenich, šeifadeicb

naiklonostech nárušiwojtech w přanicb a ;ád.ostech
Zjewnr w ťcčich,w choweini w dpolečnostech,we hreicld
bodoweiUich w !fperkU a jtrojeUi jr weešwycich a x
obwčejich tolwto fwčta W obojicd tčchto špiefo:

bách, w kterých fe dussi nassi Zamlouwa fwět, lm:
diž Uám an Ježiš přikladem Co fe túče tajné:
ho fwčxta, on jenm we wssem odpiral a proťli:

19
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.Ual bo Eo fe túče žjewného fwěta, u wčcech
potťebných a lbostejuýcd fe rownal jemu co scx

týěenadužiwáni, wxxstllpkua poborsselli, to nrchwá:d
lil nébrž žamital Bodlé wšoru jaky nám pan
.Zcžix wustawil wčšmr, žc kdoš budeule jonšcnt

Na to propll p.x.n er;ie.š Otre fwého aby ae
posstoly w prawdě poxwčtťl takčo řfa: „Bofwčtiž
jich w Ornwdě x.jřrč twá jrst prawda Jakož
jsi ty Ume poslnl Ua fwčt č já jfom jcx poslal na
fwčxr N jei poxwčxrujl (či oidět!tji) febe famého ša
Učx aby t oni poxwčceut bwli w prawdč

Tomuto poswčroweinč w prmodc odpiraji tri
wčci totčž lži dol,xaprai;dnctxo kacřťstdoi, blnd fale:
ssnébo fwčdomi a twáťrni fxc ossemetněho pokrl,dta

ftwi. Nadarmo nám Ukažuje ťaciřsirw Zewnějssi
fwou l)orliwost !lšodwčceni m.iclč fe BohU žali:
biti mnsi prmdon wirU Za Zaklad poloxiti Tent
Zajistě uršna slowo boži kdo prawh wdkladz u ilst
Eirkwe jwatě nepťijixná. Mimo Cirkew tžoliko
liché fe ditč U!Ušc x,doswčcowánč, toliťo w Eirkwi
pofwčxcujrmefr w prmodč u Nadarmo fobč nau
Ullonwámo žo fwatě a iádně žijeme, jostližrjl po
necháwáme do frdrich fxoých Uěktrxé konlrčky lma:
wé, a jich ofwťtiti jobč llechccxme jestltšr Učxktcrč

sladké dojmy aUcb nckteré er koiinky, kterr wu:
trhnoutt fr špččujemr w stdct chowánte. Beřmcx
poradu fe swatoll ewangelickou prawdon, a toto
siowo prawdy otcwře nám oči a dá nám požnatň,
šc nasse domnčlé posiočceni Ueuipofwčconi w plaw:

dčxuo Takc poš orujemce še nčxktcré otoby Pilny
jfon weťejllěho, slnssnél)o a wšdčxláwajiciho sebe

posiočrowáni Zeli pak trnto Zewnčjssek toto na
oko fe chowáni toto pilně chramU Bánč nawsstčx
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wowáni, toto častépťčstupowáni kwelebným fweitostem

toliko ronsskou, jiš je interni chatrnost aneb ničem:
Uost ukrýwei, tn owspm neni žádncho pofwčxcenč
w prawdr, néblš pokrutstwi jejt jež pxokliná pi:p
jmo jwatě a lxanebdlosi jrho budc jcdnou pťed
crlýnl fwčxtem odhalena. Wcčujme tody, bychom:
fe pofwčtili w prawdč, jenž jest w prawé Cirkwt„
w prawdě b:xdlčwéboa útlébo fwčdomi w prawx
dě rošssafnčbo a upiimnél,xo jrdrr jenš o duwoq
dech ofobnich ani nrwi. Takowéto pofwěceni w
prawdč Ueui toliko pro Uáď nébrš i pro jinc wel:

mi potirbm. Kdď,bx,xchom wssickni takowcho pon
xwěaoui dofjlj, jakai Zmččm stala lxy fe w Čirkwč
boži? Dčti bxxldby fwdmt otci a Umtkami, čelád:
ka fwýmt pe.ny a panimi šáci fwúmi Učitely,
pťibušui pťibllšmxmt, pr.itelé pieitely, fone:
dč a nlčxssťané sxodmi fpolllfonsrdy a fpolnmčxssranrd
poxwčcrni. Dčxknjme Spajlteli UassrmU, že fe Za:
Uácš xxosiočtil amxld občxtowal a že aposstolnm silU:
popťál takr fe obč!owatř na dnřaš prawdy, a žc

swčtlo fwnrélw exwangrliUm až na nasse čafu doe
cbowal Šmstui jsoU mUčeUici N.iučx ktrťi w
chwalitrbné jrjich sslxipxie wkročilt Nenňskytchxlč
se nxim, žiwot siollj pro prade fwatoll občtowa:
tť, ajpost kďotowi budm:, toUčxiniti, kdwanamBůh

k toUm přiležitosti poskytnnl; ano takc chtrjme po
kánim a žapiránim jebo fc občtowati. Kdykolr
mssi sxoatč pťitomni jjulr nršapominrjme še nr
naš Spasltel prmoi: „N jei podwěclljt (obětUjid
sebe faulěho Za uě, aby i oni posiočcrni bylč w
prawdčx

Skončil pak pán Zešiš swou kreifnoUmodlit:

bn takč profboU Za wssrckw wčxťici řka!le „Pcepro:19
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usim pak toliko ša nť ale i šaty, kteřiš skrzeslowo
jcjich nwčři wr mne “ Testo profba erštahlxje
je Ua td jenž mimo (eirkrw wčři uébrž na ly,
kteťi tu wiru wnnáwaji, kte:áž hned od aposstolu
byla sa;áua a ktera š Ulky do ruky, š ust do Ust

až xm ťonec jwčxta prolxlanowálm budcx čaf jest
wira katolické, apofjtolské a řimsté Cirkwcx. Zafé
to lch sstčxsti,této Eirkwc oudcxm býti!

Wroslda pak kterou; wc jwé modlirbčx ša Uáď
kanl pein :;ežičx, jest laléž, krrron pitd tčm kolml
ša jwc apositolu, oU jč tuto jaťo cš wťtssim dnraa

šrm plouássi a deilr ji rošssiinjr aož šwláUtuiho
powssčumntipošadujo Bcrbo prawi mkto „be
xoszickxlijcho byli, jako ty 8 tčr wr mnč, a já w
tobčx, aby i oni w uáš jcdno bwli, akm Uwcřiljwčs
Ze jsi tU !UUe poslal “ Cťaciřfitw bohaprášdxlost

a fslbalstwi fr laké jrdnotiwaji, wssak to jest jr:
dnota klrlá Ueni w Bohn ttara nrxni podlé wšo:
ru wssč jchotu pojwěr:exi a lnsky boši; ďábrlská
jcst to jednota xpolek hrdos,ti ncxneiwistt, xássti, nra
prawosti, ncxfprmd.xcdlnosli,žlolajsiwi ut:ban,a aša:
často ucstiidmosti a nrpočrstnosti Nassc jcxdnota
Ulá k wšdčláni nassounl, a kr rti Boha a Syna
Pcho chu Cluisla slonžtti Swašek této xmssijc:
dnotw jest jwatý kťest a nrjswčxtčjssi fwátost oltářo
Ui Prostiednik jel,xožUeim Blch poslal jcxst SUU
jrbo ieho slowo, jcnž tčlem Učincno jojt a tudoš
člowčxkcmjako my neiš Spasitel Zežiš Cl)ristnš,
Prawd BUh a prawú člowčxk. On jest od pťtro:

čemfti SUU Boži, a Uw jrmr w nčm dčti boši,
poučxwadšsi naš ša takowé wylxlidl, š tim prá:
wem které on seimpožiwá, a š powolánim k tomn
dčdirtwi k jakémU oU powolán jest. A af jest
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milost jtž na kťestu fwatém dofabnjenle uu Tělo
jeho jest ď bošstwim w jednč ofobě sloUčeno a
toto božskč tě.lo dáwa lnixn k po;iwáni neb š tčixr
lem dawa nám swé člowěčenstwi a božstwi, fon
o.jobu, a relébo Boba ncxbtotof wsje jcdno jrst a
n:xrošlnčno Tak jeťt milost Urjjwětčxjsi fwátosič
oltářni auZaká to tajcxmstwiwšnamcxnich! Za:
ká jest trdy oelikost w túmto křebkém tčxlr! Zei
se nrdiwim wir,e wida, jak nčktrrr oiobo po pťt:
jimáni wrlebnr swátosti jaleo ustrmllw u jako sr
w Bol,m pouořiln Oad okousseji owocr bo;ských
tňjrmstwi jich; jc staln účmtuými

O takowém spojcni š námi nrbnlo páml :ye:
;isjl dosti na dotčrmšch slowiňx jefslě pťtdal wice
jakž násteduje: Pl ja fláwll ktrrouž jsi mi dad
dal jfem jim: aldy bdli jodno, jako; i md jfmr
zcdno .Já w nich a ln we mně, aby dokouánř
bpli w jrdUo a abn pošnalswět ťrjsi ry mnr pox
ňal, a šedš nlilowal je, jafošxš i mue mjlowal.e
Slowa: „dokonňni byli w joduou jfon oprawdn
přetajná a přeweliká skowa, wssak slussi šdr podc
dotknonti, šr buli nčktrři ťřtxjkané, jenš pro takox
siowa až ša Uleže Čikae fwaté šakročlli, twrdire,
še se wswatúňx Puiuě lidskei přjlošenost Zl,xola m
ldošskon mčniwá což owsyem fw (eirkew ;awrhla.
Tomu wssdcklli wťřjrj mnmc, še naftrx spojeni ů
Bobem tak ušké butl má, ;e urlšr mu wmnčxřiti
meZi, auiž wxxfwětliti jrdo špnfob Bnb náš mto
lujr tonš lxiskon žako Exxua jwélw mňlowe:l:
náo we fwém Sdnn a pro Syna fwédo milnjr
jakož md ď nasjl sirany žafr Boha a Syna jrbo
a famých sebe w Žesu C.hristu a pro Boba mi:
léwari mámr, aby w jednotč Boh.a nasseho wsse
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dokoneino a zdoťonaleno bylo. Kěšbw swět tyto diu
xod lásku boži požnal a odťefl je marnýcb a ne:

xužttcxčndch wčci, jenž bráni, w lásco boži Učast
obráti! Zrřnon Ublidá fwčt sláwu a jednptn synu
.boe:ch, a jaká bndr šoufalost jrbo, kdnž nšři, že
xswou winoU na wrťu wdǧlončxon bút: lna.

J to wyswččluje pán žcxšiš, w čem blexžrllost
Uassr šáležcti má, ťka: Qtčr, chci, abn kdr jdem
xjá t onč které jsl mi dal dr mnoubdli aldd wio
Dčli s!áwU twon krrxou jsl xnt dal, mxb jsi mne
mčlowal prc.d nstanowrx:im fn.xčta.„ Tllam bUde:
nux sláwu Jožčsse El,xrčsta ue wr wiier toliťo wčw
dčtč, m:,d tam ucxblrdcm nx.ysii ro txščtou na ni tox
ljťd nmslič,i xnu fr tam nclducrm wč smxtcťněm
tčlr š xxi obiratč, něblž b:ldc to t..m řdr Zršiš
ň„ám pťcln,uda w lunč Otcex fwéldo teUu w tom
xnořl mdosli a rozkosťi, tam w pťibulru Ursx:rrtcl:

xwsit. Tam fpatřimo Zežisso a jcho bošskou a
1idskou sláwn krcron; dal Qtrc Sx,mn swrmn.

,Budrme ji widčti, ldudeme ji požuoatče budemr ji
xniti a ji bndcxmc obkloprni Spatřimr studuicč
sleiwy we wěčxnéa no.skončcUčlá„scc boši kswémU Syo
mU a k ncim. xečlbyň,domwssak do téusláwu přčssli,
š:ošnáni Boha pťr.d jiným potťrbt jesi, řtrréž pox
šnáni owssrm xoe swětě nalcxšti Uexlšcx, jafož mou
Fdlčtbap. Zešissr sama prawi:

„Qlčr fpcx..wrdliwý, swčt tebr Urpošnal ake
šx.i jsem tebe pošxml i tčro pošnnij šrš ty mnr
řtposkal.“ Speesitcxl náš siawi sa takořka nprostťed
mršč ljdi tohoto swčla a meži wčiici abychom pou
Ztmli roždil m Zi nčmi a aby neim sprawedlnost
božr drowinčxdi swrta, a l!lnžrnost wčxřiricbnťašal.
Bau Zežiš jrst nprostťcd jako onrn obniwd sloUp
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mezi egyptskými a ifraelskými Oněm byl tmoU,
a tčlnto wylčwal pťijemné swětlo, aby widčxli
kamby ťročili. Swět nešna Boha. O, jnk neu
sskastuý jest! N co pak žna? QU šná tčlo aby
jim prowodil chlipxxosl, a jinč wústnpku jcnž mU
kžahanbcni sloušť,a jej nlči an ;ná šomi, abd
xea l)rudě jrji lpčl an Zatim tmrt od ni odtrhne
a jinémn pťťpusti On šná moťc, abw ronássel
!tařkn a jiUých přtnássel kterc často tam frž rU:

kon wyrwo.u a w hlubokosii jrho fr ponoři Což
xxak zxmji mUdrcowé fwčxta? el)řirodlx w niž
mjcmstwi Zpytuji a dlrdaji, ťtcrýclřnenalr;aji, a
ktcxxéjčch lrnssinti Uručiui. Qui šxmji nebrsat j.
oldlohu wlditelnon, a pošoruji Zjowp joji a tčrleů

nebeskúch pohwbowani, wssak na wnšssč xerbe co
fidlo fleiwy boži swět nepomnssli, a Bolm prwnč:
ho puwodre swrdo a posledni ril swuj nená aniž
chcr na nčbo pomyskiti, a jrjtli;e xm Učxboponžysli,
ihUed sobě Zakali pošrm o nrm, mxreopodťidi jrj

swémyslnosti, aucb U:,ptlsobi fobc jej dle neiruži:
wosti fwýcb uuu Tolo pax:;7núni stáwá fr toliko w
Jch Eristu dokonalým požueinim Slowo jen;
tělem učiněno jrst, mluwilo fr swětrm, než swčr
Ueposiouclml l,xod Zrdo cwanaoli:lm nalešá sexw
rukou fwěta, wssak nečitčx sr, a:!iš fe rošjimá

Zatčm pak mu; xcmo (elxxtstam Wánem Bol,xa jcdtex
nč xxošnatř Dn ;rdtm? jrst, jeuž lxo :.Uei jakná:

leši pončwadš jcxst oldžaž bntosti jrlxo a odblesk
siawy jrho Qn ťexd:xčýnkášal nam restu božť

o jřstoton, ch jrdiný nlol)l Uaim ošUáuriti, co od
naď očckáwá a co Um od Učxl)oočo.awati mnn

šrme On jcxdi!xú ošnámil nám Zákon boži, jeho
w!xhrnzky a odměny beze tmy a řowoufmyslnostč;
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on nam mohl nejlépe o jeho dobrotě prozťetelu
nosti a milosrdenstwi, o jeho soudrch a pomftách
wyťládati Bsch tcdy ponechawa swět práwem w
newčdomostč a skepotč poUěwadž nechtel siysseti
Učitelcx jehož mU poslal uu Toto doznáni jeft
U wčxřicichprawc a dostatečnc požnáni Nemue
;eme na tomto jwetě ilplného poznáni Boba do: x
stihnouti nebof on jrst přiliš welikú pro dnssi
n my jsme prort Učmu přiliš mali Takowé po:
Znáni požin.ml Uáš Spasitel Mp toliko wěděti
xnámc še lxo Bnb na fwčxt poslal, a to dosia:
tečxno jest pollčwadš nám tato wědomost wssecly
qinc wčdomosti dornčujr , ktcrě potřrbnjemr, Bo:
bU flonžiti a k nčmU sc dostati Čl,dtějmež tedu
xxa lom U dáti záležeti proč Spasitel náš tak sil
xnčnanč narášel merxli o těto prawdr pťefwťdx
čeni, pak poslonchejme Učitee swého, plnme

přikázani jeho, dňwěřlljnle w slowa jrho,a ža:
jijcě bndeme wssacko to wědčti, čeho nam tťeba

abyrbom nrjwyšssi blaženostidofábli kteláš w tom
Pošnstáwá, Boha, jaký fám w fobě jest fpatťoc
wati Toto požnáni Boba roste a šmabá se čau
xstějssimi, žiwějssimč jistějssimi a reišnějssinli dllmnu
ňn, kterc poskwtnje Spasitrl těm jenš bo modlitu
Bon a pobožnosti fnaši se požnatj, nebos takto ža
wřel modlčtbn dwon

„Y šnamo jdem jim nčinil jméno twě a
j;neimo Učxinim, aldy milowáni kterýmš jsi mne
xmčlowal bylo w Uicb a jei w nich e

Bo dojimawúch poslednich slowicb kterai pau
:Zržiš před swdmi aposstoly držel a po wznrsse:
mc modlitbě, kteroU za nč a ža Uáš wykonal
xoočalt wssčňni fpolečně chwáložpťwy zpiwati, jarýž.
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obyčej po stole n Zidů býwal. A chweiln wzdaw
ssr wyssli na horu OliwetskoU Na to hotowtltj
feš domn odejiti abw se nbirali Ua l)orn Qli:l
wetskon Nrktčxťi tn.xrdi že co teď w fwatých rio
fmrch Ucisioduje jesstč we wečeťadle se deilo jini
pak, že na restě fe konalo

Neǧilstal pcin Ježiš w propňjčeném we:
čeřadle Urchtčje fnad do nebežpečcnstwi Uwěstt
hofpodáir Wofud fe Ukažnje bUdowa w bornčm
mčxstě Zerlxjalémském, kde pcin Ježiš poslednč
wečeťi se swdmi aposstoly konal Zest totiš dum
dwollpatrowd, Umjici pťi žemi dwě komnaty, z
Uichš jrdna 24 krokU dloxcha a sjestnáct krokU

sslroká jest Klenuti spočiwci na don piliťich
W télo komnatč prú an Ježiš lč.nýwal swým
UčenikaU noby Také prý sc tu po w,škťisjeni
sidym nčcxniťum šjewil Drnha komnata pťč zemi
jch 22 kroku dlouhá a 14 ssťroká téš klennta o
dwou piliťird. Zde prý fe nalešal hrob Dawida
krcilo nrb fe mělo ža to, šr tato budowa na miu“
stč nčkdcjnxbo )erálowskěho p..laire wystawěna by:
la proto; fcxkomnata tato ctiwá od ankll takée

ťamš přisicǧllpiti kašdémn nedowolujť Hořejesi pa:
tro xná léš dwč fomnaty stejalé š dolejpsimi W
jednoul š těch pxý pein Jržiš poslrdni wcčeťi sla
wil a prwni Urjfwětějsii obrf ša hťichy pokoleni
ltdského nekrwawě řonal Ustanowiw wcxlcbon swá:
tost oltářui, a w drUhé prý byli Učrniri pospolu,
kdož Ua nč Durb fwatý šstoUpil. Medc dweťmt
toboto stawrni keizal fw Netr Uejprw fw ewaU
qelimn Cifaťowna sw Helena dala, jač powčst
podawá, rUto kr.ijný chram wystawčti, do jrbošto
obwodn šahrnnla prý i tento dňm pamcitnú. Ona
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:prxo tu takě Ua tento chrám pťiďčlati dxla lnrac
mo:owy sloup kthd drnddy před domem wladaťr
!Piláta stál a k nruulž piipiat byl deinZežiš kddš
šw bččowali Sw Jeronmn xryklndá že trnto
xiňoup podcpiral pťedfmč cldr.ámowon Turci cn
xšmjčtelé domn pxťrtwoičlč sobč š chlcimu mrds.ttu

Nro Wl) kroktl od trto luldowy Uka;nji fe
qbwtky domn kdo prý pamm Mxria pťekdýwala od
xxolxočafn, co ji ncjmilejni Syn byl orxnsiil, nrboť
Prú ťllm nálcxšolsw Zcxnu, miláčku Páně.

Z 54.

PáU Jržťš se nbirei Z mťsta na horu
Oliwetstoxla

xx.k)lčat.ečci, ::K.uďrx, Mm: 14, LZNZL, Lnk. 22, :xlM

ZZ,Ze.n.13, le:š:?, 14u18, lw“)a

Ut,rchi jxmž je páu Z.šiš podwoljl jfoll
m:drxxxdkxl tak dUižUžirl, že jich fčlrkame poknd fe:
abo;jnx.xi jrkdo jxk Ue.šlcxši,nepird:ordčili mli čt:
e?ň!i txy Ue:nčli, polrxeoadš bxo sax snadUo piiboditč

xuo.xlo zexbu d:xch U :diič slmx.d Z tol)o :xoboxsjeutč
šoš,al xoida th:čsso tck ťnižcxuc!xo, slabrho a Uce
xno:ččéťxo an j:j piec nly lťxesmné i w stmdu jel,xo
:č:x:žr!xi žex b šxkou mondrost powažowati meimr
eť lomn tčdw šxršprawnjo řošmlun.xa, kte:onš pán
;a:žij fe jwdmi držč,l ne;li reri jowintč bolrst2
šnédo nlčprxřč a lxlnbočého jdližrčxi jrlw jč xřed je:
xcčidočxim olxerwčlo. „Jl ic:l(x„zržiš: ertčkui te
Po)o:xžjite neede mnch tčto ::oci“ t j waeexwssem
xeťepndnxr sirx.ch, nr!xuxrčr.x a nrwr:a; wy !rlmde:
šr wušwč!ť, cxo si o Učncx mysli:i meitex, a wssechuo,
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co jfem wxim o mém thi o mčm kr.ilowstwi
o pťbytcčch pxo ::eio pťčprawrných wypraxoowal
:oypadne weim š paměti, uleknutim nade stawr!n,
w jafém mne fpatřčte Llposstolowé wssak nmčlč
žeby dalrri byli jaké Ucwěry; Zežiš alr wypra:
mowal š takoon jistotoll jakoby se to dťed oči:
Um jiš bylo dčlo a jcsstě k tomu le wsie:nu po:t
mžil slow proroka Za.oarčásse: „Bitt bndn pastýťe,
a ro;nrchno!l je owce“

Nwssak osladil jim pain Jrš,u l,doikost sinrdo

prorort:oi Ujisskowinim sweho š nUtwých w!iáni:
„Llle koyž ž mrtwýcb wstnnu, pťdejdčl wáš do
Galilrr“ Toč bylo šečjisté Omnátné slowo ťte:
réž mčlo jich beš Ustáxlipamatowati a tčxjjiti Gň:
lilcxa byla jeiich wlast Zde jich pán Ze;ix jwoe
lal, n pak odtad jich do Zermaléma d,ordl kňm
l)o nrrádi nisledowali, pončxwadž fe tU Upmrceni
obáwalť mt jixxčmusi lo pťi tom byti kddš ušřrťť
mima swšť:o iatého a k fmrti oddo:tžouého? ero:
poc.,mčy fe již ša štrrro c mčxli a tratili Uadťji
še kdd wwwaišewl š Z:řsia, abn fpatiili swon Uxi:
lonoxx wlast N toto sladké jxnruo (Balčloa jcst
jalxo; p. J:žiš poxiť aby pamčxtlewibx,li pťsiibc:
ui řux.ych Ja a to ssxxtxdxosl,steuostlinost dcbrota
ex tmiťowáni awsťak jaká i w:xlikosta lnoc Spa:
U.rčr Uc:jžho!

Jšo té obásiw fr pein Jož!uš na Šimona We:
1ra texťtoho oslowxil: „Simonr Šimoncx, ač pa:
tan žrťdal o wáo, aiďy wcřš tiibil jako pšponšcč:
al:x já jfch prořčl Z.x troe aby l: Zl)x)m:la wira

. twn, a tw nčkdy okdratč se potwrzx!j b:atťi sid)čxch“š
Tat kdwď požadal jc.sau UcťboUého Umžcxod Bo:
l,xa, jméUe.xmZolm kte:ýžto mUž fwatý we fwých:



Čckxť

Atrpcxnich a w potomui blaženosti fwé byl obrao
;em štdranébo Usinrrenébo a w;křisseného Zxr;iňe.
Jobowi wssakšnámo nebnlo mnoholi fatanow:
proti xlčmu powoleno bwlo Synu Bošimn byl
xekašdukrok tohoto dUcha tenulostč dobřo šnám ja
Jož i to nmoholi mU bylo powoleno oU wčdčl
exž kam fe wštabujc lnoc jebo protč pastdťt, a prott
eowcťm jcxbo a to náwěssli ťlrrč tuto pein Ješišed
Wetrowň čini, šjowně Ukaznjr že mn Uičebo anc
ma uaxbč, ani na Zcmi, anl w propastt Orkelnr.
axnč w frdcich lidsiých, am alljcxlskúch ani ďábel:
xškých,ni w časil minulém, Ui pťitonlnrm, ui bu:
Poncimneš námo neni Wošnalill žsmotuto praw:
odu, a wšdali lt jsme proto božskěmn Spadlteli za
1o powiunowanou čxcx.stansime šarowen tonm fe
obdiwowati klcxraksaran nrpiitel Uá:t sam Ze fx:

Br Uic Urmuže proti slnžebniťum bo;im, že chtčlll
ťuy ou Učekdynadobučejnú pofnZ Učlmči dřiwewýo
čslowué dowole:li k tomU miti mujč, a že mU toto

ďd:xwoleni Učkdo Upluč, nébrž weždn obmešeuě Udč:
Aer bdwei a že lUU Buh takowé ohrady klade,
jakowě jrxho nmyslťxm a nasjrnm pofwčceui pro:
ňpčxssnč json. Nebo ač satan prott paiUU Zeži:

ssowi son šllťčwost tať a; prowodtlt smčl še ho
axsmxtil nessla jemU proti aposstoltun powolena
Uxoc d.ilr nežli aby jich strassil rošptýlil a jako
xossrnici Ua řrssrtU třildil Také dlužno loho ždex
xsobč pťipomenouti, še wnrchuy fdmhy satanowy
jiué nemaji moci, nrž tě, kterouž ua ťossetn pozo:
Uljeme, jenž pssrnici od :šlew odlučnje a očistUje,
kdyš fe totiž ťieskan prolj nim modljtbon ošbroji

Žr chtr polesna mpadl a n Zahymll kdoš
jrst jenž l,w Udržrl? Modlš tba sinuého Spasitele
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:a nědo, jrdnorožrnékxoSyna, žťwrbo Boba, špráuxe
r. frdci, a wladaře w Čirkwi powčkěho. Proto
takénikdyncklesalawira hlawy Eirkwr Stolire Betro,
wa b:lde steiti aš do skonáni fwěta a powždy bUde
oúwati jakož búxoala odpowčdnici plawdw a stirr1
dčntčm jcxdnoty Ten jch,š na ni fcxdi tdnde mitt
mori slow Ehristowucb ďrwždw dředllost a nadǧ
exoládn nndr wsjcuxi fo:xdnčnlč stolicemi a preiwoǧ

nocnost nad okrsslem Zemstúm ďrmu wždy mnsi
xoťineiležett, relé stcido :deisti, abo bula Zachowána
čednota wiry, čistota mrawoučrni a jednakost k.iš
řxč rčrkewalť Na wlastni očxito spatťujenle, a sám
Spasitel Uči Uaš, komu Za lo powinowam
rdme.

, Wstňk slnssi tu nol;orowati Šimolm Betra
eďml Zr;iš Um o námil bli;ký jeho pád a těš ho
lmrd Ujstil o ob:áceni jeho a o tom že přednoǧ
xťi fwé Uijak Urpotratč. Mčl se tim dáti Betr

fpokojiti, Uež on pln horliwosti a srdnatosti dršel
ǧ.xanrmožné, žeby rdn Poklrsnul DU se odwážil.
domniwatisi, ženad jil!élepssim jest a proto sialo
fe žc bloUb Uad drnk,xcpadl Bein Zežiš mn od
Powidá: „NmeU prawim tobě, že této noci prwčť
Uež kohont dwakrat šažpiwa lt j prwě ncxžbude
switatip, tťikrátr mne Zapťeo“ Wime, žena wlaš
fr wnplnilo pťedpowčdčxnitoto a nemůžemejinake
eččxšcclon dussi fe tomu obdin.wwati TU stoji

Prcd Uámi Wetx, ktrrý se szi Upťinmosti Uešměn:
Uou Uslužnost k pánn xežistowi oswčdčujc, a tam
stoji páu Zežiš, kterd ho njissfuje Uežli zňjde nax
Uáwajiri Uoc, žr ho sťxi.rál šapie Nikdy pod
slmscem ncbyla tak blizká tak pxawdě nepodobná
a tolileým počtrm zwlásstnich nepatrných okolnoftč
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proplctcná Udailost š takowou jistoton, ď tak šťe:
telnúmt slowd pťedowčdina jako tato: a jen lwž:
stú šrak byl š to, bu pťrdwidal ji

Betr alc pokračowal smčxlcxw slowich a w
zapťifabáni fc: Bychf, pak nlčl š t .doU Umťťli.
nezapťčm tekw Bodobuě i wssňckui Učrnčci pra:
wili. Notr tedd a druši wsslckni Zawažnji fek
tomu. k čemu nebnli požeid.iui. Brube mobilč o:
l)ledrm tokxo což w tom pádu kmlo powimwsti jr:
jich Q to leď ucxsslo aby š Zržissrm do wěšeuč
pťissli, jrj šasteiwalt a š Uim Umřeli Nein ,Jr:
žiď tám byl oUým brreink !U oUoU obaři ťtrr.i se

mčla božskč fprawcdlnostt klástč sU spufrni wssech
lidť Bein Jr;čš j!m často ťikeiwal, šo bndr Ukťč:

žowán a že třctibo d:ee ž nUtwddchwstanc. .Npoc
sstolc ueporo;umčli flon.dťnntčmto ani; o wdklad
mistra ž.idali debn ldUlitomn poroǧun!člč, by:
libo fe lxo tcižali, jak fe maji w čaš jekw Usmra
ceni cldowati aUeb tmlťdw ž okoluojti roš o.rowali
co powixmost ixeišr, totxt; w žnhmdr Gell,xpexnanskš
š nčm dýři a ič del:lxi a idxlrd scx odstrmxřtče
kdx,xžjčm Jršiš, jenš fc dolrowolnč nopxiáralnm wd
dul to pčlkážal U.ročosiťčdbonřc !Učxli;iwoxč wi:
rU a jistoll xmdčxjišaslxowsi žr jrj tietiho dne
šafe fpatťi žiwébo a Uemčxlčjelxo sxuř pokladatč

ša Zl)onbu jrlxo ťreilowstwi a tax.xúchnaeočxži nébxž
ša dokone.ni swěho ťila a uplnr prcwrďrali fwx,xch
zámyslu

Maria lxyta aposstulnm w.o:cxm txlc: něšož
fe špčawowa!i mčli Maria Um:ť.aWeinčnlwdrn:
lépe ho pochodjla. Ona Ueapomčxla Ua šeidnč
ž těch slow lteré ji přisslo ž Usifwroo Syua cxnr!x
od Boha skch anjaxla, anrb strše lidt, chš Bohrm
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oswireni byli Ona rožwašowala deroky božske
.o srdci swem, porownáwaln jich, a tim nakxyla
wčoomosti ťteré žiwot jeji řidlln Widťti ji bylo
na erlgotč pode třižem, kalich jeho ntrpeUi fr

,Sd.,mem šdiletl ncwiděli jsme, šeldwpro jeho wwu
:zwobcšUi Uepokojná aneb učinllwá bnla, takc nr:
chnstala drx.xbychmajri aui nesslatřetiho d:tr, nby

tok:o mcx.i mr:wúmi hlcxdala kterú ďrawil še to:
lxo ?kne bur U xxleši šřwešmi Npontolowé nebrali
xčlowa, jako Maria, rak, jak sr o wala š úst Wa:
nč, rčniš š poZorlxojřt a Učellwoui, jako Maria.

žich Uepťiži:.xmli Om fwoje ;dexini pominli le sloo
wx,djrl,o a dle fwúch ;ťodfndřu jťch sobě wykláZ
dnli, a tak dcxnx:e:dUoU chowali, jak w tomto o:
kmnšeni jico widimr

?lposstolooé i to :mwdbaiwali, co jim Spasi
le dťlr.xelč Umnlonwal pokoj, wiru a nadrji w
dussirb fwúch “eojim Wán pť:xdpowidal, že se
bUdoU Ua uě:U doxxiti Tof bwlo, nač si stťšou
wal předťxašUjr jim, že kw wsslckni opUsii, netoltko
dlr těla p:oti črum; nir chmčxl ale dlemwsli fwr
žcxtoři! w máloxčwslnost, šaražodwst Uejistoln mro
1w djwé zdčjrni Upad:wn že proto na wsscxcko
Zapomxenon ro jim po čaš wychowáni a i této
noci lml powčdl

Na tu horllwost kscro.n se oswťdčowali apo:r
sssoloweš. dal jiux pán Zcxžčš podiwlwu ot.ižku takto
ťka: „Kdd; jťrm wau poslal brš mo:ssce:a beš
mossuy a bch obmdj :,mliž jjlr w čom !edosiateť
mčxllT N oni ťeklč: wnjče:čtš. Wxin Jržiš fpchl
lťil w toxrxetookmnšr:!i aposstolll wrrnost wslak

axočďrl takeé jx; ojich ldudonči Urwčex.uost a bťi;kod:
nestálost. Qn chtčxl„aby po účinku, pamřtliwč
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floro jcho, pošnali, že wssrcko pťedšwidal; že po:
wždy šustal moci božskou a odblcxxskemfláwy Otcc
fwého, i tentokráte kdn; jrj pošoronoalt w slabo:
sii a Unieni, a jakoš mohl Učiniti še jim ničxeho
nejchášelo, když jich brš potrawd wysilňwal že
přec i trukreitc, kdyby byl in pomoci ano i žč:
wota š,bawexn Synrm Bošim ostáwá, ton; moci
opatřen jako tha a posud š to, wsserka Zaslibe:x
ni kteraž jim dal wuplniti

Takowé přejn.xčdčrnimál!te i my o Učm mťti,
a je 8 oka nrjpollsstčxti po;ornjice a roǧjťnmjice
mnnčeni Wána UnsjrhoZr;isse Cblista

Slowa, klcxrápronesl p Jržťei pird Učeniky
fwými kálr obfahnji pťedpowida.iuiuplné malouu,yslno:
fti aposstolil w čaš Utrpeui jeho Zdoulč pak slowata:

„Nlc nyni kdo Uni mčstcxc,wešmi (jejj, a těž

iomossnu a kdo Urmá, prodrj sukui fwon, a kUp
Uleč erdof prawim waixn še jrss:r to co jest
pscino Umsi je naplniti Ua Uluč: A š neprawpmi
počten jrst. Nebo ty erei, kterěž json o ldllxč.
konec Umji.e Slmd takto fr slowa tato, jak pro
aposstolu, tak t pončxkud pro neiš Z,atullčlci daji

wwkládati Bokxld jrrm mri wámi búwal a wd
jste duwčxru we mnr skleidáwali řrkl jjrnl wcim:
xdčte br; mčuce a bch monm,d, a wy jste npo:

slrchli a přišuati fr mi mnsite, šcxjstcxtaké wslrlw
Zbawexli pod Zásstitoll UloU nikdy noušč nrmiwali

Kdnboch pak ale w postmorui, do Učhoš br;o při:
jdrte k wám mluwiti mčl xnusil ldychšajistě wdor
;apřtdacháni wafjemn dokonce jinak xnluwiti Nrr

bol staw dnclm wasscho jako; pomčry lnč jiuaké
jfcžll prolož prawim wám kdo mčl mčssec wršmt
jrj, a kdo chmei prodej odťw, a kup Uxeč. Tča
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mito slonm cbci deiti na rošnm, žr mi dobťr po:
wědomo, jak dalrko sklefnetr na mysli fwě a nčč7
Uek nam to dokaiže, že jfem pťiliš mnoho nemln:
wil Yš nlne fpatřite podlč wdpowčxdi prororkdch
uprostřed meši dwěma wrahy na kťiši tenklate
wáxn bnde napadatň že jřš po wssem weta, pťcčǧt
padne wáš strach že w Zabnbn nběhnete se mnon

Jako olmčejučpocboptlč aposstolé slowa Cbri

slowa pra:oč na opak jakožibncdšaješodpowědi wo
switá: Tedn oniřrkli: Wanr lxle,šdedwa meče
Qni nepomússleli na to co pťedpowidal aniž na
proroctwi, ktrréš Uwodil; na Uic jinébo nemyslilie
než na meě o nčxmšmluwil Wonťwadž nrpycho:
pili, co obra;ent mečo ťici minil proto se domni:
wali, že poroUči, aby fe opatřilj Zbrmsi k jeho o:

braně Nebnlo wssak pánU Zešissowi nic tak protč
mysii a hlubčx bn se nlúlil kdolmfe tudomniwal
že Spasitel swčta fwdxn nčeučkmn orelowý meč

k obhájeni jwúch wěri do sukon podal. Že jim
pán Jržiš dále nesnimal bělma š oěi alr rekl:
dosti jcxst a ntončjl ončowáni fwé, stalo se prmt
to, poněwadš již se dostawila dolda kdokonáni
dila jeho

„To kddž powčdčl Zxršiš, wyssel 8 nčenikd
swými přrš potok Cedron kdeš byla zal,:rada, do
kteréžto wenrl on i učenici jebo N pťissli na
popln;i lči do dworU), kterěž slowe Grtbfemany
Z ťcxklnčrniklun swým: Seďtrž tnto až re pox
modlim uu Modlrtr se, abpste ereUli w posne
Ueni Brwotni bťicd byl fpácbaxl w šal,xradť w

dšabradče pťineň ?ldam na potomstwo sror šalmbns
proto také chtěl páu Zežčš w šabradč dilo wykou:
pcni lidského;apočiti ch nemoc asmrt poěátrř
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wžaly, tam wzaly Ušdraweni a žiwot počátek swnj.x
Nán Ježičt wyslowtl fe nrjednou že žiwot a
sinrt w jeho rnkoU jesi že má moc ži:
wot swujpoložiti a takč wšiti, jak nlu ltbo Co
pronesl páuZešiš o swé sxnrti rozumi se o celěm
ntrpeni a o wssechpřipadnostechjeho Tuto praw:
dU mámr wždn Ua šieteli nlitě, a proto pťi jedno:
tliwém ntrpcni, ťteréž potkalo Spasitele nasseho,
musimc sobč pťipominatj, še jo p Zrž.iš podstou:
pil proto, že fám chtčl Touto prawdou ošbrojn:e
mysl fon bned Ua pral,m utrpeni žeho Wdfwč:
l.i že wssech slow jeho, šcx se ;ármutrk nršmocučk
dusse jrbo diiwc až když tomu sám powolil Za:
ka to tichost wc wsscxchslowich která pronánel
při a po wcčeřč posledUi neb každč slowo wléc
walo w frdce ixtčchn dňwčru asrdnařost Zakum
fc objewil wc wečeťadlr takowým se opčt objrc
ijc w žabradě Qliwetské On tU mluwi dle
miry swš lásky a wlidnosti a kdyš potom w zá:

rmntck npadá, sřáwa se jcn proto, še sám chce, a
on chcr pro naš

Wolnost ktcroU paiu Ježiš wssr podniká, poa
znati lze š toho ro čiui: „Bojal š sebou Wetra x
a Zakoba a Zana Tou wolnostiz jakon mluwil,
též i wssr poťádal Qsm Učcnikňponechal u wcho:
dn šabrady, a tťi pojal š scboUdále do berady,
nby jediui ldylj snžčdkowé jelxo Orwniho Utrpeni
Sfastni nčrl.ici jimž tolik před jinými byko
pťáno!

Wolnost páUč xežissowa wosioitá š tobo co
wi: Wčdčl pak i Zidáš kterýžho šrašowal o
tom mistě neb se tam Zržčš často fchážiwal š Ur
črniky swými Zidáče wěděl o tom mistčx,a Jršiš
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také wědčl, že té wědomosti poušije aby bow
ruce nopřátrl wUdal a přec tmn je Ubirá pán
Zržiš, nrb chcc lr noydati Zráda Zidássowa a
wssrch jel)o piiwršencuw bude pťičinou žármntkU
Ježčssoxoa ulrménč Ubirei je pan Ježiš tam kde
de zráda dokonatt má proto ;r wolnč na fe wšal
aby šrašeu byl a aby ;arnnltekpocčlřl, ktrrýž žrei:
da wupnsoldi

n ?lš posud rbowal so pán chžiš š Uejwětssi
duclm a frdce urownalosti awssak jodwa bnl opn:
Uil tčxckdosin U wcbodu žabradu š tťemi nejwěrer
nějssiml aponlolu přrpadlo ldo Uáblo Urach, žármu:

sek, Ucpokojdlost a málonmsino!t Trn. jenž pťcd
malou chwili jtuúm Umsli dodáwal bUl trď xoojel
dnou dam poulšxa slabota NáramUá ldyla odnsstě:
uost a wssr hnnti kttré.š pocitls bulo pnldké, žr
žiwot jcxho w nobršpečrustwi nldildal Uob prawil k
duwčxrxliknmfwúm: „Smutnai jeft duch má aš k
fmrtt Božmlaňteš tulo a bdčxtcxde mnou e Zmu:

žilc lrpťti welkodunnr mniratj jfon wlastnosti rea
řU jcuž k obdiwow.ini nchwacuži neš třasti fc
před obličejrm smrti frdre txatitč ;araženým a
trudnomyslmfdm fc stáli jfou ;ajisté šUmnky slaboo
ty a wssebo tobo ro člowčxkami;njr xak ďobré
lmlo žr Bán swc nčcniky přcdfom na tn dobn
chystal alm xe nad nim ncl,wrnili: jake poldorsstni
by ldoli bmlt jčš; š drwuilw kroiu Utrpeni jebo.
kddbn sx buli ftali lol,w d.dočdktdxoé wssak tř ktre
Uxch fobč wddlidl aby ldoll tajui j:očdkowě žaloň
ného opuUtěni jdou práwč ti třl kteři bdli dua

wěrni swčdkowč jeho moci U wkiincui dcrry Zaiž
rowd a proměnčni jrbo na doťc Tbáborr Z tc
náhlc znlčdly práwč wyswita ncobmešená moc
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ktrrou měl nad sebou nad fwým tělem nad sioým
žiwotem, nad fwoll dnssi a hnutim jejim Zj too
ho rošbonťeněho Zmitánč, jemnž se wwdal praiwť

možUo pošnati lidskoU powabxl, již na scbex wžal
wwjnm bťich wsseckd slabosti člowčka, jak tělesné
tak dncbowni Z tobo pak Urassllwěbo náwalu
wnitřnibo bonřeUi, jemuš fr famochtě wwdal, coš

jinébo žlmmenati,QUežli nadmčru lcisku k nám bid:núm twoxťnn? Qjak welcctilwdndm siawi fcxlu
pán Zežiš pťed dussi každél,xoš náš pončwadš
wolil, slabdm, jako mn fr siáti a útčcbon slabúch,
chš potřebnji w Zapafu jmxli fwč nrjwučxssalxo
kněše jrnš fcim úžkosti jeji Zaknsil a proto e :.
těto strany Utrpuúm xr Uáti mnšr

B. Zcžiš fc nlodli w ;al)radě.
„Y poodessed maličko dadl na twář swon

modle jr řka: Qtče ulnj, jestli možné as ode:
jde ode mně knlich tento ale wssakUe jak jeichci.

ale jakž tn. “ ?lbu fe tedn beš roZtržitosti modliti
mohl ldledal misto pokojné, a tn ho widime ktec
rak pťed Bobrm sioúm Ua kolrua padá ba před
nesmirnou welebnosti jebo i twáii fon na šemř
fr prostirá, a takto dle wúkladn fe modli Otčr
mnj, jrstli možUč a cldcrali, jestli jfou jinc pro:
stťedkn, Umnsiy twoje wykonati af odejdr ode nmr
ftrasliwú kalirb haurbUc a Ukrutnč smrti wssak
nrdbej ua nrofbu moU uic, jesili nefrownáwá fr
š wnli twou Wiš mou skdcčuou odcwšdanost
azawrhni jestli třeba prosbn ktrrou Ua tcbr
wzkládá zarmouerná a chwějici fe lidská powama

Jakš hotliwá a dňležitá bnla modlitba pána
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Ježissr, pťec nršapomťl na tťi aposstolu kleré š
drboU w;al Totě prawá lciska ktera, ač sama
žápasi š bidoU, na fwč Uežapominá „J pťistelk
Učenikum fwúm, a naležl je ani fpi i ťekl We:
trowt: Takljž jste Uemohlč jeduě hodinn bditt se
mnoue Bdčteš, a nlodlete jcx, abyste newesslt w
pokusseut Duch šajiné hotow jest alc tčlo ne
močno e Takoon wýččtkn žasluhlljeme dnad Zac
časio nrb fr jwětem rádi bdiwáme, Uež š pánem
xršissrm málo ancb nikdy Takowý lokaš my
tc“; potirbnjeme Srdce jwč Uláme opatrowati, a
to pťrd prwnim pokussenim, a tU jcst juadné wi:
tčxZstwč Upadámc li proto, šr nebdime, a fe ner
modlime w pokuss,rni wšdy hlonb do ncxntčstr Za:

bibáme T.afowé prawidlo my tcš potťebujcme
Ucld spolclxámr jc na předfew; eti swa, a dlžčme se
;a Ulm, a xlelxllxltelllé, a neprošťetelnč se woda:
wáxncxw uebx;pečcnstwi, a pak pošdč fhlrdáme

xuckiclxké jest tčxloUassc,a aže duch tčlem zachwei:
ach byl Takowý pčiklad mirnosti mn téš od fe:
br dáwaii mime Wáu Jr ;iu byl pln stmchU a
txudnoumslnosti, oU pťikei;al npossrolum, alm w
:oxu Učmtcnslwi nlčxli nno jim šietedl:!č pormil
abu š Uim mposl bdčxli a se modlili: a hle nalešai
jjcb w dlnbokém tpáukn, tak žr Ua jel,xo n;kost a
Ua jaxrbo o:ka;w doccxla Zapoměli Wište jej, jať
tusr a uliručx U poěřná, jakož jnad nlw jobčx nepo:

činámc, Uébrž Uaopak wrlmi erUtč, a bonťliwč.
pťl dojt umlém prowčnčni nám podři;cných bnď
dčti Ueb čelediun, Ueb žeiku, Ueld jjudch bljšnich

. Uasslchl
Qpčt podrnbé odss,cl a modlil jcxřka: „le

čr mnj, Uemnžcli tento kalich miUoUti mne, nexž
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abych jej pil stan je wUle twá chi sc tnto
šajčsté w modleni weliká horliwost Wrawda jest
žc i nm každodrnně odřťkáwámc modlitbu jeho
které Učil aposstold se modliti awssak ;dalč te.ke
wroUrnčxjako Spantcl a jrjlli jrdrn dru duchý
den již žaje stodneme w horliwosti a U náš neni
nic sieilalžo leč ro;tršitosl a mpo ornost Wssak
pán Zežiš opětowal tUto xwou odtwšdanost do
wlllr boži, a to josi, čcho; i naim třcxba každodrn
nr opakowati, nan poslunnosi, podťišcuost wnlr
nassi wllli boši

„N přissrl opčdt a ualožl jr, ani fpi ncbo
boly oči jejich obtieny “ Nau Zršiy jim tcxnto:
kráta nic nexťekl maje Utrpnost fr slabosii jajich.
Dosii mu bulo, že jich pťitonlnosti a fwým bdčx
Uim Zal)aubil. x Td wcxčxcxřenrpobowčli fobč, a
dUch jejich poslouchánťm slowa ldoiho si namáhal
aby pochopili bluboké prade Spajltrlowy, frřxcr
jejich bylo fewťeno tim. ro jim bnl predpowidal
ano nic Urž o Zraidč opusstěuť žapřcni a o hox:

sseni so nad nim dlúcbalo Ký diw, še do uoci
blllbokě. jim oči fpaniem tuhúm obližmé Zapadlx„
(ďim wssak tUto aposstoly wylnlouweime ucumžemcx
řici o kiejranrch pmných. W ;ožissa mirlwsti nad
nxirU fa obdiwnjirr prawime še sidca nasse nrc
rádo wwmlonwá, aneb odpoussti, jestli kdo z nauich
podrul)é do starcho hťicbu npadl

N nechaw jicb odsscl opčxt a modlil fc po:
tťa.,ti touž ťrč řikaje W této třikraitni modlitbě
takě trojim wěcrm učil naki Spasitol Uciee chjn
prw tomn, še wssrchcn čaš k modleui wynaložil

který mn po skončrné ťeči pťi posledni wečeťi aš
k přistti sioého zrádce byl pťein pťesteiwkn nčiniw
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jcxn tenkráte kddž ostmlých aposstolňw probllšowal
x napominal aby ho naisledowali Llch, jak sspa
tně dbali na jrl)o pťiklad a napomrnnti! Zak
málo dbame i my! uu Bak Uachá.šine w modlčd
bách Spasitrlowdch nlalo slow wssak tim wice po:

ťory, Zapřeui sebe poklony, a frbe do w:llr boži
odewšdeini Za to alc w Uasslchmodlitbách býwá
mnolxo slow a málo pobošllosti málo cčtU málo

fxdrčuosti, co; ale dnni křeskanskúchmodliteb býti
mei u Konočuě nalršáme u Pána opakowáni
též xnodlitby Pťoni také oprawdn třoba, ťdo chce

š Bol,dem fwnm obcowati každd dcn a knždon ho:
di!m abw teprw dlouho rošmýsslrl a fc sbančl po
slowich, jakými by pronainrl ša.dosti diky, aueb

tnžby fwé Jedno tkliwé slowo, jcxuš poddanofl
dmočru a lásku nassi Uašnačnjr, stači, a mužeme
bo Bokm nellstále opětowati Muoši lidé by fe
tim ownem Uražili, než Stwoťitel náš fe tim byl
Uctil m jakoš fr takc po uřodlitbě jrdnodllché
ncš mnobowý;namné, kteronž koual Spajltel náš
bnlo w siutku doteišalo, nebo:

„llkei;al je jemu anrl š nebc posilnjc ho e
Ze sr. doftawil aujrl, to owssem nic diwnél)o ucxb
páll Jcžčš jest Weill anjelll kterých;to powinnosti
1est jemu sloUšiti než to diwno, že toUto anjrl

žxiisteť alxy lďo posilowal. Což pak chni panJe:
ši.š jám božská mocnoft která wfjecko drži a ža:
c:oweiwa? Ncposllllje oU lidi a anjcxlú? Qwssem
Ur; tlelc stalo fe to ž pokow a laiskyk nam Za:
kož w dčtinstwi pťijal pán Ješiš siužbn od lidi,
od Maxie a Josefa, tak teď w siabotč Uoc dusse
přijal pomoc od anelU kteroUš také lidé očekáwati
mohon. To wssak wssecko jfoU účinky kťehkosti
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nasslch, kterým sc dobrowolně wydal staua fenám
tiu! mnoho nlilejssim a wšárnějsiťm To wssař tau

jemstwim jest jež Uikdo wire neim ncodhali w
čxemaš anjel pána xežisse posilowal? eo bUdc
bezpochyby něco, co. daleko myfsleui lčdskei pťefax
bujr My pak přč tom toljko se ktančti obdčwo7
wati a pomlčetx mámr jakož činilt swati nassj olc
cowc l). W JežissiEt,xridtn od anjelu obsluhowac
uém pošorlljeme WáUa; w Ježisst Christu an od
anjelu posilowáu bul fpatťujeme xmssehoSpasitrx
lcx a hlawu Uassi a máme teďy co udowé jeho
práwo rownčx; pouloci od aujelxl očekáwati. K
tonm také anjrlé ujtanoweni jjou ;a skllšebuikyje
ho dobrotd a fmilowáni č pro Uáďlidi ou?lwssa!
Ua to Zdr ponmčme, žo Ulodlitba jest wrlká ulowa
w Utrpenich najsich. Učnxr je také, še Búh wne

slyssi wroncnon xnodlitbn dostak ne nžšdy tak abd
odejmul tráchi, neš pťcccčasto tak, ;e Uam dáwe.
xiln, abychom w Utrpcnich uepodléhali

„,N pojtawrn jda w úškosti, dčlo fe Ulodlil e
Noda fe popfati wrlikost mnk w dUssipánčJc
štssowčx, bšzpochoby lm bxxl b:xš diwu podléhnollta
mmtl W tafowé hroch tifni moklil je Spasltrl
Uáš be; Ustxini abw wulo :Fšol)a.Jrce fwcho se
naplnilae Mčxjme útrpnost st sklťčenosti peiua Zr:

j) Tnkto rojťmal fw Bernard „Widčm Ua mxjwčtr
ssčm reku bašliwě čl,xwčni, ;Uameueim blao ucuwcllého na
lékaři, pošornjč šc siepicc z laiskwkc kuiařňm oncmocnčla
Bern siksrdci lwskn, obdčwnji se milofrdellstwč, cl,xwčjisc uad
suižonsti jcho Zato uaš smrt tw.i, Wamx, oščwowatč má,
sowUčž takč lnčlo b!,d naď twoje clxxoědliUčinili silnými, twnj
žárnmtrk wrfelými, twojc omrchi radoftnx.)mi, twňj Uepokoj
pokojm)mi, twoje Uentčsiitelnosl Utčsseuými.



45“57r

šisse, aniš Zapominrjme, že ten, jeuš tak trpčl
Búb jost,aaže ačBohem byl to jinak newadilo
;e trprl Nwssak jaká mohla bdti pťičina takowé,
ho trápeni? Nasiáwajici smrt brošUá Ucbola jrxp
dinou tobo pťičinoll nébd; hřťchowé nasst byl:
fpoln přičinon opllsjtčnosti jcxho BáUZežiš pťrd:
widal wssecky muřy podrobxtč, ktelé UaU črkaji olr
také picdwťdal jajUě wssrcky nasse hťichn které ncr
fo wšal aby pro ně dost Učinil; onpředwidal ta:
ké, še toto jeho pťemilostně smiťeňi pťec Umol,mch

hrissnikU neprawosti jen žwrliěi, a tndyš šč pro
mnohé dokonce nadarmo fe wdkoná 9lch kolilč
hťiclmfpat il jsi Spanteli miij t na mně! Mno,
l,xoli jfe:n tudyž i já k uškostem fmrti siim piitr?u
šil! u Z jakěho UulysiU pak wsse toto podstonpič
an Zožiď? Qn chtčl wsse wdtrpčti, co jjxne myx
wytrpčxti mčli OU tomU chtěl aby smlt jrho
byla wšorrul Ulčchou a podporon w poslrdnčm bojr
Uas.jem Neskllnrlo takowcbo UčxeoUa kťiši Ukeišati,.

kdrš mčl wico Uč; ltdskon Uloc jewiti, a kdež po:x
sirdUi jeho strsk šukažem jel,xo božstwi búti mčlB
Wroto wytrpčl ilškosti fmrtedlné pied tim, aby Uaie.xn

w dobčx pro spaleni Uasse tak dtlležité bež Utěchď
erstawil. Jakoltpakwdččnosti odmčUiUlefe Spa:
jlteli nassrmu Za takowá dobrodini? u

Uškosti přibýwá tak, še jak napfal ewangelix
sta sw. Lnkáš: „llrčněxl jest pot jeho jako krnpčxjcxx
krwe tekollci Ua Zemi.“ Z takodocho nadobyčoj:

Uého potu dá se leaditi Ua náramnost boln w ú:
trobách pána Ježisso. Když Blch Zcmi Zloťečtl
Zatratil člowčka k tomu, abu potem twáťo ;awla:
žowal pUdU jeji Bán Zežiš ale, aby ji ociqtil a.

šloťcxčrni š nč siml pokropčl ji potenl0 jrjš láfkax
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wynutila Nrb, jak dokoamle wyhlašcxny ldly hr:
dost, nepodalost a hiistná uslužuost prwnťho člo:
wčka blnbokým fniženčm Syna člowěka Ua boťc
Oliwetskě a jcxho poslnUnostč aš do fmrti Totčx
wýjew fprawrdlnosii a xnilostdenstwi Boha na:
sselo! u

„N kdyš wstal od del tby, a pťissel k nče:
Uikum fwwn, nalešl je ani fpi pro Zár.mntek J
iekl jim: Eo spitee Wstaňtr modlrte so, aboste
newcssli w pokussruť. w Ll xxeďtťelťpťissel, a ťekl:
Spčtež a otxpočiwrjte ai pťibližila fe hodina a
Syn člowčka wydáubndew rncohťčnnych Wdtail:
tož, pojďmr, hle bliži scx který mne žradi “

Jaké tUto opčxt pťiklady newýslowné Uxirnosti
pána J žisse! Již mohl simd jinak Ua ucxdbalost
dokročiti, fnad takto: Wy Uedbalri, jiš potťrti
xoaš trď bndčm atd Blch ro sl!,xchati od lidi w

tomto pářn TU owssem fe siáwaji Ulnohých pánU
a pani Usta sindniri Urwywážitrlnon potnpm,xch
jmrn a Utržekna Uepodalou čeládkn fon Ziuak
Wán wssech páml, on fama Ulirnost a trdčlčwost
w Urjhlubfsim žármntkn fwěm, až konrčnčx wolei
pln Zmužllojti ploti Uepťátrlum fwým po wykona
né modlltbčx, a již fo bkižil žrádre jeho Jidá..

Kdyš Jidáš opnstil weěrxadlo, aby šradil la:
skmoěho Ulistra fwého, wčxdčxldobťe pán Zržix o
wslrch piiprawách, které se čiuily, aby hojalt oU
také dobro wčděl lUnoholi čaju potrebnji Uejwyš:
sii knčxi k swoláni roto, aby ji dali roškašy a k
wykanUi skntku ji wysiali Bán Zežiš jčch siedo:
wal w kašdém hunti, a podlc té wčdomosii jakoxl
owssem měl, takc siooji drUšinu ťidil OU U wy:
ulčťčl dolm we wečeťadle, aby se rozlončxil š apo:
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sstoly fwdmi, a aby jim Uěktcra dobrá nančexiťpo:
skwtnul Také si myměřtl w šahradč dobu, kterou
držel ša chjpohodlnčjssi k modleni Na to pojal
tťt Uejwčrnějssi jwé, a š Uimč nbiral se k drU:
hým, jež U wchodu šahrady poltechal tu jim š
jistotou wyprawxlje, že fe bliši tháš š rotoar
jwoll. Tolik péčc wnnakládal na to, aby wi:
ru Uassi opatřjl Zbran proti pohorsseni, kte:ě
Ulohla lnitč š jrho hllrbokcho Unišeni w zahradč
Gethfemmlské, abUchom U šapomjllali, že, co trpěl,
wssrcko piedwťdal a famochtě trpčl

Wolčbeni Jidassowo.
„N když on 1ef tc mlUwil ai Zidášw, jeden

š dwanácti pťisscxl a š Učm žastnp mnol)ý š mečř
a kyjmi, poslánč jfonre od knižat knčšských a star:
Uich lidu Ten pak kterýž jcxj žradtl dal jtut
šnameni, ťka: Kteréhožkoli polibťm onk jest, drš:
le jej “

Bowažme tUto maličko Jidássowll horliwost,
wytrwalost U wnkolláni žámyslu jwe:ho hťinného.

Cini li mnohý člowččpro son powinnost aneb
pro wsscxobecncdobro jrn málo aneb Uir, aneb
jen ledajak, činiwei mnohdokrátc wssecko p:o Uko:

joni swě neirušlwosti Jesstě na cestč k Uejwyš:
sjim knčšim nlohl jiti dojebcxZidáe, jesstě na patč
hory Qliwetské mohlo mn plowiněni pťetčžkc Ua
frdce padnouti, žc mčx teď fwébo mistra šraditie
iw tom posledllim okamženi mohlo jemU tcžko
býtč, aby pťedestel rotu a wywedl, jakl si Uminil.
Jakei to Zaslepenost U člowčka jeUž widal diwy a
zášraky, jestli fe domniwal že rota ožbrojrná, kte:
roU wedl bude moci mistra diwootwrre proti jeho20
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wúli lnpit:, jiti a do města dodati Jakei lo ďá:
belská licomčxrnost ponžiti Znameni pokoje a přá:
telstwi k tomn aby U.mdán bwl Pán od Učldoš
nekoncxčnédobrodinip ožiwal w ruce uhlawnich,
krwo;iǧniwych nrpťcitel jrho! Zakei so Zássť a
Zťxťčwost,šnameni jim dáumti aby ho opalrně dro
želi, aby jim Ueussle boje fe jnad o nl;du ša
kteroU ho byl prodal Zidá:š jrst tUto Zajtjťé lxla:
on wšorem a obrašcm Uitřcxchodpadlifnw (silkwo
swaté, ktrťi potratiwsse wiru, Eirkcw a blaenost
frdce jwcl,xo jcxujrn dopti Zássti násllčm a ;Uidou
Onf jrst hlawoll pokrytcťl a ssiballl kteii do oblň:
čejr lifaji aby úskočnčZradili a do trnat fwé
skncbtiwosti Zadrl,xli. Dnt jest oprawdn w orrm

podlých dnssi které p:o Učjakúisk ancb Ze ctř;ádošsli, aneb aby k Učjakénm wwšnamenáni dossli,š
chslechetuiky drži a w slnžbn jakrkoli ná:užřwosti
jcjicb je wydáwaji, mxiž nerošlnýsslejice. an jrst
obrašom frdci newčxřicicha škažených ťterr w stax

Uon powl,xsseném k doť“onalejssiinxl Ziwotu powolá:
ni bywsse popndňm tajné uárnžiwosti sr podáwnji,
ji neusiále kojč a sli až ji konečnč wssrx olxčxtox
U.xali co jrsstčxnrdáwno Za fwaté si pokládali Q
kr;by kašdá dnsde fe šachwčxla pouǧažUjřr jtrassliwy
pád aposstola Báně, jcnš powolán bdw státt se
Uhlawnim piliirm Eirkwe nassi, a fpaseni nasscbo
stal je wudceln tčch jrnš Jržisse Zc fwčxta Zprowo:
diti Ušawťeii

Zidaš ostawil xotu poněknd ša frbon, a bli:
Zil fe w nrwýslowné dršosti k fwěmn lasiawému
Ulistxu jaťobo šrádn fwon pied nim nkrýwajea
drnhúm aposstollun Ukašuje, še pofud jednim š
nich jcxst,a že š tlnpon, kteron Za febon wedl ne:
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Uni ro čxčniti „Nl)ned pťijtoupčw k JežčUowč
řeťl: Zdráw bUď mijtťe! a polilil jej.

Ni! páU Ješi:: erdw:átil faoatého obličeje
dočl)o od chčxistúch rtuw Zidássowúch! QU dal
fr nUl portbiti! Co fwčxtsiočtrm, nikdy takowi dwa
nrrownť ucxoadli fobč w neiručč! Jňřáš, taro Ue:
xtwťcra wrssťrxélxo pokoleni lidskěho tanto l,xxo;itán

čeruél)o erdčkn ojulčluje sr laskawé a miloUUé
frdre fwého božskéšw Ulistra kfwému ohawxlčmll
frdct tistuouti Blm možuo pochopili, odklld jox
U.;alo lolčk jrdn w drdcčJidássowll proti fwému
dobrodincč uošwětsjimn, a oded mU Ua druhr strax
nč tolřk lafkawoj:i, trpčliwostč, a Upťťmxwsttw frd:
axtpána Ze;čUa: Mirll bešbožuosti Zidássowu pťr:

xodnujr toliko laskawcžjr trpčliwost a uprimnost
ch;issowa Wein Jaxšixš milnje newčrného UčeUika
pornd, ač tobo erl,xo dokonre Uchodon jrst OU
UUč jrsjrč odponnri jšako po;dčji odxxoUUtčl fwým
wrak,xllm. QU bo waa podud k pokáni, woťajr Ua

Učxhokráfuúnl slowrm: „Wťiteli! nač jst přissrl?“
N w tčxchto slowich Ježťssowých jest Zujistc tolik

Upťmmosli a lásky, co w slowich Jidássowúch ssal:
bo a nenkojitelné žeisjti. Jidáš wrhai fe rychlúm
dpčchem w Zabumlti wččné, co; dojiulá laskawé
frdro ulistra fwého Umlrjwdš Uebok oU chow.i w

nčul Upluon jistotll o žálu:bč jrho Ncnfajtuý apo:
ňrol ta:n a; jrj Zawrdlci nenafutná lakota jclxo!
K jaťjým wústnpkmn počd.iui w.ineň člodrčka o ktr:
rou dmxd žpočaitkn Utdbal ji lichotil ji podnčco:
onl a Uikdn dokonce potlačowali Uensilowal. Koa
likerých milosti obdržrl Jidáš! On nssak fe fám
dobrowoluě slepil on se protiwil ou se žatwržo:
wal, wssemU odpiral a tak je feim do šal,mby přio
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wedl Zidáš nrfmi, jako wsjlckuišěctraceni, Zawr:
šeni fwc jiUčmU, jen jobč faméunl pťipifowati.

wa wssač Spasitel Zidássowi na jowo dal
;r o wssem dobrou wědomost má, a žc jej pofnd
nršmorhl odťryl mU wclikost šáhnbn, jakož i ssr
denosl celého jcho chowáni na frdcr Um položiti
cl)tčl těmito slowy: „Zidássi, polibeuim šrašxlješ
Syna člowčka?“ Ktcxčé fx.edcr bn so nobulo po:
dalo laslawúm tčmto slownm? Srdce pak Zideiá
sjowo Urbylo jiš š to!

„Wrotoš pojaw Zidáš st!áž a slnžobuičy od
xxejwyutjich knčxši a faxišc:r, pťinrl tamš lncerlm:
xni,š pochodnčm:a se šbralři

K čxrmn Učcdlc toltl lidč a takowá piiprawa
k jati jxcdnol,xočlowčka a k ro;olmáxčť tťnpy dwa:

Ueicti mčlžnw slabo ošbrojrxlých? xNeclmč pťikročč
Uxojáci leameni jiš Jidássem dáno e!lwssakšdo

ǧest páU Jrž iď Wáchm, a tak dlonl)o jim ostane,
jař budo dloll!,xxochtitč Joho moc newiditelnai

xoUecky wáže aniš fo kdo odwašuje jo ho dotkl.ou:
ti N protoš klmlim se tobě, božská moci Beina
xUéhoZer Christa, a pošnáwam budeš li to fám
chtiti, jeU tenkráte ;morni sc trbr nepťátolč twoji.

„Zežiš pak wčda wssecko, co na nčxj pťijiti
Uxčxlo,sjel proti nim a ťckl jim: Cťoho l,xledáte?e

ca obon strmtách pam:je hlnboké ticho Timpak
šamýsslel pein Jržš jak Ucpťátelúnl tak apossto:
lnm dokeišati ;c on nepodlcbá Zádné moai fwčtsťé,
žch dobrowolnčx a šlx byk i colé wojsko iimské
:oird nim tu sieilo, siane jako wxytč, mliž fr ho
tkne beš wUle wlastni

„deowčděli jemn: Zešine Našarothskěbo.
Rrkl jim Zxžiš: Záf jsixm! Stál pak ee Uimi i
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Zdáš, krerý; ho žrchowal “ Jakmilc tcdxžJideiš
polčbrnim dal Znamoni rotě fwc k jati peiua Ze:
;issr roUwUUlUašpčt nleši strá; a drnžinu fon
abu lkmnl Utoku, jonš fr mčl hnáti na lxromádkll

npontoln. Ni l)lo! Utok je hdlal Ua tU tok)romadnťdo je on w bešpečnopti bdti domniwal ašachwei:
til ho fpoln, ncxbot stoji pfáno: „Ll jakš jčm ťekl:
Zi jjem! posionpili špčxt, a padlt lm ;cxm.“

Na slowa: „Jei jdrm“ jtal fe wolkd diw a
šášrak w ;abradčGrthfrmanskr Ua tom mčslčsilad
kčxexr Spřřl rl n.io laskawý krwi potil Qwssem
nlocná jjou tato slowa, tott; Já Urcšiš Nažaretl):
skw jcl:; Uloci Ducha jwatčlxo w žiwotč nejčxistssč
Banmd jdel:: de počal jenž jxem tčlrm nčxiuěně

slowo bo;i člowěkom UčxtnčmžBUl,x Syn Boži
we jménll jrhož kašdé kolrno chtěj nrchtěj klekali
musi dnrbxl Urbcxskpch šrnlských a Orke.xlnuch xNa
takowé „zJei jprm, pťrd timto strassliwým jméUem

padli Ua šrmc wojeiai š wxldci fwýmč, předstawr:
Uť a poddaui páni a sku;ebxxiri,Jid.iŽ a joho jou:,
drnhowé. SwatýBoš e sxoatý silmd fwatU a ch:
slmtcxlny, jcxnž jsi pro naio trpčl hťissllě, ach flnilUj
fe nad naimi! u

Toto porašeni roty w šal)mdě Gethfomanskr
jest slabý obraš porašrni wnrch ulodol ťtrrc sc na
o;wáUč mocncl,xo „in jjcm“ Ua okrsstll šemském

drlo auo jrjt mkě slnlxý obrq; porašrxli lxťistuiťlt
pit Uoslrďxlim foUdU, a; se Ukáže w moeč a wele:

bnofli fwě ešán a ošu.xr dc lxťxjjxxikllm:„Jeijdem!e
jehož jstc ww nreižell, potnp:li pohančli a proná:
siodowali Bčda těm kteťi Zadirli Cl)ripca fw:rj
staw, jwč powolánč fn.xr powiUnostiastrauU spra:
wedliwúch, a přidali fe kn straně hřistnikn O,



461

ýak fe mUsil polekati a diwiri Jidúš, kďyž sebe na
jedno slowo kterčš wussio š úst Uxistm, Ua Zemi i
je wssemi fondrlchu widčxl Zakai Zast. musila búti

mdost na stranč aposstolu když widčll jak nepťci:
::alc xdied nimi Ua Zexm polél,xli

Taleowúm prldobem položil Spasltel jwčeta
xueďreitolllm fwým káxnen w cestU abn sex ropo:
xxumlli že těžko proti jrbo mort přesilnc se Zpčx:
..čowati Nno, ao takě mobli Začiti, kdybw nrbyl

1e Uad nčmi jmilowal ten jenž xich slowem pora:
Zil9 „J otášal se jich opčt: Koho l)lede.te? QUč

xrekli: Zežisse Našarctl)skcho “ Tedy týš Umysl,
táš šásis tatcž leřtwost! Zak čajtowidati possUc
jrnž byli pokoťeni, bokmtě, jenž fchudli, ctišádojti:

xdé, jel:š. fe w naději sklamali chlťpné ldolrjtmi a
Uomoci skličené; o! jak xmilo tčch jcxnšsr takowým
Ua:oUtintim bylt naprawili Kdyby takc jr.dUoU

xo UčklxcxrcfchčlZce mibo ných Uěkolik slow o ctno:
1,ti bnli pronesli, jinak býwá, kdy.ž jich pán Bnh

:;afo do stawU prwniho postawčl, ihncd do kaljsk
qmrých Ueprawosli šaléšaji O, jak Umoho Ua to
Přijde aby kdo hned Ua počátkU fwého Ulladé.ho

Ziwota každc Uárllžiwosii odpir.al
„deowěděl an Ježiš: Bowčděljfrm wám

še jei jjem; jestliže trdy Ume hlodáto nechtčxštčch:
:o as odejo.on; aby se naplnila ťeč, ktoroUš byl
Powčdčl: š tčch, ktcrr;.jsi mi dal nržtratil jjrm
šaidněbo ,e

Neni liž to wěc Uejpodiwnčjssi, že tito pora:
;“r.ni wssiňUi šafe jakoby nic jc šemě powstali a
čdále slonj unmsl prowodili, auiž proto o tcto
1ladobyčejné událostt rošmýsslejire Tito šaslepenrč
lmdon je donřnťwati w;dor tomu wssrmn že ho
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fon moci premohli a fon žbranť Uad nťmšwi:
těšilř a blldoU ho držrti Za slaběho xo rnkách jwých,
a,;a jatél)o w ťetčxšicbswúch Wowažujire t:tto
žaslepenost Ua nepťátelich Ehristowých, w;dy po:
nlnlčmr Ua to, že Ucim paiU Blch Uikdy Uaslibčl, že
Uáš diwem a Zášrakem še Zasle,penosti Uassi wy:
trhne w nižto twrdonijnč trwáme. Oprawdu
blášnowstwim jest na mocnost xnilosti fc fpo!éhati
an milostem, kterých každodrnně dofal)Uj n,xr odpi:
reime. RoUheiUim jcxst xoinUU fwc nekaji:nosti na

Boha xuetati aneb na ncxdostatečnost fwcho roo:
Unm U sičžowati jcxsstoprawá winua toliko w twr:
dossijnosti nassi wčži, kteroU fe Utilosti bošť odpo2
rnjr Ban Zežiš jest rownčš tak prawdiwý we:
fwých wýhrňžkach, jako we fwých pťislibenich, w
oUčchno hrož!lý, w těchto pať pln milosti jest, obé:
l)o Užiwaje toliko k tomu aby sišiskal láskllnassi
Tedy oni wštáhli Uan rUcc a jali bo Trdy wi:
douce ti kteťč pťi nčxm byli, ro fe mčlo diti, ťeklč
jeum: Panr, mameliš bčti mečem?

ch jest fe čenUl obdiwowati, totiš tě odda:
Uosti aposstoln k fwémn Bamx, te požorliwosti,

kteroUž ssetřili Uepťátely jcho, a tč frdlmtosti, kte:
xonž ho brániti chtčli té duwčře w jcho mocnost,
pro kteron dokonce Uepochybowali že dwčxna mečč
je proti welikémn žástupll ošbrojenrtl postawčti mo:
boU a také té Učeliwosti pro kteroU fe Uejprw

Bána o radu tašali a Ua jeho slowo čekali Uežǧ
by žačali feč. Brawda, še se mýlili, pončwadš
pťec jesstč tonm Uerošumčli co jim :dán Ježiš na
wečer pťedUassrl a opakowal; wssak tento omyt

byl jim w tomto pcidU k prominuti a slonši náUl
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ťčpončenč ,še chyb aposstolňw Uám dlnšno wystťi:
l)att jo jejich pak ctUopti následowati

Nešdr;ela fe fama l)lawa aposstolskei, swatý
Wetr, neb stoji pfaino: „Tedn Šimou Wetr Umje
erč wwtrl,xl jčj, a Udeřil služrbnika nejwyšssiho
ťnčx;e, a Ukal Ucho jeho prawé Bylo pak jmcno

tol)o služcbnika Malchnš “ Tento MalchUc:š, do:
Uxaci sln;ebnič nejwyšniho knčxše Kaifáne, chtčje
sobč žajistč Zaisllchu dobýti U jwcl)o Wáxm,
Botročil Urjprw k pciUU chžissowi, aby l)o jal
Simon alo wytasil meč Zakal ani; čekaje odpo:
očdi fwcbo Wána, do hlawy odn.dášliwcowy, awssak

lollko Ucho žajáhmxl TU owsjem Zafc annenatt
xlrjn.mšnčho š aposstolll, jenž pro swého Bána do
xlebešpečeustwi je wydáwá

„Zržiš pak odpowčdčxw řckl: Nrchtež aš po:
tnd, a když ze dotekl Ucha jeho, Ušdrawil jej
.Ma slowo Wánč w pokoji chowaji fe jak apontolowé,
tak nepřátclskei rota Byltč Zajisié prwni ranoU,
ktrráž wofsla žo strany aposstolll, oheix rošnicen
lneši oběma stranama, a hle opčt na jcdinkc slo:
xoo Z Ust Spasitelowých ihnrd UhafnUl Kdo jest
xomxn,že ho wťtrowé a moťe poslouchaji ptali fe

ondy lidé awstak tu wětsti žeišrak Zežiš tuto U:
:prostťed meži stranama tak U počiná, že si pťed
Uepťátely wášnosti dobyl jich pťinutil pokojnými
swčdky wsseho toho býti co teď čiUiti a mlnwiti
Zamýsskel S tonž dňstojnosii, jakož druhdy na
rowni Galilejské, konei w jrjtch přitomuosti diw.
S touž mirnosti, jako tam we wečeřadle poUčUje
swé Učenťky, a š toUž swobodon, jako tam w chraa
mč, kde ho naklonnost lidu breinitč fe ždcila, š nil
unt ronzmlonwá Nikdy fe snad Ueždál wětssim
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býti, jako práwč w Zahradě Oliwcxtskr preiwě Ua
lom mijtě, kdr je pro naš dal jati a weižati.
Wssrchno tedy posloncha Wána, a jenom já bych
Uechtčl když U bouťce hnčw:l, Zássti, mstč aneb
jiné náružiwosti fe Wán w Utlobeich mých ožwe
slowcm: Nechtrž až posnd!e

Ten pak ktrry wštáhl rukU fwoll na Ježissr,
štrpčl potom pokojně, když páU Jržiš na nčho rU:
ku fwon položil Qn pak wštáhl rukU son Ua
Ježisse, aby jrj co žločince jal a pán ZežiŽ poZ
ložil rUku na nčho jako doblodinec jcbo a Spa:
sitel aby ho Ušdrawsl. Zakei to dobrota, jaká
mirnost a jaká láska! Bylli pak Malchuš
jenž toro dobrodini pťčjal a joUdrnhowé jeho, jenš
toho wsseho fwčdkowé byli tinl hnuti a obraceni?

Diwochowč byli by fe byli obrátili, ale bešbošni:
ci clolllohli fe wice Tento diw nrbyl nic nowc:
ho pro Uě Uic nápadněho Oni dobťe wědělť,
že to byla Ježissowa wlastnost, diwh činiti, a již
od Uěktercho času zatwrdili fe proti takowým dú:
kažťnn jeho božstwi Wsse, Uač Usioě slepotě dba:
li, bylo to, aby dle wýstrahy Jideissowy š Ježi2
ssem opatrněji Zacháželi než š jiným člowěkem
Jelt možnc, aš takšaslepeným a wsseho prášdným
fe státi? S tiši by fe Uwěťilo, kdyby newěrcč
wssech wěkň patrných tobo dnkašú nedáwali.

Nwssak slowa, kteráž w té dňležité dobč man
wil pán Zežiš k Wetrowi, jfoU pro Uáš welmi
wážná

Tedy di jemU Zešiš: Qbrak meč fwňjw
misto jeho; nrbo wssickni, kteťiž beroU meč od
xneče žahynon e Bán Ježiš dowolnje nám ť os
l!raně natsi toliko té zbraně které nepťátelé nassi
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:proti Uánl Uejfoll š to použiti, a tato šbraň jest:
mirnosi, trpčxliwost, láska, mlčeni a modlltba. Té:
xto šbrani piislibujo witčxšstwi a korunn Toliko
toUto šbmni Uchowala scxCilkew jebo, a až do
fkonáni swčxla je žachowá Witěžftwi ktexého fou

ebě xwat.i Čirkew pou;itčm této šbraUč wydobyla,
ǧml jrji jrdinoU cti dčli ji od jindch townwstew
a jost patrnúm dllkašeln jejiho božstwi Jslnrli
Pak alr my Učrnici tohoto božsťékdoUčitelr a děti
tělo swatc Ei kwex, kdnž se Ua sioon obmnll jiné

šbrm:č chápelch a kdxž se strojime, moc moci od:
xážcxti? Elxceme li šwťtčxžiti obrafme Uleč w mi:
Uo jrho to jest: Držme jňšyk na Ušdč, potlačme
šadojti Uassr a Uhasine piilissnoll citliwost nassi
Zestlčžr alr U:rč náx jiš koho w nál)losti byl po:
texllil Uaplawme to podánim fe slllšbami lásiy,
m tim abychom UčinčlxoUfstodU žafe Uahradili Broti
xláťlli pol)rdáni a potnpexliopatrme sk trpčliwosti,

Zešč.š kBerwi: „Zdaliž lnniš, žebych nemohl
:Urositč Orce fwého, a dalbd lnt nyni wice, nežli
12 plUkU anjrlťl “

Nechtěl tedy pán Jržiš moci swé proti neu
Pťátel.xnn swolatil aby dUkaZ dal že fe samoděk
xw ant wydawá On plawi, žeby mU Qtec
mrbeskú dal wire než dwanácte plukn anjelů, t j
:ďťeš 72 000 siušebuiknw nebeskhch, kteťi by mohli
qc wssi moci Zemskon a perelnon šápasiti

Jcsstčx nčxro pťidnla waižná Usta Báně takto
ťkoUre:

Nle kterak fe Uaplni pismo, še tat UlUsi
lmtč?“ Slowo tčlcm Učinčné prowodilo plan w
piqmě swatém wyměťený, a to jest, co newčrn
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poráži bezohledně, wssecka mračna pochybnos.č ša:
plassuje a Menásse, prawcho Syna Boiho šlau7
kowon jistotoU Uka.;nje, že nelše jinak, leč possetile
odpirati Konečuě prawil Bán: Eož nemám
pitt kalich kterož mi dal Otec?x1 Slowa dokonce
piiměťená uctiwosti poslussnosti a lásixeSyna Bo:
žiho ť sioémU thi, powšbnžnjice náš, wsse pro:
liwnc stawn a powoláni nasseho š ochotou na fe
wZiti

Wssak i k zástnpn nepťátel swých promluwil
slowa:

Z ťekl těxn, kteťiž bylč pťissli k UěmU, kni:

šatum knčšskýma předstawenyn chraimU, a star:
ssim: Jako na lotra wyssli jste 9 meči a š kyj:
mi. Když jfem na každý den býwal š wámi w
chrámě, newžtcihli jste rUkU na mnr; ale tatas jest
hodina wasse a moc te!xnnosii.,z

Wo těchto slowich plných dnstojllosti majestat:
Uosti a božstwi ždwihnUl newiditelnoU pťchradU
kteča kbrauila neprcitelňln pťistoUpiti dále, a ihned

cittli se tito wolnými, a jali se pťepadUoUtč nepo:
chopiteonU zňťiwosti a žaslepenosti pcina Ježisse
a ani diwy jeho moci, mirnosti a lasky, čehož
swědkowé byli, nebyli š to jich ndržeti. Tato
jesk hodina wassen t j ona neblaha hodina, kte:
roU Bňh jim a wssem hťissnikum poponssti, aby
l)ťessltimohli, jak jim libo N moc temnosti
Strassná moc, kteroU hťissnici poUžiwaji aby Bo:
i)a Uráželi newinnost potlačili, a úmyslum oekla
Uadršowali Hrušyplná temnota kteráž šakrýwa
Zločinsiwi žlofynu jejich hanby na okamšeni Ukrýa
wá aby newidčli propasti, lam se wrhnon, a po
miž bUdoU jim wěčna tma a mUky pekelné.
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Nch, kešžnáš slowa božského Spasitele ťx;afenl
naplmla tak aby Uáš od hřichU a od wěčnc pro:
pajti Uchranila

„Dedy Učenčri jeho opUstiU.dUejej wssickni U:
trkli Zajiste proto Utikali že Ulčli wirU Urjic
stou a kolisawon, namisto, co Ulčli spolchati Ua
prawdiwost wýrokll a pomoc jrl)o, toliko fami na
febe fpolchali Qni nlčli Ua slowo fwcho Pána
odejiti pťefwědčeni žefe mU ničeho Uepiil)odč brz
wůle jrho,a že po tťech duech jej zafe Užři; než
toho dokouce nrnlohli pochopiti, co o tajemstwi
fwé fmrti pťrdnássel

Co fc toto dálo pťiblťžřl se k sl)oml tomU

člowěk mladý, bezpochybyž bliškcho dworce, toli:
ko w nočninl oděwn, jrnž žbylo plátno w nčxžbyl
Zahalen Wssak za žwčdawost bylby bešmala žle
pochodil, nrbok jcj hodaili Ulěwsse ho Urpochybně

ža Zežissowa přilele Qn pak zaUechaw jim w
rUkoU platno Uah wywašl jim.

Zahrada Gethfemanská w niž byl pan Ze:
žiš jat a která teUkrate Ulnoho oliwowých stromU
chowala, w jejichšto stinU fe procháščwalo a odpo:
ččwalo podUeď fe pontnťkmU nkazuje wssak nepox
dobá se zahradě, wssech wssudy toliko osm oliwo:

wých siromU tU počitajic Střehon jich Frantifskáo
Ui z blizkého klcisstera swého wojeiky txlreckými, aby
se jich nikdo Urdotýkal aneb z nich nelanml pro:
tože jsoU pro památkU tčch, pod nimiž Spasitel
.počal wykoUpeni lidské..l) Čefane fe stromů oli:

l) !UťsscNnš Norow: „Tťcfonri sc rnton Ulomil jscm
jchU ratolcst, chtě jt o fcboU pťiwěstidomú do dalclé wla:
stl, aby w rodlnč Uassč zarowen o xpodobčšan otrowou od
ditck mých, jakoťto pamatnit mč k mťstu Boščmn wykcnanť
pontl, chowánabpla
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wxž takc šawařuji, a;pecek dčlajč ru;ence, kterě;to
wčci do dalekých konččn katolickrho fwěta rošcsilae
ji W Zahradč UkaZUjefe počerwellalá skala š jc:
skyni dlo.l Uťrwice wyfokon, a dostč ss.jrokoU TU
prý to misto kde tťi mUčrUicčPetr, Zakob a Zmr
odpočiwali, an fe pein Jržiš opodeil modlil Aš
60 stop dale Ualeša fe jtná jeskynč twarU nepra:
widrlnébo kam fe po dwaneicrť stnpnich jestUpUje
Wchochl a jcxsttějiUým otworem padei do Ui den
ni fwčtlo Zr: čan fwatcho Zerollyma steil tu
chrám, z Učxhožwssak dodneš Uččebo nešbylo Taa
to jeskyUčxse od kiesianťl wyfore cti Na oltáťi

sloUžiwajť fe msse swaté Nad oltárem wyobra:
žell jest Spasitel klečici a modlici fe, an prijima
ž rUky anjela kalich. Zde napiš tento „Zde byl
pot jehojako krllpěje krwe, které ronily fe na šeme
Tu prý jest to misto kde fe Wxin EhristUš potrix
kráte modlil, aby sprosstěn byl kalicha Utrpeni

fweho Takě se Ukažnje stéžka po niž fe bližil
Zidáš oby žradčl mčstra fwého Jest 20 kroťů
dloUha a 2 ssirokei, a žawrena nižkoU zdi, jako
pUda proklata

Konečně wědomo, že ratolesti oliwowě k žču
dowským hodnm newyhnUtelně potťebné bráwaly
fe š hory Qliwetske (Nehem 8e 15) Někteťi
fpifowatele maji za to, še Gethfemalle kněžim a
lewitum druhdy prčnalešelo, a še stada k obětim
Určena se tu peifawala, jež také žtad brawni brae

noU do chránm honiwali. Diwna fhoda! odtud
wedli též Beránka Božiho, jenž sUima hřichy swěe
ta, na poprawisstě(Jan 1, 29)
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š. 55.

Pána Zežisse wedoU do Zernsalčma
pťed wyfokon raddU

(Mat. 26, 57675, 27, 1 Mexrk14 ZZ:F 2, 1Zul
LUk.22,54u71,Jan.18 12u27)

Swati ewangelistowč erypisUji nám sice tU
cestU kUdy pana Zežisse opatruč! swažaného do
Zerufalémawedli Ue; podáali je o tom Zachowau
la rošličná Dle jedlloho Urwedli prý páua Ze:
žisse po mostě, nébrǧu poněwadž byl Zadtup wcliký,
wedli ho žrowna přeš potok TU prý ponejprw
upadl Ua šem kolena a rnce wytiskly prý se na
bťth w kameni a poUtnicč relUji aš do Uynčjsska
stopU jeho kťižowc cesty

Botom prý ho wodni bránon wedli na horU
Sionskou k pťibytku UejwyšUiho knčše Řnasse
Ynáš byl od ťimskrhowladaťe Kwirina ža Uej:
wyšssiho kUěše wywoleU, wssak byl zase po pěti:
letém zastáwáni swého úťadU od wladaťe Naleria

Grata swržeU Dle žákona Mojšissowa Ulčl to:
liko jeden býti Uejwyšssim kněžem, a mčl w dil:
stojnosii fwč potswati až do hrobn Té dol:y, co
Rimmlc nadwládu nad Židy prowoditi počali,
fejašowali nejwyšssi kněze dle libosti; tUdy; sialo
se, že šačasté žili mnozi Zaroweň jenž nosili titUl
Uejwyšsslho knčze Takto swrhli Řimané w době
čtyr let tťi ncjwyšssi kněše po Nnássowi Kaifáš
ale, jenž byl šetěm Nnassowýxn, Udržcl se po de:
fet let ža wladaťeni Boncia Bilata. Co Kaifaš
úťadowal, mčl ?lnáš nemalý wplyw w šáležitoa
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ňi obecni Mo nei, še bol. teUkráte piedfedon wy:
soké raddy, anrb jtuak kllišetem Syllrdrja.

Nředstaweuim jaték,xoJežidje šamýsslrli fnad
Uctiti Uarél,xo Nnáss,r a žeirowru jej přejwčdčitt

šo lpláU Syncxdriaššnim proweden pcn.xwadž f:
tiš w rUkoU jrjich llalešai, a že teď čaZ jrst aby
do raddy přissrll kdo Urchtčl fe dati wynajiti, ažby
lapeu byl poUčxwadž fxmd sám poclmbowal Zdalč
se da lapiti člowčk který již tolikrátr opldlúm wy l
weišlxnl a jrnš mocný w prostťrdcich a w dt:
wcxch jest

Dmn Nnássnw steil na Sioml jak so Za to
xná bližr Dawidoww brány Na jebo dwoie U:
kažnje sr praftmá oliwa, již cteji křrstanč proto,
pončwadž de wuprawuje že byl k ni pain ;ežiš
Oťiwášáxl, Uežli ho Uojwyčessimu kxxčži Nnássčow
přcxdpmwiti mohli Zest ohraZcna ždi, a z pecrk

owocc jrjiho robi fe UlžZUce; dUm pak fam pťe
stawrl je w chrám fwatým anjelmn šafwčceuý
Nruxollowé jloU teď w dršeni jeho. Na blišťxl
jch jrjich klásster kde wdowy dnchownich nušné

aarmrnsié poutniky pťijimaji q častmi
Qd Blnáne byl páu Z žiš do domn Kaifá:

ssowa pťiweden, který stál mimo Zdi Sionské, bešr
pochnbw Ua boťe Nkťe. Rrkowé wystawčli na

tom mistč klásster, kdxž pčkný chrámek Umji.
Waláce wácuúch xnčxUkanUbwly luldowy čtwer:

branné, Umjici Uprostťed otewrenoU prostorn dláž

ďčuon, jcnšbyl dwur často U wšnosscnýcb wdchod:
čanll Za jal pro wcxlkca slawnč fchůžky nžiwaný
chod do učho wrdlpredsini kteraižbyla přikryta.
n durťmi žawťeua, kdcxšUžámošných staiwalč wráo
tni neb wrátné, aby piichošim hostjlm otwi:
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rali. Na obonustranách dworu byly rošličnč ko:
Umatu

Nnášx br:o prisjel ša Zeissem do donm Kai:
fássowa Druši fondcowě, šdc fhromážděui, bylč
kličxši,;ákona Učitelé starssi lidn, Uejwice farijeowé,
takc UčktcťiSadnceowé deicknč tito U Kaifeissr
w domč sl)rom.išdčni, roš w Uadobnčejxmch piipa:
dnostcch dowo!rxlo bylo, jinak ale w cbránlčxfr ko:
nalo, ldyli lelmoni nrpřátrlc Zcx;ťssowi, kterč w
rošmlUwách Ua stokráto šabanbil, a jejtňď ssktldstwi
a poťrytstwi odldalil Wěljřť počet jich picxtxkem
již, jalo i fáxU Uejwyossi ťučš, wyncslt ortel fmrti
Uad Zešťnrm a druši xulmli wuli chwyšsi ho
kUěZe odporUi. Taf ldyla oua bcšbo;:tá mdda
pťrd Uiš fcxMešnáš, Swn Boži wččnxšsondce
žřwr,xcha mrtwúrb wr Zpťlfobč jako šločiner dosta:
witi wolil.

Qtášal fe nejwyč;sli kučš Uejprw pána Ježisso

Ua Učexlikya Učeni jclďo Nrslúcháuo aby kdo
bnl pohuán k foUdU asondcowé a fpolllžalobnici
jelxo teprw š Učl)o wylákati bodlali š čebo byho
winiti Ulčxli Na to odpowidá Čbrithš WáU tak:

„Jei Zjewnč Ullmoil jdem swčtU; já wždycky
nočiwal wr sskole a w chrámč, kdežto scx wfsirřUi

Židé fchášeli, a tajnč jsenl Uic UemlUwčl; co fe
mne ptácš? Wtej fe tčch, kteři slýchali co jfem
jim mlnwil; ai ti wčdi co jsrm jei mlmoilm
MoUdrostb ošskei Urdxi sc řetčxšd wášati. Sl,xledá:
na tU šajlstr Ua Bánu El)rřstU txiž mirnost, a týž
dnraš iečl kterými wlastnojtmř w ndiweUi UUássel
a tu k lUlěcUi pťiwedl kteii toď jondcowč jeho
jfou, a pťt wssem posUd Ue:wědi, jaklw odpowidac
li jemU.
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Namisto odpowčdi dal Urn fprojcý silcha po:
liček takto řka: „Takliš odpowťdeiš Uejwyšssinm

kUěžt?“ Broč pak w tom okaxnženi chšlurtwčla
rUka ta? Broč fax Uepropadl dllm Kaifářťuw
ťdež takto dowoluji fobě U joUdU Uišri domáci slU:
kxowé! Broč se Uepropadl relú Jrrllsalém kterýž
tnto wc fwých pťedstawených si)rqnmždčný dowoli
člowčxkunrpatrnénm, abyrukuwžtáhl Ua Mešsiásse
sioého? O majestatnosti božskei již se w pmňm
koťčm proě sixeissiš takowéto xnrškc š feboU Uaklax
dáni? NUo ty fnáni.x, Ježinj Umj, abyš je kal
ša l)rdost mou a abyš poťoie nčil mne abyš
naťcty a stešky mé Zarazil Zajisté ldy byl Ehri,
ftUZ Wem wssr mlčenim pomiuul, kdyby tokowéto
šlohčeni Uebyl sprostý slulm jakoUŽ wýččtkoxl do:
prowodil Broto odpowidá Báll takto:

„Mlmdilli jfem šlé, wydej dwčdectwiozlém;
pakli doldťc proč mue tepeuo?“ Wán Jršiš musil
takto odpowidatř k fwémn ofprawedlně!li. Nemčlo
podcžťeni, jakoby byl Uemondťe, erpatrně, U Ue:
pošorně promlUwil tkwčtč ani w nlysiech fwých
foUder, ančž w dějepisil šiwota jeho. Eelýnl
běl)em jebo Utrpeni mčly prosioitati newinnost,
trpčliwost a moUdrost tak,iako Uesprawedonsi,žha:
wost a Uárlli jrho Uepiatel

Brotož také, jakož deile stoji psáno:
„Kuišata knčšsiá a wssesřaradda hledali fa:

lrssnél)o jwčdrctwi proti Jržinowi, aby jej Uaqut
wodali, a Uenalcxli, ačkoli bylo mnoho falessných
fwčdkll přistoxlpilo “

Kddby Uejwyš.ssim a raddě židowskč Uebylo
o nir jiného sslo, leč o Ufmrceni Zežissowo bylř
by žajisté beš okolkň Učinili jakoš pozdčxjiprowedlř
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fe Srčpánem a bylč by fe fpokojili fe siočdky
jakýmikoli Wsjač žajsi proti peiml J žisso.oi a
Usilo.eoalli, na wčky jej wssi cti žbawiti pied swčx:
trxn, pohánčly jčch aby wrřejuým soudxlčm neiče
žrm smrti kiišo hodnúm prohláUen bol W Je:
rmalémč wssak mxsmčl nčťdo jedině Pilát takowd

ortrl smrti wyuésti Musily fe tedw wěci tak po:
ť.idati, aby fe k tomu Wřlair naklončl; onč Ulmxli
pťodaxwssim iáixnr ;nloby a swčdectxoi Ulttj Eo
tito fwčdkodwr U.xynesli bwlo pčed Pčl.item wsse

pťaně To jich aš k Zollfál!i přčweidčxlo Nrsty:
datcllm tčmto Uesslo o prawdu Učbxžaby l;t učč:

nilč piijonmé a dostatečuc k wywedcnč čeruých ;á:
mysltlw swých. Jaci to ljdé? Totčxwýbor a wý:
kwěr lidU Bol,nm po Umobá jtoleti U.nyx,xčstowa:
Uého!

„šřaposledy pak pťissli dwa falessni fwědkowč
a ťekli: Tento ťeťl: Mohn žboťirt chreimBoži, a
we tťech dnech jej žase wystawil.“ Swčdkodoé

tčto byli křiwi fwčdkowě, nrldoť oni pťekrolltilč sio,
wa Ebristowa křrrýž ueprawil: „Mohu žbořitč
chreiul “ nébrž řekl: Zboťe chrám tento! Čoš
rošUmčxlpán Ježiš o chreinm swrho tčla.

xNa to kťiwc jwčxdectwi pomlčel páU Jxš

„N powstawssi kxli;e kUčZské ieklo jenm: Nic Ue:
odpowidáš k tčxm wěcem, kterěš tito proti tobě
fwčdčie 9lle Ježi š lnlčcl “

Báll Ježiš ueodpowidá falessnyln fwčdkčlm
nic, a Uejwyuss“mm kněži takc nic Broč pak U:
mlkla wčěná moUdrost, ktcrei pťed mačoU chwili
takowoll Ulirnosti a dčlrašuosti odpowidala sluhowi,
proč Umlkla pťed jwčdko, a fdyž již seixn Uejwyš:
ssi kněš zapominci na wusokon d:lstojnost swoú,
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powstana Ze fwého fedadla a jako ssilenú přtskoči,
a feim je bo táže na přičinn nelmdálcho nml
kullti? WUak pťednadná jesi odpowčxďuasir, wr:
donrim o proroctwi še totiž Unlkne jako beránrk
před těmi jenž hojtřihaji Moudrost Cl)ristowa šáťi
lak jafuč Ze ZamkUntúch Usl jako š otrwřených
Bčač by byl mluwil Spasltrl když šalobnici se
Uexhodnji a to, co pťrdursli, lamo debon křtwc a

titčxrnč jest, a kdyš foudcowc nessetťi lolik opatre
nojti, aby Ukrhwali žássf xUťiwost a Urxprawedl:
Uost f.wou

Stawil pak ncxjwyšxuikněš oteišku jinoU, a
to sire:

„Zaklinám tě skxšeBoha žiwého abyš nám
powčxdčllet tU Ehrisiuš Syn Boži?“

Sanm cš febou jejt otei,ška dobrá awssak Zde
šajisté nellpťimná, a jen na oko Beštolǧo jé El)ri:
stxlš osiočdčl slowy a siutky, še jim jejt chxbylo
ji ant šapotťebi a mčxlo fe při wsscxm wice sselťiti
ofobn pána Zežisse, a neměli ho tuto pťed sebon
we wašbě a ťetčšich pouechatl Byla ale také ta:
to ot(;ka dokonce farišejská. Bokrytoc totiž šača:
sto béie na fe plčxssk nábošenstwi a pobožuosti,
awssak wyfutiwá fe w srdci oběum Jméno Boži
ponžiwá k tomu, aby fwuj l,xněwZaktyl, a abo
jprawodliwého, jenš fe Ual pťedmčxtěmšxissti fwě,
tčm jistčji w šal)ubu Uwedl Jestis pak tato o:
tážka dokonce Zlomyslnei Wončwadš Uemohli Zc

Uočdrctwi křčwých iwčxdku Uic dl:lešitého nalr;ti,
proč by jej U Wčláta obšalowali, wyk,xledáwajčx

toho š th jeho wlasinich. Tato otažka jejc sif
ktelou ho lapiti obxnússleji Donlniwaji li je, še
ho ton otáškon lapili, tu teprw fhlcdaji že se
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fami w ni lapili, Urbot wdšnáni kceré páU Je:
;čoŽ Učxinť, a které whnoson Za pťččjUU jrho Ufudr:

crnť bUde po wssrcka stolctť dťlkašem jebo božstwi
a jich za wral)y Boba jwcbo po wěčné wčxkown:
hlási. Wroto šnčla odpowčď Ježinowa: „Ty jjl
ťrkl Nle wssak prmočm weim od tobo čafu U:
Ziite SyUa člowčka jcdťcťl)oUa p:awiri mori Bo:
ži, a pťichášejicil,w xo oblacich mbestých ,e

Tak se patii odpowidati kdc fe o wiru je:
dná Kdo je Urwyjádii ;ťetrlučx,tážau jja anic
xU jwon, Zrádce jest Pán Je Zč.xdobťe wčdčl
k čcum ho pťtwedr jwobodně wyšnaui prmody té,

Uicménč Učxilnáš tU, že m.ime wirU jon i Uelxeš
pečxenstwimžiwota brániti. Takr nplná jrst odpo:
wčď Spasltelowa. QU UraUže jiul na fwé ojobč
celého Čl)rista. Zejtit Zajisté tolik jakoby iekl:
Wy Zuátr Ehxijta toliko po sláwčxjel)o w kteron
dle proroku přijiti ma awssak we skutcich dobroti:
wosti a milosrdrnsiwř špččnjeto fe ho piižimati,
a kdyby bylt jkutkowé tito jebe diwnčjssi. Tim
Ulénč chrrte jcj pošnati w Unišrnosti a w Utrpeni
jeho ktrrc wssak od plolokll rownčž piedpowčdi:
Uo bulo WU se Ustawičně popláweitr po skáwč
mrho kreilowjtwi, a poučwadž ji newidite, ;piráte
fe nwčxitti we nmr Wssak ač trď wěšim w řctč:

šich a wašbácb, a wy w newčťe přec prawim
wcim, še až mne Zapřetxe, potnpite a Ufmrtite U:
hlidáto Ume w odbleskU sl.iwy mé, která ale nťc

neponese Ua fobčš pošemské sleiwy, ťteron wy
jediUě ctite, a ji se obdjwnjete. Bwlatč také oda

powčď tato krátká a slussná, be; předháško, l:ez
wúhrnšky jaké pronestedm. Qn mohl k ni pijdati:
Wy mne teď sondite, poněwadšj.i tomn jám chci,



479

ale přijde doba kde já blldn weio fondttt, Uechaf
jsle potom chtčli aueb Uechtčli Wu nme oddnšn:
žnjetr, ač Umcxerilmého fhledeitc jei pak ale Za:
tmtim wáš oZUámiw Uapřed celěnm swětn wssecko
bllchď a Ueplawosti, jjňdš jjte je winnwni stali
Wy nme odsoUdite Ua smrt čafnon š ktcré xe á
Zafe wwploslim, alr j.i weiš k wččné mlrti odsou:

dim Z nižto wiš nikdo eryploxti Uoiro
xak mnol)o sslechetllcho a ldožsiého l šiw

těchto kráthxch a jrdnodnchúch slowich, ťlerými Špa:
sitel UáŽ tak welčké wěci wnjadťčl! Židrneueiwi:
drli swčtla, a hlcxdali bo jrn pxoto aby ho sba:
sli, a tnřyš Url,xodni bnlč aby je jim Ukeiš.alo
Wssak julčno Boži chfwčtčjssi kterldnl ho šaklčUal
Uojwyšxssčknčš, ač tim oslemetnik tento Zlonwslnost

swon Uklwoal pťimělo SyuaBožiho k touul aby
pťetlbl n!lčeni sioé Neb oU jám jediný ;Uči ži:
wél)o Bol)a on fám mn;e jemn flUstUoUčosta
cřuoá!n wdáti, a toliko sir;e nčho piijimá šiwý
Blch cbwáln a diko od fwxxchtworn. Zmélw Ze:
Zio a jeho božstwi wošlteiwati a šiwot sionj pro
tUto prmodxl pološ iti, tok chjnǧyussi jest, co xr Ua
tomto twčtč mysliti dá, a Zošiš Chrislllš fám nr:
clxtčl tčto cti šbawen býti Qn chtčxl ldýti wUd:
rem mUčelikli, clxtčje jim a Uám piiklad žnstanočti,
bychom Uikdy Uepomilali pťilr ščtojti pro dobrou
wěc jcho txpěti i Umirati.

Zaké pak mčlo Uásledky fwobodné frlxe wy

šneiUi Za SyUa Božil)o pro pána Ješitde? „Te:
dn kuiže kněšské roštrhlo loncho swée Toto je:
dnáui od nejwnšssibo knčxše w plUě raddč bylo

.Zajijté ncslnssné, a fwčdčč o neirnžiwosti, o
prndkostč jeho, bylo bonřlixoé, a sinčxťow.xaloč to:
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Unl, aby wssem drlchým foudcňm a fwčxdkňm po:
dobná Zčlťtwost ešdčlěna bhla Bylo také pokry:
teckě nrboť pod ronskoU neibošenské rošnicellojti
kUklila fcxinterUť radost w odpowědi jJ žinowě
miri záminkn k UUUrreui jeho Bylo pak Zároweň
chowaui jeho tajcxmné a prorocké, chboť Ukrýwalo
se tu Učco čemn: Uejwyšesti kučš seim UerošUmčl
Trhej roncho fwr nelxodllý Uejwwšxssi kučxži! nežli
Zajde den jedoll, roštrhne fr l opoua chreinlowň,
obé Uám na Zuamrln“, že kUěZstwo Nronowo a o:

obětčstarošakonui konec waly, aby Ustonpilo krei:
lowskélnu a wččxnémn knčš!th prawěbo Melchč:
tedecha a Uepofskwrxlčné občči, kterou teď ;abiti
hodláš a ktclá fcx potom BohU lle w jodUom
jedtněm chrámn nébrž we wnech koUčtneichZeulčx

až do skonáui fwěta obětowati bnde.
DrUhý učiUek byl wýrok Uejwočxssibo kuěšo:

„Nonbal fe! což jesstě potťebnjem fwěde?“ W
čem pak le;i ronl)eiui? Qtáška br,xla: „JU li ty
Ehristuš SyU Boži?“ N oU odpowidá žr jejt
Mčxl fUad prawý MešUciŽ ťici: „Já nejsem!e
Treti pak nčinok byl, že fe wssechno sjodno:
tilo na wýroku sinrti „B,li nyni jstr siysseti
wnháni; ao fe wám Zdá? N onči odpowidajicr

ťčkli: Hodenť jcxstfmrti. Zajisté nepořádxxébylo
jtakowčto powsxechxlč hlasu fbťrcini. Mčl sr Uej

wyšssi sondce každébo šwlássr o jeho Zdani otášatň
SlUssui foudrowé byliby fe protč takowélml ncřadU

dprohláslli. Nwsfak ti co Ulěli cti w trlr a ;ax
chowalč swčdomi jako Nčkodem a jinť, již šadlonž
ho Uenawsstěwowali rádniri a co pťtssli, bylň fami
člodoičkowé uslnšni a rownež tať Zkašcxli, jako
Kačfáče seim W tom pádn fe Uejednalo o to
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;dali rouhawec hoden fmrti to bylo jisio; ale o
to fc jedlmlo, zdalt ChristUš fe ronhal?

Kdoš pať celai radda wýrok wynesla. že Ehri:s
stno hoden fmrti odessli foudcowě aby fe nxa od:
počinnti dali, a Ustanowili, še na ijitč opčxtse
fhledaji Čhlijtnš byl on.k neZbedčxstreiže fwe
odewšdml, wojsku totiš a sluhum nrwášným Neje
prw co tčto čiUili š Uim lmlo: „Trhdy pliwalč
Ua tw.ii jcho.á To Zajisté žpnsob uejhanebnčj:
Ui, š člowčxkem tak šachášotč, a jrstik šnamenr
l:ejwčtjjč potllpy Stáwá jc Uce nčkdy, še tak jee
dru druhého w mihlostt a Znťiwoxti serrč, xonak

Uikdn nebylo mad widati člowčka, frbr wčtnč oz
bawu ktrrý by býwal obklope:n tlupoU lčdi, čteři
jako o Záxood w oblččrj jebo pliwali Jru Ua
krále wsfech rlnojti ěekala takowá potupa Toa

wstak předpowědčl prorok Jfaiáš a Chrlstnš seiur
toho podotkmll mlmoě o Utrprni swém

„Dáwalt m:l Zeissčjko, jinč pak ho poličko:

doalč“ Breiwcxmjsine Užasli nad prwnčan polič:
kcxuř kterú poprwé Ehristalš w plně raddč obdr:
žrl; co pak trd č to:nn ťcknrmr, widonao ho w

rukon lidi mr;kúch a opowxšenúcb, erš siš, toho
dělaji črjt tu Urjwrtssč, jej týrati, pohcmčti, šáe
sjijky a poličky mUdáwati? Qtlonal je fe wssech
straU na tlc, lm hlawě a w obličoji Sem tmu
š nim smýkajč wyjmiwajice fe mn a potnpna
jména mU dáwajťrr; a takowýUnešbednostem nr:
pťekáši an wojxussti welitelé, ani páUowé flnhll
těch Wssrcko fe jpiklo proti Beinn Čhristu.
Trpěliwost jeho dráždi tU diwoll Zwčť, a mlčeniš
jeho rošpalnje jejich krew k wětssi Zuťiwosti, biti

2l
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fe opaťlljc, a hanobeni fe obnowujr a nelidské
diwadlo toto teprw š ufwitem je končxi

Stciwčr fe také, že fe žločinčowi nčkdy Zasiiraji
oči atoš ntrpnojti aby eridčlnastrojejwél)onm:
ěeni; wssak ǧ ponl,ďčnebednosti a k pohančxninm
tohočixliti, aby festalpťedmčtem smčxssnčxjssima tťm

aby š wčxtssichnti a meuni Zdlžrliwosti jcx š Uťm na:
kládati lnohlo, takowciUkrutnost jedmč pro tol)o llrťrna

byla, jeužbnl UojfwčxtčxjsjimnaZexnř a chtčl Zadost čte
Uiti Za wdjecky U.U,lenpky, jjlniž jjule fe plolxir

silli proti bosté Ulajrstatnosti. )čebok obwá;adlo
kterýmž obwášali lotřikowé oči Spantele n nej:
wyšxssil,xofoudce lidského jcxt šajisté obra; lxržbož:
nosti modloslužebnickr, která nmnixlo žiwého a wi:

doUcčho Roha bohll si nadčxlala, kteři očxč
Umjť a eridi Jest obraš bešbožnojti nrZnabolďlt
afwobodowčrcn kteři žádného Boha n thlpč, ktrič
toliko slopélxo ancb takowěho Boha přčpoUsitčji
lterd ač widi, ohlodem hiisjnikn tak se ch,own
jakoby jich erřdčxl Zest Zajistr obmšcm
bebožnosti kaciťu, kteťi ša to maji, še Cčrkew ne:
widi, nerošr;nawa prawdy, pťednásti blud a p:o:
klina prawdll Takč jest to obwášadlo oldrašem
slrpoty l)ťissnika který žnmyslně šapominá, žc ho
Btlh widi, a tak je chowá, jakoby ho Buh mwi:
děl, a jakoby Uul hťisjnif byl oči Zawažal aby l)o
nohl dršeji a beš trestu Urášeti Konečnčx jest
paska Ehristowa obražrnl nepxošietelnosti dnsse
roštršitč, ktera fe od piitomnojti Boha odwracnjo,
aby wudala rožUm swllj tčkawým a nmrným my:
sslcukám a sidce jwé titčrným kratochwilčm; aUeb,
jrstli ne dokonce trestnbodným, afpočl nebešpečnýxxl
a od Boha odlnčnjicim ritltwtljlkám. Nwssak jak



483

šaslepeni jsiUe! Zajisté ne;astťrme nesinirné a ži:
wě fwčtlo w očich onlm Uasteho kterýmž on wne:
ňxny nassr kroky ojwčxrujr a Utrrby nasssr proutká
Ne Boži nébrž fwč wlastni oči šaclonimr, osle:
pime a žatwrdime fcxbe, a žtad ona nepocl,wpitelnei

twrdossijuost kteron fe stáwei, že fe welmi Zřidťa
hřisjniri, wlažně dusse kariťi chlipnici a Židé na:
chá;eji kteii by fe uaprawili, bytby je jčm jwčtlo
poskutowalo, a dmoodn k obráconj na frdce kladli

Kdo; pánU Ježčnowi Zňstťeli swatý oblřčej
a oči nm anášali ždwojlcijobčlo fe hauobenť,
pťewrhlo fe w šuiiwost a nežbednosi. Jeďrn po
drlchěm přistnpowali aby l)o bili, a couwnonce!
Uašpčl řikali: „Hádej neim Chrijte, kdo jest klema
rd; tebe Udeiil?“ Jini šafe dle wldpowčdi pronord

ckúch trhali mU bradU, a wlaly š lǧlawy, podobnč
řikajirr Swatý xTUkáoxdeiwi na jroš UmčxuoU ;e
rwangclčjtě wne nuldali co de te doldy dčlo er
mluwllo xořikládnje: „J mnobo jiného roxchajice
jr mlmoilč protč nčxmn“ SnadUo fe mysliti dá,
co fe wsse mol)lo diti wstnk ro nám fwaticwax::
gcliftooé Udáwaji, dostatrčné jest bychom Uwčxťtlr,

kam a; dostoupila erost a l)anobeni a jak tčsse
toto wsle páu Ježiš juássel aniž jr Zpčěnjc
aniž U jtčžnje m Christncš prawi jwatý
Jerondm wolil nplwaiU bytč, abn naš nmyl ;a:
ftťen býti, abw š nnsslch frdci sital wiml a ne:
wčdomost, Uechal se na blawU bitř aldy naul l)la:
wn, Ndama toliš, Zafe Ušdrawil nechal fe polččko:
wali a posiniwati, abychom rtoma a rnkama skut:
ky a. slowy jenm pocbwalu tlesiali.

umu

21:!c
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Betruw pcid a pokául

Modlitba a pust jjon šajisté pťedni prosiřrd
kowč pťcd pádem Dnsse odUǧažliwémálo Ua ta:
kowč projtťedky dbaji, jako jsinr fblcdali na f.w
Betrowi On w jobe až přiliš doufal B. Je:
žiš jej flowem a piikladrm uejrdnou Uapomilml
abu od fwc odwážliwosti Upnstei.l On swou ulo:
dlitbu kwakrátc w abradčx (Bothfrnmnské přotl:
l)nUl aby Brtra nermcnUl rolm fe š Uim xllcd
dlil Brtr Zxajistěodwášliwost swou tim dowrsstl
še fe drlchx,xchaposstolU lepssim bl,xti donmiwal, a
že nic Ulecl)těl š toho uwčxičti lo mu pťcdpowčdal

lqskawh Uxistr jeho allo žr bo;ská tato uapominá:
ni ani Ueposlouchal Tár ch Zajisté prwni přičxt
Ua peidu kašdého člowčlea fdyž kdo ulodlitbn a
lošjimáni Zanedbaw.i

Kdyš je dali apontolc po jati Christa Beeua

Ua hoťe Qliwetské do Utčkn pádilt Učktrrč do Ulče
sta, nčkteťi šafe do Bethcmir, UlrZi nimčž take, jak
fe podoba, Wetr bnl stak kdwšfc lxpl; prw:
Uiho Ulcxknwydýchal wrátil fe žafe do města hla:
daje fwého Pálla jrnom Zdaloka, aby ncbul po:
žorowán od stráše Nedá te proto chtr pocldwá:
liti, ba fhledame w takowém U počiuáni i l)anu
Čož pať již Zapomčl Mtl, jak Uln bylo naporuǧ
čino, še teď nemňžo náflrdowati swého mistr,a a;
pozdč? Brawda jeft še mU odpowčděl,šc l)otow
jest Za fwého Ulistra položčti žiwot, š Uim doš
laie a Ua fmrt jiti; wssnk Uedá fe Zapťiti, žcxPa
trowi od tenkrátniho ohně, kddš tak slibowal, tcto
doby Umobo Ubaslo a to proto, poněwadž trď nee
bešpeěeUstwi Uastalo. Celé jeho postawexli a teU



485

;pňsob jak ho následnje, nexprojewuje mnže jeuž
hotow jrst, žiwot swnj položčli Zšstá to prawda
šr teu dlolcho ža Clxristenl ncxkráči ťdo jch Zdau
leka jr bl.ži Zdei fe šr wsscho toho, žr Wetr
sbtčl jch Uěco wire doká;ati xžlt ťrnži aposstolě

;jenom kU fwc hanbč jr dčlll od drnhúch Kdd:
1m každú odwážliwec jen chtčl po;orowati srbe fa:
mcho jak n počinx.i ji; by z toldo pošual, w
listoU šxilxnbu cwaiřá

Býwei laké u odwaižliwcn přičina Ucejjmělej:
Uilw si počximiui jakási šx.oxědawost ktrrá;to i U
Mtra byla Werr šajistč Uon.isledowal pana ZU:
;inr, e.bw š nim Umťel š mnčrnictwim fobč jč;
ucpocblrbllje wireproto aby widěl jakú fonrc to
wsse š Uim w š.mr N co; již Wrtr Zapolnčxl co
mn prawil :Uistr jeho, žr bndrllkiižowáu a tictiho
durx š mrtwúch wstane, šr ye k jw:xmu Q!cč na:

U.xraiti,Ztad Dllcha swatčho posslr, a na ťourc fwču
ta šr Zasr pičjde žiwé i xnrtwě !oudčti? Eo je
Utř wicr chtl Mtr šwčdčxtiT O Ueblal,daižwčda:
wost krerei k žapcžmrnnti piiwaidi prawdn, kterč
jjoU nauejxmxcdnlež itě, a od 2olxa chxwexué Mla:
dú člowčxk ;xid.i si wstecko widčti, wssrcko čisti,
wslrcko wčxdčxti a leidby dowčxdcl jr jak to stoji

U wťsrmt mdexnžeiukmnt Ua xwčtčx Nwssak to ue:
xďi, auxeb Zapominá, co nčxčduoaté Uitmo žo swčt

žrst Ucpťčtcxlem Bošim, jrbo Zboži klamnč, jolxo red
šxx.čdstliňxě a uůťdn txrstudodné kdr fňmá Uairu;i:
wopt nrpoťoj, mr;ntodt, erýšeni fwčdomi, ZoneiUi
u obučejuč kdr f:,ř wuaňo končiwá w stálou Uc:
rajicnost ji; w šápěti kráčxiwččná pokuta.

Zestis také odweišlixoúm jakási txmdossijxlost
xdlastni. Kdyš pťistrl Wotr do mčxsta, Uatrcfil jt:
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Učťxo nčenika jenš byl žUám chjwwšssimll kučši l).

Trnto jiný nčenik wenrl bUrd š Jr;ťnem do dor
UU: Kačfássowa Betra wssak nrpmtila wrátllá do
domu jaťo člowčxkaUržuámčho deby je teď
byl Wetr nawreitčl bulby newčmtost son šacho:
Uml a jentč k tomn ke wssrmn bol by tu sláwU

Zxrsl šc wirr Učxinil pro mtsira fwěbo, než lUUoZi
ini š apofřtolu Botr alr twrdofjijnú jrst, a jrdi
U dxoéři a nel)ne six Jim,x pnk Učrnik ťterý poo
šnal že ucni w takowých okolččnojtech pťitell Ze:
:žissowU radno dčle w tomto domč pobdti wwchl
:wen, aby dokoUceodeUel Ted mohl š nim.odrc
jitč Brtr Mťklad a žklrssenost toho nrjnwnowa:

Uélžo Učerika moblxž bx.štč pro Brtra pončxeuim a
PolmntšoU aby takč odcnrl On bU bul mčl na

tom nče:xťkn swčxdka jak zmnšilr následowal msstra
jwčbo, a še Unl bolo nemoxué, Zežiefo deilr slrdo:
xoasi chž odwážliwost čim člowčka twrdojsijnýxn,
a :do!nitei wsscnu pxosticxdky, kterc boskei pro; ia:
xrd!nost Ulondie posiytnje Mtr, který debc poklá:

Oal Zq frd!mtčjssiho nade wsseckxž drUl,xé apossloly,
domniwai fe tařé statrčnčjnim býti toho letrrý teď
š doum wwsiel Dáwal nm na rZoUm jakbw rád
Užrssel a sUad ho t prosil aloy mu tUradost wye
šeidal llčrujk ten, ktrrp w posušowáui jčnúch tnč

jj ..:čexxto jiuxš Uča:lif, jak fc obyčcjxlč š.x to Ulú, b:xl

šw. ZaU, poUrwxdž se oU U.xcfxocm cwaUgelium nikd!d Uc:
jmrmxja Wssak moldl také jilm tajmš nčcnik paixm ;ežissc
Býli. Staii fc domučwaji, ;e sw ZaU š fčaifáncm fc se:
zu.imjl tčm, že mU dčUn swňj w Galřlei popxlstil, aUeb ;a
dňu: w Jcrusalémč w!,xmčnil. Swj Jrroupnx drži sw. Zae
Ua Za přibušnélxxo ncjwyšssiho kxtčzc Kaifásse, a proto prawč
o Žauowi, še šcxwšxicuého ro.du possrl.
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pokorný jako pro fcbe opatrný bol mluwil š wreit:
Uon, a thr bol wpnsstčn uuu Tak jfme jnad ř
my slexpi k jwčUlUžahyxluli! Swět o náš nedbá,
a Uly ša nim bcheimr, pťťlešitostpied ueimi prchai

a my fc Za Ui sl)ánimr. Nni wústrahyBoži, mli
jwrta opowrbowáni ani piiflad fprawedliwxxch,a
UesstčxstťhiissUikU nic Urni š to, odwážliwosti Uassi
hreišc pološ ilxi, lny w twrdossijuosii Zanikáčnr

Kdyš bxtl Wetr do dom:,xwrssel fpatťil npro:
střad intcrnilw d!oorn ohrst a kolexmUčho wojsko
a slnžrlueictwo, ktcii sr tUto hieili“u) Mxtr ale
bx;o jr pojadil bx;o sieil, a Zaje thnexd jaim jo o:
l)iiwal Za Učxrnika Čhristowa Urcbtčl w tomto
domč dxšein bútč, to fo mU šdailošločinstwim Mir
stra swého šapiťři takč Uechtčl to sr Umš d.ilo ncx
ročxrone W takowyrb okolnostcxch Zdalo xe nm Uejs
lépc dělati, jakoby nir, m Zi nimi thati to dčx:
lmi, ro oUi dčlaji U.dssakmlč“rti, kdyšlm o mistrn

Učro šlčho mluwili a w ronháni jajich řxokoncr
šeidxlého Učastonjtwi nemiti. Takowú lml plein
Prtrmo Ua dwoir paláccx ch.ifáuowa, ťdeš byl
Spajltrl siočta na solldn

Takowúch plánn čxtni lnnoši fnad dčnnč, a
hquU, pončwadž jich až do skonáni Ueprowedoll.

2) ;Zakoš fc pxodneu:ek. p. w Řčmě konumty wytápějť,
tak se dčxlo drUlěd!,x w erusalémč. Woučwadž tam Zima
chb!jd:oxi krut.i, topťwá se toliko Ul,xlim. Nbx,d pak alc dým
we fwčxtnicčUcobtčšowal, potřebnjc se tam lelč pončkud jiš
scrlrlč, kterč sc již jixldc jako wxdpčxltlo Wroto sc nčldr
wcnkU roš dontná Ul,xlť, kolcm Učl,xo so leckdo lxřcje, a aš U:
lxli poučxkud setlelo, a dym tčšky wydawati pjesmlo odnassč
se do konumt šatčm ale chystaji slUžchici dale nowé Uhlč
Ua podothmty zpufob.
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Wssak dokoUce odpornč jest takowč :fc cbowánix
dnclxu Cbristown proto se také sw :leetr neUdr:

žrl a tllddž jakž kdo jiný by se mobl ndxžeti přč
takowdch zájadách anto přrc Ule;i Petrcxm a lčd:
Ultpodobnúchžásad:ďelmčweliký:ošdiljest Jako bylo
ltáxc a chpowážliwč chowáni jebo bxxla pťec laiska

ťfwcčmu mistrn šakladnťm kamenrm w frdrt jeho,
a prwni wsseho popnd co žatim U lidi podobnúch
PlanU šádné jiné pohniltky neni než láska k fwčxtn,
ťu šbo;i a radowáxlkám jeho

iřdwš pak se tU žahřiwal Betl, pťisiollpila
dčd:xrčta, sa wrátllá a pohlcdnouc na Uěho ťekla:
„.xchnto byl takě š niln!“ N ob:átiwsst se kPe:
l:owi pxawila: „Nrjsi td taťč jedcxn zučchikU
xžcxt)o? J tUš ldyl š Zežinrm Nnžarcxtbsk!xm
Rdx,xlm ldxxlettato dčxwečka lďlxrd n wrnt takto k nč:
xnllxpromlxlwila, bx,xlobylmlo pro Netra wcxlčkúm
sstčstim Zcxnom krok napčxt a wssr lmlo ťobřr.

To wssak sialo dex kdwž jrdčl UUxžicbafon w Záixi
od olmě. Tak i Uáš Uepotká nčxkdn dnrdš po:
čx.itkn nčjaťČ pokčlsseni, nébrx kddž j!mc ji; lmli
xwčxta dťoul)o nžiwali Wlatnei nlčla w podr;ťr:
mi chznámrho ktcxrčxhoždo donm pnstčla, a jrl,xož

Ul wrat nemohla jař Uále,;i pošorowati, lulď pro
wmn Uočni aurbš weižnosii k oné osoldč, jon; lm
la :,n.inm nrjwnčonilčm knčži a od Ui; ji odpollč:
ckrll b!!l. Rduž paf Zafe U.ďrata ;mdťtlsl, chtčla
šwčde“xtř, kdolm trn cišimxc bwl Zassia dt taxdd do
ůxwo.u kdr lr sklllxowé šbřiwali, a wo fwčxlle ud
xlbli bdxlo suadno požorowalč,k kxolw ?dicxdá Cřdnš
ňckrtu jak patři naň podiwala, otášala fe aposstola
samélxo: „.črjel lw takc jexden Z Učcuikn jcxlxo“
Konrčnčx kedužš nxs. dčike mlUwila, prjdala k toc
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mu: „J toe:i byl š Jošissem š)čašarerhskúm!e Dá
se mysliti žax w tom okam„žrni kdwš tato ofolda
šBerrem mlnwila„ wuecb oča na nčho obracexm
byly. BoUčxwad; Betr nad wýxokrm joho; fe doe
ťona bylnrnadál, fe šalrknnl proto nemčl čxaju atw
rošxnússlel, aneb k sobčx pťisscxl, a txlduš Uenahodilo
fe Um pčxosiřrdkujiného, jako nr:xoěra ň lrš. S:m:
šil fe, aby Ukryl :nmtclwst fxooUd Qu ;apčral
pixedewssrmi čfa „Jlni; wim aul roUlnim, co
prmočš.“ Tnto byln Učinťu ťreijnnch skildu odw.iž:
llxoél,xoaposttola! uu

čak fe dčxjr n.im jrstli niw Bnh ša trejt
:,Uo odwá;liwosli nasso wlastui slabotč pollccbal
Kdo ž Uáš troná si po tak jUUtUěnl padn Br:
lrowčl fám Ua jrbe fe fpočelxati. Co jmle mylr
xďiirown Ui k jdo Wetrowi? Zl pťac fe stal teUto
ol):xčwú a .oxfdbmnw učenik čledoěrllúm a odpadlum
a to nex duad wtda foUoUoU stoltri Umko a fmrt

néld:; sixxssaxicxčxtžrmž, sln;ku pi:d lidmi kteři nr:
požiwali nijafé wrirjné wážnosti ktriř xUUani ne:
droši ktcrnch tu bxš odpowčxdlle)l Urchati a o:
dcxjitč jako po dmhé Učiuil Boučxw.wš ldo chua:
deilč poťxl“mi piepadlo, Zmomjl sr strach srdce
jrlxo tak ;e an nrbyl pťi soldčx. Kddž jakaikoič
xr.iružčwost jačo k p slrach, lčx.rsuáleiskn ctišeidost
nnob lmčw w Udri šmoládne a člrwčk fe jrjišU:
Ziwoxtt nej,dowážliU.xčwydei šaplassi ona potom
wUrchy rZoUnmé Uwsslěnkn š duss,r Zweličnje wčxr
al, přrlwoťujr jtcld tak ;a člowčxk potom Užafnc,
kdwš jamú rošum šnowu wleidn byl nastonpil a
Ulilosl boži mu oxi otewťrla

Brtrown jxdri byla nrwčxruost rosi dokoUrc

Urpťiroženého, proto mnsilo do Učxmpťoňd(d.ihleuéža::je.
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xexiršni fwěk,w mtstra weliký nepokoj žpťlsobiti, aniž
mol)l jej dlouho tajčti. Odrssel tedy ž wnitrrniho
dworu do přrdniho, a tU Zažpiwal kohont poprwč,
xm šnamoni, še pnlnoc jcst. Hlnš kohoUta byl
pro Betra kdyby bUl Uast dbal, wýstraholl, aby
Uťjel ncxbešpečenstwidalssťmn and potom fpa:
lřila do jixnidrwka a iekla k tčm jru; tUtostáli:
„Teutok byl takc šZe;issem Našarethskúlxx.“ Wro
joji sloUža xlawrátil je Zafe do wnilerniho dworn,
Uadčxje fe, že nawráceni toto šxam Zi wssrlikě šUi:
tlc podežťeui, a še Urlmde ;Uepoťo?owán dalo,a
Ze kddž již porldybll nepochnbi wčcr Nrbýwa
xostak nic člamawčjssibo, jnko takowé mysslruča
Přcdfowžcti takowý strach a tnkowá nadčje! Tak:
to falaU dršiwa dnssi w okowách, auaž fxoémn ne:
Určxdriwdmknontt je snaži, a Uwrhnjc jiZ hťichú
Do hiichxl wr ždy tržssich

Kdož fr Simon Wetr Zafc k chafe Umorátil
ea tU jr obřiwal irklč ti, jenž slowa prwni dčwky
.lei šaslechli: „Nejsili ty jedrn ZUčrnikú jeho?“
ercxn pak š hromadw, patřr na nčbo, jakýmsi
ťxlafem Určxowacimprawil: „Ty jU jcdrn š nichňé

TU žapčral Wetr podrnhč, a jako; ;Uamenati, byl
ctr po drnběm pxidn pokojučxjssťxllUežli po prw:

:lim, a prowinčlli jeho ač tčžssi bylo dělalo mn
Uléučx strachU a chpokoje, afposl Uepošorownii Pe:
lxra, šcby lxylž mista Ua misto pirchášel Nrbla:
:,m nčiucxk opčxtněho púdn! Wctr ostal Ua mistč
atěnll fcxpoťád že si nikdo dále táZati Uobndr.
:lWsiak tťrli pád nrosial dlonho w žeipčxti a ldyl
Onnohoul horfsi pťodejslébo

Nš po l)odiur ťrkl jrden š piilomnúch Be:
ňrowi, žoGalilrjskú jrsi Na tofjcdnotčlifewssia
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ckni, ro kolem stáli, na tč mysslěnce, že Galilejský
jest, a řekli mu žc jexst a še jej mluwa prošra:
žuje Jlž pofnd fe řikalo o Wetrowi, že Učrnik
Zežinťlw jest teď fo wynánrji idluoodh, čťmžbyk
Mtr poťád wice stihán, až konečnč wywstal slU:
Zebnčť nejwyšssiho knčše, jenž byl pťibn;nú Mal:
cha, jenUlž Wctr Ucho Ufal a tento prawil k Be:
trowi: „Zdaliž jfrm ja tebe nrwidčxl š nim w
šahradčx?“ Tcxnto tedy byl očitým swčxdkem, a

jmenowal misto kdebyl Mtra widčl jmennje ža:
hradu Nefchášelo Uežaby ho byl wrahemfwého pťť:
bllšuěho našwal Kdožsitnnm;e předstawiti,jaknai:
ramndm strachembyl Betraprekonán! Bylo pťedwč:
dati Uowyhnxltelný pád jeho, žr totiž Weixla fweho
potřeti šapťe než komU bylo ťdonapadlo, že to
Učixli na zpnfob hrožnějssi a trestllhodnčjni, jako
po drnbé: „QU pak fe šačal proklinati a přifa:
hati: Nešnám člowěka toho o Učmš prawite, a
hnrd kohoUt opět ša; piwal “

Jaký to rychlý pokrok lla rcstě neprawosti!
Takto tedo wdplUilo se slowo Wánč na wlaš,
tak fo sitby člowěka w niwcxc obrátčly! Takto fe

skácel Uejsllnějssi slonp aposstolského nťadll, a pťe:
lomil dcx! thaš pádn jeho rožlchl fe po wesskr:
rě Čirkwi, a rošlébati fe bnde až do skoneinčswč:
ta, abo wssechny lidi pončil jak slabi json a jak

jim bo;ské pomoci tieba Tat tcxdy skála, na ktee
ré Eirkew mčxla postawena búti, šde leži Zlomrná
ro; drcellei a w prach obráceuá, a kdoš že fmrtrl:
Uikn jrst š to, postawiti ji, nenčinili toho ten,
jenž broš mš pxid trnto přcdpowčxděti ráččl

Brtr jcxsstčmlmdil a poťád hlonb do propa:

sti padal aš fe Zcxžiš, jeho; do přrdsinč wodli
na swého newčrného aposslola ohlédl a w tonl
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okmnženť co Brtr pol)lodom Zwědawosti po nčm
Patťil odxnčnil fe Um paill Zeščš pobledem milo:
erdcxčstwi. Zrexkowč oldou potk“ali sr, a co ;hlcdl
Wečr w očxichmist:a swého? QU widčl w nich

xUčonst Ullpnost a leisku k nrwťxnéxxxu, er; jinč:
cho nxrxxslon;čl, nrš Zásss l,xnčxxoatrcst W tn d,obn
:o;mtalplsmlcnleloptlUdcc to ktrrě; tcx:dráwč ho:
lodd.x:lo,alm do Ua wčxky;atwrdilo a odwitil roš:
x:xdx tcn lx!e:n Užssrho požnx.Uť a wssrlw swčxtla Zba:
.xxxoex.lbd:i se žcál

„J ro(Zpomcnnl se Werr na slowo ktrréš byl
ickl jrmn Jcž;ix:: Brdoc Urž kol)ont dwakrát ža:
šč.eiwá tiikr ál mut ;clpieueoe77 .Poťkei .lpo:,nťslka
ktcrex; wssak siala fc ;cikladem kdlahs:l,xopobančni.
Slowo Báxlč bylo toď Ua wlaš wwplnčno, a Pc:
le.xtoťxo bolestnčx šaknsil !l.nrotož člowččxe hiiUUý

Z.udx:.xx:tUršdw Ua to žcx skowo Zožisjowo prawdčwč
Tš::fi. Qn uám sioúm :ďročokem xxxmoil že w sid:
axšchbr:;ldožnúrčd mxnl pokoje a lwš toho pnad jiš
Zašx.lsil? Qu ueičnprawtl šo jpra ordlčwi wcxjdou
Bcž ;iwcx a wččUého a sloxuo jel)o po wUUlUť On
x!eim také ixx,ckl šr lxičUčliri wojdou do šatracenč
xoččnčho a slowo jel)o se .akc uaplui

thd xoUUe!thr wrn a tobo bolo pťrdr
:uossim l;m,dotiebi, aby sex wy!,nuxl pťčlčxžilxostč k hřč:

oax.bUrútčxkrm spafrni blrdajcx. Nčxf ldyl jiš stdčem
romeicxxn !.xiaxrUr:muadlo Utu abn st wrhlml knoo

šxoxlmsiocho Ulistla a bo odplosil abo fwojo
Zakťinxini pied slnžrlmčty čč)ncxdodwolal dané po:
!ďorssxni Uaprexwřl fwedu urnxčeroit wclčoduslčlým

.oU;UáUim Zal)mxlxal a Urr dUort fduěl)o Zapiráni
ckdyidd toho potťebi by!o, alxy obččowx.ix:čm sid.ďého

žčwota řoykáral. ané po:nhsslrni k faxnolibéum
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sobť lichorenť a f ntčemU jinčnm fe nehodirč.
Wočátek obrárelli břissnika iltrkem jr dčjr a to
jinc fam čxaš přimissi. Betr Uedal fe klamati

proč odchážcjr Nrotož i my odchižejme, chceme5
lt olxčáceui a pokáni swého jisti boti Qdchášetř

přčcháši tonm š:xtčxžko,kdoš Ueui jak ncileži obracen.
Werr hmd po prwnim pádU na to ponn,dsslel, ano
takc fe o lo pokomčel ank Zajosi nawxátil padl
šnowu, a urošoixlčxx:ibylo poťád wčtjoi Odcldá;e:
lu fnadnr jrst pro toho, kdož dokome naprawrn
jest Mtr chrčl po prwnim p.idn Utčkati, Zaěal a
chdokonal Bo drxchém paidU an Uepomýsslel Ua
útčxč, a beš milosrdnčho pohlch Spasitelc fwého
Učxlmlbypolřeti Zajlsté na to pamatowal Wssak
lcxď jcst mn plcháni fnadné, ano newyhnutelné, a
ou jrdnai rycl,xe brš obti;nosli a překažky jakr
Jefčli ldťiejnk jač Uáleži oldrácen, Urni třeba jej
Uabišeli, aby je wyhuul piiležitosti, on ntiká fám
pioxd ui a osskliwč si ji NeUtastm,x domr do nč:
bož jxem přissel a společxnodti,jiš jfem nmosstěwo:
oal odiikám fe wáš na wčky

Wetr, jenž byl projat nejtťliwčjssim bolem
dychtil jen jiš pryč ž domu Kaifánowa býti aby
slžeim wolný prnchod ndčlati mohl a wyjda weU
počal plakati

Bet owy slšhbyly k)orťéslšy,Pončwadž mly ža
:xťedmčt Boha a tčškou wiml Urážťy nejfwčtčjssi:
l)o jmcna jeho Začxasto oplakáwa fc l,anba,a
jiný ilčinek pádU neš peid jám a UražrUi Boha
nržrli fe. Nno ly sl;y, kterě xonjl Betr pťcxddo:
mem Kaif.iUowým, byly toliko počátrk tčch, kterc
po čaš žlwota plolrwal Woťládá fe o nčm, žr
kdykoli potom Zaslechl špěw ťohollta, wcxždy poto:
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ky slxi roniwal. N jak; mohl takc Netr pťestat
plakati když si šdominal na slowa božského mistra
fwého a na jeho mirnost, kdežto sám drze wssč
wx,xstraholcpowrhal a ossemetnčjej šapiral a žla:
sste jakoU laskawosti naň patřil tc doby, kdyš ku
fwé newčxie t šaklináni a šapťifabáni přikládal

Welké lnilosti Zjewil pan Zešiš fwčtll w o:
sobč fw Betra. Betr jrst w Cirkwi Uejwyšssť
xnežč hťissniky a kajiclliky, ale pťi tom nejwyšssi
Uleši aposstoly a p.estýťi an wladať ZežisseChria
fta na šenli Wetr, jrnš na slowo wraitné mistra
fwého šapťel byl od Wáua Za wratněho Uebeské:
bo králowsiwi, a ža wladaře Uad jeho poklady U:
stanowen QUpakale wyšnačilje tak,žr celpoborpo:
woláni swél)o jak Uáleži naplnil Hťich, který
fpáchal na fwém mistrU, eradil nln, aby sprau
wowal Eirkew a aby ji byl žákladnim kamenem,
a konečUčji fon krwi oslawil Z koho tedy
jinčho než Z Dncha sioatého mohl silU a wytr:
wáUi bráti ten, jenš pťed dčwkon nejwyšssiho kně

že Waina sdoébo Zradil kdyš BáU jeho Ua žiwě
byl an před nim stál, teU který po sinrti fwého
Bana pťed nejwyšssim kněšem a jeho raddou ncj
pochwalnějssi fwčdectwi o Učm wydal O prožťe:
telnosti bošská, wssi hlnbokc poklony a lásky ho:
dnci! Q Zefn, žde jasitč pošnáwánl, že ty ne:
chcoš siUrt hťissnika něbrž aby je polepssil a žiw

bUl Hťissnici, radnjte se! Brtr bťepsil tčžcr
Zhiessil, často Zhťessil a dofálxl Uplné pťá:
telstwi fwého Wána; neš on fe nawrátil kpo:
woláni fwěmn, a wčxrně konal wysoťc powinnosti
fwe uu
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DrUhá radda šidowskň.
Na úfwisě obeskaťiKaifáš a Nnáš raddll ži:

dowskou po d Ul,xe a dostawtli fe wssickni neju
wy sti knčža mleb jinak pohlawárowé kUčZsiýchren
ledi wUtrkui jtarssi lldx! t j xadni, a wssicknižáu
kona Učitrlé siowem wsstckni, jrnž při weťerých
joudech Zasedáwali Slmd nikdy pťed tim nebyli
w takowém počtn, juko tenkráte Bodobá six, že
:o pťcdessié bromadč nočni muoši pťitomui Uebyli;
dil pončwadž noc byla, aneb poUčdUadž pochybo,
wali, že je dá jiti tcn který jčm toliťráteš tenat
jtž wywášnnl Kdyš pak ale Zrána byli Kaifá:
ssrm obesláni, a thsstowáxlo jim :,e Ježisse Umji,
a že již w prwnč l,xromadě byl odfoUšeU, pofpichali
wUtckni jako ti co ji; poprwé byli, taktéž drUžť,
co Uebyli Mimo počer mčxlo toto fhroamižděni,
co do Zralejssiho nwáženi co do mirnosti a mon:
drosti, pťednost před prwnim rož š toho wysioi:
tei poněwadš fe tU Uepřehánrlo, a obžalowaněmn

pťálo aby fe wyjádřil a poněwadš fe odfnšowal
jen proto še U swé.m domnčxlém roUháUi fetrwal.
Zak se teď neměl lehkomysiný a wrtkawý ltd dátř
twďsti tak wá;non dowahon jakei byla pro nc
jhoda wssech pohlawárn a wssech stawčl; lid je:
Um; beš toho čistc šájady mrawni p Zežissowy
jak Uálrži Urchntnalu

Dřiwe Ue; byl pán Zežiš přiweden, počalo
jr rokowati, a Usneski tax Ua tom že fe púU Ze:

žiš řrálem Uaš!xwal chbo tolik ležčelo U wýšnanm
e xlowa Cl)rsstuš Mroneiš mčxl býtt simem Danoig

dowdn: a králem Zfraelfkým Kaifáš otášal fc
xžirxe.x,Zdali jcxst Cldrtjtno:i Syn Boha šiwcho .
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ch: pak netáše fe Kaifáš, něbrš radda a bešdos
chyby ch tň ktrři poprwc nebyli pťčtomni Na
to co fe týče božsleébofynowstwi fe nedbá, ponc:
wadš by byl Bilát na to nic ncxdal; jřm teď bč:ži
tolikooslowoChristllš cojejc jakopoma aný
neb kreil Q jak Učinná adllmysluá jest bršbožnost
jejich; neš Pan piec wi moUdrost bršbošnikmd
aopatrnost chytráknw tohoto swčta eahanbtri

Zldé nechtčli o Zržissown božstwi mluwiti, on
jich pař mondrosli jwých odpowčdi k tomu pťinn:

til a siošil o božskěm swuowstwč swéul, o ldošftwi
ojoby swé drnhé fwčdrctwi ktrréž bylo Urččlrjssi
a fwčtleri prwuil)o

Zežiš Uepotratil Utrprnim siodm uic že fwc
wytrwalosti, on mlmoil pťed drnhoU raddou š
rownoU dxtstojnosti, jako pťrd prwni, a š rownon
swobodon, jako by to w chránm bolo Teiǧali fe:

ho: „Jsi li ty Čhristnš? powěš neixn. xNa tUčo
otaišku nrchtčl pán Ježiš dťčwe odpowčditi, až kdy:
by fe slowem Chrtstnš také spojtlt pončti Syn
Boži; dal jim tedy Ueurčitoxlodpowčď ktcxrájich
xnohla naprawtti ťdyby bwli lněnčxZatwršeli byll,
a Ukážal jčm w odpowědi jwé:

Nejprw jrjťch skryton nrwcrn: „Nowimli
wám, nrmoěřite mi,“ t j wy žádáte, abych wximpoe
wčdčl, ždalt jjrm Christuš; jai jsrm to powdčl
xo chrámčx a wy jste mne chtčlikamrnowati, mojr

šeišraky wám to prawxlxž a wy jstc fe jim roU:
l,mlt; wyplněxti pro:octwi wám to těž prawi, a
wy ncxcdcete widčti trd nstawičxnř wyplsmjete jich,
a wh to newite.

Potonl jixnUkeižaljejtcb twrdo ffijno U žlo:
xny sl Uosi: „Wakli se weiš otáži, erdpowitcmi, aniš
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prržpnstitc e t j Wťed tťemi dnU stmďil jjcxm wánl
otážleu w domč kwžim siranll kťestu Janowa stra:
Uu Syna Danxidowa, a stranU Uhrluil,w kamrne,
jrhoš šawrhli stawitelé, a wy jste mi urchtěli ani
odpowidali ani l)nčxw fwňj proti mnť šodložiti
Kddbych je waieš oteižnl Ua to co proroci wynesli
o fuiženi Utrprni a fmrti a o pol,xirbn Mešslač
siowU přrr ldnsie w Zlosti fwé polnlčrli; wy bystr
šcxstracbu abuste sami sebr nežatracowali žádnc
odpowědi ncxddmoali ano šo straclm, abt) wam ne:
nssla přilcžčtost fcxna mne po!nstiti, ncdali bysie
mt fwobody Wy jjte jednoll Ušawťeli mnc žka,
ži!č a lakč sl pokoje Urdate ažtonšloiočený U!nysl
wykonáte uo Tof šajistc sixassmx siaw sxdre šau
lwršrtcho ktcsé nrcbre ani wida:., ani slúchati
anl rošmdsskrti ktorč dokoncc neroce odpowidati
nrcdf fe Um jať cdrtx Ulllw.xi a pťrdstawllje, kterč
radčxji wsserko šawrlme,. Uexšabn fwé ebyby pošna:
lr, cexsiynesprawedlnosii opllstilo, a nárnžiwosti
nxi,xlhostdalo

xNa to jinx pťrdpowidal tlest wččnn řka:
„Qd této pak cdwile lmdexSon člowčxka fedčxti Ua
prmďici moci Boži.“ Tato slowa měla bcšbož:
niko drčrzon Uaplniti, abo Urwmždili tobo, jehož
ncsprawrdliwci siurr xlrjl,xteošllčjssi trcsty Ua wčč“no:
sti jiln wwjrdnei.

Clxž pak na tnto wúhružku odpowidali krwo:
ši.,niwri ttto? „J iokli wnčckxli: TU jsi ted:x
Swn Boži?“ Na taťowon otášku uawodil jicld
Spnsitrl feim odpowčdi son, abd ta wlast:
nost Synchl Božim bnti wršdw et pdnčtim o
Mcňilássowi fpojrxm žustqla, jakož oprawdll neroš:
lnčná jrst deowťdcl jim pak peianžiŽ: „Wo
prawite, ja jdem!e
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Wyšnal;sx fe tcdy pán Zržiš Zde šřetedlnč, žejest Synem Božim w prawcm fmyslll toho slowa.
Takr tonlU tať roZUmčxlinrpřálelě jcho a prawilie:
„Coš jrsstč potťeblljcme fwčdectwi? Wssak jsim
fami slysseli Z úst jeho “ Bylobo Zajisiě neslúchae
ně ronháni proti Bol)U kdyby kdo jiný fr bnl
Soltem Bo;im na;wal Byloli pak to ronháni
kdwžpáU Jožiš je takowynl ldyti prawil an to
dřiwe stUtleu jwúnxi lml dokážal? Židc nepoticbo:
walt dťlkažlr, a my téš wice nepotřelmjem Sly.e
sjelt jUUe toš jeho úst a řosti jcst llám deyš
Uám aposstol a miláčck jeho tak prawi: „Bnh
bxžl slowo a slowo tčlem Učinčxno jest“ Když
nálnjcbo apossrol wnwolonánádoba prawi „QU
;ast Blch nade wnocko wclobon na wčko:“ kdy;
ho jeho aposttol newčťiri nleši wssemi takto oslo:
ije: „Pán muj a Bňh nlnj!“ kdwšjcxlxochof w
erot fhromai;dčxnáEirkew, ty co kariťe wylučnjr
kteři ho nedrži ša prawého Bol,m: toš fe wssecka
tato od Dncha swatrho wnllť“mltá fwčdectwi w
jrl)o wlastnim fwčdertwi obfahUji. „Wssak jfme
fami slyssoliž Ust joho.“

š. 58.

WánuJežiš dowcden pišed Wil.ita, i:illt:
skéhxo wladařcx.

(Mat. 27, 2u14, Mar. 16, 1u5, Lllk. 23, 1wu5, Zaxs
18, Wpščš.)

Jakmilr bwla wysoka xadda náleš fxnrti Uad

Zešikssemwoncsla byltč laskawýSpasitrl náš žrá:Uak ťťmskěmu wladaťi wlcčell, doprowášeu jfa
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str.išnnmi a wojáky, tčmi wssemi, ktcři w nocineo

milofrdnč š nim nakladali Wán Ježiš ssel meši
Uimi we wašbách a okowách, nmohémll pohančni
na tč zrestč wosiawcn Doprowášrn byl raddon
wrssiewll Zaká to l)anlm, widčxti sondcr kterč

spolU i ,;alobnťci jfon, Umožstwi weliké knčšť, pak
ž.ikona Učitelťl, a ilřrdnčch ofob, a ti wssickni ná:

slednji, ňbd Uowc žalobp nň nčho wnnesli! Jaký
bnčw w fldci jcjich, jaká štlriwosi w očich jcxjich,
j.xké pokrytstwi w chowáni jejich, a jaká Ukrytá
xadost žc sr l)o konrčně žmomxili,a žr Uadcji ma:
jč Umše stmssllwél)o, jeboš mornost nemohlč sUé:
sii iimským preiwem odprnwiti! Mnžc prawim
jeboš to wlastnostč, Učeni a šeišraky sieilon wýčitkoll
boln jejtch bešbošllosti a bešpreiwi Doproweišelt
lml takélidrm W Uoci Urwčxdčllid o Uičem, kdyš

ale reino fe dowčdčl, že jrst pcin Ježix jat a teď
k wladaťi wlečrn da fe mysliři jaký to mUUlbýtč
sboU Ze wstrch čtwrti mčsta. Nch tU ncni wice

trn Ježl.který nčč, žákon Uǧykl.idá,ďábly wymita,
nemornč Ušdlawnje, mrtwr škťifi; tU jest UUižr:
Uú, opowržcllý a odfoUZeUýZežix, jest Zežiš brš
slowa, brš skntkň a beš obrňny Neni ale takc
wice teU lid který lačni po slown Božim, Boha
chwáli, a UdiweUim Unessen býwá; jcst lid jehož
Zwědawostwede dowaha Unássi aždáni klmne;
jest lid kterýwJ ;iUl misto proroka roUhače,
misto swatého pokrytce, a misto Syna Boiho člo:
wčxkawidiopUsstčného ašawržencho Bylř:lill:
prostťed lidU tohoto nčkteťi srdcc rošssafněho a

mysli roweižliwé, pošnáwali tito w Jožissi člowč:
ka Uce fprawrdlřwčho, wssak Uesikaslněl)o, siabého,
malomocUébo,jonš podlěhl znťiwosti nrpřaitcl fwých,

é
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anebylšto abn se Udržel WesiřereUZfraelnezna
jwého Mešuásse, fwého krále, fwého Spasitele
w hlnbokě sniženosii w jakéš de naležá Nponto:
lé famt UepošUáwaji ho, onč slce posud lnil;lji jrj,
wsjak nadčxji newzkladaji w něho. Q swaláPan:
no Malko J žisse i tw jsl na to patřila widčla
ju swého Syua jako šločinrr, jchoš k jmrtč oddon:
ditč Zmnýssleji Ulicrmi Jrrmalélnsiými wláčctč!
Nch jakň lo bolrst pro sidre twoje! Wstak wira
twá Ueflesala tuď jrdčná rošnmčxlatnjemstwi, jenš;j
se pr.iwč pluilo; a w toldčxujrdině, dowo!eno:li
tak fe wyjádřiti byla wira starěl,ooi nowého žá:
kona žawťeua

Wladať Nalestinský bndlcl ťeidně w Cesarei

Ta!n by ldyli Zťdé odsonžeuého ZežčssrZajjslé od
:adedli jako pošdčxji welkého aposstola neirodll, aby
jrj očim lidu odslrmdili, wssak k jejich mmalě mr:

Zutofti byl již wladar w Jernfalémčx, jako šwošdxž
we jwátťy, poněwadš tnto bylo jelxo pťitomnosli

Zapotťtbi, aby swoll ofobnosti a frsilerU Ua tcn
čxaš posádkou wdtržnostem bránil Toho čadu byl
ťimskúrwtiťWontskýWilát wladaiexn Walrstinskwn ťtc:
rý w 13 roce panowáni cijaťr TildcxriaUťadjwuj nao

stoUž,dčlajrjldeďmala10lctc.astawal Onlmlčlowčxk
l)rdú swéhlawxš, twrdú náblý a š tiši krotitrlnú,
wssak tafč i nplatkU milownťť a loupeži pachatel
lrý;ně lld ncwix.nd a konaje Umobč ohawnosti, pťi
wsseln alr wrlmi fe strachujr nrmilojti cijaťské
K nčmU wrdli pána Zežisir. Palác jeho stál prý
na Nowéxn mčsičx tak že páu Zežiš mmll od jr:
dnoho kome nlčxsta na drnl,xý aš1200 krokxl rejty
konati Wydali pána ZržiUe wladaťi, aby nkojili
hnčxwsij Nejtwrdssi txest u Nimanu bylo U:
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kťišowáni nejdelssi nejkrUtějssi a Uejhanebnčxjssi Ze
wssech jimiž šločinrl fe odprawowali Na trnto
žpňfob Zmnýssleli Zidé, aby pán Ježiš odprawcn
byl kašdý jiný;prob Ujmrcowáučbyl jim mirud a
wlidnd Jtš jej odewšdalč a teď o to dbá!lo
ařy on jrj také na fmrt odjoudil lew fe to
ale ftalo nrbolo ssetťinoani l;i an kťiwýchwd:
kladn, ani ofočowáni a wýhrňšrk, a šaklináni

Neblxahá smrt Jidáss owa

Kdyš pakZidáŽ ossemetm,šZxádce, Znamenal
žcxfwého božského mistra do rnkon Nimanll bult
odrwzdali,a ažc oUnicuečinčx k wyswoboženi fwé:

nUl ohawuoll fmrti Umřitč nnlsi, tU trprw rožmo:
l,xli fr Uahnčtko w ohawném stdci jebo Jakási
nadčje, že wčct š Uim tak daleko nopťijdou, aneb e
že jrho lnislr jehoš mocnost on šnal nčjaký diw
kfwémn ofwolžoošeni Učini to jrj jakjl jistilo a
taťowáto temnci myssleni Ukrýwala očim jeho nčiu
ťy, jaké Zločin jeho miti Ulohl Ale kdy; toto U:
čtnky Ua iowo wyfsly, a wssecka l)rnša Z nich na
Učxhojako Ua puwodce wsiel,xo padala tU leprw
želel olmwné Zradn fwr.

„Tedy wida Zidáš, kterúš joj Zradil šcby
odjonšen byl šelejr toho nawreitil šafetťčceti jtři:
brných knižatum kUěžskúm a starssim ťka: Zhťessil

jfrm, Zradiw ťrrw sprawedlirooxl Gllc i oUi ťe:
tlt: Eo nám do toho? ty wiš Ll powrh stťibr:
Ué w chrámě, odessrl a odessed osldlemje oběnl ee
Byloby šajisté potčssčtelné takowé wyšUáUi kdyby
nnsledky žlé Uebyly na jewo daly, šo newysslo še
fche rošnicenčbo a pťed Bohem poťorenčho né:

zšdncha hrdého jenš feimnad jrbon fe hněwal
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že takowé nrprmoosti fe txopmtil krrrý proti fwým
joUwinniklUU fe lošhnčwal ktrři ho k tonm pod
nčxcowali, aby takowé neprmoosti fe dopnsttl Jip

dášx nemluwil tak qby Ua jcčx ž,alowal Ucbrž
aby nrjn.mčďslim kUčšim a jiným wmokdm ojobám
predl)ašowal, že kdyš on txejtu hoden jcst i oni
téš o mUol)em wicxe l)odnč jfon. Wssak Urssfast:
nik ten mčl Ucchati wsscxckowýtkn, a mčl se obrá:
titi k Bolm a mčl pošnati swon wiml a Uemčl

Ua žádného žalownti, leč Ua s.ebe Taťoxoei bxž
byla prawá špowčď jinať bola jako každá, w ntš
fe na jiné žalnje, jeu ZpowěďJidássowská Zidáš

anráttl kjak fe podobá tč! doby, když Uxraddabotowilak Pilútowi, tčch třčrett stiibxnyčld Wo:

Učwadž fe wssak tito špččowali peUiZe wšiti ode:
bral fe Zidáš do chrámne a wrl)l jimi o Zrm
pťcd očima kuěži, kteťi tam slllžby konali El)wa:
litebUé chowánř awssak dwoufmhskné Brawc :xo:
káni musi člowčxka od l)ťissného pťedmčxtll odwráe
titi wssak jak je jrdnon frdce od pťedmčtu odloU
čilo, musi ihnrd č Bol)xl feu obrátiti, sirc pieestáwň
wssecko pokčxni Llch jak množi dršifebe i podnrči
ša to že fe naprawili a žatim pak jcxu hřichem
sax již pťefytili, a tndyš bťich fám fe jčm šuechntil
Belliše, jek l)ledal a tonšrbnč si miti pial Zid.iš
a pro kterc toliko neprawosti fpeichal tolikdm Ua:
l)nětknm Uoědomi swého odpiral a tolikcrúmi wd

strahami fwčho laskawébo mistra pohrdal penižcx
které fe mn býti ždálo, než jich mčl ZUačUoUju:
moU teď když jich má šdaji fe mU b ti ncxpatr:
Ué a wsseho opowrženi hodné. Qn fe tomU ob:
diwnje, jak še fe mohly stati wábidlem k tomU,
aby mistra swon čest, fwou dnssi, fwé jwčxdomi,
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fwon dnsiojnost aposstolskon ša tak sspatnou crnn

prodal On osskliwčfobč proklatý pťrdmět na:
Ul;čwosti fsdé, a dčle ho sneisseti nemuže Qn
jim pobrdá, a od febe mrtá.

;čdáš fe pohnnl w Utrobách siodch nad sse
denosti Zrádn jwé, a tak feim Ubyl Uedllrntrlnnm
že samotn l)ledal, aby je černým mysslénkámsxoúm
dokonce wddal. Sasan, jelnllž doblowolnčx popieil
prňchod do frdcc fwého, welikojt neprawostč, do:
klld jčch páclml tajtl; Uež kdy; jich bylplxxon mirll
napáchal, potom žiwými barwami lťčll mU jrjich
ssrrednost, že Uebyl š to jeu ponhč pomyssleni na
Uě sursit Zčdáš posilšUje Boha podlé fcbe a do:
brotu jeho podlé dobroth jwr, Uedomniwal fe, že

Uwšno, jakého plominuti dosiri Pomdssleni Ua
Boha rošhnčxwaného a nenkrotitelného Urbwlo bxǧ
ho pohnnlo k tomn, aby je žiwota žbawil, ajpoň
widatie še takowé pomýfsleui ťádným anfobem Ua
hťťslnikh jčný wplyw Uemiwei, leč takowý, žc fe
hřinnťci wire w neťnjicxlosti žatwrdi WUak pťe:
jwědčeni jeho že od nynčjsska fe jtane powrl)elem
U wsserb lidi, pohánčlo l)o až do chjwyšssiho wr:
chn šon.iUi Qn prawil jako Kain po jpáchaně
wraždč newinného leela: Mixj hťichwčtssijest, neš aby
mixnohlpromimltbýti, a pťidalkto!ml, jako onen,
žawraždi mne, kdo mne uajde Kam se mám po
takonxém sseredném činU octnoUti? Zakýma očima
budoU fe po mně diwati? Kde fe bUdU uwci U:
keišati? Eo fe bude je mnoU dčti? u Nclx, jak
tčxžkýmbťemenem stáwai se hmlba a potupa, we:

eťejuá nenáwijt a opowršeni twčxta wssač jen pro
dnssi pyssnoU! Jidciš nepožnáwal žádného wofwo:
bošeui, Uež fmrt a on wolil :aději nežiti, než o
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powršenč žiti Nch mohl přcc pťežitč žiwot
awssať w prawc kajicnojti a hanba by fe bula
cti jebo stala Blch by mU byl odpmttl sxoara
Eirkcw byla bw jej oslawowala a xlebe by ho
bolo wčxčnollsláwon wčněilo

Knčxžipak widěwsse Zidásse an tak jedn.ia
Ullllwi prawili: „Eo U.im do tolxo ty wi;? Q:
wssem podiné, žaxjčm nic do toho ždaliž ťrcw
jux.moedliwon neb nrjpmwrdliwoll proléwaji ne,
powážili, že božskollkrrw ktorouž proltli, i jcx wui
krdoi fprawedliwou ktrrá bula prolitei od Nbcxle
fprawedliwébo, jednou pomjta Boži od nich wy:
l)lcdáwati bnde

„Knižata pak knčxš .i, wšawsso střičdrně, řexkťt:
NcslUssif jčch wložitt do pokladnice Urbo mšda kr:
we jejt “ Tu po; Uati, še bylo toto fn?xšstwo urei:
wč takowé, jakž ho wnličil Spasltrl fáln Zcikon
šakašonml Bánu, anexb ro jedno bylo, do umricr
chrcimowé pcxnťžoobčxtowati jenž byly mždon Za
chlipnost, a prodejcxm nrčistéldo howádka ;iskinwž

podlé swěho ustanowrni w;:ahowalt Zákon i na
trnto pťitoulnd pád Z rcho U dčxlaii fwčxdomi,
tyto prniše do matire cdreimowé wložiti, kdežto si
š toho nic Uedčxlali ;tad wščti a nplatiti ZreidU
a konpiti fprmoedliwého ltrrý nččxehonofpáchal

lrč šo ajwými wexličými diwy a skUtko jojich že.irltwosta zeissťprotč fobč pouUdtl leožtli tedy
prozatim penize na strann aš fe mohlo w raddčx
Ujonditi co fe Ulá š nčmi steitt. llradili sk pak
aby fe kUš polr, jenš l)rnčiťowl nálešelo koUpllo
které by se Určilo kU pohťbU ci;incll, jenš by w
.Jermalémě Umřeli Toto pole dostalo potom
jmrno Hačeldama, aneb polr krwe. Tim stal fe
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Jideiš nmjitrlem polr w Jrrnfalcmc to jest, oll
podal penišr, mždU neprawosti fwě. aby fe kon:
pilo pole Kněžim zajijtě na tom Zále;elo, odwoe
láni Jidássowo, ro nložnr, tajnč držeti, že totižto
uefprawedliwč jednal, šradiw krew fprawedliwoll
wssak čestWeiuě požadowala toho aby toto odwo:
leini jak ncileši rožhlásseno bylo Toto od kněži
koupené pole jest wěčným pomnikem erinnosiř
pána Zežissr Zméno, kterč lid tomn poli dal
jewi žťetetrdlně, še lid dobťe wěděl, š kterých pe:e
nťš fe to pole koUpilo a proč fe nawrátily To:
to jmčno ktcrcš Z Ust do nst pťechášelo, šwěčnilo
Uepodršťiwč twčdrctwi Jidássowo, kteréš wydal o
swatosti fwého mistra spolU téš i hanebnost kučxži
kteťi krrw tnto prolili. Kdyby toto pole k jinčnm
účelU je bylo prodalo btxlo by fr bržo šapomělo
kdy fe bylo konpilo, takto ale občxstrany Upomi:

Ualo; Zidy, nleši nimiž lešelo a ciščnce, pro nčxš
Určeno bylo a kolikrátkoli cižtnec šde pochowán
býwal nemol)lo jinak býti leč že fe obnowila peřx
mátka toho ro fc š nim dělo Tot ZajistčmoU:
drost bošska podiwlchodná!

Diwná pťi wsjem newědomost U kněži w pro:
roctwich, ktcrá i w okolnostech nejpodrobnějssich se
naplnila: „Tedy naplnťlo se, coš powčdino jest
skrze Zeremiásse proroka ťťonrčho: N wšali tťlceti
siťibrných mšdn ceněnčho, kterýš cenčn byl od
fynů ifraelských: a dali jr ža pole hrnčiřowo ja:
kož mi Ustanowil Bán Broroctwi toto jest ša:
jisté tak žnamrnité, že mohlo npťimncho srdce
.Jfraelitll ihned obrátiti, lnnsi pak ale skdce kťe:
siaUa afpoň ndiwenim a útrchoU naplniti

Jidaš pak jako ssilený pádilz města, Uema:
22
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dje pokoje ba hrnžoU prkelnon Ua fwčdomi hryšen,
a tam, jak fe za to má, w Udoli Himlonskčm sr
oběsil Wifc Ua dťewč rošpUkl fe na dwé, a ww
kydla fr wssecka stťewa jeho

Wýflech Ptlátůw.
„Bylo pak ráno a oUi newrssli do radniho

domn aby fc neposskwrnili ale aby jedli weliko:
Uočniho beránka. Tnto Zajistč šňstawili po sobč
wžor falessné pobošnojti která wejitim ido domn
:,dohanskcho posskwrniti se obáwá, awssak tim fe

erobáwá žnečistitife žr hledá fmrti fprawedliwé:
ho a nrwinného

Wllát pak ač náboženstwim židowským pohr:
dal pťec ssetiil powěrh jejich, a wyssel k Uim
wen Bťedstawititsi mnžrme, žr stál Ua pawla:
UU, a že žtad š Židy mlmoil, kteťi pťed jeho
palácem fhromážděntbyli taktojich oslowiw: ,Ja:
koU žalobn wcdetc prott člowěkU tomUto? Od:
powčdťli a rekli jonm: Kdyby tento nebyl Zloči:
Uec, erydali bhchom ho tobě“ Jednodnchá a
slnssná byla otázka Wilátowa, jakož hrdá a plna
hoťkrsti odpowčď Židn Pilát, Uejwyšssi soUdce
šemskp, mčl toťiko na jejich wýpowěď dáti beše
wssech dUkaZU Když takto nemohl sonditi, prawil
jim: Wešmčte wy jej, a podlé Zákona fwčho
sUďtejej Z ťekli mUZidě: Namt neslUssiZa
biti žádneho, aby fe naplnila ťeč Zežissowa, kte:
ronž ťekl, žnamcnaje, kterouby fmrti mčl U:
Utťitj.“

Wožnali tedy Židé, že bez Určité obžalobh

nic UeprowedoU a počali wiUiti Ježisse z welea
zrádh, še bonťi lid hlásaje mU, še Ueni powinneU
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daň dáti cifaťt aže samého febe ža krále má.
Timto kťčwým Udánim nabyla wěc pro wladao

ťe wětssi dňlešitosti, a byl tUdyž nUcen, wsse be:
dliwěji proskoUmati Wessel proto Bilát do palá:
ce a powolaw pťed sebe Zežisse tázal fe ho: ,
„Tyli jsi král Židowskýe“ Tášal fe Bilát tak
jakoby zamýfslel š Uim fe do dálssiho howornpU:
stiti Snadno pochopiti proč fe ho tak tášal
wssak ne tak fnadno chápati, proč an Ježiš nUr
takto odpowědčl: „Samli od febe to prawiš, čxilč
jini tobě powčdčlč o mně e“

Dobťe šajistc wědčl pčm Zežiš co namlU:
wili Pilátowi, oU pak ale chtčl aby fc Bilcit
Zťejmč wyslowil ž jakěbo ťlmysiU fe ho táše, žeby

mU kdyby jen š poUhé zwčdawosti fe ho ptal
erdpowidal Králowstwi Zežissowo kteréž š dn:
siojnosti Mešsiásse spojeno bylo, bylo tajcmstwi,
jenž toliko Zfraelitúm mčlo Zjeweno býti ažby
Mešsiaš wssrcka tajemstwi wykoUpeni lidskél)o na
šemi dokonal Tim tedyzachowawal náš Spasi:
tel fcim což porončel Učenikúm fwým, nby Uecho:
dili anč k pohanilm, ani k Samaritanňm Tim
také šntratil bešbošnost Židů pťed fondnon stolici
pohana který fe toliko modlám klančl

deowčděl Bilát: „Zdalčš jfem ja Žid?
Národ twůj a nejwyšssi knčežiwydalt mi tebe;

co jsi Učinčl?“ Brwni slowa Wilatowa dáwaji dra
jewo, že tenkráte jčž Řimané pohrdali ď Zidy, a
potwr;Uji Zároweň possetilost židowskoU še w těch:
to zálešitostech k Nimančlm fe Utikali Slowa
ltmlhá wyfwědčuji, že se Wilát táže co foudre, a
to sice co takowý, jehož národ a nejwyšssi kněži
Za to wywolili Na tato slowa podrobil je pan22
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Zešiš roškažťml prošťetclnosti božské, a nešpčxčowal
se o fwém králowstwi slussnoU odpowčď dátč tak:
to: „Králowstwi Ulé nrni z toho fwčta Kdyby
ž tohoto swěta bylo králowstwč mé, slllšebnirč

mojč žajisté bráuiliby, qbych Urbyl wydáU Zňdúm;
ale nyni kreilowstwi mé Uenč z tohoeo fwčta “

Nepochopčlli Nilcit z té odpowědi, jak to
stoji š kreilowstwim Wána Christa žajidté pošnak
že fe toho neni co báti Ueb pán Jč iš dokášal
co mlmoil Staw w ktrrém je xmchažel a špn,
sob jak š sebon Uakládati dal, Uebyli pro krále
tohoto jwčta WUak pťec nm ťekl Wilát: „Tetxy
ťrál jsi ty?“ deowčdčl Ježi:: „Ty prawiš,
já jjem král Já jfem se k tomU narodil a pro:
to jje!n Ua fwčt pťinel, abych jwědectwi wydal
prawdě; každý, kdojest ž prawdy, slyssihlaď mnj.“
Di ǧenm Wilat: „Eo jest prawda e“ Jak fe po
doba nesslo Bilátowi š toUto otážkon o prawdll

Qn ji nestawil aby fe poUčitt dal Uebrž ž opoe
wrženliwé hrdosii a newčry wyssla aneb chcemoli
tomn, z útrpnosti OU chtčl wlastnč ťiri: meo,
da Uie neUi, planá sinýsslmlka a wrtochy jfon,
ktrré Ulondrý fwllj pokoja ažiwot Uebx:de občto:
wati Takowéto fmýssleni!lšilátowo Za dnú Uassich
Ueni nic nowčho. Wnbec lide wyfoko postaweni,
boháči lakomi a fmilnici talé tak fnu,xssleji nclč
Ulluwi Oni prawi: xEo jesi žiwot wččUý? Eo
jest dusse? Co jest prawda? aby fe člowěk o Ui

staral? Než prawdě, „xežissiEhristnsaměnm, králi
wččnčmn,a žiwotu wččuémUmáme jmčni radosti
pokoj, čest ano i šiwot časnú občtowati, sice žae
piráme Christa, a dobudem sobč wččné smrti

A ťdyž to (Pilát) ťekl, whssel opčt k Ži:
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dUm a di jim: „Za žadně winy Ua nam nenale:
šam,l Takowý wýrok byl žajisté Židl.m jako
hromowá rána, jenš jich mol)la k šemi porašitt,
nr; olli stoji pewUč. Byl šajtstč swčxdectwim o

BllxitowU šdrawém Ufndku, awssak on nebyl stailý
xDakto bol pau Ješiš odr wssech opUUtčn a jcho
proroctwč wyplmlo de Wrošťetelnosi božskeižamý:
sslela toliko čest Urwčnnostt jeho žachrállttř, aby,
jako jej prwni šrádcr ktcrýž ho nepťátelum wy:
dal Za fprawedliwcho wyhlassl také jeho po:
slrdni fondce ža erťmxél,x.o l)o problásil

Rdwž je tak pro Zcžipje p:ohlcisil Wil.it ob:
nowili Zidé šalobn a pťtdalč wčci, které rowněž
jč nrdaly dokášati Wán Jxž iš k tolml če on:
mn pomlčrl „Trhdy di mu Pilat: Neslyjslšli,
jak wrlikč wěri pxčoti tobě fwčdči? ?l on Urod
powčdčl jrxnu k žeidněmll slowu tak že si wladar
welmi dčwil “ Wodiwné žajislě jest žemiš Spa:
sltrl pro Uir jčnčbonrodpowidal lcč pro fwc wy:
slancctwi plo jwuj uiad co Mršsiáš, co kreil a
Syu Boži o cemš přtssrl aby pončil náš Zdei
fe oprade Ua Syna Božiho a nejwyšsslho soUd
re swěta UrslUss:ao, aby fe pťed lidmi Z obwillěni

Ueprawosti, kteréš mndršr pťiťkli, ofpxan.ďrdlslowal
Br; toho byla obwtslowáni nowei, jako prwni beš
žákladll a duwodU Wileit ktrrý fe již byl wye
řkmll pro erinnoet Zržiss,own mčl cčlrmu Uowc:
mu powwku rá Učxfonrc Učtuiti, lnrl na fwém státt
a oožalowa!lékxo ťáduč očistttč a propustiti wnak
tento Uiěrmno roudce počal pro nr Zbrdn židowskoU

fáuc o sebe pečowati Qu by byl 1ád newinnost
cdránll Urxš nepřeitrlum jrjim chtčxl fe také šan
chowatl. QU by to byl rád widčxl kdyby pán
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Zcžiš rá,;noU obranoll fon byl napo!náhal; on
si to pťal aby pan Zežiš nepťátely swš k mlčeUi

lwl pťiwrdl Uež to wsse bylo nlarné pťáni slabč:
ho a Uetečného úřadoroáni Jiná pak pťičan
proč mlčel Spasitel Uáš byla takě že chtěl fe
ťáti ža hťlchy Uassr slowy fpňchmll)mj, šň Uasse
prášdně wúmlllwy, a kťiwé ofprawedlnowáni, ša
Uasse nctrpčliwé rcptáni, ža Uassc prchliwosti kdy
.xkoliod jiuých obwinčni býwáme, že chtěl pokánč
činiti ža hřicho, které jfme fpáchalikťiwým apraw:

diwýma obžolowánixn čim jfme bližniho swého lmč:twali, ajelxo dobrémn jméml posskodili. Také i
proto pomlčel aby nám dobrý piiklad dal jejž
Uajleoowatč máme Wssecky škonfsty podstollpil
Wan abn Uám wssem bpl wžorenl a při:
kladrm.

Že pak tařé iBilat fe obdiwowal mlčeni
p.inč Ježinown dá se wykladati. Bylo totiž toto
xmlčeniplno dustojnosti mirnosti a jemnosti Ne:

Bylo w něm nic podlčšawcho a bášltwého kterč
Začasto fe jewi Ze siočdolni Uepokojncho aneb ž
bážně pťrd Ukrutným trestrm sinrti. chbylo w
tom mlčeni nic žádnměiwčbo aneb diwrlw jako
tam býw.i kde hnčxw a msta se objewila xNebylo
Ud Učm Uic ždornébo a Urážliwélw jakoš fr jewi:

Uda hrdosl rošfeipanost a opowršenliwost Bileit
Uebyl mlčxeni Urašcn, nébrš Urmobl se mU dosti
Uadiwiti Srdre ZržiUowo žachowáwalo také po:
diwuhodnč UstskeUi ono se fpokojilo w roškažich
xjwébo Qtux a nlčlo xo Uich Zalibcni; nclrkalo fe

Umk ncbrž ton llo po nich aby naš šachowalo;
anilowalo ch;oťately swé a litowalo jcjich welkc
Prowiněni, aniž sr na ně hnťwalo aneb jim žloo
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ťečilo Takowé jest ono mlčeni ješ k Uaisledowa:
ni Uám šUstaweno. Totč žajistc neni Ucisledowatče
kdykoli jen tak se mlči, že fe naružiwost wice ko:
ji,aašťejměji fe jewi, než slowd fr státi mUže.

Drnhá piiččna, pro kteron fe Bilát pánu
Ješissowi obdiwowal byla, poněwadš fe š Ješi:
ssem o žiwot neb sinrt, a to o fmrt na kťiži je:
dnalo Sondce bUl na jcho straně, a
,;ádal od nčho aby jrn odpowědčl což welmi
jnadno bylo aby osočowáni odmrsstil oU šádal
totiko ňbi,xchpťiwolowal on fám ho nnttl aby
mlmoil a stowo pronesl, wsjak pán Ježiš wydršel
u fwrm pomlculi š takoon jtálosti, odhodlmx.o:
sti a nmjrstatnosti, jiš seipohanský fondce nexnohl
dosii Uadiwitř Pojem lterý fobč Ullldrcowc iečti
a latin!sri o fwěm mudrri který by podlc jejiho
;áUi kralem fwčla býti mčl, Utwoťili ale nikdy
w jodUcosobčukášatinemohli Urmčl niktemk tolik
wcxliťosti a sslechetllostt do febe jakoš tulo Wileit

pčed jebox.l pošorowal Musil by šajisté Učkdo
uade wsseko powýUrnúm a Učxčimwyšssim naš člo:
wčxkembýti kdošby w takowých okolnojtech dowedl
pomlčeti

Tťeti pťččinaobdiwowáni, ;r Ježissowo mlčcnč
fe Uáramnč lislllo od křikU a blomošn ncxpťáte:l jen
ho Mnoboli tichosti, něšnostt a UsslecldtilostiUa
obžalowaném pošorowatč bylo tolčk ossenletnofti

šuťiwosti a wássniwosti bdlo na žalolmicicb Byli
sire nejwzácnťjssi š národn židowstého tuto a tyto
bylo siysseti tatš dobťe kťičotl jako tU lnšu Uej:

Uišssi, kteťi množi ;aloby na šaloby bešr wsseho
ťeidll a brše wsseho dnwodn a takowollšuťiwosti
ktrr.i jedině dostatečná bdla, faleš jejich na jewo
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dati Na drUhcpak siranč ždal fepaanžiš jau
koby byl we wašbách poklidU Uejhlnbsslho poši:
wal šachowawaje pokornč a wrlolme mlčexUťpráé
xoč tak jakž jrj byl prorok wyžnačil a lak U po:
činal jakobo Uic ncslyssel a nic Uemčxl čohožbw
k obranč fwr pronáfjel Wladař, jenš fc horssll
.lad žalobami Zidu, nomol,ďl je an nadycčti poZo:

xnje toho, jchož mu chprawedliwč wydali, Udlwe
Ui joho poťxidrostlo Mnoho:li aš Pčlatowi na:

epowidalo nllčchi Zežisiowo! Nch Umoho:li ašmi
každodrnnčx napowčditi nni!

š. 57.

Bána Ježisse wedon kchrodcsowi,
a šafr našpčt t Wčlátowi.

!N)at !7,15 30 Mar 15, 6u19 LUŠ2,3 6uu25,
,Jan.18 39 19, 1u16).

W:wni úskok fočiwosii Uerťátel Chrčstowúch

Byl žr pošdwil)li l)lafw Pončwadš Zidč šname:
Uali že sr jich Pňlat boji, al žc fc takč stálosti
páně Zežissowč obdiwnje, ano žr o jeho nowině
dofona přojwčxdčonjest tim wire napnnli sily, abd
ňoudci wico sirachn Uahnalj Dčxlajice hlUčnčiji po:
wyk starc wsjak klcwrty obnowowalč, nadčxlawssr
xwice slow mifto dukažn, jichš se nedostáwalo Drn.

ťhý Uskok ten bx,xl šc fe dotkll UčoUi jebo noxnohsťr
ňx čistcho jebo chowáni dotykati Qu leď jťž no:
lxouii lid Uébrž jcho učcni. Eož pak nowého old
sahowalo fr w nčcni jrho což bolo š to lid po:
bouťiti? xLljať to přtssio že pán Zržťš po tťi
x?létaUčil, a xo wssechrn čaš bylo od nrpřátrl Uo
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čeni ssetťčno, a nikdy se neUká;alo še by fe lid
popu;owal Tixeti pak úskok ten bol, že fe to šlc
ihnrd ;a obecné a wnndy rožssiťené prohlassnjrz u
Galilre až do Jermaléma Nikde Uebylo takoz:
wčho nčxco znamenállo, wssndy bnlo pokojno w
mčstách a drdinaich, kdr kášalp Ježiš, jak w Gae
lilei, takw Jndei, ano w celč žtdowskčžemi Ta:
kowými pťehnanýmt wýrazy žastrassuji de podneš
slabi foUdrowc pťedstaweni, a i lid fe mámčwá a
podnčcnjr Nechtčl fe také Bilát fe Židy roz:
dwojiri, aby fnad ljto newedli na něho stťžnost U
cixaře Ttberia který nasilnickč wydťtdnchy, jako:
wýxn se Plleitnejedxtol: oswčdčil trestáwal Ucho:
pil le ledy tento š febon nejistý wladať nahodllc
přilcxžitosti nby promrzeloll wčc 8 Zešisscm a Žie
dn še srbe fhodil Zaslechnnw totiž, še pán Ze:
žiš podaný Galilejský jest, Uzawťel rošhodm:ti koe
ncčné ponrchati tetrarchowi Galilejskěmu š Uimž
sice w pťátelstwi Uešil poučwadš wládychtiwý He:
rodeš Nntipaš rád by byl i w ZUdstwU rozkašou
n.ml jako žaje Wilát i w Galilei Wrawda jest
že de Umoši sháněji po wpfokých uťadech a dnsto:
jenstwich, wssak obtižuostt rádi še jrbe skládaji.
Mnozi jfon wětssimilowniri pochwaly ljdské,ncžli cnoa
sti Takowým fmússleninl owssrm fc stáwá člowěk
nehodným úťad:l fweho

Herodeš dťijal paua Zežisse š radosti dčtinu
skon Zakonž radost mohl fUrowý, chlipný kniše,
jenž odwedl bratrU wlastnimu Umnžclku a Zana
kťestčtele siiti dal zpťiromnosti pana Zešisse miti?

uNrmohl tedy jinoU radost miti leč tU že Ukojil
fon změdawost, jiný z toho nemaje Užitekpro
ebe ani chtěje jaký z toho pro spaseni fwc dUssc
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mňti Dokoncr. jixmká byla radost Zacheowa,

kdxǧž on pána Zežissc w přibdtkU jwěm Uwital
Zlž ode dáwna přál si widčti božskčho Učitele a
kdoš nm w tom brančl? Dyk to bylo w Gali:
lci w jeho žemi, kde Čhrčstuš kášal a tU welkč

šášraky činil o nichž bylo Za stolr.m U Herodefa
demlč wndrawowállo Každu očxděl kdc je pán
Zežix Ualošá až i od končxtn tyrskýeť) a sido!xských
x,ďťřchášcxliša Uim llčixlillč pak Hr.rodrš jediný
ťrok abo ho widčl? Nepoclmbnčx jc obeiwal, že
ťoy nrco Zadal zr swr králowské majr.statnosti, a š

wnfoka moudrostč, na Uiž si kdo wi co, Zakládal
kdyby byl projewil, že zárow:n š lidem fmýssli.
Qn fe domniwal, žc mxlnčxjaťěšnameni učini N
.proč? Wro jcho žwče.dawosto marnost, a proto
nbo jcxsxomajrstatnost ráčila takowý Zážrak poson:

diti a trochllprotťepati? Sestch Lažarowy donfaly
od Wana ank dokoncc jinak fmdssiejir.c takě nč:
žaké :.namrni jpatťiti Widčln welilýa apro nč
Předúlcžčtú šášrač Herodcš ale nespatril Uičeho
Nrmčloby fmýssleni Herodefowo Uam řpončeni
floUžirtP xNeUi:liž pak i radost kteron š rirkew:
Uich slawnosti miwáme, také jen ponše dčxtinsiá, a
Proro Uefwatá? Neni li pak naU žeidojl po fpa:u
feni a pokani toliko plana? Zdaliž pak jest wira
Umsrc tak Ulná, abw žážrakn nedbala?

Hcrodeď je tážal na wsselico owssrmz poU
hč Zwčdawosti Bodáwal mU wfjelijakc otázky k
rošlllsstěni terty k porownani, kay ze Zákonač
:wyfwětleni Qtášal se bo o wlastni osobč jebo,
w wyfláni Učeni a žeišracich, o kterých fe howořiu
aoalo Toto wsse pťedkládal mU aby ho pošnal
aby nwhl o Uěm Usndek wyučstl jenžby wyfokým
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rnčxžim zákoxla Učitelňm a lidU ža prawidlo, ro o
nčm soUdltt maji, jeho pak Učersti, jeho žralč:
mu duwtipU a hlubokč mondrosti ke ctč sloU2
žil. Donmčlá jeho moUdrost bnla ale šahanbena
Chytrá lisska jak jej fám Spasitel pojmenowal
mohl fe kroutiti a wrtěti, jař cht!x,i Uestalo se mU
po wňli, a tUdyž daleke mU osta.lo pošUáni fmý:

ssleni Zešissowa, še nepochopil šewnčijl Ehlista
Bána pomlčeni a bošskon moUdrost za blášnow:
stwi dršel

Bán Ježiš neodpowidal mU ani Ua jedinou
otáškU jeho, ano ani mU Uepowčdčl proč mlči

OU mU Ueťekl še zlé siUýssleni čini ho ne:l
hodna Uějakého din, aneb Uějaké odpowčdi; aniš
xnu powěděl že zwčdawost, maonst pýcha, hr:
dost, a prášdnota wssi wiry, která žačasto bohatei
jest Ua otášky, přččinou jfon jebo Umlanti Yniš
xUUpťedhazowal jeho neprawosti, jeho cišološstwť,
jeho na Zanowi fpácbanoll wrašdU Bán Zešiš
žachowáwal wsseobecné a bešwyminečné mlčenť a
Herodeš se mohl febe lstiwčji dwoťiti a twáriti
erbdršel pťec odpowčdi od boského mistra.

„Knišata pak kněšská a Zákonnicč stáli, Usta:
wičně žalUjice na Uěbo Ježici ale Ua to ani slo:
wem erdpowidal e Berodeš je erbdiwowal ml:
čeni tolnnto jako Bilát UčiUil nrb oU sebe pokla:Ž
dal co Zid za oswiccxlějssihoUad Biláta, byl wssak
zasiepellčjssi, než ten Bilát držel to mlčeni za“
účiUek nadprirošené rtnostť, ale Herodeš pohrdat

tim, jgkoby widěl w tom UčiUrk blbosti Mnozč
Upadajl w slepotU takowon dežž jim duch Wáně
pťi prwnim spáchancm hťich chlipnosti wyčitky čic
nil Ua fwědomi, mčxli jesstě wcižnost pťed ncibooj
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šenstwim wssak jakmile fobč mnošeným hťichem
wyjednalč pokoje wnitťniho ďhlišeji š potllpou na
xlábošrnstwi swé. Clowrk se stáwá marnějssčm,
an drži fr Za ojwirenrjniho čim hloub do remnosti
šapadáwá

„Hrrodrš pak fe swým wojskom dohrdl jčul,
a oblekl jej w roucho bilé, posmiwal fe jemn, a
odeslal (ho) Zafe k Yileitowi “

Herodeš tcxdy, pokládajo drbe jeim Za moll:
drčho, Za bleišna mčxlpána Zr ;isse. Welai jeho
Qálowstwi ro jej doprowodčlčdoZerujaléma nc
xopomell fouhlasiti š pi.xrm swým, ano pochlrbne
xsi to za dowinnosk pokládali, š Uim jc mondrostř

Boši pofnliwatč, která weždy býwala bxčdéUlyflč
xxešnámá Litowalt nrwčdomost lidu který tohoto
člowěka ža p:oroka aUeb dokoncr ;a Mešsiásse
Držel Co fe tUto namluwilo darenmých wěri!
Zaké Utržťy, jaké bežbožnosti, Zaroweťl xunol)oli hr
Qost: slopoty a postetilosti ďhlrdál:o Ua tomto kni:
ššctj a Ua Uťrdnictwu jeho! Nrbylo ua tom do
čňtle doť)ldsltj š Ješissem, oni takč chtčxli UjUdek
qwůj , ťtrrý celý dwťir o Uťm pronesl, wtdi:

lelnč na jewo dáti a odčli ho aby wslemll fwč
tU směssným fe stal w ssat fměssny Bo ská moue
ťxrost pťijala takoxod oblek aby moUdrost awažnost
tohoto swěta anždy Zatratčla, a náš poUcčla,
xnnol)oll U na ni Zakládati nnime W tom sta:
xml p.oslal Herodrš pána Zešissc Uašpčt k Piláto:
xni oatim se oba tito žárliwci šafe spťátclilč, což
Zoťcdtim tak Uebylo Takto fe fpojsli oba prott

!Bohu a jebo Ehristn jak prorok prawi ale oba
bylč spolcm za žločtn teuto pokutowáni Eifať
pozdčjt oba do wyhnanstwi do Galilee poslal
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Wlata totiž do Wicuxly, a Perodefa do Lionu
Oán Zržio alc šalnýsslel fwon dmrti siortčjssi jpo:
jeni nxr;t Zidy a pohany UskutečUtti aby oba Uá:
čo,qxp byly jrden owčtUrc, a jeduoho mčli pae
Uďrr.

Nejdoyšssi kučži a zeikona Učitrlé Uebyli žp:wll

šHerodrjrul fpokojrni pončwadž jejtch žaloby, w
utchšto Ukrhlě pťičiuy a falrŽ lépc poznal chš
Wileit žádurho powejčmuuti hoduy Uedržel, wssak
potčjjtlo jxc jejlch Uaružiwé srdsc, kdyš Ježisse odč,
ncho roncbem wssi potupy a opowršeni ž paláce
wnclmšrtt s.patťili Dei jr mwsiiti, že na te Zpá:
trčui cestč od paláce Herodedowa až k Bilátown
pan Ješiš ssetřixl Uebol. Eo fe potUpUeho a o:
powržoného jen pomysliti dá, to fe proti nčmU
pronasselo, a oU lml zadr pokťičem, wysmiwúnim,
pťedl)ášknmi, rollhánim a wssemi šlými obyčrjl
jakych šáwist, žásst a Zuťiwost wyxmléžtč mohoU,
dop.owášen.

Tento nad UlčrUpana Zežisse polořujici wý,
jew byl takč pro lid welkým pokusseuim Wyjo:
ťa dilstojnost weliký dojem čiUi na lid„ co wssak
ale do oči bije a co lid Ua fwé oči pozornje to x
Ulnohem wicc UčinkUje. Král pohrdá š J šissem
Neni sice welťy krail; jest tetrarcha (čtwrtnik),
jeuž čtwrty dil ťralowstwi Užiwá Ncni ani ten
Urjjwětějsti král; jeho wýstxlpťy prostopassllc jfoU
rownčž Známy, jaky jeho uwažky š nepťately na:
bošcnstwi Národ jchoš oU fprawnje, neui sice
wažený w Zerufalcmč, oU jcst ale přec králem,

a dustojnost jrho dojima pťcc lid t ten, jemuž ne:
wrli To wssak co Zdáni lidu Jerusalémského
dokonce pťewreitilo byl onen nad miru žlehčujici
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žpúfob w němžš“pán Ježiš fe objewil. eeid se Ue:
mohl na potUpny odčw podiwati, abypončkud ne
pohrdl tim jenž ho Uosil Ted je páu Zržiš ne:
šdal w očich lidU prorokem králcm synem Da.oi.e
dowým, jakož šjej Urdawno š opetným pokťikowá:
nim byl pťijal nebyl wice nlušem morUým Žw
siowich a skntcich, který jedným siowemmalomocilc
Uzdrawowal slepým šrak a žiwot dáwal; trď byl
Uičemným, sspatným, opowrženým člowčkem, a tak
počal lid jako wUdcowé jeho smýslrti, Znťiwost
jejich podporowal až fpolU bohowraždy wiUUým
se stal
7 Nejsine sice w takowých okolnostech, jako byli

Zidé wssak w mUohých wčcech sledeemr sslápěje
jejich Oded medlc pocháži malá Uctiwost ne:
řkUli newssimawost Bana Christa w nejsioětějssi
fwatosti oltáťni než od toho nepatrncbo z,probU
w němž se tUto objewalje a od šlébo pťikladU
čterý welci tohoto fwěta lidU začasto dáwaji?
Qwssem bhchomjemnprawě w tomto žpůsobn kamš
jej toliko láska dowedla, nejwčxtssi čest prokašowati

měli, abychom jemn nahradilč potUpeni a opowra
ženi, které snástel od Židň pro náš a čelUUšse
žnown w Uejfwětčjssi fwátosti wystawčl, a což ka5
ciťstwilža posietčlost wykládá, a co na siUysly nr:

mnohý čini dojem; awssak wiťe tU poUechano, aby
náš nctoU a láskoUnaplnila

Nilát hledi p Zežisse wyfwoboditi
Náwratem Cbristowým od Herodefa nastala

pro Biláta trapna doba zafe „Broto swolaw
knižata knčzskeia pťedstawené a lid , ťekl k nim:
Dali jste mi tohoto člowěka, jakoby odwrácel lid
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a dle já pťed wámi wyptáwaje se žádnč win
jdem nenale;l na tomto člowčkU žtoho, co Ua
nč!j žalujrtr Nrossak ani Herodeš Ueb jfem wáš
k nčmxl poslal l hle, nic hoduého fmrtt Uestalo
faxjch.e Blž pofUd byl úsildek trnto šdrawý.
Bilát wědčxldobťe, co fe dčlo w Judei, a Hero:

dcš šafe, co w Galilcř Bončwld; ani jedcu
ant druhý nir. newčděl o jakém powjtani, byla te5

dU wsserka žaloba planá, a tedo Uic jiUého, než
ponl,xé ojočowáui Qba tcdy foudcowc ofprawedle
Utlt Ježissea Ušnali jebo eriml, aniž se o to
jpolU smloUwali, ani pán Ješiš sam aniž kdo ji,
nú pro to slowem fe přičinčl Bylo tudhš
jwaloU powinnosti, oabo Bilát jenž ža erinného
prohlajtl pana Ješissr také teď moci Uřadu fwél,w
potrestal nepřátel (ďhristowých co hnUfných pleti:
cheiťn a ofočowatrlll a ntrhačll cti a dobrčho jmé:

Ua toho Ua něhož pťissli aby žalowali Nwssak
bohUžrl! prawě opňk děje se Qjočowatele fe
dUrdi, lid mlči, a foUdce ochaije Bťlh tomU
tak sám chtčl, aby přissla newinnost Zek,xoSyna
Ua zjew, Uež občxt mUsila wykonána býti, k čcnmž
errky ty rexžličněUarUšiwosti čcistky fwe přinassctt
xnUslly Brotož potrcstam ho a propUstinl, pra:
wil Wilát.“ Broč pak potrestati toho kterého
fám Za erinneho wyblásll? Snad proto, še fe
Um ctuosti jcho Záwidčji žetolik Uepťcitel má,ktcři
fc Zbeeojiwssi šůťiwostiproti němu? Čo, takmlU:
wi Riman Uřednik opatťený plnomocnosti cijaťa
skou? Co lak mlnwi člowčk? Bán Ježiš to doe
poussti, nredmlomoá takowémU lichémU úfudkn, žae
jisté Ua přikčad a Utčxch!lpro Učeniky swé Bilat
slaboch, Zamýsslel pešela Zežisse propustiti, wssak U
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Uepr“eitel jeho pťišUč ne;tratiti. QU fe domUťwal,
še juad pťestauoU na bččowaxli jebo, a e on si

Ufpoři;ločin ženewinného zawraždil Bčlat dokon:
ce nežnal silU a rojteni nairUžiworti Ukonejssených
slaboton těch kteťi jim měli odpčrati, a kanl aš
dostoupi žeirliwost, klerou jfme nrpotlačowalč Hned
Ua počeitku mčla se žastrassčti ncfprawedluost aniž
jakei mla ji dána býti nadčje, a obrana fprawe:
dliwého xnčla fe dňra;nčwčxsii Koltkerym powy:
kllm a bonťkám bylo by se wyhnUlo! Koljkerých
nepokojU a nefprawedlnosti byl by fobč leát sám
Ufpoťtl

Brwlli prostředek jakým fr chtčl obšalowanc:
ho šprostiti, nebyl pťijat Widčl fe tedy chena,
od nčho UpUstiti, a chopil fe jinčho, jcnž je prawč
taťě nahodil „Musiwal pak propoussrčti jim na
den slawný jednoho wčžnč Tento obyčej byl
UŽidu Zakonem kterýž od cifaťll dofeihli Mčli
Žčdé po wssecky časy obyčej, že Ua památku swc:
ho Z Egypta wijobošeni takowé wěznč š wažby
propousstěli

„Z byl jeden kterýž sloul Bakabáš, jenž bnl
.we wčženi š bnťiči a byl w rošbroji wra;dnspáo
chale Ne bez prozťetelnosti božské prihodilo ee,
že práwč tonto buťič, wrašedlnik a loupežnik wc
wězeni fedčl a še tUdyž takowý ohawnik byl po:
rownán š Zešissem ano jemubyla pťedllost dána,
a oU pro fmrr Ježissown ofwobošeu Touto zlo:
powčstný bťissnik předstawuje wssechny hřissnikxǧ,a
i nUle Nejfem:li rownčž i jei buťičem, jcnž sr
prolč BohU a jrho pťikaišani zpirá? Zá jfem jako
on wražedlnikem fwé wlastni a cčzichdussi které ;
jfem zpťikladem sspatným pohorssll; a pťrc chce
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Bub mi, ač obtižcn hřiá:ami jfem, piednost dati
pied Syncm swlfml,mur wyswobodlti ale Syna
swěho fwé jpmwedlnosti občxtowati aby mi mobl

lnilojt deiti Teuto SyU š radosti Ucwýslownou
pťejc mč pťeoUost wydáwá fr pro mnc na hrošné
Umky a nejkrntčjni fmrt Nch, mol)u li pak tonm
wčxťitia láskon k Spasltrli swémll nršahoiett?

„.l kduž pťistoupil žástllp, počal projltl Zato
jakž jtm wšdycky čiuiwale Tak byla pťihodnti
ooba pro Wčláta aby Za Jr.šisse prosll. „Wrotož,
když dc scssli, ieťl Bilát: Kterédoš chcete abych
wám propnstil: Barabájje li, čtlčJežijje, jonš sko:
wr Ebristuš ?e Btlair tody přtpominal lidll, že
Zožiš jo naz!dwá EhristUš a že fr ša Mešdmsse
držl aby nakloUčl wáhn k jrho projpčchll

„N když fedčl na toUdUé stolici poslala k
ncmu žrna jeho ťkonc: Nic nomčxjš timto fpra:
wrdlixaodm; Urbo jjrm mUoho trprla dlleš wc sUách
pro Učho

Yilat šafedl na fondnoU stolčci„ aby prosldy
lidn :dřijimale a š toho mista činil jčm náwrhd,

kd:džjej posel mallšelčřn wytrhl Tato pani byla
ž trrld kteroU oldrowáui se Zidy od modlosknžby
odwratilo, .a ktcrá fe OrawčdxuuBohu klančla

Nebhlo ji mxšnámo co Za nadčji Jsrael w lUnc
swčho n.ildoenstwi chowal a slnnela Začastoo Jr
šissowi jako o kx.eili očckeiwaněm l)owoiitň chi

man;cl téhoš dne Zail)y lUžko opnstil abo wUslocbl
žádojt nejwyšslich kučži Mčla tč nori prrtčžkčd
jen, j hoš objah; očstujr fwému manšrlowi Ta
kowýlo frn Uebyl lrč od Boba Zwčstuje ji ldcxš

pochx.xbynesscesti jimš bdlo Bčleitowi wyhro;owa:
no, a ktcrč ho také skutečxnr pockalo, Ueb wwpo:
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wčšen do Wienny w Galilei w Zonfalosti fám fe
Zbawil žiwota Tento fen byl také na pťičjně,
že pťijala nábošenstwi Ebristowo a že potom jac
ko mnoši fwati otcowc za to maji blahoskawrnou
smrti w Báml zesimla Totonáwčssti manžrlčino
přisslo w praon dobU kdrš mohlo Wilátenl pou:
žito býti; než Bilát erčdčl toho použiti.

Nle knišata knězskáa starssi lidn nawedli
lid aby plonliša Barrabánr, Zežislr pak aby Zao
bubili Dlllržité slowo „nawrdlie Uejenom
ť wyfwobošeni Barrabásscx ale takrťk Zahnbeni Ze:
šine Lid žajisté Urdofpčlý a Uefamostatnú jcst,
žak w fnlýssleni, tak w jednaui Takowon
nedofpělost ponžili dokrytci Dssčnuxtný Uepťitel
ten jrst, chš jpčciho wraždť Dssemrtný pťcd:
anenú, jrnš Ucdofpčlost podnných ksobčrkom Učc:
lmU swým nadužiwá

Kd:,xžBilát posla odbyls Zajisiěš dobron na:
dčji pxo manželkn jal fe dále wxjrdnáwatč š li:
dem straml Ješissc „Odpoxočděw pak wladai,
ickl jim: Kterého chcete še dwon aby wám byl
propnsstěll? N onř ťekli: Barrabásse u Trdy
žwolal fpolxl wesie:cn Zástxlp ťka: Wešmiš toho
a propusi náxn Barrabásse. “ Dostal tcdy piednost
bnťič, wrašedluik a lonpcžnik prrd puůxeoodch ši:
wota, pťrd nejfwčxtějstlm a nrjfprawedliwčjssim
Wssechxlo fa sjrduotilo a wssechno wolalo jchúm
hlafem

„Di jim Pxilát: Eož tcxdnUčinim š Ješissem
jrn; slowe (ehristnš ?e Z tčchto dwou siow wic
děti ncpočoj, do nčhož odpowčxdi lidn Uwedcn byl
Bilát On žnamcnei, žc wsselikeisimha darrmna
jest, a Uadějr, wyswoboditi newinnčl,xo, Zmaťena.
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Newi Ubohý slaboch, kam fe obrátiti a kde pomoci
hledati QU U těch bledai poradu, kteťi sc
jeho wňli podrobiti mčli QU wyslýcha šdcini

;alobniků a podkládá je žeikonňm tčch, jenš od ncš
do mčli šákony pťijilnati OU si cti jmčno Ježiš
Čhristuš ncš jon slabotoU postawi jmčno nrj
jwčtčjUi tak šc jc lid mčlžc a fmi jak chce e;UeU2
ctiti a Zlchčiti. Llch, Bilate, ty nrwiš co si š
Ježissrm poťiti maš? Dej mi ho, ja wim, co
si š nim počnn! Wssak ncxni toho tťeba, abyš

tU bo mi dal; Qtec jeho ncxbrskýxni ho dal a
on sám fe nli dal Já fobč nčinim š Ježisse oe
bčxl fmiieni kterě BohU dcxnnčxZa l)ťichy mě obč:
towati bUdU J.i jsi UčxinimUeho prostťednika
jenž mnrx š Bohrm smiii. Skrše nčho chci Bohn
ža wssecka dobrodini dčkowati, jrž jsem jiš bylďo:
jáhl wc jménU jrho, chri o wsjrcky milojti prositč,
jicbžto potťebnji Za jej chci miti pro roškoš mč:

ho prdce, ža pokrm, ša napoj, ša útčchn w bidách,
za podporll žiwota mcho, za miťlra chowáni a jr
dnáni Ulébo Za sijej Učinim Za láskn ža nadče
ji, ša Udafeni ša Spasitele Za Boha a ša wste:
cko N čim tomnto králi. powinnowán jfem? W
tom nepotťebnji žádne rady, nrž lnoll powinnost
Zde mi Ucmaji co raditi, ani wťllo lidn, ani oby:
čejc fwčta Já Um chci w hlnboke Urtč holdox
wati, a dati jeUm chci wládll nade fnwsly mými
a nadcx wssemi mohutnojtmi dUssc mě. Zeit eldci
jemU, co ua mne přijďr dáti wládll nade wssemi,
kteťi json pod rUkoU moU chci xošstlřiti, jak UU
jen mono, kralowstwi jrbo Qn slowe Chriftuš,
a jei kťosian Jei jfrm tedy jrho Uecdat jakékolt
jméuo Uosim, jej cbci Uasledowati, Uiťdy fo ho nc:
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fpustiti, aš mne siuhU fwého do pťibytkn sie.iwy
swé přrsadi.

Na otai;kn, kterouš stawil ťkoUwssickni: „Uuc

kťišowán buď!e Totě tcdy siowo sladké, jcho; si
pťeill siarsjl lidU a nejwyšssi knčxži, kcrréž wččný

Bub pťedwčxkypťedpowcdčl a proroci prorokowali,
a Zežiš ChristUš jám hUed na počátku fdočbo U:
řadowčmi ošUámil ažjewnč piodpowidal jda do
Zerufaléma kdr; stmo wčci teUkráte fr před
očinm fmrtelnikn Uerošwinul, žc aposslolč nic Z toc
ho necixápalt Totč slowo krerě neirod pod wud:

cowslwim swých nejwyšssich pastýřu š weltkýmkči:
krul wwnáni, a dle nčxho; Zežiš, Mcšuáo a krcit
ma Ukťižowml býti Kdo by sl byl pomyslll, že
,to tak daleko š nixn pťijdr Břisslo k tomu a
žajistč fe uskutečni, Ucchas feWilát dwoii jak chreš;
slowo jjž wyřkunro, a taťč wypluč jrx, a Chrljtuš

ldude Ukiizowein Kdož tedy chrcx ša Čhristem,
musi Ukičšowáu býti aby roch byl mistrU
swcmur

N ekl jim wlaoať: J co žlého uččml? Qni
pak wlre křlčelt řkomxe:Ukťčžoweillbnd“e Nesmy
siné wolani šaslepenčho a ;Uřiwého lidU! Mon:
drojt Boži alc wywodi š nčxho wnecko ke cti a
sleiwčxJržinc Chrlxta, a k nasseum jpafelli, a Uac
misio pokiikU dčwokébo lmdc je rošlél)ati woláUi
sláwy a požehuáni božiho, kteréš šanoti witč;ná

erkew eo Uebrsicld a bojownci na Zemi. Brzo fe
statisicc Zsrarlitu znamenmwch žllameuiul jwatého
křiše a nesixislnd počet žr wssech národU ďjcdnotč
šanjely, aby opěwali po wěky sk.inBoši, a be
ránka Ukřižowančho

J wida Pilát žeby nic neprospěl, ale žeby
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wčetssi rožbroj byl wšaw wodU, Umnl rnccx pťrd
lidrm ťka: chwinnrnt jfem já krwi jprawedltwéu
ho tohoto; wy wjte “

Toto Umýwanj rUkoU ofprawedlslnje pána
Zožisse wssak nikterať leáta Tčm wyjádťjl se
o dokonalě nrwiunč pána Ze;isse. On tu neo:
šnamnje, že nenalezá žádně pťičilw k jeho Ujmr:
ceui na nem, aui že na učm winy nrnaleša né:
brž oU Um tU wšdáwei beš wýminko čest na;waw

jej jpxawedliweho. Tčmto jménem ožnamjtl mU ho
dala poslem manželka Pilátowa, a Bilát sámne:
mohl jlnat ž tobo, co na něm fhledal leč takowč
swčdectwi Um daiti. Qn to fwedcctwi wydciwa
pťede wssim lidem, a Užiwá pťj wssem takowý ob

ťad jen; nxocen byl na wsseckydojenmě pufobiti
Timto činem ;amýsslrl Bilát Ua jcxwo dáti, ,že.xUa
žločinn, proliti krew newjnnoll, wiuy žádné Ue:
má ank naramnčxje tU mýlil Tru ponhý ob:
iad čtexý konal nealxohl tolič Znamenati, ponč:

wadš konaje obťad neželel pťrdesslého činu
swél,xo, aniž ponlýsslel jakby ho naprawil ano
bršo zafe po obřadU wykonančm dálr pokračowal
ba jrsstč hUťe si počinal pončwadž irožkašy wydal
č proliti krwe fprawedliwého Zak pe mohl Bč:
lát ža erilmého držeti? Q, jak mnoši l)ťčssnici
oslepuji fanli febe. Bon:llěme toljko na fw. žpo:
wčď, a na wodU kteroU fe wchášejice do chraimu

kropiwame Tim wssim se owssem dáwá fwčdec:
twi obožstwi fwatostř, a o pofwátnostidonm Bo:
žiho Zak pak očisstuji wssickni we zpowědnici o:
prade hťichy fwoje, a nabýwaji wssickninewin:
nojti? Nefwědči wěc, kteron nžiwajř práwě plo:
ti nim?
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N odpowčdčw wssechrn lid ťekl: Krew jeho
na náš i na nasse fyny!xe Těmito slowy wydali
Židé fcbe a crlé potomstwo fwé žloťečeni a nej:
pťijnčjssi pomsiě Boži Zerm aby pán Zržičx
již Ukťižowán byl naslrdky toho wsseho še potom
Ua sebe i ša fondre bášliwého we;mon Jaka to
ščlťiwost, ba i ssilenost! Wohansky soudce chwčje
je, maje Ježisscx odjonditi a obawá fe pomstu
Boha fwého na sixbeUwaliti, a Židé, rtčtelé pra
wého Boha zdorUji wstenm nebešpečexlstwi, Zadáe
waji sebe, fwé dčti a potomky Ua wččné časy,
aby jen nefprawedliwý ortel sinrti wynesli. Co
donmiwaji se tito bešbožnici, že Ueni Bohana nebi,
jenž jich potrestati lnnže? Wssak jiš ofmnácte fet
let wida fwět š Ušafem, jak tento národ roštron:
ssem) po wefskerém fwětě šUameni sioého šawrženi
na fobě nosi a wssudy zwěstuje, šc proto do ta
kého fmUtného stawn pťiUel poněwadž pňwodce
žiwota Mešjnisse a Snna Božiho Uafmrt wydal
Zidé jfoU tedo nešwratťlýnl dUkažem pro prade
kťrjtallskeho náboženstwi Mohon fwobodowčrrilm,
jakých bohUžel ša dnU nassich nemálo nalešamr,

ša pťiklad sloUšiti Nebot nynčxjssi fwobodowěrci
jfoU také mohútnidnchowé, jenž dršosti, již fe Zežissi
Chrčstn ronhaji, wssem wýstraham wzdoruji, a
wssem následkňm šlehčené krwe Christowy fe wy
dawaji, ano wsselikým nebešpečenstwčm pro dusse
fwe Ua wěčllosti se oddawaji. Kéžby patťili na
Zidy, jenž kdyš také byli dUchowe mohUtni Kéže
by ale widonce potomstwo jejich, požnalř, žeBňh
nebýwa pofmiwan

Tedy chtěl Bilát lidU dosti Učiniti uu čpřie
foUdil aby se naplnila šádost jejich, propUstil jim
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toho kleryž pro wraždU a pro šbouřeUč wsažen
bpl do žaláťe, ža něho; prosilč; ale Zežisse wydal
wnli jejtcb e

Jak fe Zmčnil Bilát pojcdnoU! A proč?
Bončxwadž se domniwal, že š to jest, by dwč sobr
odporné wťrle wykonal. Znamenati byla Ua M:
látowi wnle Ježisse propnstiti Tato wUle jeho
byla Upťinmá oprawdiwá n wýkoUnei, byla spra:
wedliwá a nic jiného, Urš powinnosti jeho? QU
lo citčl a roš bylo simdněji, jako Uapluitč ji Od
Uěho wsse šciwifelo oU byl fám pán Nno kdyby
Bilát hned š počátkn byl swé pťeďsixwžeti mnžnčx
prowedl bylby žajisté lid neopomennl, jej ša to
pochwáliti Broč tak Uenčinil? Bončwadžmimo
wiili, aby činil powinnosi son, jesstě jinon wtlli
mčl protiwnoU wňli swé kteron ale se swon fpo:
jiti šamýsslcl a tok bylo nesstčsti jrho chprw
chtčl Bilát nrjwy ssim knčžim po wúli ldýtč načeš
tito šawedli lid a npUi doUmiwal se Bilát še ted
lťdU mUsi po chUti jednati Qn sobč ám pochles
bowal toU nlysslénko:a, že opatrnosti a dwornosti
to tam pťiwede, aby porownal stxšisscxš Urpťá:
tely swými, newinUost š oslemetxlojli powinnost š
Uslllšnostť Jaká to posletilost? Co Učťnil wste

plo to? K jakým ničenmostem btatt Umsil Utoči:
sstě? Jakc násili činil swé hrde, wždorowi:
té a Uešlonmé powaže? Zak Umohdykrate žapo:

měl sám na febe a dustojnost ťimské ťčsse? Neš
čim méně stálým se jewil sondce, tim držeji wy:

Zňřiwčji pokťikowal on Takto fe widěl nUrena,
Zežisse wůli lidn konečně poUechati, totiš bičowáni
a Ukťišowáni; fám pat febe proti wůli swé
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lepssi, proti wýstrašenmanželky fwč a proti swědoe
mi swémn, byl nncon, neprawostem a turanstwč
w té miře oddati, pťed čimš žper faim fe Zhro:
Zil a čehož schopna fe nemčl

Bilát fe pošdějč pokonssel o to aby hnnl srd:
cem Ukrutným lidU, wssak jako žper, wsje
darmo.

W tom pťikladu požorowati Ulošno každého
člowčfa, čterý w boji pro prawdn, práwo a cnost
reižně newystupuje a bršol)lednč Uepokrač:o:je.

Ban Ješiš byl bičowán a trnim
kornnowan

Wšaw Bilát Zcžisse dal jcxjbtěowati “
Zákon židowský šapowidal wice chš ětyryceti

ran Ukládati a dáwalo fe toličo tťiceti drwčt.
Wssak n Řimanil nebpl počet Určitý U thn
se xnnsil kairanec na Zrmi pološiti aUeb fe ohUoUž
ti; U Řimanň lnnsil steiti pťi Uiškem slollpU, jejš
objal občma rUkama kterc na drnhé stranč ťomca
ny byly fwašauy, nohy pak byly podlé frbe dole
na sloUpU Upewnčny Žoldnéťi čtyři, kteťi pro:
winilce nkťižowati Unlsilt wykonawali takč bičo:
weiln“ Bičowáni dělo fe Ua obnašrněm tčle, bnď
xnetlami, neb ťemeny, neb i prowazy Na řeme:
nech boly na koncich Upraweny kostčn neb nwfa:

žnč knofliky a knličko, jimiž nessčastnici a do šil
rozedraini býwali Bičowáni toto bylo Řmmntlm
tak ohawné že tolikocišinci a otroct takowýmpo:
kntám podléhali. llžiwauo šačasto tohoto zpnfobU
mnčeni k wymabáni prawdy na ofobách lžiwých,
mteb jinak prawdn tajicich. Mnoši Umirali pod
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ranami krutýchtrýžnitelii. Sw. Bcrnard potahujr slo:
xoa 128 šalmn: „Na hřbetěmčm kowali hťissnici,
prodlonžili neprawost fon, Ua bičowáni Cl)ri:
stowo a pissc takto: „Jako tcdy kowáť na kowa:
dlině fe wssi swč sily bnssi, rowUěš dorášeli mU:
čitclé Ua alcdoinného Ješisse, tak že jeho nejsioě:r

tčjssi krew w potokach tekla a whsoko stťikala 1).“
Boněwadš mčl tělo panenské a něžné, bylotě

Ua prwni raUy tbned celé rožedráno bičik odrá:
žel celš kllsy nlafa a bol pán Ježiš celý ihned
sám krew, a cxcxletělo jedUa rána N w těchto
bolestech ertewřel ústa fwá Nebylo slysseti š
úst jeho ani šaloby, ani stesky Zdalo fc, jakoby
byl ani Uečitil raU, které mu rožrýwaly tělo.
Wssak takowčto práwčx bošské Ullčeni UrhnUlo
tčmi krntdmi frdcemi, ba Zuťiwost jejich fe rošně:
rowati ždálo Nepťestáwali, aš fami nemohli a
se obciwali, aby jim pod rnkami nešahymlla kr:
wawá oběť ša hřicho fwěta

„Tchdy šoldUéřč wladaťowi wžawsse Jcžisse
do radniho domU shromážďili k UěmU celoU ro:

a fwleksse ho pťiodtli jej plásstěm ssarla:
towúm

j) Tento slonp, k Učmnš bpl an Ježčš pťiwázadl, a
U Učhoš ho bičowali, byl druhdy na SčonU w ,JUrUsalčmě

š jiuými drahotiuami chowáU, jakoš pisse Gregor Naztan:
Zensiý(orat.l . jn.juljnn) a jini otcowé doswťdčUji Ted
pak fc naleža w Řimč w malé kaple chrámn fw Pra:cda
za žclešuýmt nxťižemi Dle Uápifn na té kaple dostal sc
scm rokn 1222 pťičiUěUim kardinála Zana Kolonuy, jenš
bpl za papeže Houoria lll wyslaucem stoltce fwaté Ua wy:
chodť Sestawaz mralmrU sscdčho Ua půl drnhěho loktex
wpfokčho Widětt Ua něm želerý kroUžek, kam se pťtpinali
eranct.

23
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Když pretrpěl pml ,Fešiš hlošUc to bičowá
Ui, a fc oblrkl w odčw jwnj, napadlo šoldnéium,
kteii l)o bičowali, abo š nim fobě a wssem drll:

bým žoldněřum Ustrojtli radowánky, Ulysslénky k
tomu šawdal domnčlý jexho Zločin še se žň krale
wydáwa. Wedll tedy pána Ježissež misia ťde
ho bičowali, do wniterUil)o dworll rašnire, kde se
ždržowali wojáci,a fwolali celou stn Wfsicknt
pťikwapili rochle Wrwui ,;Uamrni klálowsié dn:
stojnosti ktrrě peinu chžissč piinosli, bdl oonssond
Uarlatowý plássf jimž přiodili bo j.xkplásstčm krá:
lowským Toto pohnnčxni doprowcižcli hroZUc mu:
ky, Urb jakmilo strhli š Učho wlastni odčxw, ob

nowili dxssechuw rány Ua ktexrýchssat lpěl a lerew
crěela Znown Spasltel neišxneotrwiel usta swá
aniž posteskl jobč dosti Ulaličleo, podáwaje fe mnči:
trlčml wolnr a beš odporu. OU fe dal wésti,
fwlékatt a obléťati jak jilU libo jTim čxinil;a
ci)oulostixoostřnassrho lěla a ža chlipnosti, a npex:
kowáni jcho,a aža thikloUz loho marnosl a l)xdost
dost QU wyžiskal nám milost pokáni a mrtwoni
tčxla a tU milost, fwčtem a wssi jeho sláwon aa
bleskeul pok)rdati

„N spletsse korUUU Z rrxli, wstawill na hla:
wU jebo “

Wojári pokračowali w roxorře fwé Swá:
žali fwazek trni š bodláku dlonhými a ostxúmi
a fpletsse z toho koruUn pofadčli UUl ji Ua lxlaxrdta,
přitlačilč jji, aš prwnč fodčxlaeš). Krcw rrčxela po

2) Tertnlian pisse takto (lib. clo ooronn milit. c. 7):
Bohowč pohauň býwali korUUami wťnčcui. Zedni boli wčn:
čcui zlatcnl, jiui wawřmem aneb kn.xacim,liftUU a wčtwcmř
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wssech stranách, a co famo febon k útrpnostč
w;bu;nje ano což fe jinak byk ina žwiťetčsr
dálo jen š ofskiwosti po;ornje to těmto fUrowpUr
holomkňm bylo kratochwili, wonmowalo neieidnh
úfměch a l)rožné wyfmiwáni Spasitel fnásseltU:
lo kornnn na hlmoě swě, aby tak Uččnil ša hři:
ssnou ctižádost prwnich rodičll š nichš pťicháši nexč
potomstwo jejich, a která U welkých a korlmowa:
ných hlaw nmoho krwoproliti pusobila On káč

fr ža žadosti nassc po wláoč, ktcxrá, w kašdém srd:
ci wice ménčnkrytá, Uanjnm sprawedlnosti, prawB
dy, lásky a wiry fe Uad drnhé wypinatč UeUsiálr
pononka QU pokcini čtnil ša wssocky neprawosti,
ktcxréfe rodi š nassich hlaw ž nassich pamčxti, ;
Uassi obrašUé moci š nasseho duwtipn. On wy:
keiral modloslužebné starostliwosti kterými mnol,xě
Umrné ofoby tohoto fwčta l)ťinnon fwon l)lcmxxc
stroji, na odčwnejoU, aU pocldlrbnčkumarné cbwáln
hledaji š) QU Uám wd,xdobčlmilost pokory, mirx

pppu

fc ftromi:. Wřrdc wsscmi byl Sarurnnď wťnčen: anitcr
po porašce Titcmťld ZUUo b!)la wčnčena réon, Npollo dox:u
iáhl po wltěšftwč nad dclsickým drakem wawťinowý wčuec,
a Bacrldnš Uosil kolem ssiráUě co hlawni ozdobn bťečtan„
Náš Bňl,d a ťrál Chrčstuš ncwywolil sobč žridnon ; tčxchto
korun, Uč Ze šlata, Ui wawťixm, nč Z kwitč, Ui Z listť stro:pd
xnowčl,w; koxxma jelw scstawala š řrni, a tUto Uám chnr
podawa TeU, chš nmn w čao strafti křiž a trnť podáwa
dá nám w čaš radossi kornml skawy, a diaděm (korunkuw!)
wiuek) okraf!,d ou ncim dá, jak Žfaiaš prawč, korUnU ža
popcl, olcj radofti Za ťmutek , plássč chwály za dncha trnee
chlosti

)HippolitUš Galeatinnš Uabošxwknčz wc Florrncči„
dal si)w!xmalowatř Uejswčtrjssč trnim kornuowanoxl hlawm
Christown. Bťed toU hlaon.stciwal demlě a rošjimal o Ue:

237?
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nosti, trpěliwosti a opomitáni sláon a pochwalou
tohoto fwčta.

„N dalt tťtinU w prawon rnkU jeho
Misto žešla dali mn do Orawč ruky žmeičknu:

toU tťtinU Bán Jcšiš si dal wsse libiti wšal ji
dršol 1iw rUce jak chtcli. W tom stawu stál
pťed roton rožfápaných wojinll oprade co fmě:
ssný pťedmět Kdyby bylč Ulčli frbe lnéně citn w
trdci, mmll jim pán Zežčš fe státi také prodmě:
tcm plným Utrpnosti Wstak kdož Uaň pomni frd:
cem wiry plným tomu musi býti pťedmčxtcmwssi po:
klony, lásky a wdčěnosti hodnúm S tťtinou roš:
drtčnoU w rUkoU Upomina šajisté na pomijojicnost
b.u

smirUe lascc Christowč k Uam bidným lidcnl. kaprotř by:

dlela lyrda a Umrna žrnska, ktcra widčwssi k,w začasto pťcd
ton blawon statřse dominala, že fc w šrcadle žbliši Wy:
žadala si jchoU šwčdawa žcnsstina widčtt to pandeitUé šr:
cadlo. Nábožný kněž bhl ihued k,wtow, a sám th obraš
hlawy Zežčssc Christa truim kormwwmlé doncsl k Ui. Kdyš
pnk oua fpatťila podobišnU Spasitclowy l)lawy trUim ťoru:
Uowané, oči jcho plUč slzi, rty zanwdralč, oďličej opnchlý,
Zsinalý, UplwaUý, tat še w tom stawU jcdwa lidsié tweiťi
fe podobal, zalekla se a hlnboce se zkormontila. Na to
ťekl kučz: „Hle, žde máte to šrcadlo, w Uťm by fe mťli
wssťcknidemlě zhližeti Kdyby tento obraš wáš nedojimal,
a srdce k UapraweUi UcšbUzowas potom owssem wcta po
wáš. Nošjimejte z tohoto obličcje, mnoholt wáš Spasitel
pro wassi hrdosi a pýchU trpčti nmsil Wčzte Ua fwč wla:
stUť oči loho, pťed nimž w deU foUdU nejpťisUčjssi počct
wydáwati budete ze wsscch dUssi, kterč jste pohorssila a ža:
wedla Takowci pťisnč kárawa domluwa projala hlUboce
srdce jejč, še počala hoťce pro swč hťichy plakati, a wrhla
fe ihncd jako drnha Maťi Magdalena k Uohonm Uabožucho
knčze a prosila za odpnsstědli jich Brzo potom opnstila
fwět, wstonpila do ťadu, a wedla žiwot lajicč
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wssech počafných wčci, a na praišnotn wssi lidskč
powýssenosti Qn cini tim šadost Za hťichy, ktcrýchfe
dopoUsstiwa nadužiwánim Uloc fwětská QU po:
swěche šežlo kreilu a dobýwá jim milost aby U:
jiti Ulohli ncbešpcčrnsiwťm, jimiš nejwyussi moc
žačasto obstawcna jest Mornářowé a wssickUi,
kteři wleiduon, maji swc žešlo se žcžlcm Ehristo:
wým, jakoš i treipeui fwé š trapenim jeho siedno:
tjti Wsslckui lidč nmji sioon dňwěrll w Ježťsso:
wo žežlo wžkleidati febr Za aboU tťtinU poklá:
dňti, která šádnc stalostč Uema Uež když se byla
Uložila w rUkU.Jeistown, a tato wssemocná ruka
ji Uosi a dsži

„N klekajice pťed Uim pofmiwali se jenm
iekonc: Zdráw bnď kreili Zidowský N pliwajice
na Uěho brali tťtiml a bili blawU jeho.el

Tak fe jenm již pofmiwali U Kaifásse, aby
šlehčili dčlstojnost jeho co Mcosiassc a proroka,

wssač jeho dnstojnost králowskai stoji ho teď non:
hem wice Wšali také i to žcšlo a přitlonalč
trnowon kornxm na hlawn jeho Zaká to Ukrut
Uopt! Q jeden jediný osten, kdy; se olt prstem
Zawadi, jqká to bolest, ale tU byla l)lawa Jržč:
ssowa cela trnim zbodana, oua fe tlači, mačká,
a ostny fe Uásilně otlonkáUim hloUb wtlačUji Zae
ké to mukh! a jak dloUho trwaltcnto bidný staw?
Kolik aš ran dostal páU Ješiš? Bež pochyby žáž
dUý ž tčxcbwojákU nržanedbal na takowý Uerltný

špUsob Beinu Zržissowi holdowati B Spasiteli
a kreili Uciš, draše jU Ueiš wykoUpil Umoho zaji:

sie tč stala dUssenasse!
Zpilfold, jak!,xmpain Ježiš toto trpčl, bhl wi:

re než lidský, Uebot trnkreite mU wojari Uešastťeli



531

oči jako U Kaifásse On Ua sioě oči patřil na
to wssechnohanchr holdowáni. Qn widěl kdy;
xána padala, a on neUhýbal jť Kddkoll brall
xnn ; Ulkon třtinU wolUč podáwal ji akdy; mU
ji Zafe nawlaaowali Zajo ji wšal klidně, hlnbočon
unlčrliwosti tlpě jako necitrlnd fkdyby sobč bnli
U wojáci oddecbu dali abw rozjimali o takowě
Ueslýchaué a newidané tlepčxliwosti, boliby w tom
ckajemstwi nčxjakě tllsstlč, a byli bn fe obáwali, dcilc
Uoo fwé nelidsiostč pokračowati. Boněwadž dokou:
ue jaťo opili mleb ospali nic Uemwsleli aucb chroš
exoažowali, rostla dršost jejicld, a potwlšowala jicb
xo ;bčxsnčxlosiiAle jak fr alrknon a UžafnoU, neli

xo Zoufaini Upadnoll, až Ublidaji, že ten, jel)o; trU
anli, w nojposlrdučxjssť den staue fe jich jolldrem
uohowiwáni Boži čxiui l)ťissniky lm swětě sulclrj:
jimč mčli by ale picxd foudcm Božim sr
šťásti

xoto pak fnaisselpan Jršiš aby č.inil fpra:
wedlnosii božské dostt ša modloslnžbll, ktrroU so
l)oldowalo ďablllul Uamijto Bohn jamémn prawč:
Uan QU čiuil dojti ša slnšby toliko šewllčlťni kte:
xdxni fr domniwali Zidé, že dostt BobU slod.lši o:
xoomitajico wssim dUchem žakona jrl,xo a dUcbem
Prorokli a konečllč Spmltele sioého Qu sr čál Za
ličomčrně cbowčmi jo mnohýchkiostalm dlr jmčna
dlr siutkll prmxoýcb to poldanlx kteii jr tim bonosč,

ě.e jw rnžmlgrljnm wčči, a pčcr Čirkwi fwatě ue:
xxoslunni jdou ktrči w Ustrct) wird umji, wskutcich
ji pak hanobi

Zdr w domčWilaitowčodiwal ho nebcsknsi:
ter dllstojnosti králowskon králowstwi toho kleré
lošdilué jrst odo wssech wofskerél,xofwěta Zdo fr
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ftal pán Ježiš kreilom mnčenikú, chtě š nču:č
kaltch Utrpeni pčti, ncxb oni brali účast w bole:
stcxcb biěowálli a w kťiši wssak koruna, ssarlat a

žršlo núlršelo toliko jenm Z tol)o brala Uxssrrka
jtná nxnučrni Záslnl)n blrsk a sleiwu. Z tobo wn:
cluišela na mučeniky jila, odhodlanost a wwtrwan:
liwost Nejdme Uce wssirkni powoláni ke ctt a
sleiwě nlučenické, wssickUi pak toušiti málnr po dlá:

wě wdwolenúch božich n tu jest král náš Ze:
wnčxjsscxkjelxo nechat Urodstrassi náš Ql jrst král
wssrch mlrsti a tolčko tčmi jeho rnostmi pokory

dobročinnostt a jinými obtččxxostmi lZe do siáwxd
wčěné wejčti Naskwmti six Uám bUde jiný král
jen; sr skwčti bnde sleiwou a skwojtnotou tohoto
jwčxta a Zlaté že;lo bllde w rnkon jeho awssak
Ueneislednjlnr l)o blrsk jeho toliko ssci!rni jeht jrho
slibn jsoll xoýhrllšky, u ril kam ZmUččUje je stm:
fjná propast a wrčué Umky u Qu je stal krai:
lrm wssel)o stwořenč Bťátelč a Urpiaitelé. wčxťi:
ri a nrwčxťici, wssickni Umsi před joho joudnou
stoliri fe dostawiti, aby Uslyncxlt z Ust jeho Urod:
wolateluú wýrok fwčho wččncho osndu

W. Zežiš fe Ukašuje lidU.

Kdyš Zpo;orowal Bilát bidný staw, w Učjš
urlidskost wojáku mxoodla pána Ježťslex domniwal
lc, :,o xxol)lrd Ua Uláprnélwa apohaučxného jrdrc
žxdowské obmčkčxi, a kaišal jexj wmoěsli wcu a ieřl:
„.n!x,: wcde waim jej wr:l abyjtex pošuali žr na
Učm žádnč winw ncnalěšeim “ Wnak tim nečiUčl
Wll.i: Ulc wire, nr; ža s:ouj Učad poťeid wicax žř:e
U;iwal, a tat lá:n fodr erhčowal nrbok slib,
Christa po bičxowainipropusti nexjplnjl. Na!nisto



536

Propnsstěnč odewždal jej fwěwoli Uepťatel a po
ťad si jesstč na prostťednika hrál kdežto měl co
soudce wystoupitč a rožhodnouti N tak podueš
Páchaǧi fe hťichyw šastáwáni fprawedliwúch, chn:
dobnych, wdow a sirotkúw.

„Tcdy wyssel Zešiš nefa trnowou kormm a
:oucho ssarlatowé J di jim Wilát: Ej hlo člo:
Udek!“ Nch w jak bidném stawn Ualešal fe tu:
„Widčli jfulc bo pol)rdaného a nejdoslednčjssiho
Z mUžn, mnže bolesti, a znajiciho Uemoc, a jako
jkrytý byl obličej jel)o, a potupený, pročež jsine
cho sobč ani erážili W práwdč nedlchy nasse
xoU nesl, bolesti Uasse oU fnássel a Ulypočtli jsine
l)o jako málomocného, a Ubitého od Boha a fni:
chého (Jf. 53 3 4)

„N jakž jej Ušťeli Uejwpšssi knčži a sinžebni:

ci, šwolali řčoure: Ukťťžnj, Ukřišnj ho!e Tedw
xlewolal lid, Uebot pohled Ua strápeného wzbudil
xsnad Utrpnost w srdcich jejich, to silad pošorowalt
mejwyšssč kněži, a protož pťedessli wssemu wolaji

„Ukťižnj ho!“ a lid neodpťral Nro UkrUlnc
aežáwistiwé srdce nebylo dosti, nepťáti pánu Je:

xžissi ani šbytky šbidnčného žiwota, a Uenstáwati
ašby jej na kťiši dokonal

Bilát rožhněwaw fe Uad krwožišnčwosti, kte:
aoU fe wolalo Ua Ukrižowani jeho prawil k
Uim:

„Wešmčte wy jej, a Ukřižujte, Urb já Ua
něm winy Uellalezam deowčdčli jeum ,Zidé:
Nčy Zeikon máme a podlc Zákona ma Umiiti, Ucbo
Synem Božčmxfe činil. e

Nebylo takowého šákona. Zákon, dle nčhož
Umťiti lUěl nebyl žádný jiný, Uežli fe strany Zidu
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Ueiružiwost a fe strany Ješisse láska Byl šákon,
který xolchače a falessné proroky k fmrti odsilšo:
wal a taťowých bylo dosti meži Židy, wssač wěr
bešpťikládná byla aby fe kdo meši nimi byl wy:
deiwal ša Syna Bošiho. Sam jediný byl pan
Ježiš On to fh:omážděxléumlidn w chramč we:
ťejnč piednesl, a jesstě šťejměji pird wesskeroU rad
doU; pťed drUhoU raddou také prawdn tnto Ue:
odwolal; oU potwrdil fwčdectwi fwé prolitčm kr
we, a štrátoll žiwota QU fe tedy oprawdll wy:
deiwal ša SyUa Bo žiho, ale oU to takr nesčislný:
mi žášraky dokcizal, že jim jest QU to také do:
kášal žpňfobem jakým trpčl a fhodoU wssechpro:
roctwi, jenž fe byly wypluily na něm

„Tedy kdyš Uslyssel Bilát tuto ťeč, wice se
obáwal. J wssel šafe do radniho domU, a ťekl
Ježissowi: Oded jsi ty? Yle Ježiš mn Uedal
odpowčdi “

Wilat fe Ueptal na wlast, š kterě pochaži,
nebok wěděl, že š Galileež Našaretha jest, nébrš
on fe tášal na jel)o pmood, na jeho rod aby fe
dowčdčl, co sám o fobě fondi, a ždali prawda,

že nrbeského pňwodU jest aneb Syn Boži Nři:
čina pomlčeni pcina Ježisso jest ta, jaká byla U
wýslechn Herodesowa, jaká býwápodneš U newěrl
ců a xoelmožči tohoto swěta. Byla sice Uejprwu
pouh.i šwědawost Wilát, jcxhoš mysl pokalena
byla bájkami o bozich pohanských a o hrdinách,

kteťi jimi žplošeni byli, bylby rad fe dowěděl jak
U národn, kterýš wyznáwal jediného Boha, Ježiš
Za Syna Bo,;iho fe mohl wudáwati? Wssak či:
stota tajemstwi wtěleni Syna člowčka, a početč

Pallny neměla š těmi Uečistými bájkami pomicháxuj
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na býti, ktexúmi ďábel narošcni prawrho Syna
Bošil)o pťedtssrl aby jeho slrwa zatelnnil Nž
o,osud nel)anbi fe nmohý nowonwdni erěxecz
této jcdmn nadnsstčné studánty podobrnstwi čerpatř
ley fwé r:ollháxi o:nlllwil aneb fnad i žweledil
oe Taťé fe donlniwal Rilát, že xakési práwo
xna Ua t.xkowon otážku, aže pán Zežiu po:
xoinrn jrst jemU odpoxučditi Wssexk takoročto
Blnboké řajcxmstwi šnáxx:o jcst Otri a tčxm jimš
wšnámiti chce; ti pak ale jfoll nmličti a jrdre po:
ťojného, Uikwli wyfokoxuwslni u Bilat chtčxlto:
liko pofouditi, co páu Ježiš odpowi, wssak pťi
tom powždy trwal Ua fxréc:U, a ldledčl fwrho Ui:
žak fe napčawiti Uehledaj Takowé Ulysli ucod:
čpowidci p.šu chžl u, nébrž jrn tč, kde pemuje U:
:pťi:UUost pokora čistota jrdre a wýl)ost txáni fxočxt:

stym Umyaslum
Ze pe.n Zežiš nU: xxcoďpoddid.xl, stěšo!ral si

Wilxit takto: Se UmoU nrmluwiš? Newišliže
še nxám moc trbe nkťišowati, a mám moc lede
Propnstiti.2“

Těmito siowy žajisté dokášal Pileit, žr o fwč
unoci Urprawč šdaini má, jakož :,ačasto br,xwčiU oe
fob wládno:lcich Domniwnji se lxetiž býti Urod:
doislými a toliko dle f:rr ch:xti sioého profpčxch
mub dkr fwých wrtochil že rokašowati fmčji Ua
ieři;wwati ancb propnstipi to še w moci jrjich leži,
to že jiU wjjrcko jrdUo. WUak fprawrdlnost lá:
ska, žakony, Ušnalost to má b!šti ničim? Eož
nrni Urjwdšssiho srrndce nad ná:xi, jenž náš jr:
dnou U.dssoch:xys uřiti bude, a jomuš i klailowr po:
čet jrduon uxndáwati bUdoU? uw Q, š jakýmstme
chrm by fe přtjěma!i úťadowé, a jňk poťorně a
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bazli:oč počilm.č bw fobč ti jenž je Zastawxji, kdy
toy pomučli Ua odpowidáni kterc Bohu še wssech
swých dondniáx wúrokn čil:itt budou

Náll Zcxžlš Um odpowčdčl takto: „Nrmčlbyš
žádué Uxoct prott Umčx, kduby Ucbx,xlotobe dáno š
xl)ury, pro.ož ťdo mne tobč wydal wčtssč hťich
xna.

Zajisté byla tnkďweito odpowčoOyna .Bošiho
dllptojn.i Q!l ti!U jc taj.:lč ojxočxdčujrSynen!
Boščm a odpjra hrdostč tcto ilťedxli osoby, že ž
Boba :noc Uxá: Uči naišxširowen poslo!lchati wrch
Uost od Bol)a šťišruoxlt tenk:xáte kddby UadUži
xoala Uloc fwou QU pťcxdhašllje Nilátowč jeho

prowinčui wnak jen pod rousskoll, a š welikoll
xUťonsti Qn fe ojwčdčil Uejwyšsjimbýtifondce:n
ro;hodllje, žr hiich Kaifássňw wčtssi jcst pcžl:čwndž
on še žásstj jrdual Ml.ir Ze slabojti, bášliwosii
a jako proti jwé U.ulli; slowom Kajfáš wfsim po:
hybow.xl UojwyŽUi čučšo a jinou raddU swou do:
Udahon za jetnon strhl a ljd ojočowánim a tajUý:

mi pikly žawedl Dle takowěho prmoidla bude
PáU Jržiš také pťi poslednim jondn nane ncxpm:

:oostt fouditi. Což pak xždclikost těto odpowčdi
mnohcm Zweličnie,jest to, še an Jrziš tak Ullu:
aoil, xošfrkan jja ranamipo rrlrmtčlr a txnowon
Ua hlmoč Urfa korunn Tato byla poslrdUi slo:
wa, kterei pain Zcžiš pťed Bilátem a pťcd foudnm
Pr,onrsl a l)luboce dojala frdro Bilátowo OU
Oe k)Uedpotomž dál jakoby pokal pťrdrsslěho pro:
winťxti fwěho, a jako hotow jfa, wsse budonrně
znapmwiti, Zežisse propustiti a Zafe fc anrálčli
na restn fplawcdlnosti; ž nižto byl šbloUdil No
wssak jak dlonhai jest mrǧera meši hťiUnikem poo
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duUtým a dokoxlce napraweuúul. Hťissuik fám
sebe šačasto klame, nrš jcho st“Utkyodkryji Ukrytý
xtaw frdce jcho

(do pak čiui Wilát abo ;afe naprawil co
Byl pokašil? QU hled.i prostťrdky, Jržisse propu:
sttli, on hledá jich opx.modowon wuli, a pewným
:pťedfcw;ctim aby fe jichxlchopil kixybu jakúch na:
Uel Jaká to alc Zaslepenojt! onč pak hlrdá,
co w rukoU má? Eoš pak nrni Wánem abo lw
xlemobl ibned propustiti? Eož pač nedáon Ue:
:prawjl, že nloc má jrj propnstttč? Což pak se
ť tomu, daw jcj bičowati, seimnrnabidnul? Eoš
Pak to lidu nepředpowčdčl? Eo l)ledá jesstč?
ZU chce powinnost š Uáružčwosli fwou fpťeiteliti

To hUed š počeitkllhledal a UemohltonaleZUoUti
a Uenale;ne na wčxko Hťissuik se cbce obratiti
nrdbalá dusse clďce je horliwosii oddati, tok jeji
Zďewné pťedfewǧeti, ješ Uskutrčnitč hodlá Hledei
ť tomn projtředky bnď pčibodný ěew, aneb pobo:
DluoU přilcšttojt aš k p bud Zbaweuajjstýchsta:
xrosti, až nebnde žádllúch piekášek k wwkonáni swé:
cho Umysln Jaký to blnd, jaký lo klam! jakoby
ctnost bež pťekážekbýti mohln a jakoby prwui ú:
čmek prawého obráceui Urbyl ten nade wssecky
pťekážky fe powýssiti Čaš pťilomnd Ucháši a o:
čekáwá se ten krerý nikdU nepiijde Zatim se
xmnoži biichowé xoiny přlbx,xwá a člowěk w tom
odmnirá

Bilát pln dobrých pťedsewǧeti, Ukážal se pťed
lidem Zidé pak Znamenawssr takowoxl Zmčnn Uex
dali mn auipromlnwiti, Uešwolalt ťkourcx:„Pro:
:pUstixli toho, nrjst pťitrl eisařuw, neb kašdý, kdo
je čňni kralem, protiwi je rifaťi
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Wilat dobťe jtž fc pťefwčdčil o páml Ježť:
ssowi, že jeho králowstwi Ueui Z tohoto swčta,
ano dčbťe wčdčl, žcxaui Herodrš Ua takowč iečt
nic Uedbal a še tjtnlem takowúm nic Ueutrpi ma:
jcjtatnost cijařstá QU nnl faimproti wnli ŽidUw
litnl kralc přiřkUUl a Uad hlawll jeho Uadepfati
dal Ua kiiži Kdyby byl leát jcn pončkud roš,:
lxodnč fe projewil bylby žajčsté opomilnul p ašm)m
křikem, a wúl,xružkami židowskymi WUať člowčk
jenž Uešual jlnél)o Bol)almd fwr Utčsti a odhodlán
jest jchm wuecko ža občk pťin.issrti fnadno fe Zax
straUlti deiwá Zaslechnuw jméUo „cijať, klejal
ilmcd a wypadly Ulu ihned wssecky připrawo Z
UlkoU k wyprosjtčni pána Zc„;isse, a oUpřessrl cš
U.UyslU jrj propustiti, ihUed k UmyskU,Židnm jej
doydan

Nikdy Uebyl Ua fwčtč tak dúležity a slawný
wýrok wyueUeU, jakož tento Uad páUem Zežissrm!
Swacc ewmlgeliuum wssecky okolnosti poZUame:
nalo

Wýrok fmrti Uad p. Zešisse:n.
„Tedy UslyssewBilát tyto ťeči, wywedl Ze:

žisse wen a pofadil se na soxldué stoliri na mistč,

kterěž slowe Lithostrotoš a židowsky Gabbatha
Byl pak pátek pťed Welikonoci, okolo hodčny
sscstč.,l

“ onwašme ojoby pťitomné. Tyto pak jfoU:
Syn Bo,;i jako šločinec, wywoleuý narod Boži,
jenž žada Ufmrceni jeho a pať pol)aU co soUdce
Misto jest folldnisiolice ťimsié ťiUe Uprostťed jwa:

tčhoměstapojtawena Swatý ewangelista jmenuje to
mijto w třech jašycich, totiž latinsky, ťccký a he:
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brcjský, jakoby nám byl chtěl napowčditi, že wssla
chut národowč zenxě účasienstwi w tom Uoýroku

mčli Utiti kterú se š této stolice ol)ásil, ponťwadž
wice Boži nežli lidskei siolice jest Dcxn ldyl pá:
trk wcllkonočni, připrmoui den pťed nrjwrtstim

řdnem fobotnim w r.oce Hodina jest ta nejskwčn
lrjssi we dne nrb fe bližila podle nanťch dwaná:
ctá o polednach Crlé měsio bylo od rána na
nohácb. Tii mornostč plohližrly šálr žitoslj, totiž
wyjokei xadda cčlčho miroda, kreil Galtlejský, a
ťimsty wladať, k nčxmufr dosiawili nejwyšssi leněši,
kncži, Zákona Učitelé sondcoxoé a stalssi l:du aby
žalowali na ZržiUr. Wo tc piissli také wysla!lco:
adé dwanáctrra pokoleni aby žádalt propnsstěni
jrdnoho wěšllě eriťonoc pťital)la wrlčké Umož
stwi rižincn do Joxufňléma jTito wenkownné
jako mčstkané Zexmalémssti, dostawili je, aby je
dočkali xožbodnuti Zeiležitosti, která tolik l,lukn na:
Qěťaln W chlěwč o pUl noci a beš fwčdkll Uaa
rodil fr Chxiftnš Pán awssak na jmrt woli wyx
QaiU býti o polrdnách,a pťed oblčečrjemwssech Uá:
1odú O flaňmc fxex,a obdiwnjmr awssak i po:

Zorlljxlxr pilnč Ua to ro neislcxdujr
ledy, ro fwčt fwčtem stal a steiti buřxe, ur:

ldyl a nebndr ortel fmrti tak patrnčx wyuurru, a
x:ďrowinile wymošen, jako lrnto uad Spasitrl?lxl
fwčxta. Mleit frdě Ua fondnš siolicř pxxm:eil k Zie
dtlm: „Ei l)le, král wáš! Nlr ont kieňčeli:Wr:
upšmi,wr č.,mi nkťčžnj bo!“ Toť bylo po tťeti co
fr po Uxčxstčrošlrhal kiik krwoži;uiu.dý, a lo uaxoe
sled Wřlát ertč jeduou fr ;,wal čiuču.imitky:
„Řrále wassrho nkťinjie?er Tak Uulnl domlouwati
Pohan lidu Božlnnl, a on ho erx.)siyssrl! Nch,
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kolikreitr ueim domlollwá hlaď fwčdomť Uňsseho a
myoossynimebo! u

deo:očdťli Uejwnšssi knčxžč: „Nemámel črá:
le. Urš cijaře e Z toho šťejmc wyřwi!á že tito
osseme Uicč byli ltdc bež Uábožellstwť neb šde jr
Ukslšuj, co json Oui nešamitaji Zežisse toliko
Uébx.š wiltdec Mešsiásse Uechaf on kookoli Oče:
kxiw.ini Q)ťošslássr klax.lr š pokolrxli Dawidowr.e
chž wykonpiti UleiJfrael jest jtm pťedsndek ktelú
lidn ponrchaiwajť, wstak tajuč je ml wx,xsulťmajx,
aproti Učx:nUse šdr weťejnč proulassejč Mňš enli
pak lid takowéto rmlh.ini pokojuč poslouchati? Ne:
sxwflxlý lid dá fc ke chmU U.,ch!loUti a pťijima

sxnýsslrni sixoýchw:cdcčlo beš r.dšdilU, on mluwi xe:
jich ustama oU fe odiičei šaslčbeni ax wif
ry otcflw fwwcb Uechce lniri jiného krále, jen cix
jaťr Bodiwné ťišeni Boščstalo fe mn, jač si
toho žádal; nrb urmá tcxďani krále, ani kralow:
stwi, ani rrpnblikU ani jakčolč šwaný steit OU
te podrobnje trď cijaťňxl wcfskere Země wrda Uc:

jistý a lněniwý žiwot, stana fe banbon fwčxta a
potupoU wssoch nairodnw. QU teď widi, Ze cifaip,
pod Uimš žije, toho Za krále fwébo přijimei an

fe Um kla!ři jrhož on žawrhl Totč fnad patr:
Uú dnkaš božstwč toho, jeho; Ukrčžowali.

Také je Zajisté Uřkdy tuk erbyčejný a Uepo:
cbopitclný ortel nrww.wsl „Tedy wydal jim ho
lMlqt), aby ldyl ukťišowáUe Na tolikerc wysse:
tťowáui Bilátowo, na tolikrrc swčdrctwi o uexuine

ně WeixmZc;ich a Ua toljkrré snahw jrj wy!wo:
boditi, ukončť sr, anrb přetne st celci pťr tx.xk že

Uxeibýti nfnrcell. Na který pak žpňfob byl jtm
wydán? Snad ťádm,dm fondUim Ucilešrm anrb



541

wýrokem? Ncni takowého Uěro a jak se mohlo
takowého Uěco státi Ua to, co mlmoil aco drlal?
Blneb fuad jim Biláttoliko dowolil, aby ho usinr:
tlli? To jiš po dwakrate jim nčinil a nrbyťi š
tťm fpokojeni. Ukťišowal bo thát? an žpč:
čxowal a čtelne, že Zcžisse Židllm wydal k Ukřižo:
wáui? Jfontč Ziřé, jenž ho nkrižnji? Qni fe
již wyjadťili, že to nejmčji. Newčme tedxž, jaký
to foUdni nailez jest ;eU to ncim Známo, že ťeid
roznm, Ulirnost, šákon, žpňfob ZewnčxjsjiU wynxi:
ssenč fondniho nalešU Uebyl ssetťin, ale še wsse
horem peidrm se dělo. „Wydal jim ho “ to jejt

wssecko co ewangrlium prawi, a to nejdinějfsi
přř tom, že wssickni čtyťč ewangelistowc na tyš
špUsob whslowllji coš Zjewnýul dnkašem, že wýroč
ten dokonce Ueťadný byl Wslak ale byl páUZe:
žiŽ tak ťádUě Ulťišowán, jakoby fe byl Uad nťm
tprawedliwý a ťádný Uáleš fmrti wyUesl Jaké
to nefprawrdlnosii! jaké to banebnosti! Nechtčj:
ne trdy, siedeťce w utrpeni Ehrista Wána Uassea
bo, Uikdh fobč stčxžowati nad Ueťádnostmi podob:

Upmi ČB)WáuZežiš byl na roškaš Wilátuw, a na
žadost GidU Ukiižowán, tčm wssak nasse fpajenr U:
skutočnčuo a Umysl Boži lohplně!l2)

2) Na stčUách jedUč komnaty Bilátowa doUm ďyl
xox,xoťrašcn sond Wilatmo Uad Zržčsscm, pochážcjicč Uepocby:
bnč z časn sw HcleUy, wssak prý pohanč a Židč zahladilč
tnto pro Uť hrozdlon npomčnkxl TU bdld téš dwa welmi
ftarodawnex Uaip fy latinsiě, obsal,xnjicčw fobč, jakoš fc mxiošč

donmixdajť, šuámý ortcl Bilatmd: Jcšinc Nazarethsiého
podwodnila Uarodn, zakona Mojžčssowa russitelc, od tUižat
knčzstych i od knčxžiobxdčněnrho wyflečte, swašte, a pruty
mrskejte. u Zožissc Nazaretskčho, Umžc odbojllébo,a dazamin
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Bána Ježisse wedon Ua Ukřišoweini.
(Mac 27, Zlutil?, Mar.15, Wuxss, LUk.23, 26n56,

JaU 19, 16w42.)

„Kdyš fe UUl napofmiwali, swlekli š nčbo ,
plassč a oblekli jej w roncho jeho, a wedlt
ho, aby ,jej Ukťišowali. uu N nesa sobě křiž xtx!):
ssel na to mťsto, ťteré slowe poprawxlě, a šidowsky
Golgotha.

Nesl pán Zcžiei pláUf jak dlonho trwalo U:
krutch korUnowáUi jeho, a poklld Pilát mčxlš nim
co činiti, aby ho pťedstawil lčdn a ď nimi wyje:
dnáwalo odoysidobošeni jeho pak nm jej násilUč
stlhli, obllowiwsse Um wssecky rány, ťtere Zajistxč
bolčstnějssi a wětUi byly, činl déle plássk na Uich .

ležel KorunU mU ponechali kteron až k hrobU
na l)lawě nesl a kteráž UUl Ustawičně bolestč pU:
fobila, i při dost Umlém těla pohybowani. DloU:

hý a tčžký kťiž byl na Zedrmlé plere jjeUUl polo:
žen, aby ho nesl Ua poprawné misto na Gole
gothU

Ukťižowáni dčxlo se wojiny ťimskými, proto
opčt Upadl pán Zežiš w rUce jurowých wojenských

drabťl, a ti ho wedli š dwčma šločinci na Gol
gothn WssickUi čtyři rwaUgeltstowc jmennji to

tatele rčsajťc, jakošto dok.išáno jest starssimi š xuirorU jel,xo,
Uprostřed don lollpcšnikťl Ua obnčché poprawUť misto wp:
wcďte a Ua pofmťch jebo kralowsié dňstojnosti Ulezi dwěnla
lotry nkřčžujřc



546

misto ř jménem hebrejskúm, což wiceznamel:á, neš
latinstč jméno a ždá dr, jakobn naráželo na to
Ustni podánč, že neiš prwni oter Ndam, hlawa
wssecld lldi, na tomto mislč pochowán leži a Ze

tolo misto proto nosi to jmrllo Golgotha, což sc
wokladei hlawa. llstni toto podánť sxoatúmi otri
wyprawowanr anož nic do frbo uema roby praw
diwosli fr pťičtlo, ša prawdu dr;ire xbdiwowalř se
mmime Zajidtépro;řetrlnosti boské, ktrrá; nstano
wila, aby fe fmrt Ua témž miste pťemohla kdcx

náš w ofobč praotcr Uassrho w prach obxáltla,a
žuxortrl smrti jrnš bwl nad námi wwnesseu Spa:
sstelem na témž mistč Zničch býti měl kdr napd.w:
nim ldičssniknbyl wwkomill :)lno boraSton, Mo5
Ua a Golgotha Urj!on nir šjiného Uržli částky té:
bož poboťi. wani dwč lržely w Ulčjtč, a tťeti
mimo mčxsta Melchiscxdech obcrowal chleb a wť:
no na Sionn Zsák byl občxtowán Ua Morii
Čhrám, kde se obětowalo, též stál Ua Morii a
Ješišo Čhrijtuš fe občtnje aneb pťiuassi tn oběk
ji; staré občti toliko obrašrm byly, mimo mťjta
Ua Golqothčx Neni fe toum diwiti še křejraně po
wssechy čafy rolik pobožnosti a l)orliwosti na je:
wo dáwalj abo tato fwatámťstaanssttwili Nej:
drašUi lxúwala jim a podneš jrst cesta kteron;
kráčel pán Zežiw od soudnčce na Golqothn, aci
1000 krokň dlollhá již naZx,xwámekřižowou aneb
boleslnou, kteronš my taťé w d.lchupobožném Ua:
sinxxmax

Křižowá ccsta.

chžpochyby Zwolili hned pani kiesfaně tnro
cxrstU;a piedmčt pobožných r šji:n.ini, ano podlč
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Uxibošnčťxopodáui prý jama Matka Boži prwni
kťišowon cejtn Ua biloll jobotu ťanla kdnž fwato
tčlo Snua jajil,xo w brobě odpočiwalo W ťčašss
Zt)()lelébo :xxxonaslrdowaui byli kxesianc od nawsstčx:
wowáni kťižowé cesto Zdršowáni Cisni Hadrián
jich dokoncr ;astranil wdstawčxwna Golgotě po:
banský chrám Trplw witčšstwim Konstantina
Lchlikrkxo pričinčuim matko jeho fw Hrleny otcx5
wřela so kťcxjmnumi tato přehojná stlldniwswaté
poldošuosti

xšončUžadž fwatá Země pozdčji šase do rukou
Urpřátel kťišc Ehristowa pťisska, a tudyž malo
poUtnikmoa také w čaš pokoje tam putowati mohlo
přcUeski proto ťiulssli papešowé odeftkw, Udčlené
pro náwsstčwu kťi;owe cesty Jernsaléxnské, také na

Uáwsstrwu jiuúcb křižowýrld cest kreré pobo;nd iád
no Frautisska po wesskcréEirťwi ;ařišowal Jno:
ccnr Zr. byl onUi, jexlž Ziskáni takowúch odpust:
kn r. 1686 ošnámil Benedikt xlll obmešilZi
skeiui odpnstkn r l726 wúslownč na kťižowe restu
eďranljfskáxlskúchchrcixnn Klemenš )ču. Ustanowil
r. 173l, že lnobon odestky na každé kťčžowé cxčxe
stč ziskáuy bďti ktcxrá kdrkoli piiwolelxim bjskUpskUm

skrze eďx.antisskálwšaři;cua a pofwěcena byla
W Nimč ftála ša času pohanskě wládn po:

dlouhlei diwadolni lmdowax koliďemn šwanei k:xr
fe molďlo jmčxstuali až l 100000 diwaikn To
bwlo taťč to mitto kde w čaš 300letébo pronxiž
skedowáui wošnáwačč kicxsfauské wixy k obwejeleni
pohaml š drawou šmčxřižápasiti mlmli a kde od

jrjich šubU a pašoUrU Uepčislni mUčcUici lxo:trhám
bwli Bo mnobá stoloti cliwalo so toto ob:owské
siawrni pro potoku krwe křesimxskčtamto prolité.
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Swatý otec Beneďikt )čuč, jenš rokU 1740 na
ťimskoll ftolici dofedl ohradil prostorn tn želežným
šábradlčm a wystawěl tam kaply, jichž oždobiť
obrašyš žalostuc mUUčeni Wánč pťedstawujicimi
Udčlčl takc wssem, jenž toto Ulisto ansstiwili abn
Zde pobožně Uančeni Bánč rožjimali plnomocuc
odpustky Túž sioatý otecwy;ýwal r. 1742 wsse:
chny dUchoin spráwce wesskereEirkwr, abo we
fwých chrámich pobošnost křižowé resty Zawedli,a
wěťici pro ni anšowali a nawádčli

Wssak Uakročme již prodni cestU kťi:
žoon

Tato bolestnei cesta dčxlila se pčlwodnčx na
dwanáctero šastaweni, š pťčdánim pak složeni tčla
Zešissowa š křiše a š Ulošenťm jeho do hrobU
jest jtch podneš 11 Brwni žastawelli jest U..
tom mistě, kde byl pán Zežiš na fmrt odsoUšcU
To fe Ualešá Za dnů nassich mezi byty tllreckého
wladaře, kde drUhdy twrš Nkra a palác Bilátllw.
steil a jest pro tUrecké stráše misto nepťťstllpllr
Byltě pťed palacem Bilátowýll. jako tarásrk aneb
l,oýstčlpeť fpočiwajici na kalnenných piliřich ťxeitho:
stroton), kamž fe dosioupilo po kaxnenm,xch scho,

dech ), kamš postawili Ubohčho Spasitele š rUka:
ma sw.iZaUýma, skrwawčného, a š kornnon trno:
wou Ua hlawě Zde to bylo, kde podlehla fprau
wrdlnost Uefprawedlnosti, erinnnost hťistnosti,a
newixmý beranek litým sselmeim Zde bylten Uej
ýx,uauou

j) Tyto kamen:lč fchodh jpťcnesly se do Řima, kdc fc
ctějř pod jmčUem „Swaté fchody“ Nalcžaji se we zwlasst:

UUU domč na bližku chramtal sw Zadm Latcranskčho; jestjich 28 z bčlčbo mrmnorn, dajfoU deskami pobité, a tolito
po kolcnon po Uicl! pontuici fc plazř
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siočxtčjssiodfoUšen Ua fmrt UejohawUčjssi, nejbolest

nčjssi,DUa fmrt dčxfného kťižeDrnhé šastaweni jest, kde žbidnčncnm Spa:
Uteli fwěta čťťž na plerc knesseni položen bdl
Uebok podlc obyčrje tehdejssiho llkrlltllého Ulusil

prowilliler feim dťewo, na Učmžpowčssen býtimčl
až Ua poprawni mijto ncsti ) Na této bolestUc
rejtč woleik Uaul: „Kdo chce ša UmoU pťijiti
wešmi kťiž fwťlj, a Ueislede mUe!“

Tťeti Zastaweni tam jest, kde Spantel Uá..
pod břemenem křiše poklejmll aU jej sila dokoUce

opUstťla. TU lešel celý Udýcbmlý, jako beranek
jebož krwošižniwi wlci pod tcbe dostali Bomoc
;atxna, ba misto pomoci jen klenia btti N pro:
tož, kťesiane, sem popatť kdyš je ti bUde kťiž twuj
tťžkum šdeiti Zwaž kťiž fwňj a Spasitele fwčho,
a Uhlidaš který š nich tčxžssijest

Etwrtc šastawenť tam jest, kde pťed čafy
Ueil chram ke cti Matky fedl.libolostnč Swaty
Jein, milaček Weinče,přinesl prý Matičce Boži fam
tU pťefmntnon nowtnu, že božský jeji SyU Ua
Unrt odfoUžeU jest, a práwť k Ukťižowani weden.
TU prý fe wydala Wanna Maria š Janem a š
Učkterymi Uábožllými ženami za Uim aby ho je:
sstě fpatťila Nejprw prý byla od stráše odmr:
sstčna, až so konečUč dostala k SynU fwémU bi:

2) N čkteťč wykladači prawč, že bhl křiš zc dťewa dU:
bowého, pončwadž toto jrst w zemi swatč to nejfprostčjssi.
Také fc za to wubcc Um, žc byl patnactc stťcwčcň dloubý,
9 přičkoxlofmistťcwični Tudhž jaká to tižc! un Dle staro:
kylčho podanč byl kťiš, na Učmš Spasitcl smrt podftonpil
tesán š odnošč stsomn, ješto Seth na hrob Ndama bpl
Zasadll.
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duč Zohawenémn Spatřic pak Zežťssc pod bťe
menem křiže klejajiciho, padla do mdlob aniž mo:
dla slowičkapronésti Beiu „z šiš prú ji takto o:
slowil: „Zdráwa bnď Umtťo!e u Břcd tťi a tři
ceti létn Ubirala six pauenská Umtka š božskpm dč:
tatkcm na rUkoU Ulicemi Zermalémskúmi do chrá
mu Tens byl jrji prwni a nejsladssi pruwod
Qjak ša pťenfasinou pokládala febr po;el)naná
mcši šouami deak jlž čpři náwratlt ro;jťmala
slowa siarcho Simeona: „Twoll wlastni dnssi
proniknr nleč Teď po tři a tťiceti na radosti
a šnlofti bohatých létech Ubirei fr teiš matka Uli:
cemi těhož Ulčjta, aby fe Synem fwým poslrdni

a Uejtčžssiprň:ood wykonala O jak l)lllbore ša,
jeil)nul meč do Utrob čistotné dnssr jejť Tťm ale

stala je matkou wssrch opusstčných a t:picich
Baité žastaweni jcst již na patčx hory Golqo:

tho, kde pán Zcžiš opět pod bťemrnem kťiše kle
f.nnl Na fmrt šrmdlený trpitel Uemohl dále, a

cesta počala pollěkud do wýfsky Snad jiš fr o:
Zwaly hlafy: „Qu nám stouá dťiw nc; dostou7
pime horu “ Wssak k pomoci niťdo fe Urxnčxl, a

wšdalowali se omdléwajiciho kťižonosiče Zedni
ž bážně,aabo ža nčeniky nobdli dl;áni řrxlši žase
š osskliwosti, kleroll mčxli š křiše, nebos poubwn do:

tkmltčm fc mněll posstwrnčny, a tudyž by nemohli
slawnost Uastciwajici konati TU fe xml)odil jp:o:
xtý člowčk Z wellkowa, Simon Cyrencjský jme:
nem, poněwadž pochášel z Cyrrny,š mčdta bor:
Ui Libie, který obyčejnč w tento čaš do chrnfa:
léum dochášrl. Tol)oto piinutili, abh pánU Zeži:
ssowi kťiž nésti pomohl. OU nechtěl žprwn, wssak
Uulsil. Botom pak wida šbidněnébo člowčxka Uesl
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aš na lxor,U ša kteroU laskawon siušbU se jemU
lnké páll Zežiš hojnč odmčnčti ráčil nebok oswi:
tll paprskcxm jwé lnilosti dussijcho, Uwěťll w Chli:
fta stana jo Učenikem jeho, jakoš i dwa synowé
jel)o Jllerander aRuerZ, jichž jwaté pijmo čestně
pťipominá Kilšonosičň jrst na tomto swčlč dosti,
wssak wčxtssidil š nich jsoU nUceni nosičowé; rádi

by kťiž fwuj fe jrbcx jhodili, awssak nelze jlnak
Zako Umji Z toho prospěch, še w kťižich netrpčli:
wi jfoU? Nebot ne každy kťižonosičlibi fe Bohn
nébrž jen ten, co jej w tichosti na se béťe
Christa jako Šimon Eyrenejskú Uáslednje

Sesté šastaweni jest na tom mistč kde stál
dnnt fw Weronikh Má je wilbrr ša to, že ona
byla xjjš ctitelkynč El)rčstowa, dťiwr o newiunosti
a božstwi jeho wysláni pťeswčdčená proto také Ue
trpeni jeho ji hlubore k jrdci sslo Qna tedp ne:
ol)rošeně wystonpila š douul fwčbo, jakmile pán
Zr;iš aš sem bdl dosjrl Mčla ssat kolem l)la:
wy, jenš ji pťeZ plere wiselš) Widouc pána
Ješisse pracnč w;hilru postUpowati, an jej fila o:
pomsti a sknnečni wedro poťeid wice naléhá na
nrpřikrytoll rchnchanoxl a trnim rošbodanon hla:
wU pot a krew wr welťých krňpějčch ronč Z čcxla
a obllčeje dolll láskoll a útrpuojti jako Ullesjrná
prodirá six Weronika ťadou šoldnéill strhno seat
čš blawy, a podáwá jej kleěicjwémll Spasltelowi
Báll jej přljimá š UrčxchoUpiltlači jej na fwnj
.pu .uup.

q) Takowč ssáthx ; jcmnč wlmd, aš lřikráte dclssi neš
ssirssi, nosilp seUkráte pcmi Ua lxlawách a kolem ssije, a jině
na pleciň!. Byl také obočej, šarmonccnúm, plačicim, ancb
mmwenúm jimi sišy ncb por Utirati.
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strýšllěný obliěej, a odewšdáwa ho Zafe š pohle:

dem UeršžUějssi wdččUosttWeroUtce Uažpět. OUa
pač Uic Uedbajťc Ua kleni a Utržky tyranských UlU
čtcelůw fwčne ssat a wraci fe do domU jwého

Jaš ale Užasia UslUžná čtitelčynč božského mistra
kdnž ssat rožwtnnla a fpatťila krwawý oblččej pá

Ua Ježisse Ua nčm wyobrašem). Jaký to draho:
ceUUý dar pro Ut! TeUto šášrač:xý siat odewšdala
Orý sw Weronika w rche fw Klemexlta pošděj:
jik)o papeže tťetiho Uástnpce fw Betra a ťada
papešx: dawa w pošdějssčch časich swčdectwť o
xorawdiwosti do ssatU wtlačeného oblččeje Spasite:

lowa a o pčiwodnosti potllťbo ssatll Ziš papež
JaU Ml dal Ua počáthl osincho stoletť w chrá:
xUě xwatél)o Wetra oltať pro pofwátxlý teU ssat

wystawěti BapežJnoceUc jll držeťprwxxislaw:
Uý prňwod k tomUto drahocenxlémU ostatkU Báně
apošdějssi papežowé Uaťidťli aby fwatý potnť stař
každý patek lidU k Uctěni wyslawěň byl Wapež
BtUš ll ťášal jej r 1470 k wymahániwitěžstwt
Uad TUrky w slawUém prllwodU který feim boš

wedl Ulicetni města Uéstt, a Bawel U Uložil jej
po skwostném prxlwodxl w Uowě wystaweUém chrá:
1UUsid štetra, kde fe až dodneš chowá

Sedmé šastaweni 1est U xoUdne brány, kde

prý Utrmácexch a po Ubyti toltk krwe wysilený
Spasitel Uáš skletmll šnowU

ZastaweUi osiné jejč aš 30 krokU odtUd škde!d
fe potkal pán Ježiš fe šenami plačicimi Jakkolt
Jernfalem škažen byl pťec Uefmi fe ša to miti
še wssickni ti, jenž Spasitele doprowáželi Uepťá:e
telé jeho byli Byli také !Ueši Uimi, jenž dopro:j
wažejice ho slšeli nad osildem fprawedliwého, kte:
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rý žárowen jejich wážnosti a ťltrpnosti hoden býl
W tom množstwi horliwých Jfraelitů lkaly náboo
žne ženy, wydáwajice tim dňkašy Učžné a Uctiwé
Uaklonosti k jeho Uejfwětějssi ofobě. Násilť tyraer
nů wymúže mnoho wssak neni š to, aby slšy ša
stawilo

Obrátiw fe k Uim Ježiš ťekl Drery Je:?
rUfalelUské! neplačtež nade UUwU, ale famy Uad je
boU plačte a nad fwými fyny “ Slžy wyssly šx

Utrpnébo frdce,aapťec byly Uedokonalé Tytože:
Uy oplakawalyJešisse co Utlačeného jprawedliwčž
ho, 1ehož Uepťátelé pťemohli Nwssak an Ježiš
iw tom bidném stawn ťidi a špraije wssecky
šálešttosti Jako se pasl Ješiš w ten slawný de:n
když fe jemU ke ctt sen witčšoslawný prllwod do
Jerlealéma konal jakoby pro to citn Uemajee ob

jewil poněwadž fe dUch jel)o š Uesstěstim Ua Jee
rllfňlčm pťijitt lnajicim obiral rownčž fe chx w
Utrpelli fwém pťehrošnem jako nečitelným jewi,
poněwadž fe nesstčstim bawil kteréž Uastáwňlo
těln co nad Uim plakali, 1estli Uerrťi w něho
a w fx:xatéjel)o ewangelimU Jest wiře podoon
že tyto nabožne šenypo fwátcich fwatodUssnich fmosi

dobré 1el)o rady pochopily, a k swému profpčchll o:
brátily Eo fe pak Uáš dotýče požnatč mUžeme,
že pán Ježiš fobě ostáwa weždy wěren weždy
welkým, wešdy Spasitelem weždy dobrotiwym
weždr) lafky hodným, weždy o dobro nasse pečli:
wým, a náš proto Uapominajicťm, bykbychom fa:
mi o ně nedbali

Bťidal pak pan Ježiš dále strassliwé fwě:
dectwi takto ťka: „Neb ai pťijdoU dnowé, w nichš
ťeknou: Blahoslawené Ueplodne, a žiwoty, kterež

24
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Urr:xdily, a prfu ktorěž :rkojily Tcdy počuoU
ťčkntilxoráu.x: Wadnčxtr Ua Uáš, a pal)orkňm: Bťi

krejte Uex.o)!“ Modnojt stmxoU manžalstal)o jrxstZa:
jit r pxxšxť)xřáxiboži w :odináňx neibo;nwch w kte
Uxch di.kxy xxdprx.wém Ue.bochstwi, wr wiir po:

božnojti a !x.išxči boši xxxxxcťdoweinubdw ji; jixmk
alc fr jláx.xžáť.šlmlxšcxxi pkoxlchi li:stého ro; uuxo:
žrnčm duclll Zateace:mxcid Ktcxe.ú pař žo Zatmccnch
Uelmdr a; UZii olxeu 1člnél,xo Zatra.crni, si přáti
atn reeřčjl Ua n.xččxuén.xččo Zňlxulcxl lxx,xl? Bol,m:
šri! xo xomowjžm:xxxo.dě ledc Trď jst na ča:
Ux k thi Uxss.rť:ol:xxšloskdcnstwi wolati, občxtujirc
UťU krcxw Sxexna Boščl)o, k!rron ža Ueio wnccdil;

ted fr l.ře.:ť!r š Ullččx,rxlcn lxajirnosti k jrho kťiži
:rinoč j, jrj na fr w:itč, a klidnč š Uim Ua drášr
:,iwcta x.xšlme kčeičrtč Jaká to lmnba bnkr ten:
kračtr ťěyž je Uquky okolnosii žiwota čxlowčťu ::xtx
erxji, a Ušsscl.y lsřrllťch er jxré fjrlodnosti objrwi?

Kam six rxatnonřc? Kde najdenlc propart dosti
l)lnbcx.on, kdrbUrlxom jr pird xťčsilon tw.iři foud
aowou Ukrdli jakoši pčrd oěima crlcho fwčta?
Člrrmo lč f tak:wčnlunosstčxstixroobuonti jcst Uám

nutno, mčs o Uxočifjtxé pxo dUssi hled exti, jrnš jrst
jwaté pokáni U nohoU knčži xUUimc j.oc hřichy
šakopaři a tam jčch na wždy kaýti, wyšneiwajice
1e šx: wtjcxch a wni možUon Upičn:uosti Tmn sr
šniči a krwi brreinkowoll šnmji a do wčxčxnénc5

pamčxli nwršrny bndon. Nrbo prmoil strápený
Uáš Spňjitcl dálr: x

„ xoUčwadž Ua želrluxm dťewě toto čiui coš
lmdr Ua fuchém?“

Tčenlito slowy Uáš pan Jržiuš wy;ýwá aoy:
chom nrjprw powážili, kdo ou jcxst, a kdo jsine
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nay. B. Je žioš jexstsirom Zrlcnd plodm,š, jenž noU
kwět a oworr Unǧ alr jime ftlomowé fussi, mrt
wť, Urplodnť a Uičrnmi. Náx! .exž.cš jrst fprmne

jeoliwú e)šťlb, Uejfwčxtčxjssi jrho,; čxiny toltko r!losti
a xrxyžr!oy nrsřalrné lásio jjoU; nly opak jjmo

hxisťnici, kteři kU jwé nxiťlonosti k Zlémn Urjčislné
lxřifcjnxšwokh jfmr připojili Pán Zržiš jrst Oyn
Boži slowo tčlchl Učinčxné, dlubá bošskei ojoba,
jrn; š thrm a Dncluxm antým tn; BUh jost;
Uly pak alo jUUc tworowé Uččrmni čerwowc Zem:
ssti a tak nrpat ni, že roZdil Ulešt námi a Bohem
Ursionče:nú jrst. Ježiš jrst obtišch neprawostmč
naslimi, a oU jich pťewšalš poslnssnostč k ijémU
Qtri, a Z lásiy k neim: my Za to jjme wlmtnimi
l)richy obti;elu kterč jfme peichali, Ueposlombajťce
Boha fwél)o a jom:l x protlwicc dež pak tn:
dy; trnto jediný SUU Wol, ktrrý toliko podobll
hťichn na fobč noasl, a tnto podolm toltko š wroU:
cnč lásiy k nxim Ua frbc wšať, rUkoU fprawedli:
wébo Boba fwcho Otče roZdrcen byl jak pa. fe
powede nám? mu

Zajtawcni dewaté jest nčxco wúne w hoie,
kde sllefmll žawadiw prý o kámcn jenž na cejtč
lešel an jej wssrrka sila opoUsstčxla a již to bhlo
:Ua hoře Ka!xoarii4)

e) Hora Kalwaric Ucb Golgotlm UečiUi wyfokoU a
pťikroU skálu, Učbrž jcst kálssi wx)stnpek ťady pabolkn, ktcré
fiťžem obtižemx Spasit:l prosscl Zmčno Kalwarča (misto
lebek) dle olxwytl ldo slnýsslrnč posslo od lebek ktcrč tuto
rozmetány ležely Wětssiua stalhch cilkrwmcb kťjepisrdl twr:
ďi, žc lečUo Kalwarča pochodi od lrbky Adamowy, ktcrý
prý tllto pochodán byl Podlé ppdáuč U.xšal prý Noe kostt
Bldaxnowy ď febou do arcldx,x,a pozdťjt jixnt podčlčl fyny

2M
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Tťi posledUi Zastaweni šahrnnje chráni sw:
hrobn.

Když totiž wysileného beráUka božibo š di:
won nkrntnosti na nohy postawili a aš 18 kroku
dále wlckli stalnli na mčstč, kde fe nejohawnčxjssč
odprawowáali wykona.o u Nade timto pro naš
kťeffany pťepofwátnym mistem pne fr teď kapla
pťeš 12 kročeju dlanlxá, a pťeš 10 ssiroká. Ta:
to kapla jrst anilť silným piliřem čtwerbrallnýllr
na dwě stmny roždčlena jaťo we dwč kapličkye
ž nichšto w každé oltáť stojč W kaple w prawo
jest to misto, kdoš beránek boši byl na kťiš pťibč:

jen Bnda jest ba:rwuým mramorem wdkláidanášjkde barwa krwawei pťewládá. Tato kapla U.ilxž

swč. Laxbka psaotce pokolcni litxského pťipadla pr!) poďilcm
Scmowi, Uéjfsadnčmn Zc s!,dnň jelwe Teuto prr) poclxowal
si ž wunkmltč w:ďšessiho na Ulistě, ktcrr b:)lo Určeno ša od:x
pocřnek poswátnélxo tčxla dlnhčl!o Ndama Ze;issc Cbrista
Swaty :Plngxxftidco tom prawi takto: „Také Ydanx prwni
člowťk, lxxxlna točU nxiftě pochowán, kde pošdčji b:xl posta:
weu kťiš, a z tolxo dostalo Uxistojneéuo Kaln.xaria xooučn.xatxcž7
šde blaxoa poleoleui lidsičl:o pochowana byla Také se prcmd:
dč podobá aby tam, kde lržcl nenxocm,x,fc postawil lékař

Takč se zccla flxodnje, aby, kampadla lidskai pdxclxa,až tam
milosrdcnflwi božskéfe fuřšilo, ab:) an drabocemá krrw
jcuš dolU kapala, prach smrélyo hřinnika také skutečně fwla
žila a jej w:)koxlpila Hora Kalwarřa byla čňstka řady pa:
horkn, kteuá fe drnhdy Moria žwalň, a fU xcrom,xm a fw.
Allgnstin nmji za to, že práwě Uň tcuto pahrbrk Morie
,Jfak obmž Ježinmo, občtui dřčn.xčUa pleccch wx,mesl, jakoš
2000 ler pozdčji Ctxristuš křiž wžlžňm wlell Zde w!,xdal
Uebrsiú Qtec oprawdxr fwěho ncjwyď n!ilmrančbo Syna na
obťť krwawou, jakož Nbrahanwwi toliko Ua Zkonssiala na
wyobrašeni bndoUciho obťtowani Spna Božiho bplo Ua:
posučeuo.
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katolikňm, a ofwčtlena jest mnošstwim switilen.
DrUha kapla žahrnte to misio, kde kři; Báně
byl powýssrn, na Uěmž Spasitel byl dokonal a
nalcži Řekňm Šest a dwacet hoťicich lamp npo:
miná dnem i noci Ua welebné tajemstwi celého

swčxta. Bňda těto kaplu jest tež mramorem wye
kládaná a zpňsob welkého kťiže do ni Upominá oa

hawnon fmrt kťiže Jesil Chrtsta Weina nasseho
Made žlabem we skálc wytesanym, kam fe šasadil
kťiž nesonci Spasitelr, stoji oltáť Kdo chre šlab
wldětj, mufi fr obnouti pod mj Tato pťedraha,
krwi Božiho Sy!!a napojeuá problubrsl má otxoor
aš co dlan wolký, a plotnon střieroU pťikrytý
Dwa krofy odtud Za stťibrnými mťižemi xoidčti lšr
pUklin we skále o nichž swatý ewangelista Ma:
touš l .!8 51) pissr, a na Uťš Cyrill, ldiskupZr:
1Ufalémský zpominá tčmito slowy: „Wodneš nka:t
ZUje Golqotba skáln, kteráž pro Čhrifta se roš:
sstčxpila e

Ukťižowáni Bána Uassebo Ježisse
Christa.

Ukťižowáni bylo meši wssemi špusobd nfmr:
rowáni žpmob nejohaw!lrjssi a urjbolestnčxjssl Jlž
začonrm Mojšisiowom byl proklat, jenš Ua diewix
kťiže wisol Nimanc odprawowali na siUrt kťiže

swoje žločinně otroťyk lotry, wražedllliky a bUťičr
k nimž nepřatrlc Ehrista pťičrtli, .a proto jako
zbeslli wolali: Ukťtžllj bo!“ uu Trd pťisslo na
ty nelidské, a co do ohawnosti, wsselikč pomýsslea
nl pťenássejici mUky l)

j) Wťhlafný řrčnil fwťtowláduých Řčmanů, Cicero,
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Nš 12 krokň od mčsta kde fe zločincowc
swlekali, položilo fe dťewo kiiže Ua šemt, které až
po horU Spasitel Uesle a které teď jej nésti nta.j

Na to swlékli páUa Ježlsse nebok odfouzenci býe
walč Uaši Ukrižowáni Šaty ostaly po.d kťižem,
ažoldncťč mělč fe š nimi dčliti Swrchnť ssat je:

ho žčnž festáwal š weťkého čtwerečného kaU sUž
kUa„ mohl snadno na čtyry dily rošdčlen býti, Ueš
fe fpodnim ssatem nebylo tak Ueb teUto sestáwač
U rabimc a knčxži šidowských še sUkně nefefsiwané
celtstwr tkaltiuy 2) Wroto mUsilo čofem rošho:
šdmčtobyti komUby pripadleti mčl aby se do:
slowně UaplUilo pisino ťkoncť: Nošdělili sobě roU:
cho mč, a o můj oděw metalř loš (Zalln.

19)
anažený Spasiteť wesskeréhopokoleni lidské:

xho Unlsil fe Ua rožsswthaUá šáda lm twrdšm dťe:
wě beš jaké pod:lfsky položiti Serhowxé chopi fe

Ho, roštáhnoxl Um rUkU Ua pťťčkU k čemUž ji ti:
chý beránek wolně podáwá, šástup UmlkUUl a ko:
lem pante hrobowě tčcho, aUčž hlafek jeden ne:
prerýwá je Uebe fe kali tmoU, nebo slUUce fe ša:
tmělo, než krwožižniwi drawci Uic Ua co Uedbajč

prawčl o Ukťišoweixtč, še tenčo dčsUý šprob Ufmrcowa!tč by
xUčl ž očť pokosenxř lidskébo žcela odstrančlt býtč

2) Swatč orcowc widěli w oděwU Uefessčwaxtčm osoraš
Cťrkwe fwaté a cotřž w teU fmysl: Cťrkew jest š Christem
tak spojext,a,jako odčw š tčlem Qna jest tkanUa wýbor:
Ua, jcuž fe Ucda roškrajeti, auř trhati aby pťř tom cclc

„Ucšanikla Oua sc Uičdy Ucdčli w Uč roštržky žadnč po:
wftatř Ucmohon, toliko meži ňi a oiobami do Učfmýssienčm
wice Ucpatťťcimř Dle staré powčftč wyrobila Marča„ matka
Ježissowa fama th ssat fpodx:ť
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Zeden kleká mU na prfa, jiný žafe ostrý bťeb do

ďlaUě šabodá, a pťřbiji těškým kladiwem, kosti praa
ssti, a fwatá krew do wýssky fe mecci a barwť
mohixtné paže silrowých katamt až se pťibčly ruce
ty, kterými Spasitel Uáš žehnáwal lid waj, a wěc
ci jemU profpěssné, jakož Uejnowějč pťi posledni
wečeťč nejdrahocennčjssi fwatofwaté Tčlo swěe

Potom pťibyli i pťefwatě nohy, kterš po tťi lěta
obchážely krajiuy, města a dědinp, aby k celémlč
národxl židowskému pťtsslo králowstwi ncbeske Tu
tedy ťeši Ubohý Ježiš pťibitú Ua ohawném dťewě
kťiže! Popatť Ua Uěho kťestasle, a Uefpnstiž šra:
ku š Učho, totiš ž Utrpenč jebo Newyslowřtelxm
bolest probihá wsseckykosti jeho a ž krwi Zalitúch
oči :!rofwita eruprawitellřý trud Bledá sinrt
potahxlje krwawý obličej, a sinrtedlný pot wystu,
pUje na žafmUsstlém čele Zde pak odkládaje pé:

ro fám již pťčklekam k tobě žohawený a Ua krťži.
pťibitý Spasireli :UUj,abych šťibal pťebolestné rá:

ny twě, které jsi za mnewoťilwytrpčtč Ty pak
bratťe milý, Uččntxšž,šlibej a rošjimej, a opět lť:
bati musiš.

BeraUek boši lešel pribitý na dťewě:lém ol:
taťi wssak UUlsil poždwišrn býtč k nebi aby mežč
nedem a šemi siniřexlť Uskmečnil t j Uleži Weineln
Uebeš xa obyioqtely šrmě Krťžownicč jali se tedn

šdwil)nontt krlš,ckšprefwntym bťemenexn Nch jak
:eryprawitelné Uowe boledti projaly U powysscnč
Ukťišowallého Ježime! Wolxěwadž relá tťže těla toliťo
xm čtyrech hťebich wtfela, trhaly te rány Ua rUkoU č

UohoU a dost malé pohnUtť množilo bolestč Uesinirně
Wssecky jiué bččowinťm nadčlané rány šapálily fe.
sxoobodném:l wšdUchU otewťexxé,a tudyž mnošily sc
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mUkyokamžitě Qbčh kswe byl silUěZastawen a ponče
wadž ramena do wýsskyrožpiata byla, dčl fe silný
nciwal krwe do prfoU a hlawy,a Zpňsobil skličex
nost, Uškosta mUky, žr tim Spasitrlt srdce mohlo
puknomi, a hlawa fe roštťisstiti K tomil ke wsseǧ
mU dostawila fe pro silué Ubytč krwe nárammi
žišrn

Watřeni na pána Zežisse Ua křiši rošpiatěho
a pťibitého Spasitele pťlsobila čarownoU moci na
frdce nábo zných, a rožnitilo w nich nejněžnějssi lá:
skU ť Spasitclowi, jakož šárowen UejprUdssi hněw
proti fatanowi a skutkllmjeho u Sw Frantč:
ssek Scrasinslý žačasto se wrhl na zem pťed kťi:
žem, powžnefa žarofený pohled k trpicimll Spasi
teli a modltlse takto: „PropUjč, o Pane Zežissi!
aby ohniwá a mcdowa moc lásky twé š kťižc do:
lň dUchu mého a celoU dnssi mon prončkla, abych

šlafkw k twé láfce Umťiti lnohl poněwadž jsi
ráčil lásko ke nmč, a to sice na kťiži nmřiti
Swatý Zgnác z Loyoly plál tak silnon láskoU k
fwčxnUSpasitrli, še často wywolal: Nch mojc
láska Ukťižowanajest!“ Swatá Marťéta, potomni
kralowna Skotská, otášala se co děwčátko čtyrletc

swé sestry patťic na kťčš, co to jesi? Sestra ji
wykládala, že to pťrdstawnje pána Zežisse jak bo:
lesině na křťžiza náš nmřel Malá priuceska po
zorowala slžawl,mm očkama nkťižo?oauěho a roz
piatýma rUčinkama objala nčšnč fwatý kťiš, a po,
celowawssl ho ťekla plná srdrčného bnnti: „Mnj
mllý Ubohý Spasitrli! ode dncxsskajfenl já cela
twoje!a Y od té chwilc bylo ji rošjimáni o Utr:
peni pána Jer Christa prawon rožkossi a to proun
spiwalo Uad nlirU k prawč pobožnosti Z Ukťjžou
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waného Ježisse naUčila fe trpčliwosti a mčrnosti,
kterými cnostml potom swého manžela jenž welmi
nádlý byl tak woditi wěděla, že son hněwi:
wost krotiwal a fc fprawedliwým a kťesianským
panownikem stal Kdnž potom po dlonhěm a poe
žehnallcm pňfobeni we fwé wlasti a Eirkwi již
je smrti šápasila držic krncisir w rUkon pťissla ji
žpráwa, žc jrji Umnžcl Ua bojisstinkladně žawražo
dčll byl Diky wzdáwala swémU Spasiteli jeho
obraz libajic, že ji pťed skonanim toto treipeni po:j
slal aby ša fwě hťčchy dosti Učinili mohla a tak
klidně w Wáml fesuula uu Když sio Benitinš
na fmrtelném loši lešel zawolal dUssenýmhlafem:
Drjte mt moU knihxl!“ Qkolo stojici podáwali
mU tU a jinoU, wssak šeidna mU nebyla po chuti
Poněwadž neodwratllě na krUcisir hleděl podali
mU ho S radosii objal jej, a ťekl: „Nno ta
jest ona kniha, má nrjmťlejssi knil)a Z těto kni:
hy chci fwňj žáwět Udčlati; do tčto knihy jfem

xe šačasto diwal a mnohélmljfrm fe Z Ui naUč
Z této knihy chri fe i nančiti Umirati Yno i
.pro tebe o křosianr! jrst krucisir nejpončliwšjssť
knil)ou; patť tedy častěji do Ui a naUč fe z ni
nábožnč žiti, pokojně trpčti a blašeně nmirati

DlUžno pak dále Ukťižowaného, a co fe 6
Uim dčlo požorowati UNimanň byl obyčej, pťi:
čiUU fmrti odjoušencowy bUď biťicem prowolati
aneb na tabUlce pfanoU pred odfonšencem Uěsti,
kteroU tabUlku mU potom Ua krťž pťibili Totot

dělo se pťi páml Zcžissowi, nrboť Pilát dal wy:
hotowiti texbulkn š Uápifem: „Zcžiš Našarethský,
král židowsleý,ej kteronž wstawili nad hlawU jeho
Nápiš tento w tťech jazycich byl wyhotowrn w
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hrbrejskěm řeckčm a latinskčm, Ueboť tito byli teU:
kr.itr wWalrstiUš a U wdčlačlčjslch Uaixodllwnej:

znamrxlitějssi jašykowé a tUdyš xodsickxlipťichoši do

Jerujaléxxm nx slawxlost woličoUočni mohli rošlll:Ulčti Uapfanému inpix.x pxak nclibil fe rtddě
dowské, axmž w něm šlrhčcni fwého UárodU žna:
Ulruala, pročž obritila je projrbnč na Wiláta,
aby žmčinl Ueipiš th, a napsal žr jo wyd.iwal
ža kreilo ;idxwskél)o Wssak on.o:xlr odbyl jich

Bilat sicžwy: „Co jfem pjal pfal jfem )e
Jxťé to dčti:lské U počxinini U chjoy zjich

kUčži! Eo na tom ticnln šálšrrlo! TU widčti
patrnčx, šr nix.xčlšiwcďst lidskei n :.lxsixt:txi býwi, a
Uikdy fr Urxlťoji; dost nrxmtmei wčč ši baoč, kore
monti, a šurpokojujx: Čixn wxčxšstťZilťišoost fe

Z,morUila :xde lidskl)o tim opowršrnťjssi:xl fe ouo
stá:oá jr.xť:ťido Um!icheUosti fe žabralcš stnk
wžddr Ucfdšočeoerost,irUej.dyšssich kUčži da Zidň ostal
titnl nrjrčwmlxa kicži, ale ostaue powčky tomU, je:
hož Ukřižow.lli TomU fe wss.ck ne:mUč oodiwo:

wati musime že Bileit kkerý hřiUUm Uskllšuostč
Židťl!n fxočdomi fwc Uašnani, fon črst byl ža:
dal teď jim statně odpirai, a jediUké slowičko w

titUlU proměUiti nedá, což UlU jako pohanowi do:
koUce mohlo lhostejno býti.

Tak Zamýsslrli l)Uod od perich časilw fw.
Cirkwcx pohnné Učenikům Zežissowým jmxěUo „kťe:

3) TabUlka ta žxirowcu eZkťiženl fc Uafsla Dlouho
fc chox.dala w Jcrusalémě, pozdějt pak pťiuesla fc do Řima,
kdež fe w chrámč sw křišc w ošdobxlé trnhlict chowa Jcst
aď pňl druhé stopy dlonha z dřewa cheucowého Wismen
Ua jfou čerwena, a jako hcdxejskxi jsoU rowUčž ťeck.i t la:
tiuska od prmoč k lewc rucc psana
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sian,1 wčtj, diwuě a jinak jich pxxjxnenowawssr,
nrž prošiatcxlnost ldoskq pťrka;ila wssrchny Umysko
lidskě. WáU Zcxžl(o podlžrl waj litul a Učeučcč
jrbo črstUc jměuo po Učm, jchoš jobč tim wice

Zaslollžili, čim podobnčjssč Weiuu a mčstrll fwxěmU
i w tom bwli, Ze jixn i to počestnr jxnrrťo Upirei:
Uo bylo Stnj Zde Ua piiklad ž přex.lxlohxch ji:
Uých fw KonkordiUš .Jyw od pobanského s.mdre

ota;xin o fwé jméno odpowčxdčxlneol)rošxUč: „Jri
jfem kťastan!,e BlU hnčwn odpo:oč.di fudč: „.li,
co mi do toho já sr lč Urti;i Ua El)xista, chci
fe dowčdčti prawě jměno thjr “ Qpčxčodpowě:
dčl fwatý Umš: „in jsr:n kťrdf.m! To jest moje
Urjkrásnrjssi jmčno Od Ehrieťa jmruo Uosim;
Chrčjtll Uále;im; jemU w šiwotě i w j.Urti wěrrxll
bútč wolim e Byl protořKoukdxdiuš UcUilofrdně

Ulnčen, nrž on leowal ž!:mžilr peo urjdr.ršdji kle:
Uot pro jumlo fwé a wirn sx.,wm a; d.oj.ihl ko:
Umu mučenickou Tak čillilo m:lobo tisic tirlruw
Umčenikllw křrjtany býti bylo jim cti Urjwčtssi
Zdališ pak i Uám tak? 4)

e) Podawámc tlchle pťčklad ze dUň nassicb anlcrčky:
Zčstý statkař š KcUtUk!,d měl Uábošnél,xo čcrnocha, š nimš
dosti wlidnč šaclxášcl; an ačkoli sám Urb:,dl wžorm) křeskaU,
pťcdce před jinýmč pčmy U.dychwalowal mysl křcstausto:č na
swěm monťanUn. ZeduoU w Uedčli dostal stňtkať hosti,
bylo wyfoko lxrano a lxlubore pito Wřissěa ťcč Ua čeonn
čeládkua Domeici hofpodář wychdalowal jak ob!,dčejnčswě:
l,do čeoncha plo wirn ;ech ž jeho hostn ťckl nsmčwajc
se: „Hlonposti! jxi dowedU kašdémU černoch ša pňl hodť:
ny jel,doBolya z těla wypraskati Domácil,dofpodáč odmloux:

wal a pťisslo aš Ua to: „Qč se wfadimc 9“ Čcmoch byl
pťrdwolan, a ti dwa Uowomodlli ewropsstč w;dčlanct pťed:
ťikawali UU: dťfUa a ronl,xawěc slowa, kterými je mčl odťč:
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B. Zežiš Ua kťiši.

Teď pak počali fe ditč wěci Uejobawnějssi
pod slUncem, l:ikdy newidané a neslýchaué, nrbot
sioji takto pfáno:

„Ti pak kteriž tU chodili rouhali se jennx,
Ukrinjice l)law fwých, a ťikajčce: Ha ha, ktoZ
rýž russiš chrám Boži, a wr tťech dncch jejšafe
wždčlawáš pomošiž fam sobť; jslli Syu Boži,
šstUpiž š kťiže Wodobně i knižata knčxšsiáš šá:
koniky a staruimi, pofmimajice se prawili: Ziuým
pomahal sám sobč nemnže pomoci; jestliže jest
král ifraelsk , ak nyni šstollpi š kťiše a močťimc
jemu; donalk w Boha, af bo nyni wyfwobodi,
chcelik mU (žalibč:li fe mU), Uebo prawtl: Syn
Boži jsem. u Zedeu pak z těch lotrú, kteťiš wi:
feli rouhal fe jemn ťka: Zsi:li ty Christnš, poe
možiž fobě fám. e

Brorok pťirownáwá tyto ronbače k rošsapau
Ué šxočxťik n škrocrným býkum k ťonrim lwťml,
žuťiwým jcdnorošcčun, než Ukťišowaný p.iU Zežiš
Uepromlnwi ani slowička ani muky, ani hanobeni
Uejfočl š to, wyuUtiti š hrlldi jrbo dost siabé ste:
sky Qn trpi wsse jako občtowaný beráldek Od
niknd Utčchy, ni š nrbe, ni fe šrmě toliko š křic
že jpolutrpitele ošwal fc hlaš jrdiný pro něho

kati Ebrista š tim doložcnim, žc on ncma prawo, na kke:
sčana si brati jako jelw bťli páni že mnsi w toxn okamšc:
Ui wirU Christa odpřisahati, sic jinak na fmrt ubičowán
bnde Skutcčnč dali sc do lxičowáni, a po pťestáwce ta:
šalt sc, zdali sc odťčkáChrista? QU pak odpowidal: „Chri:
stuš nmřel za ntnc, i já clďci nmřčti za Christa.“ ZnowU
dičoxoali ho, a on janl neodpowčdaje wppnslll dnsst.
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kárajici drUhěholotra takto: „Nni ty se Boha nex
bojiš jessto w témš odsoUženi jsi.2 Y my zajisté
sprawedliwě, neb co náleži na skutky (nasse), bé:
řeme ale teUto nič zlého neUčinil “

W skutkU pťepodiwno! Wroti tťm dwěma
lotrť:m fhledáno zločinstwi, a jim nebylo pofmixc
weiUo, ba dowoleno, spolu se rollhati tomU, proti
němuš ani čoešpodobnéhonebylo shledčmo. Nwssak
nade wsse pomýssledli diwnčjstl bylo, žc lotr poc

znal jej Za sweho Bána w tosn stawu kdežto nejx
xněně nlobl pošl!an býti a w trn čaš, w kterém
nikdo k němU sr nrpťišnáwal wolaje Ua nčho:
,Bane, rošpomeň fe na mne když pťčjdeš do
kralowstwi swého Proto takč otewťela fe ústa
Zr issowa, a wynesla slowa plna božské moci, oc
twarajici žločinci aš posUd wssrch milosti šbawrne:
Unl, pojednoll brány blahoslawrnstwi wččného, co
erbmežrllý Wán králowstwi nebeského slowa plna
Utěchd pro člowčťa se smrti w UkrUtných bolestech

Zápajlciho, kteráž pťčsaholl mU potwržUje tukto:
Amen, prawim tobě dnrš bUdrš je mnoU w
ráji Když widel že pan Zešiš pťed Uimsko:
nal o jak frdcčně pťal sobč, abh již také byl w
BanU, nr aby žbawrn bhl Umk aniž jedině proa
to aby do ráje přissel nébrž jako sw Wawel aby
š Ješissem byl Zak trpčliwě fnássel fwnj trrst,
a Umky fwé! Jak fe radowal když mU hnaty
zlomili, aby dťiwr byl U sstčsti fwého! Wssak

nam wssem to jamc stibrno jest!
Eo fe týče wčci dále, stála matka Báně plu

Uá hoixe, a pak nabožné pťitelkhně Zeǧissowy, aUčeUik sw JaU bliš křiže Ne z poalh Uterosti
sialo fe, že Banna Marča až kU kťiži pťistoupila,
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anobrš U wiťe fent aš wedeua byla, abn wzata
Učastrnstwi w božských tajemstwi ch ktexěš six tllto
dokonáwalw Ji jrdiné Ua crlém fwčxtčbylo Zje;r
wno tajrmstwi Sy:m Bo;ihx MUia Ulšla reln
poklad wiry w frdci swčm. G!Lss:rko co foati
aposscolé potonl kaišali ro mučenťci jx.UoUkrwi po:
twrdili co cirkowni snčmy wyswčxtlowali a Určo:

wňly, bylo Marii jčž trnkrátr žjewno Wira jeji
byla čistei Uplu.i doťoxmlá, bch dřxady lidské, bršc
tmy a pochybuosti O Marta, ty jll blahoslawe:
Ua, pouěwadž jsi Uwčťi.a!

Nikdy wssak Urutxpčla Umtka, Uikdp ččstotně
stwoierni chwystálo tolifeco ldolesti a m.lk jako
Maria Co si pomyslila widonc Syna fwěl)ow
rUkoU Urmilofrdlwch kalann kdwš slyjjelaláll) kla:
diwa kterým fo žatlouklly brooy ďo rUko:l a no:
hon jel)o; když jej potom widěia uowl,dsse:lěhoUx kiiži,

jemnž weicjxle od wsjrho lldn bhlo pofmťwano a
ročcheino. O, Umtko lwlesti, jaký Ulcč prohnal

dnssi twon! Zaka sila podporujc tebo še jsi tak
Ueslychaným a brožným Umkám chpodlčhla? Ty
jsi oprawdxl wclkodnchci, an krcilowfkei dUsse, we:
lrslawna wčtwička praotcr Dawida krcilc; wssim
práwom jsi obrašem pohlawi fwrho, chž býti ma
bobaté Ua wirU pewUr w nadčji skálopewné a
tiché w UtrpeUi

.Maria šasinpnje pod kťižrm misto Eirkwe
fwatr, toliko š tim rošdilcxm, že ona šde pod kťi:
žeut stojčci jakoby pťiUásiela krwawon občk nrjmi:
lejssčho Syna jwěho; Cirkew Beině to čiUi skrše
knčšstwo swě š nckrwawon Ǧčti Wykllpitele fwce
ho Zežisse Chrisia, kdykoli fe msse fwata slonži.
Maria obětch synáčka swčho, než isebe samU
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žaro.oen beroUc Učastrnstwi w jebo ldolrxstocha
w potup Ui jebo Jakož pak š Uim !dilč bolrstť,
ro.ollčž jcxwi š Uim fulnsslelti Urtčoosti, poslussčlo:
stč a pokory pťcd nrjxa:xxoyšssiwolrbnosti bošskon, a
wro.larš lásiy k lčrcul me téš jewč podc kťi:
;cm s:Uý„slxni chjUčx:UějUr leisky a chj; :očjssi wděčx:
Uosti kU s.oěm!: a 1xxstechlčdi Spaeitxcli Brotož
i lmjfml o:m jcsi Udšore:n, kd)koli sc Ualčšcimr w
chrei:nU Pčixlčxpii občeč Uejdm;ssč Ua olt.iťi

„Tedy Ušřew Jrž ix nmlkll a učeUťka tU stoe
jiciho ktrrchož milowal dimatce fwč: Ze.lo hlr
fyU texouj!4

Broj wil šajistš sio Jaxl, U:ilxi:ek“l)eině,sioon
láskxlk p.inU Zršissowř ci!U ž: se postawčl na

straUu je.xhoUli.lé Umř:čky, wssak Ue:nčuč projewit
p:iu Z žiš l.isťn siooU k Z!:toloi tim še: m:l mat:
kU fwo.l odowšc al xečlBstak i jakýst tajný fmysk
w tom Ukryt jrst jr.)oš wýklad i tento býti múše.
Učenik jrhoš ndičowal Bin, totčš fxo Jan, ZastU:
pUjo tlchlr misto wssech krestaml a t.ldyš w jebo
ofobč odrwšdal náš wssrckxǧ, jčnš jsinr UčcUici je:

ho, milc matičce fwě, anž to bUdiž na Ujmu ctč
sio Jana wykleidáno. Wodáwaje pak náš Marii
Umtce fwc stal fe tim nassim bratrcxn, an my
wice jfme, totiž jcho š nim my ondowé, a on
hlawa Uassr Q radnjmo fr ž dllstojenstwi wrli:
krho. N pak jak weliký dar mame na Nanně
Marii wedlč poslrdni wčlle Spadltele Uasseho.
Mužeme teď wssim preiwe:n wďwolati: „O Ma:
ria! o nebeskaikreilowno! troufcim si takro nate:
be šawolati, nebok jjem fyU twůj, a dcera twa,
a ty jsi Umtka má!“

thž tedy p Ješiš na křižidokonal, a silalř
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do š křižc, aby ho Ulošili w hrob wedl sw. Zan
pťeswaton BaunU do domU swého, a ťamkolt
se on octnul býwala š nim jako matka a on ji
ctil jako fyn, milowal ji, sloužilji, a ji serimal.
Z my těž plnme powinnosti synowskč k Mariř
l)lUbokoU Ucton, něžnou laskou a dětinnou dnwč:
roU, azprawnjme fe dle chuti a náklonnosti jeji
Qna jest pmma, a fw.škan bržl panic tedy čisto:
tou zawděčime fe ji ano rošjimajire, jakých krá:
fmšch cnosti shlrdáme na Ui, ješ nasledowatř nám
dlužno.

Stála pak tU Urdaleko kťťžetaké Maria Mas
gdalena, a matka chofássowa Zakož tuto widť:
me tyto fwatc osoby pohromadě tak pošdě posoo:
lU trwaly Qny fe fnažily, jak dlonho Spasitel
žil jemU sloušiti, ko se laké po jeho fmrti Uičim
neobiralo jenom jakby mu posledni službu proká:
Zaťw Škastna jednota, která Uic jiného Ua zřeu
teli nema, nrž láskn Wana Jržisse a konáni do:
brýcb skutkň! Q ké5by i nasse jednoty
katolickc w této lafce profpiwaly!

Maria Magdaleua neprowdala fe, ona byla
paui nad frbou, a nad fwým jmčxnim a od toho
čafn, ro ji pán Ješiš šprostil hrošnc wlády fcd:
mera ďábelských dUchli, wěnowala fe wstim, co

mčla, slnžbě fwrho božskcho Spadltrle Jexjč lásťa
k němU, jeji frdnatost jeji horliwost w slnžbě je:
ho whšxmčily jř meši wssemi ženami, kteréž Chria
sta následowaly Zako fwatý Bctr powšdy mezi
aposstoly prwni jmenowan byl rownčxžjmrnte fc
Maria Magdalena mršt fwatými žeUami prwni,

wyjukna tenkráte, když byla pťitonnm nejswětějssimat a.
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Maria Magdalena a Maria manšelkaKleo:
fássowa, pťibUšna nejfwčtějssi panny, siály zprwu
w poǧdáli kiiše fe ženamt Galilejskými Ježisse don
prowažejirimi, když pak ale pošorowaly, še Ma:
ria matka Zešissowa, aš pod salným kťižem sioji,
Uáslrdowaly ji jak z láfkyk Matce Boži, tak z
lasky k Zežissowi Qny weždy powažowaly pána
Zežisse za swého Báua a mistra a ža krále Zfrae
elského. Staw, w ktercmž ho teď Ualcšaly, byl
jim pťediwuý Qny, rowněž co aposstolé Uepo:
chopily, co jim pán Zežiš o fwém Utrpeni o fwc
fmrti, a o fwém š mrtwých wstáni wyprr.wowal
Nč ich ohawnost kťiše žarašila, pťec jich nepomáa
tla ak aby dokonce sklesky. Zestliže jejich wiru
pončkud šatemnila pťec ji newyhUbila a Uešničila,
nébrž wášnost a láskn pro Ui rožmnožila Bált
Zežiš fe pro tU dobu fpokojil fe smýsslenim jejich
wssak jehoz mrtwých wstáni a nowé dobrodini
teprw zdokonalilo a odmčnilo je

Qd ssesté pak hodiny stala se tma po wsjl
zcmi až do hodiny dewaté e

Zatmčni toto bylo úkazem nadobyčejným,a
Uijak pťirošenýnl, poněwadž fe pťihodilo we fwát
ky welikoUočni, a poněwadž na rozkaž Boži fc
musila siawnost konati wčaš Uaplnomčsični kdežto
Zatměni slunce měsicem jako zUámo Uemožné jest
Slnnce trdy famo seboU zbledlo bnď že do:
konce neswitilo, ač bylo prawé polrdne aneb jen
siabou ze febe wydáwalo žať kteroUž bylo lše roa
šeznati wěci od wěci, apošorowati co fe dalo
Toto pač zatmťni rozfsiťilo fe po wssi zemi „
jinak nemohlo býti, poněwadž slunce se samo zaao
tmčlo a tndyš cela polokonle, na nižto wladlo,



570

swětla byla Zbawexla,a druhá polokoUle byla šafe

šbawena fwčtla měsičnťho xan též iměsic od slUn:
ce ošáťeU nebyll). Tento žášrakUchystal Uárody
k pťijeti fw. Ewangelia Bylo pak toto žatměni
take dlonhým trwánim památné, potrwawssl totiž po
tčxil)odiny, práwě tak dlouho, jač dlolcho pán
Ježiš na krťžčšil ode poledne až do hodiny tťeti,
a bylo od počátkU až do konce wždy stejně tma:
wé, což fe pťčrošeným špňsobem tak neděje

Bodobalo fe tim že celá pťirodančast brala
w Utrpenč swého pnwodce, aneb jčxlak Stwoťitel

swěta oslawil ponišenč fwé nejwěrssim žázrakem
jenž fcxkdy byl stal. Židé žádali kdhš od fwého
Mešsiásse šážrak na Uebi, žde widěli jeden který
wsie co fejex: mwslitčdaťo pťewýssil. Qni pak
anjťre roš Um mnohem bUstčjssi tmoU Zastrený, nex

chápalt Uic šášračného ostali we swé žatwršelosti,
ža rádný bčh wsse diwné a zášračné tobě wyklá:
dajice a pťec jejich prorok Joel prawi: „SlUncex
a Ulěfťcšatmi fe, a hwěšdh strati blrsk swůj “

Zatim šmáhaly se bolesti a UžkostiJežčssowh
poťáď wice až konečně Ua jew dal opUsstěnost
xfon co Syll člowěka, jakož stojť pfano: x

l) Powčst jdc, že DikosiUš Areopagita fe texlkráteuo
co pohaU a dwacetřlety mláde:tec uu w Heliopolč cgyptskem
Uachášel a že pťi Uenadálém a strassUém žarmčnť wywo:
!al: „BUďto trpť teď Stwoťitel pťčrodh aneb stroj fwčcowč
pťťrodwse rožpadawá“

u Q tomto zatměni dawa swčdcctwipohaxt Flcgoxt swo:
Boďltčk cťfaťe Hadrřáxla, že totišto we čtwrtem roce 202.
Qlimpiadh (teUtč prciwč rok fmrti Ehristowy) ďyťo zatnlěnčj
Ua flmci Uejwčtssť co kdy b:xlo, poněwad.ž lže bylo o po:
lcdnách hwězdp Ua Ucbčžťčti Q
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Qkolo hodčny dewáté wolal Ježiš hlafem
weiikým ťka: Eli, Eli laman sabakthani t j
Bože múj, Bože mUj, proč jsi mne opUstil e Wh
ťikal těmčto slowy stesky žalmisty Wiuě (21 2)
Když pak žnamenal že si ž jeho slow jen úsině:
chh tropč Umťkť fUad potom potichU jeU fr
U:odle

Kdyš pořom bolestč a rány i U nčho, jakož
Býwci pťt Ukrižowálxi, horoUcč žižeU byly žpňsobily,
šwolal božský trpitel: ls,Zižnim aby fe naplllčlo
,pifmo o něm fwědčicť (Zalm 8): W žišni ntč
Uapojčli mne octen: “ Zajiste trpěl náramnoU žč:
ZeU pro nasse nesiťidmostt w pitť a aby náš wů:

Rc powšbUdil posty šachowáwati, a tak š nim po:
xlěčUdtrpětč, ano, abychom napájejice blčžnťho fr

Učilč jebo žižeU hasiri N šajistéjaké to protiwh!
WáU Zešiš se trápi žišni Ua kťiši, a črestan do:
ponsscčse ša stolem prostopássnosti že fexim fama
pťirošexwst špoUši Ywssak mimo tUto žišeU měk
Pán Ješiš t dUchowni, kteráž byla po fpafeni
dessč nanich

„Byla pak tU postawena Uádoba plna orta
Oni pak wložtwste hoUbUplnoU octa Ua ifop, po:
dali ústťrm jeho ,e

Jestič toto šnaxneni Zwlásstxli prožťetelltostč
A:ošské Jfop Užčwal se pťt prwnim weličonočnčm
lderánkU byla jim totiž krew beránkowa w Egyp
tě na woreje stiikána, tUdyž přt prwnim wykoU:
xpeni lidU žtdowského, a Užťwalo fe ho pťč prwnich
obštich ša hťichy Když xfop tUto U prawěbo be:
ránka U wsseobchcm wykoUpeni wcsskerého fwěta
Ua kťiži U wyhlašowáni erch hťťchUopět nalč:
šáme, děje fxeto proto, abychom pozorowaťřfoxlhla:xa
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snost starčho zákona š Uowým, a poznali, še oneU
obrazem tohoto byl

Když přijalZežiš occt ťekl: Dokonáno jest!e
t j Wssecka pťedwčdáni proroku, kteráž fe wštac
hUjč na moU osobU Ua muj žiwot na moU smrt
naplučna jfoU. Wssechny ěástky šákona wssecka

jeho nařišcni, wssecky obraZU jeho wyplněny jsoU
Wrsskerá wxile mého Otcc doerena jrsk Wssr:
chna rena wýkUpného za pokoleui lidskc doplnťla
se Čelc dilo wykonpeni, fmiťeni a osprawedlně:
Ui nskntrčnilo se Tčxžká hora hťichU a polnt jcs
jich odwxlila se Wssechna leiiwost ďáblowa uhax
sana jest Wssechno práwo pckelnikn Ua pokoleni
lidské straceuo jost Qsten sinrti otllpen, a wssr:
chUy muky UťončeUy jpoU ; zápalnr občtč pťcsialxǧ,
a Uloje občt se přijala, witčšstwi moje ňplUé jejt
Nic jiuěho nežbýwá mi Ucž Umťiti! Hned potom
wyťkmxl posledni flowa:

Qtče, w rUce twé poroUčim dUcha mého,
Uaťlonlw hlawU, wypustil dUssi. Toť sialo sr
w hodiml tťeti odpoledni.

TU wssak strassliwč wěcipočaly fc diti Tmy
trwaly, jač jiš powedino, po tťi hodtny, awssak
pťidan nowý diw, že tmy jrho Umiránim šh!lstly,
a po fmrti jeho ihned šqse slunce wyfwitilo, wssak
nijak ponenáhln jakož býwá když slllnce š oblak
wydtnpnje, aUeb při šatmčxnie Uébrž Uajednon fe
wnim ohnem a fwčllem, aby fe fwčtU nkončrni
annk jeho Wyknpilele a fpolU nowé jwťtlo ob:

jcwilo, ktelým slnnce sp:eawedlnosii brzo erchny
národy oswititi má

onna chramowá roztrhla sc na dwč, od
wrchU až dolů. Bylatě opona tato zhotowena z
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látky slwostnc, dčla pťewýbornčho a dčlila fwa:
tyni fwatých, ťde fe archa UmlUwy chowala od
druhého chrámn to misto kamž toliko nejwyďssi:
mU ťnčži dowolrno bylo dostonpitč, a to toliko jeo
dnoU w rocr.

Spasitrl swčta skonal w čaš wečernich oběti,
tedy w tU dobU byla opona od wrchn aš dolu
strassnym ssnstotem so;tršrna Knčš, jenž práwč
bcránka občxtowal, bol swědkem toho dčwu Qn
ošnánlil to jiným kučxžima lidu, a kddž to potonl
ohlassowali aneb afposl do fw rwangelia napfalč
ewanqel:sté, nikdo jim toho erdep.ral

Také i to nápadné, še pťi nrsstěftč aneb Zá:
rnřutkUtrhal jobč Zfraelita ssat teď pak fcim Bnh
rožtrlxl roncho nrjkleisučjssi a nejskwostnčjssi fwaty
Uě fwě wssak ne tak na šnameni šarmntku nad
l)rošUoU wiUon ltdu fwrl)o jako wice proto že toU
fmrti Swna fxrého na křiži konec wzaly občti stao
rožúkonni a nsčonpiti maji občrt fwčtowé ktera
proto mimo šdi Zelllfalémsfych k žápadU ie na
ohawném kčižt bola dokonala

Země fe tťasla jako na šuameni osskliwosti
xwé nad šločinstwim šidowskynx Skály se pUkaly
a mlllwisw w teu čace kdyš aposstolé Ullčxoli jako
pťedhnžnjťceŽdum hrdost jich srdci Hroby fe
otwčmln, aby ošumnowaly witěšstwi, jež dobyl p.
Zežiox smrti fwon nad žiwotrm a fmrti

Mnohá tčla fwatýcb, kteřiš byli dáwno fe:
fuuli, wstala; a (fwati) wyssedssez hrobtl pox
wškťťsteui jeho, pťissli do fw mčsta a Ukeišali je
xnnohúule

Zaklxlile Zežiš Uad fxnrtizwitěžil wstoupil dox
pekel, a tal tam spxawedliwým oknsitt prwotimr
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sižxébo wykonprni Zežiš, jrjich Spaxitol ncxjwyšx:
Ui Wán a nlistr dywolřl z nich jistú počcxt ktrixč
jej pii jebo Z ertwďcb Ux.jtáni doploweišrli a jej
potom š tčxlem a dUzjť do ncbr doprowodill jrssto
dlnši toliko podlé dnssr tam je dostali. Meši
Zmrtwýchwsiánim a Uanrbrwstolwcniul eiUčxnka:
Zowali je tito Z md::thšrb powstali jwati umohym
w Jcrllfalěuxčx„ j.xko Zr;če. jicd hl awa jwým apo:
sstoltxm fr žjrwoxdal Tex.čo.oěčožjrwrni Uadmčrn
pťijpčxlo k Utwešrni u wiťr a k posilnčxni w Ua:

ději :,žončwadžZmrthch.dxtá!li jejicb bnlo a pofud
jrst Záwdawkrm anrlwncl,nostáni Uarjcbo.

S:dco nrpokň;rně, dokonre U Zatwrdlč Ušna:
lo xxoZ šiszowt Neina ncxbrš i žrmč Setnif pisto
fw. ewangrlista, a ti, teři š anl bylt, ostiřbajiar
Zržisse, wtdýncxZemčxtiejrnia to fe dálo
baili se wolmi řkouce: „Jistč Syn Boži tcnto!“
Nčxstydčl fe tedy frtnik a chaja jelǧo wy;náni fwé
wiry pod ohawnúm kiišem wyUějti

„J wcxsskmr!l Zájtnp tčxrl,d,ktričž tU fpolu byli
U toho diwadla, a widčli co fe dálo trponre fe
w prťy suxč, Umorarowalt se Stáli pak tU wssi:
ckni zneimi jrho Zdalrťa i žrnu ktoréž ldylw přinlo
ša nčm Z Galilee widouco to a ktrrcž, kdoš byl
w Galilri chodily ža nim a poslnhowaly jeuul,
t jiné mnohé, kterěš byly š Uim xostonpily do Je
Ulfaléma “

Nepochybnjx je še mezi těmi, kterě sw Ln:
káš pojmenowalslowy: „wssickuišn.nni “ byli také
aposstolc a Učeniri Wáně Tato relei hromádka
nábo ných mnšU a žch byla pťi Ukťišowánipáua
Zežiue š frdcrm wrlkým zeirmUtkcxmsklččeným pťito:
nma, jakoš i nejnčšUťjssiUtrpuostiprontknnta. Toxr
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ho byli wssickni jisti, žč páll Zržťše, mistr jejčcl!,
byl nUlš fprawrdliw!,š ano tafé jřž uxčxťtli,žr jest

Syn Boži WUak toto ohmoné Ukťlžowani,šlrh
čeni ň ;ťxanrbrni ojoldy j:xho ncxlnálošatřáslo siro:
U:enl wiew a poddxxlo leadčjč jcjich Nržbdlo tčm:

to deoťxlým lidem Uic wieo w jrdrich jcxjich, Ueš
laxsfa ktcxrá jich na mistč ndxžcla, ani Uxčdčxli, ja:
kd koncc er auxy trUto wdjmo xoranr. Wošoroo
walč tobo diwotwolcr w chjwčxtjeislabotč, jako to:
bo, jouž jobč sám xomoci ucUxxilže,wřdčii žxe trn:
to SUU Noži od fuxéťx.oZ:trounjjtčxn, a žnťjwo:
sii dn.xýchUepťxierl odewškaiu jcht tento člowčk
prrd Uimš jo ďeildlrwé tiásli f:al fe pťodmčxtchl
opowržeuť a l)anolwnč lušy Urjoodlrjssi xA

wnak iaťé to Užnsimti! W lo!U okamžrui, au dU:
clxa wx,xpousssi, l)dbá fcx rcxlá přičoda, nrčdcja a Zr:

nčč pťewš alU oldrann joldo ti, jruž ť)o ostrexšUji,
ti, jou; lxo l)auoldi sirmclxch l)wuou, a nikdo ucxnmjč
Utočijjtčxa bršprčnrjti, lcč w rr,xchlém pokáui. Q
jak potčxsstlclxřéb!xlo twto l)roš!lé žá;raky pro pťá:

tcxlo JažčUowy! Tak tody č my milujmo pána
Ježčfje, mislednjire a slonšice jcxum a; do skoxxeiui
WččmZ stlach lu:dr dčdirtwim Urpťeitrljcho, 1a:
koš žafe wččuá utčcha pťaitol jcxbo.

„Trdy Zidc (poněwadš ldyl den piťprawui
t j k slnwnojtt wolikonočui, U.xrlk!,dpátek)abynr:
Zustňla lčla Ua kťčžiw sobotu prosili Piláta, aby
šlámáui byli bxlátowé jejich a byli složruč “

Slnšrbná pláce lmla w slawnojtuich dnech
žnpowčzena tak že w drn fobotui nesinrla fo ani
jčdla chystati, ro xe musilo den pied tim wykoná:
wati, jenž fr pxoto xmšdwal dnem pťťprawuim.
Mrtwoly na kiiši bhlyby radojti slawnostni pokax
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lily, proto se Ulnfrly š kťiže složiti Dle obyčeje

ťimského Zustawaly mrtwoly nkťišownných na kťiži,
až spadly, aneb se koťisti drawé šwčťe aneb pta:
ctwa byly staly Bročež prosiliŽidc Piláta aby
zlámáni byli hnátowé jejich Bilát dowolil a
xoojáci šlomili hlláty prwnimll a drnl)émn, kdyš
pak pťissli k Ježissowi jakž Ušťeli mrtwého, nešlae
mali hnátU jeho Tak tedy jich pán Ježiš pťr:
dessel fwon fmrti, abx,xnebyla Zmaťena w beránkn
beš wmy ani kostečka jedlia. Nle jrden z wo:
ját“U otewťel bok jeho kopim a hned wyssla krew
a woda “

Nedá fc jinaká přičina ndati, proč ten wo:
jak kopim prohnal frdce Wana Jcžiss,r leč ta že
mU rnkU wrdla sama prošťetelnost božskei, Ueboť
proč prohnal bok jeho 2 Domniwal fe, žepposud
Ua žiwčxjest? Nikoli, w tom pádu měl mn ja:
ko drnhým kosti Zlamati Llneb držel ho Za mrt:
wčho? Wssak w tomto pádnnemčl fr črho obá:
wati, čině, jak mčxl, jjnak ale mčl mnol)o Zodpo:
widati Učiniw jak nemčl Tento woják Učinil
tedo, ro Uemčxl, a nikdo Ucstihal ho proto, ni š
wojintl famých Žádnú ho proto netrcstal, auiš
jiný ša nčhohnáthJežissowč nežlamal Tndyžfnchx7
iowaly wsjrchny starosti Zidtl wssechny rožkažy
wladaťowy, a wssrchna horliwost žoldnéťú k tomn
aby jen to Učxinřli,co Bnh chtěl auo aby žane
dbali, co jim lidé poroUčeli, a aby wykonali, co

jim lidé neporončeli poněwadž to willr nejwyšsla
jrst, již wssecko poslonchá, a nic fe ji neproe
tiwi

Ke wssemu tomn přikládá nám sw. Jan (19„
Zšm37): ,Ten, kterýž widěl, swčdectwi wydal,
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a prmoe jest swědectwi jeho, a on wč, že prawé
wčci prawi, abysie i dočřili Stalo sc to aby je
uaplnilo pifmo: Kosti w něm nršlámete(2 Mojš.
12 46), a opčt jině pisino di: nžťi, w kobo boor
dli lZach.j12 10) Nno my wčřimr fwarý
aposstola! a mpochdbnjeme o prawdiwosti twél,xo
swčxdectwi a obdiwnjcme fe š teboU úplnému wn:
plUčUč těchto dwon proroctwi.

Wán Ježiš byl pochowán.

dež byl páu Zežiš dokonal weliké dilo pro
wesjferč poťole.ai lidské a nowými erlikomi kin.xw
oxxočxdčil,Umťrnjr boštwi fwéxe a ajpoň Zastraijil

krwi jwo:x napojcmich nrpťátel; tu qsn.mwstalUikoho fe wire neobáwaje Zofef Z Yrimatlxai
aneb Raxny, jeden z těch, jeUž očeáwali kráž
lowstwi Božil)o, pončxwadš byl muš náboný
a eraelila plný wiry, neni din Zc l:yl taj:
núm Ehrista Učenikem Byl radninl mčxsiskúm

Wida ale že fe opollssti cesia fprawedlnosti,a že
se le.xi wássu!ěm a zá.wistiwc žlličwosti knčx:sic,
foukromi žcx.lrl natisklt:o jprawedliwého, jicl!;
Uemohl wice šamršiti Nwstak aby Ucbyl túr.in,
a posmiwán od fnrowdxch jpolnrndnčcb, ssrtiil pťi
wssrm welčké opotrllojri Trď pač ale wida dobxc
piihodnon, še wnccko krwi sprawedliwého najycre
Uo a fpoln take ončmi diwy šastrasseno jest we:
ťrjně Zastel k Bilátowi profe ho, ahy fmčxl fUisi

tělo Zežissowo š křiže
Bilát pak nemálo podiwil fe žcby jiš Um.rl

pan Ješiš, a powolaw fetnika otášal se ho na
to Zwěděw pak od nšho, šc tomn tak, potom
teprw dowolřl Zofefowi, oč žádal
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Missel pak i Nikodem, kterýž byl prwé pťi:
ssel k xežnowl w noci nefa fmisseUiUUmyrhy a
aloe okolo sto liberz Denro nnlž byl též radnim
OU také w fchu;ce radnich byl wyfmiwán kdyš fe
jal swúch fpoiuradnččxb k mťrnějfdinm smýjsleni pťio
mčxli Jofcf a Nikodrm jsouce oba Ulirnrjssiho
Unýssleni wzkle.dali stejuou w Páua Zrž tssr dlu:
wčrn, a jewjli sirjnon k Učmn leiskU Pťčssli tedh

oba jen.n prok.išuti služl,m bržpochyby doprowáo
šchi slu;ebnťctwrm fwým, jcxnž ji:n pri té laskawč,
wssak krussné preirč Ueipomocni byli Nakonpil Jo:
jtf trnkébo Uleiřua (fmentn), Nirodenl šnfe pťinesk
fmissruiuw dral,xé masti okolo sio liber Trdy sňali
tčlo Jc;inowo a oluoinnli je mosičradly š won:6
nými wcami, jafž rbyčaj byl Zidilm pochowáwati.
Zaká to ssatlnojt Ucřiwost a láska pro tčlo Zežix

ssc,m.xo,zajnlé pro Ueiš kutoliky nauejwýš pťiklnd:
ná. Byla pak tn poblišku šahmda Jojrfowa a
w ni Uowolrmný brob w Učmšto pofnd nikdo nra
bnl pochowán a ln Uloštli tčlo Ježťssowo a hrob
kamene:u žawřrli a odrssli j) e

Zajistc kreijuc Uaučeui plo náš, když pťistu:
pnjonle k dwatcmu pťijim.ini Bilé plaluo Ukašno
je na čistoln frdle a jwčxdolni ktrrou U kou.oiti
t i, ša ceuu brdosti wymčniti máme; Za ccnU
hťichn kteroch fe odťici, ša crnn cizčlxo statku a
cti, ktelé wčci jinýxnnawrátiti nláme Drahé ma:

l) Woučwadš fe wc fw. pifmě pťt sukmátli těla Zcži:
ssowa Určiui zmiuka txuowé koruny, da sc myslirť žc nm jč
B hlawy sňxli, neš jej nložilt w hrob a žc oslala U mktrx
xého ž tčcbro dwou wšácných pánů, jaloš i ty hťrby, jimiž
ho na lřiž pťt.tli
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sij pak žnači cnosti, jimiš dnssi fwon oždobiti Ulae
me Bilé roucho, kterým obwinnli hlawn jeho
znamrnei fwatč fmýfsleni, jimž fe bawiti mamr
Wlěnn, jimiš obwinuli jel,xo swatě tčlo, Zumnenaji
kroceni swěho tčla a žádojti jrho, mrawopočestnost
a dokonalé osjetťowaui wssech fmyflnw fwých
Srdre nasje jrxstžiwý hrob kamž fe rád pau Je
žiš Ukládá Qno pak mnsi nowě aneb swátosii
pokáni obnowrué, ono x:llu wo skeile wytefaně a
Ua wssech strauách tak ol,xražeuě bxšti, abn tam
Uic ncwesslo rožby sskodilo. Crlé nasse šiwobyti
mnsi fr w jmných dobrých skutcicbjrwiti a ro nr
zakci Zahratxa kwčxtem a oworrm o;dobeua byti
Obšwle.fxtčena to nejnxime šapominati, wcbod do
frdce lmssebo čili jeho dwéťe opťšti perými pťed:
sewšetimi, stálosti při wssech škousskách a wytrwa:
lojti až do konce

deiwowati jr dlnšllo i Události té, že kdy:
by Uebyl Dnch fwatú frdnatosti ošbxojil dwa rae

dni UlčxstaJerufaléum, Zofexfa a Nifodema aby
sobč wnšádali tťlo pána Ježissr byloby ono Zá
roweň š drnhúmi tčxly ončch Zločinrn dojednc j.i
xnn whožrno bylo a kde pak bw byl dukaš tak jae
fný joho š Unswl,xch wstaui? Žiž i Zojrf Učinil

dle Dncha Božcho wytetmo již pťed tim w ža:
hradě fwé hrob klerýž te doby mohl ihned ponžit
býti

Když pak dwa ti wžárni mčxssťauéradni Ze:
rnfalémssri pochowáwali Zexžisse „ssly ;a nim že:
ny, ktrréž Č nčm byly přissly z Galtlre a shledly
brob i klerak položeuo bylo lčxlojeho a nawrár
tiwsse fe připrawilh wonné wčri a nmsti, ale w

sobotn odpočinnly podlé pťikášani. 2 P5
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„W drn pak fobotUi fessla fe knišata kněšska
a farišeowck k Weelátowi ťkouče. Bane rožpomee
UUlš jfme se, že ten twladre ťekl jessl:ě žixo jfa:
Wo tťech dnech ane wstamx “

Nenilt to wčc pťepodiw:tá, že fe Uepťátelé
Čhxistowi Ua to Upamexřowali co plawil? Npo:

sstolowc wssak a prá.eleš jeť)o Ua to Zapomen:xli
Takowý bywá obučc!jl:č Uččnek rošličneho stmoU

w němž se fprawcdččwý a l)xsssxxťčxlaleoajr Spra:
šďedliwý, žčxxmžřwčdomi šádno chččni wlxčttky, šen.
š tiši tt špomin.i na to, čo Spasitcšl trHicťm po:

tcxssiřelxxéš)obyl Zal:čchal k:dešto žatim hťťjťučk kdyš
žiš byl fwoje Oťánť napťšxil fwé Uál lžtwof:č Uko:

xtl a sťUtečžlý wř)ťonql fám w sobč1ráplčwýne:
pokoj pocťkllje kte::ý jex šiwým žpňfobem na wsse:
ckex šťoxčxčrnť, jež Wciu Uad l)ťissniťy byl wypowč:
dčl Upolniná Jestič pak wčxc Známexi že člowčk

Powždy idxlwtipxxčjssi1est w trýšněsli jebe nežlikdyš
ňebc těx;itč má

Co pak jim takowý nepokož dělalo? Slowa:
wá,žná a dčxleščtei „Po třech dnech žafe wjtanxl!,5
Wroč Uedočkalt fe tťetik)o dne? Bčoč holm kťěžš„
proto hančlt a tl:ptll? N kdy.; tato slowa w pa:
xnětŽ drželi pxoč sobě Urpamatowalč, co prawiť
o swém Utrpeni, lxičowáni korxxxxowáni a leťižo:
Udáni? Radowali fe š bidného stawU do nčhoš
šež Uwrhli , wssak wcxždy také žnamčnati molyli w
Uěm wyplnčni jrho pťedpowědi Medlidem stro:
žťli fe jakoby witěšstwi slawili awssak anitť bylř
slowy jeho o ž mltwých wstáxti txetiho dne hrošx
xxým špmobem trýznčxnč u Ne diw toxUU že po:
dneš bešbožnict fe Ua oko Zdaji wefelými wssak
jfoU ohledem Ua Uejistou bndoncnojt mnohem ne:xa
pokojUčjssť, Uešli bh fe ždálo.
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Sw:xdcem ho našýwať Židč. Tak jej mo:
hli Uašwatt až po lťech dxxech, kdyby Uebx)l Z mrt:
xwúch wstal. Wladať fáxn a č Hexodexš Ueušnalč
tak ZelUU takowé jmcno pťčkládati pršd ěadem
Znamena tolik jaťo Učxpokojswčdomijwého omlou:

ďoatt Nc mrtew fwůdce přčc šxlepokojuše ohqlo:
Uých U:siitelťl Ueb 1le!:čťli fwxčdcčm folčdcem je ich
bude eu Neťkon lt Za dml Uassichwetci oderco:
wš Eirkwe thrčstowy: ijdcom byl Čť)rřstčxšF
Prawi on bwť t:o, co NUUm Nťxxxanťlm co Mo:
l)amed Txčrť:tm a t š) Nwssexk Učťdo Uenaé

jdem wc xssech pťiběšich wšjech lidč wessťerč:
bo jwěta l)rdčmx wytcxčnél)o dok:rodinče swr.
k)o Uárodlr, jenšby bul prawil: „Wo tťech dlxečťx
žmrlxwých wstanx:!“ Tato n:xji.dčcleščcčxjssčsiowř
řwyslowťla toltko sioata Usta Spasitrle wčsskeršť)o
fwčta w ňsech Ucirodťx wsjech lčdť kccxťčxxa swčxtč

hyťt od Ndanta, a b:looll az do skolřálťifwčxta
„Noškaši; tcxdy ostřťhatl l)robU aš do tčetihoe

dUe!
W fobotU jenž byl den dr:chú Uebylo fe

črho strachowati Rdyby bylč drxchého dUe Ua

wrčer šnamcxnalt, že již bo w hrobě Uenť, byloby
sk stcxlo kťčwé prorocečwi jcho Wst.xk proč sl wy

Zádqlč Židé abu fe hxob ostřčbať? Stoji toho
pťiččUa deilr: „.lbu fxxad Uče:ťčcxijcxl)o Uepťisli a
xxellkradlřť,xo a nšreťl lidU: Wslalč j st š Urrt:
wých,a bude poslšdnč blnd kxorssě UKZič prwx:č.
Učďoži Učs:uicč! čeť)o se do statečnoeřč ťšjich nadčjč
šaslepeni nx:pťaircxle (dhrtstočoi? Zdšxšlž onč Ue:
prchli ibned em páxla Ježčšje jali? Nešapťečkč
l)o Z Uich Uejborliwčjssč še wsjech pťed Uepatrno::
děwečkoll? Kdož mčl bojác!aé k tak odwažčtwcmu
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kroku pobádati? Čož jim f m mistr jejich Ueprae
Uil, žr wstane tťetiho dne s.im bež jejich pomocč?
Což byli tak wýmlnwui ťeěnťci aby byli š to
lidu Uamlnwitt, že ž Ulrtwých nďsial? Tlto nru:
čeni rybáťi Galiirjssli newčxdčli na uámttkn fari:
žeň ani slowem odpowčdati wešdy musil pán Zc
žiš za nč mluwiti N potom což mohli ša tolik
odwážliwé lásiy od mrtwého očekáwatč jcxnžjich
sklmnal? Nemčli lč tutč; smrt pred očinm, jakomijčr
jejich 2 Nemčlč li sr ncxjwicesmných sebe strachowati„

ostanoUli wsjlckui jednolnyslui a w mukach staili?
Llwslak tol,w fe Zidé tak nebáli žeby jej Ukradlř
jako toho žr by se, kdyby pťrc skutečnč ž mrtwých
wstal stalč aposstolé wýmlnwllými šnstxiwately je:
bad urwinnosti, jako jčxjichzlostč erhrožonými roš
ssiťowateld. Trnto poslodni bl:ld prawili Zidč,
byl by horssi Uež prwni Wodlé jojich zdáUi bdl
trdn prwlči blud močxřčtiše jest Syu Boži a ťrái

ifraelzký n drul,xýblud byl nwrťi.i, žežžmrtwých
wsial Owssam, ldyby byli farižeowc a šakonnici
wšali na so wnslanstwč do wrsskerrěho swč:
ta, ldylby tomU foad fwčt močxťil,žr blUd jest, še
ž mrtwých wstal; neš toto wžnrssrně wyslmřstwi
pťisslo na lčdč bojácné Ucwšdčxlanc, nenčeUé, na
apoxjtolw, a tito ohlassowali wc wsscxchjašycťch,
ktcrým se ani nonččii wsslldy, žc El,xristuš wstal
š mrtwých Uwodice pro lnto xxrawdu nrjswětlrjssi

xnista ftměho šákoua a činice tonm na swčxdonři
diww a Zášeaklǧ, uždrmončcc ncmocně, ano i mrta
wé ťřisicc, suássrjice proto wslcxlčkeiprotiwenftwi,
ano i hotowi jdonce, pro tuto prawd.l žiwot waj
položiti Tu owssrnl sr o wčxcité jako o pani,
fondtti nulsi jinak nežli Židé foudili. Tato praw:
da utwrzcná, trd již w celčm swčtč přijata, čini
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proto wražedlniky Snna Naščl)o opowšenými.
Takowěbo něčeho pťexdtucha bola na :ťičtuč, če:
hož fe Židé ilmcd po spácl,auém Zločiml sira:
chowali

Na žádost Židň oopowěřčl Bilát jako mr
,šu.r: „Mátc siraž, jděte, ojtiihcjte, jakš witee
Qwsscxm fwčdomi to bnlo, chž mn piaxdhašowalo
še sspatnč šaftáwnl na foUdU čest ťimslébo londcc

anak byla to pro Piláta Urw.i piilcxžitosi aby
ťe i tcxď jrsstě. pixrsn.xčdčsl o tom podiwuěm Utn;i,

kdo jaxst QU mčl tu wčc Zxxowu pčed fe witi,
Uxěl fám eel)robx: Uraž postawiti, a pai co se
dálo, mčl bedli.ch scpsati a ihnrd o wssexu:fwč:
ho cifařr zprawtti a taťby byl Chrňstn Wcinn,
fwěta S.msitrli, prwni cestu ťllxxstildo cťfnťstxri
ťimsfébo Blwssnk powdssrni tol)oto swěta Umji
Zwlasjtui schopuosli, náhnčlky jwěl,xo fwčxdomč ull::

tlati; bohnžrl oUi domuiwaji je, šrbo lmnba by:
la kdybn laké pončfud brali nčaslenstxri w Zálec

šttosirch fw Uábožrustwi Qni po.miraji Bobem,
a Bnb pomitá jimi, ncbok on U n:xwy:oolil pou
wl,dssenýclxna tomto swčlčx aby dťwy jwé ohlassoc
wal néldrž slabých a mdlých aby Zahauldll nrjjll:
nějssich

A oni odsscxdsso,osadčli l)rob strášmšmi ža:
Pečeriwsse k.imox e Rdož sr trď sinčl odxražiri na
tak silnon sirciž, klxeroUpo swé clmlxj wnwolili a
ldo s:něl kaU pološitt na tu prčxef fauiěbo Uoj:
wyšssibo kUčxžc! Moudrosti lšdská o jak slabá jU
ty proti Bohu fwélnu! Cdtěll lim nrjplw nepo:
kojné swčxdomiUtlltlati, šalndssleli jak uáleži, pož
jčstiti fe žc ncwstal z mrtwúch, že se tudyž nchi
co bati; takc nx.yslilitim son horliwost na jrwo
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dáli, že toboto swúdcr netoliko jali a potrestalč,
ale žr i osiatky jrbo fwúdnictwi Udnsili a lid pked
ldlxxdo Uchowali Doux.niwali fe takě, žo tim šánť

snxou čxo fota proli WainllJrščnowi uťoji žkn.šlwssc
xxxssrlčkoupannitkn po nčm i po fmrti jej proná:
sicdujirr Nwsiak toto wsse nadarmo fe dělo ba

jrnom ť oslawr:ti Syna:xšožibo fwatc jčxhoprawe
doe pro kteron Umťel a Cirkwe tě kterou; ža:
ieidil

Na skoneini pak soboty, kdyš již switalo Ua
pnrni den po frá!otč, přissla Marťa Magdalena
a dUh.i Maria, abo pohledčly na brold“ Bylo
to todu Ua wečer w sobolu okolo hodjny ssesiě,
piissla do šahrady Maria Magdalrna, a Maria.
matka Jofrfowa a Jakobowa.

„Kdyš pomixčnla fobota, Maria Mnǧd.xlena
a Maria Zakobo:m a Salome UakonpťlyonUxŽň,x
Umsti, aby pťčjdo:lcc pomašačy Zežizje“ Maria
mkobowa ta jcjt ktcra piod malon chwčlliš Ma:
ii:NťaqdalcnoU U hrobn byla Tyto tři swatc
ozoby bnly pied fr wnlw, thwolu JežiesowU dle
Zmafobn sioé kmjjny pomašati Mcži tim co Ma:
Ua Magdalena na.rosstčwilahrob žádali Židé Bi:
leitň o streiž Sotwa odessla, jiš tu byli Zidč fe
straižiaaby prěetili a osatxili hrob, o če:n;aniona
ani iiné žemx fe Urdowčixrln

Zawřeu.i a šcxpečotčn.imrrwola Uána Zrščue
otxpočiwala tissr dmlr pak jcbo od tčla oddčlena
šstoilpila do,pťrdpeťli Dnsso fprawodliwých če:
kaly tam dlcenl,xo, a llčkteré, jako k. p. d!lsse Nbre
lowň od počátku fwčta Ua swčbo Spasitele. Q

jakse ;aradowaly š jeho pťichodu! Q jak fnao
žxlč jcx, aby flUstUoU čest a sláwU prokeišaly jemu!
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Zaká tou mdost nxUsila ldýti plo Dawida krále
který ji; Ua to:nto lwčxtč tak často po pťissti Spa:
sitrle jwčta woýcheixoal takto: „Zč;uila dussema po
Bol)ll nlném,Žžtn.dém kdože pťide a učáži fe pťed
twáři xo;i (anm 4l 2)! Zaťon ilčchll poritil
fprawrdliwý a UeibožnúTobiáš, U.xsstprwui rodi:
čowc Ndmn a Eloa, Uábošuý Beor patriarcha
Blbraham Zrak a Jakob, dwatť prorocť a Učitclě,
wsjcchxly Uáloožné a ldohabojllc dllUc! „Kdož lnoc,u
ný král “ prawi fw Eyprčáu, „dobwl mčxstoaneb
twrž, ťdr lidé jel,xdu wčxžcxnťjfon, žajistš ncxsloUši Um
k Uerti, kdoš po dobyti mčxsta ancxb trrlze ofobnč

do wčxšonifrsionpť olowy a wašby rožwa;uje, a
wčešxléwywodč; ba každý l)o ša to poh.xeili a la:
skU jeho wcxlrbici bUdo “ Now.lčxš tak děj: je š
El)ristrm, jr:xž do pťrdprkli šstoupil oxx tam UU:

Uxstonpčl ro wčxšeň nébxž co wťtěš a wyleUpiteč
fwých žajatčxch Zajijté padli k nohám wťtčxšenad
twrzi chdobwtnou wč.Znowé w pťedpekli, a wolali:
„Hodrn jrjt beránek který; jest šabit wščti moc

a bostwi, i moudrost i siln t čestši sláin do:bročin ui Ua wčkywčču!e (stxw.Z.j12)
Ne sicr do pťcdprkli kunž fcdto!ldila dussr

Oeilm J Zissr, nleime w dUchU srjtupowati , nébrš
do famého prkla kde Zatracellri wěčnč trápeUt
jfon Ucbot jak plawi sio. Zm Zlatomtx.,š kdo krom
peťla w nlysslenkeichdo nět)o frjtnpnjr žajistr do
nčho Ux.oršennelmde Swati a wywolelli naisi
mnohdykxátr w mysli fwé pox:t i do pekla wuko:

nali. Sw Llnqelsičniiř.iwal: „Já fe bojim pec
kla. N co mám iiči o sw Frantčsskowi Bolgto
ássowi jenš sxooU Uexwinnost od kťestirelny neporu:

sserU donesl do siawU manšelského, Qše stawu
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nmnžrlskčho do stawll kuěšskčbo a ze stawU knč;:
slecho do hrobu, a :ťedcc sc teuto welký mUž boži
ponoťiwal w rozjimani o :x.etle tak, že fe často
Ua wnech ondech chwčxl,že ulu frdcc w tle tlonc
klo a studený pot ž tcla se rouil

Wškťisscni Wáně.
„N ai žcmčtťeseni stalo se wrliké, nrbo an:s

jel Bcillě šsionpil š Urbr, a pťčstoupiw odwalil
kámen, a posadil sc na nčm ee

Když byl anjel š nebr seste.xupil, nebylo
již pána Zržinr w l)rooě,aaniš t lo Spantel swč:
ta mčl potřrbi, aby mu kdo odxoalťl dwéťe fdyš
potom wstoupil do wečeťadla, kde byli sio apossto:
lowé pospolu.

Tajemstwi wkřjsseni Bána nasscxbo Jršisse
Eřrista dčlo se nertč, a nikoli před očima l)řč:

ssných jyuU fwčta. Wojáci, jeuž nic nrpožorowali.
stali erhrošenč Ua fwých nijlccb ssotřirebrob a
bylibo ho až do lilědo rána ojlťilxalj, jakš jim
bylo pornčiuo kdyby jich aujel nebyl zastrassil
aby naboným žcnim, kterčse bli;ilw, šjednal fwo:
bodny pťistup Wťi dostoupnuti neboskébo posla ftalo
fcxžejnětřejeui weliké Q.l ro lomilmori ohawuou
pečef, a odwaljl ohronmý famexl, jeuž Zatarasil
wchod do hrobn bež jaké obtišuosti Wojinowč
patťilň nan, jak si podiwnoll mocj počiuá, a poci:
lili ihncd we U.dssechžilácb, šc ji nišxidna moc lid:
sk.i odolati nrdowcxdr mossuk dlxubo nrbyli š to.
na toho patiiti jrnž fe na odwalrný kámcn pou
fňdťť

Byl pak obljčoj jrdo jako blesf a roncho
jcho jako fučh BčlostroUcha jcho zwčslnjepra:
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telťlm Je;issowým ssťastný den, jeUž pro nč bys
wzessel, Zároweu takc poukaznjr na slawxwst Uo:
won již w ten den konati maji Blesk obliueje
jeho Znamená žr je b:lěwa na nepťeičelo fwčho
Bana

„.l pro strňch jcxho zdčsili se strášni, a Uči:
Uěui jrou jako mrtwč a

Nikoho sr tedn anjrl Urdotckl aniš se Ua koo
ho xnoi jakoU oboťil a prchll w?f ckni Žo slran
chem, jeuž jim ndhnal pťijuý pohlrd anjrlskť, nc:
žhynuli to fe jeuom proto stalo, nby oh.ajowali
hauebulost nopťátel Ehristowých a fpoču dmčxdčowč

bwli,žo se oprade stal brob jeho, jak proroť
Jsx.ňáš prawi (11 10), hrobrm slnoným WU:o:
oali a podneš pntni Uabošui křesimlé šo waech
končin fwčta do Zorufaléma aby na tomto pťe:
slaxeonéxn nxistě Cl)ristll Bohll občti dčtinně lásky a
wrouri wděčnosti přinaisseli Zako k p fw Wall:
la a lw eronym ro.oněš wrličc UmošstxoipoU!
niťuw uabúwali na toxn mistě milost pokoje w!tikť:
nčho, jakoš ničdr na crlěm swčtč j) 9ťed 809
mr

j) Swat.i Banla, jakoš nám wopifuje sám sw. Zcro:
nym, Uax.ossrčxwowalaz Betblčma začasto brob W.ině. Kddš
prý wstonpila na to poswátué misto, pťedr wssčm polibtla
keimrn, jeuž tnro pťcd hrobem lcžel; wcfska potom do l,!ro:
dU fmnčdo, pdeoUc Un tox.iť žltbala plua dUdčro a leisky
ouo mifto tde tčlo Wáuě odpočiwalo Pii tom jest poci:
ňlx Ucwyslon.uchchslasti a bolo ji, jakoby nejchlltnčjssčho

Uápojc šc ždrojc žiwota okonsscla Broto wDtcuto zpčlsoboscU přijimálli TaxlaBo;iho modlčwala: „D xesu thj
lxrob jesl tak slaxoxw, jeft wytesany w Uowč skalc, a Ulldo
ncbyl do nrho položru! Nch ja trď zalnx,dssliux,ktwénm
slolU plistoupiri, a mojc srdcc twým hrobcm Učinitt.
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léry poždwihla fr ťčkaje celxi Ewropa aby tento
drabocrnný klenot wsscch křestanstuch nairodmoš
rUkoU nrwčxťicichoyružala. Chopili de proto ten:
krate cijaiowée králowé a kuižata š Uařssenim sw.
kři;c, a txihli xo črle tisirů rošnirendch řiejfanu
do fwaté Zomčprotr nepřatelllm kii;r Cbristowa
a sl.ančho lďrobU jebo Zi,š ša siarúch časilw
piicháš.e:li poutUici ;c wsjech krajin swčta k siratč:
mU blobU do erufaléum. Tak Ube;pečUje náš
sw x čxx:loumx,očltý fwčdrk žo pontlict pťichá;eli
;Jud:r Ctbiopče, Z Nuqliňa š Zr,ska a še jich
slwchalw lošllčmšch jažyrich chwalořečiti Ehrťjm Bá:
UU uad brobrm joho

H:ob lcnto prrswatý reičxtlfám llUh oslawiti
!,dožehnaiuil!lflošlxl,aaš.i;raky wrlikl):xli2)

Prob truto stal dr xtomnikem chjenom slaw:
Uédd š lnrtwých wsteini Spautrle nasseho, nrbržt i
sláloul „;eiwdawřcm naslel,xd bUdoUcil)o šmrtwých
wstálli Wroto :„dr.xwijw Rehoř eriký: Kdy:

Nclx, trncu luob jrst mk pnstn! lxolikraitc jsrm jx břich do
nebo nložřla a hřissuon šádost ifcmw nčm w!xrrpčla Q
Umj chu piijdiš a očisk nlé břlssné srdrr,a alx!,dbwlo dustoj
Uým drocht a odpočiwadlcm twélw blnboslawenčho trla!
Zakowáto slowa dopxonoxižcloboiuc slšy

2) Sw Sofrouinď biskltp xcrufatčmský, woprawnjc
Uám šúzračulé obráreui sc Ua wirU křeskauskou n hxxobn Wá:
Uě, tociž blal,wslawenč Kofmiam,d, a pak sw. kajicuicc Ma:
ric egyptskč, o které wiž w šiwolě snoatýchl

Ze wsscch diwu, kterč sc pťibodily, wypmwim tuto, co
sam fw Nngnstin zkusil „Mocuý a w;acuý pán, jmčuem
pesperiuo,“ tak pissctcnto swat!dthc (lid 22 áo cirit
j)ej o 8), „pťijal od swého pťitelc pťchcnk hlčny ;e swatč:
ho hlobu.“ NaradoU fw. :Plnǧuskčna, jakož přiwoleUim
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by neim byl (pán Ježiš) z mrlwých wsteini nasse:
bo tčla přislibil al šjrwně Ueuká;al kdožby byč
k pťislibcnim jeho wiry pťtlošil? OU fe tedy stak
fám člowčkrm Ukeižaw se w tčlr jnižil fe až k
dobrowauč fmrti powstal pak wlastni moci a U:
kašal nam pťikladčxm ro Ucim ša odmčml pťtslibil e
Wssa!e jruou:l ti fr UlohoUradowatčš hrobll Wá:
Uě slawného, jcnš š hrobu wlastnich hťichU po:
xrrstali,jakš pmwi jw Ymbro;: thnnemrli šdc
šxnrtwých wstanemo i texukráte Nojfmeli zdc
wčtwe fllché nébržpťijali li jmle rosil slowa (bo:
žibo), a wláhu Dncha swatého, budeme i tam
žiti

Čhránl Božih.o hrodn.
Čbrám brobu Ehrista Wána Zajisté nynčjssťho

Zerusaléma nejpamělnčjssi bdeoxoa, a co do wšá:
cnosii, ncjpťednčxjssi chreim crlého kťestanstwa jest

.fioži na Golgothě a jost stawcxni wrltčě, wssak
Ueprawidelné jaleož po časich při:nstalo. Eti.oa:
wali kťeftané misto Ukťišowáui Spusltrle swěta
hncd od počátkU jel)o wrhlmuostč až ji.n toho
potonl pohané šastawili„ wwstawčuim chrámU ke
cti bohoně Wrnmje na Golgothě, a na mistč
wzkťisseui BaUčx chramu Zupiterowa Tak potr:
walo až do čaju cijaťowny jw Heleny, kterážta

Sinlcenskčbo bisknpa Marimina, byla tato pofwťcrna hlčna
Ua jistém mčstč zakopaua, a nad nč wystawčl sc cbrame
CldUdobUý a Ua :dssccb ondrch dnon skličcny Uňádcncc bpl
Ua swon suažnon prosbn do tolyo cbránm pťiursseu; wylo:
an tuto pln pobožnosti a kajicuoftimodlitbn swcuenawrá:
tll sc dotoncc zdráw do ná:uči rodičů swýche
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okolo rokU 330 po Čdrťstn rožbořila modlárny
Uchto pohadských bužkuw a wystawčxla chrám křee
sťanský, k nčnmž potoln kťessanssti knižata jednotli:
wč kaply xičstawowali

Mnol)é čascky chrámowé, Zwla.ssřčjeho wclwd
patrnčejewi šo jsoxlš wčxanoustantiuowa Na:
kUchi oklaš a jako čdpř,esice!nislc.bc piliťcx a těš

ka wašba plná foch jf:,m žnámky jel,xo čňs:l
Utrpčl tcnlo chrám od lobo wťku mnobo

wssak toličo w částkáco, a t:ř.dwž celkem pťecc lýž
chrám jcxst. Srsiádoá š tťi hlawnich části, totlž
ž chrámn s:o hrobn, pak Z chrámu boru Golqoo
thy a nalešeui fw kččšr, kteři chr.imowě joUwisi
šdčmi a krytými chodbumi

Brwni chrám čini hlawni čásf wesskrrúchbuc
dow Tato čási jest bc;čnála 120 krokn dlouhei

a 70 siroka, a ač ž Ulnohx dilčl scsteiwti a ue:
prawidolnci jrst přcc anitř twoťi podobu kťi;e
Qndy prý fe tnto Ualežalo mnol)o kráfmšch wúc
tworných wěci, šklxrrdch ho šloupili anci, ano
kml talč oloupcn o dra!,xý UUamor, jimš byl wy:
kládán Mlaulowwxe. plochoiršby Uade breinoU

wdobraZUji wzkiisseui Lašara, U.xitěšoslawný wježd
pcina Zrščsso do chrámn, jakoš i wyháněUi prodai:
Umčň a kupců z chreimu ona wchodh pod klena
bou wyfokých mramorowých oblonli wcxdoU do

chráeml jrdrn pak š Uich, totišprawý, žašdčn jcxst
Nrdalcko wchodu w prawo jest kapla Frantisskeinx
skei fe fakristii a komnatou, kdc le štdržuji mnissi,

jelaž siužby konaji w llxwo pak budka mosllxulinstai
wl.xtněho jrst Odtad se poutniči rošwciději k o:
hlrťxini poswaitných chrámowých pamitxxich mist,
jeUž ššfon:



59s

chprw pťijde fe do kaply potnpy, čtyry kroc
ko čtwerečné obneissejcč a brlenixn šoleznýnl opadc
tťenc Tamk widčti slonp z mranxorn ssedého fe
sskwruami čornými, kdež plxy sedčl pan Jržiš, prčc
odčxn pleisstem ssarlatowým, trnowon korUUU Ua
hlawč nesa Takc na stčxně trnto trUchlodčj mys
obrašen jest

Málo deile UkaZUjefe kapla NožděleUi roUc
cha Ua tom mistčx kde žold:téič pťcxdUkťižoweinim
Zežijse fulctli afe :oždčlili o oděw jeho, což
tam také na sičxnčwežobrazeno

Naproli widčti inou Umsou kexplu, jenž sč
našdwa „Wčxšeni Waně,“ kdež prý jo pan Zržiš
Zatim požd:žel, Uaxšli fr jeima k šafašeui kiiže Udčx
lala. Misto toto welmi tU.moé jcxdt;nrdalekojest
šajc „Kťižowá kapla kde prý kiiž ležel Ueš je
postawil

Něco dále ftoji „Longiuowa kapla,“ kde prý
rotčř tento, jenš kopim proklal ldok Čhristťlw, slšy
roně wirU pťijal

N edaleko chxáuwwé krnchty lrži bora Golgoa
tha, jiš poučkud Urownana až na wrchol kde kaa
pla ftoji, kam fe po 21 scbodechwystupuje Ta:
to knpla jrst Uinlť bilým mramorem wykládana.
Uprasiřed stoji nrobutny piliř, Ua Uťmž fpolrha
cela kapla nn dwé rošdčlená ž uichžto jeden dil
jenž ť fewrru lr;i, „Kapla piibijeui na kťiž,e drU:
há nak čásf k jtl)U lržčci „Powýdaeni kiižcee slnjr

QUUFraUtčsskxini, tnto žaš Řckowc w drženi nmji.
W ka;dé stoji olt.iť š pťkuou malbou Nad olc
taťrm prwui kaply wisi dowčt lmnp, od Franti:
sskinu obstariwxuých kteii tuto deuně mssi jwaton
sloužixoazi W pndč prrd olteiťem nalršá fe jako
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rUšr kteráž Uašnnčnje misto krwi Christowoll škroa
pené

W kaple powýsseni sw kťiše ukašuje se an
jáma, w Uišto dirwo křižc sialo, kolrm ui jesi ol:
l.iř we skeile wytefauý otwor oUc jeimy wnbit jesi

siťierúm a pošlacem)m plechem, a Ua siřibrném
krUhu kolem jamy ldyly Uástroje při U!Ullčeni Wá:
Uč Užiwané, wyobrazeuy Ned alrko staln dwa
križe Ua nichšto lotrowé pnčxli. Blš krok od kťižr
Ehristowa Uleši kiiženl Spasitelowým a lotrowým
Ua lewici UkašUje fe pUklina, jež se sia,la po sto:

Uáni Spasitole Mijtx.d to nroblošilo fe mramo:
tem, aby bylo pukllUU jnk Uálcži widčti Jesc
tolňko střibruoU nlťiži šakryté Stčun cclé kaply
Golgothské ošdobeny jfon malbami odpowida:
jiciuečfwatémn pisinn chlé této kaply jrst jimi
Uerssi na tom mistč kde nlatka Weině š miláčkem
jel,xo steila když mn ji odrwšdáwal pein Zežiš š
křiže

Na blisz aš 20 krokň od diry kťčšo:oéwix
děti lše káxncn kdu: bylo swaté tělo Ježistowo od
Zofefa a Nikodema myto a mažáno kdwžje sitali
š kťižo Jest též opatťen Uliižemi žrlešnými,a
wěčným swětlem ofwětlrxn Nedaleko tohoto mč:
fta UsašUje fe bilý mrmUor, kde Maria Umtča
Zežissowa, posečkala, co se zatčm tčlo božskéhoth
na mazalo

Nod fchody na Golgothn wedoncimi jest po:

někud nižssi kapla U paty poswatné skeily sw. Zae
nu šaswěcena Tam lše widčti skršeželeznou mťiži
ša oltaťem fwatojanským skeilu Golqothskoll i kaa
meny, které fe rošpukly pii skomini Wkapitele
swěta. Widitelna rošpUklinaanitr skaly jest asi
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čtnro fáhy šwýssi Ncprawidrlxwst roždrobenúch
kamenu jesi djwná a fwcdči o erbyčejne Událo:
sti w přirodě

llřwar těto pofwátllé skeilo jest wapenokťido:
witd Zde pxý fe nlošily podlé prasiarcho podc.r
Ui kosii Ndanm praotce pokolrni lidskěho Na
konci 17. wěku byla wsašrna do skalw těto mrac
nlorowá deska ošnačnjťci pohťebni lnisto Ndamo:

Qoo Na tuto památťll wydršUji Koptowě neustálc
doťici lmnpU Ua somto Uřxsic. J fmni Moslemiaxi
nmji kuihn w nižlo fe Uacháširošmlnwa Ulešin:
Zissrm a lebkoU Ndamon

Tnto fe Ukašnje také nxipto, kde prý prach
Melchisrdccda krále Salemsiého, odpočiwei U
paty Kalwarie stálo dxul)dy náhrobky Bol,mmira

n bratrajrl)o Baldllina kťrsia:rstžšchofwobo!xitelnw
nlrsla Jcrnfalemx Wosledxlipožáč šničil thto dwa
žUmUrUité p,omnify

Swaiý brob páua Jržťjče naleza se tčš U
:mtw hory Golqothské, aš 30 kročeju od kcnnena
Wonmšáni Ze;iUowa“ pod hlawni rotnndou cclč:
ho chreimu hrobowěho, jrjimžtowrlikým okronhlým
otwoaem dr.itowými mťišemi opatťeným padá fwť:
1lo do chrámn Jestič to welikolepá báně o troc
jim patrll Ua 12 piliťčch korjntskcho slohu, kterč
loubenim mčšč srbon jpojeny jfou Na koncj 16
stolrti bylo widěti w koplle, jaťoz i na stčxnách
jesstě lnosai.xťé okrafo š časn Konstantina cifaťe
joho matcťe sio chlrUy Wyobražrni dwanacti
aposstolú a Učkčcrých prorokjl byla tck,xde.š jesstč

dobťe šachowána Wod každým wyobra;enim bykč
nápifowé, wšati š jojich fptfn. „:Lrltkolepá dU:
tan tato.“ pisse Norow, „Zpočiwajiri na welikém
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mnošsiwi ozaldradleUých wýklrnků trojpatrowč roc
tlmdy ohromnje wstnpujťciho poutni a, wssak jrst
to jrn omráčeui okamžitě, a frdce :ontnxkowo bržy
sr Zpanmtujic wolá: „Tok jen pťaťrow a odew
brobu Syua Božčbo, Woknpttele jadrta, Spasitrr
le mého e Deile pak pisle tento žbo;uý pcsutnik:
„Qko Zablčdlo stromný nál)rolxrk uprostťed chláUxU,
a kiesťann jčž Uelšo sebc mocml lxoli Neslussiť
mnč, nbych wyswčtlowal ro fe wýswčtliti nrxdam
onrn lotiš poctt ktcrý opan:lje čxlowčťapiiblišujiu x
cibo sr k HofpořinowU l)rodU a ťn Go gotlxče

ernčxjssrk lxčol!U nm podobn lopxeltaťa zr
žlutawcho mramorU pčxkuá mčdčuá beiUě spočiwao
jčci na alabastrowých oblončim spojených slonpcxcb,
dčlá Uad Učm jako Uxčxžičku Nadcx dweřmi jesc
mramorowa mofačka wdpodokxnnžici wškiissoni Báu

nr jaťoš č pleilěné pčijtřessť, c.ldy ochránčny bďly
:xřed drsstčm padajicčm llčkd!: U.clitým otroorom
lnině, i na tom pleitnč wtděti lšr obrazy takowé.
Wejdočxce pak do kosirlička stojime w tak šwaně
k.xple anjelské, jako w pťcdsiui Božťbo l)robu,
která jest crlr čerweným damasskem pokrutai kdr
fe Uacháši ťálncxn, na Učxmš prý fe pofakil po
wškťčssoniBáně anjes, jenž šajtrasjll a odeťmal
ftráš od hrobn Ztad teprw wcxjde fe niškýmč
dwrťmč do l)rolul kde odpočťwalo pofwátué tčlo
Spasitrlowo, jrnž jest jeskyně bilým lnra:noram
wdkladaná Strop pak jčji očašru jcst dý.meul z
dl) lanp ktelé tU dllelal i Uoci hoťiwaji ZfoUtc
pak lampy t:,dto dil siťibrnč, dčl šlatč, nčkteré to:
liko pošla ené a drahým kamenim posrté. Zestik
pak cel.i jcskynč dlouhá Ua 8 stod, stircka pak na
7 a tolikěž wyfoká Na prawé stranč Uzřiš jako
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kameUný oltciť ktcrý takoťka polowici crsé jeskyně
zanjima, a aš tťi stopo wysokú jest TU odpo:
čiwalo trlo picswaté Wykupitele nassrho Nad
oltářcm wisi obrašwzkťisseni Wei:lě od xnistra sspa:
Učlského wohotowený

Slnssi Zde powčditi o slawnosti, jaká fe na
tomto poswatncm mistč kon.i, jakž nám ji wuličil
nadssonúmi slowy franconžskú pontnič Maria Zosef
Ǧrranlb š ťádU Trapistil jcnž pťed uěkollřa dwas
citi léto pťitomen byl slawnosti wolčkonočni „Q
Pill Uori počali knčži služby Boži šafr Nejjem
již mlád, a mnoho jfcxxnprosscl, a doiděl jskm w
xněln žiwotě kráfně wěci wssaknemohu sc Upmnae

towati, žrbycb byl skwostnčjjjll)o a dojimawějssibo
pohledn swčxdkch b!,xwal, jakož onen byl jenš mi
cldrá.n swatébo hrobn tč.to Uoci šo foboty Ua Ue:

dčxli poskytu.ll Modstawte dobč, Umj drahy při:
teli, Uefmirnč weliký a we wsjoch čáatkách nado:
byčejnoll wknsnosti u bohatstwim ofwicený koraib
dedet lisir pontnikň w nejkrasnčjssich ssatech, pocho:

dnč w rukon fwých; žeuy a dčxti, klere plni proǧ
ftrmluě chodby, též š pochodllěmi w rUkoU, ktrřč
wssirkni o Záwod poswátnč klenby weleslawným
Hallelnjah naplUUji; meši tim biskupowé, šlatem
a drahýnli knmeny poseti :čed Uimi Uosiči kadi:
trlnic, jenž na pochodn wonný dým rošncisseji, za
Uimi šnačný počet kUěži w bilých bobatě prossi:
wanncld plUwialich kolrm fwatého brolm jdoxlcich
we wssem poicidkll, a tak, jakž každéUU národU
wykeizeino jrst bymny a cbwcilošpčwy š:iwajice kc
cti toho, jrnž fwdm z nlrtwých wstcinim Uad fmrli
Zwčtčšil; pťedsiawtc sobů takowý Udýjew, ažnoči:
tcjte, xnUžetcli, jaký to dojem na dUstr každčho
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Učťniti xnnsi kdoš tobo swčdkem jest; jei jsem pťi
tom Zapomčxlna bolestný wnjew který nlne málo
před tim žmnx.ontil Hallrlnjah jfem pokťikowal
chsscn roškofsi, jejižto Ucodolatrlnc nmrald Umir:
niti nelmlo nxi lže Hallelnjab, Hallrlujah! a
welcxbil jsrm Boha lnilosrdenstn.xi, jeuž krokp moje
do ermaléma zaiidil a milost mi popiál, rado:r
stnč polxiikowáni Ui.é o hlaey nábožnúcb kťestanň
fpojili, kteťi toho sstčsti dossij Uxitěšstwilfuxého bož
skrho Syna na tom mistč skmdšti, kdc tonto Syn
Boši witěžstwislawil e

„Na takowon pro jldrc sladťon a nrčcby pla
UoU noc Uáslrdujr swčllo Uejwčxtťjihowsprch dnixw
onobo d.ne jrjž obzwlásstě anrobil W.in Byč
jsenl xošličným slušbau Božim piitomen, a n.didčt
jfem wsscxrko,což w lrpssčch časich Enropym.xjskwost
xlějssibo frm ldylo posláno Kobrrcr ktexé cbránl
Zdrbily, kťižr, fwicny, bisknpské ornáty, i knčeZsté,

ďsse Upominalo na staron Uábožnost a Ua dobro:
diui krállt. Qltáť, jcnž kráfUč wssim ošdoben
byl, rož skawnosini blesk Zwýssiti moldlo bwl U
wclxodn fwatého brobU wysiawěn Na to!nto ol:
láii sloušil ctihodný Bater kwardiin w bisiupstčm
ornátě lnni f.waton On seim podáwal črtmxm
wčiicim a poUtnilemn klcťi po dwouU mronci po:
božnojti k stoln Wánčx přustupowali, a skoučil slnž:
lm Boši slawnúm požcxhuánim“

„Wečor jaťo jjtro bnl stráwen namodlitbeich
a we jwatých mdottechjiž se dostawila noc, a
er chrámu sepotud oýwalo bmnno, chwálošpčwy,
a obšwleiřjtčxslawuč Hallelujah

Za hxobcxmSpantrlowym najdeš brob Jose:
fa š Nrinmthrr a Njkodrma, jenž také we skále



597

wytefanci jrskdnč jcst Dálo jest misto kdr stála
matka Wánč a pťitelkyně jcji pťi Ukřižowaui, pro:

če; šwáno: „Misto tři Marii “ Nrdaleko meiš
kámen ssedého mramorn aš 4 stopy w prúmčrxl
Umjici, jrnš ;nači ono misto kde se bwl šjewil p
Zežiš Maii:Magdalčnč po swrm š mrtwýcldwsia:
ni, ktelá lxo ž počátfu ša Zahraduiťa mčxla due
dlr stoji kapla Maťi:x)?agdňlrnina

Jedna powčst wxxpmwnje še Mmia Matča
Bo,;č, po pobťebn swého Syna fr Ubytowala pro:
Zatim n šahmdniťa Jojefaš Bllimathro a tU prú
fe ncjprw !,xánxržiŽMatre fwé chwil Na tom
U:,istě kde fe lo jtalo wwbudownla xe kapla, „řa:
Plo.l č.jewrni“ Zwmli Widěti w ni lše tťi rltá:
ťe, Z nichžto l)lawni anwrrch jest nejjwčtčxjsřiMa:
tičee drnl)ý oltáť wčnowáll jest památce xrcšino
wa bččowánť; třeti paš kťťži jeho, ucxbof šdrk prý
aisaiowlla fw ch.ena nalešrné tii fřč;o dala škon:
Ueti abo kiižPáUč mcši dwěma drnl)ýma Ualcxla,
o črm; nižeji

K wýchodn na straně hlmoni lodč hroboaoée

lǧo chránm jrst kruchta, jeuž čini drnho:l blawni
čá:k chrám:l, opatťrna jest třex:ři welekrájnymi
xnťižowúmi dwermč Qbsichnje ploetoru aneb lod
ťde json modlřtebni stolťre pro dUchowenstwo, a
w pošaxdi o dwa schody powýsienon, jenž jejt fwa7
lynč (dčmltuijm) Kolrm tčchnoUfr dwoje pou
strannč chodby Nišssi lrncbta opatťena jcxstma:
lúm, wyšssi pexk welkým olteiiem TU jfoU tři
welké stolce z UickdžtoOrý jedeU wěnowán fwaté:
mu Otri drUhý patriarchowt Carhradskénm a třetč
patriarchowi Nlerandriusiému

W chodbr w prawo Za kruchton jfou dwoje
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sňxodh, jedny wedon na Golgothu, drnhč pak do:
lň do chreinm fwaté Heleny, anrb kaply swatého
kťiže

Kapla f.w kťiže byla z čáxti wtefána do skei:
lh, má wssak též kopnln wmokou a klcxnutou, a
opatťena jejt třrmi okuy, kndy drnni fwčtlo do:
xdadá. Zson w ni dwa oltáťee Tato kapla byla
prý Z počátťu určcx!m Za brobkn :šro rifaťowlm
.:Heleml wssak pončxwadš oua w Rčmě skonala
lamto sr také pochowala Z tčch dwon oltáčU jest

ji jcdrn Zasiočren, drlch!,dpak ke rli kajťribo lotra
Z tě kaply aestnpnjr se po 13 w fkále wo:

tesamch stUpUich do kaply „Nalrženi jw kťiže
Než fr wssak k fchodilm dokroči, šumnelmti lǧe w
lewo w stcnčx w kmUrUU wytefaný wýksenek ťdr
se rifaiowna Helena modlila, an dčluťci Ulm od:
kliželi pátrajice po diewě jw křiše

Eifaťon.maOrlena UlatkařKonstantina We i:
kěho podllikla totňž U wyfokém stciři r 326 cestn

do Jcrufa!énm, aby wždala Bolm diky Za dobroxt
diui synu sxoénm xa fwúm wnnkllm prokášam., a
aby lnijta nrlila, ktorá páu Jexšiš son uohon
poswčtčl Wssak nad miru sr proto Zarmoutila
pťi toln pouU,xUlrni že praw!,x kťiž Wančx kdesi pod
zemi nkryt ležeti mnsi Qna se tášala nrjstarsxech
Uxeši kťcxsixany a pohany, ťdoby se mčxl hledati
Ntkdo Uemohlx Urěilxě ťici kde: wssak wsstckni fe z
shodowali w tonl, še na Golgolhč nčxkde le:
žeti mnsi

Na této hoťe wystawčl w druhčm stoletč ci:x
sať Hadrián že Zássciproti kťesianňm chrám ani:
ternw a Wennssin Byli sice chrámowé tito na
rozkaz Konstmltinmo rozkotánt, Ueš posUd ležela
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celei spousta na tom mťstě. TUto dala sixo. risa2
ťowna mčxssfanyJerusixlémskými a žoldnéťi fwýnli
dk,liditi a potom pilnč w ;emt hledati Bo dlou:

hém paitreini nal Zlč tťi křiže siejné wpssko, anr:
dalrko také tabnlkn š nápidem Mlátowým Bo:
pnčxumdž fe také mxwčdčxlo ktrr y ž trčlxto tťl kťišU
xrawý jest jal dr wrourně modliti fw Makariuď,
tenkrátni bčsknpJrrnsalémský aby totjž bylo Cir:
kwi š,eweno který š Ulch prmoý kťiš jesi ihued
také k.išal odnésti wssachnd tři kčižr k Uemocs:c
pani Ua fUUt aby feji jimi dotkmllt. DotkuUwsse
se ji prwnťma drlchýul nijafého Učinku nrpošoro:

wali na Umimjicť Sotum pač pťiložilč kťiš tťetť,
již otewťcla očč těndčť w poslednťm taženř ležici
pani, a Uplnršdrnwou fe pocitila, wslala, procha:
šrla fe jxko šdrnwxi a wcxlebila Boha

Jcsstčx jiuou škonssřu podujkli o prnwosti kťi:
šo pixrd wesskcxrým Zaxrlljalémem Dotkli fe totlž
křižcm Untwébo a trnto ihned jako dulhý Lažar
aneb oue.l mládenexc Z Naimu je w;chopil, a kdpš
Um :ošwišali obwažkh, prochášel fe meši Ušaslým
šástnpem

Tento nalc;ellý kťčž,Ua němš pněť oprawdll
páu Zežiš, byl po!om rošdčlrn na dwa dild,a
poslala .š nčxho ew. chlena dil jrdell fwému fynn
Kollstaurtnoxrot který drnl)ý tento poklad Zafe dě:
lil a jrdun polowicč poslal papeži do
.Nťma druhou nle pro frbe wČmhladč podržew
Dťl dluhý a wčxtssť,janž w Jermalčuxě ostul, dal

do střibra šadčlati a w chrámn žwlásstč wysia:
weuém Uložiri, jenž byl proto našwein: „Čhrám
sw hrobn aneb wškťisseniWáněe ponrwadž we
rošsahlofti ňaxjenom misto, ťde byl Zežiš Ukťčžo.q
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wein, nébrš i misio jeho odpočxinnti žahrnowal, o
nčxnš bylo žhora ťečeno

Nš 300 let pošdčji (r 611 aneb 615) Za
panowáni ťrckého cijaře Peraklia wtrhli Werssané
š králem swým El)ofroU do Walesiiny, dobyli Je:
rnfalěm a odwlcxkli mnoho tčdčc kťejlanú pakč
patrčarchll Začlmrčássr, mw i jwatý křčžš febo:l
ťterúž patrjarcha do bednw Zawťel a žapečetčl
Wosstěqtilo je teplw po 11 létcxch cčfaťowi Pera:

kliowč Prrssauy piemoci a při nšawťeném mirn
byli Zajati kťejťaně, ro jich poxud žilo, jakož i o:

Uen f:,watŽ křčš našpčt požádáu a w sčutku Uar
wr áren Watriarcha Zacharčeičx, ktrrý fpoln Ua
fwobodn fe dostal ohledal be:dnn a Ualešl š ndi:
wrnim, še pečetě jwého chlá!ml posild Ueporn,ssrUy

Znstaly, ;e tedy bedUa Uebyla od ncxpťitele otčxwii:
Ua Cijať Ušawťcl, že fám jwatý ťťiž lm pntiič:
ně mťjto donesc Odložiw jwltj forunkowý winck
Uarlatowý plásss, a stťewčcxe a U.fjecky ožnačo pa:
nownčcké moci, wynlěniw fwtlj od klrnonl a dm:
l)ých kamenn six tťpitici odčw ša ssat ponlnickxš,
Utxsl boš a w l,xlubokčpokoťe ťťiž pojwátuý wšhll:

rU Ua Golgothn a w cbrámě odowšdal ho patri:
archowi jeuš joj po wykonané bohoflnžbr w anisto
Uoé Uložil Památka loho dne siawi fe pod jmé:
nem: „Wowýsseali f.w křuže“ 14. šáťi, jařoš Nale:
Zeni fw. křiže 3 kwčtna

Take dlUžno pťčpomenonti, še na blišku Golo
gothy fe naležá kapla zafwčceuai Olďťtowáně Jja:
kown Wo 22 stalpnich jestupnje je do nč Upro:
stťed jest w podlašr mramorowý kámen, poncknd
šapnsstčxlčý, Značčci to misto, kde Jsak stál, když jej
bhl otec Nbraham obětowal Nčťolčknkročejn od
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kaply chowá fe nč;ka oliwa pro pamxitklt, že tU
stál onen skopoc, jehoš Blbraham naxnisto fynajwé:
ho bdl občtowal

Kdoš lak mnohč a weliké památky pro weu
sskrré pokoleni nejdnle;itějssi na mysli rošwciši, kte:
Trcčfr tuto na hoťe Golgotl,xč pod krondem ohro:
mných bndow chowaji Uedjwi six tomn čitaje jak
Znameniti mnžowé welikým nadssellim Ua kolena
tnto padali a w prachU Uicotn fe hlnboce pťed
hrobem sioébo Spasitele ťoťili, čehož na duča;
Uwodilne tUto jesstčz restopijn žWaťiže do eru:
faléum šnmnenčtěhothateanrianda: „Kdybych
měl city wypowčxditi které fcx.mne žmornili aU
jjenl toto pofwátné misto Umositiwil Uulsim fe pťi:

žnati, že jsem z mnošsiwi mysslének, kterč Ua me:
ho dncha dolehaly, Zádnoll šwleisskpojmonti ď to
nebyl BeZmála pUl hodiny jjem trwal na koé
lenoll Upiraje nepohnntě šrak Ua kcimen Pln:
boký cit slaboty mč bylo er, co fe panmtlxji, že
jfem pojimal e

Dčji pak jr tUto wčri také, ktrrr ncmile fe

dotýkaji jrdci katolickúch, nač fobč nrmálo stčxšnji
nábošni poutnici Nadťeěený Grra:nb takro nnpfnl
Uxeši jiným:

„anci jak jfem wám již w jednom listU
ožnámil maji kliče k chreilnu božiho hrobn a pro
dáwaji kťesianum dowoleni do nčxhowejiti Me:
Zi tťmito čtrnácti dny (welikonočnimi) drši jich

defet neb dwnnáct stráž U dwéťi Což jedni nee
dbale Ua pohowrr odpoččwaji, a konťr, jfon jini.
na stráši ozbrojenibičiky, ktrré nud hlawami poUtnie
ku oláčeji a jimiž nčkdy zkrwáceji ty, jenš bešplata d

nč do nitra wjiti UsilUji Tento :ruchliwý2pohlerdčasto
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sc mým očim pťiháZi a Uikdy jinak jak poprwr

bolrstně Tajitt pťed wami Ucchceme žc w da:
wn jenž fe wali do chrámx.,l takc Ualéšaji sc lod
Uici ťečti furowi nrwšdčlani a nertUi lidé, ktc:
lých tťeba na Ušdč dršrti jinak by Uebolo nložně„
bohoslužby, jak fr stťidawč od rošličných neirodúw
konati nmji, kliduč a dllstojllč koxmti Tolikrro
ncisilllictwi, ak UeřťU UkrUtrnstwi,k Zachowáni ťáo
dU upotiebrmxchprojtřcdkn ramrllo ankowo erš
fe Uad hlmďou kičytana sxlássť, jehoš celc prowi:
Urnt fe šakláda wr welké xxrdočkallosti, již dorau

žiti ku hrrbu Spadxtelo:rn, lof jest, jež naplstnjr
Uutr šármntkmn tr.xpi a kornlouti frdrc mé

„Kdyš jxrm fr pťodwčixem š chrámu wracel
byla dusse :na tim co jsem fpatřil tak dojata žr
jfem w sobč potťebu pocitil, Utěchy a ulewn U
jcxdnoho š nassich dobtých kUčxši hledati. Zdčxlild
jjcxm mn, co umc flluowalo Nch ťekl mi po:
šweda žrak k Uebesmn, břichcxmZbiessil Jerufalém
protoš Uejtály Učinčn jest . Wydal muo Bán
w rUku, ž uiš nebudu mori powxrati (Wač Zcxr
1 8 12) Wssak Ucnlylme fc, ctibodný Qtče
pokračowal dále a nehledejmc nikde jiude, nržli
w těch od kťeslanň, obšwlásltě w jwaté šemi fpá
chaných hťťchách, přiččml llesstčsti žo tato fwatei

mista w rnkon nepťatel Christowých fr naléšaji.
Tito json ry Uásiroje kterymi BUh Uasse Ucpraé
wosti a náŽ newděk kárá 7 Botomwytknul hlawe
Ui tahy chowáni fc kťesfanu w tčch létech, které
po jejich witčzstwi Uaskedowaly atd e

„chnWohl jfem jinak leč dobrémn thč přieswědčltč Wlastnima očima jfem mnohem truchli:
wějssi wěci pozorowal, než ty byly, tterc on mi
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wykleidal wěci, jejichšto okolnosti wyprawowati
neojmčli fe péro moje ssrreduoU mlinenčun po:
wěrečuúch Zwyků a jwatýcb obťadu, kťrpčrnim,
kwilenťm a dlwým pokťikcxmprowáženě, črhož pou

l)é pomýssleni ilžafem naplňnje Bnď Bohu dik!
Uemčli w toxn lxatoliri šádného učastrnstwi. Rc
kowc a Nrmcnowé jrdini pťitomni byli“

„Nrnlilo pro katoliky takc to jrst, že sr ně:
kdy welikonočui čaš š roškolUikyttěmi siýká jakož
je letoš pťihodilo Búwá tenkxáte fhon lidn na:
rammš, že nešťidka fr tam lřdi ntlačUji. Také
Uemoboxl tenkxáte rošličllč obťadd touš poťádnodti
a dllstojnosti konány býti, nrbok Uemožllo wssem
Uepťilržitosiom a wsscm nrhodám fe wyhnonti
Toto pak nUtno podotknontč, še wšdor ne:jmirné1
mn sbčth cišincň ž Morei,; z Nrchiprlagu, Z Car:
l)radu, š RUska, Nrmcnir Natolie quptu, Sx,x
rie atd., nikdy fe o dost malé krádeži Urslých.i
Uxňže fc takč š jistoton twrčxiti, že Uproslťed toli:

ka pontuiktl ty ncjdrašssi wčci Zrela w bršpečt
ostaiwaji“ Tolič nábošnú pontnik chramb

O budowy nadr Bošim l)lobrm dčli fa o
prawdu rošličné kťesianské Cirkwe, wssak tak, že
každá Užiwá wl,xhradnčxfwých mčstaašr dnchowen
stwo bohoslnžbn tnto konajčci takc fwé Zwlásstni
komnaty má. Katoliknm. šastoupeným Frantisská:
Uy, náleži Boži hrob kámen ponlašáni Jršissowa,
kapla pťibijeni jeho na kťiš, kapla šjeweni a na:
lezeni fw. kťiše

Řekoweemaji kaplu potnpy, fw Longina U:
wězeni Zežisso, kaplU Ydamown, postawenť fw.
kťiže a krnclxtU chramowou, kde obyčejně flawiwaji
bohoflUšby xswé

26še
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Blrmrnowé jfoU w drženi kaply OděwU dě:
leni, kaply fw. HrleUy a hrobU Zosefa ž Yri:
Umtř,ee

Koptowe jfoU w Magdalenské kaple
Mimo to maji i jčni xoškolnici, jako Ncsto::

lčané anrb Jak;dbité, Ybysinssti,GeoxqiussliaMa:
tonitr w klenldách a kolčtrchcbrámn Bož ilo hrobll
šw leisjtni Ulista pxo suxě loohoskltžby

Katolici počinnji siré bobosll:žbyyjtž o ťwolr
l,odinach w noci Služlxn konajiri knrži potquji
tu rbdčejnč po tťi nlčsiae a neoponsstčja ji, až ji:

númi fr nysiťidali ž ťlásjtcrlt Z mčfla. Z Fran:
lissťánn loná !,xojedlřouchčt nrb kesrt denni bo:
hoslnžby. Čl,xceli wssak nčkte:ý řéle we slnžbě po
tlwati, š dowolmxim pťrdnosty milže

Welká siuřUě, jenž fr tam Uacháši, chm
knčxži:n a jčch lidU fpolečná jcst

Bťidati dlnžUo o šážxaťll, jenš fe tUto kdyš

stnl w nrci Ua nedčli wžkřisjeni Wánč Dčjepi:
sec Cllscbillš wxǧprawuje Uam naťslrkUjifi přibčh:
„dež ondw wčiici w chnsalčmč dle nábožnčho
Zwykn siar:žitlčlxo tU Uoc Ua leťusseni Pánc poo
luošnoll slawnosii stláwili, Znamenali jáhnowč, žc
jčm w fwitllnách Ua olcji sclášelo Bid, jemnš

slnssná slawnrst na fldri ležlcla, zarnšil fc proto
nemálo; než bisknp Zernsalémský Narcišfuš (jenž
žil okolo rosn 190), klidně fe chowajc, roškážal
tčem,jcnž obstaráwáni lmnp Ua :éči Učli aby z
tě blizkr slndnc wrdh pťinrsli Qn se nad wo:
doU prmrdlil a roškášal naplniti laupy ton do:
nessenon U.xrdrn silUě dxmxčťujene Uxssrmrhrucnost
lxoži. 9l hle, diw diwruci! wrda fe psrmťnila
w olej Za časil Eusebia chon.xaliplý mnozi
ZerUfalčms.ti wěťici nčro z toho oleje
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Slawnost welikonočni h:lrd š počáthl Eirkwe
eswatč sr slawxlč U.dykonáwala, a to jlce po ssest

.dUi trwajir, kdešto fe neprarowalo jen bohoslU;by
se konaln, a jiUě raťowáuky strojiumly Bošdčjt
slawili je jen dwa nrjprw:lčjssi dnowé, Uedčlo to:
tiž a poudčli jak až podneš je dčje u Zsiaolité
sl.noilt wrlikonočlli jn.xátky čtrnáctý drn po Uowo5

!Učxsicibťrš nowém qšodlč Uich Zprawowaly jr Uč?
ktoré Eirkwe wýchodni a siawčlo na týž denwškťč:
ssrni P.iUě, lu,xť i na don wjrdlxi ětrneictú dr:

padl W .jtimě pak a Ua rxlxémšapadě slawi:
walo fr to!o tajelxleťwi tolčťo w nedčli erš padei
x,dočxtruáctéul txnu po nowomčsici bi Znowém xNa
jnčmn Nčtriském r 325 byťa ol)ledem Ua tuřo

slawnost jednota zawedǧ.fux, a U;a.dččxw, aby pro:
to, pončumdšp ein Jež :či Ua prwni d u w túdně ,;
mr o!,xch wjtalx: taa.é slawnost wclčkonǧočx!ťtoliťo w
Uedčxli, jenž Uásledlljc Ua dexnč rnáctý no.oomčjice
konána bwlň. Tim obyčoj teU.o powstochnýxl fr
w Čirkwi f.tal

Zestik slawltost tato šajistč welkoU slawnojti,
w niž wspcchuo učastonstwi bu:řc jak staři tač mla:
di Konm tuto anapadaji ihnrd pofud r ;dáwei:
Ui kreislic (xoxlikonoěnich wajrr) Ode m!loha sioc
leti posilall fobě nálw;ui kťcskané na šnadUeni ra:
dosti nad š nxdtwnch wxřáxximJešissr w čax woli:
konočni na čaxrwtno ba x.oreté wajičko Wmoodta:
kowědo Zwykxl prú tonto jesi: Jakož dčxjrxxijrcE:
linš ampridinš wyprmouje fnesla pUZ kdnč tr
narodil MarkUš Aurelluš Seworuď 205 po Ebri:
st.x, joho matre kwočna čcrxoenč wajičko un Bo:

lekana poba:lskši Umtka oráǧala sr na wýšnam tčto
neobyěrjné Události jistrl,do čarodčjo který prý taa
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kowon oal odpowčď, žr jejč noworošenw synáček
poždčii ža řimsčého cisaťe žwolrn bndc. Matka tae
:o šamlčcla š nčkterými dlxwěrnými pťátrly toto
lajemňwi až do tč doby, kdyš fyn jeji skutcčUč r.

221 ša iixnst“rho cifaře Zwolrn byl. Nončwadž
Z.irowcf. tento rijať dobrxxm mocnáťcm byl počal

trho čaul Ulcxši :xohmly tru zwyk posilati sobě
čerxoché wajičko namisto želáni aneb přaiUi. Krr:
staně takš ponšili tobo w čaš weltkoUočUi, aby
xobě Uxajičkrm pťai:li fwoje wšájrmně pro z mrt:

wých wsiáni Čhrčsta Pádm wl,xskowili TUdyš aš
dodxleď lrwi podčxlowani barwenými chxjrcxmi w
simšx:wst :oolikonočni

Un!el::rčui Ehe.xir...U.čna pe jebež anxtuui.h uastáni.

C. 59.

Z !Urtwýchpowsialý Zežiš žjeije fc
pťitclťyllim fwýln.

(Mat. !8, lw15, Mm: 16, luu“, Luku24, tuul?,
Jan 20, 1u18„)

.skdyš clxladná Zr:xě nrjdražni flrnot w llmč
swém Uplakmnml šrakmn wrmšch dussi byla Ukry

la, Ul objewčla fc Učšuost láely a občtiwost wird
a ool)odlanofč posirálnélw žá:mln zwlásstč w po:
l)lawi žcnskcm Uojsiwčlrji Jesslč nrswčtalo a jiš
budčla Maria Magdalena drnžřy swé byla ji za:
jiňé Uoc drlssi Urž jindU jakoš fe ji šdeila resta
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khrobu nekoneč,ná N diw toum šo teprw na
restě napadla jim otá:,ka: „Kdo nám odwali keie
mcxlod d:oeři brobowúch2“ N přisxche k hro:
lm Znamenaly, že byl kámon odwalrnú

Mnjimc U tu pxipomenouti drawý žpňjob to:
l)oto hrobU Byl totiž we skálr wwtefaný, šwr:
chU otewťcný Bwlatč wlajtnč jrskyuc neb kryptae
sam fe položilo tčlo, aniž se pak hlinoU zal,mžo:
walo, a do ni fostnpowaťo fo po schodech. Qtwor
neb wchod byl wrikú, a tudyž i keimen, jrnž kryl
brolb, ldyl fončUťrUč wčlikosti, pxončxkud wětssč, než
fám l)rob Lžcl lt Ua l)rebě, Uebyl ždalača pošo
rowál:. Kdu; jej wslak anjel :d.ošl,xl, a na stra:
nU postawil nxool od tčch, šrnž od msta fe č
hrobn bližilx,x widiU búti wcx fčďé ssirokoslt Box

l)led ua postawrmd kálnen mnjll žmm šara;čti.
Noxc je jwúx.lpráwe:n, klidnei famota, bii;kost bro:

lul to wste jnadno slabssi pokolrui podčsiti moblo.
MaxaMaqdalemle leiskUwssak nčcnrwlr.ealo anr
widčni anjalské, jrdinč to ponmsslrnč, nečpatťtti tu

wirr božskci,xomijlla fwěho ostatč.,x pofwitné, jim;
xǧosiedni službn proká;att ;eidosliwa bdla. Wssak
ččstco čjň Uebyla Mari Maqdalcxna š to, aby
jn.xým neohržo omš:n chow.eiuim drlchnm ženám UU::
slt dodňla roldy cš ni aš ťeuhrobn dokxočili. Wi: s
ač urulohla nxa Uicb wyuwci, lrč še čekaly, ažby
o:m salna popatriia jňk l:d o tU dlděcsrr.xji, a až:
b:x fe xmx.orálčťa a jich o wchm Zprawila

Bťiroš eUá bá;liwosl kx Ui; .Uim býti Urlšr„
Pokud dllwčry Urpotláci žločinexmneui a BUh š
Ui miločtiwě sl)owiwá, wsjak praootinek milofti Bo:

Zi Učastniw;i se toličo wroxlci a welkodnch.i lásia,p
w ni; bcizně U :li
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Maria Magdalena bližila six an mčsic wssex
osiočcowal khrobU Nnjcl, jcn; ldyl rozplassil
strážnc nrzjcwil fe jč poprwě Qna pťirašila aš
k jaxnéum hrobn, a nrspatřčwssi tanl drahoU ert:
wolu Beině, Užasla donmiwajic fe, žo ji Učkdo w
noci odncsl NčxwčdčxlaUbohá, ro sl počiti To
jč.dinč Uapadlo ji, aby rychlr k Nerrowi a xano:
wi šabčhla, a tam fr fnad dowčdčla, co a jak se

to mohlo státi Tetxy anreitiwssi fe w okamžcni
k fwx,un dral)ým družicem, žprawila jich Učxťolika
sionxy o d:xfťcnl Ty,to napochybnč domn ihnrd fo
ns.wraiti:y, ona pak šalnčxřtla tam, kdc byl Brtr
a Jan, škto jich oslowic: „Wšali Wána š hro:
lm a erinch kdcxbo pqložili“ Zhncd wšchopili
scxNetr a JaU a fpčchali obadwa fpolu Swa:
tú Zan, ro mladssi a w bčle rychlrjni pťedbčhl
simuho Brtra a dopadldťiwr khrobu a Uachý:
liw fr U;řcl ďrostčradla položemi, ale ncweUel
Tedy Ořissrl Šimon Wrtr, jda ša nim, a wssrl
do blobu. a Ušřrl prostčradla položrllá a ro:xchu,
ktcxrá; byla Ua hlawč jrkxo, nr š prostčxradly po:
loženou, Urbrž ožwlássč Ua jednom ntistc jwi:
nuton

Stalo se fnad ; obšwlásstni Uctiwosti, že an:
jelé roUchU tUto fwim:li a o sobč Uložili. Bylo
loto fpoln také Un s!očdrctwi že tčlo Christowo
nrbnlo Ukradono„ chbof Zajijté l!kdo by si nebyl
w noci takowon :xreiri wal aby roUchUswinUl,
a nlošil na stranu

Wo f.w Wetrowř wrssel do hrobn trprw fw
mn a nziel a uwčxřil nobof prý, jak fam o soZ
bč: byl napsa , nršnnli pifma, žc měl š mrtwých
Uxstáti On bxxzpochybyša prawdu dxžel co Ma:
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ťi Magďalenaprawla, še tčlo nkdonkradl Ta:
kowých tedy nám swědču bylo tťrba jenš bylč
fpěssni k w:děni, Urš žpošdili k nwčťeni aby byla
wira nassr pewnei a nežwratnei

Maťi:Magdalan erdessla š Nposstoly, a
neanrátila je wčrr k drUžicrm fwým Ur.UohoUc
opustiti misto, jrš pťijalo orah ho xUsta jejho
a kde; pofud donfala jxj Uajitč N:; we:cko ji
opoUUri wejrltk.i Uadčjr mč;ť a onbýxxo.i jč Uic
jinčho Ueš plač, mxo prnoi fw.xtý ewalǧ lista:
„Maria pak siaila wrukn n l)robu plaěic. Když
dak poplakala Uaklonila fe a lmhlédla do hrobxl,
a nšťela dwa anjely do bilém roUUx:, jedxwl)o U

hlawď a druhěhď U Uohou, kdržbwlo pološrno tč:
lo Zežissowo Tito ji oslowili: „; rxno co pleičeš?
Di jim olm W;ali Báxm měho, a Urwim, kam
ho polo;ili?e

Nnjelé Boši, čteťi byli slnšxšbxxciChristowi
a wysleiUi aby ostť:hali hrobu, ihncxd se šjewill,

ihnčd zafe žmišeli jakš byli Užnali profpčssučxji čl:
myslum fwčl,wBána a nnstra

Nihle jaká to byla žena Uastr MxťiMlgc
dalelm! Kterei by fe nrbyla zalckla, spatťčc n
lěm; mistě kde nic Urbylo, okmnžike:ndxox anjely?
Wnak Maťi Magdaleua UoU;ajne nad widčxuim

UeUadálý:U, aniž pťiwětiwost jejich ji matr Q!la
jich widi slyssi aodpowťdá jim tak klidčlě jakoby
měla ů jrbon milě drllžice sior Q!m jich pdskou:
chei a mlmoi š uimi jen proto, aby z :lřh šwě:
dťla, kdeš jeji milaiček p Je;čš jrst hotoxoa jeduc,
anjely opnstiti pro zahradnika z uěbo; donfei le
wydtati kamš zloději položili tělo ji nxde wssecko

nejdražj l. M
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Kdyš pak ten domnčlý šahradnik po rožmlu:
wč kratkč dal se požnati, šawolaw jijméneln Ma:
rča, tn obrátiwssi fe řekla jenm: Nabboni, jež
se wykládá: instře! q x!adla knobollmjrl)o aby je
objala Nedal sr ji wssak mistr obejmoxlti ťka:
„Nedotýkj fe mne, nrb jfem josstč nowstoupil k
Otci swěmll a k thi wasjrmll,k Bohn fwěmn
a k Bolm wass.emn e

Wřščlna,pro kteron Uiš Spajltcl MexriiMag
dalrnskon ibnrd šafe oxxustil lddla fuad tato po
nčwadž Učenici welmi šarmoncrni byli Umjice jej
Za lUrtčxocho a Za Ukradcného PáU Jr;iš tedd

žmndsslrl abw Magdalcna, klerá jich do takowčho
bllld!lélxo dumučxni bpla Zawcdla, jich žafex x Učl,w
wďwedla, žnčstlljic jim, žc BáU ž mrtwych wstal
Llwssak přcce ji pixináleši ta črst, že prwni byla
olm jenž e; Ulrtwých rrxstáni fwébo mistra a Boha
šwěstowala drnl,ddmwsjrm Nposslolé ji to ncxwč:
řili, ač prwni pochwbowani jeji ihUod ža prawdn
wžuli Q jak twldč jrst srdce lčdskč ť Uwěťeui
wssemu tonm, co žjrweni boži jcst! Bájky a jic
Ué ledajakč domnčnky lidskčxpiijimaji se ža praw:

dU, a dojinmji náš nož pmwdy Boži, diwy jeho
wsscmornosii od tčxch, jrnž jich swýma očima po:
Zorowali a na swč ussi slysjeli, wyprawowané, nejdoU
oZto aby Zarpntilon mysl lidskou pťekonaly, a ji
slawnému jhU swaté wiry podrobily

Zak Ze slow slo Lukáňe pošorowati, byly
krom Maři Maqdaleny a jejich drUžir takč jině ženy
ku hrobu spěchaly Tyto již w patrk pťiprawily
dral)ďch Umsii, co drušina Magdalcnina teprw na
wrčer w soldotu nčinila

Tato drnhei drnžina pťifsla k hrobU prwnč
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den po fobotě wesmi reino a nešalekly fe Ušťew:
sse keimrn odwalrný Mly tyto žrny tdlir od:
wahy, žc i do hroon slxstoupily, aby tam Urjfoě:
tejjři tčlo jwrho mistra hledaly Očossexn musily
fe mxmailo ;arašiti UrwidoUce ni Zržisse, ni Ma:
ťiMaǧdalmm a drl:l.žilty jcji, a prdlo do hluoo:
kšl)o Z.irmutkn, jakož stoji pjeino; wzak Unadilc

U;ťeixǧdwl nmť.čw skďčxlcmro:ljcpodlé feor iti
TU jr bxily, wssak Ue:lt kly, Uččwx:xz tw.jiťe schýlity,
auiž troux.olly si pohlodxwxlti Ua sp:milé oolřčejr

jejich. Wssač nrobyčchi musila bx,xtiradost jejich,
ldyž byly zaslechly š Ust jrjčch, žo mist šijr, že
xskčltoěučxš mrtwšch wstxl Nnje:lé lmwřti tyto žr
ny dčle, připomiuajice ji:n, krerakšo jim mlnwčl
Piu kdy; byl jessrěw G.xlilri, še mei být wy
dáu w rucr bť ssuých ťidi abýti Ukřišow.,in a tre:
liho dne šx:žmrtwých wstanč Nlo, šrny tyto
xopomrnnly se nl slowa jcho, a potom teprw
Umorátčwsse fc od hrobn žwčxstowaly to tčm jede:
U.irči i jjuým wssechxlťm Neulěly tyto žeuy to:
ho sttčsti, jako MxťiMlgdalenx, Ježin jaměho
očitč spatťitl, w!jak aspo:l š aujely romlonwaly
dělr a od nih xU jrho wýroky fpřipomineiuy by:
ly,a ted Urpochyb.lěU Npossrol:l š MxťiMag:
daleuoU fc frsslo.

DrUšina Magdalcnina dossla l,dxčobU,aU jiš
slunce bolo wšesslo Tnto žrlw nadarmo čexkxly
na sioon wudčin, která š Joannou o ž mrtwých
wstxini Ehrčsta Beina aposstoly preswědčiti Usilo:r
w,ala a kdyš jim dlonho uepťissla a ji; byl deu
bilý, Ubiraly fe famy k brobn, a fpatčily z dale:

že brob otex:ťen jest. Bťibližiwňe se festou:
pjly ztakě aš do hrobu, a tU zjewil fe jim aujet
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w podobčxš krcifnčho mládence w dlonhčm bilěm
ronssce Tent lml jrnž odwalil kámrn a pofadil
se Ua nčm, a ohromil a rošplassil slrcižně Za:
jistě, kdyby ho nábo;nč ženy bwly shlidlo an jrdi
Ua fa!nrml, nebylyby dofsly hrobn Wroto jich

anjrl očekiwal w nčxm, a ač fr jim w hrllšc tc
jako Ureižmdm nežjrwil Uébrž wsjolikě Uebcské krá:
sy, wnady a nčžuosti na feldr wžal pirc fr nboo
l)ě ženw Zalekly tak, ;r ihned stalully a frčxce po:
žbdly, karočiti dail:x :šlUjrl jtch alr p!oto lasiawč
osiowll takto: „.čebojtr fe! Jcžčssr hlcdátc Na:
Zarethskěho Uťťižowaného wstalt jedt Urni ho tu:
to ai mifto kdrž jcj by!t položi.i Alejdxčtr po:
wčšte Učenlkllm, ll Mtrowi, žr wáxeopiedrjdr do
Galileo tam jej Užri:xe,jak; powčdčxlsám wám

Wončuxadž anrl wxšslowne dw Wetra jmcxno:
wal mmčlo to txxlxotoapoUtola, jenž mis:ra jwé:
ho byl Zapťrl Uad mirn potčxssiti.

Tnto pak ženy c!noátaly plUy stra.rlm a ra:
dosii, aby wUr nčcniklun throwi žwřstowaly.
N hle! Jxžiš potkal frš Uilnj iťa: „Zdráwn
b:ldtr! N ony přistollpiwsse chopily se noh jeho,
a klančxli se jrmu “ Tnto swaté žcxny ldoly Ulat:

ky aposstoln, xMaria totlž a Salome a ty drnžko
bylo MaťiMaqdaleuiny Nechtěl jich wice pan
Ježiš strafsiti proto neřrkl k nim jaťo před chwili
kMaťi Magdaleně: „Nedotýťejtefr mne “ MU5
sil jich radčxjt obweselitj; proto takr prawil k nim:
„Nebojte fe! Zdčte, zwčstnjtr bratťim mým, ač
jdoU do Galilee, tam Umc Ušři

Tyto žoun byly tedy prwni fwčdkowé wškťi:
ssoni Christa Wána, ktrrč byly taťé od hrobu o:
denlánx. rapossrolnm ro jistém pořcidku, aby
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jim tu radostUoUnowinU žwěstowaly. Nejprw Magx
dqlcnň, potom Joanua a drUšice jeji, a kollečuě
Maria Jakobowa matka, a Salome prliwodkwuč
jeji Nposstolowé šnali tnto nábožné ženw, totiš
jejich :xoboFnost Upiimnost, jrjtch lasku k Wánu Ze:
šimowi. Ony na costách péči nosiln o ně sioým
žmčninl jlch podporujicr; tii š Uich mčli Uleši tč:

mito žonamy Umtťy swě Nrfprawedliwě jednali
šajlste, šr s:očxdctwi jejch šae:xiřli aU již také dwa
; nich sami .eoidčli hrob prášdllý

Což mohli namitatť proti dwědectwi tak par

trněnm? Mcǧhli řici, žr ieč tčch šrn podobá fe
xUU, w němž wssocko fmichano Nčkteréž nich
wiočlu Weina, jinc widrlo dwa anely, jiné jedno:
ho. Nčklerč wyťižowaly roščašy od Beina jinš
šafe UčxcojiUébo powidaly Wstak w tom we
wssem nejfoll žadUé protiwy še wssrho wysioitei
Uprimnojt a patrný dúkaž, žc mchi sobon žádnčho
tajnrho doroznmonč ncmčxly. Mec pak stoji o a:
posstxolťchnapsáno: „J ždala fe býtislowa ta pred
Uimi jako blážnowstwi, a newčřili jim (ženam) e

Kdož nechce Uwčťiti pohrdei tčmi, kteťi wřri,
á prawdu odwědčUji Kdyby byl mohl ťici Wetr
a Jan ktoři U hrobn byli, my jfme také widěli
Rmm, fnadby byli drnši Uwěťili; než že ho žeo
ny widčly, to se jim šdá blážnowstwim. Takto
podueš dčje fe kdo nechce Uwčřiti nemoěťi. Před:x
lošme newčťirim doloahU tolika welkých lUUžňw

kteři krestanskénabožrnstwi š rožwahou pťijali, to:
lika fwatých nčitelňw, kteři Ueprawosti a bludy w
Učených kdlihách obojowali, pťedložme jim wirll,
ktera byla w crlém swětč přijata, a wčkem ofmn
náctera stoleti na nan fe dostala; wsiemU řomU
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posiawi jakoUsi pobrdawon mysl Rekllonli kto:
Ulu sewssenmslowa: Blazni! powčrčiwi! erž dr:
lauci! neoswicrnci! bUdoUse donmiwati šejišwsse
wypowědčli, že již tim wsse Z:oywraceli a že žafr
fnxčji bešpečuč w erěťc potrwati Q mnj Bože!
račiž naš takowc l)rdosti Zbawiti

Wasak jakkoli aposjtolowc U.xypxawow:inim
fwatúcb žon pohrdali, piec byli Urpokojaxi; nebo
stoji deilc:

„Tody Zčetr wstaw ldčšel k hroou.“
Což pak tam Zaxuýsslel čiuiti? OU ďy byl

šajisté rozu:lčji jednal kddďy si bwl rožjimal uč:
kde o famotč w tichosti slowa, čtrrei mx.l fthr
šeny pťiuesly, a kdxwy byl celoU duwčru w Učx
wložil a se byl rožhodnul pro pmwdxl tU, žr skU:

tečně z !Urtwých wstal mistr, jakoš šťetrdlnčx před:
po očdino a teď ctthodnými seočxdřypořdrǧ:aw by
lo OU by byl Uaucl poklid w dusst seoé, n jr:
ho dowcha byla by druhych ža febon poteihla.
Dočnuiwi se fnad aU jdš khrobn, žo spatťi an5
jrly nrbrské, aueb Waixmsamrho? Nr,š asllchujrli
pak jeho mysl, š kteroUfe k hrobnnbira, takowých
milosti?

„A fchýliw fe nšřrl prostčxradla“
Kduš tedy dossel sio Wtr až ku hrobn roš:

prostťel fe na zemi, aby lépr pošorowatimohl di.
waje fe prsstčnoU hlaon do nčl)o

Widčxl to, co ponejprw tam fpatťil totiš
hrob prášduý a prostěradla fwinUtai, a toč dosti
bylo, aby Uwčťil Je:stli sw Betr wice dnwodU
hledal tU fe owssem silauml. Nrwčrcč podneZ.
hledaji Uowych dukazmo Urpťijimajice tčch, kterě fc
jčm poskytltji
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J odsscl diwě fe feim U febe, co fc to
siňfo.“

Nwssak Uebylo U Betra na tom dosii, še fe
diwil, lnťl nwčťiti; neš toto podiweni pťiwrdlo
ho bližoji k wiťe, až konečně Uwěťil.

„Kddž pak žruy odrssld, ai UčxkteťiZe stráš:
nýcb pixissli do mčsta, a ožnámčlč kxčižatum kně;e
xskúm,r“o fe bylo stalo. Ktrřčšto fhromášdiwssc fe
fe siarbsiuxi, a U:xadiwssr fc dali nmobo prnčxz woa
jákum ťkonrcx: Brawtrx, žc Učruici jeho pťissťi w
noci, a nkradli jej, kddž jsme Uw fpali.“

Ncbx,x,lo dťiwr, chž po wýchodll slnncc, když
jiš sr Mnria, Zakobowa matťa, a Salolne do
měsm anreitily, kdxyž fo dostawili wojčicč, kteťi
se taožntikali, straclmžicr fcx, še trcstU hodch mčsto
při to.!n šrmeťtťofeni roškoteiuo jost. Na jejich prw:
ni wýpowčxď swolala se radda, kamž bešpochyby
bwli pťedwoláni a wlšslýcháni. Tak byla šajisté
posledUi U!ilost pro Zidy. Toď Umjč dňkaš, že
Mešsiáš jrst, roš od Učho šádali. :Swčdkowé jfoU
toho jšejich Ua sirňž posimpcniwojáci. Wodlč wý:
rokU Zidň mčl pčm Ježiš ťici, šc po tťech dnech
š mrtwých wstmxe, UemohoU ted o tom pochybox
wati dle wýpowčxdi swčdkň takowých. O jňťé to
sstťsti, jakei útčxcha pro Upťimé a rošssané ,frdre,
wssak jakč žoufaini pro podwodné a žarliwé
dnssc!

Zidé pak, kteki tolik fwťtla zawrhli, zawčrgjč
oči také pťed timto fwčtlem. Oni Zžxmitajiwzdor
wsselikým náhnčtkňm swčdomi prawdlw.on Ud.ilost,
o niž w stdri :xťefwčdčeni jfoU. Ontd wynaťláe
daji teď wsseckUxnoc a dowahll, aby šlednali báo
chorre, kteréž jsoU strňjcowé, prawdtwost a wer.
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Zdali wixe podoon, abd lidskě srdce tak ofskliwě:
ho klmUU schopno bylo? Wssak kaciťstwo uám
toho w Cirkwi nassi wice než jednou fmutxlé dalo
dickašu O jak Uebršpečno trdy, prwnim milo:
stem Ducha fwatcho, šwlásstčUwěcech fwaté wiw
odpirati!

Nadda fcxfhromaždila Mohli rici lidU, še
se onldlili, še bo toti; drželi ša fwudce Uairodn, a
abxo fe o tom jak Uálrži pťefwčdčili, šr dali ob:
saditi hrold jeho, ale že wprawdě o ulrtmýchwstal
že wčce žádně pochdby o tom že wrsskeren Jsrael
mUsi jej nšnati ša králc, ZaSyua Bo;iho Zkrat:
ka lépe bylobo býwalo, přišllati fr k wině s.oéa

k milosrdenstwi jeho fr Utikati NežčUpřimnr wyu
znáni winy swě jestik cosi nťetčžkěho a na siočtě
pťewšácného, a fUad fe pofxečdnikdy na naěcxlni:

cich siran takowého nedočkalo Eoš trdy nčillila
radda židowská? Bončxwadžjiž uwyklns nerere
dnčjssi :ločiny páchati, aniž fr rošqunjic, jačo k.
p Učrnika peučzy k newčrnosti přilačala, lmlo ji

Ua fUadU fwrdertwi straižných pornsjlti N tak
tnto potwrdilo se že tonm nešdá se žádUý pro:
strrdrč dosti sspatm,dm kdož již ldyl hlUboko do ncs
prawosti žabťedlml neb ftUd naiwratn breini

Lakomstwi bylo jrdno š neprawosti leUčšia
farižečl, kteťi byli Uwykli fwc l)lafy žaprodaiwati ll

než jiných zafe fobč kxwowati deyš pak fe je:x
dnalo o to, z welikě tisni fe wyplcsti, tU owssem
jedUa wásseu nmsila Ustonpiti druhé. Q proklatyuj
mamon jak nmoho jčš zlěho špnfobil na fwčtč!j
Bťda tomu, kdo dawa peniše aby jiných do Ue:
prawosti lcikal! Běda tomu kdož je pťijimá, aby
se úěaslnil w neprawostech cizých x o “
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Brožřetelxwst božsia stawi čafcxnlfwaton praw:
dU w takoon swčtlost že welmi tčžťo brwá Ue,
pťátelum jt zatemniti Žcxlcli toho nejwyšssi knč;i
nejedlloU že kdy hrob siráži obstawitt dall Kdy:
by tam stražných nebyli postawili mohli fměle
lháti Tčla Chrčstowa wice w hrobč Uebylo, by
latč tedy wěc snadná, řčcč, že ho Učenici Ukradli
Co si alc teď počUrxnc fe strážnými? Meli ťiri,
že byla siráš odrhuána, to čclilo proti cti wo:
xenské Mčxlt řčci, še fpali, tok jc st Uade wsserko
smčssné. N tak jim Uamlllwili! Q rady lidské,
ťterak šaslopeuc býwate protč radeim boži:n!

„N oni wžawsse prniše Učintli, jakž U.Ulčeni
bhťl J rožhláncno jest slowo to U th:l až do
dnessnihodne

Nrni bachorky tak ničcmné, aby Ucnassla li:
di, kteři ji Uwčxři, Zwlásstč podporxlje lt Ue!ssle!chetol
tuost aneb slonžili ša pokrm Uenáklonosti, kteron
chchime proti Učleomn ley fe tomU Uwěťilo,
že jcjich Ulistr z Ulrtwých wstal wysskt si Učonici

w Uocč aby oduesli jeho tělo Jak to možue?
Dyt tam byla stráš. Eo strážni nsnnli? Wssc
ckni? Kdyby také byli chlčli odněslt tělo, Umsili
miti k toum wice lidi, Ueb pťetčžkn k.imen mnsil
sc odn.daliti, a to fe nemohlo brz bluku stati Coš
pak njšeiduý zc str.i;nch neproitn::i? Nikdo!
uďo tedy maji ša swědťrž dro to, šc ho skUtečně
m,tosstoléodnrslt? Strášni tak prmoi, šajiptc ne:
wťri, cxdprawi. Zaka to ponetiloft mim stawčti
jwčxdky, ktcťi fpaťi MUželi je takowémn fwčdr:

ctwi wčry pťikleidatč?
še plibá byla báchorka tiU. dofwčděili Židč

dosti, poUěwadž Uetrcjtali ofpalých fwčdkllw Kam



618

fc poděla borliwost knčxži? Qni fe obáwali, že
nčenici Zežissowi mrtwolll jeho wezmou,a že toto
Ukradeni přile;itostzadá k Umohémll horssiulU blu:
du, ucž piedesslé bludy lwly betakowě hrošně
prowinčlli šamršili, postawili strášné k l)robn wssak
B plowinčnim strážných fe wtje uskUteěnilo ěehož
1e obawali, a to Uni osiati beš pokuty? lřdo wi
Zdali Uebylt od aposstolll podplacenie? a pťere fr
chstihali, nrwyssrtťowali, aniž trestali; n ro josslč
xxodiwnějssč, pouochalt fe, aby swoxl wiml meši li:
drm roZtrussowali Qprawdu w lkou mirčl hlona

pojti Unmli wnick:ri miti, jenš tomu Uwčřtli, a neČ
pochopili, že ucxmlnwi nir jiuél,xo, Uož co jtm w
Usta bylo wlošeno

Z sauli nposjtolodoč wrxwreitilř ldcšprčuosti žč:
wota tměssnou ldaichorkxltu chtli to diwno, žr
xr chstibali Ucdbali nxojáci nmohom dixoučjssi to
jest, žr ani ti se uepohánčxji k foUdU kteii ho prý
Ukradlč Jňk! přátclé Galilcjssti, nčcuici jeho
opo.oášilt fe wcxřejné pečxetčporufsiti, mrlwč tělo
wšiti, a po takowčm ohawném skUtku urroš Utiralř
fr,aajsou pokojui Uičxehosenestrachnjire; a ro ne:
pochopčteluo jrst; že takoweš naramuý ZločiU sc
netrastá auiž sr wyssetřnje Wwč pak od nichne:
požadnji mrtxwolU uaZpčt? Nroč ji urhledaji?
Wroč se urpoptáwnji po Ui? Knčži Jernjaléme
sjti jewi welxťoxlmirnost a trpčliwost a fhowiwa:
Uwst! Wssak tyto rtuosič uelš,ýwaly jim wlasim.
šwláUtě tě doby Uwčxřřlili Zidé taťowě báchorn
ae, nodei je blnd tento jluémn, leč jejich possetčx7
loyti, lehkowčxrnostč aUeb radčji ncxpťaitelské zasstč
proti BohU a Čhristn jcxhopťičitati.

nnauú
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š. 60.

Z mrtwých po.wstalý páll Ježiš Ubirci
fe do Emann.

(Mar. 16, 12, 13, Luk. 24, 13, ZZs)

Bosild neťmli apossrolowé frdcem Uchystani
Ua zjrweui se jim š Uartwých powstalého mistra
swčho; nebor společlwst newčiicichd dokonce ncnč
fchopna Uřijetxináwsstěwu Spasitrlo swého a bád
ky, které meši nimi fe sirbly, pokaiily mysl k po:

sloucháni jeho fwatého Učrni Wira sice již na
wyprawowáni šeu o jebo ž mrtwých wstiUije po:
činala w srdcich jcjich kťčťlti wssak byla po:

snd slabei Dwa z toho fpolku UčeniťU Beinč odo
loUčili fr jak stoji pfáno:

„N ai, dwa Z Uich ssli toho dUe do městeč:
ka, ktméž bylo wšdalrnc od chrnfalcma honn sse:
drfatr t j aš tři hodin cesty ť sewern, jmčmxm
Emalchu

Tito dwa pťátelc jenž fe wždeilili hlukll
swčtského a pochybllosti společnosti celé, kráčeli

fpolrm aby si mohli pokojně a podlě srdce fwčbo
dol,xowoičtč o božstých wecech a hle w tom ftawn
mťli neiwsslčwn božskéhowitčše nab sinrtč Nebof

„N ti rošmloun.xali wefpolek o tčxch wslech
wčcech kterěž fe bexly Udály Z stalo fee kddž
rožxnlomxoali a frbe fe dotašowali, že iJe„;iš pči:
bližiw se sjel o nilni e

Kdyby bycy Uasse howory Ua bosixdich i o

wčcech nabošellstwi nasseho, o pobo;nostrch Uassich,
o prostťodcich, jakými by fe daly tyto šwrlebiti,
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ošásthach o wirU a pobošnost žaslonžilýchofob
o knihách crstn ku králowstwi nebeskčmU jafně a
Pťijrmllě Ukašujicich, o pok ocich Uassi fwatč Eir:
kwe a wssech fwatých pradod jejich: šajistč žeby
k takowwm bescdám i seim pm Ježiš w newidi:
tclnénl žpilsobll fc pčidružil a ccstU tuto, ktrroU
mysl Uábožná po Učwachposwátných koná, š Uámi
milcrad wwkonáwal ač bycbom jcj očinm tělrsmž:
Um nrpošorowali, jaťo nčenicj dwa, o nťchž jtoji:

„Nle oči jejich byly držany, aby l)o nrpo:
šnaly “

Wan Jržiš sc Ukášal jrjich očim, jako oni
si jcj přcdstmoowali to jUst takými ta:
hy, které lnu byly newlastni. Učenicč nebyli po:
fud dostatečně urbystáni, anrld Udnstojnččli, aby
Pána Zežisse w toxn skawn nowém pošlmli Qni
ho držcliša jiněl,wap. Zcžiš po žčlblndtrllkpončrnč
jich Wstak pošorliwost láska a chtiwosi,š kteroll
jcxj poslouchali, žjednala jim toho sstěsti, jrhož fr
UrUadali A takto podneš činiwa Uebcský mistr
náš wždy šaťišuje prond milosti fwých dle Ufpo:
ťádaxlosti frdci Uassich

„J řekl k nim: Ktrrč jfon to ťeči, ješ roš
xnlonwátr wefpolrk jdonce, a jjře funltni?

Den slawnd wťisscni chč,a šárnmtck to
owssem fe Uedobťr k sobě bodi Wssak zarmntek
proto naplnil frkcr jejich, pončwadž Uewčťilč, že
stutrčnč ž mrtwych wstal Spantrl, jakož podneš
dčjo fr neinl žr simltUi býweinlc, pouěwadž o swa:
lnch prawdách Ulálo rošjimámr Lluo kdykoliša:
tmouceni ldýwáme, a Spasitol náš laskawý otážal
se náš: Které jfou ty mysslénky, kterc lnátc? U:
pťimna odpowěď wmlrsla by na fwětlo famc wčci
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fwětské TU jeden má streitn na fwém statkll,
tUjiný byl na cti nražen tu třeti w naději skla:
mán, wsstrkni tito plnoU minl swťtsiých starosti w
hlawě nosi, a tndyž se stawá, žr se rmouti Kdy:
by pak se wice š Bolxem a jeho fwatým nábo:
šenstwim bawili, i w bidč, w noUži a nalxotč ra:
dowali by se a slonžili by Beiml Bohn fwčmn
š wrselou twaři

„?l odpowčděw jcxdeU ktexémuš jméno Kleou
fáš ťekl jcme: Ty sám jsl pťichoši do Zerusalé:
Um a ncpožnal jn, kterc wěri staly fc w něm
tčchto dnň?ee

Kdožby se chpodiwil dobrotě pána Ježčsfe,
jrnž pťipustil aby tak swobodnč š nim fdo mlue
witi smčl Takowá odpowčď nebyla m!t milá,a
on chtčl abo mu Kleofáš wyfwčtlil prmoý žá:
k!ad fwébo fml,xssleni což rn ihned Uětnil dale
prnwč takto:

axJ ťekl: Q Zešissowi Našaretl)ském, jenž byl
Uenž, :,rorok, lnorný w skutkn i w řrči pťed Bo:
hem i pťrdr wslim lidem ,e Tatě bylažajisté wel2
nxi slabá wirǧ, klera Christa prorokem nažxwa
Wssak Kleofáš pokračUje dále:

„N ktemk jej wydnli nejwycxssi knčži a knie
žata naste ua odsouženi ť fmrti, a Ukťižowali jej.
My pak jsine nadáli fe, žeby on mčl wykoupitč
lid ifmelsky Neni tU toljko slaba wiry, nébrš i
nadčje jcxstpochybná a wrtkawá „Yle nnni toar
mU wssemn tťeli den jest, jakž sr toto stalo

Kleofáš newyswčtlnje fwou wlastni wiru.
Qn si netroná ťici: Tento Uwcný w skutku a w
řeči předxowčdťl, že tťeliho dne Z mrtwých wstae
ne On se snad obáwnl, Ze se ten cizinectakowč



622

wýpowcdi wwfn:čxje Proto Zamlčel také pťčbrh i
w tom, co přikládá: „Nle i žcxnynčkteré z nasslch

stxassily náš kterc pťede dnem bylxž U hrobu, a
nenalržsle tčla jeho pťčssluprawice še také Zjewe:
ni anjelské widčly, kteťišto prawi, šc jest šiw Z
odrssli Učxkteřiz nassich k l)robn a Ualežli tak jak
žrny prawily, ale jeho nenalešli

Z tohoto celél)o wyprawowáni wyfwitá ne
toliko žjewná newěra nébrš i patrné prawdy pťe
ťrncowemi Kleofáo prawi sice, že ti, ťteťaUhro

bu byli, Zežisse žiwěho newidťli, on ale žaxnlčuje
že šeny prmočly, že ho widly On prawi sice
Ze bwly ženy pťede txnem k hrobu pťissly, on pak

zamlčnje, žcxjiné po wýchodn slnnre tam byly, a
še Zežisse též žiwého spatřily dež prawi , še
jich fwým woprawowáa:ťm šeny polekaly, Zajijté
jen proto to prawi, aby Ua jewo dal, še tomU
wydrmoowáni wird nijak Uepťikládali, a woli tedy
mdčxji pťčliš bášliwúm než pťiliš wěťirčln je fwý
Uxi fpolndrnhu jmin býti K tonlu ke wssemn,
mlnwě o anjelich Ušťwa slowa widěni aby totiš
Prawdiwosii wssel)o wyprawowánč swčtla odťml
Rdož potonr tito lidé wškřťsseni Zešisse Chrisia žia
wotem jwým potwršnji, šajtsié nebndeme jim wia
nn deiwati, šc wrlmi fpčstně a lehkomyslně U
wčřčli u

Boznmo pak pán Zežčš slabon wirU jejichwy:
Učowal jich takto:

„N on ťekl k uim: Q blázni a Zoošdili std:
cem k wčťeni wssemn, co mlnwili proroci. e

Qwssem twrdá slowa, awssak powašme jaké
byly ssije kamž padala. Takowonto wýččtkn jim
mistr začasio činiwal a ona jim protiwnú i ten:
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kraile nebyla ba oni loylč jakU proto ihned pokoj
nějssi a Utčssenějssi, že nasslt člowěka, jeuž fe tať
rašnť Ujal mčstra, ač sami tolik sily Uelnčxli aby
tak nčxiuili. Wssak pťč wsti twrdosti tčch slow Ue:
dal nxistr na jewo, še wi o Ueprawdčwosti toho

wyprawowáni, aniž dokašowal jojich newěru wlasto
nimi jich slowy, a wssčm tim co téhož dne ráno
je bylo dálo Zeden jediný dnwod kterénnlš ni:
kdo odpiratt nebyl š to a pofud Urni tenf jim
dal tčmito slowy: „Zdaliž Uemnsil Čhristnš těch
wčci trpčti a tak wjiti do sláxry sioé? N počaw
od Mojžťsse a wssrch proroklt wykládal jim ere
cka pisina, ktcráž o Uěm byia ,e

Broroctwč tcdya ZáZraky sson tcn dnwod
jenž jedčnč Bxih jám deiwá a který toliko nábo:
ženstwi kiesfallsičmu wlastui jest

„J přibližilije k městrčťU,do kterébo ssli,a
on dčxlal jakoby chtčl dále jiti “ To šajistr také
proto aby leisku tčchto dwon Učrniku rošnitjl tim
wťce pťcxje sobě, jak pisse fw Bernard (ž.exm.
74 iu cxuuc) slysseti slonža: Zustan š neimi neb
fe připošdiwá a den se již nachýlil “ Zda dále
chtčxlžadršenbýtč a odchášeje našpčt powolán býti
Blneb jak napjal fwatž) Řehoť, poněwadž pofnd
w frdrich jejich byl rjšincem, proto Uhl,xbal dále
se Ubiraje On by jčch byl žajisté opnstil a Ue

byl by se šastawil kdyby ho nebyli snažnčxpro:
silč a tim jwon lásku a žádost U wiťe dále wy:
Učowánn býti, Uebyli na jewo dali Tens take“
sstaslný jest, kdožláskou dobrými skUtky,aazwlár
sstě hostinnosti Bána nUti aby U Žněho pofečkal,
jemn požehnal jej wyučil a posilnil

N stalo se, kdpž feděl š nimi za stolem, še



624

wzal chleb, a dobroťečil a lámal a podáwal jimt
J otewťiny jsou oči jejich a poznali ho a on
Zmizel od oči jejich e Bťedrahá bwla tato doba
pro tyto dwa Učeniky, wnak pťekrátká Eo mmlli
pocititt Učenici tito? Zak se radowali, že ho wi:
děli! Jak se šarmoutili, še ho již meši jeboU neo
mčxli wice. Wssak upominťčl tu ncxjsladssi po Učm

pťec mčli, jakož se wyjádťili: „Zdaliž frdre Uasse
Uehoťelo w náš když mluwii na rejtě, a otwiral
nám pismaP

Zdališ pak tUto neni šjewuo, še pošiwálxi
welebué Uoátosii oltáťui otwirá wnlterné oči člo:
wčxka, aby Boha pošnal a wste jiné, co k fpafeni
potřebno jest: febr famého, xnarnost swčta, ossklia
wost hťčchn reUn wěci duchownich a l)rnšy pekel:
Uě Tot šajijté owoce hodného požiw.xšni Tčla
Chrisiowa. Zaký plamen, jaké radosii, jakou lei
skU Zakonssi srdre, do něl)ož se podáwai fám Spao
Utel swrta Wroto takč nepomýssleli Učeuici na
Uic jiného, jako aby o fwém fjtčxjti jiným wyprax
wowalj:

„N wstawsse w touš l)odinU, wrátili fr do
Zernfaléma, a nalešli fhrolnášdčných jedenárte a
txy, kteři ď Uimibnli, ančprawi: Wstalf Bxanpraa
wr, a Ukášal se Šiu:ouowi“

Nposstolč a nčenici nebyli jeduoho miUěni,

jedni Uwčxřili w zmrtwýchwstáni Zežissowo, jiui
neuwťťili Ti tedy, jenž nčxťčli, hledrlj drUhých

xpťejwědčiti, a ptotož přissli ti dwa Učenici práwč
whod do hromady „J wyprawowali oni, co se
stalo na crstť a kterak bo poznaliw lámáni chleo
ba e Wssak nepťeswčdčili newčxřčcich u

e BčofUd eseUkaznje cesiowatclůnx, jqkmaile wt,xsslt
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z brány Joppenské, Uedaleko města w prawo cex
sta, která wede do Emansil kfrwerozápadn od
lnčxsta Kdo ji nakročil přicháži po don kxodi:

nach na to misto kdc se pťidrnžil pein Zršiš kUa
čenikťnn fwym. Na tomto mistť stál drnhdy chram

a klásster, z čehož wssak podlleš zřiceniuy jsoU
Na dalfji cesiť k Emansil nalěza se studnice jenž
se úašýwá aposstolstá, kde se pein Zežiš fe fwými
šačasto občerstwowal Bodlé podáni bylo žde to
xnisto, fde pán Zežiš chlěl nčcxnikyjdonci opnstiti
Ztad dobrá čtwrt hodiny do EmanfU jest.

Emanš byl ža čajn Christa Peina Umla
weš rošdilna od mčxstaEmanfu, jenš pozdě Ni:
kopoliš žwán byl. Lršrla tato weš aš lťi hodi:
ny w powčxtupokoleni anowa Dnul kde po:
wečeťel pán Ješiš U Kleofásse, byl nákladem sw

PaUly, společUice sio Zer,onyma wystawěu lo
chrám, z llěhoš wssak na nasse časy žbyla toliko
častka zdi, wsse jiné w sntinách ležč

C. 61.

Z mrtwých powstalý p. Ješiš nawsstěn
ije Učeniky fwě w ZerUfalémě.

(Mar. 16, 14, Lde 24, Z6ua19, Zan. 20, 19u29.)

Bo wyprawowani emanských Učenikň odebral

fe každý domU pončwadž již poždč do Uoci bylo
a ostali jen aposstole tnto we wečeťadle w nčxmš
pofpolu bhdleli od posledni wečeře Bojnd trwali
kolem stolu rozmloUwajice fpolečně o radostných
šprawách dnessnich TU wssak pojednou aniž dwe:

27
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ťč aniž oken Ucotewťew stál Uproftťed jčch Pánš
a mistr jejich

Kdož jest š to, abw pochopjl, jakč city rado:
sinč projaly pojednoU jrdre wssech přitomných,a
co jesstč podiwnčjssiho Bán jich U.xyzýwá, aby se
dotknnli nejfwčxtčjssiho jeho tčla tčmito slowy:x
Což fe dčsite? a proč wstupnji mysslchi na frd:
ce wasse? Wižte ruce Udě i nohy, žrf jai jjenx
to, dotýkrjte fc a wjšte; nebo dnch nemá tčxla a
kosti, jako mne mťti wčditr Bl ponočdčw to U

kášal jtm Ulce a Uohy Q swaté ráuy, Zdrojo:j
wc lásky, jaké to sstěsti, wáš widrti a onmkatt!
Wssak já sstaffnčxjssťmjsem newida wáš wrřimd
a klanim se weim

„šKdy pak oni pro radost jesstě errťili a
fc diwili, iekl: Máteli nčxco jesstoby fe pojedlo?
N oni podali lUU kxlš pečenč ryby, a plást medn
N když pojedl pťed Uimi, wšaw ostatky dal jim“

Welikost tohoto Zjewcni, jakož š toho posslci
Uáramná radost byla Ua přičinčx,že ač Uešbúwalo
žádne pochnbnosii, pťcc fwým wlastnim oččm U
wěťiti nemohli Ban a Blch jejich neopomem:t
ani jediného prostťedkn k pťefwčdčeni jich, a tak

laskawým je projewil knim, žc i k jidlU Učerood
Uich pošádal Neptejme fe, jak to možné, že tělo
proměněnč jťsti mohlo, něbrš wěťme tomn, co jest
pfáno Zázrakž mrtwých wstáni jest dosti wclia
ký, bychom se jim jedině bawili, aniž dále skon:
mali Reobčdwá li pán Ježiš š ncimi siáwá fe
za to Uassim pokrmem a protoš wčxťmea požio
wejme, a tUU bržo prohlidnelne

Wssak aposstolowé žabťedli do newčry až
pťilčš daleko, a proto nějakého pokárani šasloUžiliR
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„Trestal newčru jrjich a twrdost frdce že tčm
kteťiž jej widěli wžkťisseněho, erěťili “ Blwssak
pomněme pťi tom ihUed fami na febe, kolikerým
pochwbxlostem proti wiťe dali jfme my mista w
jrdcich fwých a kolikrate fe tyto rošssiťily w náš
aniž jfme jak Uáleži jim odporowali

Nxossak hned na pokáreilli ťekl jim opčt:
„Bokoj wam! Jako mne poslal Qtec, i jai posi
lam wáše, Wysláni Jeisse Ehrijta a wysláni
aposstoln čini jrdno wyslani, které fe dostalo až
Ua nasse čajy, a protáhne se až do skonáUi fwťta
Kromr tohoto wysláni jiněho na swčtě UeUi a po
wysláni Zežisje Christa nebnde žadUého wice
Kdož takowrho wyslcini od Paxm a nposstolu jeho
nemei, tonk šajisté šlodčj jest, erž fo moci wcxtťel
do domU, a tUdyž Uepošiwá mori božské a jeho
pUsobeUi toliko lidské erede k šiwotlc wěěnému
a nemá ro činiti w ťissi wiry a milosti Q jak
sssastni jsme my, še fc Uachcišime pod Zpraon
aposstolského wyslani Uechak tedy takowého dobro:
diUi k fpaschč fwéxnU wonakládeime

„To powědčw dechl a ťekl jim: Bťijmete
DUcha fwatého

Pťijeti Ducha sioatého, které aposstolowé od
Zežisse Ehrijta tUto podosahli, Ueni to, které jim
pťed fwon smrti byl slibil Toto jest fonkromé,
Zwlasstxli, dokonce wnitťUi to pak druhé bude we
ťejné a obecně, a bnde doprowášeno žewnějssimi
Zašraky Toto dáUo pro jejich zwlasstni chowan
až do dne pťijeti drlchého To druhé bnde pro
wyUčowáni celého fwěta, a pro hodnowěrnost ú:
ťadU kašatelského až do skonani fwěta.

K tomn dechnUtipťidal také dáše7: „Kterýmš
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odestite hťichy, odponsstčjčk fe jim a kterýmž Za9
držite, zadržciui jfonául

Tato slowa Užiwa bisiUp fwčtici slnžebniky
cixkewxli, Ustallownje jich ša sondce hťissnikň Uťad
pro kněše wssi cti hodný wssať ohledem Uu du:

myslnost, obršťcxtnost, čistolu sxdce a jiné wlast
Uosii, ktoré Uťad tento pošadnjr, šajistě strassliwý
Uťad to pro wčřici nanrjwýš frdcekojný, nrbok

dáwa pojisttčlli, žr odpusstčni jsou hiichon:c l.assi
Wokračon.al trž řka jjm: „Tato json slowa,

kteráž jsem k wám čUlUwil, byw jessto š wámi
še fe musi Uaplniti wss,rcko ro o mně pseino jest
w zákončxMojžisjewč, a w prorocich, i w šalx
mich „Trdy otcxwťrljim smysl aby rošumčli
pismUm“

Swčxdertwi, ktera pisma fwatá o Spasitcxli
swčta wydáwaji, Umji žwlásstnčpťednosi Uwsl lid:
skon přrdlxrčdčooati ponrwadž jfoU w knibách
šaznamenána, jenž dáwuo pťed tim Urš fe wťci
dály, a od rožličných fpidowatrlmo, kteii mnoha
stoleti od febč wšdáleni byli jjon fepfáua, a Po:
nčxwadž se tyto knihy w rnkou žsdowsiých, Uopťcie

telU Cbristowých, Uachážcji a bedliwě ossetťnji
Nposstole mol)li Ulošřti w fpifo fwé, co chtčli

wssak proti zaikoml Mojšissowu, proti kniham prou
rockým proti žalmumanldowým Uosulčlisr pro:
hřestiti Tyto swaté knihy pťrdpooidnji na nonu
l)onáfobxlý zpnfob žťetedlllými obrazy, podrobUýmč
popjjy a Určitými wýraw Utrpeni, fmrt a z mrt:
wých wstáui nasseho Spasiteťe. Brofme jrnom
Cbrista Báua, aby nam otewťrl smysl oncch bož
ských kučh, a potom žajisté pozneime w nich netou
liko tajemstwi, kterě on wyplnil, něbrž nšťime slea
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potn, kteroU raněni jfoU ti, jenž za pokUtU newě:
ty ji raněui jlou

Dále prawťl jim: „Dak jest psáno, a tak
xuufel Christuš trpěti, a tťštil)o dnez mrtwých
wstáti“ Tak fe wsscckopťihodilo, jakpšsáno bylo
a bylo tak psáno, jak fe stati mčlo, a mufelo fe
státi, poněwadž Bllh tomU tak chlěl. Klmnne fe
swrchowaué moudrostč Boži ktera wssecko řidi a
Poťádá, ktera poUšiwá k wykoneini swých úmyslu

žlosti bešbošuých, nedokonalosti slabých, jako ctuostř
neibošných, aniž pak obmerje při tom sioobodn
jedncch a drUhých Postawmc se ale do ťadU
xábožlxých. Trpme 8 Ježissem, abychom š Uim
powstali Bodrobenosti rožumn wěruosti frdce a
Poslnssnosti wc wssech činrch pofwětime jméno Boe
ha nasseho Midružime lč fc pak k brzbošným
powjlanrm:li proti BohU, šbloudimeli w mysslee
nich dameli wýhost fwatc roiřo nassi w frdcich,

bndemeli fe zprawowati dle narUšimosti ctUost o:
bojujicich, poUšije toho Bůh též k swč! cti a oslac
wě, než radost nrbcská wrždy bude oďměnoU
ctnostných, trest pak pekelný bUde pokutou hřic
ssnikčno

Brotoš pr.ložil Bein takro:
„.l kážáno býtč we jmčxnnjeho pokánč a ode

pnsscěui hťichll meši wssemi Uárody, počnollc od
Zerufalěma“

Wičdchudce fw. Zan Kťeftitel začal pokánč
kášati, co též Spasitrl swěta po čaš fwěho časUéc

ho na fwčtč úťadowani konal, a po fwém ž nxrt:
wých wstáni aposstolťun těmito slowy naporUčil
Bez pokáni Uemáme miti z tajemsiwi wykonpenč
sweho žádný profpčch, a fwatc ewaUgrlinm Ua:



630

darmo pro náš pfáno Wrotož fe nellstále pou
káni w chrámich katolickych coročně ohlassnje Tox

to pokáni jest žmčna žčwota a srdce, žměUa fmý:
ssleni a Záfad žádosti a skntku, ablxchom fe od:
trhli od wsselikého ftwoťelli a jedině Boha fe
xǧřidrželi, a abychom we wsjem podlé prawidla
jw owangelilmx se žachowali a neirušiwostem
dokonce odpirali Q jak mnoho fcháži Uám paa
tťicim Ua tyto prwni požádawkn prawého pokani.
Jiné pak požádawky ty jfoU abychom žpáchanc
hťirlm lm jobě wykárali, posiy a ;apiranim febe
dle prik.išani rirkewlxich, dlr rady moudrél)o žpo:
wědlnikadša Uč se káli, trpčli, křiž fwňj Uesli, fe:
be mrtwili„ a duchem kajicim wsseckw ftrastč wen
Zdejssiho žiwota wssecky pťihodd a protiwenstwi
nosjtčjti a Uefprmoodlnojti lidskč, nemori tčlerc a
i fmrt podjtonpili Toto pak wsseckoditi fe mujr
wr jménu Ježisse, š jrl,do milosti, a fpojrnim š
UcflUionU ccnon jeho žeislnh, Utrpeni a tmrtč
jeho ZčUak co trpimr Uemčlo bn pťed twáťč

božskon jakc ceny a platnostč
Kdož Uulžc také pochopiti, jak weliká jest mix

lost hťichll odpnsxtčni! Nošhněwand BUh stal
se Bohcm Upokojeným, jeUž prwč byl nepťitelrm
Uassim stal fe pojednou přitclem Yuo, wice
fmime ťict: oU fcxstal Bol)rm, kterúš jrst Otccm
a to laskawwn Otcem, ktrrý pťijaw náš w Syml
swém Za sioc dčti, pro Uáš statky, pro nčho pťi:
chystané wěčný žin:ot a wčxčnc kreiloxoťdďi přčprau
wil delrsstčni l)řichnjpkteréš odbojnyul anelůnl
nebylo pťáUo, a w bťislich Umirajicim je nepofky:

tUje Ueim fr ohlassuje! Kdož by chtěl tak zpo:
ždilým býti aby nepťijimal š radosti, co se we
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jméml Weinč a pro šaslnhy jeho uám podáwá?
Kdožbn Uesplnil požádawky a wyminky, pod ktell
rými se Uám ohlasslljr? uu

Wssechuy národy mujejiBoha chwáliti a jméu
no jeho oslawowati MilojrdenstwiBo i Uekoneč:
Ue jest, a prawda jrho šaslibrnci wěčna. Swatě
ewaxlgelillm budr se poťád dále rošhlassowati,a
žr se dostanr ke wsscm národnm wesskeré země
Křesianskě náboženstwi neni Ujkterak nábošcUstwi
jednoho národU, něbrž wssech, a štrto pťičinw na:
žýwá fe katolické, a lissi fe od wssech jtných od
lidi toliko wymýsslenýcl,y

Jernfalém jest kolébka Cčrkwc Uassi Zdr

de tato rUdUá Urwcxsiajakonarodila šdr se wždě:
Qala, žde žrodtla, až dofpčla tak, že potom za fwc
prwui sidlo mohla Zwoliti hlawni mčsto wessleexč:

l)o xwěta Uprostied pohaml, aby, jako Jermalém
kolébkou Ečrkweefe sial, rowUěž Řim jtťcdisstčm
jejim býtč mohl Z tohoto l,xlawnil)o měsia celc
ťčsse a š toho stťedřsstč wsseliťých lidského rožmmr
smýssiének ldájek a powěr rožssiřowal fe blosk zá:
zmkňw a rekowských čimxw fw mnčeUikU, kterýš
oswěcowal wcsskelý fwět, a pokťeftanil jej Tač
to Bllh Zťidčl a p. Ježiš swým aposstolčnn napo:
Ulčxil a tak fe stalo, a Unlfelo státi My to wi:
dime, a můžemeli pak to beš fwaté radosti a boo
haldojnébo Udiwrni pošorowatč ee

„Wy pak jste fwčdkowé tčch wčcie Nno,

aposstolé byli wsseho toho očiti swedkow Neš
mohli fo myliti, jakoš šwrchU dokášáno, š ohledU
wzkťissrni Beině, nez onč takr Uemohli Uáš klaur
mati a obelsiiti, Ueb byli nešisstUi swčdkowě. Nca
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dčje fe od rozmnných tworů bez pobmltky, bez něu

jakého profpčchn, nechat již jakýkoliw siUtek Eož
pak ale mohli aposstole: za Užitekz toho miti?
Broč pak wssudy a to weťejně rožhlassowali že
Ježiš wstalš mrtwých, kdyby byli mčli ža jisto,
žr tomn tak neni? Což mohli ža to od lidi ou
čekciwati? Nic N co od Boha na onom swčtě?
Dokoncc strassne tresty, jakož ssibalowé a Zlofyni
žaslul)nji Neda li se ani mysliti, žebylži bešjakého
šisku bylč šastáwali, jak bylo možnc, aby je zastá:
wall ZtreitoU swého jmčni a pokoje, fwč cti a fwée:

bo žiwotae wždor wssem žákazům wýhrnškám, treu
stum a mukam ano i smrti famé? Kdyby také
fhlcdal se na fwětě člowčxk, jenšby twrdossijnč i

w mUkách, a lmrt pťed sebou maje, Zastáwal wčc,
o niš fám wťdčl, že kťiwá jest, neni pťec možncx,
nby fe siodnotilo mušňw dwanácte mešt sebou,
aby takowého nčco prowedli aby ani jeden z nich
jinak nerošmyslil fc Neni pak toliko dwanácte
mužůw, ťteťi nam zášraky a wškřisseni Wánč do:

sioědčxUji,nčbrš dlužno temto pťidatt dwa a sedm:
desáte Učenikuw, a jinč, kterým fe zjewil Wein

Sw Bawel počitá jich wire než pět fet pťi zje:
weni jediném. Pťilošime:li k zážrakňm Ehrista
Bana i zášraky aposstolň, a ty, jenž fc daly w
čaš !ctnic, tU jčž počet fwědknw neda je wčre Ur:
čiti. Btejme fe Jerufaléma, celého města celého
národn židowsiého a cela židowska Zemč dáwa
fwčtxcctwi o tom, a takowě fwčdectwi bral swět
w poradu, a ono nemnže klamatč a proto takc
celý fwťt obratilo.

Nlc Tomaš jeden ž dwanácti kterýš slowe
Blčženec, nebyl 9 Uimi, když pťissel Zežiš Tedy
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ťekli jemU ostatni Učenici: Widěli jfme Bána.
OU pak ťekl jim: Leč u;ťim w rukou jeho bodeni
hťebň, a wpUstim prst fwúj w misto hřebn a rUr
ku fwou wložim w bok jeho, nerěťim e N co
mčl za pťičinn Tomaš že nechtčl wčťtti? Ža:
dnon jinon leč že fobě nemohl z mrtwých wstanč
nijak pťedsiawiti Swědectwi desiti aposstolU,
dwou UčenikU a tťi žeu pamětihodnč okolxlosti
čtwerašjeweui, slowa mistrowa, ktereiž Uwodili, to
wsse dostačnje k pot:or;eni toho, že jeho newěra
nijaťš wýnlluwy hodná neni Než ždaliž pak na:
sse newčra jest jaké wýmlmdy bodua? Nema:

meli i my totéž fwědectwi, a jesstč nad to i swě:
dectwi swatěho Tomasse? Nemime:li i fwědectwi
celcho swčxta? Broč pak připoUntime še w na:
ssi mysli pochybnosti, Uejistota a nchwěra powstáo
wa která nám na cestě dokonalosti pťekáži a
neiď we wssem rož pro čest Božč podnčťáme, lt:
knmoými a npýpawými čini?

Tomxiš pe protiwil wssemU, co fe mU jen
mohlo ťici a předstawiti On dowrssll trpěliwost
a horlčwost apofjtoll: a Učenikll, a fetrwal w
twrdossijnosti až do osul dni, až piiUel Ban
sám, a š teuat erčry jej wytrhl Nch! kdyby
chom my to nesstčsti mčli, w jtrassnodl propajčne:

wěry npadnonti nechtčjme w blUdU fetrwati Ju
l)ned chtčjme wybýbati fpolečuosti těch, jenž naš
zamedlie chtejme kuihy bludnc odhášeli, jenž náš
w sladke ny blUdU Ukonejssiwaly Bťedstawam
wčrných nassich pťatel a jiných borlčwých ofob
cbtějme se podati, ktere naš k Bohu zase a fw
Cirkwi jeho anrátiti Ustlnji a nechtťjme až na

tu rozhodnoU dobn Ua onom swětěMčekati,až pťt:
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jde Ban, někdejssi foUdce Uáš potom již owssem
pozdč bude o prawdě fe pťefwědčiti

Bylatě takě newěra Tomássowa plnci hrdosti
Smrtelnlk ofměli se cesty Boži rownati, a BohU
žákony pťedpifowati OU sam si stanowi wýminn
ky, pod kterými Uwěťiti hodlá, a neni fpokojeU š
těmi, jichž mu poskthje Bán Swobodně wyjau
dťuje fe, še jinak nerčťi, leč pod wýminkami
pťedlošenými, ano še dokonce neuwčxťi ťdyš Bán
jel)o wnli a wýminky, ktere mU wykažujr, nenaš
plni Nch kolik newěrců jest i za duň nasslch,

jenž BohU ten šakon pťedpisllji. Když ale nebea
siý Wán, aby wssechnyerěrce naprawil fmělým
pošádawkům Tomcissowým se podati wolil a oni
pťedre jesstě š touto pokoron fe nejpokoji, jaký
hťich Uwalnji na sebe, a jak hrozně bUde Zawržea
Ui jejjch

N po ofmi dnech byli Učrnici jčxbo opčt

wnitť a Tomáš š nimi Wissel Zešiš Zaxorrný:
mi dweťmi a stal Uprostťed a ťekl: Wokoj wám!e
Zak UžaslTomáš toto wida! Ll jak i my jrdnoU
Užasneme, až U wykročeni z tohoto swětx Zežisse
Uhlidáme, k něnmž jfme miwali Ua swčtě jeU slae
boU wirU, a wždy strachn plnou důwěru „Bo:
tom di Tomássowi: Wlož prst swťlj frm, a wiz
ruce mé a wžtáhni rnku son, a wpUst w bok
mnj, a UebUdižerěťici, alewťťici e O Tomae
ssi! pošnáwášxlijiš wtom swébo mistra, jeho welč:
kost jeho mocnost, jeho důmyslnost, jeho neskonče:
noU dobrotn, a jebo newdslownou mirnost! Woo

chopnješ:li již, že jsi nepráwě jednal, ǧakl)hťich jsi
žpáchal, jaký trest jsi zasloušil? Zaky diw šety
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studcm, bolesti a láskoU U jebo nohou nešabyneš t
Wssať an tU widime že tento Učenik jaktoli fe
stal erčťicim, byl pokoťen pťeswědčen, a zcela
pronikamt, jakai pak pochybnost w nňš pofud tra
wati může? Nalézame w slowich Tomássowých
hlubokého poučeni

„deowědčl Tomáš a ťekl jemn: Ban mnj
a Bnh můj!e Kdoš mčrše fobě pťedstawiti, co
wsse pocitil fw Tonleiš kdyš wyťknul tato důle:
šitá slowa? Tomaš nepťeheinčl Wira jeho byu
la dokonala, žiwá a Uplná. OU widčl fwatoU
lidskost jcho a Uwěťjl w jeho božstwi Tomaš
Uwčťil w božstwi Zežissowo ohledem Ua to, což
mU pein Zežlš fcim o tom prawil poněwadž pou
znal že wssecka slowa Zežissowa Zcizrakem jeho

wzkťissenife potwrdila Brotož mějme i my wi:
rU Tomcistowll, poněwadš tytéž pohmltky mame.
Bán Zežiš, jenž pro n.iš umťel a š mrtwých
wstal neni toliko UafjxmWanem a mistrem nébrž
i nassim Bohem; Syn Bošie jen; BohU swemU
Otci pro božstwi, a nám pro člowěčenstwi ro:
wen jcst

W takowě wiťe nalézáme útěchU.

„Rekl jemuZežiš: Ze jsimne widělToma:
ssi, Uwčxťil jsi Blahoslaweni ťteťiž newiděli a
nwčťilj Zdali; možne, že Bcin w drn sláwy
fwé na Uaš pamatowal, a fprostiw fwěho aposstoo
la erěry, i na naste potěsseni pomněl Učiniw
náš ssfastnějssimi Uad něho Wane nlůj! nikdy
jsem tebe newiděl ja tě prosim o tU milost, abych
tě w Uebi twaťi w twať fpatťiti mohl Napsal
sw ewangelista na tomto mistě islowa tato:
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Mnohc zajiste i jinc diwy činil Ješiš pťed obliu
čejem Učeniků fwých, kteťiz Uejsoll psáni w knize
tcto

Broě pak měli aposstolé před očima tolikerá
widčni, a proč se děly pťed obličejem jich tolite:

rc zá,;raky? To proto zajisté stalo fe pončwadš
po welkém pohorsseni kťiže, jehož očiti fwčdkowc
byli pomoci a pťifpťni potťebowali Qno strassný
dojem nčiniti mnsilo na ně, a ncmohli jinak leč
očitým pťeswčdčenim fe Ubezpečiti o jcho z mrt:
wých wstáui S newčrcem pak nyuějssim wěc
dokonce jinaká jest OU nrpožUal šadného jtného po:
horsseni, leč toho které feim wyhledáwal w sspatných
knihách o rozmlnwách newázaných ltdi Ten ne:
mňže žádati diwn, neb božskei moUdrost neplýtwa
š Uimi nadarmo Nechat erěrcc fe wybýba
pťiležitostcm kU peidU a k pohorsseni, ktrrě hledal
Uechat čte knil)y dobré, nechak Zacháši š lidmi
nábožnými, a požná zajisté že mU neUi tťeba no:
wých diwu a nowých šjeweni božich.

„Nle tyto jsoU napfány, abyste Uwčťili, že
,Ježiš jest Christuš Syn Boši, a abystc wťťice
žiwoc mčli we jměnu jeho. e

Brozretelnost božská dala naul fwťdky,
jakých fobě jen pťáti nmžeme Pmro náš oni po:
chhbowali, widčli, nwěťili mlUwili a psali, jakož
také pro náš ža tU wirU šiwot wydali Mame
tUdyž takowěmU fwědcctwi Uwčťiti a pakli neU:

wěťime, Uejfme k wymlnweUi TU powstáwá neeiwěrec, a rádby jako aposstolowé dtwy spatťil

ptci fe Uáš, proč žádnýcheridi? deowězte mUF
že neni k takowěmn úťadu powolán, jakož bylč
aposstolé, ani pak nynějssi úťad aposstolský požao
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dee, aby oUdowé jeho dswy “a zázraku Uwidělč,
nébrž aby těm, jenžto jich widěli Uwěiili Kaš:
dý jest tedy od prozťetelnosti b.džské k jtomU pol
wolán, aby wěťil newida, a tim iskal fobě kra:
lowstwi boži Nechat žádný Ue;ada sobě aby š
nim Bnb jako š aposstoly naťlcidal Sloužilali
jejich newěra k wzděláni fw Cirkwe slonži zajio
sté nynrjssl newěra jen na podorsseni jeji

Nposstolowé lnilowali fwého Bána z celěho
frdce, ostawali pťi jeho Učeui, zachowáwali jeho
prikážani, a wedli žiwot neuhonný Oni si pťáli,
aby prawdon bylo wškřisseni jebo Jestli tak

dlouho wěťiti nechtěli,z toho posslo, ponewadžl si
wěc namlmoiti nelnthi, kteroU za swé nejwětssi
sstčsti sobě pokládali. Pan patťil na ten dobry
staw frdci jcjich On byl tak laskaw k nim, že
jich dlouho w nepokoji a w stmosti neponechal.
Yčkoli toho z mnohých pťičin nezasloUžili, pťec jich
Upokojil a Učinil jim radost dokonaloU Zdaliž

pak newěrci nassi w takowěm stawU fr naléžaji?
Kdyby se w něm Ualéšali, nežadali by diwli, ně:
brž Uwěťili by Nch, kdyby se namjen chtčli pťi:
znati poznaliby jjme že UenáwidiZežisse Christa;
ččstota jeho žákoml jest jim pohorssenim oni wee
doU nepoťadný a pohorssliwý žiwot Oni wice
obáwaji se kdyby prawdon bylo že zmrtwých
wstal Oni hledi fe w newěťe Utwrditi; a to
jedině co jim starosti nadťlá, jest, že strach dou
konre nemohoU pťemoci, aše posledni žilky wiry,
lteré fe byly do frdce wsstipily,z něho wykoťeniti

Uemohon A w takowém stawU přeji fobě z mrto
wých powstaleho Bana na swé oči widěti Než
takowé přani nejde jim od frdce, to jest tolito
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pťelud, kterým famých febe i jiných mamiti obmý:

ssleji, wssak tim fwědomi neupokoji, a pťed roěčl
nými tresty neUchrani Q kěžby wssirkni k wiťe
otcůfwých fe nawratili, a pokoj, kterýž dal pán
Zešiš fwým aposstolům, dostawil by fe do frdci
jejich a naplnil by dnssi útčchon, kteroU fwět dati
nemňže

Z. 62.

Pán Ježiš fe zjewil fwým Učenikňm
Ua hoťe wGalilei.

(Mat 28 18u20 Mar 16 15m2o.)

Bo skončenýchslawnostech welikonočnich nawraa
tili se aposstolowé do Galilee k fwémU obyčejné
mU zamčstkuáni Newi se kdy, a jak jim pán
Ješiš byl rozkažal aby fe w jistý den a xo jistoU
hodiUU na hoťe w Galilei ktera se nejmennje
fhromášdili Někteťi domniwaji fe, že by byla
hora Karmel

Wohoťi Karmel ktere již prorok Zfaiáš (Jf.
35 2) wychwalllje, mě!o wsseckypňwaby pťirod:
Ui do sebe Welký dil jeho podobal fe zabradám,
a š wrcholU jeho byla Utěssena wýhlidka pťeš moas

ťe a pťeš krajilm okolni, protož byl Karmel wy:
žnačen mezi horami palestinskými.

Tento pal Karmel jčuý jest, néžli onen na
bliku mrtwčho moťe, a ležť Ua sewerožápadnim
bťol)n Balestiny Uad záliwem, jejž stťedni moťe
Uad pewnosti St Zean dBlkre:skoUčini, a protam
hUje se od fewern k jihowýchodn aš srdm hodin
do krajin K sewero:wýchodU dotýká fe Nntili:
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banonu, k jihowýchodU naráži na pohoťi Efraimn
ské Zestit pak Karmel ťetěz několika mezi febou
fpojených wrchn, jenš na fewerU nejwyšssi jfoU,
k jihU toliko pahorky twoťk Sewerni část pohon

ťi splaknje moťe, k jibU pak weždy od bťth odu
stupnje tak že na konec mezi Uim a moťem ro:r
weň jest jenž fe mezi nejúrodnějssi počitá, a po:
sud oliwy a jiné owoce plodi Nefewernějssi
čeist čini wyfoťě pťedhoťi, jenž fe zwlasstni úrodn
nosti honosiwalo, a podneš na nišssich částich oe
liwy, fiky, hrozny a jiné owore posiytnje. Boe
dneš zacbowalo toto pohoťi půwodni jméno, a Uea
Ui:li tak obdčláno jako kdyš býwalo, a tUdyž
poněkud zapUstle wypada pťec až pofUd wyznačUje
sc pťijemnosti fon Na čeťenu nláte fmrkowý
a dUbowý leš, a na nižinč Ualeznete zhora jmen

nowanc owocni stromy; wssndy se nalězaji koťenn
ně a jiné lékařské byliny, takě nejkráfnějssi a neju
wonnějjsi kwětiny, jako: hyacinthy, narciďsy, ta:
zety, pohaněnky a jiné Bohoťi celé fwlažUji
mnozi potučkowé, proto také tráon zelenon za:
růsta Ma takě zwlásstě na západě welký počet
jeskyň, jichž prý podlc Udáni některých k dwěma
tisicllm fe počita kterc w dawnowěkosti od poUn

stewnikčl a xnnichů obydleny byly, kde fc podneš
někteři Araldowé zdržuji Nčxktere z těchto joskyň

maji welmi Uzký wchod a jfoU nwnitť tak klčkaté
še pťedchůdce toum, kdo následuje, ihnedz oči
zmjži, Uač i prorok Ymoš (9 :Z) naráži. Zřicee
Uiny klassterů, chrámů a kapli fe na tomto pohoki

zhusta Uachazeji a w okoli každon pťll bodiny maš
weš. Zwťťe chowa toto pohoři weliké množstwb
obzwlasste fe w lesich diwoci kanci a pardálp
zdržUji.
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Na nejwyšssim wrchUKarmeln UkazUjese jeu

skyně, kde fe zdršowal prorok Eliáš Ulikaje pťed
Ukrntnosti Nchaba krále, a nmnželky jeho Zefa:
bely (3 Kral 18 19m46) Nachážife w twr:
dém wápenci a ma silnoU ošwěnn jfouc 20 stop
dloUhá a 15 ssiroka. Již ode dawna wystawčla
fe kapla, Eliássowižafwěcena, a pošději šťťdil fe
Zde klásstcr, jehož obywatelc, mnissi bosáci od tc
dory Karm elitanssti Uazwanibyli Bohušel
TUrci ztroskotali w nejnowějssi době chrám i klae
sster wssak zafe dobrowolnými pťispčwky z Ewro:
py mohli bofáci wsse tak oprawiti, že poUtUiky o:

pět pťijimati mohon Chrám žaklopUje omč je:
skyni, k niž pťiléhei jiná kapla, Matce Boži
Karmelic á n skewěnowanal)

l) NokU 1819 wyssel Karmclltall Watrr Zaxt Křestť:
tel z Řima ů plnomocenstwimod sw the, aby wyston:
mal, coby fe zc zřiccntn klcisstcmich Ua KarmelU wywésti
dalod Pater Jall jhledal, že sc Ucdčxpro th čaš :ličeho
dťlati, poUťwadž tenkratni passa tyran byl NokU 1826
odebral se podruhč ua wýchod; wymoh fobč Ua Snltauowř
Mehmcdn ferman, jimž se mU zUowuwystawěUi klassrera
dowolilo, pustll fe ilmed do Sprie, a nčinil Ua sntinách
ťlasstcra KarmcljtaUskčho Uowý plan, jehož prowcdeUi bez:
mála 100.000 dolarň ftáti Utělo. Wssak kterak jcj ustnteč:
Uiti beš pcnťz a dčluiků? W dnchu welkč rcformatorky

swčho ťadn, fw Therrzie, wydal sc Pan ZaU Ua cesth,
prochazcje břehy asiatské a africkč prorcstUje takoťka celoU
eropn, wssndy profc a fbiraje pťčspčwkyU knižat a jinych
dobročimtychdnssi, frhnalzuačnon fnmntU peUěz, a anratll
se Ua Karmel kdc co kusseUý stawltcl wywedl dilo, jako se
tam pofnd Uachazť

Zestit totiž chramowa loď čtwerhran podloublý, koscm
do kola komnaty pro mntchy, mezi Uimiš lrafué hoskiuskě
pokoje jfoU pro ceftujici a poutxtřtp Zcrusalčmskč; pťt zcmt
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Nad jeskyni Eliássowou nalčzci fejeskyně pro:
roka Elisea, který fe též často na hoře nacházel
(4 Král 2 2,5 .1 25) Zest aš 25 slop dloUu
há, a aš 12 ssiroká U ni pak fe nacházi cisteru
na. Bod horoU jest jeskynč fynU prorockých
ch prý pťijal Eliáš pohlawáry lidU židow:
ského

Nš hodinU wýsse pricházi fe k poli mclonoo
wčmn jenž jméno nefe od kameml tam rozhaše:
ných w podobě jako melony. Dil jsoU na sťalU
pťirostlé, a na bilo okoralé RoztlnkoUlife Ukax
žUji nwnitť látkU jako kťesaweho kamene Bowěst

wyprawuje, šc tyto kamexly powstaly na žaklináni
proroka Eliássr když lUU majitelč tčch poli melou
bb;„xpřj u

pak šasobardlh wsselitčho drnbn, lč!arua a mlx,m laké, jako
klasstcr Ua wychodu ro krajinč pnsté miti nmsi, aby wsselix
kým dUchownčm a tťlchým potřcbam wyhowěl, obklopen
také zdi jako twrz, coby Uáwalňm lonpešnickym a wnbec
moci Ucpťatelskčodolati mobl

Krafný mramor do chrámU Banč darowal wojwoda
Pčodenslý, zwony zase lral Ncapolsky, a waryauy králowna
jeho chot

Wontnici ze wssech zemi pkijimaji sc tn a to Uctolřto
lkeslané, Uébrž t Turci a Židé také a stawa sc tlasstcr útox
čisstným mistcm pro ouemocnělé jakož jcst slawnon fwatyni,

pamatcc wclkěbo proroka Eliasse zaswčccnon, a stalým od:
poťiukem Bobll oddaných dnfsi Wo tťi dni smi kašdý poUtn
nik tnto pobýti a když se odebirá, jrstlt toho potkcbuje,
dostmda ua ccstU chleba a sýra zdarma.

Tolil nskUtcčnil (pissc r 185l ccskowatcl do zaslibcn
Ué ztmť) chUdobnw opUsstčuý mnich ů praždnýma rukama,
wssak silným d.lchem a nabožupm srdcc x. On wpmoh!
wsse: dowolcUčtotiž, plan, stawitcle chize a za defet let
wpwedl wcltolcpon bUdowU Wizte, co mňše žebrawý mnich,
na nčjš ofwčcenct Uafsi dobp o pohrdon ďhližeji
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Uowých Ua jeho profbn z toho owocc odepťeli
llkaZUje fe dale podneš nlisto kde prorok Eliáš
obětowal žahanije beiloon Ulodloslnšlm(3 Kr18,1940)

Za čafň Josi:owých panowal na Karmelu
kananjtsiý král který sidlil w městě Jakneamll
(Jof 12 22), a byl ž poslcdnirb jehož Židé oš
bojowali

Za čan Wefpasiána, kdyš protiŽidčnn teihl
stála UaKarmexlU odpowčdnčce ktcrá pU) mnpťedu
powčdčla, že fr rifaťem stane Takc ulěli Zidé,
jak Zofrf wyprawnjc, UaKarulelU Uěkrcrépeona
sti, kde fr w ten ěaš šawťeli.

Na palč Karmeln k frweru Ua břchU moť:

stém, dwě hodiny jižnč od St Jean dAkru lešclo
město Kaifa které bylo město prastaré a ZUa:
UlrUité Dostalo prý w běhU čan rošltčné jměu
xm bržo Borfyria, Worfena, SykamiUou a Hašfa
Jméno sřaifa dostalo prý po KaifáUowi pončwadš
prý je thto Uejwyšssi knčž leowll wystawčti dal
.Jini šase jank wykladaji Za čafu kťižáknbylo
mčsto dosti twrdé a šUamenilé Pťi fmrti BohU:
mira žBoUillonU bylo ď kraje a 8 moťc od kUi:
žete Tankreda a Beuátčanll Mohamedánum wza:r
to, a stalo fe potom kťesianskěmlt wojskn welmř

přibodUé, poněwadž přistaw welmi bešpečuý Uxělo
Mi wytlačeni kťesiallčl z Balestiny byla Kaifa
jako Jassa, Eefarea a jiná mčsta pomoťskei od
SUltaUa Saladina rožkotána W dawnych časich
bylo žde sidlo biskupské Nynčjssi Kaifa jcst Uen
čisté, ledajaké :nčsto od Židn, NekU a Mohamen
dánU obýwaně, kdo fc poznstatky starých Zdi a jeo
duoho zámkU Ualčžaji
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Na tomto pohoři Karmelském aneb Uěkde
jinde, co se š jistoton určiti lleda, fhromáždil pánr
Zežiš po swém š mrtwých wstáni jedeneicte a :nnon
ho jiných ctilelťlm fwých Wčtssi počet jich na
twáťc padajice wšdáwali fwémUSpaslteli siussnoU
UctU, Uěkteři pak pofUd Uechtčli Uwčxťiti, že Ježisse

přcd febon Umji, wssak pochybnosti bršo fc wdš:
wrátily Brotož klamne fe i nly Spasitcli swé:
Unl, Uepochybujicc, a rošjimeejmc pokorně siowa,
která jim mlUwil:

„N pťisiollpiw Zežiš Ullnwil jim řka: Dána
jest lni wneliká moc na Ucbi i na žemi

Swym z lnrtwl,xchwstánim pťinel pán Ježťš
k nšiwáni fwr wssemohoucxwsti kteroUž požiwal U
thc od wěčnostt OU ji má w nebesich, jenž
fedi na prawici Boži, a posilá Ducha fwatšho š
nebe na žemi, aby jwc Udy potáhl Za seboU, aby

š Uim co se fwon hlaon wládli po wčky Olr
jt také Užiwá Ua žemi šťi,;Uje a rošssirUje Cirkew
fwon aby fe mU podali národowě, hťissnici fe
obrátili a wssickni sr pofwčtili aby Ua konecswčǧr
ta kdoš bnde foUditi šiwc a mrtwě, jrdnomn kaž:
démn dle skUtkUjeho mohl odplatiti Zake to
sstěsti pro náš že takowei moc je Ualěšá w rnkoU

Ježissowých jenž ji toliko k blahll nasscmu použiti
hodlá, pončwadž pro naš smrt kťižc podstoUpil

„Brotoš jdonce prawil p Ješiš, nčte wsse:
cky neirody

ZfoUtě tedn wssickni národowé celého swěta

k wiře sw ewangelium powoláni a sw cwangro
liUm bylo by jiš známo wssem kdyby národowé
fami Uebyli sstčsti fwcxnU w cestě stáli Wssak
wysláni aposstolskc posnd trwá Čo aposstolowč
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prwni Uedokonali, dokonáwaji ďennč jejich náo
stupcowc podlé fwatých a wččných úmyslůw

newyšpytatelnc prošťetelnosti božské Boučwadš
pak jdme toho sstěsti dofáhli, w Uárodě swětla bou
žiho fpatťiti, chž byl již pťijal wiru sw ewana
geliUm ano w niš jfme lny wynčowcinibyli,a
posud býwamc, jak tedy ža to Bohu dowdččnai
býti mame a šárowen jakoU péčč o to mčti nla:
me, aby se wira tato meži náuli zachowala a ou
woce přia!ássela w lrpčliwostč?

Kťestire je we jméxm Otce i Syna i DUxl
cha swatého

Totě json slowa na swatém kťestUUžiwaná,
šároweň obfahnjici Uejhlawnčjssč tajemstwi wiry
nassi uu Naš Spasitel mlnwi tuto toliko o kťe:
siU swatém, jakoš iwyšnáni wiry Uassi toliko o
této swatostt sr zminuje, pončwadž tato co brána
k jiným jwátostem jest Jakmile kdo skršc swatý
kťrst do Cirkwe wejde, otwirá mU tato starostliwa
máti swé wšacnč demy, a poučnje ho o tom co
se jiných swátosti túka.

„Kdož nwčťi a pokťestčn bnde, spasen bude,
kdož pak nemočťi, bude Zatraren

Tento wýrok Spasitele nasscho, jakož i roše
ťaz jel)o, aby aposstolč wyučowalt, erštahUje fe
Ua děti, Uébrž na odrostlé, jrnž jfoU š to, aby
xoyčowaini byli Blaženost wěčnou fnadUo tedy
dosici! Zaké to tedy nesstčfti, nechtiti wěťiti a

pokťestělm býti; wětssl pak nesstčsti, pokťostěnu
býti a nenžěťiti; nejwčtssi pak nesltčsti, pokťestěnn

ubýti, newčřčti a wiťe swé w skutcich odpirati, w
smrtedlných bťissich žiwn býti a Umirati Q neul
dopousstčj, Spasiteli mUj, by mne tat welččě nea
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sstčsti potkalo. Zá jfem pokťestěn, a wčeťim ž re:
lého stdre Drj mř lnilost, žiwot podlé wčry šau
ťiditi abych dossel blahoskawenstwi, jež jsi wiťe pťč:
slibň

Učice je žachowáwati wsserko, coš jfem koli
pťikášal wám e

Slowa: „wsserko, a rož jsem kolie zahrnti
do fcxbč wssecko mraončeUť wssecky obťady, wssex
likon kášrn netoliko to co pfáno, nébrž i co Ustně
podano jest, Uebot fw Zau pošnamexml, že neni
wsse w pifmrch po;namenáno Toličo od apo:
sstolU mušeme fe UaUčiti wssemll co Ješiň Čhri:
stnš po čaš fwého smrteluého žiwota a po žmrto
wýchwstáni fwém pťedrdsal Mnžeme se to dou
wrdčti jen od Cirkwe swaté, Ueb celý noklad wýa

rokn a Uařčženi Zržisse Ehrista Cirkwi jrst fwě:
ťeU Eirkew jwatá xnei jediná od Chrijta Wána
tU moc nlnohc wěci U ťišouati a Uprmoon.mti;
:proto sidatcžll powinnosii jest Ečrkwc poslouchati.

N ai, jei ď weimi jjem aš do skonáni
swxčta

Wrawá pťitúmnost Christowa jest w nejswě:
trjssi suxeitosti oltáťnč, a potom w jcxho prmorm
Učrui proti blUdňm a kariťstwšm jest stálai chpťe:
tršená, wždy trwajiri pťčtomnost nž do skonani
fwěta NebUde tedy lé doby, aby de mohlo prei:
wcm ťčri, že pciU Ješiš sioou Cirkew opustil že
podlčhln, žež dčxjisstě lidského pokoleni zmi;ela,
anrb blndnm Učťla Tolml, chwála Bohu, již
stUsscnost oflmláctem stoleli Uafwčxdčllje

Totot jediuč proroclwi Ježčssowo žabanbuje
wsseliké kaciřstwi Brawdiwost přrdpowčxdčlli jeho
naléza fe až podnrš a do skonan swěta Ualézatř
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bude silný odpor w frdcich lidských Kolikero

prudkých wássui a přijenmych prospěchňw počac
fnych obojUji ji? Neš pán Ježiš odkliši nenstálc
swými milostmč wssecky překážky, a jelxo mocUost
slawila witčxšstwi nad Uejtwrdssimt stdcemi, poko:
ťlwssi aUeb wywrbmlwssi jicbk Zahanbelli wččné:
mn Neb kdo:. Ueuwčťť,bUde Zatracen“

Wssak proč má býti Zatraren, kdoš Uemohl
nwčřiti, aU uxu Uebylo Uxilosti dáno, aby Uwěřil?
Ti jenš o ewangelium Uic neslossrli, bndou Zae
trarrui ponše pro ty hťťchy, které páchalč proti
fwčdomi swému, a nijak proto, pončwadžsioatčmn

ewangelinm uenwčxťili o nčmš nic Ueslyssrli, po:
kndž takowého uěco od nich Uežáwčjelo.

„Tato šnamcni Uáslodowati budoU, kteťiž U:
wčťi: BndoU we jménU mém šlé dnchy wymitati,

Uowými jažyky mlnwčti hady bráti, a jestlišeby
co jedowatého pčli Uensskodi jim; na Uemocnc
bndon rUco wkládati, a ti se dobťe miti bUdou “

Toliko wssenlocUost Ehristowa lnohla takowč
sliby konati Bofnd šádmš šákonadárre na Zemi
takowých slibll chkonal žaidný Unldrc, aniž jaký
swudre Tenk tedh Uado wssrcky jest, jenš jich
činil. Neprawimr, žr llčkdo š ltdi takowých slibU
wyplniti nrmohl než to prawime, že takowých
slibn nečilljl, pončwadž fe nechtčl w zloU powěst
Uwěsti, a tám sebe pťed swčtem zlehččtč Swatý
ewangelista nUxsil toho pťefwčdčeni nabýti, še fe

wtsse wyplnilo poněwadš fr odwážčl tak Ua:p ati:
„A zajisté pán Ježiš, kdhž jim odlnluwil,

wšat jest do Uebe, a fedi na prawici boži Ll oni
sslt a kázali wssudy, a Pán jim pomáhal a pon
twršowal ťeč (jejich) Uásledujicimi (na to) diwy
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Žádné jiné nábožensiwi nrhonosi fe tčm, že
dowstalo welikosti, mUošstwinl a jistoton žážraku,
aže tim mnohe Uárody k dobčpťitáhlo, nržtoljko
křeftanskě Najdou li fe w jindch Uaibožcnstwich
Uťkteré diwnč dčxje,přer nrbyty žákladrm neibožrn:
siwi smného aniž hnuly národem, aby Uábožen:
siwi pťijal nebywsse ani ša pohnllrky k pťijeti Uax

božeUstwi prohlassowánn Toliko kťesianskénábo
Zenstwi ša takowé jich prol)lassowalo a honosi fe
lim, žcxnárody a krály moci swúch din obrátilo
TomU fe Upiratř nrdá Bisse fc, ao konm libo,

a papir jak fe prawi trpčliwý jest Kdo wssak
weťcjné Události, kterc Uikdo newidčl a diwnč

wěri jejichž křiwost každémn žjewná, na papir U:
wcdl jtáwá fe smčssnýma opowrželiwým Wssak
Událostem Zážračným kťestanského nábožeUstwi fe
swčt newyfmiwal aniž š nimi pohrdal, nébrš U:
wčřil jim, nebo scx stal kťesianským; jf.on tedy
Události tyto prawdiwé Dňwod že Zášrakn wša:
tý dnrazný sice, wssak Uebešprčný jesi ZsoUli
diwy prawdiwě, potwršllji wsse, jfoUli neprawdi:
we, Uičiwsse A xdroto wolilo jediUe náboženstwi
kťesiansté žážraky se opirati a jich ša dnwod U:
woditi

šz 63.

Bán Jržiš Zjewil se fwým UčeUikňnt
Ua moťi Gendesarcthském.

(th21,1u14.)

„Potom lc opět šjewil Zežiš UčenikUm U
moťe Tiberiatského e

Moťe toto Uefe jméUo od mcsta Tiberiaš
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kteréž Ua západnim bťehn leželo. Nazýwá fe ta:
ké Genesarethske od pňwabného okoli ždejssiho
Také Galilejskc moťe sluje od krajiny fonjmenné
Toto ješero twoťi Zordan, jeltš od fewrrn k jihll
probihá ždéli ssesti hodin, koežto jezero toliko dwč
hodčny Zssiťima Bčh ZordánU lze rožeznati U:
prostťed nčbo

Toto jest pouejwico, žwleisstě na wýchodě a
šápadn, horalni obehnano, toliko k seweru a ť ji
bu rowiny x.očdčti Tim stáwá fe ponejwice, že
hladina jeho ticha jest, jen tenkráte, když dei
wčtrowě od jihošapadU, kteťi obyčejnč welmi prndri.

json pohybuji je wody jeho tak, že so stáwaji ry
bařským lodčm ncbežpečny, poněwadž tenkráte moc7
Uémn pádn Zordána je opiraji W tom ježeťe
nejfou uikde mčlčiny, a Uějwčtssi hloubka jest k
Západni straně Qd západu na wýchod wpadaji
do jržera nektrťi potokowé k p potok Kafaruanme
ský a Gerafenský W čaš lijawcu pádi ď hor
bystťiny do moře, a tim Zwýssi fe hladina jeho
o tťi anrb čtyry stťčwčce nad obyčerý staw.

Woda jeho jest tak čijtá, že na dně kťemen pcdu
Zorowati, jrst welmi siUdena, na oknš sladká api:
lelná Obywatrlr Tiberiatssti beron Ua piti wodu
š ježera, poučwadž w okoli žádných studánek
nemaji

Zežero Genezarethské jest welmi bohaté na
ryby, žwlásstě kapry Na sewrrU se wire ryb

Zdršuje, ne;li na jihn, poUčwadž tuto na bťth
některé wřidla jfou a do moťe wody swc wypon:
sstěji Ondy pry aš 1500 sybáťU žiwilo fe na
moři, teď jich již aneilo tam, ryb pat tu mnohem
wice We walce židowsképroti Řimanům sehnal
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Zofef, welitel wojska židoweskéhow Galilei, 232
rybaťských lodi oblehal juni město TiberiadU,
které st pronewěťilo a dobyl ho Kdyš Tari:
chea od ťimskčho wůdce Wespasiána dobyta byla,
Utikal dil obywateln mčsta pťeš moťe, wssak do:
padnnt a porubáU tak, še se obarwilo ješero krwi
šawražděných; padlo prý 6509 lidU ostrosti ne
pťátelské žbraxlě

Okoli ješera powždy fe ža jedno z Uejpňwab
Uějssich ličilo Kolem do kola leželo Umošstwi
pčkných a lidnatých měst a wefnic, meži nimiž Ti:

beriaš Tarichea, Kafarnamn, Choražin Hippoš
a obč Betl)faidy Uejšnalnenitějssa byly Okoli relc
liči fe Zofefem jako prawý ráj Bňda byla tuč:
Ua a welmi úrodna, stromowi rožličných drUhU a
Uejjwýbornějssiho owoce fe tnnaléšá, totiš: oliwy,
fiky, datly, oťechy, pomoranče a hrošny Bťt
welmi pťihodném ponebi, ani pťiliš dorkém ani
studenčm odměňowala fe pilnost, kteroU obywau
ťr.c wynakládali na obděláwani pUdy, welmi doo
hatč, nebot fe wsse wýbornč daťilo. K tomU se

tam owoce welmi dlonho drželo, siky a hrožny
prý i po defet měsiců w roku byly k dostani
Bosild tam totéš ponebi a pťirodni pnwaby mno:
hé, wssak pUsto tam, neb scházi na pilnosti obdě:
lawatelll. Někdějssi kwětonri mčsta a dědin teď
w sutinách leži, a o nmohdch anč zminky Na
zapadni straně hledá oko bohatý a blažený Kao
farnamn, který kráfon polohy a zámožnosti si jmé:
Ua dobhl jenž „Pole útťchy aneb radoslie se wy:
kládá ! onen Kafarnaum, který pan Zežiš swým
mčstěm nazwal a který dňnohými a welkymi diwy
opatťil wssak bohnšel bez prospčchu Ai hle,z

28



650

prodniho blesku nezňstaly jiné stopy, leč rUm
a polámaUé kusy slonpů a makowic jejich; patrx
no, že hnčw boži se tU objewil a kletba se napl
nila wyťknnta slowy Spasitelowými: N ty Ka:
farnaUm, Zdaž fe eryssiš až k Uebi? Blž do pe:
kla šstoUpiš; nebo kdpbp w Sodomč činěni byli
diwowé kteťiž jsou činčxniw tobě, snad by byli
ščlstaliaž do tohoto dne e (Mat 11 23)

Yčkoli toto ješero, pťsse Geramb, ,„Zbaroe:u
no jrst měst a dčdin, a krásných domnw které je
pťed dwěma tisici léty zdobiln a okolni hory holě
jfon, pťec jesstě podncš poskthje pohled pťijemný

Na wssech siranách owěnčeno rňžodrwem žlUtokwě:
tým, kserý hustolisté a kwčtnatc wčtwe na wodU
sponssti, a stawč na oči puwabný obraz uesmirné:

ho Zrcadla, jehož rámec weždy šelený, kwitim
ošdobený wčxnecčini

Dojem, jejž tento pťijemný pohled wywor
dil,e pčsse Geramb dále, „Zmišcl ihned we nmě,
an jsem si pťipomennl těch Události, jejichžto je:
wisstěm tato mista byla Zde fe swedla 2 JU:
lia 1137 nejkrwawčjssi a pro kťeskanstwo nejfmU:
tnějssi Užssech bitew o Uichš letopify wýchodni
Zlninku čini S tčch hor wrhli fe wojini Sala:
dinowi co bonřliwý pťiwal na kťesianské wojsko,
kteréž na roweU pťilákali Bo dwa celé dni bo:
jowali proti pťemoci ncwčťicich fnássejire hlad
žišen a wsselikoU Uepohodn, až bylo pornbáno,
a pozbylo pojednch wssechno owoce Ulnohých wie
těšných činnw. Zde bylo wyfašeno wssem bidám,
úkorám a ohawám; meč ohen ztráta prawěho
kťiťe porUbáni jednoho Ze swých nejchsabťejssich
bohatýrn, zajeti swého krále potkalo jich, a k nejr
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dwětssimn nesstěsti mUsilo pokud sonwěkým kronika:

ťum Uwčťiti radno, k nejhlawnějssim pťičinám tar
welkých nesnáži, i newěrnost a šrádU jednoho š
náčelniku swých pťipočisti na jehožto wčrnost fpol
léhati mělo Tyto pole byly posety mrtwolami
kťestanň, a ty brašdy napojeny jich krwi, kterci
dle wýrokn samého Saladina jako desst prssela
Zejich rozmetané oUdy a wyfchlé kosti zůstaly pťeš
rok Ua pňdč nepochowané, dáwajire žcirowen fwče
dectwi o witězstwi a Ukrntnosti witěšowě Na
tomto ješeťe Ukášal je pán Zežiš fwým adossto:
lům Zjewil se pak takto: Byli fpolU Simon
Betr, a Tomaš, jenž slowe Bližrnec, a Natha:
nael jenž bolž Kány galilejske, a fynowé Zebe:
deowi a jini dwa ž Učeniklijeho

Bťed těmito sedmč Učeniky fwými chtěl pán
Ješiš žažrak pťi loweni ryb opakowati, jakš byl
Uččnil pred tťemi léty xNa tomto žášrakn fhle:
dámr pťede wssim jednotU kteráž od Ehrista Ba:
na tolikráte bhla poroUčelm. Qni byli pofpoln.

Beš takowého jpojeni Uestalo bp fe podixxžného
dUssi loweni, šádneho zázrakn žadného obráeeni

Di jimSimon Betr: Zdu lowitJ.tyb Řkonjemn: Wňjdeme i xny š teboU Jwyssli a
wsiollpili na lodi “ Wssccko se šde děje pod do:

žorstwim a Uaradon Betrowon QU anrhuje
loweni, on koná je, a jimžch k tomU pťikladem
zwe Zinč na jeho whzwáni posloUchaji, nasledei
ho, odewždáwaji fe w jeho dožorstwi, odejdoU ď
nim a wstonpi w loď jeho Wssecko toto Ukaznje

Ua podrobenost kteráž w Cirkwi nassi postoUpně
ať k nejwyšssi widitelné hlawě jeji se jewiti mci

Te noci nic nepopadli. Když 8pak bylo již
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ráno, stál Ježiš na bťth, ale Učenťcinepoznalť,
šeby to byl Zežiš. Tedy ťekl jim Zešťš: Ditky,
máte:li co k jidlll? Odpowčděli jenlu: Ne e

Kdyby jsme fe ptali dnchowniho otce, když
dosti dloUho fe byl napracowal: Máte mno:
ho Užitku z toho? Suad by musil odpowěditi o
aposstoly: Ne! Zeli on fánl winen Urchat se
trestU obawá. Mnohdykráte kdo jinýtnwinu nefe,
a proto jakož bnde horliwý pastýť za to w ne:
besich odmčněn, tak potrestány budon owce jeho
nepoddalé

Když pak bylo již ráno, stál Ješťš Ua
bťth.

Beš pťitomnosti pana Zežisse a bez pomoci
jeho milosti Uelze nčco fpasitelného wykonati W
tomto žiwotě žijeme jako w noci a jako na bonťli:
wčm moťi Zhyneme, Uedofáhnemeli pomori a
prispěni, a ti kteťi jiných by Uchraniti Usilowali,

šárowen š nimi by zahynnli Nle an Zežiš jest
Ua bťehll: on se nacháši we swé sláwč neproměn:
liwé, odkad celé pťirodě rožkašuje, tcmnoty rozplac
ssnje, a to, co jest nejslabssiho, Upewnnje Wroer

tož jej wždy , bnďsi již we wlastnich neb
bližniho potťebách, o jeho pomoc prositi, a celoU
fwon dčewěru w něho klásti neopominejme

„Di jim:JWrztež siť na praon strann lodia Ualežnete Jwrhli a již ji nemohlintáhnontč
pro muožsiwiryb

Neptali se, proč Ua praon strann, proč ne
na lewon, nébrž Uposlechli ihned, a wýsledek teto
poslussnosti byl jčm odměnon

„Tedy ťekl nčenik ten, kteréhož milowal Jcr
žiš Wetrowi: Bán jest tol Simon Petr, jakš
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Usiyssel, že Bcin jcst to, obestťel fe sUkni, ncbo byl
nah, a pUsiil fe do moře Ostatni pak Učrnici
pťeplawili se na lodi (nebo Uedaleko byli od še:
mě jen aš dwě stč loket) táhnoUre sit š rye
bami

Nepozlmli Učenirč Bána až pošději. kodž
množstwi polapellých ryb bpli spatťili Miláčeť
Báně pošnal peina Ješisse Uejprw, wssak prwni k
nčmn fe dostal fw Mtr Dwě cestn json kudh
se dostati xnožUo ža Ježťssem Weri jest krom:t
obyčejná. druhei pak obyčejná Nčžná láska byla
Ua přičině, še Zan Bána požnal a wrouci laska
pťimčla k toum aby fe Betr do moťe xnrhnUl a
plowanim kBainU fr dostal Kežbychom jenom
jiskerkU leiskw Uě;né a wroUci těchto dwou apoUtolň
Bánť měli! Ehtějme fr na přimlan těchto swau
tých o to pokousseti!

N jakž wystonpili Ua šrm, Ušťeli ťeťawr
Uhli a rybn šwrchu pološenon, a chleb e

Tento diw stal fe aby fe potwrdilo, co páU
Zežiš aposstoltlm prawil, že w uťadowáxli nemaji
fe o to starati, co bUdoU jisti aneb pťti, še proas

žťetclnost božska o to bllde pečowatč, aby jim ni:
čeho nrfchášelo

„Di jčm pá:l xe;iš: Bťinestcš ryb kteréž
jste Ulowxli uyni To jim ďdlo pťiležitosti poe
žorowati, jak welký počet rwb a tudyž jak welký
Zážrak bol

Wstollpil ŠimollBetr, a wytáhl sif na ;em
plnou ryb welikých sto padefáte a tťi, a ačkoli
jich tak mnoho bylo, neštrhala se sife Nechat
febe wětssi počet nowých narodla do Cirkwe fwatc
Uweden byl Uikdy fr neměnila wira, aniž jinoU
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podobU ua febe wžala, aniž kdy wezme Když
někteťi národowč fw Cirkew bylč opustilč, býwalo
to wclikým nesstěstim, než sif, kteráž se naléza w
rnkou Betrowých, proto se pťec neroztrhla Beu
trowa wira táž jest,aažustane až do skonáni fwčo
ta, jako i ťád kterd pán Ježiš we fwé Cirkwi
k zachowáni nťadowani a kázně byl zawedl

Di jim Zešiš: Pojďte, obědete Bl žadnd
štčch, kteřiž obědwali neofmělilč se ho tažatč:
Th kdo jsi? wědouce, žc Bán jest to. J pťčssel
Ježiš a wzalchleb a dáwal jim též i rybn e

Dobťe Uámznamo jakýmchlebem krmi Spau
sitel dUsse nassr Zestit tedy nassi powinnosti š
toUž dUwěroU jej požiwali, jakoU na aposstolich
pozorujeme N pročby stle fe tášali: Kdo jsi
ty? Broč bychom nowých důkazů jeho pťitomno:
sři U šádali? Eož l:ewime žc on Nán jest?
Wčra náš tak Uči a to dosti bUdiš; snad Uám
to prawi wlastni kussenost, totiš ona útěcha, kteu
rou zakoUssime požiwajice ho?

š. 64.

Bán Jcžiš Ubirá sc š Učenikyna born
Qliwetskou.

(Lnl 24, 49w50 Sknt ap 1 1u18)

Čtyryceti dni po siorm Zmrtwýchwstáni potrwal
pan Ježiš mezi swými, častěji whučuje jich, jakby
dilo jim započaté dale wésti a Upewniti mohli
mezi narody k blahU jejimn Čtyrycátého pak
dne po fwém z mrtwých dostani shromáždil pán
Zežiš Učeniky swé naposled a fwatč pčfmo takto
o tom mlnwi:
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?l pojed š nčmi pťikázal jim, aby neodcháa
želiz ZerUsaléma, ale očekáwali zaslibeni Otcoa
wa, zktcráž jste siysseli skržc Usta má; nebo Jan
žajisté kťestčl wodon ale wy pokťestěni bndete
DUchem fwatým nc po mnohýcb těchto dnech u
A ja posslU zaslibeni the fwého na wáš wp
pak zUstaUte w městě, dokUdž nebxldetc oblečent
moci šwýfosti.e

Neurčil jim Wán den nebyl pak balcko ideet
fátý totiž den Prorok pťedpowidal ten welký
den jiš zadáwna, a Uaplnil fe Boži pťedpowio
dáni se pluiwá byť fcbepošdčji

Bylo jim téš pťikážáno, od čan nallebewstoue
peni Báně až do časll fesláni Ducha fwatébo š
města newychášeti pod jakoukoli žaminkou Tač
byla zewnějssi pťiprawa na pťisstiDucha swatého;
tedy klidná famota do Uiž i lnh fe má!ne začasto
Ubirati, k p na poUt ancb na mista jiná, jakož
UáUj možno Yposstole dobťc pochopili, že tento
čaš Uemaji lenosti aneb jakým sioětským Zaměstu
knánim, nébrž pobožnosti strawiti Tak také koe
nali, a tať byla ona wnitťnipťiprawa Čim wicc
fe bUdeme sami feboU obirati tim wice DUcha

fwatého fe Učastnon!i stanemr, a hojnčji bUde
na náš wolita božská jeho mtlost. Bocitujeme:li
malé Učinky jeho pťissti, zajistc nasse Zewnějssi
a wnitťni roštržitost tim winna kleráš zbaije
profpěchn.

Wywedl pak je wen do Bethanie,e tz j.
Ua horn QliwetskoU

Bodlé Ustniho podáni byla také pťitomna
matka Ježissowa, pťitel jeho Lazar, jeho festry
Martha a Maria a jiué pťitelkyně

Hora Oliwetskei jest nejwyšsst hora na bliša
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kn Jernfalěma fotwa čtwrt hodiny od města k

wýchodU wyssko majic 2500 paťižskýchstop a to:
liko potokcm Cedronem od Zernfaléma odloučena
jest Jmcllo má od oliwowých stromll kterč drUh:r
dy U wolkrm počtu tUto fe naléžald. Také i ji:
Ui owocnč stromowctnto rostou jako fiky, citromd,

pomoraněr a rcwa Hťbet jeji wybiha w tčč
hroty (sspicc), ktcré ťťkaje žwlasstni kopce čini
Wrostiedni wrchol na;dwá fc horou Nancbewston:
peni Bánč “ kdcš p.in Ješiš slawnč na Uebefa
wstoUpil Swatei Helena Zde wyftawčla skwostný
chraim ofmcrobranný, jenš měl sto kroků w prU:
xněru Swatý BaulinUš Beda a jini fpifox
watelé wyprawllji, žr stawitelc Ua toxu mistč, odxt
kad Wán ua nebrfa wstnpowal klcnbu nijať zax
Zdiři Uemohli ani prý tomisto, kde stal mofaičoU
wyložtti Tcď tu tUrrcký mečrt sioji, jeUž pač
Ua fpadnuti jest, obklopený chatrnými turcckými
lmdowmni llprostřed widěttwjaťcsi jako kapličce
ftopy UohoU Ehrista WáUa dlc prastaré powěstč
we skaile wtlačených té doby, k!yž poslednč pože:

hnal aposstollun fwým, o čcmž takc fw Jeronym
pissr DodUcš toliko lcwc Uohy šUaxnenipošoro:
wati možno, ncbok stopU prawé nohy prý TUrct
wšali a w mcčetn fwém jenž mistUost něťdejssiho
chrámU Zaninlá ď wclkou počestnosti Uložili
Šlapčj tato pofUd šdmčna jcst toliko čaftým libá
Uim pontnikU pončkud otťrná Bata jest obrárrna
k jibU, prsty pak k fcweru Uachýlenim k zaipadU

Qbraccn lužl tedd Spasitel Ueiš wstUpUjr na nel
befa rownčš jako na kťiži k EUropě ktera mU
také, zwlasstčco sc týče Rima, weždy wěrnon ostala
K ochrauč jest to mistečko obehnano ždi, aby fe po
Uěm fslapati nemohlo, a jednomU tUreckěmn jato
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mnichowi k opatrowani odewzdáno. Tento siráť:
Uik ma malé čtwerhranné kaminky, š kterými fr
dotýká pofwátné stopy a poutnikňm ša malý peniz
jich poskytuje Na slawnost na ,Uebewstonpenč
Báně sloUžiwaji w mečetU katolici, Nekowé a Nr
xnénowé msst fwaté, dťiwe jej owssem jak Uálešč
wyčistine

Ze toto drahorenxlé mistečko od poutnikčr
Zerllsalcmských nawsstěwowállo býwá, owssem fa
on seboU rozUmi fe, nrbok jest to misto kde fe
pán .Ježiš rožžehnal fe swými a kde jej, jak sw
Bernard prawi i wszch t Uebefa ša fweho Wae
na požnaly Slowa jeho tato jfon: „Poxlěwadš
Christuš dokášal, že Baillem nade wssim jest, co
na šelni, w moťi a w pekle jest, nic Urzbýwalo
než aby podobnýmč a jesstě silnčjssimi dťlkazy ou
swědčil, še jest Panem w;dUchU a nebeš Nebok
šemč Uznala jej ža Báua poněwadž Ua slowo,
když mocným hlafem zawolal: siazare, pojď wen!
mrtwěho wydala Moťe Užnalo jej, pončwadš fc
objewilo pod jrho Uohama jako fepiaté, tak že e
positolě jej ša obludu drželi Beklo poznalo jej,
jehožto mědrnč brcin a želešné žáwory oU pon
laimal be jej tedy také č wždUch a nebe po:
žualo Za Bána, wstollpčl na Uebeda“

S hory Oliwetskě jejc dalekaiwýhlidka Ztad
pťehlidnr fr Zerufalém sk feweru widěti bory
Samarské a takě Galilejské k wýchodU widěti
Jordán Mrtwé moťe a pohoťi Brrejskr, kjihu
pťeš Bethlel)em až Ua Hebron, a k šapadn pošo:
xowati mono bťehy StťedUiho moťr Rošhled
do nejblčžssabookoli, šwlasstě na Jernfalěm Urni
teď pťijenmý, neb wssudy prý aš Ua Učktera miae
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sia wsserko mrtwo ,a pusto, jl)olč strcině a údoli
beš stromowiho. Bři tom prý pante hrobowč
ticho nebok fe objewnje Ulálo lidi, a i ptactwo
žřidka widati

Za starodáwna rožžihaly se Ua wýssčnachhox
ry Qliwetské ohně, a když wyfoko plály, i na
jiných lyorách palrstinských, aby Ua teU Způsob žměc
Ua xněsicowa wspem obywatelnm šnáma byla.

Wssak slUUi wyslechUonti o cestč posledUi Na:

Ua Ježisse fe fwými Učeniky, jak wyprawnje ewan:
gelista Wáně:

„Brotox, kteťiš se byli fessli, tážali se bo
ťkoUre: PaUe w tomto:li čafu nawrčltiš krcilow:
stwi israclskr?“

Zdr widěti, šr aposstolé po ž mrtwých wstá:
Ui fwého lnistra fe Uežměnili we šdani fwém, oni
posild zpomixmli Ua počasiwU welikost a sláwU, a
Uad lUirU si w dtom oblibowali. Bťediwxlá ta:
jemstwi, která fe děla pťed jejich očinla Uijak ne:
přetwoťila jich Tato zxnč“na mčla býri jedině
siutek Dllcha swatčho a byla welká, rychla a po:
diwná
e J ťekl jim: Nenik wasse wěc šnaiti čafy neb

chwile, ktexéš Otec pološil w mocč fwč
Člowěč welice rád l)loUbá do bndoncnosti

jakoby ta pťitomnost nedostačowala jemU Kdy
bUde tch poslcdni foUdš Kdo bUde wira wssem
Uárodňm žjewna? Jakč šmrny stanou fe na že:
mi ša tolik a tolik let? To jfon fmělé otašky,
to jsoU ty propasti, kam patiiti nam neni d.owoo
ler Ten nejwyšssi Bán ponechal si fám spo:
ťadáni bUdoncich Udalosii časU a dob, fdy fe dit
maji Zrdiná starost, již miti máule w tom po:
zňstawa, bychom fe jrho prozreteonsti ťiditi dalř
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ke wssemn dobrémU wolni byli we wssem jeho
fwatou w:lli plnčlč a wsjecky Události k fwénm
pofwěceni poUšili

Ale pťijmetc moc DUcha fwatého pťichašeu
jčciho na waš a bUdcte mi fwědkowé w Zerusa:
lčmč a wr wssem Zudsku i Samaťskll, a až do
poslrdnich koUčiUžrmě e

Tenť býwa ojud Ulnohých lidi, že obirajicc
fe wčechčmalichernými na weliké žapominaji kte
ré celoUnasti starost a péči žaslUhUji Wowažme tuto,
jak Spasitel rožnm fwých Učenikn Ua welké ta:
jemstwi, jež jčm pťedžwěstowal na pťissti Ducha

antcho, jrhoš měli pťčjeti na aposstolské práce
jimš je podaobiti měli fnašně obracel. Jeli roz:
Um UáŽ zbawen fwatých pomýssleni kd diw, kdyš
se mu marnc aneb dokonce hťissnc mysslénky U
welkém poětn objewnji.

,N to powčděw a pošdwih rUkoU fwých dal
jim požehncini

Toto božskě pošehnani bylo posledni jcho
loUčeUč. Neda fe twrditi, ždali tomU aposstolé

rač rošxlmělt, nebot nešdá fe, žeby byli poUčeUi o
úmysln tčto rcsty poslednč Takč fe newi kterych
slow ponžil p. Ješiš, šrbnaje aposstoly, a na ktr:
rý Zpufob rukama pohybowxl Nposstolowě to
wědčli Snad oni žthali Ua teU szfob na kte:
rý on šehnal, a fuad jest szfob žrhnaci jaký fe
Oofud Užiwei dčdictwim po aposstolich, jak se od
fwěho mistra naučili

N stalo fe kdyš je žehlml bral se od nich,
a neseU jest do nebee

Zaký to pohled! jaký ilšaš! Takowěho nčco
nikdy pofnd newideli Pťed sinrti ho widěli kráe
četi po hsadině meťskc We wečeťadle stál pojeo
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dUoU Uprostred jich, pťijda žawťenými dwermť
Zde pak wsse mnohem diwnějjsi jest Zežiš jest
mrši nimi, howoťi š Uimi, oni š nim NajedUoU
opollssti jich, ždwihna fe do wýssko wstUpUje poǧ
UenáhlU widi jej, an fe trati, až je štrati Kam
zassel neni jim nezmimo neb jim toho wicekráte
pťedpowčdel On wstollpil na Uebrfa odkad fcž
stollpil; on fe nawratil k fwčnm Otri, jenš jej
poslal. Tam šassel kam; oni nemohli pojud ša:
jiti On žassel aby fám šawedl mčsto swč a
jim pťedchystal jakož i n.im Qn šassel aby fe
pofadil Ua prawici fwěhothc a odpočinul w lU
ně jeho až Uaš powola Ua misto Uasscho pťebý
wáni Zajistč wice než Urcitelnc nulsi ono srdce
býti, kteréby takowým polnýsslealim Uebylo dojato,
a toU nadčxji okonžleno, kteréby fe uawšdy od ze:
Ulč neodtrhlo, a k nebesi:m fe nepowžneslo.

„leak wšal jej š oči jejtch.e Francouzssti
wykládačč, jichž jfmc u wyklcidáni slow sw. ewaU:

qolia ponrjwicr neisledowali, takto wolaji: „Ustaň
tr do U.dýsskyhleděti, Užasli a očarowani UčeUici
co fe dějr ša oblaky, nemUže fmrtedlnik wideti
Nnjelé archmljrle a wnrchny mocnostiUebesképťi:
chášeji fwčmu kreili w ústrety Nefčislný počet
wčhlafných wěžnťi pťidrušuje fr k swémU bošskěmll
Wykupiteli. Wsjickni sprawedlčwi, jenš od pol
čátkU fuxěta Umťrli, a wsslckni, co š Ježissem
Ehristrm Z mrtwých wstali, siednochč se, jednč

podlčx dnsse, drxxzi podlé těla a podlé dUsse, aby
jeho witžoslawný priiwod doprowodili Tělo bylo
Zpošemského rájr wyhnáno ale w ofobě slowm
kteréš tčxlrm UčiUěUo jrst powšnassi fe č Uebesiim
Otewťte fr wěčnč brány! zde jest kral slawy š
komonstwem fwým. Neptejte fr ťdo jest? Zestit
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Ban silný a mocný w boji; jcst beránek boži
jenž byl zawražděn; jest witězný lew, lem z poťo
leni Judowa Ban Bud Sabaoth, král sláwy
Jako lakowý posadi fe na prawici the a jako
takowý Umisti tam wssech, jež byl wykoUpil; zdc
čřka na wsserky, aby jich tU Usadil wssechny, kteťč
w Učj wěťi, a wykonpeni jeho Užitkuji Q jač
mnoho jich od té doby za nim wstonpilo, a fedi

U nčbo! Jakym okem pošorUji žrmi a wssr
čim fe lidé na ni bawi!e

N když za nim do nebc jdoUrim hleděli ai
dwa nmži w roUsse bilem stali wedle nich, kteťižto
č ťekli: Mužigalilejssti! co stojitr bledire do nebe?e

?lč jiš aposstolč ničeho newiděli poUěwadž
jej wzal oblak š oči jcjich, pťec jesstě pewně do
nebe patťili Uchwatil jich duch Náně ton mťroU,

že nebyli š to, aby oči janm obratili Npossto:
lti to powolani nebylo, aby powždy rošjimánim w
rozkosslchduchownich trwali Qni nlěli mnohem
dUležitějssi a potťebnčjlsi powinnosti Qni mčli se
do Zerufaléma nawrátiti, tam fe pťiprawowati
na pťissti DUcha fwatého, a žtad mčli fc roejiti
do wesskerčho fwěta, ewangelinm Ježisse Christa
oblasjowati Kéžby též :i nasse stdce powždy k
uebefům obráreno bylo, čiUili bychom to, co jest
nassi powinnosti, š wětssl horliwosti a š wčtssim
profpěchem; než oči Uasse Uemohlyby stálc na nč
patťiti, aby neutrpěly zaroweň powinnosti nasse,
a to bylo by bližnimU na fskodu a pohorssrni

Tcnto Ježiš, kterýž wšat jest od wáš do
nrbe,takpťijde jakž jsteho widčlijdonciho do nrbe

Bude trdy šafe od oblaku neer tenkrate, aš
pťijde foUditi žiwe a mrtwé Brawda to jistá,
šeby fe mnohé nmmidlo tohoto fwěta rozplassllo,



662

kdyby dUsselidskéwice o foUdUBaně rožjimaly Nem
sire dotťebi, aby fe rošnm až pťeš pťiliš hrozný:
mi tčmi mysslénkami obtěžowal wssak na nť šae
pominati nemá Ze aposstolě Uepohmltč hledčlč
do nebe to owstem nic diwného aniž še dwa ane
jelc pťijiti a jim ťici mUsili aby seZpaumtowali;
Ueš tomn jest fe co diwiti, že pomýsslexli na Ze:
šiss,e jenž na nrďefa wstonpil a šase přijiti nni
š nebe neni 8 to, aby náš od hrndy Zemskéod:
trhlo, a srdce nasse k nebi powzneslo

,.l oni pokloniwsse fe nawrátili fe do ZerUé
falcum š radosti welikoU š hory, jenž siowe Qli:
wetská, kteráž jrst blizko Jerufaléma wzdali cesty
dne fobotniho

Wessel tedy pan Ježiš na wrchu hory do
sláwy wčěUé jenž byl na patč jeji do trápeni
wkroěil Na této hoťe padli aposstolowě na twei
ťe, a klaněli je jemU aU na nebesa wstuplljr, a
na patě jrji widěli ho, jakž Ua zemiležel fr smrti
žápafe a jak potom byl pťepaden jat a co šlo:
činec odwedeU Yposstolé wracujire fe štad do
Zerufaléma š welkou radosti jakéž neim owssem
pochopiti nelže Radujme se i my že sláwy jeho
al)leďme rošssiťčti ji Ciňme totiž jako apossrolě
zachowáwajice pťikažani š pilnosti a po činU mo:
dleme fe a po modlitbě čiňme takto poritime ra:
dost w frdci fwěm, kteronž oni pocitili

N když wessli, wstoupili do weěeťadla (kde
Pcin š nimi posledně byl wečeťel), kdež pťebýwali
Wetr a Jan, Jakob a Ondrej, Filapp a Tom.iš,
Bartolomčj a Matouš Jakob (fyn) leenw
Simon Zeloteš a ZUdaš (bratr Jakobnw

Doslowně Zachowali aposstole wsserko, co jim
Zešiš pornččl Nejenom erdessliz mťsta, nébrš
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an wečeťadla erpUstili leč Ubirajice fe do chra:
UUl Qbmezelwst tato od Bána zťetedlně pťikae
šana, a od aposstolů na wlaš plUěná, wyučUje
naš, jak na mysli Ufpoťádáni býti mame chystaji:
ce fe Ua pťissti Dncha fwatčho

„Tř wssickni byli trwajice jednomyslnč Ua
modlitbě š ženami i ď Marči , matkoU Zežisso:
woll, a bratřčmijeho

Jak wroUcná Umsila býti nlodlitba jejich, když se
rozpominali na wssecko to, ro se bylo stalo od
toho čan, co tUto w tom wečeťadle je poptwě
byll fhromáždili Jak jednomysinamusila býti modlit:
ba projednomyslnost srdci a mysli wssech ani poznali
stejných dobrodini, šatoUžili po jedněch statcich, U:
wěťili jednakémn pťisliboui, a doufali rowných mi:
losti Jak pokorna lUusila býti pro wnitťni pocit
fwě nestatečnosti, a nesmirné welebnosti Boha, k
Uěmllž se Ulodlitba wžnássela, pro jehož zásluhy
se modlili, a na něhoš čekali Wrawý to wzor
modlitby kťeskanskcrodin!

Maria, nmtka Boši, take trwala š nimi Ua
Uodlitbach Zwlásstnim wšorem kťesianskýchžext
ona jest!

N bwli wždycky w chráxně chwalice a do:
broťečice Boha Ynlen.“ Byli tak často w chráǧ
mč, jakž jen možnč bylo až so mohl o napfati,
še tam wždycky býwali a celý ten čaš který w
chrámě stráwili, k tomU wynakladali, Boha chwae
liti a welebiti Jejich pilnost a horliwojc w na:
wsstčwowáni chramn Wáně odsnšnje nassi lcnost

Mnozi jfon bohnžel mezi kťesially, o nichš se muže
ťici poněwadž er Zridka chrám ansstčwuji, že
ho nikdy nrnawsstěwnji Zak mnoho jich tam
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pťicházi kteřť Uepamatuji ani na pofwátnost toýo
mista, aniž na welebnost bošskon, kterc fe tam nán
božni klančjč

š. 65.

Wolba fwatěbo Matěje.
(Sknt. Npj 1, l5u26.)

„W těch dnech powstaw Wetr Uprostťed bra:
tťi ťekl: (byl pak zást:lp lidi fpolu okolo sto a
dwariti).“

Betr powstáwei, aby weťejně promlmoil a
oslowil žnowU powstáwajčci Eirkew, a aby zwole:
ni nowého aposstola ji nawrhl Qdkud nabral
Netr fmělosti? Neniliš on rybáťrm ž ješera Ge:
nesarethského, který nic jincho než son loď a siti
swé byl požnal? N:lo, alr on tenč jcxst, jemnš
Wán peči swčxťil beránky a owce pásti Eirkew
nowá drži ho ža toho jenž zastupnje w ni misto
toho jenš na Urbesa wstoupil za toho, který jt
ťiditi má, a který od Bňna jako práwomocllosi,
tak i potřebné dary byl obdršel Tentok jost tedy
prwni úťadni čiU jejš fw Betr, co wladař Zeu
šisse Christa nad cxeloUEirkwi byl wykonal N
wizme, š jakým dňmyslem on pismo wykláda: ea.š

„MUži, bratťi plawi k Uim ansi se napl:
Uiti pijmo kteréž pťedpodoědčl Ducb swatý skrše na
sta Dawidowa o Jidássowi, jeUž byl wňdce tčch
kteťiž jali Zežisse e

Sw Betr Ukažujezde ua 40 žalm w 10
a prawi že toto misto jedná o zradě Zidassowě
Dawid který tento žalm napsal byl tedy nástro:
jem Ducha fwatého DUch fwatý prý to pťedpou
wěděl Když potom swatý Petr promlUwil o treu
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siU Jidássowu, Uwodi misto ze žalmll 68 26 kte:l
ré určuje pokntn mťsta Jernfalénla Pťikláda
slowa: Nebo pfáno jcstw kniháchžalmU: Bndiž
pťibytek jejich pustý a UebUď kdoby pťebýwal w
něm e Wotom Uwodi Uěkolik slow ze žalmU 108
8 kterc pťičinu w fobě šawiraji proč ku sl)ro:
ntažděUým mlUwi: N biskUpstwi jeho wezme jiu
ný Dwoji wčci fe tUto obdiwowatč dlUžno,
totiš wyplnčni proroctwi, jakoš i rozmnn, jimžfw
Wctr je uwodi a wykladá Qbé jest skutekDllcha
fwatého jejž pan Ježiš fwým aposstolllm poskytu:
je, nadechuje jich hned na den fwého z mrtwých
wstáni a který jiš počina na žpufob widitelUý a
diwotworný na widitelnoll hlawu Cirkwe působiti
Zak moudťe taťé pťedepifujc i stanowy, které U
wolbč šachowati dlnžno

„Brotož z těch mUžu kteťiž š Uami jfoU
shrolnažděni po wsscchen čaš, w Uěmž wcházel i
wychažel meši Uami Ban ZržiŽ počaw od kťestu
Zanowa až do dne, w čtercmšto wšat jcst od naš
jcden š tčxch mnsi býti š Uámř i fwědčem wzkťisse:
ni jeho.“

Z těto ťeči prňwodno, že někteťč š Učeniků tak
pilně a fnad tak dlonho za Ehristem chwátali, jaa
ko npossrolě a še pťi mnohých jeho Zjewenich pťi:
tomni byli, a še tndyž z tčchto zaslonšilejssich fe
ma jcden šwoliti aby počel aposstolll byl doplnčn
jedUim, jenžby kášanim občtowanim srbe zmrtwýchu
wstcini Ješisse Cl)rista a prawdn wsseho tobo, co
Ježiš Christllš Učil potwrzowal Také chtčl fw
Petr, aby Uejenom aposstolé, Uébrš ccla Cirkrw
celc fhromáždčni k této wolbč pťistoupili OU
oslowil wstechlly, chž tuto pohromadě byli on žčlo
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dal jejich hlaš miti, jejich smýssleni a pťiwoleni
wyslechnoUti

,Z postawili dwa Jofefa, jenž sloUl Bara
fabáš kterýž měl pťijmi Sprawedliwý, a Maá
těje

Wc wssech srdcich pannje dokanlá nezisstu
nost, a čista žádost, čest Boži a dobro Cirkwe
powšněstč Kdyby fe kťesianský lid po wssecky
časy pťi takowémto fmýssleni byl zachowal zajčstc
podneů bylyby wolby w rUkoU jeho Wssak zne:
Užiwáni, které lakomost szfobila, a pohorsseni,
které takowými wolbami fe děly, pťinutily swaton
Cirkew, aby tento zpňsob U wolbách žmčnila
Nechak se wssať wolba na kterýkoli zpňsob děje
kéžby jen ti jenž woli, čijtý Umysl měli jaký tak
důlešitý wýkou pošadnjr a fe wystťihali wsseho,

ččmžby fe stalp wilmymi tr::chliwých nasledkň sspax
tné wolby Takto pak si U wolbě počinali:

„N modlice fc ťekli: Ty Bane, kterýž znáš
frdce wsscch, Ukaž, kterého z těchto dwon jsi wy:

wywolil aby pťijal misto pťislUhowáni tohoto,a
aposstolstwi z něhož jest wypadl Jidáš aby odo
ssel na misto lwé?

Hrozné misto ťam odsselZčdáš, a pťed Uimž
ho ani swatý úťad neUchranl an jej hloUb do
propasti fwrhl poněwadž jej zneuctiti fe Uezdrá:
hal Hrozné misto pouěwadž kdož jej zajme, na
wěky zawržen bnde Tato mysslénka w modlitbče
pronessená byla schopna, bázen a wážnost szditi
U wssech jenž wolili Brotož se nikdo neuchazel
o úťad ten aniš znamenati žárliwost aneb nepťáe
telstwi jake .Každý fcim febe nenáwidi. a boji fe
před febou, pln úctiwosti t jiným a dokonalc lár:r
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sky Bodneš fe modliwci swata Cirkew, když sie
woli,a swěti slnšebniky fwé Nechat se tedy š
nč w faUchédni modlimr, a w počoťe a láfce siea
dnotime ktrrč wsse slibeno jest

„J dali jim lofy,“ t j uapfalč jmčno kaže
dého z nich na cedUli, fmichali jich a wytáhli jee
x.dnU „?l padl loš Ua Matčje, i pťičten jest č jee
denácti aposstolum“

Bo wolbč Ucbylo slyssett ani žaloby, ani
broukáni, ani Usstipačné ťcči na szsob, jakým fc
wolba dčla, jedeUkaždý fe Ufpokojil tim, a zuamcu
nal w tom wnli boži My ji w tom i podneš
Uznawame, ctice sw Matčje za aposstola a neu

čixlxicemezi nim a drUhými aposstoly žádného rozdi U

š. 66.

Sefláni DUcha fwatého Ua aposstoly.
(Skntu Np. 2 1ux13.)

?l kdyš fc naplnilo dni padefáte, byli wssi:
ckni fpoln na jednom mistč P i stal sc rychle (k
dewáté hodiUě ranni) szk š nebe, jako pťicha:
žejřriho prudkého wětrU, a naplnil wssrcken dUm
kdež byli sedice“

Toto jedinc znamcni wyobrašUje rozličnč
wěci, jenž DUchU swatcmu a jeho boskémU pUsoo
beni přináleži Nebok jako witr, zwlasstě když sila
ně fe opira, wěže hroUti a stromy káci, tak špťen
wracel DUch swatý kázanim aposstolů modly weo
sskerého swčta a pťekotilmocnost, mondrost a wýu

mlnwnost tyrann a mndrrn tohoto fwěta Wůbec
pozorowati lze na wětrU prudkém jcho půwod o.
hnrh, jeho náhlý pťichod, jeho newtditelnost, jehou
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welký Zwuk, jellž fe ozýwci w Ussich, jeho silu, p
jeho rychlost, jeho powssechnost, a jeho žměml,
kteroU w počasich wypůsobi. Když pťissel Syn
Boži, způsob člowčka Ua sebe wšaw, na tento
fwčt, pťissel w pokoťe a w poUišenosti. Když pak
pťissel Dnch fwatý, aniž pťijaw Ua fe podobU na7
ssi, ožwal fe w skwčlých a welebných znamenich.

„J Ukazali fe jim roždčleUi jašykowé jako
oheň, a pofadil se na kašdém z niche“ ,

Drlché šnameni, w nčmž fe Duch fwňty obe
jewil, jrst ol,xeň, poltěwadž Bňh, jak pisse fw. Bňex
wel (Hebr. 12, 29) oheň spalnjici jcst. Bůh se
pať Uašýwá obněm, poněwadš skrše Učho ostatťy
hťich:i se takoťka wypalrlji. „Dobrúm důwodem„,e
pisse fw. Gregor Weliký, „Ukázal se DUch fwaty
we žpůfobxl ohUě, pončwadž ž každého frdce zkťe:
ť)ťost a stUderst. kteréž hťich ša febon dxdlfče, zae
pnšuje, a horonci tonhou po wěčných statclch soš:
něcuje.“ uu Ukážal se w ohniwých jažycich, ponč:
wadš tim Ukášal, že aposstolé maji jašykem,o to
jest kážanim a wůbec wyllčowánim, a nijakou jmou
zbrani národy lU EhrčstuaCirkwi jeho Uwčsti. Tac
kowéto jažyky maji i wěťici pťijimati. dEož pak
si ale mámc mysliti o ělowěkU, kterú pťijqw Duu
cha fwatr“ho pťec jexl slowa rollhawá, plna nessle:
chetnosti, hněwu a šaklináUi, dršostč a,nečistothn
pomluwy a fočiwosti pronássi? Tokowy obdržel
sice jašyk ohnčwý, wssak ohně, který z pekla wy:
chci;i, a Uikoli ohnče, jenš jcst š Ducha fwatého.

„Dal fe widěti w ohiných jašycichprotoe lak
pisse fw. Gregor, pončwadž DUch swaty š Bohcm
Synem od wččnostt jest, a poněwadš jazyk se sloǧ
wem úšre fpojen jest, neboť Syn lest siowo

ce.“d
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„A naplněni jfoU wssackniDnchem fwatým,
a počali mluwitirozličnýmt jašykn, jakžDnch fwa:
tý dáwal jim wymlouwati“ Mnohé žajisic byly
změny po obdrženěm DUchU swatcmna aposstolich

Jčž w jčch rošUmU Wrwé nemohli nejfwětlejssi
prawdy, které pán Ježiš wykládal pochopiti, a w
jednom okamženi jfoU jwynčeni we wssech tajemn
fiwich a Umyslech božich u Takc w jich frdci
Brwé byli lidé tohoto swěta pošemskytoliko fmýssle:
xice, ctčžádostiwť, žárliwi, nesteili a bášliwť; a po:
jednoU stali fe duchownč smýfslrjicimi, powšne.xsse:p
Uými frdnatymi, neohroženými, a šatoUžili pro
Boha tlpěti a Umťiti Též i we schopnosiech jee
jich stala se žměna weliká Byli fUrowi, neZkU:

sseni, newšdčxlani, newýmluwni, a nežnali ani waj
wlastni jažyk jak náleži, teď pak wystUpuji weťej
Uě jako ťečnici nejšběhlejssť, a šastáwaji fwého
mistra a nčeUi jeho Uetotiko w jaška swém wlast:
Uim, nébrž jašyky cišimi, kterýmž fe Uikdy UeUčtli,
a jich dťiwe fnad neslýchali K tomU ke wssemU
Uepotťebowali ani časU, an dloUhého Učeni Ze:

dUim okamženim, když na nč sestonpil Dnch swa:
tý, ftali se jinými lidmi „Dnch swatý stoUpi š
Uebe, a naplni hráče Ua citarn, a proměni ho w
pěwre žalmU; naplni rybáťe a powýssi jejza apo:l
sstola; Uapldaipronásledownika, a Učini z nčxhoUčitele
pohaun; Uaplnť publikána, a pofwěcnje jej za e:
wangelistU.“ Tak napsal ew Greg or

Jestli DUch swatý podnešžáduých tak Uáhlých
do oči bijicich žmčn nepnsobi, poUěwadž toho neo
ni wice potťebi, pnsobi pofud a snad denuě wni:
tťni Změny náhlé, jesili frdce k tomn nachylné a
poslnssné Nestalauli fe již zadáwna w nassem
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srdci nižádná šměna jfme:li ustawičnč ti jakžjfme
býwali ode dawna, powždy těmž nedokonalostem
a slabotam oddáni, wčšme, že Dnch swatý nebý
wá misirem Uassim aneb když on k nám mlnwi,
že my jej neposkollcháme Uěbrž že jej rmoutime a
jemn wždorujeme

W tom okamženi wčděli o wssech wčcech,o
nichž wědčti měli a bylč wssim, čimž býtč mťli u
Nebylo, co by se poždčxjikjejtch wědomostem bdlo
pťidatč mohlo anč coby jejich mysl šdokonalilo,

ani coby jejich dllchowni dary oprawilo Co této
doby dosáhli, bylo dokonalé a pro wssecky čafy
dostatečné Zen pilnosti jim bylo tťeba w Užiwáa
ni pťijatých daru Duch swatý, jehož pťijali Učil
jich i to okamženi a ten ansob jich ponžiti, a do:
dawal jim, roby činiti a mluwiti měli Tato
dokonalost, která žrňstu žádnébo Uepotťebowala,
wztahowala fe na dary, které pro žťišeUi wyUčo:
wáni a fprawowáni fw. Cirkwe dofáhli Co fe
wssak jich samých týkalo, nahliži každý, šejimdene
nč na dokonalosii a šáslUhách pťibýwalo až wssc
ťonečnč mnčenčckoUsmrti dokonali Rádi bhchonl
čmy pro jiné a pro febe pojednoU dokonalými
fe stali a to aby náš nic nestálo. Duch swatý
čini wsse w náš, a on by zajisté mnohem wire
činil kdyby jsine jej následowali; on žeidá nasse
1polnpňsobeni, nassi pilnost, požorliwost, wěrnost
a stcilost

Byli pak w Jernfalěmě pťebýwajiri Židé,
mnžt Uábožni Ze wsselikého národn, kterýž pod ne:
bem jest N kdyš se ftal ten l)laš, fesslo semnoše
stwi, a na mysli znamenáno jest, že je slyssel je:
denkašdý, ani mlUwi jašykem jeho Z děsili fe
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wsslckni a dtwili se ťkoUce: Yi ždaliž nejsoU tito

wsslckniGalilejssti, a kterak jsine my slysselijcdena
každý jažyk swuj, w kterémž jfme se žrodili?
Bartssti a Medssti, a Elamitsstť, a kteťiž pťebý
waji w Mefopotamii a w ansku a w Kappado:
cii w BontU a w Nsii, we Frygii a Wanlsilii,
w Egyptě a w krajinách Libie, kteráž jest wcdle
Cyreny, a pťčchošiŘimaně. Židé také t w nowě
na wirn obráceni Kretssi i Nrabssti, slysseli jsme

je ani mlnwi jazyky nassčmi weliké skUtkyboži?
Děstli fe pak wsstckni, a diwili fe jedeU k drUhč:
mU ťkoche: Z co to má býti?“

Jejach Udčweni bylo fprawedliwě zášrak byl

patrný a neslýchaný. Wssať toto bylo toliko ze:
wnějsskemwsseho Qni prawili: NejfoU tito wssi:
ckni, k.txeťimluwi, Galilejssti? Mohli pťidati:
Nejfo.en tito rybaťi? NejfoU bázliwi Učenici kteťi
prchylt a misira opUstilt? Nejfon ti, kteťi fe ob:
mšmowali, že mrtwolu fwého mistra bhli Ukradli

weřejuon pečel odtrhli?
Nechač se obdtwnjeme prošťetelnosti božské,

stera tak rožnmnité narody swolala, aby prwninm
ožnámeui sw. ewangeliUm pťitonmi byli Tač
byla prwni poflllchárna, jčž Ulěli fw aposstolé a
kde prwui ťečnil fw Betr. Miižeme fmčle twre
diti že co zde slysseli, a co widťli, také každý w
domowě swém oznamowal O jak podiwné jsoU

cesty božil
„Ztni posmčwajice se prawili: MestU plni

json tito“ Tato byla prwni wýčitka, kteráž se
kťeskanstémn Uáboženstwč konala, a ktera tak stara
jest, jako kťeskanstwť smno, a ktera se tak dloUho,
jak dlonho kťesianstwi potrwá, opakowati bnde
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Neboč wssecky wýčitkh stikajč se w těchto don
wěcech: w neslUssnéUsstěpačUosti a nedUwodné ob,j
šalobě.

Diw teU stal se Ua slawnost letUičUťráno

w hodinU dewátoU Tatok byla hodina k oběto:
wani Určená, a na slawnost Uejedli Zide pred
poledUem nic jakž fwědči Zofef Nowi odpňrcoe
wé opakUji jen to co w ten prwnť den bylo pra

weno Bo Uěkolika Usitěpačných slowich o swatém
Uáboženstwi pťešdiwá fe dělnikmn ewaUgelickým,
jak se tenkrate aposstolům prešdiwalo Tenkráte

byli žpiti, ža dnU nassich jfon pťepiati, trestiwi
Ueb blonšniwi Kdožby si tU nepostěžowal Ua bi
dUost a slepotU lidskoU? Zdali UložUé, aby kdo
tak patrný šášrak ša opojeni měl aneb fwaté
nadsseni ša tťestiwost si wykládal? Ta slowatťe:
stiwost pťepiatost o jak snadno se wyponsstčjiž
Ust lidských beše wsieho rošwáženi, ano tťm doUmiŽ
waji fe množť, že slU bU BohU fwémU byli Učinili
BUde ťi pak Uejwyšssl foUdce také takto foUdčti?

Takowáto fwětU Zdánliwá tťestiwost a pťex

piatost, anaž počátek Ua slawnost letUični w chrá:
mU ZerUsalemském wžala, opakUje fe w Eirkwi
katoltcké na Učenťcťch Wáně již toto dewateUácté
sioleti a pťetwoťUje Uenstále swět a ťž jej na

Umoše pťetwoťtla Nwssak totě pntowani Ehrista
Wána š Dnchem fwatým po wesskeré žemi, coš
wypifowati leži Za cilem kniše této wptknntým.


