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Předmluva
S tímto dílem se konci výklad evangelií, částí to písma sv., jež be čtveru řek
rajských se přilicuje. Který ze čtyr toků v ráji nejlíběji a nejlíbezněji krásu
blankytu odbíjel, neprayí písmo svaté. Ale o tom hlas jde vezdy a všude jeden,
že Janovo Evangelium nejbožněji, nejvelebněji a nejsladčeji život Páně odráží.
Jest evangelium to bez odporu nej vznešenějším plodem, který kdy z péra
lidského vyšel. Jako v Christu synovství Boží se synovstvím člověčím se sjed
návalo, tak v evangeliu Janově dvojí stránka, sestupování milosti Boží k lidem
a vzestupuvání slabosti lidské k Bohu, jemněji, sličněji, nebeštěji než jinde se
vyličuje. Ovšem i synoptici obojí stránku tu vystihují. Ale nebyli všickni ma
lířové, jenž narození Páně vyobrazili, Korregiem. Krásu záplavy večerní mnozí
lidé spatřují, ale ne všickni ji podobiti v obraze umějí. Zrcadlo, jímž podobí
Páně Jan v sebe pojímal a od sebe oddával, z čiřejšího, čistějšího, zračitějšího
skla bylo; noha jeho stála výše, zrak jeho viděl hlouběji, oko jeho bylo slunitější. A proto z nepostihlého bohatství Christova Col. 1, 19. 2, 9. ty věci vynésti mohl, jichžto méně slunitému zraku na nižším místě dozříti se lze ne
bylo, Tudy není divu, že při čtení evangelia toho vzduch blankytový duši
ovívá mnohem blaženější, než se lodníkům Kolumbovým dostalo, když po dlou
hém a trapném se plavení zaslechli zpěv přeletných od nové země ptáčků a
zápach aromatických hájů vnímali. Není jinak! Duše na proudech evangelia
toho se plavíc neustálý zpěv nebes slyší a neustálou blahcvůni ssaje. Bájí
Židé v thalmudě, že když Jonathan Uzielovic se obíral rozjímáním zákona,
každý nad ním letící pták se spálil. Kdo ve svátém Janě hloubá do výroků
jeho se ponořiv, v tom zápal božský roznítiti se musí, jenž ho nespaluje, nébrž
se mu mění v oblaživou záři věčného světla. Kdo slep se narodil neb o zrak
přišel, politování hoden jest. Kdo nevidí nebeskou záři, jenž nad evangeliem
Janovým bleskotá, ten jenom jdi a plač, nebo-nářamno jest neštěstí jeho. Ce
lým proto tím spisem táhne se spolu jakoby tichý smutek pro nedostatek lásky

světa ku Ohristu, ukrytý a nevidomý při vypravování událostí a při výstavě
náuk, ale zračitý při rozjímáních, jimiž svatý Jan oddíly ty končí.
Ani n nás neuspořují bolesti té evangelistovi Janovi. Nepochybovali
jsme nikdá, že i u nás osvěta osvícenců nynějších velmi jednostraná a na
mnoze mělká a plítka jest. Ale žeby někdo z učenců našich osměliti se mohl
té výpovědi, že svět mimosmyslový jest myšlénková hračka, lidem nevědeckým
ponechaná, toho bychom se předce nebyli nadáli. Ta výpověď svrchované bar
barství sebou v puku obnáší a nepotřebuje leč rozvitku, aby egyptská tma a
pověra národem zavládla. Ona ničí jedním rázem všechnu korunu a celý dia
dém královského důstojenství člověkova. Takoví novotní neskandinavští Odínové
domnívají se slyšeti jak růstla tráva před biliony léty, ana jim svrchovaně po
třebná jest Athéna, aby jim jak druhdy u Homéra JI. 5, 127. Diomédovi
sňala tmu zraku, aby poznali, co činí jestotu pokolení lidského. Ye světle tako
vých náhledů rozsypal by se veškeren obraz věčné pravdy, jejž nám sv. Jan
líčí a na místo Pána slávy by vynikl a vládu ujal Barabáš, jemuž Jan 18,
40. nevelmi kloudné svědectví dává. A koncem toho bylaby na místo věčně
blaženého života Christova holá věčná prázeň a nicota budMstické nirvány. Klece
pro vymyšleného světoducha dělati jest něco docela jiného než osobného Boha
ctíti ve věčném chrámě, jejž pobě v duchu lidském vybudoval a jejžto žádný
Herostrat spáliti nedovede, Jest ovšem nad sílu člověckou, nevěrce obrátiti, ale
vezdy obdržovati bude slovo známé, že věda povrchně okušená od Boha odvádí,
hlouběji ale vyvážená k Bohu vrací. I voláme každému, kdož národu našemu
matné sklo za drahokamy, nébrž tmu za světlo vydávají Jes. 5, 20, co Tertullián de carne Christi druhdy Marcionovi pravil: Jsi-li křesťanem, věř co
podáno jest . . nejsi-li . . tedy’s mrtev, neúčastnuje se víry, která křesťanem
činí. Vede on ještě obtoužnější řeč, ale ji tu klásti se neosmělujeme.
Těmi slovy bychom mohli ukončiti předmluvu svou, kdyby nezbývalo
něco povědíti o samém překladu a o uvádění v něm nejedné novoty. O tom
jsme se již v povšechném úvodě k evangeliím a nejednou ve předešlých předslovích pronesli; jednak nemůžeme ani’ tuto věc tu mlčením pomíjeti. Pravda
ovšem, že nejedno slovo předchozích překladatelů od nás jiným druhdy slovem
se zaměňuje; ale nikde jsme pouhé k novotám kloponosti vládnouti nedopouštěli.
Již z toho, že jsme rčení nnb rov tóp xótr/ujy thcu přeložili s dřívějšími překla
dateli dříve nel-li svět byl nepoloživše raději před bytím světa, a že jsme slovo
amen podrželi na místech, kde se čte, nestavíce místo jeho Věru, neb Zajistéj
jak staří a noví překladatelé učinili, již z toho, povíme, zračito býti může, že
jsme sobě v té věci nestřídmé, nestřízlivě a nerozvážlivě nevedli. Ovšem slovo
plet, abychom nejhlavnějšího úrazu dotkli, to nejvíce závadným se nejednomu
býti vidí a nejeden se nad užíváním jeho horší. Ale slova toho v theologii zhola
se lišiti a ho postrádati nemůžeme. Jest náuka církve, že ve velesvátosti Ježíš
Ghristus pod podobami chleba a vína s pletí a krví, s tělem a duší, s božstvím
a člověčenstvím přítomen jest; medle prosím, jak možno se zde beze slova plet

obejiti ? Anebo kdy v Hermově Pastýři I. 3, 9. se p rav í: Plet p a k těch, jenž
pokrmu nemají', ochabuje pro nedostatek jíd la a tělo jejich hyne, máme-li sIoy
plet aáQ§ zaměnit! slovem maso, xgéag? Dokonce pak, když žádostivost v písmě
pletí.,
caro sluje, slušno-li ve větě, pleti žádá proti duchu a duch proti
pleti navezdy ostávati při překlade: tělo žádá proti duchu a duch proti tělu,
aby tak se zdálo, že břich v tělu a tedy ve hmotě počátek a sídlo má ? Šede
sát milionů Slovanův užívá toho slova v bohoslužbě a v theologii, ač život
jejich pospolitý ho nezná. I myslíme, že ne nadarmo slovo to co převzácná
reliquie nás z rozbitín času došla, a bylby nevděk jí bez dějné úcty ponechá
vat!. Ovšem že národ náš po tolí století se bez toho termínu obešel, ale také theologie
žádné neměl. Každý pokrok ve vědách nás hlouběji v písmo uvádí, nové strany,
nové hlubiny v něm otvírá a na nová rozjímání nás přivádí. A ni filologie ta 
kové služby se odpírati nesmí a theologie by jenom se škodou svou co chabonervá stařena podobným osvěživým vanotům se uzamykala. Nemíníme, aby hned
mluvení u nás zjinačeno bylo a lid se snad- m odlil; A slovo pletí se stalo; i sami
astronmoové mluví o vycházení slunka, ač -dobře vědouce, jak země a jak
slunko se při tom povahuje.
Ještě nám také přijde zkrátka se zmínití o tom, proč jsme vezdy
jenom genitiv kladli při evangeliu, když jsme spisovatele jmenovali. J e s t to
skratek, jehožto již Kanón apoštolský pět a osmdesátý užívá píše ; Evayyéhá
téaaaQtt, M a t& a io v, M úqhov, A ovhk, Imávvov.

Nezbývá leda žádati, nébrž modliti se, aby smysl, jenžto schopen
jest blažiti se ve slovech dověčného toho evangelia, v národě našem opanoval
a nikdá nevymizel

V B r n ě , 18. listopadu 1867,

Fr. Sušil

Ů v o d
O sv, Janu a evangeliu jeho.
1. Ke stežejným učeníkům a apoštolům
Páně a b hlavitým sloupům církve za věku
apoštolského patřil sv. Ja n ev„, syn Zebedea rybáře, jenž buď v Kafarnáu, bud ra
ději v Bethsaidě na moři Galilejském byto
val. O otci Zebedeu nečteme, že by byl
přiúčastnoval se k náukám Páně, ale za to
matka jeho Salóma byla jedna z oněch žen,
jenž Pána na cestách následovaly a Jemu
službou se propůjčovaly Mr. 16,41.; ona také
ani při smrti Pána neopustila, a k oslaveni
hrobu Jeho všelijak přispívala. Právem tudy
ujiti za pravdu můžeme, že tato matka ne
málo k vypěstování hlubokého ducha syna
svého Jana přispívala. Nebyla Salóma podlé
pletě sestrou či přibuzenkyní panny Marie
Boborodice, jak se některým uvidělo, ale
ovšem dle ducha jí příbuzná byla. Blažená
matka ta měla kromě Jan a našeho ještě star
šího syna Jákoba, jenž pro rozdíl od jiného
Jákoba Starším či Yétším sluje. Bratří ti
rodní pomáhali otcovi při řemesle Mt 4.21.
Tehdá Jan Křestitel o blížení-s© říše Boží
kázdti počal. I přicházel Ja a náš k němu
a stal se jeho učeníkem; ovšem ale doma
přebýval u otce a k Janovi Kř. na poušt
k naučení se cestám Božím jenom častěji
pont vykonával. Když jednou byl u Ja n a
Křestitele spolu s Ondřejem, pomíjel tu Ježíš
a Ja n Kř. zvolal: Tento jest beránek Boži,
který snímá hříchy světa Jo . 1,35. nn. I šli
Jan a Ondřej m Ježíšem a ostali dne toho u
Neho, jakož Je j nápofom na některých ce
stách následovali, až posléz ode Pána v užší
obor učeníků přijati L. 5, 10. a brzo na to
L. 6, 13. v počet vyvolených apoštolů polo
ženi byli. Jan náš ev. klade se ve čtyřech
výčtech apoštolů bud na třetím nebo na čtvr
tém místě Mt. 10,3. Mr. .3,17. L. 6,14. buď
též na druhém, jak v Act. 1,13., jakož pak
mezi apoštoly ode Pána před jinými vyznačen
byl. S bratrem svým Jákobem a s Petrem
brán býval do tukových oborů, kamž ostatní
apoštolé se nepřipouštěli; jmenovitě byl s nimi
přítomen, kdyi Pán dceru Jairovu vzkřísil

Mr. 5, 37. n n .; když se aa hoře proměnil
Mt. 17, 1 nn. a když duševný boj podstoupal na Oliveté Mt. 26, 37. nn. On a bratr
Jákob vyznačovali se zvláštní horlivostí pro
Pána, tak že syny hromovými nazváni byli
Mr. 3, 17. Ale mezi témi třemi vyvolenci
Ja n nejpřítulnéjší u Pána místo obdržel, ješto
Pán jej osobné své lásky a přízně adttatojil.
On sloul učeníkem, jejž miluje Pán ; on při
poslední večeři v lůně Páně spočívati směl
Jo. 13,23.; jemu Pán matku svou pod kří
žem odporučil Jo. 19, 26. On ale také před
jinými pro slávu Páně horlil; nechtěl dovoiiti, aby kdo ve jménu Páně duchy vymítal
s Pánem nechodě L. 9, 49. a když nepřijali
Samaritáni Pána, ohněm proroka Eliáše za
hořel a pomstu na ně s nebe svolati chtěl
pro to Páně zneuctění L. 9, 54. na. H orli
vost ta nebyla sice vší trusky prázna, ješto
tehdá vypěstování jeho ve škole Christově
dovršení svého nedosáhlo; ale vezdy toliko
z nejvroucnější a nejútlejší lásky ku Pána
pocházela. On, týž Jan, a t i toho dotkneme,
dověděv se od Marie M., že Pán vstal, bě
žel nejrychleji ke hrobu a v G-alilee při lo=
vení ryb Pána prvý poznal Jo. 21, 7. Přihledoeme-li k dalšímu životu JaD O v é, spa
třujeme podobně, že po nanebevstoupení
Páně a po seslání Ducha sv. předností ně
jakou mezi apoštoly vynikal. Jakož pod
křižem byl nejdéle ostál, tak nyní nejpříze
s Petrem se o založení království Božího a
jeho rozšíření přičinuje; s Petrem spolu
v popředí káže a svědí í o Christu, s ním
spolu v popředí trp í a sřrádá Act. 3 ,1 —4,
21. Ale i k Samaritánům Act. 8,14. vysláa
byl s Petrem, když uslyšelo se, že Samaria
přijala slovo Páně; s Petrem tam šel a spolu
nad nimi modlil se pro obdržení Ducha sv.
Tak jej vidíme všady na prvním místé ve
spolku s Petrem, kdekoli se jedná o králov
ství Boží a o jeho ve svaté zemi osnování
a rozprostranování. Tudy nám nemůže býti
s podivením, že mezi apoštoly v první řadě
se kladl a spolu s Petrem a Jákobem Ml.

ke sloupům církve ode křesťanů palestýnských počten byl Gal. 2, 9. Vydává^ to
svědectví o něm sv. Pavel na dotčeném místě
jednaje o svém ku sněmu Jerusalémskému
Act. 15. přibytí. Patrno z toho, že 1. 51.
sv. Jan v Palestýně byl, ač ovšem nás taj no
zůstane, zda-li mezi tím nebyl se někam do
ciziny k rozhlašování evangelia odebral a
nyní k dotčenému konciliu se vrátil, jak to
o sv. Petrovi víme. Některým, jako Niceforu
h. e. 2, 42. a po něm Baroniovi k 1. 48, vi
dělo se, že do 1. 48. v Palestýně se zdržo
val, ana prý blahoslavená Panna jemu ode
Pána poručená toho léta sešla. Leč udání
to o létu smrti Marie Panny nemá té váhy
do sebe, abychom na něm co na neomylné
osnově spoléhali a lépe jest v té straně ne
vědomost svou čiře vyznati. To ale dá s ji
stotou se tvrditi, že pozdější působení jeho
se dálo v Efeáu, hlavném městě Asie prokonsulárné, kdež co pravý sloup ano co
bradlo nem ohlé se opíral proti návalům teh
dejší záhubné a záludné haeresy gnostické
v začátcích svých rozvínající se. Kdy však
v ty končiny došel, o tom nás ze starých
nikdo nepoučuje. Před létem 58. se to ne
dálo, poněvadž Pavel ? řeči k efeským pre
sbyterům držané o Janu se nezminuje a celá
povaha slov jeho s přítomností nějakého mezi
nimi apoštola se nesrovnává Act. 20, 17.
Aniž také s jistotou udati můžeme, byly-li
některé i těch sedmi církví, k nimž apo»
kalypsu píše, od něho založeny, čili jiný
apoštol neb apoštolský muž je byl osnoval,
jak to o Efeské církvi Pavlem založené jisto
jest. To jednak průvodno, že sv. Jan tehdá,
když 1. 58. sv. Pavel (Act. 21) do Jerusaléma přibyl, již byl netoliko Jerusalem, nébrž také Palestýnu opustil a do krajin po
hanských se zabral. Kam nejpředněji se
podal, místněji od nikoho udáno nenalézáme,
a jen toli udati umíme, že tehdá ješté Efesus nebyl cílem poutí, námah a snah jeho.
Léta 61., když sv Pavel Efeským psa!, sotva
se sv. Ja n v Efesu nacházel, ano ani když
1. 64, jak aspoň nam doba ta jista jest, týž
Pavel v Eíesu biskupem Timothea ustano
vil a brzy nato epištolu prvou jemu napsal,
nebyl sv. Jan ješté v Efesu, an by nějak o
něm řeč se stala byla. Jeu to všelijak jisto
jest, že sv. Jan mnohá léta před koncem
života svého v Efesu strávil, odtad mnohé
cesty k církvem konaje, biskupy ustanovuje
a vrchní správu nad nimi chovaje, jak ji
apokalypsa v prvých třech kapitolách vy
pisuje. Máme o tom hodnověrná svědectví
od sv. Polykarpa u Irén. haer. 3,3., sv.Irenéa samého na dotčeném místě a u Eus.
h. 3, 23., Klémenta Alex. v kn. o spáse
bohat<e c. 42, (Eus. 3,23.) a Eusebia h. e.
3, 1. 31. 5, 8. Dosti budiž uvésti jedno

z míst těch a sice sv. Irenéa, jenž na dotčeném místě vece: „Efeská církev, jenž od
Pavla založena, od Jana však, jenž tam až
do časů Trajanových ostával, utvrzena byla,
předkyní jest apoštolského podáaí." Shodná
jsou ostatná svědectví, jež doslovné uváděti zbytečno, an každému u Eus. nahléd
nouti je lze jest.
Z Apokalypsy 1, 9. vidno, že působení
sv. Jana ap. vypověděním na holoskaly ostrov
Patmos přetrženo a přerušeno bylo. A tu
nám blýskati záře a zrak osvěcovali se zdá,
abychom i o času něco se dověděli. Ale
nedovídáme se ničeho z prvějši doby života
Janova a toliko na podvečer působení jeho
nějaký zábřesk padá. Sv. Irenéus haer. 5,30.
a Euseb. 5, 18. praví, že Jan apokalypsu
viděl ku konci vlády Domitiánovy, z čehož
již průvodno jest, že vypovědění jeho se mu
dálo za Domitiana, jak Jeronym cat. 14. a
již před ním Euseb. h. e. 3, 18. 20, 23,
místněji toho potvrzují. Domitián ovšem
panoval od 1. 81. až do i 96., ale pronásle
dování od něho počaté připadá do pozděj
ších dob jeho a sice Ja n dle Jeronýma čtr
náctého léta Domitiánova na ostrov onen
dostal se a tam apokalypsu viděl .a psal.
Když ale Nerva po násilné smrti Oomitiánově
byl vládu ujal, tedy všechna jeho nařízení
byla zrušena a sv. J a n se opět do Efesu
navrátiti mohl. Na ostrov onen však byl
vypověděn sv. Jan pro svědectví o Christu
Ap. 1, 9. a sice jak z T ertull př. 36.
Jeronýma in Nat. 20, 22. Eus. dem. 3, 5.
viděti, tenkráte když dříve již byl v Řírné
do nádoby vroucího oleje vhozen, avšak bea
ublížení odtad vyšel. Tak svědčil Jan ev.
také na západě v samém hlavném městě
říše o Christu a želeti jest, že místněji ne
můžeme véděti, z Efesa-li bezprostředně do
Ěima byl převeden, čili někde jinde evan
gelium kázal a odtamtud do muk R mských
zavlečen byl. Jest sice pravda, že někteří
čas výhostu Janova do vlády Nerónovy kla
dou, jak í-yrský překlad apokalypsy hned
na začátku, s nímž několik spisovatelů jak
Theofylakt (prooem. in Jo.) a jiných neco
souhlasí; ano Epifanius (haer. 51, 33.) klade
vyhnanství Janovo do věku Klaudiova (41 —
54); ale obojí udání to net-tojí proti zjev
nému vyrčení sv. Irenéa, jenž nebyl mnoho
vzdálen časů Janových. Mimo to ono kla
dení výhostu Janova do časů Neióuovych
vyniklo ze snahy, některé nesnázi exegťtické
v apokalypse u jiti: udání poslední ale o době
Kiaudiové z nějakého nedopatřeuí vyšlo. U
Euseb. h. 3, 31. 5, 24. praví o Janu Polykrates, že netoliko mezi hlavité osnovy a
živly církve patřil, nébrž že i čeiák zlatý
velekněžský nosil, %b nétalov Ttsqmgrjttms. Ně
kteří neslyší to dosiovnés nébrž za význam

obrazný vysokého postavení Janova to berou.
Avšak není příčiny od významu literního
odstoupati a musíme ovšem za to míti, že
svétec náš na vědmo svrchované v církvi
Boží vznešenosti čelák ten nosil.
Z \ Nervy a Trajána sv. Jan v Efesu
? pokoji trval a pro církev Páně působil,
až pak vysokého stáří asi 94 let došed —
ač Chrysostom (hom. de Jo.) 120 let po
čítá — okolo 1. 100. po Cbr. za Trajána cí
saře pokojnou smrtí ku Pánu se odebral;
byl prý o osm let mladší než Pán dle těla.
Sešel v Efesu a tam byl pohřeben Eus. h.
3, 31. 6, 2. 19.
Z posledních let působení jeho v Asii
zachovaly se nám některé podrobnosti, jichž
mlčením pominouti se nevidí. Jednou Jana
myslivec naleznul, an se s korotvow okrotlou
umílí. I podivil se myslivec tak vážného
apoštola v takovéto hře spatřiti. Ale sv. Jan
otázal se ho: co držíš v rukou? Odvětil:
Lučiště. Proč je nemáš natáhnuto pořáde?
Poněvadž prý by tětiva ochabla, kdyby vezdy nataženo bylo. I tedy, doložil sv. Jan,
dopřej také i mně, aby duch můj odpo
činul.
Na cestách svých složil s úřadu kněze
nějakého, jenž smyšlenku o cestách sv. Pavla
a sv. Thekly z& pravou historii vydával, jak
Tert. Bapt. 17= o tom píše; věděl, že z kalu
neřine voda spásy a v mrákotě světlo
neroste.
Jednou chtěje se pokoupati, jak to v ori
entě zvykem jest, vcházel do lázně; ale usly
šev, že Cerinth bludař, zapíratel božství Je
žíšova, přítomen jestuvnitř, vzkřiknul:Utecme
odsud, aby se střecha neobořila, ješto se
pod ní Cerinthus nepřítel pravdy nalézá.
Ir. 3, 3. 28. Eus. 4, 14. 3, 28.
Delší jest vypravování o mládenci, kte
rého byl na svých apoštolských cestách za
miloval a s ješto mimo tělesné ušlechtilosti
také všemi dary ducha oplývati se mu vi
děl, biskupovi některému k bedlivému vy
chování poručil. Biskup ten přijal pééi tu
na ®ebe, vzal jinocha do domu svého a vše
lijak o ušlechtěni a umravnění jeho pečoval,
až jej i pokřestil. Ale mysle nyní, že mlá
denec ten již dalejši péče nepotřebuje, v pil
nosti své poulevil, načež mládenec onen ode
druhů svojich nejprvé v lehčí, brzo u větší
výstupky poklésal, až s vrstevníky jmění
své promrhav na loupež-tví se vyda! a brzo
hlavou loupežníků a předníkem učiněn byl
mezi nimi. Posléze o spasení svém pustiv
také krveprolévání na svojich výbězích lou
pežnických se podjímal. Když pak se Janovi
dostalo zase do města dotčeného biskupa
octnout! se? požádal apoštol na ném poklad,
jejž byl jemu druhdy svěřil. Onen odvětil,
že žádného pokladu byl od něho nepřijal, o

stříbra a zlatu mysle; ale pověděl sv. apo
štol : Žádám od tebe mládence a duše jeho.
Tu biskup sklopiv oči a těžce vzdychaje
odpověděl b pláčem: Umřel. Jakou pak
smrtí? Odpověděl stařičký biskup: Umřel
smrti ducha, sta! se zločincem aa® loupež
níkem a zbojníkem. Apoštol roztrhnuv roacho
s,velikým naříkáním v hlavu se tepaje řekl:
O což dobrého strážce jsem ustanovil nad
duší bratra svého! Ale ihned koně dejte a
vůdce k němu. A vsed na koně rychle
na zbojnickou horu pospíchal, kdež ihned
se ho uchopili. Uveďte mne, vece, k vůdci
svému. I uvedli apoštola k náčelníkovi, jenž
vida, že k němu někoho vedou, tudíž se za
stavil. Ja k mile však Jan a evangelistu po
znal, ustýdnuv se8 na útěk se vydal. Ja n
pak na stáří své napomenuv, jak nejvíce
mohl za ním běžel, volaje: Proč, synu, v®
zbroji utíkáš přede mnou starcem a bezbrancem ? Smiluj se nade mnou, synu m ůj!
Ještě máš nádéji ku spáse. J á za tebe po
čet vydám a bude-li potřebí, za tebe i umru.
Duši svou za duši tvou položím. Věř mné,
že mne Christus k tobě poslal. Na to pak
onen zastavil se, oči sklopil, zbr&ň od sebe
odvrhnul, bázní pojat se třásl a hořce pla
kal. Když apoštol ho došel, tedy hlasitě
plakaje a odpuštění prose obtulil Jana, avšak
pravici svou tolikero krví zkálenou ukrýval.
Leč apoštol ujišťoval ho, ano přisáhal mu,
že mu odpuštění u Christa vymůže; načež
pad mládenci k nohám, pravici jeho nyní
pláčem pokání smytou líbal a tak ho s sebou
do církve přivedl. Aniž pak ho opustil, a l
po mnohých postech a modlitbách zbojník
onen co pravý kajícník s církví se smířil.
Tak Euseb. h. 3, 23. z Kléro. Alex. o spáse
bohatc. 42. c.
Připomíná ještě Jeronym (ad Gal. 6 ,1 0 ),
že týž apoštol pro vysoké stáři nemohl již
posléze ani do kostela jiti a tam řeči činiti.
Když předee se dal tam nésti a lidé na něm
žádali, aby nějakou promluvu k nim udělal,
nepravil jiného leč slova ta: Milujte se vespolek, synáčkově moji! Táž slova při da«
lejš>ch návštěvách takových opakoval, aic
jiného nepřidávaje. I podivilo se nad tím
nemálo posluchačů jeho. Načež on odvětil:
Jest to přikázaní Páně a kdo je zachovává,
dosti činí. Je ště také Eusebius 6, 18. po=
vídá o Apolloniovi, presbyteru efeském. jenž
proti Montanistům píšíc, užil též Janovy
apokalypsy, že svědčí o tom, kterak muž
mrtvý od téhož Ja n a apoštola z mrtvých
vzkříšen byl.
Toli víme o životě sv. Jana ev. miláčka
Páně. Chceme-li sobé z toho obraz povahy
jeho kresliti, zableskotá nám již odtad ta
povaha dosti zračitě. Ale u přirovnání k dlou
hému životu jeho předce velmi málo udá-

lostí ze života jeho nás došlo a co se nám
vypravuje, neosvěcu e nám veškerých tajin
hluboké duše jeho. Tudy s prospěchem bude
ku poznání charakteru jeho také do spisů
od něho sepsaných nahlédnouti, jejichž po
vaha je st pravým otiskem přespanilé duše
jeho. Proto přijde nám ty týž slov ze spisů
jeho místněji se dobírati a místo nejedno
z nich předujatkem nějakým položiti. Pro
některé duše choulostivější mohlo by gdáti
se potřebou býti, abychom dříve odvedli
námitku čerpanou ze slov Act. 4, 13., kdež
o Janu tak dobře jak o jiných apoštolech
se nedostatek vzdělanosti vypovídá. Ale ta
námitka co mhla řídká snadně mizí, aniž
třeba se s ní dlouho zabavovati. Připisuje
se apoštolům nedostatek školského vzdělání,
jakového se od rabínů docházelo a jakého
došel Pavel u Gamaliela. Ale což tu bylo
školského vzdělání třeba? Amos prorok byl
pastýřem sprostým a přicházejí u něho vý
rokově, z nichž vidéti, jak důmyslné veškeren zákon starý poiímal. Sv. Antoa poustev
ník ani řecký neuměl čisti a předce filoso
fové a svati theologové k němu pro náuku
puíovávali, A tudy Synesius ještě za po
hanství svého k témuž Antoniovi velikou
úctu choval a o něm pravil, že u něho j«k
vůbec u velikých mužů bleskové ducha
místo syllogismův a vznešenost mysli místo
vzdělání školského zastupuji.
Obyčejně se Jan ev. orlovi připodob
ňuje, odkud u našich předkův orličníkem
sluje; znak, který se mu dává, jest orel,
jak jsme to při vchodu obecném do evan
gelií pravili. Pěje hymna jedna ze X II.
století o něm : Horuje pták horem, světů,
věštec, žádný v svatem letu nevznesl se vyseji.
A v jiném hymnu praví Adam Viktorský
0 něm, že mraky spousty těla našeho či
našeho tu bezbydlí rozptyluje a jak orel ve
světlé huménce slunka svoje zraky vtápí.
(V. Hymn. cirk. II. vyd.) Sv. Aug, vece: Druzí
tři evangelisté putují s Pánem co s člověkem
na zemi, sv. Jan ale se hned z počátku po
zdvihuje do vzduchu a na nebe. Jak on sám
vzlétal vysoko, tak spisové jeho se zakotvují
hluboko, jako v nejhlubší mořské hlubině;
avšak moře to přehluboké jest spolu prohledně
na samé až dno a zdá se, že každé jehňátko
v něm probřísti by mohlo. S výše papryskové
osvěty, s výše pramenové milosti ustavičně se
proudili v útrobu jeho a tolikéž ovšem z něho
vynikali do světa, idea života Božího pro
stoupila celou svou mocí duši jeho. To sice
1 u jiných apoštolů předpokládat! sluší, ale
v Janu idea ta hlouběji utkvěla, až na samu
osnovu, na sám kel a na sám základ bytu a
života duše jeho. Pros'Oupila idea ta duši
jeho ne po částkách, nébrž celá najednou,
jak slunko se vší silou paprsky e?oje k zemi

pouští. Když ho Pán Boanergem či hromovicem nazýval, prohJídal k ohnivé povaze
jeho, rozvroucnělé horlením pro slávu a čest
Jeho. Aniž chtě! Pán, aby ti bratří tu po
vahu ostali, nébrž aby trvale ji podržujíce,
ji v jistý řád uvedli a příměsi hříšné zba
vili, jenž všady se přilípá. P atřil Jan mezi
charaktéry, v nichž duch lásky tím více po
týkat! se musí s přirodilou prudkostí, čím
vroucněji ta láska hárá. Proti svůdcům ne
milosrdně dle zásluhy jich vykráčí jakoby
s hromem, jmenujíc je lhářemi a dětmi sa
tanovými; co nemá pečetě Christovy, to
naprosto odmítá, aniž se s tím nějak smlouvá.
Horoucnost ducha jeho se ale ve stáří ulahodila v bohomilou jemnost, oheň vniterný
doutnal plápolem tichým, a žíře neuhaslá
ale potutlaná a lahodná neostřdenost právě
panenská podivně v něm spojeny jsou. Jasný
den vládne nad duší jeho, ale blavatný blan
kyt duchového obzoru jeho má hlubokou
modři, v jaké se vyskýtá nebe jižné. Horký
den pásma toho rosou jasné divohvězdé noci
ovlažen bývá a nejednou nás projímá bol
duše, jejž projevuje nad nevěrou v Christa
a nade hříšností a nelaskavostí lidí jak
tiché želení potoka. Při svých napomínkách
on s uáukou i o srdce svoje se rozděluje
s námi a láskou ojemnuje trpkost výtky.
Z lásky ke Christu pak jde, že druhdy obtoužnějí mluví, jak jsme pravili a že nad
spisy jeho se bolest rozlévá. Tak milostný
Pán, tak všelaskavý Boží Syn, a lidé se Ho
odepřeli! To se neustále v srdci jeho ozý
valo. On neumřel, praví báje, Aug. in Jo.
tr. 24, 2., nébrž za živa prý se dal donésti
do hrobu a tam posaváde jenom dříme a
dýcháním jeho se země nad ním tytýž pohýbá. Reknul bys, to je ta láska, o které
Ja n nad jiné apoštoly Páně hlásal a kterou
posaváde samo i tělo jeho oddychuje stavši
se jí bezporušitelným. Duch jeho docela
proniklý láskou Boží a z vad předešlých
ohněm ducha Božího očištěný složil tělo své,
jak seraf odkládá perut na čas za plece svoje,
nechtěje co anděl poznán býti. Podlé toho
také slova jeho kanou co rosa na bylinu
Deut. 32, 2., any myšlénky jeho co rosa
z jitřenky se zarosují. Zřídka ano nikde
nepojí se ta vznešenost a hloub myšlének
s takovou prostotou přemilostnou, jak se u
sv. Jana děje. Mluva jeho jest dětinná, jak
byla duše jeho, ale myšlénky vynořené po
dobají se horám velikánům, na jejichž ra
menou nebesa spočívají. I v tom se podobá
nebesům Jan, že jako velekoule nemnohými
dle zdání starobylosti horami se podpírá,
tak také J a n v nemnoha ideách si vede,
avšak ideách stežejných a právě světoděj
ných. Protivy ty, ve kterých se pohybuje,
jsou B&h a svět, Ohriatus a kníže světa

ďábel, Světlo a tma, Pravda & lež, Život a
smrf, Sjednocenost s Bohem a odsouzení.
Někdy sjednou z těchto protiv spokojoje se,
někdy více jich do výkladu svého přibírá,
někdy obzor svého vzírání rozšiřuje a více
ideí, ano veškery hlavité idey ony v jednom
pohledu zahrnuje. Ale vezdy a všude jej
sprovází hlavitá idea o Christu co Logu či
Slovu, jeož vtělivši se veškeré hříšné lidstvo
vykoupilo. Vystoupá obraz Páně z hloubi
ducha jeho ve výši, čistotě a živosti, jak jen
duch lidský obchopiti jej může. Po ta tři
léta, jež s Pánem chodil, uložil v duši své
obraz ten a ve^dy v něj nazíraje a vezdy
zrak ducha svého čistě, vezdy lépe, světleji
a jasněji jej nazíral a prohlédal. Řekli by
chom, že Duch Christův v něm nejhutnější
mocí a nejsvětlejší jasnotou sebral se a z něho
vytryskoval a se vyléval na věk pozdější.
Pravda ovšem, že souvislost ideí tam, kde
jich více spojuje, nevysvětluje, aniž jích
zprostředkuje, nébrž je prostě na odiv staví
dialektiky neužívaje; a tak vzdálen jest vše
liké dialektiky, tak ponořen v ideu svou,
o niž řeč vede, tak silou její ujat a ucho
pen, že v ní takořka tonouti zdá se. Proto
tutéž myšléuku positivně provedenou ješté
také negativně provodí aneb jinak ji ©dvojuje, zvyšuje, své výroky opravuje, abstrakt
nech významů místo konkrétných užívá a
slovy těmi se pronáší, jimiž veškera náuka
víry Christovy najednou blaženým svétlem
svojim člověka oskvívá. Pro klid zásvétový,
jenž ve spisech sv. Jana vane, porovnávali
jej nejedni slsokratem , ovšem podlé slohu?
jiní ale uvlečeui jsouce lepotou ideí jeho a
dětionou prostotou vazeb slohu jeho a při
čtení zápach nebeských blahovůaí čijíce
zvolali: Nenapsala spisů těch lidská, nébrž
andělská ruka. Jest to výkvět svatých prvo
tin, dí Orig. in Jo. tom. 4, 6. a rozuměti
může jemu jenom, kdo srodeu jest s Christem a s Marií, jak byl Jan. - Prostota a hloub,
nepatrnost a výsost, neshlídnost a velebnost
spolu nás při Janu podivením napínají. Jeho
zorná a předce praktická, mystická, přetajemná a předce jasná a světlá povaha nej
jemnější tahy rázu Páoě co v zračitém
zrcadle odbíjela, život i světlo křesťanstvím
vzniklé z vlastního čirého, bohatého a dlou
hého zkušení nejdokonaieji projadřovala a
církvi ten obraz nejhlouběji vtiskla. Ve
spisech Janových tepe a tluče srdce Ježí
šovo; ale ovšem pro srozumění jemu potřebí,
jak Grigenes praví, státi se druhým Janem,
jakož Jan se byl stal takměř druhým Ježí
šem. Všady viděti, že jsou to slova učeníka,
jejž Pán zamiloval a jež na hrudi mistra
svého ssál. Užívá on slov obižných a jed
ním výrazem celou řadu myšlének naskýtá
nejenom mysl, nébrž i útroba zaměstnávaje.

Zdá-II b@druhdy sebe opětovali, jest to holé
zdání; vezdy nová myšlénka, wsedy nový
obrat, vezdy nový momeot se přičinoje aneb
příprava k jiným pomyslům se činí. Hlavný
tón vynořiv déle mu zníti dává a tudy v něm
příbuzné tóny slyšeti, až opět nový akkord
ujímá a vynáší. Panicem jsa vyvolen byl
apoštolem a ovšem i panicem, či jak ho sv.
otcové jmenují, pannou zůstal. Odtud sv.
Jeronym tu vnímavost božských ideí a tu
v n ě vrozenost a vzrostlost odvozuje, an mu,
jak Ámbr. vírg. 7. iast. vece, palác nebe
ských tajemství vezdy otevřený byl.
Emblém či znak sv. Jana orel není jen
symbol vysokoletého ducha jeho, nébrž dle
Žalmu 102, 5. a Jes. 40, 31. i symbolem
omladu, obnovy a obrodu; byl apoštolem
lásky a láska věčna jsouc 1. Cor. 13, 13. ve
věčném omladu kvete na věky trvajíc. Zů
stává on skutečně v církvi věčným učitelem
a metafysickou a mystickou stránku víry
sv. v té hloubi a výši objevuje, v jaké sv.
Pavel stránku její ethickou vynořil Leč o
srovnáni obou těch veleapoštolů nížeji řeč
teprv býti může, když o sv. Pavlu mluviti
nám přijde. Ještě postřehujeme u Jana srovnajíce jej se synoptiky nějakou tajemaost^
záhadnost a obyčejnému smyslu nepřístupnost, jakýsi mystický přísvit, v němž ne~
každá duše odomácněti může a symbolický
soumrak, v němž nejeden zrak onevidomí.
Tim právě se dovršuje ráz jeho. Lee o tom
již výšeji.
2.
Připisuje se sv. Janovi pater© spisů,
tři epištoly, apokalypsa a evangelium; tu o
posledním toliko řeč bude, jak samonahledno jest.
Evangelium Janovým jménem nadepsané
na čtvrtém se místě klade a jeho authentičnost v církví od jakživa uznána byla tak
jednohlasně, že kromě nepatrných sektářů
dogmatickými výmysly vedených až na nej
novější časy nikdo autbentičnosfc jeho nepopíral. Již evangelium samo nejlepší svě
dectví o sobě dává. Ta svrchovaná ku Chri
stu láska, ta nadšenost pro Ného, ta věrnost,
se kterou se kNěm u vine, to jeho nejmeuších okolností přitáčení, a opět ta prostota
slohu, ta hloub, ve které se pohybuje, to
všecko jasně dovodí, že spisatel evangelia
čtvrtého byl muž z nej bližšího stoupenstva
Páně a sice nejiný leč onea, jeaž na prsou
Páně spočinul. K u konci 21, 24. výslovně se
dokládá, že všechno, co se v evangeliu obsa
huje, psal J a n učenník, jejžto zamiloval Pán.
' Ale obratme se k zevnějším svědectvím,
A tu toli svědků nejstarších jednohlasné pro
authentii evangelia Janova se ozývá, že
z povážnějšich spisovatelů nikdo nějaké pochybnůstky se neodovážil. Hned v druhém
století, abychom narážek u otců apoštolských

mlčením pominuli, o nichž viz spisy sv. otců těch, po němž jiní v Anglii a zvláště v Něm
app., bned ve druhém století Theofil, šestý cích následovali. Nejhlučnéji novotubinská
biskup Antiochijský ve spisu svém ad An- škola si tu vedla a plnou hubou nadutě a
tolyc. 2,31. a Irenéus haer. 3, 1, 1. výslovně pyšně výmysly svoje co výroky nepodvratné
vyhlašovala, an se ukázalo, že holé to pa
svědčí, že Jan učeník Páně, týž, který m
hrudi Páně spočinuly napsal evangelium v vučiny jsou k zalícení předpojatých nevérců
Efesu v Asii. Pocházel pak Irenéus, jehožto toliko dostatečné. I vzala veškera jejich
slova jsme uvedli, ze Smyrny, z města, k je snaha za své a na nic splynula, a světlo, jež
hož obyvatelům mezi jinými městy sv. Jan rozžehla, nebylo jiné leč bludičky, jenž nad
byl apokalypsu napsal, a měl za učitele sv. bařiskem na podzim bývají. Nejpevnější
Polybarpa, bezprostředného učeníka apoštola důvod jejich vzat jest ode sporu o slavení
Janova. Tím pak vším nemalá vážnost svě paschy, povstalého v druhém století. Quartodectví Irenéovu přirostá. Abychom ku do decimáni v Asii slavili paschu čtrnáctého
plnění počtu ještě třetího muže povolali dne měsíce nisaoa a odvolávali se při tom
k vydiní svědectví o Janové evangeliu, Klé- na příklad sv. Jana evangelisty. Ješto prý
ment AI., známý nám již ze předešlých úvodů, ale evangelium naše Janovi připisované po
ve svém dílu bypotypósy řečeném, tolikéž slední večeři Páně o den dříve na 13tý den
praví, že Ja n ev. vida býti jiná evangelia klade, tudy prý nemůže to evangelium od
tělesná či pleťová, více totiž se odnášeli k tělu Jana ev. pocházeti. — Leč důvod ten zcháPáně než-U k duchu, na prosby některých tialý zhola obstáti nemůže, jak nížeji ze
přátel evangelium svoje duchovni sepsal. Svě samého výkladu 13, 1. vysvitne.
dectví to zaznam-nal Eus. h. e. 6, 14. NéCo se týká celistvosti našeho evangelia,
forž již za Hadriána císaře, jenž vládl 117 byla historie o ženě v cizoložství polapené
až do 1. 138. p. Chr. Basilides se výslovně Jo. 7, 53—8, 11. v pochybnost brána, ješto
k evangeliu našemu táhl, jak zfilosofumen v nejstarších rukopisech B a sinajském a snad
Híppolytových víme.
též AC tuto schodných jakož i v pešité a v
Svědectví ostatních, ana bez toho níže itale překladech chybí, jinde sice nachází se,
přitáčena budou, tuto pomíjíme. Předce však avšak ofeelem značena jest. Avšak se předce
dotýkáme, že vedle syrského překladu pe- v starých rukopisech některých nalézá, jako
iito i zlomek Muratoriův z druhého století, v rukopis© D a jiných, přichází v aethio němž doleji, výslovné Jana spisatelem opském překladě, v ustanoveních app., v diaevangelia jmenuje a nad to sv. Justin, pak tessaru Tatiánové a v synopse Athanasiové.
Tatián, jehož diatessaron počínalo slovy Ja Ze pak část ta se vypouštěla, pochodí odnovými : na počátku bylo slovo a mnozí tad, poněvadž obsah ten některým manželům
z haeretiků, z nichž Herakieon gnostik v dru zvláště na východě zdál se nestudnost cizo
hém století i výklad na evangelium to se ložstva stenčovati a ženám nějak uzdu popsal, ti všickni díme, bud výslovně sv. Jana volovati v nekáinosti, jak toho Aug. cjug.
skladatelem čtvrtého evangelia uvodí, bud adult. 2, 7. a s ním jiní také dotýkají. Ne
bezejmenné k jistotě a autoritě slov evan čítal se oddíl ten veřejně pro ujití pohorše
gelia jeho se táhnou. Ja k tedy spatřujeme, ním odtad vzniknouti mohoucím a tudy nejnestávalo v církvi žádného pochybenství o příze v kopiech ku čtení veřejnému určených,
pravosti evangelia Janova. Ale když zá nápotom pak i v jiných vypuštěn byl. Ješto
předešlého půlstoletí všechny věci v pochyb tedy veliká část řeckých i latinských ruko
nost brány byly, není divu, že se ani s naším pisů, jak dí Jeronym ctr. Pelag. 2, 6. peri
evangeliem nedálo jinak a že námitky a zá kopu tu mají, vulgáta naše ji čte, přemnozí
pory se kupně proti němu zavalovaly. Vše sv. otcové ji vykládají a ješto příčina vý
chny jakékoli námitky ty však nemohou žádné pustu jejího již ssa stara se udává, příčiny
míti do sebe váhy, ješto netoliko povaha evan ale obstojné^ kterak nebyvší od Jana na
gelia a povaha Janova se dokoná kryjí, né- psána do rukopisů, překladův a otcův se do
brž celá starožitnost jednohlasně se o au- stala, nijak nalezti nelze, musíme ji ovšem
thentičnosti jeho prohlašuje. Historik Euse- za pravou přijímati.
bius h. e. 3, 25. tu shodu vněšnýcha vniter
Při zavrhování částky té o cizoložnici
ných důvodů v ten spůsob udává, že ev .Ja mohou se kritikové aspoň k některým dů
novo mezi homologúmeny či nepochybné klade. vodům napohledným volatí; ale zhola bez
Tudy nemůžeme se tuto vydávati v odmet a kusa důvodu popírali někteří kapitolu po
odvod námitek, výmyslů a výplodků nevěry slední, ač ovšem závěrek kapitoly té v. 24.
docela práznych a pavučinných, povstalých 25. co přípisek o osvědčení učeníků těch,
za doby, v níž smysl historický utuchl a jenž dle zlomku Muratoriova a dle Klémenta
výprysky a výrony ducha lidského tytýž Alex. při spisování evangelia sv. Jauovi pří
balamutné za velemoudrost odbývaly. An tomni byli, držeti můžeme, o čemž nížeji
glický deista Evanson počíná řadu popůrců řeč nám se vrátí.

3. O době a místu, kdy a kde evange kovém výslovném osvědčení nebude potřebí
lium Janovo psáno, již tolik nám dotknouti přemétfl oněch 2, 11. 25. 3, 36. 4, 54. atd.
přišlo a ještě přijde, že tu co nejkratčeji drahněji se dokládati, jenž zhusta v evan
otázky ty odbyti můžeme. Všichni otcové geliu Janově se vyskýtají a o tom svědčí,
jednosvorně praví, že sv. Ja n ze všedi evan co svatému apoštolu při spisování evangelia
gelistů uejposléze psal. Mohl on nepospíchati na mysli tanulo; všichni tipřemětovéshodni
s takovým sepsáním nemuseje se báti, že a schodni jsou s výrokem výšeji uvedeným.
by od smrti překvapen byl; nebo mu Pán Přidáme-li k tomu, že proslov 1—18. nejiného
Jo. 21, 22. zaručil, že do určité Ihůty do leč řečený účel namítá, nemůžeme v otázce
žije. Když ale doba ta nastala a povolání té na váhách ostávati, jakým záměrem byl
s nebe došlo, neváhal ihned ve svém po sv. Jan povoděn k sepsání svého evangelia.
Ale kdo jej k tomu přiměl, aby evan
dešlém stáří psáti. Nasvědčuje tomu celý
ráz evangelia, hloub a jasDOst, poklidnost a gelium to napsal? Bylo-li to vniterné toliko
dovrš^nost jeho, jeho zračitost a ukojenost, puzení, čili nějaký námětek zevnější jej
což ku podešlému stáří Janové hledí. Psal k tomu přiměl? Odpovídá nám na to Kle
je podlé svědectví starých otců ku konci ment Alex. v hypotypósách svnjich u Euseb.
prvého století, ač kterého léta se to dálo h. e. 6, 14.: *Jan apoštol vyrozuměv, že
určiti nelze. Sv. Epifan haer. 61, 12. praví, vnější stránka Páně od jiných evangelistů
že sepsání evangelia Janova připadá tehdá, s dostatek vylíčena jest, k žádosti známých
když Jao měl více než devadesáte let věku svojich pojat duchem Božím duchovní evan
svého. Zevrubnějšího udání času dojiti nelze gelium, sepsal.11 Kdo ti známí byli, nedokládá
a spokojiti se musíme s tím, co jsme o tom Kléinent; na štěs í všati zlomek Muratoriův,
podotkli. Z páté kapitoly verše druhého ze o němž výše již zmíněno při ev. sv., takto
slov: Jest pak rybník bravný v Jerusalémě, píše o tom: Když sounienici jeho a bisku
odvětovrtli, jakoby evangelium naše před pově naň doléhali, pravil jim : Postte se se
spuštěním města Jerusalémského psáno bylo; mnou po tři dni, a co každému zjeveno bude,
leč důvod ten marně pronáší se, ješto dvoj! vespolek sobě vypravovati budeme„ Těž noci
případ tu dobře možen jest, jeden že sv. zjevno bylo Ondřejovi z počtu apoštolův, Se
Jan praesentu tuto graficky užívá, druhý že s uznáním vš^chnéch Jan veškery věci jménem
rybník ovšem i po zboření města Jerusaléma svojím sepsoti má. A tak i Jeronym se pro
ostáti mohl. O Bethanii 11, 18. užívá slova náší v katalogu k. 9. a k témuž se táhne
byla a tolikéž o zahradě Getsemanské 19, v předmluvě k Matouši, an dí: Proto vy
41., což nasvědčuje tomu, že evangelium pravuje historie církevní, že když naň bratří
naše drahné po zkáze Jerusaléma vyhoto aby psal dorývali, odpověděl, že tak učiní,
jestliže půst ohlásivše všichni pospolu se
veno bylo.
O místu, kde psáno evangelium, se roz k Bohu modliti budou. Což když vykonali,
cházejí ve dva tábory, an jiní na Pathmu on zjevením naplněn jsa ten úvod s nebe
ostrově, jiní v Efesu městě je psáno býti sešlý vynesl: Na počátku bylo Slovo atd.
praví. Ale rozhodná většina spoléhajíc na Z Jeronýmových slov těchto a ze slov zlom
výroky nejsfcarší tradice a sice na svědectví ku Muratoriova se dovídáme dvojího; jed
sv. Irenéa 3, 1., Klémenta AI., Origena a noho, že biskupové a souučeníci Janovi a
Eusebia h. e. 6, 8. právem za to má, že mezi těmito Ondřej na Jana doléhali, aby
evangelium v Efesu bylo sepsáno. Teprv evangelium sepsal; druhého, že jak tam po
později někteří spisovatelé dohadem a do tvrzení evangelia Markova Eus. h. e. 2, 15.
myslem oxtrov Pathmos co rodiště našeho na zjevení Ducha sv. se dálo, tak i tuto hned
evangelia udávají. V tom, že v Efesu evange otázka, má-li evangelium sepsáno býti, zjeve
lium to vydáno bylo, také ti svědkové, jenžto ním Božím rozřešena a pro sepsaní osoba
je na Pathm u psáno býti kladou, shodují se. Janova ustanovena byla.
4.
Důležitější jest otázka, za jakou pří Ale co ponoukalo ty biskupy a spolučinou sv. Ja n evangelium to napsal a ja ký učeníky Janovy, aby se o spis takový uchá
účel mu při tom jeho spisováni před zrakoma zeli? — Byly to důležité příčiny, jinak souditi
stál a na mysli tanul? Co se účelu týká, tu nelze. Poslechnouti-li chceme historie, bylo
na pohled velice šťastni jsme, ješto sv. Jan to nepřátelské dorývání a duchové i tělesné
na konci evangelia 20, 31. sám se na ten podrývání víry křesťanské. Z častého uží
spůsob pronesl: Tyto věci psány jsou, abyste vání slova yivmaxBiv, poznávati, spatřujeme,
věřili, ze Ježíš jest Christem synem Božím, že lidé ti, které Jan při evangeliu svém na
a abyste věříce život měli ve jménu Jeho. očích m ěl, poznáním nějakým vyšším se
Dvojí tedy věc ve svém evangeliu vysloviti vychloubali; nebo slovo to přichází v evan
hodlal, nejprvé dokázati, že Ježíš jest Chri geliu Janově tak často, jak ve všech třech
stem, synem Božim, nápotom, že jest v Chri- evangeliích předešlých spolu. Mnozí, ozvláště
stu otevřen pramen života věčného. Po ta Židé vyššího vzdělání pokřestěni byvše idey

křesťanské ke smyslům svojim natahovali a
vírou co nižším stupněm pohrdnuvše o vědě
či goóse mluvili, kterou prý víra ozrače a
oblesku dosahuje. Toho již sv. Pavel kTim.
I.6 ,2 0 .2 1 . dotýká a spolu praví, že lidé ti
zhusta ani ideám křesťanství nevyrozuměvše
ani jich pochopivše a na výši vědecké ja
kési co na skřipci náuku Páně natahujíce
lod víry své stroskotali. Viděti to také
z prvého listu apoštola Jana samého, jenž
neni leč předmluva k našemu evangeliu.
Tam 1. Jo. 2, 27. píše, že křesťané nepo
třebojí, aby je kdo učil t. nějakému vyššímu
poznání, nébrž že ovšem na poznání přijaté
víry přestávat! dobře mohou. Lidé ti se
v y ch lo u b a li b ez mála mezi pohany^ v Efesu
a vůbec v Asii, že jsouce rodem Židé a od
mlada písmem Božím přikájeni byvše více
než křesťané z pohanstva ano více, lépe a
hlouběji než sami apoštolé v náuku Christa
Pána vnikají. Pravili se Židy býti, vece
týž Jan apoštol apoc. 2, 9. 3,9., ale nejsou, do
kládá, leč zbSř satanova a oklamci. Vynikal
mezi témi záludníky Cérinth, Žid rodem, ze
školy alexandrijské, jenžto křest přijav a
v Efesu se usadiv tou dobou, když tam sv. Jan
působil a bytoval, bludy svoje roztrušoval a
pravdu náuky Páně všelijak podvracoval
uče tomu, že svět ten vidomýnení od P raboha stvořen, nébrž že od nijaké nižší moc
nosti, která ani Praboha nepoznala, vzdělán
a obtvořeu byl. To prvý hlavitý blud jeho.
Druhý se týkal Ježíše, o němž Cérinth učil,
že pouhým byv člověkem na křestu obdržel
společenství a^óna Christa naň Prabohem se
slaného, jenž ale při smrti jej opět opustil
do prabytu se vrátiv. Ir. haer. 1, 26, 1. 3,
I I , 1. Cérinth nebyl sám, jenž tak učil, nébrž
byl jenom hlavou a počátkem bludů těch,
jenžto se více a více vniterně rozvíjeli a
vněšně rozprostráněli. Všickni oni za osnovu
měli náuku o prabohu, jenž ve styk se světem
nevchází, a o nebytném toliko přechodném
spoji nějaké moci — již aeónem zvali —
s pouhým člověkem Ježíšem; spásu lidstva
ne ve víře v Jesu. Christa a v pojímáni
v sebe milostí Jím získaných, nébrž v pouhém
poznání bludných dotčených náhledů kladli.
Jiní, dokéti řečení, dáleji se posunuvše tomu
dokoná chtěli, že Christus jenom na pohled
tělo přijal a zdánlivě toliko trpěl. I ti po
nejvíce ze Židovstva pocházeli a snadno poznati, že křesťanství nemohlo záludnějšího
míti nepřítele nad ty dokéty,jeuž velepřísuý
život vésti se zdáli aneb i skutečně vedli
všelijak o potlačení, snížení, mrtvení ano
zkažení těla svého co výronu ze zla a zmatizny, ohniska jeho, se přičinujíce. Mluvili
Gnostici o hloubi náuky své, ale byly to
hlubiny satanovy, Ap. 2, 24. an Jan v evan
geliu Bkutečnou hloubku odhalil.

A le nebyli to jediní vrahové církve
z útroby její povstalí, nébrž doby té, když
křestanstvím vesna pokolení lidskému vy
nikla, vyrojili se jak houby po úrodném dešti
také jinorodí bludaři. Mezi nimi se počítají
od badatelů novějších Hemerobaptisté, jichž
Euseb. h, e. 4, 22 jménem toliko dotýká;
lidé, jenž Ja n a Kxestitele nad Christa Ježíše
výše pokládali, také Zabiové jménem chaldejským, stejnomačným s baptisty t. j. tre s t
níky zvaní, kteří nápotom néjak s gnostiky
splynuli název mendéů či vědců přijavše a
v chatrných ostatcích na východě do dneška
se udrželi, více pohanům než kacířům se.
podobajíce. Ale i oni za té doby, o níž mlu
víme, pomocných rukou poskýtali vrahům
Páně, co Ježíše Christa o řízu královskou
pravého Messiáše a Syna Božího obloupiti
a víru a církev křesťanskou podryti a podkopati se snažili.
Leč co smýšleti o tom náhledu, podlé
něhož Ja n hned na počátku evangelia k Filónovi zří, an Christa Logem, slovem zove?
O té otázce toli badáno, toli skoumáno, pře
třásáno a psáno, že kdo spisům těm všem
práv býti hodlá, najednou se v pralese ocitá
pro stromy, keře a trávy dále jiti nemoha.
Porovnámeli náuku Filónovu o Logu s náukou
křesťanskou sv. Jana, brzo se spustíme toho
náhledu, jakoby nauka Janova byla z Filóaa
vyplynula, a brzo poznáme, že ti, kteří něco
toho tvrdili, na holičkách se ocitnouti musili.
Nebo což jest Logos Filónův? Jest to um
Boží oeosobný; jest Boží rozum ve hmotu
vsazený a vražený; jest svět 6i vesmír co
ústroj, v němž se idey Boží odbíjejí, jest
úhrnek id e í; jest suujem všech sil Božích;
jest sama svrchovaná idea; jest svět myšlénkový; jest místo všechněch ideí; jest pečeť
světa; řetěz bytostí; harmonie svéta. Tím
vším Logos u Filóna býti se shledává. Se
strany pak druhé zas jest mu Logos člověkem
ideálným, člověkem Božím, ideou človéka.
Tak nejistý, vrátky, mihavy a vymykavy
jsou náhledy a výnosy Filónovy, jenž tu
s Platónem a jiným i Řeky filosofuje, tu opět
s Mojžíšem a s proroky stejně si vede a
v příčině idey prostředníka mezi Bohem a
lidstvem na zdar a nezdar se myslí plahočí,
na ničem jistém se ustanovit! nemoha, I
kde medle ta styčnost se sv. Janem ? Ovšem
někde se zdá Filón Logovi, abstraktnému
výmyslu svému, také osobnost připisovati,
zova jej bohem druhým. Ale on jenom nadužitebné 'sv HataxQýaBi to činí, jak sam praví,
ješto všady o jednom jen Bohu mluví. Není
tedy dokoná žádné shody mezi Janovým a
Filónovým Logem a positivného vlivu tu
nijak nestávalo.
Ale proto aemůleme říci, ie Idea o Logu
žádného vlivu neměla na sv. Jana. Nebo

tažme se, proč právě toho výrazu' užívá, ee!®u silou ducha svého na sboumásí písma
ješto mu idea moudrosti Boží v písmě staro- sé oddali a na mnoze sami videí o prostřed*
zákonném tak zhusta přicházející takměř niku mezi Bohem a lidstvem a o jeho v pří
samodék se namítala? Nepředpokládá-li se běhy lidu Božího sáhání potěchu hledali,
tím úkazem, že idea o Logu za, věku. toho stalo se, že idea Loga všady sobě průchod
vůbec běžná byla a že Jan jí odvětíti se sjednala netoliko mezi učenci Židovskými,
nemoha ji směr náležitý dáti zamyslil? A oébrž až tam do Samých výkladů písma sva
ta se sbíhá vliv Filóna na rozšíření idey o tého, kteří obecnému lidu vesbornicech byli
Logu se vlivem, jejž cfaaldejské targumy čítáván: tak že idea ta mezi Izraelity docela
v té skané vyvíraly. Idea slova Božího zobecněla. Z té doby pocházející targum j
v písmě stežejnon rolu odbývá. Na samém či vý Klady písma toho potvrzují, kteréž v sy
prahu písma v první hlavě genesy nejednou nagógách se veřejně Židům přednášely. Tarse dí, že Bůh mluvil a stalo se, že tedy gumy ty neskryté projevují myšlénku o memře
slovem Božím veškerenstvo stvořeno bylo. nějaké Boží, to jest o Slovu či Logu Božím,
V slově Božím tedy síla a moc tvorci složena, kteráž myšlénka s Logem Filónovým ovšem
ve slově se vůle Boží jeví. V tom výroku se podobnost má; i jednoho zajisté zdroje obě
osnova idey ůlom či Loga nalézá. Osnova ta idey vyřinuly. Avšak idea memry filoso
se postupem času víc a více upevňovala a nad fických přívah, j-miž pojem Loga u Filóaa
soumrakem, v němž se idea ta z počátku vy- btížen jest, do sebe nemá; ona konkrétněji
skýtala,víee a více se rozednívalo.Napřed se se nese a židovské mysli přístupnější jest,
zdálo pouhou personifikací býti, když pismo o ač vezdy předce neurčitá, abstraktna a
slově Božím praví Ž. 32,6., že jím nebesa uči snadno stáži tedl na i roztažitedlna ostává.
něna, že Bůh slovo sve poslal, aby lid uzdra Samo slovo hebrejské memra od slova amar,
vil a- z nebezpečí jej vytrhnul. Ž. 106,20. Ale mluviti pochodíc zho\& odpovídá řeckému
čím více rostlo poznání jestoty a bytnosti slovu Logos. Tím během dala se Židům filo
Boží, tím více projasňoval pravý poměr soficky vzdělaným příležitost, neurčitý ten
dotčené idey ke skutečnosti a z jádra vy pojem podlé náhledů svojich určovali,- abvinul se strom místnějšího vědění o býti straktnou prázeň jeho vyplňovati a myšlénku
Boží. Osobnost slova Božího vynikala mocněj ta netoliko do škol filosofických, nébrž i do
a mocněji na světlo. Pravda ovšem, ža ve oborů vzdělanců rozšiřovati. Nejenom Židé ti,
knihách Starého Zákona idea Moudrosti po kteří se spekulaci filosofické oddali, nébrž i
drahuý čas v popředí přišla, jak z knih Pří jinorodí vzdělanci na křesťany dorývali, ná
sloví 8. k., Moudrosti 9. k. & z knihy Sira- hled svůj o memře a ta svou o Logunedo"
chovy k. 24. vidéti. Ale idea Moudrosti pravdu za prápor boje svého vystavujíce. Do
-neni než vniterná stránka idey Slova Božího, mnělí s>e oni, že tou polovičnou anapohlednou
není leč výjev pravé jeho povahy a takměř pravdou, v níž veškera propast bludu neur
výraz a obraz mravného rázu jeho. A tudy čitými výroky a vrátkvmi frásami zastřena
i tenkráte, když idea moudrosti Boží před byla, ne ivíce proti pravdě křesťanské pro
kovala, poutala se s ní idea Slova Božího. spějí. I můžeme říci, že náuka o Logu a
Bůh slovem učinil všechny věci a Moudrostí 0 memře, tamta mezi vzdělanci vůbec, tahle
svou ustanovil člověka Sap. 9, 1. 2. Slovo 1 mezi ne zdělanci židovskými rozšířená sv.
Boži má moc všeuzdravnou Sap. 16,12. Siovo Janovi příčinou byla, aby slova Logos se
Boží co bojovník s nebe sešlo pokořit slo- uchopiv co v pojmu tom nepravého bylo,
ěinitele meč ostrý nesouc Sap. 18, 15. I opravil, bludy v něm ukryté vykořenil,
stalo se, že když křesťanství světem zavlá- hradby spekulace na něm vybudované pod
dalo, idea Slova JBoži ho nad ideou Moudrosti kopal, proti skleslé korouhvi starosvětských
Boží obdržela. Židé z počátku zpouzeli se ideí pravdu Christovu vztyčil a vůbec výidei té průchod dáti. Zatonulosť v pomyslu skumy a výsledky spekulace alexandrijské
politického messiaše a spatřování, že idea ta věčným pravdám křesťanským v službu po
víře křesťanské nadržuje, zarumovala jim drobil. Takto se nadál ohnivé šípy nepřítele
dráhu, že na Horeb pravdy se dostati ne odraziti. Sám ten výraz Logos, Slovo, dobře
mohli. Ne že by idea ta v životě jejich byla se hodil k vyjádření náuky o Christu co
vymizela; ale přede zkázou města J erusaléma Synu Božím, covýpovědci a zjevovateli vůle
neměla té síly do sebe, nerozprostranila se Otcovy a co obrazu nevidomého Boha Ool. 1,
tak drahně a nevyvirala toho vlivu na mysli 15. V slově se odbíjí a obíjí myšlénky,
lidské, aby byla potřeba nastala k ní pro- v Loga se obráží bytnost Otcova, ješto jest
hlédati. Proto v knihách nového Zákona oblesk veleby Boží Hebr. 1, 3. Slovo po
před vyvrácením Jerusaiéma vydaných ani chází z myšlénky, Syn pochází z Otce. Tak
stopy nenalezáme, že by Židé byli na my nejedna shoda se tuto naskýtala a s dotče
šlénku ta vánu kladli. Ale po zkáze Jeru- nými výšeji příčinami Jana přiměla, aby
saléma8 když Židé moc politickou ztrativše toho výrazu o Ohristu užil. Slovo %tradice,

idea sama z Boha pochází; nébrž Jan zvlášt lo. 14, 26.; Dmh vám všecko připomene, v se
ním zjevením Božím k tomu přijměn byl, čko, co jsem kolt mluvil vám. Častě opakování
aby tím a nejioým jménem Christa vyznačil. věcí těch při ústním vyučování musilo je hlu
Nebo dí Ap. 19, 11. nn. o Christu, že jméno boko a vždyhlouběj v pamét a mysl Janovu
jeho jest Slovo Boží. Tak řídila věci mou vrýti. Nad to srodnost jeho s Pá nem, jeho
drost Boží chtějící spolu, aby svátým Janem vžilost v Christa a vmyšlenost v duši Páně
samým byly osnovány základy spekulace a tu nám světlo rozžíhá, jak již praveno.
6.
To nás vede k pojedaání o poměru
metafysiky křesťanské. Toli o Logu.
S tím dosti bud řečeao o účelu a pří evangelia Janova k evangeliím syaoptickým.
činách, jimiž svatý Jan povodín byl evan Euseb v historii církevně na nejednom místě
gelium svoje psáti. Hlavný účel, abychom 3, 24. 6, 14., sv. Jeronym cat. 9. a jiní vý
všechno ohlavili, byl ukázati, že Christus slovně praví, že sv. Ja n spisujíc evangelium
Ježíš jesl Synem Božím; zřetelové jeho k blud svoje zřetel měl k evangeliím ostatním.
ným náuKám se hlavnému tomu záměru co Schválil je, a'e vida, že tepruv ode vsazení
záméry vedlejší podřizují.
Jana Křest, do žaláře počínají a nejedné
5.
Z toho již potom můžeme souditi,
věci mlčením pomíjejí, umínil věci, jenž pře
proč sv. J a n některé véci přijal, jiné vypu dešly a ty, kteréž mlčením pominuty byly,
stil, jiné tou a uejinou měrou do osnovy místněji zaznamenati. Vypravování to docela
spisu svého vetkal, slovem celý náměr a plán přiléhá ku povaze evangelia našeho a vy
evangelia Janova nám ze záměru jeho vy světluje nám nejednou spůsob, jakým si Jan
svítá. Nemůžeme se tu v podrobnosti vy počíná. Tudy si vyložíme, proč vypravuje
dávali a něčeho toliko jako na příklad do ode 1, 19. až do 4, 54., co stalo se dříve,
tkneme. P ro hémerobaptisty zdržuje se u než Jan do žaláře vsazen byl, doplňujíc me
Jana Křest, déle a předkládá jeho výroky zeru, která se nachází u r-ynoptiků mezi poo vyšší býti Christové zevrubněji a obšírněji. křestěním Paně a počínáním Jebo kázati
Ješto u Židů los. bell. j. 7, 6, 3 mužové v Galilee. Tudy nám pochopitedlno, že ne
někteří pomocí kleteb a zářeků a přispěchám jednou tak mluví, jakoby čtenář&m véci známy
bylin nějakých démony vymítati se chlubili byly, jichž předce nedotekl, o nichž ale
a takto zázračnou povahu těch skutků Páně v synopticích se dočisti lze jest. Nalézáme
v pochybnost uváděli a poněvadž nad to Pána obklíčena od zástupů; kterak zástupové
synoptici v>'lmi zhusta takové divy a zázraky ti ku Christu se přidali a kterak je Pán
vyličují, tudy sv. Jan nedotýká ani jednoho vedl, o tom nás Jan nepoučme. Ve hlavě
takového divu na běsných učiněného. O první 1, 32. n. se odvolává Ja n Křestitel,
zkáze Jerusaléma města sv. Jan podobně se že viděl, an Duch Boží sestoupil na Ježíše;
zhola nezmiňme, an nechtěl zavaditi o bolest ale Ja n evangelista neudává, kdy, kde a
a ránu tu nejjizvější a ustavičně otevřenou. proč se to dálo, klada, že to ze synoptiků
Řeči Paně uvá<ií obšírně|i uež jiní, poněvadž známo jest. Dále 3, 24. praví evangelista
na výrocích téchto jedině důvod spočíval; o Janu K ře s t, že ještě nebyl do žaláře vsazen,
že bludové gnostických Židů náuce Páně ač o něm dále nic toho m vypravuje; ovšem
více nad apoštoly rozuměli se nonosících tedy opět odjinud a to ze synoptiků věc tu
nejsou vyšší nějací a filosoficky pronesení známu býti předpokládá. V k. 11, 1. nn.
náhledové, nébrž holí, čiří, čistí a pouzí mluví o Martě a Marii co známých čtenářovi
bludové. Tak příčinu některých v evangeliu osobách, což k Lukáši 10, 38. ukazuje. Ale
Janově ůkazův udati můžeme, Všady ale nač bychom hromadili příklady? Bez synoa při každém příběhu a snad při každém ptiků by nadšená malba Janova nejednou
výroku příčiny, proč ty a uejiné věci Jan neurčitostí ztrácela. Jak Ježíš s lidem za
v osnovu knihy své přijal, udávatinikdálze cházel, jak je k sobě přitahoval, jak na
nebude, ješto nám okolnosti všechny nijak umravnění jejich působil, jak je k modlitbě
známy nejsou, jenž na sv. Jana vliv vyvíraly. vedl, o tom nám jedině ze synoptiků vědo
Tu se musíme s tou postřehou spokojiti, že most plyne. Mažeme říci, že synoptická ta
Jan nechtěl veškery výpustky synoptiků evangelia v nějakém očekávání a v tužbě,
doplňovati, nébrž jenom ty, jež se mu za ří že doplnění dojdou, sepsána byla. Ale ovšem
zením Ducha svatého potřebný býti viděly, nesmíme za to míti, jakoby Jan byl všechny
doplňky a úhrady dostaviti. Ostatně komu mezery a výpustky synoptiků chtěl nahraditi
libo, může za to míti, že sv. Jan sobě, jak a vyplniti. Toho není; činí to Jan jenom
onen švec rozmluvy Sokratovy, napisoval, aa těch místech, kdež se mu toho potřeba
ač toho docela potřebí nemáme vědouc?, že býti viděla. Odtud jde, že ješto synoptici
příbuznost a kongenialnost ducha Janova Pána v Galilei představuií, an učí a divy
s Christem Pánem, láska jeho a jeho hlu- činí, sv. Jan nejvíce o působení Páně v Jebokomyslnost dostatečně nám úkaz ten vy rusalémě řeč vodí; odtad, že ustanovení eu
kládají, ač bychom se netáhli k výroku Páně charistie vypouští. Odtad jde, že na některý

napohledný odpor mezisobný synoptiků ohled
béře a jej nklizuje, jak ve výkladě uzříme.
Tak n. př, při druhém zapírání Petrové, kde
Matouš o jioé dévé, Marek vůbec o dívce,
Lokáš o jiném člověku mluví, sv. Jan ve
škery je zahrnuje, aa vece: Řekli tedy mnozí
Odtad jde dále, že některá jev e n í Páně po
z mrtvých vstání od synoptiků vynechaná
připom íná; odtad rozdíl mezí řečmi Páně «
synoptiků a těmi u Jana, ješto tam k lidu
sprostému mluví, tuto ale se vzdělanci národa
spor vede a učeníky své falouběj a hlouběji
v osnovu náuky své a díla svého uvodí.
Avšak přese všechnu tu odlíčnost Ja n se
gynoptiky ve hlavité věci docela s©shoduje a
synoptici neméně než Jan Christa Pána Sy
nem Božím a drahou v božství osobou býti
kladou. Pozoru hodno také jest, že Jan
sedmero divfi rozličné povahy vybral a
v osnovu evangelia svého vetkal. Jsou to
o proměně vody ve víno 2, 1. no., o uzdra
vení zimnice 4, 47., o uzdravení chromého
5, 1., o oasy cení 6, 1., o chodéní po moři
6,16. nn., o uzdravení slepce 9,1. a o vzkří
šení Lazara. Výbor ten sedmipočetný za
jisté schválně před se vzat byl.
7.
Sv. Jan rovné jako sv. Matouš
psal v evangeliu svém pojednání dogmatickohistorické; avšak předce chronologického po
řádku více než sám Lukáš šetří a spis svůj
v té příčině podlé svátků židovských upra
vuje. Počíná vývodem dogmatickým či mefefysíckým o Logu, jedná o svědectví Jana
Křestitele o povolání prvých učeníků a o
obráceni vody ve vino, načež 2,13. přichází
prvá slavnost, prvá paseka, kdež Pán po
prvé chrám očišťuje a s Nikodémem v Jerusalémé rozmlouvá. Dále Jan Kř. opet o Chri
stu svědčí, Christus se Samaritánkou mluví,
Samarytány obací a syna královského úřed
níka uzdravuje. Přichází 5, 1. druhý svátek
©d Jana neurčený, na némž Páa u dravuje
ocbrntilee osmatřicetMého a o své moci rosmlouvá, načež třeti svátek 6, 4. druhá velkonec— ač jiní již třetí paschu čítají, neur
čitý den onea předešlý v k. 5, 1. také pa
schu býti kladouce. Pak se vypravuje, že
Pán nasytiv pět tisíců lidí o eucharistii jed
nal, načež 7,2, následuie čtvrtý svátek, svá
tek stáaků, na němž Pán se Židy o svém
důstojenství jedna, od Nikodéma hájen jest,
ženě cizoložnici odpouští, Fariseům vyšší by
tost svou vykládá, slepce od narození uzdra
vuje a © pravém pastýři jedná. Následuje
svátek pátý 10, 22. posvícení v žitně, kdež
Pana, an důstojnost svou zastává, opět ka
menovatí chtějí. Lazara na to z mrtvých
křísí, načež nastává svátek šestý, pascha po
slední 11, 55.s kdež P an umřel. A až sem
do kapitoly dvanácté výlučné jde prvá část
evangelia našeho, v němž ee Pán vystavuje

ve veřejném působení a zápasení ss světem.
Sama pak část ta rozpadá se na dvě půly,
z nichž první dosahá do svátku stánkův. 7,1.
druhá odtad do pasek? poslední běží. Osta
tek evangelia samozřejmě dalejší příběhy a
činy a řeči Páně 12,17. a posléz umučení a
z mrtvých vstání Jeho vypravuje 18—22 kk.
Y kapitole poslední 21,24.25. zvláštuý pří
pisek přichází a evangelium zavírá.
8. Ješto se při posledním evangeliu na
lézáme a o vzájemném poměru evangelií
mluvíme, nebude od místa v krátkosti doIknouti chronologie evangelické a pokusit! se
o odpověď na otázku, jak dlouho P án úřad
svůj učitelský provodil ? Někteří otcové cír
kve byli za stara toho mínění, že Christus
toliko rok jeden v učeni stráv il; odvolávali
se aa výrok prorocký ode Pána Luc. 4,19.
v Nazarete v synagóze přitočený, že měl Pán
zvěstovat! léto Bohu příjemně. Tak Klémeat
Alex., Origenes a všickai ti, jenž smrt Páně
na patnáctý rok Tiberia císaře kladli, A
tak ovšem, jak jsme již zmínili, mohlo se zdát!
dle samých synoptiků, kteříž v udávání dob
časových méně píle jí, doby a času činů a
náuk Páoě neurčujíce.
se Jinak ale věc se má, nahlédneme-li do
sv. Jana. Sv. Ja n na jisto rozeznává trojí
paschu: prvou 2,13., kde vymítal Pán kupce
z chrámu, druhou 6,4., již pro úklady sobě
strojené mimo Jeruzalém strávil; třetí 11,55.
12, 1., v níž utrpěl. Tudy Páa dvě letě a
půl neb čtvrt vyučoval počna od jeseně aneb
od zimy totiž ode křestu a skončiv na vesně;
podlé toho svátek onen nepojmenovaný 5,1.
byl den purů, losů ěi hřebů. Náhled ten nej
více již za stara vládl a nověji a za dnů
našich většina kritisů se k nětnu hlásí. P ři
jme li se náhled ten, tedy dělí se veřejný
život Páně na dvě části; do první patří, co
před druhou paschou Jo. 6,4. se dálo, totiž
všechno, co Matouš před hlavou 14,13., Ma
rek před hlavou 6,31., Lukáš před hlavou 9,
10. k lad e; nebo na místech dotčených synoptikové se sbíhají se sv. Janem, jenž jediné
ono nasycení pěti tisíců s nimi spoleěnomá;
Ti, kdo nejmenovaný svátek Jo. 5, 1. pa
schou býti kladou, jak Eusebius ze starých
a z nových někteří učenci, ti čítají půl čtvrtá
léta a činí to ohledem na neděle Danielovy
táhnouce polovinu téhodne Dan. 9., 27. na
ten smysl. Náhled ten má do sebe podobnost
nějakou a sama ta pala sedmice se nám my
stickým významem zamlouvá. Avšak ješto
většina starých spisovatelů dvé létě a něko
lik měsíců čítá a ješto svátek příchozí na
začátku páté kapitoly za paschu bráti se ne
dá, nemů/.eme k náhledu tomu přistoupiti.
9. Je ště zbývá z mí niti o tom rozdílu,
v jakém se nám vyskýtá osoba Páně u Jana
a u synoptiků. O- tom jsme sice již' výše

se poněkud zmínili; ale vidí se ještě jednou
místněji na tu záležitost pohlednouti. Nepřá
telé víry naší zajisté rozdíl ten do nesmána
zveličují, an rozdíl ten prý takovým se býti
jeví, že u Jan a osoba Páně dokoná jiná jest
než jakou ji u synoptikův spatřujeme. Ale
když naléháme, aby nám místněji rozdíl ten
vylíčili, shledáváme poubé dohledové body,
čili pouhá dohlediště, ode kterých svatopiscové na osobu Páné pohlédali. Každý z nich
dle zvláštné povahy své zvláštnou stránku
velikého působení Páně pojal a vystavil, a
jedna osobnost Jebo v rozličných zrcadlech
myslí evangelistů rozličně se obráží. Při kra
jinách se bodové dohledu tím více množí,
čím krajiny bohatější jsou. Diamant při kaž
dém položení jinakou a jinakou barvou se
třpytí. Hluboká, panenská, do sebe zahlou
bená mysl Janova uchopila veškery ty světlé
paprsky, z nicbž jasný a vznešený obr»z
Páně se vystaviti dal. Jiným se zdá býti
Sokrates u Platóna a jiným u X enoíonta;
ovšem onen s jiné strany než tento na onoho

mudrce pozíral. Nebyl by Ježíš Spasitelem
všehomíra, kdyby se každému stupni vzdě
lanosti nezamlouval a každým potřebám du
cha nevyhověl. Každý veliký muž, vece kri
tik jeden, jest korintskou rudou, která jed
nomu poskýtá železo k rádlu, jinému zlato
k diadému. Jsou mužové, na nichž kíždý coul
mužem jest a jejichžto životopis jen po cou
lech se hotoviti dá, an každý coul spisovatele
svého žádá. Sv. Jan se docela vžil v osobu
Páně a tudy nám ji nejdokonaleji v celé výši
její vystaviti mohl. A tudy obraz ten tak
aetherickýa s takovým nebeským kouzlem na
nás hledí a tudy prost jest všeho toho, co by
ku vznešenosti té méně přiléhalo, všeho jednostrauství, všeho obmezenství, všeho národenství. S těch stran musil Christa vystaviti,
méla-li pravda oproti bludařům gnostickým
obdržeti. Yeškeren rozdíl ten se týkájeoom
vnější výstavy osoby P á n é ; v dogmatickém
ohledu panuje úplná mezi všemi evangelisty
shoda a synoptici tak dobře jako Jan Chri
sta co Syna Božího vyličují.

Hlava I.
V proslove 1— 18., jehož část 1—5. dogmati
cká, část 6—14. historická, ostatní 15—18.
symbolická jest, jedná o Christu co Slovu
věčném, co dárci světla a života a o Jeho
pro nás vtěleni - se. Následuji na to
dvě svědectví Jana Kř. o Christu, jedno
19—28. poslancům synedria, druhé lidu
všemu 29 - 34. dané. Posléze jedná o
prvotně povolaných učnech Páně, Ondře
jovi, Janovi samém, Petrovi, Ftlippu a
Nathanaelu.

1. Na počátku bylo Slovo a Slovo
bylo u Boba a Bobem bylo slovo. 2. To
bylo na počátku u Boba. 3. Všecko Jím
povstalo, a bez Něho nepovstalo nic,
což povstalo. 4. Y Něm život byl, a
život byl světlem lidí; 5. a světlo ve
tmě svítí, a tma bo neobstibla.
Toť jest nadšený začátek evangelia J a 
nova, v němž Jan svrchovanou o Christovi
ideu vystavuje a Christův, ne jak Matouš
přírodný, nébrž naduřirodný, metafysický rodoslov líčí. I jsa jakož orel potopen ve zřídlo
světla a nad veškeren svět povznešen odvěčnou bytost Cbristovu vypisuje. Na po
čátku, vece, bylo Slovo. Všecko záleží tu
na výrazu Slovo. Výraz řecký lóyog nejednou
také značí rozum; ale poněvadž v tom významě nikdá nepřichází v Zákoně novém a
žádný překlad starý vtom smyslu ho nebral,

jisto jest, že jenom český výraz slovo tu
dobrým překladem jest. Slovem se zde roz
umí druhá osoba v božství. Jako jsme to
v úvodě pravili, jest výraz ten čerpán ze
vnitra samé křesťanské víry, ano Slovo nej
lépe vyjadřuje myšlénku tu, že Christus jest
tlumočník, výkladce a výpravce Boha Otce.
Slovem jeví člověk vůli svou a rozuin sv ů j;
Slovem Ohristem zjevena odvěčná vůle a
svrchovaná moudrost Boží, jak verš 18. nížeji
klade: Jednorozenec Boží nám vypravoval
o slavě Boží a vůbec nám sprostťedkoval
poznání Boha. Tím se obnáší ale jenom jedna
stránka života Logova, ta vnější či výsobná.
Jest ale i vniterná či úsobná stránka v životě
Loga, podlé níž On sám odvéčně z Boha vy
chází, jako myšlénka člověkova se slovem
se vniterně poutá, a podlé niž se v Něm
věčně bytnost Otcova obráží a vyráží, tak
že kdo vidí Syna, vidí také Otce. J iž v sta
rém Zákoně nejednou zosobnováno slovo Boží,
jak o tom jsme v úvodě jednali. Tamto i
pravili jsme, že místo Slova Božího klade
se Moudrost Boží, jenž Prov. 8/22. zovi se
obrazem Božim, o níž se dí, že Sap. 7,25.
jest dech moci Boží, čirý výtok či výron Ho
spodinův, že Sap. 8,1. všecky věci dobře a
všemohutně pořádá a Sap. 9,4. trůnu Božímu
přísedí. Snadné z takových počátků se pře
prava dála na svrchovanou ideu o druhé
osobě v božství a sami Židé memrou svojí
Janovi námětek zavdali, aby o Christu co
Logu Božím mluvil. O tom ale jsme v úvodě

obšírně napsali. V řeckém textš se klaáe
člen před logem, ó lóyos, aby se označilo,
vece sv. Ghrys., že nemluví se o slově tom
neb onom, nébrž o podstatném Slově Božím.
Tudy na holičkách a na vetechu jsou vý
klady. dle nichž slovo neni leč učitel, aneb
slíbeme, aneb zjevitel a vypravovatel, Podlé
toho nejlépe v našem jazyku logos slovem
tlumočiti přijde, a ti>, jenž řeč pokládati vo
lili n. p. Optat 1530, nedosti ideu logu po
stihli. I Skarič přeložil tu výrazem slovo,
a sice jak vece proto, že Slovo, jsouc rodu
středného lépe sluší než Řrč, rodu ženského,
za kterou příčinou Italiáni místo la parola
kladou raduji latinské slovo il Verbo. P ře 
klad srbský Stoikovičův podobně má Slovo;
Karadžič ale položil riječ i j. řeč; Slovioec
klade Beseda-, obojí jest rodu ženského, a při
léhá k vyznačení moudrosti, méně však k vy
značení Loga. Překladové slovanšti ostatní
ruský, polský, staro- i novobulharský mají
výraz Slovo.
O tom Slově vece sv. Jan, že bylo na
počátku. Počátkem rozumí tu prapočátek,
dobu před stvořením světa, an svět a vůbec
veškerenstvo od Slova, Loga, stvořeno bylo.
Značí se tím rčením tou, co níže 17, 5.
rčením drive než svět byl a toli co v listu
k Ef. 1, 4. rčením před ustanovením světa.
Méué vhodné rozumějí někteří počátkem
podlé Gen. 1, 1., kim ž prý tuto Jan zří,
začátek světa, a kladou důraz na slovo byl
v ř. t. rjv v ten spůsob: Na počátku, když
veškerenstvo vzniklo, již byl Christus, byto
val již před světem; což dle smyslu s pře
dešlým výkladem na stejno vychodí a jest
toli, co v Z. 89, 2: Dřivé než učiněny hory
a než spůsobena jest země, od věků a do
věků jd l y , Bože Leč sv. Jan slovo po
čátek zvyšuje na absolutný pojem přrdčasnesti, an o začátku času & stvorby teprv
v. 3. jedná. Mohl říci přede véim Časem,
leč chtěl místo toho pojmu negativného raději
positivného užiti. Že o věčnosti Slovově tu
mluví, vidětí z celého souvisu řeči, jak v po
stupu výkladu nám zřejmo bude. Užívá slova
yv, bylo, ned\ stalo se, aniž učiněno jest. Slovo
býti či jestovati, vece sv. Řehoř Naz., při
padá na božství a Bůh sluje Jestotným, či
Jsoucím, čili Jsoucným absolutné, jak se o
tom k Mojžíšovi Ex. 3, 14. prohlásil, řka:
Já jsem, který jsem. Valentiniáoi Počátkem
či Archou áexň rozuměli zvlášmou podstatu
božskou od Otce a Loga rozdílnou, vedeni
byvše divou a příšernou obrazivostí svou. Ale
ani ten náhled neobstojí, který archu či po
čátek za Moudrost Boží aneb dokonce za
Otce má.
Ale kdež bylo slovo, ješto na počátku
přede všelikým časem a přede všelikým mí
stem bylo? Odpovídá Jan v drahém členě:

Slovo bylo u Boha a jak níže v. 18. praví,
V lůně Božím. Dí u Boha, ngbg r. 0., nedí
v Bohu iv i. ©., aby rozličnost osoby Logovy od osoby Otcovy označil; slovo Bůh
tu znamená Boha Otce, nepak přírodu bož
skou. Avšak tím spolu nejužší spojbu Logovu s Otcem namítá, an s Otcem nerozdílně
spojen jest, aniž se kdy od Něho odlučuje.
Lépe se u nás značí ta úzká sloučenost Logova s Otcem předložkou u, nežli předložkou
při, ješto v ř. t. jest wqós s akkusativem, col
není toli, jak kdyby předložky »<*po< (0scj>)
užíval, nébrž pojem směru spolu znameoá.
Ještě pak ve třetí vétě sv. evangelista
se vyjadřuje o bytosti Slova či Loga, an do
dává: A Bohem bylo Slovo. Nebylo Slovo u
Boha jako cizo, aneb jako majitel menší
podstaty, nébrž Slovo to, jenž v nejužším
jest spojení s Otcem, ale předce rozdílné jest
od Něho, jf-st tétéž s Otcem bytě a podstaty.
Přísudek Bohem samozřejmě neznačí Boha
Otce, nébrž podstatu a bytnost božskou a
tudy v řečtině bea artiknlu se klade &eós",
dále klade přísudek tfsds bohem napřed pro
lepší a zračitější spojitost a pro sličnější úměr
nost, ješto tímže slovem druhou větu za
končil, Ale i větší důraz tím spftsobem vě
tám přirůstá. Povšechně také uznává se, že
velebnost ozvláštní jeví se ve třech větách
těch, jimiž poiem Loga trojím námětem roste.
Tři výroky činí Jan o Logu ve třech stej ne
běžných větách a jimi tři stránky v Logu
vyličuje; větou prvou odvěčnost Loga, větou
druhou Jeho s Otcem soubyt a odličnost, vě
tou třetí rovnou Loga s Otcem lbytnost a
podstatu. Těmi výroky meze zatknul vý
myslům a bludům o nějaké prostřední mezi
Bohem a tvorem bytosti, která prý proto
vyvedena byla, aby skrze ni svět stvořen
býti mohl.
Ješto ale na tom osnova pravdy křes
ťanské víry veškera spoléhá, proto sv. Jan
ještě jedenkráte novou větou onen pojem o
Logu opětuje, a v té vétě veškery tři pře
dešlé myšlénky zahrnuje, an vece: A toto
(Slovo) bylo na počátku u Boha, Dí toto a
ne jiné s důrazem. Bytovalo slovo odvéčné
s Bohem Otcem majíc bytost naprostou, od
ničeho nezávislou, aniž později nějak vyřinulo výronem nějakým z prabytě, jak směli
gnostikové vymýšleli.
Yelikolepé, velebně a přesličně počíná
Jan evangelium svoje a unáší nás pod perufmi svými k výsostem nebt ským, ano nadnebeským až do samé věčnosti. A tam nám
odhaluje svrchované božství Syna Božího. N a
poznání a uznání tom veškera víra a spása
záleží. Aniž možno poznati Otce, leč Synem
Slovem, Odtud se pak prýští pevná a ne
ohrožená stálost u víře a v celém životě. Jed
notlivá slova z úst Božích vyvedla svět z ni

čeho; jaká moc, jaká veleba musí bytovati
v odvéčném Slovu Božím a juká neohroženost
musí odtud v nás povstati. Budte dobré mysli,
já jsem přemohl svét. Veškeři vrahové církve
jsou jen krůpěj na okové a jak prášek na
váze. Jes. 40, 15. Ale i to jde odtud, že kdo
s Bohem se spojiti cbce, s Christem spojen
býti musí. A tudy volati třeba: Ó věčné
Siovo! spoj mne s Otcem!
Tím spůsobem pomér Loga k Bohu vy
líčiv, přístup si otevřel ku poměru téhož
Loga k světu či k veškerenstvu. D í: Všecko
skrze Něho povstalo, a bez Něho nic nepo
vstalo, co povstalo. Všecko jest toli co svét
v. 10, veškerenstvo, vesmír. Pozírá na ve
škerenstvo co na soujem jednotlivostí, více
k těmto než k celitosti hledě, an vece návta
bez artikulu; rozumí veškery tvory duchov
né i tělesné. Takto Ilebr, 1, 2. Pavel vece,
že Otec skrze Syna svého věky t. j. svět
učinil. Ale proč užívá Jan (jakož i Pavel
Hebr. 1, 2.) předložky 3i<*, skrze, a proč ne
užívá raději předložay od? Byl-li Christus
či Logos jediné nástrojem a sluhou Otcovým,
ano stvořeni od Otce se dálo? Především
musíme poukázati, že sice rozdíl jest mezi
předložkami od, ze a předložkou skrze;
tamty o prvotné, tato o druhotné příčině,
o příčině prostředečné užívá se. Tak 1. Cor.
8, 6. ciní Pavel rozdíl, že všechny věci od
Otce skrze Jesu Christa pochodí. Podlé toho
přivmemeli se k tomu rozdílu, jest Bůh
Otec vyvodná a Syn Boží jest nástrojná
příčina veškerenstva. Tak mluví písmo, poí.évadž Bůh Otec jest žídlo a zdroj, z něhož
odvéčně a neuča^néně Syn pochází a se
rodí a poněvadž jest posledm cíl, k němuž vše
cko nia sméřovati. Ješto se v Slovu odvěčný,
vniterný sebevývoj a sebevýjev Otcův vyskýta, proto se jím také vněšné se jevení
Otcovo vyvodí; jím a skrze Něho odvéčná
vůle Boži na zevnějšek působí. Veškery věcí
ski ze Syna stvořeny jsou, ale nedálo se to
tvořeni aveta bez Otce a kromě Otce, nébrž
od Otce tolikéž vesmír z ničeho vyveden
byl skrze Christa. Tím ale nedí Jan, že
Christus neni skutečným tvorcem veškeren
stva, jesto se částice diá skrze, v Písmě tytýz o bezprostředné příčině užívá. Gen. 4,1.
dí Eva: Obdržela jsem člověka skrze *3oha.
Prov. 1, 15. skrze mne, vece Bůh, králové
kraluji. Gal 4, 7. nazývá ze křestan dědi
cem skrze Boha. V těch a jiných místech
předložka skrze se též o prvotné příčiuě
očividně bere. Předce pak Ja n tu praví
skrze a nepraví od, poněvadž, jak pověděli
jsme výseji, Slovo od Otce pochází a od
Otce jak bytost a podstatu tak i všemocnost
přijímá; chtěl tím naskytnouti myšlénku, že
veškery věci jedním výkonem od Otce a
Syna spolu učiněny byly.

Všechny věcí, vece, povstaly,^ učiněny
byly od Slova či skrze Slovo, v ř. t. stojí
iyťvito a nedí inoiv&qaav; latiník ve svém
jazyku musil přeložiti: factum est.^ U nás
lépe se klade povstalo nežli učiněno bylo.
Tu spatřujeme rozdíl mezi tvorcem a tvor
stvem. O Christu užil slova elfit, býti, o světě
užívá slova ytyvonai, díti se, stati se, povstati.
Ještě pak to, co kladně vyslovil Jan, totéž
hned dokládá záporně: A bez něho nepovstalo
nic co povstalo. Text řecký místo nic čte
ovds éV, což větší důraz má a značí: ani je •
diná věc. Nic, ani jedna věc nebytuje jenžby nepocházela od Slova či od Loga. Zá
pornou tou myšlénkou potvrzuje větu klad
nou bezprostředné předchozí a vylučuje
veškery sny gnostiků a jakýchkoli mudrců,
jenž o věčné, nestvořené hmotě světové a
0 demiurgovi či světostrůjci nižším duchu
nějakém mluvili či snili. Těmi slovy Jan
trojí věc vyjádřuje: a) že svět není odvěčen
ani dle hmoty ani dle tvaru; druhou b) že
veškerenstvo od Loga co výpravce rovnobytného božské úřady stvořeno bylo a c)
třetí, že není ani v télesenstvu ani v ducho
venstvu nic, co by původ od Loga nemělo.
Tak Pavel Col. 1, 16. o C hri-tu praví:
V Christu stvořeny jsou všech n y věci na, nebi
1 na zemi vidomé i nevidomé, trůnové, pan
stva, knížatsfva, mocnosti, všechny věci skrze
Něho a v Něm stvořeny jsou. Odtud viděti
samozřejmě, že veškeři tvorové Christu se
povinovali mají a holdovati nejenom pro své
bytí. jehož počátkem a původem jest jsa
stejné s Otcem moci, nébrž i pro spůsob
bytě své či jestování svého, ješto Christus
jest pravzor všeho bytenství,, vší krásy,
všeho řádu a všeho rozměru, O věčná Mou
drosti, živý obraze dokonalostí Otcových,
vzore vší dokonalosti tvorů! volá tu jed^n
vykladatel. Dej mi hledati Tebe a Tebe
skoumati ve všech tvorech a Tobě se klaaěti z nich. Dej, ať mne všechny k Tobě
vedou, at veškeru z nich slávu Tobě věnuji
a afi nejsem hluch k tolika hlasům, jenž ne
ustále volají, že Tys, jenž je stvořil, že
k Tobě a ne k nim se člověk přivinouti má.
Netřeba tuším ještě přidávati, že slovem
co učiněno jest, co povstalo jenom tvorstvo
se obsahuje, a že Macedoniáni nepravě se
táhli k těm slovům, jakoby Duch svatý od
Slova touž měrou jak jiní tvorové byl po
čátek vzal. Ještě pozorovati sluší rozdíl
v řeckém textu, že an dřívěji kladl éyívero
v aoristu, na posledním místě klade perfek
tum o yéyofs, co povstalo jest a posud bytuje.
Podobný rozdíl viděn Col. 1, 16. htiatat, an
dříve kladl sutis&r;. Poslední ta slova či ta
poslední částečná věta: o ž povstalo, úzce
s předešlými slovy souvislá, předce druhdy
k následujícím slovům byla potahofána v ten

gpSsob: Což povstalo, v Něm život byl. Spojba
tato druhdy v agendách a missalectt při
chází a mnohému smyslu ve slova ta vnešenému se kořiti m usik. Mohou zajisté slova
tak spojená vydávati smysl t e n : V tom, co
povstalo, byl život. Nebyla vyvedeua nějaká
pouze mn.vá hmota, jenžby teprv síly ži
votné očekávala a jí se jako domábati mu
sila, nébrž ve všechnéch věcech život pul
soval. Nucený výklad ten však zdá se uamykati na náhled Manicheovců, kteřímluvili
o věcech od Loga nestvořených a života
zbavených, co i o materii či haioté vůbec
rozuměli. Lépe jiní, připustíme-li vazbu slov
tu, slovo v Něm potahují ku Christu či Logu
a kladou výklad oněch tak spojeoých slov
tento: Cožkoli povstalo, v Loga, v Christu
živo bylo, život mélo, od Loga život obdr
želo; ač o sobě jsouc mrtvo, mělo život
v Cnnstu. Ale k čemu by tuodchodnoumetafysickou myšlénku tuto připojoval Jan ?
A musila by místo yéyovs státi éyévszo, aneb
by místo f/v předcházen musilo éozi. Nad to,
jaK již toho dotčeno, vazba ta nucena jest
a všecko volá po jiné přirozenější spojbě;
člen druhý verše čtvrtého počíná slovem
j, život, a jakož tam to slovo o Logu se
rozumeti musí, tak také předchozí prvějši
slovo Život k Logu se odnášeti povinno.
Tudy jedine dobra spojitost vzniká, když po
slovech: co povstalo klade se tečka a do
předešlé věty se klade opětování tépředůležité idey, že ničeho nemůže stávati, coby
pů?odu od Loga uemělo.Zůitane tedy vazba:
Bez Něho nepovstalo nic, co povstalo.
Leč Lugos nevešel s tvory svými toliko
v přechodnou styčnost, jak umělec utvořiv
věc svou ty týž málo o ni dbá. Logos ostává
s tvory v ustavičné spojbé a vaíbé, aby
v býti té, kterou od Loga nadáni byli,take
ostávati mohli. Tudy vece Jan o Logu v po
měru ke tvoiům: V něm,, v Logu totiž, byl
život Život t. j. pramen života v Logu byl.
Živoiem veskereu život, telesný, duchovný,
časný i věčný rozumí mluvě vůbec a arti
kulu v řeckém textu neužívaje. Veškery
věci tvorstva z Loga co ze zřídla a pramene
život čerpají, ješto v Logu co odvéaem Bohu
jest sklad a zdroj veskeréno života; Logos
netoliko tvorce, néorž také zachovavatel
veškerenstva jest, an netoliko bytovati, néhrž i trvati, zíti a blažené zíti veškerenstvu
uštědřil. Život jest účinný výjev bytu aživodárná moc nalézá se pro veškery tvory
v Logu. Vece byl Život t. j. byl odvéčné,
byl již přede viéleoím, ovšem pak nápotom
býti _nepřestávaje. V Christu jest síla životodéjaa' v Něm život jest, není vNěmnéjak
případně a odvisle, jak ve tvorech, nébrž
bytedlně a stále V Něm bytuje Pročež pra
vil o sobé: Já jsem, život. Jo. 14, 6, A jinde

5, 26. Jakož Otec má život sám, v sobS, tak
dal i Synu míti život sám v sobě. Leč tu
na našem místě nemluví apoštol o věčném
Životu Logove, nébrž vice o životu v poméru
ke tvorstvu; apoštol dí, že v Christu pramen
jest života tělesného i duchovného pro ve
škero stvořenstvo. Tak i Pavel praví Col. 1,
17. Veškery věci Tm (Christem) stoji, bytují8
v byta se udržují. Věci veškery zachovávány bývají od Něho v bytí a v trvání a v tom,
který jim přistojí, rozvoji, jenž ovšem jiný
jest pn rozumných, jiný při bezrozumnych
tvorech. Nebo při rozumných jest život
mnohotvárný a mnohostranný, a veškerému
života takovému a vývoji jeho a louží Logos
nejen za pramen a strumen, nébrž ovšem
i za správce, řiditete, pěstouna a vývojce.
Vesměs vypovídá výrok ten o Logu, že
jest dárcem života, ovšem tedy se také
k aadělům odnáší; leč sv. apoštol ostává při
člověčích a vyměřuje dalejší mi slovy spůsob,
kterak Slovo živodárnou moc svou při člo
věku jeví. Dit: A život byl světlem lidi.
Světlo jest výminka, podmínka a podklad
veškerého života a tudy je s t pěkným a vhod
ným obrazem toho působení, jimž duch lid
ský ku pozuání pravdy a doKoualému a vše
strannému sobě jí osvojování přichází. Já
jsem světlo světa, vece o sobě Pan níže 8,
12. O svetle co symbolu uejednou nám při
šlo již mluviti Mat. 4, 16. Luk. 2, 32. a jj.
Jest švédo symbolem pravdy, jest symbolem
života, jest symbolem blaženosti, Ješto člo
věk pravého života bez pozuáuí pravdy a
bez ujmuti a oviádautí blaženosti nemá,
patrno, že Christa světlem nazývaje chce
řici: veškera pravda a veškera blaženost
lidi pochází od Loga. Výrok ten vesměs a
vůbec čiuí sv. Jan o působení Logove přede
vtelemm se jeho, nedělaje rozdílu mezi dobou
před pádem a dobou po pádu. Jakož ale
světlo jnatt na véci tekuté jinak na věci
rozpustitedlné půsooí, také působeni Oůrista
Pána na lidi před pádem poněkud jiným
bénem než po pádu se dálo; tam Logos vy
víjel, pěstoval, vychovával, dokoualil povahu
lidskou, tu, po pádu spolu také lékařem člo
věčenstva jest, obnovuje ztracený život, opra
vuje mravy, ideu o Bohu a mravuosti zachováva u lidstva živou, k cnostem nabidá,
milosti své ovšem k témuž propůjčujíc. Bez
důvodně některý vykladač vétu tu o svetle
toliko a výuradoě k ráji a ku prvotnému
tam člověka stavu potahuje. Jiný tasé vy
kladatel některý nevnoduě všecko to k ča
sům vtělení či vpletby Páně přivtěluje. Sličně
Jan spojuje život a světlo, příbuzné a sourodné bytosti, ješto, jak praveno, života beze
světla nestává a světlo pravé také nikdá bez
živodárné moci nebyva. Tudy dí týž apoštol
1. Jo. 5, 11 nn. Život věčný dal nám Bůh

a život ten v Synu Jeho je s t; kdo má Syna,
má život. Ještě interpreti dokládají, že n ed í:
On život byl, nébrž v Něm život byl, poně
vadž neběží o život Logův, nébrž o život
veškerenstva vůbec a lidstva ozvlášté. Sličné
v Soliloquiích sv. Augustinu připisovaných
čteme: O svétlo, jež vidél Tobiáš, když na
vřenýma očima učil syna svého cesté života;
světlo, jež Izák viděl vnitř, když pošlýma
vněšně očima svnu svému předpovídal véci
budoucí. Světlo, jež Jákob viděl, když předvéstoval budoucí věci synům svým. ó Slovo,
jímž všechno povstalo a bytuje! Slovo,jenž
řeklo: Buď svétlo a bylo světlo! Aj tma jest
na propasti mysli mé a ty jsi svétlo; aj
mrákota temná nad vodami srdce mého a
ty jsi pravda! Rciž také i mné :Budsvětlo!
abych viděl svétlo a poznal, co není světlem.
Nebo bez Tebe tma jest mi světlem a svétlo
za tmu mám.
Vystaviv Jan působnost a povahu Logovu přistoupá k vylíčení úspěchu působení
toho, an dí: Světlo sviti ve tmách a tma neobstihla ho. Tmou se roznmí opak onoho
stavu, jenž se světlem značí; tedy nevědo
most, bludnost a zabředlost ve hříších. To
jest stav a povaha člověčenstva bez Christa,
stav lidstva v Adamu padlého a ještě nevy
koupeného, jenž místo pravdy blud, místo
cnosti hřích a tudy místo blaženosti neblahost obchopuje. Konkrétně pak tmou roz
umějí se lidé otměli, zatemnělí, v bludech a
v nepravostech zamřeli. Očividně mluví o
lidstvu před narozením Christa pletským.
Neopustila tehdá P rozřeteinostíbží člověka
v tom tmou obklíčení, nébrž Logos i mezi
pohany vlíval na umravnění, ušlechtění a
vůbeo upravení lidstva. A to jest, co Jan dí:
Svétlo ve tm i svití. Světlo t. j. Christus ve
tmě, t. j. mezi lidstvem tmou bludů a hříchů
obklopeným sviti, t. j. blahodárně působí
pravdě uče a milost k dobročměni naskýtaje.
Kdo světlo nepojímá, di sv, Aug., nemysli,
že světla není; nebo lidé pro hříchy své
tmou se stávají. Slunko přítomno jest slep
covi, ale slepec není přítomen slunku. Každý
pak bezumee, každý nepravostník, každý
neupravedlivec jest slepec srdcem. Dí Jan:
svitl a nedí svítilo, ponévadž vliv Loga na
člověčenstvo všeobecný a povšechný vyličuje a poněvadž působení Logovo mkdá ne
přestává; posaváde zajisté Ou netoliko v cír
kvi svaté, nébrž také mezi pohany působí,
tam co slunko za jasného poledne, tuto co
východ za dne pošmourného a mlhavého se
vyskýtaje. Dálejší slova Janova: 4 tma neobstihla Ho, vyličují úspěch, s jakým se pů
sobení Logovo na světě potkalo tenkráte
v pohanstvu, nežli Pán skutečně se vtělil.
Praví: A tma nepostihla Ho. Postihnouti, ob
sáhnout!, obchopiti je s t: přijmouti, si osvojiti,

vlivu jeho se poddati. Smysl; lidé ve tmách
bludů a nepravostí pohroužení nepřipustili
vlivu jeho k mysli a k vůli svojí, nepřijali
jeho vnukáni, ano protivili se vplyvu a pů
sobení jeho, bludů a pověr svojich neostali,
náruživostem a nepravostem neodvolili, ku
pravdě se nepřivinuli a mravnosti nepíleli,
vůbec nepřivlastnili si povahu světla. Nedí:
Nemohli posiihnouti Ho, nébrž nepostihli;
protivení se jejich proti světlu nešlo z nechopnosti, nébrž ze zlovfile. Bolestně svatý
Jan vypovídá tu větu poslední o nepřijímání
Loga a působení jeho a bol ten co základný
tón veškero evangelium jeho proniká. Podobně dí níže 3, 19. světlo přišlo na svět,
leč lidé milovali tmu. Mluví o pohanech i
Ž idech; tamti zákoua přirozeného a piírozené vědomosti o Bohu Rom. 1,21. nedbali,
tito zákon psaný rnkou Boží obdrževše málo
sobě ho všímali; obojí národ světlem, Logem,
Chnstem před jehonasvět přibytím pohrdl.
Jednak zdá se více ku pohanům prohlédati.
Kdyby b\lo člověčenstvo světlo obstihlo, je
s vírou přijalo a ve světle chodilo, bylo by
se vtělení Loga o mnoho dřívěji dálo, tak
jakoby se byl druhý příchod Pané urychlil,
kdyby hned veškeré lidstvo se bylo ku
Chriitu při prvém jeho přichodě přivinulo.
Sv. Aug. tu vece: Nechtěj padnouti do tmy
hříchů, aby tobě světlo to nezapadlo; nebo
ty li se nakloníš ku pádu, nachýlí se slunko
to pro tebe k západu. Chceš-li obsáhnouti
svétlo, choď ve svétle, žij podlé světla. A v
dotčených soliloquiích d i : Pozdě jsem tebe
poznal svétlo pravé, pozdě jsem poznal tebe.
Byl oblak veliký a tmavý před očima m ar
nosti mé, miloval jsem tmu svou, proto že
jsem nepoznal světla. Běda tmám, ve kterých
jsem leže , běda slepotě, ve které jsem světla
neviděl, běda předešlé nevědomosti mé, ve
které jsem nepoznal Tebe,
S tím sv. Jan metafysickou část proslovu
svého ukončuje; spatřujeme Loga vodvěčné
bytosti a v působení jeho povšechném na
člověčenstvo vůbec jak mezi pohany tak mezi
Ž id y ; všechno v obecných obrysech. Pře
chází nyní k části druhé, k historické, v níž
podobné ve veliKých tadch, ve stručném ná
kresu a v úsečném přehledu ideu a vý*nam
vtělení Syna Božího vyhčuje.Počíná s před
chůdcem Páně, Krestitelem.

6.
Povstal člověk poslaný od Boha,
jemuž jméno bylo Jan. 7. Ten přišel
na svědectví, aby svědčil o světle, aby
všickni uvěřili skrze něho. 8. Nebyl
on světlem, nébrž aby svědčil o světle.
9. Bylo světlo pravdivé, jenž osvěcuje
každého člověka přicházejícího na ten
to svět, 10, Na světě byl a svět skrze

Něho povstal a svět Ho nepoznal, 11.
Do svého přisel a svoji Ho nepřijali 12.
Kolikož pak přijali Ho* dal jim moc
syny Božími se státi, těm, jenž věří ve
jménu Jeho, 13. jenž ne z krve, aoi
z vůle pletě ani z vůle muže, nébrž z Boha
se narodili. 14. A slovo telem se stalo
a přebývalo mezi námi a viděli jsme
slávu Jeho, slávu jakožto jednorozence
od Otce, plného milosti a pravdy.
Přechází Jan, jak již praveno, od obec
ného působení Loga k ozvláštnímu a schází
s výše metafisické na půdo historie o Pána
včlověčeném jednati hodlaje, avšak předesýlaje dříve o předchůdci jeho. Předchůdce
Christa Pána, Jan Křestitel, co poslední pro
rok a co prorok největší, měl sám více vý
znamnosti, než aby evangelista, bývalý po
sluchač jeho, při něm nebyl déle zdržoval
se a hned na počátku při všeobecném ohledu
v proslovu místněji o něm nedotýkal; avšak
také nad to při tom hleděl na sektu baptistů,
jenž Ja n a výše kladla než Christa. Vece
tudy o J a n u : Povstal člověk poslaný od Boha,
jemuž jméno bylo Jan. D í: Povstal či vystou
pil, ukázal, vyjevil se člověk, jysWo, fuit,
což v našem překladě nedobře se druhdy
oddávalo slovem byl. Jest zajisté rozdíl ve
liký mezi fy a iyžvszo; tamto značí skutečné
odvěčné bytí a připisuje se Slovu či Logovl
v. 1.; toto značí povstání, vznikání, časné
bytí a uděluje se světu v. 3. a tu Janovi
K řestiteli. Koadíl ten v cyrillském překladě
patrn jest, an o Slova se užívá slovce bé,
o Janu Kř. slovce byst, staroč. mohlo se říci
bieše a by, ač rkp. 1406 tuto i tamto bieše
klade. Ovšem ale rozdílem slovanských ja 
zyků nevyjádřuje se dosti věrné pravá roh
líka pojmů obojím tím slovem pronesených.
Patrno, že nelze překládali byl poslán, jako
by iyévBzo patřilo ku participiu ccntaral/xívoi
a s ním jedno ponětí vynášelo, nébrž obojí
slovo © sobě se klásti a vykládat! musí.
Praví: Povstal člověk; není ten výraz toli
co: někdo, nébrž klade o Janu slovo člověk
zvláštním ohledem. Chce říci: Jan K řesti
tel je st tvor pouhý, aniž co vyššího v půchodu svém nad jiné lidi má; přidává tedy:
člověk, aby všelikému vyššímu domnění o
Janovi ve stříc vyšel. Ač ale nic božského
do přirozenosti své Jan Křestník nemá, v tom
jednak předčí nad jiné lidi ano nade všechny
človéky Mt. 11, 11., .že, jak dále evangelista
vece, byl poslán od Boha Mal. 3, 1. Dí od
Boha, ne od lidí a tudy jeho úřad předchodný božským byl úřadem. Proto dí sv.
Lukáš o něm 3, 1.: Stalo se léta patnáctého
Tiberia císaře slovo Páni nad Janem. Ještě

dokládá, ž® jméno jeho bylo Jan. Jméno t©
mu od Boha ustanoveno Lne. 1, 13. Jak
jsme o . tom na místě onom pověděli, znaěí
to jméno toli co Bůh jest milostiv a tudy
se hodilo velmi dobře pro opovídatele doby9
o níž Žalm 101, 14. d í: Ty povstanu m i 
luješ se nad Siónem, nebo éas jest smilovati
se nad ním. Svatý Ja n ev. z té duše Q
jménu Jana Křestitele klade, ješto sám
jméno to maje ve významu jeho se roikochával. Nepouští se ale v nejmenšim do
rozbírání významu toho jména, nébrž dál©
pokračujíc udává úřad téhož Jana Křestníka.
Úřad ten Janův a účel úřadu toho, n a i
Bohem složeného, udávají dálejší slova: Ten
přišel na svědectví, aby svědčil © světle, uby
všichni uvěřili skrze něho. P atrno, že slova
aby svědčil Jsou výkladem slov na svědectví
a že účel a záměr osvědčování toho se vy
týká slovy: aby všickni uvěřili v Něho} t. j.
v Christa. Jako jitřenka předehásí před
stonkem, tak J a n předešel před Christem,
aby osvědčil, že Christus jest skutečně ono
pravé a pravdivé či pravedaé světlo, že jest
tím, jenž lidi pravdě věčné využiti a lidstvo
spasiti má. Neměl J a n úkolu absolutného8
nébrž přlpravcem a propravcem cesty býti
měl pro Christa. Ne žeby Christus byl ho
potřeboval, dálo se takto; mélf 5, 34. 36.
Pán větší svědectví nad Janovo, nébrš dálo
se to, poněvadž člověctvo nemohlo se bez Jana
obejiti. Christus vesdy Bohem ostává, dí
sv. Jan Zlatoust, byt nikdo toho neuznal.
Ale pro spasení lidské přijal svědectví Ja»
novo. Jakož tedy pleť oblekl, aby přítom
nost jeho snésti mohli lidé, tak poslal před
sebou člověka, aby lidé slyšíce lidská a la
hodná slova k víře snáze dali se nésti. Byla
to veliká milost pro lidi, že Jan k nim po
slán byl a tím větší milost byla, čím větší
prorocké důstojnosti se Jarní dostalo. On
měl ukazovati prstem na toho Beránka, jenžto
snímá hříchy světa a účel poselství jeho byl,
aby, jak na našem místě evangelista dokládá,
všickni uvěřili skrze něho9 aby v Christu
pravé býti světlo a Olirista pravým Synem
Božím býti poznali a uznali, t. j. J®mu mysl
a srdce své otevřeli, světlo Jeho v sebe při
jali a jemu se dokoná oddali. J a k na vrchola
vysokých hor z rána světlem osvícených viděti, že slunko vychází, ač v údolí jeitě
světla není, vece sv. Augustin, tak měli lidé
v Janu Křestiteli poznávali Christa. Ješto
ale, jak sv. Chrysostom pozoruje, druhdy
se stává, že ten, jeož svědectví vydává dru
hému, větším s« býti zdá než ten, o němž
svědčí, tudy evangelista, aby zamezil všeliké
takovéto nedorozumění, praví opětně: Nebyl
on světlem, nébrS aby svědčily t. j. Ja n při
šel, aby svědčil, svědčiti měl o světle, o Ohri^
sto. Tím více takového opakování potřebí

bylo, poněvadž mnozí se domnělí, že Jan
jest tím přijdoucím, tím, jenž přijití má, tím,
co v starém Zákoně předpovědín byl. Také
béře v tom ohled na ty učně Křestitelovy,
jenž mistra svého výše nad Christa kladli,
o čemž výšeji a v úvodě praveno. Níže
5, 85. dí Pán o Janovi, ze byl svíce hoříoí
a svítící, avšak svíce, která světla odjinud
dostala, aniž pak svojím vlasmím světlem
zableskla. Slovo svědčili jest zamilované
slovo Janovo, jehož v evangeliu, v listech
a v akopalypse častěji užívá; v evangeliu
čtrnáctekráte přichází, an u Matouše ho zhola
není. Svědčiti o Christu jest největší čest a
sláva člověka. Svědčil Jan Kř, o Něm Židům,
ale málo vděku od nich získal. My jsme n á
padnici a dědici svědectví toho; jsme-li vděč
nější než-li Židé? Blažen lid, blažen národ, v
němž muž vystoupí, jenž mu mocně o Christu
svědčí a pravou lásku k Němu v útrobách
jeho zbuzuje; neblah ale národ, v jehož lůně
povstane muž, jenž kázaní o Christa v zarozumélosti své ku podvrácení pravé vírý
v Christa a úcty k církvi zneužívá. Každý
z nás ¥ životě svém o Christu svědčiti po
vinen; svrchované svědectví o Něm vydali
muěeníci; ale í vyznavači svědčí o lásce a
o moci milostí Jeho a my jich následovali
máme. Církev nám svědectví světců a svě
tic o Christu neustále před oči staví, aby
duše naše blahovůní života k vydání svě
dectví o Christu posílila.
Avšak evangelista o Janu Křestitelf se
zmínil záporně, aby tím více vyskvěla veleb
nost Christova. Jan nebyl světlem. Oproti
tomu evangelista o Christu Logu dí: Bylo
světlo pravdivé, jen ž osvěcuje každého člověka
přicházejícího na tento svět. Praví bylo Slovo
světlo pravdivé či světlem pravdivým. Slova
ró (foóg álri&ivóv nejsou subjektem, nébrž praedikátem či přísudkem. Jíní slova ta mají za
podmět, či subjekt a vykládají bylo, t. j. byto
valo, t. j. působilo ve světě Slovo. Leč výklad
náš jest přiměřenější. Evangelista užívá tu
slova mri&ivd? a neužívá slova aíiftýg proto,
poněvadž neklade světlo pravé jenom oproti
světlu nějakému lichému, proti nesvětlu, né
brž také oproti světlu nedokonalému, vztažitému; výrazem světlo pravdivé rozumí světlo
dokonalé, náprosté, absolutné, prvotné, ne
stvořené, bytedlné, ješto Jan Křest, a světci
a světice Boží jsou světlo potažité, odvislé,
druhotné,, odvodné. Ovšem pak pojem prav
divosti obnáší ssebou také pojem pravostí;
co absolutno, prvotno a bytno jest, to vše
liké nepravdy a lichosti prosto jest a veškeré
víry zasluhuje. O tom pravdivém či pravedném světle pak praví evangelista dále,
že osvěcuje každého člověka. Osvěcuje, vece
v praesentu, poněvadž přítomný čas velečasto
povahu, podstatu a moc působivou vyzna

čuje. Osvěcuje všady a vezdy, každé doby
a na každém místě, osvěcovalo, osvěcuje a
osvěcovati bude každého člověka. Osvěcuje
pokud člověk osvěcováni to přijímá a osvětě
přítrže neklade, ješto oči duchovné jemu za
vřití může, jak ke slunečnému světlu oči za
tykat), okna zahraditi a vlivu jeho ujiti lze
je s t Cokoli světla duchovného, cokoli pravdy,
cokoli cnostl a blaženosti na světě bylo od
počátku člověčenstva, všecko to pocházelo
od Loga, od Christa; nebo Christus, jak
dále praví evangelista, každého člověka osvě
cuje přicházejícího na tento svět, každého
totiž člověka, jenžto se ro d í; na svět přichá
zet! očividně znamená toli co roditi. Podlé
toho spojujeme slovo íq^ ó^ svov příchozí se
sl®vem av&Qtonov člověk jakožto sobě nejbližším. Jiní slučují příčastí přicházející se
slovem světlo a kladou: osvěcuje člověka
•přicházejíc či přichodíe na ten svět Jest sice
pravda, že o světle často se praví přišlo
na svět 3, 19. 12, 18. a slovo přicházeli o
příchodu Messiáše se užívá 8, 14. 9, 39.
16, 28. ano í pravda jest, že Christus příchodícím, příehodníkem sluje Mt. 11, 3. 21,
9. Jo. 12, 13. a že tudy slovo íq^ó/ísvov při
cházejíc se slovem <jpwg světlo spojití se může.
Ale což značí fráza ta, že Christus osvěcuje
lidi přicházeje na svět? O vtělení bráti se
nemůže, poněvadž sv. Jan o tom teprv po
zději mluví a tu o působení Loga před jeho
na svět příchodem mluví; aby Jan působení
to před příchodem Páně slovem přicházeje
naznačoval, to se nám zhola nevidí. Tudy
berou interpreti slovo íqióiibvov ve smyslu:
jenž přijití mělo či hodlalo. Y tom jedině
smyslu by slovo přijíti se slovem giae, světlo,
se svazovati mohlo. Ale bližší -a tudy míst
nější vazba jest se slovem člověk. My dá
váme předek vazbě té, ana ji vulgáta, syrský
překlad, Origenes, Chrysostom, Cyrill, Epifan, Augustin a jiní drží. Slova přicházejí
cího na svět pro větší vytčení slova aávza
každého a pro velebnou obižuost se přidá
vají; nejsou tedy zbytečná a prázna. Vytýká
se tu náuks, že člověk po pádu není holým
hříchem a pouhou zlotou a že dědičný Mích
nečiní podstatu jeho, nébrž že se v něm
dobří zárodové tají a že ti zárodové Logem
probuzeni a vzrostěni bývají, aby člověk
chce-li spásy docházet! mohl. Tu béře apo
štol zřetel k otázce, proč Logos dři věji se
nezjevil; dí, že ovšem se již dřívěji neustále
zjevoval a že se i pohanům milostmi čá
stečně propůjčoval.
Ale kterak slovo každého člověka pří
chozího na svět osvěcovalo a osvěcuje ? Kte
rak působilo to Slovo, to odvěké, to nadpřírodné světlo? Nepůsobilo skrze jiného samo
někde od lidí vzdáleno zůstávajíc, nébrž
vece J a n : Na světě byl, a svět Jím povstal

a svět Ho nepoznal. D í: Na světí byl Lo že pohanstvo Loga Christa před přibytím
gos či světlo bylo na světě. Působilo ve Jeho pleíským nepoznali, neuznali a nepři
světě, t.j. kam sv. Jan nejvíce zří, mezi lid jali, t. j. pravdy a zákona Božího nešetřili,
stvem přítomností svou, mocí svoo, řízením ta postřehá bolestí naplnila útroba J&aovu,
svojím od počátku světa provozovaným, jak Ale zvyšuje se bolest jeho, an v parallelné
jsme již výše o tom dotkli. Všichni téměř větě dáleji stupnov&né přidává: Do svého
otcové slova na světě byl o Slovu předple- přisel a svoji Ho nepřijali. Někteří vykla
Covém vykládají, kterak před svojím na svět datelé svojetí, vlastnictvím či majetkem Obritělesným přibytím všechno řídil a spravoval, sta rozumějí svět veškeren, ješto .v třetím
obzvláště pak i lidi vedl,řídil vystříhal, k dobro verši pravil, že vesmír od Něho stvořen byl.
podněcoval, ctnosti jim vnukal; a nad to Avšak tu by Jan jen opětoval myšlénku pře
mezi Židy zvláštní proroky oadpřírodně osvě dešlou, aniž by postupu nějakého v řeči bylo.
coval a skrze ně jakož i skrze vydání Zá Baději majetkem svojím slyší sv. Jan lid
kona všelijak pravdou a ctností lidem pomá Israelský, jejž v ©zvláštní péčí choval a pě
hal. Na světě bylo světlo to, tedy mohli a stoval ; v starém Zákoně na nejednom místě
měli je lidé poznati. Mohli je poznati, ješto se jmenuje lid Israelský lidem Bohu vlast
nepotřebovali jiného tu činiti, leč jen oko ním Ex. 19, 5„ J e knize Sir. 24, 12. vece
vniterné světlu otevřití a mravný pud pří Přem oudrost: Řekl mi stvořitel všech věci:
buznosti s tím světlem oásledovati. Ale měli V Jákobu přebývej a v Israele měj dědictví.
také poznati je, poaěvadž právem toho žá Moudrostí tou rozumí se Logos, řízení Jeho
dati mohlo přišedši pro ně a k jich spáse. a^vlastité Jeho v lidu tom působení. VlastSv. Jan pak nepřestává na tom bytí nictvím a majectvím Božím a Logovým stal
Slova na světě, nébrž místněji je vykládá. se lid v Abrahámu, když jej Bůh vyvedl
A svět skrze Něho, Loga, skrze Slovo, po z pokolení jeho a z rodu jeho do země chavstal, vece dále apoštol. Namítá tím, že svět nanejské; předchozí však to přijmutí bylo
nebyl s Ohristem nějak vněšně a náhodným utvrzeno a v skutek uvedeno, když z Egvpta
svazkem spojen, nébrž celým bytím a živo vyšli, na Sinaji hoře zaslíbili se Bohu a B&h
tem svojím od Něho závisí, dílo jsa Jeho, je za svojeí přijal Deut. 6, 7. O té pak
Jeho vývodek a výtvorek. Světem tu rozumí svojeti Logově dokládá Jan se želem: A
veškerenstvo, stvořenstvo celé, věci vidomé svoji Ho nepřijali. Nepřijmout! jest toli co
i nevidomé, jak již v 3. pravil, že všecko pravdě zvěstované skrze Mojžíš® a proroky
od Něho povstalo a nic nestává, co by ne nepovolili, života svého dle předpisů Bož
bylo od Něho povstalo. Předesýlá slova ta, ských mezaříditi a čiaiti to, k čemu hříšné
aby ukázal, jak nevděčen byl svět, ješto jsa pochoté a porušení chtíčové člověka vedou.
ode Christa stvořen Ho nepřijal, ano ani po Činili to Israelité, an prorofcy od Moudrosti
znati Ho nechtěl Neb to jest, co hned do k nim poslané vyháněli a zabíjeli Luc. 11,49.,
kládá: A svět ho nepoznal. V tomto členě Ižeprorokův následovali a za těchto návo
béře slovo svět úžeji než-li ve dvou členech dem Boha pravého opustili a modlám slou
předešlých. Světem zde místněji rozumí žili, k jich úctě všelijaké zbrodně vykoná
lidstvo a sice lidi od dobra odvrácené a ve vajíce, Činili, co se vytýká u E i. 3, 7. Dům
světě a pochoteeh jeho zatonulé, zabředlé a israelský, dí Hospodin, nechtějí tebe posloudocela zanařelé. Vytýká s bolesti patrnou chati, poněvadž nechtějí poslouchati mne,
lidem nepoznáni a neuznání Slova, t. j. ne nebo veškeren dům israelský jest otřelého
uznání působnosti Jeho, neuznáníOdvěčných čela a tvrdého srdce. Nemluví ještě o pří
ideí o Bohu stvořiteli a řiditeli světa a o chodu Páně tělesném, nébrž o pisobení Lo
pověkém zákonu na deskách srdce napsa gově ve starém Zákoně.
ném. Svědomím a rozumem ohlašoval.Lo
Ale předce ani tam mezi pohany, ani
gos věčnou pravdu o všemohutnosti a velebě mezi Židy nebylo působení Logovo docela
jednoho Boha a o vepsaném čí vrodilém neplatno a daremnos nébrž některá aspoň
mravném zákoně Bom. 1, 19. no. 2, 15.; částka se působení Jeho oddala a tam v po
avšak lidé rozumu svého nešetřili a nahlas hanstvu dle ponuků, tuto v Židovstvu dle
svědomí svého zhola nedali. Tím spůsobem, zákona Jeho jeduati snažila se. A o tom
vece a abolévá Jan, Christa nepoznali; o úspěchu, o tom blaženém působení Logové,
poznání Ho co druhé v božství osoby samo o záměrech, o následcích a výsledcích pů
zřejmě řeči býti nemůže. O slově svět na sobení toho nyní mluví apoštol světlo k stínu
třetím místě praví sv. Augustin : Světem slují přičinujíc, an d í: Kolikož pak jich Ho při
zhýralí lidé, že svět více milují než Boha, ja li, dal jim moc syny Božími se státi, těm,
Láskou přebýváme se srdcem v něčem a jenž věřive jménu Jeho. Vece kolikož pak
proto zasluhujeme tak slouti, jaké jest to, jich nej povšechněji, aby naznačil, že se Lo
v čemž se srdcem žijeme.
gos žádného neoštídal a že z uštédřování
Postřehá ta, že lidstvo před Christem, milostí, o níž tu mluví, nevyjímal žádného

národa a žádné osoby, nébrž se hojně všem
v té straně užiti dával. Všechněm se Chri
stus propůjčuje, ale klade nevybnutedlnou
výminku, pode kterou se to propůjčování
děje. Kdo přijali Ho, vece Jan. A kterak
výroku tomu rozumí, hned klade: Kdo ve
jménu Jeho véři, Těm, vece, dal moc syny
Božími se státi. Nepraví: učinil je syny
Bozimi, nébrž dí: dal jim moc i!jovdi«i>
vnější moc, právo ; nepraví 8íva^iv vniternou
sílu a moc, ač jí nevylučuje. Chce říci: dal
jim mohutnost, t. j. spůsobnost, vnější i vni
ternou možnost, synovství Božího dojiti, zá
vady odstraniv, milosti jim uděliv. Synovství
Boží virou v Christa možným se stává, ana
víra v Christa člověka k synovství Božímu
uspůsobuje, moc a právo jemu k usynění Bo
žímu udělujíc; člověk ale musí také sám se
přičinili, aby usynění jeho uskutečněno bylo,
láskou a( zachováváním předpisů Božích, ana
víra beze skutků mrtva jest Jac. 2,26. Sy
novství se dává ve víře co v zárodě, láska
a vlastní přičinění působí, že zárodek ten si
to símě v bylinu plodonosnou vyrostá.
Ale co znamená synem či dítětem Bo
žím býti čili v čem záleží synovství? Synov
ství Bozi jest onen stav, v nějž člověk skrze
Christa znova zrozen či obrozen bývá, vy
veden byv ze stavu syna či dítěte hněvu Ef.
2, 8. Jest to stav, v němž člověk od Boha
za syna přisvojen bývá Rom. 8, 15. Gal.
4, 5. Jest to, co jinde novotou života Rom.
6,4. a novým rodem 2. Cor. 5,17. Gal. 6,15.
se nazývá. Jest stav ten, v němž člověk
prvotně od Boha v ráji postaven byl a v němž
trval přede hříchem, bezhříšen a blažen jsa
a v Bohu Otce dobrotivého spatřujíc a k Němu
láskou synovskou se přitulujíc. Synovství
tedy v životě svátém a blaženém a v pocbozím odtad vědomí Boží k sobě lásky zálezí. Stává se to skrze milost Boží, jenž
jest semenem či zárodem 1. Jo. 3,9. obrodnym, člověka totiž skutečně znovu zrozujíCÍm. Slovy dálejšími: těm, kdož véři ve jméno
Jeho udává J*n výminku, pode kterou člo
věk synovství toho dorhází a vysvětluje
předchozí slova: Kdo přijali Ho. Ve jménu
Christa věřili jest toli co v Christa véřiti,
ješto jménem se bjtnost a podstata vyjádřuje; avšak fráza ta má vetší do sebe dů
raz. Ve jménu Christové zahrnuje se veškeren obsah víry. Logos či Slovo Christus,
přede svojim vtělením působil mezi pohany
i Židy a v obojích některé syny Božími
učinil aspoň počátečně. Mezi pohani ti,
kteří hlasu Logova poslechli, Boha pravého
poznali, velením svědomí svého se podvolovali8 ze hříchů svojich se kálí a naději v bu
doucí s Buhem usmíření ač jen temné ujali,
ti pohané, díme, poněkud v Bohu usyněni
byli, ti synovství Božího nějakou měrou do

šli. Tudy sv. Justin ap. I. 46. vece: Kdo
podlé Loga živi byli, křesťané byli, ač za
neznabohy kladeni byvše, jak byl Sokrates
a Heraklitus. V lidu israelském pak vše
chny přípravy a ústavy, jenž k svatosti ži
vota, k uvědomění sobě hříšnosti a k důvěře
v příštího Messiáše nabádaly, od Loga po
cházely. Z toho vidno, v jaké míře lidé
před Christeni a před vylitím na člověctvo
Ducha svatého synovství Božího se při účast
nili ; dálo se to částečně, an v novém Zá
koně plíně a plnou měrou se to dává. Z toho
jde, že lidstvo bez Loga nemůže synovství
Božího dojiti.
Ale apoštol nenechává nás ve tmě stranu
otázky o spůsobu, jakým se toho synovství
dochází a sice ukazuje to napřed záporné,
nápotom také i kladně, a při tom protivou
přirozeného a nadpřirozeného narození věc
tu vysvětluje a odůvodňuje. P ra v í: Jenž
ne z krve, ani z vůle pletě, ani z vůle muže,
nébrž z Boha se narodili. Vztažné zájmeno
jeni či kteréž hledí k slovu dáti Boži či
synové Boáí. P ři záporném dovodění zří
apoštol ku předsudku Židů, kteří sebe pro
své od Abraháma pocházení s>ny Božími
býti pokládali. Trojího pak záporu při tom
užívá. Vece nejprvé: Ktcři nezrodili se
z krve či raději v plurále z krvi, t. j. ze
semene člověčího, ze semene mužova a že
nina, jak se slovo krev také v Act. 17, 26.
béře a jak se posud i u nás mluví. To je
krev moje, dějí otec, máti, bratři i sestry o
nevěstě v písni naší národní, t. j. ona z rodu
našeho povstala. (Viz Moravské národní písně
1860, str. 466.) Tak se dí, že krev jest sídlo
a držitel života fysického, kterýž plozením
se rozšiřuje. I u klassiků se slovo krev
v tom významu béře Tibull. 1, 6. 66., v pentametru : Cožkoli tahle Hni, krev přece jesti
tvoje. Plurál aípárat> stojí bud že dvojí po
hlaví k výplodu člověka působí, jak sv. Au
gustin klade, buď pro nepřetrženost pochodu
z pokolení na pokolení, bud že se krev co
mnohočástná látka považuje. Ještě dvojím zá
porem věc tu vysvětluje, totiž aniž vůle pletě,
ani z vůle muže. I táží se vykladatelé, v ja
kém poměru se povahují ti dva členové ku
prvnímu? Odpověď dává gramatika, jenž učí,
že částice oSoe ovds, ani, se klade o sou
řadných, ne však o podřadných záporech,
členy dva poslední tedy ani z vůle pletě
ani z vůle muže, rovnovážně běží s prvním
členem, ne z krve. Druhý zápor obsažen
jest ve slovech: ne z vůle pletě. Pleť zna
mená někdy toli co tělo, někdy toli co celý
člověk; tuto ale znamená povahu smyslnou
Zákonu Božímu a duchu protivnou Rom. 7,
18. Eí. 2, 3.; nevhodné někteří slovem tím
ženu rozumějí. Vůle jest očividně toli co
chtíč, co pud, jímž se nižší, smyslná, sví-

řectvu příbuzná ve člověku stránka nese,
Chtičové rodo- a plodopudní slepou páno
vitostí vládnou. Obojím jménem pletě i vůle
chce apoštol říci: Z Boha obrození neděje
se nějakým pudem mimovolným, nějakým
ponukem a pobudem, nébrž obrod ten do
cela jiného jest původu a rázu. Ještě ale
než-li skutečný raz tem kladně vystavuje,
klade Jan třetí zápor: Aniž se děje, vece,
z vůle mužovy, z vůle a předložení muže,
jenž nad pudem dotčeným vládne a k jistému
ho záměru užívá. Ten třetí zápor klade
Jan pro lepší vytknutí a vysvětlení svojí
myšlénky. Veškery ty tři spůsoby rození
člověkova nemají místa při obrodu duchov
ném a žádná z těch tří mocností, jimiž člo
věk se plod! a rodí, nemůže nic přičiniti
k tomu, aby kdo Synem Božím stal se. Sy
novství Božího se dochází rodem z Boha a
to jest, co konečné kladné přidává Jan, ř k a :
kdo z Boha se zrodili, t. j. z milosti Boží,
z milosti Ducha svatého, skrze kterou se
duše lidská obrazuje a jakoby přeroxuje, an
hříchů zbývá, spravedlivou se před Bohem
stává a tím lásky Boží dosahuje a nádějí
věčného dědictví Božího se žičí. Synovství
Boží zajisté právo dává k ujímání dědictví
věčného Rom. 8, 14. 17. Kdo Duchem svá
tým vedeni jsou, ti jsou synově Boži. Jest-li
ale synově, tedy i dědicově. O novozrození
či obrodu vrátí se řeč níže 3, 4. Synovství
to jestnejvétší a pravá šlechta člověčenstva,
ale málo lidí si jí všímají a jí si váží. Dost
chatrný šlechtic některý za celý svět by rod
svůj nezneušlechtil nějakým manželstvím
s člověkem nešlechtickým, maje tóga výrodství a převrhelství. A křesían svrchovaným
šlechtictvím tak často povrhaje a z něho se
zloživotem převrhuje a vyrazí.
Takto Jan vylíčil předchozí působení
Loga a ukázal, kterak místněji se rozvino
valo a včlověčení připravovalo. Což trojím
během vystihuje. Vytýká napřed působení
Jeho na veškero stvořenstvo v. 3., dále pů
sobení Jeho liči na člověčenstvo v. 4.; nápotom Jej vystavuje, jak působil ve vyvole
ném národě.
Avšak ty předchozí přípravy nadesýlaly budoucí skutečné příští Syna Božího,
Loga, Christa a zalíbení Boží nemohlo spo
čívat! nad lidmi před Christa přibytím, aniž
se kdo z pohanův a Židův synem Božím
státi mohl, leč by Christus smrtí svojí byl
nás s Otcem smířil 2. Cor. 5, 19. Aby ale
Christus za nás hříchem učiněn byl 2. Cor.
5, 27. pro zjednání nám spravedlivosti Boží,
potřeba bylo včlověčení Jeho. A otom m luvi
slovy: A slovo tělem stalo se a přebývalo
mezi námi. částice A téměř toli tn platí
co: Posléze, an již'veškery přípravy byly
učiněny. Jiní jinak souvislost berou a za

to majíce, že Ja n již dříve v 9—18. o půso
bení Loga životném a tělesném mluví, praví,
že při;;,vrcholu působení toho takměř unesen
a uvlečen ještě vznešenou událost vtělení
či plefby přičinuje, kterou blaženi výsledkové
ti docíleni byli. Přechází tedy prý od pů
sobení Loga k spůsobu, jakým působení to
provedl, totiž v těle zjeviv se. Leč lepši
a průvodnější jest vazba dřívější a výkla
dové prvnější od nás výše daní.
Mohl prosté říci: a tělem se stalo; leč
opětuje: Slovo se tělem stalo, pro větší důraz,
jímž řeč svou velebně a takořka vítězoslavné
dovršuje. Tělem, pleti se stalo, vece, t. j. člo
věkem, an slovce <r<*p£jpleť, tytýž celého člo®
věka značí Rom. 1, 3. 1. Tím. 3, 16. Bez
mála užívá slova toho pro dokéty, kteří
Christa Pána skutečného těl* odsuzovali, napohledné tělo Jemu toliko přikládajíce. Nébrž
také zdá se zřetel míti na jiné gaostiky,
kteří jak i Cérinth domýšleli se, že aeon Chri
stus dočasně oa křestu s Ježíšem člověkem
tvárně a postavné se spojil, při smrti ale jej
ostavil. Proti těm a podobným náhledům
sv. Jan tvrdí: Slovo se vpletilo, t. j. pleť,
maso, tělo hmotné, člověčenství vzalo na se,
včlověčílo se, vtělilo se, skutečným člověkem
stalo se. Vzal Cbristus člověčenství na sebe
a božská příroda Jeho v jednu osobu spo
jila se bytedlně a podstatné a přírodou člověckou; tím Logos či Slovo stalo se, čím
dříve nebylo, člověkem, nepřestávajíc býti,
čím odvéčně bylo, druhou v božství osobou.
Dí stalo se-, odtud jde, že člověk Ježíš ne
byl dříve, tak že by se teprv nápotom byl
Logos ,s ním spojil, nébrž člověk Ježíš člo
věkem se stal tehdá, když Logos člověckom
přírodu přijal. Dí plet a nedí tělo, aby křeh
kost a slabotu těla lidského a tím velikost
lásky Paně vylíčil. V jazyku našem plet
odpovidá slovu řeckému
latinskému
caro; slušno, aby se to slovo obnovilo,ješto
za stara se ho užívalo, jak ze zlomku evan
gelia Janova viděti. Nevděk byl by je zavrhovati. Co tuto Jan určitě, ale nerozvi
nutě předkládá, později rozvinutě v církvi
učilo se, když byli povstali někteří bluda
řové, kteří slova Janova ke smyslům svojim
natahovali. Apolímaris se k místu tomu
táhl chtěje t něho dovoditi, že_Christus jen
vtělil se, to je st jenom télo přijal a že v něm
místo ducha zastával Logos. Činil to proti
smyslu Janovu, jenž nížeji výslovné o duši
12, 27. a duchu Christovu ll,,;33. 13, 21.
19, 30. mluví; církev zavrhla učení to ne=
pravé. Vůbec učila a určila 'církev míst
něji Eáuku o Synu Božím a sice, že Syn
Boží dvojí přírodu v jedné osobě má, že
přírody ty nesmíšené avšak bytné spojeny
jsou a že’ tudy dvojí vůle, lidská a božská
v Christu se nalézala, an Syn Boží lidskou

také duli přijal. Přijal Syn Boží piet, tělo
či člověčenství, neproměnil, neobrátil se v člo
věka. Jeden jest Christus, praví symbolům
athanasijské, ne slitím, podstat, nébrž jed
notou osoby; nebo jako rozumná duše a tělo
jtden jest člověk, tak Bůh a člověk jedním
jest Christem. A sv. Aug. trin. 15,11. užívá
podobenství toho: Jako slovo naše hlasem
se stává, avšak ve hlas nemění se, tak Slovo
Boží stalo se pletí, ale v plet se nepromě
nilo. To jestií vrchol veškerého zjevení Bo
žího, to jest akma působení Logova, totiž
vtělení či včlověčení Jeh o ; to jestit stře d a
takořka srdce veškerého křesťanství, jest
tajemství modlitedlné či klonby svrchovaně
hodné, tajemství všech tajemství a div a
zázrak všechněch divů a zázraků; to svrcho
vanost lásky Boží a studnice milostí Božích.
Včlověčil se Bůh, dí sv. Athanasiusa otcové
jiní pfed ním i po něm, aby se člověk vbožil.
Nediv se, dí sv. Aug., že se stáváš dítětem
Božím; nebo se jím stáváš z Boha Logem
Jeho. Dříve chtělo Slovo naroditi se z člověka,
aby ty bezpečné mohl se zroditi z Boha.
Proto Jan, praviv z Boha se zrodili, aby ty
se toho nezhrozil a nekladl to nemožným,
přidává tebe ubezpečujíc: A slovo tělem se
stalo. To sv. Augustin. Jakby měla srdce
naše v díky, klonbu a lásku rozplynou ti
pro tu milost, že se Syn Boží naším bratrem
s ta l!! Syn Boží stal se člověkem, Logos dí
tětem, Život vešel ve smrtelnost a Světlo
ve tmu. Ale nám zde slov schází, an uaše
slabé srdce k svému zahanbení tak mdlé
jest, tuto neskončenou lásku pocítiti. Mělo
by zahanbení to nás ku pokoře přivésti,
přede kterouž jedinou brána svatyně se otvírá,
kterou žádný klíč poznání zpupných mudrců
neotevře. Y církvi při mši svaté kleká kněz
slova ta říkaje. Musejí slova ta v nejhlubší
útrobě člověkem pohnouti, že Christus Syn
svrchovaného Boha naše tělo přijal. V Christtt jest částka, jest krev a tělo jednoho
každého z nás. Kdež částka má kraluje,
věřím, že i já kralovati budu; kdež tělo mé
oslaveno jest, tam i já sebe oslavena býti
cítím.
Jak ale to Slovo, ten Christus měl se
k světu a k lidem ? Snad uvida je hříšnými,
opět je opustil? Aneb jak se k nim vůbec
choval? Po svém včlověčení se přebývalo
Slovo mezi námi, vece dále sv. Jan. Neto
liko přijalo přírodu naši, nébrž mezi lidmi
přebývalo, meškalo, postanulo mezi námi,
pobydlelo mezi námi co ve stánku nějakém
dočasném. Užívá v řečtině slova stanovati,
staniti, bydleti v staně an^vovv pro dolíčení
toho, že Slovo tuto na zemi nemělo domova
a stálého bytí, nébrž že jenom přechodem
se tuto zdržovalo tak dlouho, ažby veškeren
záměr svůj se spas«ním lidstva vykonalo.

Naráží na přislíbené bydlení Boží v lidu
izraelském, o němž Lev. 26, 11; Postavím
stánek svůj uprostřed vás. Podobně Ez. 37,
27. Ap. 21, 3. Mezi námi dí a rozumí ve
škeré člověčenstvo. An ale apoštol o by
dlení, cizincování a stánkování Páně mezi
lidmi mluviti počal, přemohla ho slast ta,
kterou pocitoval s Christem chodě, divy
Jeho vida, ano na prsou Jeho spočívaje. I
volá zachycen a uvlečen myšlénkou tou: I
spatřili jsme slám Jeho, slávu jakožto jednorozence od Otce, plného milosti a pravdy.
Dí spatřili jsme slávu Jeho. Spatřili neto
liko očima tělesnýma, nébrž i duchovýma ;
ned í: uviděli jsme, nébrž patřili jsme, ano
slovo patřiti a pátrati příbuzao jest. Jakoby
ře k l: Chodíce s Ním propatřili, propátrali,
proskoumali, prohlédli jsme a pronikli, po
kud to smrtelníkům lze jest, slávu Jeho.
Jest totiž &sáo) v řeckém textu a neni ani
{tt-énsiv ani idsiv ani podobné jiné slovo. An
v plurále mluví: spatřili jsme, zahrnuje vše
chny ty, jenž mu při spisování radni byli,
apoštoly a učeníky Páně, jakož vůbec ve
škery ty v jedno pojímá, kterýmž se Pána
spatřiti dostalo. Slávou rozumí se v řeckém
i ve slovanském jazyku vůbec vněšné vy
nikání či vnéšný výjev vniterné velebnosti;
ve slávě, v doxe se vyslovuje, probleskuje
a obráží se povaha vniterná. V písmě sv.
sluje slávou oblesk, jímž Hospodin obklopen
jest Ex. 24, 16. 40,34., ve kterém obdán jsa
mrakem dýmovým nad slitovnicí archy úmluvy
se vznášel a kterým velebu svou lidem na
odiv představoval, aby aspoň nějakou touchu
a stín nějaký nevystihlé veleby Jeho ucho
pili. Slávou tedy Logovou či Christovou
rozumí božskou moc, důstojnost a vzneše
nost, jenž v Christa Pána slovech, řečech
a skutcích bleskotaSa a kteroužto božský
původ svůj a božskou bytnost svoji proje
voval. Spatřovati bylo ta slávu Christova
ve všech divech ozvláště přikřestu, při přeobrazení či přepodobnění, při vzkřesu a vstou
pení Páné, při seslání Dacha sv. Sláva pak
ta nebyla jinaká, nebyla menší než byla
jako Jednorozence Otcova, taková, jaková
sluší na jednorozeného Syna Božího. Místo
jednorozence Otcova stojí sice fiovoyevoíg
aagá awgós, jednorozeného od Otce, jedno
rozeného z podstaty Otcovy; avšak očividně
nedává to jiného smyslu. I blouií ti, jenž
slova od Otce se slovem sláva spojovati chtějí,
ješto nechtěl Jan původ slávy, nébrž byt
nost a podstatu její opisovati; také závisí
předložka od naqd od slova ytvuám, roditi,
jenž od Boha či z Boha zrozen jest. Vece
Jednorozence, poněvadž mluvil o synech
Božích zaslíbených, přijatých a osvojených;
v tom smyslu není Christus Synem Božím,
nébrž ve smyslu nevyrovnaně vyšším, v ja-

kémž nikdo jiný Synem Božím slouti nemůže. veškeren život duchovní, veškerá ctnost a
On jest odvěčnš od Otce zplozen & zrozen, blaženost k lidem plyne; obojí v Christu se
zrozen jest z podstaty a bytnosti Otcovy, dává. Mimo Christa jest blud a hněv Boží.
an lidé synovství Božího z milosti Boží nám On byl pln milosti a pravdy ze sebe a od
Christem dobyté dosahují. Částice jakožto, sebe a také v Něm podlé člověčenství všickni
ais, tamquam, jenž před slovem Jednorozence darové Ducha sv. bess míry byli 3, 34. O
se klade, nestenčuje ponětí toho, nébrž je světcích a světicech, jak o sv. Štěpánu praví
se v písmé, že byli plni Ducha sv. Act.
potvrzuje značíc toli co skutečně.
Slova, jenž následují plného milosti a 6, 8. Leč rozdíl jest meffl plným zdrojem
pravdy od rozličných exegétů rozličně vá a plnou nádobou a v Christu bytuje pod
zána byla se slovy předešlými. Hlavitě pak statně veškera plnost božství Col. 2, 9.
Poněvadž začátek evangelia Janova svr
je spojuji bud se slovem Uyog, ješto v ře
ckém textu jest nominativ hXíqtjs, plný či chovaná tajemství sebou obnáší a hlavitou
plné (Slovo), takže ta věta celá: A spatřili náuku zahrnuje, tudy jej církev při konci
jsme slávu Jeho, slávu jako Jednorozence každé mše svaté a jindá zhusta při obřadach
od Otce by v závorky se vklíčiti a. za vstavkn opětuje. Zvláštní požehnání se zdá ze slov
považovati musila. A tu by přišlo přelo- těch prouditi a na věci pozemské se vyléžiti: plné či plno jsouc (Slovo) milosti a pravdy vati. Z toho pošlo, že ne jedni lidé magi
v ten spůsob: A Slovo tělem se stalo a pře ckou moc slovům těm připisovali a k zlo
bývalo mezi námi, — plno jsouc milosti a řádům jich užívali. Leč slova ta nejsou
pravdy. Leč jiní exegéti přijímají tu výšin klíčem k otvírání říše duchů, jak se zmáz vazby a jinopádnost a svazují slova ta po mencům některým zazdáld, nébrž jsou klí
slední v 14. se slovem bezprostředně předcho čem k vyrozumění podstatě náuky Páně.
zím airov, Jeho. Očividně se nemění smysl, Leo I. v proslulém dogmatickém listu praví:
k té-li čili k oné-li se vazbě přidáme. Pln jest Moudrost Boží zbudovala si dům v pleti,
Christus milosti a pravdy. Milost jest blaho kterou přijala z člověka a rozumným duchem
vůle, kterou se k lidstvu padlému a ve hří oživila. Vlastnosti obou přírod a podstat
ších i neblaženství zatonulému schyluje a zůstaly bez ujmy a v jednu osoba sešly se.
všemi dary se' jim vylévá, jichžto jim k do Přijata byla od velebnosti nízkost, od síly
sažení spásy potřeba. J e st pln milosti té slabota, od věčnosti smrtedlnost. K zapraChristus, není jenom bohat, nébrž pln milosti, vení dluhu člověckého spojila se neporušianoť není vyšší blahovůle než ta, kterouž tedlná příroda s přírodou stradatedlnou, aby
Ohristns pro nás člověkem stal se a m nás jak to k spáse naší náleželo, jeden a týž
umřel. Pramen všeliké milosti jest láska, prostředník mezi Bohem a lidmi jednak
a láska v Christu svrchovaná jest, an Bůh umříti mohl, jednak nemohl. V neporušení
láska jest. Slovo
milost, odpovídá slovu a v dokonalé přírodě pravého člověka pravý
život v. 4. Veškera milost pro člověctvo Bůh se narodil. Vzal na se podobu nevol
z Christa řine, On jest věčná studnice mi níka bez hříchu a povýšil lidskou důstoj
losti. Ale jest i pln pravdy. Pravdu ně nost, božské neumaliv; zmaření jeho jest
kteří vykladatelé přeobšírně berou, pravíce účinek slitovnosti, ne však ůchabek moci
pravdou to býti, co po přednosti bytuje a a t. d.
Tím skončena historická část proslovu
značití tu božskou Páně přírodu a povahu
a veškery přívlastky Božské. Jiní lépe a přehled posloupnéh© působení Christova.
pravdu slyší tu, kterou Bůh lidem zjevuje, I přechází sv. Jan k symbolickému dilu
která se ke spáse lidstva odnáší a spásy téhož proslovu či úvodu, v němž idey, jež
jem u pomáhá, jsouc mu tak potřebná jak předeslal ještě jednou ujímá, dále vede
milost, ano částkou milosti jsouc. Rozumí a sobě cestu ke skutečnému vypravování
pravdou shodu představ lidských s věcmi stele. D í:
samými a s jistými pojmy a ideami, shodu
myšlení lidského s myšlénkami Božími, kromě
15.
Jan svědčí o něm a volá ř k a :
nichž žádné pravdy, jistoty a bezpečnosti Ten byl, o Němž jsem pravil: Kterýž
nestává. Odpovídá slovo to slovu <pros, světlo
po mně přijde, přede mnou povstal,
v. 4. Vidí se mnohým, že pravdu klade také
nebo
prvěji byl než-li já. 16. A z plnooproti figurám a podobiznám starého Zákona;
a ovšem v. 17. tomu nasvědčuje. Pravda sti Jeho my všickni vzali jsme a milost
je v Christu a Christus jest pravda, jak na milost. 17. Nebo zákon skrze Moj
níže 14, 6. o sobě Pán praví, an v Něm vši žíše dán jest, milost a pravda skrze
ckni pokladové moudrosti a védy skryti
Jesu Christa se stala. 18. Boha žádný
jsou Col. 2, 3. tudy také náuka Jeho, jíž
neuzřel
nikdá; jednorozený Syn, jenž
vyučoval, svrchovanou a jedinou jest pravdou.
jest
v
lánu
Otcově, sám vyložil
Milost a pravda jsou ty dvě studnice, a nichž

Evangelista ze slo v Jana Kř. velikou ta j také veřejně, oč tuto činiti, později vy
stoupil.
jistotu potvrzujes že Christus byl skutečné
pln milosti a pravdy, a že Jan Křest, sku
Slova, jenž nyní následují až do svěde
tečně o Něm svědectví vydal. Musil se míst- ctví Jana Křestitele v 19., jsou slova Jana
néji o tom tuto pronésti, ješto byl v 6, 7. evangelisty, kterýž je přidává pro vytknutí
pravil, že Jan od Boha proto poslán byl, působnosti Páně ku spáse lidstva, opět uvleaby o Logu svědčil. Pro přičinění důrazu čen jsa radostí a veselím nad vlastním svým
uvádí slavným a obšírným spůsobem svěde- milostí od Christa propůjčených zkušením.
ctví jeho, an vece: Jan svědčí o Něm a volá Hodlal Jan ve předešlém verši již svědectví
řka: Ten byl, o Němž jsem pravil. Evange Jana Křestitele předložití, leč veličím věcí
lista vece, že Křestitel svědčí, volá v ča-u Cbristem uštědřených unesen byv opět se
přítomném. V textu řeckém druhé slovo sice v uvažování jich vydává a pokračuje v tom,
V perfektu xéxgays stojí, leč i to perfektum co v 14. předkládati počal. Pravil tam, že
má význam přítomného času. Praesentu apo Slovo plno bylo milosti & pravdy; již tuto
štol užívá o věci dřívěji stalé pro živější klade dále a d í : A z plnosti Jeho všickni
věci té představení. Volá či volal. ješto byl jsme přijali milost na milost. Tak čte vul
hlas volajícího na poušti. Is. 40, 23. Volal, gáta kladouc na začátku věty částici et xai,
ano křičel hsngays, hlasitě ká^al o Christu, aby jak mnozí rukpp. s ní čtou. Jiní rukpp.
veškeren lid slyšeti a tudy v Christa uvé- čtou ort, poněvadž, ješto, nebo, a soud o před
řiti mohl. Svědčil pak: Ten byl, o Němž nosti těch čtení na přezmenu jest. Předčí
jsem pravil, který po mně přijde, přede mnou jednak čtení au, ano čtení xais et povstalo
povstal Ten byl, dí; nedí Ten jest, jak- bezmála odtad, že slova ta za výroky Jana
bychom očekávali, poněvadž se táhne fee Křestitele se měla. Jsou ale slova Jana
svědectví, jež o Christu dřívěji vydal. Uvá evangelisty, jenž ze své a vůbec všech kředěje ta slova praví, že je dřívěji byl o Chri- síanů zkušenosti potvrzuje pravdu výroku
gtu vypovídal, an dí: o Němž jsem pravil; toho, že Christus jest pln pravdy a milosti.
táhne se tedy k nějakému předešlému svě Rozdíl čtení jenom logické souvislosti se
dectví, jež byl o Christu vydal. Ale Jan týká. My všickni, chce Jan evangelista říci,
evangelista ho nezaznamenal, u jiných evan- potvrzujeme z vlastného života že skutečné
gelistúv ale o tom nalézáme Mat. 3, a jj. plnost pravdy a milosti se v Christu zjevila,
kamž evangelista tuto hledí. Po mně přijde, nebo jsme Jim přijali milost na milost. Vece:
t. j. vece, po mně vystoupí, po mně úřad z plnosti Jeho jsme přijali. Plnost Jeho jest
svůj ujme. Přede mnou povstal, vece dále to, čím naplněn, čeho plným byl, t.j. plnost
Jan ev. Slova ta někteří exegéti o přednosti milosti a pravdy, o čemž předešlo. O plnosti
dočasné vykládali v ien smysl: Byl přede či náplni Christově písmo nejednou se vy
mnou. Jakoby Křestitel byl pravil: Ten. jadřuje. Tak čteme: V Christu složena byla
jenž po mně přijde, předešel mne, t. j. můj veškera plnost Col. 1 19. a sice veškera
nástupce jest můj předchůdce, aneb mým plnost božství Col. 2, 9. Tudy mohl Chri
nástupcem jest můj předchůdce, an Christus stus ze sebe a z plnosti té vylévati na človystoupil po Jan u co učitel a také již co véky nepřeberný tok a poklad milosti a
člověk později se než Jan objevil, avšak dle pravdy. Kdo milosti a pravdy dojiti žádá,
božství ho od věků předcházel. Jiným ale l ten ku Christovi se hlásiti musí. I dochází
se vidi, žeby tím tautologie s následující g plnosti Jeho, vece Jan apoštol; nedí plnost
větou povstala, kdež sv. J a n K ř. úvodě pří Jeho obdržuje nébrž obdržuje z plnosti Jeho,
činu nynějšího výroku svého vece: nebo ješto každému tu částku dává z milostí svo*
prvěji byl než já . Protož slova přede mnou jich, kteréž jemu potřeba jest; ku každé
povstal berou o hodnosti a důstojnosti v ten duši lidské věřící y Christa vytéká z Chri
sm ysl: Vyšší důstojenství má než já a (1,27.) sta proud darů Jeho vchází v ni podlé ponejsem hoden rozvázati řeménka Jeho; On chopnosti a vnímavosti její. Avšak neoštídá
Mat. 3, 11. jest silnější, přednější; čelnější, se v tom Pán, aniž skrbně a jenom tolik co
váženější a vyšší nade mne. Rozdíl vý- nejpotřebněji jest uděluje, nébrž dává milost
kladův není velik, ač první výklad před na milost, milost za milosti, t. j. řetěz a vě
nost drží.
nec milostí, ku předešlým milostem vezdy
Mohl pak Christus Ja n a předejiti ;nebo, větší a větší milost přičinujíc, ač jestli člo
dí dále Ja n Křestitel, prvěji byl než já t. j. věk milostí těch od sebe nezamítá. Slovce
byl od věčnosti, an jest Bůh a druhá bož A před slovy milost na milost značí toli co
ská osoba. Jsou to oxymóra, věty ostroslovné totiž. Nesličně jiní rozumějí milost za milost
a záhadné, jež prorok klade pro jasnější vy v ten spůsob, jakoby pravil: za milost sta
tknutí božské a lidské přírody Christovy. rého Zákona davá milost nového Zákona;
Dle božství byl Christus dříve Jana, ač dle tomu Jan ev. hned sám odporuje, an klade
člověčenství o šest měsíců mladším byl a v následujícím verši, že zákon skrze Mojžíše,

m ihsi ikrze Christa dána byla. Aniž také Boží, Boha milovati a zákon Jeho zevrub
jest pravý ten výklad, jenž prav!: milost z lásky té k Němu činiti a tudy věčného
věcného života za milost života svatého, ješto života sobě dobyti. Byla pravda i v starém
výklad ten jenom částku jednu zahrnuje a Zákoně, leč pravda přípravná, počátečná a
těsný jest. Aniž také obstojí výklad milost nedokonalá, v závojech a stínech vydaná,
nad milost, t. j. takovou milost, že se jí ješto v novém Zákoně odhalené a nezakrytě,
žádná milost jiná nevyrovná. Tomu výkladu pokud toho lidská mysl schopná jest, se po
odporuje význam částice ani. Nébrž nejlepší skytuje 2. Cor. 3,18. Přijde tu pomysliti, co
výklad jest výšeji položený o posloupnosti praví Pavel 2. Cor. 3, 10., že veškera sláva
a postupu milosti po milosti, milosti větší po starého Zákona ani slávou nebyla u přirov
menší, čímž hojnost, plejnota a ©plynulost náni převznešené slávy Zákona nového. Ještě
milostí se vyjádřuje. Barové milosti Chri- i ten rozdíl zabíhá, že o milosti a pravdě
sto v j tak hojně na nás splývají, že jedni v novém Zákoně dí Jan stala se iyévsto,
druhé, darové noví dary předešlé postihuji o starém Zákoně pak vece idó&y, dán byl\
Dosahujeme zajisté ode Christa poznání Boha, tam za staré úmluvy musil dán býti, ješto
víry, moudrosti, vyrozumívání věcem nebe lid jinak se ho dopíditi nemohl, tuto ale
ským a sobě v nich zalibov&ní, odpuštění v novém Zákoně, když Christus přišel, ne
hříchů, usynění Božího, pokory, lásky a mohlo jinak býti, leč že se pravda stala a
těch ctností jiných, jenžto k životu křesťan milost, an příchod Jeho nutně věci ty s seskému se odnášejí.
bou obnáší. Dí tedy stala se, jakoby samoTo pak ihned odůvodňuje a vysvětluje děk vyplynuly dvé ty jednotoké řeky ze
v následující větě protivou Zákona starého a zdroje Christa; dí stala se, že milost ta víc
nového, an vece : Nebo zákon dán skrze Moj a více se rozvíjet! má v církvi; dí stala se,
žíše, milost a pravda skrze Christa se stala. že Mojžíš byl jen prostředek a sluha, Chri
"Vytýká větou tou přednost Zákona nového stus sám pramen a dárce. Také to potřeba
před Zákonem starým. Povaha a ráz nového pozorovati, že přesličně nyní teprv, když byl
Zákona jest milost a pravda, jenž v Christu již všechnu velebu Christovu vylíčil, jméno
se zjevila a všem se uděluje, povaha a ráz Jeho uvádí.
staré úmluvy jest zákon lidu israelskému od
Již pak to, že Christus úplnou pravdu
Mojžíše vydaný. Ale ta protiva není abso sám jedin uštědřiti mohl, ihned Jan odůvod
lutná a náprostá, nébrž jenom vztažitá a ňuje, an dí: Boha neuzřel nikdo nikdá\ je
poměrná, ješto i v starém Zákoně Logos pů dnorozený Syn, jenž jest v lůné Otcově, On
sobil a dání zákona neméně od Něho pochází. nám vyložil. Nikdo neuzřel dí, a slova uzřiti
Hodlá Jan jenom rozdíl ten vysloviti, že užívá o bezprostředném a neobrazném spa
Christus v starém Zákoně prostředně, v Zá tření bytnosti Boží. 1. Jo. 4 ,1 2 .1 . Tim. 1,17.
koně novém bezprostředně a samosobně pů A tedy nemluví zde o íheofaniích a viděních
sobil. Zákonem od Mojžíše daným rozumí prorockých, o nichž v starém Zákoně často
celou správu staré úmluvy, jak to v jazyku se vypravuje. Boha nikdo níkdá neuzřel dí,
našem bfz toho rozuměti se obvyklo. Zákon ani Mojžíš, jemuž praveno bylo Ex. 33, 20.,
ten starý byl sice také milost od Boha lidem že nikdo za živa Boha spatřiti nemůže. Ne
daná, čeho Jan nepopírá, ač k tomu tuto ne konečen jest rozdíl mezi tvorem a tvůrcem
zře; ale zákon ten neuděloval o sobě sám a sami blaženci v nebesích zvláštního světla,
síly a milosti k vykonávání těch předpisů světla slávy, potřebují, aby mohli na Boha
svojích, o nichž vůbec jen vyříkal: Kdo ne patřiti. A tudy jde, že v Mojžíši pravdy a
v y p ln ík d o neučiní toho, vinen jest smrti, a milosti nebylo, nébrž ze zákon toliko skrze
člověka jenom vinným býti ukazoval. Pro něho dán byl, pravda pak a milost od Chri
spěšné to bylo pyšným, dí sv. Augustin, sta vyšla. Nechce tím říci, žeby v starém
kteří se do sebe mnoho domýšleli. Chtěje Zákoně nepravda byla panovala. Nechce
Bůh pýchu jejich poraziti, vydal Zákon, ja  říci, žeby nebyli poznali Boha lidé před
koby řekl: Aj, plňte, abyste nemněli, že Christem ; ješto zajisté sv. Pavel Rom. 1, 20.
není, kdoby poručil. Nescházelo poručiíele, pohanům vinou klade nepoznání Boha a ješto
ale nebylo pluitele. Nebylo toho v starém v starém Zákoně Bůh sám zjevoval se, ano
Zákoně, že zákon hrozil ale nepomáhal, ve nějakou měrou slávu svou vyvolencům pa
lel ale neléčil a nehojil, mdlobu ukazoval třiti dával, jak na př. prorokovi Isajášovi
ale jí neodnímal. Úmluva nová, Christus 6,1. Ale to pravi apoštol Jan, že dříve při
v nové úmluvě však milost a pravdu lidstvu bytí Christa na svět nebylo dokonalého po
dává, ješto v Christu stala se milost a pravda znání o Bohu, j«što sami Židé toliko jednu
ona; starý Zákon obřemenoval, nový ulevuje osobu v Bohu počítali. Teprv jednorozený
břímě a lehkým i sladkým je činí; starý Syn Boži, Christus, nás Boha právě, přímérné
Zákon velel a poroučel, nový pomáhá a dává a dokonale znáti naučil. Jmenuje Christa
milost, sílu a moc, abys mohl plniti vůli jménem jednorozence a tedy považuje Ho

podlé božské bytosti Jeho, poněvadž Boha
dokonale a, jak hned dí, v lůně Božím
býti, toliko na osobu Boží připadá. Fráza
býti v lůně znamená nejužší spojení, nejsstoupenéjší přítulnost a neodlučnost, znamená
stejnou bytnost a podstatu. Pozorovat! sluší,
že dí, v lůně Otcově jest Syn Boží ó <bV;
v lůně jest, zplozen jest odvěéně a pověčně
se zplozuje z Otce, podíl věčný má v byt
nosti božské; nebyl jenom odvěčně a nestal
se snad nějak oddálenějším od lůna Otcova
přijmutím na se člověčenství, nébrž vezdy
v stejné míře a neproměnně v tétéž zůstává
s Otcem soubytnosti a spolupodstatnosti a
neustále trvá ve spasivém patřeDÍ, visio beatifica. Slova sig t . nólnov, v lůně Otcově, značí
téměř toli co slova u Boha ngós
-O-sáv
v.
avšak rozdíl jest ten, že slova v Mně
Otcově vytýkají spojení s Bohem po vplefbě
a spolu nejužší lásku mezisobnou Otce a
Syna vystavují. Nedí také, čeho bys očeká
val : jenž viděl Boha, nébrž jenž jest v lůně
Otce, poněvadž právě k donaléinu poznání
Boha soubytnost náleží. Tudy praví níže
10, 15.: Jakož mne zná Otec i Já znám Otce;
a Mat. 11, 27: Nikdo nezná Otce leč Syn
a komu Syn vypovi. Ale Syn skutečně vy
pověděl či vyložil nám, co spatřil na Bohu,
vyjádřil a vytlu nočil nám pravdu o Bohu,
pravé poznáni Boha nám poskytl. Vyložil
dí, vyjasnil, vysvětlil, co nepravého v pojmu
bylo, odňal, co nedokonalého, doplnil, co
skryto, na světlo vynesl. Slovo i^-qfua&ai
užívá se o věcech božských; on sám šxstvos
klade se pro zvýšení dojmu.
Předložil dosud apoštol odvěčný poměr
Christa k Bohu Otci jakož i potah Jeho ke
tvorstvu, ke člověčenstvu a ke spáse jeho,
a vůbec vystavil Christa trojdílně co tvorce,
co osvétitele a co Spásu. I odvoliv poněkud
touze a vniternému svatému pudu rozšiřovali
se o bláze, jíž sám vídaje slávu Christovú
pocitoval, přechází nyní k tomu, jehož byl
po dvakrát ano třikrát dotekl, svědectví Ja
novu, a s tím cestu vypravování nastoupá#
z n á ti

riseů. 25. I otázali se ho a řekli jemu:
Proč tedy křestíš, nejsi-li ty Christus,
ani Eliáš, ani prorok? 26. Odpověděl
jim Jan řka: Já křestím vodou, u pro
střed ale vás stoji, Jehož vy neznáte.
27. On jest ten po mně přijdoucí, jenž
přede mnou povstal, Jemuž já nejsem
hoden rozvázati řeménka obuvi Jeho.
28. To v Bethanii stalo se za Jordá
nem, kdež Jan křestil.

Otvírá sv. Jan po proslovu díl vlastní
evangelia svého a počíná s Janem Křestitelem, událostí předchozích mlčením pomíjeje
a je co z jiných evangelií známé nadesýlaje;
hledí především ke svědectvím, ježto Jan
Kř. o Christu byl vydal. A tu vynechav
svědectví Jana Křestníka přede křestem Páně
vydaného, klade svědectví, jež Jan vydal
po Páně křestu a po jeho z pouště navrá
cení. Svědectví, jež tu klade, jest veřejné,
slavné a ůřadné, ješto bylo požádáno a dáno
na otázku synedria, nejvyšší náboženské
soudné stolice u Židů. Poněvadž Jan, od
tribunálu jejich dovolení nepožádav, kázal,
křestil, napomínal, Christa Messiáše hlásal
a té slávy došel u všeho lidu, že oborem se
k němu odevšad hrnuli, vidělo se veleradě
židovské netrpěti toho déle a poselství
k němu vyslati, aby se vyměřil z toho svého
počínání. A toto jest svědectví Janovo, vece
apoštol, když poslali Židé z Jerusalema kněze
a levity k němu, aby se otázali ho; Ty kdo
jsi? Poslali Zidě vece evangelista a rozumí
slovem Židy zástupce, nosiče a držitele zájmů
náboženských i národních lidu lsraelského.
Jan považuje v nich stránku křesťanské víře
protivnou, a tudy rozumí skrze Židy přede
vším veleradu či synedrium, jehož čás£ větší
sestávala z fariseů. Patrno odtud, že církev
křesťanská tehdá, když Jan psal evangelium,
se byla dokoná od Židů oddělila. V apoka
lypse 2, 9; 3, 9. jmenuje Jan apoštol Ži
dovstvo tehdejší synagógou satanovou. Fari19.
A toto jest svědectví Janovo,
seové dostihli té váhy, že kněží a levitové
když poslali Židé z Jerusaléma kněze k jich straně se Másiti musili, ač nechtěa levity k němu, aby se otázali h o : liliž o vážnost svou u lidu se připraviti.
Ty kdo jsi? 20. I vyznal a nezapřel Z fariseů byli ti, jež v evangeliu potká
a vyznal: Já nejsem Christus. 21. váme, zákonici, badáním a vykládáním zá
se zanášející, strážcové náboženského
I otázali se ho : Což tedy? Eliáš jsi ty? kona
a národného vědomi a vzdělání, k nimž část
A řekl: Nejsem. Prorok jsi ty? Á od levitů, služebníků chrámových kněžstvu pod
pověděl: Ne. 22. Řekli tedy jemu: řízených, se přidala, odtud auktority opět
Kdo jsi? atv odpověd dáme těm, jenž nabyvši, ana část druhá nádenníky a sluhami
poslali nás. Co pravíš sám o sobě? 23. obřadů ostali. Opanovala tehdá zásada, že
koruna královská opráaněna je st, koruna
y e c e : Já hlas volajícího na poušti: kněžská u potomků Aronových se nalézá,
Spravte cestu Páně, jakož pověděl Isa- koruna zákona však že celému Israelovi
|f |\ prorok. 24. A poslancové byli z fa- společná jest. Celý národ doby tehdejší

smýšlel řarisejsky a podlé farisejských před
pisů a náuk na všechny věci a události po
hlídal. ješto fariseové na stolici Mojžíšově se
děli Mat. 23,1. a
výkvět národa netoliko
sarní se drželi, než také od lidu jmíoi byli.
Au však za doby, o níž tu řeč jest, fariseové
na mnoze ve vněšnostech zákona zatonuli a
malicherností nad ducha zákona si vážili,
tudy Ja n Kř. na ně přísně dorýval. Mt. 3,7.
A ovšem tim nenávist jejich proti sobě vzbu
dil, ač oni napřed v jeho svíci se kochali.
Jo. 5, 33.
Ty kdo jsi ? táží se ho vyslancové synedria. Přidali jinou ještě otázku, jak vy
svítá z odpovědi Janovy, tážíce s e : I zdali
jsi Christus Messiáš? Ty-li jsi ten, jemuž
přísluší osobovati sobě takové právo, že ne
toliko křestíš, ale také proti nám se všeli
jak stavíš a na nás opovážlivě dotíráš. Kým
tedy jsi ? jaký úřad vedeš ? Nebo lidé jiní
také nejedoak o něm smýšleli a nedostávalo
se těch, kteří jej za Christa měli. L. 3, 15.
Odpověď K řestitele na otázku ona evan
gelista třikráte uvádí: A vyznal a nezapřel
a vyznal: Nejsem Christus. Chce tím bez
mála osvědčiti, jak důrazné, jak rozhodně
a odhodlaně vyslovil odpověď svou, a jak
určitě & jistě odmítl od sebe domnění, žeby
Christem Messiášem byl, a jak jediné pravdy
byl pilen. Pravda zajisté jest nejlepší zášti
tou proti zálohám a lestem. Pravda jest také
nejlepší politikou; lež a klam jest politikou
času, pravda jest politikou věčnosti. Měl Jan
apoštol před očima ty bludaře, jenžto Kře
stitele výše nad Ježíše kladli, a tudy tak
důrazně odpovědného uvádí. Já nejsem Chri
stus Messiáš zaslíbený v prorocích, Jejžto
veškeren svět očekává. Dí důrazně Já ne
jsem, a slovem já na prvém místě polože
ným vytýká, že zná někoho jiného, jenž jest
tím, koho se nu něm doptávají. Jiní sice
čtou jiným pořádkem slo v : Nejsem já Chri
stus; leč prvé čtení převládá. Ukázal Jan
Křestník pravou pokoru. Kdo tu ctnost má
do sebe, ten se těší z toho, když vyšší do
mnění, jež o něm lidé mají, zmazati může a
rozptyliti. Jan to činí sprostné beze všech
vytáček a lichých odmítek, jimiž sobě lidé
čest spolu i domnění pokory sebraíi hodlají.
Uslyševše vyslanci velerady odpověď
tuto, dále na něho doléhají: Což tedy, Eliáš
jsi ty ? Odpověděl: Nejsem. Eliáš, prorok jak
oheň, jehož slovo bylo jak pochodeň Sir. 48,
1., nesešel smrtí z tohoto světa, nébrž vzat
byl u vichru k Bohu 4. Reg. 2, 11. a tudy
očekáváno, že opět přijde a sice co před
chůdce a úpravce před Christem podlé slov
Mal. 4, 5. a já vám pošlu Eliáše dříve, než
•přijde den Páně. Slova ta vůbec na příchod
Eliáše před Christem vykládána byla Mt.
17,10.11. tím více, ješto jiná téhož proroka

výpověď 3, 1., ač od Židů nedosti poznaná
praví: Pošlu vám anděla svého,, dí Hospodin,
a připraví cestu přede tváři mou. Byla tedy
po odpovědi Janově, že není Cbristem, nejbližší otázka: Zda není Jeho předchůdce. Do
mnělí se, že s otázkou svou jisté dohodnou
a tudy slovo Eliáš na prvém místě kladou.
Praví Jan nebýti Eliášem v tom smyslu, jak
toho Židé vyslanci fariseové se domnělí; ne
byl tělesně a osobně Elíem, byl ale duchem
a moci Elíem Luc. 1,17. dle slov andělových.
A podlé toho i sám Pán Mt. 11,14; 17,12.
jej Eliášem dle ducha a síly duchové býti
praví. Sám pak Ja n Křestitel, jak Origenes
již pozoroval, nedotýká své duchové s Elíem
příbuznosti ze skromnosti a pokory, a spolu
z opatrnosti, ješto by to Židy bylo jenom
v předsudcích upevnilo. Když byl Jan také
na tu otázku záporně odpověděl, vznesli po
slové na něho třetí otázku: Prorok-li jsi ty ?
A odpověděl: nejsem. O této třetí otázce a
odpovědi na ni dané nesrovnávají se vykla
datelé, kterakby slyšána býti měla. Y testě
řeckém se při slově prorok nalézá člen a
tudy se vidí těch interpretů výklad nedosti
přiléhati, kteří vůbec proroka tu slyší a vy
světlují, že Jan ze skromnosti od sebe od
mítá důstojenství prorocké, ač Pán Luc. 7,28.
jej netoliko prorokem, nébrž i největším
z proroků býti praví. Lépe vidí oni, kteří
kladou, že otázka šla, zdali Jan Kř. jest
oním prorokem, jejž Bůh v itarém Zákoně
Deut. 18,15. předpověděl: Proroka %národu
tvého a z bratrů tvojich jako mne zbudí tobě
Hospodin. Oni tedy proroka na dotčeném
místě přislíbeného různili a rozdělovali ode
Messiáše či Christa, ovšem bludně, ješto místo
to jenom o Christu slyšáno býti má. Ze slov
u Mt. 16, 14. zdá se, že pod tím prorokem
Jeremiáše rozuměli, jakož 2, Mach. 15, 14.
Jeremiáš prostě prorokem se zůve. Mohl
tedy. Jan jistě říci, že ouím prorokem není,
an Židé o Jeremiášovi aneb snad jiném pro
roku domýšleli se, že za doby Messiášovy
z mrtvých vstane.
Ale poslancové oni se nespokojili se zá
pornou odpovědí Janovou třikrát opětovanon,
nébrž dorývali na něho, aby se místněji a
určitěji vyjádřil Pravili mu tedy: Kdož jsi,
abychom odpověď dali těm, jenž poslali nás ?
Což praviš sám o sobě? Šlo jim zajisté o to,
aby nalezli něco, proč by mu kázaní a křestěoí zapověděti mohli. I přinutili Jana, aby
skutečně odpověděl, ale odpověď jeho byla
vzata z proroka Jesajáše, jehož slovy povo
lání svoje vyličuje. Vzata slova z kap. 40, 3.,
kdež jedná o návratu ze zajetí Babylónského
a předpovídá a slibuje, že Bůh přes pouště
nesehodné, přes eesjetné hory a nepřístupné
skály jim blahoschodnou cestu připraví. Pod
rouškou nejbližšího smyslu toho hlubší tam

význam se t»jí © přfití předchůdce Messiá- napřed, an právě to skutečné Páně vystou
iova a o přípravách jím pro Christa ustro- pení křest Janův vymáhalo. Káže jim Christa,
jovaných. Já jsem, dí, hlas volajícího na co již přítomného mezi nimi, káže jim Ho co
poušti: připravte cesty Páně. Výklad slov neznámého jim, od nich nepoznaného, jak již
dali jsme Mt. 3, 3. Leč ani k těm místům byl sám apoštol proslovil se výše v. 11: Svět
odkazovali netřeba, ješto samo sebou se na nepoznal Ho a svoji Ho nepřijali. Tak úřad
mítá, že příprava ta, o níž tu mluví, duchovna svůj koná, k němuž určen byl. Leží v tom
a mravna býti měla, a že se Jan hlasem výroku jeho také výtka a výčitka, že Židé
zove, an lidstvo k té přípravě ubuditi povo po sta — ano po tisíce let Christa očekáva
lán byl. Hlas jen dech jest a dosahuje vý jíce, když konečně přibyl, zhola si Ho ne
znamu teprv od toho, kdož ho užívá; v tom všímali a nápotom Ho pronásledovali. O Něm,
spatřuje se pokora Janova. Hlas jest vzvo- o Christu nyní místněji dotýká a důstojenství
láním, jakoby řekl: Což to jest, so slyším? Jeho líčí. D í: On jest ten, jen ž po mně při
Věci zhola nové se dějí, celý svět volá, aby jití měl, jenž přede mnou povstal, Jemuž já
se přípravy dály. Ja n byl vtěleným, vple- nejsem hoden rozvázali feměnka u obuvi Jeho.
těným takovým hlasem a byl vzvoláváním, Nejprvé dí, že veškeren svět Jej očekával,
v němž hlas ten zosobněl. Ó Spasiteli můj, a žeoN ém proroci předpovídali: On jest ten
volá Lallemant, kéž jsem hlasem, jenž řečmi přijdoucí, ten jenž přijítim él, Jehož příchod
a příkladem lidi k Tobě vede. Kněz má odvéčně ustanoven, k Jehož příští všechno
býti hlasem Páně a volatí na poušti, t. j. se připraviti povinno jest. Dále o Něm vece,
bez ohledu na osoby lidské. Ve slovech K ře- že před ním byl, že jej předešel, upředčil a
stitelových těch se líčí stav srdce lidského. upřednil, že totiž přednější nad něho jest
Hlasem volajícího na poušti jest hlas tužby časem a tudy v tom případě také důstojen
srdce lidského po pravdě a blaženosti. Svět stvím. Posléz poměr svůj k Němu vypisuje
nemůže odpovědíti tužbám těmto, a dokud obraz#m vzatým z obyčejného života, v němž
srdce nenajde toho, v němž pravda a bla otrokové rozvazovali řemeny obuví : Jehož
ženost se nalézá, zaniká tužba ta jak hlas řeménkův obuvi rozřešiti hoden nejsem; t. j.
aa poušti.
Jemuž nejmenší službu prokázati nejsem ho
K toam činí s r. apoštol poznamenání, den, Jehož sluhou nejmenším býti nezaslou
an dí: A poslancově byli z fariseů,. Praví žím. Tak se prohlašuje o Christu ten, ze
to, aby vyložil, jakým během se dálo, že zrozenců z ženy největší; Mt. 11, 14. Mt.
novou otázkou na něho dotírali, a aby patrno 3,11. Viděti pokoru Janovu, ješto moha sobě
bylo, že z nepřízně ty otázky vycházely. všelijaký titul osobiti a o důstojenství svém,
Tázali se zajisté dále: Proč tedy křestiš, ne co předchůdci, co přípravci a učiteli národa
jsi-li ani Christus, ani Eliáš, ani proroků mluviti, toho se vzdává, a toliko o tom se zmi
Domnělí se, že křestiti nepříleží nikomu, leč ňuje, co by Christa u větším a důstojnějším
buď Messiášovi, neb Eliáši přípravci Jeho, světle ukazovalo. Ostatně slova, tento jest,
aneb proroku Jeremijovi, aneb kdokoli tím jenž přede mnou byl, se v řeckém textu vy
prorokem v jich mysli domýšleným byl. I do- pouštějí a jsou'pozdější přípisek vsutý dílem
rývají na Jana, aby poslání svého, ač má-li z 15., dílem z 30. v.
jaké, božského před nimi dokázal. Ale Jan
Ještě udává evangelista místo události
Křestitel neodpovídá k otázce jejich, věda, t é : To se dálo v Bethanii v Zajordání, 'kde
že by oni právo jeho uznati se všelijak zpě Jan křestil, či křestíval. Nedálo se to někde
čovali, nébrž jedná o povaze křestu svého, v pokoutí a ústraní, nébrž na místě veřejném,
an dí: Já křestim toliko vodou, či jak vlastně kde lidé scházeli se a kdež se převážeti
stojí, ve vodě, co v živlu, v němž křest se dávali přes řeku Jordán. Bethania slovo
děje. Mt. 3,11. To jest, křest můj náznačný, značí toli co lodénice; jméno to, zdá se, bylo
sjmbolický jest, a má lidivésti k tomu, aby změněno v třetím století na jméno Bethabara,
se vniterné očistili, pokání činili a tak na jak Origen neprávě a po něm jiní na místě
Christa připravili se. J á tedy nic sobě ne- našem čisti hodlali, což značí p řev o z; aneb
osobuji, co by na Messiáše příslušelo, alébrž Bethabara bylo místo blízké té Bethaoie, a
to činím, co nyní velenutně a nevyhnutedlně když Bethania spustošena a vyvrácena byla,
státi se musí, ješto již Messiáš u prostřed zůstala Bethabara a Ongenovi, když se toho
vás nachází se. Protiva křestu vodou jest dovídal, praveno, že tuto u Bethabary Ja n
křestění ohněm, jak Jan Kř. to sám byl křestíval. Bethanie ta ležela na Jordánu a
pravil u Matouše 3,11., čehož tu apoštol Ja n píše se u prostřed alfem, loděnici značíc, aneb
neklade. Avšak on uvodí dálejší výrok Kře- dle jiných faetem, značíc Datlany či Datlostitelův, jímž poslancům praví, oč se netázali, vany, t. j. místo, kdež mnoho datlů se rodí.
co ale jim věděti svrchovaně potřeba bylo. Á ovšem jest jiné místo a jiné jméno, nežli
U prostřed vás stoji, vece, Jehož vy neznáte. Bethanie u Jerusaléma, kteréž ge píše u
Pro lepší důraz klade slovo uprostřed, fiiaot, prostřed ajinem literou a značí toli, co Do-

lany, nížina, ávai Ono místo na Jordánu
prý bylo kde Isra d ité pod Josuern přes
Jordán přešli. Později za Jeronýma, ©všem
i dřívěji a ještě posavád, kdo může to činí,
navštěvováno místo to hojně od poutníků, jenž
ty týž se na tom místě v Jordáně ta ié b&
památka křestu Páně koupávají. Ostatně po
selství ío k Janovi očividné se dálo po křestu
Páné, ač jiní neprávě křest Páně mezi v. 31, a
32. kladou. Tudy svědectví Janovo o Christu,
jež čteme Mr. 1, 7. L. 3, 16., předcházejíc
přede křestem Páněp různi se od svědectví
Janova, o němž tuto Jan evangelista píše.
To je svědectví Křestitelovo, jež apoštol
nejdříve uvodí. Otázku: Ty kdo jsi učitelé
v církvi vezdy na tu strana brali také, že
každý ji sám soběklásti povinen, ješto není
spasnějši vědy nad sebeznání. Co bychom
odpověděli, kdyby se Bůh otázal: Kdo jsi
ty? Jsi-li křesťan? Knéz-li? I kde jestživot
tvůj? Kde jsou skutkové tvoji? Nedávejme
se věsti samoláskou. Od tebe, píše sv.^ Ber
nard Eugenovi I I I , musí rozjímáni počínati,
a nejsi moudrým, sám-li sebe se ciziša sobě
uepřináležíš. Kdož jsem já, a kdož jsi Ty,
Bože můj, říkával sv. František Seraf. Ty
hlubina moudrostí a dobra, a já propast
bláznovství a všeho zla. Leč těch a jiných
úvah ^mimo pustíce poslyšme dáiejší svě
dectví Křestitelovo o Christu.

toto svědectví dálo, hned dne druhého po
předešlém osvědčení; a tudy ge to nemohlo
státi nikde později, aniž mezi prvním a
druhým svědectvím Janovým možno položití
pokosení Páně od dábia a jeho čtyrycetidnový půst, jak to někteří učinili, překlá
dajíce ač proti mluvě řecké dm jiného místo
na zejiři či dne druhého. Proč Ježíš k J a 
novi přišel, o tom se evangelista nepronáší,
ano mu záleží jenom na tom, aby svedectví
Janovo o Christu vynesl. Když tedy dne
zejtřejšího Jaa Kř. viděl Christa, že k němu
s® béře, zvolal prstem na Něho ukázajíc;
Ajhle Beránek Boží. Ajhle, vece, ten jest
to, o Němž jsem mluvil, o Němž jste vy a
tamti fariseové včerejší se tázali Ten jest
Beránek; v řeckém textu má slovo to člen:
ten Beránek, o Němž v starém Zákoně předpovědě byly, o Němž jmenovité Is. 53, 7. dí:
Obětován jest, že sám chtěl a neotevřel úst
svojich, ja k ovce k zabití veden a ja k berá
nek před nim, jenž ho stříhá, oněmí a ne' otevře úst svojich. Na Beránka toho namykaly a k Němu se odnášely všechny oběti
každodenně a jiné, které se obětovávaly sa
hříchy; k Němu přehlídal ozvláště B erá
nek velikonočný, jak ío vůbec uznáno v církvi
bylo. Apoštolé Petr 1. P. 1, 19. a Pavel
1. Cor. 5, 7. beránkem Christa jmenují a
Jan ve zjevení 13, 8. Jej zove beránkem od
počátku světa k zabití ustanoveným. Obnáší
29.
N a zejtří viděl J a n Ježíše při
jméno to netoliko jemnou a lahodnou povahu
cházet! k němu, i vece: Ajhle Beránek Páně, nébrž. mnohem více k záslužné a spaBoží, ajhle který snímá Míchy světa. sitedlné smrtí Jeho se nese. Sluje však ne30. Ten jest, o němžto jsem pravil: pouze Beránkem, nébrž beránkem Božím, jenž
Bohu patří, vůii Boží odevzdán jest, Jejž Bůh
Po mně přichází muž,, jenž přede mnou vyvolil k usmíření světa s seboa a k ukli
povstal, nebo prvěji nežli já byl. 31. A zení nepřátelství mezi nebem a zemí. A
já jsem neznal Ho, ale aby zjeven byl myšlénku tu o poměru Christa co smírce
v Israéle, proto jsem přišel já vodou člověčenstva hned dále uvodí Jan K ř., an
křestě. 32. A svědčil J a n řk a : Spatřil d í: jenž snímá hřích svěia. H řích t. j. hříchy
veškery, an slovo hřích hromadně se béře. Sníjsem Ducha sestupovali jako holuba mati, aiQm, tollere, značí dvojí věc; nejprvé
s nebe a zůstal na Něm. 33. A já ne něco na se vzíti, nésti; a druhé něco zrušiti,
znal jsem Ho, ale kterýž poslal mne odníti, jeho sprostiti a zbaviti. Odnětí hříchů
křestit vodou, ten mi pravil: Nad kým nemohlo se jinak díti, leda jich na sebe
uvidíš Ducha sestupovat! a zůstávati vzetím. Jak jsme již výše dotkli, naráží na
Is. 53, 7. On vzal na sebe mdloby naše a
na Něm, ten jest, jenž křestí Duchem neduhy naše, kterýžto výrok proroka, jak
svátým. 34. A já uzřel jsem a svědčil, z jiných míst nov. Zákona viděti, vůbec o
Christu jmín byl Act. 8, 32. nn. 1. P e tr. 2,
že tento jest Byn B oži
22. nn. Nechce tedy říci, že Christus naukou,
Druhé to svědectví Janovo Kř. jest svr příkladem a jiným mravným toliko působe
chovanější než předešlé. Dřívěji zajisté té ním hříchy v člověčenstvu nménsl, umalil a
měř jen záporně se o Christu prohlašuje a uskrovnil, nébrž že smrtí svou hříchy se
výsost Páně jenom tušiti dává; nyní kladně člověčenstva odňal a smazal, nás ode vší
důstojnost Jeho vyjevuje a udává spůsob, viny očistil 1. Jo. 1, 7.- a za viny naše za
jakým poznání místnějšího a osobného o Něm dost učiniv Boha a spravedlnost Jeho s námi
došel Na zejiři, vece, viděl Jan Ježíše p ř i- smířil. Výrok ten chovaje v sobě zárod veš
cházeti & němu, i vece'. Ajhle Beránek Boží, keré víry křesíanské ukazuje, kterak Duch
ajhle který mírná hřích světa. Na zejtří s® sv. byl osvítil Jana Kř. & dává důvod, že

skutečně byl největším z proroků. I slovo
světa důkazem toho jest, že duch jeho aneb
raději duch Boží v něm a skrae něho prozíral ku spáse veškerého člověčenstva. Ještě
znamenáme, že slovo v praesentěsnimá stojí;
vystavuje tím, že snímání hříchů co vlastnost
Christovi příleží a značí neustálé snímání
hříšenstva či všeho hříchu po veškery časy,
ve všech národech a u lídí veškerých, jenž
v Christa věřiti a Ho následovat! hodlají. To
vědomí o Christu ostatně Jan Křestitel neměl
odjinad, než od Boha zjevením. Myšlénka
o trpícím Messiáši s tíži a sotva se ujímala
u Židů, ano byla největší závadou, že se
národ ke Christu Ježíši neobrátil. Ale ona
jest stežejná idea v křesfanství. A tudy
slov Jana Křestitele užívá církev v nejsvě
tější dobu, když největší dar Boží lidům
poskýtá, totiž bezprostředně před komunií
éi při častí.
Pronesl se Křestitel o ponížení Páně;
nyní se vyjadřuje také o výši Jeho, an vece;
Ten jest, o Němžto pravil jsem %Po mně při
jde muz, jenž přede mnou jest, nebo prvěji
než já byl. Slova ta již v 15. vyložena.
Křestitel je bezmála několikráte opětoval,
ano jich opakování také potřebno bylo. A
tudy nedobře někteří vykladači za to mají,
že se Jan Křestitel táhne ku svému svědectví
danému v. 26. 27. vyslancům Jerusalémským.
Dí Ten jest a nedí byl, poněvadž Christus
přítomen byl; pro áctu praví muž arřiQ a
nedl pouze Člověk av&Qtanog,
A však Jan nepronáší tu výroku svého
prostě nébra jej ihned odůvodňuje, an praví,
že co o Christu vznešeného svědčí, zjevením
Ducha Božího se dověděl. Já pak neznal
jsem Ho, ale aby zjeven byl v Israéle, proto
jsem přisely křestš vodou. A svědčil Jan
řka: Spatřil jsem Ducha sestupovali jako
holuba s nebe a zůstal na Něm. Praví: a já
neznal jsem. Ho. K terak to pravit! může
Křestitel, ješto byl příbuzen Pánu a matka
jeho výslovně pribuznicí mateře Boží se na
zývá? Nad to^ Matouš 3, 14. vypravuje, že
Jan K ř., když Christus od něho křešte žá
dal, toho se odpíral a pravil: Já bych od
Tebe krestěn měl býti a Ty jdeš ke mně? Ze
slov těch jasně vysvítá, že Christa znal. K te 
raký tedy nyaí říci může, že Ho neznal ? Od
povídá sv. Chrysostom, že Jan sice o Christu
věděl, ješto byl ku přítomnosti Jeho v životě
materském vzplésal a Jej lidu ohlašovat!
měl; ale že neznal Pána po obličeji, po
něvadž Christus v Egyptě a v Nazarete
v ústupu, ústraní a závětí, on pak v Hebróně a záhy na pouští zdržoval se. Jak
mile však Christa k sobě přicházeti spatřil,
tušil hned vedením Ducha Božího, že tento
jest ten předm ět jeho kázaní a hlásání;
v čemž nápotonjj vida Ducha svatého se

stupovat! na Christa, docela potfrw n jest.
Podobného něco přihodilo se Samuelovi,
jenž na jisto věděl, že jeden ze synů Italo
vých za krále pomazán býti má, ač nevěděl,
který by ze sedm! synův jeho jím býti měl
Jak mile však spatřil Davida, ihned za
vnuknutím Božím poznal jej býti tím, jehož
pomazat vyslán byl 1. Reg. 16, 12. Jednak
zdá se rozdíl mezi Janem Kř. a mezi Sa
muelem býti ten, že Samuel uviděv Davida
ihned dokonale přesvědčen byl, že ten a
nejiný jest, jehož pomazati přijde; Jan Kř.
ale k úplnému přesvědčení ješté vlastního
sestoupení Ducha Božího na Christa potře
boval. Samuel o Davidu toliko vniterného,
Křestitel také vněšného oznámení Božího ó
Christu došel.
Udává pak Jan při té příležitosti účel
a záměr vystoupení svého a celého svého
úřadu: Aby zjeven Christus byl v Israéle,
proto jsem přišel křestě. Slovo křestiti oči
vidně šířeji se béř@ a značí veškero půso
bení Janovo. . Při slově ^zjeven byl naráží
na povšechné očekávání Židů, podlé něhož,
jak Justin (Tryf. 8.) vece, Messiáš všechněm zůstávali měl neznám a nevědom, až
by Jej Eliáš pomazal a všem vyjevil. Zje
vením či ohlášením Christa podobně šířeji
značí netoliko to, co sám činil, ale také to,
čím sám k dokonalejšímu Páně poznání ve
den byl. A tu již přechází k onomn zna
mení, jenžto mu dáno bylo pro poznání
Messiáše a přípověá Boží o tom předchozí
nápotom v. 33. uvodí. Opatřil jsem, vece,
Ducha Božího sestupovali na Něho ja k ho
luba § nebe a zůstal na Něm. Ve hlavitých
čerchách dotýká událostí, které se přihodily
při křesta Páně, těch totižto, z nichž dů
stojnost Páně vyplývati se jasně vidí. Tři
věci vytýká, jednu sestoupení Ducha sv.
s nebe, druhou podobu, v jaké Duch sv.
na Christa sestoupil, třetí zůstání Ducha sv.
na Christu. V každé té stránce spatřujeme
vznešenost Páně nad proroky a posly Boží
veškery. Jiní poslanci Boží obdrželi milost
a sílu Ducha svatého; Christus obdržel
Ducha svatého co princip a dárce všechněch darův nadpřirozených a všechněch mi
lostí. Sv. Cyrill Alex. praví: Vzdálil se
Duch svatý od nás pro hříchy. Christus
pak přijal Ducha sv. pro nás, aby Duch
svatý navykl zůstávati snámi. Snesl se nad
Ním v podobě holuba, tvárnost holubí
maje, nevšak let holubí, jak některým vy
kladačům se marně zazdálo. To - ze slov
svatého Lukáše Luc. 3, 22. vysvítá, kdež
stojí, že Duch sv. v tělesné tvárnosti na
Christa ss snesl. Z čehož spolu vidět!, že
se to vněšně dálo a nikoli u nějakém ponze
vidění. Již na dotčeném misté Lae. 3, 22.
a dříve jsme u Matoule S, 16. pravili, proč

podoba holuba na se vzal, ješto ve ptáku
tom symbol čistoty a sprostnoty se vidi. i
Y tom ještě rozdíl jest, že jíní Ducha sv.
Ba čas obdrželi;' proroci zajisté ne vezdy
prorokovali, nébrž jenom když je nadechl
Duch sv._ Podobným během eizými jazyky
právě toliko za doby nadšenosti mluviti
mohli, kteří daru toho účastni byli O Christa ale vece, že zůstal Duch sv. na Něm,
t. j. veškeři darové Ducha sv. bytedlně při
Něm byli a v bytnost Jeho človéckon vešli,
jak Is. 11, 2. a Joel 2, 28. předpovědíno.
Bylo to pomazání Páně na úřad, leč o tom
viz Mt. 3, 16. V řečtině místo na Něm jest
iii avióv, což nedá se dokonale přeložiti a
značí více n«*ž na Něho znamenajíc neustále
s láskou k Němu se-přivíjení. Dva oznaky
vidíme, ©znak beránka u Christa a oznak
holuba při Ducha svátém. Nevina, čistota,
gprostnota, lahoda, láska, plodnost v dobrých
skutcích — to jsou cnosti, jimž se tu máme
učiti. Ale i Janu Křestiteli se diví právem
vykladatelé. Třicet let v zátiší a v ústupu
na poušti žiti v nevýslovném pokání, v ne
dostatku všech potřeb a potěch lidských,
při tom s Christem při Jeho výjevu jenom
na chvíli obcovat! a takořka jenom mimo
chodem s Ním mluviti a při tom Bohu zůstávati _věrným a s vedením Božím se spokojovati, to jest skutečně Bohu, pro Boha
sloužiti.
Opět a znova Jan Křestitel neznámost
svou osvědčuje a uvádí, kterak jí vyhověno
bylo, an vece, že toho o Christu věděn! a
poznání nedošel domyslem ani jakým lid
ským spůsobem, nébrž zjevením. Dí: Já
neznal jsum ho, ale ten, je n l mne poslal
křestit, řekl mně: N ad kým spatříš Ducha
sestoupali a zůstávali, ten jest, jenž křestí
v Duchu svatem. Opisuje jméno Boží perifrázou a nedi prostě: Bůh mně řekl, nébrž
d i : Ten, jenž mne poslal křestit, řekl mně,
poněvadž zjevení Boží s posláním svojím
bezprostředně spojit! hodlá. Řekl, vece, a
rozumí vniterné zjevení Boží ; čas a spfisob
fakového výroku neznám je s t Dí: Nad kým
spatřil, totiž když křestiti budeš: té okol
nosti sice nedokládá Bůh, ale ona samozřejma
byla, an křestit vyslán byv nemohl jinak
očekávali, leda že právě při té úloze se mu
zjevení ono stane. O Christu praví to zje
vení Boží, že v Duchu svátém křestiti bude.
V Duchu sv. křestiti jest v duchu a ohni
Mt. 3, 11. křestiti a užívá se slov těch o
křestu účinném, posvětaém a odhřešném,
stojíc oproti křestu pouzs symbolickému, ja ■
kým byl křest Janův. Užívá slova křestiti
o darech a milostech Christem dávaných dí
lem pro podobnost dán! darů těch s úlohou
Janovou, dílem že udělení těch darů fu pro
roků Joel 3, 1. Act. s2, 83. co vyiívání se

představuje. Christus v Duchu sv. křestil,
tedy Duch sv. od Něho též pochází.
Ješto pak všechno záleželo na tom Ja»
nově o Christu svědectví, tudy Jan závě
rečně jednou ještě je předkládá: A jduzřel
či viděl jsem, co mi Duch Boží slíbil, viděl
jsem. totiž Ducha sv., an sestoupil na Christa,
jak ze spojitosti zřejmo jest. A svědčil jsem
o tom, že jest Hyn Boži. Vidění to se mysli
Janově co ukončený děj představuje a, obno
vuje a proto užívá perfektu goípaxa. Opětuje
tenkráte slovo a já xaytó a projadřuje ji
stotu a rozkoš srdce svého. Podvakrát svou
nevědomost vyznává a vším úsilím směřuje
k oslavě Páně s vlastním pokořením svým.
Táží se tu vykladatelé, kde a kdy Jan
svědčil, že Ježíš jest Syn Boží, ješto o tom
řeči nikde není. Odpovídají, to nebytí psáno,
jakož přemnohé věci mlčením pomíjeny jsou.
Jiným se vidí, že se to dálo hned po kře
stu ; jiným se zdá, že to, co v. 27. a 30. o
Christu pravil, obnáší v sobě pojem Syna
Božího a ’ že tu jenom dopovídá, čeho byl
v dotyč. vv. napověděl. Ještě však jiným
zdá se, že se nemá překládali svědčil jsem,
nébrž svědčím, ješto n&iiaQtvQtixa perfektum
má do sebe tytýž povahu času přítomného
a obecnou platnost znáči, jakoby ř e k l: To
nyní osvědčeno bud. A však poslední ná
hled nemůže místa míti; poněvadž perfek
tum nsficiQtvQrixn předce na nějaký předešlý
výkon ukazuje, jehož platnosti nynější se
Jan dovolává. Nejlépe vidí, kteří prvního
se drží náhledu, ač i druhý možen, ale ne
podoben. Viděli, že Jan o Christu dokonale
smýšlel.
Znamenat! tu sluší, že všady a vezdy
Christus k řestí; kdokoli křest uděluje, předce
jenom osobu Christovu zastává a Christus
vlastitě křestí. I sluší neskončené díky vzdá
vali, že nedopustil, aby posvěta naše zá
visela od zlověry nebo zložádosti přisiuhovatelovy.
To sv. apoštol vyloživ přistupuje k ^vy
líčení třetího svědectví Křestitelova. Béře i
při tom zřetel k učeníkům Jana Křestitele
a tudy vypravuje, kterak pro vydané o
Christu svědectví Janovo se nejedni učňové
jeho ku Christu přivinuli, tím mlčemně nabídaje, aby stejně sobě poradili a ku C hri
stu přilípnuli. Celé pak vypravováni _evan
gelistovo jak útlo jest, tak spolu i nejmenší
okolnosti některé líčí na osvědčeni, že útroba
a mysl apoštolova věcmi těmi docela pro
jata byla při zpomíoáni těch událostí. ?ý=
právu je p a k :

35, N a zejtří opět stál J a n a z uče
níků jeho dva. 36. A pohlednuv na
Ježíše, an pochází, ř e k l : Aj Beránek

Boží. 37. I slyšeli ho ti dvá učeníci
mluviti a následovali Ježíše. 38. Qbrátiy se pak Ježíš a uzřev je následo
vat! Ho dí jím : Oo hledáte ? Oni
pak řekli Jemu: Rabbi, což se vykládá
mistře, kde bydlíš? 39. Dí jim: Pojdte
a vizte. Přišli a viděli, kde bydlí a
u Něho zůstali dne toho; hodin pak
bylo asi deset. 40. Byl pak Ondřej,
bratr Šimona Petra, jeden ze dvou,
jenž to slyšeli od Jana a následovali
Ho. 41. Nalezne ten nejdříve bratra
svého Šimona a vece jemu: Nalezli
jsme Messiáše, což se vykládá Christus
Pomazaný. 4 í. I přivedl ho k Ježí
šovi. Pohleděv pak naň Ježíš řekl: Ty
jsi Šimon, syn Jónův, ty slouti budeš
Kéfas, což se vykládá Petr, Skála.
Třetí svědectví Jan a Křestitele klade
se s výsledkem jeho a s počátkem učeníků
Páně. Jest to přesličné vypravování v celé
nelíčené a milé prostotě; krásnějšího, pouč
nějšího a potéšivejšího vypravování býti ne' může. Slunce krásně vychází, růže sličně
vzkvétá, ale sličněji se otvírá duše mladá
Bohu. D í: Na zejtři opit stál Jan a z uče
níků jeho dvá. A pohlednuv na Ježíše, an
pochází, řekl: A j Beránek Boži. D í: na zejtři
t. j. po předešlém osvědčení druhém. JauKř.
stál, aby na Christa hledéti a Jemu svou
úctu prokázati mohl. Slovcem opět apoštol říci
hodlá, že stání Jana K ř. také při druhém
jeho o Christu svědectví nadešlo, aó byl o
něm nedotekl. Stál, jak stojí sluha pána
očekávaje a sloužiti se hotové, stál jak pro
rok Habakuk, jenž vece o sobě 2, 1.: Na
stráži své stáli budu a postavím se na
ohradě, a patřiti budu, abych viděl, co mí
bude mluveno, a co odpovím. I pohleděl Jan
na Christa, an tu se procházel. Kam a kte
rak, neví se a veškery dohádky tuto marný
a nemístný jsou. Nešel ale nyní k Janovi
K řestiteii; učinil to jednou, aby od něho
křest přijal. Aniž také Jan k Němu se při
blížil. Žádná rozmluva se mezi nimi neosnovala. Méli Pán i Jan dráhou každý
vlastivou jiti, aby svědectví Janovo tím
větší důraznosti nabylo. Měli obá nyní po
někud sebe prázni býti, aby tím zraóitéji
se vyskytlo, že shoda jejich z Boha a z Bo
žího působení pochází. Jan pohleděl na Je
žíše. Osobnost Páně jevila všady, kde se
ukázala, královskou povahu, an přese všeliké
Jeho ponížení protřelý zrak čisti mohl na
psána na tváři Jeho slova: Král králů, Pán
pánů. Ap. 19, 16. Jan poznal již tu povahu.

Ale on i Beránka v Něm nyní poznal a pln
úcty a podivení vzvolal: A j Beránek Boži.
Opakoval svědectví o C hristu, aby učně, jenž
to se k němu táhli, ku Christu obrátil, vezdy
jsa pamětliv toho, že předchůdcem a přístrůjcem Páně býti povinen. Byli oni bez
mála dne předešlého přítomni, když Jan
Křestitel svědectví o Christu vydával, a
tudy jenom zkrátka se pronáší. Opět o náméstné smrti Páně mluví; bylo mu, jakoby
Ho viděl kříž na Golgotu nésti. Dává nám
na rozum, nač častěji pamatovati, čím k mi
lování Páně se vzbuzovat! máme. Jest to
nevýslovná potěcha, že obracejíc oči na
kříž aneb na obět mešnou můžeme ř íc i:
Ajhle Beránek Boži, jehož krev jest spása
má, můj život a síla můje. Neblah člověk,
kdo se potěchy té zbavuje. — Neposyla
Jan učňů svojich za Christem výslovně,
ješto dosti býti na svědectví svém se domoíval, ostatek milosti Boží zanechávaj e.
Divno, že jenom o Beránku mluví, a že
před učni svými neopakuje raději, co výše
pravil o předbytí a vznešenosti) Páně, an
víme předce, že Židé tehdejší o vzneslém,
puvýšeném a bahatém messiáši jenom smý
šleli, takového jenom přijmouti hodlajíce.
Jest to krásné svědectví o šlechetné mysli
těch dvou učeníků, jenž při Jauu Kř. tefadá
meškali, že se tím výrokem neodstrašili,
nébrž že jím raději navnazeni a ku Chri
stu přivábeni byli a tudíž za Christem šli.
Ti dvá učeníci, vypravuje apoštol dale, sly
šeli Ho mluviti a následovali Ho. Slyšeli
jedno slovo a hned pohnuli se k následování
Jeho, ješto u nás mnoholeté náuk Páně sly
šení bez úspěchu ostává. Slyšeli slova Křestitelova netoliko vněšnýina ušima, nébrž i
duchem a myslí a tudy Ho následovali, Ne
viděli na Něm žádné slávy svétsiié, nádhery
žádné, žádného skvostu, a ta vněšná Páně
nenádhera a chudoba neodstrašovala jich,
ana milost Boží je ke Christu táhla. Jeden
z těch dvou učeníků byl Ondřej, bratr P e 
trův; druhého apoštol nejmenuje, avšak ne
byl to jiný, leč on sám, Jan, miláček Páně,
který panenskou jakousi stydlivostí jméno
své zamlčuje, netoliko zde, nébrž i jinde
v evangeliu svém 13, 23. 18, 15. 19, 26.
20, 2. atd. Jest to ta skromnota, za kterou
i Mojžíš o sobě v třetí osobě mluví, aby
všechen pozor obrácen byl jenom na událost
s pomíjením pozornosti na prostředky a ná
stroje. Následovali učeníci ti Christa ostý
chavé neosmělujíce se Jej osloviti. Leč Chri
stus schýlil se k nim a obrátiv se tázal se
jic h : Co hledáte ? Ovšem věděl, čeho žedni
jsou, ale otázku klade, a b y ' jim srdce a
mysli přidal, ostýchavosti je zbavil a dů
věrou naplnil. Tak, učí vykladači z té pří
hody, Bůh předchází milostí svou každého

člověka a nadarmo by lidé Boha hledali,
kdyby milost Boží jich dříve nehledala. N a
otázku Páně: Co hledáte ? učeníci přímě ne
odpovídají, nébrž otázku jinou kladou: Rabhi,
kde bydliš? A tou otázkou již znamenají,
že za Christem proto šli, aby od Něho o
věcech života věčného uslyšeli. Jmenují Jej
rabbim, což jest, vece apoštol, toli co mistr
či učitel, a tím názvem osvědčují vůli státi
se učeníky Jeho. Slovo rabbi sedmkráte
u Jana přichází, u Luky nikdá. Mistrem,
učitelem sloui Pán, ješto jest pravda, cesta
a život. Titul to byl, jenž ve výlučném
významu se Mu přivlastňoval. Sám praví
Mt. 23, 8.: Nezvěte se mistry, nebo jeden
jest vůdce váš, vy pak bratří jste. — Počátek
všelikého se ku Christu přivinování v tom
titulu se zahrnuje. Nežli mohli, pochopiti,
že jest beránkem, musili v Něm mistra viděti. Kde bydliš? kde zůstáváš, meškáš;
tak táží se, aby Ho mohli navštívit! časem
svým a o věcech věčného života s Ním rozmlouvati. Leč Ježíš je k sobě pozývá a
vece lasííavě: Pojdte a vizte! Rčení to
pojdte a vizte nejednou přichází v písmě st.
Zákona a písmo užívá slov těch, když vůli
a radu Boží zjevuje Ž. 65, 5. Pojdte a
vizte skutky Boži. Ž. 45, 9. Pojdte a vizte
skutky Hospodinovy. Nejedni vykladači my
slí, že Ježíš k těm místům hledí. Pojdte a
vizte, dí církev, volajíc k obřadům, k náukám a ozvláště k oběti mše svaté. Chrám
jest obydlí Christa. Blažen, kdo tam Christa
hledá a za Ním jde. Tudy dí sv. Cyr. A I.:
Zbudujme se v srdci svém a vystavme
dům , kam by On přišel, nás vyučoval a
s námi obcoval. — Šli učeníci ti a zůstali
toho dne u Christa. Kde Christus tehdá
meškal, noeoval-Ii toliko někde, čiliž se
někde déle zdržoval, nevíme, ješto lišky
doupata, ptáci hnízda m ají, syn člověka
však neměl, kam hlavu položiti Mt. 8, 20.
Co tam dělali u Pána, o čem mluvili, jak
jim srdce hořelo, když slova Páně slyšeli,
v jakých slastech se rozplouli, všecko to
apoštol mlčením pomíjí a nám domyslit! se
zůstavuje. Ale ani toho na jisto nevíme,
kdy se to přihodilo. O dni, kterého se to
dálo, dohola pustiti musíme. Ale ani o ho
dině jistoty nemáme. Dokládá sice apoštol,
který tenkrát Christa s Ondřejem následo
val, že bylo okolo hodiny desáté, tak jistě
si zapamatovav dobu tu, kdy se s Christem
poprvé sešel, any to byly rozeniny křesťan
ského života Jeho; avšak na sporu jest
otázka, jakého pořádku hodin se tu drží
apoštol a čítá-li hodiny od východu slunka,
či snad, jak také se v říši' Římské dálo,
počíná-li od půlnoci, jak nyní u nás v oby
čeji. Byla tedy buď naše hodina desátá
ráno, čítá-li apoštol dle právného a soudného

u Římanů počtu, aneb byla čtvrtá hodina
s poledne, čítá-li hodiny od východu slunka.
Převládá však náhled, že to čtvrtá hodina
odpoledne byla. Dost na tom, že toho dne
e Pána zůstali, an také za menší čag mno
hému, přemnohému ode Pána se naučit!
mohli. Výsledek toho, čemu se naučili v roz
mlouvání s Pánem, tudíž apoštol vykládá.
Byl pak, vece, jeden z učeníků, jenžto sly
šeli od Jana a následovali Ho, Ondřej,
bratr Šimona Petra. A ten nejdříve našel
Simona bratra vlastního svého. Někteří
kladou, že obá, Ondřej i Jan, Petra hledali
a že ho spíše našel Ondřej a ihned jemu pra
vil, co v Christu byli nalezli, že v Něm
nalezli totiž Messiáše; ač ovšem nebylo jim
jasno, že v Něm prorocká, kněžská i královká důstojnost sbíhaly se a soustředily.
Leč jiní lépe vykládají o obapolném hledání
bratrů vlastních svojich, že totiž Ondřej
svého bratra Petra a Jan bratra svého Jákoba
hledal, a že dříve Ondřej Petra než Jan Já
koba nalezl. I toto ovšem se také dálo, a Jan
i Jákoba bratra svého nalezl; ale Jan dle
spůsobu svého o sobě a o svojeti nemluviti,
opouští klásti o tom, jakož ani o Jákobu
bratru svém se v evangeliu nezminuje.
čtem e u Matouše 4, 21., že J a n a Jákob
spolu byli ode Pána povoláni. Tomuto v ý 
kladu nasvědčuj® slovo tbv idtov vlastního
bratra, jehož o Petru co bratru Ondřejovu
užívá, jímž se namítá protiva bratra cizého
t. j. Janova. Petr byl bezmála sám poslu
chač Jana Kř., byl ale již ženat a bydlel
v Betsaidě aneb v Kafarnáu. Našed jej
Ondřej, zděluje se s ním ihned o ten nale
zený poklad, an dí: Nalezli jsme Messiáše,
Christa, Pomazance; totiž toho Pomazance,
o Jehož skrze Ducha Božího vniterném po 
mazání všickni prorokové starého Zákona
předpovídali. Pomazaní značí udělení darů
Ducha sv., a těch se Christovi svrchovaně
dostalo 3, 35. Nalezli jsme, dí; ovšem tedy
toužili po Něm, hledali Ho, jakož již veškeren
Israel Messiáše očekával a Křestitel o Jeho
skutečném příští, ano skutečném vystoupení
Jeho veřejně, Masitě a opětně kázal. Kladou
slovo Nalezli jsme napřed, čímž právě tužbu
svou a hledání své vynořují. Nalezli veliký
nálezek, jehož lidstvo po čtyry tisíce let
vyhledávalo. I uvedl ho k Ježíšovi; jistě že
ohnivý Petr aamoděk co nejdříve Pána poznati žádal aniž nějakého pobízení se strany
Ondřejovy mu potřebí bylo. Ale uvedl ho8
aby kněz věděl, že nestač! Christa hlásati,
nébrž že potřebí duše k Němu véstí. Když
pak jej přivedl ku Christu: Pohledl Ježíš
na P e tra a tím hledem co znatel ledví
2, 25. pronikl jeho útrobu. Pohleděv pak
naň a božským okem proniknuv upřímnou
a ráznou povahu ducha jeho pravil jenm,

ve slovech svých veškeren svůj s ním
úmysl a celou Petrovu budoucnost za
hrnuv:
Ty jsi Simon, syn Jónův, ty slouti
budeš Kěfa, cos jest Petrus, Skála. Pro
měňuje jméno jeho, ješto volil ve jménu
tom budoucí postavení a budoucí úřad jeho
vyznačiti. Nedí: Ty slvješ, nébrž ty slov ti
budeš. Nedává mu jméno z néjaké události,
nébrž z toho, čím ho učiniti volil; leč viz
o tom Mt, 16, 18., kdež jsme pravili, že
slova Páně u Matouše položená předpoklá
dají dřívější Šimona Petrem Skálou přejme
nování. D í: Ty jsi Šimon, syn Jónův, ob
šírné a slavně jmeuo jeho nynější projadňti
hodlaje, aby tím více budoucí jeho příjmí
se zračilo. Otec Petrův sluje dle rukopisů
rozličných bud Jonáš, bud Jo&nnes podlé
rozličného spůsobu, jakým jméno Jehochanan skracováno. Ostatně bylo toto apoštolů
s Christem oznámeoí-se jenom předběžné
navštívení; povolání jich k učenictvi dálo
se později Mt. 4, 18 —22. u moře Galilej
ského. Tudy tam u Matouše 4, 18. o Ši
monu se praví, že měl příjmí P e tr; klíč
ku povstání toho jména nám tuto apoštol
Ja n naskýtá.
Evangelista dosud o čtyřech učenících
Páné pomluvil, kteří aejprvneji se ku Pánu
přihlásili; nyní dále o jiných také dotýká. D í.

43. Na zej tří chtěl vyjiti do Ga
liley a nalezl Filipa. I dí jemu Ježíš:
Následuj mne. 44. Byl pak Filip z Betsaidy, města Ondřejova a Petrova.
45. Nalezl Filip Nathanaela a vece
jemu: O kterémž psal Mojžíš v zákoně
a proroci, toho nalezli jsme Ježíše,
syna Josefova z Nazareta. 46. I řekl
jemu Nathanael: Z Nazareta-li může
co dobrého býti? Yece jemu Filip:
PojS a víz. 47. Uzřel Ježíš Natha
naela, an jde k Němu a vece o něm:
Aj právě Israelita, v němžto lešti není.
48. Dí Jemu Nathanael: Odkud mne
znáš? Odpověděl Ježíš a řekl jemu:
Dříve nežli tě Filip zavolal, když jsi
byl pod fíkem, viděl jsem tebe. 49. Od
pověděl jemu Nathanael a řekl: Mistře,
Ty jsi Syn Boží, Ty jsi král Israélův.
50. Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Že
jsem řekl tobě: Viděl jsem tě pod
fíkem, věříš? Větší věc nad to uzříš.
51. A dí jemu: Amen, amen pravím
vám, uzříte nebe otevřené a anděly
Boží vstupovat! a sestupovati na Syna
člověkova.

Co posud Jan apoštol vypravoval, stalo
se v jud^kém ještě třísle, an P e tr jak tři uče=
níci ostatní, na pouští u Ja n a se někdy ač
nedrahnou dobou zdržovali; ještě zajisté
jsme oblí* Bethanie v Judsku v. 28. Nyní
aSe předuložil Pán opustili Judeu a obrátiti
se do Galiley, ješto Galilea měla býti dějištěm
a působištěm Jeho Mt. 4, 15. 16. a učeníci
ti, jež byl dosavad shromáždil, z Galiley
rodem byli. D i: Na zejíří chtěl vyjiti a na
lezl Filipa. Mluví souřadně; místit podřadné
mluvy; Chtěje vyjiti, nalezl a t. d. Bylo to na
zejtU, t. j. na druhý den po sejití-se s Ja 
nem a Ondřejem a čtvrtého dne po odbytí
poselství Jerusalémského, o němž v 19. se
vypravuje. Na c< stě, an se ubíral do Ga
liley již, a sice na počátku cesty své, nalezl Filipa, ovšem ještě v Judei. Slovo na
lezl nadťsýlá néjaké hledání, ale hledání
duchem, nevšak télem a zrakem: chtél za
jisté jeho povolati. Skutečně vidíme tu, že
Pán Filipovi praví: Pojd za mnou a násle
duj mne, čehož jiným posud nepravil. Pán
s každým podlé povahy jeho nakládal; u
oněch čtvero učeníků dosti bylo rozmluviti
s nimi a tichým milosti vléváuím na né působiti, oni sami dosti pružnosti, vnímavosti
a chápavosti ducha měli, aby tudíž za úkol
života a spá^u duše položili Pána se při
držet!. U Filipa ntbylo té horoucnosti, na
opak byla zdráfoavost v něm nějaká, která
pobudky a podnětu potřebovala. Tudy Pán
jej oslovuje: Pojd za mnou. Vidí se někte
rým, že Pán slova ta teprv po delší né
jaké s Filipem rozmluvě byl pronesl, ješto
se jim znáhla býti zdá a nepodobno, aby
člověk o Christu dosud neslyšev hned na
první potkání a první uslyšení slov: Pojd
za mnou skutečně v následování Páně se
vydal. Leč Filip nebyl nepřipraven. Neslyšel-li od Křestitele, že již Christus neto
liko přibyl, ale i vystoupil? Neni-liž možná,
že přítomen byl při křestu Páoě? Neni-liž
možná, že, an apoštol ne bez příčiny udává,
že byl z města přímořského Betsaidy, krajan
Petrův a Ondřejův, neni-liž, díme. možná,
že se nějak, byť na krátko s krajany svými
sešel a od nich, čeho potřeba bylo, uslyšel i
Ovšem pak především působení milostivé
moci Boží tu klásti musíme. Betsaida le
žela oblíž jezera Genesaretského, na zá
padním břehu jeho; rozdílná jest od Bet
saidy zájordaoské, která od Filipa tetrarchy
ke cti Julie, dcery Augusta císaře, Juliadou
nazvána byla, jak jsme toho nejednou v před.
ev„ dotekli; znáči dle významu, vzavši ná
zev od lovení ryb, jakoby naše Lovčice.
Nedokládá Jan apoštol, a<iali Filip ihned
opustiv všechno Pána následoval; ovšem
pak se to nehned stalo, ano to první povo
lání bylo nějakou předchozí přípravou a

nějakým do budoucnosti závdavkem, že v Betlémě nevěda, aniž dosavad po krátké
skutečně druhdy ode Pána povoláni budou. 8 Christem rozmluvě věděti moha; také se
Všickni zajisté ti tak rozmilí, tak zbožní, Christus vůbec Nazare ským jmenoval od
upřímí, ale předce od sebe povahou roz lidu Mt. 2, 23. Nalezli jsme, praví v plu
dílní, kteří tuto v kap. I. Janova evangelia rále, ješto všechny předešlé apoštoly za
ode Christa povoláni se býti praví, opět se hrnuje. Ku kterému místu v Mojžíši se
k zaměstnání svému vrátili a nápotom teprv táhl a k jakým místům prorockým prohlídal,
byvše po druhé voláni Mt. 4, 17. ku Panu nemístno byluby se tázati, ješto vůbec víme,
se přidali. Ostatně slova Páně: PojS za že veškerým účelem Zákona byl Christus
mnou neustále nam v uších a v útrobé býti Rom. 10, 4. Zákon starý stín byl vržený
mají; v následování Christa spoléhá veškera od věcí nového Zákona a netoliko výroky,
moudrost křesťanská.
nébrž i obřady, symboly, obétě, nářadí a co
Tímto sebe od Christa povoláním tak se koli tam nalézá, ku Christu se odnášelo.
Nathanael nehned uvěřil, nébrž naopak
oblažena se cítil Filip, že nemohl u sebe
podržeti blaha toho nesděliv se o ně s dů věc se stanoviště svého a po svém předsudku
věrným přítelem Nathanaelem. Totě bratr v pochybnost béře a vece: Z Nazareta-li
ská blahovůle, dí sv. Cfarys., toí příbuzné něco dobrého pojiti může'} Nazaret nepatrné
přátelství, spěcháme-li přátelům svým Chri bylo město, o němž viz u sv. Mat 2, 23. a
sta a pravdu hlásat. Ondřej a Jan dostali leželo v kraiině Galilejské málo vážené; a
se ku Christu skrze Křestitele, mistra svého, tudy netoliko M^ssiáš zdál se nemoci vyjiti
Petr skrze bratra Oudřeje, Nathanael skrze z Nazareta, alebrž nic dobrého odtamtud
přítele svého Filipa. Totě řád Boží, aby pocházeti dle úsudku Nathanaelova nemohlo.
drali druhu byl násfrojem spásy. Hledal Ne tak ta nepatrnost, J a k raději mravná
tedy Filip Nathanaela, až ho nalezl. Kde zašlost Nazaretanů příčinou byla zlé města
jej našel, nepraví se; ale z k . 21, 2. viděti, toho pověsti, jak ze slova Co dobrého (může N&ilianaei byl rodem a Kány Galilejské že-li co dobrého pojiti % N.) vysvitá, ú su 
a tudy zdá se, že to, co se o Filipovi a dek Nathanaelův však obnášel s sebou úsu
Nath.iHaelK tuto praví, v blíži města onoho dek celého národa, jenž v něm o celém životě
se událo. Nathanael bezmála tožna a tatáž Páně provládá; nebo lid israelský felesku a
jest osoba s Bartolomějem apoštolem, ješto nádhery v Christu postrádal, jíž se domněi
niže 21, 2. k apoštolům se řadí a s Filipem musí skvíti se Messiáš gpásce národa, Viz o
u Jana tak spojuje, jak Bartoloměj v kata tom dále u Mt. 2, 23. Podobně níže 7, 57.
logách apoštolův u synoptiků Mt. 10. Mr. 3. popírají fariseové, žeby z Galiley prorok po
L. 6. Act. 1. Jan nejmenuje Bartoloměje, vstali mohl. Fiiip sám prost nebyl předsudku
synoptici nečiní o Nathanaelu zmínky a toho, nyní ale předce od něho upouštěje ne
Bartoloméus není jméno, nébrž raději příjmí dává se dlouho s Nathanaelem o to ve při,
po otci Tolmajoví, jak Petr sluul Barjooášem nébrž ho vybízí, aby sám přišel a viděl, a ná
t. j._ synem Jonáše čili Jóny. Nathanael potom teprv soudil. Pojd a viz, dí a pře*
značí toli co řecký Theodor, po nasku Bo- svědčen jest, že on jinak souditi bude, jak 
faudar, od Boha darovaný, či Bohdan, od mile Pána spatří. Nadobyčejná zajisté ve
Boba daný.
lebnost jakási z obličeje Páně a z celé po
I
přišed Filip ku Bartoloměji či Nathastavy Jeho vysvítala a nadobyčejnou silou
naelovi zvěstme mu, že nalezl Messiáše, an na každého přítomného působila. Soud světa
vece: Nalezli jsme toho, o němž Mojžíš jiný jest než soud Boží, ješto Bůh nestateč
v zákoně napsal a proroci. Míní slovy těmi světa vyvoluje, aby silné zahanbil. 1. Cor.
nejiuého říci, než Messiáše jsme nalezli. 1, 26. a nadto se zdálo Filipovi, že bezpro
Ale praví slova ona a táhne se k Mojžíšovi střednému vlivu božství v Christu přítomného
a pros okům, poněvadž věděl, že Nathanael duše Nathanaelova se nevymkne. Ovšem
v písmě sv. se kochá a tam o příští Mes ku pojmutí takovému prosté a upřímé po
siáše bádá, jakož pak povšechně Messiáše vahy duše potřebí; té se však uenedostávato
m té doby očekáváno, tíám také zdá se u Nathanaela. Sám Pán mu dal o tom svě
proto tak vyjadřovati, aby ukázal, že nebyl dectví; nebo vida jej, an přichází k Němu,
nějak jenom citem unešen, nébrž že v Ježíši pravil: A j, pravý Israelita, v němž lešti neni.
poznává toho, o němž Mojžíš a proroci Pravil to Pán k těm, kteří Jej obdávali
předpověděli; nebo jak níže 6, 5. 7. 14, 8. sstoupencům svojim tenkráte, když již Na*
viděti, byl chladnějšího a povážlivějšího thanael tak Ho blízek byl, že Jej slyšet!
ducha. Přičinuje ve mluvě své ještě o J e  m ohl Právě Israelita či pravý Isra lita
žíši to, co mu ve známost vešlo a podlé jest. kdo idei pravého Israelity dokoná od
obyčejného domnění Luc. 3, 23. jej synem povídá, v němž spravedlnost starého Zákona,,
zbožnost a nábožnost Jákobova a ta po Chri
Josefovým z Nazareta jmenuje, ani ovjšším
a panenském porodu ani o narození Jeho stu touha, jak ji po svém přejmenování

jméno Israel obdržev pronášel, docela oživla neužívaje ho co titulu pouhého. A nad to
a ovládla. To obecná chvála. Byl Rom, 2, dvojím jménem ctí Pána, Synem Božím a
28. netoliko vnešaě, ale i vniterně Israelitou. králem Israelovým Jej nazývaje. „Obojí to
Jméno Israelita jest čestné jméno lidu, od pojmení přichodí v Žalmu druhém Ž. 2, 5. 6.
samého Hospodina Jákobovi uděleno byvši. Já králem ustanoven jsem nad Siónem. Ho
Gen. 82, 28. Z úst Ježíše Pána chvála vy spodin pravil ke mně'. Syn můj jsi, já dnes
nesená však nebyla pouhou pochvalou jalo zplodil jsem Tebe. Obojí to jméno se odná
vou, nébrž se s pravdou shodovala. A tudy šelo ke Ghristovi či k Messiášovi, jenž od
ten jeho přenáhlený úsudek nepocházel ze tud Synem Božím a králem, oním, jistým,
srdce pokaženého, nébrž v něm se mimo určeným, předpověděným králem sloul; tudy
vůli jeho jenom soud času tehdejšího ozýval. v řeckém jest člen 6 Baailsvq, Uznává tedy
Z obecné té pochvaly Pán vytýká jednu Nathanael Christa za Messiáše, pouští před
ozvláštní, hlavitou, té doby, mezi farisey sudek a v synu Josefovu Syna Božího spa
aspoň, neobyčejnou, bezlestnost, upřímost, třuje. Nemohl míti úplného dogmatického
otevřenost, jenž záleží ve shodě řečí a skutků 0 Synu Božím ponětí, nébrž vyššího cosi a
se smýšlením.
převznešeného v Christu tenmě toliko tušil.
Na tu pochvalu neočekávanou Natba- Slovo král israelský jest vysvětlením před
aael odvětuje: Odkud znáš mne? Nevěděl chozího slova Syn Boži a ukazuje, že výraz
se upamatovati, žeby byl s Pánem někde Syn Boži nemůže se tu bráti metafysicky,
se sešel a žeby jej Pán byl mohl poznati. nébrž theokraticky. N a to vyznání NathaZaražen jest poněkud, ale není vyražen aniž naelovo Pán netupě, nébrž chvále je pravil:
hned na něco aadpřírodného myslí a aniž Ze jsem řekl tobě". Viděl jsem tebe pod fíkem ,
pro jedinou pochvalu svou ku Pánu se při věříš. Není v tom rozdílu, čteme li slova ta
vinuje. Leč mělo se to brzy státi a před otazně aneb kladně. Aniž jest v tom nějaká
sudek jeho, již nyní poněkud otřesený, měl hana, nébrž naopak pochvala se těmi slovy
dokoná zhroutiti se. Nebo dí jemu Pán:
obnáší. Věříš a v tom právě činíš a právě
Dřivé než tebe zavolal Filip, když js i byl pod soudíš. Ale větší věci nad ty uzříš. Větší
fíkem , viděl jsem tebe. Tím Pán z mysli divy, větší tajemství uvidíš a poznáš, že
veškero pudí podezření, jakoby se byl o ovšem králem a Synem Božím jsem ve mno
Nathanaelovi něčeho dověděl od Filipa aneb hem vznešenějším než myslíš rozumu. Ta
od lidí jiných. Připomíná mu událost, o které, jemství a divy, jichž Pán dotýká, obecně a
jak z následku vidno, kromě samého Natha- vesměs nám veleznáma a dostupná jsou;
naela ni^do jin ý věděti nem ohl: Když jsi jest to narození Jeho z panny, z mrtvých
byl pod fíkem a domněl se!s, že tebe nikdo vstání Jeho, na nebevstoupení Jeho atd. Leč
nevidí, já viděl jsem tebe. V řeckém textě Pán sám to lépeji a všeobecněji vysvětluje,
stojí artikul před slovem fík m ó Ttjp ffvxijp, aa udávaje ony větší věci, jež uzří Natha
pod oním dobře povědomým tobě fíkem. J i nael, vece: Amen, Amen, pracím vám. Pro
ným méně podobné zdá se, že artikul jenom roci starého Zákona pravili: 'lak pravi Ho
se klade pro odrůznéní stromu fíkového od spodin, aneb podobného tomu mluvení uží
jiných stromů. Z toho zavíral Nathanael vali. Christus dí: Amen, Amen, Já pravím,
právem, že Christus ukryté věci zná, že ví 1co ten, jenž od sebe mluví stejné jsa § Ot
v ěd takové, jichž přirozeným během nikdo cem podstaty. D vakrát amen opětuje, což
vystihnouti nemůže, že dálka mu v pozná se jen u Jana děje, aby důležitost toho, o
vání nevadí, že zrak Jeho přes veškery pře čem mluviti hodlá, již předběžně se nastí
hrady proniká a zmocňuje se toho, co druzí nila. Vám, vece, an řeč svou obracuje ke
činí, že srdce a ledví skoumá a že tudy jest všem, jenž tu přítomni byli, učeníkům. Od
oním králem, t. j. Messiášem a Synem Bo nyníčka uzříte nebesa otevřena a anděly Boži
žím. K jakému příběhu se Pán táhne, dří- vstupovali a sestupovali na Syna Božího.
vějšímu-li čili k novějšímu, těžko ano ne Namyká Pán slovy těmi na žebř onen, jejž
možno posouditi. Aai toho určiti nelze, co viděl Jákob patriarcha v Béthele Gen. 28,
pod fíkem činil; četl-li a rozjímal-li o zákoně, 12., na němž andělé vstupovali a sestupovali,
aneb-li se modlil, což se ovšem pod takovým an Bůh na trůně nejvýše seděl; pod tím
stromovím dávalo; aniž také možno ustano- obrazem Jákobovi se vyličovala prozřetedlviti, kde fík ten stál. Jen to jisto jest, že nost Boží, která nad ním bdí, jej všady sprose nalézal někde, kde člověk pod ním se vází a opatruje. Co slova Páně místněji
nalézající spatřen býti nemohl. Qdpověd! vyznamenávají, v tom poněkud neshoda pa
Páně pro nás záhadná, pro Nathanaela do nuje, ač ve hlavité myšlénce, jakcžto dosti
koná jasná byla. I pronikla jej, jak pra jasné, vykladatelé schodu! jsou. Ze slova od
veno, že zvolal mimovolně pln podivení: nynějška, jenžto se ve vulgátě nečte, aleMistře, Tys Syn Boži, Tys král Israelův. však v nejlepších rukopisech přichodí a tudy
Dí mistře, plně cítě význam jména toho a právem místo si osobuje, ae slova toho, díme,

viděíi, že neprávě ti vykládají, kdo místo
to o částečném, zvláštním a oddílném nebes
otevření a andělů sestoupeaf slyší. Slovo
od nynička značí dobu veřejného Páně pů
sobeni Slova Nebem otevřená znamenají,
že spojení země s nebem hříchem přerušeno
byvši nyní opět jest obnoveno. Bo Christa
byla nebes® zavřena, země pode hříchem
jsoucí nebyla hodna styénosti s nebem a
andšlstvo se k lidem v nějaké nepřízní po
vahovalo, ješto hřích vzájemnému bližšímu
a sstoupenéjšímu obecenství přehazoval. Chri
stem otevřena nebesa; odňata nepřízeň, hráz
mezi nebem a zemí odňata a milost Boží
tudy jako rosa a déšfi s hůry hojně se na
lidstvo vylévati může a bude. Budou tedy
vrata pravdy a milosti Boží do kořán pro
všechny lidi otevřeny a všem lidem se tudy
spásy dostane. To jest smysl slov: Uzřite
nebem otevřená. Dále následek otvoru onoho
nebes udává: Andělé vstupovali a sestupo
vali budou, obecenství nebes se zemí bude
sprostředkováno skrze anděly, kteří vidomě
přijdou na zem a obcovati budou se Synem
člověka co hlavou veškerého člověčenstva
a co předchůdcem všech těch, jenž spaseni
býti mají. V starém Zákoně také někdy
andělé se zjevovali, ale předce se to jako
mimořádně a kromě obyčeje dálo, jakoby
na zapřenou andělé s lidmi obcovali, smíme-li
výroku toho užiti. V novém Zákoně ale
andělé neustále budou k spáse lidské sloužiti.
Vstupování a sestupování znamená neustálé

proudění, ustavičaý odliv a příliv milostí
Božích posluhovaných skrze anděly. Na Syna
člověka v®ce a jeví tím, že Christus jest střed
a žebř těch milostí a že v Něm spočívají,
v Něm se sbíhají a od Něho^se ke všem li
dem vylévají. Ovšem pak v tom všelicí Páně
zázrakové zahrnutí jsou, ješto jimi zjevovalo
se nejvíce, že nyní nebe otevřeno jest a
andělé s lidstvem v obecenství vešli. O Synu
člověka, proč Christus tak se zůve, pravili
jsme Mt. 9, 6. Klade napřed vstupovali a
nápotom sestupovali o andělech, poněvadž
nechce říci, jakoby obecenství on® teprv
začinatí mělo, nébrž poněvadž je co hříehem
přetržené vystavuje. Vstupují, aby modlitby
před Boha donesli, sestupují, aby donesli
vyslyšení a požehnání k lidem na zem i A
snad říci hodlá, že dokavad Christus byl na
zemi, veškeren takořka vyšší svět se na aemi
vystěhoval, an veškeren proud a vyli? milo
sti ode Christa se počínal. Slovem Syn člo
věka Pán sebe Messiášem býti potvrzuje a
víru prvních učeníkův svojieh zapečetuje a
upevňuje. Jménem tím sebe Christus pět a
padesátkráte v evangeliích nazývá, paralelná
místa vyjímaje. Christus jest pravým Jáko
bem, v němž nejzvláštnější opěka Boží, která
se v události Jákobově symbolicky vytýká,
se dokonale zpravdila
Takto se Pán o slávě, své prohlásil. Leo
On slávu tu slovy tuto projádřenou také ihned
skutkem osvědčil. A k tomu přistoupá Jan
evangelista, ve hlavě následující.

Hlava si.
V Káni proměňuje vodm ve víno 1— 12.;
kupce a prodavače z chrámu vypuzuje
13—17. O obnoveni chrámu ve třech dnech
mluvi 18—22. a těm, jenž věřiti v Něho
se zdáli, nesvěřuje se.

1. A dne třetího svadba se udála
v K áně Galilejské a hýla matka Je ž í
šova tam. 2. Pozván pak byl i Ježíš
a učeníci Je h o ' na svadbn. 3. A když
se nedostalo vína, vece matka Ježíšova
k N ě m í: V ína nemají. 4. I vece jí
Je ž íši Což mně a tobě jest, ženo? ještě
nepřišla hodina moje. 5. Dí matka
Jeho služebníkům: Gožkolí řekne vám,
učiňte. 6. Bylo pak tam kamenných
stoudví šestero postaveno na očistu
Židův, beroucích v se po mírách dvou
neb třech. 7. Dí jim Ježíš: Naplňte
stoudve vodou, A naplnili je až do

vrchu. 8. I vece jim J e ž íš : Načer
pejte nyní a neste stehlíkovi I nesli.
9. K dyž pak okusil stolníkvody vínem
učiněné a nevěděl, odkud jest, služeb
níci ale věděli, jenž čerpali vodu: za
volá ženicha stolník 10. a vece jem u:
Každý člověk napřed dobré víno staví
a když se podnapili, tehdy to co špat
nější je st; ty však jsi zachoval dobré
víno až dosavad. 11* Ten učinil po«
čátek divů Ježíš v K áně Galilejské a
zjevil slávu svou a uvěřili v Něho uče
nici Jeho.
Osvědčen byl již Pán od Jana Křestitele
co Messiáš v Zákoně předpověděný. Ale
potřeba bylo, aby sám osvědčil se a ukázal,
že jiného svědectví potřebí nemá. Přivinulo
se ovšem několik učeníkův kNěmu, ale víra
jejich byla nedosti upevněna a pro opravení
předsudků jejich převelmi aávadných a jim

hluboko y mysli utkvělých musil Pán slávu
svou zjevili před očima jejich, aby nad nenádherným ano chatrným Jeho vystoupením
se nehoršili. Ukázati také bylo potřebí, co
b jl slíbil, že totiž brzo se učeníci přesvědčí
o tom, kterak nebe otevřeno jest nad Synem
Božím a že nebeské moci odlívati a vylévati
se ort Něho budou. To jsou trojí důvodové,
kterýmiž Pán veden byl tak a nejinak než jak
Ho tuto spatřujeme jednati. Tedy počal odkrývati a odhalovati tu slávu svoji, kterou
dosud zakrýval a zahaloval. Dálo se to první
zjevení slávy Jeho v Káně na svadbě. Kána
město od Nazareta k severu asi čtvry ho
diny vzdálené, značilo toli co Rákosiště,
Trestěnke, Trstěnic®. Leželo na třesavišti
rákosím orostlém; nyní jenom trosky zbý
vají posav«de jméno staré nesouce, Kana el
Djelil, Kána Galilejská. Jiní za to mají, že
Kanou tou jest vesnice K efr Kená, jenž od
Nazareta jen dvé hodiny k severovýchodu
odléhá, stupnovaté na pahorku leží a něko
lika pahorky obklíčena jest. Ukazují tam
říceniny kostela vystaveného tam prý na
místě domu svadebuého Leč jistěji se Kána
město svadby naši hleďá v Káně prvnéjší,
ješto ji středověcí spisovatelé a cestovatelé
v blíži Sefóry města k\adou. Jeronym a
Euseb Kánu naši kladou do pokolení Ašerova a tedy mnohem severněji než h ž í Kefr
Kená. Leč to jiná a třetí jest Kána; a tudy
se přidává při naší Káně slovo galilejská,
aby se rozeznala od Kány ve Fénicii oblíž
Týra města Jos. 19, 28., která se kmenu
Ašeru dostati měla. Dála se tedy čtyry ho
diny od Nazaretu ta svadba. Čí svadba to
byla, neví se a nadarmo se o místnější toho
Vědění namáhali někteří vykladatelé na
poubý zdař v domysly přelicbé se vydáva
jíce. Tak na př. domnělí se někteří, že Jan
to byl a Maria Magdalská; bez hola důvoda
a proti všeliké histor cké pravdě. Jiní za to
měli, že se dála svadba Šimona nápotomného
apoštola, an prý z Kány pocházel a divém
tam ode Pána učiněným byl k apoštolství
přiveden. Víme ale, že to jest výmyslek do
koná lichý a že Šimon sloul Kananltem,
t. j. zélótem ci horlivcem pro svou stranic
kou dřívější proti Římanům rozhorlenost,
nikoli však proto, jakoby z Kány byl pochá
zel. Ostatně pocházel Nathanael či Bartolo
měj z Kány Jo. 21, 2,
Leč slyšme slova evangelistova: A dne
třetího svadba se udála v Káně Galilejské
a byla matka Ježíšova tam. Pozván pak
byl i Ježíš a učeníci Jeho na svadbu. D^la
se svadba dne třetího od doby té, co Pán
Filipa povolal a s Nathanaelem rozmlouval
1, 43. nn., tak že sečtení dnů od poselství
z Jerusaléma 1, 19. uplynulých činí sedmici
a takměř posvátný týden a Pán na svadbé

v Káně takořka sobotu slavil. Za tři dni
mohl Pán dobře z těch končin, kde se ony
rozmluvy staly, od Jordánu do Kány Galilej
ské přibyti a to tím spíše, ješto svadba po
několik dnů trvala; nepraví se zajisté, žeby
Pán hned dne prvního tam byl přišel. N a
opak z nedostatku vina ted zaběhlého zdá
se, že Pán některý den pozdější tam dosti
hnul. Máte Ježíšova byla tam na svadbě
v Káně hned na počátku, známa a snad pří
buzná jsouc s rodinou, v jejíž středu se ta
svadba stala; a proto v. 12. také jiné pokrevenstvo tam spatřujeme. Kdo šťasten býti
žádá v stavu manželském, ten se dej pod
její záštitu a přímluvu. Ano všichni můžeme
a máme se dáti navnaditi, abychom se o
její přímluvu ucházeli, ješto na tu přímluvu
její Pán první zázrak působil. O Josefovi
již řeči není. Zdá se, že již mezi zemřelé
p atřil Byl-li Pán teprv, když přibyl do
Kány, dotčenými učeníky sprovázen jsa co
přibuzník pozván na svadbu, anebo-li, jak
se zdá některým, již dříve před časem po
zván byv nyní do Kány přišel, o své váze
nechati musíme. To jisto jest, že Pán pro
matku či pro příbuzenství volán bvl ku
svadbě, poněvadž posavad pověst o Něm té
moci neměla, aby Mu byla to pozvání ziednala; ač o^šem ta okolnost, že učeníci Jeho
zváni také byli, ukazuje ua nějaké již vyšší
o Něm domnění, jenž právě na svadbé té
utvrzeno býti mělo. Že Pán pozvání to při
jal, svadbě té obcoval a nad to na ní prvý
zázrak svůj učinil a slávu svou na ní zjev 1,
to převážného dosahu a dovahu jest a také
důležitost ta na oce jsouc vůbec poznána a
uznána bývá. Potvrdil a posvětil tím stav
manželský, svátým jej býti projeviv, což předůležito jest, povážíme-li ta bludná učeni,
kteráž nápotom pod slibnými záminkami proti
stavu tomu a svátostné jeho povaze povstala
a ovšem vzniku míti nemohla. Potvrdil tím
možnost radostí světských v jisté míře užívati
a ukázal, že, ač svět ten přečasto se zůve
údolím slzavým, předce mysl jasnou obnášeti
volno, podobno a záslužno; tudy nápotom
apoštol Pavel v listu k Filip. 4, 1. dle Páně
příkladu poručil: Badxjte se a opět dím,
radujte se- Prosvítá vlídná povaha viry Páně
a plyne odtud náuka, že pravá nábožnost
všeliké pošmurnosti prosta býti musí. N e
méně se tu jeví rozdíl života Páně od života
Jana Křestitele, jehož učeaníky dříve apo
štolé tito byli; o rozdilu tom viz Mt. 11,18.
Ale ke svadbé té hostů více nad nadání se
šlo se; čtyr učeníků aspoň hospodářové sotva
se domyslili. Nad to svadba několik dnů
trvala a bez mála ti, kdož svadbu činili,
bohatými nebyli. Pro ty veškery příčiny
stalo se, že zabraklo či došlo víno, že se
vína, nedostalo. A co fcu činila ta pobuzen-

kyaě, jenž na svadbě hned s počátku byla
a snad radou svou a moudrostí — jak se
některým vidí — k upravení svadebnému
byla přispívala? Co učinila Maria, o kteréž
sv. August, vece, že čím více jiné světce a
světice překonává zásluhami, <ím více je též
láskou a vlídností přemáhá? Tu dí sv. Ber
nard; Co mohlo ze zdroje milosrdnosti pojiti
leč láska? Plna něžné starosti, plna útrpné
péče, plna přítulnosti k hostitelům, sama po
moci nemohouc, jde k tomu, od Něhož se jisté
pomoci nadála, jde k Ježíši. Jan o tom d í:
A kdy£ se nedostalo vina, vece máte Ježíšova
lt N ěm u: Vina nemají. Slova ta lásku a péč
o hostitele, ale i důvéru ku Christu projevují,
a ovšem se vidí, že Panna-Mátě divu něja
kého očekává. Ale odkad byla k tomu povodíua, aby zázraků ně akých se ode Pána
nadála, ješto dosavad, jak % dolejška z v. 11.
patrno, divém se nebyl oslavil a v Káně
G-alilejské teprv se oslavovati počal? Ovšem
tomu tak a nepřijímáme divů a zázraků,
kteří se z mládí Ježíšova vypravují, aejsouce
leč výmysly a obrazové pobožnosti nedosti
pobožné z dob pozdějších. Avšak to jisto,
že Maria div největší sama na sobě viděla
při porodu Páně, že netoliko ge skutku toho,
a z řeči anděla zvěstovatele, z tolika zjevů
andělských Josefovi stalých, z rozmluvy
Páně pacholíka dvanáctiletého ve chrámě
Jerusalémském, z křestu Páně, ze stalých
při něm divů, z řečí Jana Křestitele a z ji
ných řečí a událostí přesvédčenost úplnou
měla, kým Syn její jest, ana Luc. 2, 19. věci
ty veškery pilné na mysli své uvažovala.
"Věděla tedy, že Christus Syn její Messiášem
jest, o Messiáši ale vůbec panoval náhled,
že divotvorcem je s t Is. 7, 31. Slušně se tedy
do Pána nadála, že se nějakou měrou sva
tům propůjčí a nedostatku onomu vyhoví.
Přeněžně ale dí toliko: Vína nemaji; nedí
odpomoz, učiň dio a podobného něco, ješto
do Pána se domnělá věci té, která nej pří
hodnější tuto bude.
Ale co dí P án k těm slovům proseb
ným? Ivece jí Ježíš, vypravuje Jan: Což mně
a tobě jest, ženo ? Ještě nepřišla hodina moje.
D í mátě Jeho služtbníkům: Cožkoli řekne
vám, učiňte. P án tedy na pohled odbývá
Marii, an vece: Což jest mně a tobě, ženo*?
Slova ta, jak v uších našich znějí, dosti obtoužna a ohroubna býti se vidí; ale jest to
vidmo jenom a fráza: Což jest ti a mně, jenž
na mnoha místech v písmé přichází 2. R.
19, 22., 4. Reg. 9, 18. 19., Mt. 8. 29. 27, 19.,
nemá zhola záriné trpkosti do sebe; David
jí k Abisaiovi užívá, když tento se jeho proti
Semejovi ujímal. 2. Eeg. 16, 10. Slovo Ženo
počestným a vznešeným se dávalo dámám
za stara a s té strany opět nic nás nemůže
uraziti. Dává titul tes Heleně králové Ante- I
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aor v Homéru v II. III. 204. O ženo <5 yívai, tj fiala ?,ovra Ěiíoq vTjfiegtsg Ěsintg. O ženo,
bezbludný jistot ty vynesla jsi výrok. Ovšem
ale podivná přichází nám ta věc, že Pán
nezůve Marii matkou, nébrž ženou. Ale Pán
od té doby, co na křestu na se úřad vykupitelský přijal, všeho se odřekl Mt. 19, 27„
a příkladem svojíra ukásati hodlal, kterak
Mt. 10, 37. Boha a uložený úřad nade všeliké poměry rodinné vývše si vážiti a ceniti
máme. Že jméno žena nic opovržného sebou
neobnásí, patrno z toho také, že Pán na samém kříži odevzdávaje péči o Marií Janovi
jmenuje ji ženou Jo. 19, 26. Kromě toho
Pán maje ta jednati a zázrak učiniti hodlaje,
chtěl na jevo dáti, že, ač tělo vzal z matky
Marie, dle božství nekonečné výše nad ni
podnesen jest. Při takových a podobných
výrocích Páné mosíme vezdy vyšší bytnost
Christovu na mysli míti, jak jsme Mt. 12,
43., Luc. 2, 49. poznamenali a spolu k účelu
Paně prohlídati, jímž dáti chtěl náuku, že
u věcech Božích na jakýkoli poměr zřetel
míti nesluší. Ač ale jmenuje ji ženou a jí
odpírati se zdá prosbu, přec činí k její
prosbě, čeho žádala. Chtěl ukázati, že div
ten neuéini pro spojení rodinné, či abychom
řekli z pletřkého ohledu, nébrž pro lásku
a přítulnost Marie Panny. Sv. Augustin
praví: Divu žádala Mátě. O a ais učiniti
hodlaje dilo božské, odpověděl jí t&kměř:
Co ve mně divy činí, nevzal jsem od Tebe.
Dříve nežli se z ní narodil, znal předuložením m áteř svou. Nyní na chvíli ji nezná,
ana doba nebyla, aby, id y ž přijde doba,
ji opět vyslyšením poznal.
Aniž také Maria odpovědi Páně jinak
brala než na tu stranu, že skutečně prosbě
její Pán vyhoví, jak rozaměti z toho, co
pravila služebníkům: Cožkoli povelí vám,
učiňte. Patrno, že očekávala divu nějakého
jakož i patrno, že nějakou správu a vládu
na té svadbě vedla, ješto sluhové jí poslechli.
Proč ale k sluhům se obrátila? Yědéla-li,
že Pán, aby pomohl a nedostatku vyhověl,
sluhův potřebí míti bude? Tu se jest domýšleti, že prorockým předvidem to nazírala;
nebo, že ta, s níž Pán byl a jenž plna mi
losti byla, ducha proročího prázna býti nemohla, v tom snadně se každý nalehne. Očekávala tedy brzké pomoci; a brzkosti té ne
vadí slova, jež Pán připojil, an dí: Ještě
nepřišla hodina má. Slova ta zajisté neznačí
le č : Učiním, co žádáš, časem svým, hodinou
svou. Všecky věci Boží časem svým se dějí
a jak ve přírodě věci se časem vyvíjejí, tak
i skutkové a úradkové Boží v jistých před
vídaných a předurčených dobách se vyjevují.
Všechny věci mají hodynu svou, vece Eeci.
3, 1. Z čehož jde také, že se v nesnázech
svojich k Bohu utíkajíce, Ba tom přestávat!

máme, kdy Bůh nás vyslyšetí ráčí. 1 kdož I nějakého vína proměna učiněna býti. Di
jste vy, že pokoušíte Pána? Vložili jste vy jim Ježiš, vece Jan, Naplňte stoudve vodou.
éas smilováni Páně? prav! Judith 8, 11. 14. A naplnili je až do vrchu. 1 vece jim Ježiš-.
k Bethulianům. Chtěl Christus ovšem na Načerpejte nyni a neste stolnikovi. I nesli.
svadbě té slávu svoji ukázati, ale až by Aby všechno tím zřejměji se dálo a zázrak
chvíle příhodná došla. Chvíle ta byla dle tím jasněji spatřen byl, tedy velí Pán ihned,
sv. Zlatousta, když nedostatek vůbec a po aby načerpali se stoudvi a stolnikovi nesli.
všechně pozorován byl a tudy učiněný div Tím zřetedlno bylo, že proměna ta se v oka
více a jasně opatrněti mohl. Že Pán prosbu mihu udála. Tázáno se — nebo nač lidská
Marie Panny vyslyšel, vypravuje evangelista; zvědavost a všetečnost nepřijde — proč Pán
ale kdy vyslyšel, toho neklade, jakož ne víno, místo toho vody ve víno proměnění,
klade ani toho, kdy Maria prosbu svou na z ničeho raději nestvořil ? Odpověď již dílem
Něho vznesla. A tudy těžko určiti, téhož-li dána v tom, že sluhové měli býti svědky
ještě dne Pán Marii vyslyšel, čili dne zej- divu toho, jimiž by byli nemohli býti, kdyby
třejšího, ješto, jak jsme pravili, svadba za se před jejich očima makavé nebyl div udál.
více dnů se slavila.
Nad to chtěl Pán' přirozeného podkladu k zá
Ovšem ale vidí se, že Pán na prosbu zraku užiti a ukázati, že i přírody pánem
Marie projevení slávy svojí přispíšil a urych a týmž jest, jenž na vinice vodám a rosám
lil. Nebo, že se nějaké urychlení stalo, vy padati dává a z nich ve prodlení času v losvítá z toho, co hned vypravuje. Bylo tam zách víno vyvodí. Slolnik byl, jenž svadbu
šest stoudvi kamenných pro očistu Židů, be řídil a spravoval, všudy pozor dávaje, aby
roucích v sebe po mirách dvou nebo třech. hostům nescházelo ani na jídle ani na pití.
Jaká očisťování u Židů se dála, o tom jsme Ten nesedal při svadbě, nébrž hosti obchá
již Mt. 15, 2. Mr. 7, 3. mluvili. Kde stoudve zel a sluhám, co činiti, poroučel. Patřilo také
stály, zda ve svadebnici čili někde v síni, k němu víno zkoušeti a ustanoviti, jak mnoho
nepraví písmo, ale z toho, co dále se praví, vody by s vínem tím neb oním se smíchali
viděti, že se někde vně nacházely. Prázny dalo, ješto výchoďané silného vína svého bez
stoudve byly, ješto se ihned po každém po příměsi vody nepožívají. Rozeznati stolníka
třebováni voda vylévala, majíc, vezdy čistou sluší od předsedy či prvosvata, jenž prvý
a tudy vezdy čerstvou b ý ti; Židé zajisté u mezi hostmi byl; ač někde obojí čestný úřad
věci té velice choulostiví byli, vezdy a všudy spojován, že stolný dříve opatřil pro hosti
prohlídajíce, aby nějaké poskvrněn! neza veškery a hosti obcházel, a když viděl všecko
běhlo. Měly stoudve ony po dvou nebo třech v pořádku býti, teprv na prvé místo se po
mirách. Míra, métréta, jenom přiblíživě určiti sadil a při hostině předsedal. Že tak bývalo,
se může. Neoddálíme se pravdy, vezmeme-li, vysvítá z Sir. 32, 1. nn., kdež se stolnému
že stoudev jedna okolo vědra našeho, spíše zvláštní předpisy kladou, jichž správce
více než méněji, v se brala; nebo métréty svadby, prvosvat či stolný šetřiti má. Mezi
attické ge tu rozumějí, jenž téměř efám či jinými praví se v. 2: Péči ved o hosty a pak
bathům u Židův se rovnaly, tak že jedna teprv se posad. — I řekl k sluhům Je žíš: N a
métréta asi osmdesát liber stíží tekutiny čerpejte a neste stolnikovi. Jak velel Pán,
obsahovala. Vína tedy Pán dal v hojnosti, uposlechli Ho sluhové a zanesli načerpané
jak na krále slušelo, a bylo vína toho více, víno stolnikovi či předstolímu; víno z ná
než na svadbě se užiti mohlo. Mělo požehná dob větších do číší a koflíků se čerpem či
ním býti, 2. Cor. 9, 5. a ne skoupostí, jak čerpákem nabíralo. Ze slova načerpejte vi
P án i při rozmnoženi chlebů Mt. 14, 14. se děti, že veškera voda ve víno byla obrácena.
zachovával, a mělo bezmála býti místo daru Stoluík dle povinnosti svojí okusil víno. Ale
nějakého svadebného, který se nebohatým on nebyv přítomen při čerpám nevěděl, od
snoubencům dobře hoditi mohl. Píseň národní kud vino přišlo, že totiž ze stoudvi se na
naše pěje (Mor. nár. Pis. 433): Hody, hody, čerpalo; sluhové vodou naplnivší stoudve
hody. Učinil Pán víno z vody, v Káně Ga věděli sice, odkud stoudve plny jsou, ale
lilejské, na svadbě andělské. Víno, víno, nevěděli, že se voda v nich vínem stala.
víno! Nikdás tak dobré nebylo, v Káně Ga Okusiv stolník víno podivil se dobrotě a
lilejské, na svadbě andělské. — Poskýtal výbornosti jeho, zavolal ženicha a pravil
Pán lidem víno radosti a napájel je proudem, k němu: Každý člověk napřed dobré vino
rozkoše, Žalm 35, 9., sám pro sebe kalich stavi, potom, když se podnapili, staví špat
muk vyvoliv.
nější. Vece: Když se podnapili, t. j. když
I
přikázal Pán sluhám, aby stoudve ty
se dost napili; o opilosti tu řeč není, ani
veliké vodou naplnili až do vrchu. Sluhové také slovo řecké vezdy přísně o opilosti se
měli viděti, odkud víno jest a měli dle po užívá, jakož z nejednoho místa starozákon
třeby o tom svědčiti; měli však do vrchu, ného vysvítá Gen. 43, 34., Hag. 1, 6. Mluví
vrchovatě naplniti, aby nezdála se přilitím stolník vesměs a téměř žertem a zhola ne

míní říci, že by hosté se byli opili, ješto
za to se mělo, že lidé rozkoše se nabaživše
již jenom dále jako pro zvyk pijí, o cbut
vína nemnoho dbajíce. Víno nejlepší jmíno
červené ze hroznů drobných, ale přelahodnýcb, ze sorků, jak jim Židé po hebrejsku
říkali, vylisované. Památno, že dí vodu, ač
dodává vínem učiněnou; g toho zajisté jde,
že jak tam nebyla voda, nébrž víno, tak i
když svátost velebná u Pavla 1. Cor. 11,26.
nn. chlebem sluje, nic proti proměně chleba
v tělo Christovo odtad zavírati nesluší. Pa
noval zvyk, obyčejům našim právě příčný,
an u nás naposled víno nejlepší při hostinách
se obnáší. Dále neuvodí Jan apoštol, co se
dálo : ale domýšleti se můžeme, že ženich
dal podivení své a nevědomost svou na jevo
a že věc ta od sluhů vyšetřována a div osvěd
čen byl.
Divem tím, vece sv. Jan, učinil Christus
počátek divů i znamení svoiich. D í: Ten
učinil počátek divů Ježíš v Káně Galilejské
a zjevil slávu svou a uvěřili v Něho uče
nici Jeho. Praví: Ten počátek divů učinil
Ježiš, aD eb jak bychom t i v před apJrt*' ne‘
čtouce přeložili: Toto učinil počátkem, čili'
co počátek divů svých Ježíš. To přidává,
aby poměr události té ke správě spásy vy
tknul. Patrno tedy, že jak jsme dotkli, divové o mládí Ježíšově vypravovaní základu
historického nemají. A učiniv div ten, do
kládá Jan, zjevil slávu svou. Hledí Jan tím
poznamem k výroku Jer. 40, 5. 1 zjeví se
sláva Hospodinova a uzří to všeliká plet.
Očividné také slova zjeviti slávu svou hledí
k slávě Hospodinově, o níž ve starozákoně
kolikráte se mluví. Jenom Christovi co Synu
Božímu se sláva přivlastňuje; o žádném ji
ném proroku a divotvorci v starozákoně se
nedí, že slávu svou zjevil. Mojžíš jenom uka
zoval na slávu Boží, která se zjevovala. Ex.
16, 17. Byl záměr Páně zjeviti vněšně vni
ternou výsost svou, všemocnost a vševládu
svoji, ale i všelaskavost svoji. Ukázal divém
tím, že On to jest, jenž v loze z vody kaž
dého léta víno činí. A tudy uznali učeníci
oni čtyři slávu Jeho a uvěřili v Něho, t. j.
potvrzeni byli v té, kterou byli ujali, víře
v Pána co Messiáše, ješto vůbec jmíno, že
Messiáš divy bude činiti. Slovo či raděj po
jem veřiti rozličné stupně připouští, an víra
víc a více růsti povinna; a tudy se modlíme
s učeníky Luc. 17, 5. Přispoř nám viry.
Všichni vykladatelé ukazují na symbo
lický a převýznamný ráz toho Páně zázraku
a praví, že právě pro ten hluboký význam
skutku toho Pán divém tím zázraky svoje
otevřel. Člověčenství na se vzal a spojil se
s lidstvem a tudy vešel nějakou měrou ve
svadebnou styčnost s ním, jak to i vůbec
dle Ef. 5, 31. uznáno, že spojba Christa

s církví v manželském snubě se ozračuje.
Dokavád Pán na světě trval, byla skutečně
svadba pro člověčenstvo Mt. 9,15., Jo. 3,29.
Jak tam vodu ve víno, tak tu hříšné člově
čenstvo v bezhříšné, a neblažené v blažené pro
měnil. Tím divém Pán také, jak sv. otcové
jednohlasně se v tom nalézají, naznačil a naobrazil proměnu tu, kterou v nejsvětější svá
tosti činí z vína krev svou tvoře. Skoumáme-li
dáleji po příčinách tohoto právě a nejiaého
divu, naskýtá se nám i ta od vykladačů
pozorovaná myšlénka, že chtěl ukázati, kdo
svadby nebeské dojde, že ten totiž, kdo rod
svůj z Adama promění v rod z Christa a
z Ducha sv. se zrodí. První div Mojžíšův
byla proměna vody v krev Ex. 7, 20. Chri
stus ale zaměnil vodu vínem, v čemž se vidí
rozdíl mezi novým a starým Zákonem. Eze
chiel 47, 1., 8. mluví o řece, jenž hořkou
vodu moře mrtvého v sladkou proměnila.
Christem Pánem voda světa ve víno milosti
proměněna. Leč opouštíme dálejší mystické
výklady a dokládáme jenom, že i ta věta
o kladení nejprvé lepšího, potom chatrněj
šího vína za symboliku odbývá, ana povaha
světa v ní zračí se, jenž napřed radosti a
rozkoše slibuje a potom, když se lidé jimi
podnapijí, špatnými, chatrnými věcmi, ano
hořkostmi je nasycuje a všelijak je oklamává ;
ane naproti tomu Páně stezky jsou napřed
pnkry a nápoj trpký, ale konec vedení
Páně slasf a sladkost'’jest. Ještě i prošiti
náleží, aby jak tam proměnu učinil v Káně,
také naše srdce proměnil a v něm čistotu
a bežúhonnosť stvořil.
Toli náuky, ano mnohem více ještě, již
pomíjíme, obsahuje prvý Páně div a zázrak.
Jím proklestěna cesta veřejnému Páně pů»
sobení v Galiléi a viděti zdálejška, že ovšem
tam mnoho lidu k Němu přivinulo se a od
tamtud všichni apoštolé Jeho byli, vyjmeme-li
jediného Jidáše. Ale kterak o tom soudili
v Jerusalémé, hlavě celého národa ? JNTebylo li nejvíce na tom záleženo, aby Pán tam
uznán byl, odtud potom snadno všady uznání
dojiti moha? Sv. Jan vypravuje v následují
cích verších takový prvý styk Páně s hla
vou národa, s Jerusalémem aneb raději s po
hlavary Israelovými.

12. Potom sstoupil do Kafarnáa,
On i mátě Jeho i bratři Jeho i učeníci
Jeho a tam pobyli za nemnoho dnů,
13. A blízka byla pascha židovská a
vstoupil Ježíš do Jerusalema. 14. A na
lezl v chrámě prodavače volů a ovcí
a holubův a penězoměnce seděti. 15.
A udělav jako bič z provázků všecky
vyvrhnul z chrámu, ovce také a voly

a penězoměncům rozsypal peníze a stoly
spřevracel, 16, a prodavačům holubů
řekl: Odkliďtež to odtud a nečiňte
domu Otce mého domem kupeckým.
17. Rozpomenuli se pak učeníci Jeho,
že psáno jest: Horlivost domu tvého
stravuje mne. 18. Odpověděli tedy Židé
a řekli Jem u : Jaké znamení ukazuješ
nám, že ty věci činíš ? 19. Odpověděl
Ježíš a řekl jim : Rozbourejte chrám
tento á ve třech dnech vztýčím jej.
20. Řekli tedy Ž id é : Čtyrycet a šest
let staven byl chrám tento a Ty za tři
dni vztýčíš jej? 21. On ale povídal o
chrámu těla svého. 22. Když tedy
vstal z mrtvých, rozpomenuli se uče
níci Jeho, že to povídal, a uvěřili písmu
a řeči, kterouž pravil Ježíš.
Po učinění onoho zázraku odebral se
Pán do Kafarnáa. Polom sestoupil do Ka
farnáa, On i mátě Jeho i bratři Jeho, a tam
pobyli nemnoho d m , A blízka byla pnscha
židovská. Tak vypravuje evangelista. Nejedni
tomu chtéjí, že Pán dříve šel do Nazareta,
soudíce to z toho, že s Mm nyní bratři JVho
jdou, kterých na svadbě nebylo. Leč jiní za
to mají, že bratří Páně na svadbě byli, ač
Jan o tom mlčí; nadesýlá a předpokládá
prý to co věc samozřejmou, ana se z pozvání
matky Páně bíledné rozuměla. Šel-li tedy
Pán napřed z Kány do Nazareta a odtud
teprv s příbazenci do Kafarnáa, aneboli
bezprostředně se odebral z Kány do Kafařnáa, nejisto jest, a my věc tu co méně zá
važnou dále rozbírat! nebudeme. To ale
jisto jest, že P á n v Nazarete nechtěl míti
působiště svoje, dílem, že prorok v rodině
své nevzácen bývá, dílem že chtěl míti pro
strannější obor- pro vyučování a působení
svoje. Nazaret zajisté bylo město nepatrné
a na horách vzdálené od společnosti lidské,
Kaf&raaum ale město proslulé leželo, jak
víme, na cestě veřejné, na břehu jezera
Galilejského, kdež veliký shon lidstva se
všech stran se stá v a l; a tudy bylo tu nejpříhodnéjší místo, odkud Pán lidem králov
ství Boží hlásat! mohl. Nezdá se, žeby ten
tokráte již byl tam příbytek pro vezdy zvolil, uébrž tu jenom jako mimochodem pobyl,
ustanoviv nyní do Jerusaléma se odebrati,
a po návratu svém odtad teprv v Kafarnáu
se usaditi: ač jiným opak toho se vidí,jenž
za to mají, že i příbuzenstvo Páně se tam
bylo ubydlelo. Avšak nesejde nám mnoho
na tom, že toho místněji ustanoviti nemůžeme.
Jan pravíj, že tentokráte se Pan tam dlouho
msdrsel, totiž jeeora dotad, dokud se nepři-

Mížila velkonoc; kdvbychom věděli, kdy
svadba v Káně se dála, lépe bychom o tom
soudití mohli.
Šli s Pánem tentokráte netoliko učeníci,
jež byl získal, než také mátě Jeho a bratři,
t. j. Mt. 12, 47. příbuzní Jeho. Místněji ne
klade Jan, za kterou příčinou Jej sprovo
dili příbuzeoci. Po/, děj i se n-déje zmínka,
že by oborem Pána. sprovázeli; zdá se,
že to v očích jejich byl nějaký propust a
nějaká jeho od rodiny samostatná odluka
Páně a že tady z nich ti, kteří v Něho ještě
nevěřili, se byli s Ním na rozloučenou vydali. Tu by Ho byli jenom do Kafarnáa
doprovodili. Jiní, abychom to ješté jednou
řekli, jinak sobě věcí představujíce, za to
maji, že Christa do Jerusaléma společné vyprovázeli. Toho my všeho necháváme o své
váze a míře, ana místnější jistota tu nemožná.
Jenom to jisto jest, že Pán zůstav v Kafarnáu
několik dnů odebral se do Jerusaléma s těmi,
jež měl učeníky. A blízka byla pascha židov
ská, dí Jan, a vstoupil Ježíš do Jerusalema.
O slavnosti paseky klade jenom slovo židov
ská, dále nic nedokládá tentokráte pro čte
náře svoje z pohanstva obyčejů židovských
nepovědomé, jak bychom se toho nadáli. Tak
sobě počíoati mohl, ješto evangelium svoje co
doplněk evangelií synoptiekveh považuje. Z
předešlých evangelií těch známo obecně, že
Židé dospělí třikráte za rok do Jerusaléma
putovávali a že k tomu putováni především
na slavnost zákonem zavázáni byli. Deut.
16, 16. On to tedy u všechněch čtenářův
svých co věc známou předpokládali mohl.
P ra v í: vstupoval, poněvadž Jerasatém na
horách vysoko ležel, jak nám to několi
kráte u synoptiků. pozorovat! bylo. Domní
vají se někteří, že P án proto neubytoval se
ještě v Kafarnáa, aby nějak pokusil se v Jerusalémě a v Judsku působiště svoje usta
novit!, ješto z hlavy celé země, kam nej
více lidí scházelo se, také vědomost o Něm
a o spáse Jím připravované se nejlépe roz
šiřovat! mohla. Ale Pán nepokoušel se toho;
jasně před zrakoraa Jeho s řála oovaha lidu
židovského, jeho pro vyšší o Messiáši ideu
nevnímavost a nevšímavost, jeho v bažení
světském a pletském gabředlost, jeho v my
šlénce o zemské říši a opanování nad po
hany zahřezlost. Největší vnímavost pro
náuky, jež Pán hlásati hodlal a největší chopr.ost pro vynesenou ideu o duchovné říši
Messiášově nacházela se u Galileanů. A proto
Pán u nich obydlet! zamyslil; nébrž i v sta 
rém Zákoně dávno to předpovědíno bylo, že
Galilea pohanská uvidí neiprvé světlo veliké
Is. 9, 2, Mt. 4, 14. Byly tedy jmé příčiny,
jimiž Jažíš pohnouti se dal ku putování do
Jerusaléma. V Jerusalémě byla svatyně,
střed nábožeaskétio ži<ota celého národa, a

ve svatyni té konali se obřadové, jenž se
nutně ku Christu odnášeli co stínové ku
předmětům, od nichž vrháni byli. Pán tam
tedy šel neroliko, aby předpisu onomu o na
vštěvování chrámu Deut. 16. zadost učinil, né
brž aby také k stínům oním podstatu, k obra
zům oněm věc strnu, a k (břadům pravdu
přičinil. Konečně mělo žezlo Jeho v Jeru
salemě vztýčeno býti, ze Siona měl zákon
vyjiti a slovo Hospodinovo z Jernsaléma
Is. 2 ,3 .; nad Jerusalémem měla vzejiti sláva
páně a síla pohanů měla do něho prijíti
Jes. 60, 5. Ale mělo to se díti za posled
ních dnů Páně a po Jeho na nebe vstoupení.
Nyní poprvé za svého učitelského úřadu
tam putoval, aby kým jest ukázal a pozor
nost národa na se obrátil. V Káně zjevil
slávu svou co vládce přírody a co vlídný
milovník lidí; nyní v Jerusalémě při prvém
vystoupení svém ukazuje se Pánem býti
lidí, pánem svatyně a horlitelem úcty její.
Přibyv tentokráte do Jerusaléma, nalezl tam,
jak nápotom po dvou létech opět Mt. 21, 12.
kupovače a prodavače věcí k obětem po
třebných, kterýchž ozvláště ve svátky a slav
nosti od nesčíslného tam přišlého lidu spo
třebováno. Nalezl tam penězoměnce, jenž
peníze za peníze s výtěžkem nemalým pro
měňovali, řecké za římské, drobné za velké,
cizé za domácí, světské peníze z a minci
svátou, jenž ke chrámu se platila Mt. 17, 24.
Viz Mt. 21, 12. n. Bylo dost místa proda
jům těch věcí jinde na trzích a neměla zišt
nost až do samé svatyně dosahovali Pán
proto z provázků tu pohotově jsoucích uči
nil jako bič a z chrámu prodavače, bravy
a skoty vypudil a penězoměncům stoly spřevracel. Tak podlé textu vulgáty, která klade:
všecky vyvrhnul s chrámu, ovce také a voly
a i d. omneš ejecit de templo, oves quoque
et boves. Podlé t^ho prodavači také z chrámu
vypuzeni byli. Řecký text čte: všecky vy
vrhnul z chrámu, ovce i voly, tá re ngá-Sara
mi rovg /lóag. Podlé toho slovo všecky ne
táhne se k osobám, nébrž jenom ke zvířa
tům zde uvedeným. Leč ani podlé textu
latinského není průvodno, že by Pán byl
také bičem lidi mrskal; nepovídá toho písmo,
a nebylo toho třeba, ješto překupníci bič
vidouce Pána uposlechli. Byl bič toliko
oznakem, že jednání jtjich trestu zasluhuje.
Rukopis sinajský čte sice tá nqófiata a t. d.
částici « vypouštěje; leč smysl tím neod
chází od obyčejného textu řeckého. Ještě
dokládáme, že slovo jako, <»£, před slovem
bič s vulgátou někteří rukopisové řečtí a
otcové někteří jakož i pešita čtou; smysl
se očividné tím nemění, ač bychom s více
osvědčeným textem řeckým slovce to vypu
stili. Dále dí písmo, že Pán k těm, jenž
holuby prodávali, pravil. Odklište to, nečiňte

dům Otce mého domem kupeckým. Těmi
slovy vypovídá a vyjadřuje, co pletením biče
zamyslil. Slova ta se rovné táhnou ku pro
davačům volů a ku penězoměncům, jak bič
se týká též holubářů. Není tedy rozdílu
toho, jehož tu hledají někteří vykladači, pra
více, že Pán vlídněji zacházel s prodavači
holubů, poněvadž ta zvířátka sloužila k obě
tem chudiny Luc. 2, 24.
Podivná jest ta moc, kterou Ježíš nad
lidmi zištnými těmi provodil. Že později po
dvou létech při druhém vymítání chrámu
Mt. 21, 12. Pána uposlechli mlčíce aniž pro
tivíce se, toho nám méně divno bude vě
doucím, že byl toli zázraky a divy poslání
své od Otce a důstojenství svoje osvědčil.
Ale že nyní na počátku, po učinění prvého
d;vu, jenž nevšechném ještě ve známost ve
šel, ti zisku žádostivci Pána bez reptotu po
slechli, to sv. Jeronym mezi nejvétší divy
Páně klade. Zlé svědomí sice činí lidi bázli
vými a Židé na Pineesu, na Eliáši a jiných
prorocích nejeden příklad tomuto přísnému
opravnému výstupu Páně podobný měli. Ale
ani to zlé prodavačů svědomí, ani ten příklad
proroků nestačí k vyložení toho důrasu, ja
kým Židé ti postihnouti se dali. Vyjevil
tu Pán slávu svou, své důstojenství a bož
skou mocnost sivoa, která co plamen zářila
z tváře Jeho a všem lidem těm úctu ano
hrůzu spůsobila. Poněvadž Pán na svět přišel,
aby duchovný chrám, člověčenstvo, očistil a
lidi s Bohem pojednal, proto slušně počíná
vymítáním a očisťováním chrámu vněšného,
jenž jest oznak onoho chrámu vniterného.
Vystoupil Christus co Syn toho, Jehož do
mem chrám jest a ochránil čest a úctu domu
tomu povinnou; dít: nečiňte domu Otce mého
tržištěm. Nedí, jak vece sv. Cyrill, domu
Otce našeho, nýbrž domu Otce mého a oddě
luje se výrokem tím od lidí ©statuích veške
rých. Horlil tu Pán pro čest Boží a naplnil
na sobě slova v Žilm u 68, 10. o Něm před
pověděná: Horlivost domu tvého stravuje
mne. Žalm ten šedesátý osmý také jindy
Act. 1, 20, Rom. 11, 9. 15, 3. Jo. 19, 28.
se přitáčí co messianský. Přeložili jsme dle
vulgáty stravuje v času přítomném, ač jestli
nečetla xaríq>ay& v aoristě. Převládá ale čtení
mtaqsáysTai, což berou za futurum, an prý jak
slova ído/iai nikdá praesentně so toho slova
neužívá; a tu by se musilo přeložiti stráví
mne, což ještě lépe k bohatému obsahu těch
slov přiléhá. Slova ta žalmová totiž mají
smysl ob>žný, a netoliko značí, že Pán hor
livě o dům Boži se zasadí, nébrž znamenají
také ten výsledek, jenž z horlivosti té^pro
Pána vyplynul, znamenají totiž záští Židů
proti Němu a počátek onoho nepřátelského
proti Pánu boje, kterýžto se ukřižováním
Páně skončiti měl, Význam ten učeníkům

později teprv, p o s e s lá D Í Ducha sv. ozřejměl.
Ale jedna stránka činu toho již jim tehdá
přístupna byla. Tudy praví o nich J a n :
Rozpomenuli se pak učenici Jeho, že psáno
jest: Horlivost domu tvého stravuje mne. Ta
horlivost Páně utkvěla v mysli a paměti
je jic h a vzali ji sobě za vzor co ctnost,
kteréž předstojce v církvi především pilen
býti má.
Ale patrno učeníkům bylo také již ten
kráte ono záští, jakým se proti Pánu Jeho
nepřátelé spikli a zhlukli. Nebo jak dále
vypravuje apoštol: Odpověděli tedy Židé a
řekli Jemu: Jaké znamení ukazuješ nám, že
ty věci činíš? Odpověděli vece; odpověděli
totiž ke skutku Páně a k řečem těm, kteréž
se skutkem tím projadřovaly. Odvětili Pánu
Židé, t. j. náčelníci Židů, samodržci domnělí
pravdy Boží, synedristé či veleradové: Jaké
znamení ukazuješ, jakým divém a zázrakem
se prokazuješ a před námi osvědčuješ, an
tyto věci činíš? an toho vymítání ze chrámu
bez našeho povolení, ano’proti vůli naší podjímáš se? Tušili, že se Ježíš tím skutkem
co Messiáš jeví a důstojenství to si osobuje ;
Jan Kř. zajisté hlásal, že Messiáš již přišel
a u prostřed lidu nalézá ae a z výroků pro
rokových Zach. 14, 20. 21. Mal. 3,1. věděli,
že Messiáš přibuda službu Boží očistí a ob
noví. Nad to se pak pravil Pán Synem
Božím býti, an chrám co dům Boha živého
domem Otce svého jmenoval. A proto žádají,
aby se divém před nimi vykázal, jak druhdy
Mojžíš před králem egyptskym. Pán nečiní
zjevného před nimi divu, nébrž je odkazuje
na hlavitý zázrak, na vzkříšení svoje totiž,
jak to také později přečasto byl činíval, a
jak o tom Mt. 12, 39. řeč jest a výklad po
ložen. Rozbourejte chrám tento, dí, a ve
třech dnech vztýčím jej. Rozbourejte, zrušte,
zbořte chrám tento, pravil a rozuměl to, jak
již ze slov ve třech dnech patrno jest, o těle
svém. Tělo své chrámem Božím jmenuje ne
ve smyslu, v jakém těla všech věrných chrá
my Božími slují 1. Cor. 3, 16—1 7 .6 ,1 9 .- 2 .
Cor. 6, 19., nébrž ve smyslu mnohem vyšším
a jediném, ana v Ném plnost Boži bytedlně
přebývala, Col. 2, 9. Zbořte, vece, zrušte,
zkazte, neveleje, nébrž předpovídaje. Židé
nerozuměli ovšem slovům Jeho, nébrž ani
učeníci tehdá smysl těch slov Páně nepocho
pili. Leč Pán rozsíval símě řečí svojich,
kteréž časem svým vzejiti mělo. Mnohé věci,
vece Chrysostom, mluvil Ježíš, které nebyly
zřejmý lidem, ale později ozřejměti měly.
Proč to činil? Aby, vece týž světec, ukázal,
že předvídá věci, které se stanou. Ti Židé,
kteří tu s Pánem mluví, o hmotném to chrá
mě rozumějí, jak z odpovědi jejich jasně
vysvítá. Nezdá se, že by byl Ježíš nějakou
posunou záhadná slova svoje ojasniti volil,

jak se nejedni domýšleli, že mluvě slova
zbořte chrám tento, na sebe prstem ukázal.
Chtělť raděj, aby tajemná slova ta nyní nezřejmá časem svojím teprv myslem věrců
ojasněla; byla ona zárodkem u věrných ku
povstání, u nevěrců ku pádu, a byla červánkami u věrců ke dni, u nevěrců soumrakem
k noci. Z toho pak Pán mlčemně vede dů
vod, jehož domysliti se důmyslu Židů po
nechává. Kdo chrám ve třech dnech vystavěti může, t. j. kdo z mrtvých o své moci
vstáti může, ten má také moc chrám Páně
vyčistiti a zlořád v něm zastaviti. Sami Židé
přisvědčiti musili tomu, že kdo svrchovanou
věc učiniti může, tomu se také musí pro
půjčit!, že k věci menší právo má. Ostatně
tím, že Židé na Pánu co chrámu Božím se
provinili, zasloužili sobě rozboření a zkázu
viditelného chrámu Jerusalémského od Tita
císaře, jenž již nikdá vystaven nebyl. Měli
zajisté jinorodí chrámové býti vybudováni,
v nichž by ten přebýval, jenž Židům praví:
Zbořte chrám a vystavím ho ve třech dnech.
Aniž již dále služba Boží k jedinému místu
se poutati měla; všady po veškerém světě
chrámové ku poctám Božím se hotoviti měli
a království Boží na veškery národy se mělo
rozšířiti.
K terak ale Židé ku Pánu pronesli se,
když jim ta záhadná slova přednesl? Oai
odpověděli: Šest a čtyrycet let stavěl se
chrám a Ty za tři dni jej vzděláš? Prohlédají k obnově chrámu předsevzaté od Heroda
Jos. Ant. 15, 11. v osmnáctém roku pano
vání jeho, asi šestnácte let před Christa Pána
narozením. Šestnácte těchto a třicet let Páně,
ješto byl dle Luc. 3, 21. Pán okolo třiceti
let při svém křestu, čiei let šest a čtyrycet, k nimžto se Židé tuto táhnou. Hero
des sice s nejpotřebnějšími stavbami při
chrámě za osm let Ant. 15, J I , 5. 6. hotov
byl a tudy se velemnohým vykladatelům
vidí, že synedristé táhnou se k době Zorobabelově, k té totiž, když Židé po sedmde
sátiletém zajetí domů do vlasti se přistěho
vavše chrám stavěli: od začátku za Cýra až
do skončení stavby za Daria prý šest a čty
rycet let uplynulo. Leč nefened v prvním
létě Oyrovy říše vydána byla svoboda Židům,
nébrž teprv po ujmutí od něho vlády nad
Babylónem a chrám počal se stavěti 1. 534.
a po přestávkách dostaven byl léta 516., tedy
za osmnácte let. Co se pak o dokonání stavby
Herodovy v létech osmi u Josefa na d. m.
praví, vztahuje se k budovám ke svatyni
potřebným; pobočné, postranné a vedlejší
stavby ještě za nástupců Heroda Vel. byly
dostavovány a sám Josef v témž spisu Ant.
20, 9, 7. praví, že za předposledního pro
kurátora Albina chrám dostavil se. E t u 
dově tedy chrámu od Heroda započaté Židé

prohledají a tím značí, že Páně slovům ne
vyrozuměli, ješto Pán, jak dodává apoštol,
mluvil o chrámu těla svého. Slova ta Janova
jsou authentickým výkladem řeči Páně a tudy
zavrhnouti musíme výklad některých novo=
tářů, kteří chrámem bohoslužbu židovskou
slyší, jenž byvši Christem zrušena, v malé
době a ¥e vyšším smyslu a směru obnovena
byla. Leč výklad ten i souvislosti se příčí a
hned jediná slova ve třech dnech osnovu jeho
podvracují. Tenkrát ani samým Páně uče
níkům nebyl přístupen smysl slov těch aenigmatických, avšak jim po z mrtvých vstání
Páně nad němi se rozbřeskovalo, až se jim
hloubě jejich docela otevřela. Nebo dí sv. J a n :
Když tedy Christus vstal z mrtvých, rozpo
menuli se učenici Jeho, že to 'povídal a uvě
řili pismu a řeči, kterou pravil Ježíš. Skutek
sám ten, že Pán vstal, jeho písma jim vy
kládání a jich vůbec po čtyrycet dnů vy
učování Lne. 24,44. na. a posléze jich osví
cení Duchem sv., to všechno činilo, že nyní
slova ona druhdy záhadná jim ojasněla a
ozřejměla. A tím jim víra v písmo a řeč
Páně rostla, an shodu předpovědí prorockých
s řečmi, událostmi a skutky Páně dokonale
poznali. Písmem tu očividně rozumějí se
ony části písma sv., jenž se ke smrti a
vzkříšení Páně táhnou a vírou se slyší po
tvrzení u víře.
Tím naznačen poměr Páně k synedristům a k náčelníkům lidu, zvláště pak také
k fariseům, kteří rej vedli u lidu. I nebyla
otevřena blažená vyhlídka pro působení
Páně na sám lid tak odvislý od vůdců svojich farisejských. Avšak předce od někte
rých víra ? Pána pojata, jak o tom hned
apoštol klade.

23. Když pak byl v Jerusalémě
na velikonoc ve svátek, mnozí uvěřili
ve jméno Jeho vidouce znamení Jeho,
kteráž činil. 24. Sám ale Ježíš nesvě
řoval se jim, poněvadž On znal všecky
25. a poněvadž neměl třeba, aby kdo
svědčil o člověku, sám zajisté znal, co
bylo ve člověku.
To, co předchodně se o vymítání z chrá
mu vypravuje, dálo se, když se blížila pascha
v. 13. Když ale skutečně přibyla slavnost
paschy a lidé zevšady do Jerusaléma došli,
i On v Jerusalémě byl v den svátečný, t. j.
slavil den ten svátečný. I uvěřili mnozí ve
jméno Jeho, t. j. v Něho, uvěřili, že právem
se Mu dává jméno Christa či Messiáše. Vě
řili sice, ale jak jsme pravili, slovo věřili
mnohé stupně připouští a tu se nejnižší stu
peň víry očividné rozumí; byla jich víra jako
pýřová, povrchní; lidé ti v Christu vyššího

něco poznávali, ač sami nevědouce, čím Jej
klásti mají. Věřili v Něho proto, poněvadž vi
děli znamení či zázraky, jimiž se v Jerusa
lémě proslavil; ale víra ta nevnikla do útroby
jejich, mysli jejich nepřestoupila, neustálila se
rozumem jejich a tudy mohla proudem ne
příznivým snadno podryta býti. Jaké to divy
byly, jež Ježíš vykonal, nepřidává evange
lista; pominul jich J a a místněji vykládati,
poněvadž do sebe stejnou povahu mají se
zázraky od synoptikfl vypravovanými; toliko
výsledek neskvostný té prvovíry klade, že
se Pán sám jim nesvěřoval, poněvadž znal
všecky. Slova ta jasna jsou na první pohled
a slovo jim táhne se očividně k těm, kteří
v Něho uvěřili. Předce ale — ovšem ne
pravě — někteří chtěli jimi slyšeti farisey
a nepřátely Ghristovy — tak jen smysl slov
apoštolových zatemňujíce. Což ale jest ne
svěřoval se jim ? Někteří vykládali, že Pán
neotevřel se jim docela a že jich při jejich
myšlénce o zemském Messiáše království po
nechával, hodlaje znenáhla je k výšině té
pravé idey zvedati. Leč o tom řeči tu není
a očividně jedná se o důvěře ve víro lidí
oněch, kteří nějakou měrou v Pána věřiti
počali. Neměl k nim Pán té důvěry a pří
tulnosti, s jakou se propůjčoval Galileanům.
Důvod toho udává Jan kladně i záporně, an
d í: poněvadž znal všechny a nemel třeba,
aby kdo svědectví vydal o člověku, o tom
člověku totiž, s nímžto činiti měl. Věděl to
tiž, že jsou to lidé vrátcí, nestálí, klátiví a
vrtkaví, si že snadno se od víry v Něho odšinouti ano v nevěro a záští proti Němu nakloniti dají. Příčina nedůvěry Páně nebyla
neláska a nevlídnost, ani opatrnost světská,
nébrž poznání a sice dokonalé poznání po
vahy lidí oněch a vůbec povaby lidské. Po
znání pak ono Páně nezakládalo se na pře
zvědu a zkušenosti, ješto Pán s lidmi těmi
tu poprvé se byl sešel, dřívěji s nimi neobcovav; nébrž proudilo se poznání to bezpro
středně z božského názoru a prozoru srdce
lidského, Neměl Pán jsa světlo a tvůrce
lidstva 1, 3. 4. potřebí nějakého zKušení a
poučení v té věci, nébrž zpytoval srdce a
ledví lidí a (Žalm 32,15.) učiniv srdce lidská
rozumí všem skutkům jejich. Věděl, co v člo
věku jest, t. j. věděl, co v něm bytuje, co
jádro jeho myšlení stanoví, povahu, ráz, zá
měr jeho dokonale pronikal; věděl vědomostí
svou všeobsažnou, ne jak lidé teprv od ji
ných a časem dovídají se a ještě přemnohokráte se mýlí. Poznání Páně bylo okamžité
a bezbludné; věděl lépe stvořitel než tvorové,
co v nich jest, dí Aug. Sám věděl a znal t. j.
sám od sebe, vnitrným zrakem . duše, avzóe
t. j. a.vTodídaxTo?, samoučně, samovidně, samozorně, samo vědně. Proto také tu nikoho v obor
učeníků svojich bližších a svých apoštolů ne

přijal. Tu se učíme nevydávati se v samo
libost, ješto úsudek Páně o nás snadno se
tuze lišiti snáže ©d úsudku, jejž my sami
aad sebou vynášíme, a tu nezbývá leč prošiti
o světlo, abychom se sami nesváděli.

Avšak s tím nepřestává působení Páně
v Jerusalémě, nébrž P án také s lepší ano
nejšlechetoější stránkou národa svého ve
styčnost tamto přišel. A o tom vypravuje

Hlava ill.
Nalézá se tuto rozmluva P áni s Nikodémem
í —21., ve kteréž jedná o 'potřebnosti ob
rodu 1—10., o pravdě a hodnověrnosti
náuky té 10—15. a o odsouzeni nevěrců
16—21. Následuje 22— 36. svědei tvi Křestitelovo o Christu vydané za příležitosti
povstalé mezi uéeniky Janovými a Christovými hádky.

jako Mojžíš povýšil hada na poušti,
tak povýšen býti musí Syn člověka,
15. aby každý, kdo věří v Něho, neza
hynul, nébrž měl život věčný. 16. Nebo
tak Bůh miloval svět, že Syna svého
jednorodce dal, aby každý, kdo věří
v Něho, nezahynul, nébrž měl život
věčný. 17. Nebo neposlal Bůh Syna
svého na svět, aby soudil svět, nébrž
aí>y spasen byl svět skrze Něho. 18. Kdo
věří v Něho, nebývá souzen, kdo ale
nevěří, již souzen jest, poněvadž ne
věří ve jméno jednorodného Syna Bo
žího. 19. Ten pak jest soud, že světlo
přišlo na svět a milovali lidé více tmu
nežli světlo, nebo byli zli skutkové je
jich. 20. Každý zajisté, kdo zlé věci
páchá, nenávidí světla a nejde k světlu,
aby nebyli káráni skutkové jeho. 21.
Kdo ale činí pravdu, jde k světlu, aby
se zjevili skutkové jeho, poněvadž v
Bohu jsou učiněni.

1. Byl pak člověk z fariseů, N i
kodém jménem, náčelník židovský. 2.
Ten přišel k Ježíšovi v' noci a řekl
Jemu: Mistře, víme, že jsi od Boha
přišel co učitel; nikdo zajisté nemůže
těch znamení činiti, kteráž Ty činíš,
není-li Bůh s ním. 3. Odpověděl Ježíš
a řekl jemu: Amen, amen, pravím tobě,
neobrodí-li se kdo znova, nemůže uzříti
království Božího. 4. Vece k Němu
Nikodém: Kterak se může člověk naroditi jsa stár? Zdali může do života
mateře svojí opět vejiti a ©broditi se?
5. Odpověděl Ježíš: Amen, amen, pravím
tobě, neobrodí-li se kdo z vody a Du
Lepší stránka výsledkův působení Je
cha svatého, nemůže vejiti do králov
žíšova
se nám tu otvírá a muž, který nám
ství Božího. 6. Co se narodilo z těla,
tu v ústřety vychází, netoliko důstojenstvím
tělo jest, a co se narodilo z ducha, ale i povahou ctiboden jest. B yl člověk z fa duch jest 7. Nediv se, že jsem řek,í riseů, Nikodém jménem, náčelník židovský.
tobě: Musíte narodili se znova. 8. Yítr Byl to jeden z předních i náčerných národa
kde chce věje, a hlas jeho slyšíš, ale svého, byl, jak níže v sedmé hlivé 7, 50.
nevíš odkud přichází aneb kam jde; viděti, z velerady Jerusalémské či synedria
a jak z hlavy devatenácté 19, 39. patrno,
tak jest každý, kdo se narodil z Ducha. byl také bohat. Patřil pak k sektě fariseů,
9. Odpověděl Nikodém a řekl Jemu: o níž nám přemoohokrát řeč vracovala se.
Kterak se může to státi? 10. Odpo Sloul Nikodém, přidává písmo svaté. N i
věděl Ježíš a řekl jemu: Ty jsi učitel kodém jméno i Rekům i Židům obyčejno
v Israele a věcí těch neznáš? 11. Amen, bylo; hebrejsky Nakdam nebo Nakdimon
se vyslovovalo, což v ústech řeckých v Ni
amen, pravím tobě: Co víme, mluvíme kodém přešlo. Thalmud mluví o muži jmé
a co jsme viděli, svědčíme a svědectví nem Bunajovi, jenž příjmení měl Nakdemon;
našeho nepřijímáte. 12. Jestliže po drží jej někteří za našeho Nikodéma, protože
zemské věci řekl jsem vám a nevěříte, v Thalmudě se o něm praví, že byl násle
kterak, řeknu-li vám věci ponebeské, dovník Ježíše. Leč o tom nemnoho lze souditi. Ostatně máme apokryfcké evangelium
uvěříte? 13. A nikdo nevstoupil na Nikodémovo, kteréž z dvou částí, skutků
nebe, leč ten, jenž sestoupil s nebe, Pilátových a stoupení Páně do pekel sestá\á.
Syn člověka, kterýž jest v nebi. 14. A Byl z počtu učených a vzdělaných a ku

chvále se mu to počisti musí, že ani to Jeho
důstojenství, ani bohatství ani ozrač uče
nosti oezatemmla duše a mysli jeho a ne
ostřen jich předsudky v té míře, že by
nebyl poznal výši, vznešenost a velebnost
osoby Páné. Poněvadž Jan o ném klade po
slovech, že se Ježíš nesvěřoval lidem, co
v Něho úvěrovali ale konečné víry nedošli,
tedy mnozí vykladači za to mají, že Jan
tětni slovy právě k Nikodémovi prohlídá, a
že lio klade mezi ty, k nimž Pán důvěry
neměl. Nám právě opak se zdá, že totiž
Jan jej co výjimku z toho zástupu vytýká,
o němž byl dotčený úsudek vynesl, len
přisel k Ježíšovi v noci a řekl Jemu: Mistře,
víme, že js i od Boha přišel co učitel; nikdo
zajisté nemůže těch znamení učiniti, kteráž
ly činíš, není-li Bůh s nim. P nšei K Je
žíšovi v noci cbtěje s Ním mluviti a dověděti
se místněji o úkolu Jeho. Netoliko zvědavost
a touha věcem neznámým se naučí ti, nébrž
také pud a pobídka Curistu Pánu podive n'
své a svou mimovolnou jakoby úctu vyjeviti
k té návštěvě Páné ho vedla. Přišel v noci;
v čem se vidí jakýsi nástin mrákoty a noci,
která na duchu jeho ulehla; nebo na tu
okolnost, že Nikodém v noci přišel k Ježíši,
sv. Ja n i nížeji důraz klade 7, 50. 19, 39.
Tak druhdy Euklides z Megary k Sokratovi
v noci dosel. Přišel v noci, jesto se bál
spolurádných svojich, aby mu to na zlou
strana nepokládali; štítí vost, ostýchavost,
bázeň před lidmi ne edtioho člověka zavedla.
Svatý Jeronym vypravuje o jedné panně svě
tici, kterou ke vdání přinucovali, kterak se
sama kárala: Co činíš, Demetriado, co to
činíš V Proč tak choulostivě přátelům odpí
ráš V Tu stálosti a vytrvalosti potřeba jest,
Kterak? Ty za pokoje se chvěješ a nemůžeš
ani pohledu přátel svojich snést! P Co by
činili, kdyby tyrané proti tobě povstali a
mukami na tebe sáhli?
Nikodém tím ke Christu příchodem ne
stal se zrádcem víry své, ješto právě starý
Zákon k obnově své skrze Messiáše hledí.
V tom hleděni k budoucnosti leží jádro a
síla židovství. Každý člověk k budoucnu
hledí a národ, jenž lepši budoucnosti se vzdal,
mrtev jest. V elerad a již na Christa zane
vřela, an s takovou mocí ve chrámě byl
vystoupil od nich moci nevzav. Ano celé
vystoupání Jeho protivilo se jim; tušiti mo
hli, že tu, ač nepřidají-li se ku proroku
nově vystoupilému, o bytí a nebytí jejich
bě?í. Štítě se tedy Nikodém té velerady
přibyl ku Pánu za noci, doptav se po pří
bytku Jeho, kde s učeníky svými dosud
shromážděnými bydlel. Tudy ovšem Jan
svatý přítomen byl rozmluvě t é ; mohl pak
také věcí tenkráte pojeduaných bud ode
Pána bud od Nikodéma se dověděti, jestli

že mu nějak přítomnu býti se neudálo. Jak
věrně i sama slova rozmluvy podává, patrno
jest i z toho, že sám slov království Boži
neužívaje do úst Páně ve verši 3. a 5.
je klade.
I
oslovil Nikodém Pána: Mistře, víme,
že js i přibyl co utitel od Boha. Dává Pánu
slušný a čestný titul a praví víme, žes při
byl od Boha. Netoliko on ví, nébrž také
druzí mnozí vědí s ním; nedomnívají se,
nébrž vědí a přesvědčeni jsou, že od Boha
vyšel, t. j„ že od Boha poselství obdržel a
nepřišel samozvaně. Uznává ale v Pánu to 
liko učitele, že totiž náuku přinesl od Boha
a tudy náuku pravou, z níž o věcech zá
kladných jistoty dojiti se nadál. Vyseji o
Pánu nedrží, čehož nám divno nebude; byl
to prvý styk a byla to prvá střetá s Pánem.
Neznal ještě, že Pán jinak učí, že učí tasé
vniterné, a že náuku, kterou vně hlásá,
v útrobu vštěpuje; nevěděl, že netoliko o
Bohu vyučuje, nébrž že i s Bohem spojuje.
Ale i z toho, že ho Pán vlídné přijal, n a u 
čila se církev neodbývati hned od sebe těch,
kteří v nedokonalostí k ní přicházejí. Kteří
to byli ti, jež slovem víme zahrnuje, my ni
jak domysliti se nemůžeme.
Proč tak o Pánu smýšlí a proč ku Pánu
přišel, toho příčinu klade: Nemůže nikdo
činiti těch znamení, téch divů, kteráž Jy činíš,
leč Bůh jest s nim. Divů téch žád.iý z evan
gelistů nezaznamenal, čeho bolestně postrá
dáme ; ale Nikodém a přátelé jeho viděli
v nich, že Bůh zde svou mocí přítomen jest
a že v podivných skutcích Páné Boží veleba
zračí se. Dí: Uč Bůh jest s ním či není-li
s ním Bůh. Bytí Boha značí pomoc a příspéch Boží neooyčejný a zázračný. Ctíce říci,
že nepocházela od lidí ani od andělů ta díla
Páně. ti divové totiž, jež Ježíš konal, nébrž
že prst Boží jevil se v nich. Nepoznal Ni
kodém, že Pán o moci svojí ty divy tvoří,
an v Něm posavad jenom proroka spatřoval.
Byl to začátek víry, jenž se dále víc a více
zmáhati měl, až by plevel předsudků židov
ských od kořene jejího vyrvána byla. Čeho
se o?šem nadáti bylo, an muž nadobyčejný
byl a nad vrstevníky vzděláním a smýšle
ním vysoko vynikal. Tudy Pán se mu
s tajemstvími hlubšími otvírá. Odpověděl
Ježíš a řekl k němu'. Amen, amen, pravím
toběj neobrodi-li se kdo znova, nemůže spa
třiti království Božího. Vece: odpověděl, ač
odpověď Paně k slovům Nikodémovým nepřiléhá; Pán čta v útrobě Nikodémově a
myšlénky jeho prohlédaje odpovídá ne k slo
vům, nébrž k myšlénkám a tužbám jeho
dříve nežli je vyjádřil. Byl Nikodém zaujat
předsudkem vůbec panujícím, že každý Israelita má právo ku království B ožím a jež
Messiáš založiti pfedpovědin byl, nad to pak

zvláště ti, jenž v lidu Božím předek vedli.
Pán jioak ho vyučuje a praví mu, že tu ne
záleží na rodu tělesném, zda ze Židů, zda z po
hanův pocházíš, nébrž na obrodu duchovém.
Pro utvrzení pravdy slov svojich vece amen,
amen. Slovo to také u jiných evangelistů
jsme spatřili, rozdíl ale, jak praveno, mezi Ja
nem a synoptiky jest, že synoptici amen jed
nou kladou, Jan ale je opětuje. Dohadovali
se vykladači příčin, pro které evangelista Jan
slovo to opětuje a proč synoptici je yezdy
jenom jednou kladou. Yéc nemá té váhy,
abychom o ni zpor vedli; spokojiti se mů
žeme s odpovědí tou, o níž výšeji, že Pán
dvakráte slovo to pronesl pro doklad vět
šího důrazu. Ja n slovo Páně podržel, synoptikům se vidělo na jednom tom slovu do
sti býti. Ale i toho dotknouti tu musíme,
že vidí se některým, že Jan dvojí jistotu
výroku Páně se své strany znamenati hodlá,
přezvědnou, an přítomen byl řeči té a nadpřírodnou, an skrze Ducha sv. smysl slov
oněch poznal. Pán dvojí to slovo, viru, věru,
jistá to pravda jest, položiv, dí, kdo neobrátili
se znova, nemůže vejiti do království Božího.
Obroditi se,_ jest opětně zroditi se, znova se
zroditi. Přichází člověk na svět zrozením
pletským či tělesným co dítě hněvu Ef.2,3.,
jímž duše naše k zlému klone a věcí .nebe
ských tužebaa a milovna málo bývá. Tudy
obrácena musí býti povaha naše, aby mysl
uschopněla pro véci nebeské a tužba po nich
v útrobě naší zavládla. To se nemůže státi
lidskou mocí a silou, nébrž k tomu posily a
pomoci potřeba s hůry. A- tudy vece Pán
dle textu řeckého: Kdo neobrodi se s hůry,
nemůže spatřiti království Božiho. D í: s hůry,
avm&sv ■ slovce to sice značí také toli co znova
a na váhách býti můžeme, kterak by zde se
přeložiti mělo. Avšak věc stejně vychodí,
ješto nové zrození nemůže jinak leč s hůry
se státi, a rozdíl jen v tom jest, že překla
dem posledním se udává spolu žídlo, z něho&
obrod se vzvírá. O obrození mluví Pán na
před, poněvadž věc ta svrchovaně a nej
předněji důležitá je s t Obnáší sebou my
šlénka ta, že člověk hříšen se rodí, a že
spasitele a vykupitele potřeben jest. A te
prv ten, kdo tu bídu svou pozná, schopen
jest víru v Christa přijmouti. Nébrž poznání
nákazy lidské a potřeby výkupu patří mezi
prvotné články víry naší. Kdo neobrodi se
s hůry, vece, nemůže viděti království Bo
žího. Království Boži znamená toli, co krá
lovství nebeské, o Čemž Mat. 3, 2., totiž no
vou správu věcí, jichž Christus zařídit přišel,
hodlaje nebe na zemi zaštěpiti a zem v nebe
proměniti. Viděti značí toli co přiúčastniti
se, osvojiti sobě, osobití si. Slovo viděti
častěji se uO rientálův užívá tam, kdež toho
u nás není n. př. smrt viděti L. 2, 86.

Hebr. 11, 5. dni dobré viděti, záhubu viděti
Act. 2, 27. 1. Petr. 3, 16. My tu klademe
zkusiti a podobná slova.
Nikodém vyslyšev slova Christova po
divení své nad nimi projevuje: Kterak se
člověk může naroditi jsa stár ? Může-li v ži
vot mateře vrátiti a znovu zroditi se? Pře
o slovech těchto panuje, jakým úmyslem je
propověděl, skutečně-li totiž Páně slovům ne
rozumí aneboli jim poněkud rozuměje dálejšího výkladu ode Pána otázkou svojí se do
máhá. Toli sice věděl Nikodém, že ae tu
žádá něco docela nového, ode člověka tak
málo závislého, jak málo od něho zavislo,
aby se narodil. Ale jak by se to díti mělo,
tomu nerozuměl Nikodém. Ti, jenž mu vě
domost toho připisují, odvolávají se na oby
čej proselyty od pohanství k židovství pře
šlé křestiti a na rčení o tom židovské, jímž
prý říkali, že lidé ti znova zrodili se, ano,
že novou duši získali. Leč důkazy toho be
rou z knih nedosti jistých a časy pozdější
v předešlost přenášejí, ano jisto jest, že křest
proselytův teprv později po vyvrácení chrá
mu Jerusalémského zavládl. Tudy slova Ni
kodémova upřímná jsou, když možnost ob
rodu nenahlížeti vyznává. Kdož tomu chtějí,
že křest proselytů či novověrců u Židů dávno
před Christem bytoval, a že ono rčení o no>
vozrození Nikodémovi dobře známo býti mu
silo, ti, jak se snadně domyslíme, vykládají,
že Nikodém slovy svými jenom Pána k mí
stnějšímu rozřešku náuky své příměti zažá
dal. Ještě jiným se vidí, že Nikodém sku
tečně nemístnou a nesmyslnou otázku činí,
díl pro nedospělost vzdělání svého, díl pro
obutost a pojatost mysli, díl pro ustrnulost
a překvapenost, že Ježíš jeho myšlénky zná,
díl pro neočekávanost a nesrozumitelnost vý
razu s výše se zroditi. Tím vším prý Ni
kodém pomaten, uvlečen a uchvácen byv
takovou nemístnou otázku klade, jakoby J e 
žíš byl o rodu tělesném mluvil. Skutečně
byla ta chvíle pro Nikodéma téměř tragi
ckou. Co Žid, co fariseus, a nad to ještě
co úd velerady domněl se jisté právo míti
ku království Božímu, ana slova Páně vše
chnu tu skvělou budovu jeho v trochu po
pela obrátila. On znova se naroditi, on
obroditi se musí, chce-li se království ^Božího
přiúčastniti. Ta slova musila ho co dvou
sečný meč proniknouti. Jiných výkladů zde
pomíjíme a díme jenom, že nejedni vysvět
lovali v ten spůsob, jakoby Nikodém byl
chtěl jen říci, že Pán šířeji a obecněji, než
potřebí, mluví, ješ/o nový rod měl na samy
pohany obmeziti. Všelijak ale slova Niko
démova svědčí, že člověkovi přírodnému ciza
jest myšlénka o vniterné sebe obnově. Ještě
ze slúva stár jsa (nemůže vrátiti se člověk
¥ život matky) někteří domnělí se, že Ni

kodém zří jím k sobě, a že již tenkrát u
vysokém stáří se nacházel; a však slovo to
dle jiných neznamená leč dospělost a dozralost vůbec, aniž k věku místněji se táhne.
Pán vida, že Nikodém nechápe slov Jeho,
vykládá mu povahu obrodu toho, o jehož
k spáse nevyhnutedlnosti se byl pronesl.
Amen, amen, pravím tobě, neobrodí-li se kdo
g vody a z Ducha svatého, nemůže do krá
lovství Božího vejiti. Slovy těmi potvrzuje
Pán to, co by! pravil a slovo obrodili se
snová vysvětluje slovy obrodili se z Ducha
svatého a z vody. Jedná Pan o Sv. křestu,

což, jak Maldonat vece, nad slunko jasněji
se vidí. Yoda jest živel vidomý, Duca sv.
značí nevidomou milost, která obnovu onu
a obrod onen působí. Křest vodný jest lázeň
obrodu Tit. 3, 5., kdež ze syna hněvu stává
se člověk dítětem Božím, dluhů Adama
prvého zbývá a zásluh Adama druhého,
Christa, účastným se stává. Na sněmu
T nd. sess. 7. k. 2. slova tato se o křestu
vykládají. Na křestu se člověku hřích dě
dičný a veškeří před křestem hříchové od
pouštějí spolu se všemi pokutami a člověk
do stavu milosti a zalíbeni Božího se pře
náší. Voda jest prostředkem. Duch svatý
tvorcem obrodu; Duch svatý živlem vody
obnovu v člověku působí. Jak Christus pře
chodně a předvéstně primát Jo. i, 42. a ve
lebnou svátost těla svého Jo. 6, 51. ohlá
sil, tak podobně i tu předvěstně a předběžné
©povídá svátost křestu, kterouž nápotom
Mt. 28, 19. ustanovil. Níže v naší hlavě v. 22.
se praví, že Ježíš křestil; slušno bylo, aby
předeslal náuku o tom. Voda očištuje plámy
téla a jest oznakem čistoty ducha, k níž se
umývání židovská odnášela; v dobu příští
Messiašova dokonalá očista slíbena od Ho
spodina Ez. 36, 25., kdež vece: Vyliji na
vás vodu čistou a očištěni budete ode všech
poskvrn svoj<ch. Ale netoliko ta negativná

straua, očistění ode hříchů, nébrž i positivná,
kladna stránka působení křestu sv. před»
povědína týmá prorokem 36, 2f. A položím
Ducha svého u prostřed vás. Což obojí Jan
Křestitel vyjádřil, an pravil: Bude vás kře
stiti Duchem svátým a ohněm. Mat. 3, 11.
Jako voda, vece sv. Cyriil AI., k ohni při
strčena byvši, v nádobě povahu ohně při
jímá, tak na křestu Duchem svátým voda
božskou moc dostává a posvěcuje ty, kdož
v ni pohrouženi bývají. Ovšem pouhým udě
lením milosti Ducha svatého a obnovy jím
utvořené ani spása dokonána ani smysl slov
Páně vyčerpán není, ješto spolupůsobení
naše se vším úsilím k tomu přistoupiti a
člověk všelijak a všemožně sam snažiti se
musí, aby čistotu onu zachoval, svatost ži
vota mocněji a mocněji v sobě rostil a do
konalou vládu vyšší gíránkj f sobě utvrdil.

Ale zde a tuto se o tom nejedná místně,
nébrž o tom, že se obrod Ducha svatého
křestem vody koná, a že křest sebou ©dpuštění hříchů a posvětu srdce a mysli ob
náší. Nemíní se tedy Duchem svátým a vo
dou jedna věc, totiž dílo Ducha svatého,
nébrž vodou skutečná veda se rozumí es
nástroj, jimž Duch svatý posvětu a obrod
člověka vykonává. Christus zajisté církev
posvětil obmytím vody a slovem života.
Ef. 5, 24. Nikodém ovšem nerozuměl doko
nale tomu výroku Páně a vadou slyšel to
liko symbolickou očistu a odhřeehu; ale
Pán mu námétek dává, aby nápotom o věcí
té více rozjímal a budoucně o význam a vy»
rozumění jemu se ucházel. D i: z vody es
z Ducha sv., na prvním místě vodu, t. j.
kře^t, klada co výminku, pode kterou Duch
svatý se dává, jakož také obyčejně po k ře
stu darové Ducha svatého věrcům se udě
lovali. Sv. Ziatoúst praví: Ve vodě jako
v hrobě člověk starý se pohřebuje a vynikna, z vody člověk nový ©dtad vycháií.
Jakož snadno jest člověku pohroužiti se a
i vody vyniknoud, tak snadno jest Bohu
starého člověka s nás svléci a v nového nás
obléci. K řest jest pravý obrod a pravá ob
nova. Rozdílen jest nekřestěnec od vérce;
nemá stejného s ním původu, nemá stejného
měšťanství, nemá s ním téhož otce, ani stravy
jedné, ani téhož oděvu, ani stolu, ani domu,
nic zhola, a již Tertullián o křestu píše :
Veškera voda dochází posvěty, když nad ní
se vzývá Bůh. Nebo přichází ihned Duch
svaty s nebe a nad vodami se vznáší posvécujíc je ze sebe. A tak voda posvěcena
byvši moc posvétnou v sebe vnímá. Ye vý
kladu slov těch Bratří poněkud klopýtli,
pravíce, že vodou a duchem jedna a táž
věc se znamená; a však sami nevědouce, co
mají s nimi počiti dokládají: aneb duchem
míní se dílo Ducha svatého podstatné, vodou
pak dílo jeho služebné, jako jeat siovo Boží,
křest svatý i všelijaké služebné pomoci.
Ještě více jiní protestanti těch výšinů se
dopustili, slova naše ku pouhým přenosuým
smyslům potahujíce, tak že sám Buddeus,
jeden z nich, výklady ty frivolnými a ne
místnými jmenuje. Proti nim sněm Trident
ský čirého a čistého smyslu slov našich há
jil. Ještě upozorňují interpreti, že každá
nová perioda na světě a v člověčenstvu od
vody počala. Před dílem šestidenního stvo
ření Gen. 1, 2. Duch Boží nad vodami se
vznášel; z vod potopy za Noeho novotný
svět vyšel, Israelité rudým mořem prošli ;
sám Pán počal s křestem a nyní pronáší se,
že nové pokolení vodou a Duchem svátým
obrozeno bude.
Ale aby Nikodém lépe věci ty pocho
pil, tedy je Pán jemu protivou rodu plet-
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ského či tělesného a rodu duchového vy
světluje a ukazuje, že duchovný obrod ne
může se uskutečniti tělesným zrozením, nébrž
že duchovný obrod duchovnými činiteli toliko
státi se může. Co z pletě zrodi se, fest pleť
co erodi se z ducha, duch jest. Plet značí
lidskou přirozenost v tom stavu, v jakém
se nyní po pádu Adamově nalézá. Ohledem
lidské mysli co mocnosti vyšší značí pleť
nižší mocnost člověka, ohledem Božího Ducha
značí pleť mocnost Jemu protivnou a od
Boha odvrácenou. Nebo pleť a duch jsou
sobě protivný a vespolek se potýkají, Rona,,
7, 14. Gal. 5, 17. I dí Pán, že byť člověk
také se znova jednou ještě z matky narodil,
že by předce jenom pletsbou a hříšnou po
vahu do sebe měl, aniž by se pro království
Boží upravilj an co z pletě zrodí se, pletí
se stává. Takový rod zn lítfoby matčiny
neodňal by člověku a ni estateče k dobru,
ani sklonnosti ke zlu, aniž by ho podělil
silou duchovou ku přemáhání všech obtíži,
závad a překážek ku konec nému dojití sva
tosti života a říše nebeské' K tomu potřebí
jest roda z ducha t. j. z Ducha svatého, an
jedině takovým rodem, t. j, obrodem du
chovým člověk oněch nestát ečí zbývá a
onou mocí k odolání všemu zí use ozbrojuje,
jíž tu nevyhnutedlně potřeb í. To jest, co
výše 1, 12. nn. pravil, že z B oha zroditi
se potřebí těm, kdož synovství Božího do
jiti hodlají,, kdež se rod z Boha staví na
proti rodu z krve, z muže a z pleti. Co se
z Ducha svatého rodí, jest duch, t. j. jest
povahy duchové či duchovné, povahy, jenž
povaze předešlé protivná jest; tedy zbývá
a se zprošťuje hříchu a obdržuje sílu a moc
nadvládnou nade vší strázní, pochotí a nade
všelikou ke zlu náklonností, ovšem pak do
chází Božího dětství a oddýchá pravým
životem, t. j. tím, jenž idei Boží o životu
lidském odpovídá. Bez obrodu z Ducha
svatého ostává člověk pletskyia, duševným
či psychickým. 1, Cor. 2, 14. zaprodancem
pod hříchem Rom. 7, 14. an jeho mysl po1
chotěm a chtíčům pletě slouží. Ještě na
vazbu slov: co z pletě se zrodi, pleť jest, co
zrodi se z ducha, duch jest pohleděti musíme.
Y dovětách pleť jest, duch jest, slova pod
statná pleť a duch stojí s důrazem místo
přídavných pletský a duchový; chce totiž
Pán říci, co se z pletě rodí, jest pletské a
co se z ducha rodi jest duchovné. Také se
slova středná co se zrodi kladou pro vy
tknutí všeobecnosti místo mužského kdo se
zrodí atd.
Nikodém zdál se tomu nevyrozumívati
a diviti se a na pochybách se povahovali,
ozvláště proto, že Pan ani zmínky nečiní
o rodu Abrahámové, ješto se jemu zdálo
stačiti pojití od Abraháma, aby kdo králov

ství Božího došel Tudy Pán to vysvětluje
a p rav í: Nediv se, že jsem p ra vil : Musíte
znova narozeni býti. D í: musíte vy a nedí
musí člověk, poněvadž právě říci chce, že
jich též, jich Židů, kteří od Abraháma rod
vedli, se týká věc ta, an jim rod z A bra
háma tu nemůže pomáhati. Pro vysvětlení
věcí té béře Pán příklad od větru a dí;
Vítr kde chce věje a hlas jeho slyšíš, alé
nevis, odhad jest a kam jde, Y řeckém
textu sličněji věta zní, aa slovo vítr tzvsv/m

ducha i vítr značí, právě jak v jazyku heb
rejském slovo ruach, jímž bezpochyby Pán
mluvil. Tím dvojmyslem ale stalo se, že
někteří větu tu o Duchu svátém vykládali
a to tím více, poněvadž slovo nvsifia členem
opatřeno jest. A však z věty samé ^a ze
slov přidaných jakož i z účelu Páně viděti,
že o větru mluVí. Doklad zajisté a závěrek
(tak jest každý, jenž z Ducha se zrodil)
jasně ukazuje, že Pán větru co podobenství
užívá, aby poněkud ten duchovny obrod
objasnil. Podobenství to ovšem y hebrejské
řečí nejjasněji vysvitá, ješto v ní vítr a duch
stejným slovem značuje se^; podobně v ja
zyku řeckém. Ale i v jiných téměř všech
řečech nějaká podobnost větru a ducha na
lézá se, latině spiritus a spirare, u nás dý
chá ti a dunouti, dech a duch. Praví Pán:
Vitr věje či vánek vane kde chce. O větru
to platí, jelikož nevíme, proč nyní v tu
chvíli odtamtud věje a zas se obrátil s té
strany. Pán a!e prohlédá v tom větru zosob
nění k Duchu svatému a namítá tím, že
obrod duchový docela závisí od vůle Ducha
svatého nejsa vázán k domněnkám a ná
rokům lidu židovského. Hlas jeho slyšíš
zvuk větru vnímáš, vece Pán dále a na
značuje tím , že působení Ducha svatého
poznáno býti může v následcích a skutcích.
Ale působení Ducha svatého a pramen mi
lostí, jimi? působí, nevýstižným j e s t ; neméně
nevystižen jest spůsob a tvar, jakymž Duch
svatý působí a konečný výsledek působeni
Jeho. A to dvojí vvtysá Páa slovy: Ne
vis, odhad je st a kam jde. Slovy odkad
jest nevystihlost počátku, a slovy nevíš,
kam jde nevystihlost výsledku onoho půso
bení namítá. Kterak se život duchovní
kterak obrod duchovní v člověku počíná
kterak proměna se v něm deje, kterak
vzrůstá radost člověka v Bohu a v plnění
svaté vůle Jeho, jaké skutky provede, k ja
kému vrcholu svatosti života se povznese,
to všecko tajemstvím nám ostává. Slovy :
Tak jest

každý,

kdo

zrozen jest z Ducha,

Pán ono podobenství od větru vzaté na pů
sobení Ducha svatého v obrození člověka
obrací. Očekávali bychom, že ře k n e : Tak
se děje při působení Ducha svatého, neb:
tak jest i Duch svatý v působení svém ;

Pán ale místo působce a principu klade
člověka, na němž se to působení děje, což
konkrétněji zní. A vůbec u orientálů obyčejno bylo takovým spůsobem se pronášeti,
jak to tytýž v písmě sv. nalézáme Mr. 4,
26. Mt. 13, 19. 45. Chce Pán říci, tak se
stává se člověkem z Ducha Božího zrazo
vaným, v životě jeho a v jeho smýšlení
spatřuje se působení milosti Boží, ač původ
a konec její nevidom jest. Z toho, co Pán
tuto klade, následuje: 1. Nejprvé dokonalá
svoboda Boží při dile obrodu člověka, což
leží ve slově kde chce. 2. Dále ze slov sly
šíš hlas jeho patrně vyblyskuje, že člověk
působení Ducha svatého doznává a v sobě
zakouši. 8. Ale působení to ostává ohledem
původu a záměru člověku nedostupno, tajemno a nepocbopitedlno. Cítí člověk pů
sobení milosti Boží, jenž jej k obrození zve,
volá a pobízí, ale veškero to působení mu
tajemoo a nepojemno ostává. A ta pravda
jde co třetí výsledek řeči Páně ze slov:
nevis, odkad je st a kam jd e . K poslední
této stránce pozírá Spasitel ozvláště. P o
dobné místo čteme v starém Zákoně v K a
zateli Eccl. 11, 5. Jako nevté, která jest
cesta větru, tak neznáš skutku Boha, kterýž
jest působitel všeho. Ostatně nemluví ťán
o větru vůbec, nébrž o tom neb onom větru
konkrétné. Vědeckému pátrání a zpytování
o původu a směru větrů tím se závada ne«
klade a slova Páně ostojí, byí věda zákony,
jimiž větrové povstávají, se řídí a přestá
vají, dokonale poznala.
Zdáti by se mohlo, že Nikodém všecko
již pochopili musil a že na tom Páně vy
světlení přestátí mohl. A le mocni a velemocni bývají předsudkové a velemocno jest
smýšlení, jež sobě člověk hned z mládí
osvojil a s nímž jakoby v jedno srostl. Ni
kodém zatonul docela v myšlénce té, že
především se na lid israelský bude při
otázce dotčené bleděti, že výjimky nevšedné
u nich místa naleznou a že jim království
Božího samoděk se dostane postupem vývoje
těch dober, jichž se ve starém Zákoně jim
dostalo. Pán ale v odpovědi své všeho toho
odtahuje se a všelikému právu rodnému
výhost dávati zdá se, k výmince vnitrného
obrodu výlučně problídaje Toho divno jest
Nikodému a tudy se pronáší ku Pánu slovy:
Kterak se to diti může? Proč takový důraz
klade se na vniterný obrod, který se tak
podivným, mysli mojí nedosti přístupným
během dokonává, ješto při tom o pojití a
nepojití z Abraháma zhola se mlčí. Nic
tak neužásá mysl lidskou, vece Tertullián,
jako prostota skutků Božích a předce ve
lebnost následků jejich. Člověk spouští se
do vody a mezi některými slovy omoknuv
vychází čist na duši, ač se to na těle ne

spatřuje. Nebo jací mají býti skutkové
Boží leda vyšší nade všeliké obdivování?
Pán odpovědi své počíná s výtkou, kte*
rou činí Nikodémovi: Ty js i mistr v Israéle
a věci těch neznáš? V řeckém textě slovo uči
tel či mistr s členem spojeno jest a znamená
výtečného, vůbec váženého a uznaného učitele. Z toho přirůstá řeči Páně zvláštní
důrag. Poněvadž Nikodém dle obecného
uznání m mistra jmín byl, měly mu věci
ty tím více známy býti. Tím zaslouženější
byla pro něho důtka ta Páně. Předpovídali
nejednou proroci o obnovení vniterném Jer.
31, 3 h o dání nového Zákona, o propůjčení
Israelovi nového srdce Ez. 36, 26., o obře
zání srdce jeho Deut. 30,6., jakož i o umytí
a očistění povšechném skrze vylití vody
čisté Ez. 36,24. Neměl mistr Zákona věcem
těm rozuměli? či raději mohl mistr Zákona
věcem těm nerozuměti? Leč mysl jeho, jako
fariseů vůbec, byla pro svou v písmenách
a formách pojatost docela obuta, že nemohl
pochopiti věci ode Pána mu vysvětlované.
Vůbec duch lidský se příčí Duchu svatému
a vše věci nebeské rukama hmatati žádá.
Vědomosti lidské jsou plny nedostatků, ale
člověk se předce jimi honosí a pýchá pro ně.
Učelivost a pokora sprostným dušem všeliké
závady odklizuje a všeliké kostrbatosti urov
nává, domýšlivá a sebehrdá sebedůvěra mi
strům a učencům nedostupné skály zavaluje
a zraky jejich Čirou mlhou osiírá. Ze slov
Páně pro duše pokorné věčná potěcha, pro
duchy pyšné pokoření věčné plyne.
Nechápal NÍKodém řeči Páně, ano zdály
se mu věci ode Pána pověděné odchodny
býti od věcí, jak za to měl, v starém Zákoně
dokonale prokázaných. Tu již Pán opouští
všeliké dálejší vysvětlování, ješto se věc ta
ne tak vyložiti, jak raději dožiti musí. Ra=
ději dále vede řeč svou a dává Nikodémovi
na um, že příčina, pro kterou nerozumí
věcem o obrodu, vězí v jeho nevěře. Té se
především musí vzdáti a odříci. Při tom
stanoví Pán jistotu řeči své & náuky své a
připisuje sobě bezprostředné poznání pravdy,
A tudy žádá od Nikodéma \íra, ješto věcem
učí, které ač by jich nikdo přijíti a jim
nikdo rozuměti nechtěl, předce pravdivý
jsou. Nebo vece Pán: Co ume, mluvíme a
co jsme viděli svědčíme, a svědectví našeho
nepřijímáte. Mluví Pán v plurále, víme,
mluvíme, ješto byl podobně Nikodém v plu
rále mluvil. Nikodém to činil co représen=
tan t celé školy židovské či raději co za
stupitel učenosti starozákonné. Pán to činí
co působce a nástupce nového Zákona. Jest
to plurál kategorie a nedobře někteří vy
kladači smyslili, že se jím proroci, učeníci
ano všickni křesíané aneb aspoň Bůh Otec
a Duch svatý zahrnují. Co vime, mluvíme

a ce jsme viděli, svědčíme. Viděti, spatřovat!
m ači bezprostředně poznávati a slovo to
stupňuje pojem slova vime, původ vědění
kladouc býti viděni, jak se v jazyk® našem
sličně ta dvě slova v jednom kořeně sbíhají.
Christus co Syn Boží 1,18. prohlídá všechny
véci a dokonale ví, jakým během obrod
člověka a člověčenstva před se jde. AI®
netoliko Christu® co Jednorodný Syn Boží
bezprostředné věci ty zná, nébrž také jak
dí dále: Co jsme viděli, svědčíme; nebo nyní
právě v Jerusalém ě osvědčil se divy a zázraky tím skutečně býti, jenž v ěd božské
dokonale zná. Ješto pak sám Nikodém k tomu
znal se, že Pán z Boha pochází divy těmi
povodín byv, tudy ovšem a všelijak Pán
žádati může9 aby M u víra v tom, co praví;
dána byla. Poněvadž ale Nikodém to.ho se
odpíral, tedy právem Pán vytýkat! n u m o h l:
Svědectví našeho nepřijímáte, ani ty ani a
mnohem méně sstoapenci tvoji. A posavade touž výslipku oiniti může světu, jenž
ledaklamcům zhola neosvědčeným věří a
svědectví Páně toli divy a proroctvím i osvěd»
čené přijití se zpouzí. To věčná hanba jest
pro lidský rozum. Co Christus viděl a vě*
děi, to svědčil; svědectví to složeno jest
v evangeliu, jehož výroky tedy s. neobmezenou úctou a s neobmezeným poslušenstvím
přijímati sluší.
Když P án onu výčitku Nikodémovi či
nil, stáli jasně všickni ti, jichžfo zástupcem
Nikodém byl, před Je h o myslí a tělesný,
pletský a zemský a tudy věcí nebeských
neschopný smysl jejich zračitě s@ Mu spa
třovati dával. I viděl napřed tu nevěru je 
jich, s jakou veškeři Židé v ústřely Mu
vejdou a všelijak Jem u odporovati se vy
nasnaží. Tudy dí: Jestli jsem věci pozemské
řekl vám a nevěříte, kterak uvěřite, řeknu-li
vám v id nebeské? K lade věci pozemské
šniyua proti věcem nanebeským iizovQ«nnl
Pozemskými rozumí to, co se na zemi děje
a nanebeskými věci ty, jenž se v nebesích
nalézají a odtud přineseny býti musejí, má-li
s@ jich lidem dostati. T ak vece písmo Sap.
9, 16. Sotva dovtipujems se toho, co na
zemi jest to pak co na nebi jest , kdo vy
stihneš Dosud co Pán mluvil, týkalo se
obrodu člověckšho, věci, která se sice k ne
beským věcem táhne, ale na zemi vývoj
svůj má a spolu také podobenstvími od věcí
pozemských^ ode P án a samého vysvětlena
byla. A le Židé, je ž tu'N ikodém zastupnje,
předee nerosum ěii věcem těm tak snadným
a dostupným, Je što ale tu p á mysl jejich
nechápe věcí na oči vidomých, na ucho
slyšitedlných, podobenstvím i pochopům zblížněných: k terak isjmou víru ve věci nebeské,
v@ v ěd ty totiž, které nijak pod pochopnost
lidskou nepadají, a n ii na světě a na zemi

s© dějí, nébrž tajem stvími věčnými a bož
skými jsou. Takové věci nebeské zove P a 
vel tajemstvími či m ysteriem i Rom. 16, 25.
1. Cor. 2, 7. Ef. 1, 9. 3, 4. 9. Col. 1, 25.
Jsou to tajem ství nejsvětější Trojice, ®dvěčný úradek Boži, odvěčné rození Syna
Božího, východ Ducha svatého od Otce a
Syna a ozvláštš výkupná sm rt Páně, jak
1 následujícího patrno. Tyto pak nebeské
věci jediné P án mohl gjeviti, ješto starozá*
konným prorokům se jich známosti nedo
stalo. Nebo, jak toho důvod dává sám P án:
Nikdo nevstoupil na nebe, leč ten, jenž sstou
pil s nebe, Syn člověka, jenž jest v nebesích.
P ři slovech těch namyká Pán na slova Bar,
S, 29. Kdo vstoupil na nebesa a přivedl
moudrost s nebe? A opět na slova Pro v. 30,
5. Nenaučil jsem se moudrosti, nebo kdo
vstoupil na nebem a opět sestoupil? Kte
rýmiž slovy se značí, že moudrost jest Bo=
žím darem a že kdo jí dojití žádá, k Bohu
vstoupiti na nebe musí. An Pán praví, že
sám na nebe vstoupily navrhuje tím, že sám
toliko tajemství Boží zná a lidem jiným
zjeviti může, ješto je "spatřiti, t. j. dokonale
poznat! mohl patřením a poznáním bezpro
středným, což tvoru žádnému možno není.
N epatřil jenom jako z daleka věcí nebeských,
nébrž bezprostředně z odvěčného s Otcem
bytí čerpal, což žádnému člověku neděje se.
Nechce říci, že vstoupil drive sám na ne
besa, ješto tam odvěčné byl, nébrž fráza
ta na nebe vstoupiti značí věci nebeské znáti.
Tudy v řeckém textu stojí perfektum avapéptjxsY a nestojí a o ris i Z čehož jde, že
není smysl jiný leč: Nikdo z lidí nebyl
v nebi, což se vstoupením díti musí, aby
tam věci nebeské spatřoval, leda jediný Syn
člověčí. M ohl říci: Nikdo nebyl v nebi a
nespatřil věcí nebeských; ale vece raděj:
nikdo nevstoupil na nebe, poněvadž člověk
jinak leč vstoupením do nebe přibyti nemůže, Sociniáni na licho snili o vzchytu,
úchvatu či ekstase P áné do nebe. Dále
ještě odůvodňuje, proč od Něho věčné ne
beské pravdě učit! se možno. Bí:„ Nevstoupil
na nebe, leč ten, jenž sestoupil s nebe, Syn
člověčí, kterýž jest v nebi. Nej prvé tedy
vece o sobě, že § nebe přišel, či s nebe se
stoupil, což o včlověčení Jeho platí, jak samovidno jest, ale božskou přírodu nadesýlá.
Není to sestoupení, jakovým byli sestupové
andělů, nébrž jaké se připisuje B ohuE x. 19,
16., jenž sestoupil na horu Sinaj. K rom ě
toho za druhé vece o sobě Christus, že mflže
odvěčnou nebeskou m oudrost lidem zjevovati,
poněvadž jest v nebesích, poněvadž ustavičně
s Otcem spojen jest a tudy ustavičné z Boha
výtoky m oudrosti přijímá, an s@ přijetím
člověčenství nevzdal odvěčného g Bohem
Otcem spojení. To je s t totéž, co pravil 1,

18., že Syn Boží jest v lůně Otcově a viděl
a vypravil nám. Proč se Synem člověčím
zove Pán, o tom jsme mluvili při Mat. 8,
20. K božské bytosti klade člověckou a
smluví o ni, poněvadž byla obalem, jenž
svrchovanou moc Jeho zrakům zahalovala.
Jako by říci chtěl: Ač ty za člověka jen
mne považuješ, mám já původ jiný a svrcho
vaný. Sv. Augustin praví: Aj tuto byl a
na nebi byl, tuto byl v pleti, v nebi byl
božstvím; byl narozen z mateře, ale neodstoupal od Otce. Divíš se, že byl tuto
i v nebesích? Takovými učinil On i uče
níky svoje. Slyš Pavla apoštola, an dí: Ob
cování naše v nebesích buď. Tak sv. Au
gustin.
Takto Pán Nikodémovi vůbec pronesl,
že tajemstvím úřady Boží můž® jen On sám
učiti, a že potřebí náuky ty přijímati s ví
rou, která jest výminkou obrodu. Již pak
mu předkládá jedno z těch tajemství ne
beských a sice to, na němžto spása člově
čenstva závislá a kteréž Židům nejvíce protivno bylo, totiž tajemství utrpení Páně.
Tím spůsobem vykladatelé předešlé věty
spojuji s následujícími, kde praví P á n : Jako
M ojžíš povýšil hada na poušti^ tak musí
povýšen býti Syn člověka, aby každý , kdo
věří v Něho, měl život věčný. Jin í vykladači

jinak poutají slova ta s předešlými. Maldonat praví, že Pán tím co pravil, navrhuje
nevyhnutelnost víry v slova a v náuku,
kterou on sám přednáší. A tato víra jest
tudy _ výminka, pode kterou člověk mou
drosti a zvláště obrodu dochází; jinak ani
oné ani tohoto dosáhnouti lidem nelze. Proto
prý P án o víře té a blahých účincích jejích
v dálejšku jedná. Jiní jinak souvislost do
tčenou strojí. Ale nejpřirozeněji zdá se spojba ta býti, kterou jsme na začátku položili.
Tedy souvislost je: Jestliže nevěříte, když
vám pozemské věci předkládám, kterak uvěříte, když vám předložím nebeské, věčné
úřady Boží? A předce jenom já sám je vy
jevili mohu, kterýž sešed s nebe, neustále
v něm bytuji. Jeden z těch nebeských
úradků Božích jest smrt má, jíž vykoupení
lidstva vykonáno býti musí. To jest sou
vislost těch myšlének, kteréž Pán tu před
náší. Myšlénku poslední, totiž o smrti vý
kupné, Pán Nikodémovi předkládá v přirov
nání ze starého Zákona vzatém: Jako Mojžíš
povýšil hada na poušti, tak musí povýšen
býti Syn člověka, aby každý, kdo v Něho
věřé, nezahynul, nébrž život měl věčný. Tím

§e táhne Pán ku příběhu Num. 21, 5. nn.
vypravovanému. Židé na poušti vzreptali
proti Boha a proti Mojžíši; Bfih za pokuto
poslal na né ohenné hady, t. j. hady, z jichž
uštknutí zánětem, zapálením a opnchlinoffi
se nakazili; byla to pokuta přiměřená jsoucí

obrazem zánětu pochotě a smrti duchovné
odtad vynik&lé. Když pak se káli a o po
moc volali, velel Bůh vztyčiti hada měděného
a kdo na vztýčeného hada pohleděl, ten od
uštiku uléčen byl. Had onen byl předobraz,
nálika, náslona a předmér Christa v nejedné
straně. Nejprvé naličova! vztýčení Páně
na kříži, uápotom blahé účinky z víry v Cbrista povstávalé naobrazoval. Tam lidé od
hada uštknutí, od hada. patřením nah zho
jeni byli; tuto lidé od člověka v® hřích po
hrouženi byvše od člověka Christa hříchu
zbaveni jsou podlé slov apoštolových 1. Oor.
15, 21. Skrze člověka Adama smrt, skrze
člověka Christa vzkříšeni. Had onen mědě
ným byl a měl tudy podobu hada, ač pra
vým hadem nejsa; tak Christus jak apoštol
Rom. 8, 3. dí: d a l se v podobenství pletě
hříchu, t. j. stal se člověkem skutečným, a
však v tom od jiných lid! odchodným, že
do sebe hříchu neměl. Yzal Christus smrt
na sebe dobrovolně; předce ale áí: musí po
výšen býti Syn člověčí, an pro hlídá k úradku
Božímu a k spáse lidstva; bes smrti Ohristovy nemohlo se díti spasení člověctva a
proto v radě Boží ona smrt od vékfiv
byla ustanovena. Povýšením rozumí ukři
žování, jak zřejmo jest ze souvislosti; mluví
zajisté o vztýčeném na tyči, na ráhně, na
kolu hadu. V tom smyslu slovo povýšovati
přichází v Žalmu 144,14. a v Žahnu 145, 8.,
kdež prorok praví, že Hospodin pozdvihuje
či povýšuje poražené t. j. vztýčuje, zvedá.
Odpovídá slovo vipóm slovu hejbrejskému DpT
zakat, jeaž v nářečí aramejském pověsiti,
rozpiti či rozepnouti znamená. Nedobře tedy
a proti souvislosti někteří slovo vxpóro se
slovem hebrejským S5)*! rům srovnávali a
o oslavení a na nebe vstoupení Páně vyklá
dali.
Ale Pán přičinuje také účel a záměr
takového povýšení. D í: aby každý , kdo
v Něho věří, nezahynul, nébrž měl život
věčný. Spása věčná jest cíl smrti Páně a
víra, v Christa co Spasitele světa jest vý
minka k oné spáse nevyhnutedlná. Ovšem
ale víra se rozumí, jenž ve skutcích dobrých
bytně se je v í; sic jinak kdo sama víru stačiti praví, rozumuje tak jako ten, kdož
takto zavírá: Každý člověk rosám m á ; tedy
člověk z pouhého rozumu sestává. Nikodém
věděl, že had onen byl předobrazem spásy,
a jak o tom písmo Sap. 16, 5. 6. 7. praví,
věděl, že kdo z lidí Israelitů spasen byl,
nebyl spasen tím , co viděl, nébrž Bohem
Spasitelem ; a proto Christus tím důrazněji
véci ty mu předkládati mohl. Aby neza
hynul, vece Pán, nébrž měl život věčný. Živo
tem věčným věčnou spásu míní a klade jej
v protivé života časného, jehož na poušti
došli Israelité. Obraz udělil život časný, věc

sama, jejíž obratem byl, dává život věčný,
vece sv. Augustin. N ěkteří řečtí rukopisové
a někteří sv. Otcové čtou poslední slova s vy
necháním slov 8aby nezahynul" takto? aby
každý, kdo věří, v Něm život měl věčný,
y Něm, Christu co zdroji. My ostávám e při
čtení vulgáty, an s ní mnozí rukopisové
shodují se. A le i ten praesent ve slově í'x\j
a f má, aby měl, není bez významu. Značí,
že člověk vím v C hrista ujímaje přijímá
také v zárodě věčný, blažený život; nebo
ačkoli život věčný se teprv dává na onom
bytování, předce síla a moc jeho jak H ebr.
6, 5. ětem e, sahá do nynějšího života. Přidal
P án to naznačení o sm rti své, ač této stránce
slov Jeho Nikodém ned o cd a vyrozumívat!
mohl, poněvadž věc hiavita jest a ve smrti
té zjevení Boži vrchuje a poněvadž ovšem
i Nikodém měl připravován býti, aby když
skutek ten aas>&ne, nehoršil se a na víře
neklesal. U svatých otců Barnaby 12, u
Ju stina Ap. I. 60. a u jiných zhusta se
k názoaku tomu hada měděného zřetel béře.
Všickni světci a světice k té týči a ku p rá
poru tom u vztyčovali zraky své a nevděčen
jest, kdo to opominá a pohledem tím svýeh
náruživostí neukřižuje. V tělení a sm rt Páně
k sobě vzájemně tihnou a jsou jen dvě strany
svrchované slávy, kterou láska Boží se osla- ■
vila. Jakým koli spůsobem by se Bůh bdem
zjeviti hodlal, slavuějšího zjevení nebude.
Všickni divové a z á m k o v é a veškeři v ý 
jevové božské všemocoosti a slávy jsou jeBom stíny a m atné obrazy té slávy, jenžto
se ¥ té lásce Boží jeví.
Již pak o sm rti oné smírné a spasné
P áně dále se jedná pro lepší nahlédnutí s v r
chované véci té ; a proto užívá se čásůce
Ni-bo. Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna
Svého jednorodce dal, aby každý , kdož věři
v Něho, nezahynul’, nébrž měl život věčný.
O spojitosti té, že tu P án dáieji sm rt svon
rozvinuje, není žádného sporu. A>e zato
otázka se p řetrasu je mezi vykladači, zda tu
ještě C hristus sám mluví, čili přijímá mlěemně slovo sv. J a n evangelista. Můžeme
zajisté postřebnouti hned z hlavy první 1,15.,
že on druhdy sám přičinuje myšlénky své
k rozmluvám jinoosobným, ničím neudav, že
již on sám nyní mluví. Slyšíme-li starší in
terprety, tedy musíme slova ta o svrchované
lásce Boží v seslání Syna svého v. 16—21.
projevená za slova P an ě držeti. Novější ale
vykladači ustrnují na tom, že slov těch ne~
pravil P an , jenžto sám sebe, ač jím jsa,
nikde jednorozeným Synem Božím aejmenuje, nébrž l e jsou to postřehy a vylevy
Jan a evangelisty. Věc ta záhadná nesnadně
se dá rozeznati. . Jisto, že Pán Nikodé
movi mohl o hlubších tajem stvích mluviti
a že m a s®ménka f mysl avésti mohl, jenš

svým časem, ač nyní nerozvita jsouc, vyvinouti se mohla a měla a že tedy slova ta
ode P á n a pocházet! mohou. Také tom u ná
hledu spojka dovodná nebo nakládá a celá
ta souvislost smyslu tomu přeje. Ani to,
co se proti tom u nam ítá, seny nemá takové,
abychom nutné od náhledu toho odstoupili.
Praví totiž odpůrci té vazby, že potah řeči
na Nikodéma se ztrácí a rozmluvím řeě
v přem ítání a v přebor se zaměňuje. Ale
to snadné se vysvětluje. Ěeě Páně náram ný
dojem na Nikodéma učinila. Oo do sebe
vchází a tudy utichá a u tic h á a zaniká,
aniž vime, co se s nim děje. N ové ty my
šlénky zarazily ano porazily ducha jeho;
velebnost, dfiraznost, sladkost řeči P án ě ns
dala mu oddechu a duch jeho s® v něm
docela zatajil. Můžeme tedy slovas o n ě i
tu běží, právě za slova Páně míti. D obře
však předce, že náhledů těch různost nevlívá
na výklad věcí Samých a že aijak ho ne
m ění; tudy my raději k věci samé prohlídati
hodláme zvůli každému necfaaiíce, kterého
n áh h d u se tu d n e ti míní. Pán p rav it Tak
zajisté Bůh miloval svět, že jednorogence
svého dal, aby každý, kdo věři , nezahynul,
ale měl život věčný. Jak é to m ilostné pravdy,
jak á přesladká tajem ství se nám těmi slovy
n askýtají! Potřeba je st více než pouhé víry
ka pochopení jich, potřeba více aež jednoho
srdce ku přijatí jich, potřeba více než lásky
veškerého světa ku pojmutí lásky, která s®
nám jimi vyjadřuje. Každé slovo věty té
světové má závaží. Tak, vece, takovou lá
skou, takovou svrchovanou láskou! Bůh, Pán
světa všeho, všemohutný, jenž mohl dobře a
spravedlivé svět z a tr a titi; neučinil ale toho,
nébrž zamiloval svět, světské, hříšné, sobě
nepřátelské lidi, kteří ani po Něm netoužili,
néorž ani po Něm se neptali, abrž se k mo
dlám odvrátili od Něho, Jem u se všelijak rou
hajíce. Miloval je předce a strojil jim po
čtyry tisíce let p říští svrchované lásky své.
Á dal jim ae anděla ani serafa z nej vyššího
řádu duchů svojich, nébrž Syna svéhn &sice
jednorozenee svého; a ovšem dal, ne aby
panoval, nébrž aby lidem sloužil, je vyučo
val a um řel za né, jak z předešlého primysliti. D al pak jej ©zvláštním účelem, aby
každý, kdo věři, nezahynul, nébrž mši život
věčný. Pam ětibodaa je s t směna času ¥ ře
ckém testu, aoristu a praesentu. Aor. n
<móhjtcu, by nezahynul, vytýká okam žitý od
sudek, praesent
Zrný, af má život, vystihuje
věčnou nyní již započatou trvanlivost bla
ženosti nebeské. K a žd ý , vece, netoliko
Israelita, ja k se bezmála Nikodém domní
val, spásy a života věčného dojiti má. D odává:
kdo věři, a klade tím výminku, pode kterou
lidé spásy dojiti mohou. D al pak Bůh Syna
svého, ne jak domnělí se Židé, aby národy

strašil co nepřátely Boží a co nepřátely
Božího lidu, nébrž aby svět, t. i. veškeří ná •
rodové jím spaseni byli. Kdo výminka
jedou plní, kdo v Syna Božího věř! a věří
vírou účinnou a blahodějnou, ten ač byv
pohan, ač jsa nízkého stavu, ač snad otro
kem jsa, ten spásy dojiti má. Jak é to la
hodné, oblažné, slastné pravdy — musíme opět
zvolati — těmi větami se nám objevují. První
z darů Božích jest láska Jeho k nám; první
výsledek lásky té jest dání Syna Božího
za hříšníky; první dar Syna Božího jest víra
a blahý plod víry té jest spása. Styďme
se, dí svatý Zlatoůst, neodpovídali té ne
smírné lásce. Bůh ani Jednorozence svého
pro nás nešetřil, a my ani peníze nechceme
z lásky k němu obětovati? Věnujme celé
srdce své bezrozdílně Bohu a veškery po
toky lásky na Něho vylejme. Nemiluje Boha,
vece sv. Augustin, kdo mimo Boha ješté
něco miluje, což pro Boha nemiluje. Ne
smírný J e s t Bůh a má bez míry milován
býti O ohni, jenž ustavičně hoříš a nikda
nehasneš, zapal srdce mé, ať všecken mi
luji tebe!
A Pán opětuje a potvrzuje, co přede
slal, an dále vece: Neposlal Syna svého,
aby soudil', aby odsoudil pohany a věčnými
tresty pokutoval, nébrž aby spasen byl skrze
něho veškeren svět, t. j. všickni národové a
každý člověk. Slovo poslal odpovídá před
chozímu slovu dal a slova aby spasen byl
cxůŤj odvětují slovům sjjij {mýv aby měl život
věčný. Svět jsa ve hříších zabředlý mohl
se obávati, že Syn Boží přijde, aby pomstil
se nad hříchy jménem Boha Otce. Ale uji
šťuje Jan opak tohos ne aby svět soudil,
nébrž aby spasil jej. Mluví o prvém pří
chodu svém; veškeren soud Páně, jenž Mu
od Otce dán jest 5, 22., vykonán bude te
prv při druhém příchodu Jeho po z mrtvých
vstání. Jest-liže nížeji 9, 39. praví, že na
soud sig xQina na svět přišel, chce jenom
úspěch a výsledek příští svého vylíčiti. P ři
bytím Christa se rozdělilo světlo a tma, lidé
dobří a z lí; dobří se přivinuli k Němu, zlí
se Ho strhli. Á soud takový neustále trvá.
Na našem místě ale nemluví Pán o úspěchu
a následcích příští svého, nébrž o záměru
a účelu jeho. Konec a cíl Jeho příchodu
ale bylo spasení světa. V Christu Synu
Božím otvírá se pramen spásy a víra v Chri
sta jest jediná cesta, kterou se spásy dochází;
nemá zajisté, jak A-lkuin vece, Bůh více
synů, jimiž by svět spasiti mohl, má jenom
Jednorodce Christa a jenom skrze toho ve
škeru spásu lidstvu uštědřuje. V tom dání
Syna Božího vrchuje lidomilost Boží Tit.
3, 4. S vit slovo třikrát se opětuje a má do
sebe zvláštní velebu.
Ale zda všickai

spasení dojdou? Zda

j soud t. j. odsudek Boží dokoná, vyzdvižen
jest? Odpověď na to již dána ve výmince
nadzmíněné slovy: kdo věří v Něho, v Syna
Božího. Tím samým již rozluštěno a roz
hodnuto, že kdo nevěří, spasen nebude, ješto
není jiné cesty ku spáse, leč jediná víra ve
Christa. To Pán dí, an vece: Kdo věří
v Něho, nebude souzen, kdo nevěři, již od
souzen jest, poněvadž nevěří ve jméno jedno
rozeného Syna Božího. Vírou v Christa při

jímá člověk živodárnou moc, aby smrti du
chovné a zátraty věčné ujiti mohl a tudy
spásy nebeské dostihnul. Kdo věří, nebývá
souzen, t. j. odsouzen. Naopak , kdo nevěří,
odsouzen je s t ; ten zajisté nepřijímá toků ob
živných, nezbývá ostnu smrti v Adamu do
člověka vrytého, a nesprošťuje se hněvu Bo
žího nad lidstvem rozložitého, Á tady zů=
stává v Adamu a nalézá se ve stavu du
chovné smrti, an život od sebe odmítá; tudy
také odsudku a zátratě propadá. Slova již
odsouzen jest nechtí samozřejmě říci, že by
nemohl nevěry zbyti, nébrž jenom navrhují
nutnou a vniternou souvislost a spojenost
nevěry a odsudku. Kdo v Ohrista nevěří,
ten, ačneujme-li víry té, tak jistě odsouzen
jest, že soudem posmrtným odsudek onen
se jenom potvrzuje. Nevěra člověka před
odsouzením odsuzuje. Ve jméno Syna věřiti jest toli co v Syna věřiti. Jménem se
podstata vyjádřuje, pokud na jevo vychází.
Přidává jednorozeného Syna, ana tím veli
kost víry se ozřejmuje. Čím větší důsto
jenství toho, kterýmž člověk opovrhuje, tím
větší urážka jest a tím větší pokuta násle
duje. Nesluší tedy slova již odsouzen jest
o pouhém předvidu Božím vykládati, jak se
některým vidělo.
Ale proč lidé nepřidávají víry Christovi?
Čím sobě v tom překážeti a cestu k spáse
zavalovati dávají? To klade Pán, an vece:
len pak jest soud, ta jest příčina odsudku
světa. Slova ten hledí k následující příčině,
jak samo vidno jest. Ten pak jest soud,
vece Pán, že přišlo světlo na svét a lidé za
milovali raději tmu nežli světlo. Mohl říci:
že když přišlo světlo, lidé více milovali tmu
než světlo-, ale nepodřaduje Pán věta pod větu,
nébrž souřadně je klade, aby tím více se vina
yyskýtala. Výrokem tím Pán na um dává,
že odsudek není věc nějaká od zevnějška
příchozí, aébrž že ve vniterné povaze lidí
záleží.
Světlo 1, 5. pravda přišla v Christu a po
čala sví titi. 1 ovšem měli člověkově otevříti
bránu útroby svojí a přijití světlo v sebe;
měli totiž v Christa uvěřiti. Ale neučinili
toho, neobrátili se ku Christu, aniž Ho při
jali myslí svojí, totiž nevěřili v Něho, an
zamilovali tmu, zlé náuky, zlé pochotě, lež;
všeho toho a podobaéfao omakem jest tma

1, 5. Ve slovech milovali raději tmu nalézá
se meíósa, či podsázka, neb uskrovnění,
místo nenáviděli světla. Mluví Pán lahod
něji. Ale i z toho jde, že člověk aení pou
hou a čirou tmou, nébrž že i ve zlém člo
věku jiskra světla se nalézá. Příčina pak
takového k nepravdám, bludům, lžem a zlu
nachylováni jest, že skutkové jejich byli zli,
aneb jak s větším důrazem slova se kla
dou : byli zajisté jejich z li skutkově. V tom
ie jeví zkáza lidí, když tm a u nich tím více
lavládá, čím více Bůh světla na ně vylívá.
Jest to veliký trest Boží na národy a na
jednotlivce, když jim dopouští, světlo za tmu
a tmu za světlo míti. Zločinění kazí smysl
pro dobro, odnímá veškeru chu£ pro pravdu
a zbavuje člověka schopnosti pro světlo: a
to již příčiny dosti jest, že pravdy nemiluje
člověk ten a ten národ, u něhož zlořádové
vládnou, a který se zlými mravy a činy
svými chlubí. Ale on netoliko nemiluje jí,
@n od ní odvracuje se, on jí nenávidí a vše
lijak s@ jí štítí a vystříhá, a nechce ve styčnost přijíti s ní. Věc to docela přirozená,
ješto každý, kdo zlé páchá, nenávidí svitla,
a nejde k světlu, aby nebyli káráni skutkově
jeho. Těmi slovy Pán to, co právě hi-toricky ukázal, psychologicky potvrzuje; po
tvrzuje to z přírodného poměru zločinifele
ku světlu. Naskýtá se to zajisté při světle
slunečném, že záře jeho nemocnému zraku
protivná a jen zdravému mila jest. Y samé
revoluci francouzské, když o záfaubný se
návrh jednalo, jako na př. o odsouzení krá
lovny, vyvolili sobě hodinu pozdě v nocí,
kterou prozvali hodinou hrobnou. Světlem
rozumí všecko, co člověka mravně napra
vili může. Z e slov těch vykladači soudí,
že rčení zamilovali více tmu nerozumí se
v ten smysí, jakoby předce také byli do
tčení lidé lásku nijakou měli ke světlu, nébrž
že smysl je s t: Světlo opustili a tmě se ve
služba v>dali. Kdo zlé páchá, či kdo činí
skutky zlé, praví Pán a rozumi veškeru po
vahu ducha, jenž se myšleními, žádostmi a
skutky zlými pronášela. Člověk ten, jenž
uložil cestou hříchu jiti, nesnese toho, aby
sto k o v é jeho v pravé povaze své se jevili.
Vezdy se spojuje s hříchem pokrytství a lež;
zlo dobrem a dobro zlem nazývá člověk ta
kový, světlo tmou, a tmu světlem, sladké
věci hořkými, hořké sladkými Is. 5, 20. Ten
jest stav duše a mysli lidí takových, že zla
odříci se nijak nechtí, ani v myšleních, ani
v žádostech a nejméně ve skutcích. A proto
Itití se světla, bojíce se, aby, jak vece Pán
dále, nebyli káráni zlí ti jejich skutkově.
Aby totiž s@ neprozradili ti skutkové, aby
lidem ve zjev a známost nepřišli a oni sami
aby pro ně se styděti a pokutu od lidí bráti
nemusiíj. Svétlo zajisté Ef, 5, 18. všecfcy

věci vyjevuje a pravou jich povahu ukazuje;
tak i světlo duchovní, tak pravda Boží pod
statu všechněch věcí odkrývá & lichou slib
nost jejich na oči vystavuje. Ale i protiva
toho pravda jest. A to P á s klade dáleji:
Kdo pravdu čini, jd e na světlo, aby se zje
vili skutkově jeho, an v Bohu učiněni jsou.
D í: kdo čini pravdu. Pravdou se tu roz

umí pravda mravná, to co se svědomím a
8 vůlí Boží srovnává se, to co právo, spravedlivo, slušno jest. Tak níže 8, 43. vece
ďáblovi, že nestál v pravdě. Hřích, lež, ne
pravda, tma jsou příbuzné sobě věci. Pravda,
světlo, ctnost rovně příbuznost vespolek mají.
Hřích hledá tm y; pravda , t. j. svatost, spra
vedlnost hledá světla. Pravdu činiti, vece,
poněvadž dobroóiněním člověk v pravou shodu
s Bohem a se svědomím svým přichází a
souhlas v duši svou uvádí. Kdo pravdu
činí, ten si nelichotí, nepochlabuje, nepří
mila se sobě. An zlý žádá, aby skryti zů
stali skutkové jeho, žádá dobrý, aby na světlo
přišli, ne ze soběctví a chlouby, nébrž z citu
spravedlnosti, z příbuzenství se světlem a
z potřeby a touhy po vítězství dobra nade
zlem. Mluvě o dobrých skutcích, nerozumí
zde svrchovanou svatost, spravedlnost a do
konalost ve ctnosti, které bez víry dojít! ne
lze, nébrž snahu, tužbu, úsilí, mravné a vše
lijaké se přičinění o dobro. Pán praví dvojí
věc; jednu že nikdo se nepoddá víře, kdo
ve hříchu zabředl a po vybředení z něho
netouží; druhou, že kdo upřímné pravdy
hledá, sřetnuv se s vírou v Christa jižjiž se
jí poddá. Důvod toho jest, že co učinil,
jak vece dále, v Bohu učiněno bylo. V Bohu
učiněno jest, co podlé vůle Boží učiněno
jest, so se Bohu líbiti může, co se zákonem
Jeho srovnává se, co z Boha jako zdroje, co
z milosti Jeho pfivod vzalo. A tudy ten,
kdo skutky v Bohu činí, žádá, aby se pro
jevili na světlo skutkové jeho, ješto se jimi
Bůh oslavuje. Jde na světlo, vece. Světlem,
t. j. milostí se vytýká působení Boží; slovy
jde a nejde, přichází a nepřichází vytýká
se spolupůsobení člověkovo. Také pozorovati
náleží, že o zlu užívá slova páchati, nQáaaav,
o dobru slova činiti či konati nová*; prvním
slovem vytýká se zámér spolu a pud, dru
hým slovem děj a skutek. Předložka sv
v Bohu, vyslovuje živel, v němž se či
nění pohybuje. Kdo ctnost provodí, nepro
vádí jí mimo Boha, nébrž v Bohu, z Boha
sí>u čerpaje. Z toho již také jde, proč lidé
někteří proti křesfanství a proti církvi se
gpouzejí a proč pohaeé mravnosti oddaní
křesfanství s tak blaženou horlivostí přijali.
Láska ku Christa tím více roste, čím viee
člověk hříchům odvoluje a ctnost vykonává;
naopak čím více se olověk nepravostem oddává
a v nich zabředá, tím více se mu křeslaa-

ství protiví a hnusí. Z toho mohl také N i
kodém již napřed věděti, kteří lidé se km
Christu obrátí, a kteří se H o zpéóovati bu
dou ; jakož 1 to mohl z toho poznati, že ne
hned veškeři Ž idé se obrodit! dají a věčného
života dojdou. A le i to jde z toho, že se za
žádné doby člověčenstva lidí dobrých nenedostávalo, jenž od O tce ku C hrlstn táhnouti
se dali,_6, 4 4 , jenž z Boha byli a 'všelijak Bohu
sloužiti snažili s®; mezi ně povýtečně apo
štolé se čítali. A každý pravý křesfan jest
synem světla a učeníkem pravdy a radost
jeho jest, neustále k ráčeti k čistějším u světlu
evangelia Páně.
Výsledek rozmluvy P á a ě na Nikodé
movi spatřujem e níže 7 ,5 0 .1 9 ,3 9 ; zastával
on P á a a před veleradou a poslední čest Mu
prokázal, sto liber vonnom astí drahých na
pomazání těla Páně vynaloživ.
S tím skoncuje sv. Jan apoštol vypra
vování o působení Páně v Jerusalém ě. Otvírá
sáni jiný obraz a uvádí nás z hlavního m ěsta
na ?enek a ukaznje nám Pána v judském
p o d k raji

nebo ne aa míru dává Bůh ducha.
8 5 . Otec miluje Syna a všecko dal v
ruku Jeho. 36. Kdo věří v Syna, má
život věčný; kdo ale neuvěří Synu,
neuvidí života, nébrž hněv Boží zů
stává na něm.

Z Jerusalém a, kdelí s Nikodémem roz
mluvu měl, odebral se Pán, ja k jsme již
dotkli výšeji, do judské krajiny, n a venek,
totiž vně m ěsta Jerusalém a. Tam učil a
křestil, jak o křestu výslovně apoštol d o k lád á:
Potom přišel Ježil, vece, a učenici Jeho do
země judské a tam, zdržoval se s nimi a kře
s til A le o tom povstala rozepře, zda P án
skutečně samosobně křestil, čili, jak 4, 2. se
praví, toliko gkrae učeníky svoje křestem,
sloužiti dával? Jisto , že co se tom níže praví
4, 2., k Judéi vůbec obnáší se, a že Pán tu
také skrze učeníky své k řest udělovat! dá=
val. Ale tážeme-li se, snad-li sám apoštolů,
jimž k ře st jiným udělovat! poručil, beze
křestu zanechal? Musíme samodék se při
družit! k domněnce, že P á n aspoň některé
apoštoly sám křestil. P odlé starodávného po»
22.
Potom přišel Ježíš a učeníci
Jeho do země judské, a tam zdržoval dání křestil Pán jediného P e tra z apoštolů,
od něhož druzí apoštolé pokřestěni byli. To
se s nimi a křestil. 23. Křestil však i též
starožitné podání pravi, že Pán křestil
Jan v Enoně blíže Saléma, ješto mnoho blahoslavenou P an n u Marii, kterážto sice
vody bylo tam ; i přicházeli a křestěni křestu nepotřebovala, bez hříchu počata a
bývali. 24. Ještě zajisté uvržen nebyl narozena byvši, a však měla, i ona všelikou
Jan do žaláře. 25. Vznikla pak hádka spravedlnost vykonati Mt. 3, 15. a příkla
dem gvým svaté pokoře učiti. A le i ta otázka
od učeníků Janových se Židy o očistu, se
tu kiade, v jakém světle tento k ře st P áně
26. I přišli k Janovi a řekli Jem u: považovat! má se ? T i, jenž se odvětovali
Mistře, ten, jenž byl s tebou za J o r toho, že Pán tak é sám tu ač jenom Pannu
dánem, jemuž jsi ty svědectví vydal, M atii a P etra křestil, měli za to, ž® k ře st
hle, ten křestí a všickni přicházejí k ten byl jenom přípravný a propravný a jakoby
podobný křestu Jana K řtitele, jenž
Němu. 27. Odpověděl Jan a řekl: Ne kajitebný,
tedy člověkovi neudělil žádné milosti, ana
může člověk vzíti ničeho, leč by bylo ta teprv ze smrti Christovy plynouti mohla.
jemu dáno s nebe. 28. Samí vy jste Táhnou se k slovům níže Jo. 7, 39. polože
mně svědkové, že jsem řekl: Nejsem ným, kde praví apoštol, že Duch sv. nebyl
já Ohristus, nébrž poslán jsem před dán ještě, poněvadž C hristus ještě sm rtí a
na nebesa oslaven nebyl A však
Ním. 29. Kdo má choť, chotěm jest; vstoupením
lépe vidí druzí, že Cbristovi učenici nemohli
přítel však chotův stoje a slyše ho, ■jenom křestem přípravným křestiti. Christus
radostí se raduje pro hlas ehotů?; ta nebyl předchůdcem, nébrž samým Pánem a
tedy radost má naplnila se. 30. On tudy m usí nějaký rozdíl býti mezi křestem
musí růsti, já pak maleti. 31. Příchozí sluhovým a mezí křestem Páně. Ja n vodou
C hristus měl křestiti Duchem svátým
s hůry nade všechny jest; jsoucí ze akřest!!,
ohněm ; nenrasíli-liž účinkové křestu Páně
země, ze země jest, a ze země mluví. dokoná jin ačí býti, než jak é povaha křestu
Příchozí s nebe nade všechny jest, Janova sebou obnášela? Právě byl C hristus
32, a co spatřil a slyšel, o tom svědčí Nikodémovi o nevyhnutedlnosti křestu k spa
a svědectví Jeho nikdo nepřijímá. sení hlásal, mohl-liž křestem obrazným a
se zanášeti, jenž ke spáse ne33. ' Kdo přijal Jeho svědectví, zpe symbolickým
vyhnutedlně a nutně potřeben není? P án
četil, že Bůh pravdomluven jest. 34. sám před sm rtí svou hříchy odpouštěl, jak
Neb koho poslal Bflh?.slova Boži mluví; omonsa p ak o staítev i M at 9 ,5 . a M arii Mag-

dalské L uc. 7, 48., a to pouhým slovem;
před sm rtí svou očistil početí blahoslavené
Panny M atky Marie. Nad to ustanovil před
sm rtí svou nejsvětější sv áto st Tam i tuto
musíme jiřed jem nějaký a předevzatek spas
ného působení smrti Jeho připustit! a jak
ještě před sm rtí Páně svátost těla a krve
Jeho apoštoly posvěcovala, tak i onen křest
lidi pokřestěné posvěcoval, bera moc svou
z budoucí sm rti Christovy. . P roto také ne
můžeme přistoupili k onomn polovičatému
náhledu, který klade, že oaen křest tím se
toliko lišil ode k řestu Jan a K řestitele, že
ten na budoucího, apoštolé na přibylého
Christa^ k řest pokajný udělovali, a že M est
apoštolů měl asi význam ten a ten poměr
ku křestu pravému, jak mazání olejem M r.
6, 13. od učeníků předsevzaté ke svátosti
posledního olejování. Tím více pak musíme
za to míti, že k ře st učeníků Christových
rozdílen by! od křestu Janova, poněvadž
tento sám ještě křest uděloval. Nebo jak
dále vypravuje evangelista, zdržoval se ten
krát^ Jan v Enóne nedaleko Salěma křešte,

poněvadž mnoho vody tam bylo a přichá
zeli mnozí a dávali se kře.stiti. Ze slov
mnoho vody viděti, že Jan křestil pohrou
žením Člověka celého, což tedy buď v J o r 
dánu, bud jinde na některém veleobvlažitém
místě se státi mohlo. Enon značí toli, co
studnice, aneb toli, co holubí pram en podle
rozličného psaní

aneb ‘I1

ajin jon.

Obyčejně se Enón te n hledá ©blíž Jordána
k severu dle E usebia a Jeronýma asi tři
hodiny pod B etšeanem či Skythopolem jižně
na rozhraní Sam arie a Galiley. Tam Salem
ležel, a to m ísto za stejné místo se Salimem
sv. la n a se drží. Tam Jan Kř. od B ethanie od jižného poříčí Jordánského přešel a
místo svoje měnil, aby veškerým Židům tím
přístupněji kázáním svojím se propůjčoval
a tím .spíše ku C hristu je odkázati mohl. Jiní
hledají Enón jižné od Jerusalém a na poušti
judské oblíž B ebróna nedaleko Halhulu, kam
prý Jan se byl oetnul na nějakou dobu zase
k Jordánu zp ět v rá titi se ustanoviv. Dovo
zují oni, že to nemohlo býti místo na Jo r
dánu, an by prý slova, že tam mnoho vody
bylo, zbytečná byla, a nad to nyní v těch
krajinách, kde druhdy Enón a Salím stály,
té hojností pram enité vody není, o níž sv.
apoštol mluví; A však Eusebius a sv. J e 
ronym mohli o tom lépe soudili z tradice
vědouce, kde se Salim hledati má. Jestliže
pramenové na dotčených místech vyhynuli,
stalo se, co se jinde děje; zařičeni byli a
snad vlévaií toky své podzemně do nedale
kého Jo rdána. Sličné se také shoduje, že
Jan na severu P ánu lid připravoval, an P án
sám na jih u křestem svátým do církva své

přijímal. Jak od severu hrnul se národ k jihu
do Jerusalém a do chrámu, tak nyní ku Chri
stu měl putovati co k svatyni vznešenější.
Proto nestojí novotný ten náhled před sta
rou tradici.
Tázali se mnozí, proč J a n neodstoupil
ihned, když Pán úřad započal? Odpo
věď na snadě jest, poněvadž totiž nebyli
ještě veškeři lidé aa příští Messiášovo při
praveni. Jak o ve přírodě přechody jsou,
jimiž různé a protivné částky po sobě ná
sledující se 'poutají, jako noc a den soumra
kem, zima a léto vesnou a jesení se dělí,
tak měl starý Zákon nenáhle p ře sta ti a po
vlovně v Zákon nový přecházet!. A tudy
Jan spolu s Christem úřad svůj proročí ko
nal, an Pán působení jeho svým dokonáním
doplňoval. Nebyl J a n samozvaně vystoupil,
nemohl ani o své ujmě odstouj iti, nébrž mu
sil konati poselství svoje, až ho odvolání od
Pána došlo. To se stalo aa nedlouho nápo
tom, když byl do žaláře vsazen; nyní ale,
vece apoštol dokladem, nebyl Jan do žalářs
ještě vsazen. Tím nam ítá J a n evangelista
očividně, že píšíc evangelium svoje, zřetel
béře na synoptiky, kteří o uvěznění Jana
K řestitele hned po pokušení Páně se zmi
ňují, 6 příhodách mezitím stalých, o svadbě
v Káně a o cestě do Judey se nezmiňujíce.
Matouš Galilean mlčením pomíjí, co Christus
na začátku v Judei konal; jem u zajisté byl
vůdcem při spisování evangelia výrok pro
roka Isajáše, jejž 4, 14. přitáčí a tudy se
obii'osil na jedinou Galileu, v čemž M arek a
Lukáš ho následovali. Slovy: ještě nebyl
vsazen do žaláře apoštol nám ukazuje, íe
Jan K ře stite l do posledního okamžiku a do
poslední možnosti p ovinnost' svou zastával,
v tom příkladem nám svítiti moha, abychom
do sil ostatních Bohu sloužili v® stavě, v nějž
nás postavil.
Je š to pak Pán křestil a Jan Kř. křestil,
stala se tudy hádka o očisťováni, totiž o
křeatu. Text řecký klada ovv, tedy, odvétuje
povstání hádky z té dvojího křestění příle
žitosti; tex t latinský prostě klade přechod
nou partikulu autem, pak. V ětšina rukopisů
činí § textem řeckým.
A však kdo vzbudil rozepři tu ? Bezmála
Židé upozornili učně Janovy, žárlivost jejich
vznítit! hodlajíce, na to, že Ježíš sám křestí
nyní a učenici Jeho též, ješto předce by to
dílo jedinému Janovi slušelo. T ak podlé
textu latinského, kdež o hádce učňů Ja n o 
vých se Židy, s některým i Židy čte se;
text řecký a Otcovév čtou lépe se Židem,
s je d n ím , nějakým Ž idem , jenž řevnivost
tu v útrobách učeníků Janových podnítil.
Možná, že, jak to někteří vykladači doplň
kem vystavuji, učeníci Janovi odvolávali se
na přednost m istra svého a za§e učeníci

Cbrlstovi na s á m k y Jeho, ač o tom nic ne
stojí 11 apoštola J a n a ; a možná, že chtěl Žid
ten J a n a k nebřestění a odstoupení přinntiti, aby potom tím snáze proti C hrista Pánu
vystoupit! mohl, a snad jen sa tím stým a
aekalým úmyslem k řest C hrista? vyšším
bý ti tvrdil. Jam evangelista ale nic toho
nedotýká, on toliko klade,, že učeníci Jan a
Kř. přišli k němu a pravili m u: Mistře ten, jenž
$ tebou byl m Jordánem, hle jemuž jsi svě
dectví vydal, ten křtstí a všickni jdou za
M m. P řiš li ti učňové želejíce a stěžujíce
sobě a od Jan a m istra svého místnějšího
gastání sebe samého očekávajíce, ana od
nich hádka vyšla, jak z partikuly ** v. 25.
zavírat! mflžem®. P á n a nejm enujíce, nébrž
opisujíce toliko želejí, i e k ře stí ten, jenž
byl za Jordánem v Bethanii 1, 26. u Jan a.
Ten, jenž s tebou byl za Jordánem a jemuž
jsi vydal svědectví, jsou slova jejich; slovo
ten má cosi neočekávaného a řekli bychom
pohrdavého do sebe. Ten tvůj bývalý uče
ník, jak se jim zdálo, poněvadž Ježíš od
Jan a k řest přijal. Ovšem kdyby blížeji byli
přihlédli b smyslu a gám ěru Ja n a , byli by
jinak m luvili a byli by následovali Petra,
Jan a , Ondřeje, dřívějších učňů Janových.
A le jimi vládla závist a tu zázdnost na P án a
přenášejíce, ukazovali na C hrista, jakoby
nevděku nějakého dopouštěl se a úřad toliko
Jaoovi přístojný si osoboval. Již dosti je
bolelo, že křestí, ale ie všickni za Ním jdou,
že Jana K řestitele opouštějíce za Christem
hrnou se lid é všickni, t. j. velemnozi, to
zmáhalo bolest jeiich v trp k o st a přimělo
je k té, kterou přednesli žalobě. N eočekávanoat svou, podivení se a překvapenost svou
vynořojí slovem Hle, aj. A popudlivost svou
a svou rozjitřenost vyjadřují nadsázkou, p ra
více, že všickni jdou za C hristem .
J a n K ř. odpovídá na tu žalobu vlídně
a rázné. Neosopuje se na ně, jak bychom
§e nadáli a oni zasloužili nedosti slušné o
Christu smýšlejíce, ješto z rozdrážděnosti,
se žárlivosti a neosvícené horlivostí pro mi
stra svého byli slova ta přenesli. Vlídnou
on d ává odpověd chtěje je pro C hrista zí
s k a ti Odpověd jeho rázná jest pravdivá a
pokorná. Vece: NemMe člověk sobě všiti
ničeho, leéby bylo jemu dáno s nahé. Slova
ta obecné znějí a mohou se i ku Pánu i ku
K řestiteli Jan u odnášet! a tudy se hádají
mezi sebou vykladači, zda Jan ku C hristu
neb k sobě hledí. Jedni za to mají, že zří
ku C hristu a vykládají, jakoby Ja n říci hod
lal: že Ježíš divy činí a dokazuje se býti
Messiášem, dáno Mo to od Boha, an nikdo
¥ěci té osobití si nemůže Kromě darem B o 
žím H eb r. 5, 11. Leč více se slova ta ne
sou k samému, jenž je prones's Janovi, ja k
z násl. v. p a te m Slovo člověk hledí k J a 

novi co pouhému člověku, k terý nic vyššího
sebou aeobnáší. Neméně slova: lei by mu
bylo dám s nebe slušněji se praví o Janovi
než o Christu, jenž s nebe přišel a všechny
dokonalosti ze sebe má bytedlně, ješto Ja 
novi toliko z nich něco dáno bylo. O J a 
novi platilo, co sv. Já k o b 1, 17. podobně
vece, že všeliký dar dobrý pochodí s hůry
od Otce světel. J a n chce d íti: Nemohu a
nemám za vyššího se vystavovat! nežli jsem
a nesmím toho osobovat! sobě, čeho mi s nebe
dáno nebylo.
Poněvadž pak učeníci Janovi se př!
své žalobě odvolávali na svědectví jeho o
Christu, tedy za druhé J a n svědectví svá
jim na sluch a na um dává, aby okázal, že
mu nebylo dáno leč předchodství P áo ě a
úřad přlpravčí pro Christa. K jejich vlnsteím slovům je odesýlá. Vy sami svědkově mně
jsté, dí, že jsem řekl: Nejsem Christus,
nébrž se poslán jsem před Ním co před
chůdce a přípravce P áně. Vy sami, vece
s důrazem, vy sami, ač jste rozdrážděni a
rozžárleni a rozřevněni. Jakoby ře k l: sličně
s© táh n ete k mému o C hristu svědectví.
I proč tedy svědectví toho n eše tříte a nenahiížíte, že se jinak díti nemůže a nemá,
nébrž že všickni za Christem liti m ají?
Táhne se k tomu, co výšeji 1, 27. nn. pra
vil. D ává příklad předstojcům církve ne
domnívat! se, že jim i jsou, aby úctu, k terá
na C hrista přísluší, přijím ali, nébrž aby prohlédali k tomu, by úcta a čest ta Christovi
se neustále dávala a aby tudy vyučováním,
modlitbami a vzorným příkladem lidi k tomu
vedli.
A nyní Jan ještě za třetí učeníkům svojim vysvětluje poměr svůj ku C hristu slič
ným podobenstvím, jenž jim veleznámo bylo,
ana srovnalost israelského národa k Bohu
v obrazu mystického m anželství nejednou,
představuje se. Vidíme to na mnoha místech
ti Is . 49,18. 61,10., u Os. 2, 2., ozvláště u
E í. 16., kdež B ůh zpronevěřilou^ nevěstu
vychoval, ©zdobil a si přisvojil a Žalm 44.,
kde Messiáš ©o chot se opěvuje, lid israel
ský co nevěsta se jeví a pohané co přítel
kyně její se vystavují. Dí J a n : Kdo mm
ehot.j chotěm jest; přítel však chotův stoje a

$tyše ho radosti se raduje pro Mas chotův.
Tím chce říci: Ačkoli na svadbě mnoho
lidí jest, předce jediný jenom je s t chotěm,
jem už chof zasnoubena a oddána jest, ostatní
jsou hosté a sluhové a přátelé chotovi. Příte
lem tu rozum í družbu, jenž hlavitou osobou
při nám luvách býval a na svadbě o pořádek
staral se. Ovšem pak dokonav úřad svflj,
mohl státi a divati se a radovat! se, když
slyšel hlas chotův a spojené s ním plesání
avadebné. K takovém u na svadbě plesotu
se odnáší slevo slyšeti, jak patrno z ne

jednoho místa písma starého z Jer. 7, S4.
16, 9. 25, 10. Jin í slovo stáni a slyšeni
berou o hotovosti ke službě, k jaké se družba
při svadbě chotovi propůjčovali musil. V po
měru takového přítele stál Jan Kř. ku Chri
stu. Christus Ježíš vtělením svojím zasnoubil
si lidstvo co dsot svou a lid hrnul se, t. j.
choť ta došla ke Christu; Jan pak právě
byl družbou ustanoven, aby chof k chotovi
uvodil. I vida to Jan K ř., že skutečně lid
jde ku Christu, stál a radostí radoval se,
stál v pozorování, jak lidé jdou ku Christu,
radostí se radoval, t. j. velice, náramně se
radoval. Podivnou náhodou slova hebrejská
DStí? riíaty smóach jismach s naším slo
vem smích se shodují; filologie ještě nedo
spěla tam, aby nám ukázala, že tu více než
pouhá náhoda jest. V sanskritě a vůbec
y jazycích indoevropských kořen smi radost
a smělost vynořuje. Praví Jan dále: Ta
tedy radost má naplnila se, dovršila se,
vrcholu svého došla. Nedí: Takové tedy
radosti se mně dostalo, nébrž praví: ta ra
dost moje nyní se dovršila. On již dříve se
radoval; hned v životě mateře vzplesal Christovi Luc. 1,44., on po všeliký život se radoval a radost jeho růstla, čím více se při
bližovala doba veřejného vystoupení Páně.
Nyní. se dokonala a dovršila ta radost jeho.
Jak Simeon uviděv Christa y chrámě Luc.
2, 29. již ničeho dále na zemi nežádal, tak
Jan praví, že nyní všelijak radost a žádost
jeho se vyplnila. Radovali se proroci a
Abrahám radoval se hledě do budoucna 8,
56., ale Jan očima viděl, jak Pán nejenom
přišel, nébrž jak skutečně si choť, lidstvo,
zasnuboval. Výše 1, 27. jmenoval se sluhou
Christa nejmenším; tu se zove přítelem;
stejná byla povinnost sluhy i přítele, a co
přítel neméně sloužil chotovi. V tom ale
zračí se pravda ta, že Pán ze sluhfi svojich
přátely sobě činí, ješto se s nimi o veškery
radosti svoje zdéluje. Blažen, komu dáno
přítelem býti Christa chotě a chot církev,
duše lidské jemu upřímné a vroucně zasnubovati. Církev Christova jest chot, není
chof toho neb onoho předstojce církevného.
Kdo v církvi předkuje a v ní postavením
vyniká, _nemá věcí svojich hledati ani svojí
slávy píleti; všechna sláva a všeliká zásluha
záleží v tom, abys chot ku Christu vedl.
Běda, dí sv. Augustin, jak mnozí jsou v církvi
cizoložci, kteří chot Páně tak draho koupe
nou, tak vroucně zamilovanou ode Pána sobě
osvojují a všelijak se vynasnažují, abyjnísto
chotě Christa milováni a ctěni byli. Žárliti
máš o chot Páně, ale jak Pavel 1. Cor. 11,
2, žárlením Božím.
Z té Janovy odpovědi mohli učeníci
jeho ae naučiti, aby v Christu % nikoli

v Janu Svrchovaace viděli a měli nahlédati,
že Ja n jest toliko sluha Christův, jeaž tak
dlouho má sloužiti, dokad Pán služby jeho
potřebuje. Dokad nevystoupil Pán, mohl
Ja n růst! v důstojnosti a slávě u lidí; ale
když Pán sám přišel, vyrudala, ochabla a
musila ochabnout! sláva jeho a ohlednout!
záře jeho, jak zoře se ztrácí východem
slunka. Tak to usouzeno bylo v úradku
Božím. Tady dí dále Jan Kř. o sobě a o
Christu: On musí růsti, j á pak maleti či méniti se a menšiti, mne musí ubývati. Slovce
musi táhne se k úsudku Božímu. Růsti
musí Pán či zmáhati se důstojenstvím, t. j.
uznáním důstojenství Jeho od lidí a přijetím
víry Jeho ode všeho člověčenstva. J á však,
dí Jan, musím maleti, méniti se, já menším
a manším býti povinen jsem před očima
lidí, já musím menším stávati se ve slávě
an ustoupiti povinen jsem Christovi co p ra
vému duší lidských choti. Menšeni to ne
týkalo se ctnosti a zásluh jeho, nébrž veřej
ného jenom jeho postavení. Ale to menšení,
a malení Janovo nejvíce hnětlo a popuzovalo
učeníky, jim to bolem, jemu radostí bylo.
Čest chotě Christa výše mu stála nad čest
a slávu svou a Jan mluví tak, aby učeníky
své ku Christu obrátil. Smyslí někteří, že
se ve slovech těch nějaká předpověd o smrti
jeho nalézá, ješto uhlaven byv menším stal
se. K označení toho menšení také narození
Janovo stalo se a slav! se po slunovratu
letním, když dlouhých ánův ubývati počíná,
Christus ale narodil se po sluuovratu zim
ním, když dnův přibývá, či když den růsti
počíná. Výrok ten Křestitelův i v našem
životě duchovém pravým se býti ukazuje.
Všechny védy máji do seb« povahu Ja n a
předchůdce; rostou a zmáhají se a pokrok
jejich podivuhoden bývá. Ale míra vzrostu
a pokroku jejich určitá jest; jistého vrcholu
dosáhše upadají. To ale postrádáme sa nich,
že nechtějí vyznati před věčnou pravdou, co
Jan vyznal Christovi: J á musím maleti, On
růsti. Který národ dobrovolně toho neuznává
a vědecké vědomí své pod pravdu církve
svaté nepodčinaje, ten osudu se dožije toho,
že se v umalenosti octne a v prohlubni, když
nejvýše se pozvédá.
Následující veršové udávají příčinu ta
kového rostení Christova a ubývání Janova.
Ale v nich není mysl jedna, pocházeji-li od
Jana Kř. čili Jan apoštol a evangelista tu
myšlénky svoje mlčemně k slovům Křestitelovým přičinuje. Ti, jenž za přípisek apo
štolův slova ta mají, táhnou se ku povaze
myšlének již docela novozákonných, jichž prý
se da Křestitele nadíti nelze; ti ale, jenž
slova ostatní kapitoly té za dálejšek náuky
Křestitelovy považují, namítají, že, ješto Jan
nej větším z proroků byl, OTOem také hlub-

ších náhledů a ozvláštné osvěty s hůry přiúčastněn byl a že tudy s pevýšeným nad
chnutím celou slávu a bytnost Ježíšovu od
haluje. A však poněvadž věty, co následují,
barvitost slohu apoštolova sebou obnášejí,
ovšem s e k náhledu přednějších přivinujeme.
Spojitost ale se tím neruší a výklad slov a
vět se tím nemění. Udává se totiž příčina
za kterou Christus růsti, Jana ubývati musí
a ukazuje, že tudy v jediném Christu zdroj
spásy řine. Příchozí s hůry nade všechny
jest, jsoucí ze země, ze země jest a ze zemé
mluví. Příchozí s nebe nade všechny jest.
Příchozí shůry, dí, nade všechny jest. Pří
chozím, příjdoucím, ó éQxófievoi, sluje Christus

Mat. 11, 2., poněvadž království Jeho docela
vyvinuto a upovšeciměno nebylo; přijde za
jisté k dovršení svému po druhém příchodu
Jeho. S hůry či s nebe 3, 27. přišel 1, 30.
tudy tím pojitím slojím nade všecky jest;
netoliko nad Jana Křestitele, nébrž nade
všechny tvory také zemské i nebeské a jest
nejvyšším Col. 1, 16. 17. v bytnosti a dů
stojnosti totiž, o níž tu řeč jest, ješto jest
Pán. Z toho pak jde, že tudy k Němu po
třeba nyní se vinouti a Jeho následovati. Na
obrat ale, jsoucí ze země, či kdo ze země jest,
ze země jest, t. j„ zemským jest dle povahy
a dle bytě své. Dvakráte téhož rčení ze země
jest užívá; na prvém místě pojití a původ,
na druhém povahu vyznamenává. Kdo ze
země pošel, kdo na zemský původ, má zem
skou povahu a moc chatrnou a dle povahy
a moci té také věci zemské mluví', a když
o věcech nebeských mluví, neděje se to
z vlastní povahy a bytosti, nébrž z daru Bo
žího mu propůjčeno bývá a toho se mu jen
po zemské míře (v. 34.) dostává. Člověk za
jisté o věcech božských jenom ve formách
času a prostoru může mluviti a mysliti. Platí
slovo to o Janu K ř .; on sice nebeské véci
přednášel a k nebeským mravům a nádějem
lidí navozoval, ale to čioil po člověcku, ne
dostatečně, zahaleně, více jak pouhý prorok
starozákonný, u věci té menším jsa pod
apoštoly Mat. 11, 11. Jest ale rozdíl mezi
frázou: ze země éx rfjg yijc mluviti a ze světa
éx rov xóa/iov mluviti 1. Jo. 4, 5. Nebo ze
světa mluviti, jest mluviti co samolibost, se
beláska, pochotnost a zlochiíčové člověku
vnukají. Naproti tomu dí o Christu dále:
Příchozí s nebe nade všechny jest a co spa
třil a slyšel, o tom svědčí a svědectví Jeho
nikdo nepřijímá. Christus s nebe jest a tudy

věci nebeské po nebesku, po božsku, jasně,
zřejmé, čiře a čistě hlásá. A může to, ješto
co viděl a slyšel v nebesích (3, 11. 32.),
svědčí. Bezprostředným názorem zná Chri
stus odvěčnou pravdu a jí učiti a ji lidem
v útrobu vštépovati může, ješto, jak znova
pro lepší důraz opětuje, nade všechny jest,

veškery tvory přesahá moudostí a mocností.
Slova: co viděl a slyšel, o tom svědčí, bez
prostředné poznání, poznání původné, prazdrojné a samotvorné m ači naproti znání
nedokonalému, zlomkovitému, přezvědnému,
vrátkému a pomijnému, jakéhož se dostalo
Křestiteloví co pouhému člověkovi. Ješto
ale Ja a svrchovanost, poznání onoho na my
sli přemítá, vnucuje se mu bolest nad tím,
že tak nevděční lidé jsou a svrchovanosti
poznání onoho netušíce a jím opomítajíce
nepřijímají osvědčení toho, co Pán v nebesích
samozřejmé a samovidné spatřoval a lidem
tudy zjevoval. Učeníci Janovi ovšem pra
vili, že všickni jdou za Christem, ale šli to
liko ti, kteří byli k Janovi se přibrali. Část
to byla malá a ponejvíce vrtkava, nedosti
upravená a s sebou ujednaná. Tudy apoštol
S bolestí praví: A nikdo nepřijímá svědectví
Jeho. Yece nikdo. Nebo ten malý počet, jenž
se ku Christu hlásil, mizel u přirovnání těch,
jenž se ku Pánu hrnouti měli. Nikdo vece,
prozíraje k tomu, že ani ti učeníci Jana
Křestitele, kteří předce byli z počtu lidí lep
ších, dosti sličně o Něm nesmýšleli. My sice
křesťané jsme a věříme a přijímáme svěde
ctví Jeho, ale nosíme v sobě dva človéky
od sebe rozdílné, člověka nebeského a člo
věka zemského, jeuním tíhneme k Bohu a
k svatosti života, druhým se skláníme ku
pochotem a zložádostem. Nebudeme-li zatý
kat! a zahrazovati uši ke všem těm, kteří
nás k světu a ke zlu ponoukají a neotevřeme-li srdce svého k věcemj o nichž nám
svědčí Christus ? č i má světec i nad námi
ubolévati?
A však předce někteří ujali víru v Chri
sta a přijali svědectví Jeho. A tu vyličuje
apoštol požehnané následky víry té. Kdo
přijal svědectví Jeho, vece, zpečetil, íe Bůh
pravdomluven jest. Pečetiti jest toli co utvr
dili, ujistit!, upevnit! 1, 13. 26, 22. a rčení
vzato jest od listin, jímž se víra skrze po
čet přičinuje. Kdo v Christa věří, ten uznává,
že Bůh pravdu mluví skrze téhož Syna k li
dem mluvě a skrze Něho veliké divy lidem
čině; kdo v Christa věří, uznává, že slova
Jeho jsou slova Boží. Na obrat ale, kdo
v Christa nevěří, zneuctívá tím Boha, čině
Je j takměř nepravdomluvným, jak dí Ja n
v listu svém 1. Jo. 5, 10. Kdo věři v Syna ,
má svědectví Boží v sobě. Kdo Synu nevěří,
lhářem činí Boha, poněvadž nevěří v svědeetvi, jež vysvědčil Bůh Synu svému. A to

i na našem místě evangelista pronáší. A že
tomu tak jest, že ten, jenž Christu víru při
dává, Boha za pravdomluvná má, dovodí
ihned v následovných slovech: Nebo koho
poslal Bůh, slova Bozi m luví ; cokoli z úst
Jeho vychází, jest slovo pochodilé od Boha
a nic ze svého, nic totiž nebožího lidem ne

předkládá. Ve předešlém verši a opět v ná
sledujících přehlídá k božskému Páně b y tí;
zde považuje Christa podlé přírody Jeho člověcké, an dí: je jž Bůh poslal. A tudy také
dokonalou vědomost a naprosté pohnání Jeho
neodvádí od věčného pravdy v nebesích na
zírání, nébrž od plnosti dařil a milostí jemu
propůjčených. Dí: Ne na miru, ne dle miry
dává Bůh ducha t. j. dary Ducha sv. neudě
lil Bůh po míře, nébrž bez míry, svrcho
vaně, nade všelikou míru, v plné plnosti a
bohatosti. Ve slově ne na miru prohlídá ku
prorokům, k Janu Kř. a vůbec ke všem li
dem, jimž Bůh po částech toliko a po míře
dary Ducha sv. uštědřuje. Jednomu zajisté
dává ten, jinému onen dar a jak 1. Cor. 12,
8. dí: dává tomuto řeč uměni, onomu řeč
vědy , onomu moudrosti atd. Jinak ale u
Christa; Jem u bez míry dává Bůh veškery
dary Ducha sv. I samo to slovo dává u
Christa jiný má význam než u lidí, ješto u
Něho pro bytedlné spojení božství s člověčen
stvím ustavičný nějaký přítok vědění a po
znání panoval, jakož i chopnost člověcké
přírody Christovy byla nepřirovnaně větší
nad lidi jiné veškery. Přebývala v Něm
plnost božství Col. 2, 9. a byl pln pravdy
a milosti. Někteří méně vhodně slova nedává
Bůh Ducha dle miry ne o Christu zvláště
tuto, nebrž vůbec o lidech vykládají, jakoby
stalo: na jedna míru, stejnou měrou v ten
smysl: Nedává Bůh každému toli, aby dru
hému nemohl více dáti, a tudy aby nebyl
mohl neskončené více dáti Christu než Janu
Křestiteli. Leč spojitost vymáhá, abychom
slova ta ku Christu táhli. Nebo předchozí
věta Ten, je jž Bůh poslal, mluvi slova Boži,
nemůže se vesměs a všeobecně bráti, ješto
i Jan Křestitel od Boha poslán byl, nébrž
věta ta k jedinému Christu se odnášeti m usí;
a tudy i slova: Nebo Bůh nedává Ducha
na miru ku Christu zvláště se táhnou. O tom
svědčí také dalejšeb. Nebo huedle v ná
sledujícím verši udává příčinu, proč Bůh
Synu svému nenděluje darů na míru, nébrž
nade všechnu míru. D í: Otec miluje Syna
a dal všechno v ruku jeho. Milování rozumí
se svrchované a jediné ve smyslu svém.
Neni dosti říci, že Bůh miluje Cbrista, jak
otec syna miluje, nevšak jak pán sluhu mi
luje; nebo jinak Bůh jediného Syna svého,
jinak všechny tvory miluje. Bůh sám jest
svrchované dobro a může milovati jenom to,
co svrchované dobro jest. Předmětem lásky
Boží jenom Bůh býti může. A tudy Syn
Boží jest předmetem svrchované lásky Otco
vy, poněvadž v Něm veškera podstata Otcova
bytuje a jestuje. Yýšeji pravil o Christu, že
s hůry vyšel, že s nebe jest; nyní Jej Synem
nazývá. Synem Božím jest Christus dle bož
ství, dle odvěčného zplození svého z Otce.

Ale i podlé člověčenství jest vlastním Synem
Božím, ješto lidé toliko zalíbenými a přisvo
jenými syny Božími se stávají. Jakož láska
Boha Otce k Synu míry nemá5 tak bez míry
Mu dal dary Ducha sv. Ano nad to dal
všecky věci v rukou t. j. v moc Jeho. Všecky
věci t. j. život i smrt i soud, všecky věci
tělesné i duchovné, všecky věci, které na
nebi a na zemi se nalézají, jak u Matouše
28, 18. Christus sám o sobě praví, že Mu
všeliká moc dána jest na nebi i na zemi.

Ovšem pak moc Christova není odloučena
od moci Otce, s Nímž v goubytí podstatném
spojen jest. Christus jest dědicem t. j. vlád
cem a pánem veškerenstva ustavoven od
Otce Hebr. 1, 2. Hned po páda člověka
započala říš Vykupitelová a potrvá tuto na
zemí až do soudného dne, kdež Syn vládu
Otci odevzdá a Bůh všeehněm ve všem bude.
1. Cor. 15, 28. Ostatně slova ta nesmírný
dojem a nevystihlou silu sebou obnášejí.
Bůh miluje Syna. A ty Ho nebudeš milov&ti;
ty, za něhož se vydal na kříž? Bůh dal
všechno v ruce Jeho. A ty chceš vzdorovat!
Jemu a z Jeho područí se vytahovat!?
Ješto Syn veškeru moc má, nad životem
také i nad smrtí, z toho plyne, že každému
život věčný dáti může a skutečně dá těm,
jenž v Něho věří. Víra zajisté jest výminka
a podmínka i podklad všelikého duchovního
a blaženého života. Tudy dále pravi: Kdo
v Syna věří, má život věčný. Má, vece, nedí
bude miti, poněvadž ve víře jest zárod, kel
a símě věčného života, kteréž jenom rozvitku potřebuje, aby v celé blaženosti život
onen projevil se. Z čehož ovšem samop'ynně
jde, co dálo vece: Kdo nevěří Synu, neuvidí
života , nébrž hněv Boži zůstává na něm.
Mišto kdo nevěří dle řeckého textu radéj
přeložiti při)de: Kdo Syna poslušen neni,
a však ze souvislostí patrno, že se tu o po
slušenství víry jedná. Nevěra jde z neposlušenstvi Vírou se rozumí víra, která ve
škery mohutnosti ducha lidského prostoupá
a sobě podmaňuje. Víra ta nejen rozumem
pojímá a přijímá pravdy Boží, nébrž i vůli
svou podlé ní spravuje. Vece: Kdo nevěří
Synu, neuvidí života ; nedosáhne, nedojde
života, netoliko ho nemá aniž míti bude,
nébrž ani ho neuvidí, zhola ho nedojde.
Slovo neuvidí sice značí toli co nedojde,
ješto kdo dojde života vidí j e j ; leč má
v sobě větší důraz srov. v. 3. Naopak přidává
ještě, že hněv Boží sůzstává na něm ; Boží
hněv značí nelibost Boží a hledě k hříchům
klade se místo pokuty a trestu od Boha, a
značí tu toli co Mat. 3, 12. neuhasitelný
oheň. Tak praví apoštol Pavel Thess. 2, 16.,
že na nepřátely Christovy přijde hněv B oží
do konce. Praví pak o hněvu Božím dále
sv. Jan: zůstává na něm, nezastihne jej to

liko na čas, nébrž na věky zůstane na něm.
Dl zůstává a nedí zůstane, poněvadž nevěra
chová gárod ku pokutám a trestům věčným
již nyní, jenž druhdy k rozvití svému při
jdou. Nedí kněo Syna , nébrž pro větší dňr a s : hněv Boží.
O statně ve slovech neuvidí života od-

větnou a záporaon pokutu, ve slovech, hněv
kladnou pokutu lidí
zavrženců theologové naléhají.
Tím se skonóují přemítky a rozjímáni
o potřebě víry v Christa a apoštol opět dále
vypravovat! strojí se.
Boží zůstává na něm

Hlawa IV ,
Pán opustiv Judm na cestě do Galiley při
byl k išycharu samařskému městu a za
sedl u studnice Jákobovy 1 —6 Zaved
tam rozmluvu se Samaritánkou, mluví o
vodě živé 7 —18., o klaněni se Bohu du
chem 19 —24. a ženě té se Mess>ášem
býti zjevuje 2 3 . 28. Ana žena vrátila se,
mluví učeníkům o poslušnosti své k Otci,
o žnech a rozsévači 2 7 — 38. Mnozí Sa
maritáni věří v Christa 39 — 42. Posléze
syn královského důstojníka P-od Christa
zdraví dosahuje 4 3 — 83.

1. Ja k tedy poznal Ježíš, že usly
šeli fariseové, že Ježíš více učeníkův
činí a křestí nežli Jan, 2. ačkoli Ježíš
nekřestil,fnébrž učeníci Jeho, 3, opustil
Judeu a odešel opět do Galiley. 4. Mu
sil pak procházeti Samařím. 5. Přijde
tedy do města samařského, jenž sluje
Sychar obliz popluží, kteréž dal Jákob
Josefovi synu svému. 6. Byla pak tam
studnice Jákobova. Ježíš tedy ustav
z cesty posadil se takto na studnici;
hodina byla jakoby šestá. 7. I přijde
žena ze Samaří načerpat vody. Dí jí
Ježíš: Dej mi piti, 8. nebo učeníci
Jeho byli odešli do města, aby pokrmň
nakoupili. 9. Yece tedy Jemu žena ta
Samaritánka : Kterak ty Zid jsa piti
ode mne žádáš, ješto jsem žena Sama
ritánka ? Nebo neobcují Židé se Sama
ritány. 10. Odpověděl Ježíš a řekl jí:
Kdyby si znala dar Boží a kdo jest,
kterýž praví tobě : Dej mi p iti: ty by
snad byla prosila Ho, a bylby dal tobě
vody živé. 11. Dí Jemu žena: Pane,
ani nemáš čím naČerpati a studnice
hluboká' jest, odkud tedy máš vodu ži
vou? 12. Zdali ty větší jsi nežli otec
náš Jákob, jenž dal nám studnici tu a
sám z ní pil i synové jeho i dobytek
jeho? 13. Odpověděl Ježíš a řekl jí:

Každý, kdo pije z vody této, žízní ti
bude opět. Kdo se však napije vody,
kterou já dám jemu, nezažízní na vě
ky, 14. nébrž voda, kterou já dám je
mu, stane se v něm pramenem, vody
vytryskující do života věčného. 15. Dí
k Němu žena: Pane, dej mí té vody,
abych nežíznila aniž chodila sem čer
pat. 16. Vece jí Ježíš : Jdi, zavolej
muže svého a přijd sem. 17. Odpově
děla žena a řekla; Nemám muže. Dí jí
Ježíš: Dobře jsi řekla: Nemám muže,
18. pět zajisté mužů jsi měla a nyní
kterého máš, není tvým mužem; to jsi
pravdivě pověděla. 19. Dí Jemu žena:
Pane, vidím, že prorok jsi Ty. 20. Ot
cové naší na hoře té klaněli se a vy
pravíte, že v Jerusalémě jest místo,
kdež klaněti se náleží. 21. D íjí Ježíš:
Ženo, věř mi, že přichází hodina, kdyžto
ani na hoře této ani v Jerusalémě
nebudete se klaněti Otci. 22. Y y kla
níte se, čemu nevíte, my sev klaníme,
čemuž víme, ana spása ze Židů jest.
23. Ale přichází hodina a nyní jest,
kdyžto pravdiví klanitelé klaněti se
budou Otci v duchu a pravdě; neb i
Otec takových hledá Manějících se
Jemu. 24. Duch jest Bůh a ti, jenž
klanějí se Jemu, v duchu a pravdě
maji klaněti se. 25. Dí Jemu že n a :
Vím, že Messiáš přijde (jenž sluje Ohristus). Když tedy přijde On, nám zvěstovati bude všecko. 26. Vece jí Ježíš :
J á f jsem, jenž mluvím s tebou. 27. A
v tom přišli učeníci Jeho a divili se,
že se ženou mluvil; žádný ale neřekl:
Co jí chceš aneb co mluvíš s ní ?
28. Nechala tedy stoudev svou žena a
odešla do města a vece o Něm lidem.’
| 29, PojSte, vizte člověka, jenž pověděl

mně všecko, co jsem koli učinila, ne- velebném, jehož řemenův obuvných rozvázat
níliž On Christus? 30. Vyšli tedy z mě nehodným se býti pravil. Nyní ale vystoupil
mocnec, onen zvýšenec a počal půsosta a přicházeli k Němu. 31, Mezitím ®nen
biti, kázati a křestiti. Dsvové Jeho v Jeru
prosili Ho učeníci, řkouce: Mistře, po salémě, náklonnost lidu k Němu, odkazování
jez. 82. On ale dí jim : J á jídlo mám Janovo k Němu, to všechno znepokojovalo
jisti, o němž vy nevíte. 33. Pravili farisey, jenž se za samodržc® a chovatele
tedy učeníci vespolek: Zdali kdo při Zákona Božího měli. Tušili, že bude-li J e 
pokračovali v začatém díle, nemalé ne
nesl Mu jíst? 34 Dí jim Ježíš: Můj žíš
bezpečí nastane pro důstojenství jejich. I
pokrm jest, abych činil vůli Toho, jenž odhodlali se hned na počátku přítrž učiniti
poslal mne a dokonal dílo Jeho. 35. tomu takovému působení,aaa žárlivost jejich
Zdaliž vy nepravíte, že ještě čtyry mě každým Páně pokrokem a úspěchem se vzněsíce jsou a žen přijde? Aj pravím vám: covala a na novo popuzovala. Oslyšel Ježíš,
o těch Jeho úspěchách fariseové dokona
Pozdvihněte očí svojich a pohledte na že
lou vědomost obdrželi. Evangelista doslovně
krajiny, že bily jsou již ke žni. 36. A praví: Jak tedy poznal Ježiš, že uslyšeli
kdo žne, odplatu bére a shromážduje fariseové , že Ježiš více učeníků čini a křestí
plod k životu věčnému, aby i ten, kdo více nežli Jan, ačkoli Ježiš nekřesti.l nébrž
seje, spolu radoval se i kdo žne. 37. učeníci Jeho, opustil Judeu a odešel opět
Galiley. Poznal Ježíš vece; místo Jižiš
Y tom zajisté jest přísloví pravdivo: do
čte řecký text Pán-, slovem tím, iak víme,
jiný jest, jenž seje a jiný jest, kterýž svrchovaná důstojnost se naznačuje. Poznal
žne. 38. J á jsem poslal vás žít, o čem vece a mluvi o pověsti, k erouž donesli Mu
jste vy nepracovali; jiní pracovali a lidé, co za Ním šli a k učení Jeho se při
vy v práce jejich vešli jste. 39. Z mě hlašovali. Pověst o Pánu fdriseů došlá ne
sta pak onoho mnoho uvěřilo v Něho byla ve všem pravdiva; bylo jim praveno,
že Pán křestí sám, na spčtsob Jana Kře
Samaritánů pro slovo ženy, kteráž stitele. Toho ale tu nebylo jak jsme výšeji
svědčila: Pověděl mně všecko, což pravili 3, 26., poněvadž Pán uděliv dle tra
jsem koli učinila. 40. Když tedy při dice křest Marii Panně a Petrovi ostatní
šli k Němu Samaritáni, prosili Ho, aby apoštoly ode P etra pokřestiti kázal; ti pak
tam pobyl. I pobyl tam dva dni. 41. lidu křestem posluhovali.
Nepřátelé Páně ale, ač Ježiš sám neA mnohem jich více uvěřilo v Něho křestil, nébrž učenici Jeho, předce z toho
pro řeč Jeho. 42. A ženě povídali: Již náraětek k většímu záští vzali. A tudy Ježiš
ne pro tvou řeč věříme, sami zajisté opustil, klade Jan dále, Judeu a odešel opět
jsme slyšeli a víme, že On jest právě do Galiley. Slovce opět vztahuje se x. tomu,
co drive 1, 43. pověděl, že od Jordána se
Spasitelem světa.
Pán v Jerusalémě a v Judei působení
svoje otevřel, aby tam, kde hmotná svatyně
stála, na obnovení a povýšení svatyně du
chovné ukázal; ti, co nejblíže u svatyně
hmotné bydleli, měli nejspíše do svatyně
duchovné přibyti. Tudy před jinými Židy
povolal Ježíš obyvatele Judey do říše, kte
rou na světě zaráželi počal. Ale nepřihlá
silo se jich mnoho k té duchovné říši Jeho
a srdce Janovo při vypravování odporu ta
kového ubolévalo a v žalost a nářek se
vylévalo. Ale o fariseech jsme slyšeli. Ti
zanevřeli na Jana Kř. 1, 19. a dobývali se
na něho poselstvím, proč křestí. Byli by
úsilí svoje proti němu v násilí proměnili;
ale jak z Matouše 21, 25, a jinde viděti,
požíval Jan Křestitel tak veliké vážnosti u
lidu, že si netroufali proti němu mocněji zakročiti. Nadto Jan ač rázné vystupoval,
předce ještě k budoucnu odkazoval a mluvil
a hlásal o větším někom, silnějším a pře-

ubral Pán do Galiley. Slova toho nejlepší
rkpp. řečtí nemají. Opustil Pán Judeu, oechtěje dříve vydati se v nebezpečí. Mohl
ovšem ostana tamto zabrámti mocí svojí,
aby Jem u škody učiniti a na život Mu sáhnouti nemohli; avšak nehodlal mimo potřebu
divy činiti a volil raděj ukázati, že člověKem
je st skutečným a spolu příklad dáti, jehožby
náměstkové Jeho v nebezpečných dobách
následovali mohli. Má zajistékřesfan hněvu
a zlosti vrahův utíkati a bez potřeby a bez
užitku v opasnost se nevydávat!. Byli ovšem
fariseové také v Galilei; ale nebyla moc
jejich tam taková, aby se jí obávati bylo.
Herodes Antipas žádného záští proti Pánu
nechoval. Návrat tento do Galiley týž jest
s příchodem Páně do Galiley, o němž Mt.
4, 12., Mr. 1, 14. řeč jest a který přihodil
se po vsazení Jana Kř. do žaláře od H eroda.
K dyž uslyšel Ježiš, že Jan vsazen jest, ode
šel do Galiley, vece Matouš 4, 12. Sv. Jan

ev. nečiní tu zmínky o uvěznění Křestitelové,

a však průvodno jest, že se místa dotčená
u Jana a u synoptiků sbíhají.
Táží se na tomto místě vykladači, proč
Pán nekřestíl sám? A odpovídají, ž@ pokřestiv bl. Pannu a Petra tomuto a potom ostat
ním apoštolům dobře to dílo zůstaviti mohl,
dílem _aby pochvílí získal pro věci, jichž
učeníci odbyti nemohli, pro zázračné uzdra
vování a pro vyučování, jak něco podobného
1. Oor. 1, 17. osobě Pavel navrhuje; dílem
aby důstojnost svou a křestu svého větší
nad Jana a křest jeho býti ukázal, ješto
skrze zástupce křestiti mohl, čeho se Janovi
co menšímu a nižšímu nedostalo. Poskýtali,
vece Augustin o tom křestu, učenici přisluhu
tělesnou, poskýtal Pán pomoc vniternou.
Nekřestil P án jednotlivé lidi, aby zřejmá
zůstala pravda, že On jest, jenž všechny
lidi křestí. Sv. Aug. vece: Ještě posavad
Ježíš křestí skrze služebníky své. Přistupuj
tedy člověk s důvěrou k podřízenému slu
hovi, nebo svrchovaný učitel jest, jenž vlastně
jej křestí.
_Na cestě té, dí dále sv. Jan apoštol,
musil procházeli Samařim. Nebo Samaria
krajina leží uprostřed mezi Judeou a Gali
leou. Mohl ovšem oklikou jiti Zájordáním,
jak nejeden speklý Žid, nejeden horlivý
Israelita to činil všelikého styku se Samari
tány se vystříhaje, Ježíš ale nechválil tako
vého se štítění Nežidův a Položidův a ač
byl Mt. 10, 15. velel, aby apoštolé nehned
k Samaritánům se odebrali, nébrž napřed
k ovcem Israela se obrátili, předce půdu
pro pozdější působení apoštolům upraviti
hodlal, aby žeň jejich hojna byla. 2, 37.
Jest událost tato předeznačna a má prorockou
povahu. Není to zajisté bez velikého vý
znamu, že Ježíš jenom na cestě co mimo
chodem u Samaritánů vyučoval. Byl On Rom.
15, 8. služebníkem obřízky a přikázav apo
štolům, aby ku pohanům a Samaritánům
nešli, nébrž k ovcem israelským se obrátili
Mat. 10, 5. nemohl sám schválnou missii
k nim započínati. Avšak se nevyhýbal stykům
s pohany a Samaritány. Měl dán býti vzor
pro církev a opolna poskytnouti se jí měla,
jíž by se při podnikách řídila. Mělo také
se nadejiti myšlénce, jakoby záměr Páně
všeobecný teprv později byl v mysli Páně
povstal.
O cestě Páně vypravuje dále apoštol:
Přijde tedy do města samars&ého, jenž sluje
Sychar, oblize popluli , jež dal Jákob Jose
fo v i synu svému. Sychar jest přejmení dří

vějšího a vlastního jména Sichem; později
sloulo město to Flavia Neapolis a za dnův
našich Nablus neb Nabulus jmenuje se. Le
želo město na horách efraimských v ovlažném, úrodném a krásném úvalu mezi dvěma
horama Ebalem severným lysým a Garizi-

mem lesnatým, jižným, vzdálí od Jerusaléma
osmnácte hodin k severu a šestnácte hodin
od Nazareta k jihni. Město bylo proslulé;
bylo navštíveno od Abraháma, bylo obýváno
počas od Jákoba Gen. 12, 6. 33, 18. nn. a
od Josua, jenž útočiště tu zarazil. Patřilo
levitům. Jákob tam koupil od synů Hemorových popluží a daroval je Josefovi synu
svému Gen. 48, 22., jenž tam byl nápotom
pohroben, jakož i bratří jeho Gen. 50, 25.,
Jos. 24, 32., A ct. 7, 15. 16. Na hoře jižné,
na Garizimě vystaven bud za D ariaN otha,
bud za vlády Alexandra Vel. chrám a Manasses, vyobcovaný kněz israelský, zarazil
tam služby Boží. Tím staré záští mezi Israelity a Samaritány víc a více rostlo. Nejvíce
zmohla se nenávist ta, když Hyrkán léta
129. před Chr. chrám ten zbořiti poručil.
Z toho záští také odvozují přejmenování či
přezdění jména Sichem na Sychar. Přezdisko
to značí město opilců aneb lhářů, podlé toho,
jak se slovo to v prostředku bud Kafem bud
Kofem literou hebrejskou píše, bad totiž: *13$,
bud
z čehož vídno, v jakém opovrhu
byli Samaritáni u Židů. Kdo Sichému tak
přezděl, o tom hádka je s t; jedni to připisují
Janovi, jenž prý tom proměnou jm éaa hodlal
naznačiti povahu obyvatelů. Jiní to přezdění
pravěji připisují lidu židovskému, jenž dle
Eccl. 50, 28. lid sichemský lidem nemou
drým jmenoval a všelijak jemu utrhoval.
Přezdívka ta postupem času ztratila docela
povahu nenávistnou; a tudy Ja n jí užil. J i 
ným se vidí, že Sychar bylo město ozvláštní,
oblíž Sichema rozlehlé. Jiní slovo Sychar
tlumočí hrob či kladbiště, odvozujíce je od
slova Suchar. Jin í za to mají, že se výhovor
slova toho náhodou tak porušil. Jiní jinak o
o tom soudí. My toho všeho o své váze nechá
váme, zbytečnými těmi hypothégami ssabývati se nemohouce.
Tam oblíž města toho bylo popluži, dí
sv. Jan, jež dal Jákob Josefovi synu svému.
Táhne se apoštol ku první knize Mojžíšově
a sice k Gen. 48, 22., kdež Jákob umírati
maje praví k Josefovi: Dávám tobě dil je
den nad bratry tvé. Sedm desátá přeložili
slovo: v Sichémě, bud z tradice to přijavše
bud raději hebrejské slovo
šekem, jenž
také díl, kus značí, na jméno města přenesše;
mohli to učiniti, ješto je v tom tradice vedla.
A tradice ta má základ v písmě. Jákob kou
pil u Sichému kus pole Gen. 33,19. a v knize
Josuově Jos. 24,32. čteme, že kosti Josefovy
byly pochovány v Sichémě na kuso pole,
jež koupil Jákob a že je synové Josefovi
v majetství dostali. K jihu od Sychara či
Sichéma ležela studnice, kterou Jákob pra
otec vykopati dal. Výslovné o tom svědectví
starého Zákona nemáme. Ale patriarchové

obyčejně studnice sobě kopali, jak o Abra
hámu Gen. 21, 30. a o Izáku Gen. 26, 15.
písmo svědčí. Tradice tu studnici, o níž Jan
mluví, najisto Jákobovi připisovala, a tudy
po něm sloula Jákobovou. Byla ona mezi
horama dotčenýma. Jak jiné studně byla
oblubnicí a jinými obrubami, obstavami a
ohradami opatřena a mimo čas čerpání vody
zadělána. Dí evangelista byla historickým
během. Posavade ji tam ukazují. Někteří
myslí, že ta studnice Jákobova v kr&molách
války židovské zapadla a že ta, co se nyní
ukazuje, pozdějšího původu jest, ale mat
nými důvody vésti se dávají. Položení studně
té k městu oblíž silnice a jiné okolnosti na
svědčují tomu, že totožná jest nynější studně
se starou studní Jákobovou. Vykopána byla
s velikou námahou ve skále. Vykopána byla
v krajině dosti ovlažné a vodohojné. To uka
zuje, že ji vykopal muž, jenž vlastní vodu
míti chtěl od vůle obyvatelů nezávislou. To
všecko svědčí, že tradice právem Jákobovu
studnici na nynější místo klade. Studnice ta
již bezvodá jest. Mohla žena Samaritánka
blížeji u města sobě vody načerpati, ale
chtěla míti vodu nějakou posvátnou a z úcty
ku patriarchu Jákobovi tu cestu konala.
Přibyl tam Pán uondán od cesty a una
ven od chůze. Jan vece: Ježíš tedy ustav
z cesty, posadil se takto na studnici. Una
ven byl, ješto pěšky chodíval ani vozu ani
koně aneb osla neužívaje, nébrž tvrdého
života píleje. Lidem chudým bylo a jest to
ku potěše svrchované a nám všem ku pří
kladu, abychom nesnází života vysoce nevá
žili, aniž nad nimi reptali. O tom umdlení
Páně vece sv. Aug. tr. 15.: Ne nadarmo se
unavoval le v , jenžto všechny unavence ob
čerstvuje a bez Něhož by všickni unavili se.

Unaven jsa posadil se nad studnici, totiž na
ohlubnici aneb na lávě u ohlubnice posadil
se tak, t. j. jak byl unaven na holé lávě
nebo ohlubnici neb dokonce na půdě, kobercův a čalounův nemaje, aniž maje sluhů, aby
nohy Jem u po cestě umyli. Byla pak hodina
jakoby šestá , dí evangelista. Nesnáz jest tuto,
jak tam již dřívěji 1, 39., jakého počítání
Jan ev. následuje. Táží se, nebyla-li to ráno
hodina šestá, jak se čítá u nás, něco tedy
po východu slunka; nebo tam pro veliké
horko tytýž za noci se cesta koná a tudy
mohl Pán již z rána unaven býti. Jinívale
myslí raděj, že sv. Jan obyčejného u Židů
počítání se drží a že Pán vyšed odněkud
z rána ku poledni k studnici té přibyl. Jiní
dokonce kladou, že to bylo večer o šesté
naší hodině. Ale zvyk, k němuž se co k dů
vodu táhnou, že obyčejněji k večeru než za
poledne se pro vodu chodívalo, tu nerozho
duje; mohla žena také za žíre a vedra po
ledního pro tu vodu zajiti, ana voda ta v očích

jejích něco posvátného do sebe měla. Nejobyčejněii se za to má, že se to o polednách
dálo. Udává Ja n hodinu, aby netoliko na
veliký význam události ukázal, nébrž i pří
činu dal, proč Ježíš žíznil, proč apoštolé pro
jídlo a žena pro vodu vyšla. Tam u studnice
té seděl Pán a očekával návrat učeníků
z města, kteří tam byli jídla nakoupit odešli
Mt. 14, 18. Ale očekával tím více příchodu
oné ženy, za jejíž přibytím měla se ta do
tčená příprava duchovná u Samaritánů díti.
Odpočinutí Páně neméně tajemno a blahodéjno jest jak unavení Jeho. Očekával duši
unavenou na cesté Míchu, aby jí dal pokoj,
jehož neznala a nehledala. Zasedl na stud
nici, sám jsa studnice života Ž. 35, 10.
I

přijde žena ze Samaří načerpat vody ,

vypravuje dále apoštol; Samařím se rozumí
krajina. Byla z města Sychara, jenž přiná
leželo ku krajině Samařské a tudy sluje Sa
maritánkou dle krajiny. Věděl Pán, že ta
žena by Ho docela pominula aniž s ním
v rozmluvu dala se. Tudy žízeň cítě oslovil
ji sám a pravil jí vlídně a jako prosebně:
Dej mi piti. Tím spíše a beznápadněji oslo
vil Pán ženu a jí o nápitek požádal, [poně
vadž učeníci odešli do města a Jem u vody
podati nemohli. A tím požádáním svojím
zavdal příčinu, že se zapředla rozmluva pro
ženu a pro Samaritány spasitedlná; nebo
Pán od věcí zemských námětek vzal k vě
cem nebeským, tamty podkladem těchto uči
niv a symboliku v nich tkvoucí na zrak vy
staviv. Žíznil především po spáse ženy. Sedm
kráte se otvírá Pán k ženě Samaritánce;
v tom čísle nějaká posvátnost leží jak v sed
mera posledních slov Páně a v sedmi pros
bách otčenáše. Nebyla to náhoda, že se
Pán sešel se ženou, nébrž v úradách Jeho
to předustanoveno a předujednáno bylo. P o
žádal Pán a chtěl záviseti od jiných ve
svých potřebách, abychom se nestyděli zá
viseti od lidí ve věcech, jichž nám k životu
potřel a. — Uslyšíc slova ta, nemálo se podi
vila žena Samaritánka, ana byla z nářečí a
oděvu Páně poznala, že není Samaritánem,
nébrž Židovským učitelem. Podlé toho také
vyjevila podivení svoje a pravila: Kterak
Ty Zid js a , žádáš ode mne piti , ana jsem
žena Samaritánka ? Samaritáni či Chutéové,
jak jsme výšeji toho dotekli, byli od Židů
nenáviděni avza odštěpence aproklatce jmíni
a v životě Židé neobcovali se Samaritány,
všelijak se jich štítíce a ,jim ani ve chrámě
Jerusalémském obětovati nedovolujíce, ač
toho i samým pohanům půjčili. Proč takto
žena U mluvila, vysvětlují slova dálejší:
Nebo Židé neobcuji se Samaritány. Nejsou
to slova Samariiánčina, iak se zazdálo ně
kterým interpretům, nébrž jsou slova Jana
evangelisty. Když se člověk štítí úžeji a

stoupeněji obcovati s lidmi, aby se zlomravy
a bludy jich nenakazil, nemůžeme toho nechváliti. A le Židé nenáviděli Samaritánů a
jimi co nějakými tvory nižšímí pohrdávali,
y čemž již nevidí se ostražitost, nébrž pýcha
a hrdost. — Pán na otázku ženinu neodpovídá,
aniž se pouští ve příčiny a důvody nepřízné
Židů se Samaritány. On jí prázen byl, jak
to celá ta rozmluva a to u Samaritánů po
dva dni pobytí osvědčuje. On raději na ží
zeň zapomenuv ženě k věčným pravdám
posloužíti zamyslil a tudy v ní nějakou na
před touchu o vyšší bytnosti své vzbuzuje.
Odpověděl Ježiš a řekl j í : Kdybys znala

vece: Kdybys znala , ty bys byla snad pro
sila, tudy u ní předpokládaje ochotu a vní

dar B oži a kdo to jest, jenž pravi tobě:
Dej mi piti, tybys snad byla prosila ho,
a byl by dal tobě vody živě. Praví napřed:
Kdybys dar Boži znala. O jakém daru mluví

dérce kožené, jenž na laně se spouští dolů
do studně, asi jak u nás se to s okovem
stává. Nerozumějíc žena slovům, takto Pánu
odpověděla velebystře a čile, nébrž i odvážlivé a mnohomluvně; ale odpověď její byla
něžněji a útleji pronesena nežli tam 3, 4.
odpor svůj projadřoval Nikodém pravé: Může-li člověk do života matky se vrátiti ? O
hloubi studnice praví novější cestovatelé, že
ke dnu měří okolo osmdesáti stop; ovšem
pak když mnoho vody mívala, sama voda
stop několikonácte zaměstnávala. Maudret
ještě léta 1697 praví, že má sto pět stop
zhloubí a na patnácte stop vody. Ted jest
zasypána a vody se v ní nenalézá. Žena ta,
jak praveno, přicházela sem pro vodu neto
liko že hojně se jí tu nalézalo, ale také pro
úctu k Jákobovi. Úcta ta jeví, že citů po
božnosti prázna nebyla. Nyní pak již počala
milost Páně v ní působitL Praví ona, na
Pána dorážejíc a hledíc k Jákobovi, jejž
otcem národu svého býti klade, ku Panu:
Zda ty větši jsi než otec náš Jákob, ;en i

tuto P á n ? Někteří slovo to vůbec o milosti
Boží, jíž nám ke spáse potřebno, vykládají,
jiní o Duchu sv., jiní o osobě Páně. Leč
lépe jiní darem tím slyší tu příležitost a to
řízení Boží, že se žena s Christem tuto jakoby
náhodně sešla a že o vodě živé slyšeti a jí
se zúčastnit! mohla. Vymáhá výkladu toho
věta, co následuje, kterou Pán sám slova
svoje předešlá D a r Boží vysvětluje. Vece:
a (kdybysi znala), kdo je st ten, jen ž s tebou
mluví. Poznati Christa, znáti a véděti, že
Ježíš jest Christem a spásou světa, byla
nejsvrchovanější milost pro ženu Samari
tánku. Kdyby to byla věděla, bylaby zažá
dala, dí Pán, od Něho vody živě. Vodou ži
vou v protivé k vodě stojaté v cisternách
znamená se voda běžná, voda stndničná a
čerstvá. V krajinách oněch jest voda živoucí
a tekoucí velké dobrodiní, řidčeji se nalé
zajíc a tedy tím vzácnější jsoucí a pro vedro
tamějši nad jiné véd žádomnější. Pán vo
dou živou nazývá milost Boží a veškero půso
beni jej’ v novém Zákoně. Zahrnuje tedy
nauku i svátosti, v nichž obou milosti Ducha
svatého se udělují. M uka nejednou ve sta
rém Zákoně vodou živoo sluje Bar. 3, 12.,
Sir. 15, 3. 24, 21. a sličně spolu i s milostí
k vodě živé připodobňuje se. Voda člověka
na těle očistuje, náukou a svátostmi se to
aa duchu děje; voda člověka očer.-tvuje,
náuka a svátosti ducha lidského osvěžují;
voda úrodnými činí země a krajiny, náukou
a svátostmi se duše človécká úplénou a plod
nou ku ctnostem stává. Živá voda jest toli
co životodárná, 6, 51., živorodná, obdivující
a ohrožující k životu novému. O vodě takové,
jenž od budoucího Messiáše lidstvu se dostati
měla, předpovídali proroci Joel 3,18-, Zach.
14, 8., Ez 47, 1. a v novém Zákoně jmeno
vitě Jan slova toho nejí dnou užívá ve smyslu
dotčeném Ap. 7, 17., 21, 6. 24, 1. 17. Vy
kladatelé ještě ukazují na věc tro |í; jednu,
že Pán všeho dobra do ženy se nadívá, an

mavost pro věci nebeské. Druhou praví býti
vlídnost a laskavost Páně slovy projádřenou:
a dal by ti vodu živou ; kterážto laskavost
takova jest, že netoliko očekává, aby mi
lostmi se vylit! mohla, nébrž samoděk jich
propůjčuje. Třetí poznamenání týká se dů
razu, jenž leží ¥ tom, že slovo ty se napřed
klade — s tvé strany byla by zašla prosba.
Ovšem ale žena ještě nerozuměla slovům
Páně a tudy povídala: Pane, nemáš ani
čerpadla a studně hluboká j e s t ; odkud tedy
máš vodu živou ? Čerpadlem rozumí se vé*

dal nám studnu tu a sám z ni pijel jak i
děti jeho a dobylek jeho ? Důrazně hlade
slovo ty napřed Zda ty atd. Ty-li chceš ně

čím býti nad Jákoba? Nebylo to pohrdání,
jak se vidí některým vykladačům. Bylo-li
něco ano mnoho rozvery, lehkovážnosti a svě*
táctví v duši její, uež sem přišla a s Pánem
v rozmluvu se dala, pomíjelo to všecko nyní
jako sníh před slunkem taje. Všechno k tomu
vede, že již nyní milost v ní působila. Bylo
jí to s nemalým podivením, že neznámý tento
muž něčím vyšším nad samého Jakoba býti
se vydává, an slib o lepší a vydatnější vodě
činí. Chválí studnu tu od dobroty, ješto sám
velectěný Jákob z ní píval; chválí ji od
hojnosti, ješto i saměmu dobytku jeho a
netoliko rodině a čeledi jeho postačovala.
O tom bratrská bibla činí tu postřehu: Od
kud se vidí, že staří a dosti bohatí lidé
v jídle a pití na skrovnu přestavali. Ale
nyní pohříchu naopak se děje. Tudy lešti,
tyracství a jiné zlé věci, aby na h.dlo stačilo. Ještě poznamenat! přijde, že slovem do
bytek podlé řeckého textu &QÍm».*za se také

čeládka zahrnuje.

Pochází slovo řecké od

tgéqico, chovati, živiti, stravovat! a znamená

7, 16.: Nebudou lačněli ani žizn iti ; a opět:
nasytí se (Ž. 64, 5.) dohrami dómu Božího
a Z. 35, 10. opojeni budou plénostmi domu
Božího.

všecko, co se chová, pěstuje a'živí. Ostrom.
a Assem. rkpp. mají shot. Ostatně žena
Aby pak netoliko mocnost a sílu ale i
Jákoba patriarchu otcem svojím býti klade.
Činí to, poněvadž se Samaritáni za potomky vytrvalost a dosah působnosti oné vody po
desatera pokolení, či raději zaEfraimity po znala žena ta, přidává Pán: Voda ta, kterou
važovali a za takové také od jiných, ano od j á mu dám, stane se v něm pramenem vody
Židů jmíni býti chtěli. Jak jsme toho dotkli vytryskujícím do života věčného. Chce řici:
nejednou, hlásili se oni dle Josefa Plavia Bude-likdo piti z vody, kterou já dám jemu,
k Židům za dnů dobrých, když vŽidé bla stane se v něm pramenem, který z tohoto
hem oplývali, na^opak ale, když Židům zle života dosahuje do života věčného. Neobšlo, tenkráte se Židův odčítali, za přestěho- mezuje se na tento jenom časný život radost
valce Assyrské a za 4. Reg. 2, 17. Chutejce z blaženosti dosáhlé užitím vody, nébrž bla
se vydávajíce. Žena ta vzdálena byla všeli ženost z vod těch spůsobená vztahuje a roz
kého šmejdu takového a dle prostoty a či- prostírá se do života posmrtného a tam ^se
roty svojí pronáší, co ví, več věří a k čemu mu stane pramenem bláhy pověčně tekoucím.
se hlásí a dle toho klade Jákoba předkem Bláha ta se odomí a ubytuje v útrobách člo
věka a kdož žízeň cítiti může v sobě chovaje
a otcem národu svého.
Neodpovídá Pán ani k její otázce, od pram en? Kdo milost Boží a pravdu Jeho do
kud by měl vodu, ani k otázce, zda větším srdce pojal, tomu se ona počátkem nového
jest nad Jákoba, z přímá, nechtěje se v po nepomíjivého a blaženého života stává. Jako
rovnáváni osoby svojí s Jákobem vydávati, se vyřinují proudové z pramene a ze žídla,
a však prostředečně a zahaleně vyjevuje moc tak z nového života člověkova se vytryskoa důstojnost svou mnohem býti vznešenější vati budou na venek skutkové dobří; přijal
nad ona Jákobovu. Vykládá ji povahu vody, Christa do sebe, a kde. Christus žije, Gal.
kterou on jí dáti hodlá, klada ji naproti 2,20., působení živodárná působí. Obraz vzat
povaze obyčejné vody. Z toho již žena snadně jest od výtrysků vodných či vodometů, v nichž
mohla odpověď si k otázkám svým odvěto- voda vysoce vypryskuje, vytrýská a vyska
vati. Pán vece: K aždý , kdo pije z vody kuje vnitrnou jakoby sílou puzena jsouc.
této, žízniti bude opět. Kdo se však napije V rukop. asseman. čte se vslěpl%št§j§, po
vody , kterou já dám jemu, nezažízni na česku vslapící od slova slap, vodopád. ^
Těm slovům nevyrozumívala ještě žena,
věky. Jákob vykopal studnu vody, jižto
kdo pije, na nedlouho se očerstvuje, a opět ač, zdá se, jí nějak se nad nimi rozbřeskožízní postíhán bývá; voda ta, kterou Ježíš valo; ale bylo to polousvětlo a nevěděla sama,
dává, jiného a vydatného a věčného jest pů což by o tom souditi měla. Jednak předce
sobení. Prohlídá Pán bezmála k výpovědi více ještě o vodě obyčejné smyslí a námyk
proroka Is. 55, 1., kdež o dobách Messiáše Páně o něčem v y š š ím jenom přítemně tuší. A
prorok povídá: Všickni žiznivi pojdte k vo tudy vece: D ej mi, Pane, vody té, abych nežíz
dám. Yiz nížeji Jo. 7,37. Yodou co rozumí, nila aniž chodila sem čerpat. Ač nerozumějíc
jsm e již pravili a tudy nebude těžek výklad všemu, co Pán myslí s vodou, předce nedí,
slov těch, jež dí P án : Kdo se napije vody, jak tam Nikodém: Kterak to býti může?
kterou Já mu dám, nezažizní na věky. Smysl Nébrž docela se důvěřuje v Pána a prosí:
jest, že ty milosti, jimiž Christus člověka D ej mi % vody té. Sv. Augustin vece: Ku
obmyslí, veškeru žádost a touhu jeho uspo práci nutila potřeba, křehkost se práce liknokojují a nasycují a tudy jej vniterným po vala. Neslyšela je š tě : Pojdte ke mně, kdož
klidem a nevýslovným blahem nadělují. A pracujete a očerstvím vás . Začátfik milosti
však nesmíme domněti se, že nasycenost a jest žádati milosti. Pane, dej nám milost tu
uspokojenost ta by druhdy se proměnila ve Ducha svého, abychom nežíznili kromě Tebe,
přesycení. Nébrž čím více chopnost roste, pramene života. Dej, aby milost tvá byla
tím více se zmáhá a vzrostá sama ta bla nám zdrojem neustálým, jenž nepomíjí chva
ženost až do nekonečna. Tudy praví u Si- tem jak bystřina, a aby nám ani v zimě
racha 24, 29. Moudrost o sobě: Kdo mne útrap ani v létě blaženosti se nevytrácela.
K tušení nějakému o vyšším významu
pije , ještě mne žizniti bude, bude totiž víc
a více pokráčeje po mně toužiti, v moudrosti slov Páně žena již přivedena byla; _ i bylo
více a více se kochati a tím i v blaženosti nyní zapotřebí, ač měla-li ku poznání pra
se rozhojňovat!. Blaženost ta z moudrosti vému dostihnouti, dálejšího s n í postupu. N a
dosáhlá člověka tak ukájeti bude, že po ni cestě ale započaté to ani možno ani vhodno
čem jiném nezaprahne a žádného nikdá ne nebylo. Potřeba tu bylo především, aby drá
dostatku nepocítí, ježto vším, co člověka hou pokání' k milostem, o nichž Pán mluvil,
oblažiti může, bude oplývat!. Tady se dí Ap. došla; nebo netoliko Jan Křestitel ale i sám

P á n na počátku hlásal pokání. Pokání čiňte,
přiblížilo se království nebeské byl prvý hlas

Páně, an bez pokání život duchovní, ačby
ujal se, brzo bud! usychá bud buřeněmi zlých
pochotí udušen bývá. Tudy Pán přetíná dá»
lejší rozmluvu a dotýká jiné struny útroby
její, vole a hodlaje nejprvé harmonii do ní
uvésti. Tím ona ale také v poznání Páně
a spásy Jím dávané prospěla. Zavolej muže
svého, vece jí Pán. Zdálo se záhodno, aby
také muž její, kdyby nějakého měla, dověděl
se o té s Pánem rozmluvě. Žena se zarazila
a vyhýbavě pravila: Nemám muže. A tu
Pán vlídně a přešetrně slov jejích se uchopiv
ku poznání hříšného stavu jejího ji vede.
Dobře jsi řekla: Nemám muže, vece Pán.
Nebo pět mužův js i mela ; a ten, je jž nyni
máš, neni mužem tvojím. P ět mužů těch
bylo řádných, ješto Pán jí v tom ničeho nevytýká a ješto nynější snilec její mužům
dřívějším se naproti staví. Ovšem podiven
jest počet a dost možno, že za vlastní svou
vinou patera mužů došla, snad rozezdána
byvši s některým z nich listem rozvodným,
jak se to nejednou mezi Židy dálo. V pa
teru tom vidí někteří interpreti symbol lidu
samaritského z pěti národů sešlého. 4. Reg.
17, 24, nn. Jos. Plav. Antiq. 9, 14, 3. Pán
laskavě toho pomíjí a dotýká toliko nynějšího
jejího poměru, že totiž žije se člověkem,
kterýž manželem jejím není. Ale i to činí
lahodně a útle přestávaje na tom, aby žena
znenáhla ku poznání stavu svého hříšného
přišla nějakou ostrou důtkou se nezarputíc.
Ale co na to vece žena? Zarděla-li s e ? Šla-li
do sebe? Yzala-li před sebe budoucně napraviti se ? O tom všem mlčí písmo. Odpo
věď ženina vymykava býti zdá se, jakoby
neslyšecí ss činila a věci té, o níž jí Pán
výtku tak lahodně činí, všelijak zbýt! usi
lovala, Dí zajisté: Pane, vidím, že prorokem
jsi. A hned Mu klade otázku, kde by se
klanba Bohu díti měla, zdali v Jerusalemě,
jak domnívají se Židé, čili na hoře Gari
zimě, jak tomu chtěli Samaritáni. Nejedni
vykladači tak o ní smýšlejí, že Pána ode
hříchů svých odvrátit! chtějíc tu otázku na
Něho vložila. V tom prý nesla obraz hříšné
duše, kterouž milosi Boží hledá, kteráž ale
jí všelijak ujiti a se jí odjíti usiluje. A však
není odpověď její taková, abychom ji úsko
kem b ý ti naříkali, jak se těm některým vy
kladačům zazdálo, aniž odpověď na otázku
zaměňuje, aby ušla dálejších výtek Páně.
Raději dvojí vyznání v odpovědi její spatřovati musíme; slova její: Vidím, že prorok
jsi, očividně značí, že výtku Páně sobě k srdci
připouští a že v Christu proroka vidí. Jinak
a nepřirovnaně lépe se chová než Židé, kteří,
když jim Pán prafdu ač sebe vlídněji vy
týkal, na Něho zanevíralí. Ona ale vidoucí,

že s prorokem mluví a již pro ono od ni
piti žádání důvěru k Němu vzavší předkládá
Mu otázku, která se mezi Samaritány a Židy
povahovala; nadála se^do Pána, že ač Židem
jsa, nebude v odpovědi Židům nakládati, nébrž
čirou pravdu jí poví, poněvadž prorok jest.
Za jakého proroka Pána měla, nepovídá s e ;
ale jisto jest, že Ho posavade neměla zaonoho
velikého, jenž přijíti měl, proroka, ješto níže
teprv o Něm co přijíti majícím mluví a
v řeckém textě při slově prorok žádného
členu není. Samaritáni sice neuznávali pro
rokův pozdějších po M ojžíšovi; ale žena ta
ovšem býti se jeví vznešenon nad obyčejné
jich předsudky a musíme v ženě té, ač jinak
velevadné, předce ducha nadobyčejného a
nadobyčejnou touhu, aspoň pak velikou sna
hu po pravdě uznati. A kdož rozhodne, nepocházel-li nepořádek života jejího právě
odtad, že některé pochyby v duší její ne
zbytně opanovaly, mezi nimiž snad byla
a to po přednosti i ona, o nížto byla otázku
na Pána vznesla. Bylo mnoho věcí světských,
o něž ku proroku, za jakého Pána měla,
utéci se mohla; ale to dělá čest mysli její,
že prvá otázka, jenž jí na srdci leží, služby
Boží se týkala. Komu tu nenapadnoo slova
Páně Mt. 21, 31: Nevěstky vás předejdou do
království Božího ? Předkládá pak žena Pánu
otázku svoji v ten spůsob: Otcově naši na
hoře této klaněli se Bohu, a vy p ra víte :
V Jerusalemě jest místo, kdež klaněti se
náleží. Koho by otci svými nazývala, ne-

může nejíst© býti. Nejsou to Abrahám ani
Jákob, jak se některým interpretům zazdálo,
jsou to předkové Sam aritánští ti, jenž žili
za doby, když Maňas ses, syn veleknězův,
proti zákonu pohanku, dceru Sanballata náměstníka perského, za manželku pojav a
vyobcován byv na hoře Garizimě chrám vy
stavěl a služby Boží dle řádu jerusalémského
tam uvedl Nakládalo tomu odštěpenství to,
že se Bůh Abrahámovi v těch tříslech zjevil
Gen. 12, 6, a že Jákob tam bydlel Gen. 33,
18., jak toho žena dotkla. Nyní sice již
chrámu nestávalo, ješto byl 130 př. Ch. od
Hyrkána zbořen, jak výše praveno; ale za
stávala celá hora chrám onen a celá hora
za posvátnou pokládána. Ano i slova Deut.
27, 4., kdež Bůh velí na Ebalu kameny s vy
rytými slovy zákona vztýčiti a oltář vyzdvihnouti, k hoře Garizimské potahovali místo
Hebal raději čtouce Garizim a tudy pravíce,
že Zákon'Boží v celou horu jejich napsán
byl. Dí na této hoře ukazujíc na horu tn
prstem aneb pokynutím, ješto hora ta před
samýma očima^ vyčnívala. K tomu se táhne
tuto žena ta. Židům celá ta bohoslužba Sa
maritánův ohavností byla. Tvrdili oni a to
právem, že kromě zákonité služby od záko
nitého kněžstva v Jerusalémě nestává pravě,

bohomilé ů c tj a pocty Boží. Za starého
Zákona panovalo yftbee to představení, že
na určitém m ístě jen díti se může služba
Boží. B ůh k jednomu místu pravou svou
poctu přikázal a jako přivázal, a všecka země,
města veškera a všichni obyvatelé k tomu
místo svůj pozor a zřetel míti musili. Deut.
12, 5. Na miste, je ž vyvolí Hospodin, sijděte
se a tam obětovati budete. A aeroohio bytí
jinak, m ěla-lije lna pr*vá víra v B oha jednoho
se udržeti a nemělo-li nábožsnství na různé
rozkoly se rozštěpili a pravá pocta Boží na
roztrhání a zmatky přijití. Ani tu jinak býti
nemohlo po záhonu, a odštěpenství Samari/ tónů bylo docela mimoprávné Táže se žena,
kde by klaněti se Bohu náleželo. Tak při osno
vání spásy potřerd jest především věděti, kde
církev jest ta, ve které se pravda nalézá.
Rozdíl pak jest mezi Sam aritánkou a nyněj'
šíini tazateli, kde pravá pocta se nalézá.
Samaritánce odkazoval Pán k budoucnu; ny
nější tazatelé ku přítomnosti prohlédati musejí. Gfsristus byl konec Zákona Rom. 10,5.
Samo sebou pak zračito jest, že slovem klaněti
se veškera službu Boži, jenž ozvlášté v obě
tech záležela, rozumí, jak to ze rčení Gen.
22, 5. Act. 8, 27. prftvodno iest. O Abra
hámovi a o komorníkovi Kandaky královny
ge na těch místech píše, že klaněli se, t„ j.
oběti a co k služně Boží náleží, vykonávali.
Otázka ženy Samaritánky vychází z po
myslu, že Bfth zákonitě jenom oa jednom
místě klanbu p řijím á; za starého Zákona
musila obmezena býti služba Boží a k místu
určitému uvázána, jak jsme toho výšeji p ří
činu udali. Jin ak ale mělo nyní b ý ti; roz
prostraniti se rnél rozhled, vymaněna měla
býti služba jediného Boha od národa židov
ského. A o tom P á n k ženě nyní mluví
důstojenství proroka, jež Mu žena přiznala,
užívaje a tudy od ni víry vymáhaje. Věř
mi Seno. Přichází hodina, kdežto ani na

se jménu Mému obět čistá. Dále pravi P á n :
Otci a nedí Hospodinu. dílem aby svůj k Bohu

poměr m lčečky pronesl, dflem aby nový ůva=
:zek a poměr lidstva k B ’bu vylíčil. Ďosavade nestáli S am aritáni k Bohu co dítky
k otci; ale mělo s e to stá ti v budoucnu skrze
Gfarista. U Židů ale, % nichž spása vzejiti
měla pro veškerenstvo, pom ěr onen víc a
více se vyvíjel a ustrájel. Sam pom ěr ale
ten v Ghristu osnován byl. J e ště vece Pán
budete a nedí budou lidé, poaěvad ž prorocky
předpovídá, že ta žena a mnozi kra-anéjejí
skutečné se obrátí a Boha po křesťansko
ctíti budou.
A le neoštídá se Pán ani od povědí p ř í
mou a zpor onea mezi Sam arít ány a Židy
roztíná a právo i pravdu v té věci Židům
připisuje. Rozhodně otázku o pře dm ětu klanby rozřešuje, an d í: Vy se klaníte iomu%co
neznáte„ Praví v n e u tru : tomu, co neznáte,
ke vlastnostem aku.bytaosti Boží prohlídajeAle má na mysli B oha samého a nehledž
jenom k službám Jem u prokazovaným. Ne
odjímá P án S am aritánům vsí pravdy aniž
jim vytýká, jak se některým vykladačem
uzdálo, že by ještě poctu Boží nějak s po
hanstvím spojovali; pohanských obyčejů?oni
se dávno byli docela vzdali. Nébrž mluví
Pán o nevědomí Sam aritánů potažném a po
měrném, an to tiž patero kněh Mojžíšových
toliko přijavše a ostatním knihám výhost
dávajíce mimo veškeren vývoj starozákon
ných ástav se nalézali a na stanovišti svém
jako zkameněli. Podobají se Sam aritánům
v tom na prvopoěátném spů-obu víry ustr
nuli protestanti. I tito zajisté upírají histo
rický vývoj víry křesťanské a. jedním ná
hlým skokem v prakřesíanství se ocitnouti
usilovali. Aie nesluší dorostlou chot oblékat!
v batolíky. Slovy my se klaníme tomu, co
známe, P án se přičítá k Židům , ješto po
cházej z pokolení Judova H ebr. 7, 14. a
hoře tě ani v Jerusalemě nebudete se klaněti ješto Židé v té straně ovšem před S am aritány
Otci. Přichází hodina, jde již hodina,
; předek měli. Židé dvéře ústav svojichvšem
užívá Pán přítom ného času pro vytknutí vlivům zvláštně Boží nad nimi opatrnosti
jistoty
neomylnosti toho, o čem předpo otevřeny majíce ohledem S am aritánů věděli,
vídá. Bí tedy jde doba, v niS ani na Ga- Čemu se klaněli, měli pravou a zákonitou
rizimě ani v Jerusalemě službu Boži jedině službu a náuku Boží vyvinutou, jak skrze
a toliko Otci vykonávali nebudete. Dí při proroky se jí dálejšiho rozkladu dostalo. P o 
chází hodina a hledí k výroku Is. 66, *18. m ěrně a potažitě Pán ku přešlosti hledě Ž i
Přicházím shromáždit všecky národy a ja  dům pravdu a právo p řiřík á ; sic jinak, níže
zyky. Přijdou a uzři slávu Mou. Když po 16, 3. o veliké části jich vece, že ani Ho
hané přijdou, přestane ta závaznost pocty aa iJ3 tc e neznají. Mluví vůbec a vesměs.
Boží k jednomu místu. Záporná věta ta ani I u Židů nezřídka podeházela neznám ost B o h a ;
na Garigimš ani v Jerusalemě zahrnuje klad ale bylo to vinou jednotlivců. U Sam aritánů
nou v ě tu : nébrž všady po všem světě a na nevědom ost pocházela z principu a z kořene
každém místě. Bylo to u proroka M alachiáše a byla všeobecná. K církvi Boží v starém
Zákoně zaražené se přivinout! zdráhali a
1) 10. předpovědíno: Nepřijmu, vece tam
Hospodin, darů z ruky vaši ; nebo od vý oddílnou a zvláštní církev ěiniti chtěli a
chodu slunka až na západ velké jest jméno tudy se s pravou spásou minuli.
Ještě pak na průkaz, že v otázce dotčené
moji mezi národy a na každém místě obětuje

přednost se Židům před Samaritány dáti musí,
Pán dáleji praví: Nebo spása ze Židů jest.
Spásou se značí spása lidstva Christem do
bytá. Dí Jest, přichází, nebo již skutečně Chri
stus spásu lidstvu poskýtal do církve své je
volaje. Ale i veškera správa a veškeren řád,
jimiž se děla příprava ku pravému ode všeho
světa poznání a ctění Božímu, k umravnění
člověčenstva a ku přijetí Messiáše, pocházela
ze Židů a ani jeden apoštol nebyl ze Sama
ritánů. Pocházela ze Židů, ale nespasila jich,
ješto neuvěřili. Tak z kněze vychází spása
jim m , on sám snad^ zavržen bude. A sám
tolikéž Messiáš ze Židů podlé pletě Rom.
9, 5. pojiti měl, nepak ze Samaritánů, kteří
ani tabul genealogických čili rodokmenů ne
měli a proroků a jich o Messiáši předpovědi
zhola ani neznali ani nedbali. Nyní Židé
neznají, čemu se klanějí. Spása jde z kře
sťanů; víra^ v jediného Boha od křesťanů se
rozšiřuje a Židé modle mamoně se pověřivše
podobají se uvadlému stromu a zavrženým
révám.
Předeslav to Pán o dosavadném stavu
bohoslužby nyní přechází k tomu stavu, jenž
budoucně nastati měl, ano v apoštolech a
učenících Páné dosavadných skutečně nastal,
k stavu lepšímu a dokonalému. D í: Ale při
chází hodina a nyní jest, když pravdiví kla~
nitelě klaněti se budou Otci v duchu a pravdě.
Částice Ale , kterou Pán z počátku věty klade,

vytýká důrazné pravdu, vnyní hlásati se ma
jící naproti tomu, co o Židech praveno bylo.
Přichází hodina a nyní jest , vece dále k bu
doucnosti spolu a ku přítomnosti hledě. Byla
hodina ta přišla, když P án podjal se úřadu,
učně sobě shromaždoval a lid vyučoval a
tím budovu novou světovládnou zakládal. Ale
měla budoucně ta pocta Boží víc a více
šířiti a se pevniti. Byla přítomna v zárodu
svém a byla budoucna v dokonalém rozvoji
svém. Tehdá, dí Pán, pravdiví klanitelé se
budou klaněti Otci v duchu a pravdě. Dí
pravdiví či pravední, álrjti-ivoi, t. j. dokonalí,
t. j. takoví, v nichž idea pravé pocty Boží
se dokonale uskuteční. ISTedí áhj&Eis, praví,
aby áe nezdálo, že starému Zákonu nepravdu
připisuje ; nebo slovo pravý twi?#?/? stojí proti
nepravému, slovo alri&ivóí proti nedokona
lému. Dokázal spolu tím se něčím vyšším
než pouhý prorok býti, an ústavy věčně
trvalé sám o své moci v život veškerých
Dárodův uvodí. Dí d á le : klaněti se budou
Otci, a tím jeví, že v novém Zákoně Bůh
v poměru Otce k dětem se k vykoupencům
Christovým bude povahovati. Dokládá ještě
stežejná slova, jenž nejednou na zlou stranu
brána a proti katolické bohoslužbě byla zne
užívána. V duchu a pravdě vece. Co slova
v duchu a pravdě klaněti se Bohu vůbec zna
menají, toho lze vesměs se domysliti z pro

tivy, ve které se slova ta kladou; značí, že
již nebudou se vázati ctitelé Boží, kteříž idee
ctitelů Božích odpovídají, v prokazování úcty
Boží k jistému místu a k obětem starozá
konným, nébrž všady bez oněch hmotných,
nástinných a dočasných obřadů Bohu sloužiti
budou. V tom se všichni vykladatelé shodují.
I v tom není mezi nimi nesrovnalosti, že
předložkou ve položenou před slovy duchu a
pravdě se znamená živel, ve kterém se klanba
ta pravdivá děje. Nejsou ale vykladatelé
shodni v tom, když o místnější a o zevrubné
určení a vyměření slov těch lednati jest.
Toho musejí ovšem půjóiti i zaryti nepřátelé
církve, že Pán nemohl tu říci, jakoby v církvi
Jeho nemělo zhola žádných obřadů nápotom
stávati a jakoby služba Boží v novém Zá
koně jedině a pouze vniterná býti měla. Pán,
jenž tělo přijal, nemohl tělesných a makavých ceremonií církev docela zbaviti a smysly
a obraznost člověckou s pultem a prázuem
odbyti. Aniž přišel P án toliko ducha lid
ského, nébrž přišel celého člověka spasit, jenž
z těla tak dobře jak z ducha sestává. A tudy
praví sněm Tridentský 22, 5 .: „Poněvadž po
vaha lidská sebou obnáší, že nesnadně bez
pomůcek vněšných se může člověk povynesti k rozjímáni věcí božských, proto do«
brotivá mátě církev některé obřady ustaaovila a ceremonií užívá, aby mysli vérců těmi
vidomými náboženství znameními k rozjí
mání nejvyšších věd zbuzovány byly.w Tak
dotčený sněm. Ale tím jenom záporně se
určuje, jakého smyslu ona slova do sebe
míti nemohou. Místněji-li však a kladně-li jej
určiti hodláme, tedy praví vykladači jedni,
že slovo pravda celí proti Samaritánům a
slovo duch proti Židům, poněvadž Samari
tánům pravdy, Židům ale, ač pravdu měli,
předce ducha se při službách Božích nedo
stávalo. Samaritáni prý neměli pravdy , že
proroků neměli, a Židům prý nedostávalo se
ducha, že obřadové jejich byli toliko náznační, předobrazni, nástinni a náslonni. Ale
výklad ten jest velmi neurčit a libovolen.
Lépe jiní za to mají, že obojí slovo k Sa
maritánům i k Židům také se táhne a že
pravda stojí proti nástinům a předznakům,
duch pak proti vněšnosti a zevnitrnosti bo
hoslužby samařské i židovské. Židé i Sa
maritáni na zevnějšek převelkon váhu kladli,
o smysl obnovaný a o posvětu mysli ne
mnoho dbajíce, což se nesrovnává s pravdou
či spravedlností. Židé i Samaritáni na jisté
místo službu Boží obmezovali, což nebylo
dle ducha. Leč výklad ten více záporně nežli
kladně si vede. Dí v duchu a pravdě. J a 
kého to ducha tu rozumí? Nerozumí Ducha'
svatého. Ač ovšem veškera pravá pocta Boží
skrze Ducha svatého se děje Rom. 8, 14.,
předce na našem místě duchem rozumí raději

ducha lidského a vytýká živel, v němž se Pán ku pravému prameni svému, ku svr
má díti úcta Bohu vzdávaná. Y duchu, t. j. chované vůli Boží, an dí: Neb Otec hledá
vniterně, vniternými úkony duchovými, vni těch, kteří takou měrou se Jemu klanějí.
terným se Bohu obětováním, vniterným úmy Hledá Otec, vece P án ; hledá pro spasení
slem. Hledáš-li vysokého posvátného místa, jejich, poněvadž jinak spásy dojiti nemohou.
dí sv. Augustin, posvět se v chrám Bohu. Hledá, ovšem skrze Christa a tudy církev
Nebo chrám Boží svat jest, jímž jste vy 1. založiti dal a ustavičné ? ní pravých ctitelů
Cor. S, 17. Chceš-li se v chrámě modliti, a modlitebníků hledá. — Ale i jiný toho vni
modli se v sobě, ale stanuv se dříve chrá trného a všudymístného Bohu sloužení důvod
mem Božím. Nebo Bůh vyslýchá toho, kdo klade, vzatý z bytnosti Boží, an vece: Duchem
Jej vzývá z chrámu svého. — Dále P án praví, jest Bůh, a tedy z té duchovné podstaty
že se díti má klanění v pravdě. Jedni roz Boží plyne, že ctitelé pravi v duchu a pravdě
umějí pravdou skutečné onoho zbožného slo se mu klaněti mají. Klade slovo Duch na
vem v duchu vytknutého smýšlení ve všem prvém místě pro větší důraz. Duch jest
životě pronášení a projevování. A dle toho Bůh a tudy není vázán k tomu neb onomu
takto vyvádějí smysl obojího slova, jakoby toliko místu; Bůh jest duch a tudy nebude
Christus pravil: Nebude nyní a budoucně hleděti toliko k zevnějšímu obětování, nébrž
pouhými vněšuostmi a zevnitrnostmi Bůh především ku povaze ducha toho, jenž se
ctíván, jak se to dálo od lidí v zevnějšku Mu klaní, k úmyslu a k záměru jeho. Vni
zatonulých, Židů i Sam aritánů; nébrž ta jest trná má býti úcta k Bohu a klanba vzdá
pravá služba, aby se nejprvé mysl, vůle, vaná Jemu povinna z útroby samého ducha,
rozum a veškera moc ducha lidského Bohu samé mysli a samého srdce řinouti se. Bůh
kořila, klaněla a modlila. A aby dále sku jest duch, a tudy nezůstane při vyvolení
tečnou pravdou stala se služba ta, nesmí jednoho národa, nébrž veškery národy po
v pouhých vniternostech a pomyslnostecb, volá v jeden spolek a v jeden pravdivý
citech a žádostech jenom záležeti, nébrž po a pravý spůsob Hanby. A dle toho musí
vinna se zpravditi v životě, ve skutcích, pravé klanění-se Bohu takovým býti, aby
v jednání a v počínání veškerém, tak aby na místo se nevázalo, nébrž všady aby služba
vnéšná a Ynitrná úcta Boží dokoná shodo Boží a řád její zaražen býti mohl. Ovšem
valy se vespolek. A tu ovšem nelze bez ale i vněšně se projadřovati musí služba ta
obřadů obejiti se, ješto duch nábožnosti nutně Boží, ač má-li v pravdě býti a skutečnosti
ze sebe řád vyvodí, jímž vnitrné city, úmy a bytedlnosti docházeti. Pravda ta pak vy
sly a žádosti svoje na jevo dává. Výklad nikne, když idea duchová svého vtělení
tento klade slovo pravda proti klamu a lži. v službě Boží dosáhne a člověk život svůj
Ale poněvadž v řeckém výšeji jsme viděli podlé, idey té spořádá.
položeno býti slovo áktj&wós, pravedný, tudy
Ženě Samaritánce řeč Páně líbila se a
jiní vysvětlují, že slovo pravda se klade tušila velebnost její, a však jí dokoná nevyproti stinnému, nedokonalému, symbolické rozumívala; snad nehned také přisvědčila
mu, oznakovému, náličnému, náslonnému, docela té přednosti, kterou Pán Židům před
náobraznému. A smysl dávají: V pravdě,, Samaritány dával. Sv. Chrysostom praví,
t. j. skutečnými a bytedlnými věcmi, kteréž že nějak závrat dostávala a v rozpači se
stíny a náznaky oněmi předoznámeny byly. ocitnula pro výsost řeči Páně. A tu vzmohl
A výklad ten předkovati povinnen nad vý se v ní pocit potřeby Messiáše, jejž Chri
klad předešlý, jenž v něm spolu obsažen stus Pán u ní poznává. Tudy se ona táhne
jest. Taková klanba se děje u nás při mši k budoucnosti, kde se jí jasněji rozbřeskne
svaté, při níž se Christus Bohu za nás obě nad pravdami ode Pána jí přednesenými,
tuje a obět tu s modlitbami církve shromáž ale ne hned pochopenými. Dí: Vím, Pane ,
děné a s obětmi vniternými srdcí Otci před že Messiáš přijde a když přijde, vypoví nám
náší. Obětě starého Zákona byli pouhými všecko. Samaritáni očekávali také Messiáše,
náznaky a nástiny, podstaty a jestoty ne čáku tu pojavše z knih Mojžíšových, kteréž
majíce. Při mši sv. a při svátostech se jediné za posvátné knihy měli. A v čáce
spojují bytnosti se znameními. Předpovídá té, ač proroky zamítajíce, nemálo stykem
tedy Pán tím výrokem, že v církvi pravá a se Židy potvrzováni byli. Sloul jim tahéb
duchová služba Boží se konati bude, by
aneb 2Hrin, což jiní vyklá
tosti Boží dokoná přiměřená. A tudy se či šahéb
výrok ten považovat! může co zámluva Páně, dají obratitel, jenž jiným k napravení a
jíž mši svátou církvi své zaslibuje. Tak obrácení sloužiti bude. Jiní ale vykládají
se zpravdují slova Zlatoústova.: Veliké věci vrátilec, jenž se opět vrátil, totiž Mojžíš
zjevil Christus Nikodémovi, ale větší zjevil druhý, jenž přibyl v Christu dle slov Deut.
Samaritánce.
18, 15.: Proroka jako mne tobě Hospodin
Ještě pak ten spůsob bohoslužby uvodí Bůh tvůj zbudí, toho poslouchati budeš. Jmé

nu Messiáš přiučila se Samaritánka od Židů.
Od Messiáše se nadála žena ta právem, že
otázku onu rozřeší, kdoby právo měl, Židé-li
či Samaritáni, a co by se onou bohoslužbou
v duchu a v pravdě rozuměti mělo. Ovšem
věc ta již rozřešena byla a pravý tahéb,
pravý Messiáš stál před ní aneb raději ona
před ním stála. Ye slovech ženy té jevila
se představa o budoucím Messiáši o mnoho
vznešenější, nežli ji většina Židův pojímala;
viděti zajisté, že Ho neměla za politického
krále a obnovce zemské říše, nébrž za opravitele a učitele, ač i Samaritáni v Něm obno
vitele říše israelské a služby Boží na Garizimě očekávali. Tato její vyneslejší o Messiovi
idea, její toužebnost po pravdě, otevřenost a
vněmnost její a ta schopnost její pro víru a
vyšší život, nad to pak i to, že tuto u Sa
maritánů nebylo se nadužití nějakého poli
tického obávati, to všechno bylo původem,
že Pán, ač jinde ještě nikde toho zjevně
nepronesev, tuto ženě otvírá se a jí praví:
Já jsem Messiášem, Já, jen ž s tebou mluvím.
Jaká to hanba pro velekněze a učence, že
jim se s tím P án nikdá neotevřel, co tuto
sprosté ženě vyjevuje!
An ale ještě Pán mluvil a žena z po
divení svého nad slovy těmi nevyšla, vrátili
se z města učeníci Jeho, nakoupivše již a
donesše, čeho se jim potřeba viděla. Sv. Jan
dí: A v tom přišli učenici Jeho a divili se,
že se ženou mluvil. Žádný ale neřekl: Co
j i chceš aneb co mluviš s ni? Vidouce oni

tu u studně Pána mluviti se ženou, nemálo
podivili se, ozvláště an z tváře a postavení
a posunů z daleka mohli tušiti, že Pán o
věci důležité^ a vznešené se ženou tou se
zděluje. U Židů však panoval předsudek,
že ženy vyšších pravd a ideí neschopny
jsou, a že nesluší o věcech takových s nimi
rozmlouvat!. Po předsudku rabínů židov
ských nemělo se ženám pozdravení dávati.
Kdo dceru svou v zákoně vyučuje, jest po
doben člověku bláznu, pravili ti rabíni:
slova zákona mají raději spálena býti než
by ženám se svěřila. Tak málo si všímali
Židé ženského pohlaví. Pán náš netoliko ob
cuje, ale í vyučuje ženu a to cizinkyni; ne
toliko vyučuje, nébrž jí tajemství svěřuje,
jehož nikomu nesvěřil. K terá žena nemá
nad tím plésati! K terá se nemá ku Pánu
přivinovati, jenž pohlaví jejich z takového
ponížení pozdvihl! Vymanění od sníživých
předsudků počal Pán na ženě Samaritánce,
po níž mnohé ženy mezi Židy následovaly,
jako Maria Magdalaká, Salóma, Susana a
jiné. O učenících ale dí písmo; Divili se,
že se ženou mluvil ; žádný ale neřekl: Co
ji chceš? aneb co mluviš s ní ? Učeníci přese
všechno podivení svoje se neosmělili Pána
tázati se, co od ženy hledá a o čem s ní

rozmlouvá. Co jí chceš, t. j. za kterou pří
činou jsi se vydal v rozmluvu se ženou tou.
Co mluviš s ní, t. j. který jest předmět a
obsah té rozmluvy? Ovšem pak napotom
v městě se toho všeho dověděli od samé
ženy dílem, dílem ode Pána, ač o mnohém
je úspěch a posloupnost události poučiti
mohly. Ještě exegéti dvojí náuku ze slov
posledních vynášejí. Jednu, že z podivení
učeníků nad obcováním Páně se ženou patrno
jest, jak zřídka to Pán činil. A z toho od
vodí, jak ozvláště kněz soukromého se že
nami obcování se všelijak a úsilně varovati má.
Druhé naučení berou z chování učeníků. Odvětují, že nemáme o lidech nazdar a bez dů
vodů zle souditi a že ozvláště se utajiti máme,
když se nám něco při skutcích Božích nezdá,
docela na moudrost Boží se spolehajíce.
O dojmu slov Páně na ženu nic nedí
evangelista; ale ovšem náramný býti musil.
Žena ta byla schválně cestu pro nabrání
vody konala, tak se teď ale roznítila ohněm
duchových proudů, že i na samu potřebu,
pro kterou došla, zapomenula. Přišla čerpat
vodu, ale našedši pravdivý pramen ostala
studnici a postižena milostí Boží zvěstuje
Christa co apoštol, vece Zlatoúst. Kdo apo
štolem Páně, kdo učitelem býti chce, musí
také zanechali nádoby své a zbánu svého,
musí totiž zhostiti se všeho, co by mu v tom
díle překážkou a závadou býti mohlo. V je 
diné myšlénce žena zatonula, že Messiáše
bez mála nalezla, — ač tomu pro nedospěch
a nedošlost rozumu a pro radost ani docela
uvěřiti nemohla — vrátila se spěšně a rychle
do města a hlásala lidem: Pojdte a shlédněte
muže, jenž mně všechno pravil, což jsem koli
učinila, zdali neni to Christus? Běží, bojíc

se, aby P án neušel a napotom spoluměšťané
její neměli již příležitost Christa poznati
a o pravdě náhledu jejího se přesvědčiti.
Nenese zpátky nádoby, ale nese milost;
zdá se prázna vraceti, a však jest plna,
plna úcty, víry, zbožnosti a blaženosti, dí
sv. Ambrož. Nebeským ohněm roznícena
jsauc dí: Pojdte a vizte; ani netají toho,
co jí k necti sloužilo. Všecko pověděl mně,
což jsem koli učinila. Bez mála a najisto
můžeme souditi, že jí Pán zlý život její
vytýkal. Dí, zdali neni Christus, ne žeby
snad nevěřila, nébrž z ochotnosti a překvapenosti a náramné radosti, chtějíc z úsudku měšťanů se v úsudku svém upevniti;
nemajíc jiných důkazů před rukama dorývá,
aby sami vyšli a shlédli a ovšem o skuteč
nosti jejího tušení se „přesvědčili. Jest to
výjev psychologický, že člověk nehnedtom u
věří, čeho nejvíce (očekával a nad jehož
nálezem v plesání se vydává. Tradice jí
dává jméno Fotína a mnohé věci o ní vy
pravuje, jichž ale lišiti se musíme, jeito

málo hodnověrný json. Jedno jisto jest, že
v Pána uvěřila a netoliko sama spásy víry
se přiúčastnila, nébrž i krajanům svojim
hlasatelkou spásy stala se; tu^iy víru, lásku
a horlivost v ní dobře spatřujeme. I po
slechli Samaritáni ženy té a v.v.šli z města, aby
s Ježíšem mluvili u studny. Ze jí uposlechli,
šlo kromě vlastní vnímavosti a zvědavosti
bez mála odtud, že již byli poznali čas býti,
kdež se Messiáš projeviti měl, a že uslyšeli
o přípravách a propravách Jana Křestitele.
Ovšem pak milost Boží nejvíce působila,
jenž nechtěla tomu, aby ta blažená Páné u
nich návštěva pro ně a jich spásu marně a
nadarmo splynula. Vyšli z města, vece a
;přicházeli k Němu. V slově přicházeli ná
zorné a malebné líčí děj a vidíme je tnkořka
vlastníma očima přicházeti. Slovo vyšli pro
sté vypravuje. Ja k ý to označný a proznačný
rozman! Židé Christa vvpouzeli pronásledo
vání in svým, a Samaritáni šli k Němu, aby
Ho uvítali a do města k sobé pozvali.
Ale co učinil Pán? Jan vykládá: Mezi
tim prosili Ho učenici řkouce'. Mistře pojez.
Mezi tim, t. j. an Sichemané cestou se ku

Páuu ubírali, ano dřívěji hned když odešla
žena Samaritánka Viděli zaiisté, že Pán od
únavy lační a všelijak občerstvy potřebuje.
Ale Panu tanula před zrakoma snaha ženy
a spoluměštanů jejích, kterou předvídal, a
naplnila Ho útěcha z toho, že seménko sotva
vsáté vzchází a hojnou žeň slibuje. V ta 
kovém mysli své rozpoložení a duchovou
slastí oplynutí a nasycení odpovídá učeníkům
na dorývání jejich a mluví o utěšilém úspě
chu rozsívání svého. Nejvíce však z odpo
vědi Jeho vysvítá útěcha z vědomí, že v je 
dnotě s vůlí Otcovou a v poslušnosti k věčným
úradkům Jeho spásu světa vykonává. Ty
myšlénky, ač smíme-li tak mluviti, upozadiíy
veškero počití hladu u Pána. I vece tu d y :
Jídlo mám, jehož vy neznáte. Překládáme
jidlo a ne pokrm, poněvadž v řeckém textě
stojí
a nestojí
Smysl sice není
jiný, ale překlad předce lépe ku povaze
slohu sv. Jana přiléhá. Pán jim, budoucím
kazatelům spásy, dal příklad, kterak spásy
duše lidské nad pečování o vlastní tělo vyše
klásti mají. Tělesnému pokrmu naproti staví
pokrm duchovní; avšak nedovtípili se uče
níci, o čem by P án mluvil a jaký pokrm
by mínil. Nezdá se, že by slovy těmi byli
na nějaký div mysleli, jaký se dál při Eliáši
3. Reg. 17, 4. a při Habakuku Dan. 14, 33.,
jimž zázračného nasycení v hladu se dostalo.
Nébrž raději domnívali se, že v jich nepří
tomnosti člověk nějaký jídia Mu donesl. O
zázracích zajisté apoštolé nehned mysleli,
což jim Pán vytýká. Mt. 16, 8. Nevědouce
tedy, co se děje nebo dálo, ale předpoklá
dajíce, že snad Pán se již nasytil jídlem

odjinud poskytnutým, tázali se

vespolek

Zda Mu někdo jid la přinesl ? Zdá se, že se

apoštolé připravováním jídla zabavili, a že
již tudy Samaritáni se přibližoval. Tudy
se Pán otvírá jasněji: Pokrm, Můj jest ,
abych činil vůli Toho, jenž Mne poslal a
dokonal dilo Jeho. Tím praví, že konati
vůli Otcovu, ana se spásy týíá, mileji, ra
dostněji a rozkošněji duši Jeho zajímá, než
požívání všeho pokrmu. Tím ale praví též,
že pro sebe ničeho nehledá, nébrž že ve
škeren závisí od vůle Otcovy a že veškeren
život Jeho vykonávání vůle té svaté věnován
jest. Úkol těžký byl a ovšem jasně viděl
Pán, co podstoupati Mu přijde; ale hotov
jest a dávno rozhodlán nejtrpčejšímu se podrobiti. Nyní však úspěch radostný a do
konání spásy lidské Mu na mysli tanulo a
duši Jeho nevýslovnou rozkoší naplňovalo.
Dí: Abych činil vůli a dokonal dilo. Vece
abych činil ; praes. noiň ustavičný postup
dila Páně naznačuje, jehož vrchování jest
dokonám jeho. Slovem aby znamená se
účel a záměr a určení, jež Mu od Boha
ustanoveno. Tak duchovní pastýř nemá ob
sahovat! v srdci úmyslu jiného leč spásu
lidi. Toí rozkoš, to strava, to život jeho.
Nikdá pro věci a potřeby zemské nezane
dbává sloužiti lidem k spáse. Nic není na
světě většího a vznešenějšího nad konání
vůle Boží. I sami tvorové nesvobodní mu
sejí vůli Boží vykonávati. Oni se však po
drobují jen zákonu, člověk se podvoluje vůli
Boží. Koná li člověk jen vůli svou, podobá
se synu marnotratnému a promrbává statek
svůj. Kdo se s vůlí Boží sjednává, béře
ze života Božího do své vůle neustálý po
krm a živí z Boha duši svou. Vůle Boží
jest strava ducha lidského. Ale jako každá
strava člověkovi vně či zevně přichází, tak
poznání vůle Boží člověkovi ze zjevení
plyne. Strava ale člověka neživí a nesytí,
leč přijata byvši a změnivši se v podstatu
jeho. Tak člověk vůli Boží se svou vůlí
docela má sjednati. K vůli té člověk vinouti se má ne proto, že se mu líbí, nébrž
že se Bohu líbí. Trojí slovo pronáší Pán
v řeči své. Mluví o vůli Boží, mluví o po
slání Božím, mluví o díle Božím. Vůli Boží
cti dětinně, vážnosti z poselství Božího na
byté užívej opatrně, dílo Boží vykonávej
upřímné a zevrubně.
O
tom díle spásy P án v novém obrazu
dáleji k učeníkům svojim promlouvá, žeň
duchovní proti žni obyčejné polní klada.
Vece: Zdali vy nepravíte: Ještě čtyry mě
síce jsou a Sen nastane? Věta ta dvojím
během brána býti m ůže; bud totiž Pán příslovně mluví, bud! na nynější stav šíje a
obilí odkazuje. V krajinách oněch za čtyry
měsíce po osívání druhdy žeň nastává, což

i při našich jařinách se přihází. Ječmen se
ve svaté zemi aasývá v prosinci a v dubnu
již dozrává. Smysl bylby: Neřiká-li se u vás
ve přísloví, že čtvero m ěsíců' potřebí, aby
žeň přišla? Leč p říálo 'í takového sotva stá
valo, aspoň nijak prokázat! se nedá, a p ří
stavnému výkladu také odporuje slovo s dů
razem položené vypravíte ; bylby řek l: Židé
praví, a bylby mí-fcněji dobu výjevu udal
jakožto východišté toho přísloví. A tudy lépe
glova ta slyší se o čase a o stavě, v jakém
obilí trvalo; z čeho by odvětili se dalo, že
P án slova ta pravil asi v prosinci. Poně
vadž pak P án přibyl do Judey na velikonoc
k svátku, tedy by se byl dle. toho osm mě
síců v Ju d stv u zdržoval. Jin a k počítají ti,
kdož za pouhé přísloví slova dotčená mají;
nejedui z meh se domíoějí, že Pán slova ta
pronesl, když právě lidé na poli žněmi se
obírali. Bezmála, jak se domnívati musíme,
bylí rozmlouvali učeníci na cestě jdouce
s Pánem ráno skrze obilí,, že ještě do žní
čtvero měsíců projiti musí. A tu jich ujímá
Páu za řeč tu a dí: Ležela vám na srdci
žeň obilná, an jste nenehorlivě o ní řeč vedli
a čas počítali, jak by brzo se dostavili měla,
A však mnohem více má vás zajímali žeň
duchovní, k terá jižjiž nastává. Ajhle pravím
vám ; Pozdvihněte oči svojich a pohlecUe na
krajiny, že již jsou bily ke žni. Jin a k věc
se má, vece Pán, s duchovními žněm i; tu
nepotřebí vezdy čtyry měsíce čekat, nébrž
ta šíje zaseta byvši ihned tytýž dozrává; j i ž
nyní duchovní ta žeň bělá, ne teprv po čtyre>h měsícech. V řeckém textu slovo j&ri,
již, pro důraz H ade se na místě posledním;
vulgáta a my 8 n! jsm e jiného pořádku slov
se drželi. To símě, jež jsem já rozsel v srdce
Samaritánky, j iž skutečně vzešlo a dozrálo.
Aco cela žeň vpo vstala a již bělá se sklizu
očekávajíc. Žněmi Pán rozumí Samaritány,
kteří se z-m ěsta k Němu brali plni tužby
v NČho věřili. Napomíná apoštoly, aby po
zdvihli oči a viděli, že bily jsou ž n ě ; bílými
značí hotovost a horlivost Sam aritánů, o nichž
se s tou jistotou dalo říci, že se obrátí, s ja 
kou jistotou se předpovídají žně, když bělá
obilí. Očí svých velí, aby učeníci pozdvihli;
ocí duchovních i tělesných. Tělesnými spa
třovali veliké hejno hrnouti se ku Pánu;
duchovními ale měli brzo spatřiti, že lidé ti
víru v C hrista ujmou. To sice počátečně a
v národě se nyní státi mělo, ale dílo to do
konali se měio po P án ě z mrtvých vstání;
seto nyní símě, ale klasové žeň dáti měli
později. P án ale vševidným okem přehlíží
budoucnost veškeru a zří potomné Samari
tánů obrácení, jak se dálo skrze apoštoly
Act. 8, 1. a v těch prvotináeli Nežidovstva
věřícího spatřuje veškero pohanstvo, jenž
válem se do církve hrnout! bude. I zve apo

štoly k úsilné v tom práci, činí je předkem
již radostí účastny a mzdu toho milování
jim před oči klade. Di P á n obraz setby podržujíc, ale jej poněkud určujíc: A žnec od

platu Mře a shromážduje plod & životu věč
nému, aby i ten, kdo seje, spolu radoval se
i ten, kdo žne. Rozsevačem je s t P áu a ra 
duje se z rozsévání svého, že pro ně nad
jídlem se zapomíná. Leo nechce sám radosti
té pocitorati, nébrž o oi § apoštoly se podě
lili, aby i oni radovali se. Plodem se rozu
mějí lidé ku C hrista se obracející, před e
vším Samaritáni, jenž právě strojili se ku
Christu. uvěřili v Něho hodlajíce. Odplatu
béře žnec ; apoštolé mzdy a odménv dojdou,
o odplatě sobě povinné P án se odmlčuje a
jenom mluví o té, kteréž se aposto ům do
stane. Co je st ale odplata ta, již žnec béře t
O tom nejedna mysl mezí vykladači. Jsou,
kteří větu: Shromažďuje plod k životu věč
nému za výklad věty odplatu béře pokládají;
a však i tu r f a o se rozcházejíce, an jedni
obojí k radosti nad obrácením, druzí obojí
k životu věčnému táhnou. Odplatou dle
prvého náhledu pro apoštoly jest obrácení
Samaritánů, kteří co zralý plod, co hodni a
důstojní a schopni vejdou do života věčného,
t. j. do církve sv. a skrze ni do říše nebe
ské, poněvadž život věčný, život s ideou Boží
o životě člověka shodný již tuto počíná,
maje v nebeském království dokonán býti.
P o d lé druhého náhledu obojí, plod i odplata,
značí život věčný, jehož se apoštolům do
stan e; jenž odplatou sluje, že se za práci
dává a plodem zve se, poněvadž plodové
samého obilí žencům místo odplaty a mzdy
dáváni. J in í ale lépe různí ta dvě slova a
odplatu k apoštolům co žencům odnášejí o
životu věcném je slyšíce, plod ale k obrácencům táhnou a jím samo to obráceni co
výplodek a výsledek práce apoštolů rozu
mějí. Často se děje, že rozsívá se, ano i žne
se bez užitku; toho tu není, vece Pán, a ne
bude práce vaše pochybná, když k Sam ari
tánům přijdete a jim hlásali budete. Jistě
se oni obrátí a cestu sobě k věčné Máze
proklestí. A tím netoliko se vám dostane'
odplaty, ale také ubezpečíte spasení jejich,
jakož i svoje. — A le aby nezatonuli sobecky
v jediném očekávání odplaty, nébrž aby ra 
ději odplatu svou v radosti nad obrácením
se a nad spásou Sam aritánů a vůbec všech,
jež obrátili se jim udá, vrchovatě nalézali,
přidává P á n : Aby i rozsévač spolu i žnec
radoval se. Rozsévač je st P án sám, a ovšem
radost Jeho svrchovaně čista a nesobecká
je s t; takovou má i býti radost apoštolů a
jistě v nebesích největší radost spasenců
všech je st ta, jestliže svým přičiněním ně
koho spásy věčné účastným býti spatřují.
Tu pak P án pro lepší vyrozumění a vý-

tknutí věci té volá se ku přísloví, kteréž tuto šli, také proroky, pokud člověčenstvo a
zvláště vyplnění svého dosahuje. V přede zvláště Židy a Samaritány pro spásu v Chri
šlých větách činil rozdíl mezí sejitelem či stu připravovali, tak že Pán Zákon starý co
sevcem a mezi žencem či žnitelem, To nyní předchozí propravu křesťanské víry vysta
dále rozvinuje a odůvodňuje. Dí: Vtom za vuje. Výklad ten není leč rozprostranění
jisté pravdivo jest přísloví, že jin ý seje a výkladu předešlého. Ještě sluší poznamenati,
jiný žne. Přísloví jak víme odtahují se z udá že Pán v perfektu mluví: poslal jsem , vešli
lostí častěji opětovaných; stává se pak ne js te ; neděje se to spůsobem prorockým, že
jednou z náhody a nedobrého osudu, že je věc tu za jistou klade, jakoby již se byla
den se namáhá a drahý z toho užitek b éře; udála; nébrž poněvadž byvše apoštoly uči
jeden seje a druhý žne. V tělesném obco něni všeobecné vyslání ke všem národům
vání věc ta za nehodu platí; ale v duchov
předchodně přijali.
ním životě jinak se věc ta má. V tom, dí,
Ještě nejeden přímětek vykladači do
t. j. v díle a poměru setby a ž n ě ; pravdivo , stavují. Jest to nemalou potěchou pro ty,
aXi}»ivóg skutečnosti přiměřeno jest a shodno; kteří úsilně v církvi pracují a ovoce prací
pro lepší důraz slovce akrj&ttó? se členem svojich nespatřují, věděti a jistotu míti, že
stojí, jímž výlučné určitosti dosahuje, že trudové jejich neminou se s odplatou. Ovoce
v tom případě se přísloví plní; v jiných po druhdy se po smrti jejich jeví, a Bůh jim
měrech přísloví to platnosti dotčené nemá. pojí setbu se žněmi v nebesích. Ale my
Chce Pán říci: V rozsívání spásy a sklizení šlénka, že hojná žeň pochází od předchůdce,
k životu věčnému přísloví to na vás apošto musí mnohého pastýře duchovního od domý
lech zhola se zpravduje. Vysvětluje pak to šlivosti odvésti a ku pokoře vzbuzovati, aby
Pán větou hned následující: Já jsem vás si nepřipisoval cizích zásluh a jimi nepývyslal žít, v čem jste vy nepracovali; jiní chal. Národ přijímá svou žeň od jiných ná
pracovali a vy v práci jich vešli jste. Praco- rodů ; i'má sám také do role času šíji vrhati,
vatelem jest Pán, jenž * dílu spásy veške aby budoucnosti sloužil. Tak i jednotlivec porou tíž aa se vzal, po tři léta učil, modlil vinneu činiti.
se, snažil se o spásu, trudil se až i krev
Co tu Pán o blaženém úspěchu prací a
svoji vycedil. Jmenovitě pak tu při Samari trudů od apoštolův podnikaných předpovídá,
tánech ^rozsíval, což napotom apoštolé žít: toho potvrzení se spatřuje v tom, co se ihned
měli. Zíti či žnouti jest sice také 8 prací o Samaritánech vypravuje. Řeč oné ženy
spojeno, a apoštolé nemalého trudu se pod- Samaritánky, jak již výše praveno, měla tak
jíti a drahně nesnadných strastí podstoupili veliký důraz na přemnohé Samaritány, že
musili. A však se jim u Samaritánů věc vyšli shlédnout a poslyšet Christa. N a cestu
snadně dařila. Ale i ti jich trudové v obra- tu povodíni byli, jak nyní sv. evangelista
cování Židů a pohanů podnikaní u při vraceje se od apoštolů k Samaritánům, do
rovnání s trudy Páně pozbývají velikosti a kládá, vírou v Christa, ač počátečnou jen a
obtíže svojí; oni zajisté očividně viděli obrá nedokonalou, ale předce dostatečnou k tomu,
cení národův a tudy žali a radovali se, Pán že je přiměla a ponukla, aby se ku Christu
ale toliko setbu činil, a ač jsa původ a do- vydali. Nebyla toho ku Christu příchodu
konatel víry Hebr. 12, 2, předce radosti žní příčinou pouhá zvědavost, nébrž jak v. 39.
apoštolům zanechal. Podsteupali apoštolé hró-i vece: Z města onoho mnoho uvěřilo v Něho
zné útrapy a ukrutné smrti: ale u přirovnání ze Samaritánů pro slovo ženino, jenž svěd
s tím, co Pán trpěl, nestojí to sa řeč; tak čila: Všecko mi pověděl, což jsem holi uči
nesmírní byli trudové Páně. Dí Pán o sobě nila. Osvědčili se býti jemnější mysli a nev plurále: jin i pracovali, poněvadž ohledem obutějšího sluchu, než se jinak děje, an víru
apoštolův, jichž více bylo co žencův, proti dali ženě té; řečem jejím ovšem dávalo váhu,
klad toho vymáhá; jest plurál kategorie, že proti samé sobě svědčila. Tak Bůh ne
jakýž se nalézá také Mat. 2, 20. Jo . 3, 11. patrné osoby užíval k obrácení města celého.
a jinde. Práce Páně vůbec co cizá, co jiná A to se v příbězích národů nejednou opětuje
práce proti práci od apoštolů vykonané se a slouží ku poučení kněžím, aby nedomý
vystavuje, ač očividně obojí ku všeobecnému šleli se, že Bůh jich pomocí potřebuje. Ob
lidstva obrácení se nese. I jde z toho, že novy v církvi nedály se kněžími pokaždé,
netoliko Pán v apoštolech působil, když nébrž Bůh tytýž nekněžím, ano ženám, jak
evangelium hlásali, nébrž že vlastní jejich svaté Kateřině Senenské ducha svého vlíval.
působení přistoupiti musilo a že tudy se
Přišedše Samaritáni ku Christu utvrdili
ode Pána tak vysoko cení, jakoby věci svoje se v počátečné víře více a důvěru ku Christu
byli sami o svýcti silách vykonali. Kdož tu pojavše prosili Pána, aby u nich zůstal', a
nevidí důstojnost a hodnotu dobrých skutků pobyl tam u nich za dva dni. Zůstal dva
a záslužnost jejich? Jiní vykladači kladou dni, ješto chtěl jich místněji vyučiti a ho
mezi pracovatele, v jichž práci apoštolé ve tovost jejich odměniti; nezůstal déle, aby se

neudálo, že Sam aritány Židům předkládá a
tito sobě z toho stížnosti a pro nevěru svoji
pláště nebrali; sám pravil, že především po«
sláo jest k ovcem, jenž jsou z lidu israelského,
a k nim především apoštolům svojim vejiti
velel. A což také jsou dva dnové, jichž P án
strávil u Sam aritánů je vyučujíc, proti třem
létům, jež dnem a nocí věnoval spáse lidu
israelského'? Potkal se ale Pán i po ten
krátký čas pobytu svého s výsledkem p ře
velikým, jak se již z dobré povahy těch,
kteří ku Christu vyšli, očekávati dalo. O
divecti^ a zázracích se nepovídá, ješto jich
potřebí nebylo a pouhé učení P áné ku přesvědčenosti Sam aritány přivedlo. Méla-li řeč
ženina takovou u nich váhu, že víru v Christa
ujali, tím více musilo vyučování P áně na
srdce jejich působití. Čtení písma svatého
nového Zákoa® mělo by tudy s velikým
duchovním prospěchem se potkávati, ješto
v evangeliích pravdu Boží ze sam ých úst
Páně čerpám e. P ři sluhovi Páně za tou pří
činou se úsilí tím více spojí s dobrým vý
sledkem, čím více v něm samého Christa
lid spatřovati může. Apoštol vece: mnohem
jich více uvěřilo v Něho pro řeč Jeho. A bla
ženost svou z víry cítíce pronášejí vděčnost
svou k ženě, k terá nám ětek k ní zavdala.
A však při tom i pokrok víry své zvěstujíce
d ě jí: Jiš ne pro řeč tvou věříme, sami za
jisté jsme slyšeli a víme, že ten jest Spasitel
světa. To je st vniterné přesvědčení z v lastní
ho poslechu sprostředkované a umožněné,
a však m ilostí Boží dovršené. Nevěří oni již
toliko, nébrž vědí, ač ovšem slovem věděti
jenom svrchovaný stupeň přesvědčení svého
vynořují. N ebyl C hristus u nich divů tvořil
a věřili a víra ta jejích dokonala byla, an
praví: víme. Ovšem pak sama víra byla
výsledkem vnitrného zázraku, jejž Pán v
mysli a útrobách jejich působil. Splnilo se
na nich Ž. 93, 12.: Blažen člověk, je jž Ty,
Pane, vyučuješ. Spasitelem světa zovou Jej,
což toli je s t jak M essiášem a praví přesvěd
čení úplného býti, že tento, jenž u nich po dva
dni pobyl, skutečně tím jest, jehož om svami
také rovně jak Židé očekávali. Ješto Židy
nebyli, tudy také neměli onoho předsudku,
žeby C hristus pro pouhé Židy přijíti měl a
proto rozsáhlejšího byli rozhledu, Spasitelem
všeho světa býti J e j pokládajíce. . . Sličně Origenes ženu Sam aritánku připodobňuje církvi,
jenž nás ku C hristu vede, k Němuž do nebes
říše přijdouce a Jej tváří v tvář vidouce ře k 
neme církví, že již ne pro tvou řeč věříme,
ješto věření se promění v patření dis slov
1. Cor. 13, 12. Ostatně jsme již výšeji se
o tom pronesli, že celá událost ta symbolický
ráz sebou obnáší; že zdroj Jákobův jest
Christus, že Sam aritánka zastoupá lid sa
m ařský a že pěti muži bylo n&gtíněe© p a 

tero pokolení 4. Eeg. 17, 24, z nichž vyšli
a sestoupili se Sam aritáni.
Pán úkol obrácení Sam aritánů v po
čátcích dovršiv a žeň apoštolům zůstaviv,
které se jim nápotom po seslání Ducha sv.
A ct. 8, 1. dostalo, ubíral se dále předevzatou
z Judey do G aliley cestou. A o tom nyní
Jan evangelista dále vypravuje:

43.
Po dvou pak dnech vyšel odtad a odešel do Galiley. 44. Sám zajisté
Ježíš osvědčil; že prorok ve vlastní
otčině ctí nemá. 45. Když tedy přišel
do Galiley, přijali Jej Galileané všecko
viděvše, co učinil v Jerusalémě ve svá
tek, nebo i oni Tbyli přišli na svátek.
Co gde J a n ev. klade, výkladu nezdá
se vym áhati samo sebou zřejmo jsoucí. Po
dvou dnech, dí Jao, totiž po tom dvoudní,
jež v Sichémě strávil. T ak zkrátka strávil
P án u Sam aritánů, kdež Ho předce s nad
šením přijali! Učí tím, že sluha P áně nemá
se říditi jiným podnětem v počínání svém,
leč jediným řádem Božím a svátou vůlí Jeho.
Není dosti konati dílo svoje, nébrž potřebí
konali je podlé předpisů Božích. Ale ovšem
bývá to člověku obtížno zanechati těch, co
k nám se přítulně vinou a podati se k těm,
u nichž opak toho zakoušet! přijde. Někdy
velí opatrnost nechoditi tam, kde tebe slyšeti
se zdráhají, aby se nestalo, co zapovídá Pán
Mt. 7, 6. vrhati světinu psům. Vyšel, vece
Jan, odtad a odešel do Galiley. S lo v : A odešel
nečtou znamenité kritické autority B O D ,
sínajský rukopis a jiní. Smysl se tím nemění.
Jednak prostá slova dálejší nemálo předce
vykladačům obtíže zavalují a sice slova:
Sám zajisté Ježiš svědčil, že prorok ve vlastni
otčině cti nemá. Slovo Sám prozračno a
snadno je s t; sám Ježíš tak é a netoliko lidé
jiní o něm uznávali pravdivost přísloví toho.
A le tím nemine v nej menším zadrblitost věty
té, jenž nejednu mysl až nad to zanepraznovala. Obtížnost dvojí se v ní vyskýtá; jedna
se týká vazby verše toho s předešlým a
druhá s prvou souvisíc se týká toho, co by
Pán slovem vlasti či otčiny rozuměl. Vazba
se vede částicí zajisté, částice zajisté, to
je s t nebo dává příčinu, proč P án do Galiley
přišel. A tu někteří smyslili, že zde něco
vypuštěno, totiž že po slovech odešel do Ga
liley vypuštěno poznamenání: ale nešel do
Nazareta vlasti své a domova svého, nébrž
pominuv městečka toho dále po G-alilee se
ubíral severněji do Kány. Slíben na oko
je s t výklad tento a tudy nejeden ze starých
vykladačů se ho drží. Víme Mt. 13, 51., že
Pán přísloví toho užíval ozvláštně o NTaza-

retanech a tudy shodno jest a schodno také
tuto o Nazaretě mysliti a výpustek ooen tak
jak jsme učinili, doplniti. Ti tedy slovem
otčina slyší Nazaret. Jin í ale otčinou Páně
rozumějí Judeu, an se Pán tamto v Betlémě
narcdil. I vykládají, že se udává důvod,
proč Pán opustil Judeu a odebral se do Ga
liley; ješto totiž v Judee, jak výšeji vyloženo,
nemnoho lidí se kNěmu hlásilo. Jiným opět
vidí se, že otčinou Pán ovšem slyší Galileu
a že udává příčinu, proč z Judey do Galiley
se navrátil, totiž aby dal krajanům svým
příležitost, aby Jej nyní, an se byl v Judee
2, 23. 3, 3. divy v Jerusalémě na svátcích
na vlastní oči od nich spatřenými osvědčil,
co proroka snadněji uznati a ctíti se uhodlali.
Poslední tento výklad jest tuším nejpříhod
nější, ač ještě jiní jinak nuceně a rozdivně
vysvětlují, čehož ale pomijeti tuto přijde.
Chce tedy říci Pán, nedostává-li se prorokovi
ve vlasti úcty, tedy si jí v cizině zjedoati
m usí; to se nyní již stalo, an Ježíš v Jeru 
salémě co v nějaké cizině u Galileanů tam
přítomných vážuosti došel, kterou se mu do
ma odpírali. Osvědčil, vece, pravdu přísloví
totiž právě tehdá, když se do Galiley ubíral.
O větě, že prorok jest beze vzácnosti c otčině,
jsme již u Mt. 13, 57. mluvili. V pradobě
církve nalézáme množství vyznavačů, co zá
říce všemi svéta přednostmi a ducha výtečnostmi život za víru dali. Byla nova a ciza
pro svét víra ta. A nyní an se udomácněla
víra? Nejetnost a nevšímavost k ní vládne.
Skutečné Galileaně Pána přijali s ochotou,
an byli viděli všecko, co v Jerusalémě byl
učinil. Totiž spatřili tam divy, jež činil Pán
tamto, o nichž praveno 2, 23. 3, 2. a jimi
povodíni jsouce uznali aspoň z veliké části,

že prorokem jest, majíce teprv časem svojím
o vyšší bytnosti Jeho poznání nabyti. Při
ja li Ho, t. j. přijali Ho ochotněji než Židé
v Judee a divové tj v Jerusalémě stalí, jenž
na nic splynuli u Židů, nebyli bez velikého
působení u Galileanů. Přijali Ho, že si čest
a úctu z Jerusaléma domů přinesl. Kdyby
byli do Jerusalém a na služby Boží nešli a
divů Páně neviděli, byli by Ho snad nepři
jali. S takovým požehnáním jest spojeno
obcování službám Božím. Samovidno jest,
že svátkem se rozumí pascha, o níž v 2. k.
na d. m. V Galílee samé pak Pán neubíral
se do Nazareta, aspoá Ja n toho nedotýká,
nébrž do Kány a do Kafarnáa. Leč slyšme,
co í-ám Jan ev. o tom praví:

46. Přišel tedy opět do Kány Ga
lilejské, kdež byl učinil vodu vínem.
A byl jeden královský, jehožto syn
nedužel v Kafarnáu. 47. Ten uslyšev,
že Ježíš přibyl z Judey do Galiley,

odešel k Němu a prosil Ho, aby sestou
pil a uzdravilv syna jeho, nebo počínal
umírati. 48. Řekl tedy Ježíš k němu:
Znamení-li a divů neuzříte, nevěříte.
49. Dí k Němu královský: Pane, sstup
dříve, než umře syn můj. 50. Dí jemu
Ježíš: Jdi, syn tvůj žije. Uvěřil člověk
řeči, kterouž pověděl jemu Ježíš a šel.
51. An pak již sstupoval, služebníci
potkali ho a oznámili řkouce, že syn
jeho žije. 52. Dovídal se tedy jich
na hodinu, ve kterou se drahněji měl.
A řekli jem u: Yčera v hodinu sedmou
ostala ho zimnice. 53. Poznal tedy
otec, že ta hodina to byla, ve kterouž
pravil jemu Ježíš: Syn tvůj žije. A
uvěřil on i dům jeho celý. 54. To
opět druhé znamení učinil Ježíš přišed
z Judey do Galiley.
Galileané Pána přeochotně přijali. Ana
ochota se mu všady jevila, tedy moha všudy
choditi zaměřil do Kány. Dí J a n : Přišel
tedy opět do Kány Galilejské, kdež byl učinil
vodu vinem. D í: opět tam přišel, po druhé,
ješto tam byl 2, 2. dřívěji div učinil při
prvém pobytu svém. Tam přibyl tím více,
ješto zajisté veliká část mésta pro učiněnou
vodu vínem k Němu se přiznávala a obnovou
památky onoho divu půda pro působení Jeho
okypřela.
I
byl královský, vypravuje Jan, jehcž
syn nedužel v Kafarnáu. Není tuto beze
sporu, kde královský ten byl a bydlel; může
zajisté slovo byl bud prostě se bráti, bud
se slovem v K a firn á u nějakou přestavou se
vázati. A tedy jest smysl: Byl či žil druhdy;
aueb žil, t. j. bydlel v Kafarnáu královský.
L ečpřijito jest téměř ode všech vykladatelů,
že dvořan ten bydlel v Kafarnáu, kdež i
syn jeho ochořel a že přišel do Kány, aby
poprosil Pána & ním jiti do Kafarnáa a tam
syna jeho uzdraviti. Ale kým byl muž ten?
Královským , vece Jan, basilikos řecký, což
přeložil latiník regulus a podlé něho se kladlo
králik v češtině, jakoby on sám nějakým
malým králem podřízeným byl. A však lépe
přeložili královský, bud úředník, buď, jak
se některým vidi, přibuzník. příbuzenec totiž
Heroda Antipy, vladaře nad Galileou a Pereou. A však ješto Rekové císaře římské králi
^uaiMg nazývali, dohře možno jest, že byl
nějakým císařským úředníkem bud civilným
buď i vojenským. Proto také těžko urči ti,
byl-Ii podlé národnosti a náboženství Ž.dem
či pohanem; rozcházejí se tu nahledové vy
kladačů a nesnadno říci, kde pravda je st:

z výtkv nevěry ovšem zdáti se může, že
rodem Žid byl. Ten tedy, kdokoliv byl, došel
ku Pánu do Kány, aby opustiv mésto t©
g ním šel, aneb jak vece sstoupil do Kafarnáa, ješto Kafarnáum níže leželo než Kána,
jsouc město přímořské či příjezerné, totiž
ležíc 11 břehu jezera Tiberiadského. Uslyšel
byl o divech Páně a tudy důvěru nějakou
ku Pánu v srdci pojal. Měl sstoupiti, aby
uzdravil syna jeho, který již již umíral. Bez
mála se zdržoval v Kafarnáu jenom po čas
neduhu syna svého, jak se domnívají vy
kladači, sic jinde obydlí maje; ač o tom
nic místnějšího nepraví písmo. Jisto pak, že
jiný příběh a jiná osoba ten muž královský
či císařský byl, nežli onen setník, o němž
vypravují Mt. 8, 5. a L. 7, 2. jak každému
očividno. Tam jest řeč o sluhovi, tuto o
synu; tam ten byl pohan, tento bez mála Žid
jest. A Žid tento daleko nedosahá stupně
té víry a té pokory, kteréž se na setníkovi
u Mt. obdivujeme. Ale což Pán činí na
prosbu jeho? Na místo potěchy zdá se mu
Pán výtku činiti pro nevěru, anvece: Zna
ků a zázraků neuzHte-li, nevěříte. Možná,
čeho se někteří domnívají, že Pán ve slovech
těch hledí k Samaritánům a říci mini, že
tu v Galilee předce nemají té víry, jakou
měli Samaritáni, kteří v Christa věřili po
divech se neptajíce. A však vezdy odpověď
Páně směřovala k nestateči víry muže, jenž
byl ku Christovi s prosbou přišel. Výtka
to byla, ale zasloužená; byla výtka, ale byla
tou měrou a tím hlasem pronesena, že nijak
nturazila muže aniž mu důvěru odjala, jenž
na ni zhola nedbaje a jí neslyše aneb dělaje
se neslyše z n m důrazněji prosbu opakoval.
Již jsme několikráte slyšeli, že znamení a
divy totéž značí Mt. 24, 24. Zázrak znamením
sluje, jdikož přesahajíc síly přírody k vyš
šímu původci, Bohu, odkazuie a sluje divém,
poněvadž podivení u člověka působí co věc
nádobyéejná a nadpřirozená. Pán praví: Neuzříte-li divů a zázraků, nevěříte. Slovy těmi
neprojadřuje o divech, jakoby v nich nebylo
moci dokazovné; nebo často se na né odvolává,
jak v následující kapitole ozvláště uslyšíme.
Ale to Pán dotčenými slovy praví, že divové
jsou toliko prostředsové k vyšším účelům
a že na nich, na jejich zevnějším úkaze ne
sluší přestávati, nýbrž k ideám jimi vytklým
přihlédati. Nad to má duši lidskou sama
krása a sličnost pravdy v Christu zjevené
věsti, aby za Christem šla, má poznati srodnost a shodnost pravdy té s potřebami svými
a má v Christu poznati ono světlo, ienž osvě
cuje člověka každého. Svěilo každé sobě
dosti důkazem jest a nepotřebuje slunko žád
ných důkazů, že skutečné slutikem jest. Tam
směřuje Pán s výtkou svou, která neodná
šela se k jedinému královskému, nébrž a bez

mála více ještě jiné lidi před očima měla.
A však i to pravda jest, že chtěl nedověru
otcovo uléčiti a netoliko synu k uzdravení
nébrž i otci ku spáse posloužiti. O tom otec
ten sice netušil, ač nějaký stupeň víry se
mu dobře přičítá ti musí. Výtky Páně pro
bolest buď neslyšel bud na polo slyšel a o
jiných lidech vykládal. Aspoň zhola se mýliti nedává, nébrž přetrhuje řeč Paně a prosí,
aby isauechav nyní vyučování raději s ním
sestoupil a uzdravil syna jeho, ješto jižjiž
umíral, kdvž byl on z domu vyšel. Pane,
sstup dříve nežli umře syn můj, aneb jak
pěstěně dí, dííěmoje, naidíov pov. Domníval
se, že Pán nemůže jinak pomoci, leč by pří
tomen byl. Pán neuhašuje doutnajícího knotu
Mt. 12, 20., nébrž oč žádá, činí jemu. Vece:
Jdi , syn tvůj žije. Slova ta nejsou úk&zná, né
brž tvorná a tvorci; když totiž ode Pána vyšla
ta slova, vyšla spolu snim i moc a^ o v eh n í,
aby zimnice syna toho ostala. Chce tedy
říci: Já jej nyní uzdravuji mocným slovem
i v dáli. Ukázal, že nemusí tělesně přítomen
býti, nébrž že slovo Jeho pronikáimocí svou
veškeren prostor, nikde závady a překážky
nemajíc, všady působíc, všady divotvornou
a tvorčí moc Jeho hlásajíc. Jako slova Páně
nad chlebem a vínem při mši svaté vyřčená
působí, činíce chleb tělem, víno krví Páně,
tak působila ta slova Christova, že na jich
vyrčení zimnice zdravému stavu místo po
stoupila. Bylo to k nemalému potěšení apo
štolů, aby když Pán je opustí na nebe vstoupě,
nemyslili, že Jeho ruka ukrácena jest ku
pomáhání jim v nesnázech. Při služebníkovi
setníka Mt. 8, 7. Pán sám se nabídal vejiti
do domu jeho, což onen aíe z pokory a z viry,
ješto mu postačovalo jediné slovo Páně, připustiti se zdráhal; tuto při synu nehodlal
tam do domu jiti, ač ten na to silně doléhal
z nedověry. Tam měla víra odměnu vzíti,
tuto měl muž z nižšího stupně víry k většímu
přijíti. Nad to Pán sluhy chtěl navštívili,
syna královského úředníka aueb příbuzence
neudůstojnil návštěvy svojí, aby ukázal, že
není přijímatelem osob. Slova Páně ale ne
toliko působila na zdraví synovo, nébrž také
na my-d otcovu. Uvěřil člověk řeči, kterouž
pověděl jemu Ježíš a šel domů vyhojen byv
z nedůvery své. Tato důvěra otcova pomohla
synovi dosáhnouti zdraví, ješto Daopak ne
věra závadu zavalovala, že Jeziš divu činiti
nemohl. Stalo se tu, co se stalo při mužech,
jenž ochrnulce Mt. 9, 2. přivedli, kdež důvěra
nositelů zastupuje důvěru nemocného. Uvěřil
on; ale i ta nynější jeho víra měla ještě
dokonalosti větší nabyti a výšeji postoupiti.
Když jíž sestupoval a potkali se s ním slu
hové a pravili mu, že syn jtho žije , dovídal
se jich na hodinu, ve které se mu zdrahnilo.
Chtěl se ujistiti pravdou slov Páně, chtél ži-

čiti se tou Páně pravdou, chtěl napřed se
již blažiti, chtěl otázkou svou se u víře utvrdití. I poznal, že právě té chvíle, když slova
Páně syn tvůj žije vyřčena byla, syn jeho
skutečně ozdravěl. Nebo pravili pluhové:
Včera v hodinu sedmou ostala ho zimnice.

Sedmá hodina dle našeho počtu byla jedna
s poledne, počítáme-li dle spůsobu Židů, v je
jichž zemi div ten se udál. Praví Včera.
Kána vzdálena byla od Kafarnáa asi pět mil.
Dvořan ten tedy jistě na cestě nocoval a
služebníci o uzdravení včera o sedmé hodině
stalém teprv dnes přicházejícímu otci zvě
stovali mohli. Bezmála se domněli, že vče
rejšího dne vrátí se, on ale nemoha s Pánem
v čas mluviti, aby se ještě vrátiti mohl, po
zdržel se déle. Tudy oni vidouce jej nevraceti se, druhého dne za ním do Kány šli,
a však na cestě se s ním střetnuli. A jaký
byl účinek slov těch od sluhů slyšených?
Tu počala vrchovatí víra jeho. Dříve se
obmezovala víra jeho na uzdravení synovo;
nyní se pozvedla víra ta ke všeobecnému
křesfanství. Poznav muž ten královský, že
syn jeho právě v tu chvíli, ve kteréž mu
Christus slova ona pravil, uzdraven byl, uvěřil
on i dům jeho veškeren. Nejen jeho víra se
zdokonalila, nébrž v radosti nad synem a nad
Christem nalezeným Spasitelem přiměl celou
rodinu svou k tomu, aby v Christa uvěřila.
Což bez velké obtíže stalo se, poněvadž očitě
div ten spatřili. Stalo se mu více než žádat
přišel; chtěl jenom, aby vešel Pán k němu,
což by bylo několik a nemálo hodin trv a lo ;
než Pán ihned uzdravil syna jeho a nad to
spasil duši jeho a všech, jenž k rodině jeho
přináleželi. Přičinuje Maldonat, že hospodář
každý čeled a domácí svoje ku Christu a
církvi vésti povinen, an dle slov apoštola
Pavla 1. Tim. 5, 8. kdo se o svojeť nestará,

pod pohana horším jest; a tudy jde, že ka
tolický pán jinověré čeledi v domě trpěti
nemá. V životě našem tělesném nejednou
zimnice lidem mladým k stálejšímu zdraví
slouží. Ale zimnice duchovní, duchovní ho
rečka vezdy a všude je závadou spásy a
musí co nejdříve z těla vybyta býti. Církev
se modlí o takové vybytí zimnice z pletě
své. Modleme se s ní a volejme: Pane Ježíši,
řekni církvi: Synové tvoji žijí. Bez víry
v Christa nemůže zimnice ta uléčena býti.
Ale ovšem jest víra prvým divém milosti
Boží.
Ku konci přidává Jan ev. poznamenání
svoje, an dí: Ten opět druhý div učinil Je
žin přišed z Judey do Galiley. Dí opět a
dí druhý touž věc dvakráte vyjádřujíc. Slovo
opět, nkhv u sv. Jana zhusta přichází více
nežli čtyrycetkrátej u sv. Lukáše jenom
dvakrát je čteme. Beč jest o divech v Káně
učiněných. Sic jinak v Judée byl Pán
mnoho zQ am ení vydal, k nimžto jsme viděli
se táhnout! Nikodéma 3, 3. Prvým divém
byla ona v druhé kapitole stalá proměna
vody ve víno, druhým pak bylo toto syna Krá
líkova uzdravení. Prvým divém upevnil a
ukřepil víru hlav církve, druhým divém
rodinu spasil. Čítá Jan divy v (M ilée uči
něné pomíjeje zázraky v Judée stalé, poně
vadž ohled béře na synoptiky; chce doplniti,
co od nich mlčením pominuto. Měl Jan
snad také jiné toho příčiny z okolností ply
noucí, o kterých nám již nyní těžko sou
dit! jest.
Očekávali bychom od něho, že nám řekne,
kam se nyní Pán podal a kterak učeníci si
při Něm počínali. Ale Jaa ev. ponechává
synoptikům o tom vypravovati, sám v ná
sledující hlavě mysl obraceje k věcem, jenž
v Jerusalémě se udály.

Hlava V .
Při rybníku v Beihezdě v sobotu Pán uzdra
vujei člověka po třidcet osm let chorého
1— 15. Nápotom, se proti zlosudům Ži
dům háji a sice 17— 23. táhne se ku
přikladu Otce nebeského, od Něhož stej
nou moc, stejný soud a poctu stejnou
s Otcem obdržel. Jedná dále 2 4 —30. o
dvojím vzkříšení; posléze uvodí svědectví
Jana KřestiteU 31— 35., svědectví vlast
ních divii, svědectví Otce nebeského 36 — 38,
ay svědectví Mojžíše 39—-47. proti nevěře
Židů.

1. Potom byl svátek židovský a
vstoupil Ježíš do Jerusaléma. 2. Jest
pak v Jerusalémě bravný rybník, jenž

sluje hebrejsky Betsaída patero kobek
maje. 3. V těch leželo množství ve
liké neduživých, slepých, chromých,
suchých očekávajících hnutí vody. 4.
Anděl pak Páně sestupoval časem do
rybníka a kormoutila se voda. A kdo
první sestoupil do rybníka po skormoucení vody, zdráv se stával, jakým
koli sklíčen byl neduhem. 5. Byl pak
jeden člověk tam, osm a třidcet let
maje ? nemoci své. 6. Toho uzřev
Ježíš ležeti a poznav, že již mnohý
čas má v neduhu, vece jem u: Chceš-li
zdráv býti? 7. Odpověděl Jemu ne-

náhledu toho stoupence bez mála zavedla,
a n . pro domněnko, otok nemají důvodu ji
stého. Sedm jest číslo posvátné a půl sedmice rovně tajemné a posvátné číslo jest
a hodí se pro krátké pozemské pfisobení
Páně. Ale dle rozhodných svědectví slovo
ioQtij, svátek v řeckém textě se bez artikulu
či beze členu čt© a tudy jen vůbec se dí:
Byl nějaký svátek. A kdybychom i připu
stili čisti se členem éoQzý, jak čte sinajský
rukopis, předce by to málo spomohlo, ješto
není prSvodno, že by Jan byl takovým spůsobem mluvil, jakoby pascha jedinou slav
nosti židovskou byla. Jednak domněnka ta,
že tu J a n o pasše myslí, vise do sebe má
váhy než náhledové ti, kteří tu slavnost
letnicemi aneb svátkem Stánků býti praví.
Jediný náhled tu předčí ten, jenž klade, že
svátek ten byl svátkem losů čili purů, jená
dle 2. Macc. 15,37. Mardocheovým dnem sloul
také. Slavil se den tem na památku, že
druhdy Židé od záhuby od Hamana obmý
šlené oproštěni byli. Esth. 9 ,1 . V následující
kap. mluví 6, 4. se o tom, že blízka je st pa
seka-, tudy ty svátky naše 5, 1. musily býti
Spatřujeme Pána opět v Jerusalémě, ač nedlouho před paschou, což nejvíce připadá
byl Jan sotva přibytí Jeho odtad do Galiley na svátek purů, jenž se s koncem února a
vypravoval. Příchod Jeho do Galiley a Jeho začátkem března u Židů slavil. Nevadí ternu
tam pobytí sbíhalo se s tamějším přebý náhledu, co Pán výše 4, 35. o čtvero měsíváním, o němž synoptikové Mt. 4, 13., Luc. cech praví, nebo bud Pán přísloví užil a tu
4, 81. se aminují vypravujíce, že Pán se samovidně žádná přestávka nepovstává. Jestli
přesídlil do Kafarnáa a tam obydlí svoje to ale dálo se v decembru, tedy nejbližlí
stále ujal. Nejeden měsíc od té doby uply po konci prosince v Jerusalémě odbývaný
nul a mnoho divů a, nauk se od sv. Jana svátek nemohl jiný býti lež onen den Martu mlčením pomíjí, všecko totiž, co se u dochéův. Den ten nenáležel mezi ty svátky
Luc. 4S 31. až do 7, 11. a na rovnoběhýcb tři, na něž se přikazuje Israelitům do Ja=
místech u Matouše a M arka nalézá; účel rusaléma Deut. 16, 1. 10. 13. 16. putovati
Janů? ^částečný byl, věci v Judée stalé a od a před obličejem Hospodina se ukázati; ano
synoptiků vypuštěné vyprávěti. Synoptikové den ten velmi hlučně a zvučně se slavil,
o této, o níž tu Jan mluví, cestě do Jera- tak že některým vidělo se neslušeti, aby
saléma se odmlčují; jediný Luc. 7, 11. 18. Pán obcoval svátku tomu. Ale z toho nejde,,
předpokládá nějaké cesty Páně k Jerusalému že sa tudy svátkem židovským tuto svátek
se blížení, ač i to záhadno býti může. Což purů (purim) nemůže rozuměti. Nebo Pán
ale nás nemůže másti, an víme, že synoptici jenom proto do Jerusalém a tehdá přibyl,
přemnoho věcí vypustili a pořádku časového poněvadž tam mnoho lidstva ode všad se
píleti nehodlali.
scházelo a slušno bylo, aby pravda spásy
Ale i nad tím musejí vykladači naří- věčné veřejně před celým množstvím se opět
kati, že Jan nepřičinil nějakého místnějšího hlásala. Nebyl svátek ten z větších svátků
slova o svátku židovském, o němž tuto mluví, výročných a tudy Jan ho nejmenuje výslovně
nébrž že prosté jenom dí: Potom byl svátek jménem, jak to při oněch větších svátcích
židovský a vstoupil Ješiš do Jerusaléma. ěiní 7, 2. 10, 22. Zdálo se Janovi nebyli
Yypravování svoje Jan s předešlými věcmi velmi potřebno a nad to ani zajímavo pro
slovem přeobšírného pojmu potom spojuje. Řeky a vůbec Nežidy, aby místněji se určil
Tudy nevíme, o jakém svátku mluví a svátek onen. Leč věc ta nemá té váhy,
učenci na tozličná domnění s® rozcházejí. abychom dlouho se tu zdržovali, sad to n@-=
Někteří myslí, že jest to svátek přesnic, možno otázku tu tak rozřešiti, aby odnikud
pascha druhá Páně. A podlé toho čítají, že žádného stínu pochyby tu nezůstalo.
Chtěje sv. Jan o divu vypravovati, opi-Pán čtvero pasech v Jerusalémě za úřadu
svého učitelského slavil a tudy za polovici suje dřívěji místnost, kde se přihodil. Jest,
sedm roků, totiž za půl čtvrtá léta vyučo vece, v Jerusalémě bravný rybník, jeng sluje
v a l Slibná mystická a jinak idealná stránka Bethezda či Betsi»da« Ž s slova jest neke
i

mocný: Pane, Člověka nemám, aby,
když se skormoutí voda, spustil mne
do rybníka; nebo, když jdu já, jiný
přede mnou sestoupá. 8. Dí jemu Ježíš:
Vstaň, vezmi lože syé a choíl! 9. A
hned ozdravěl člověk ten a vzal lože
své a chodil. Byla pak sobota dne
toho. 10. Povídali tedy Židé uzdra
vená : Sobota jest, nesluší tobě nésti
lože svého. 11. Odpověděl jim : kdo
mne uzdravil, ten mi řekl: Yezmi lože
své a choď. 12 . Otázali se ho tedy:
Kdož jest ten člověk, jenž řekl tobě;
vezmi lože své a choá? 13 . Uzdravenec ale nevěděl, kdož On jest. Nebo
Ježíš uchýlil se od zástupu přibylého
na tom místě. 14. Potom nalezl ho
Ježíš ve chrámě a řekl jemu: Aj,
ozdravěl jsi, již nehřeš, aby horšího
tobě něco nepřihodilo se.

odvětovati, jakoby naše evangelium bylo
ještě před zkázou Jerusalém a p sán o ; Jest to
historický spisob do doby, z nížto se něeo
vypravuje, se vmysliti a véc jak© přítomnou
představovat!. Nad to mohl rybník zkázy
povšechné u jiti aniž masíl právě nasypán
býti, ozvláště poněvadž i gamým Římanům
voda jeho pro nemocné vojáky dobře se
hodila, ano mohli fiim aaé sami ušetřit! bu
dovy, jenž k ůčelům dobrodějným určena
byla. Ctění se tu různí. N ěkteří rkpp. Čtou
a vulgátou: Jest v Jerusalémě bravný rybník,
jenž sluje Bethsajda, Nejprůvodnější řecký
te x t Čte: Jest u bravné neb při bravné ryb
ník. Y ěta je st n ec ek a schodečna a dlužno
přim yslití slovo brána k slovu bravný. Dle
toho textu tedy rybník ten ležel při bráně
bravné k s e v e r u od chrám u a ode hradu
A ntonie k severovýchodu. J in í méně vhodně
bránu ne m ěstskou, nébrž chrámovou roz*
um ěti chtějí. Brána tedy podlé toho čteni
sloula bravnou Neb. 8, 1. 32. 12, 89. *12®*
]llP 3 bezmála odtad, že p ři ní prodávání
bravu se dálo. A nebo sloula od b ra v i tam
tudy k obětování do chrámu Psávaných.
ŤJ řeckém textu stojí vlastně příjmím Be»
thesda inihyo(tifij; jm éno B ethesda byl© pří
jm ení, kteréž rybníku mimo vlastní jeho
jméno přivtěleno bylo. Jiné čtení řecké, je
hož následují rakop. ostrom . a assemanský,
m á: Jest při branném rybníku , jen ž sluje
hebrejsky Bethesda. Dle čtení toho slovo
jest hledí ke slova Bethesda. Podlé čtení
vulgáty, jež v textu jsm e oddali, sluje ryb
ník bravným, buff že podlé něho se hnávali
bravové, buď že v něm bravové či ovce
k obětem určené se obmývaly. Sloalo to
místo, dí text náš, Betsaida. č te n i to Betsafda nějakým přesmyknutím liter povstalo
a značí právě toli co rybník, totiž dům lovu,
5i místo lovení. Lepší a jedině průvodně
čtení však jest B ethesda a m ám ená dům
dobrotivosti, štědrosti, m ilostí či m ilosrden
ství, bud oá těch mnoha uidravení, jichž
se tu chorým dostalo; aneb od opatření lid
ského, že tu totiž churavci darmo prodlévati
a' čas úzdr&vy své očekávati mohli. Bylo
tu zajisté p ět kobek či síní neb podlubí,
kdež se choravci zdržovati a hnutí či vzprysknutí, zkormoucení a vzvírání vody ošekávati mohli. Patero kobek, vece; v číslu
tom co v polovici desatera spatřují někteří
interpreti vědmo a pátno či znak nedokona
losti, ja k i hned ie dokládá, že tam sila
neduživou ležela, slepých, chromých, suchých
očekávajících zkormoucené vody. Suchými se
rozumějí ochrnulí a dnaví lidé, je n l lámáni
suché m ěli Kladou se na posledním místě,
poněvadž snad neduživec ten, o němž J a n
ta to místněji vypravuje,' z jejich byl počtu.

Zkormoucení a vivírání vody nedálo se při
rozenou silou, m inerálem a nerostem něja
kým ode vnitřku zdola pohýbaným a vodu
do vření či vzvírání uvodícím. Ovšem každý
div nového Zákona podklad z přírody má
a i tato nerost nějaký aneb zemina nějaká
takovou bázou býti mohla. Za věku Eusebíova a Jeronýmova dosahala voda ta byvši
zkormoucena barvy červené, což lid za zby
tek z předešlých obětí považoval. Občasná
povaha pramene tolikéž prý ukazuje k silám
přirozeným, ano v lázněch na př. v C hýlí
cích (ěi Kíssingách) a jinde takoví občasní
pramenové se nalézají Ale text náš ono
za pobytu P án ě zkormoucení vody připisuje
nadpřirozenému zázračnému působeni D í:

Nebo anděl tstupoval časem do rybníka a
skormuGoval vodu. A kdokoli první vstoupil
So. vody, uzdraven byl od jakékoli nemoci.
B arem na jest řeč těch, kteří myslí, že Jan
se tu drží náhledu lidu. Toho zhola nemohl
sg dopustí ti, nebyla»li věc sama pravdivá.
J e s t siee pravda, že verš tento, celý čtvrtý
a poslední slova třetího verš®, totiž slova:
kteří očekávali zkormouceni vody, v některých
rukopisech se vynechávají, a v některých
rukopisech, kde se nalézají, známkami ne
přesností naznačeny jsou. A však předce
netoliko většina rukopisů a mezi nimi i ti
nejvážnější odstav ten mají, nébrž ta k é sv.
Otcové uezávadně a nepochybujíce jeho slova
uvodi Yěk náš jim nepřeje a Tiscfaendorf
jich ve svých vydáních1 čerchou naznačil
I Rekům samým se přihodilo,, že je v p o 
dezření vzali. Podivnost věcí ta vyjádřených
je urážela. A však co nedaživee nížeji v. 7.
o zkormoucen! vody praví a samo jméno
Milostnice, Dobrotice, Milosrdnice vymáhá
slova f podezření vzatá. A le ani věci v nich
vypravované nejsou odchodny od náhledi
v písmě příchozích. Andělé nejednou vyskýtají se co pomocníci lidu a jm enovitě od
narození P án ě napořád velikou službu při
díle spásy je vykonávali spatřujem e. P ři
narození P áně prozpěvovali, Josefovi ve snách
se zjevovali, C hristu po pokušení sloužili, při
vzkříšení ienám odpověd a zprávu dáv áli; a
výše 1, 51. vece Pán, že andělé sestoupat! a
vstoupati budou nad Synem člověka. Z a pemeškání Jeho na světě měla celá t a příroda svá
tečnou dobu a mocí nebeských se přióěastnovala, an byl rok právě odpustný a léto
milostivé. Luc. 4,19. Jes. 61, 2. Nad to pak
podivné to působení anděla se nedálo vezdy,
nébrž časem. A le nedálo se to občasně a po
řádná, ja k se při občasných pram enech někte
rých děje, k teří jistým i dobami vypryskujíce
pomálu aneb náhle zanikají, opět za dobu
se obnovujíce. N ébri se to stával©, když
andělovi se uvidělo vodu zkormoutit! a bylo
obrazem, že B ůh lidem pomáhá; kdy se Mu

vidi, čímž účinkové vody se z přirozeného jakoby tam byl osm a třidcet let ležel, aniž
běhu vyjímají a v řadu nadpřirozených kla slovo byl v úzkém spojení se slovem maje
dou. Ale ovšem, jak jsme pravili, možno ano i se vážej nébrž slovo v neduhu přidáno co
podobno jest, že moc přirozená spolu s nad výklad, o čem oněch osm a třidcet let se
přirozenou vládla; tak zajisté, jak již pra rozuměti má. Zakusil tedy již mnoho a ne=
veno, při vlechfdivech Páně nějaký podklad toliko neduh, nébrž i fca nepřízeň lidí musila
nalézá se, jenž divy biblické od kouzelných mu bolestnou přicházeti, že vezdy, když chtěl
výmysleků a vymýšlených kouzel dobře různí. do vody, druzí ho předcházeli. Toho uzřev
Nevládnou světem všady a jedině mechani Ježiš leželi a poznav, i® j i ž mnohý ěas má
cké síly, nébrž jak jistým říšem jistí andělé v neduhu, vece je m u : Chceš-li zdráv býti ?
strážcové předkují Dan. 10, 13., tak jistým Smiloval se nad ním Pán pozaav buď od
třídám přirozenstva tolikéž andělé představeni lidí, buď vševědoucností svou, že tak drahaý
jsou, jak aspoň nejedni z theologů se domnívají. čas se již trápí. Oslovil jej, aby mu důvěry
Herm. I. 2,2. Qrig. in Nam. h. 14,2. V apoka přičinil a na věc, která s aím diti se má8
lypse 16, 5 přichází anděl vodstva. Staroslo připravil. Chceš-li zdraví nabyti? Nedomaěl
vanští rukopp. assemanský a ostromírský čtou se aeduživec jiného, leč že všeliká pomoc,
s některými řeckými rukopp. anděl myjaše kterou mu poskytnout! ehce Pán, nebude
se, Hovno , myl se, koupal se, místo sestou v jiném záležeti, leč v tom, že mu při hnutí
pil, čímž věc malebněji se líčí. Assemaaův vody pomůže, aby prvé než druzí do rybníka
rukopis dodává po slově vzmqstáše voda , dostal se. Počal tu míti ku Pánu důvěru a
ještě slova: i odchoždaše, odcházel, což po víra v počátcích svojich se v něm zrodila.
dobně jen k vylíčení děje slouží. Býval jenom Odpověděl: Pane, člověka nemám, aby, kdys
ten uzdravován, jenž první vstoupal. To vy se zkormoutí voda, vpustil mne do rybníka ;
kladatelé porovnávají s událostí manny, kdež nebo když jdu já, jin ý přede mnou sestoupá.
bí lidé záhy přiraniti musili, chtěli-li čistou Míst© vpustil stojí vlastně uvrhnul, vhodí'.
mannu nalézti dříve, aež slunkem se rozply fiálr\, k vyznačeaí rychlého vaešeni, dokud
nula ; což dle Sap. 16,28. se dálo, aby známo voda vře. Byl chůd člověk tea a stav jeho,
bylo, že náleií předcházeli slunce k dobro- jak z 14. v. viděti, pocházel z nepravosti
činěni Tobě a p ři východu světla klaněti se nějaké, a tudy i svědomí jeho mu bolestí
Tobě. A že jenom jeden uzdravován býval, přitěžovalo. Jiný přede mnou vstoupá, vece
to přilicují k závodům, 1 Cor. 9, 23., v nichž nemocný; ve singuláru jiný patrno, že vzvíjeden toliko vítězství a koruay dosahoval. rání vody jenom na jednom místě se dálo
Vidí přemaozí sv. Otcové tuto vyobrazeno a vezdy jeden jenom do vody s prospěchem
působení svatých svátostí, ©zvláště pak sv. se podati mohl. Ve všem tom, vece sv. Aug.,
křestu; i ve svátostech k živlu přirozenému byl obrazem človéčeastva bezchristého, jeaž
se milost Boží pojí a tím pojením od Christa nemocno a hříšao jsouc nemělo nikoho, kdoby
ustanoveaým stává se právě svátostí. Ale nad ním smiloval se, až přišel Ježíš a spásu
rozdíl jest, vece sv. Amhrož, že tam do vod
naši vykonal. Ještě místněji aalézají v tom
seděl sstupoval, při [křestu ale sstupuje Duch
neduživci, jenž 38 let nemocen byl- obraz
sv. do vody a uděluje moc obrodaou; tam
lidu israelského,jeaž po 38 roků po poušti blou
jeden uzdravován, tuto ale celý národ obro dil. Byla v lidu tom moc Boží, ale nestačila
sen býti může. Kdy a které doby anděl se
ona, tak že Christus ji dovršiti musil. V Z á
stupoval, o tom nic se neví, a jeaom aa dohad koně novém jest pravá Bethesda, jakož i
aěkteří se domýšleli, že se to na svátky to pravá Siloa 9, 9. se v něm nalézá. Ale i
liko dálo. Jakým spásobem se anděl při tom tuto pomohl Pán neduživci svým slovem vševyskýtal, rovaě věděti aemožno. Proč právě mocaým a místo působeaí aadělského zastouanděla posýlal Bůh? Na to odpovídá se ve palo slovo Páně. Vstaň, vece jemu, vezmi
výkladech jinou otázkou: Proč Bůh Tobiáše lože své a chod. Když slova ta vyslovil Pán,
aadělem dával zprovozovati ? Proč skrze aa- tudíž moc divotvorná zprostila ho nemoci, jak
děly vyvedl lid israelský z Egypta ? Někteří při synovi králíkově se dálo 4,50. Jaká ne
z novějších cestovatelů stožůují Bethezdu se moc to byla, nepovídá se, ale že nějaká ochrauzdrojem Panuy či studaou Marie, jenž jižuě lost nervová, aějaká pakostaost a daavost
oo hory Morie se nalézá a občasnou povahu byla, poznati z nemožnosti nemocného chomá do sebe, odliv i příliv na sobě jevíc. Ale diti a z tak dlouhého trvání. U jiných Pán
domněnka ta zhola aejista jest.
žádal víry než jim pomoci propůjčil, tuto
Nalézal se tam však člověk nad jiné bí ale není řeči o tom, bezmála, že nemohl ně
dný, jenž osm a třidcet let již v neduhu se jakého námětka k věření v Christa míti, aetrápil. B yl pak jeden Slovek tam , dí písmo, zaaje H oa o Něm aevěda. Jiní nemocní při
mm a třidcet let maje v nemoci své. Slovy cházeli k němu a žádali uzdravení a Pán
v nemoci udává se stav, v jakém on těch jim za výminku kladl víru; tuto toho nečiní
osm a třidcet let m ěl Není smysl písma, ssa dotčenou příčinou a spokojuje se s vůlí

jeho a s tužbou jeho po uzdravení. Viděl bez
mála Pán v srdci jeho lítost nad životem ve
deným a tužbu po zdraví v něm sám znova
povýšil. Z toho theologové učí, že přečasto,
když rozvinuté víry mimo vinu svou člověk
nemá, víra zavinutá postačuje. Dí Pán: Vstaň,
vezmi ložeachod ; chce, aby choděním svojím
okázal, že od nemoci již osvobozen je s t Což
aby tím více ozřejmělo, doložil P á n ; vezmi lože
své, poněvadž tím nejvíce se jevila skuteč
nost uzdravení jeho. Ložem byla nějaká nosidla z latí a řemenův upravená s nějakým
pokrovem na vrchu položeným. I vstal člo
věk tm, vzal lože své a chodil. Stalo se vše
chno, co Pán poručil á stalo se ihned: spo
jena byla se slovy Páně divotvorná moc. člo
věk ten rád poslechl, když nemoc na slovo
Páně byla ustoupila. Vidíme v příhodě té
nástin spasitedloé náuky. Trojím činem
ukázalo se, že skutečně uzdraven byl neduživec ten od neduhu svého: povstáním, nese
ním lože a chozením. Trojím také činem
ozřejmuje ozdravení duše hříšné. Jedno po
vstáním, t.j. opuštěním zlého skutku; druhé
odnesením lóže, t .j . varováním se zlých pří
ležitostí; třetí chodem v Božích příkazech.
B yla dne toho sobota, dokládá evangeli
sta, ana právě ta okoličnost k domluvě Židů
na Pána příležitost poskýtala. Nebo dí dále
Jan: povídali Židé, t. j. přední jejich náčel
níci totiž: Sobota fest, nesluší tobě něsti lože
svého. Podlé Ex. 20, 10. nemělo se konati
v sobotu dílo robotné, aby občerstvil a od
počinul si také dobytek s čeledí. A prorok
Jerem. 17, 21. velí jménem Hospodina: Ne
noste břemen v den sobotný. Dán zákon ten,
aby ticho a pokoj se ostřihati mohl v den
svátečný, aby čelcd a dobytek byli břemen
aspoň poněkud prosti a svobody aspoň na
chvíli požívali, a aby lakotě po jmění větším
a větším přítrž se dála. Ale fariseové pře
pjatě ten zákon až na krajnosti rozšiřovali,
zatonuvše v písmeni a k duchu neprohledajíce. Pán chtěje ukázati, že Syn člověka pá
nem jest soboty, chtěje lidi k duchu navoditi více, než se stávalo ve starém Zákoně,
chtěje učiti, že pravé svěcení raději vezdržování-se od hříchu záleží, nad to chtěje, aby
div a zázrak ten více proslynul, což ve svá
tek se pro veliké množství lidstva shromáž
děného tím více státi mohlo, Pán, díme, pro
ty příčiny právě v den svátečný a ne v den
jiný jej uzdravil.
Ozdravlý, když Židé dotčeným spůsobem
naň se domlouvali, odpověděl jim : Ten, jenž
mne uzdravil , pravil mněl Vezmi lože své a
chod. V odpovědi té spojeno jest vědomí o vyšší
moci Christově s nějakou vzdorou, ovšem
v těch okolnostech přirozenou. Nechce ocbrnulec nějakou vinu na Pána strkati, nébrž
odvolává se na Něho jakožto tohoto, jenž Zá

konu Božímu lépe rozumí než oni, kteří nyní
se oň starají dříve dlouhému bolu a trudu
ho zanechávajíce. A tudy neuposlechl jich
aniž přestal nésti lože svého. Oni také mu
toho dopustili a nyní všechen pozor svůj a
nenávist svoji uvedli na Christa. Kdož jest
člověk ten, táží se. Praví člověk s jakousi pohrdou. Netáží se ho : kdož uzdravil tebe, né
brž kdož jest, jenž děl tobě : Vezmi lože. O
uzdravení se nezminují, jenom k provedení
nepřátelské choutky své hledí neptajíce se
po tom, čemu se diviti, nébrž jen po tom,
čemu utrhovati mohli. Ovšem tedy nikoli do
brým úmyslem, aby snad mohli o tom divu
více se dověděti a na pokání se dáti, se takto
pilně dotazovali, nébrž aby Pána stíhati a
příčinu k obžalobám na Něho míti mohli. Na
otázku jejich ale nevěděl člověk ten odpovědíti, an neznal Christa a Pán odebral se
pryč od zástupu. Uzdravenec, dí Jan, nevi
děl kdož On (Christus) jest. Podivná jest
ta věc nemálo, že se člověk onen neptal, kdo
by byl ten, jenž jej uzdravil; jistě Pán tehdá
byl zanechal učeníků svojich někde vně a
sám v nějaké síni neb oddílu síňce s cho
rým rozmlouval a tudy onen žádného se na
Pána ptáti nemohl; když pak se po někom
ohledal otázati se chtěje, již byl P án s očí
jeho zmizel. Tof i evangelista dokládá, Ježíš
byl se uchýlil od zástupu přibylého na místě
onom. Slovy posledními dává se příčina a

možnost, proč Pán se odebral. Nechtěl Pán
ostati, aby nezdál se čekati na díky, v^ tom
následovníkům svojim příklad daje. Jiní do
mnívají se, že tam právě bylo několik ne
přátel, jenž na činy Páně strahovali a že Pán
chtěl nástrah jejich ujiti, ana ještě nepřišla
hodina Jeho. O samém uzdravená ale všeho
dobra nadíti se můžeme; nebo když byl domů
zanesl lože, došel do chrámu. Nepovídá Jan,
kdy se to stalo, zda-li dne toho čili druhého;
všeliká však zkušenost psychologická nás
nutí za to míti, že se to téhož dne dálo. Chtěl
ve chrámě bez pochyby Bohu díky svoje
vzdáti A to se nejlépe hneá státi musilo.
Nalezl pak v chrámě Christa, jenž mu pra
vil: Zdráv učiněn jsi , nehřeš více, aby se ti
něco horšího nepřihodilo. Viděli z toho, že
churavost svou zavinil nějakými hříchy; vi
děti, že Bůh tytýž nemocemi hříchy poku
tuje; viděti, že, kdo do hříchu, jejž ostal,
znova padá, hlouběji padá a tudy větší po
kutě podléhá; viděti, že nikdo na světě tomto
není tak bíden, aby se ještě bídnějším ne
mohl státi. Tímto napomenutím chtěl Pán
duši jeho také uzdravili, aby tak dílo ozdravy
dokonáno bylo. Tudy musíme nutně ^za to
míti, že ozdr&vlee dobrým úmyslem Židům
vypravovalj kdoby onea byl, jenž jej uzdra
vil. O tom klade Jan dále:

to úmyslem dobrým povídal. Neměl on ani
15.
Odešel ten člověk a ohlásil Ži
dům, že Ježíš jest, jenž učinil jej zdra toucby o zlobě a duchové zaškoudlosti ne
p řáteli Christových a v naivnosti a v bezvým. 16. Proto pronásledovali Židé Je Ifestnosti
své domněl se službu těm pohlava
žíše, že to činil v sobotu. 17» Ježíš rům národa svého učiniti. Vysvítá to m slov,
ale odpověděl jim : Otec můj dosafad jež pravil před Židy. Nepovídá: Ježíš jest
působí, i Já působím. 18. Proto tedy ten, jenS mi kázal nésti lože, nébrž praví,
více hledali Jej Židé zabiti, že netoliko maje dobrodiní sobě prokázané na mysli a
veřejně je vyznávaje: Ježíš jest, jen ž uzdra
rušil sobotu, nébrž také otcem svým vil
mne. A tak důrazně praví, ač Židé se
nazýval Boba, rovným se čině Bohu. jenom na velení lože nésti, nevšak na uzdra
19. Odpověděl tedy Ježíš a řekl jim : vení doptávali. A což slyšíce ho Ž idé? Ja k
Amen, amen, pravím vám, nemůže Syn se při tom zachovali? Proto pronásledo
od sebe činiti ničeho, leč eo vidi Otce vali, dí Jan, Židé Ježíše, ie io učinil v so
botu. Uzdravený člověk myslel dobře; ale i
činiti; cožkoli zajisté on činí, to i Syn gama nzaalost a vděčnost je to přimnožila
podobně činí. 20. Otec zajisté miluje Christa Pánu strastí a dolehlivostí. Ta jest
Syna a všecko ukazuje jemu, eo sám zloba lidská, že kde se nám něco předsta
činí; a větší těchto ukáže jemu skutky, vuje co předmět podivení a co důvod k dě
abyste se vy divili. 21. Nebo jako kování Bohu, zvracují to lidé Jke vzbuzení
a nenávisti. Zanevřeli Židé na Chri
Otec křísí mrtvé a obživuje, tak i Syn, závisti
sta, a místo dáti se na pokání, pronásledo
kteréž chce, obživuje. 22. Aniž zajisté vali Jej ještě více, dobrodiní na vína zamě
Otec soudí koho, nébrž veškeren soud ňujíce, uzdravení a nesení lože sa rašeni
dal Synu, 23. aby všickni ctili Syna, soboty pokládajíce. Pracovati, dělati, pfisojako ctí Otce; kdo nectí Syna, nectí biti v sobotu, jakkoli by ku poctě Boží a
spáse lidské to sloužilo, vidělo se těm učite
Otce, jenž poslal ho. 24. Amen, amen, lům
a vykladačům zákona neslušno, místo
pravím vám, že kdo slovo mé slyší a ducha zákona pouhou ssedlinu |jeho pě
věří tomu, kterýž poslal mne, má ži stovali.
Pán poznal jejich zlo vůli, bud ze slov
vot věčný a na soud nepřijde, nébrž
od
nich
pronesených, bud od lidi jiných,
přešel ze smrtí do života. 25. Amen,
buď sám od sebe srdce lidská ptoMédaje.
amen, pravím vám, že přichází hodina I &dpoviděl k těm jich ůmyslim zlým je
a nyní jest, když mrtví uslyší hlas porážeje a se tím, kým skutečně jest, před
Syna Božího a kteří uslyšeli, živi bu nimi pronášeje: Otec můj působí a i dosavadf
dou. 26. Nebo jak Otec má život v sobě, i Já působím. Celé svéeení soboty u Židů
tak dal i Synu míti život v sobě. 27. spoléhalo na myšlénce, že Bůh odpočinul od
díla stvoření dne sedmého, a že tedy ani
A moc dal Jemu soud Činiti, poněvadž člověku nějaké dílo dne toho předsevzíti
Syn člověka jest. 28. Nedivte se tomu, nesluší. K tomu Pán prohlédá a praví ne
nebo přichází hodina, ve kteroužto bytí torna docela tak, jak se vidí Židům,
všickni, jenž ve hrobech jsou, uslyší nébrž že v tom ohledu jen částečná pravda,
hlas Syna Božího 29. a vyjdou, kteří nevšak celá se nalézá. Přestal Bůh dne
věci nové tvořiti, ale nepřestal půdobře činili, na vzkřes života, kteří sedmého
sobiti a posavad působí, an věci stvořené
však zlé věci páchali, na vzkřes soudu. v bytí udržuje a je všechny řídí. I může
30. Nemohu já od sebe činiti ničeho. se říci, že Bůh působě odpočívá a odpočí
Jak slyším, soudím a soud můj spra- vaje působí. Odpočívání sobotně má člo
vedliv jest, poněvadž nehledám vůle věka ve věcech světa Etraceného a roablouk sobě samému sbírati. Kdo v takové
své: nébrž vůli toho, jenž poslal mne. dilého
sebranosti se nalézá, ten neustále sobo
Židé se byli ptali uzdravené!^ kdož mu
poručil nést! lože, načež on pro nevědomost
odpovědi dáti nemohl. Dověděv se ale v chrá
mě, že to Ježíš jest, tudíž pospíchal, aby jim
to zvěstoval. Odešel ten člověk, di evangeli
sta a zvěstoval Židům, že Ježiš jest, jenž
ho uzdravil. Jakým úmyslem to učinil?

Otázka ta každému sama sebou se namítá!
Ale již sv. Augustin na ni odpovídá,, že on

ta ja, Ale poněvadž to pro člověka na s větě
tom nemožno, proto ustanoven byl zvláštní
den odpočívání. I má svátek člověkovi býti
hvězdou, jenž ho vede po cestě k uctění
novorozeného krále duše. Člověk, jemuž ve
leno následovati Boha v odpočívání i v pra
cování Ex. 20, 9., má namysli povážiti, že,
poněvadž odpočinek Boží jenom poměrný a
vztažitý jest, nepřísluší torna, co relativno

jest, váhy absolutné přičinov&ti. Bůh působí činí. O a raději při ¥©d® od pom ěru avéh©
také ¥ so b o tu ; může tedy jistou měrou a k Otci. Nic neum aluje & neodnímá od vý
jistým i mezemi i člověk v den svátečný ně roku svého, n é b rl h© potvrzuje a se svatě
které práce méně hmotné a s menším racho ©svědcuje: Amen, amen, pravím vám. Tat©
tem spojené předsevzíti. Tudy vece Pán: avérováaí a jištění podobné přísaze třik ráte
Otec můj působí dosavad i v sobota, i Já Pán v této řeči sré opětuje. Věc tedy míní
působím. Leč v tom, co jsm e uvedli, jeví se předložit! absolutně pravou. Slavně se osvěd
jenom jed n a stránka náuky Páně, a právě čiv opevňuj® výBQS o sobě. Nemůže Syn
ta nižší, totiž člověcká, podlé níž mohl od- činiti od sebe, leč eo vidí Hniti Otce. Od
větiti Židům, že B oha sobě m příklad bera sebe Hniti ta stojí naproti fráze: Otce či
1 v sobotu věci takové působili může, jaké niti viděti. Fráza vzata je s t od dětí, kteréž
učinil na onom neduživcí. Pán ale tu něco na ©te@ hledí věc nějakou provést! majíce,
vyššího předkládá, ja k to již ze slova Otec což jim ©polaou bývá př© vlastní jejich či
můj viděti. Táhne se k své moci odvěčné, nění. Viděni M ači vědomí Synovo, že jest
s mocí Otcovou spolustatné a Jednobytné a jednoho s Otcem života a že vůle nemůže
praví, že působen! Jeh o není odrfzněno od b ý ti jiaé, ješto je st jednobytan s Otcem.
Otce, nébrž že sjednáno a sloučeno jest Ja k o podstata Otcova, ta k i vůle Otcova
■s působením Otce. Sloučeni a sjednání to v Něm, v Synu, se nachází. Syn tedy ne
s vůlí a působností Boží u Christa přiredílé činí, leč co poanává býti stejno a jedno
jest, ješto byl bezhříšen a což dále ještě ta s působením Otcovým. Án© vece také, ie
též přichází, stejné s Otcem bytosti. U aás nemůže Syn činiti jiného, leč co vidí Otce
má duše neustále po té jid n o tě působnosti činiti; nebo ješto život a působnost spolu od
b ažiti a ve skutcích svých má člověk napo Otce m á a ®d Otce ustavičně přijímá, ne
řá d k té s Bohem sdruženost! přihlédati. bude činnost Syna různá a jínorodá od čin- Jakož pak odpočíváni Otcovo neaí prismová nosti Otcovy. Nemůže zajisté Syn činiti sám
ním a neděláním, c@ž m B oha jakožto na od sebe; © sobě mimo Otce nemůže Syn půabsolutný život připadat! nemůže, nébrž ja k sobiti, ješto nem ůže nebyti spojen s Otcem,
Otec ustavičně působí, také Syn, jedné s nim notně s Ním spojen jsa, an se božství vzdáti
bytnosti Jsa* působ! spolu; důvod i základ
nemůže. J e s t to metafysická nemožnost, ale
toho působení Páně jest působení Otcovo. jak samo vidno, svchovaná dokonalost; B ůh
Ote©?! církve sv., jm enovitě sv. Oyrill Alex. zajisté, jenž by mohl přestati b ý ti Bohem,
a Ř ehoř Naz., jakož i A ugustin Otci ideál- není Bůh pravý, a všeliká nebožskost nutné
nou, Synu reálnou stránku působení Božího z Božství se vylučuje. Že tedy Syn nemůže
přikládají. Tohot© metstfyslekéh© důvodění jinak než Otec působit!, nepochodí z nějaké
Páně nepochopili Židé. a rozuměli slova Jeh o
©bmezenosti moci a vědomosti .Synovy, né
o pouhém nápodobeni Boha. A však předce brž z bytné a nutné jednoty bytností a vůle
ze slov Otec můj a z toho sebe s Bohem Jeho s O tcem ; a jen tenkráte- by sám od
porovnání zavírali, že se Bohu rovným činí. sebe odloučeně od Otce působit! mohl, kdyby
A tudy m pouhý ruhot takové P áně © sobě Synem Božím nebytí mohl. Od sebe samého,
svědčení položili a Jej sm rtí hodným býti © své újmě, různě, odděleně od Boha či
usoudili, obranu P án ě m novou vinu poklá n iti a konat! něco, jenom na tvory připadá.
dajíce. 1 dí © tom sv. J a n : Hledali Židé ■Má ale b ý ti neustálá snaha jejich, .ten po
proto tím viee Jej zabiti, netoliko ze sobotu m ěr P án ě nápodobiti, nikdá nečiniti odíoůn i ti , ale také, že Boha Otcem svojim nazý ceně od Boha, nébrž yezdy víc a více vůl!
val rovným Bohu se Čině. Ejhle, dí sv. Au Boží v povahu svou vkořenovati [a odvisle
gustin, Židé rozumějí, čema nechtějí rozu od Něho toliko jednati. Podobně^ co -se dí
mět! Aríáui. Ariáni totiž praví, že Syn ne- o viděni Syna na Qtci, že totiž Syn nečiní,
roven jest Otci a odtud haereza obráží cír leč co vidi Otce činiti, nemůže v ten smysl
kev. I j sami tl slepci vrahové Christovi roz se bráti, jakoby působeni Otcovo předchá
uměli -slovům Jeh o . Byla tedy dvojí p ří zelo a Syn toto působení nápodobil; fmébrž
čina hněvu a záští jejich proti Pánu, jedna, viděním se m ači, že vědění vůle, úradků a
Ie rušil sobotu, sama © sobě pro ně dost myšlének Otcových Syn bezprostředné ze‘spovážná; druhá však mnohem vážnější, že si lubytnosti a spolupodstatoosti své s O tc e m moc Boží přisvojoval, na stejný s Bohem
čerpá, Ješto tedy Syn působnost svou oá
stupeů se klada, stejné s Otcem práv© a Otce s božstvím spolu béře, nutně z tohe
stejnoa s nim svobodu sobě připisujíc. Zabiti,
plyne, což dále praví P á n : Což onen, Otec
dí, Jej hleděli. Z ákon © ruhatelích n a Pána činí, to podobni čini i Syn. K záporném u
obraceli a strohého výkladu při Mém užívali výroku předchozímu přidává výrok kladný.
všelijak s® H o zbaviti záhy usilujíce. Ježíš A v tom to spolupůsobení Synově s Otcem
nepouští se v rozbírán! otázky o svěcení spatřuje se spolu pravdivost a skutečnost
soboty, ja k to jinde (Luc. 13, 5. 14, 6.) společného Synova s Otcem života. P lyne

odtud jak jednost bytnosti Synovy s Otcovou,
tak i různost osoby Jeho od osoby Otcovy;
jakož i řine odtud, že slovo v poslední větě
podobně ne k aásledovnosti &napodobivosti,
nébrž k bytnosti se odnáší. Vhodně ještě
Zlatoúst pozoruje, že, když učeníci Páně
Mat. 12, 3. nn. pro rušení soboty u Pána
byli Bartoni, neodvolával se na Otce, nébrž
na lidi, na svaté předky a jimi se zaštitoval, poněvadž učeníci lidé toliko byli. Nyní
ale sám obžalován a obvinován byv, hájí se
příkladem Otcovým, au sám božské jestoty
jest. Samovidně řeč jest o božských dílech
a působení božském, ješto si Christus bož
skou přírodu přičítá. 1 boholidští sice skut
kové Páně, kde více příroda lidská Jeho
vystoupá co činná aeb trpná, v jednotě
s Otcem činěni byli; ale předce skutkové ti
zří více k osobě Páně, od Otce rozdílné,
než k bytnosti s Otcem společné.— Ale i jiný
důvod rovně metafysický, a však z ethické
stránky vzatý uvádí Pán, aby dokázal, že
Syn vezdy podobně ja k Otec působí. Ta
podobnost působení totiž má svrchovaný zá
klad v lásce odvěčné a dověčaé, která ve
třech osobách božství bytuje; láskou tou
děje se, že Syn v Otci všecko vidí, ješto
Mu Otec všecko ukazuje. Ten důvod Pán
pro vysvětlení a potvrzení předešlého doka
zování takto vyslovuje, an vece: Otec zajisté
miluje Syna a ukazuje Mu všecko, což sám
činí. Slova vzata od ukázání věcí viditedl-

ných; ale ovšem nemohou se vliterné stro
hosti slyšeti, nébrž s jistým přísolkem, jak
se to všady při přenášeni výrazu a významu
od věcí lidských na božské státi musí. Ne
může zajisté ukazování Otcovo činěné Synu
stejno býti s ukazováním lidí. To již poně~
kud z protivy slov viděti a ukazovali na
oce jest. Jak slovem viděti při Pánu ne
rozumí se smyslné vidění, nébrž ustavičná
přítomnost a věčné vnímání neskonalého
života Otcova, tak ukazováním se slyší dá
vání a udělování života onoho, ustavičný
z Otce v Syna plynoucí výron všeliké vě
dou cnosti a všemocnosti. Obecenství pak vůle
a skutku mezi Otcem a Synem nespoléhá to
liko na té, o níž ve slově nemůže výšeji Pán
pravil, nutnosti, nébrž také a především
v lásce a v nechtění jiných věcí, což z lásky
samoplynně vychází. Kdo koho skutečně mi
luje, ten s ničím se píed ním netají. Užívá
(pdtčr a neužívá slova ájanňv chtěje přítulnost
a srdečnost lásky té bytedlné naznačiti. Odvěčná, přetajemná a nevystihlá láska v bož
ství přestoupá aprosahá ©au propast nutné
bytosti v Bohu, vlévá v ni odvěčnou svobodu
a blaženost a činí, že Bůh věčné jest živým,
životným % živodárným. Kde poznání Tro
jice v božství není, není možno ideu božství
v příslušné svrchovanosti zachovati. H icu-

h&teli a mysliteli ©Bohu mimo křesteaskoi
víru badajícímu a skoumajícímu se přihází,
že o skálu nutnosti veškeru lod či budovu
myšlének svých stroskotá. Idea lásky a svo
body v božství těch útesů, bradel a úskalí
spekulaci zbavuje a koráb myslitelův a ba
datelů? na Ararat pravdy věčné doplavuje.
Z lásky té jde, jak praví, že Otec všecky
skutky ukazuje, t. j. působiti dává Synu.
Ukazovali co aktivná činnost se připisuje
Otci, viděti co vnímací činnost se připisuje
Synu; nebo Syn to co úradou Otce ku spáse
lidské uhodlal, ve skutečnost uvozuje, věč
ným jsa jevitelem skrytého Boha. To všecko
pravil Pán, zřetel maje na div, jejž byl uči
nil na ochrnulci.
A však měl a hodlal Pán větší skutky
tvořití nad oso uzdravení a láska Otcova
podivnějšími zázraky se v působeni Christově
obleskati měla. A o tom vece Pán ihned, od
poměru svého k bytnosti Otcově ku poměru
svému k světu & kčlověčenství přecházeje:
A větši těchto ukáže jemu skutky, vece, aby
ste se divili. Skutkové ti větší budou takoví,
že ovšem ti, k nimž Pán mluví, diviti se
budou, což i záměr divů a zázraků jest.
Tudy dí, abyste se divili , totiž podivením
ustrnutí a studu. Nedí, abyste uvěřili, po
něvadž předvídal, že Židé ti čelní, s nimiž
činil Pán, ač zázraky vidouce, nebudou jimi
k víře, nébrž k většímu záští obouzeni.
A však veškeři divové účel mají, aby lidé
uvěřili. Nedobře účelná věta v přeložení ně
kterém bývá zaměněna na větu výslednou:
tak, že se budete diviti .
Větším dílem nějakým, větším nějakým
skutkem se tedy Pán samlouvá. A to dílo
jest, jak ihned vece, vzkříšení mrtvých.
Nebo očividně ožívití výše stoji než uzdraviti. V ece: Nebo ja k Otec křisi mrtvé a
oživuje, tak i Syn oživuje, koho chce. Mrtví
v písmě dvojí slují, jedni podlé těla, druzí
podlé duha. Pán místněji se nepronáší o
tom, jací-by tu mrtevci slyšáni býti měli.
Člověk z těla a z ducha sestává, i tělo oži
veno a vzkřesemo býti i duch lidský spasení
věčného života dojiti má. Tudy můžeme
hned při prvním slov těch slyšení za to míti,
že Pán obojí mrtevee na mysli měl. Ale
nehned o obojím mluví, nébrž napřed jedná
o vzkřesu duchovním co o podmínce a pod
kladu vzkřesu tělesného. Jedná o něm
napřed i proto, že byl blízkým, ano již již
přítomným, a že jest od víry a dobrých
činů závislým a k životu věčnému vedoucím
v. 25. V dálejšku v© v, 28. a. o vzkřesu
pohrobném, posmrtném a budoucím, jehož
se i zlým lidem dostane, řeč vede. Tam
ono jest oživení duchovné, toto tělesné. V ži
votě pozemském smrt tělesná a duchovná,
j jakož i vzkříšení a oživení tělesné a du

chovné mohou od sebe se odrůzniti a kdo
zde duchovně povstal, nebývá zbaven smrti
tělesné, jenž jest toliko přechodem do věč
nosti. Ale ve věkování posmrtném rozdílu
toho nebude, ješto při konečném vzkříšení
sm rt neb život po věky spojeny ostanou
podlé těla i podlé duše. Jsou sice, jenž
všecka slova Páně hned od začátku o těles
ném vzkříšení vykládají, táhnouce je k J a irově dceři, k mládenci z Naima atd. ode
P ána vzkříšeným, ale výklad ten neshoden
jest 8 výroky Páně v. 24., kdež o tom řeč
vede, že již vzkříšeni mnohých se stalo a
veliká Část již přešla ze smrti do života.
Patrno to také ze slov: koho chce, jimiž se
namítá nějaké volení a ovšem podkládá, že
nevšickni vzkřesu toho dojdou; o tělesném
vzkříšení pak vědomo, že všichni lidé ho
účastni budou. Nad to užívá Pán praesentu:
obživujes což k budoucímu vzkřesu potaho
vat! nelze. Je ště také proti výkladu této
části o vzkřesu tělesném čelí slovo: abyste
se divili &mixá£ytn j praesentě, čímž poslu
chači co ustaviční svědkové skutků Páně
se vyslovují; skutkové tedy ti neustále před
se jiti musejí. Podobně o neustálém úspěchu
slyšeti se musejí slova v. 23., aby všickni
ctili Syna, což již tuto na tom světě a ne
teprv na světě onom se státi má. To vše
cko nám svědčí, že slova Páně v této části
o vzkřesu duchovném se bráti musejí.
Svrchovaná moc Boží jeví se v životodaru, v tom, že Bůh život mimo jestotu svou
tvořiti a ovšem to, co smrti podpadlo, k ži
votu navrátit! může. Tato svrchovaná moc
příleží také Synu, nebo dí, jak Otec křísí
mrtvé a obživuje, tak i Syn obživuje, koho
chce. Dí: hřisi a obživuje ; tento pořádek
nejlépe se hodí, an křísiti či buditi předcházeti musí, nežli člověk oživne. Opačným
pořádkem slova ta přicházejí Ef. 2, 5. 6.,
kdež oživení co příčina vzkřesu se považuje.
Po oživě Ohristově v hrobě následovalo vzkří
šení Jeho. Obživovati a křísiti značí totéž,
ač z rozličného stanoviska. Veškeren rod
člověcký od pádu Adamova ve smrti se^nalézá a netoliko pohané, nébrž také Židé
duchovného obživnutí potřební jsou. A sku
tečně obživuje Syn duchovně, koho chce.
Slovy těmi svrchovaná svoboda Páně se vy
slovuje ozvláště naproti Židům, kteří za to
měli, že Messiáš přijda vzkřísí Židy mrtvé
a ti že s ním a s eelým Židovstvem při
životu jsoucím velkou blahoříši židovskou
slaviti budou; po jejím skončení teprv po
hané budou vzkříšeni, aby tudíž věčně od
souzeni byli. Naproti tomu učí Pán, že
všickni duchovně vstáti a obžívěti mají a že
v tom předku a práva a nadpraví žádného
není, nébrž všecko to od přesvaté vůle Sy
novy závisí. Ve slovech: koho chce již také

rozdělen! lidstva a odloučení jedněch ode
druhých záleží, an jedni uvěří, druzí v ne
věře zatonou, jedni se od slunka světa osvítiti dají, druzi ve tmách se potopí, jedni
obživení dojdou, jiní ho o své viaě zbaveni
zůstanou. Tudy ve slovech těch se již namyká, že Synu Božímu dán je soud, jímž
právě ono odríiznění a oddělení lidí duchovně
obživlých od neobživlých se navrhuje. A
to jest drahé dílo ono větší, jež Otec Synu
dá. Nebo ani Otec nesoudí, nébrž veškeren
soud dal Synu. Ani Otec dí a ovšem tedy
tím méně někdo jiný soudu se podjímá,
jenž celý na Synu zavisnuh Životodáním
se jeví mohutnost, souzením spravedlnost
Boží a jak onu Otec skrze Syna na světě
provodí, tak i soud veškeren Synu odevzdal.
Soud ten již zde na světě počátečně se vy
plňuje, an jeden od víry odpadá, jiný k víře
se přivinuje, jeden hříšník se kaje, druhý
v nekajícnosti zatvrzuje se; tím během
soud konečný připravuje a předobrazuje se.
Předobrazové ti a ty náslony dějí se bud
zřejmě b u i tajemné. Při některých dobách
na veřejný odiv se vyskytují, tak že dějiny
světa soudem světovým nazývati se hodí.
Místo Otec nesoudí atd. očekávali bychom
podlé před. v. raději: Jakož Olec soudí, tak
dal i Synu souditi; a však Otec se vylučuje
od soudu. Kterak to? Vylučuje se On j e 
nom od Vyvedení a uskutečnění soudu, jak
samovidno jest, ješto Otec spravedliv jsa
nemůže neodplacovati dobrým a neodsuzo
vat! zlých. A mimo to všickni vněšní skut
kové Boží celé nejsvětější Trojici společní
jsou, ač pak každé přesvaté osobě se zvláštní
skutkové přičítají. Nebude Otec souditi, né
brž Syn. Nebo Syn jest věčné Slovo a
slovem se vynáší soud; On jest světlo věčné
a světlem se tma vylučuje. Oa jest jak v.
27. P án sám praví, Synem člověka, t. j. Spa
sitelem, dokonatelem díla spásy lidské, a
k dílu tomu patří soud co dokončení, doplněk
a koruna Jeho. Veškeren soud dal Otec
Synu, vece Pán. Dal pak Otec Synu soud
hned s udělením božství, splozením Syna
předvěčným, an před věky věčnými vtělení
Syna a soud Jemu svěřen býti mající uraděn,
předurčen a uložen byl. Veškeren soud dal
Jemu, vece; a tedy netoliko soud poslední
od Něho vykonán bude, nébrž i částeční
soudové v průběhn svatodějinstva Jemu svě
řeni jsou. Jemu přináleží veškeren soud
vidomý i nevidomý, časný i věčný, blažený
i odsudný. On jest neobmezený vládce nad
životem i smrtí. Osud náš veškeren, osud
jednotlivých člověků i celých národů v Jeho
rukou spočívá. Výše 3, 17. jsme slyšeli,
že neposlal Bůh Syna , aby soudil svět, což
se zdá příčiti tomu výroku, jejž Pán zde
klade. Ale že výrokové ti se nepotýkají,

patrno z toho, co na onom místě se dokládá,
nébrž aby spasil svět, z čeho viděti, že sou
diti tam toli značí, co odsoudíti, tuto ale

v jiném smyslu se béře, o němž výšejijsme
mluvili. Ještě přidáváme, že mnozí slovo
dal v. 22. o člověčenství Páně vykládají,
že Otec totiž dal a propůjčil soud Synu
teprv při vtělení Jeho; leč lépeji výklad
hořejší a téměř obecný.
Ale P áa spolu udává úmysl a záměr
Otce, proč Synu dal moc obživnou a soud
nou, an vece: Aby všickni ctili Syna, jako
cti Otce. Gest jest božské moci uznání a
toho uznatku vnéšným chováním vyjevení.
Ješto ^Synu stejná moc a velebnost s Otcem
společná jest, slušno, aby Mu též byla tatáž,
jaká Otci, čest udělována. Posavade se to
nestalo, ao v starém Zákoně jen Otec ctěn
býval. Ovšem pro neodlučnou spojbu nej
světější Trojice úcta ta se na všecky tři
osoby odlívala. Ale nebyl při poctách Syn
zvláště jmenován a připomínán a veškera
úcta bohoslužebná splývala jedině na Otce.
Nyní ale, an Syn dílo spásy lidské vzal na
sebes musilo uznání moci a veleby Christovy
veřejný průchod míti, ana od uznání toho
také spása lidstva závisná jest. Uznání to
vymáhá pokoru se strany lidstva a dokonalé
se řádům Syna Božího podrobování. Ta po
cta se nyní má konati a každý křesťan
k tomu _prohlídati povinnen, aby se čest Christu povinná rozmáhala a dokonale vykoná
vala. Nébrž tu povahu má ona úcta Syna
Božího do sebe, že bez ní pravé ctění Otce
obstáti nem ůže; nemá snad Syn také a ně
jakou odlučnou službou a úctou od lidí ctěn
býti, nébrž úcta Otce nemožná jest bez úcty
Syna. Kdo nectí Syna, vece Pán, nectí
Otce} jenž Ho poslal. Přidává tu o poselství
svém, poněvadž chce říci, že té úcty sobě
neosvojuje neprávem nějakým, nébrž že svr
chovaná vůle Otcova jest, aby Syn ode všech
uznán, ctěn a veleben byl. Z toho pak jde,
že Židé nemají zhola příčiny žalovati na to,
že se Christus Bohu rovným klade, nébrž,
že neuznáním svojím veleby Synovy a od
píráním Jemu svrchované úcty vypadají do
cela ode pravdy & od příkazu Otcova. Ta
kovou lahodou a poklidností vyvracujePán
příčinu záští židovského a spolu takovou
slov prostotou nejsvrchovanější tajemství víry
přednáší.
Ovšem pak Pán nemůže sám dokonati
spásu lidskou a obživa a vzkřesba duchovná
vymáhá se strany člověka spolupůsobení.
S vůlí Spasitelovou povinno shodovati se
úsilí člověka a lásce Bohočlověka musí
ochota v ústřety vyjiti. A tu praví P á n :
Amen, amen, pravím vám , že kdo slovo mé
slyší a věří Tomu, kterýž Mne poslal', má
život věčný a na soud nepřijde, nébrž p ř eše

Věcem, které praví, přičinuje velikou důležitost, an je uvádí věrováním : Amen, amen. Žádá Pán na člověku
dvojí věci, jedné, aby slovo Jeho slyšel, a
druhé, aby věřil tomu, kterýž Christa poslal.
Slovo slyšeti se béře s důrazem a značí
slyšení slova, t. j. náuky Páně ochotné, nadesýlajíc již počátek víry a hotovost podlé
ní. spravovati život svůj. Věřením Pán zna
mená víru živou, živé v sebe pojímání toho,
co předmětem a podstatou víry jest. Slova :
kdo slovo mě slyší připomínají nám slova
prorocká o Ohristu Deut. 18, 15., kdež dí
Hospodin, že mají toho, jejž jim pošle, v e 
likého proroka poslouchat!. Blažen, kdo
tuto slyší slovo Páně, aby je uslyšel druhdy
ku vzkříšení, k životu. — Takový člověk,
jenž víru v Christova náuku ujímá, věří
Tomu, jenž Christa poslal. Prohlídá tu Pán
ke skutkům, jež Otec skrze Syna činí a
jimiž Jemu svědectví vydává. Kdo věří
v Christa, věří, že Otec, jenž ? Christu a
v jednotě s ním zázraky působí, pravdomluven jest a zapečetuje a potvrzuje jistotu
pravdy Boží, an Bůh pro osvědčení pravdy
slova Christova moc divy činiti mu propůj
čuje 3, 33. Předmětem víry jest slovo, t. j.
nauka Páně a základem jejím jsou divové
Jeho či skutkově Otcovi v Christu provedení.
Taková vira, jak dále vece, jest zdrojem
blaha pro člověka, nebo člověk ten má život
věcný a na soud nepřijde, nébrž přešel ze
smrti do života. Vece: má život věčný a
nedí bude míti, poněvadž základ života věč
ného již tuto s e jn u propůjčuje, o čemž 1,
12. 3, 16. viz. Život se mu uštědřuje ta
kový, jaký předčasnému Božímu o něm ná
zoru odpovídá, tedy život svatý a blažený.
A tudy ze stavu hříšného přechází ve stav
boholibé povahy, nébrž již se nyní nachází
v stavu pravého života, do něho ze stavu
smrti přešed. Přešel praví v perfektu pstapipijxs, jako byl výšeji 3, 18. o bezvěrcech
pravil, že již odsouzeni jsou, Nebo přechod
ze smrti k životu, z nespásy k spáse již
se při tom, kdo věří, stal, síly budoucího
života již se mu udělily, ač ještě řekami
ze smrti vyplynulými mast břísti. Přijímá
člověk, jenž věří, símě nesmrtelnosti 1. Jo3, 9, Z čehož nutně následuje, že nepřijde
k soudu, t. j. k odsouzeni; soud zde značí
protivu blahosti či věčného života a zůstá
vání ve smrti, jak viděti z následujících
slov: nébrž přešel od smrti h životu . To jest
přecházet! od smrti k životu, vece sv. Aug.
Ir. 22, 7. přejiti od nevěry k viře, od Mamu
ku pravdě , od nepravosti ku ctnosti, od hněvu
k lásce, od pýchy ku pokoře. Ctnosti pak
jsou kel a zárodek blahy a símě slávy budoucné. Takový život, takové kříšení a
oživování počalo ihned, když Syn Boží

ze smrti do života.

?eř®jný úřad na se vzal, učit! a spásu lid
stva konali započav. Tudy praví Pán sám
o sobě: Amen, amen, pravím vám, přichází
hodina a již zde jest, že mrtvi uslyší hlas
Syna Božího a kteří uslyší, žili budou. Dí
opět: Amen, amen, aby zjednal a vyjevil
jistotu výpovědi své. D vakrát se klade slovo
uslyší, a však v rozdílném význam u; poprvé
o slyšení vůbec, na druhém m ístě ale o
vním ání a následování hlasu se béře. Hlas
jest toli co tlovo Páně. H odina či doba je s t
čas vystoupení P áně veřejného, kdež počal
křísiti lidi duchem m rtvé; a tudy již zde
přítomna byla hodina ta, ale byla též bu
doucna a teprv mela přijití a přicházela,
poněvadž P án sám nevešel do celého světa
a neobracoval národy, nébrž to zůstavil apo
štolům, kteří lidstvo ve hříších a nepra
vostech zamřelé k životu ubuzovali. Mrtvými
zovou se zde duchovně m rtví, jenž ve sm rtnýeh stíneeh pohanstva zahřezli, a však ká
zán! P án ě a apoštolův Jeho uslyševše, ze
sm rtí duchovné povstali a Christu obživiti
se dali. Spůsob mluvení vzat jesto d e vzkří
šení a z mrtvých vstáni tělesného před po
sledním soudem, k němuž Pán ovšem, však
jen mimotně, prohSédá, poněvadž také ovšem
vezdy duch s tělem a těio s duchem u člo
věka. stejnou měrou mzdy a pokuty dochází.
Tuto ještě hlavně P án k duchovnímu životu
hledí, jak již ze samých slov a nyní jest
viděti. Ti vakřesové, jež Pán učinil na dceři
Jairovš, na mládenci N&imském a později
na Lazarovi, jsou obrazové, nástinové a
předvěstové duchovného obživení, o nichž
slova Páně slyšeti se nemohou, ač tomu
někteří vykladatelé chtěli. Nebo tomu vý
kladu vadí slovo uslyší dvakrát opakované,
kteréž na druhém m ístě značí toli, co věřiti,
jak z artikulu oí umvaavtsg viděti, nebo se
rozdíl činí mezi těmi, kdo slyší a kdo ne
slyší. Leč o tom všem již svrchu povědín©.
A le kterak ožijí, m rtvi jsonce? Před
pokládá to, že Syn Boží má v sobě pramen
života, jemuž na mrtevce plynouti a se prou
dili dopouští. A tudy přidává slova: Nebo
ja k Otec má život v sobě, tak dal i Synu
míti život v sobě. J iž sice byl P án výše
21. v. pověděl, že Syn Boží moc máoživiti,
koho chce, jak moc tu má O te c ; ale chtěl
P án ten svůj k Otci poměr ještě jednou
předložiti, vyvinutěji vysvětliti a ukázati, že
život ten, jímž žijí duchovní vzkřisenci, ži
vot udělený a propůjčený jest. Tím pak
Pán, že všechno obživováni od Otce odvodí,
jeví, že ono nejpřízek slávě Otcově prohlídá.
V sobě život míti jest, sám sobě býti půvo
dem a zdrojem života a pramenem, z něhož
veškeren jiný život vychází; nebrat! a nečerpati života odjinud zevně, nébrž sám
oscsbaým životem býti. Yšickni tvorové mají

život ffie ? sobě, nébrž mimo sebe, z B o h a ;
Bůh jedin má ze sebe a od sebe život. Syn
Boží vzal z Otce od věčnosti a předčasným
nám věčně nevystihlým spflsobem bytí a
božství a ovšem tedy i odsobný a úsobný
ž iv o t; má tedy život sám v sobě, odjinud
vně nepřijatý, život vyronilý z podstaty Boží,
život nepodmíněný, bezvýmineěný. Otec,
vece sv. Augustin, jest život a Syn tolikéž
jest život, Otec má život v sobe, ale ne
od Syna, Syn má život v sobě, ale od Otce.
Včlověčení Jeho v tom žádné změny učiniti
nemohlo, ješto božstvívproměně nepodléhá.
O Christu platí slova Žalmu 35, 10. _U tebe
jest zdroj života • a tudy 1, 4. pravil Jan ,
že v Něm život jest. Všickni tvorové jak
tělesný tak duchovný život ode C hrista obd rž u jí; on zajisté je s t cesta, pravda i život.
Jo. 14, 6. Chceš ctsoditi ? dí Aug. Já cesta
jsem, dí tobě Pán. Oklamán býti nechceš?
Já pravda jsem , volá P án. U m ři ti nechceš ?
Já jsem život, di tobě Spasitel tvůj. Nébrž
apoštol Páně volá: Ž iji pak ne již J á , žije
ve mně Christus. Gal. 2, 20. Jakož zajisté
Syn má v sobě život, tak může tak é dáti
život jiným, kterýmž chce, jak pravil v. 21.
Jestli že pak má Syn moc obživiti ty, kdo
uposlechli, tedy ovšem musí m íti také moc,
odrůzniti zlé od spásy a života, to jest, sou
diti a ustanovit!, kdo žiti má a kdo' nemá.
A tudy ja k výšeji v. 20, jsm e již viděli,
s dáváním života svobodným soud či různění
osob souvisí, A proto P án také tuto spojuje
soud se životem, an d o k lá d á : a moc dal
Jemu soud činiti, poněvadž Syn člověka jest.
Slovy těmi udává, že moc soudná Pánu při
stojí a příleží proto, poněvadž Synem člově
čím jest. Syn člověka jest toli co Messiáš,
co Vykupitel a k úřadu Vykupitelově p atří
oddělení a odrůznění, odcouděni, odciděnía
odmísení lidí jedněch ode druhých a dobrých
odměnění a zlých potrestání. Tato moc soud
ná jistě p a tří k dílu spásy a tudy Synu
vlastní jest. Tu již Pán ač soud časný, jak
se v dávání viry a milosti, v různění dobrých
ode zlých a podobnými záležitostm i výše
vysvětleným i vykonává, hlavitě na mysli
maje, znenáhla přechází ku konečnému sorndu, jak z násled. vv. viděti, k soudu po vzkří
šení odbývati se majícímu; soud ten jest
poslední výkon vykupitelský, načež odevzdá
Syn 1. Cor. 15, 24. království Bohu a Otci.
Budou tam na soudu ondy vidět! C hrista
co soudce všickni bývali soudcové a ten
druhdy nespravedlivě od lidí Odsouzený svémoeně spravedlivý soud bode vydávat!. —• Při
tom výroku P á n ě : Moc dal Jemu soud či
niti, poněvadž hyn člověčí jest, neleží váha
věty na lidské přírodě Christově, aniž lepí
důraz na slově dal, jakoby Pán, co člověk
nemaje moc! soudné, byl jí přenesem co

člověk obdržel a teprv nějakou m ěrou jí
zasloužiti musil. O tom zde Pán nemluví,
an očividně odvěčnou moc svou na mysli
má a o ní, ja k ji spolu s božstvím ®d Otce
čerpal, tato mluví.
_Nad takovými výroky bezmála se velice
podivili ti lidé, kteří P ána poslouchali, an
§ takovou neomylnou jistotou sobě takovou
moe_ a konečný soud nade člověčenstvem
připisoval, 1 vece jim : Nedivte se tomu,
co jsem posud pravil. D í : nedivte se, ješto po
divení menší větším podivením pom íjí; nebo
prokázání většího díla Synova & projevení
svrchované mocnosti Jeho ještě zbývalo v bu
doucnosti. Přijde hodina, vece, v niž, kdo
v hrobech jsou, uslyší hlas Syna Božího, a
vyjdou ti, co dobře činili, ke vzkříšeni života,
co zlé páchali, ke vzkříšeni soudu. Odkazuje
tedy posluchače ku konečnému výsledku ob
živováni a souzení za života s lidmi odbý
vaného, an tam oboji, obživení i soud, vrcholu
svého dosáhnou. Že o posmrtném a posled
ním soudu a tělesném vzkříšení a oživení
mluví, patrno ze slov: nedivte se, jimiž, jak
jíž praveno, něco nad předešlé v ěd vyššího
navrhuje. Nejvíce pak to patrno % toho, že
věci, o nichž teď v. 28.29. mluví, o všeehněch
n á n ti praví; že dále nedí o přítom nosti ni
čeho, jak byl výšeji v. 25. pravil nyni jest,
nébrž jen docela k budoucnosti odkazuje; a
posléze patrno to z toho, že jasně o hrobech
mluví. Ve hrobech jsoucí, praví, ti uslyší
hlas Syna Božího a vyjdou. Ovšem pak i
ti, kteří dl© 1. Thess. 4, 15. ode Pána při
příchodu Jeho živi postiženi budou, rovně
vzkříšeni budou a jim soud se vynese, jak
samozřejmo jest, an veškero člověčenstvo se
tu zahrnuje; leč těch Pán nedotýká, an od větška činí pojmenování. Hlas Syna Božího bez
mála anděly pronesen bude 1. Thess. 4, 16.
Vzkříšení soudu a vzkříšení života jsou genitivy
lám ěru a značí vzkříšení k soudu a vzkříšení
k života. Soudem rozumí se očitě odsouzeni
věčné; sic jinak k soudu vlastně tak řečenému
také spravedliví přijdou a po pravici Páně sta 
nou Mat. 25, 31., ale soud ten bude pro nš od
kaz či poukaz k životu věčnému. Ze slov těch
Vidíme také, že nejen od víry, nébrž i ode
skutků osud vzkříšení závisí. Slušně užívá
o dobrých slovo m m », činiti, tvořiti, facio,
o zlých ale užívá slova ítgáaaw, agere, páehati; při dobrých skutcích jakási jednota
se nalézá v duši a mysli činitelově, při zlých
skutcích se roztrhuje a rozbíhá mysl i duše
jednatelova a k vytčení toho se slovo Haše
páchati převýborně hodi.
Již pak hodlá Pán ukázati povahu soudu
svého, totiž že soud, jejž vynášet! bode, svr
chovaně bude spravedliv. A dokazuje toho
dvojím spfisobem, napřed metafysickou nut
ností a %& drahé svobodným v ile rozhodnu

O prvé praví: Nemohu Hniti nic od
sebe, ja k slyším, tak soudím. Pán odvěěně
tím.

a podstatně sjednán a spojen je st s bytností
a se životem Otce a jakož v. 19. nemůže
nic konaíi mimo a vně Otce, tak nemůže
ani soudu nějakého mimo a kromě Otce a
mimo soud Otcův vynášeti. „Slyšeti" je st
toli co vnímat!, toli eo viděti 19. v .; je st
to odvěčné slyšení a poznávání, a s úkon
v Synu i v Otci stejnorodý a stejnověčný
jest. Nesoudí P áa odloučené od Otce, nébrž
vynáší soud v jednotě, v podstatné a bytné
spojenosti s Otcem ; a tady sond Jeho neo*
mylným a svrchovaně spravedlivým fest. A
to je st prvý důvod spravedlnosti soudu P áaě,
Důvod druhý vyjadřuje slovy ^dálejšími: A
soud můj sprdvedliv jest, poněvadž nehledám
vůle své, nébri vůle toho, j m i poslal mne.
Pravil, že soud spravedlivý soudí, poněvadž
vůle Jeho neustále sjednána a srovnána jest
§ vůli Otcovou. Sjednanosti té s Otcem ne
stojí v cestě vůle člověcká v P án a; nebo ta
beahříšna jsouc a žádným náruživostem aniž
jakým nečistým ohledům podléhajíc nijak
obloudit! a od pravé stesky odvésti se nedá
aniž dáti může, nehledajíc plnění své néjaké
od Otce odlučné v ile, jíž sfaola nem á, nébrf
hledajíc jedině vůl® toho, jenž H o poslal.
Mluví v praesentu hledám, slyším a t. d.„
poněvadž vůbec ráz a povahu soudu svého
vyllčuje. P řid áv á slova: J m i m m poslal
aby tím zřejměji shodnost svoji vůl® s vůlí
Otcovou a tady spravedlnost soudu svého
označil. O soudu P án ě spravedlivém již p ro 
rok Is. 11, S. 4. předpovídal: Nebude po

viděni očí souditi, ani po sluchu m i trestati,
nébrž souditi bude po spravedlnosti. O statně
Otcové svati všickni napomínají, abychom,
jsouce zálíbní synové Boží, tak sjednotili se
s povahou Boží, bychom již nem ohli činiti
jiného leč vůli B o ži _
Tím dostatečně Židům svou nadčlověckou, aadčasnou a božskou bytost vysvětlil.
Aby ale nezdálo se těm zarytcům, že sám
o sobě svědectví dává, a áe oni právem
takového svědectví odpírat! se mohou, tudy
Pán přechází k důkasfim 9 té své božské
důstojnosti. Četl na tvarech jejich, ano vi
děl v srdcích jejich ta poehybenství a proto
33 schyluje k důvodění tomu. A sice do
volává se co svědků nejprvé J a n a Křestitele, nápotom táhne se na skutky svoje,
na osvědčení Otcovo a posléza n a Mojžíše:
P raví p ak :
3 1 . J á - l i svědčím o sobě, sv ěd e ctv í
m oje n e n í p rá v o . 3 2 . J i n ý je s t, je n ž
svědčí o m ně a v ím , že p rá v o je s t
sv ěd ectv í, je ž svědčí o m ně, 3 3 . V y
j s t e p o sla li k J a n o v i a vy d al svědě-

ctví pravdě. 34. J á však od člověka
svědectví nepřijímám, ale to pravím,
abyste vy spaseni byli. 35. On byl
svíce hořící a svítící; vám ale se za
chtělo na chvíli poveseliti se ve světle
jeho. 36. J á však mám svědectví větší,
nežli Janovo*, nebo skutkové, jež dal
mně Otec, abych vykonal je, ti skut
kové, jež já činím, svědčí o mně, že
Otec poslal mne. 37. A jenž poslal
mne Otec, on sám svědčil o mně. Aniž
hlasu Jeho jste kdy slyšeli, ani tváře
Jeho viděli, 38. a slova Jeho nemáte
¥ sobě zůstávajícího, poněvadž koho
poslal On, tomu vy nevěříte. 39. Zpy
tujete písma, ješto vy se domníváte
v nich život věčný m íti, a ta jsou,
jenž svědčí o mně. 40. A nechcete
přijíti ke mně, abyste život měli. 41.
Slávy od lidí nepřijímám, 42. ale po
znal jsem vás, že lásky Boží nemáte
v sobě. 43. Já přišel jsem ve jménu
Otce svého a nepřijímáte mne; jiný-li
přijde ve jménu svém, toho přijmete.
44. Kterak vy můžete uvěřili, ješto
slávu vzájemně přijímáte a slávy, jenž
od jediného Boha jest, nehledáte? 45.
Nedomnívejte se, že já žalovati budu
na vás u Otce; jestiť, kdo žaluje na
vás, Mojžíš, v němž vy náději máte.
46. Nebo kdybyste věřili Mojžíšovi,
věřili byste snad i mně; o mně zajisté
on psal. 47. Pakli jeho písmům nevě
říte, kterak slovům mojim uvěříte?
Mluvě Pán o vyšší bytnosti své a své
s Otcem spolupodstatnosti spatřoval, jak jsme
toho dotkli svrchu, na tvářech posluchačů
nemalé podivení, že věci tak neslýchané o
sobě povídá, důkazův neuváděje. I skloňuje
se Pán k nim a dostavuje nyní, čeho tam
pominul. 1'Iejprvé půjčuje Židům, žeby právi
bylí v odporu svém, kdyby na sám výrok
Jeho pro nedostatek svědectví jinudy vzatýchs nestranných a průvodných v Něho ne
věřili. Vece: Já-li (sám) o sobě svědčím, svě
dectví mé neni právo. Svědectví o sobě samém
nikde není před soudem tou měrou závažno
a plátno, že by se jiných důkazů nepostíhalo.
Může sice člověk sám o sobě pravdu vysvědčovati, ale svědčení jeho není průchodno
a právomocno. S této lidské strany jim Pán
připouští, že by od Něho nějakých důkazů
vyhledávati mohli, na pouhý výrok Jeho víry

neujímajíce; s lidské strany pravíme, poně
vadž niže 8, 14. P án přivlastňuje sobě, že
Jeho sebesvědectví právo jest, když s božské
strany se na věc patří. A však, dí dále Pán,
u Židů není v té věci žádného nedostatku,
an dosti důkazů před očima mají a tudy
žádnou výmluvou nevěry své zastírat! ne
mohou. Nebo, vece: jin ý jest, jenž svědectví
vydává o mně, a vint, že pradivo jest svě
dectví, jež svědčí o mně. Jiným tím svě
dectvím chtěli někteří vykladači rozuměti
Jana Křestitele, o němž hned řeč jde; a však
ješto Pán dle v. 36. nepřijímá a nepotřebuje
osvědčení lidského a ješto v textu řeckém
artikul » fiaQtvQŇv přichází, nemůže se vý
klad ten chváliti. Také bychom tu místo
praesentu svědčí musili čisti perfektum svěd
čil, čehož tu není. Táhne se Pán raději
k svědectví Božímu a tím jiným, jenž o Něm
svědčí, rozumí Otce. Mohl tuto, což níže
činí 8, 14. také se táhnouti k tomu, že Otec
vezdy s ním jest, že v Jeho sjednocení a
sjednání o sobě svědčí, tak že když o sobě
svědčí, vezdy také spolu Otec svědčí. A však
toho se zde odtahuje Pán, jenom ve slově
vím (že právo jest ) poněkud toho mlčemně
dotýkaje a prohlídá k zevnějším a patrným
od Otce Mu vydaným svědectvím. Žde, jak
již toho dotknuto, staví se na stanoviště člověcké, níže 8, 14. se povýšuje na vyšší sta
noviště a jedná o sobě s trůnu božské a
neomylné důstojnosti své. Než ale o skut
cích Otcových pro Syna svědčících mluví,
zmiňuje se o Janu Kř., jehož svědectví o
Christu vydané pravým býti praví. Upomíná na poselství, jež učinili k němu Židé
1, 19. a vece: Vy poslali jste k Janovi a
vydal svědectví pravdě, t, j. svědčil o mně
pravdu, když pravil, že jsem beránek Boží ,
jenž snímá hříchy světa. Klade s důrazem
zájmeno Vy, jakoby říci chtěl: Vy sami
poselstvím svojím jste se mohli přesvědčiti,
že Jan, jehož jste za proroka měli, právě o
mně svědčil. Mohl bych tedy ovšem na jeho
svědectví se odvolávati, aniž byste vy prá
vem jeho se odpírati mohli. Ale, dokládá
Pán, j á nepřijímám , či neberu od Udí svě
dectví, nestojím o ně, nepotřebuji ho, na se
bejistotě a svědectví Otcově přestávaje. Tím
svědectvím rozumí svědectví o své vyšší dů
stojnosti; nebo že jisté a místné svědectví
nějaké určitě Páa na mysli má, viděti z ar
tikulu, jenž před slovem řeckým předchází
t-qv fíaútvQÍav. J a n jisté svědectví o Ježíši
Christu vydal, že totiž skutečně jest Synem
Božím a Messiášem a svědčil to samozvaně
a samoděčně. Židé se byli jeho, zda Christus
jest, tázali; Jan odkázal je na toho, jenž
mezi nimi bytuje a Messiášem jest, jemuž
Bůh sám s nebe byl svědectví vydal. Tím
větší a závažnější bylo tedy svědectví J a 

novo, a bylo ono ovšem svědectví také Boží,
an Jan byl od Boha poslán svědčiti o C hristu;
ješto ale J a n Kř. divů a zázraků nečinil
mohlo se vezdy zdáti, že se tomu svědectví
jeho božského průkazu nedostává. A proto
Pán pro nevěru Židů je toliko se strany
lidské považuje a jeho se vzdává. Slova:
neberu svědectví od lidi mají sm ysl: nepo
třebuji svědectví lidského, proti němuž, ač
v sobě jest nejpravější, namítati někdo něco
může, an mám vyšší, božské svědectví Otco
vo v zázracích. Ač ale sám není potřeben
takového osvědčení, předce nesvědčil Jan
Křestitel nadarmo a na marno, nébrž poslán
byl svědčit 1, 6., aby Židům spásy se do
stalo. A to jest, co Pán vece. Ale to p ra 
vím, tyto věci o Janovi Křestitel! připo
mínám, abyste spaseni byli. Ač pro Christa
nepotřebno bylo svědčení Janovo, pro Židy
bylo užitečno a spasitedlno, čelilo totiž k to
mu, aby Židé k víře v Christa přivedeni
byli. Mohli a měli Židé Janovi věřiti. Ale
k ujetí víry při osvědčování potřebí trojí
věci, svědectví, dobré vůle a milosti Boží
či vnitrného svědectví Ducha svatého. Prvni
a třetí podmínka se bohatě u nich nalézala,
ale vůle dobrá se jim nedostávala.
Poněvadž pak svědectví Janovo pro Židy
spasivo a oblaživo býti mělo, tudy Pán o Janovi
se šířeji zmiňuje a ukazuje, že ovšem od něho
pravdě se vyučiti a k životu navést! se dáti
mohli. On, vece Pán o Janu, byl svke hoříci a svíticí, vám ale se zachtělo na chvíli
poveseliti se ve světle jeho. Praví o Janu, že
byl svíce hořící a svítící, svíce jistá, výtečná
očekávaná a v písmě předpovídaná, jest za
jisté v řeckém textu člen ó lv%vog. Nebyl
svétlo, 1, 9., neměl světla od sebe, a však
učiněn byl svíci, an přijal osvětu od světla
pravého, ode Christa; hořel, horoucnost jeho
a horlivost jeho nemalá byla, v srdci jeho
byl oheň víry a lásky Boží a nenávist jeho
proti hříchům a nepravostem horoucně plá
polala. Ale byla také svíce svítící, svítil pří
kladem svojím a vyučováním svojím. Napřed
káral a pak svítil, dříve vlastní pobožnost
pěstovati a nápotom u jiných ji obstarávati
má člověk. Běda vyhaslým svícem, v nichž
člověk ani světla pravdy, ani ohně lásky
nenachází. Běda národu, u něhož svíce pravdy
zhasne a oheň křesťanské lásky tuchne. Jsou
slova ta podobna oněm o Eliáši výrokům, Sir.
48, 1. Povstal E liáš prorok jako oheň a slovo
jeho jako pochodeň hořelo. Takovým byl Jan,
že Židům dobře svítil, a měli všelijak světla
toho použiti a ku Christu se jím vést! dáti.
Ale oni nedali se osvítili, nébrž jak Pán dále
praví se jim toliko zachtělo poveseliti se na
chvíli ve světle jeho ; ne jak muži, nébrž jak
děti se k světlu jeho měli, poskočiti, poplesati ve světle, jenž se vyskytlo v noci, chtěli

raději, než světla užiti k rukovodství na cestu
ku Christu. Zachtělo se vám j&sii}
t. j.
nic jiného kromě pouhého veselí jste při Ja
novi nehledali, k úradátn Božím neprohlídajíce. Vytýká jim Pán lehkovážnost a božských
záměrů nevšímání. Ta jest povaha hříšného
člověka. V církvi Boží nejedno světlo se vyskjtlo. Zprva se hrnuli k němu lidé, ale brzo
se jim toho odnechtělo a tma se jim více lí
bila. Chvíli je těšilo, míti v národě opět proro
ka, muže přísných mravů, muže jenž zvláštním
a právě prorockým počínáním a bezohledným
káránim tak velice proslynul a národu židov
skému oslavu národu Božího obnovil. Ale brzo
se jim sprotivilo kázaní jeho, když jich na
pomínal ku pokání a fariseové a vůbec vůdcové
Židů pohrdli jím a dle slov Lukáše, Luc. 7,
30., pohrdli úradkem Božím, jejž Bůh s nimi
zamyslil, totiž k víře je přivésti.
Přechází Pán nyoi po onom o Janovi
výroku k tomuto většímu, o němž mluvil,
svědectví. Já mám větší svědectví, než Ja
novo ; skutkové, je z mi dal Otec, abych je vy
konal, skutkové, jež já činím,, svědčí o mne,
že mne otec poslal. Kteří jsou skutkové jeho,
k nimž Pán táhne se tuto ? Praví o skutcích
těch věc dvojí, jednu, že mu je dal Otec vy
konati, druhou, že je sám činí. Tak mohl
Pán jenom mluviti podlé té, o nižto výšeji
mluviti přišlo, bytné s Otcem sjednocenosti,
ješto skutkové ode Christa činění v jednotě
té s Bohem Otcem vykonáni byli. Skutky
těmi někteří vykladači veškeren život Páně,
veškerá Jeho díla, práce a trudy Jeho spolu
i s divy a zázraky rozumějí. Ovšem veškeren
život Páně a všickni krokové toho Jeho na
světě pobytu mají do sebe ráz a pečeť bož
skou a svědčí neomylně, že od Boha poslán
b y l; nasvědčují také výkladu tomu povšech
nému slova: abych je vykonal. Leč lépe jest
starého výkladu se držeti. A téměř jedno
hlasně staří vykladatelé skutky těmi, o nichž
Pán tu mluví, ozvláštné skutky Páně rozu
mějí, divy totiž a zázraky, na něžto se Pán
i jindy, 14,10.10,25. Luc. 11, 29. Mt. 11,
20. odvolává. Divy svědčí o Christu, poně
vadž jinak, leč Boží mocí, vykonány býti ne
mohou, což povšechně ode všech Židů se
uznávalo. A n praví, svědčí o mne, že mne
Otec poslal, tím vytýká důstojnost svou co
M essiáše; a o uznání té důstojnosti P áně
především mu nejvíce jiti musilo, an uznání
božské bytnosti nápotom důsledně z uznání
onoho plynulo.
Kromě těchto divů Pán jiný důkaz vede
a jiného svědectví se dovolává, an d í: A jen ž
mne poslal Otec, sám svědčil o mne. Toto svě
dectví Otcovo kladou někteří vykladači za
totéž se předešlým, tak že slova uvedená za
pouhý výklad verše před. mají. Leč lépe jiní
držíj že Pán o novém svědectví mluví, an

slova předešlého verše výkladu nepotřebují, žího nemají zůstávajícího v sobě, že veškerá
a sadto by byl Pán opět řekl svědci v času zjevení Boží toliko vně pochopili, ale do útroby
přítomném. Nyní pak užívá času minulého: a do srdce jich nepřijali, duchovně sobě jich
neosvojili, k vůli jich nepřipustili, snahy a
svědectví vydal, svědčil, a ovšem tedy na jiné
se ohlédá skutky, jimiž Otec Synu svědectví směry svoje podlé nich nezařídili a jimi se ne
vydal. A tu řídcí vykladatelé slyší to o svě spravují. Jistý toho důkaz jest, že koho Bůh
dectví, jež Pán přijal od Otce na křestu. Ale poslal, tomu nevěřili. Rozdíl jestv písmě, věvýklad ten neobstojí. Pán předpokládá, že řiti někomu a věřiti v někoho; frása posle
Židé svědectví toho povědomí býti mohou, dní vyššího a hlubšího cosi vypovídá a
což o křestu Páně a o tom, co se při něm k Bohu zří. Zde Pán prvé frázy užívá a
stalo, se říci nedá. Celé důvodění Páně a tedy chce říci, že se Jemu ani menším stup
celá spojivost řeči dává na jev, že to svě něm důvěry nepropůjčili. Ješto by slušelo,
dectví jest svědectví Boží Ohristovi v písmě aby víru v Něho ujali, oni se zpěčují víru
svatém vydané, o němž ovšem dobře Pán před Jemu dáti, čehož se člověku hodnému odpípokládá, že jim známo býti mohlo; takže od ratiurážkou jest. Nechtěli věřiti Pánu; tím
bezprostředného svědectví k prostřednému méně věřili v Pána. Toho, k němuž Rom.
přechází. Praví pak o n ěm : Aniž hlasu jeho 10, 4. veškeren zákon směřuje, k němuž ve
jste kdy slyšeli, ani tváře Jeho viděli, a slova škeré podobizny jeho se odnášejí, o němž
Jeho nemáte v sobě zůstávajícího, poněvadž proroci veškeří hlas předvěstný vydávají,
koho On poslal, tomu vy nevěříte. ,Tuto jim Toho nepřijali a nepřijímají za Toho, co
tedy Pán trojí věc vytýká: jednu, neslyšeli o Něm Písmo praví, za Messiáše a v Něho
jste hlasu Jeho, druhou neviděli Jste tváře uvěřiti se zpěčují. Smysl písma starého Z á
Jeho, třetí, nemáte slova Jeho ve Vás zůstá kona otvírá se v Christu, 2. Cor. 3, 14., a
vajícího. Obrazně mluví podle toho, že člo kdo v starém Zákoně Christa nevidí, zaha
věk po hlasu a tváři poznán bývá a Bůh v Zá lené a zakryté má oči a pléna měrou hustého
koně starém podobně slyšeti a jako spatřo závoje spouští se nad zrakem jeho. Bez Chri
vat), t. j. ovšem a všelijak poznati se dával. sta Zákon starý mrtvole podoben jest a jenom
Ale vy jste, vytýká Pán, neslyšeli ani nevi duch Christův životem jej naděluje. N ěkteří
děli to jest nechtěli jste dokonalého poznání vykladači slova: neviděli jste tváře Jeho a ne
dojiti, pro hlas Boží jste ohluchli, pro tvár slyšeli hlasu Jeho za námitku a výmluvu Sa
nost Boží jste oslepli. Hlasem rozumí ozvláště mých Židů vydávali, a však očividné proti
výroky starozákonné o Christu. Při slovech všemu spojení a proti úmyslu řeči.
tváře neviděli jste naráží na zjevování Boží
Již pak Pán odkázav na svědectví Otcovo
v starém Zákoně stalá a dí, že nepoznali a v písmě dané vytýká veškerou zlobu nevěry
nevyrozuměli zjevením Božím ve starém Zá jejich, ano zpytování písma předce u Židů
koně vůbec. A tudy také, odvětuje z toho s pravým výtěžkem se nepotkává. Zpytu
Pán právem, nepochopili výroků těch, jenž s® jete písma , dí, an se domníváte, v nich život
ku Christu odnášejí a zřetedlni jsou dosti, že míti. Obyčejný překlad zpytujte v impera
každému otevřené a ochotné mysli Člověku tivu za dnů našich již překonán a opuštěn
je čtoucímu se samoděk naskýtají, a ovšem jest, ješto k souvislosti imperativ nepřiléhá;
tím snáze lidem ke čtení jich a rozumění jim patrno to ze způsobu, jak dále mluví v in
po toli století vedeným samy se otvírati mu dikativu: ale nechcete přijíti. Rozdíl veliký
sily. Boha z vlastní síly dokonale a dle pod tím nepovstává, v indikativu-li čili v impe
staty a bytnosti úplně poznati či 1, 18. Boha rativu čteme, leč potřeba souvislosti šetřiti
viděti nikdo nemůže ; ale tu nemluví Pán o a tudy indikativu se držeti. Zpytujete písma,
dokonalém a prostupném poznání podstaty vece Pán. Písma — to jsou zlatodolové, ale
Boží, nébrž o pochopení zjevených pravd Bo potřebí v nich dolovati se snahou, s pílí,
žích a o poznání těch věcí, které od Boha s rozjímáním a s modlitbou. Židé to sku
lidem ku poznání vydány byly. Mluvil Pán tečně činili a písma skoumatí, rozvažovati,
k náčelníkům Židů těm, kteří ozvláštnou a v nich kochati se bylo jejich svrchované za
hlubokou známostí písma sv. a výroků jeho městnání, ač ovšem lidé jenom mezi nimi
se honosili, a tudy výtka Jeho tím jistější a učení, tak řečení zákonici, kromě levitů a
hlubší dojem učiniti musila. Ještě jinou výtku, knězů, čtení a rozjímání písma sv. pilní býti
nej větší, jim vyčítá. A slova Jeho, dí, ne mohli. Ale také byla žádost Christova, aby
máte v sobě zůstávajícího, poněvadž koho On v něm pilně zpytovali; byla zajisté písma
poslal, tomu vy nevěříte. Slovem Božím ne v starém Zákoně na to vydána, aby Židé
rozumí vniterná vnukání, jak některým se v očekávání Messiáše udržováni a s okoliózdá, nébrž řeč od Boha v písmě pravenou. nostmi příchodu Jeho obeznámeni byli. Y písNechce Pán upirati, žeby slova Božího ne mé svatém oni domnívali se život míti. v Ze
byli obdrželi, ješto měli písma a v písmě sv. slova domnění mnozí se domnělí, že Pán Židy
Bůh mluví. Ale to o nich vece, že slova Bo kárá pro domnění to takové; leč lépe jiní

myslí, že Pán táhne se k jich pravému o
písma náhledu, aby, majíce za to, že v sta
rém písmě život jest, života onoho tam hle
dali a dosahovali. Životem se rozumí nave
dení k životu, cesta k životu věčnému, jak
u proroka Bar. 4, 1. praví se o písmě, že to
jest kniha přikázaní Božích a zákon věčný,
a všickni, kteři se ho drží, přijdou k životu.
Žeby pouhé jmění písma je oblažíti mohlo,
nemohli se domnívati Židé, jak netoliko z uve
deného místa, nébrž také z jiných viděti
na p. Lev. 18,5: Ostřihejte ustanoveni mojich,
kteréž čině člověk živ bude v nich, Předce
ale spravedlivě praví o nich Pán, že se do
mnělí míti. Domnívali se míti, ale neměli
skutečně, nevěříce v Christa, jímž jediným
v písmě tak osvědčeným života a spásy do
jiti mohli; theoreticky bylo domnění jejich
právo, prakticky ale neprávo. Život mohl
dán býti jen od Messiáše, a veškera písma
se odnášejí k Němu a Jej předpovídají. A
v tom právě, v tom Messiáše předpovídání,
stávají se písma svatá zdrojem věčné bláhy.
Tedy přidává P án : Ta jsou, jen ž svědectví
vydávají o mně. Kdyby zákonici a fariséové
co zástupcové lidu byli dokonale zpytovali
písmo a pravého smyslu jeho píleli, byli
by jistě v nich Pána nalézali, an o Něm
tam všechno psáno a předpovádíno stojí.
Že ale nenalezli, že k víře v Christa písmem
navésti se nedali, to sq dálo vlastní vinou
jejich. Nedosti hluboko, nedosti správně a
pokorně v písmech zpytovali a nedostávalo
se jim dobré vůle, pravdy všady následovali,
ačkoli by jich pýše, hrdosti a předsudkům
nepochlebovala. A to dí Pán: mohli byste
vésti se dáti ke mně písmem svátým a měli
byste; vy ale nechcete p ř j i t i ke mně, abyste
život měli. Přijíti k® Christu jest v Christa
věřiti, Jemu se oddati a životem Ho následovati. Nevěra jejich pochází ze zlovůle a
přirozený výplynek jest povahy jejich zlé
a převráceného jich směru.
O tom Pán místněji jim mluviti hodlaje
napřed odvracuje podezření jejich, jakoby
nějakou honosivostí popuzován takové věci
o důstojenství svém přednášel. Vece: Slávy
či velebení u lidí nehledám1 ale poznal jsem
vás, Se lásky B oží nemáte v sobě. Slávou
rozumí se každá zemská výhoda, především
ale chvála, oslava a velebení u lidí, jehož
by se bylo Pánu dostalo, kdyby byl volil a
hodlal potvrdíti předsudků Židů o tělesném
Messiáši, kdyby se byl za politického osvo
boditele Israelitů ode jha Římského vydal.
To vysvítá z toho, ževlichoproroků nemálo
se vyskytlo, jenž od Židů za messiáše při
jati byvše národ ten do zkázy uvedli. On
ale hledal spásy jejich, duchovné obnovy
jejich; vštípí ti jim hleděl lásku k Bohu,
k bližnímu, ku každému člověku a lásku

k úkolu na národ Židovský od Boha slo
ženému. Ale v nich nebylo chápavosti a
jemnosti pro svrchované úkoly B oží; oni
neměli přítulnosti kB ohu v srdcích svojich.
Poznal jsem vás , dí Pán, ze nemáte lásky
Boži v sobě, že nemáte lásky té k Bohu a
cností oněch nemilujete, které z ní plynou.
Mohlo se z jejich horlivosti zdáti, ž® hoří
láskou k Bohu. Odpírá tomu Pán. D í:
veškera vaše horlivost náboženská jest vý
plynek sobectví a pýchy, an nad jinými
národy panovati žádáte a službu Boží co
nějaký prostředek k vymožem sobe na Bohu
té STrchovanosti politické a vůbec zemské
považujete. Mnoho té liché horlivosti se na
světě posud nachází a nejednou zášf, závist
a nenávist plášt horlivosti na se přijímá.
Pravou lásku nám jen věčná láska, Duch
svatý, do srdcí vliti může. Dí: poznal jsem ;
tedy nemluví z pouhého tušení; tím probodá
jejich útrobu.
Ale ani tím se jim Pán tajiti nehodlá,
že za příčinou té nejímavosti a nechápavo
sti vyšších a zbožných záměra a za příči
nou své v předsudcích zarytosti stane se jim,
že v nejhlubších a nejzáhubnějších bludech
zatonou a na zkázu přijdou. Jeden a ten
stežejný blud již je zastihl, ostatní z něho
co pramene vyplynou a blaženost jejich po
topí; Já jsem přisel , dí Pán, ve jménu Otce
svého a nepřijímáte mne, jin ý-lí přijde ve
jménu svém, toho přijmete. Nepřijetí Pána

za Messiáše jest hlavitý záhubný blud; měli
Ho tím více a spíše přijmouti a v Něho
uvěřiti, ješto přišel ve jménu Otce. Ve jménu,
t. j. i rozkazu, z poselství, z povolání Božího,
v jednotě svrchované s Bohem, na místě
Jeho, tak že co já mluvím, řeč Otcova a co
já činím, skutkové Otcovi jsou; od Otce
mluvím, od Otce působím. Ale vy přese vše
chnu tu mou co posla a náměstka Otcova
důstojnost, ač vám zřejmě dokázanou a před
vámi vyjevenou nepřijímáte mne, nevěříte
ve mne co Messiáše vám předpověděného.
Ale kdo se proti pravdě zatvrzuje, tomu se
stává, co 2. Thess. 2, 10. Protože nepřijali
lásky pravdy , proto jim pošle Bůh působení
bludu, aby věřili lži. A to jim předpovídá
Pán, an dále pokračuje: Přijde-li někdo ve
jménu svém, toho fřijmete. Ye jménu svém
přijíti značí, jak z protivy patrno, nebyti od
Boha poslánu, o své újmě se za něco vydávati, osobovati si věcí a důstojenství od
Boha sobě nepropůjčených, bez Božího po
volání se za výkupce národa vystavovat!.
Rozumějí se Mchomessiáši a lžechristové,
kterých po Christa ¥íce než šedesáte vy
skytlo se v dobách rozličných a kterým
lidé aspoň na čas víru dávali a za pravé
messiáše je měli. Přijali je, poněvadž ta 
kový lžechrist, chtěje tím, čím nebyl, jmín

býti, pochleboval á lichotil předsudkům, so
beckým zájmům a převráceným záměrům
lidu israelského, ozvláště ale pohlavarů jeho.
Barkochba lichotil Židům, nejvíce lichotil
jich pýše. Tak Mohamed zlozvykům Arabů
hověl.
Ale Pán hlouběji proniká ku vniterné
příčině nevěry jejich a jejich se Christa při
jmouti zarytému a zapeklému vzpírání. Víra
předpokládá pokoru, odříkání se ohledů so
beckých a přivinulost k Bohu, spojenou s ne
skonalou Jem u zavděčovati se tužbou. U Židů
všeho toho opak se nalézal. Tudy dí jim
Pán: Kterak vy uveřiti můžete, jenž slávu
vzájemně ‘p řijímáte a slávy, jenž z Boha jest,
nehledáte? Praví vy s důrazem; vy, jenž ta 
kovou do sebe povahu chováte. D í: p řijí
máte a nehledáte, prostě protivy k sobě sva
zujíc, čímž důrazu přibývá. Vzájemně, dí,

t. j. druh od druha, jedni od druhých, nižší
od vyšších, vyšší od nižších. Sláva u lidi
jest roztrušování po světě jména člověkova;
hledání slávy jest snažení po vážnosti mezi
lidmi, po moci a důstojenství, slovem po všem
onom, co pýše, vysokomyslnosti a hrdosti
lidské lahodí. Taková povaha protiví se
přijmutí víry, která' pokory a poslušenství
vymáhá. Kdo se bojí zavaditi o ducha času,
o dobrou pověst svou přijíti, kdo pro po
šmournou nábožnost chválen býti žádá a pro
Boha hanbu a posměch snášeti se liknuje,
kdo se domnívá nemoci žiti sám » ? odlou
čenosti od zlých spolků a nevěrecké chásky,
když jiného obcování není, kdo n nevěrců
slaven býti žádá, v tom zárodové víry a
dobra snadno se přitlumují. A takovou po
vahu měli do sebe Židé a právem Pán dí,
že nemohou uvěřiti, pokud nezbudou té
úporné a nekolné zpupnosti. Proti slávě u
lidí stojí sláva od jediného Boha, o níž dí,
že jí Židé nehledají. Sláva od Boha jest za
líbení se Bohu, a hledání té slávy jest snaha
všemožná zalíbení toho dojiti. Takovéto
hledání slávy od Boha vymáhá mravného
povýšení a duchovného obrodu člověka a
spojeno jest s pokorou a podrobeností a s lá
skou Boží. Sličně se ta slova mohou obrátiti
na počínatele nových náuk a na tak řečené
reformátory. Pýcha, ctižádost, marnivost jsou
skálou urážky pro víru a ty byly rázem těch
bludařů, jenž se za vyvolence Boží kladli.
Slávy Boží nehledali Židé, slávy vniterné,
nezřejmé, teprv druhdy se zjeviti mající,
když Pán přibude 1. Jo. 3, 2., ač ovšem
nyní Bohu dobře známa jest. D í: slávy od
jediného Boha, aby hodnotu a cenu slávy té
co výlučnou a svrchovanou vylíčil a uká
zal, že slávy jinde hledati nemistno a poše
tilo jest.
Ale mohli Židé se vymlouvati, že jejich
proti Christu odpor pochází z horlivosti a

lásky k Mojžíšovi a mohli se proti žalobám
Páaě a výtkám Jeho táhnouti k zákonu Moj
žíšovu a namítati, že k zákonu tomu stojíce
nemohou se minouti se zalíbením Božím a
tudy se životem věčným. Pán toho dotýkaje,
d í : Nedomnívejte se, že j á na vás žalovali
budu u Otce; jestit, kdo žaluje na vás, MojžiŠ, v němž vy naději máte. Dí, aby se nedomněli, že na ně žalovat! bude. Nevolí tím
popírati, že by se vzdal každé proti Židům
žaloby, nébrž že jí potřeba není, an Mojžíš
sám proti nim žaluje. Oni dovolávali se zakona Mojžíšova proti Pánu v. 16., za pře
stupce jeho Pána kladouce, že v sobotu člo
věka uzdravil. Obracuje Pán žalobu tu na
ně. Ani tu však není potřebí, aby Pán sám
je co přestupníky před Bohem obžaloval, an
Mojžíš, přirozený zástupce zákona, co ža
lobce proti nim povstane, proti nim, kteří
v něho, v Mojžíše náději svou složili. D í:
Jestit, kdo žaluje na vás, Mojžíš\ v němž vy
náději máte. Tak soudce dí zločinci: Ne já

tebe hrdla odsuzuji, ale zřízená práva.
Odnímá jim veškeru půdu, na níž budovali
náději svou, vystavujíc jim Mojžíše, jejžto
za svého spásce vydávali, co vlastního jich
žalobníka. Učí, že nevěra jejich v Christa
předpokládá nevěru jejich v Mojžíše samého.
To jest rána zničovací, dobitná a dorazná.
Žalobu svou mohl P án pro své nepřetržité
s Bohem spojení každého okamihu učiniti a
tudy nerozumí se den soudný, na němž
Christus nebude žalovati, nébrž souditi. Na
Christa Spasitele nepřipadá žalovati jak ra
ději zastávati R. 8, 34. D í : Jestit\ jenž ža
luje na vás; nedí: bude žalovati, nébrž ža
luje neustále a ustavičně. Ja k Mojžíš na
Židy žaluje, tak světci a světice Boží na ty,
kteří církve Boží neslyší. V Mojžíši nádéji
měli Židé, poněvadž v zachování zákona Mojží
šem daného dráhu k životu věčnému býti shle
dávali. Mojžíš sám osobně nebude žalovati,
nébrž žaloba jeho složena jest v písm ě; tím
bude proti Židům svědčiti. Žaloba pak písma
Mojžíšova nepřijde o tom neb onom pře
stupku toho neb onoho zákona, néhrž bude
se týkati toho, že záměru hlavitého celé
staré Úmluvy, Christa, nepřijali a v Něho
neuvěřili. To samozřejmo ze souvislosti vy
niká. Viděti spolu, Ie Mojžíš stojí tu co
zastoupatel a repraesentant celého starého
Zákona a že tudy veškeren Zákon starý
spolu i s proroky se ta rozumí. Mojžíš i
proroci o Christu předpovídali. Mojžíš se
táhne netoliko ke Christu, Deut. 18,15. nn.,
když o vzbuzení velikého proroka mluví,
nébrž v ustanoveních, obřadech, symbolech
a náznacích, v celém kultu; a z prorokův
každý některou okoličnost ze života Messi»
ášova předpovídal. Ješto tedy Mojžíš i pro
roci o Christu zřetelně psali, musili by Židé?

kdyby v Mojžíši a prorocích pravdy čiré
hledali, Christa v nich nalézti a ovšem
v Christa uvěřiti. Nevěrou svou v Christa
dokazují, že se jim pravé víry slovům Moj
žíšovým a vůbec výrokům starého Zákona
nedostává; konce Zákona jest Christus Rom.
10, 4 , a veškeré věci, jenž se na Pánu zplnily, tam předpovědíny byly Lue. 24, 44.
Skoncuje Pán domluvu svou, a® dí:
Jestli jeho písmům či spisům (nestojí ypaqpii,
nébrž ygapifia), nevěříte, kterak slovům mojim
uvěříte ? Protiklad nespočívá na slovech pisma
a slova,, aébrž na slovech jeho a mojim,, jak
ze souvislosti patrno jest. Předpokládá, že
bylo Židům snáze věřid Mojžíštívi a že víry
písmům jeho dané měli za Vzchod k víře
v něho, v Christa, užiti. Kdo věří svědku, věří i
tomu, o kom svědek svědčí; nevěříce Chri
stu tedy ani Mojžíšovi nevěřili, ač o něm
důstojněji než o Christu smýšleli. Mojžíš
jim byl osobou předůstojnou, vší vážnosti,
ovšem pak vší víry nad pomyšlení hodnou;
veškeren život jejich zavisl netoliko na něm,
nébrž prosáhnut, prostoupen a až do nejzagších, nejkrajnéjších záhybů života vgřejného

I soukromého proniknut byl Zákonem jeho.
Mojžíšova zákona šetřiti a Mojžíše poslouehati sobě za čest a svrchovanou úlohu ži
vota položili. Jestli ale přes to všechno
předce s pravou vírou starého Zákona mi
nuli se a víry Mojžíšovi nedávali, ©všem
nebylo možno, aby v Pána uvěřili, Jehož ne
ve vážnosti, aébri v tóvisti a zlobě chovali
a, proti Němuž záštím soptili.
S
tím pak Pán skončil, jich vlastnímu
svědomí zanechav, aby ostnem, jejž v mysl
jejich včinil, k lepším věcem navésti se dali,
ač ovšem s bolestí předvídal, áe náčelníci
Ž id i zaryté a speklené úrupnosti a zatvrze
lostí neostanou, aniž ke Christu se vésti dají.
Kdo nevěří svědku, nevěří ani tomu, o němž
on svědčí. Tudy také J a n evangelista nepřičinuje nic dále, nébrž přechází k vypra
vování o tom, co se bylo před svátky paschálnýml vyplnilo. Skončil Pán řeč k Ži
dům s otázkou beznadějnosti, s jakou také
Žalm 94. končí: Ale oni nepoznali cest mých ,
jak jsem přisáhl v hněvu svém:
do odpočinku mého.

Nevejdou

Hlava V I.
Pěti chleby a dvěma rybám a nasycuje Pán
p ět tisíc lidi 1—15. Po moři k učeníkům
od větru zmítaným jde 16 — 21. V syna
góze K afař naitské mluví o chlebě nebe
ském a učí, že on sám jest chlebem života
22— 47. a že tělo Jeho jest pokrm a krev
Jeho nápoj k životu věčnému 48— 60. K dyž
někteří z učeníků slovy Jeho uraženi Jej
opustili 61— 67., přidrželi se Ho apo
štolé 68 — 70., leč i z těch jednoho zrád
cem hýli praví 71— 7 2.-

1. Potom odešel Ježíš přes moře
galilejské, jenž jest tiberiadské 2. a ná
sledoval Ho zástup veliký, poněvadž
spatřovali znamení, jež činil na nedu
živých. 3. Ystoupil tedy na horu Ježíš
a tam seděl s učeníky svými. 4. Byla
pak blízko pasena, svátek židovský.
5. Pozdvih tedy očí Ježíš a spatřiv,
že zástup převeliký jde k Němu, řekl
k Filipovi: Odkad nakoupíme chlebů,
aby pojedli tito? 6. To však povídal
zkoušeje ho, neb sám věděl, co hodlá
učiniti. 7. Odpověděl Jemu Filip: Za
dvě stě denárů chlebů nestačí jim, aby
každý málo něco dostal. 8. Dí Jemu
jeden z učeníků Jeho, Ondřej, bratr

Šimona Petra: 9. Jest pacholík jeden
tuto, jenž má pět chlebů ječných a dvě
rybě, ale to což jest na tak mnohé?
10. Řekl tedy Ježíš: Rozkažte lidem
se rozložití. Bylo pak trávy mnoho
na místě. Rozložilo se tedy mužů po
čtem asi pět tisíců. 11. Yzal tedy Ježíš
chleby a díky učiniv rozdal rozsadilým,
podobně i z ryb, kolik chtěli. 12. Když
však se nasytili, řekl učeníkům svým;
Seberte pozůstalé drobty, aby nezhy
nuly. 13. Sebrali tedy a naplnili dva
nácte košů drobtů z pěti chlebů ječ
ných, jenž zbyly těm, co byli jedli. 14.
Ti tedy lidé uzřevše, jež Ježíš učinil
znamení, povídali: Tento jest zajisté
prorok, jenž přijíti má na svět. 15. Je
žil tedy poznav, že chtějí přijíti, aby
chopili Jej a učinili Jej králem, ušel
opět na horu sám jediný.
Co tuto Ja n ev. vypravuje, v tom sbíhá
se s ostatními třemi evangelisty Mt, 14,
13—21. Mr. 6. 32—44. Luc. 9, 10—17. a
příběh ten již od nás u sv. Matouše na do
tčeném místě vyložen jest. Proto nyní jenom
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některých věci zkrátka dotkneme, ostatně
k dotčenému místu u Mat. odesýlajíce.
Potom odešel, vypravuje Jan, Ježíš přes
moře galilejské, jenž je st iiberiadské a ná
sledoval Ho zástvp veliký. O čase, kdy se
to přihodilo, dokládá Jan, že blízka byla
velikonoc; o mezidobí, kteréž prošlo mezi
svátkem ve předešlé kapitole zmíněným a
mezi pasehou tutějšího vypravování, Jan ni
čeho neurčuje, slova pouhého ‘potom užívaje,
t. j. po věcech předešle vyložených v k. 5.
A tady podlé různých o předešlém svátku
náhledů také rozličně mezičasí to vyměřo
váno. Kdo předešlý svátek paschou býti
praví, ti tuto celý téměř rok v mezeře býti
kladou; kdož ale s námi onen svátek za
slavnost púrů mají, ti drží, že měsíc aneb
něco více nad měsíc mezi tímto a oním
svátkem uplynul. Z Judey Pán vrátil se do
Galiley, káež hojnější žeň pro říši Boží do
zrávala. Jan Křestitel byl již od Antipy síat
a tetrarcha ten byl pezoren již na Christa.
Ale předce nebylo nebezpečí pro Pána v Ga
lilei tak velikého jak v Judei, ješto lid do
cela stál při Pánu a přejetí z podkraií Anti
podi do krajin Filipovi poddaných přesnaduě se naskýtalo. Skutečně vydal se
Pán z Galiley přes moře galilejské, jen ž
sloulo i tiberiadským, totiž podlé města
v blíži jeho ležícího a dle císaře Tiberia od
Antipy prozvaného. Přidává Jan jméno to
poslední, ^poněvadž jezero to pod tím jmé
nem u Bekův a Římanův známější bylo
nežli pod prvéjším. Tudy nížeji 21. v. mluví
jen o moři tiberiadském na důvod, že. tak
sloulo moře a že jméno Galilejské přidává
jenom proto, aby s evangelisty předchozími
se sjednával. Posud slově jezero to u Arabů
ve svaté zemi bahr Taburieh. Matouš á
Marek mořem, Lukáš jezerem tu kotlinu
jmenuje, jak jsme již při Matouši pravili.,
Ze přemnohých událostí, jenž se přihodily,
evangelista Jan zázračné ono toliko nasy
cení vybírá proto, aby řeč Páně o duchov
ním a svátostném pokrmu od synoptiků vy
nechanou doplnil a div od nich vypravo
vaný potvrdil.
Následoval Ho, dí dále Jan, zástup
veliký , poněvadž spatřovali znamení, jež či
nil na neduživcech. Malebně užívá nedominulého Času ýxolovási a ětágonv spolu naský
taje, že to spatřování na cestě se dálo. Vi
díme je hrnouti se za Spasitelem a zastýská
se duši, že při nich není. Ježíš vstoupil
tedy na horu a tam seděl s učeníky svými,
vece Jan. Jezero tiberiadské obklíčeno jest
horami. Hora, o níž tu Ja n mluví, byla dle
Luc. 9, 10. u Betsaidy v Zámoří na vý
chodním břehu jezera blíže ústí řeky J o r
dána; město to sloulo jinak Julias. Avšak
byla hora ta předce na poušti, jak sv. Ma

touš 14,13. klade. Slovo hora stojí v řeckém
textě s artikulem ib ógog, poněvadž se obecně
co pojem rodový klade. 'Tak stojí člen také
u Mat. 8, 2'S. ?ó nkoiov, 9, 9. tb zelávwv a j.
Hory jsou symboly ducha k nebi pozdviže
ného, Mysl k Bohu pozvedená ráda má
zemi pod nohami. Kdo se v službu církve
Páně oddal, ten má s Christem na hoře seděti, t, j. modliti se, rozjímali, písma svatá
zpytovati. Nikdá se ale nemá v rozjímáních
téch tak ztráceti, aby na lid sobě svěřený
zapomenu), nébrž má odtud čerp&ti sílu
k vykonávání povinností.
Byla pak blízko pascha, svátek židov
ský, di Jan. Y řeckém textu klade se slovo
svátek s artikulem i? éoqzii, poněvadž to byl
svátek povýiečný. Táží se vykladači, proč
sv. Jan tuto přidává o čase, že blízka byla
pascha ? K čemu to jeho poznamenání slou
žiti má? Jedněm se vidí, že otázka ta zby
tečná jest. Jan aechce jiného docíliti, než
jen prostě dobu udati, jak to jinde činí.
Jiní za to mají, že udati hodlá příčinu,
proč se vezdy ku Pánu zástupové hrnouti
mohli; byli prý zástupové ti v. 5. co Ho
následovali, jiní nežli ti, o nichž v. 2. mlu
vil Ale jiní právem tomu rozdílu zhola od
pírají a drží, že hodlaje Jau řeč Páně o
svátosti těla a krve předložití, natnyká tím
na obraz té svátosti, na paschu. Nebo Chri
stus jest pascha naše 1. Cor. 5, 7. Za času
velikonočního ustanovila církev každému
k řesá n u požívali těla Páně a nemineme
se s pravdou za to majíce, že duch Boží
Jana vedl, když poznamenání to o době
učinil, aby tím snáze každý křesfan před
pisu církve se propůjčoval. Vidíme jemnost
a útiost ducha Janova, jenž tak tichým a
tém ěř jalčemným činem hluboké náznaky
oznamuje. Blízka byla pascha, ale Ježíš ne
šel do. Jerusaléma na svátek. Zanevřeli na
Něho Židé a pásli po Něm, aby Ho usmrtili ;
nevolil pak Christus v nebezprčenství smrti
se vydávati, ješto nepřišla hodina Jeho. Ne
šel do Jerusalém a do chrámu a zůstal a
Galileanů také za tou příčinou, aby předukázal, že brzo službám Božím v tom chrá
mě konec nastane a že tam pravá pascha
se bude slaviti, kde od věcí pozemských se
duch pozdvihá k věcem povyšným.
Chtěje pak Jan stalým divém moc Páně
znova prokázati, upravil mysl čtenářů svých k
jisté víře divu toho. Napřed činí je pozorný na
náramný počet lidí, jimž se nasycení dostati
mělo, potom ukazuje na nenmohost chlebů,
jimiž apoštolé lidem měli posluhovat!; po
sléze se zmínka děje o množství drobtů
z těch málo chlebů sebraných. Jakož Pán
po celý čas veřejného vyučování prohledal
k vychování a vypěstování učeníků svojich,
taktéž i tuto Jej prohlédati spatřujeme..

Pozdvih tedy oci Ježiš\ dí Jan, a spatřiv,
ze zástup převeliký jd e k němu, řekl k Fi
lipovi: Odkad nakoupíme chlebů, aby pojedli tito ? To však povídal zkoušeje ho, nebo
sám věděl, co hodlá učiniti. Sv. Jan před

pokládaje vypravování synoptiků velmi
zkrátka si počíná, o předchozím lidu vy*
lícování a o divech činěných pomlčívaje.
To trvalo až k večerou Mt. 14. 15 ., až se
počal _hlad na zástup dobývsti. Věděl Pán,
co učiní a zázračně ustanovil odpomoci ne
dostatku. Předce se táže učeníků a v potaz
s nimi vchází. Je st to laskavé schylování;
jest předakázání, jak náměstkové Jeho v cír
kvi s jinými církve představeaci radu bráti
m ají; jest to otázka pedagogická, kterou apo
štolé v poznání Páně a ve víře v Něho vy
seji posunouti se a povýšiti méli. Filipa se
táže před jinými; tomu zajisté nejvíce po
třeba bylo nesnáz a nedostatečnost všeliké
lidské rady poznati. Tudy dí Jan, že se tá
zal ho zkoušeje ho, t. j. zkoušeje viru jeho a
chtěje mysl jeho i ostatních apoštolů, jimž
toho ještě třeba bylo, nízkého domnění o
moci své sprostiti. ' Filip zkousbě podlehl.
Netane m zhola na mysli, že Ježíš ta po
moci může zázrakem. Mohlo mu to napadnouti, jesto tolik divů byl vidél nejen dřívěji, nébrž také téhož dne ode Pána vyko
návat!. Ale i ta jeho lapomenutost dobře
slouží církvi Bož! proti těm bludařům, kteří
apoštoly vydávali za ty, jako by neustále
byli divi očekávali a pro takové očekávání
mnobý^ všedný děj v zázrak obrátili. Za
dvě stě denárů, pravil Filip, chlebů nestačí,
aby každý málo něco dostal. Dvě stě de
nárů čini asi osmdesát zlatých r. 6. Vy
znává Filip, že neví rady. Jiný z apoštolů,
Ondřej, bratr Petrův, sice radu jakousi má,
ale sám uznává, že zhola nestačí. Jan o tom
d*: D í Jemu jeden z učeníků Jeho Ondřej,
bratr ^Simona Petra i Jest pacholík jeden
tuto, jenz^ má pět chlebů ječných a dvě rybě ;
ale to coi jest pro tak mnohé? Divno jest,

že Ja n přičinuje poznamenání o Ondřejovi,
že byl jeden z učeníků Páně, ještó toho při
Filipu nepověděl. Příčina toho jest, aby
ukázal, že předce jeden z oboru apoštolů
s nějakou radou se vytasil, již Pán upotře
bil. Ani Ondřej rady nevěděl j ale Pán
předce použil těch pět chlebů, aby vyučil
nás, že veškeři divové Jeho na nějakém přírodaém podkladu spoléhají a že nad to
sami v nesnázech napřed se snažiti máme
a seč jsme činiti a ostatek co nám nemožno
Bohu porončeti. Dí pacholík jeden, t. j. je 
diný, aby na velikost nedostatku ukázal.
Ze chlebové ti ječni bylí, jediný Ja n při
dává. Vůbec pozorovati,. že každý ze čtyr
evangelistů nějakou čerchu při obraze divu
toho má vlastní na důkaz, že druh ode druha

neodvisle o divu tom věděl, aniž pouze
z druha svého čerpal. Chlebové ječní patří
k nejprostéjší stravě. Ryby méli dvě a ty
připravené; viděti to ze slova oxpágtov. jenž
vlastně příkus znamená, ale poněvadž oby
čejným přikusem u rybářů ryby jsou, tedy
proběhem času slovo to přešlo na označení
ryby. Ukazuje se, že spisatel evangelia
našeho a rybářů byl.
Vyslyšev Pán Ondřeje a věda dobře, co
bude počínatí, řekl: Rozkažte lidem se ro z
ložití. Bylo pak trávy mnoho na mistě tom.
Rozložilo se tedy mužů počtem asi pět tisiců.

O tom všem jsme na dotčených místech při
ostatních evangeliích jednali. Nevěděli apo
štolé, co P án učiniti míní, ale uposlechli a
rozsadili zástup na trávě. N epravili: K čemu
Pane, je rozsazovati, ješto nemožno je nasy
tit! ? Aniž lid pravil: Kéernu nás rozložujete
tuto? Nébrž apoštolé poslechli Pána a lid
poslechl apoštolů. Zmocnila se obou posvátná
toucha a opanoval je tajemný pocit, že ne
obyčejná, zázračná věc díti se bude. Bylo
mužů , t. j. kromě žen a dětí Mt. 14, 21.
okolo pět tisíců, jenž v zelené trávě, jak dí
Marek 6, 39. zasedli, což jen z jara býti
může, dokavad nedostatkem deštů celá půda
nevyschne a nevyprahne. Mnoho trávy bylo
tam, dí Jan. Trávou mnohou Bůh pečuje o
dobytek člověka a má mnoho trávy mnohou
důvěru v člověku vzbuzovati, že ten, jenž
dobytek tak hojně obmýšlí, na člověka ne
zapomene. Učinil to tehdá na vesně. Vzal ,
vece Jan, tedy Ježiš chleby a diky učiniv
rozdal usedlým , podobně i z ryb kolik chtěli.
Díkůčinění předeslal Pan, ale je spojil s po
žehnáním, o němž druzí evangelisté mluví
Mt. 14, 19. Díkůčinění se k Bohu vzhůru
k nebesům odaáší, požehnám se odnáší
s nebe dolů. V tom díkůčinění & žehnání
nalézá se pramen podivného nasycení. Že
hnání a děkování se spojovalo, Ježíš vysly
šením jist děkování předeslati mohl. V ru
kou lidských všecko hyne a se tratí, v ru
kou Christových všecko roste a se množí.
Než Christus tělesné lidi nasytil, stravoval
je duchovně, příklad jim dav, jak vděčni
Boha býti mají. Kdož ví, jest-li týž pocit vděč
nosti ve všech vládl? Nevládne-Ii u lidu
našeho vděčnost za dobrodiní víry, tím více
panuj a kněží. Rozdal jen sedícím či za
sedlým, t. j. jen těm, kteří velení Jeho upo
slechli. Rozdal kolik chtěli, kolik žádali, pro
kolik schopni byli. čím více duchovního
hladu člověk má, tím více milostí dostává.
Když nasytili se, dokládá Jan, řekl
učeníkům svým : Seberte pozůstalé drobty,
aby nezhynuly. Sebrali tedy a naplnili dva nácte košů drobtů z pěti chlebů ječných. Se
berte drobty, velí Pán. Učí nás spořivosti

a učí nás neplýtvati dobry Božími ani jich

Následek podivného toho nasycení byl,
rozmrhávati. Spořiti máme ne z lakomství,
nébrž z úcty pro dary Boží. Christus velel jak jej Jan opisuje: T i tedy lidé uzřevše, je ž
sbirati teprvé, když lační se nasytili. Uka Ježíš učinil znamení, povídali: Tento jest
zuje nám, jak se chov&ti máme k chudým. zajisté prorok, jenž přijití má na $vet. Po
Tím sebráním vyniklo také veličí zázraku znali Pána býti prorokem z divů, jež činil,
našeho, o čemž u jiných evangelistů na a sice prorokem ozvláštním a jediným. Pro
psáno. I duchovně platí: Seberte drobty. rok, jenž přijíti má, jest Messiáš, o Jehož
Cokoli Christus dotknutím, slovem nebo Du přibytí Mojžíš Deut. 18, 15. a po něm pro
chem svým posvětil, musí nám vzácno a draho roci veškeří předpovídali. Několikráte již
býti. Z náuk Jeho, z řečí Jeho, z milostí divy Páné ti lidé vidouce, větší a větří do
Jeho nemáme nejmenší částky ztráeeti a každý mnění o něm přijímali, až nyní novým divém
úlomek má od nás k dobrému býti vynaklá tím nadšeni jsouce Pána za Messiáše ujali.
dán* O ostatcích a úlomcích z ryb jediný Ale ovšem představovali sobě messiáše co
Marek 6, 43. mluví; ostatní evangelisté a krále pozemského, mocného a slávou oplyJan mezi nimi je co samozřejmou věc vy nulého a tudy jižjiž Pána za krále, politického
pouštějí. U všech ale týž počet dvanácte košů vůdce vy volatí chtěli. Ale království Jesu
nalézáme, což nemálo ku potvrzeni víry slouží. Christovo nebylo z tohoto světa 18, 36. Ježiš
Dvanácte košů bylo, ješto dvanáct apoštolů tedy poznav, že chtéji přijití, aby chopili Jej
sbíralo. O tom a o koších mluvili jsme při a učinili Jej králem, ušel opět nahoru sám
druhých evangeliích přeobšírně a dobře se zde jediný. Poznal to Pán buď z příprav ně
dálejšího rozbírání lišiti můžeme. Židé rádi jakých, z nějakých znaků a slov, jež mezi
s košem, mošnou, krosnicí, se sotorem a po sebou vedli aneb raději z té, již do sebe
dobnými věcmi chodili a Martial 5, 17. je měl, vševědoucnosti. Tak oni ale byli nad
zove posměšně cistiferos, krosnonoše, košo- chnuti nyní, že ustanovili všelijak Pánu i ná
noše, mošnaře, košaře. Ostatně nalézají vy silí učiuiti, kdyby se vyvolání jejich místo
kladači dva náznaky divu našeho v starém dáti zpěčoval; hodlali porvati a uchvátili
Zákoně. Jeden v knize Numerův, 11, 17. Ho a učiniti králem či politickým messiášem.
nn., když se Bůh lidu israelskému zavdává, Pán ale propustiv učeníky a jim na druhou
že mu pe měsíc maso oděli. Tenkráte dle stranu jezera přeplavit! se poručiv Mt.
Žalm. 77,19. pravil lid : Zdali nám Hospodin 14, 22, ušel toho záměru a uStranil se na
bude moci připraviti stůl na poušti a maso horu a sice sám jediný . An zajisté apoštolé
ustrojíti lidu svému? Druhý náznak máme v předsudku povšechném o říši pozemské
ve čtvrté knize král. 4. Reg. 4, 42. n.s kde vězeli, bylo se obávati, aby s lidem se ne
muž ze Salisy Elíseovi donáší dvacet chlebů spojili a provolání Pána za krále se nepřiječných. Prorok velí je rozdělit! lidu; ale áčastnilL Ušel na horu opět, ješto Jej v. 3.
muž odpovídá: Co jest to, abych předložil na hoře spatřujem e; slovce opět sice někteří
sto mužům? Prorok ale řekl: D ej lidu , at rkpp. znamenití vypouštějí, ale větší jich
jí. Nebo toto dí Hospodin: Jisti budou a část, i vulgáta naše, je čte. Ušel pak Je tiš
zbývali bude. A lak předložil jim. 1 jedli i za tou na horu příčinou, aby se tam modlil
Bylo nadšeni to lidu okamžitým jen nějakým
a zbylo podlé slova Hospodinova.
Čtyři evangelistově líčí nám zázračnou výjevem a tudy na den druhý v Kafarnáu
událost tu & ješto jeden tu, druhý onu oko- ' sešlo docela s provolání toho. Ostatně Otcové
ličnost klade, vyniká nám div ten v celé svati dobře znamenají, že Pán králem byl,
dramatické živosti svojí. Bylo to krásno ale ne od lidí ustanoveným, nébrž od Otce
patřiti na mnohočíslný zástup lidu, jenžto zvoleným, jenž království sám sobě zásluhami
se byl přihrnul za Pánem a nyní ve svěží a především smrtí svojí dobyly je nyní s nebe
zelené trávě plné kvítí polního a plné vůné v církvi provozuje, ale při posledním soudu
v kupinách se rozložil. Mezi nimi chodilo všem vůbec vyjeví, vyznavače své npřímé
dvanácte apoštolů lidem rozdělujíce, kolik a mravů svojich následovníky králi dovéčchtěli, an darové v rukou jejich se rozmno nými učině. Ap. 1, 6, Denně se modlíme
žovali. Požehnání Boží neviditedlně vládlo v otčenáši: Přijď království Tvél To- má
tuto z rukou Páně neustále prameníc. Bla býti ovocem modlitby té, abychom dali Jemu
žený cit všech se vzmáhal, všickni čili blíži kralovati v srdcích svojich. Toho království
svrchovanosti a všedobroty Páné. Vmyslesne v dušech lidských Pán nepobíhá. Přišel na
se do té doby posvátné! Zasedněm es lidem svět, aby království to mezi člověčenstvem
na svěží trávě dobré vůle, přijímejme chléb zarazil. A jak tu sladko volati se Ž. 44,
života, náuku Páně z rukou církve, v níž 6, 18.: Počni, šťastně pokračuj a kraluj.
apoštolé se obnovují. Pociíme divy a zá Nechat se připomíná jméno tvé v každém
zraky, jež slovo Páně po světě učinilo, plé- i národu a pronárodu .
sejme z triumfů, kterýchž sobě nad nepřáfcely
Nevolil však Pán na hoře přenoco
a nad zložádosímí našimi dobylo.
vat!, nébrž sám také později za noci se

za učeníky vydal, jak o tom vypráví Jan
dále:

Moře, dí dál® sv. Jan, větru velikého dutim
se zdvihalo. Odptouvše tedy asi honů pětmecitma neb třidcet, spatřili Jeziše chodili
po moři a přiblišovati se k lodi a vzbáli se.
16.
Když pak veěeřnastal, sestou
pili učeníci Jeho k moři. 17. A vstou Bouře byla na moři a bouřilo v mysli učeníku
podobné, jenž se zmítali pochybeostvím a
pí vie na lo& jeli přes moře do Kafar strachem. Sv. Matouš užívá o lodi slova
náa. A tma již byla nastala a nebyl {lamngófispop, což vulgáta překládá jaetabapřišel k nim Ježíš. 18. Moře však tur, zmítána byla dle smyslu, slovněji ale
větru velikého dutím se zdvihalo. 19. značí trápena, utýrána, utrmácena byla.
Odplouvie tedy asi honů pětmecítma Přenáší se tu na lod to, co vlastně o lidech
platí Mr. 6, 48. Jeiero tiberiadské bylo asi
neb třidcet spatřují Ježíše chodili po čtyrydcet honů zšíří Jos. válk'. Ž. 3, 10, 7.
moří a příblížovati se k lodi a vzbáli a poněvadž pro prudkost větru zrovna plaviti
se. 20. On ale vece jím : J á jsem, ne se nemohli, můžeme asi za to míti, že v půli
bojte se. 21. Chtěli tedy vzíti Jej na jezera se nalézali, kdyi Pán k nim přibyl,
M a tudíž loft byla na zemi, km kteréž jak viděti % Mt. 14, 24. Mr. 6, 47. Trvala
jim cesta dlouho, ješto byl vítr protiven.
se brali.
Trvala až do rozednívání, jak Mt. a Mr.
udávají; tak dlouho Pán se modlil, tak dlouho
Co se tu vypravuje, vyloženo u sv.Mt se trápili učeníci nejednou bez mála vola
14, 23. na. Byl Ježíš učeníkům poručil bez jíce: Strážný, co z noci ? Jak dlouho potrvá
Něho na druhou strana odplaviti. Ale učení noc a bída naše ? Jes. 21, 11. Ježíš chodil
kům se zastesklo bez Christa plouti. Oni po moři, jak Ž. 76, 20. pěje o Bohu: Vmoři
tedy na Pána dlouho čekali domnějíce se, cesta tvá a stezky tvé ve vodách mnohých a
že snad předce přijde § hory od modlitby šlápěje tvoje nebyly poznány. Učeníci se báli,
& g nimi na lodi pojede na drahou stranu dí Jam. Příčinu básně drazí evangelistové
jezera. Zřídka je Pán opouštěl a jen tenkrát, udávají, že totiž nepoznavše Christa mysleli,
když slávy světa ujiti a když na modlitbu že k ním obluda se blíží.
se uprázniti hodlal. V tom dal příklad nám.
Dále vece Jan o Ježíši: On ale pravil:
An ale Pán prodléval, viděli učeníci, že již Já jsem! Nebojte se. Chtěli tedy vzíti Jej na
dle slova. Jeho se zachovati a sami odplouti loš a tudiž loš byla na zemi. Což to Jan
musejí. Sv. Jan praví: Když večer nastal, dí, že chtěli Pána přijití, ješto víme z Mt.
sestoupili učeníci Jeho k moři. A vstoupivše 14, 32. nn. Mr. 6, 51. nn., že Jej skutečně
na lod jeli přes moře do Kafarnáa. A tma do lodě přijali? Slovo chtěli stoji protivou
byla nastala a nebyl přišel k nim Jesis. té bázně, pro kterou dřívěj strašidlem býti
Dobře praví se, vece sv. Augustin, že již Pána mněli a tudy všelijak se ho zbýti a
tma bylo; nebo Ježíš nepřisel ještě. To činilo vzdáliti snažili. Nyuí ale poznavše, že to
jim tmu tmou. Kdyby byli u sebe měli skutečně Pán jest, Pána přerádi vzali; a po
Slovo života, byla by se jim noc v den obrá« něvadž vítr ulehl, tudy ihned, t. j. brzo,
tila. Pokušení jsou nejvíce nebezpečna, když v malé chvíli byla ta jejich lod u^konce
se vzdálí od nás Ježiš. Blažen člověk, když plavby svojí, že na zemí přistati mohli. Když
vzdálenost ta jenom pro zkoušení ho se stává, Pán do lodě vstoupil, byla mezi tím značně,
nejsouc znakem zavrženi. O tmě, o večeru, zdá se, lod dáleji ku břehu pošinuta; aneb
o pozdním času to bylo, o opsii, jak v raději, když byl Pán na lod vešel, moci té,
řeckém těsta dvakráte v souběžném místě kterouž po vodách chodil, ještě dáleji půčteme, tak že dvojí večer rozeznávat! musíme. sobiti dal a tím stalo se, že ihned lod ku
Yeěer byl, když Pán měl rospouštětizástupy, břehu přibyla. Bylo to tedy pokračováni
ale je nepropustil, nébrž napotom nasytil je divu a sv. Beda z toho učí, že kdo v koráb
M t 14, 15. A to byla doba od poledne ai života svého vezme Christa, přibude brzo
do západu slunka. Když odplouti se strojili na břehu spásy. Jan stručně a zkrátka věc
učeníci, opět se praví, že byl večer a to jest tu vypravuje, známu jí ze synoptiků býti
večer druhý a pozdní, večer po západu slunka. klada, poněvadž nesouvisí nutně s rozmlu*
Tudy praví se u Mt. 14, 23., že když večer vou Páně o chlebě nebeském, která hlavitým
nastal, Ježíš na hoře na modlitbách trval. účelem jeho jest. Leč o tom již při sv. Mat.
Lod, na kteréž učeníci odplouli, tyla, jak na dotčeném místě. Symbolická povaha divu
z artikulu řeckého souditi, táž, na které se toho na moři druží se k té, kterou se značí
byli přes moře přeplavili s Pánem, z ěeho bouře na moři genezaretském vypravovaná
viděti, že Christus z Galiley od západu k vý od synoptiků Mt. 8, 553. Mr. 4, 35. n. Luc.
chodu se byl odebrat aniž tedy, jak tomu 8, 22 . Moře jest oznakeoa světa, koráb značí
někteří chtěli. Zajordáním cestu byl konal. církev, plavcové jsou věrcové. My všickni

jsme v lodi, vece Aug., jedni pracují, druzí
vezou se, všickni ale v bouři trpí nebezpe
čenství a do přístavu se utíkají. Větrové jsou
pokušení a strasti. Christus proměnil bouři
v ticho a umlkají vlny mořské, Žalm 106,
29. Zří symbolika ta k církvi i k jednotli
vým dušem. Dvakrát se nám vyskýtá označná
událost, dvakráte Pán se s učeníky po moři
plavil a dvakráte se flám namítá ta symbolika,
aby nám tím hlouběji v útrobě utkvěla. Zde
při té, již Jan vypravuje události, jest něiaké
stupnování ohledem události dřívější od synoptiků jen dotčené. Ondá byl den, při
našem příběhu jest noc, tehdá byl při nich
Ježíš, tu nepřítomen jest. Při konci naší
události vidí se, že lod více pomoci od Christa
přijala než Mu dáti mohla. Tak kdo Bohu
slouží, sobě slouží více než Bohu. To měli
zvlášt apoštolé k mysli připustiti, nebo pro
ně se dál zázrak, ješto lidí na lodi nebylo.
V největším zlu se nalézali učeníci, když
Pána nepoznali a za přízrak Ho drželi. To
jest největší neštěstí pro člověčenstvo Christa
neznati.
A již Jan k rozmluvě přechází, kterou
Pán ve sbornici Kafarnajské měl a úvod
k ní předeslav rozmluvu tu samu, nápotom
následek a účinek její předkládá. Za úvod
mu slouží sejití se lidu, o čemž počna osta
tek přičinuje.

Zřídka sv. Jan periodickým sp&sobem
věty váže, člen za členem raději a část po
části klada. Na našem místě od prostého
kladení toho odstupuje a věty periodicky
poutá. Nejprostější vazba vyniká právě z nejvýbornějších rukopisů AB a sinajského8 jichž
vulgáta následuje. Na zejtři zástup, jenž
stál za mořem, uzřel, že lodičky jiné tam
nebylo, leč jedna a že nebyl vešel s učeníky
svými Ježiš na loď, nébrž že sami učenici
Jeho odjeli. Tak podlé přeložení vulgáty,
jenž s výbornými rukopisy řeckými četla
sidsv místo idtav. Dle toho věty řádné ply
nou. Podlé čtení řeckého musí se přeloáiti
v. 22. uzřev místo uzřel a vazba se převěšuje a převažuje přess vstavku verše 23,
do verše 24., kdež slovo uzřel opét ujímá
se. Vyniká z toho toto přeložení. Na zejtři
zástup, jenž stál za mořem, uzřev, že lodičky
nebylo tam leč jedna a že nevešel Ježiš
s učeníky na lod, nébrž že sami učeníci Jtho
odjeli, (jiné však nadešly lodě od Tiberiady,
obíiž místa, kde jedli chléb po dikůčiněni
Páně) uzřev tedy zástup, že tam Ježíše neni,
vstoupili na lodičky a ť d. Viděti, že pro
měna participia v čas určitý se pro ulehčení
vazby dála a viděti, že aměna ía smyslu se
netýká. Vazba v řeckém textě nemálo ne
snází vykladačům působí; my se jich tu
můžeme lišiti, ve vulgátě opolna a ředidlo
majíce. Musíme sobě pochod věcí takto před22.
Na zejtři zástup, jenž stál staviti:
za
Když Pán byl ušel na hora vida, že
mořem, uzřel, že lodičky jiné nebylo
Ho chtějí králem učiniti v. 15., byli učeníci
tamto, leč jedna a že nebyl vešel s uče sami odplynouti musili Pána dočekali se neníky svými Ježíš na lod, nébrž že sami mohše v. 17. Lid, t. j. částka lidu, ten lid,
učeníci Jeho odjeli. 23. Jiné však na jenžto se nerozešel, když byl Pán jej pro
dešly lodě od Tiberiady blízko místa, pustil, ten lid Pána ustavičné očekávaje
kdež byli jedli chléb po díkůčinění shromážděn zůstával až do dne druhého,
ješto byli učeníky jenom odplaviti se spa
Páně. 24. Když tedy uzřel zástup, že třili ; zůstával tedy lid v Zajordání přes noc
Ježíše není tamto ani učeníků Jeho, , na onom pustém místě, kdež byli ode Pána
vstoupili na lodičky a přijeli do Ka- nasycení došli. Saad také zprva myslili,
farnáa hledajíce Ježíše. 25. A nalezše že učeníci opét se vrátí z oné ;strany na to
Ho za mořem, řekli Jemu: Mistře, kdy pusté Zájordání, poněvadž tam byl Christus
ostal, jak se o Pánu domnívali, nevědouce,
jsi sem přibyl? 26. Odpověděl jim Je že Pán pozdě na noc zázračným spůsobem
žíš a řekl: Amen, amen, pravím vám, po moři chodě za učeníky se byl odebral.
hledáte Mne, ne poněvadž jste viděli Ale ráno na zejtři neviděli nikde Christa
znamení, nébrž poněvadž jedli jste Pána. Přišly sice lodě s oné strany na Zá
z chlebů a nasyceni byli. 27. Dělejte jordání, od Tiheriady totiž z břehu západ
ního, ale učeníků v lodích onéch nebylo.
ne stravu, která hyne, nébrž kteráž Lidé tedy ani Pána ani učeníkův tu nevi
zůstává k životu věčnému, kterou Syn douce umínili, se ze Zájordání přeplaviti za
člověka dá vám; ynebo toho Otec zpe Cnristem na onen břeh jezera, na západní
četil Bůh. 28. Ěekli tedy Jemu: co jeho stranu a tudy vstoupili v lodičky ty
učiníme, abychom dělali dílo Boží? právě přibylé. Z překladu našeho viděti,
že jsme aoristy řecké
a t. d. za dávno
29. Odpověděl Ježíš a řekl jim : Tof minulé časy považovali, což právem vétší
jest dílo Boží, abyste uvěřili v toho, počet interpretů činí. Na oce jest, že v. 23:
jejž poslal On.
Jiné lodě však nadešly od Tiberiady, bliž

mista, kdež jedli chléb po díkůčinění Pane,
na oce Jest, díme, že slova verše toh® udá
vají, odkud se vzaly ty lodě, do nichž zá
stup nápotom vstoupil. Slova? kdež jedli
chléb po dikůčiněni Páně odkazují čtenáře
na div Páaé, jímž pět tisíc lidí nasytil Spa
třujeme, jakou důležitost Jan zázraku tomu
připisuje a jak potřebno dobrodiní Boži ča
stěji sobě na pamět uvádět!. Krásný příklad
vytrvalosti a spolu horlivosti okázal lid ten
a byl by se Pán převelmi a toho radova!,
kdyby toho počínáni podnětem byla pohnutka
vznešená bývala, čehož že nebylo. Pán nížeji
povídá. Když tedy uzřel zástup, pokračuje
Jan, ie Ježíše neni tam ani učeníků Jeho,
vstoupili na lodičky a přijeli do Kafarnáa
hledajíce Ježíše. A nalezše Ho za mořem,
řekli Jemu: Mistře, kdy js i sem přibyl?
Odpověděl jim Ježiš a řekl: Amen, amen,
pravím vám. hledáte Mne, ne že jste viděli
znamení, nébrž že jste jedli z chlebů a se
nasytili. Po dlouhém hledání lidé Páoa na
lezli. Nalezli Jej za mořem, totiž ve sbornici
v Kafarnáu; dí za mořem či na Zámoří a nedí
v Kafarnáu, aby vyjádřil, že se divili, Jej
na druhém břehu jezera aalózti. Kterak jsi
přišel sem, mistře? Bylo jim velmi s podi
vením, že Ježíše tu nalezli, ješto pro pře«
plaveni neměl lodě a cesta po sucha daleka
byla. I tušili, že se tn něco zázračného
dálo. Při tom se dověděíi chtěli, za kterou
příčinou jich zanechal a aa onen břeh předjordanský se byl přepravil. Ježíš nepodvolaje se odpovédíti na to, co se Jeho sasného týká, nébrž přednáší jim o záměru,
za jakým oni sami sem se za Ním byli při
hrnuli, A můžeme říci, neodpovídá jim,
poněvadž ani jim právě o to nešlo, nébrž
poněvadž otázku tu co pouhý přechod a
námětek k rozmluvě s Pánem předeslali.
D í: Nehledali jste Mne, proto že jste divy
uzřeli, ale že jste z chlebů jedli a nasytili
se. Neodpovídá Pán přímě b jich otázce,
ješto otázka jejich neměla váhy pro vnitrný
život jejich a pouhou všetečnou zvědavosti
povstala. Ale odpovídá jim to, čeho jim
potřeba bylo ku spáse, že totiž při zname
ních čili divech Páné neprohlédají k tomu,
co v nich jest duchovního, nébrž .k věcem
jen tělesným střepi Plurál divy, znaky, aypstu
jest plurál kategorie. Bivové Páně byli zna
kové a neomylná svědectví, že učení Jeho
právo a že On sám Synem Božím jest; méli
tedy lidé obrátit! se, osvítíti se od Něho
dáti a užitku duchovního se přiúčastniti.
Oni ale ulípli na pouhém zevnějšku, na tom
nasycení chlebem, odtad nadéjíce se bez
mála, že již nyní všemi dobry vezdejšího
života oplynoo a velikým národem stanou
se, jemuž veškeří pohané za podnoží sloužiti
budou. Byli to lidé ti sice, kteří oa Zájor-

d&nf nasyceni byli, ale jak jsme. dotkli, se
všickni ti tisícové, ježto se ani do lodiček
směstnati, ani do synagógy či sborníce Kafarnajské vejiti nemohli. Přihází se to lidem,
že jim věci Boží, jenž je k nebeským snahám
měly pozdvihnout!, bývají podnětem k áěe»
Ifiia pletským a světským. Zřídka kdo hledá
Ježíše pro Ježíše. Věcí dočasných máme
hledati za příčinou věcí věčných a věčných
hledati máme pro Boha. Všech dober těch
máme užívati, Boha však požívat! máme.
Což jest poUvati ? dí sv. Augustin. Láskou
v Bohu přiíbývati pro Něj samého.
Jak byl Pán vzal z vody příležitost 4,
14. mluviti o vodě duchovní se ženou Sa
maritánkou a milost Boží k spáse lidstva,
zaslouženou k vodě živé přilícil, tak tuto
sebe samého čí řád spásy, je jí vykonal a
tudy náuku svou a své milosti a cokoliv
profspásu lidstva ustanovil, přirovnává s chle
bem, jehož Židé pilet! mají. Praví: Dělejte
ne stravu, která hyne, nébrž která zůstává
k životu věčnému a kterou Syn Boží dá vám.
Nebo toho Otec zpečetil Bůh. Dělati stravu,
pracovati o chléb ten mají a prací tou roz
umí horlivou snahu. Dělejte, pracujte, zjed
návejte, dobývejt© sobě, snažte se, namáhejte
se. Přikazuje úsilí a námahu, bez nížto se
dober spásy nedochází; musí člověk věřiti
? Christa, Jeho následovati, sebe zapírati
■a t. d. Negace: Dělejte ne nepopirá a neza
kazuje dokonce a Méssaliáni či Eaehíté,
prosebníci, nevhodně se táhli k místu tomu,
jakoby člověk neměl pracovati, nébrž |en
ustavičně modliti se; negace ta podlé zná
mého mluvení písmového Mt. 9, 13. a j.
toliko menší stupeň péče a snažnosti znadí.
Podobně byl o nepečování o jídlo a oděv
mluvil Mt. 6, 25, a tam jak tu chce, aby
především hledal člověk království Božího
Mt. 6, 83. Strava hynoucí, pokrm minoucí
jest ten, jehož moc živná přestává Sasem a
•se ztrácí a jenž pomíjivému životu toliko
patří; na obrat pokrm ostávající jest ten,
jehož živodárná moc nevyhýaá a jenž člo
věka k života věčnému udržuje. Z toho, že
dí: Dělejte, snažte se, nejde, že by člověk
bez milosti Boží došel dobra toho, nebo zde
jen k jedné stránce Pán hledí, druhé se od
tahujíc. Nedí dále: jenž ostáná na věky,
nébrž jenž ostává k životu věčnému, ješto
mluví o živodároosti chleba. Jak již praveno,
jest to pravda a milost Boží, kterými vni
terný člověk žíjes okřívá a nasycen bývá a
chléb tuto znamená totéž, eo výše voda 4,
14, Takový chléb může dáti toliko S p /íe věka, Messiáš 1, 51. Vůbec očekávali Židé,
že Messiáš když přibude, chléb nebeský na
spfisob nějaké manny druhdy na poušti po
skytované lidu israelskému uštědří. — O Messiáši, o sobě, dí Páa, že Ho Otec B&h zpečetil

3, 32. zdověřil, potvrdil, co Syaa svého pro
jevil a ovšem tedy ukázal, že Mu dává moc
nost dílo spá®y lidské ve všech svojich část
kách provésti. O spůsobu, jakým zpečetil,
mluví výše 5, 36. nn. Dálo se to skrze
divy a zázraky.
Židé tomu o chlebě výroku Páně ne
porozuměli, nébrž bud o nějakém tělesném
pokrmu smýšleli, jakož byli i Minského
messiáše očekávali, bud aspoň nevěděli, ja
kých děl a prací a snah žádá, ačkoli tušíce,
že jde o mravDé žádby. Tudy se táží, co
činiti, oč a v čem pracovali, jakého díla ae
podjíti mají, aby Bohu se zalíbili a ohledem
ktereho by nápotom onoho pokrmu se přiúčastnili a ho zasloužili. Co Činiti máme,
abychom dělali dilo Boží? Dílem Božím se
rozumějí skutkové Bohu příjemní a Židé roz
uměli tu některé ze svých zákonných skutků
vněšných, jimiž se Bohu líbiti domněli se.
Ptají se Pána ne jako by se jenom stavěli,
že po tom pokrmu skutečné dychtí, o kterém
mluvil, aniž také nějak s pohrdou otázku
kladou, jakoby chtěli říci, že zhola nepo
třebují od Něho naučeni o dílech Bohu pří
jemných, nébrž prostě a upřímné se otazují,
jakými by běhy a jakým počínáním mohli
dospéti k tomu, aby podíl brali v pokrmu
onom, jejž Pán poskýtati se zamlouval. Pán
k otázce té jim odpovídá : To jest dilo Boži,
abyste uvěřili v Toho, jehož Bůh poslal. Dílo,
vece v singuláru, maje na zřeteli díla nesčíslná,
kterých oni se dle obmezených náhledů svo
jich o Zákoně Božím domýšleli. Tu jim
podává výminku, pode kterou onoho pokrmu
se přiúčastniti mohou; nepraví ještě, v čem
záleží pokrm onen, ale předesýlá o víře,
poněvadž jinak ani slovům Jeho vyrozuměli,
ovšem pak stravy či pokrmu přiúčastniti se
nemohou. Dílo to, skutek ten, ve kterém se
veškery výminky sbíhají, jest víra v Chritíta.
Jest víra ta začátek, kořen, základ veške
rého života duchovního, jenž bez ní obstáti
nemfiže. Chce Pán, aby přijali víru v Něho;
ovšem pak ne holou, nébrž víru spolu se
životem, kořen se stromem, jádro s ovocem.
Podobně píše sv. Jan 1. Jo. 3, 23.: To jest
přikázáni Boží, abychom vSftiH v Ježíše Chri
sta; ale dokládá spolu a milovali se vespolek
jakož velel nám. Přijetí Pána od Židův
co skutečného Messiáše jim od Boha sesla
ného zahrnovalo v sobě také snahu a touhu
podlé Něho nápotom život svůj spravovati a
takové skutky vynášeti, jenž se s účelem
poslanství Messiáše shodovaly.
Tu se ale rozvinula rozmluva Páně s nimi.
Počítáme-li předešlé otázky a odpovědi, spa
třujeme, že šestkráte se táží Pána Židé a
šestkráte jim odpovídá Pán, tak že číslo
dvanácti se tu vyskýtá. Pán rozšiřoval se
v řeči napřed vůbec o sobě a celém dílu

spásy oo chlebě, jak jsme již pravili, aby
nápotom od v. 48. o svátostném sebe za po
krm vydávání mluvil.

30.
Řekli tedy Jemu: Jaké tedy
Ty činíš znamení, abychom uviděli a
uvěřili Tobě? Co děláš? 31. Otcové
naši jedli mannu na poušti, jakož psáno
jest: Chléb s nebe dal jim jisti. 82. Ěekl
tedy jim Ježíš: Amen, amen, pravím
vám, ne Mojžíš dal vám chléb s nebe,
nébrž Otec Můj dává vám chléb s nebe
pravdivý. 33. Nebo chlebem Božím
jest ten, jenž s nebe sestoupá a dává
život světu. 34. Řekli tedy k Němu*,
Pane, vždy dej nám chléb ten. 35. Ěekl
pak jím Ježíš: Já jsem chléb života,
kdo přichází ke Mně, nebude lačněti
a kdo věří ve Mne, nebude žízniti
nikdá. 36. Ale řekl jsem vám, že jste
i spatřili Mne a nevěříte. 37. Všecko,
co dává Mně Otec, ke Mně přijde a
toho, jenž přichází ke Mně, nevyvrhnu
ven, 38. nebo jsem sstoupil s nebe,
ne abych činil vůli svol, nébrž vůli
toho, jenž poslal Mne. 39. Ta jest
pak vůle Toho, kterýž poslal Mne, Otce,
abych ze všeho, co dal Mně, nic ne
ztratil, nébrž vzkřísil to v poslední den,
40. Ta jest pak vůle Otce Mého, jenž
poslal Mne: aby každý, kdo spatřuje
Syna a věří v Něho, měl život věčný
a Já vzkřísím Jej posledního dne. 41.
Eeptali tedy Židé na Něho, že řekl:
Já jsem chléb živý, jenžto s nebe sstou
pil jsem 42. a povídali: Není-liž tento
Ježíš syn Josefův, jehož my známe otce
i matku? Kterak tedy praví: S nebe
sestoupil jsem? 43. Odpověděl tedy
Ježíš a řekl jim: Nereptejte vespolek.
44. Nikdo nemůže přijíti ke Mně, leč
Otec, jenž poslal Mne, přitáhne jej
a já vzkřísím ]ej posledního dne. 45.
Jest psáno v prorocích: a budou vši
ckni učeni od Boha. Každý, kdo slyšel
od Otce a naučil se, jde ke Mně, 46.
ne že Otce spatřil kdo, leč ten, jenž
jest od Boha, ten spatřil Otce. 47.
Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve
Mne, má život věčný.
Pán byl žádal od Židů, aby uvěřili
v Něho co v Messiáše od Boha poslaného,

co v proroka Mojžíšem předpověděného a každé pomyslné věci přijímala a že veškeru
Mojžíšovi rovného, ano nad něho mnohem vůni rajského bytu, odkad pocházela, v sobě
vyvýšeného. To byla věc přenesnadná pro zahrnovala. Očekávali, že Messiáš neučiní
né v předsudcích zapeklené. Musili se ná méně než Mojžíš, a dání manny za největší
hledů vůbec platných a běžných odčísti, div a dar považovali. Od Christa jen po
strhnouti se vysokých nádějí a čák o mes- zemský div viděli a tudy se domáhají ne
siáši co velikém zvelebiteli národa svého, beského a na slovo s nebe důraz kladou;
odříci se musili všeliké své domýšlivosti, chléb nebeský stojí naproti chlebu zemskému.
Na takové opovážlivé Židů naPánadosnům a zloáádostem svým odvoliti, ano s du«
chovní vrchností svou ve spor zajiti musili, rývání odpovídá Pán stanovně to, co oni o
chtěli-li v Christa dokonale véřiti a k Němu Mojžíšovi a o pokrmu s nebe jim daném
se přivinouti. Tudy Židé se na Pána do pravili, k sobě potahujíc. Dí: Amen, amen,
bývají. Řekli tedy Jem u, vypravuje sv. a tím uvádí řeč, která od smýšlení jich do
Jan: Jaké tedy Ty činíš znamení, abychom cela odchodna jest. Ne Mojžíš dal vám
uviděli a uvěřili Tobě? Nějakého vyššího chléb s nebe, nébrž Otec Můj dává vám chléb
a častéišího znamení, než-li byl ten div vče s nebe pravý. Popírá Pán, žeby manna ona
rejší, žádají a to divu s nebe a takového, byla bývala pokrmem nebeským. Poněvadž
jenž by všecbněm lidem dokoná zřejmým slovo nebesa trojím stupněm se odznačuje,
byl a jejž b j všichni dobře uviděli. Div, patrno, že podlé stupně vyššího manoa může
jakým bylo včerejší nasycení chlebem, zdál nebeským pokrmem nebytí, ač podlé stupně
se nedosti velikým a vznešeným pro toho, nižšího jím ovšem jsouri. V jakém smyslu
jenž se za Messiáše vydával a za proroka manna pokrmem nebeským slouti může, jsme
nade vše proroky jmín býti žádal. Eliáš již pravili. Pán ale popíraje, že by manna
také zázračně sytil vdovu v Sareptě a Eli- za Mojžíše daná byla stravou nebeskou, béře
séus rozmnožil olej v nádobě vdovině 3. Reg. slovo nebeský, s nebe v jiném, ve vyšším
17—4. Eeg. 4. Ale ti byli jenom proroci smyslu. Manna s výše pošla a zázračně
ač velicí; i musil ten, kdo Messiášem se dána byla, ale ze vzduchu sprchla dolů;
býti pravil, divém větším a patrnějším osvěd nebyla s prostoru vyššího nebe a s vlastních
čit! se a musil jak tam druhdy Mojžíš, jenž nebes, nepochodila bytedlně s nebe, nebyla
lidu maonu s nebe byl opatřil, chléb s nebe povahy nebeské a neuštědřovala nebeskou
lidu uštědřili a tím vznešenost svou dokázati. sílu jí do sebe nemajíc. A tudy nebyla
Jaké Ty činíš znamení.'' Slovo Ty kladou pravou, pravdivou, podstatnou, bytnou, ideáls důrazem. Co děláš, praví oni, co skutkuješ? nou, idei Boží přiměřenou stravou, nemohouc
Užívají tébož slova, jehož Pán užil výšeji 27. člověka nebeského života účastným učiniti.
se zlovtipem a záluskem nějakým. Mluvíš Dí ještě proto: Pravdivý, skutečný, prao skutkování, o dělání a o působení; co Ty vedný, áltj&ivóv, idei přístojný a s ideou shod
působíš? Co působíš vyššího nad divy pro ný a schodný, aby tím slovem naskýtal, že
roků, jež by se na roveň s divy Mojžíše manna byla pokrmem náobrazným, za jakou
položití dalo? Otcové naši, praví Židé dále, příčinou ji Pavel I. Cor. 10, 3. stravou du
jedli mannu. na poušti, jakož psáno jest: chovnou, t. j. předobraznou, nástinnou, náChléb s nebe dal jim jisti, totiž Bůh. Praví slonnou nazývá. Pravou stravou nebeskou
oni svobodně uvedenými slovy písma sv. a jest pokrm, jejž Otec nyní dává, kterýž po
sice Žalmu 77, 24., že manna byl chléb snebe krm rnannou naobrazen a naznačen. Jest to
daný. Nebe tu stojí naproti zemi a smysl Christus, či raděj dílo spásy jím provedené;
jest, že byla manna pokrmem divným, nad- to jest pokrm pravý nebeský, ješto skutečně
přírodným, nadzemským, zázračným. Samo život člověkův udržuje, čehož u manny ne
nebe, v písmě, jak víme, jest trojí, oblakové, bylo, poněvadž všickni otcové umřeli dle
hvězdové, empyrejské či sídlo svatých. Ne těla, neobdrževše mannou mocnost k budou
míní žalmista říci, že s třetího nebe sešla címu z mrtvých vstáaí. Tu moc uděluje
manna, aniž že utvořena také v prostorech Christus, an poskytuje všechněm člověkům
hvězdových byla, nébrž vůbec, že s výšin milost, aby hříchu a pokuty jeho, smrti,
od Boha během zvláštním s oblaků a vzduchu zbyli, vzkříšení došli a věčné slávy se přiúčastnili. Dává Otec vám, dí Pán, v času
hořejšího dolů na zemi sprchla.
přítomném, poněvadž právě Christus chodil
V
knize Sap, 16, 20. sluje manna chle
bem andělů, ne že by jí andělé požívali, nébrž po svaté krajině a jim náukou a spásou se
poněvadž byla jich spolupůsobením od Boha nabídal; tudy nedí: dá vám. Otec, dí, vám
vydána, poněvadž vyšla s nebeská, andělé dává, poněvadž Otec poslal Syna, aby život
pak podobně v nebesích bydlí a poněvadž dal za svét 3, 16. a pro obživení světa.
Aby jim věc ta ozřejměla a ojasněla,
tak výbornou stravou byla, žeby také andě
lům se hodila, kdyby andělé stravy nějaké tedy Pán povahu pokrmu pravého a- Božího
požívali. Židé bájeli o manné, že chufi - vysvětluje ve verši následujícím, an vece:

Neb chlebem, Božím jest ten, jenž s nebe se
stoupá a život dávd světu. Slova ta se nepotahují zpříma ku Christu,v aébrž jsou
přísudkem chleba. Tak jim i Židé rozuměli,
jak z následujících slov jejich vysvítá. Kdo
z přímá o Christa ta slova berou, předbíhají
postup řeči. A také by musilo místo natafialvcov, jenž sestoupá, státi xara^ag, jenž se
stoupil. Dvojí povahu má pravý chléb ži
votný od Boha daný; jedna se týká původu,
že skutečně pochází s nebe, druhá týká se
působivosti, že dává život; obojí nevybnutedlně k sobě patří a zastoupati jeden pří
sudek může druhý. Co skutečně s nebes
výšin pochodí, to život dává, a co život
dává, ovšem s nebe toliko pocházeti může.
Dí: světu, t. j. veškerému člověčenstvu, v
protivě pouhého národa židovského.
Slyšíce Židé slova ta, ač jim dokoná
nerozuměli, předce z nich toli poznali, že
Pán dáti hodlá chléb nehynoucí, věčně trva
jící, život věčný sebou obsahující. Tudy se
ode Pána dožadují a praví: Pane, vezdy dej
nám chléb ten. Slovo vezdy s důrazem s předu
kladou. Známo jim bylo jinozuačné mluvenís
podlé něhož chléb, voda, jídlo, nápoj du
chovně se berou a duchovní pokrm zname
nají, totiž pravdu, náuku, milost, moudrost.
Amos mluví 8, 11. o hladu slova Božího,
Jeremiáš nalézá v slovu Božím stravu svou.
15, 16. V příslovích 9, 5. volá Moudrost,
aby lidé šli a chléb její jedli a víno její
pili. A podlé Síracha 15, 3. krmí Moudrost
dítky svoje chlebem života a napájí je vodou
spásy. Snadno tedy mohli o duchovní stravě
mysliti. Ale oni, jak žena Samařská, myslí
jen o hmotném pokrmu. A tudy praví: Vezdy
dej nám stravu tu; jak Samaritánka pravila
4,15. Mysleli sice býti chléb ten něco vyš
šího a mocnějšího nad mannu, avšak si ho
posud napořád co pokrm pozemský před
stavovali a takového toliko čenichali. My
sleli ovšem, že tak jak v starém Zákoně
Mojžíš a manna různi byli, i tuto dar od
dělen jest od dárce. Pán ale v následující
řeči pronáší se, že tu dárc:i a dar v jedno
splývá a ve svrchovaném spojení lidstva
s Messiášem, Vykupitelem a Spasitelem také
svrchovaný život záleží. Projadřuje se pak
zjevně, aby již věděli, jaký chléb jim dáti
hodlá. Jd jsem chléb života. Christus sebe
samého a celého, celé dílo spásy svojí chle
bem býti nebeským praví, an s nebe přišel
a člověkovi živodárnou moc dává, aby duch
jeho pravým životem žiti, tělo ale opět druhdy
obživnouti mohlo. Chléb života, jak již z v. 33.
víme, značí chléb životodárný, chléb, jehož
požíváním člověk života věčného dochází.
On jsa s Otcem spolustaten, život odvěčný
v sobě má a včlověčil se proto, aby živodárné moci svojí celému světu uštědřil. Slo

vem chléb života zdá se Pán narážeti na
strom života v ráji, jehož požíváním rodiči
první naši v ráji život ustavičně obnovovati
obodrovatí a zvýšovati měli Gen. 2, 9.
Udává Pán ihned také spůsob, jakým
se ho co živodárného chleba přiúčastniti mů
žeme, an vece: Kdo jde ke Mně, nebude
lačněti, a kdo ve Mně věři, nebude žizniti.
Jitím ku Christu a věřením v Něho výminka
se udává, pod jakou životodárného pokrmu
dojiti lze. K u Christu jiti není jiné, leč
v Něho věřiti, tak že větou druhou se prvá
vysvětluje; ač někteří činí rozdil, jitim hladání a toužení, věřením skutečné ujmutí
rozumějíce, tak že jití začátek, věření konec,
aneb dálejší postup značí. Lačněti a žizniti
značí všeliké potřeby a žádosti lidské. Praví
tedy Pán tuto jak tam Samaritánce 4, 14.,
že On sám a jediný všem potřebám, tužbám
a žádostem člověčenstva vyhovéti může. Slovy
nebude lačněti a žizniti Pán nějakým přednětím a předevzatkem hledí ku pozdějšímu
obratu řeči své, o pití krve a o jedení
těla svého.
Ale nebylo to poprvé, co se jim Pán
tak otvírá, proč na svět přišel a že v Něm
spása lidstva složena jest; tudy Pán jim na
pamět uvádí, že o tom již dřívěji bvl jim
mluvil, an dl: Ale již pravil jsem vám, že
jste i spatřili Mne a nevěříte. Slova ta
dosti nesnáze do sebe mají, an se hned tázati můžeme: Kdy to pravil Pán? A co
značí: spatřili jste Mne? Někteří slovo: pra
vil jsem, íinov berou ve smyslu, jakby stálo:
chci vám povédíno býti, tak že se netáhne
k slovům dříve praveným, nébrž toli dí, jak
by pravil: Nyní vám jednou pro vezdy po
vídám. Leč lépe jiným se vidí Pán táhnouti
k slovům, jež byl v. 26. pravil. Tam vytý
kal jim : Hledáte Mne ne pro duchovní uži
tek, abyste jistých důvodů pro víru ve Mne
došli, nébrž činíte to pro tělesnou výhodu,
že jste mnou nasyceni byli. K tomu výslipu
táhna se tuto Pán, vece: Ale již pravil jsem
vám. Méně vhodně jiným ještě se zdá, že
Pán upomíná Židy na to, co nedávno jim
pověděl, čeho ale jak Jan, tak ostatní evan
gelisté mlčením pominuli. Náhled to zhola
nejistý jest. Ye slovech: spatřili jste Mne,
zevnější či vněšné patření a vidění divů a
zázraků Páně se znamená; chce říci: netoliko
jste slyšeli náuky Moje, nébrž očitými svědky
messiášského důstojenství Mého jste sestáli.
Hleděli oni často na divy Páně, jimiž zpe
četěn a prokázán byl co Messiáš a co Syn
Boží, ale nikdá nespatřili té, jenž tu se zje
vovala, pravdy Boží a slávy Christovy. Mne
viděli jste, t j. Má díla, skutky M é; viděli
jste Mne, an jsem je vykonával a mohli a
měli jste ze zevnějška ku vniterné slávě se
véstí dáti a ji tam spatřiti Ale neučinili

jste toho, nébrž jste se ještě víee vůrupnosti
a nekolnosti zarputilí a zaryli. Divové, jak
koli velicí, sami v sobě nemají té moci, aby
člověkajistým přesvědčením opatřili; k tomu
milosti Boží potřebí jest. A to jest, co ihned
dí Pán: Všecko, co Mi dá Otec, ke Mně
přijde. Člověk vezdy divům vzdorovati,
k nim nekolně se míti a jim nepoddajným zůstávali mfiže, Takovými byli Židé a okázali
ge býti docela jinakými od tich, kteréž dal
Otec Synu svému. Nebo, čeho se jim ne
dostávalo k uvěření v Ježíše Christa? Viděli
divy a zázraky Jeho, slyšeli učení Jeho,
bjli svědky svatého obcování Jeho, sami
se přiúčastnili dobrodiní Jeho. Nevěřili
ale předce. Christus vyslípal jim nevěra,
ješto od lidí samých zavislo věřiti a nevěřiti.
Nevěrou svou zasloužili nebyti z těch, jež
Otec dá Synu svému, aby je spasil.
Praví Pán: Všecko, co Mi dá Otec, přijde
ke Mně.\ a toho, jenž přichád ke Mně, ne
vyvrhnu ven. Leží to v těch slovech, že
víra jest darem Božím, ač ovšem i člověk,
jak se předešlého vysvítá, nevěry své pří
činou bývá, nechtěje výhost dáti předsud
kům a náruživosfcem svojim. Koho ráčí Bůh,
toho vede ku Christu; dává mu tužbu po
Něm a příležitost, aby skutečně Christa a
viry v Něho došel, ač i sama ta tužba a
vniterné Christa a pravdy Jeho hledání do
bře stačiti může, kdyby na skutečné pří
ležitosti, ku Christu vírou dostati se, ve vněšném životě scházelo. Slovu: dá se odzývá
slovo nížeji v. 44. položené přitáhne. Víra
v počátcích svých jest darem Božím; ale
masí ji člověk pěstovati a rostiti, dokonaliti
a dovršovati. Proto však zarytá nevěra není
nevinna; nikdo se jí nemůže vymlouvati,
nikoho Bůh k nevěře neustanovil, a všeliká
ta zpnrnost proti ohlašované víře Páně v nekolnosti a hrdosti ducha a v pochotech pra
men má. Koho ale Otec ku Christu vede
a koho Christu dal, ten se své strany ku
Cbristu se bráti povinen jest. Jitím ku Christu
znamená se, že člověk Boha i Christa vzdá
len je s t; to čím se k Bohu a Christu blíží,
jest víra. Jitím znamená se tudy víraaznamená se ajmuti skutečné víry, osvojení si
pravdy Boží a podvolení se jí, či podrobení
jí vůle svojí a života svého podlé ni ustrojení.
Židům nedostalo se toho, aby Pánu od Otce
odevzdáni byli, ješto nechtěli zbýti zarytosti
a zarozumělosti svojí. Á však i z nich ne
malá část uvěřila, a pohanský svět válem
še ke Christovi nápotom hrnul a dálo se,
co tam Ž. 2, 8. se praví: Žádej ode Mne a
dám tobě národy za dědictví tvoje. Dí, všecko,
co dá, a nedí každý, (přijde ke Muě) poněvadž
v rodu středném věci obecněji a povšechněji
se berou. Všeckov jde ke Mně, přivinuje se
ke Mně; ale vy Židé, kteří jste nejpředněji

povoláni byli, jiti se zpěčujete a pro trap
nost a zarytost svou jste se zbavili té biáhy,
abyste darem Otcovým byli. To jím Pán
pravi, aby se nevydali v "domnění, že snad
od jejich přivolení a. nepřivolení závisí do
konáni díla spásy veškerého světa, jak se
jim skutečně zdálo, že od nich počátek učiněn
býti musí a všiekní pohané teprv po vejiti
v říši Boží všech Židů připuštění býti mohou.
Při tom prohlídá Pán k těm nesčíslným,
kteří budoucně z celého člověčenstva v Něho
uvěří. A ti budoucí spasenci jsou Jemu útě
chou. Pán o všeehněch, o každém člověku
mluví, jejž Mu Otec dá, a tvrdí o něm, že
přijde k Něnau a On že nevyvrhne ho ven.
Práza ta značí, že ho Pán s radosti přijme,
a jest to mluvení podsazené, podskromné,
kdež více a vyššího cosi se rozumí, než slova
s sebou obnášejí. Vzata jest fráza z při
podobnění říše Boží k osvícenému radostnému
domu, ana vně něho tmaa hrubá noc vládne.
Slova ta se táhnou nejenom k uvítáni laska
vému takového příchodce, nébrž k stálému
ho u sebe chování. Účel Páně spasiti lidstva
Jej k tomupobídá, a svrchovaná láska Jeho
všechny lidi útulně objímá a jim k spáse
sloužiti dychtí. Kdo ku Christu vírou se
dostane, ten v komnatu věčné bláhy a vsál
pokoje nebeského vchází, věčně moha tam
ostávati a pokoje blaženého požívat', člověku
tomu dává Pán poklady víry, uáděje, lásky
a veškerých cností, dává mu především po
znání pravdy a uvodí jej víc a více do
tajemství svojich podlé větší a větší pochopnosti jeho. Posléze, vytrvá-li člověk ten,
vzkřísí jej k života věčnému. Tato náchyl
nost Páně, a ten smysl dotčených slov jde
z toho, co Pán dále místněji klade : Nebojsem
sestoupil s nebe, dí, ne abych činil vůli svou,
nébrž abych činil vůli toho, kterýž mne po
slal, Otce. Poslušnost Jeho k Otci jest rukojemstvím, že člověka takového nevyvrhne
ven. Pán všady působení svoje opětuje na
vůli Otcovu, jak nejednou jsme viděli 5,30.
a j. Otcova ale vůle právě jest, dokládá
ihned Pán, abych ze všeho, co dal Mně.\nic
neztratil, nébrž vzkřísil v poslední den, t. j.
aby nic nebylo lišno spásy a s véěným
blaženstvím se neminulo, cokoli ke Mně
přišlo, a ve Mne uvěřilo. Mluví opět pro
vytknutí větší všeobecnosti v rodu středném
a věcném, veškery lidi rozuměje a nikoho
nevyjímaje. Dí, dal, dédmM, mi Otec, ješto
všechny, co se k Němu kdy v budoucnu
obrátí, prorocky co jiá sobě dané obrácenee
postihuje. Jsou ti dancové či darovanci ti,
kteří dle slov dalejších v. 40. vidi Syna a
věří v Něho. Dává zajisté Bůh chtěni i plnění
Pil. 2, 13. D i: abych neztratil; aprotosvojet
ostříhá, pěstuje a zachovává 17, 12., tak aby
jí nikdo z rukou Jeho aemohl vyrvati. 10,

28. Ještě po záporném rčení kladné dodává, nám slušno ze slov Páně o vůli Otcově náuku
Nébrž abych vzkřísil je v nejposlednější den. čerpati, bychom nikdá se vůle té nestrhalí.
Vzkříšením se slyší posmrtné, blahoslavené Nemáme za tohoto života leč jedné věci
vzkříšení, a postavení do stavu blaženosti, hledati, vůle totiž Boží podlé příkladu Christa
Christem člověčenstvu zjednaného. Vzkříšení Pána. Christus praví, že s nebe sestoupil pro
k soudu 5, 29. zde Pán pomíjí co nevzkříšení spásu lidskou. Až kam ty, jenž o spásu lid
nějakého, ješto ziolidé u věčné smrti ostanou. skou máš peéovati, chceš meze péči své
Mluví o obrodu tě!a, jak dříve mluvil o obrodu klásti? Duše ty, jimž předkuješ co pastýř,
ducha. Obrod ducha děje se vírou, k obrodu tobě dány jsou odeChrista, a vůle Jebojest,
těla se základové a zárodkové ve svátosti křestu abys nikoho z nich neztratil. Prosme, aby
a ve svátosti těla Páné osnují. Mluví o vzkříšení tu věc trojí, o níž tu mluví, na nás dokonal;
dne posledního, poněvadž tenkráte spása člo aby nás totiž za své přijal, ven nás nevyvrhna ;
věka se dokoná a ujistí, ana napotom žádná aby nám dal dar vytrvalosti, bychom ztraceni
nebezpeč nezabíhá, se spásou minouti se. Tam nebyli: a za třetí, aby nám dal život věčný.
jsou hranice, za něž nikdo se nedostane.
Tato řeč, a to vyjádření Páaě nepotkalo
Dnem posledním, samovidně rozumí deo soudu, se s dobrou myslí u všech, kteří slova Jeho
den, kdež člověčenstvo obnovu vezme 2, slyšeli ; nébrž Židé, t. j. ti M é, kteří na ne
Petr 3, 13. a nová doba věčného kralování pravých a polopravých předsudcích Židův
Páné a svatých Jeho započne. Mlnvé o vzkří docela zavisli a v nich docela zatonuli, úvahy
šeni nadesýlá, že tento život se ješté ve a rozvahy žádné k mysli nepřipustíce, pře
smrtech povahuje. Slova vzkřísím jej v nej trhli řeč Páné reptotem. Reptali tedy Židé
poslednější den ještě třikrát přicházejí v této na Něho, že řekl: Já chleb jsem živý, jenž
řeči Páně 40. 44. 54. To husté jich opěto s nebe sstoupil. Slovo reptali, yoyyvCui, upování má slova ta tím hlouběji vnořiti, vhlou- míná na reutot Židů na poušti, jímž nejed
biti a zapustiti do útroby naší.
nou proti Bohu a proti Mojžíšovi se po
Ještě jednou příchází Pán na vůli Boži. zdvihli Ex. 16, 7. Num. 11,1.14, 27., načež
Nebo Židé vůli Otcovu proti vůli Ctmstové také apoštol Pavel v listu ku KorinCanům
na odpor stavili, přehradu a přepažení mezi naráží 1. Cor. 10, 10., an dí: Nereptejte,jak
Otcem a Synem kladouce. Tudy opět o shodě reptali také někteří z nich. Posavad byli
své vůle s vůlí Otce mluví, ale béře věc tu Pána poslouchali, ač ne s pravým úmyslem,
více se strany podmětné, se strany člověkově. aspoň s vůlí dosti dobrou, an se nadáli, že
D í: To jest vůle Otce Mého, jenž poslal Mne, mluví o chlebě a pokrmu tělesném, jejž jim
aby každý, kdo spatřuje Hyna a věří v Něho, dáti se zamluvil. Když ale poznali, že o
měl život věčný a já vzkřísím jej posledního duchovním pokrmu mluvía chlebem tím sám
dne. Spatřování Syna jest viděni duchovné sebe býti klade, tu počali reptatL Nejvíce
4, 19. a tudy dí dmníco a neužívá idsív ani je mrzela slova, že Páa pravil o sobě, že
o gaa>. Jest spatřování vyšší povahy a byt s nebe sstoupil. Kterak, mysleli oni a ve
nosti Páně, pronikání k jádru všech skutků řejné také reptot v ten spůáob pronesli,
Christových a vidění té slávy, která se v může o sobě říci, že s nebe jest, ješto jak
meh projevuje. Následek toho patření a vi dále vecí, známe rodiče Jeho: Neniliž tento
dění jest víra v Christa; tudy dokladná ta Ježíš syn Josefův, jehož otce a máteř známe ?
slova: a věří ve Mne. Blaženo jest patření ,Kterak tedy praví on: S nebe jsem sestoupil ?
Christa duchovné, blažen život v Něm du Hněvivě slova reptotu vynášejí, aniž chtějí
chovný! Vede nás k víře v Christa. Toho slovy kterak d í: s nebe stoupil jsem dov ěděíi
viděni duchovního se i nám dostává a jen se, v jakém smyslu by to Pán rozuměl, né
0 tělesném vidění platí slovo Páně: Blažen, brž docela pravdu toho výroku za nemožnu
kdo neviděl a věří. A kde víra v Christa na vydávají. Urážejí sena chudém původu Jeho,
lézá se, tam jest život věčný, tam se totiž jak se dosavad děje nejedněm. To jest nejv semeni, v kořenu, v jádru, v začátku na vétší pokuta, že kdo véřiti nechce, vezdy
chází. Kde ale život věčný, ten život, jenž výtoček a výmluvu nalézá. Chtějí Židé říci,
dokoná idei Boži přiměřen jest, vládne, tam kterak může on pocházeti s nebe, ješto my
smrt přestává a tělo z mrtvých vstává,ješto víme, že ze země pochodí? Dějí: on, tento,
1 hřích, příčina smrti, dokoná a všelijak ovtoig po dvakráte s pokrdou. Veliké pravdy
zmařen jest. Tudy pravil: aby (kdo věří) měl omamují zlé lidi a skormucují lidi slabé,
život věčný a já vzkřísím je j posledního dne. ale potěšují lidi dobré. V církvi Boží ne
Střídají se časové, přítomný a budoucí, ve přestává ta trojí třída a veškera snabanaše
slovech e%i} a dvetatý-m, at má, či aby měl musí tam jiti, abychom nad pravdami Páně
a já vzkřísím, jelikož život vyšší duchovně rozkoš pocitovali a z nich k věčnému životu
již tuto pocítí musí. Opětuje pro lepší důraz sílu vážili.
slovo já a celou vétu o vzkříšení; veslově
I
co dí Pán na ten reptot jejich ? Zdali
já leží vědomí o všemohutnosti. Ostatně se vydává s nimi v rozpřádání důvodů a ve

vytýkáni a ?ystíhání smyslu, v jakém by
slova Jeho se bráti měla? Kdyby byl pou
hým člověkem, byl by činil rozdíl a Židům
pravil, áe nesešel s nebes podlé osoby a
podstaty, jakoby byl božské bytnosti, nébrž
že říci chce, že náace s nebes přijaté učil.
Ale nic toho nedí; naopak potvrzuje o sobě,
že božské jest bytnosti. Ale nehned to činiti
může. Napřed a především prohlídá k tomu,
čeho jim pro vyrozumění pravdy potřebí.
Chléb onen nebeský, dí Aug., hledá lačnost
vniterného člověka; a proto jinde vece: bla
ženi lační, nebo nasyceni budou. Kdo necítí
potřeby spásy, kdo nezná bídy své, kdo
gobéhrdým jest, ten nepřijme řeči Páně. Tak
zhusta posud lidé proti pravdě Páně brojí,
jícen duše malatný a mdlý majíce. Pán
kárá reptot jejich nevydávaje se v roz
bírání, že tuto nic neprospívá jim věděti po
zemské okoličnosti Jehoaznáti rodiče Jeho,
jak oni se opovážlivě domněli. On raději
mluví o tom, čeho se jim tu nedostává, aby
slovům Jeho víry přidali, totiž vnímavosti a
chopnosti pro pravdu a povahu mysli tu,
která jediné pravdy pilná jest a ukazuje,
žeby ne na Něho se potrhovati, jak raději na
sebe samy hněvni býti měli. Nerepcete ve
spolek) nikdo nemůže ke Mně přijití, leč Otec,
kterýž poslal Mne, přitáhne jej a já vzkřísím
jej posledního dne. Přijíti ie Cnristu, jak
víme, značí v Christa uvěřiti; víra ta se
tuto praví původ míti v táhnuti, v tahu
Otcové. Tah ten toli jest co výše v. 37.
jmenoval darem Otcovým, řk a : Všecko, co
Mi dá Otec, ke MnS přichází. Jest to spůsob,
jímž lidé Christovi darováni bývají a k tomu
vedeni, aby v Neho uvěřili. Holá demonstrace
toho nečiní, ani zázrakové toho nepůsobí;
tahu Božího tu potřeba. Tah Boží, jak všickni
úkonové Boží na vnějšek, pochází ode vší
Trojice božské; pokud čel! ku posvétě člo
věka, připisuje se Duchu svatému. Zde se
přičítá Otcovi, poněvadž Otec zařídil dílo a
postup spásy a poněvadž Ef. 1. 9—11. se
předúloha naše k spáse připisuje Otci, jenž
všecko působí podlé rady vůle své. Nížeji 12,
32. se to tažení připisuje Synu, kdež praví
Ježíš: A já povýšen buda od země, všechny
k sobě -potáhnu. Co Otec činí, činí také Syn
5, 19. Spasitel působí co k spáse náleží;
tah onen nutně a nevyhnutně potřeben jest,
má-li člověk spasen býti. Táhnouti, vléci se
strany Boží, pokládá se strany lidské ode
vzdání vůle v moc táhnoucího a následování
ho. Taženi se děje uvnitř člověka, an Bůh
vštěpuje lásku ku pravdě, touhu po ní a
tudy touhu po Christu co pravdě svrchované
14, 6. Otec táhae} an osvěcuje rozum a vůli
nabízí. Takový tah Boží sice nevybnutedlné
potřeben jest člověku ku spáse a nikdo bez
něho ku Christu nepřichází; ale tím ne

ruší se vůle člověkova, aniž se vnucuje
někomu, žeby skutečně musil tahu Božího
poslechnouti a následovati. Tahu onoho se
každém® člověku dostává za doby křesťan
ské, jak dále praví Pán; ale děje se něco
podobného, co při magnété, že tahem Božím
jenom ti uvléci se dávají, kdo povahu svou
spodobnili s povahou Christa. Kdo nevěří
v Christa, tahu onoho Otcova nejsou poslušní.
Ukazuješ, dí sv. Aug., ovci lupen a táhneš
ji za sebou. Jest rozkoš srdce nějaká v člo
věku. kteroužto mu chléb nebeský sladne.
Básník již pravil: Svá slast každého potáhá,
či táhne každého vlastni jeho rozkoš, ne
nutnost, nébrž rozkoš, ne potřeba, nébrž za
líbení. Tím více my musíme říci, že člověk
uvlečen a táhnut bývá ku Christovi, jenž si
libuje v pravdě, ve spravedlnosti, v pravém
životě. Dej milovatele a ovšem pocítí, co
pravím, dej poceatníka v tomto bezbydlí, dej
žíznitele věčné vlasti, a ví, co pravím. Ty
pak, vece týž světec jinde, véř a jdeš za
Christem, miluj a tažen býváš. A táhnutí
to Boží přirovnává k táhnutí zdroje čerstvé
vody pro žíznivého. Tažení tedy to značí
působení Boží lahodné a pozývavé, jímž se
vůle svobodná neruší; ač ovšem znamená
se tím spolu nestateé lidská, která k dobrému
nejenom vítána, volána a pozývána, nébrž
i táhnuta a vlečena býti musí. Proto se k
výroku tomu táhli světci, především sv.
Augustin v půtce s Pelagiány. A však, an
každého Bůh spasiti volí, tedy každého tá
hnouti se podjímá milost Boží, ale nekaždý
se táhnouti dává a kdo necítí se od Boha
taženým, ten modli se, vece sv. Aug., aby
tažen byl. A tudy volá Choť Paně Cant,
1, 3.: Táhni mne, za tebou poběhoeme po
vůni mastí tvých. — Ještě ale dí Pán o Otci,
jenž poslal Mne. To přičinuje namykajíc, .
že ten, jenž Ho poslal spasit lidstvo, jisté Mu
přitáhne srdce jeho, aby se spása díti mohla.
Ale i o účinku a následku takového tahu
přidává Pán. Takového člověka, jenž se tá
hnouti dává ku Christu, Christus vposlední
den z mrtvých vzkřísí. To jest ovoce tahu
toho a sice svrchované ovoce, poslední čin
působnosti spasivé Páně, ve kteréž všickni
úkonové předešlí zahrnují se. Bamozřejmo,
že zde opět jenom o vzkříšení spravedlivých
mluví; vzkříšení zlých není vzkříšením, né
brž dovršením smrti.
Ještě se Pán k jich mysli a duchu
skloňuje a z písma svatého důkaz vede o
potřebě vniterného tahu k věření. Uvádí
místo, v němž se praví, že přijde doba, v níž
Bůh vniterné lidstvo bude učiti Z čehož
průvodoo, ža skutečné Bůh veškery lidi ku
Christu táhne. O tom pak uvodí výrok z pro
roka Is. 54, 13. D í: Psáno jest v prorocích:
Všickni od Boha učeni budou, či bohoukově

vrchoval, jakkoli horoval a s&mé polárky
budou. D í: v prorocích, poněvadž kromě
dotčeného místa u Is. 54,13. ještě jiní pro vědoucnosti dotýkati se zdál, poslední slovo
rokové totéž praví: Jer. 31, 33. Joel. 3, 1. od Christa pocházeti musí, má-li člověk sku
(2, 28.), aneb jest to plurál kategorie a značí tečně čiré pravdy Boží dojiti. Názorné s Ot
toli, co v knihách prorockých. Z toho patrno cem společenství má jenom Syn a od Něho je
za první, že proroci jsou ohnivá či článkové nom dálejšího utvrzení v pravdě a milosti
řetězu jednoho a že jedněmi ústy mluví. Za Boží očekávati a žádati potřebí. A to j^st,
druhé jde odtud, že Zákon starý bohodušen co dí dále: ne že někdo Otce viděl, leč ten,
jest, ješto by se jinak Christus na něj ne jenž z Boha jest, ten viděl Otce. Věta jest výbyl odvolával Nébrž i to pozoruhodno, že pustkou přikráceoa. Dá se doplnit). Nechci
tím povšechným citátem chtěl Christus Pán já tím říci, že někdo Otce viděl. Viděti
od osobnosti k věci mysl obrátiti. Vyučen značí dokonale poznati 1, 18.; to o Bohu
cem Boéim čidaxtóg $sov jest ten, koho Bůh jen Bůh sám a nejsvětější Trojice vespolek
učí; Bůh ale neučí člověka, leč o věcech má; tvorové a jmenovité člověk hlas Boží
božských. Tudy ve slově tom nauka z Boha může slyšeti, cítiti tah Boží, ale bytnost,
s náukoo o Bohu se pojí. Není tu řeč, jak tvář Boží viděti, Boha dokonale poznati ne
samozřejmá jest, o VDěšném vyučování skrze může. Z Boha jest Syn Boží, jenž jest v lůně
proroky, apoštoly aneb sebe samého, nébrž Otcově, a ten jenom svrchovanou vědu o
o vniterném tažení duše lidské od Boha ku Bohu Otci má a lidem ji dává, pokud chopChristu, o vniterném vyučování ducha Božího, nost jich stačí. I musíme volatí: Mluv, Pane
o vnitrném jakoby Otcové kázaní a hlásání Ježíši, nebo slyší sluha tvůj. Nébrž učiň,
pravdy v útrobách lidských. Předmět té abych slyšel tebe, otevři uši vniterného člo
Otcovy náuky jest Syu a dílo Jeho. Praví věka. Dej, abych neohluchal k hlasu vniter
tudy: Každý, kdo slyšel od Otce a naučil nému milosti tvé. Dej mi býti z počtu těch,
se, jde ke Mně. Řecký text čte: kdo slyší a 0 nichž prorok pravil: Budou všickni bohose uči, což lépe jest než perfekt: kdo slyšel učencemi. Nečekáme, že k nám Otec osobně
neb uslyšel a se naučil, poněvadž slyšení a přijde a s námi ústně mluviti bude. Viděti
učení to ustavičně trvá. Nebo vece Augustin: Otce a s ním mluviti se jenom Tobě, jednoAč lidé od lidi nauku slyší, předce čemu bytnému Synu Otcově dostává. Ty nas uč,
rozumějí, to se jim vnitř dává, vnitř jeví, Ty vecř k Otci.
vnitř září. Vně jest pěstovatel stromu, vnitř
Co dosud Pán rozváděl, tím odrazil ná
působí stvořitel. Kdo si všímá toho vnuku mitku Židů a reptot jich nedůvoden býti
vniterného, kdo slysí tu řeč Otcovu v srdci ukázal. Nyní se vrací k výroku výšeji po
svém, k mysli ji béře a v paměti ukládá a loženému v. 40. a to, co dosud pravil, shr
tak se uči, sám se své strany všelikou moc nuje v jednu větu, na níž nejvíce záleží.
přičínéje a volnost i chtivost po Christu A tudy ji slavně pronáší: Amen, amen, pra
zmocňuje a tak se vésti a táhnouti dávaje, vím vám, kdo věří ve mne, má počátečuě a
ten přichází ke Mně, věří v Christa a podrobuje základné život věčný. Dvéře a ústa k ži
se zákona Jeho. Dvěma nohama, rozumem a votu věčnému jest víra a kdo víru ujal, již
vůlí máme choditi ku Christu, rozum se od uvnitř ve dveřích se nalézá, dí sv. Cjrill.
Něho osvítiti, vůle od Něho má se dávati A tím výrokem, jak s jedné strany kouči
vésti. To jest ta nejvyšší škola, an sám Otec 1řeč svou všeobecnou o chlebě, o sobě a díle
učí; a svrchované uměni, jemuž učí, jest svém, tak spolu počíná řeč o chlebě zvlášt
vedení ku Christu.
ním, kterýž dává, a o částečném požívání ho,
Ale i ta slova Páně mohla na nedobrý ač ovšem i v tom částečném požívání svr
smysl obrácena býti, jakoby lidé od Otce chovaná celost se zavírá. Počíná odtud řeč
tažení Boha bezprostředně nszírati a Cbri- Páně o eucharistii, o nejsv. svátosti. A tu
sta líšiti se mohli. Takovému nedorozumění vrchuje přednášení Páně. Vůbec verše ná
slov svojich Christus v ústřety zabíhá. Otec sledující v církvi svaté o svátosti těla a
vniterným tahem milosti vede k Synu, ale krve Páně se od jak živa braly. Nerozuměli
jenom předce Syn vede všecko k Otci. Pří ovšem učeníci docela řeči té, jak ani jiným
roda jest školou Otcovou, v níž mysl lidská řečem nevyrozuměli, leč po z mrtvých vstání
se Boha znáti učí. Ale neučí příroda dosti 2, 19. Byl to zárod a kel a zrno vhozené
zřetedlně a hlasové její od Christa tlumočeni v dobrou zesai útroby jejich, jenž svým ča
býti musejí. Vyšší ještě školu, školu nad sem vzejiti a ovoce přinésti mělo.
přirozené milosti Bůh v útrobách lidských
zarazil. Nedospěje ale člověk ani v té nad
48. J á jsem chléb života. 49. Ot
přirozené škole samého Otce k svrchova
nému poznání Boha, aby bytnost Jeho pro cové vaši jedli mannu na poušti a ponikal a potřebí neměl k Synu se obraceti. mřeli. 50. Tento jest chléb s nebe
Jakkoli by člověk v obou školách Otcových sstupující, aby jí-li kdo z něho, neu

mřel. 51. Já jsem chléb živý, jenž z něho jedl a neumřel. Praví: Ten, ovtog, t.j.
jsem s nebe sstoupil. 52. Bude-li kdo tu do sebe má povahu, takový jest. Dí: sstupuje, praes. oxatuflaivw»; z toho, patrno, že
jisti z toho chleba, živ bude na věky již o osobě svojí nemluví, nébrž o pleti své,
a chléb, kterýž já dám, tělo mé jest co pravdivém chlebě nebeském. D í: aby
za život světa. 53. Hádali se tedy Židé někdo z něho jedl, t. j. jí-li z něho kdo, jak
vespolek povídajíce: Kterak může tento čtení vulgáty, jasněji sáli arit:asi- a možnost
nám pletvsvou dáti jisti ? 54. Řekl tedy jedení vytýká. Dí: aby neumřel. Smrt jest
oddělení a duchovni smrt jest oddělení od
jim Ježíš: Amen, amen, pravím vám, života, jehož Christus uděluje. Veškeren
nebudete-li jisti těla Syna člověka a život Páně a všickni skutkové Jeho k tomu
piti jeho krve, nebudete míti života směřovali, aby obdařeno bylo člověčenstvo
v sobě. 55. Kdo jí mé tělo a pije mou tím opět a znova životem, jehož v Adamu
krev, má život věčný a já vzkřísím se zbavilo. Osvláště se sbíhá ale živodárná
moc ta Páně ve svátosti těla a krve Jeho,
jej posledního dne. 56. Nebo tělo mé ve kteréž On, Pán sám, skutečně a bytně
právě jest pokrm a krev má právě jest přítomen jest a tudy se svátost ta pokrmem
nápoj. 57. Kdo jí mé tělo a pije mou 3 nebe sestoupajícím nazývati může. Ve svá
krev, ve mně zůstává a já v něm. 58. tosti té děje se nejužší spojení s Christem,
Jakož poslal mne živý Otec a já živ spojení tedy se životem věčným; smrt tě
lesná nemůže té spoj by rušiti, nébrž ona
jsem pro Otce, také kdo jí mne, i on jest jediné přechodem k dokonalejšímu s Pá
živ bude pro mne. 59. Ten jest chléb, nem spojení. Filip. 1, 23.
jenž s nebe sstoupil; ne jak jedli ot
Ještě ale, než výslovně o svátosti těla
cové vaši mannu a pomřeli; kdo jí a krve jedná, opakuje o sobě všeobecnou
tento chléb, živ bude na věky. 60. To větu co přípravu k dálejšímu pojednávání. Já
jsem chleby Sivý, jenž jsem s nebe sestoupil,
pravil ve sbornici uče v Kafarnáu.
dí Pán. Živý značí toli co životodárný, ži
votem věčným a nepomíjejícím člověka da
Přistoupá Pán k srostitému, abychom rující. Manna byla mrtvou stravou, ješto
tak řekli, oddílu řeči své o chlebě nebeském, hmotou pouhou byla a nedala ochrany před
an dosavad ideálněji, obecněji a abstraktněji smrtí. Christus ale není jen chlebem živým,
byl postoupal. Chtěje pak pásmo řeči své nébrž jest i chlebem života, jenž ostřihá
rozvinouti a o eucharistii mluviti, přejímá před smrtí věčnou i životem daruje. To Pán
z předeslaných idei svých sem do části té o sobě vůbec z předešlé části řeči své opa
ony myšlénky, jenž mluvě Jeho za základ a kuje, o sobě celém sice mluvě, a však již
osnovu sloužiti mohou. D í: J á jsem chléb ozvláště k svátosti těla a krve své prohléživota, jak již byl v. 35. pravil; chlebem na daje a cestu sobě čině k delšímu o svátosti
zývá se životným, životodárným, takovým, té pojednání. Dokad ale mluví v přítomném
jenž život skutečně udržuje až do časů věč čase: já jsem a podobně, vezdy více k ži
ných. Slova znějí všeobecněji a slouží k tomu, vota a působení svému celému táhne se. Když
aby na nich místněji náuka se vyosnovala. ale mluví v čase budoucím já dám, tu již
Pro lepší pak náuky své vytknutí upomíná není příprava k řeči a věci, nébrž sám před
na obraz a předeznak svátosti eucharistijné mět, o němž Pán mluviti ustanovil. A to se
a d í: Otcově vaši jedli mannu na poušti. Dí nyní stává. Nebo pověděv Pán: J á jsem
otcové vaši, nedí naši, nebo mluví co ten, chléb Sivý s nebe sestoupily, dokládá: kdo ji
jenž vyššího jest počátku. Byl totéž v. 49. z chleba toho, Siv bude na věky. A chléb,
pravil, ale potřebno bylo znova se k tomu jejž dám, tělo mé jest za život světa. V ře
táhnouti a na mysl jim mannu uvoditi, aby ckém textu druhá část totiž slova: A chléb
jim řeč Páně o svátosti ozřejměla. Jedli jejž dám, tělo mé jest za život světa, počíná
otcové zázračným způsobem s nebe daný dvěma částicema xal — ds-, prvá (xai) sva
pokrm, ale neměl pokrm ten ani té síly do zuje věty předešlé se slovy následujícími a
sebe, aby je uchoval od smrti těla, ovšem druhé (<Jí) značí, že ade postoupá řeč Páné
pak smrti duše tím méně zabrániti mohl. k vyššímu a bližšímu předmětu. Jistá věc
Ale jinak jest s chlebem, jejž dám já, dí jest, že plet či tělo Páně, o němž zde mluví,
Pán. lento jest chléb s nebe sestupující, aby chtějí někteří táhnouti k nějakým obrazům,
ji-li kdo z něho, neumřel. Chléb s nebe přenosům, metaforám a tropům, jakoby ne
sstupující má moc do sebe obživnou pro mluvil leč o duchovním a myslném přijetí
věčné časy a právě sstoupá s nebe, aby ne vírou a jakoby celý pokrok řeči Páně v tom
umřel, kdokoli z něho ji. Y řeckém textu čte jedině záležel, že mluviv dříve o sobě vibec
se: Ten jest chléb s nebe sstupující, aby někdo nyní 0 pleti a krvi, to jest, prý, o smrti své

m lu v í.
Dle toho smysl by byl, že nestačí
víra v Christa vůbec, nébrž že potřebí víry
ve výkupnou smrt Christovu. A jedění těla
a pití krve Páně dálo by se duchovně. Ale
výklad tento nemůže obstáti. Jedna zajisté
toho příčina jest, že mluvení takového v tom
smysle se neužívalo. Nikdo neužíval frázy:
jisti tělo něči ve smyslu s někým ve stoupenství vnikati, nébrž právě opak toho značí
rčení to pronásledovat! Tak mluví Žalm
26, 2. David o těch, jenž jedí maso jeho či
pleť jeho a sužují ho. Job 19, 22. přátelům
vyslípá: Proč se mi protivíte a pletí mou
či masem mým sytíte se? Tak Dan. 3, 3. a
jinde ještě. Ale jsou i jiní toho důvodové,
že zde Pán již postoupil k jinému předmětu
řeči, než o kterém předešle mluvil. Nejprvé
ta změna ve mluvení zašlá nutně káže o
změně předmětu mysliti. Dříve mluvil o sobě,
že jest chléb života, nyní mluví o pleti či
tělu, jež dá za život světa. Dříve sice mlu
vil, že jest chléb živý, ale nepravil o jedění
sebe; nyní již napořáde slova Jeho rčením
tím se ozývají. Mluví zajisté v následujícím
zřejmě, že tělo či pleť Jeho pokrm, krev Jeho
nápoj jest a to nejednou, nébrž vícekráte to
opětuje; mluví zřejmě o dvojím, o jedění
pletě a o pití krve. Dále mluví o budoucím
dání pokrmu a nemohl tedy náuky a díla
svého již drahně času započatého rozumětí.
Ale i to na váhu jde tuto, žeby nám po
divné býti musilo, kdybj Jan docela ve
svém evaogeliu nedotekl velebná svátosti,
ješto právě smysl jeho hluboký a mystická
povaha ducha jeho musila se k té svátosti
nej vřeleji a svrchovaně nésti a dle své hlu
boké povahy nejhlouběji v pravý smysl Páně
a nejvýšeji k vrchům idey vniknouti. Příjme-li se ale, že tu na našem místě jedná o
eucharistii, snáze nám jest postrádati u něho
ustanovení velebné svátosti těla a krve Páně.
Nebo jak jinde doceluje a doplňuje to, co se
od evangelistů jiných vypustilo, tak i totéž
tuto spatřujeme. Dálejší důvod jde z po
střehu, že Pán dříve skutečného ustanovení
řádu nějakého předeslal přípravnou přípověď
a zámluvu véci té, kterou nápotom zavěsti
ustanovil. Tak dříve odkazoval nejednou
k smrti své, aby véci té apoštolům divno
nebylo, Mat. 10, 38. 16, 24. Jo. 3, 14. aj.
Tak mluvil dři věji o vzkřesu a nebevstupu
svém, Mat. 16, 21., tak o křestu, jak jsme
viděli výšeji, projádřil se dřívéji před usta
novením jeho. I musiloby to na podivení u
nás vyjiti, že při té přetajemné svátosti toho
činiti opomenul. Za čtvrtý důvod můžeme
uvésti ten, že pokud Pán chlebem životným
sebe celého a celý ústav spásy rozuměl,
jmenoval dárcem chleba vezdy Otce, nyní
ale sám sebe dárcem jmenuje, z čehož opět
poznati, že ode všeobecného a povšechného

smyslu k částečnému a oddílnému a jistému
či určitému chlebu v řeči své přešel. Otec
dal Syna a Syn dává sebe, pleť svou, tělo
své. A nemasí-liž ta shoda, která se aalézá
mezi slovy tu položenými a mezi slovy, jichž
užil Pán při ustanovení svátosti, oám pripomínati, že zde o tělo a krev Páně běží, ješto
později Pán pravil: Jezte, toťtělomé, pijte,
to krev má? A nedá-li tím snáze vytlumočiti
se to apoštolův dokonalé se odmlčování při
večeři poslední a nezdá-li se nám, že obe
známeni byli stím, co chce Pán slovy s Jezte
tělo mé, pijte krev moji? Ano i celý po
stup řeči Páně vymáhá toho smyslu; nebo
když Židé v. 53. nad tím zastavují se a horší,
že jim Pán míní pleť svou za stravu dáti,
Pán neodvolává výroku svého, aniž opravuje
toho jejich slov Jeho výkladu. Nébrž O j
raději znova mluví o jedění a pití a sice ve
dvě části požívání sebe rozdělujíc a tím jasně
namítaje, že jenom o skutečné pletl a sku
tečné krvi mluví. Vystříhá sice v. 63. doleji
Pán od výkladu tělesného, ale to se týká
hrubého pojímání slov Jeho od Kifaraanů,
kteří se domyslili, že Pán hmotné tělo své
a maso své jim k jídlu naskýtá. Celá tedy
řeč Páně, jenž nyní nastává, ke svatosvátosti
se odnáší a ve spojem s předešlou Jeho
mluvou nalézáme sličnou spojitost, o níž jsme
již pravili. Od sebe jde P á ď k tělu svému,
od myslného a duchovného vnímání osoby
Jeho vírou jde k -smyslnému těla a krve Jeho
požívání. D í: Jí-li kdo z chleba, jejž dám,
Ev bude na věky a chléb, jejž já dám, jest
Ulo mé za život svéta. Tělem či pletí roz
umí Pán človéckost svou, která však s bož
stvím bytně spojena jest. Požíváním téla
Páně sjednává se člověk s celým Christem
a nevystihlým spůsobem božství Jeho v sebe
přijímá, aby jím nejen duch Jeho, nébrž
druhdy i tělo obživeno býti mohlo. Na křesstu dostává se člověkovi obrod duchovní a
počátek zárodu k obnově tělesné, a obnova
ta se zmocňuje a ustáluje ve svatosvátosti
téla a krve Páně. Duchovní strava nestačí
člověku, jenž duchem a télem jest. Nestačí
mu duchovní vnímání Christa vírou, nébrž
potřebuje stravy duchovotélesné, jenž se mu
v té svatosvátosti uštědřuje, Dí plet\
a
nedí tělo, acS/xa, ponévadž to více k slovu
jisti přiléhá. Dí ffaplf plef, a nedí xqskg, maso,
poněvadž o živé, nevšak o mrtvé věci mluví.
An praví pro život světa, upomíná na smrt
kříže a učí, že ve svátosti se dává totéž
tělo, kteréž za nás na kříži zavislo co obět
za hříchy svéta. A odtad jde, že svátost ta
má do sebe povahu oběti. Osfatně v řeckém
textu v posledku po slově plef má četla se
druhdy slovaJ fy éycó ďaíffoí, herou já dám.
Lepší rukopisové siov těch nemají.
Židům se ta řeč Páné nelíbila. Urazili

se na jsdění pletě. I hádali se ne beze napřed klade, aby svrchovanou pravdu toho
hněvu, nébrž se vzdorem a reptotem. Sv. Jan osvědčil, co již hlásati bude. D í: Nebudete-li
dí: Hádali se tedy Židé vespolek, povídajíce'. jisti těla Syna člověka a piti krve jeho, ne
Kterak může tento nám pleť svou dáti jisti ? budete míti života v sobě, či jak řecký text
Výše již v. 41. reptali a šemrali proti slo má: nemáte života v sobě. Oni, vece Zlavům Páně, když pravil, že s nebe sestoupil. toůst, kladli to za nemožno, Pán netoliko
Nyní reptot a šemor jejich zmohl se a zdál za možno to klade, nébrž za potřebno.
se míti příčiny. Nebo kterak může, mysleli, D í: nemá v sobě a namítá tím, že život
tělo Jeho nám za pokrm sloužiti? Kterak, vniterný a pravý se dostává tomu, kdo jí
praví oni. Ovšem spůsob a řád velebné plet Páně a pije krev Jeho. Pozoruhodno
Svátosti při mnohých částkách jest tajemen, jest, že dříve mluvě o duchovním požíváni
skryt a nepřístupen mysli člověcké. Ale kte sebe znepříma vezdy co Syna Božího vy
rak jste prošli mořem rudým ? dí sv. Cyrill. stavoval, Boha Otcem svým nazývaje. Nyní
Jisté přemnoho věcí stejně nám nepojatých ale o eucharistii mluvě dí: Syna člověka,
ostává. Kterak Bůh prostoupá svět ? Kterak poněvadž lidská příroda Páně jest prostředlidská duše všady v těle se nalézá? Dějí:
nice, kterou spojení Jeho s lidstvem k jich
Tento, ovros s pohrdou. Tento, jenžs nemá spáse se děje. Křestem se člověk k životu
ani kdeby hlavu sklonil. Jak tehdá Židé se novému rodí 3,5., ale život ten vyšší potře
hádali, tak odštěpenci od církve se posud buje stravou duchovou udržován a chován
hádají. Ale církev věří prostě slovům Páně, býti a strava ta jest pleť Páně. Mluví Pán
Duchem svátým v pravý smysl Jeho jsouc o tělu a krvi, poněvadž prohlídá k smrti,
vedena. Úsilí vnikati v tajemství Božího zje ve které tělo a krev odděleny jsou, podlé
vení chvalitebné jest, ale největší neštěstí, čeho také svátost ustanovena Mt. 26, 26.
jenž člověka potkati může, jest ztráta víry. Dáleji takto mluví, poněvadž život tělesný
Ne rozumu, nébrž víře se otvírají divové pokrmem a nápojem se zachovává. Při
božské milosti a lásky. Víra nás nad zemi oběti obojí vid a tvar se objevuje a obojí
povyšuje, víra ve přítomnost Páně nás roz část se odděleně představuje, pro spojení
koší rozumu nepřístupnou naplnuje. Rozum s Christem ve svátosti ale stačí jedna po
se svou šlechetností klesá a belhá a ostává doba, bud vína, jak se dětem za stara do
pod horou, jak sluha, když Abrahám šel na stávalo, bud chleba, jak nemocným & do ža
horu. Víra podobna květině, jenž nesmí lářů posýláno. Christa tedy ve svatosvátosti
drsnou rukou uchvácena býti, nemá-li po požívati každému potřeba. Proto církev
zbyti lesku svého. Sluší tu vážiti na mysli, přikazuje, aby aspoň jednou v roce ku
co dí Tomáš Kemp.: Varuj se všetečného svaté kommunii či příčasti člověk přistoupil;
zpytování svátosti té nevystihlé, nechceš-li ale přistoupati velí čistým srdcem a bezv pochybnostech utonouti a uchvácen býti od hříšnou myslí, aby se soudu nedoúčastnoval
slávy. Prov. 25, 27. Nemoha vyskoumati věcí dle 1. Cor. 11,29., kdež dí písmo: Kdo j i a pije
zemských, kterak postihnouti chceš nebe nehodně, odsouzeni sobě ji a pije. J3v. Aug.
ských? Poddej se Bohu a rozum svůj pod vece: Proměň život, kdo v útrobu Život při
víru pokoř a Bůh tě osvítí.
jímá; kdo nepromění spůsob života, ten na
Ve strohém oni, v syrém a nejapném místo života přijímá smrt. Přistupte, volá sv.
smyslu pojali slova Páně. Ale Pán nekárá Ambrož a nasyťte se, neb jest chlebem, při
jich za to, aniž opravuje, an předce v hla- stupte a napijte se, neb jest pramenem, při
vitě částce lépe slovům Jeho vyrozuměli než stupte a osvěťte se, neb jest světlem, přistupte
ti vykladači, kterým se uzdálo, že Pán jen a vezměte svobodu, neb kde Duch Hospo
o duchovním a pomyslném požívání těla dinův, tam svoboda jest. Pleť Christova, vece
mluví. Předvídaje Pán, že přijdou vykla Aug., obživuje toho, kdo se ku Christu přidatelé takoví, kteří v povětrné a vzdušné pletil či přivtělil. Kdo nach královský po
představy slova Jeho zaměnovati se podejmou, skvrňuje, rovně bývá pokutován jak ten,
nechal věci té o své váze a tak potvrdil, kdo jej trhá. Kdo Christa jisti a piti želá,
že věcný výklad — ač n@ surovofamotný — ten k Němu se podobiti, v Něho s© obláčeti,
slov Jeho ovšem s pravdou spojen jest. Ne Jeho ctnostmi se skvíti povinen. Svatí muče*
opravuje smyslu jejich, nébrž znova o po níci a vyznavači tělem Páně ukřepeni a po
třebě plet Jeho jisti mluví a žádost či po- síleni byvše jako lvové se proti nevěrcům
žadek ten zvyšuje a uvrcholuje. Jedná o po stavěli a světci a světice Boží z té svátosti
třebě a nevyhnutedlnosti požívati těla Jeho hodně přijaté čerpali sílu, že mohli od stupně
a nejprvé mluví o následcích nepřijímání k stupni, od výše k výši se zvedati, až
těla a krve Jeho v. 54., tedy záporně, nápo došli hory Boží.
Patrno, že Pán mluví k těm, kteří po
tom v. 55. kladné mluví o blažených účin
cích skutečného přijímání. O prvních vece třebu předpisu Jeho poznati mohou, kteří
v. 54.: Ammt amen, pravím vám. Ta slova rozumu svého celou vládu mají a vůlí svou

říditi se mohou. K těm se odnáší hrozba,
že nejedíce pleti Jeho a nepijíce krve Jeho
nebudou života míti. — Podlé litery se mohlo
velení Páně druhdy také bráti o dětech;
tudy jim v staré církvi se podávala svátost
? podobě vína po křestn, což v církvi
řecké se do nedávná zachovávalo a posud
někde zachovává. V římské církvi již z toho
ve dvanáctém století sešlo a sněm Trid.
21, 4. vyobcoval ty lidi z církve, kteří učili
nevyhnutedlně potřebno býti, aby děti před
dojitím rozumu sv. eucharistie požívaly; není
toho nevyhnutně třeba, poněvadž spojení
dítěte s Christem již na křestu se děje.
Tu sice Pán mluví o jedění pletě a pití
krve ; ale^ spojka « nejednou se klade místo
neb jak Ex. 21, 13. Kdo udeří otce a matku,
smrti umře; do&ti jest bud otce bud matku
biti, abys y starém Zákoně ukamenován byl.
Act. 3, 6. di Petr: Stříbra a zlata nemám. Pán
v. 52. a 59= toliko o těle mluví, o krvi se ne
zmiňujíc. Pavel tady také 1„ Cor. 11, 27.
dí: Kdo chléb Páně jí aneb krev pije ne
hodně, vinen jest tělem Páně. Mluví Pán
vůbec, podlé čehož v církvi se tam, kde
toho potřeba, obojí podoby užívá, ostatně
ale jen k tomu prohlídá, aby víra se zacho
vala pravá, že pod podobou chleba krev
také a pod spůsobou vína tělo Páně podlé
spoluslednosti se nalézá.
Pravil záporně: kdo nejí pleti mé a ne
pije^ krve^ mé, nebude míti v sobě života.
Njní totéž kladně pravlapřičinuje poslední
děj celého díla spásy, vzkříšení totiž, kde
pravý život tuto započatý z přechodné a po
míjivé záhuby věčné jistoty a jestoty do
sáhne. D í: Kdo ji tělo mě a pije krev mou,
má život věčny a já vzkřísím je j posledního
dne. Kdo ji, dí, ovšem počestně, pobožně,
hodně, náležitě a připraveně. Jako výšeji
v. 46. s vírou, tak tu s jedením pleti Jeho
pojí Pán vzkřes z mrtvých. Záhuba z Adama
pronikla duši i tálo, spása v Christu se od
náší tudy k duši i k těla. Z Adama přijí
máme při narození zárod smrti, z Christa
dosahujeme zárod života. Zárod se nám dává
na křestu, svatosvátostí těla Páně se roští,
zmocňuje a zachovává a ukřepuje a při
vzkřesu těl svrchovaného rozvitku svého
dojde. D í napřed: Má život věcný a potom
přidává: Vzkřísím ho. Činí to, aby slyšíce,
že těm, kdo jí tělo Jeho, život slibuje, nedomněli se, že neumrou. Tuto za zemského
života přípovídá mu život ducha, aby se
v něm kochal v pokoji, kterého zde lidský
duch schopen jeBt. Co se těla týká, ani tu
nebude zanedbán člověk ode Pána. Nebo
d í: Já ho vzkřísím v poslední den. Taktp
sv. Aug. a Cyrill. Theologové připodobňuji
živodárnou moc eucharistie zrnu či sem@nu
přes zimu pod sněhem trvajícímu a z jara

oživujícímu. Má i to význam svůj, že Pán,
jenž výšeji užívá slova: Kdo jí, táv tig q>áyrj
v. 50.52., tuto dí ó TQtóyeov, kdo hlodá, hryza;
slova hmotného toho užívá, aby nikdo ne
myslil, že o duchovém a myslném jedění
řeč vede. Ale i to pozore jest hodno, jak
Pán postupu v řeči své užívá. Dříve praviv
nemd života v sobS,, mluvil o životě vůbec,
nyní určuje život ten místněji, an dí: má
život věčný.
Ještě pak uvádí důvod toho, co byl
právě pravil, že ten, kdo přijímá tělo a krev
Jeho, má život věčný a dne posleduího vzkří
šen bude, an dí: Neb tělo mě jest právě
pokrm a krev má jest právě nápoj. Řecký
text čte: pravý pokrm a pravý nápoj. Pravý
pokrm a pravý nápoj veškeru lačnost a ží
zeň člověka shlazuje a tělu člověka sílu
živnou dává, aby nepodlehl smrti život jeho,
nébrž pro věky zachován býval. Pravým,
skutečným, áty&tjg sluje ve smyslu svrcho
vaném, takže o přirovnání k životu tomu
nebeskému život zemský ani životem slouti
nezasluhuje, jakož u přirovnání pokrmu
svátostného veškeren pokrm jiný jakožto
jen pomíjivě sytný ani jména pokrmu neza
sluhuje. Proto klade úhj&ýg a nedí «lr\&ivós,
kterým slovem by se jenom vznešenost po
krmu toho, co on dává, vyličovala a na př.
nad mannu stavila. Ve svátosti nalézá se zá
rod a moc živodárná, tak že následkem moci
té druhdy lidské tělo zemřelé z hrobu vzkří
šeno čude. Tudy sv. Ignat Muč. (Ef. 14.)
jmenuje svátost tu lékem nesmrtnosti. Sv.
Hilár dí (trin. 14.): Pán nenechává místa ku
pochybenství o skutečnosti těla a krve své,
ješto dí, že tělo Jeho jest právě pokrm a
krev právě nápoj.
Ale jakým spůsobem se děje, že ten
pokrm těla a krve Páně člověku slouží k ži
votu věčnému? O tom dále Pán mluví dálejším důvodem potvrzujíc, že tělo a krev
Jeho skutečným pokrmem k životu věčnému
jest. Živodárná moc pokrmu a nápoji tomu
odtad řine, že jimi spojení stálé s Christem
se dává, a kde Christus uvnitř ve člověku
zůstává, tam ovšem život přítomen jest ži
votný. A to jest, co dí: Kdo j i tělo mé a
pije krev mou, zůstává ve mně a já v něm.
Spojuje se člověk s Christem ve svátosti
netoliko mravně láskou a vůlí, nýbrž by tedlně a podstatně; kde se ale Christus bytedlně a trvale, zůstale či stále pojí, tam
smrt prchá a život vládne. Spojení člověka
s Christem ve svátosti sv. Cyrill Jer. 4,84.
přirovnává spojení rozplynulého vosku s ji
ným roztátým voskem a praví, že se v eu
charistii stáváme Christonosiči, soupletci a
soutělesci a soukrevci či pokrevenci Chri
stovi. Záslušno bylo, dí týž světec, aby jako
duch lidský Duchem svátým k životu věč

nému dospívá, tak i chabé tělo k nesmrtel
nosti krmeno a stravováno bylo. Christus
jest podstatou svátosti, kdo požívá svátost
těla a krve Páně, pojí g@ g Christem věč
ným životem a života věčného dárcem a
stálé spojeni s Christem, stálý život sebou
obnáší. Stará báje praví, že kdo z plodů
podsvětových okusil, tmavému tartaru se za
slíbil. Stravou pozemskou spojuje se člověk
§§ zemí, stravou svátostnou s Christem.
Jakoá Pán v oslaveném těle skutečně stravy
pozemské požíval, tak stravě svátostné sku
tečnou přítomnost svou uštědřil. Tak se
vyplnila pohádka Samsonova, strava vyšla
od jedlíka a sladkost od siláka Jud. 14, 14.
Spojuje se tu člověk s Christem a zůstává v něm
a tudy povinen životu tělesnému výhost dáti
a docela životem v Christa vejiti, aby božeký^ svatý a nebgský život Páně v něj se
vliti, jej prostoupiti a jemu povahy věčného
blaha udělit! mohl O tajemství lásky, volá
sv, Aug., ó znamení jednoty, 6 svazku
přízně! Kdo žiti chce, má odkad žiti, a má
v^kom žiti. Přistup, věř, přívtěl se. Matka,.
dí Zlato úst, nejedna dítě své jiným dává
vychovati, Chřistus pěstuje nás vlastním tě
lem a vlastní krvi svou. A ješto se k nám
tak v tomto životě chová, čím mileji se
bode nám propůjčovat! v životě budoucím.
Ta krev dělá, že královská povaha v nás
bytuje;_ta krev kráse a šlechtě duše nedá
hynouti. Jak veliká jest blaženost duše po
božné^ volá Tomáš Kemp., která hoduje
s ^Ježíšemp kde se jí nepředkládá pokrm
všední, nébrž Ty _sám Pane, jediný miláček
jejíma žádost srdci jejímu nade všecky nej
vyšší. Kdož mi dá, abych nalezl Tebe samého a požíval Tebe, jak žádá duše má?
Aby ty sám mluvil ke mně a já k tobějako
mluvívá milý k milému* přítel ku příteli
svému? O to prosím, o to žádám, abych
všeeken s tebou se spojil a srdce svoje ode
všech stvoření odloučil! Tys v pravdě milý
můj, vyvolený z tisíců, v němžto se zalíbilo
duši mé po všechny dny života přebývati.
Tys v pravdě ukojitel můj a pravý pokoj
můj, bez něhož není leč těžkost a bolest a
nekonečné trápeni Kde jest tvor tak milo
vaný jak duše pobožná, k níž přicházíš,
aby se s ní spojil. Ó jak veliko jest množ
ství slastí Tvé, Pane, ^kterouž jsi scho
val bojíeítn se Tebe! Ó bys mne docela
svou přítomností raznítil a dofeoaa ohněm
svým proměnil, abych s Tebou jedním du
chem se stal! Přijmii chválení a dobroře
čení neskonalé! A vroucně žádám, aby vši
chni duchové nebeští a veškeří věrcové Tvojí
se mnou Tebe chválili a velebili Chvaltež
Tebe všickni národové a jazykové!
Všechno Christus Pán činil k oslavení Otce;
sláva Otcova svrchovaný a poslední účel vší

náuky a vší milosti Jeho jest. Praví to sám
nížeji 17,4. výslovně: Já jsem oslavil Tebe,
Otče! Á tudy v dálejšku živodárnou a ob«
živnou moc, jenž m spojení s ním na lidi
plyne, vede ku počátku a praví, že dávání
moci té účelem bylo Jeho od Otce na svět
poslání. Jakož mne poslal živý Otec a já
žiji pro Otce, také kdo mne j i , ziti bude pro
mne. Živý Otec jest pramen odvěčný všeho
života; Syn 3i věčně z něho pochodi a má
z něho život odvěčně, to jest jedna stránka
v Christu. Druhá jest, že od Ote® poslán
byl, aby života všemu tvoru zahynulému
udělil Christus žije z Otce a skrae Otce a
každý, kdo jí Christa, žije od Christa a skrze
Christa & tak se prostředkováním Christovým připojuje k věčnému životu Otcově. Jak
podiven jest život duše křesťanské! Prapůvod
svůj béře % Otce, jenž jest život sám od sebe.
Otec uděluje život Synu a Syn člověkovi,
který se s ním pojí, pleť Jeho jedě a krev pije.
Tak se každý příáčastník těla Páně přiůčastnuje božské přírody 2. Petr. 1, 4., že
v pravdě říci může: Živ jsem, ne již já, živ
jest ve mně Christus Gal, 2, 20. Praví Pán:
kdo jí mne a nepraví kdo jí tělo mé, poně
vadž obojí představu o stravě životné, před
stavu o duchovné a představu o duehotělesné stravě spojuje. Co se vazby týká,
z překladu našeho jasna jest; předvěta
končí slovem: pro Otce a dověta počíná
slovy: také kdo mne ji, při čemž třeba doplniti tak, tak také a t. d. Otec veady vlívá
život v Syna, Syn yve svátosti vlívá život
v člověky. Praví: Živ jsem pro Otce a opět
živ bude pro mne a vytýká tím důvod a ná
klad života. Poněvadž Otec žije, i já žiji a
poněvadž já žiji, žije i věřící. Tu již dí sv.
Aug.: Kdo chce přijíti Život, ten změň ži
vot, nebo ne^mění-li života pokáním, k soudu
Život onen přijímá. Sv. Cypriaa o ženě ne=
hodné příčastnici praví, žs nepřijala pokrmu,
nébrž speč a jed. A sv. Aug. efess. 7, 10.
volá: O věčná pravdo a pravá lásko a drahá
věčnosti! zachvěl jsem se láskou a hrizou
jako bych slyšel Mas tvůj: Pokrm jsem
dospělých, rosti'a jísti^ mne budeš & neproměníš mne v sebe jak jinou stravu těla
tvého, nébrž ty proměněn budeš ve mne.
Ostatně vece: kdo j i mne a nedí: kdo ji
plet mou, poněvadž nepovídal: plef má šije
skrze Otce, nébrž já žiji. Tu již nesmí člo
věk, jenž věčně žiti chtěl, nad tím kornoutiti se, že Bůh hříšníkovi v ráji z dřeva ži
vota požívati nakázal, an nyní v Christu
dostává pravého živého pokrmu, jímž věčně
tak žije, jak věčně žije ten, jenž mu ho
uštědřuje.
Tím během Pán odpověd dal k žádosti
o znamení proroka a k otázee o životném
pokrmu od Messiáše dáti
majícím. K u

konci řeči své shrnuje všecko v jedno spolu,
aby Židům, 06 tuto běží, dobře zjevno bylo.
Tento chléb jest chléb, jenž s nebe sestou
pil; ne jako otcové vaši mamu jedli a ze
mřeli. Kdo ten chléb ji, žije na věky. Všech
těch slov smysl jasen a zřet dlen jest %toho,
co předešlo. Pamáíno, že ku konci Pán je
nom o chlebě mluví, o nápoji mlče, z čehož
saěm Trid. 21, 8. jak již zmíněno, o dosta
tečnosti příěasti či komunie pod jednou po
dobou odvětuje. Kde Pán řeč tu pravil, o tom
dokládá sv. evangelista: To mluvil uče ve
sbornici v Kafarnáu. To, t. j. ty věci důležité.
A tedy ne někde ve skrytě, nébrž veřejně
a tam, kde mnoho divů byl konal, kde
tedy Jemu snáze a radostněji uvěřiti mohli
a měli. Má Jan při tom na mysli slova
Páně, jež později mluvil k veleknězům Luc.
22, 53.: Já na každý den jsem býval s vámi
v ehrámé ML 28, 55. A má na mysli Páně
slova, co sám uvádí nížeji 18, 20.; Já jsem
vezdy učil ve sbomicech a v chrámě, kde
se všickni Židé scházejí a v skrytě jsem
nic nemluvil
Ale jaký byl výsledek řeči té Páně?
O tom nás poučuje dálejšek.

61. Mnozí tedy z učeníků Jeho usly
ševše řekli: Tvrdá jest ta řeč, í kdož
může ji slyšeti? 62. Věda pak Ježíš u
sebe, že reptají proto učeníci Jeho, řekl
jim : Toto-li vás pohoršuje? 63. Když
tedy uvidíte Syna Člověkova vstupovati, kde byl dřívěji? 64, Duch jest,
jenž obživuje, tělo neprospívá nic;
slova, která jsem já mluvil vám, duch a
život jsou, 65. Ale jsou někteří z vás,
jenž nevěří. Věděl zajisté od počátku
Ježíš, kdož jsou nevěřícími a kdo zradí
Jej. 66. I povídal: Proto pravil jsem
vám, že nikdo nemůže přijíti ke mně,
leč jest jemu dáno od Otce mého. 67.
Odtud mnozí z učeníků Jeho se zpátčili a již s Mm nechodili. 68. Ěekl
tedy Ježíš dvanácteru: Zdaliž i vy chcete
odejiti? 69. Odpověděl tedy Jemu Šimon
Petr: Pane, ke komu půjdeme ? slova
života věčného máš. 70. A my jsme
uvěřili a poznali, že Ty jsi Ohristus,
Syn Boží. 71. Odpověděl jim Ježíš:
Zdaliž jsem já vás dvanácte nevyvolil?
a % vás jeden Sáblem jest. 72. Povídal
to pak o Jidáši Simonovci Iškariotském,
nebo ten hodlal zraditi Jej, jsa jeden ze
dvanácti.

Pán řeč svou by! ve sbornici přednesl
eo semeno, jeaž by časem svojím vzejiti mělo.
Co se týká nynějška, věděl, že nerozumějí
slovům Jeho a jim rozaměti nechtí. Nebylo
u přemnohých lidí žádné půdy dobré a ne
toliko fariseové a zarytcové ze Židů, nébrž
také z těch, kteříž dosaváde Pána následo
vali, mnozí nad slovy Jeho se uráželi. Mnozi
tedy, vypravuje Jan, e učeníků Jeho ty řeči
slyševše řekli: Tvrdá jest ta řeč; i kdož
může j i slyšeti ? Tvrdá řeč jest; smýšlení
našemu se příčí ,*odporná a protivná jest mysli
naší a — měli říci — předsudkům našim,
v nichžto jsme ulipuuli. Kdož ji slyšeti může ?
Nepovídají: Kdož jí rozuméti může, nébrž
kdo slyšeti ji může? Oni tedy slova Páně
siyšeti nechtěli. Tak mluvili učeníci někteří,
ovšem ti, jenž potřeb duchovných prázni jsouce
ku Pánu se okamžité byli kdysi po uzření
divů přivinuli, nadějíce se zemských výhod
dojiti a Christa počasaým izraelským králem
býti se domnějíce. O drahých lidech, o
nepřátelech Páně, jak ti řeč Páně posuzo
vali, apoštol nedokládá. Ale ovšem se do»
vtípiti můžeme, že oni tím více nad řečí Páně
pohoršili se; bez mála však Pán domluviv
tudíž sbornici opustil a proto Jan nevěděl,
co tam byli povídali ti, kteří nepřátelé Eáaě
povezdy bývali. Učeníkům oněm řeč tvrdou
bylaa.nesnesitedlnou; rozuměli, že plet svou
a krev svou míní, když o stravě a nápoji
mluví, ale právě nad tím uráželi se. Pán
neslyšel jich slov a řeči a reptotu, ale věděl
sám od sebe, ze vševědoucnosti svojí. Praví
o tom Ja n : Věda pak Ježiš u sebe, že rep
tají proto učenici Jeho, řekl jim : Toto-li vás
pohoršuje? loto-li vás uráží? Nenechal Je«
žíš toho reptotu bez pokárán! a pravil jim:
Nad tím, nad řečí mou o je dění pleti a o
pití krve mojí se horšíte? Kdyby Pán byl
toliko obrazně mluvil a pletí a krví svou je
nom podobu nějakou, památku nějakou těla
a krve své rozuměl, bylby jistě uyní, ana
slova Jeho učeníky ty urážela, se místněji
vyjádřil a odvolal to, co lidem oněm vadilo.
Ale nic toho nečiní Pán, nébrž'odvětuje :
Když tedy uzříte Syna člověkova vstupovali,
kdež dřívěji byl? Slovy: vstupovali, kde prvé
byl, značí se vstoupení Páně na nebesa, odkad přišel, jak v. 58. pravil a kam opět se
vrátiti hodlal do slávy, kterou odvěčně u Otce
měl. Dovodí od mala k velku. Shodně po
zorují vykladatelé o Janu, že vynechav .cla vité od synoptiků již vyložené události a
činy Páně výslovných výroků Jeho o nich
dotýká. Tak 3, 4. o křestu namykal, tak
v těchto Páně mluvách o eucharistii a na
nebevstoupení. Kdež dřívěji byl, vece, tam
vstoupiti hodlá. Byl pak 1 , 1 . u Boha. A
níže sám praví 16, 28., že vyšel od Otce a
přišel na svět, a opit opouští svět a jde

k Otci. O vstoupení svém mluví z dvojí dečně duch znamená božství Jeho. Smysl
příčiny. Jedna jest, že vstoupením a osla= prý jest: Pleť, pravil jsem, dá tomu, kdo jí
vením Páně dáni důkazové a průkazové o požívá, věčný život, ale ovšem ne pleť sama,
pravdě veškerých Jeho náuk. Druhá příčina nébrž spojená s Duchem, s božstvím; sama
jest, že se nám tím otvírá povaha, v jaké pleš zajisté odloučeně od božství mého ne
nám tělo Jeho sloužiti bude za pokrm. Ne mohla by člověka ochráníti od smrti a nedává se nám tělo hmotné a hamatné, nébrž smrtenstvím jej obdařití. Leo neobstojí ten
oslavené a zduehovnělé a svátostnělé. Praví: výklad. Pán nejedná o spůsobu, jakým pleť
Když tedy uzříte Syna člověka vstoupati, Jeho obživiti může člověka, nébrž o tom, že
kdež dřiyěji byt? — Věta nedokončena jest ovšem pleť Jeho potravou člověka býti může.
a schází dověta, jenž doplniti se může: což Nad to nemluví Pán o duchu svém a o pleti
řeknete? Budete ještě horšiti se, čili víru své, nebo nedí nnv/iá fiov, duch můj, ani
ujmete? Dvojím činem se tu onen doplněk rrág£ fiov, pleť má, nébrž vůbec pronáší vše
rozebrati a vyložit! může. Buď totiž před obecnou větu: duch jest, jenž obživuje, plet
pokládá Pán, že napotom vidouce Christa do neprospěje nie. A teprvé po přednesení těchto
nebe vstupovati, nad tím se ještě více hor slov obyčejných činí Pán obrat k sobě a k slo
šiti budou, jak podobně Pán mluví, 3, 12., vům dnes jím kázaným : Slova má jsou duch.
k Nikodémovi, kterak uslysiee věci nebeské 'Tudy jiný výklad se hledati musí. Nejblíže
uvěříte? Aneb, což lépe přiléhá, klade Pán, naskýtá se, že pleť béře v tom smyslu, v ja
že, ač nyní se horší, druhdy vidouce Pána kém Kafarnaumané jí brali, že totiž béře ji
vstoupati na nebesa a přesvědóíce se o vše- za maso a že říci chce: pleť moje v tom
moci Jeho horšení toho zbudou a ku Christu smyslu běžném, v jakém vy ji béřete, by
znova a navezdy přilnou. Podlé toho bylo vám nic neprospěla, ano ani jí v té spůsobě pomezi těmi třemi tisíci, kteří, Act. 2., po se žívati nemůžete. A tudy na obrat duchem
slání Ducha sv. v Pána na kázaní Petrovo rozumí svátostné tělo svoje, pleť svou, jak ji
uvěřili, mnoho z těchto učeníků, jenž sice dal při poslední večeři pod podobou chleba
nyní horšili se a jichž Pán odejiti nechal, a vína, spojenou ovšem s božstvím. A ta
kteří ale mezi tím k víře dozrávali. Napo svátost tak pojatá dává život člověku. A to
tom přijavše víru v Christa již nehoršili se, jest, co připojuje: Slova má život jsou d duch',
nébrž byli ustaviční ve zvelebování Pána a to jest: Slova, kteráž jsem vám o jedění těla
v lámání chleba s radosti, Act. 2, 46. Napo- pravil, nesmějí hmotně, pletsky a masitě vy
tom pochopovali slova Páně o jedění pletě kládána býti, nébrž musejí se rozumět! svá
a pití krve Jeho a v jich smysl pravý vni tostné či duchovně; slova má netáhnou se
kali ; nyní pletsky, tělesně a docela jenom ke hmotě, nébrž k stránce duchovné, aniž
hrubě o hmotném a látečném masa Páně poží prozírají k životu pozemskému, nébrž k ne
vání slova Jeho sobě vykládali. A tu Pán beskému a věčnému. Yýklad ten nej oby
uznal ohlásiti se k jejich nemoudrému hmot čejnější a u sv* Otců běžný. A na něm
nému výkladu. D í: Duch jest, jenž obži ovšem přestati sluší. Dí Pán: slova má jsou
vuje,, tělo neprbspěje nic. Slova, jež pravím duch a život, substantivně, poněvadž v tom
vám, jsou duch a život. Neuvěřil by člověk, větší důraz jest, než v adjektivech duchovna
jak rozličné výklady nalezla ta slova a jak a životná. Prohlídá k slovům: To jest tělo
trudmo nejenom, nébrž i nudno je uváděti. mě, to jest krev má Mt. 26, 26. Příbuzen
Ale slova Páně tato nejsou tak temna, jak tomuto výkladu jest výklad jiný, jenž duchem
některým se zdálo; temnost na ně uvedli rogumí mysl vírou osvícenou a tělem mysl
teprv novější odštepenci držíce, že prý v nich neohroženou, přirozenou v ten smysl: Víra
jasně učí Pán, v eucharistii býti tělo či pleť činí, aby člověk slovům k životu věčnému
Jeho jenom spůsobem duchovným a obraz se odnášejícím vyrozumíval; rozum člověka
ným. Leč takovému výkladu příčí se ve tu bliká a pravdy nevidí. Dle toho výkladu
škera^ osnova a veškeren útek řeči Páně Pán kárá lidi zpříma z nevěry, pro kterou
a celá vazba slov Jeho. Proč by byl tolik- slovům Jeho nerozumějí, acby ovšem rozu
krát opakoval: plet má, krev má ? Proč do měli, kdyby víru v Pána ujiti chtěli. Yýklad
pustil odejiti těm, kteří se nad slovy Jeho ten však předcé povinen ustoupiti, ješto není
pohoršili? Někteří vykladači sobě tušili do výkladem, nébrž vkladem, libovolně vkládaje
jiti pravého smyslu tímto během: Duch klade význam ve slova, jehož do sebe samorostle
se tu naproti pleti, praví oni, a víme-li, co nemají. Proto předčí výklad, jehož Otcové
jedním se rozumí, dovtípíme se z protivy, svati původci jsou, ten totiž, co jsme ho dří
co se druhým slovem obnáší. Ješto ale prý věji na druhém místě uvedli. Kára Pán ne
nemluvil Pán o duchu, nébrž o pleti či tělu, věru, ale nepřičinuje žádného místnějšího
Přijde nejprvé vyšetřiti, co pleť znamená. A výkladu slov svojich; odkazuje k duchovnímu
tu již kladli, že pleť značí člověcké Páně ponětí slov Jeho, ale bližšího vysvětlení ne
tělo a vůbec člověčenství a že tedy násle- přidává. Jediná připomínka nebevstupu ně-

jakon záři vrhala na temná slova a tak sku
tečně teprv po nanebevstoupení Páně smysl
slov těch myslem lidským přístupen býti
mohl; musilo ustanovení svatosvátosti, musila
smrt Páně, musilo vstoupení Jeho na nebe
předejiti, než se smysl řeči Páně lidem ote
vřití mohl. Nemohlo tu žádné vysvětlování
prospěti, jenž teprv z dějů, činů a z událostí
plynouti mělo.
Neostává však Pán při tom státi, nébrž
pravou příčinu toho jejich nedomyslu a níz
kého rozumování přičinuje. A to jest, co dále
praví: Nebo jsou někteří mezi vámi, kteři
nevěří. Nedí: jsou mezi vámi, jenž slov mojich
nepochopují a hmotně a nedobře vykládají,
nébrž dí; jsou, jenž nevěří, ješto víra jenom
člověku dává pravý smysl pro porozumění
věcem nebeským. Víra jest ta mocnost, jenž
nám otvírá svatosvatyni, víra odhaluje závoj,
jsnž nad pravdami Božími zraku našemu
přeslabému se vyskýtá, víra nalézá ducha a
život v převelebné svátosti Páně. Nevěra
nevidí, leč co pod holé smysly padá. To
se dálo tehdejším také nevěrcům. O nich
dokládá Jan: Věděl zajisté od počátku Je
žiš, kdož jsou nevěrci a kdo zradí Jej. O ne
věře jejich věděl Pán podlé své vševědouc
nosti. Věděl to Pán od počátku, vece, t. j.
od počátku svého úřadu a veřejného života.
Někteří s ním chodili od počátku toho, ale
nedospěli k víře pravé a chodili jenom proto,
poněvadž se dočasných výhod ode Pána na
dáli. Nevhodně někteří vykládají slovo po
čátek o věčnosti a opět jiní přítěsně počát
kem kladou začetí rozmluvy. Mezi těmi,
jenž nevěřili, byl Jidáš; neuvěřil těmto Páně
slovům a jimi urážel se, až konečně dospěl
ke zrádě. Tudy dokládá evangelista, že Pán
dobře věděl, kdo Jej zradí, ale ho u sebe
trpěl, aby dal mu příležitost přesvědčit! se
o božské důstojnosti Jeho místněji a o tom,
že ovšem může dáti plet svou v pokrm a
krev svou v nápoj. Ale i jiné přemnohé
příčiny přiměly Pána, že Jidáše při sobě sná
šel, o nichž viz Mt. 10, 4. Bez Jidáše v cír
kvi ode Pána až do konce strpívaného schá
zela by oboru apoštolskému předznačná po
vaha, ve kteréž se budoucí dějové církve
nastinováli. Ostatně samovidno jest, že před
vídáním svojim Christus neodjímal nijak svo
body a zvůle, ješto nebyli nevěřícími, že
Christus to předvídal, nébrž na obrat Chri
stus předvídal, že svobody své k zarytosti
zneužijí.
Avšak dal ještě příčinu toho nevěření
jinou, totiž onu, o nížto byl již 44. v. se zmí
nil. Pravil: Proto jsem řekl vám: Nikdo
nemůže přijití ke mně, leč mu jest dáno od
Otce. Nechce tím umenšiti vínu jejich, né
brž raději stížiti; a jak z v. 44. víme* dává Bůh
každému, aby šel ku Christu, ale lidé se

zpěčují, táhne Bůh každého ku Christu, ale
mnozí nepovolují tahu tomu, nébrž se mu
vzpírají. Pán v srdce hleděl a tudy vněšné
onoho a onoho následování nemohlo ho ošáliti; věděl, jak lidé ti působení milosti Boží,
kterým k němu vedeni, tažení a vlečeni byli,
odpírali. Nejsi-li táhnut, modli se, aby tažen
byl. A slyšíš-li, že se dává od Otce, nemni,
že se dává nadarmo, nébrž že ten přijímá
ho, kdo se ho důstojným býti ukazuje, vece
Zlatoúst.
Ale ani na to domlouvání Páně si neusmyslili, nébrž tu propukla nevěra dříve ta
jená a vzdora jim samým neuvědoměná se
nyní vyjevila. Odtud mnozí % učeníků spáčili se, odstoupili od Christa, aniž s nim
chodili více. Učeníci ti, jak víme z přede
šlého, byli ti, kteří nejsouce apoštoly, předce
déle než lid ostatní za Pánem chodili a déleji při Něm vytrvávali. Odtud, t. j. od té
chvíle či od tě doby; jiní slovo řecké ixtovtov
rozumějí o příčině a kladou: Za tou příči
nou, jak i syrský a arménský překlad má.
Leč lépe tam ten výklad dle Yulg. o času.
Od doby té totiž nechodili s Pánem mnozí,
nyní poznavše, že očekávání nějakých výhod
zemských ode Pána již zmařeuo jest. Odešli
od Něho a zůstalo při Něm jenom dvanáctero
apoštolův a oněch sedmdesatero učnů. I vida
Pán, an onino odcházejí, položil otázku apo
štolům i Takě-li vy odejiti chcete ? Byl Pán
jist, že nechtějí odejiti a že Mu věrni zůsta
nou až na jednoho Jidáše. Tudy se v řeckém
textu nalézá otazné slovo /
na něž odpo
věď záporná následevává. Avšak předce se
jich táže, aby ukázal, že svobodně s® ve
službu Jemu vydali a že jiných leč volných
sluhů nežádá, aniž také koho potřebnje, kdoby
odejiti chtěl. Chtěl jim dáti spolu příležitost,
aby znova věrnost svou osvědčili a pobídku,
dm věrněji se Ho přidržeti. Byla doba roz
hodná a jak tamti Christa opustili, tak měli
tito úžeji se k Němu přivinouti. Sličně dí
sv. Aug.: Odpouzíš nás od Sebe ? Dej nám,
Pane, jiného Sebe a odejdeme; nebo kam
odejiti, leč k Tobě? Christus není žádného
člověka potřeben, ale bez Něho člověk žádný
se obejiti nemůže. Není On nejeten k slu
žebníkům svým, ale nechce leč sluhy svobodné
a dobrovolné. Nebo není jiného jména, v němž
by mohli lidé spaseni býti, Act. 4, 12. Mimo
Christa místo pravdy jest klam a mam a
místo života jest smrt. — Ve jménu všechněch
apoštolův ujal slovo Petr, hlava a ústo apo
štolů a pravil: Pane, ke komu půjdeme?
Slova věčného života máš. A my jsme uvě
řili a poznali, že Ty jsi Christus, Syn Boži.
Povídá Petr ve jménu celého sboru apoštol
ského: Pane, ke komu jiti máme? Kterak
opustit! Tebe a sami v opuštění se yydati?
Slova Tvá nám nebyla tvrdá, jak se oněm

viděla, kteří odešli, nébrž slova Tvá jsou
slova věčného života, totiž mají v sobě pravdu,
která k životu věčnému vede. Skutečně jsou
slova Tvá duch a život. I udává příčinu,
proč nemohou apoštolé Christa opustiti a proč
slova Jeho za slova životodárná mají. My
jsme uvěřili a poznali, že Ty jsi Christus,
Syn Boží. Nepraví: My jsme vyrozuměli
slovům Ivým) netáhne se ku poznání svému.
On chová jistotu o pravdě slov Páně v srdci,
on věří a tím naskýtá, že teprv z víry se
vyšší poznání zaroditi může. Víra jeho do
cela rozhodlána jest a k ideám nej vyšším se
pozvedá, jista jsouc, že s hory viry se otvírá
rozhled do krajů poznání, jak Mojžíš shory
Neba do zaslíbené země se dívati mohl. Praví:
My jsme uvěřili a poznali, že Ty jsi Chri
stus, Syn Boži, t. j. Messiáš, jehož proroci
předpovídali a národ náš očekává, a Syn
Boží, jenž může dáti v pokrm plet svou a
v nápoj krev svoji. Uvěřili jsme a pevně
věříme; jest v řeckém perfektum; a u víře
té se ustavičně utvrzujeme, anjsine poznali
a poznáváme, že skutečně víra námi ujatá
nepodvratné základy má. Víra předešla, ná
sledovalo poznání vniterné, jak to při bož
ských věcech shodno a přírodno jest. A po
znání to opět zvyšuje jistotu víry. Předchází
slovo věřiti a následuje poznati; opak toho
shledáváme 1. Jo. 4, 16. Obojí dobře možno
praviti, ana víra před poznáním dokonalým
předcházeti musí a k ujetí víry počátného
poznání potřeba jest. U apoštolů rozhodl
bezprostředný božské Páně povahy na ně
dojem. Síla, jež člověku spásy dopomáhá,
sídlí ve víře a tudy pouhá víra spasit! může.
Dobře jest víru s poznáním pojiti. Ale po
třebí se na pozoru míti, aby se nestalo, co
dí 1. Cor. 8, 1., věda nadýmá. Místo Syn
Boží čtou rukpp. řečtí četnější Svatý Boži,
čímž se také^ Messiáš označuje Mt. 1, 34.
Luc. 4, 34. čtení Syn Boži vzato z Mt. 16,
16. Vyznání totohle se o něco později vy
neslo, a jasněji projadřuje důstojenství Christovo a vyšší ideu o něm vyjevuje; rostla
zajisté víra a rostlo i poznání apoštolů.
A n Petr ve jménu všechněch apoštolů
mluvil, oslovil Pán všechny_ apoštoly, dílem
z vytrvalosti a z vyznáni jejich se těše, dílem
pro poznání nevěry a budoucí zrádyjednoho
z nich ubolévaje: Zda-li jsem vás dvanácte
nevyvolili a předce jeden z vás Sábel jest?
Mluví jako pastýř shlížeje a počítaje stádo

svoje. Přidává slovo dvanácte k slovo vás,
aby zvýšil rozman a význam vývolby jejich.
Ukazuje, že prohlídá srdce jejich, že neplatí
vyznání Petrovo o všech, že ovšem nemají
sobě tuze dověřovati a žeby mohlo i jinému
se přihoditi, což jižjiž nastávalo Jidášovi.
Slovo vyvolil nadesýlá, že povaha všechněch,
když ku Christu se přidali, dobra byla. Zdali
jsem dvanácte hodných nevyvolil? A kterak
v té dobré povaze nezůstali všickni? Vyvo
lil je za apoštoly, ale jeden byl ďábel Ďábel
neznačí toliko pomluvače a odpůrce: byl sice
obojím Jidáš ohledem Christa a divů Jeho,
ale něco více Pán tím slovem míní. Jidáše
tak jmenuje, že se vydal ve službu a pod
danost ďábla; značí dáblembýti toli co z ďábla
býti, synem ďáblovým býti Jo. 8, 44. 1. Jo.
3, 8. 10., jemu se v službu vydati, smýšlení
a jednání jeho následovati. Dvanácteru jsem
milost udělil a je za své apoštoly a náměstky
své a díla svého vývodee vyvolil; ale jeden
odpadl ode Mae a přivinul se k ďáblu a
k službě jeho. Dí ůtáfioXog beze členu a
rozumí, že má do sebe ďábelskou přírodu a
povahu; naopak se člen klade při dvanácte
a slovo to důrazně vystihuje. Týkalo se to
Jidáše Iškarioty t. j. muže z Kariota města,
jehož otec sloul Šimon a jenž zdá se jediný
byl Negalileae. Tak vece apoštol: To pak
pravil o Jidáši, synu Šimonovu Iškariotském,
kterýž Jej zradili hodlal, ač jsa jeden ze dva
nácti. To apoštol doložil; Pán neprojevil
jména jeho, aby všechny v nedůvěru v sebe
samy přivedl, aby lahodněji a šetrněji znělo
dané mlčemně Jidášovi napomenutí, a aby on
sobě tím snáže usmyslil. Nepravil Pán prostě:
Jeden z vás nevěren stal se, nébrž dí dábel
jest, aby upamatoval na pád Luciferův a
velikost a hroznost zrády budoucí vyličil.
Nezahnal ho ale, an chtěl všelijak mu ke
spáse posloužiti. Zvyšuje Jan důraz řeči
vyrčením plného a celého jména a příjmení
při Jidáši Šimonovici Iškariotském. Někteří
rukopisové čtou Iškariotského, jakoby to
slovo patřilo k Šimonovi, otci Jidášovu. Vece:
hodlal zraditi, ne žeby již tehdá byl obmýšlel
to učiniti, nébrž že Pán předvídal, co se budoucně stane. Dokládá: jeden ze dvanácti,
tedy jeden ode Pána pěstovaných a jiným
předkládaných. Tím zvyšuje důraz řeči své.
Ostatně viděti, že žádný stav a žádné po
stavení člověka hříchův ano zarytosti uchrániti nemůže.

Hlava VIL
Jedná o nevěře příbuzenců Páně 1—5., o Páně
chrámu ve slavnost stánků nezjevném na
vštíveni 6— 13. a tam, 14—30. vyučování.
A sice učí Pán 14— 18. že nauka Jeho
pochází od Boha, což 19—24. proti ne
přátelům, zastává a 25—29. pochybnosti
v té věci odstraňuje. Nápotom Jan vy
pravuje, jak Pánovi úklady strojeny 30.
až 36., jak Pán žíznivě k soběvolal 37. až
39. a jaká rozdílná o něm lidé zdáni po
ja li 40—53., především vyslanci a N i
kodém.

proti Pánovi neustále se zmáhala aniž něja
kým přechodným, míjelivým a minoucím
byla toliko pocitem. Viděti to také z vysylaných z Jerusaléma za Christem do Galiley
vyzvědačův, o nichž Matouš 15, 1. 16, 1. a
Marek 7, 1. 8, 11. se zmiňují. Chodě po
Galilee přišel Pán do končin Týrských a
Sidonských Mt. 15, 21. a- pod Líbaném do
podkrají desetiméstí k jezeru Tiberiadskému
Mt. 15, 29. Nápotom odešel do zemiště Fi
lipova blíže města Cesarey Filipovy Mt. 18,
13. nn. Chodil pak po krajinách dotčených
a po jiných stranách za více než šešti mě
1.
Potom pak chodil Ježíš po Gsíců
-a- totiž až do svátku stanového, který se
lilei, nebo nechtěl v Judei choditi, po slavil na podzim v říjnu. U jiných evan
gelistů o tom, co tu dále sv. Jan vypravuje,
něvadž hledali Ho Židé usmrtiti. 2. Byl nenalézá se. U jediného Luc. 9, 51. nalé
pak blízek svátek Židovský, stanomety. záme místo, kdež toto. Janovo vypravování
3. Řekli pak k Němu bratři Jeho : vřadit! můžeme, an Luk. vece, že Pán utvr
Odejdi odtad a dej se do Judey, atv i dil tvář svou k jiti do Jerusaléma. Cesta
učeníci tvoji spatří skutky tvé, kte tato Páně u Luky tožna jest s cestou na
svátek stanů, o němž tuto klade Jan, an vece:
réž Činíš. 4. Nikdo zajisté v skrytě Byl pak blízek svátek židovský, stanomety.
něco nečiní a hledá sám na jevě býti; Slavnost stánků byla jedna ze tří slavností,
tyto-li věci činíš, sjev sebe světu. 5. Nebo na něž se Židé před obličejem Božím doani bratři Jeho nevěřili v Něho. 6. Yece staviti měli. Tedy příbuzenci doléhali na
tedy jim Ježíš: Doba má ještě nena Pána, aby se na slavnost tu vypravil, ješto
dvou dřívějších, paschy a letnic, byl navštístala, doba ale vaše vezdy jest hotova. viti opomenul, v nebezpečí před časem vy7. Nemůže svět nenáviděti vás; mne dati se nechtěje a nepřátelům čas ku po
však nenávidí, poněvadž já svědčím o kání dávaje. Vyhýbal se Pán pronásledování
něm, že skutkové jeho zli jsou. 8. Yy nepřátelskému ústupem, aniž moci své proti
vstupte na svátek ten, já však nevstou nim užíval, aby poučil a zahanbil lidi, kteří
vezdy jenom svou na vrchu míti chtějí >a
pím na svátek ten, poněvadž má doba vezdy jen vítěziti nad nepřátely hodlají. Že
ještě nenaplnila se. 9. To pověděv tedy do Judey nešel, nevynikalo ze mdloby,
sám zůstal v G-alilee. 10. Když ale nébrž z lásky. Když se tajil co člověk, dí
vstoupili bratři Jeho, tehdy i on] vstou Aug., netratil moci, nébrž chtěl příklad vypil na svátek, ne zjevně, nébrž jako nésti mdlobě. Slavnost ta Stanometů se odbý
vala na památku, že druhdy Židé napouští
ve skrytě. 11. Židé tedy hledali Ho v ve stanech bydleli a byla spolu slavnost děsvátek a povídali: Kde jest On? 12. kovací za úrodu zemskou. Odbývala se na
A reptu mnoho bylo v zástupu o Něm; podzim po sklidech či náklidech za sedm
nebo jedni povídali: Dobr jest; jiní dnů a bylo Židům veleno veseliti se před
ale povídali: není, nébrž svádí zástupy. Hospodinem Lev. 23, 34.40. Nastala slavnost
ta pátého dne po velepostu a slavívala se
18. Žáden předce zjevně nemluvil o po návratu z Babylóua co nejskvostnéji a
Něm pro strach před Židy.
nej veseleji. Židé ze všech končin světa podlé
předpisu Deut. 16, 16. do Jerusaléma sešlí,
Pán činil řeč v Kafarnáu o svátosti těla jakož i neméně sami Jerusalémané tehdá by
a krve své nedlouho před slavností paschál- dleli v stanech či pod zelenou. Stanové na
nou. Na slavnost tu obyčejně chodíval do ulicích, náměstích, dvorech a na plochých
Jerusaléma; nyní ale neučinil toho, nébrž střechách ze svížích větví se rozbíjeli. Kdo
zůstal v Galilee a jak dí Jan po Galilee přítomni byli slavnosti té, nosili v rukou
chodil uce\ nebo nechtěl po Zudee choditi, snítky palmové, myrtové a citrové netoliko
poněvadž Ho hledali Židé usmrtiti. Židy roz venku, nébrž i ve chrámě. Chrám osvětlen
umí evangelista ozvláště ty nepřátely Páně, býval. Celé město podobalo se lesu zelených
kteří nad Židy předkovali. Nenávist Židů budek, hudba zaznívala a plesovod posvátný

při pochodněch se odbýval. Svátku tomu překládat! doslovně svoboden, zvolnomysln,
neodpovídá v církvi svátek, jak pasše ži t. j . : Nikdo se neskrývá se svým působením
dovské vzkřesení Páně a letnicem svatodušní do ústupu, nébrž chce býti jmín za člověka
slavnost. Jednak o něm považovati máme, svobodomyslného, neohroženého, mínění své
že Bůh neustále církev svou ochraňuje na prostě bez bázně vyjadřujícího. Ale překlad
poušti světa toho a že zde jsme pocestní, až vulgáty přesný a práv jest. Sami rukopisové
Ostrom. a Assem. ho následují. Jenom-li Ty,
dojdeme zaslíbené vlasti.
Bratrům Páně, t. j. Mt. 13, 55. pří- chtějí mu říci, tuto v zátiší a ústupech gali
buzencům Jeho některým se vidělo Pána k lejských marně vyjevuješ v divech moc
tomu pobídnouti, aby vynechav dva svátky vyšší, an bys ji raději v Jerusalémě vůči
na třetí do Jerusaléma se vydal. Řekli pak veškerého národa pronášeti měl. Tyto-li věci
Jemu, vypravuje Jan, bratří Jeho: Odejdi od činíš, projev se veřejně světu. Tyto-li, vecí
tad a dej se do Judey, at i učenici tvoji oni, nepochybujíce, nébrž osvědčujíce, t. j.
spatří skutky, kteréž činil. Chtěli mistrovati ješto činíš. Chtějí říci: poněvadž takové divy
Mistra, jak nejednou člověkovi se zdá, že v Galilee tvoříš, neobmezuj se tímto odle
měl Bůh jinou cestu voíiti, než-li jakou svět hlým, ukrytým a neznámým jevištěm a čiá lidstvo říditi ho spatřujeme. Udávají pří ništěm, nébrž veřejně se světu ukaž, což je
činu toho pobízení svého: aby také učeníci nom v Jerusalémě jest možno. Světa se kry
tvoji viděli dila, která činiš. Ze slov: atvidi je a vzdáleje zdál se jim Pán sám proti
učeníci tvoji někteří vykladači odvětovali, že sobě jednati a účelu svému překážku sta
Christus Pán po Galilee chodil téměř pod- větí. Šlo jim o to, aby přede světem uznán
tají, od apoštolů jenom sprovázen bývaje, a co král světský v triumfu do Jerusaléma
aby pozornosti a hluku nepřátelů nevzbuzo ode shromážděného národa uveden b y l; do
val. Leč tomu výkladu se příčí slova, jenž mnělí se z toho sami cti, slávy a bohatství
hned následují: skutky, jez činiš,, « noisTe, jež dojiti. Neměli oni jak vůbec lid ani tušení
nyní provozuješ před našima očima. I jací o té zášti, kterou se vrahové Páně proti
jsou to učeníci, o kterých ti příbuzenci Páně Němu spikli. To jim nejvíce protivilo se, že
mluví ? Mohou se rozuměti bud ti, kteříž se v působení svém tak málo, ano zhola nic
nebéře ohledu na příbuzeace, že se jim
jí tni v Judee poněkud stali a státi se hodlali.
Příbuzenci Páné byli slyšeli bez mála, že ti svými divy nepropůjčuje a nádějem jejích
judští učeníci Pánu přese všeliké záští syne- zemským vyhověti zhola nepílí. Proto do
driístů přejí a se domnělí, žeby uviděvše mlouvají Mu a pobídají Ho, aby veřejně se
divy takové, jaké v Galilee konal, ovšem ukázal. Skrytá pak toho příčina byla ta,
k Němu se docela přidali a tak povšechné kterou Jan udává, že ani bratři ti či pří
Jeho co Messiáše uznání umožnili. Ale mo buzenci Páni nevěřili v Něho. Děje se na
hou se také rozuměti učeníci, jež Pán dosud světě nejednou, že právě ti, co žádné víry
mimo apoštoly shromáždil, jenž ale předešli nemají, církev učiti a mistrovati se podPána do Jerusaléma na slavnost stánkův a jímají. Ale u těchto příbuzenců Páně ne
hotovi byli Pána při povšechné veselosti věra nemůže se ve strohém významu bráti.
svátečné co Messiáše provolati a tajně snad Divy Jeho viděli a jich nepopírali a tudy
bratrů těch Páně poprosili, aby všelijak nějakou víru v Něho ujali; sic jinak jak by
Pána k přijití na tu slavnost přiměli. Příčilo byli k tomu Ho míti mohli, aby v Jerusa
se příbuzným Páně, že tak dlouhý čas, více lémě se veřejně svými zázraky osvědčil?
než půl roku, neukázal se v Jerusalémě, Nebo slova jejich: Tyto-li věci činíš nemají
kdež předce jedině musilo rozhodnout! se, v sobě o*tnu pochybnosti, nébrž kladně se
zdali Jej národ co Messiáše uzná čili nic. slyšeti rnasejí. O tom nepochybovali, že
Neměl-li Pán, soudili oni, raději divy své divy, kterých nikdo jiný nečinil, Pán vyko
nával, ale o tom, zdali skutečně Messiášem
y Judee a v Jerusalémě činiti a činiti je
ozvláště ve svátky, kdež toli lidstva se jest, ješto neodpovídal jejich předsudkům o
sbíhá? Neměl-li ozvláště nyní, kdež lid isra zemském království Messiášově. A tudy ve
elský plesotu a jásotu se oddá všeobecnému, leli, aby před světem, t. j. před národem
do Jerusaléma se vydati a tam, čehož na na svátky stánkové shromážděným veřejně
jisto se mu dostati musilo, za krále israel- osvědčil a vyjevil mocnost a královskou ve
ského vyhlásiti se dáti? Učeníci ti, o nichž lebnost svou. Ovšem tedy není toho, žeby
se Jan zmiňuje, byli hotovi, Jemu celý ná bratří Páně byli zhola nevěřili, nébrž jenom
rod nakloniti a v triumfu Jej již nyní vyvo- to chce Jan říci o nich, že neměli u viře
lati, což se napotom z jara na slavnost pa- té výše, které se na nich postihovati mohlo.
schy dálo. — Nikdo, praví Christovi pokre- Také nepraví, žeby všickni bratří byli ne
venci, nečiní skutků svojieh skrytě, nébrž hledá věřili; byli zajisté, jak výše zmíněno, dva
na jevě býti. Vulgáta slovo řecké: iynaQgtjaii^. z nich apoštoly, Jákob a Júda.
K takovému nabízení Pán ozval se v tu
přeložila p a t e , zjeven-, jiným ale se vidí

odpověď: Doba má nepřišla ještě. Podobně
Raději Pán bratry či příbuzence do Je»
pravil Pán výšeji: Co mně a tobě ženo ? Ještě rusaléma posýlá, an jim tam žádné nebezpečí
nepřišla hodina má 2,4. Hodinou svou tehdá nehrozí. Vy vstupte k slavnosti, di, já ale
značil čas, nedostatku vína vyhověti. Tuto nevstoupím. Absolutně a naprosto zdá se
na našem místě dobou či jistým od Otce Pán cesty do Jerusaléma k svátku odpírati,
ustanoveným časem rozumí Pán veřejné vy ješto předce v. 10. se do Jerusaléma nápotom
stoupení svoje a veřejné přijetí oslavy od ubírá. Pro shlazení té protivy čtou někteří
lidu poskýtané, o kteréž Pán věděl, že na rkpp. ovítco, neještě místo ovx. Leč nejstarší
ni smrt následovati bude; ;tudy se ovšem i sinajský rkp. s vulgátou a italou a s Otci
tuto dobou utrpení Páně, ale eo konečný toho svatými čte prostě oíín, ne. Proto ale nezůstává
vystoupení výsledek, spolurozumí. Všechno zdánlivá půtka bez úklidu. Za jedno již to
má hodinu svou a dolu svou má každá slovce neještě, jenž hned nápotom následuje
žádost pod nebem, praví Písmo Prov. 3, 1. ve slovech Páně: ještě nenastala doba moje,
I má člověk dobře toho Božího řádu šetřiti. vlívá svou moc v předchozí větu. Dále užívá
Svět zlý ale pravidlem a opolnou jednání Pán přítomného času :já mvstoupám, ávaftaívw,
svého klade žádosti a náruživosti svoje. Né ascendo a tedy se zápor netáhne k celé bu
brž nemá toho vážiti, že u světa v nelásce doucnosti. Dáleji víme, že negace takové tyjest. Doba světáků nyní jest; doba následov týž potažity bývají, podobny jsouce negaci
níků Páně nastane teprva, když zasednou v onom známém výroku, Mt. 9, 13: Milo
apoštolé na dvanácti trůnech Mt. 19, 28. srdenství chci a ne oběti, kdež praví ses že
Když zjevi se Christus, život váš, di apoštol Bůh obětí nežádá, ač ovšem jich žádá a při
Col. 3, 4. i vy zjevíte se s nim v slávě. V tom nášet! velí. Tak tu chce říci, že nevstoupí,
výroku Páně, jejž zde vypovídá, spolu leží, t. j. nehned vstoupí, ještě nevstoupí, nyní
že veškery doby Jeho od Otce ustanoveny nevstoupí, jak některá čtení řecká mají. Aneb
byly, aniž on mohl, směl a chtěl uspíšiti že nevstoupí tím spůsobem a záměrem, ja
postup věci těch, které se s ním dáti měly. kého se od Něho domnělí bratři ti Jeho.
Ostatně i výše na př. 6,17. prostá negace ne
To o sobě pověděl.
Ale také o těch příbuzencích svojich se značí toli, co neještě či ještě ne, dosud ne,
Pán pronáší. Jinak jest u vás, vece, doba totiž nepřišel Ježíš k učeníkům svým při
vaše jest vezdy hotova; pro vás netřeba míti plavbě, ač nápotom se k nim připojil. Tak
zvláštního času, vy nepotřebujete ostýchati tuto jest také. Nezměnil Pán nápotom úmyslu
se a na pozoru se míti, ješto shodni jsouce svého, ješto mu vůle Otcova, kterou se všady
se světem ničeho se od něho nemusíte obá- a ve všem řídil, dobře známa byla, nébrž
vati. A to jest, co praví Pán dále: Nemůže chtěl říci, že ještě nyní a hned snimi neponendviděti vás svět, t. j. lid světsky smýšlející, táhne do Jerusaléma, nébrž teprv později.
světských a časných věcí jen hledající a čeni To pověděv, dí Jan, sám zůstal v Galilee.
chající, právě poněvadž smýšlení vaše se smý Nepropůjčil se jim místněji, neotevřel se jim
šlením jeho se shoduje. Vrána vráně oč/ nevy- určitěji, co nápotom činiti bude, jak také
kline. Pod černým lesem potkal se čert s běsem, samé Marii Matce prostě odpověděl: ještě ne
praví přísloví běloruské. Vlk vlka neruje. přišla hodina má. Takto se prosté před
Koba koby neučerní. Mne ale, dí Pán, nená svými příbuzenci osvědčiv ostal na tu chvíli
vidí, ješto jeho skutky zly býti osvědčuji. Kde prozatím v Galilee. Neměli véděti příbu
světlo se rozžehne, tam jeví se zlo, jenž zenci, co zamýšlí. Bylo to k pokoření jich,
skryto bylo a cítí se obmezeno ve vládě ješto nad Pána se vynášeli. Když ale
svojí, kterou sobě osobilo. Vyvracuje Pán příbuzenci byli s karavánami předsevzali
tím vším očekávání bratrů, jakoby veřejné pouť do Jerusaléma a první dnové slavnosti
divů vykonávání Židy musilo k uznání Jeho sedmidenní prošli, tedy, jak vypravuje dále
co Messiáše příměti; právě opak toho stane Jan, také Pán šel do Jerusaléma k svátku,
se, předpovídá Pán. Veřejným vystoupením ale ne zjevně, nébrž jakoby v skryte. Nešel totiž
mojim nepřátelé moji zanevrou na mne tím v průvodu velikého davu lidstva, nébrž do
více, zaryjí se a zapeklí se tím více ve zlu, provázen jsa málem apoštolů svojich aneb do
aniž se dají navésti k tomu, aby jakýmikoli konce jenom nejsstoupenějšími z jich čísla
divy k uznání mne co Messiáše se naklonili. obstoupen tam se ubíral. Šel buďto jinou
Bylo tomu pohříchu skutečně tak; nebo když cestou aneb šel-li, jak raději se zdá, cestou ji
Pán přede smrtí svou Lazara vzkřísil a tedy ných lidí, tedy nedržel obyčejných odpočinků
největší div svůj před národem vykonal, ač a noclehů a nečinil na csstě žádných divů?
byv co král ve průvodu veden s jásotem a jimiž by byl své pobytí pokaždé projevil, tak
plesotem, předce právě následkem toho a že nebyle nikomu známo, kam toho neb
jiných v čas poslední činěných divů tím onoho dne dorazí a kdy asi do Jerusaléma
větší závist a nenávist proti Němu náčelníci přibude. Činil to též, aby dal příklad, po*
Židovští pojali a k smrti Ho přivedli.
božnosti píleti kromě zraku lidského, aby na

učil nás, jak se k velikým tajemstvím a slav
nostem bez hluku a tluku připravovati máme
a aby ukázal lidem vznešeného postavení, nehledati vyznamenání při službách Božích
velikým komonstvem, nébrž skromně a po
korně sobě vésti. Ještě ale apoštolé, vece
Aug., hledali slávy chtějíce na pravici a le
vici Páně seděti. Zaměřovali někam, ale ne
věděli kady; Pán je, aby řádně do vlasti
došli, na cestu přivrátil. Vysoka jest vlast,
nízká cesta. Vlast jest příbytek Christův,
cesta jest utrpení Páné. Kdo cesty se liknuje,
kterak hledá vlasti?
Dalo vse předvídat!, neb aspoň Pán
jsa povědom tajných myšlének a úmyslů náčelných osob velerady židovské dobře věděl,
že po Něm pásti budou, aby ihned Jej chopili,
když, jak očekávali, v čele zástupů galilej
ských se v Jerusalémě ukáže. Ješto Pán
přes půl roku v Galilee se zdržoval, tam
velké divy tvořil a lid veškeren, jak se po
hlavárům židovským vidělo, po sobě potáhl,
domněli se tito, že snad nyní provolá Jej
lid za Messiáše a že nejlépe bude ihned zmocniti se Ho. Židé, vece evangelista, hledali
Ho ve svátek; rozuměj oni pohlaváři Ho hle
dali, ne v dobrém úmyslu, nébrž v záměru
Bejhorším. I tázali se ve svátek mezi lidem
bez mála chodíce a biřice své rozesýlajíce:
Kde jest On P Takto se ptali, ani jména Jeho
vysloviti nemohouce jak druhdy Saul o Da
vidovi 1. Seg. 20, 27. Slovo íhsTvo? sedmde
sátkrát přichází v evangeliu sv. Jana a nemá
vezdy význam potupy. U nich, u náčelníků
velerady, nebylo žádné ohledem Christa rů
znice; všickni se v záští proti Němu shodli,
kromě Nikodéma a Josefa, o čemž doleji v
50. v. Ale mezi lidem, vece Jan evangelista,
reptot povstal, šemory vznikly, an lid nebyl
jednoho o Pánu domnění. Jedni pravili, dobr
jest; druzi ale: není, nébrž svádi lidi. Bylo
zajisté v lidu mnoho zdravého smyslu, kteří
nepředpojatě, divy Páně spatřivše, soudili,
že sním Bfih jest a vidouce život Jeho svatý
a Jeho klidem úslužnost, vlídnost a dobro
činnost k Němu se s láskou a úctou vinuli.
Ovšem jiní, v obyčejném předsudku zatonulejší, jinak o Něm soudili a ač divů popírati
nemohouce úmyslů zlých se do Pána podzírali a všelijak vyššími pány se v úsudku
svém vésti dávali. Avšak předce, jak dokládá
sv. Jan, nikdo o Něm nemluvil zjevně pro
strach před Židy. Raději se odmlčovali a
úsudek pronésti se oštídali tamti i titohle a
nikdo se neosmělil nahlas o Něm mluviti,
pozor mocenců na Něho obraceti
záští je
jich zvyšovati. Aneb raději slova: Žádný ne
mluvil zjevně se odnášejí jen k těm, kteří
o Něm pravili, že dobr, práv, spravedliv,
pravdomluven a vší víry hoden jest; o Christu
dobře mluviti nesměl nikdo, zle o Něm souditi,

ve zlou pověst Jej obláčeti, Naň se potrhovati
se každému přálo. Povídá se to, vece Aug.,
pro potěchu těch, kteří nápotom hlásajíce
slovo Boží, za svůdce jmíni býti měli. Tak
svět posaváde činí. A nejvíce za doby naší
0 Christu klamy a mamy rozsívati a ruhoty
kydati se dovoluje, ješto urážka osoby leda
jaké se pokutuje. Bákejte si, dí Aug., o tobě,
když prospíváš v Christu, říkejte si: svádí
lid. Říkej si to svět o Něm, říkej to o těle
Jeho, o církvi. Považ, že tělo to Jeho jest na
světě, že jest
humně a viz, jak se mu
pléva rouhá. Autorita hierarchie židovské
podlamovala a psdkc-pávala tu vývoj a výjev
svobodného o Pánu úsudku. Tak prošla po
lovice svátku, an Pán v prostředu slavnosti
vstoupil do chrámu a učil. Snad, jak sv. Au
gustin se domnívá, již některý den dříve Pán
v Jerusalémě byl, ale nyni teprv ve chrámě
vyskytl se a učil. A o tom se jedná v ná
sledujícím :

14.
A když se svátek přepoloval,
vstoupil Ježíš do chrámu a učil. 15.
1 divili se Židé, řkouce: Kterak tento
písma umí, neučiv se? 16. Odpověděl
jim Ježíš a řekl: Má nauka není má,
nébrž Toho, kterýž poslal mne. 17.
Chce-li kdo vůli Jeho Činiti, pozná o
náuce, zdali z Boha jest čili já od sebe
mluvím. 18. Kdo od sebe mluví, slávy
svojí hledá; kdo však hledá slávy Toho,
jenž poslal ho, ten pravdomluven jest
a nespravedlnosti v něm není. 19. Zdali
Mojžíš nedal vám zákon? A nikdo z
vás nečiní zákona. 20. Proč mne hle
dáte usmrtiti? Odpověděl zástup a řekl:
Zloducha máš, kdož tebe hledá usmrtiti ?
21. Odpověděl Ježíš a řekl jim: Jeden
skutek učinil jsem a všickni se divíte.
22. Proto Mojžíš dal vám obřízku, ne
že z Mojžíše jest, nébrž z otců; a v so
botu obřezujete ělověka. 23. Jestliže
obřízku přijímá člověk v sobotu, aby
se nezrušil zákon Mojžíšův, na mne-liž
nevrazíte, že jsem celého člověka uzdra
vil v sobotu? 24. Nesu&te podlé tvár
nosti, nébrž spravedlivý soud sudte.
Pán, jak jsme viděli, nešel na počátku
na slavnost stánku svrchované toho maje
příčiny. Ale, když se svátek přepoloval, vece
Jan, vstoupil Ježíš do chrámu a učil. Když
svátek se přepoloval, když středoval, na
středosvětí, u prostřed slavnosti, to jest asi
čtvrtého dne, ana slavnost po dní osm se

odbývala. Tehdá přišla doba Jeho, doba od
Otce, kterouž očekával. Nejedni vypočítali,
že to právě v sobotu se přihodilo, kdež větší
množství se do chrámu dostavovalo; ukazují,
že takto řeč Páně v sobotu v. 22. lépe a
sličněji dohodná jest. Dřívěji nešel, až by
nebezpečí pominulo, čím nám dal naučení,
jak se nemáme samochtíce v nebezpečí vydávati, a však předce šel, aby opět> ukázal,
že ku povinnosti své přes veškeren odpor
státi máme. Možno, že dřívěji © den nebo o
dva přibyl, jak jsme toho ze sv. Augustina
dotkli; ale nevidělo se mu vystoupiti dřívěji
zjevné. Nechtěl-liž tím tobě dáti příklad,
abys maje lid vyučovati, v ústupu trval dříve
na modlitbách? I divili se, vece sv. Jan,
Židé, řkouce: Kterak tento písma umi neučiv
se ? Divili se, vece. A nad čím podivili se ?
Mohli se diviti nad tím, že se osměluje ve
chrámě učiti, mohli se diviti nad tím, že takové
věci přednáší a že s takovou mocností a váhou
je projadřuje. O obojím mysleti musíme; divili
ne i nad tím, že učí i nad tím, co učí. Musilo
podivení to náramno, bezpřemno a svrchováno
býti, že mimovolně takové osvědčení o Christu
učinili. Pravili ve svém podivení: Kterak
zná písma neučiv se? Zůstali státi při vněšných okolnostech a ne tak moci a hloubi
náuky Jeho jak raději se tomu divili, ženenavštěvovav učených škol rabínských pisma
zná. Písmy se tu rozumí veškera ta písmarská učenost jejich, kteréž vyučováno v uče
ných školách. Skol takových nemálo bylo,
v nichž mistrové či rabini učili. Do žádné
z nich Christus Ježíš nechodil. Kdo tam vy
učen nebyl, tomu se neudělovalo od mistra
povolení, aby učiti směl. Tehdá pravili Židé:
Kterak zná pisma jim se neučiv. Nyní praví
odpůrci Páně: Kterak ještě víra v Christa
na světě vládne novými nálezy a náukami
přemožena jsouci ? Ale což vyvedl svět, že
tak hrdě a drze se vypínati osměluje ? Zda i
ušlechtilejší jest mravouka jeho? Zda ide
álové jeho jsou vznešenější? Zda lepší pro
středky k dosažení svatého života nalezl?
Zda sladších potěch došel pro svízely života?
Ješto nic toho není, jakým právem se smí
na víru křesťanskou dobývati? Jakým prá
vem místo věkostálého řádu božské prozřetedlnosti viklavé výmysly své za opolnu svě
tového běhu vydávati a zákony z oboru nutné
a nesvobodné přírody do oboru svobodného
ducha přenášeti? Krhavé oko nevidí dobře
Mt. 5, 22. Zvětralá sůl nehodí seku přísolku.
Z pramene hořkého neřine voda sladká, na
hromaděné kamení často zastavuje výhled
do krajiny. Voda lidských věd jenom Chri
stem se ve víno sílivé proměňuje a vědomosti
člověcké musejí nějakou měrou odemříti, aby
ku pravému životu v Christu povstaly.
Poněvadž celý lid na slovech Páně za-

visnul, Jneosmělili se Židé rušiti vyučování
Jeho. Ano sami se divili slovům a věcem od
Něho přednášeným a nemohouce nic namítati,
pravili: Kterak zná pisma neučiv se ? Otázka
sice jim se naskýtala, jakým právem si
osobuje moc jiné ve chrámě vyučovati a ta
náuka Jeho odkad vzala počátek? Nekladou
ale otázek těch. Pán vida, oč jim tu jde, dříve,
než otázku položili, jim odpověď dává: Moje
náuka není moje, nébrž Toho, jm i poslal mne.
Každému, kdo slova ta slyší, na oce jest,
že v jiném smyslu náuku zove Pán svou a
v jiném nesyou. Swowjizove, pokud ji před
náší, projevuje a zvěstuje; nesvou ji býti
praví, pokud se domýšleli, že on co člověk
pouhý ji nějakým během a činem z vlastni
mysli vynesl. Chce tedy říci: Náuka, kterou
já přednáším, nepochodí ode mne, není mojím
co člověka majetkem, nedosáhl jsem jí ve
školách aniž jsem jí pílí a snahou člověckou
a namaháním mysli a rozumu došel. Nébrž
ona původ a počátek má od Boha. Tak co
přednáší kněz a čemu vyučuje, nemá býti
výmyslek lidský ani nálezek dlouhým hlou
báním a zkoumáním najitý, nébrž pravda
původu božského. Pánjedoobyten jsa s Otcem
a věčně s ním spojen, čerpal vědění své odvěčně z Otce. A člověkem spolu jsa podlé
člověčenství moudrost tu odvěčnou a odvěčně v mysl Jeho plynoucí veřejně vyjadřo
val, ješto k spáse lidstva potřebná jest.
Nenechal však On výroku svého bez
důvodů. Pro potvrzení výpovědi své o bož
ském pojití náuky své dvojí důkaz vede
v následujících větách: Nejprvé se táhne ku
vniternému zkušení a dí: Chce-li kdo vůli
Toho činiti, jenž mne poslal, pozná, zda z Boha
jest čili od sebe mluvím. Za výminku poznání
původu náuky Jeho klade Pán jednotu vůle
člověka s vůlí Boží. Jednota ta mravná
uspůsobuje ve člověka vnímavost věcí ne
beských a jmenovitě schopnost pro náuku
Christem přednášenou. Sám Christus náuku
svou čerpá z jednoty s Otcem, a tudy i člo
věkovi oné sjednanoati potřebí pro vyroz
umění a uchopení náuky Páné. U Pána ovšem
jednota s Otcem jest bytná, u člověka může
jen a musí býti mravná. Vůle Boží byla
Židům zjevná ze starého Zákona & k těm
tu mluví nejmístněji Pán. Slast medu se
okusem dosvědčuje. Yýpověd Páně vše
obecně zní a všech věků se týká, a vůbec
platnost má zásada, že mravná člověka
úprava jest nejlepší přípravou pro víru. Kde
té není, kde náruživosti a pochotě panují,
tam nedostává se vnímavosti a organu pro
vyšší idey a pro náuku Páuě. Nepravosti
obstírají duchovný zrak člověka mlhou a
těžkým závojem, že pravdy Boží poznati a
vidéti nemůže a největší theologové byli
muži svati a bohabojní. Poznání, o kterém

mluví, jde od vůle k mysli a rozumu. S jiné
strany považoval věc výšeji 5, 37. n, kdež
mluvil o vnímavosti více pomyslové či theoretické, praviv o Židech, že ani hlasu Božího
neslyšeli, ani tváře Jeho neviděli. Tuto z ethické stránky věc pronáší. Slova Páně spolu
chovají do sebe tajné pokárání, že Židé ná»
ruživostem se oddávají a tudy nemohou víry
V Pána dojiti. Dí: Chce-li kdo vůli Boži činiti a slovem: chce-li značí vnitrnou chtivost,
vnitrné zalíbení a volnou snahu a lásku
k Bohu 5, 42., která pravdu Boží ujímá ja
kožto tu, která svrchovaně k ní příleží.
V řeckém textu místo: chce-li sličněji znějí
slova: voli-li (kdo vůli činiti), i<*v ďelij a. t.
což řeči důrazu přičinuje. Užívá
slova &éla a neužívá slova fšovlonai. Slovo
povloiiai znamená jisté a určité chtěn!; slovo
&éX(o značí želání a žádání. Potřebí pro člo
věka všelijak dobré vůle, sklonnosti a|radosti
vůli Boží yykonávati. Kdo tu vůli do sebe
má, ten, vece Pán, pozná, zda náuka má
z Boha jest čili od sebe mluvím, člověk kdo
poznanou vůli Boží koná, rozděluje slovo
Boží od slova lidského a, jak praví sv. Éehoř,
v slovech Božích hledá srdce Božího, a tudy
zakouší, jak sládek jest Hospodin. Z Boha
mluviti značí, věci od Boha přijaté a z Boží
bytnosti aneb z Božího zjevení vzaté, přednášeti; od sebe mluviti znamená věci lidské
mysli vynášeti, nálezy rozumu člověckého
za svrchovanou pravdu vydávati. Pozná,
vece Pán, totiž božská-li ta náuka jest, čili
lidská pouze. Lidské věci, dí Pascal, člověk
napřed znáti musí, má-li je zamilovatij; věci
božské ale dříve zamilovat! musíme, aby
chom je poznati mohli.
Ale i druhý důkaz toho, že náuka Jeho
z Boha jest, vede a jakož předešlý vzat byl
ze vnímání duchovního, tak druhý se béře
od záměru a úmyslu muže, jenž náuku vy
náší. Yece Pán: Kdo od sebe mluvi, hledá
slávy svoji. Od sebe mluviti jest, abychom
věc opětovali, vlastní výmyslek vynášeti a
přicházeti Ye svém vlastním jméně 5, 34.
Hledáním slávy své rozumí se toli, co výše
hledáním slávy lidské 5, 41., rozumějí se
veškery výhody počasné, kterých člověk
dojiti doufá. Na obrat dí dále: Kdo hledá
slávy Toho, jenž ho poslal, ten pravdomluven
kst. Očekávali bychom, že řekne: ten ne
mluví od sebe. Ale Pán místo negace klade
posici a dí: ten pravdomluven jest. Věta ta
netoliko v sobě prava jest, než ozvláště
ohledem poměru Páně k nepřátelům Jeho
důležitá. Dovodí z protivy: Kdo žádných
záměrů sobeckých nemá, kdo čistě jenom
zřetel má k věcem toho, ód koho poselství
přijal, ten pravdomluven jest, ješto jej žádná
zlá náklonnost, žádná zlá náruživost, žádný
neslušný chtíč a naprosto žádný vedlejší

ohled nevede, nébrž toliko žádost vůli posylatele objeviti a slávu jeho opatřiti. Pravý
Christus se poznává po pokoře a poslušno
sti k Bohu, vzdorochristus a lichochristus
po pýše a vysokomyslnosti. To, co tu vůbec
Pán praví, to k sobě chce míti obráceno.
On nehledal slávy své, ješto nízek narodil
se, třidcet let v ústraní bydlel, po krajině
dobročině chodil, neměl, kam by hlavu sklo
nil a posléze na kříži umřel. Ještě přičinuje
slova: A nespravedlnosti v něm není. D í: ne
spravedlnosti y něm není, ač bychom oče
kávali, že řekne: nepravdy a lži v něm není,
poněvadž udává mravný základ nepravdy a
lži. Věty povšechně znějí, ale jen ku Pánu
se nesou. Slovy těmi: nespravedlnosti v ném
neni, udává příčinu slov: pravdomluven jest
a značí vnitrný pramen pravdomluvnosti;
nespravedlností se tu všickni úmyslové liší
a neřádní rozumějí. Christus vezdy pravdo
mluvným jest, ješto v Něm vášně pravdoborné
není, ješto v Něm nemá místa žádná lež a
žádný klam. Lest nebyla nalezena v Něm.
Petr, 2, 22. Tak se ovšem při Pánuvnalé
zalo, čeho se tu postihovati může; ale Židům
vnímavosti a pochopnosti se nedostávalo.
Posud pokračoval obranně a odpovídal
k otázce Židů. Nyní výbojně mluviti po
číná a vytýká jim útoky a útrapy, jimiž na
Něho se dobývali, usmrtit! Jej všelijak ho
dlajíce. Dí: Zdali Mojžíš nedal vám zákon?
A nikdo z vás nečiní zákona. Proč mne hle
dáte usmrtili? Nedostatek pochopnosti a vní
mavosti pro pravdu Boží u Židů se nejočitěji
v tom jevil, že Jej, jenž jim odvěkou pravdu
zjevoval, usmrtiti ustanovili. A toho příčinu
Pán býti praví tu, že neplnili zákona od
Mojžíše vzatého, že neplnili vůle Boží v zá
koně tom vyjevené. Tím jim zpětuje žalobu,
kterou proti Němu vynášeli 5, 9., že ruše
sobotu a v odporu jsa s Mojžíšem, nemůže
z Boha býti. Nehledí toliko ku pátému při
kázání, že o bezživotí Jeho jednajíce je pře
stupovali, nébrž obecněji mluví. Táhli se
oni k zákonu Mojžíšovu co k zjevení vůle
Boží a mohli sobě plněním zákona toho pochopnost pro slovo Christovo a náuku Jeho
dokonale zjednati. Nebo by netoliko byli
plněním tím mravně se upravili, nébrž také
vnikše ve všechny ty obrazy, obřady, náslony a předznaky byli by se přesvědčili,
že Christus jest tím, kým se býti pravil a
zaó Jej apoštolé a lidé Bohem osvícení po
važovali. Ale oni vzdáleni byli šlechetné a
spravedlivé mysli, a tam byli dospěli, že co
jejich předsudkům nehovělo, to všelijak udusiti a pntlumiti se snažili. A tudy byli dávno
ustanovili Pána skliditi a usmrtiti, čehož Pán
se vystříhaje po tak dlouhý čas do Jerusa
léma nepřišel. A ten zlomysl byl ozvláštním
důkazem, že Mojžíšova zákona neplnili.

To všechno jednomyslně se drží od vy
kladatelů, aniž také jinak býti může. Ale
tu jsme na práhu, z něhož se cesty rozbí
hají na různo. Slova dálejšího textu totiž
dvojího výkladu došla, totiž slova: Odpo
věděl zástup: Zloducha máš. Kdož tebe hledá
usmrtiti? Jedni myslí, že zástup ten ne
mluví z nevědomosti, ješto prý povšechné
známo bylo, že velmoži o bezživotí Páně
stojí. Chtěli sice volekněži, a ti, co & nimi
s® proti Pánu spikli, všelijak se svými zlozáměry se tajiti, ale se ty přepážky všechny
sesuly a přehrady ty jich se shroutily a
spřelámaly a prohlukla ta jejich bezbožná
tajemství v národ. A pravíc© ti lidé: Zlo
ducha máš, kdo hledá tě zabiti ? ukrývali
prý tajemství světoznámé, aby se nějak sami
ospravedlnili. Tak svět nejednou zapírá, čím
se jindy honosil a chlubil. To jest jeden
výklad dosti slibný, spoléhaje zvláště na
tvrdých slovech: zloducha máš. — Jinak drží
druhý výklad, jenž téměř obyčejný jest. Ti
druzí vykladatelé za to mají, že lestný ten
a vražedlný úminek náčelníků židovských
lidem sice těm, kteří se zákoníky, farisey a
synedristy či s veleradou proti Němu se
spikli, dobře znám byl, ale že předce větší
část lidu do Jerusaléma přibylého o takovém
vražedlném úmyslu nic nevěděla, ani o tom
co tušila. Ano, takového něco do představenců svojich se domýšleti, zdálo se jim ne
možno, bláznivo i pošetilo býti. Tudy pra
vili ku Pánu: Zlého ducha, běsa máš, kdož
tebe usmrtiti hledá? Zlý duch, duch poše
tilosti a bláznoství osedl mysl tvou, že se
takového něčeho domýšlíš do velerádců, če
hož oni jistě daleci jsou. Ješto to mluvili
lidé o Pánu dobře držící, nebrali slova toho:
dábelstvi máš v tuhém a strohém významu,
nébrž raději více slov těch co přísloví ně
jakého užívají, ne z posměchu, nébrž z úžasu
tak mluvíce. Tak druhý výklad slov zástupu:
Zloducha mášj kdož hledá, tebe usmrtiti ?
A již jsme pravili, že výklad ten vede před
nost. K němu také více přiléhá odpověď
Paně, kterou se na dotyčná slova ozval. Od
pověděl Ježiš a řekl jim : Jeden skutek uči
nil jsem a všickni se divíte. Diviti se značí
toli téměř, co v. 23. hněváte se, zlobíte se,
kormoutíte se. Odpověděl Ježíš vlídně, té
úkory, jenž se mu dála, málo váže, nébrž
raději pramen a původ zlého smýšlení onoho
odkrývaje: Jeden skutek jsem vykonal a vy
divíte se. Sv. Zlatoúst praví: Když tedy se
nám posmívají, pokořujme se; když někdo
se rozjitřuje, uchlacholujme se, když nás
hryze a kouše, nezkormucujme se, abychom
přemoženi byvše o spásu se nepřivedli. Nebo
hněv jest zlá šelma a divoké zvíře; zaklí
nejme je výroky písma svatého, říkajíce:
Země jsi a prach; i proS pýcháš země a

prachu? Ale pravíš, nemohu příkoří nepřá
tel snášeti. Proč bys nemobl? Právem-li
proti tobě žaluje, mělbys jemu děkovati a
veřejně se ^ toho káti. Ale on tobě neprávě
ubližuje? Směj se tomu. Žebrákem a chu
dákem tebe zove, směj se. Bláznem tebe
býti praví. Tu již oplakávej ho, nebo kdo
řekne bratru svému: Blázne, hoden jest pe
kelného ohně. To Zlatoúst. — Praví Pán: Jeden
skutek jsem vykonal a vy divíte se. Žasnete
a záštím se naplnujete, kdykoli vám přijde
skutek onen na paměť. A to se vezdy stává,
když se já mezi vámi ocitnu. Táhne se Pán
k tomu zázraku, co byl učinil na osmatřidcítiletém neduživci 5, 1. Drahně času sice
uplynulo již od té doby, co div ten vyko
nán byl, ale živa a svěží byla zášf a nená
vist nepřátel Páně tím divém zbuzená. A tudy
volá se na ten skutek tím více, ješto dokoná
jejich úmysly i v povaze i v původu prohlídal. Tenkráte po uzdravení osmatřicetile
tého 5, 18. zapřísáhli se zlolidé z rady ve
liké Pána znióiti a úmysl trval posaváde,
nébrž neustále rostl, zmáhal a rozjitřoval se.
Dí P án: Všickni se divíte. Z těch slov mohli
Židé sobě vzíti, že všickni účast mají v proná
sledování Ho a ve zlém sním záměru, ješto
všickni neprávě soudí o tom skutku, jejž
učinil při svém posledním v Jerusalémě po
bytu. Tím odňal výmluvu a bezvinu lidu.
Ještě věděti náleží, že nejedni slovo proto,
did rovto, propter hoc, jímž následující věta
počíná, ku konci předchozí věty táhnou a je
váží s koncem v. 21. 88 slovem totiž divíte
se proto, totiž nade skutkem oním. Ale
tomu vadí, že sv. Jan jinde vazby té nemá.
Ovšem od něho vazba ta položena býti mohla;
kdo zajisté bude předpisovati, čeho Jan užiti
měl a neměl? Ale nyní potřebí od obyčeje
Janova odstoupati. Nejnovější vydatel ře
ckého textu Tischendorf, jenž v předchozích
vydáních slovo to ku předchozímu verši táhl,
ve vydání sedmém je k následujícímu verši
potahuje.
Praví pak Pán ve svém důvodění po
kračujíc: Proto Mojžíš dal vám obřízku.
Slovo proto potahuje se, jak jsme pravili,
k větám následujícím, jakoby Pán pravil:
Proto vám pravím, proto slyšte. Nemají se
diviti a hněvati a durditi pro skutek ten,
nébrž od Mojžíše samého se mají lepšímu a
pravějšímu soudu o svěcení soboty učifci. Dí
tedy: Proto, t. j. abyste místo podivu na
byli spravedlivého úsudku o skutku mnou
vykonaném, poslyšte, jak pří svou provedu.
Mojžíš vám dal obřízku, ne že z Mojžíše jest,
nébrž z otců. A v sobotu odřezujete člověka.
Odvolává se k Mojžíšovi, a především ku
příkazu o obřezání, kteréž se osmého dne
díti musilo, na jakýkoli den, ač také na so
botu padlo. Mojžíš dal vám obřízku; a tu

přidává Pán poznámku: ne žeby od Mojžíše
pocházela, nébrž od otců. Mimotná ta po
známka není pouze historická, nébrž Pán ji
činí, aby osvědčil, že obřízka starší jest nad
uvedenou od Mojžíše sobotu a že proto sám
Mojžíš jí větší váhu připisoval nežli příkazu
0 svěcení soboty. Z toho pak samoděk ply
nulo, že může něco býti, čím se příkré, tuhé
a strohé plnění soboty rušilo a uvolňovalo.
Pán považuje obřízku co uléčení jednoho
údu, jak níže v. 23. hned z protivy o uzdra
vení celého člověka vysvítá, ješto neobřízka,
zálupa či kožka neobřezaná nějakou nečistotu
aneposvětu do sebe míti se domnína. Vůbec
zákon o obřízce dne osmého Lev. 12, 8.
přísoě se zachovával, aniž se dovolovalo,
obřízku na jiný den odkládati. Přísloví
znělo: obřízka vyzdvihuje sobotu. A tu dáleji
vece Pán: Jestliže v sobotu přijímá člověk
obřízku, aby se nezrušil zákon Mojžíšův, na
mne-liž nevrazíte, že jsem celého člověka uzdra
vil v sobotu ? Dovodí Pán od menšího k vět
šímu: Jest-li vy rušíte sobotu a bezhříšni
jste, ano v právu jste, když osmého dne
obřezání ^ před sebe béřete, čím více já to
činiti mohu pro uzdravení celého člověka?
Mohl prostě říci: Yy sami sobotu rušíte, an
1 v sobotu druhdy obřízku před se béřete;
ale pro větší důraz se odvolává na Mojžíše
a na praotce či patriarchy; obřízka zajisté
byla dána již Abrahámovi a od něho vý
slovně při celé rodině a ovšem tedy při ce
lém národu odtad povstalém se zachovávati
měla Gen. 17, 10. nn., napotom zákonem
potvrzena byvši Num. 12, 3. Tím k otcům
se voláním vážnost a přednost obřízky vy
nikla. Příkazem, aby osmého dne pacholík
na zálupě byl obřezán, Mojžíš sám zasáhl do
oboru zákona o sobotě, ješto někdy, když
se totiž pachole narodilo v sobotu, proti so
botě jednati velel Z toho šlo samovidně, že
zákon o sobotě s přísolkem či, jak se říká,
se zrnem soli bráti potřebí. I mohl tedy Pán
domlouvati jim, proč hněv chovají na Něho,
že celého člověka uzdravil v sobotu, ješto
ovšem netoliko dovoleno, nébrž i přikázáno
bylo v sobotu obřezovati pacholíka, když
den osmý narození jeho na sobotu připadl.
Celého člověka Pán uzdravil; táhnou to ně
kteří jenom k tělu, k němuž zřetel nepřátelů
byl obrácen; jiní avšak lépe také k duši,
ješto Pán člověka uzdravuje, vezdy ofaléd
brával na spásu duše jeho.
Ještě dvojí věc při těchto slovech Páně
pozorovati musíme. První jest, že se Pán
výslovně táhne k zákonu, aby potvrdil od
pověď aa výtku, že se ve školách zákonu
neučil; zná on zákon, ač jemu se neučiv.
Dále za druhé na oko vidíme, že slovce aby
(aby zákon se nezrušil) vytýká příčinu a jest
tedy záměrná a netoliko výsledečná částice.

Konečně odhaluje jim hlavnou příčinu
zlosoudu jejich. Příčina totiž, že tak stranně
a nedůsledně a ovšem tedy nespravedlivě
soudili, byla, že jen k zevnějšku a ku po
vrchu hleděli a na škaroupce zavisli zrakem,
k jádru neprohlédajíce. A to jest, co jim
Pán vytýká, an dí: Nesudte podlé tvárnosti,
nébrž spravedlivý soud vyneste. Podlé tvár
nosti soudí, kdo soudí dle toho, co se zraku
a sluchu naskýtá a co mysli soudcově la-'
hodí, s jeho náhledy shoduje se a přízni
jeho odpovídá; bližen jest výraz ten se slo
vem: hleděti k osobě. Opak toho jest spra
vedlivě souditi, což Pán jim na mysl uvá
děje na zřeteli má příkaz starého Zákona
Deut. 1, 16., kdež Hospodin velí soudcům:
Co spravedlivo jest, suSte. Židé při uzdra
vení osmatřidcetletého obrlence viděli jenom
vněšný skutek, k jádru, k lásce, a k moci,
ba všemoci, z níž skutek vyšel, neprohléda
jíce. Výtka ta bohužel celému světu se po
sud činiti může a my ji musíme i k sobě
potahovati pamětlivi jsouce slov apoštolo
vých Rom. 14, 4.: Ty, kdož jsi, jenž cizého
služebníka soudíš? Bůh jen zkouší ledví a
srdce, člověk, jenž srdce nevidí, má býti
zdrželiv a šetrn v posuzování. Kdo proskoumal ducha lidského, jenž každým dnem
nové stránky odhaluje a nové hlubiny k obdivení světu odkrývá? Kdo soud vynáší
véc dokonale neprošetřiv, podobá se padalkám, jenž leda dobytku se hodí! Šermuje
on, ale rány jeho jsou marní do vzduchu
pražného promachové, ano jsou střely, jenž
se na střelce vracejí a srdce jeho probodají.
Každý člověk povinen k tomu prohlédati,
aby takovým nerozsudným posuzováním
v něm předsudkové neoseděli, ducha ne
spoutali a soky a štávy jeho neotrávili.
Předsudek podoben víru, jenž všeliký pravý
soud v sebe pohlcuje. Snáze nití stoletý dub
podvrátíš, než-li bys vyrval předsudky
z útroby těm, kdo je v osnovu svých náruživostí vetkali.
Tak svobodně Pán vytýkal těm, jichž
se týkalo, totiž těm, jenž z vysoké rady
byli, vůči nespravedlivost. Ješto se neozvali,
tedy se zdálo některým Jerusalémanům, že
snad již náčelníci poznali Jej Christem
či Messiášem býti. Mluví tak Jerusalémané,
nevšak jin í, ješto přespolním věc známa
nebyla.

25. Pravili tedy někteří z Jeru
saléma: Není-liž to ten, jehož hledají
usmrtiti 26. a hle svobodně mluví a
nic mu neříkají. Zda-li skutečně po
znali náčelníci, že tento jest Christus?
27. Ale o tomto víme, odkud jest;
Christus ale, když přijde, nikdo neví?

odkud jest. 28. Volal tedy Ježíš ve
chrámě uče a řka: I mne máte i od
kud jsem, znáte; a od sebe nepřisel
jsem, ale jest pravdivý, kterýž poslal
mne, jehož vy neznáte. 29. J á znám
jej, ješto od něho jsem a on mne po
slal. 30. Hledali tedy Ho jiti; a nikdo
nevztáhl na Něho rukou, poněvadž je
ště nepřišla hodina Jeho. 31. Ze zá
stupu ale mnozí uvěřili v Něho a pra
vili: Christus když přijde, zdali více
znamení činiti bude, nežli co tento
činí? 32. Slyšeli fariseové zástup šeptati o Něm ty věci. I poslali velekněži a fariseové služebníky, aby jali
Jej. 33. ftekl tedy jim Ježíš: Ještě
malý čas s vámi jsem a jdu k tomu,
kterýž mne poslal. 34. Hledati budete
mne a nenaleznete a kde já jsem,v vy
nemůžete přijíti. 35. Ěekli tedy Židé
vespolek: Kam tento půjde, že nena
lezneme ho? Zdaliž do rozptýlení po
hanského půjde a bude učiti pohany?
36. Jaká jest to řeč, kterouž pravil:
Hledati budete mne a nenaleznete a
kdež jsem já, vy nemůžete přijíti?
Vypravuje Jan, že Jerusalémané vědouce
o piklech a úkladech pohlavárů lidu israelského netajili se s podivením svojim nad
svobodou a neohrožeností Christovou, an ne
toliko se v Jerusalémě nalézá, nébrž také
svobodně mluví. Pravili tedy někteří z Je
rusaléma'. Neni-liž to ten, jehož hledají za°
biti? A hle svobodně mluví a nic mu neří
kají. Takto soudili Jerusalémané, ovšem
tedy jiní lidé, než tam ti předešlí zástupové,
jenž pravili: kdo hledá tebe zabiti? Jerusa
lémané zajisté lépe věci ty znali, než-li cizí
zástupové. Ale to nevěděli, že Ježíš všemocí
svou jejich zálohy zmařil. I počali tedy připadati na myšlénku, že snad náčelníci nějak ná
hled svůj za jakýmkoli důvodem proměnili
a v nějaké s Christem smíření vešli, něja
kou měrou v Něm messiášskou důstojnost
uznavše. A snad-li poznali skutečně náčel
nici naši, že on Christus? Místo: skutečně
můžeme přeložiti na jisto, právě, v pravdě
a podobně. A však myšlenka ta na obloze
mysli jejich mihotem pominula, an se urá
želi na rodě Jeho, jejž sobě dokoná známým
býti pokládali. Praví oni: Ale o tomto víme,
odkad jest. Christus ale, když přijde, nikdo
ňeví, odkad jest. Odkad jest vece lid a roz
umí původ a pochod Páně a sice bližáí ro
dinu Jeho, otce, máteř, bráf. Domnívají se,

že Pána znají, odkadby byl. Ovšem znali
rodinu Jeho, příbuzence Jeho, bydliště Jeho
dřívější, kdež vychován byl; tak výšeji
6, 42. podobně praví, že vědí Pána býti sy
nem Josefovým a znáti bratry či příbuzné
Jeho. O Christa ale, dokládají ti lidé, nikdo
neví, odkad jest, nikdo bližších a jistých
okolností o rodičech, o času vystoupení Jeho
a věcech podobných neví. Mluví to lidé
sprostí a možná, že se táhnou již k náhle
dům těm, o nichž víme, že u Židů vládly,
ač čas, kdy zavládly, určiti nemohouce. Domněl se lid Židovský, že když Christus
přijde, nikdo věděti nebude o něm; ač se
v Bethlemě narodí, brzo prý v cizinách ně
kde se octne, aniž nápotom se vyskytna v
Judei nějakou moc míti bude, až by Jej
Eliáš pomazal a ohlásil netoliko lidu, nébrž
i Jemu samémn, óím skutečně jest, zvěsto
val. Justin Tryf. 8. Druzí ze Židů smyslili,
že vyskytnuv se Christus na krátko v Be
tlémě záhy do ráje přenesen bude, odtad
ale nenadále u prostřed národu svého mocně
a velebně vystoupí. V takové domněnky ne
jedna příčina je uvedla, především nevyroz
umění výrokům prorockým, jenžto se k Messiášovi odnášely. Místa ta Is. 53, 3.: rod Jeho
kdo vyjfpvi, Mieh. 5, 2.: východ Jeho od po
čátku, Ž. 109, 3': z útroby před jitřenou zplo
dil jsem tebe a jiná podobná, která o vyšší
býti Páně jednají, potahována byvše od
Židů ku člověckosti Christově, pomátla my
šlénky a představy jejich o Christu. Ješto
jich o božské povaze nevykládali, tedy na
nečeští přišli a vymyslili mystické neshodné
a neschodné výmysly o Christovi. Písmům
rozuměti se učíme od Ducha sv. Kdož samo
zvaně se vtírají v tajemství jejich, na bludy
narážejí. Vyobrazuje se nám zde smělost a
opovážlivost, s jakou druhdy lidé světští a
pletstí o tajemstvích Duchem Božím vdunu°
itých se pronášejí. To nejednou u bludařův
shledáváme.
Tato hádání zástupu jerusalémského do
šla uší Páně a an zástup ten poněkud dá
leji ode Pána stál, tedy Pán proti těm reptům
a septům se ozvati a je opraviti chtěje nahlas
volal ve chrámě či v prostorech svatyně
zevnějších, aby Ho dobře slyšeti mohli.
Volal tedy Ježíš, dí Jan, ve chrámě uče
a řka'. I mne znáte i odkud jsem, znáte.
Půjčuje jim něco toho, že z okoličností
života Jeho něco vědí, že totiž v Nazaretě
se narodil, že Jeho příbuzné znali a po- 1
dobné vněšnosti, ač i v těch na zmatku
byli, pokládajíce pěstouna otcem jeho býti.
I v tom jim přisvědčiti mohl Pán, když
Messiáši připisovali původ neznámý a skrytý
a nad vědomost jejich vznešenější; jim za
jisté skryt byl Páně půchod a Pán jen sám
znal jak sebe tak i Toho, jenž poslal Ho.

Pra?! jím : 1 mne znáte i odkad jsem, víte;
věta druhá vysvětluje věta prvou mne máte
a obmezuje známost jejich o Pánu na vněiné
věd a okoličnosti o své osobě. Jiní hledali
v těch slovech ironie, jíni slova Páně m
pouhé opětování slov zástupu mají, jiní do
mnělí se otázky to býti, jakoby děl: Vy-li
mne znáte? Leč Pán přípustivě mluví a
půjčuje jim toho vněšného vědění, o němž
praveno; z toho ale nepochodí, že by Messiášem nebyl. Tudy praví dále spojky a
místo ale užívaje: A od sebe nepřišel jsem,
ale jest pravdivý, kterýž poslal mne. Oče
kávali bychom, že Pán řekne: Od seie ne
přišel jsem, nébrž od Otce, že totiž protivně
tomu výroku: od sebe jsem nepřišel vyjádří
se o svém poslání od Otce. Pán to činí, ale
nepřímě a zavinuté, an praví: pravdiv jest
ten, jenž mne poslal, jehož vy neznáte. Yíce
praví, neá že od Otce poslán jest; on
totiž ^spolu ráz a povahu a bytnost Toho, od
něhož poslán jest, vyHčuje, Slovo: pravdiv
jest buď ve významu absolutném se klade
y protivě tomu, co pomíjivo, co padoucno, nejestotno, nebytnojest, tak že jest smysl: Jenž
jedině posylatelem Messiáše býti může; z če
hož ovšem jde, že ten, jenž poslán jest od
něho, skutečně Messiášem jest Aneb slovo
pravdiv stojí oproti lživému a značí smysl,
že jakož^ten, co poslal, pravdomlnven jest,
tak i ovšem vyslanec jeho toliko pravdu
vypovídá. První smysl lépe se hodí k slova
řeckému aXrj&wóg V. 1, 9. Méně vhodně ně
kteří myslí, že pravdiv tuto jest toli co vě
ren, poněvadž Bfih dostál přípověděm, jež
byl o Messiáši přislíbil Při tom Pán jim
vytýká nevědomost Boži, an praví: jehož vy
neznáte. Ne že by Boha zhola neznali, nébrž
že^Ho neznají tou měrou, jakou by Jej po
dlé uděleného sobě zjevení znáti měli. Sic
jinaký by musili poznati, že on skutečně
Messiáš jest a že v Něm bytnost Boží na
lézá se.
Avšak jim posud dobře možno jest, aby
dokonalé známosti o Bohu došli, ješto zná
mosti té od Něho, ode Pána, čerpati mohou.
To jest, co vece: Mne poslal, jehož vy ne
znáte. Já ale znám Jej. Že ale Jej doko
nale zná; toho potvrzuje v následujícím: ješto
od Něho jsem a on poslal mne. V těchto slo
vech Pán celé tajemství bytí svého vyje
vuje; podlé božství jest či pochází z Otce
od věcnosti a jako od Otce božství tak i
vševědoucnost má. A ovšem také Otce takto
zná, že pravého poznání o Otci toliko od
Něho dostati možno. Podlé člověčenství po
dán jest od Otce, aby všickni, jenž Otce po
znati hodlají, skrae Šyna Ho poznali: poslán
pak jsa od Boha dokonale zná posylatele
svého, Tak Pán svobodně sobě vedl a Ži
dům vytýkal, jak nadarmo s© ©dvolávajína

známost některých o Něm okolnosti a jak
zhola aeplatna tá výmluva jest, když pro
známost tu zhola povrchnou sobě v uvěření
v Něho překážeti dávají. Boha pravého ne
zná, kdo ku Christu se vírou nehlásí, To
jest propast a zhloub, do které padají, .kdož
se Christa strhují. Eationalismus chtěl Boha
podrželi;. Christa se odřeknuv, ale brzo v
deísma a nápotom v pantheismu se ocitl a
v atheismu a ukázal, že Bfih, jejž proti
Christn stavil, nebyl pravý Bůh. Otce nezná
leč Syn a komu Ho Syn zjeví Math. 11, 25.
Svobodné to pronesení Páně, v němž
poznali, že Pán si připisuje vyšší nějakou
důstojnost, toto díme svobodné se vyjádření
Páně se nelíbilo mnohým ze zástupu jerusalémského, kteří docela vešli v náhledy
velerady a jim k službám stáli vezdy hotovi.
Hledali tedy, dí sv. Jan, Ho jiti a nikdo
nevztáhl na Něho rukou, poněvadž ještě ne
přišla hodina Jeho. Hleděli uchopiti Ježíše
a odvésti Jej k vysoké radě. Ale zadržány
byly ruce jejich a věc zůstala « nich na
pouhém chtíči. Ostýchali se dílem Pána,
dílem se báli jiných lidi v Jerusalémě pří
tomných, kteří v Pána věřili a ovšem by
Ho byli bránili. Ale hlavitá příčina byla,
kterou udává evangelista, že nepřišla hodina
Jeho 2, 4., totiž určitý okamžik od Boha,
v němžby za spásu světa smrt podstoupit!
měl. Slouží to k nemalé potěše všem slohám
Božím, že nemůže nikdo bez vůle Boží jim
vlasu zkřiviti dříve, než přijde hodina jejich.
Ale kromě těchto nepříznivců a nepřátelů Páně byli také jiní, kteří v Pána věřili
přemoženi jsouce divy, které byl činil. Ze
zástupu mnozí uvěřili v Něho, dí sv. Jan,
a pravili: Christus, když přijde, zdali více
znamení činiti bude než co On čini? Spravdila se tu výpověd písma Jac. 2, 5., že Bůh
vyvolil chudé, aby je obohatil a učinil dě
dici království Božího. Prostota a pokora
otvírá srdce, ducha a mysl pravdě Boží, ana
pýcha a zarosumělost je zavírají a zatvrzují.
Veškera věda zákoníků nevyvážila se s pro
stotou srdce a nestačila ku pochopení prostého výroku, že ten, kdo činí divy pravé,
má poselství Boží, col prostá mysl zástupu
nahlédla. Byli to hlavně lidé z Galiley do
Jerusaléma k slavnosti přibyli, ješto Pán
divy ozvláště v Galilee byl konal. Ti pravili:
Christus či Messiáš, když přijde, bude-liž
vice divů činiti než-li tento? Víra jejich
v Christa té jest výše, že Jej za proroka a
za vyslance Božího mají; ano domýšlejí se
Jej býti Messiášem, ač jim to ještě docela
není průvodno. Bivové Páně tak mnozí a
velicí je k takovému sličnému o Něm sondu
přiměli Takto vedli řeči o Pánu lidé pout
nici mezi sebou podtají a z ticha.
A?šak aáhledové jejich neušli biřicův-

a hlídačů velerady a náhončích těch, kteří
se všady, kde zisk kyne, k službám jakým
koli propůjčují. Ale neušlo šeptání lidu
ani fariseů, zapřísáhlých nepřátelů Christo=
vých, kteří všady číhali, aby mohli naleznouti, čím by Pána sklidili. Jan vypravuje:
Slyšeli fariséové o Nám šeptali ty věci a
veleknězi či náčelnici, jak vulgáta čte fariseově poslali služebníky, aby ja li Jej. Fariseové uslyševše šeptání lidu o Christovi a pozna
vše je býti o Něm velmi příznivo, neváhali o
tom zpraviti veleradu, sami bez mála bud z ve
lerady jsouce, bud tam přátely majíce, jistě
pak stejně a ovšem vražedlně o Christa uklá
dajíce. Ti tedy z velerady, kterým se to uslyšeti dostalo, poslali biřice, aby ja li Christa;
poslali je íariseové a velekněží. Veleknězi
(nebo ti se slovem náčelnici rozumějí) jsou ti
veleradové, jenž z kněžského stavu byli spolu
jsouce hlavami čtyryadvacet tříd. .Roztří
dění kněžstva od Davida 1. Chron. 24. za
vedené do časů Páně trvalo, jak na jisto
nás ubezpečuje Josef Flavius ant. J. 14, 20,
8, 8. V. Ž. 4, 3, 6. Byli pak i jiní mezi
kněžími těmi, totiž ti mnozí složení vele
kněží, kterým se dlouhé vlády nedostalo,
jimž ale čestné místo ve veleradě se popřávalo. Možná, že se pro vyřízení věci té
shromáždili a společným ujednáním biřice
ty poslali a níže 7, 45. zdá se, že velerada
očekávala a zůstala shromážděna, až by Chri
sta přivedli, domnějíce se, že toliko biřicům
a horlivým fariseův sluhám jistě se poštěstí
Christa se chopit! a do velerady odevzdat!.
Ais jinak přišlo. Mělo se znova vyjevit!,
že všeliké úsilí proti vůli Boží podniknuté
na zmar vychází. Pán znal úmysly a ná
strahy jejich a odezbrojil biřice svým lahod
ným avšak vážným a důrazným slovem k nim
dáleji proneseným. D í jim Pán: Ještě malý
čas s vámi jsem a půjdu k tomu, jenž Mne
poslal. Hledati Mne budete, ale nenaleznete,
ješto tam, kde jsem Já, vy nemůžete přijiti.
Řeč tu pravil Pán veřejné a slyšeliji kromě
lidu také biřicové i ti z kněžstva, kteří bud
z rady vyšli pro lepší věci té pořízení buď
k veleradě nepatříce vyšší nějaké postavení
v Jerusalémě měli. Ješto se tu jednalo o
život a smrt Páně, tudy Páa o smrti své
mluví a praví, abypoěekali nedlouho, že se
jim ovšem toho dostane, po čem tak touží,
že ale nyní ještě doba není, kde by ze světa
sejiti měl, an mnoho ještě vykonati zbývá.
Ovšem tedy řeč směřuje a čelí proti synedristům, kteří ač nejsouce snad přítomni
všickni osobně, předce bud z části buď za
jisté v biřicech svojich poslouchali. Ještě
malý čas s vámi jsem, vece. Malým čas
ten či krátkou dobu tu jmenuje, nebo zbý
valo jenom šest měsíců od slavnosti stánků
do velikonoci, na kteréž Pán ukřižován byl.

Jsem s vámi, praví, ostanu u vás, -aniž budete
moci dříve, než Otec určil a já s ním jsem
ustanovil, ke smrti mne přivésti. Ostanu
mezi vámi přese všechny úklady a nástrahy
vaše. Jdu k tomu, kterýž Mne poslal, či
půjdu v brzce, aniž vám pospíchati a náhliti
potřebí. Nedí: Podrobím se smrti, nébrž
půjdu k Otci, aby ukázal, že rád se podrobí
té smrti; a ovšem že tam zprávu dá, možno-li
tak mluviti o tom, čeho tuto mezi lidem svým
od pohlavárů zakusiti musil. Nyní hledají
Ho a sice, aby Jej usmrtiti mohli, nápotom
přijde čas, vece, a budete Mne hledati, ale
nenaleznete. Táží se vykladači, o jakém hle
dání tu Pán mluví. Některým zazdálo se,
že rčení hledati a nenálězati nic jiného ne»
značí leč nebytí a že Pán nic jiného říci
nechce, leda že Ho již více mezi nimi nebude.
Ale ty příklady, jež k dolíčení z písma se
uvádějí, toho nedoličují. Jiní domnělí se
vražedlného hledání a vykládali o tom, že
Židé po z mrtvých vstání Christa znova
uchopiti se vynasnaží a toho dojiti nemo
houce na náměstky Jeho, apoštoly, ruce
vztáhnou a všelijak jméno Páně vyhladiti
se podejmou, že ale se jim to nepovede,
poněvadž Pán Sstoupí na nebesa a odtad
síliti bude církev svou a apoštoly, aby ovšem
člověčenstvo na víru se obrátilo. Leč smysl
ten jest odchoden a nesličen vkládaje více
než vykládaje. Slovo hledali v dobrém vý
znamu se tu bráti musí. Hledati budete
mne, dí, roztoužíte se po mně, ale nadarmo,
ješto tam, kdež Já jsem, přijíti vám možno
nebude. Jistoty- chápe výklad ten z místa
níže 8, 21. 24, položeného, kdež Pán podobně
praví, že hledati Ho budou, • ale že umrou
ve hřišich svojich, Pána nenalezše a z vin
svojich rozvázáni nebyvše. Mluví tedy o
strastných chvíleeh, v nichžto klesajíce pod
břemenem valících se na ně svízelů rozdychtí
§e po Pánovi rozpomínajíce se na slova a
na divy Jeho, záaby u Něho nějakého po
těšení nalezli, jejž byli tak nehodně zavrhli.
Dí tedy Pán, že druhdy poznají, kterak se
proti Němu prohřešili, že poznají Jej Mes
siášem býti a že stiženi jsouce vinou svého
proti Němu odporu hledati Ho budou, aby
odprosili Ho a milosti a spásy nalezli. Ale
bude již pozdě, nebo Pán bude tam, kam
oni nemohou za Nim p řijiti, totiž opustí
zemi a půjde k Otci a vstoupí na nebesa.
Tak dí Moudrost Prov. 1, 28.: Budou volati
a já se neodezvu, hlsdati mne budou a ne
najdou. Čas nejist, doba milosti neurčitá
jest a podobá se svrchované pošetilosti, ne
použiti vhody Boží. Moudrost záleží pro
člověka v tom, aby sobě na ničem nezaklá
dal, co padko a vratko jest, nébrž jenom
směřoval k tomu, co trvá. Praví Pán: Kde
Já jsem a nedí: kde budu, poněvad ustavičně

povědom jest odvěčné své s Otcem spojenosti.
Jest to praesent bezčasý a ideálný a má
význam futura pro lidi, k nimž mluví Pán,
kteří neznali odvěké Jeho bytosti. Slova:
nemůžete p řijiti znamenají, že do nebe k Němu
pro nabytí útěchy nebudou moci se dobrati,
ješto na zemi bytují; nemají tuto nejblíže
značití, že od věčného blažeaství odvrženi
budou. O mnohých se to sice říci dalo, ale
o všechaěch neplatí strohý ten výklad, an
dle Euseb. 3,35. mnozí Židé se po nešťast
ném skončení války židovské ku Pánu obrá
tili. Ovšem ale o těch, k nimž Pán řeč
nyní vede, plnou měrou platila slova ta. I
pro nás plyne tu Muka. Christa musíme
za toho života úsilně hledati, sic nebezpečí
jest, že Ho při smrti hledajíce nenalezneme.
Což ale nalezne ten tehdá, kdo Christa ne
nalezne? Což jiného, než zoufalství a bídu
'věčnou. I máme prošiti, aby Pán shlédl na
nás očima milosrdenství a aby víra, kterou
nám uštědřil, nepřestávala Ho hledati, nás
k Němu pozdvihovali, srdce naše s Ním jednotiti a aás konečně k Němu přivedla. Ale i
to plyne, že nebezpečno jestobcovati stěmi,
kteří v posměch berou věci, před nimiž
třásti se náleží, Jakkoli se cítíš ve víře sil
ným, boj se, že bys mohl býti sveden.
Když Pán tak o sobě mluvil, poslou
chali sice pilně Židé, ale, jak se nevěře a
nenávisti stává, nevyrozuměli slovům Jeho
a přehlédli a přeslechli ozvláště slova: k tomu,
jenž Mne poslal, odcházím či odejdu a tudy
jim zůstávala řeč Páně v soumraku. Mohli
se tázati, co by mínil a jak by rozuměl
slovům, jež pronesl. Ale překážela jim ne-,
návist při vyrozumívání slovům těm. A kdyby
se i byli tázali Pána, nebyli by předce do
konale pojali smyslu slov, leč odloživše zá
vadu dotčenou. Oni raději v posměch uvodíce
řeč Páně, řekli vespolek: Kam tento půjde,
že my Ho nenalezneme ? A snad-li půjde do
rozptýleni pohanského, aby vyučoval pohany?
Tak mluvili k sobě vespolek ku Christu tím
ozvati se liknujíce. Tento či onen praví a
nejmenují Christa jménem, aua jim toho ne
návist a hrdost nedopustila. Rozptýlením
pohanů někteří vykladatelé rozumějí samy
pohany po světě rozptýlené a rozličnými
bludy, pověrami a obřady od sebe odrůzněné,
ješto naproti tomu Židé veškeří v jedné bo
hoslužbě & pravdě sjednáni byli. Avšak
jiní lépe podlé 1. Petr. 1, 1. Jac. 1, 1. roz
umějí Židy mezi pohany rozptýlené, k nimž
domnělí se Pán půjde, aby tam Židů co pod
kladu použiv i pohany vyučoval, je na stranu
svou získal a tak tam u pohanů toho dosáhl,
co se mu doma ve vlasti nepovedlo. Židé
nevyrozuměli slovům Páně, nébrž Jemu pod
sunuli úmysl s pohany obcovati a se přízniti,
aby Ho před očima lidu ve větší nenávist

uvedli. Nebo Židé zhola pohrdali pohan
stvem. Ustanovil ale Pán ostat! u svojinců
Mt. 10, 6. 15, 24, Rom. 15, 8. Jednak bez”
děky předvěstovali, co se nápotom skrze
apoštolz dálo, kteří podlé velení Páně všady
evangelium hlásali a pohany ku pravému
poznání jednoho Boha a k spáse v Christu
obraceli. Oni ovšem tak málo tomu rozuměli
a tak málo ve smysl vlastních svojich slov
vnikali, že opět a opět se táží: Což to jest, jeg
pravi: Hledati Mne budete a nenaleznete? a
kde Já jsem, vy nemůžete přijití ? — Tak se dne
toho skonala ta hádka a Židé rozešli se, nic
nepořídivše proti Pánu, avšak také ničeho
nezískavše aniž k usmyslení sobě navěsti se
ode Pána davše. Ale chtěl Pán ještě svědčiti
o sobě za svátků těch a to se dálo skutečně.

37. Y poslední pak den v velký
svátku stál Ježíš a volal, řka: Zízní-li
kdo, pojd ke Mně a pij. 38, Kdo věří
ve Mne, jak praví písmo, proudové
z útroby jeho poplynou vody živé.
39. To však řekl o Duchu, jejž přijíti
měli věřící v Něho; nebo ještě nebyl
Duch dán, poněvadž Ježíš ještě nebyl
oslaven. 40. Z onoho tedy zástupu
uslyševše tyto řeči Jeho povídali: Tento
jest právě prorok. 41. Jiní povídali:
Tento jest Christus. Někteří ale po
vídali : Zdali z Galiley přijde Christus ?
42. Písmo-li nedí, že ze semene Da
vidova a z Betléma městečka , kdež
byl David, přijde Christus ? 43. Různice
tedy nastala v zástupu pro Něho. 44.
Někteří ale z nich chtěli uchopiti Jej,
ale nikdo nevztáhl na Něho rukou.
45. Přišli tedy sluhové k velekněžím
a fariseům. I řekli jim oni: Proč jste
nepřivedli Ho?' 46. Odpověděli sluhové:
Nikdá tak nemluvil člověk jako tento
člověk. 47. Odpověděli tedy jim fari
seové: Zda i vy svedeni jste? 48. Zda
z náčelníků kdo uvěřil v Něho nebo
z fariseů? 49. Leč zástup tento, jenž
nezná zákona, zlořečeni jsou. 50. Ěekl
Nikodém k nim, ten, jenž přišel k Němu
v noci, jenž jedním byl z nich; 51.
Zdali zákon náš soudí člověka, léčby
dříve uslyšel od něho a poznal, co
činí? 52. Odpověděli a řekli jemu:
Zdaž i ty Galilean jsi? Zpytuj písma
a víz, že z Galiley prorok nepo vstává.
53. A navrátili se, každý do domu svého.

Svátek stanový měl po celý týden trvání
svoje Deut. 16,13. a nad to ještě osmý den
se přičinoval k té slavnosti Lev. 23, 35.
Num. 29, 35. 2. Esd. 8, 18. jako zvláštní
slavnost 2. Mach. 10, 6. Josef Mavijský jej
čítá ke dnům stanosvátků bera všelikého
rozdělování a mluví o slavnosti osmidnové
Ant. ?, 10. 4. Podlé toho tedy to, co se tu
od sv. Jana klade, dálo se osmého dne ku
konci stanových svátků. Nehodí Jan: V po
slední den veliký svátku stál JeSiš a volal:
Žizni-li kdo, pojd ke Mně a pij. Y den
poslední se lid shromáždil ve chrámě a ob
řadové slavně se odbývali. Od toho den
ten velikým sloul; také se na něm docela
odpočívalo Num. 29, 35. Tu se také opě
tovala s velikým plesáním lidu ceremonie
vodolivu druhého, šestého a osmého dne
vykonávaná. Po obyčejném z rána obětování
vyšel kněz s nádobou zlatou a vně města
v studnici Siloe nabral vody do té nádoby,
jenž asi půl druha mázů obnášela, i nesl
kněz ve slavném průvodě nádobu tu s vodou
skrze vodnou bránu chrámu do vniterné
síňce, kdež vstoupiv na stupně oltáře tamného vylil vodu do stříbrné odvodicemi opa
třené či díravé číše na levici, obětné víno
pak vylil na témž oltáři na pravici do podobné
odvodicí opatřené číše čili šálu. Při průvodu
zpívali kněží a levité antifónu z Is. 12, 3.:
Čerpáte vodu s veselím z pramenů Spasitele;
při vejití do brány vodné a při vylívání pak
zpívali se žalmové 113. až 117. čili veliký
halel. Ceremonie ta dála se na upamatování
dané Israelitům na poušti vody, byla spolu
spojena s prosbou o déší & byla podle do
tčených slov Jes. 12, 3. oznakem, že v israelském lidu neustále zdroj spásy v Bohu pra
mení. A nad to byla předpovědí osvěhy,
otavy, občerstvy i obnovy, která se v časech
Messiášových státi měla vylitím darů Ducha _
sv. Pán stál ve přítvorech někde, kudy
průvod se ubíral a jakož druhdy u Sama
ritánky k. 4, 14. od vody obyčejné přešel
k vodě duchovné, tak i tuto učinil. I stoje
tu volal hlasité, aby mohl dobře ode všech
slyšán býti: kdo žízní, pojd ke Mně a pij.
Tim naskýtá, že, co se nyni koná, k Němu
se odnáší a milosti od Něhov co Messiáše
udělované napřed navěstuje, Žizniti znamená
vědomí o potřebě výbavy a spásy a znamená
dychtivost po té výbavě a té spáse. Zahrnuje
se tedy v žizni té žádost a snaha po pravdě,
po spravedlnosti, po spojení s Bohem a Ido
takovými žádostmi se rozžádal, tomu praví
Pán: pojd a p ij, ten nalézá úplné ukojení
jich u Pána. Piti značí samovidnš ujímání
pravdy a dober duchovných ostatních. Pá
nem uštědřovaných. D í: Žízni-li kdo, pojd,
a nedí prostě pojd, poněvadž jenom chtějícím
a snažícím se chce uděliti věci, jichž ku

spáse potřebí a poněvadž člověk veady s mi
lostí Boží spolu působit! má. Má člověk
nevystihlou touhu a neodbytnou žádost, kterou
darmo usiluje nasytiti tvory a jejich plody
a radostmi. Jen kdo tu žízeň cítí, ten člověk
ku Christa jde. Žízeň ta sám Christus v nás
zbuzaje, on sám táhne k sobě ty, kteří jdou
k Němu, aby běželi po vůni mastí Jeho
s chutí. Milost žádati začátek milosti jest.
Ale nežízní ti věcí nebeských, kteří se po
pletských a světských shánějí. Požitbou
věcí zemských neukšjí se žízeň duše podlé
obraza Božího stvořené, nébrž více se pod
něcuje. Nebo, vece Aug., duši stvořenou
pro Boha nic, co méně Boha jest, ukojiti
nemůže. Jak jelen touží, po vodách, tak
touží duše naše po Bohu, Žalm 40,1. A však
není dosti žízeň ta cítiti. Jiti musí člověk
ku Christu. Jiti ku Christu a piti od Něho
obsahuje víru v Ného a v náuku od Něho
ajevenou a zachovávání jich. A o člověku,
jenž věří ve Mne, vece dále Pán, jak dí
písmo, z útroby jeho proudové vody živé po
tekou. Táhne se Spasitel ku písmi starého
Zákona vfibec, neudávaje místněji, ve které
knize by se to četlo. Jsou zajisté přemnohá
místa v starém Zákoně, v nichž vylití vody
obrazem jest uštědření darů Ducha a milo
sti. Vyliji ducha svého, Joel 2, 28. na ve
škeru plet d prorokovati budou synově vaši
Jes. 41, 18. Otevru na vrchách hor řeky a
u prostřed poli studnice, obrátím poušť v je
zera vod a zemi bezcestnou v potoky vodné,
U téhož 44, 3. Vyliji vody na žíznivé\ vy
liji ducha svého na símě tvé. A tak jest
přemnoho míst, v nichž obrazu toho písmo
užívá. Zdá se jednak, že měl Pán na mysli
také obrazy vod Jerusalémských a vod chrá
mových Zach. 14, 8. Ez. 47, 1—12., jimiž
mocný a všeobčerstvivý proud milostí Spa
sitelových se vypisuje. Jiní nepotřebně my
slí, že výrok Páně vzat z knihy nějaké sta
rého Zákona, jenžto ke ztracení přišla. Smysl
jest, že člověk, jenž věří v Christa, všelikými
dary milosti Boží hojně oplývati bude. Aby
hojnost tu vylíčil, dí proudy a nespokojuje
se pouze s proudem jedním. Potom vece:
potekou z útroby jeho, čímž značí, že tak
hojně oplyne dary nebeských milostí, že ne
toliko sám jich s dostatek míti bude, nébrž
že se jimi také s jinými lidmi zděliti a jich
ostatním lidem uštědřit! může. Nedobře ně
kteří interpreti slovem potekou praví toliko
naznačenu býti hojnost milostí, jimiž veške
ren vniterný člověk oživne a oplyne, an
Duch Boží napořád mocně působití bude na
duchový život osvěcováním, očisťováním, po
svěcováním a posilňováním. Ten smysl mají
slova Páně výšeji 4, 14. pronesená: Voda,
kterou dává jemu, stane se mu pramenem vytryskujícím do života věčného. Na našem

místě ale Pán více říci chce a nemluví jen
jak při Samaritánce o blažených následcích
při věřícím, nébrž i o blahém jeho na jiné
působení. Slova: jak di písmo potahovali ně
kteří k slovům: kdo věři, jakoby se jimi
gpůsob víry vytýkal, který má býti podlé
písma. Leč lépe se slova ta poji se slovy
následujícími. Slovo; kdojoěfi, dmatévcav jest
absolutný nominativ,, Živa pak jest voda,
vece Zlatoúst, poněvadž neustále působí a
tvoří. Kdo ducha víry v sobě má, ten za
vlažit! může celou gemi Věřime proto i
mluvtme, dí sv. Pavel 2. Cor. 4, 13., an vni
trné působení milosti a pravdy ústním zvě
stováním jich se vynořovalo. Pamatuj, dí
Zlatoúst, na moudrost Štěpánovu, na kázaní
Petrovo, na mohutnost řeči Pavlovy. Nic jich
nezadržovalo; jak veleproudové se valili vše
cko s sebou uchvacujíce. Pro lepší a větší
důraz se slovo -proudové napřed klade.-—Jest
ještě výklad jiný, jenž slova: proudové pote
kou z útroby jeho na Cbrista odnáší. Ale
výklad ten očitě nepráv jest. Sv. Jan sám
slova Páně vykládá, an dí: 7o pak pravil
o Duchut jehož věřici v Něho dostati měli.
Nedí, že proudy oněmi rozuměl Pán Ducha
svatého, nébrž jenom o celém výroku Páně
praví, že se k milostem od Ducha svatého
darovaným potahuje. Přičinuje výklad Jan,
poněvadž smysl slov Páně, by? mm tenkráte,
když Pán je pronesl, temen, jemu ozřejměl
později, jak tam výše o jiných slovech Páně
výslovné praví 2, 22.; ozřejměl mu, když
Duch sv. přišel a osvítil mysl apoštolů a
když viděJ, že nejenom apoštolé, nébrž i jini
věrd hojnými dary Duch® sv. oplynuli. To
jest, co dí o Duchu, jehož věřici přijíti, do
jiti, dostati měli. Ještě zajisté, dí dále pro
vysvětlení sv. evangelista: Duch dán nebyl,
poněvadž Ježiš nebyl ještě oslaven. Slovy:
ještě nebyl dán udává přičinu, proč mluvil
v budoucím času o dáti se majícím proudu
Duchových milostí. Darové Ducha sv. již
sice ve starém Zákoně dáni bylí a zmiňují
se nejednou o nich písma. Ale ješto pů
vodně spojení Ducha sv. s člověčenstvem se
přerušilo hříchem, tedy vylití Ducha a darů
jeho nemohlo se státi, až Christus na kříži
hříchy smazal. Dáváni darové ve starém Zá
koně porflzno; povšechné, hojné a obecné vy
liti darů těch, jak z výše dotčených míst
prorockých viděti, mělo teprva Messiášem se
státi, a bylo ovocem zásluh a korunou tri
umfu Jeho, jenž pravici Boží povýšen byv,
vylil Ducha sv. na lidí Act. 2, 33. Nebyl
dán Duch svatý, až oslaven byl Ježíš či až
po oslavení Christově, t. j. po nanebevzetí;
nebo Pán svou smrtí dary ty zasloužiti mu
sil lidstvu a dřivéji lidstvo darů těch chopno
nebylo. Dech sv. nyní nejiž od dálí toliko
osvěcovat! a posilovati měl člověky, nébrž

v aiefe co ve chrámě přebývat!. Dar Ducha
svatého jest ovoce smrtí, vzkřesu a vstupu
Páně. Musila hlava naše, musil původce a
vzor nového života našeho sám v těle svém
život nový přijíti, dříve než ho svěřencům
a údům svým udělil. Musil sám se obroditi
stváním z mrtvých, nežli mámDncha obrodu
poslati mohl. Musil se světa toho dokoná
ukryti, než mohl se státi otcem budoucího
věku. Oslaveni Páně sice má také obšírnější
obor a značí vůbec uznání veleby a božské
důstojností Jeho; na, našem místě ale oči
vidně jest řeč o nanebevstoupení, když
vrátil se v tu slávu, kterouž měl dřívěji než
svět byl 17, 5. V textu řeckém nečte se
slovo : dsdojiílvo», datus est, dán jest Duch sv.,
nébrž pouze ještě nebyl Duch sv.,; a však
slovo to vypuštěné přimysliti se musi, nebo
Duch sv. jest odvěký asoubezčasý s Otcem
í Synem. Podobné vece Pán níže 16, 7. :
neodejdu-li, Utěšitel nepřijde k vám.
Vypisuje ještě sv. Jan následky řeči té
Páně, ač byl jí celé nepředložil, něbrž jenom
trest její udal. Někteří z lidu, tyto řeči usly
ševše, pravili: Tento jest právě prorok. Jiní
pravili: Tento jest Christus. Byli to bezmala
Gra,.ileané, kteří doma již po uzřeni toli divů
byli víru v Pána ujali a nyní slovy Páně
odvlečeni byvše veřejně víru svou projevili.
Jedni z nich měli Ho za proroka a sice, po
něvadž v ř. t. slovo to se členem se klade,,
za proroka předpověděného, majíce na myslí
bezmála místo Deut. 18., 15., kdež o Mes
siáši řeč jest. Avšak v tom sami nebyli sobě
dosti jasni a měli Pána bud za Eliáše (Mt.
16, 14.) aneb za Jeremiáše (J. 1, 21.). Jiní
ale Pána najisto Messiášem býti vyhlásili
Tomu ale odpírali jíní ze zástupu, tážíce se
posměšně a úporně. Někteří povídali: Zdali
z Galiley přichází Christus ? Nedi-li písmo,
že z plemene Davidova a z městečka Be
tléma, kde David byl, přijde Christus ? Tak
mluvili bezmála Jerusalémané, to, co (níže v.
52.) velerada chtěla, za pravé ujavše. Jsou
to však hlasové jiní, než ti, jenž se fdrívěji
v. 25. ozvali; nebo tamti dřívější v. 25. mlu
vili o nevědění, odkud by Christus býti měl,
tito ale se k výrokům písma o Betlému co
rodišti táhnou Mat. 2, 5. Mích. 5, 1. Jes.
11, 1. Jer. 23, 5. Vůbec se oěekávalo tehdá
přibytí Messiáše a památka na zámluvy Da
vidovi a potomkům jeho učiněné oživěla v myslech veškerého lidu. Betlém, kdež David
narozen a vychován byl, nebyl vzdálen od
Jerusaléma a z proroka Mích. 5, 1. věděli,
že odtamtud Messiáš pojít! musí. Ovšem
pak Pán pocházel z Betléma,- ale oni nevě
děli o tom a na tom si málo dávali záležeti,
domníce se, ano za -přesvědčené se majíce,
že z Nazareta jest, ješto příbuzní Jeho byli
G-alileaně a ješto ustavičně v Galilee přebýval

člověk. U lidí mívá řeč nejednou velikou
a be zm ák v řeči také přízvuku galilejského
moc nad srdci jejich. Což teprva řeč ta,
užíval. Různice tedy povstala v zástupu pro
Něho, vypravuje evangelista. Různice taková, jenž z úst Páně řinula! Bůh dává slovům
pokavad svět ostojí, trvati bude, poněvadž i sluhů svojich sílu a účinek, jak se moudro
zlovůle a zlovášně lidské potrvají. I nesmí sti Jeho líbí, a chce-li srdce něčí otevři ti,
nás to nikoli másti, aniž pro ujití různice málo světla a některý ten paprysk stačí, aby
od pravdy ustupovat! máme, když máme po duši jeho veškera krása Boží ve své svrcho
vinnost, pravdu hlásat!. Pravda jest majetek vané moci se vyškytala. Což teprv říci o
vdovy církve a sirotků křesíanů, kdo pravdu slovech Páně a o důrazu moci jejich nad
nehájí, mrhá majetek ten. Hádali se lidé srdcemi, jenž se jí zarozuměle nezavírala?
mezí sebou o Christu, aniž Pána se tážíce, Divno-li, že se jí ti biřicové poddali? Byla
ani učeníků Jeho, aby pravdivé rodiště Páně to ta veleba Páně, jenž z každého slova a
poznali. A Pán mlčel, poněvadž se netázali z tváře, z oka a z celé postavy Jeho vya poněvadž věděl, že jim málo na čiré pravdě bleskala, co jim v jich předsevzetí překazila.
záleží. I byl tedy rozbroj a vzešla různice Vyšli Pána chopit, vrátili se Pána slavit;
a roztržka v lidu pro Pána, an někteří právě, zajiti chtěli a sami zajati byli slovy Páně a
jiní neprávě o Něm soudili. Ale pro přibytí velký dojem oné veleby Páně zapudil od nich
velikého zástupu z Galiley do Jerusaléma veškeru bázeň, kterou měli před vysokou
byl počet těch, kteří o Pánu příznivé smý radon. Mohli se jinak vymluviti, mohli říci,
šleli, větší a tudy se obávali přednostové lidu že zástup jim bránil, že toho nemohli učiniti,
a velerady, že by Pán z pasti a úkladů Jemu aby bouře a kramola nepovstala; oni ale
tak dlouho kladených ujiti mohl a oni té upřímně znají se k dojmu, jež na ně vyvikrásné příležitosti, Pána do rukou svojich rala slova Páně. A proto myslí někteří vy
dostati, se zbavili. Vypravuje o tom J a n : kladači, že Bůh tu jejich upřímnost jim od
Někteří z nich chtěli uchopiti Je j; ale nikdo měnil tím, že nápotom byli mezi těmi třemi
nevztáhl na Něho rukou. Blažen, kdo se tisíci, kteří na seslání Ducha sv. kázáním
nalézá v rukou Božích! Zlovůle jiných ne Petrovým se obrátili. Pohlavárům ale se
maže mu tolik uškoditi, co vlastní jeho zlo to zhola protivilo a ve hněvu pravili: Zda
vůle mu škodí. Vysláni byli od velerady i vy svedeni jste? Však nikdo z náčelníků
biřicové; ti číhali na okamžik, kdež by Pána a fariseů v Něho nevěří, jen lid ten, jenž zá
zajiti mohli. Možno, že s nimi také jiní spi kona nezná a ti zlořečeni jsou, Tak Bůh
kli se a jim v tom náhončími byli. Ale nikdo druhdy lidem sprostým dává poznatí pravdu,
nevztáhl rukou na Něho, neměli té odvahy an lidé učení a vzdělaní ve tmách ostávají.
a nepřipouštěla jim toho bázeň a úcta, kte
Zjevuje zajisté tajemství své pokorným a
rou sobě sami skrývali, a ta velebnost, kte maličkým a tají je před moudrými světa
rou Pán veškery takové pokusy ničil, ana toho Mat. 11, 25. Nemoohu slov druhdy
v. 30. nepřišla ještě hodina Jeho. Biřicové, z nepatrných úst projevených uděluje Bůh
jež vyslali __velerádci pro zajetí Pána, byli druhdy velkou a neodolatelnou sílu, ač
ovšem všelijak hotovi, k službě své dokonale smí-li se říci. Měli ovšem velerádci tázati
státi a vůli velerady o zajetí Christa vypl- se: Oo mluvil a co přednášel? a měliusmyníti. Zůstali nedaleko Pána posud na příhod sliti sobě. Oni ale domlouvají jim, že v
nou chvíli hotovi jsouce. Avšak pro svou úsudku, je-li Ježíš Christem či Messiášem,
osobu neměl z nich nikdo bezmála té úrupné či není, mají se představenstva držeti, nezarytosti a zarozumělosti a toho proti Pánu však vlastního soudu následovat!; nikdo však
záští, jímž velerada hojně oplývala. Tudy z představenstva a z učenstva neuvěřil v
uneseni byli náukou Páně a uvlečeni bož Něho, tedy ani jim nesluší tak pochvalně o
skou důstojností Jeho á nic nevyřídivše vrá Pánu mluviti. Ovšem že mnozí z učenců,
tili se k veleknězům a fariseům. V řeckém z kněžstva a ze samé rady vysoké jinak
textu jest jen jeden artikul, an fariseové a soudili o Christu a vírn v Něho ujali; leč to
velekněži co jedna kategorie se považují. ti velerádci tuto ukrývají před oněmi síň
Výšeji v. 32. dva artikulové se při jich jme- kami, ano před sebou samými tu věc tajili.
nech kladou, aby důrazně řeč plynula. Vele S pohrdou oni mluví o vyznavačech a věrrada byla bezmala shromážděna očekávajíc, cech Páně, že to lid sprostý ano lůza jest,
s jakou biřicové přijdou a ovšem se nadé- jenž zákona nezná; jehož tudy zhola náslejíc, že jistě Pána přivedou. S tím větším dováti nesluší. Ano praví o lidech těch, že
tedy hněvem oslovili je : Proč jste Ho nepři zlořečeni jsou a tedy zlořečení nad nimi vy
vedli^ Ti ale v plné otevřenosti vyznávají, nášejí. Zlořečení to jest náruživě vzvolání,
že jim nijak možno nebylo věc tu provésti není to nálezem vyobcováni, není úřadnou
a příčinu udávají: Nikdá člověk takto ne kletbou, nébrž jest výliv okamžité vášně a za
mluvil, jako tento člověk. Nedějí: Nikdá člo ryté nenávisti. Zlořečeny ty lidi praví býti
věk tolik zázraků nečinil jak tento člověk. pro nevědomost a nepodrobenost úsudkům
Nébrž dějí: Nikdá člověk nemluvil, jak tento představenstva. Stalo se co se mělo státi,

aby opatrněla pravda Boži, že Bůh vede žovati volil. Odpověděli a řekli Jemu: Zdaž
srdce lidská jako potoky říčné. Nejednou i ty Galilean jsi ? Zpytuj písma a viz, Že z Ga
pýcha lidská až tam dokračuje, že clíce ra liley prorok nepovstává. Praví mu s trpkým
ději se vanešenci zatracena, než-li s poníže posměchem: Jsiliš Galilean? Ovšem na
nými spasena býti; ale tím se dokazuje, že mysli mají a vytýkají mu, že snad jest
pýcha a pošetilost životné sestry jsou. A vy následovatelem a příznivcem Ježíšovým, ješto
niká z toho, že spasitedlněji jest malým a v Galilee Pán přemnoho vyznavačů měl.
opovrženým býti mezi věrci, než vznešeným Zkrátka doufají odbyti veškeru námitku
a slavným ve světě a vnadám hrdosti po jeho, an pravíš Zpytuj pisma a viz (pře
drobeným. Tu stalo se, že ti, jenž po škol- svědč se), že z Galiley provok nepovstává,
sku zákona neznali, uvěřili v Toho, jenž zá či nepovstal, jak má jiné čtení, jenž průvod
kon dal, an ti, kteří se známostí zákona ho nější jest. O výroku tom a o prorocích
nosili, dárce a dokonatele zákona zavrhli. z G-aliley povstalých nejednak Smýšlejí vy
kladatelé. Pravda jistá jest, že Judea byla
(Aug.)
Ve velké radě byl ale, jak 3, 2. víme, hlavitá část země a Galilea patříc ku krá
také Nikodém, tajný učeň Páně, ač nevíme lovství israelskému, pozadu zůstala ve mno
jak daleko u víře v Pána postoupil a kte hém ohledu, platnosti a vážnosti té nemajíc
rého v ní stupně dostihl. Kvomš něho byli jako Judea, již také za to a příčinou, že od
bezmála také jiní pohlavárové v radě, kteří pohanů také z části obydlena byla. A tu
12, 42. k Pánu klonili se, avšak Masu svého již jedněm vykladatelům se vidí, že náčel
pro strach před farisey nevydali, aby ne níci % velerady z domyslu a nadohad vý
byli vyhoštěni z církve. Yétšina pozůstáva pověď učinili, že z Galiley nemůže prorok
jíc ze strohých fariseů byla proti Christu a povstati a že tudy také nikdy nepovstal. Ve
tudy těch několik lépe smýšlejících se od své horlivosti odesýlají Nikodéma ku písmu
mlčelo a stoulilo ústa. Ani Nikodém nevy a pobízejí ho i Zpytuj a uvidiš, že nepovstal
jádřil se veřejně a otevřeně pro Christa; prorok z Galiley. Ale zapomnělí prý v za
ale aspoň postavení svého používá k tomu, slepenosti a zarytosti své, že v krajinách
aby je násilného a nezákonitého postupu těch, kdež se nyní Galilea prostírala, také
uchránil. Oni smrt Páně ustanovili bez proroci domovem bývali; Eliáš z Thisby,
okolků a beze všeho předchozího soudu; nad Jonáš, Nahum a Oseáš 7, 1. 5., pocházeli
tím rozhněván domluvu jim činí. Řekl Ni z těch přásel, nač ale jim zášť a náruživost
kodém k nim. ten jenž přišel k Němu v noci, prý pamatovati nedala. Ale jiní vykladači
jenž jedním byl z nich'. Zda-li zákon náš jich výroku hájí a praví, že sice zhraba teší,
odsuzuje člověka nevyslyšev ho dříve a ne ale v celku pravdu mají, ješto o jediném
poznav co byl učinil? Táhne se tu k nejed Jonáši 4. Beg. 14, 25. průvodno jest, že
nomu příkazu starého Zákona, kde se velí, z krajin Galilejských pošel, totiž z Gath
aby vyslyšán byl viník a slyšáni byli ža Heferu. Eliáš pocházel z Thisbe, město to
lobníci i svědkové a aby bezprávně pokuta ale leželo v Gileadě. Oseáš sice byl ze sena žádného se nevynášela Es. 23, 1. Deut. verného království, ale nepraví se, že byl
1, 16. 16, 18. 17, 8. 19, 6. nn. Jest to od- Galilean. A co se Nahuma týká, někteří
věčně právo člověka, aby nebyl na pouhé Elkoš v Assyrii hledají. Tak někteří vy
podezření a pouhé nepřátelů žaloby bez roz kladači. Leč prvnější výklad obyčejnější jest
sudku a rozeznatku pře jeho odsuzován. Po a o zaslepenosti jejich svědčí, že docela za
hané toho šetřili aspoň při neotrocích jako pomenuli na proroctví Isajášovo 9, 1., kdež
Římanech Act. 22, 25. svatý Pavel nade» výslovně se praví, že východ velikého světla,
sýlá. Ale zlovášeů uvádí zákon takový u t. j. Messiáše vzejde z Galiley. Což jim zá
sebe v zapomenutí a běda těm, kdož nad leželo na pravdě, když jen svou králku pro
jinými soudí, stranu druhou neslyševše. Sami vedli. Nechce-li člověk něco viděti, samo
ti velerádci s@ velečasto volali na zákon a světlo slunečné není dosti jasným, aby mu
Christa Pána před lidem co přestupitele zá je vidítedlným učinilo. Kdo se zlovášněm
kona vyhlašovali, a nyní lidu vyčítali, že oddá, vezdy na blud narazí.
Jednak ta námitka Nikodémova toli pů
zákona nezná. Teďhle ale náruživému jich
záští se líbí k zákonu zhola nehleděti a sobila, že pro tentokrát, bez dálejšího proti
skromnou výtku a tiché upamatování na Christovi postupování se rozešli ničeho nepovinnost přenelibš nesou, když jim Niko podnikše. A tu vrátili se, vece sv. Jan,
dém pravil: Zda-li zákon nás odsuzuje člo každý do domu svého. Jiní vykladači slova:
věka nevyslyšev ho a nepoznav co učinil ? odešli každý do domu svého o navrácení se
Zákon se tu co osoba představuje, jenž po poutníků z Jerusaléma do domova svého slyší.
znává a soudí. Na zlou strané oni to Niko Ještě jiní berou slova na ten smysl, že sami
démovi vykládají a podezřívají jej, jakoby Jerusalémští stany opustivše, do svých oby
se ku Galileanům, k těm nemoudrým a za čejných bytů se ubytovali. Ale převládá smysl
vedeným a opovrženým Galileanům přidru- první. — A co Pán? O tom hlava osmá.

Hlava VIII.
Ženě cizoložně odpouští 1— 11. Následují
tři řady řečí Páně. V řadě prvé 12—20.
osvědčuje se býti světlem světa a svědectví
to pravdivým býti ukazuje. V řadě druhé
21—29. mluví o smrti své a o hříchu f a 
rizeů a odpovídá na otázku: kým jest.
Třetí řada 80—59. obnáší výtky proti
Židům a obranu důstojnosti Páně. Při
tom mluví Pán 30—47. o svobodě a otci
Ž id ů; když pak se rouhali tito, tedy Pán
jim 48—59. lahodně odpovídá, o věčnosti
své mluví a ukamenováni vyhýbá.

1. Ježíš pak odebral se na horu
olivnou. 2. A na úsvitě opět přišel do
chrámu a vešken lid přibyl k Němu a
posadiv se, učil je. 8. Přivedou pak
zákonici a fariseové ženu v cizoložství
postiženou a postavili ji uprostřed 4. a
řekli Jemu: Mistře, tato žena nyní po
stižena byla v cizoložství, 5. Y zákoně
pak Mojžíš přikázal nám takové ka
menovatí; ty tedy co pravíš? 6. To
pak povídali, pokoušejíce Ho, aby mo
hli obžalovati Jej. Ježíš ale schýliv se
dolů prstem psal na zemi, 7. Když
tedy trvali tázajíce se Jeho, vzehýliv
se, řekl jím ; Kdo bezhříšen jest z vás,
prvý na ni kamenem hod. 8. A opět
se schýliv dolů, psal na zemi. 9. Usly
ševše pak jeden po drahém vycházeli,
začnouee od starších. A zůstal sám
Ježíš a žena uprostřed stojící. 10. Zve
dnuv pak se Ježíš, řekl jí: Zeno, kdež
jsou ti, co tebe obžalovali? Zádný-li
tebe neodsoudil? 11. Ona však řekla:
Žádný, Pane. Ěekl pak Ježíš: Ani já
tebe neodsoudím, Jdi a již více nehřeš.
Příběh tento o ženě v cizoložství dopa
dené 1— 11. ode mnohých kritikň se zamítá,
ješto se prý slohem liš! a nedostatkem mysti
ckého přítmí či přísvita v Janu obyčejného
a ješto prý vniternou povahou vůbec pů
vodnost jeho podezřelá jest a ješto nad to ve
mnohých rukopisech schází. Nejznamenitější
zajisté rukopp. A B C a sinajský neposkýtají části té, ač A a C tu kusi jsou, avšak
ovšem podlé délky mezery sotva ji měli, ano
dle úsudků vážných kritiků jistě neměli Jiní
rukopp. část tu obélují či obélem naznačují
co podezřelou a ve mnohých opisech nena
lezenou. Otcové sv. před Augustinem a Je-

ronymem částky té nevykládají a syrský
překlad jí mečte. Avšak předce za slovo
Boží od sv. Jana napsané právem ta částka
se má, ješto důvodové dotčení nemají té
platnosti, abychom jim zhola přisvědčiti mu
sili. Z rukopisů ji obsahuje přede všemi D
a s ním se shodují rukopisové P G H K
a jiní; Jeronym ji nalezl ve mnohých ře
ckých a latinských rukopisech a kde se
v řeckých opisech vypouští, tam přeóasto
připsáno stojí, že sice ve mnohých nenalézá
se, že však ve starých celá se nachazí.
V ustanoveních apoštolských se s ní shle
dáváme 2, 24, 4., podobně v jiných spisech.
Co se rozdílů slohového týká, o tom nelze
mnoho říci. ješto stat velmi krátká jest a
odchodnosti té do sebe nemá, abychom ji
odvrhati m ěli; nebo jest-li sví Jan tu ně
kterých slov užívá, jichž při částech jiných
nemá, jde odtud, že o jiné věci mluví. A kdo
bude spisovateli předpisovati, že vezdy týchže
slov a, výrazu užívati musí? O zákoní
cích jinde Jan nemluví, ale tu se mu o nich
zmíniti vidělo. Zvláště pro authentičnosfc statě
mluví, že těžko souditi, kterak nebyvší pů
vodně napsána od Jana, se na to místo do
stati mohla, dobře ale příčiny udati se mo
hou, pro které vypuštěna byla. Sv. Augustin
(eonj. ad. 2, 7.) vece, že se vypouštěla část
ta proto, poněvadž se obáváno, že by veřejně
čtena byvši mohla uvésti na myšlénku, ja
koby cizoložství mezi menší hříchy náleželo,
a jakoby ten jenom jiné lidi souditi mohl,
kdo hříchu prost jest. Pro ty dvě vážné
příčiny se stať ta bezmála napřed jenom co
vypustitedlná v rukopisech značila, časem ale
docela se vypustila, ješto se nevidělo opisovati toho. co se nečetlo. Ye Vulgátě se na
lézá a patři k oněm částem, o kterýchž cír
kev se na sněmu Trid. 5, 4. vyslovila, že
jich nikdo bez pychu a opovážlivosti zavrhovati nemůže.
Když byl Pán ony řeči dokončil, z nichž
částku toliko Jan nám zachoval, totiž řeč o
důležitosti a nevyhnutelnosti víry v Něho.
odebral se na horu olivnou. Tam přenoco
val bud pod širým nebem, bud ve stánku
nějakém, an ještě trvalo bydlení ve stanech
za dne bud v nějakém stavení, kteréž tam
patřilo někomu, jenž Pána přidržel se. A snad
tázati lze se, nemělaliž nějakou budovu pod
horou tou rodina Lazarova? Ovšem ale Pán
obyčejně noci na modlitbách trávil Luc. 21,
37. 22, 39. Jan 18, 1. Tím dával nám pří
klad, jak potřebno na ústupech duchovních
a na modlitbách sílu ducha sbírati a spolu
ukazoval, že nejsme leč poutníci na zemi,
jak tomu též předešlá slavnost vyučovala.

Na úsvitě přišel opět do chrámu, do některé
vniterné síňce svatyně, kdež lid odevšad při
cházel a brzo Jej obstoupil, aby poslouchal
učení Jeho. A tam právě zaměřil Pán, dříve
nežli se veškeren lid rozejde domů, k němu
o božském poselství a poslání svém mluviti
hodlaje. Neobrátilo se k Němu toli lidí, jak
byl se naditi mohl; ale proto neopouštěl
náuku svou bíásati, nébrž tím více to potřebno usoudil. Přihodilo se p&k, že posti
žena byla žena v cizoložství. I přivedou zá
konici a fariseové ženu tu v cizoložství po
stiženou a postavili ji u prostřed a řekli Jemu:
Mistře, tato žena nyni postižena byla v ci
zoložství. V zákoně pak Mojžíš přikázal nám
takové kamenovatí. Ty tedy, co pravíš? Ne
uznávali oni soudu Ghristova, aniž jim vlastně
o to běželo, aby soudem Páně na ženu trest
vynesen byl. Lestným těm nepřátelům Páně
fariseům a zákoníkům se -vidělo z té pří
hody Pánu zálohy a úklady ustrojiti. Při
vedli oni tu cizoložnici před Pána lidem
otočeného, aby Jej přinutili k nějakému vý
roku. Nastraženo to přecbytře a mysleli, že
se Pán nevymkne. Mohli a měli podlé vě
domí a svědomí svého ženu tu odsouditi, an
z velerady byli (v. 9.); poněvadž ale se
k úsudku Páně táhli, tedy právo svoje v té
příčině zadali a musili se nápotom podrobiti
m ím o Y o ln ě tomu, co Pán přese všeliké jich
nadání ustanovil. Nebyla to pře úředná, né
brž soukromá je vedla zášť a nenávist. Zá
konici u Jana jinde nepřicházejí; ale ješto
se tuto jednalo o výklad zákona právného,
tedy si fariseové, horlitelé zákona Mojžíšova,
k sobě zákoníky přidružili. Na nepravost
cizoložství byla smrt Lev. 20, 10. ukameno
vání předepsána Deut. 22, 24. Ve knize Lev.
20, 10. o smrti vůbec, a při nevěstách Deut.
22,21. o smrti ukamenování se určuje. A tudy
zdá se některým vykladačům žena ta mladou
nevěstou býti. Lee nejde to nutně a řeči je
jich, kdež praví, že Mojžíš kamenovali velí
osoby takové; nebo smrt v třetí knize Moj
žíšově velená Lev. 20, 10. není jiná, leč ka
menování, jak z Ezecfa. 16, 38. 40. vysvítá,
aniž pravé jest mínění thalmudistů, jenž
smrt tu oběšením býti kladou. — Nebylo po
třebí žádného otazování, kde žádného pochybenství nestávalo. Ale tito nepřátelé Páně
znali Jeho ke hříšníkům vlídnost a dobrotu,
Luc. 15, 1. a chtěli svým věci té Jemu
předložením k úsudku Jej příměti mírnému
a odpouštivému a tudy Jej v odpor se zá
konem uvésti. Kdyby ale byl nad hříšnicí
podlé zákona Mojžíšova soud smrti vynesl,
byliby nepřátelé Jeho ukazovali, kterak sobě
samému odporuje a jistých zásad nemá; a
nad to by nebyli váhali u Římanův, kteří
sotva kamenování takovému římským prá
vům příčícímu se průchod dávali, všelijak

co podryvače & s řízením římským nespo
kojence Jej osočovali. A tudy praví sv. Jan,
že tak mluvili, pokoušejíce Pána. aby Jej ob
žalovali mohli. Činili dílo své, hledajíce Jej
usmrtiti, an Christus dílo své konal, spasiti
hledě. Při této části neopomínají strozí a
přílišní kritikové uvááěti, že místo vešken
lid, ttčég o ).adg, u Jana jindy přichází 8%los,
zástup, místo na úsvitě oq&qov slova ngont,
záhy zrána; místo fariseů a zákoníků by
chom prý u Jana očekávali slovo Židé, oí
íovdcuoi a samo to slovo inavToqitÓQcp, in flagranti, in ipso facto či vlastně in ipso furto,
po česku při líci, se jim na Jana nepři
padali vidí. Leč o tom jsme se již výšeji
vyslovili.
A co činil Pán? On skutečného soudu
nevynesl a odpovědi jim žádné nedal. Ježiš,
vece Jan, skloniv se dolů prstem psal na zemi.
Tím chtěl ukázati, že nepozoruje jich, an
oni otázku nevčasně mu kladou majíce sami
v ní rozhodnouti. Hravé psaní na zemi u
všech národů, jmenovitě fleků a Židů bylo
znamením, že si člověk toho, oč jedná se,
nemnoho všímá. Mohl Pán ovšem, jak tam
Luc. 12, 13. nn. říci: kdož mne ustanovil
v té věci sudím? Ale neučinil toho, dílem
aby napřed ukázal, že věci manželské ovšem
k úsudku církve Jeho patřiti budou; dílem
aby hříšnici milosrdenství prokázal, aa mohl
ji přísnosti soudu zanechat!; dílem aby jed
náním takovým vyjevil fariseům a záko
níkům, že on ovšem ví, jak pod zástěrou,
jakoby Ho uctiti chtěli, toliko uškodit! a v nesnáz uvésti Jej usilují. Ale co psal? Jedni
praví, že psal obecnou pravdu nějakou, která
se na věc potahovala. Taková Jest: Proč
vidíš drástu v oku br&třa svého, sám v oku
svém břevna nevida? Jiní myslí, že Pán
činil, jak lidé zamyšlení činí a kreslil na
zemi nevýznačná písmena, odpovéd dáti ne
chtěje. Jiným se vidí, že Pán jména na zemi
napsal těch žalobníků ženiných tu přítom
ných, o kterých věděl, že ve stejné nepra
vosti se nalézali a těch,^ s nimiž zhřešili a
kteříž podlé běžného u Římanů zákona sami
obžalováni býti mohli a aspoň v té věci,
v níž postiženi byli, souditi nesměli. Ještě
jiní ze starších interpretů a svatých Otců
považují psaní Páně za výkon symbolický,
že totiž týmiž prsty, jimiž byl napsal desatero
Ex. 31, 18. do kamene na věčnou památku
a věčné od lidí zachovávání, napsal hříšníky
do prachu odvějného Jer. 17, 2. 13. 22, 30.
na důkaz, že všecky hříšníky rozpráší a od
sebe odbude do neblahých stanovišť. A tíná
více se to dostane spisovatelům, co zlými
spisy lidské mysle pokalují. Leč bud dosti
řečeno o tom, čeho věděti nemůžeme.
Mohli fariseové již na tom přestati a
odejiti. Ale oni naléhají a nepřestávají se

otazovati. Když tedy trvali tázajíce se Jeho,
vzchýliv se řekl: Kdo bezhříšen jest z vás,
prvý na ni kamenem hod. Trvali tázajíce
se, setrvávali v tázáni, nepřestávali se tázati.
Participiálná konstrukce dobře se nám hodí,
jak níže Act. 12, 46. Slovo bezhříšen, »«■
nápryrog, se potahuje k jisté třídě hříchu a
ovšem tedy k hříchům smilství; nebo bez
hříšen v absolutném smyslu není žádný člo
věk. Viděti to z napomenutí Páně nížeji da
ného: Nehřeš více, kdež slovem hřešiti zna
mená se toli co smilniti a cizoložiti. Jest tedy
bezhříšen toli co bezúhonen, jenž v té úhoně,
z níž druhého viní, nevinným jest. Pán tu
vykonává úřad soudce naň složený a pře
náší věc z oboru zákonovébo na stanoviště
svrchované a naprosté. Jedná co soudce svr
chovaný, jemuž od Otce soud dán 5, 22. a
soudí dle nebeského svrchovaného práva a dle
mravnosti soud vynáší. Podlé písma Deut. 17,
7. musel při ukamenování svědek či žalob
ník prvně kámen na obžalovance vhodit! pro
osvědčení pravdivosti žaloby. Bylo to přede
psáno, aby žalobník a svědek dobře rozvážil,
nežli svědectví nějaké proti někomu vynese,
jak velikou na sebe odpovědnost béře. Ze
stanoviska mravnosti při tu považujíc, žádá
Pán, aby nepravosti té, ze které kdo obža
lovance viní, sám byl prost, an již podlé
římského práva lidé ve stejných anebo vět
ších zbrodněch postižení nesměli proti jiným
ani žalovati ani svědčit!. Ta plnou měrou
platí: Což vidíš drástu v oku bratrově, sám
břevna v oku svém nevida ? Mt. 7, 3. a bez
výmluvy jest člověk, jenž sám to činí, z čeho
jiného odsuzuje R. 2, 1. O svůdci, jenž Lev.
20,10. Deut. 22, 24. také smrti za obět padl,
řeči není, uprchnul bezmála, což o své váze
zůstavujeme. Toliko o hříšnici šla otázka a
s ní se pře vedla. Vece Pán: vrhni prvý na
ni neb dle jiného čtení vrhni napřed na ni
kamenem; nepraví: prvým kamenem, ješto
právo to a ta povinnost svědkům náležela
Deut. 17, 7. V řeckém stojí při slově kámen
artikul zbv lí&ov na označení kamene, jímž
po ni vrhati měl.
Odpovědí tou pře všelijak opatřena byla,
zákonu Mojžíšovu se vyhovělo, římským prá
vům neublížilo a zákonům v nové říši, již
Pán založil, princip mírnosti základem položeo.
Ale i to na váhu bráti musíme, že Pán ve
svědomí žalobníků i ve svědomí ženy nahlídal a tam u nich zlobu a zášť, tu v ní
stud a skroušenost viděl a podlé toho výrok
svůj učinil. Měla dána býti náuka soudcům,
aby úhon všelijakých se varovali. Ktěm zří
náš příběh.
Takovou výpověd Pán vydav znova se
chýlil dolů a psal na zemi, znova jim uká
zav, že nechce s pokušiteli svými dále co
činiti míti, a jim spolu času propůjčiv, aby

jeden za druhým odejiti a ztratiti se mohl.
A skutečně to uslyševše odcházeli druh po
druhu, od starších počínaje. Vyšli, jak řecký
přípisek čte, od svědomí svého trestáni jsouce
ješto vidvli, že síS ta úkladná, kterouž na
Pána ustrojili, sej im roztrhla a oni sami v ni
se zapletli. Odcházeli bezmála tak8 aby to
v hejně zástupu, jenž okolo stál, co nejvíce
tajilo se a nepozorováno zůstalo. Odcházeli
od starších počínajíc, vece sv. Jan. Nerozumí
staršími nejvyšší radní velerady, což se
některým vidělo, nébrž slyší starší po stáři
a po míře vin za živobytu došlých. Ti, co
moudřejšími a opatrnějšími byli, napřed se
vyvrskli, aby delším pobytem svojím se ne
zadali: za nimi se nápotom mladší brali.
Text řecký — avšak nedosti osvědčeně — při
dává až do posledních, což není toli co až do
nepatrných, privátných lidí, nébrž vůbec zna
mená : až do nejmladších. Sám Pán zůstal
schýlen při psaní, aby nezdálo se, že se na
zardění a zastydění nepřátelů těch pásti chce.
Avšak ostatní zástup zůstával opodál, aniž
se všickni ztratili kromě žalobců.
Pán nechtěje sice tu ženu co bezvinnou vysloviti, avšak ji zoufalosti sprostiti a
mravně povznésti, velevlídně s ní nakládal.
Nepřišel odsuzovat, nébrž spasit a chtěl též
nepřátely své ku pokání přivésti. Tudy když
se byli všickni ztratili a Pán sám vse ženou
zůstal, zvednuv se, pravil k n í: Ženo, kdež
jsou ti, jenž žalovali na tebe ? Žádný tebe
neodsoudil ? Zůstal Pán sám se ženou, zů
stalo Milosrdenství a bída. Blaze bídě, když
milosrdnost při ní ostane. Mohla žena ta
tenkrát, když Pán psal na zemi, také odejiti,
ale nedala jí lítost a skroušenost, kterou nyní
ve přítomnosti Páně naplněna byla a spolu
ta důvěra, kterou ku Christovi pojala! Člověk
hříšník kam se může utíkati, leč k milosrdnosti Boží? Ješto obžalovatelé odešli, nebylo
žádného, kdoby ženu obvinoval. A tedy žena,
nebyvší od nikoho odsouzena, odpověděla:
Žádný mne neodsoudil, Pane. Tu dal Pán
místo milosrdenství. Mohl co bezhřišný (8,
7. 46.) ji ovšem odsouditi, ale vida do útroby
její a přišed, aby spasil co zahynulo, pravil
k ní: Ani já neodsoudím, Tebe, jd i a nehřeš
více. Přijal ji na milost, avšak hřích její od
soudil a uložil jí, aby dalejším pokáním mi
losti té hodnou se býti prokazovala. Sv.
Augustin dí: odsuzuje hřích propouští osobu ;
záporně soudí a kladně napomíná, a jak do
brotu tak i spravedlnost svou ukazuje, času
jí ku pokání propůjčuje a hojemství jí uštědřuje, aby věčných muk ujiti mohla. Slova :
neodsoudím tebe mají téměř smysl jako slova:
odpouštějí se hříchové tvoji L. 7, 48. Neod
suzuje jí, an jest Spasitel, ale opravuje, an
jest život, a očisťuje ji co pramen; pokutou již
zajisté dosti stižena byla, hanbou před veške

Počíná mluviti Pán k nepřátelům svo
jim, a snaží se přesvědčiti je o svrchovaném
poselství svém. Seč Jeho v některých stupněch oddílně se nese. Ye více odstavcích se
Pán na úrupnost myslí nepříznivých dobývá,
až konečně vrahové na vrcholu svého proti
Pánu odporu se ocitnuvše se pokusili na
Pánu vražedlné úmysly svoje uskutečniti,
což se jim ale tentokráte nepovedlo ještě.
Y této části, kterou jsme právě předložili
12—20. vv., nalézá se prvý oddíl řeči. Jan
evangelista praví: Opět tedy mluvil jim Ježiš,
řka: Já jsem světlo světa. Kdo následuje
Mne, nechodí ve tmi, nébrž míti bude světlo
života. Jmenuje se Pán světlem a to netoliko
národa židovského, nébrž světlem světa. Že
právě o tom a ne o jiném mluví, že toho a
ne jiného užívá obrazu, o tom na nejednom
výkladě ustrnují. Vidí se některým, že když
počal Pán mluviti, právě slunko zasvitlo do
místa chrámového, kde učil a že tím po
bídnut byl, aby sebe ku světlu přirovnal.
Jiným se zdá býti námyk na slova proroka
Is. 9, 1. 2., kdež řeč jest o vzejití velikého
světla z Galiley; a to prý proto činí Pán,
aby porazil lživý odpor fariseů 7, 52. Niko
démovi pravivších, že z Galiley prorok ne
povstane. Jiní myslí tu býti narážku na světlý
oblak na poušti Exod. 13, 21. Num. 14, 21.
Jiným se vidí, že námětek ujal ze čtení pro
roka Jesajáše 42 k., což prý toho dne při
padlo, čemu jiní odpírají pravíce, že se ani
12.
Opět tedy mluvil jim Ježíš, řka:
Já jsem světlo světa, kdo následuje Mne, neví, zdali ve chrámě skutečně se čtení stával®.
Ještě jiní praví, že Pán beze vnějšného nánechodí ve tmě, nébrž bude míti světlo mětku slov těch užil, ješto obraz od světla
života. 13. Ěekli tedy Jemu fariseové: vzatý průchoden a obyčejen byl. To sice
Ty o sobě sám svědčíš, svědectví Tvoje pravda; ale neméně pravda, že Pán často
není pravdivo. 14. Odpověděl Ježíš a vnějšné příležitosti a vnějších námětků k náuřekl jim: Ač Já svědčím sám o sobě, kám svým užíval. K Samaritánce mluvil
o vodě do života věčného tekoucí 4,10., po
pravdivo jest svědectví Moje, poněvadž nasycení patera tisíců nazýval sebe chlebem
vím, odkud jsem přišel a kam jdu; vy života 6, 27. a včera za příčinou vylévané
však nevíte, odkud přicházím aneb kam vody pramenem života se býti pravil 7, 37.
jdu. 15. Yy podlé těla soudíte, Já ne Proto nám podobá se, že Pán naráží na osvět
soudím nikoho. 16. A sondím-li Já, soud lení chrámu, kteréž se předešlou slavnosti
stanovou dálo a na máchání při tom pochod
Můj práv jest, poněvadž sám nejsem, němi hořícími a jich po městě Jerusalémě
nébrž Já a jenž poslal Mne, Otec. 17. ponášení. Nyní ovšem světla ta pochodnová
A v zákoně vašem psáno jest, že dvou zahasla; ale tu právě chce říci Pán, že ta
člověků svědectví právo jest. 18. Já symbolika slavnosti světelská k Němu se od
jsem, jenž svědčím o sohě a svědčí o nášela, a že, když veškera světla zahasnou,
On věčným ostane Světlem světa nikdá neMně, jenž poslal Mne, Otec. 19. Pravili zhasnoucím. Světlem světa se zove Pán;
tedy Jemu: Kdež jest Otec tvůj? Od světlo, jak 1, 4. jsme viděli, jest symbolem
pověděl Ježíš: Ani Mne neznáte, ani pravdy, života a blaženosti. I praví tedy Pán,
Otce mého, kdybyste Mne znali, ovšem že veškera pravda, veškeren duchovní a
i Otce mého znali byste. 20. Tato slova mravný život a veškeoa blaženost od Něho
původ má. Milý to symbol jest světlo. Bez
mluvil Ježíš v pokladně, uče ve chrámě, světla není života a výkvět života opět světlo
a nikdo nejal Ho, nebo ještě nepřišla jest. Světlo osvěcuje, zahřívá, roští, všady
hodina Jeho.
proniká, všecko oživuje. Takovým světlem
rým světem obklíčena byvši. A Pán jak v propuštění jí projevil milosrdnost svou, tak ¥ ulo
žení jí pokání vyjádřil se spravedlivým a
svátým býti. Tudy to nemůže bráno býti oa
tu stranu, jakoby neslušelo cizoložstva trestati.
Nebo takový soud by rovně pošetilým byl,
jak kdyby kdo řekl, že nenáleží nápadů roz
dělovat!, protože Pán toho činiti nechtěl
Luc. 12, 14. V události té sličně se zračí
pohanstvo na víru obrácené, jenž se docela
bylo ve smilství a jiné hříchy vydalo a od
Židovstva v ohavnosti jmíno a opovrhováno
bylo, avšak přece milosrdenství došlo. Ale
v té události také se zračí stav každé duše
hříšné. Nebo každý hřích jest duchovným
cizoložstvím, ješto se duše na křestu Bohu
zaslíbila a zasnoubila. Zlovrah dábel ji zahubiti a zatratiti hledí; Christus ale jí milo
srdně odpouští, jenom-li se na pokání dává.
Když Pán byl ženu tu propustil, zůstali
při něm ti, kteří náuku Páně poslouchali
volili. A to byli kromě lidu s dobrým úmy
slem vnímajícího také fariseové a vůbec ne
přátelé Páně, kteří to, co se jim dříve nepoštěstilo, nyní nahraditi a Pána v léčky své
přivésti usilovali. Reč držána den po pře
dešlém svátku stanovém, ač místněji sv. Jan
ničeho nepřidává. V řeči své Pán se všelijak
snaží přese všechen odpor přemoci urputnost
jejich a k lepším je smyslům přivésti.

se Pán býti prokázal. A sice světlem světa.
Nedí, že v Něm světlo jest, nébrž že sám jest
světlem světa. Světem všickni národové 3,
19. Luc. 2, 32. se znamenají. Pokládá se
býti původcem a dárcem spásy pro veškero
lidstvo. Jest to, co níže 14, 6. praví: Já jsem,
cesta, pravda a život. Byl Christus podlé
vyšší podstaty svojí vezdy světlem světa, an
veškeren vyšší, náboženský a mravný život
od Něho pocházel; ale od doby vtělení svého
jest světlem světa spůsobem novým a vyš
ším, an člověctvu ukazuj© dráhu, kterou se
jde k věčné bláze, an vyšší ano všemožnou
pro člověka měrou rozum osvěcuje a srdce
rozněcuje a vůli posiluje a oblažuje. Ale ne
každému se toho dostává, nébrž jenom tomu,
kdo výmince od Christa žádané vyhoví. Tu
výminku Pán vyslovuje, an dí: Kdo násle
duje mne, nechodí ve tmě, nébrž bude míti
světlo života. Dí: kdo mne následuje, kdo za
mnou chodí, t. j. kdo v Ohrist* věří a Jeho
poslušen jest. A o tom vece: nechodí ve tmě,
t. j. nepadne v bludy a hříchy a tudy v pro
past bídy. Tma 1,4. jest opak světla, symbol
hříchu, smrti, bídy a neblaženosti. Tu béře
se o duchovném stavě, jak na oce jest.
Z bídného stavu toho, v němž se od Adama
nalézá, vytahuje a vybavuje člověka jen víra
v Christa. A vírou se značí úplné ujmutí
spásy od Christa spůsobené v mysl, cit a
vůli a celou útrobu. Tím během a činem
bude míti člověk světlo života. Bude míti,
vece, nebude jenom na chvíli osvícen, nébrž
světlo to zůstane při člověku neustále, ač
jest-li sám ho nezahasi. Světlo života jest
světlo, jenž k životu vede, život dává a udr
žuje; životem rozumí se život idée Boží o
životu shodný, schodný a příměrný a tudy
svatý a blažený. Podobně 6, 48. o chlebě
života mluví, totiž o chlebě životodárném.
Kdo následuje Christa, v tom žije a zůstává
Christus 6, 51., on sám se stává světlem Ef.
5, 8., ješto on nežije, nébrž žije Christus
v něm Gal. 2, 20. Yiz i Mt. 5,'15.
Zdá se, že svatý Jan jenom trest malou
z oné řeči Páně předpokládá, jak tam výše
7, 37. a že fariseové teprv po vyslyšení celé
té přednesené řeči odpor svůj proti Pánu vy
jevili. Již dříve 5, 31. četl Pán v mysli fa
riseů myšlénku jejich o neplatnosti svědectví
člověka o sobě samém a na ni odpověděl;
Hjní^se s výrokem tím sami vytasili: Ty
svědčíš sám o sobě, dějí oni, svědectví tvoje
neni pravdivo, to jest, nemá platnosti a průvodnosti, nebo ku platnosti takové se dvou
neb tří svědků postihovalo. Tamto při roz
mluvě dřívější 5, 31. jim Pán toho půjčoval,
že zásada: Nikdo sám o sobě platně nemůže
svědčili průchod svůj u lid í má; tuto ale po
pírá, že by zásada ta mohla se o Něm také
praviti, ač ovšem toli jim pouští a ku práv

nickému jich náhledu toli schyluje se, že
spolu i k Otcova soudu se potahuje. Praví :
Já-li svědčím, aneb i když svědčím, o sobě
pravdivo a plátno jest svědeetví to, poněvadž
vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Platnost
tedy výroku a svědectví o sobě Pán běře
od sebevědomí a od sebejistoty svojí, která
jest taková, že zhola nemůže tu omyl zajiti.
Žádný člověk sám o sobě a ze sebe neví,
jak na svét ten přišel; o tom jiní lidé jej
vyučují a on jim věří. Nébrž celé člověčen
stvo nezná původu svého a neví jak na svět
přišlo a veškery jeho duchovné mohutnosti
a veškeří světové mu nemohou o tom zprávu
dáti mimo jediného Boha. Christus ale svr
chované sobě toho povědom jest, že přišel
s nebe na svět a člověčenství na se vzal, a
že se opět k Otci vrátí, a jakým během se
to státi má, sám spoln s Otcem určil. Yěděti,
odkud kdo jest a kam jde, připadá jenom
na Toho, jenž s Bohem stejnobyten jest. Co
ale z vědomí božského vychází, to nade vše
cko pochybenství jest vyvýšeno, an tu nutně
podmětné přesvědčení s předmětnou pravdou
v jedno splývá, nebo jak Ziatoúst vece:
Bůh sobě sám hodnověrným svědkem jest.
Aniž také možno mysliti většího a vyššího
svědectví nad svědectví Boha o sobě. Světlo
dává samo sebe poztiati a teprv jím jiné
věci poznati lze. Tak Christus sám o sobě
svědčil svědectvím svrchovaně pravým. Avšak
jiný poměr jest u lidí obyčejných a pouhých.
A tudy vece Pán: Vy ale nevíte, odkad při
cházím, aneb kam jdu. Tak vulgáta čte a s ní
rkpp. mnozí, ač jiní místo aneb chtějí čisti a,
ml m. ř[; slovce aneb větší má důraz do
sebe, an nespojuje, nébrž rozlučuje dva ty
pojmy; jakoby pravil: Nech již mluvím o
příchodu aneb odchodu, ani o jednom ani
o druhém nevíte. Dříve pravil: odkud jsem
přišel, mluvív o sobé; nyní o nich mluv ě d í:
o d k a d v praesentu, aby vylíčil trva
lost pobytu svého. Oni také svědčili o Chri
stu, an vydávali o Něm úsudek a ač nemo
houce od sebe o Něm věděíi, a zhola na
předsudku svém ustrnujíce, předce ode Pána,
jenž tu jedin jim posvítiti mohl, se poučiti ne
hodlali. A tím zarytstvím ukázali, jak prav
divá jest ta výtka, kterou jim Pán tuto dále
činí: Vy snudite podlé těla. Soudili, an svě
dectví jeho osobě zamítali Tělo či p let tuto
neznačí pletské smýšlení a náruživý náhled,
ač ovšem náruživě a vášnivě soudili 8, 1.,
nébrž znamená vněšné Páně sobě vedení,
jevení a ukazování zevnitřné, tak -že téměř
podlé těla toli jest, co podlé pohledu 7, 24.
Vyniká to samovidně ze souvislosti, že tělo
zde v tom smyslu se bráti musí. Soudí oni
podlé toho, co na Pánu vněšně spatřují, urá
žejí se na rodu Jeho, na nízkosti Jeho, na
tom, že politickým messiášem býti nehodlá
•í

a tudy Jej zavrhují a se Ho odpírají. Vy,
vece Pán, jedině k zevnějšku přehlídajíce a
na mně toliko člověka vidouce užíváte oné
obecné zásady o Mně, že vlastní svědectví
v sobě nemá do sebe platnosti. Kdybyste
věděli, odkad jsem a kam jdu, ovšem byste
poznali, že o Mně se to říci nedá, a že v té
věci podstatnou výjimku činím. Po lidsku o
Christu smýšleli a po lidsku o něm co člo
věka pouhém dle zevnějšku soudili. Byla to
rozkoš fariseů. soud o jiných vynášeti. Sou
zením sobě člověk nějakou vyvýšenost nad
pozemce osobuje a sám sobě vznešenějším
nad něho se býti zdá. Jinak ale jest u Pána;
on nepřišel, aby soudil 3, 17., nébrž aby
spasil svět, a tudy vece: J á nesoudím, ne
odsuzuji nikoho. Někteří vykladači dokládají
slovo nyní, aneb dle pohledu, aneb slovo
sám; leč výklad hořejší a obmezení věty
dle 3, 17. nejpříměrněji dopadá. Slovem ne
soudím vytýká Pán úřad svfij a zásadu svou
za pobytu svého tělesného na zemi, že se
odsudku všeho zdržuje, Ještě méně se provésti dá, že by Pán slovem soudím znamenati
volil svědectví o sobě a že by smysl byl: J á
nesvědčím o sobě po zevnějšku; tu byl by
slova svědčím užil, jak výšeji činil. D í tedy
zde Pán: Nemíním o vás souditi a vás od
suzovati.
Avšak se fariseové sami k úsudku Páně
podávali a Pán maje s nimi činiti úsudek o
nich nějaký přinucen byl vynésti. A tu úsu
dek Páně nebyl nespravedlí? a straněn, né
brž byl holým a pouhým a čirým vyjádrením pravdy 5, 30. Tudy d í: A soudím-li já
čili i když soudím, vynáším, spravedlivý úsu
dek. Tak mluví, že zří k výjimce; přišel
spasit^ a ne soudit, ale druhdy předce přibezděčeo bývá vynésti úsudek. A tenkráte,
dí, úsudek můj pravdiv jest, shoden a schoden jest s ideou pravdy a soudu; místo
dÍTj&ile čtou nejnovější rkpp. áXrj&ivý. A dů
vod toho dodává: Poněvadž sám nejsem,
nébrž Já a jenž poslal mne, Otec. Pán nemá
žádných vedlejších úmyslu a účelů, aniž jich
dle podstaty své míti může, vezdy v jednotě
r Otcem soudí, a toliko soud Otcův ve svém
soudu vyjadřuje. A tudy soud Jeho spravedliv jest. V Synu bytují myšlénky a úsudkové Otcovi, jak v Něm bytnost Otcova by
tuje; a vtom spojení a sjednocení podstat
ném záleží ona pravdivost úsudku každého,
jejž vynáší Pán, poněvadž i člověčenství
Jeho docela vůli svou neoblomně podkládá
vyšší jestotě a bytí Jeho. A proto soud Jeho
jest práv a pravdiv, a shoduje se, jak s vůlí
Boží co pravidlem a opolnou všeho jednání,
tak také s povahou skutků lidských.
Tak Pán ospravedlnil soud svůj vlastní
o sobě. A však aby neměli příčiny soudu
toho se odpírati, schyluje se Pán k obyčej

nému právnému pravidlu u Židů běžnému a
dokazuje, že ovšem také s té strany Jeho
svědectví o sobě pr&vodno a plátno jest.
Táhne se k jich zákonu a d í: A v zákoně
vašem psáno jest, že svědectví dvou člověku
právo jest; již pak já jsem, jenž svědčím
o sobě a svědčí o mne Otec, jenž mne poslal.
Místo, k němuž zří, vzato z Deut. 19, 15.
jak již výše 5, 32. o tom praveno. Neuvádí
doslovně místa toho, nébrž jenom obsah
jeho udává. D í: V zákoně vašem, poněvadž
zákonem Mojžíšovým veškeren život svůj
veřejný a právný spravovali a poněvadž fa
riseové se znáním a vědomostí zákona hono
sili. Podlé toho pravidla právo, pravdivo,
plátno a průvodno jest svědectví Páně o
sobě, poněvadž nejenom Pán sám o sobě
svědčí, než i Otec. Otec pak nadto svědci
o Christu písmem a spolu divy a zázraky,
tak že i Otcovo svědectví dvojným a dvojím
pokládati sluší. Podobně postoupal výšeji
5, 32. nn. Slovo člověku (dvou) s důrazem se
klade a Pán od menšího k většímu dovodí:
Zákon-li přestává na dvou člověku omylných. svědectví, tedy svědectví božských
neomylných dvou osob výše stojí. Já pak
sám a Otec Bůh svědectví vydává a tím
svědectví svrchované neomylnosti a nepod"
vratnosti dochází. Dnvodění toho jenom
jedin Christus užiti mohl, jenž dokázal, že
v jednotě s Otcem bytuje. Fariseové nepři
pustili svědectví toho, ale Pán předce je
vede, aby ukázal, že v oboru božských věcí
svědectví jinou povahu do sebe mají, a že
ten pletského a světského smyslu odříci se
musí, kdo tu nechce blíkati a ve tmách šániati.
Svatí Otcové užili slov těch proti Sabelliánům
na důkaz, že Otec a Sya rozdílné dvě oso
by jsou.
Chtěl Pán bezmála dále provést! důvodění svoje, ale překazili fariseové a ti, kteří
s nimi zajedno byli. Pravili totiž: Kdež jest
Otec tvůj? Z odpovědi Páně patrno jest, že
se netáží po otci tělesném, čehož se tam
někteří vykladači domněli; nepoptávají se,
kdo otcem Jeho jest, nébrž kde otec Jeho
jest. Věděli tedy dobře, že Christus Boha
Otcem svým býti klade. A tomu rozumějíce
dohře, dílem z posměchu, dílem ale ze zlého
úmyslu se ma dálejší vývodek Páně o Otei
dobývají, aby v Páně svědectví něco pro
obžalování Jeho ulovili. Chtěli oni Otce Páně
očima spatřiti a nějakého zjevení Božího,
nějaké ttaeoíánie, bohojevu nějakého, se do
moci. Odpověděl Ježiš: Ani mne neznáte,
ani Otce mého. Kdybyste mne znali, také
byste ovšem i Otce mého znali. Mohl Pán
prostě říci: Otec Bůh nebeský otcem mojim
jest. Ale nečiní toho věda, že otázku onu
předložili jenom pro polapení Ho v řeči.
Tudy z nepřímá a šika dí: Neznáte mne,

ani Otce mého. Dí jim Pán, že hledajíce
bohojevu od Otce za to mají, jakoby Otec
bez Syna (a Syn bez Otce) zjeviti se mohl a
tím dokazují, že neznají ani Otce, ani Syna,
ješto Syn v Otci a Otec v Synu se poznává.
Pravého poznání Otce nedochází se theofaniemi; nebo takových se dosti mohou do
čisti v starém Zákoně. On, Pán sám, du
chovně jim zjevoval Otce pro duchovní a
vniterný zrak duše a mysli jejich člověcké.
Oni ale vnímavosti a chopnosti pro vyšší a
duchový ten jev nemajíce neznají ani Syna
ani Otce, a ovšem b j Otce teprv poznali
právě, kdyby Syna poznali, an kdo vidí
Syna, vidí také Otce 14, 9. Na jiném místé
výše 7, 28. pravil Pán: Znáte mne i Otce
mého; avšak v jiném smyslu, jak tam vylo
ženo jest, a tudy se slova tamější s nyněj
šími nepotýkají. Příčina neznáni jejich byla
odvrácenost mysli a soběcká zarytost jakož
i čenichání tělesných věcí, ješto věci nebe
ské zamilovati a všech pochotí zhostíti se
dlužno, abys tu dokonale vyrozuměl.
Dokládá svatý Jan o místnosti a praví:
Slova ta povídal Ježíš u pokladny, ve chrá
mě uče. Pokladna nalézala se v jistém od
dílu síně ženské Mr. 12, 41. 42., kdež se
třinácte skříní o trubovitých ústích nalé
zalo, do kterých se sbíraly peníze, díl pro
chudé, díl pro potřeby chrámové. Oblíže
pokladny byly kobky a ochoze, ve kterých
Pán vyučoval. Byl tedy docela v místno
stech, nad nimiž nepřátelům Jeho zvláštní
dozor dán, a kteří si zvláštní nad nimi
právo osobovali. Tudy byl jako v moci jejich
a mohli každé chvíle naň právnou rukou
sáhnouti a pych svůj nad ním provésti. Ale
neučinili toho, a nevztáhl nikdo rukou na
Mho, poněvadž nepřišla hodina Jeho. O tom
již 7, 30. Byl to triumf pravdy.
S tím ale, ač pro nynější chvíli ukon
čena byla řeč Jeho, nemínil Pán dáleji ne■ mluviti. Věděl sice, že slova Jeho protivná
jsou nepřátelům pravdy, ale věděl spolu, že
svrchovaně potřebí jest, aby svět pravdu
poznal, ješto v poznání leží jedna stránka
vykoupení lidského. Tudy nedal sobě překážeti v dálejším vyučování.

21.
Ěekl tedy opět jim Ježíš:
jda a budete hledati Mne a ve hříchu
svém zemřete. Kam J á jdu, vy nemů
žete přijíti. 22. Povídali tedy Židé:
Zda-li usmrtí se sám, an pověděl:
kam já jdu, vy nemůžete přijíti? 23.
I pravil jim: Yy z dola jste, já s hora
jsem; vy ze světa toho jste, já nejsem
z toho světa. 24. Ěekl jsem tedy vám,
že umřete ve hříších svojich, nebo

neuvěříte-li, že já jsem, umřete ve hří
chu svém. 25. Pravili tedy Jemu: Ty,
kdož jsi? Ěekl jim Ježíš: Počátek,
kterýž i mluvím vám. 26. Mnoho mám
o vás mluviti a souditi, ale kterýž mne
poslal pravdomluven jest, a já což sly
šel jsem od Něho, to mluvím na světě.
27. A nepoznali, že o Otci svém mluvil
o Bohu. 28. Ěekl tedy jim Ježíš: Když
povýšíte Syna člověkova, tehdá po
znáte, že já jsem, a od sebe nečiním
nic, nébrž jak naučil mne Otec, to
mluvím. 29. A kterýž mne poslal, se
mnou jest a nenechal mne samého,
poněvadž já, co libo jest Jemu, činím
vezdy. 30. Když to mluvil, mnozí uvě
řili v Něho.
Část tato, zdá se, byla téhož dne ode
Pána přednesena, jak viděti ze spojky tedy,
která tu část nejúžeji s předešlým dílem
spojuje, ana hledí k slovům: nikdo nejal
Ho. Ačkoli se jiným vidí, že se to dne ji
ného stalo, jednak podobněji se věci témuž
dni připisovati mohou. Praví Jan : Řekl[tedy
opět jim Ježiš: Já jdu a hledati mne budete
a ve hřichu svém zemřete. Kam já jdu, vy
nemůžete přijiti. D í: tedy, to jest, an Ho
nikdo nechopil; jim pravil, to jest těm, jenž
ve chrámě byli, jak z předešlého vysvítá:
Jd jdu a budete mne hledati a ve hřichu svém
zemřete. Ježíš totiž vida, že fariseové dosti
rozumějíce slovům Jeho, ale sobě neusmyslujíce aniž v Néj ověřujíce, raději více ještě
k uchopení se Ho a k usmrcení Jeho se pod
něcovali, ujal opět řeč a mluvil jim opět.
Slovce opět zří dle nejedněch k tomu, že
Pán týmž posluchačům mluvi. Jiní ale lépe
slovo opět táhnou výšeji k místu 7, 34., kde
Pán totéž praví, že Ho totiž hledati budou
nemohouce za Ním přijíti. Tam i výklad po
ložen. Tam pravil jen: nenaleznete mne\
nyní tragičtěji povídá: ve hříchu svém umřete •
nad to neštěstí vněšné, které vás potká,
ještě vás ve hříších zastihne a ovšem po
časném svízelu věčný bude následovati. Samo
pak to opakování týchže slov důraz v sobě
Já
chová značíc pevnost úraáy Boží. Christus
se dá sice najiti také od těch, kdož pozdě
hledají Ho, ale hledání to musí býti upřímné
a pokorné. Toho se ale nedostávalo Židům.
Neopouští Bůh, leč opuštěn byv, dí svatý
Augustin. Ale kdož ví, v jakém stavě se
nalézati bude mysl, kdyby se ke Christu
v posledních dobách dáti chtěla? Dnes, do
kud hlas slyšíte, nezatvrzujte srdcí. Žalm
94, 8, Pozdě budou hledati Toho co obhájce,
jehož byli usmrtili f° dříve než Ho naleznou

r
a než v Něho docela uvěří a skroušeně se
k Němu přiznají, nadejde je smrt, sejdou
s toho světa ve hříchu a ovšem po časné
smrti věčná je zastihne, ješto smrti smířivé
Páně se věrou nepřiúčastnili a pokáním hříchů
svojich nesmazali. Hříchem se zde očividně
nerozumí nevěra, nébrž hromadně rozumí se
stav hříšný, v němž oni trvali nyní a o němž
vece Pán, že trvati hodlali do konce. Pán
ale smrtí svou přejde do slávy Otcovy 16,
28., kam tedy ti, o nichž mluví, nemohou
přijíti, ješto se to dá jenom těm, kteří Pána
poznali, v Něho uvěřili a podlé víry život
zařídili. K slovům: ve hříchu svém zemřete,
přidává: kde Já jsem, vy nemůžete přijíti,
aby daremnost a neprospěšnost všeho jejich
hledání vysvětlil a dovodil; nemohou za
Christem na nebesa. Mluví o tutějšku, že
odsud ze země v útrapách postavení budouce
za Ním nebudou moci jiti do nebe, aby svízelů svých zbaveni byli. Jiní slova ta též
k životu budoucímu táhnou a vykládají, že
k věčnému spasení nepřijdou.
Židé na ta slova odpovídají ne matorně,
nébrž úsměšně, trpce a nepřátelsky, jak tam
výše 7,85., ač na našem místě urputnost a zlo
ba mnohem vyššího stupně dosáhla a vracují
Pánu s důrazem výtku vyřknutou slovy: Ve
hříchu svém umřete. Praví o n i: Zda-li zabiji
se sám, že d í: kam já půjdu, vy nemůžete
přijíti? Ježíš mluvil o dobrovolném odchodu,
i odrzauli fariseové a podjali se v posměchu
pronésti, že to nebude jinak, leč by Pán na
sebe násilím nalehl, an oni sami učili, že
samovražedníkům v nejnižším hádě či pekle
čili v nejstarší geheně věčná muka při
pravena jsou. Jos. M . V. Žid. 3, 8, 5. Aniž
pak slov svojich ua vážky brali a tudy ně
kteří vykladatelé myslí, že podmínečně fa
riseové mluvili nechtíce jiného říci, leč že
hledání Páně by jim jen tehdy na zmar vyšlo,
kdyby Pán násilí životu svému učinil. Origenes domýšlí se, býti v tom posměšnou na
rážku ua prorockou pověst, že Messiáš ne=
umře spůsobem jiných lidí, nébrž že božskou
mocí se životem tím rozloučí se. Jakkoli
bychom řečem jejich mírnější výklad při
číněli, jisto, že ze zášti a hněvu proti Pánu
vyšla ta slova jejích, A tudy Christus jim
odhaluje pramen zloby jejich spolu i příčinu
vyslovujíc, proč nemohou přijíti tam, kde
Páa jest. Dí: Vy z dolajste, já s hora jsem.
Vy jste ze světa, já nejsem ze světa. Ve dvou
těchto větách Pán původ a povahu svou od
jejich povahy zhola různou vyličuje. Vy zdola
jste, ze země pocházíte. Ale země od časů
Adamových jest sídlem hříchu a smrti. Kdo
tedy ze země jest, podléhá hříchům a smrti,
ač jest-li že se nedobude z nich skrze ¥íru
v Christa. Dí tedy Pán: Vy z dolajste, ze
zemské, hříchem sprzněné prsti, ze starého

Adama, a obnášíte zemský ráz, neohroženou
přírodu Adama hříšného. J á s hora jsem,
s nebe jsem sestoupil 3, 31. 13., nad zem
ského, božského jsem původu, a tudy bez
hříšen a bezesmrten jsem. A vy jste ze světa
od Boha odvráceného a zlu zaprodaného 12,
31. a veškeru povahu jeho zlou v sobě za
hrnujete. Ovšem pak Christus neni ze světa,
ješto přišel, aby svět spasil a tudy obrodil,
a ješto se nákaza Adamova Ho při včlověčení
zhola nedotekla. Z dola býti a ze světa
býti, totéž znáči, nízký napřed původ, potom
podíou mysl, nedostatek vyšší moudrosti a
božského života 3, 21. Z nízkého pojití nízký
a podlý smysl pochází. Prvý člověk, vece
apoštol 1. Cor, 15, 47,, ze země zemský ;
druhý člověk, Christus, s nebe nebeský ; a
jak ve přírodé, co se kde zrodilo a co kde
dornuje, toho povahu na sobě nese, tak zro
sená zemští zemskou, zrozenec nebeský
nebeskou do sebe má povahu. O tom p ů 
vodu ze země dí svatý Augustin: „Kdo
koli jsi člověkem, ze světa js i; avšak
přibyl k tobě, který učinil ten svět a vy
svobodil -tebe ode světa toho." Rozvažujme,
že jsme my, ač z dola pochodíce, vzali po
jití s hora, byvše Christem ebrození. Jest-li
kdo z dola jest, dolné věci miluje. Křesťan
má povýšné, horné, nebeské věci milovati a
k nim se přivinovali. Nemáme světa milo
vati, jak nás svatý Jan ve svém listu na
pomíná 1. Jo. 2, 15. 16. A sv. Augustin
opět d í: Nemiluj světa. Vyluč zlolááku svět
skou ze srdce, abys láskou Boží senaplniti
mohl. Nádobou jsi, ale jsi ještě pln zla. Vylej, co máš, abys dostal, co nemáš. — Tento
mravný rozman, tato různá povaha, ta u
Židů v zemském a hříšném smýšleni zapeklivost jest příčinou, že oni tak o Christu
smýšlejí a soudí a takové rouhavé o Něm
řeči vynášejí. Ale tato zlá a převrácená po
vaha jejich jest spolu příčinou, že spásy,
jenž obrozenémn člověku 3, 6. se dostává,
dojiti nemoheu. Proto pravil jsem, vece Pán,
že umřete ve hříších svojich. Tu není jiné
pomoci a jiné cesty vybřednouti, leč vírafv
Christa, jenž svět přemohl 16,33., nebo jenom
víra v Christa odnímá podlost mysli a dává vyš
ší moudrost a život a zbavuje smrti. Dříve v.
20. důraz ležei na slovech: ve hříších svojich,
nyní klade se na slovo umřete a staví se
záhuba v popředí, již jen vírou v Christa
lze ujiti. A to dí dále Pán: Neuvěříte-li,
že Já jsem, to jest tím, kým se býti pravim,
Messiášem a Synem Božím, spolupodstatným
Otci, umřete ve svojich hříších. Svatý Augu
stin myslí, že slovy já jsem táhne se Pán
k Ex. 3, 14., kdež Bůh dí o sobě: Já
jsem, kdo jsem. Yýrok ten prostý: já
jsem skutečně svrchovanou do sebe velebu
chová, a Pán tak mluvě |náprostou samo-

sobnou a nepodmíněnou moc sobě při mínaje, aby na tom přestávajíce usmyslili Bobě.
Tak se rozcházejí na zápolí rozličná zoufali
pisuje.
Židé mohli dobře tomu rozuměti, kým vykladatelé. —Zbývá ještě výklad, jenž snadno
Páa sebe býti praví. Ale cutéli oni Pána sobě přednost osobití může. Totiž jiní nej
přivést! k výroku o sobě takému, jehož by prostěji myslí zuiknouti nesnáze, k slova rtfv
k odsouzení Ho použiti mohli. Proto se do
od počátku přimyšlujice slovo jsem
bývají a táží: Ty, kdož js i? an jsi pravil v ten sp&sab: Od počátku jsem, což vám i
toliko, že jsi nedoloživ docela a doslovně,
pravím, totiž znova. Výklad ten s výkladem
kým se býti pravíš? Kladou Ty napřed pro vulgáty v jedno se sbíhá a proti výkladům
výtku odporu svého a své pohrdy. Pán ne jiným dobře obstojí a ovšem přednost sobě
předkládá jita odpovědi v tom spůsobu, v ja vymáhá. To činilo osten pro Židy, že Pán
kém by se jí co nástroje k záhubě Jeho zmoc- sobě vyšší bytost a nadčasé jestování při
niti mohli. D í: Počátek, jenžto i k vám pisoval, a že by tedy veškeren odpor jejich
mluvim. Ale právě tato slova patří mezi nej proti vNému marný byl. Možná, že slova
zatmělejší z celého písma. Nejpřístupnější Páně Židům docela jasna nebyla. Ale ne
smysl ovšem dává překlad náš dle vulgáty, jasnost ta nepocházela ze slov Páně, nébrž
podlé něhož slovo počátek v nominativu se v povaze jich zaryté kořen měla. Tudy Pán
béře; podlé toho by Pán dle Augustina a k té jejich ziopovaze přechází a taktojeodAmbrože o sobě pravil: Já jsem ten, od ně praviv sám se obracaje k výtkám pro ně a
hož všecko počátek vzalo 1,3., co se po světě d í: Mnoho mám o vás povídali a souditi;
nalézá, a jsem ten, od něhož veškeren obrod ale Ten, jenž mne poslal, pravdomluven jest
k životu se začíná. Ale nahlédaeme-li do textu a já , co jsem slyšel od Něho, to mluvim na
řeckého, kdež týv áQ%t]v,ott xaílaXoo v y s to  světě. Slova ta zdají se dosti jasna býti,
jí, tu na veliké nesnáze přicházíme. Což chce ale spojitost a vazba jich s předešlými slovy
akkusativ
? Což jest Srt, či o , ti? a mezí zebou nehned zračita jest. Mnoho
Tudy nedivu, že na růzué výklady se ro s důrazem napřed klade. Pak di ale a tu
zešli vykladači. Rčení %r\v
značí z po- jest otázka, kam částice ta zří. Jedněm se
čátku, dříve, předtím, a podlé tono slova zdálo, že zří ke slovu mnoho, že nehodlá
ta výkladu došla tohoto: Z počátku pravil Pán mnoha onoho dotýkati, nébrž jenom to
jsem již vám, co i nyní povídám; od počátku pronášeti, co od Otce slyšel a co jim zjevit
veřejného života svého do nyníčka totéž jsem přišel. Jakoby řekl: Přemnoho mám o vás
o sobě pravil a již otázka vaše dosti odpo mluviti a především haněti a kárati, avšak
vědi nalezla. Ten smysl dávají vykladači uskrovnuji a zdržuji se a obmezuji se jenom
a doplňují: mluvil jsem a ještě nyní mluvím. to projednávati světu, co jsem od Otce při
Leč poněvadž se to jiným zdá tvrdo býti, jal, to jest, věčnou pravdu. Mluviti budu
tudy vynalézají jiní jiné výklady. A sice světu ku spáse a nikoli vám ku trestu a
mnozí slova z počátku co i mluvím vám praví káře. Ale výklad ten se potýká s tím, co
býti nedovétna a dovětují je tím spůsobem Pán níže mluví; nebo právě v této kapitole
otazným: Co z počátku hned vám ustavičně výtka a výslipka horuje a vrcholuje, jak ní
přednáším, o tom se vy ještě tázatí můžete? žeji spatříme. Slovo souditi jest výklad slova
Ješté-li vám znova pra viti mám, co jsem povídati či mluviti; Páa nemůže nic o nich
nejednou vám přednesl ? Jiní slova t iív á ^ v
mluviti, v čena by je chválil, nébrž přinucena
berou ve významu příslovce vesměs, vůbec, se vidí, jim zarytost a nevěru jejich vytýovšem a vykládají: Vůbec proč ještě s vámi kati. Vytýkání to Páně ovšem se nelíbilo
mluvim? An totiž toho nehodní jste. Jiní Židům a hrubé se odpírali h o ; a však tím
slova ta záhadná nejúžeji pojíš následujícími nepřestávald ta výtka Jeho spravedlivou a
slovy: Mnoho vám mluviti a souditi mám
pravdivou býti, ana naopak pravou býti mu
a takto spojení to vedou : Nejprve (tak tri v do- sela, poněvadž ji vynesl v jednotě s Otcem,
Xr/f překládají) mám, což vám svobodně po- Otec ale pravdomluven jest, A ten jest smysl
vídám, mnoho na vás karati a trestali. Avšak dotčených slov, z čehož viděti. že nějaký
očividně výklad ten násilí činí slovům, pod výpustek se tu zaceliti musí; a sice po slo
kládá jim význam, jehož přirozeně nemají vech : mnoho mám o vás souditi doplniti sluší
a hřeší proti souvislosti. Lépe si ten výklad slova tato: Ale cokoli mluviti a vytýkati
vede, jenž ti[v
béře ve významu na budu, pravdou jest, nebo Ten, jenž mne po
prosto, ovšem a doplňuje slovce jsem v tento slal, pravdomluvný jest. Tím doplňkem souvi
spůsob: Naprosto jsem tím, co vám také slost vchází k slovům: Ale ten, jenž poslal mne,
pravím, či mluvím, to jest, kým mne z mluvy pravdiv jest. Tato odporovacívěta (Ale a t. d.)
mojí poznati můžete. Slovce také značí jed* odůvodňuje pravost a pravdivost soudu Jeho,
notu a shodu bytosti a mluvy. Pán dle toho a pravda a spravedlnost soudu Jeho záleží
odmítá od sebe místnější vysvětlení a volá a spoléhá na soubytí Jeho s Otcem. Místo:
se na to, co již povídal o svojí osobě napo ve světě (mluvím), stojí v řečtině : do světa, ve

svět. Co Pán i v nejužším oboru mluví, ne
mluví pro soukromé posluchače, nébrž pro
svět, a slova Jeho veškera světodějný vý
znam sebou obnášejí. Véc ta samovidna jest.
Nebo, jest-li Ježíš svétlem svéta, tedy nej
menší slovo Jeho v nejtemnéjším koutě pro
nesené celého světa se týká. Slyšeti jest
toli co znáti 3, 32. 5, 30. Svatý Jan do
kládá : Nepoznali, že k nim o Otci mluvi.
Méně vhodné latinský text někteří překlá
dají : Nepoznali, že Otcem svým Boha býti
praví. Překlad ten není po pravdě; ve vu'gátě
jest řeckomluv a klade se akkusativ patrem
místo de patře. Řecké slovo léyuv se váze ne
jednou s akkusativem místo vazby s předlož
kou nsqi. Nechtéli fariseové uznati, že Sy
nem Božím jest a že co takový k nim mluvě
svrchovanou pravdu pronáší, ješto srdce je
jich pravdám Božím se zavřelo. Ó té ne
vědomosti ! volá Zlatoúst; nepřestávaje jim o
tom mluvil a oni nepoznali!
Ale Pán ani ted jich nenechává bez
dálejšího poučení. Neehtí nyni uznati, že
Synem Božím a pravdomluvným jest; přijde
ale čas, kdež ovšem, ač pozdě, to uznají.
A to jest, co dáleji pravil k nim: Když tedy
povýšíte Syna člověka, potom uznáte, že já
jsem, a ie já od sebe samého nic nečiním,
nébrž, jak mne naučil Otec, to mluvím. D í:
tedy (když, tedy, ovv) ohledem onoho nepo
hnání, a odkazuje je na příští, kdež poznají,
což nyní se poznati zdráhají. Povýšením
Pán míní, jak 3, 14. své ukřižování a spolu
to, co na ně po vzkříšení následovalo, na ne
be vstoupení, Ducha svatého seslání, divotvoření apoštolů a rozšíření svaté církve. Synem
člověka se zůve, poněvadž k věci k číovéetví svému se odnášející se táhne o smrti
mluvě. Poznáte, dí, že já jsem (v. 24.) totiž
Messiáš, ^Syn Boží. _ Při divech oněch, jež
spatřovali u kříže, Židé mnozí do sebe šli
a obrátili se, jak to po kázaní Petrovu na
seslání Ducha sv. se ukázalo. Ovšem pů
sobilo na né také vzkříšení Páně, Jeho na
nebevstoupení, seslání Ducha sv. a zázrakové apoštolů; ale počátek a námětek kvíře
dán jim právě při ukřižování Páně, an kříž,
stolice potupy Páně, stal se trůnem slávy
Jeho a znakem, k němuž se nápotom všickni
národové hrnuli. Nemá však Pán nyní na
zřeteli obrácení jejich, raději k jedinému
poznání jich prohlédá. Mnohý díl nyní, ve
liká část po zkáze Jerusaléma se k Boha
obrátila, ana ostatní zaryta ostala a ještě se
zaHadriána poznovu spikla a ku konečnému
pádu a roztroušení po světě přišla. Poznali
sice všickni, to jest větší část, ale neobrá
tili se všickni, nébrž přese všechno své po
znání v zatvrzelostí a nevěře zůstávali. Dí
dále: To mluvím, vavta, tyto véci, ty náuky
vám mluvím. Mylaě někteří pravili, že se

to tavta klade místo ovtass, takto. Mluví
úkazné či deikticky. Nevh duě též někteří
text řecký překládají: poznáte, co jsem místo
že jsem ( S t í ) , c o ž ostatně smyslu nemění.
Že tak přelo'iti nelze, viděti z toho, c d ná
sleduje, ana také věta: sám od sebe nemlu
vím, od téhož slova: poznáte, ie závisí. Ne
mluví od sebe, nébrž od Otce, ve spojení
s Otcem, jak naučil Ho Otec. Učiti tmo od
povídá slovu slyšeti v. 26 ; Otec učí, Syn
slyší, to jest, jakož božství a všecky božské
vlastnosti Syn má od Otce, tak béře spolu
od Něho to, co mluví a do světa a po světě
hlásá. To všecko, vece Pán, poznáte, když po
výšíte Syna člověka ea kříži. Potom poznáte,
že já jsem, že od sebe nic nečiním, než jak
mm naučil Otec, tak mluvím. Jakož lůno
Otcovo jest školou Syna. z níž čerpá veškeru
pravdu, rodě se v něm co Syn Boží od věčnosti
a co věčná pravda v něm věčně bytujíc, tak
kříž Syna Božího jest pro křesťany školou
života, ješto na kříži je Syn Boží zplodil.
Trojím činem se náuka ve škole té vede,
které zde ve třech slovech Páně se obsa
hují. Dí Pán: Já jsem, a o božství svém jedná.
D í; J á činim a v tom slově se skutkové Jeho
veškeří zahrnují, jimiž nám spasení získal
a výroky svoje dokázal. D í: Já pravím či
mluvím a zahrnuje náuky své. Což to škola
svrchovaná jest! Což málo do ní chodí! Což
málo jich cenu a hodnotu její uznávají! Což
bychom měli neustále do školy té choditi,
náuky její do hrudí si vepsati a je v životě
zachovávati!
Ale přihlédněme ještě jednou k slovům
ode Pána praveným. Praví: Od sebe nic neči
ním, než jak mne naučil Otec, tak mluvím.
Yěta záporná: od sebe nic nečiním, objímá a
zahrnuje celé působení Páně; v následujících
vétách obojího dotýká, v. 28. řeči, v. 29. skutků
svých. O řečech, jak jsme slyšeli, dí, že se
jim vyučil a je uslyšel od Otce. O skutcích,
o divech především, vece Pán dále: A kte
rýž mne poslal, se mnou jest a nenechal mne
samého, poněvadž já, co libo jest jemu, činim
vezdy. Praví, že Otec s nim jest a Ho sa
mého nenechal) což značí, že neodňal Mu té
moci, té všemocnosti, kterou od věků z Otce
spolu čerpal, an jak v jednotě g Otcem učí
pravdě, tak v jednotě s Otcem zázraky činí.
Záporem dí: nenechal mne samého, ješto se
zdáti mohlo, že docela jest opuštěn, poněvadž
toli nepřátel proti Němu se spikalo. člověk
člověka posýlaje dělí a loučí se od něho.
Christus poslán byl, ale stále s Otcem v byt
nosti se sjednával Přidává ale mimo ten
důvod, z povědomí božského vzatý, také jiný,
jejž béře z vědomí svého lidského, an dí:
poněvadž co mu libo, činim vezdy: poněvadž
vůle má lidská docek sjednána a sjednocena
jest s vůlí Otcovou. Udává tím pohnutko,

proč Ho Otec nenechal samého, totiž že On
to jest, jenž vůli Jeho před jinými vykonává
a ku platnosti meri lidmi přivodí. Již za
jisté vtělení Páně dálo se v ten spůsob a
s tím předpověděním, že člověctví Jeho docela
se podrobí účelům spásy lidské. Poznají
tedy Židé, když povýšen bude Pán, že bera
všecko (uče se všemu) od Otce, svrchovanou
pravdu přednáší, a že divy svoje v jednotě
se všemocným Otcem co spolupodstatný Syn
Boží konal. Se strany člověcké byl veškeren
život Páně život poslušnosti k Otci a svrcho
vané k Němu lásky a na obrat přesvědčení
to, že nikdá od Otce není odloučen, bylo
pramenem nevystihlé útěchy a radostné trpě
livosti pro člověckou bytost Páně. Tak vo
lil Ježíš zasluhovat! poslušenstvím ostrahy
a záštity Otce svého, ač maje právo téch
věcí dle božství svého. Podlé příkladu Jeho
sluší nám také pokračovat!.
Věci, které tu přednáší Pán, měly a mají
podstatnou váhu do sebe. I tážeme se, kterak
působily na lidi, jenž tuto poslouchali? Od
povídá sv. Jan: Když to mluvil, mnozi uvě
řili v Něho. Jak víru ta na jevo dali, ne
praví se; bezmála mluvili s apoštoly a hlá
sili se ku Pánu veřejně, nepřátel Jeho se
neštítíce. Byl to prvý stupen víry, který
měl později zvýšiti se a jim ku spáse slou
žiti. Snad slova ta, jež Pán pronesl o jejich
v nevěře zahynutí, přiměla mnohé k tomu,
aby v sebe vešli a usmyslili sobě nevěry,
zarytosti a urputnosti aneb lehkovážnosti se
zhostíce. Pán radoval se z toho ač slabého
počátku víry a pro utvrzení a vkořenění jich
u víře jim znova v řeči mluvil.

Synové-li Abrahámovi jste, skutky Abra
hámovy čiňte. 40. Nyní ale hledáte
mne usmrtiti, Člověka, jenž pravdu vám
mluvil jsem, kterou jsem slyšel od Boha;
toho Abrahám nečinil. 41. Vy činíte
skutky otce svého. Řekli tedy Jemu:
My ze smilství nejsme zrozeni, jednoho
otce máme, Boha. 42. Bekl tedy jim
Ježíš: Kdyby Bůh otcem vaším byl,
milovali byste ovšem mne; já zajisté
jsem z Boha vyšel a přibyl, aniž za
jisté jsem sám od sebe přišel, nébrž
On mne poslal. 43. Proč mluvy mojí
nepoznáváte ? Poněvadž nemůžete sly
šeti slova mého. 44. Vy z otce &ábla
jste a žádosti otce svého chcete činiti.
Ten vrahem byl od počátku a v pravdě
neostál, poněvadž není pravdy v něm;
když mluví lež, z vlastního mluví, ješto
lhářem jest a otcem jejím. 45. Já pak,
když pravdu mluvím, nevěříte mně, 46.
Kdo z vás uviní mne z hříchu ? Pravdu-li
mluvím vám, proč nevěříte mně? 47.
Kdo z Boha jest, slova Boží slyší; proto
vy neslyšíte, že z Boha nejste.

Uvěřili někteří, ano mnozí v Pána, jak
Jan vypravuje; ale víra ta neměla ani výše
ani hloubi a pevnosti. Byla ta vira počá
tečná a okamžita, a Pán dobře znal nestá
lost, vrátkost a pohyblivost mysli jejich, a
skutečně vidíme, že se nejedni z nich zviklali a zpáčili ve své víře. Tudy byla po
SI.
Pravil tedy Ježíš k těm, co
uvěřili Jemu, Židům: Vy-liž zůstanete třeba nastala je ukřepiti a utvrditi. Činí to
Pán a mluví k nim. Jest řeč Jeho k Židům
v řeči mé, právě učni mými budete obrácena; Židé se tu kladou naproti Galile
32. a poznáte pravdu a pravda osvo anům, z nichž ovšem větší díl v Pána uvě
bodí vás. 33. Odpověděli Jemu.- Símě řili. Netak bylo s obyvateli z Judey, z nich
Abrahámovo jsme a nikomu nesloužili část nevalná přiznávala se ku Christu. Vece
jsme nikdá; kterak ty pravíš: Svobodni tedy Ježíš k těm, co uvěřili, Židům: Vy-liž
ostanete v řeči mé, právě učni mými budete
feudete? 34. Odpověděl jim Ježíš: Amen, a poznáte pravdu a pravda osvobodí vás.
amen, pravím vám, že každý, kdo činí Mluví o výmince, pod jakou mohou pravými
hřích, robem jest hříchu. 35. Rob ale učeníky jeho býti. Výminka ta jest ostá
nezůstává v domě na věky, syn však váni ve slově Páně, Dí s důrazem: Vy-li,
zůstává na věky. 36. Jestli tedy vás vy se své strany-li zůstanete, poněvadž byli
smíšeni se zástupem nevěřícím. Slovem vy
Syn osvobodí, skutečně svobodni bu je Pán vylučuje a vyjímá od nevérecké části.
dete. 37. Yím, že synové Abrahámovi Dí dále: Ostanete-li v řeči mé. Slovo ostá
jste, ale hledáte mne usmrtili, poněvadž vali stojí proti okamžitému uchopení víry a
řeč má nesměstnává se ve vás. 38. Já, značí stálé ve víře trvání, zachovávání jí a
co jsem viděl u Otce svého, mluvím, nalézání v ní rozkoše duše své; při čemž
naráží Pán na ty 6, 66., kteří Christa, v
a vy, co jste viděli u otce svého, Či Něhož již byli uvěřili, opustili. D í: Právě
níte. 39. Odpověděli a řekli Jemu: Otcem ■učni mými budete. Právě, t. j. skutečně, ne
naším Abrahám jest. Vece jim Ježíš; toliko napohledně a okamižně. Pravým uče»

níkem Páně, jenž učelu učeníka dojde, jest
ten, kdo vytrvá do konce, ažby se potkal
se životem věčným. Tak i jinde Mt. 10,
22. 24, 13. Pán vece: Kdo setrvá az do
konce, spasen bude. Obnáší sebou to ostá
vání především pevné přilnutí ku pravdě
zjevené a jí v mysl, rozum, cit a vůli, vůbec
v celého vniterného člověka njnautí a ucho
pení, tak aby se stala zákonem celého ducha,
jímž by se veškery moci duše řídily, a ži
votem, v němž by žily a se pohybovaly, a
říci člověk mohl Ž. 118, 72. 103.: Lepši jest
mi zákon úst tvojich nad tisíce zlata a stří
bra a sladší nad med a střed. Zůstávejme,
dí Aug., v něm, jenž ostává v nás. My,
nezůstaneme-li v něm, padneme, on, nezůstane-li v nás, nepozbude proto domu svého,
ostávaje v sobě. Člověk, sebe ztrativ, v sobě
ostávati nemůže.
O těch, kdo vejdouce ve svatyni pravdy
křesťanské, v ní celou vírou ostávají, praví
Pán: poznáte pravdu a pravda osvobodí vás.
Poznáte pravdu) pravda zajisté jest obsah
řeči Christovy, Christus majitel a držitel její
a poznání pravdy počíná s věřením, nejsouc
jiného leč živoucím pochopením jejím. Pravda
jest nápadmictvím a dědictvím křesťana, ješto
majetkem Židů byl stín, statkem pohanů
blud. Kdo v Christa uvěřil, již poněkud i prav
du poznal. Avšak dokonalé poznání pravdy
křesťanské přichází člověku teprv tenkráte,
když^ docela všemi mocnostmi ducha svého,
myslí, vtipem, pamětí a rozumem, citem a
vůlí v podstatu víry vešel a v ni ponořil
se. Tu se mysli, která nad pravdou rozjímá
a do ní vniká, víc a více rozbřeskuje, pod
stata a jestota pravdy té víc a více mu
ozřejmuje, brána světla se otvírá a víra víc
a více blahodějnou moc v životě provodí a
větší opět chopnost pro hlubší vniknutí do
hloubi věčné pravdy stvořuje. Slovo Chrintovo, _pravda, jest příbytek, obydlí kře
sťana, jest útulek rozkoše, radosti a pokoje,
jest ústup, kde člověk skutečného míru užívá,
jest tvrz, Jkdež člověk bezpečen jest před
átoky vraha a přede všemi svody a oblouze
ními ducha bludu; jest chrám, v němž se
Bohu ^v pravdě a v duchu klaníme, kdež
oplýváme všemi poklady moudrosti a zná
mostí Boží! Blažen, kdo v řeči Páné stálým
rozjímáním ostává, ku pravdě její nepřestá
vaje se vinouti a ji v životě uskutečuovati.
Nezná jí, kdo ji nemiluje, nemiluje jí, kdo
ji nemá vřezánu a vrytu do srdce prstem
Božím, jenž jest Duch svatý.
D í P á n : Pravda osvobodí vás. Jest svo
boda od bludů pohanských, jest svoboda od
stínů starého Zákona; od obojího robství
nás vysvobodila Christova pravda. Ale tu
hledí Pán především ke svobodě mravné*
Postupným vhloubánímse do podstaty víry

křesťanské a jí v životě vynášením člověk
dál a dále dospívá, až se docela na vrcholu
možné svobody vnitrné ocitne. Nebo milost
Boží ta člověku všady tovaryší, jej vede,
sílí a kté nad pochotěmi nižšími a vášněmi
mocnosti mu dopomáhá, že všemi jim i vládne
a že mu v cestě a snaze po Bohu, pravdě
a dobru nijak příčny a protivný nejsou, ano
naopak mu co služky se při nebeských sna
hách jeho všelijak propůjčuji. A tím dosa
huje člověk svobody duchové, vybavení a
vymanění od nadvlády pudů nižších, jimiž
veškeren život vyšší zrušen a zničen, aspoň
přitlumen bývá; ovšem pak ge oproštěni ode
lži a hříchu především v tom zahrnuje. Ně
kteří vykladatelé, i sv. Zlatoúst, rozumějí
pravdou dle 14, 6. Ohrista a veškeren obor
působnosti Jeho ; leč hořejší výklad jest více
příměrným. Koho nevnadí ku Christu pravda,
vece sv. Aug., přivabuj ho svoboda, které
tu dojde. A opět dí: Věříme, abychom po
znali, nepoznáváme, abychom věřili. Nejedná
Pán o obyčejné svobodě a zvolnosti lidské,
jakoby lidé nekřesťané neměli svobody a
nemohli žádného dobra činiti jsouce docela
hříšni jen a holým toliko hříchem, nébrž řeč
vede o svobodě ducha a o zbavení vlády
pochotí, hříchu a tudy i smrti. Uchopením
pravdy co zárodu Božího uprostranuje se
duch lidský a zakotvuje se v nebesích.
Reč ta Páně a ta zámluva svrchované
svobody a tudy také svrchované blaženosti
mohla pohnouti srdci jejich a probudititam
ohlas néjaké touhy po bezvýminečném se
odevzdání takovému vedení. Ale nebylo toho,
nébrž mnozí z posluchačů se uráželi nad
slovem Páně, že pravilg osvobodí vás Syn
Boži, kdež předpokládal je svobodnými ne
bytí. Odpověděli oni Jemu: Símě Abrahá
movo jsme a nesloužili jsme nikomu nikdá;
kterak ty pravíš: Svobodni budete? Bomnéli
se oni, že Chámovi a Esauovi potomkové
toliko Gen. 9, 27. 27, 29. rodilými otroky
jsou, símě však Abrahámovo, totiž oni, po
tomci Abrahámovi, že svrchované volni a
svobodni jsou, aniž kdo právo má kromě
jediného Boha, aby nad nimi vládu držel.
Domýšleli se býti zrozenými královici, urče
nými k vládě nad světem, an ostatní náro
dové jim sloužiti a dvořit! mají. Nemohli
sice zapříti, že předkové jejich pod, Baby
loňany, Peršany, Syřany a jinými národy
co podrobeuci po dlouhý čas trvali a nyní
flímanům podléhali; ale oni neuznávali nikdá
vrcfamocí těch pánů cizích a jenom pro ne
zbytí se jim neprotivili, vezdy k tomu právu
se táhnouce, že se od Boha toliko co svr
chovaného Pána svého závisnými považují.
Naopak ti, jenž nad nimi panovali, ti od
Boha ustanoveni jim podrobenu býti a což
nyní ještě nestalo se, zajisté ve skutečnost

uvésti se musí, k ájž Messiáš přibude. Při
takovém nahlédání musela slova Páně, jimiž
se jim, že fe osvobodí, zamlouval, je velmi
urážeti; tudy odpověděli: Potomci Abrahá
movi jsme a nikdá jsme nesloužili; kterak
pravíš: Svobodnými budete ? Matou oni mravh ® k svobodu's politickou. Ti, kteří tak smý
šleli a mluvili, jiní byli, než ti, o kterých
se dí, že uvěřili v Christa v. 31., ač toho
Jan tu připomenouti opustil. Jiným sice se
vidí, že lidé ti, jenž uvěřili, urazivše se na
slovech Páně, víry své odstoupili, z ní
tak záhy pro svou k věcem světským střepělost vypadli a se v řadu nepřátelů a
vraků Páně postavili, aoa. se urazila slovem
Páně národná jejich pýcha. Ale náhled ten
neobdrží. Snad to může o některých, nikoli
ale o všech plaiíti. Jsou to raději lidé jiní,
jenž svobody jiné neznali, leč politickou a
tady se na Pána s takovou odpovědí vy«
tasili, o mravné svobodě netušíce a o ni ne
dbajíce. Pravili: Símě Abrahámovo jsme;
k Abrahámu se táhnou, poněvadž jemu vláda
celého světa připovědína Gen. 22, 17. a tudy
otroctví potomkům jeho docela cizo ostati
muselo. Praví: Nikdá jsme nesloužili. Ří
mané jim ve své opatrnosti nějakou tvárnost
politické svobody nechali, jak jim^Titus cí
sař připomínal u Jos. Flav. V. Ž. 6, 6, 2.
Nevhodně činí vykladači někteří tuto rozdíl
mezi službou vniternou a vněšnou a praví
že o první jenom Židé mluví, jakož ani ti
dobře nevidí, jenž za to mají, že -Židé jea
o svobodě náboženské mluví.
Bylo potřebí, aby je Pán z bludu jejich
vyvedl a jim vyjádřil, jakou svobodu na
mysli má. A poněvadž věc jim novou a
velmi dfiležitou praviti hodlal, proto je na
výrok svůj pozornými činí, an vece : Amen,
amen, pravím vám. A nyní jim základnou
zásadu přednáší; Každý, kdo Mích páchá,
robem či otrokem hříchu jest, Vece: Každý
a ovšem tedy i ten, jenž potomek Abrahá
mův jest. Hřích na prvém místě ve slovech:
Kdo hřích páchá, klade se v obyčejném vý
znamu; hřích páchali jest činiti nepravost,
jest přestupovali zákon Boží; na druhém
místě ale ve slovech: robem jest hříchu, hřích
se zosobuje a co tyran nějaký vystavuje,
který si v otroctví lidi podmaňuje a je pod
přísnými kárami drží. Kdo hřích, skutek
hříšný činí a páchá, ten se podčínuje síle
a moci hříchu a zákonům jeho a stává se
otrokem a robem jemu. Zákon pak hříchu
jest zlá pochof a žádostivost a veškera ta
náklonnost ke zlu, kterou vyšší a božná
částka v člověka přitlumena a jako přikryta
bývá a spoutána, že k svobodě vyniknout!
a svých zájmů píleti nemůže. Takové mravné
otroctví, vece sv. Aug., horší' jest nad poli
tické; otrok vněšný zajisté vynikua a vy-

bředna může odpočinotiti a střese pouta ona,
ale mravný otrok ustavičně pouta ona s se
bou obnáší. Podobně 2. Petr. 2, 19. vece:
Od kóho kdo přemožen bývá, toho sluhou jest.
A již Prov. 5, 22. d í: Nepravosti vlastni
jím ají bezbožníka a provazy hříchů svojich
svázán bývá. Ta jest zaslepenost lidská, že
se člověk nalézá v otroctví a myslí právě
nejvíce svobody užívati, a proto se vzdaluje
osvoboditele svého. Nejhorší otroctví jest
otroctví hříchu. Otrok druhdy dostává jiného
lepšího pána; otrok hříchu pána téhož ne
ustále v útrobách svých nosí. Může otrok
tělesný užiti pokoje a druhdy pána aspoň
na chvíli se ukryti. Ale hříšník pořád pod
tyranstvím pána jest, nemaje pokoje. Spá
chal hřích pro dojití rozkoše; rozkoš přešla,
hřích ostal. Neblažen jest, kdo jsa otrokem
od narození skrze břich prvotný, otrokem
vojny, ješto se dal zlovášní přemoci, otrokem
svévůle, ješto o své ujmě se zaprodal, nebla
žen, díme, jestteo kdo jsa otrokem, miluje otro
ctví své a štítí a vzdaluje se osvoboditele svého.
Pán jim dále vyličuje obraz stavu hříš
ného a zlé následky jeho, jakož i cestu jim
udává, kterou by dostati se mohli k svobodě.
Vece: Rob neostává v domě na věky; syn
ale ostává na věky (totiž v domě). Otrok
či rob aneb sluha nepatří k rodině a může
vybyt, ano prodán býti podlé práva o otro
cích; syn ale jako dítě patří k rodině a čiaí
nutný díl rodiny. Tak Židé se nalézají sice
v domě, ale zadáni hříchu a jeho roby či
otroky jsouce, nepřináležejí k domu, t. j.
k říši Boží a ztratili právo k věčnému dě
dictví, ano neudomácnějí-li v domě Božím
onom a nedosáhnou li synovství, tedy mohou
z domu vybyti a vyhnáni býti. Syn jenom,
jenž synovství Božího došel a je v sobě
životně udržuje, v domě Božím ostáti může
a zůstati, nemaje se obávati, žeby jej vy
byli z něho. Pán hledí na ono místo písma
Gen. 21., 10., kdež Izák v domě zachován
co syn svobodné manželky, Xsmael ale z do
mu byl vyobcován co syn nevolnice. Synem
rozumí sice rozence obyčejného, zří ale jíž
při tom k sobě co k Synu Božíma. Domem
Božím v dalším smyslu církev slyší se co
říše Boží a dům Boží 1. Tim. 3, 15. Chce
říci, že On co Syn v království Božím ostane
a s ním ti ostanou, kdož se k Němu přiúčastní, jak výšeji Jan 1, 12. praví, že těm,
kdož uvěřili v Christa, dostalo se moci státi
se syny Božími. Zákon starý nemohl dáti
právo synovského v domě Božím přebývání,
poněvadž nemohl člověka zbaviti hříchů.
Aby se Židům nestalo jako druhdy Ismaelovi, přijde jím hledati uvolnitele, zbavitele
a vykupitele z té poroby, A to jest, co
Pán vece, an dí: Jest-li tedy vás Syn vy*
svobodí, právě svobodni budete. Tedy, vece

a hledí k tomu, že Syn věčně v domě, t.j.
ve svobodě ostává a dědicem jsa Hebr. 1, 2.
a plnou moc maje, do rodiny a domu platně
přijímati může, cožby nemohl, kdyby věčně
v domě neostával. Předpokládá, že Otec
všechno dal v ruce Synovi 17, 7. Jiní pou
tají slova s v. 34. totiž se slovy: kdo Mích
cini, robem jest hříchu. Leč vládne první
vazba. Synem na tomto místě nerozumí se
více vůbec člověk mravně svobodný, jenž
bytně s Bohem sjednán jest, nébrž tuto sy
nem očividně rozumí se sám Christus, Syn
Bcží jediný a svrchovaně svobodný, jenž
moc má také jiné svobodou dařiti, a sice
svobodou ne nějakou lichou, nébrž takovou,
Že právě, skutečně a bytně, ivtoag svobodným
se člověk stává. Bytnou a vnitrnou svo
bodu tu Pán staví naproti oné liché svobodě,
literou se Židé honosili, a svoboda ta bytná
jest svoboda ode hříchu, svoboda mravná.
Sya spolubytný, stejné s Otcem moci, jenž od»
věčné vlády s Otcem požívá, moc má člověka
nesvobodce svobodným učiniti a svobodu tu
protáhnouti přes veškera věčnost a ji na
věčnou blaženost zaměniti. On dává synov
ství 1, 12. a činí spoludědicem Božím É. 8,
17. Někteří v. 35. robem, jenž v domě ne
zůstává na věky, Mojžíše býti vykládali, jak
Hebr. 3, 5. 6,, což ale proti všeliké spojitosti
čelj. Nebo tu ne o Mojžíšovi řeč jest, nébrž
o Židech, kteří se v otroctví a robství hří
chu nalézali. Dříve pravil Pán: Pravda vás
osvobodí 32. v .; nyní praví: Syn vás osvo
bodí, poněvadž Syn pravdu vynáší. Pravé
svobody člověk nedojde bohatstvím, důsto
jenstvím, náukou a důmyslem. Především
srdce musí se okovů zlovášní zhostiti, nemají-lí dotčené výhody a výsady člověka
novými pouty skličovati. Zhostění to pak
se děje toliko v Christu. Svoboda tedy není
toli, co libovolnost a bezzákonnost, nébrž
zaleží v tom, abychom se vůlí Boží co svr
chovanou opolnou samovolně řídili a tak dle
povahy nám počátečně od Boha přistvořené
žili. Jsme pak stvořeni podlé obrazu Bo
žího. Kdo vůle Boží, co svrchovaného pra
vidla nešetří a se jí strhuje, ten chtíčům a
zlovášněm se dává v moc a jimi přichází
pod vládu knížete světa. Čím více chtíčům
svým člověk povoluje, tím více svobody
trati Potřeby jeho a zložádosti jeho rostou,
síly ducha miznou a pružnosti vůle jeho
ubývá vezdy víc a více. Zde na světě ne
přebývá dobro v těle našem, an se nalézá
zlozákon v údech našich, a pleť proti duchu
se zpírá, É. 7, 28. Gal. 5, 17. Zde se dí
lem svoboda, dílem otroctví nalézá. Není
holá svoboda, poněvadž není věčnost, vece
Aug. Chcem®-li věděti, máme-li pravou svo
bodu, vejděme sami do ssbe, a zpytujme, co
nás řídí a spravuje.

Tak Pán porazil honosivosfc Židů, kte
roužto se vynášeli, že jsou svobodni. Ale
zbývala druhá chlouba jejich, kterou neméně
pyšněli se, ano která spolu základem a ko
řenem první oné pýchy byla. Honosili se
býti Abrahámovici; a tudy Pán vyvrací také
tu výchlubu jejich a praví nebyti je pra
vými syny Abrahámovými, nébrž jenom od~
rodky jeho. Půjčuje jim sice toho, že po
dlé těla jsou potomci jeho, ale podlé ducha
je jimi býti zhola popírá: Vím, vece, že ple
menem Abrahámovým jste; arsak hledáte
mne usmrtili, poněvadž slovo moje nesměstnává se ve vás. Po pleti pocházejí od Abra
háma, ale po duchu zhola nemají povahy
Abrahámovy, ješto toho, k Němuž Abrahám
s nadějí a s horoucnou tužbou pozíral, o život
připravit! usilují. Příčina ale toho jejich po
smrti Páně dychtění jest, že slovo Jeho se
v nich nesměstnává, čili že nemá slovo Jeho
místa v nich. Celé jejich srdce a veškera
jejich útroba již naplněna jest nízkými my
šlénkami, světskými záměry a vražedlnými
úlohami, a tudy náuka Páně nemohla v je
jich vnitro vejiti a směstnati se, nemohla se
tudy v nich ujiti. Slovo Boží žádá prázaého
srdce. Srdce zajaté žádostmi zemskými, cti
žádostí, lakotou, pochotěmi a náruživostmi
nemá místa pro slovo Boží. Není to tedy
nějaká příčina náhodná a tudy bezvinná,
která je k zlu tomu vede, nébrž ta zarytá
zapeklitostj jejich jim svůdkyní jest, jíž do
cela jenom to přijímají, co jejich předsud
kům a záměrům pochlebuje, tak že místa
v nich pro pravdu není. Tak slovo to %o>qu,
capit, béře vulgáta a rkps. ostrom. a assemonský, jenž mají nevměščajets sie. Jiní slovo
to vykládají: nemá postupu, pokroku u vás a ve
vašem srdci, vnikla sice v útrobu vaši, ale
se nevyvinula v ní, aniž srdce vašeho pro
stoupila, ješto jste po krátkém věření opět
odpadli. Leč prvý výklad předkuje.
Ale ještě přidává příčinu toho, proč
náuky Jeho nepřijímají; příčina ta jest po«
vaha jejich různá a odchodná ode povahy
Páné, čím spolu na to naráží, že jiného mají
otce, než Abraháma. Já mluvím, co jsem
viděl od Otce svého, a vy, co jste u otce
svého viděli, činíte. Takto čte vulgáta s ně
kterými rukopisy, ač jiní rukopisové ve dra
hém členě místo co jste viděli čtou co jste
slyšeli. Však sinajský čte s vulgátou. Éukopisové někteří také vynechávají slovo pov,
mého po prvém slově natgbg, Otce, a slovo
vfiav, vašeho po druhém slově Otce, natgó?.
Ale sinajský rukopis čte slova ona. Má-li
větší důraz se vytknouti, muselo by se přeložiti na prvém místě: Otce mého, a na dra
hém : otce vašeho, ješto jsme přeložili za ge
niem mluvy naší jdouce aa obou místech
otce svého. Pán těmi slovy namítá, že růz

nost úmyslů Jeho a úmyslů Židů kořen svůj
má v rozličném spojení jich obou. Pán vidi
u Otce a mluví, vidí viděním odvěčným, po*
gnává poznáním odvěčným; a tady m áj&n
slovo v perfektu ioagana, an o slyšení Židů
užívá soristu ijxoýffťm. A již jsme několi
kráte pravili, že v božských osobách viděti,
slyšeti, poznávati, mjsliti a podobné věci na
stejno vychodí. Ale i nepřátelé Christovi
stejně odvislí 'sou od otce svého, jemuž se
podmanili o vlastní své ujmě, jenž jim zr
cadlem, vzorem, pobfidcem a napominatelem
jest k tomu zlému činění, v němž oni sobě
zalíbili. Naznačuje poněkud a však ukrytě
zloducha býti otcem jejich. Vulgáta čte ve
členě drahém: a vy činíte, co jste totiž u
otee svého viděli. Ěecký text místo a čte
spojku tedy, ovv, tedy vy, co jste u otce svého
viděli, činíte čili činíte skutky otce svého,
a tudy táhne slova ta: činíte skutky otce
svého k v. 37. totiž k slovu hledáte mne usmrtiti; z onoho »lého hledání následují zlé
skutky. Jiní ale váží spojka ovv, tedy s pře
dešlými slovy: (v.38.) já činim skutky, co
vidím u Otce; a ješto i vy otce máte, tedy
i vy činíte, co u otce vidíte. Á tak praví,
ve slovech těch jakousi jemnou a tenou bo
lestnou ironii býti. Povahou dítek Božích
jest zpytovat! vůli Otcovu a ji činiti neproměnitedlným pravidlem života svého.
Židé pozorovali ze slov Páně, že jim
sice s jedné strany synovství Abrahámova
půjčoval, s drahé ale strany jim je odpírá,
a jim nějakého jiného otce přisuzuje, o némž
nevěděli, kdo by to byl. Tudy hájí přede
vším toho svého z Abraháma pojití a praví
gnova s větším důrazem: Otec náš Abrahám
fest Ježíš ještě místněji a kladně jim otce
jich nejmenuje, a však jim dovodí nepravdu
toho jejich osobování, an vece: Jste-li syncvé Abrahámovi, skutky Abrahámovy čiňte;
aneb lépe dle t. ř. Kdybyste byly syny Abra
hámovými, činili byste skutky Abrahámovy.
Tělesného pojiti jim půjčuje, ale mravný
půchod jim odpírá. Krev Abrahámova byla
v nich, ne však mrav a duch jeho, an předce
tím člověk nejvíce člověkem jest, a tím po
jití svoje opodstatoiti má. Slovo syn, či dítě
místněji a vážněji značí duchovnou pokrevnost, než-li slovo simě, jehož výše v. 37. užil.
Abrahám s radostí uvěřil slovu Božímu a je
přijal, jakož i všady a vezdy svatosti života
pileo byl; oni ale Pána, zvěstovatele slov
Božích usmrtiti hledají a tím s jiným někým
příbuzní býti se prokazují. Ovšem, vece
Leo, o křesfanech nejedněch totéž platí a
darmo se křesťanem někdo býti klade, kdo
Christa, jenž cestou nám jest, v životě ^ne
následuje. Skutky to jsou, jimiž se Židé
.prohřešovali, skutky vyrostlé za zlov&ls je
jich. Skutků hledá u nás Pán. Pouhé jméno

křesťana, pouhá víra, pouhý ten neb enen
skutek dobrý nás nečiní syny Božími. Činí
to skutkové, celé těio, celý souhrn skutků
dobrých to činí.
A to jest, co Pán Židům znova, jak již
v. 37. učinil, ale přísnějšími slovy opět vy
týká : Nyní hledáte mne usmrtiti, člověka,
jenž -pravdu -pravil jsem vám, kterou jsem
slyšel od Boha; to Arahám nečinil. Abra
hám zajisté toužil po Messiáši, an vy Jej
zabiti chcete, v tom povahu zlootee svého
pronášejíce. Nenáviděti toho, kdo nám pravdu
mluví, nevede k spáse; k n! vede hotovost
pravdu s vírou ujiti, jak to činil Abrahám.
Nemocný, který nechce ani o lékn, ani o
lékaři, ani o stravě slyšeti, blízek jest zou
falství. Pravda lékem i stravou jest, kojíc
a sytíc i srdce, co ji přijímá. Ovšem pravda
z Boha pošla, kterou Syn obdržel od Otce,
kterou odevzdal apoštolům a která od apo
štolů se nám dostala. Ale toho lišni byli
Židé v stupni svrchovaném, tak že jim
Pán vyslípá: Vy činíte skutky otce svého.
Nejmenuje jim ještě otce, ale mohli se domysliti, že to nebude nikdo jiný, leč ďábel,
z něhož vražedlnictví pochází, a u něhož ne
návist pra¥dy -nekuje, kteréž nenávisti i
oni se podrobují.
Nyní již Židé nahlíželi, že Pán nemluví
0 tělesném, nébrž o duchovném příbuzenství,
a tudy sami na ten smysl zahnouti museli.
1 zdálo se jim, poněvadž nějakého zlocha
jim za otce přiděloval, že jim původ z mo
dloslužby přičítá a tudy s nevolí odmítají
tu výtku Jeho od sebe, Boha pravého otcem
svým býti se honosíce s větší než prvé hr
dostí. My nejsme z cizoložství narozeni,
jednoho Otce máme, Boha. Mluví oni s ve
likým sebevědomím a s nemalou pýchou a
tudy kladou slovo My napřed. Cizoložstvím
se nejednou v starém Zákoně modlářství
míní, poněvadž duše opustivši pravého Boha,
jemuž hned od přírody jako zasnoubena
jest, a jenž chotěm jest duše, se k modlám
co cizoložníkům přivinuje. Zhusta v starém
Zákoně přichází ta myšlénka o duchovném
cizoložství osnována jsouc na úmluvě, v niž
Bůh s lidem israelským vešel skrze Abra
háma a nápotom na hoře Sinaji skrae Moj
žíše; a tudy v témž starém Zákoně se mo
dlářství pátnem cizoložstva naznačuje a mo
dláři se cizoložnaty nazývají. Os. 2, 4. 6. Jer,
13, 27. Sap. 14, 12. Toho se tuto Židé
zhola odpírají a tvrdí, že pravými a rod*
■
nými syny Božími jsou, bezmála ne bez ohlsdu na Samaritány, jimž cizoložníků pře
zdívali a k nimž hned níže v. 48. Pána samého
počítat! odranuli. To jest výklad obyčejný
a pravý, a neprávě se některým vidělo, že
tu Židé prohlédají k synům Abrahámovým,
k Izákovi a Ismaelovi, pravíce a na tom

stojíce, že nepocházejíce od Ismaela, syna a jejich od povahy Boží odchodnost ukazuje
děvky Hagary, kterýž nečinil pravého po pravými je syny Božími nebyti. Ale ještě
tomstva Abrahámova, nébrž od Izáka, z pra dáleji Pán téhož potvrzuje. Ukázav, že ani
vé a jediné manželky Abrahámovy, Bary, Abrahámovými, ani Božími dětmi nejsou,
zrozeného, také pravými a jedinými syny a nyní, dříve než jim pravého jejich otce udá,
dětmi Božími, přede všemi jinými a výlučně jeví jim příčinu neporozumu řeči Jeho ; nebo
ovšem, cokoli nyní se hádali o otcovství a
slují a jsou.
Pán jim pravé synovství Boží docela svobodě., vyšlo z nedorozumění. Vece: Proč
popírá a nejprve záporně jenom vede důkaz nepoznáváte mluvy moji ? Poněvadž nemůžete
že nemohou býti pravými syny Abrahámo slyšeti slova mého. Mluva a slovo se poněkud
vými, až nápotom jim v. 44. pravého jich ťůzní; v řeckém textu stojí Xaiu a Uyog. Mluva
otce oznamuje výslovně, na nějž byl^ dřívěji zevnější stránku, slovo vnitrnou stránku značí.
pozakrytě ukazoval. Se strany Páně prava Mluva laUa jest pronesení, recči slovo, Uyos,
povaha Židův a jejich neblahý stav se vy jest podstata proneseni toho. Ovšem pak
pisuje; se strany Židův nenávist a ruhot v písmě rozdíl se též činí mezi slovem podstatproti Pánu nejvyššího stupně dochází. Kdyby ným, jakým Christus osobně byl, a mezi
Bůh otcem vaším byl, milovali byste mne. slovem hlasným, jež hlásal Ten, kterýž byl
Láska vaše ke mně bylaby průvodem a průka= Slovem. Slovo tudy se potahuje k pravdám
zem mravným, že skutečně z Boha jste, an by a náukám, vůbec k obsahu pronášenému,
mluva ke spůsobu, jakým se obsah ten vy
stoupená příbuznost mezi mnou a vámi vládla.
Nebo, vece dále. jsem z Otce pošel a přišel. povídá. P© řeči se pozná moudrost člově
Yede Pán důvod od přirozené věcí přitaž kova, po mluvě se poznává vlast, gemě, rod,
livosti, jenž se zračí v přísloví: všecko se národ. Mluvou nazývá Pán řeč svou, a dí,
vine k rovni a svůj k svému. Kdyby Židé že nerozumějí mluvě Jeho, poněvadž nepoznali,
byli duchem Bohu příbuzní, kdyby mravně že mluví z nebe, že jazykem mluví nebeským,
syny a dětmi Božími byli, museli by nějaký že věci přednáší nepochodilé z člověka, nébrž
půtah ku Christu cítiti, musili by samoděk z Boha. Ve mluvě Ohristově splývá v jedno
se kNěmuvinouti a Jej milovati, ovšem pak zevnějšek s vnitrem, spůsob s obsahem, a
v Něho věřiti, an skutečné Synem Božím Páa více k obsahu, pravdě a duchu řeči
svojí táhne se, a jenom proto užívá slova
v jediném a svrchovaném smyslu jest. A
že Synem Božítn jest, potvrzuje slovy: Z mluva, poněvadž po mluvě či po nářečí ně
Boha jsem vyšel a přišel. Slovo vyšel k od- jakém původ mluvčího bývá poznán. Dí
věčnému a tudy božskému původu, slovo totiž: Proč nepoznáváte, že co mluvím, ne
přišel k dočasnému a tudy lidskému původu beského a božského jest původu? Na to sám
Páné se vztahuje. Nedobře jiní ■vykladatelé Pán odpovídá a udává příčinu toho býti ne
obojí slovo k člověčenství táhnou. Ve slO" povolnost a nechopnost jejich pro slova ne
vech: Já jsem z Boha vyšel, hledí ku pro beská: Poněvadž slyšeti nemůžete slova mého,
rockým slovům Mích. 5, 2. východové jeho t. j. poněvadž nechcete snésti a přijmouti
od počátku, ode dnů věcnosti. Pán však pro slova mého, mysl ode mne odvrácenou, ne
lepší véci důraz přidává výkladně: nebo jsem příznivou, ano vražedlnou chovajíce. Nemů
nepřišel od sebe, ale On mne poslal. To dí žete, vece, t. j. nechcete. Dí „nemůžete” a
pro potvrzení výroku o svém z Boha pojiti znamená tím, že člověk zarylstvím a zlovůlí
a ohlídá se při tom na takové liehoproroky veškeru vnímavost pro božské věci ztrácí.
o nichž Bůh u Jerem, 23, 25. vece: Ne, Nebe jest cizinou pro pozemšťany a řeč ta
poslal jsem jich, nébrž běželi, nemluvil jsem jemství Božích není srozumitedlna pro ty,
k nim a oni samodék prorokovali. Nikdo kteří mají uši z pletě a krve. Běda, kdo
nemůže, vece sv. Augustin, Bohu co dité vnímavosti pro božské věci pozbyl samoefatě
náležeti, kdo Syna Jeho jednorozeného nemi a u koho schátralost duchovní, stuchlost,
luje ; nebo největší pohnutka Syna milovali stuhlost, přidusilost a rozlišenost mysli všejest, že Ježiš, ňyn Boži vyšel z Boha, a cknu schopnost pro víru strávila. Národ,
v poslušenství se k nám snížil, aby našim, kde sta? ten zavládl, dozrál k soudu Božímu.
bratrem stal se. Ostatně slovo milovati, jak Neaastone-li pokání, nastane záhuba. Slyšet
samovidno jest, nadesýlá také víru v Christa, nechtěli, t. j. přijmouti a následovatš nechtěli
jakož víra na o brat v sobě lásku kujChristu slov Páně. Povaha jejich zapeklitá a zarytá
jzahrnuje, ana víra a láska příbuzné jsou vadila jim, že povolného a ochotného ucha
ctnosti božské. Tolikrát opětuje Pán, že od nepropůjčili, ano že k nevoli se popudili a
Otce poselství obdržel. To činí, aby zřejmo tím právě dokázali, že z Boha nejsou, aa
nepoznali řeči či nářeči Božího. Nemístně
bylo._ že se nikdo nemá vtíratí za proroka
někteří neberou slova poněvadž slyšeti ne
a učitele pravdy Boží, leč kdo řádné povo
můžete za odpověd na slova předešlá, nébrž
lání má.
Tím iž Pán dovodil, že různá povaha za dálejší vývoj a za, potvrzení slov těch před-

chozích, jakoby neudávala se příčina nepo
znání od nich mluvy Páně, nébrž spůsob
toho nepoznáni, který záležel v neslyšení
slov Jeho. Tu by musely věty naopak umí
stěny býti: Proč nemůžete řeči mě, či slova
mého slyšeti ? Já to pravím ohledem nepoznáni
mluvy moji. Ještě nemístněji někteří slova
poslední v, 43. brali k násl, v. 44.
Teď již Pán zjevně jim povídá, kdo otcem
jejich jest, což dříve jenom zaobaleně pravil,
ačby se byli toho domysliti mohli. Vy
z otce dábla jste a pochotě otce, svého chcete
konati. Vy; klade to slovo napřed pro
větší důraz. Vy, vy, kteří syny Božími se
býti pravíte. Otcem jich ďábla býti praví,
ne bytedlně, nébrž mravně, jak samozřejmo
jest. Klade člen v řeckém textu před slovem
otec i>t rov natQós, poněvadž o určitém otci
mluví, tak že člen ten téměř místo přisvojovacího místojmena zastává. Někteří spojku a ve
větě © žádosti jeho chcete konati, praví zna
čití toli co ješto, že, poněvadž', nebo skrze
žádost zlou ujímá ďábel vládu nad člověkem
a člověka sobě připodobňuje; dává tím Pán
příčinu, proč je z otce dábla býti praví, po
něvadž žádosti ďáblovy konati chtějí. Jiní
částici spojovací a berou za vyvodící či sousledečnou, která totiž předešlé věty výsle
dek vyvodí. Proto, že jste z dábla, proto
chcete činiti zložádosti jeho. Nejprostěji ne
chat! věc o své váze a spojce a přirodilou
povahu ostaviti Pán dvojí větu podle sebe
klade, obojí stejnou váhu připisujíc, aniž jednu
z drahé odvádějíc. D í: konati chcete, t. j.
rádi vykonáváte, 6, 17. k těm věcem střepíce; podobně slovo chtfti se béře o fariseích
Luc. 20, 46. chtěji chodili t. rádi chodí se
širokými prémy. Nedí chcete konati skutky,
poněvadž prohlídá k žádosti jejich Pána ze
světa sprovoditi.
Leč nespokojuje se Pán se všeobecným
výrokem, nébrž opisuje žádosti či chtíče ďá
blovy w potahu dvojím a Židův srodnost a
shodnost § ním v obojí věci ukazuje. Na
před mluví o vraždě a^nápotom o klamu a
lži ďáblově a obojí o Židech platit! dovodí.
On byl vražedlník od počátku a nestojí
v pravdě, poněvadž pravdy v něm neni. Slova
od počátku mylně někteří táhli k smrti Ábe
lově, kterou Kain m popudem ďáblovým
1. Jo. 3,12. spáchal; lépe a jedině právě se
rozumí duchovní vražda na prarodičech v ráji
spáchaná, na kterou smrt tělesná nastoupila.
D í Pán: Jako druhdy ďábel na počátku sve
dením Adama i Evu a v nich veškeré po tomstvo života zbavil, tak i vy o bezživotí .
moje usilujete. Závisti dábla vešla smrt na
svět Sap. 2, 24. Pán ale netoliko se táhne
ka prvotnému tomu vražedlnému skutku,
nébrž na mysli má veškeru řadu vražed a
přečinů, v nichž krev nevinná a pych

vražedlný po světě se rozlil. A následovníci
jeho a po straně jeho jsou Židé Sap. 2, 15.
A ti shodují se s ním také v jiné příčině,
totiž v nenávisti pravdy. Nebo dábel, vece
Pán, nestojí v pravdě, an pravdy v něm neni.
Místo nextoji kladou nestál; avšak řecké
perf.^ «ffztjxs má vyznám času přítomného a
^načí toli co nestojí. Tudy podlé toho není
onen výklad práv, jenž slova ta v perfektu
béře a slyší o prvotném pádu satanovu Jud.
4. 2, Petr 2, 4, jakoby smysl byl: nezůstal
v pravdě, t. j. v pravdivém poměru a stavu
k Bohu, zachoval prvotného a pravého
postavení co tvor, nezůstal v pravosti a sva
tosti, ve kteréž od Boha stvořen byl. Eaději
povaha ďáblova se líčí a jest smysl: Nestojí
v pravdě, ješto od Boha věčné pravdy od
padnuv v tom od Boha odvratu do <ud a dověky trvá a odvrat ten docela v povahu jeho
vplynul a s ní srostl, že se druhou přírodou
stal. Příčina, proč nestojí v pravdě, jest,
poněvadž jak dokládá Pán, pravdy v něm
neni. Obor pravdy cizinou mu jest a zemištěm, kdež bydleti mu nelze; klam a lež
ale jest životem a otčinou jeho. Kdo nepří
telem pravdy jest, kdo pravdu, kdo Christa
nenávidí a Jej usmrtiti žádá, ten žádosti
dábla v sebe, přijal a z ďábla jest. Není
v bytosti dábla pravdy, ješto docela v od
vratu od Boha se ustavil, není ve vůli Jeho
pravdy, ješto pravdy nenávidí a s klamem
a se lží obchází; ano i když druhdy z vý
jimky pravdu povídá, děje se to, aby tím
snáze lidi mohl oklamati a o spásu přivésti.
Není v něm pravdy, nébrž jest v něm holý
zápor pravdy a jestotou a bytností jeho jest
klam, šalba a lež. Ošálil Adama prvého,
zavraždil ho duchovně i tělesné a nyní rozjitřil a rozdráždil Žjdy proti Adamu druhému.
Když lež mluvi, z vlastního mluví, poněvadž
lhářem jest a otcem jejím, t. j. otcem lži.
Nucené místo jejím kladou jiní slovo jeho,
táhnouce je k slovu lhář v ten smysl: otcem
jeho jest, t. j. otcem lháře každého a tudy
jest každý lhář synem ďáblovým. Lež jest
živel jeho a říše jeho a když lže a klame,
tu ze živlu svého a z bytosti své čerpá. On
ale jest otec, t. j. původ lži, ješto lež od něho
pošla, nevešedši vně či z venku do něho
odnikud, nébrž v něm původ vzavši. A posavád všelijak klam a lež strojí a kde se
neděje pravda, tam podíl svůj má. Ješto lež
bytost jeho stanoví, ovšem ji také ústy pro
náší podlé slova Páně Mt. 12, 34.: z oplyvavosti či z nadbytu srdce ústo mluvi. Lhář
jest, d í; to jest: lhářství činí a stanoví povahu
a bytost jeho.
Ale i v tom nesou Židé násobě povahu
ďábla otce svého, že ve pravdě nelibují
sobě, nébrž v klamu a mamu svojich před
sudků se kochají, což dokazují tím, poněvadž

Ježíše zamítají proto, že jim pravda praví.
Nebo u nich, u těch zarytých nepřátelů Christových nebyly toliko nějaké pochybnosti,
nébrž záš£ a zapeklitost a proti pravdě zatvrdlost v útrobě jejich se uhnízdila a vše
likým nectnostem, klamu, lži a náchylnosti
ku vraždě průchod a vládu zjednala. Tudy
jim Pán d í: Poněvadž pravdu pravím, ne
věříte mně. Očekávali bychom tužší výtku,
ale proud řeči Páně tu tiše jenom šplouná
a vystavuje nevěru jenom, ješto nevěra také
skutečné jedinou zla všeho příčinou byla.
Ale mají slova ta veliký důraz do sebe ohle
dem na protivné pojmy předešlého verše.
Mně nevěříte, ovšem ale ponukům ďáblovým
netoliko věříte, nébrž jste se i v službu ano
v otroctví jemu odevzdali. Slovy: když pravdu
pravím, Pán chce říci: Ovšem kdybych ne
pravdy pronášel a vašim pochotěm lichotil,
uvěřili byste, nyní nevěříce, kde byste právě
měli věřiti. Kdybych lež mluvil, věřili byste
mně, an bych mluvil, co otci vašemu viastivo jest. Pravil jim pravdu, an jim vytý
kal němosti; pravil jim pravdu, an sebe Sy
nem Božím býti povídal.
Ale jak v ďáblu hřích a lež spolu se
nalézají, tak v Christu Pánu opak toho obo
jího spatřuje se, pravdivost a bezhříšnost.
A k této bezhříšnosti se Pán volá na důkaz,
že pravdu praví a žeby ovšem Jemu uvéřiti
měli. A činí to spůsobem otázky, an d í :
Kdo z vás uviní mne z hříchu ? Hříchem
nerozumí se tuto klam a blud toliko, jak se
některým vykladatelům uzdálo, jakoby pouze
smysl byl: Kdo z vás mne z nepravdy usvědčiti může? Nébrž hříchem se rozumí
vůbec hříšnost, hříšné chtění a konání, pře
stoupení příkazů Božích vůlí a skutkem, a
ta netoliko bezhříšnost, t. j. zbavenost všeli
kého hříchu, nébrž skutečná nehříšnost či
nehřešitednost, t. j. svoboda a oproštěnost ode
všeliké náklonosti k hříchu, V Pánu kladná
bezhříšnost byla, ač aai záporná bez kladné
obstáti nemůže. Bezhříšnost neobnáší sebou
se strany rozumové jen podmětnou pravdi
vost a jenom shodu myšlének a náhledů
s řečí a slovy; nébrž dokonalá bezhříšnost
nemohouc míti u člověka místa svědčí, že
ten, kdo bezhříšen jest, slova svrchované
pravdy přednáší a že při něm místo má
shoda a jednota řeči a pravdy předmětné.
Ješto tedy svrchovaná předmětná pravda se
vyškytá v Páně slovech, může se Pán jich
tázati: Když ale pravdu mluvím vám, proč
mi nevěříte ? Dovodí Pán : Jsem-li bezhří
šen, tedy jsem i bez klamu a beze lži, jsem-li
ale beze lži, tedy jsem pravdomluven a vy
se strany své nemáte příčiny zhola žádné
mně nevěřiti. Kdo bezhříšen, ten jest nejčistéjším orgánem pro poznání a pronášení
pravdy. Jedin Christus svrchovaný velekněz

byl Hebr. 7, 26. svat, nevinen, nepokálen,
oddělen ode hříšníků. O lidech platí: lhou,
kdož praví hříchu nemíti. Mohl se Pán směle
a svobodně volati k samých nepřátelů svě
dectví. Byl Ježíš sice zkoušen a učil se po
slušnosti Hebr. 5, 8., a však ea každém stu 
pni života bezhříšen ostával s Logem byv
spojen. Čím velepastýř vynikal, toho dle
síly své a dle milosti sobě udělované mají
píleti i pastýři od Něho ustanovení, aby sví
tili světlem svým a k slávě Boží a k vele
bení Jeho přispívali. O křesťanech všechněch píše Tertull. v obraně (45): Nevinnost
dokonale známe od Boha jí vyučeni byvše
a věrné ji zachováváme jakožto věc, která
nám od nevšedniho Patratele velena byla.
Pán svobodně dorývá: proč mi nevěříte"?
Nemohla zajisté nevěra jejich ničím se zastírati a ničím se vymlouvati. Božské svě
dectví a bezhříšná neúhonnost projevuje se
v řeči Jeho. Nejzarytější nepřátely vyzývati
mohl, aby Jej v něčem stíhali. A takový
mluvčí bezhříšný ví a zná pravdu, má k ní
svrchovanou lásku a tedy může a chce pravdu
mluviti. Kdo mu nevěří, ukazuje se býti
povahy docela jiné, než on sám a nemíti
žádné příbuznosti s Bohem dárcem pravdy.
A to jest, co dí Pán: Kdo z Boha jest, slovo
Boži sly ši ; proto vy neslyšíte, že z Boha ne
jste. Yytýká konečný důvod nevěry, nedo
statek božského živlu při nich. K vyrozu
mění pravdě Boží musí míti člověk smysl
pravdy. Ten jedině od Boha jde. Ale světlo
pravdy Boží samo také jasnotou svou pro
buzuje v útrobě lidské, co jí příbuzno jest,
človék-li jenom nepřekáží působení tomu.
Z Boha býti nemůže člověk podlé podstaty,
nébrž toliko podlé vyvolení a mravů; slova
z Boha býti stojí naproti slovům býti z otce
ddbla v. 44. a značí téměř toli co dítětem
Božím býti. Jest to nějaký přístupek synov
ství, jenž nápotom se dává, když člověk
víru v Christa ujal. Jest to ten bofaotafa, o
němž výše 6, 44. mluvil Pán. Jest to sy
novství Boží v zárodě. Dítětem a synem
Božím pak stáváme se milostí Boží, která v
nás hříšnou náklonnost dusí a ducha našeho
k nebeským věcem nastrojuje, tak že duchem
a jako pudem a povahou Boží naplněni bý
váme podlé Rom. 8,
-.Kdokoli duchem B o
žím veden bývá, ten synem Božím jest. A
ten, vece Pán, Boži slovo slyši, t. j. s radostí
a libostí vnímá slovo Bjží, v něm kochání
své má a ho následuje a v srdce svoje ovšem
vírou je ujímá. Kdo pravdě nevěří, ten jí
ukřivduje.^Dítě dobré slyší rádo řeč rodičů,
ješto ale Židé slova Božího jim,ode Pána
zvěstovaného neslyšeli, dokázali, že nejsou
syny Božími a že z jiného docela otce, ďá
bla (44. v.), pocházejí. Avšak Pán nyní již
nepřikládá o ďábla, dosti na tom maje, že

jednou pravdu tu jim protivnou vyslovil;
lahodněji sobě s nimi vede, aby nějak tvrdost
srdce jejich oblomil aneb víceji nepopudil.
Ostatně daremně ze slov těch vyvozovali,
že dvě přirozeně docela rozličné třídy lidí
dle Jana se nalézají, jedna zrozená z ďábla
a druhá zrozená z Boha, To nikoli pravda
není. Jen rozdíl mravný se vytýká a pří
čina rozdílu se samým lidem připisuje, jak
z celého dovodění Páně zřejmě vysvítá.
Avšak Pán nadarmalahody té užíval, ješto
Židé se uraženými cítíce tím prouzeji a ne
hodněji se na Něho dobývali a dokázali na
novo, že poznání pravdy nanejvýše od čistoty
svědomí a od zbavenosti zlých náruživostí a
vášní závisí.
* v

48. Odpověděli tedy Židé a řekli
Jemu: Zda dobře neříkáme my, že
Samaritán jsi a zloducha máš ? 49. Od
pověděl Ježíš: J á zloducha nemám,
nébrž ctím Otce svého a vy zneuctili
jste Mne. 50. Já YŠak nehledám slávy
své,jestiť kdo hledá a soudí. 51. Amen,
amen, pravím vám, jest-li kdo řeč Mou
zachová, smrti neuvidí na věky. 52.
Řekli tedy Židé : Nyní jsme poznali,
že zloducha máš. Abrahám umřel a
proroci, a Ty pravíš, jest-li kdo řeč
Mou zachová, neokusí smrti na věky.
53. Zdaliž Ty větším jsi, než Otec náš
Abrahám, jenž umřel? I proroci ze
mřeli; kým sebe činíš? 54. Odpověděl
Ježíš: Já-li oslavuji sebe, sláva maje
nic není; jestiť Otec můj, jenž oslavuje
Mne, o němž vy pravíte, že Bohem
vaším jest 55. a nepoznali jste Ho.
J á však znám Je j; a dím-li, že neznám
Ho, budu podobným vám lhářem ; ale
znám Jej a řeč Jeho zachovávám. 56.
Abrahám otec váš vzplésal, aby uvi
děl den m ůj; uviděl a zaradoval se.
57. Ěekli tedy Židé k Němu: Padesáte
let ještě nemáš a Abraháma jsi viděl ?
58. Ěekl jim Ježíš: Amen, amen, pra
vím vám, dříve nežli Abrahám byl,
J á jsem. 59. Schápali tedy kamení,
aby hodili na Něho. Ježíš ale skryl se
a vyšel z chrámu.

Na výtku Páně, že slova Božího ne
slyšíce nejsou syuy Božími, rozhněvali se
Židé a vysuli se v pohanění proti Pánu.
Neřikáme-M právě a dobře, že Samaritán
jsi a zloducha máš ? Říkali tedy často a často, )

nadávali Pánu Samaritánův a běsem posed
lých. Samaritánem Jej zovou, poněvadž se
jim zdál nerachovávati všeho toho, což oni
k zákonu Božímu počítali a poněvadž jim
nepřáti^a na ně nevražiti zdál se. Samari
tán u Židů značilo nepřítele, kacíře a odštěpence a nemalým pohaněním to jméno
bylo. Ale výše oni jdou. Jakož mu ně
kolikráte již předstírali, že skrze Belzebuba,
knížete ďáblů, vymítá zloduchy Luc. 11,15.
a jakož mu již výše 7, 20. (a nápotom 10,
20.) pravili, že zloducha má, tak nyní se na
Pána tím přezdévem potrhují. činí to, dílem,
aby mu odplatili za to, že otce jejich ďabla
býti pravil, dílem že věci nebeské a božské
sobě přičítaje se smyslem zdál se jim minouti: i samu tu, jenž v úhoně Samaritána
leží nenávist proti Židům chtěli potupou tou
šábelstvi máš vynésti. Tak zarytcové ti
v domluvě Páně neviděli leč vnuknutí ďábla
a zvali světlo tmou a zlo dobrem Is. 5,20.,
domnějíce se při tom moudře, věhlasně a
duchaplně se chovati. Tak se i nepřátelům
církve děje. Ježíš ale vlídně odvětil se svr
chovaným poklidem: Já zloducha nemám,
nébrž ctím Otce svého a vy zneuctili jste
Mne. 0 svrchovaná lahoda a mírnost P án ě!
vece ítehoř Vel. Buď nám to vzorem a po
hnutkou! Ohce-lí kdo u prostřed nedbalých
křesťanů žiti po křesťansku, dí Aug., mezi
smilníky-li čistě žiti se snaží, mezi nestříd
mými střídmě, nehledá-li věcí, po nichž se
jiní žedí, nemá-li v rozkošech svéta zalíbení,
nébrž ve věcech Božích, nejednou příkoří,
hanu a potupu za to snášeti musí. A tu
potěchou jest to, co se dálo Pánu. I musí
zvolati každý: Jak zhola ničemný jsou po
tupy na nás vrhané proti potupě Pánu na
šemu vlípané! S ďáblem Ho druží a předce
to byl svrchovaný Světec! O člověče! přestaneš-li naříkati, že se ti neúcta déje a že
si lidé tebe nevšímají? Ale i tomu se učíme,
že člověk tak může se zaryti a zatvrdili, že
tmu svou za světlo drží. A tudy nedivme
se, že tak nestydatě někteří učenci proti
Christu se potrhují. — O příhaně Samaritána,
jak mu přezdívali, Pán nemluví,ješto potupa
ta netýkala se tak účelu Páně, jak raději
osoby Jeho toliko a nad to nějakým činem
zahrnuta byla v drahém útržku o zloduchu.
Já zloducha nemám, ale ctím Otce svého.
Cokoli činím, mluvím a učím, nepochází
vnuknutím zloducha, aniž se nějak jím vésti
dávám, jak vám se vidí, nébrž v tom svém
jednání a učení se já řídím ctí Otce svého,
an všecko jenom tak mluvím a činím, aby
to k slávě Otce nebeského směřovalo. Za
to byste vy mně vděčni býti měli a měli
byste přivinouti se k té, již já přednáším,
náuce; ale vy místo toho naopak mne potupujete a zneuctíváte. Text řecký tak čte

v čase přítomném; latiník čte v minulém sobě usmyslili a pokání činili: leč předkem
čase, zneuctili jste mne nedopatřením opiso- slova Jeho čelí k těm, kteří dobromyslní
vačů: inhonorastis místo inhoaoratls (přidáním byli. A nevšady udává písmo o změnách
s) ; smysl se v nejmeuším nemění. Při výtce posluchacstva, nébrž mlčením toho pomíjejíc
pro neúctu Christovi činěnou spatřuje se vlastnímu důmyslu čtenářovu toho ponechává.
skrytá výtka, že nejsou synové Boží, poně I dí P á n : Amen, amen, pravim vám, jestli
vadž potupují Toho, jenž svrchované poselství kdo řeč mou zachová, neuvidí smrti na věky.
od Boha má. Slova ctim Otce staví proti Řeč Páně zachovati značí toli co v. 31. ve
slovům nemám zloducha-, tudy se podobá, že slově Páně zůstávati a obnáší sebou víru a
Pán prohlídá ku pychu dáblovu, jímž proti život svatý. Z toho zndme, dí sv. Jan v epi
Bohu se spříčil, Boha ctíti se zdráhaje a sobě štole, že jsme poznali Ho, když příkazy Jeho
zachováváme 1. Jo. 2, 3. 4. Zachovávání
slávu Bohu náležitou osobiti se osmělil.
Ale poněvadž mluvil o neúctě, jenž se slov životem jest druhé osvědčení jejich
od nich Jemu dála, mohlo se zdáti, že své pravdy. A Pán praví, že dle zákona na
cti a slávy především hledá. I vece, že nic dvou svědků svědectví se všeliká jistota
toho není aniž toho potřebí, poněvadž úcta osnuje. O smrti mluví očividně duchovní,
Otce jest nerozlučně spojena s úctou Syna jak výše 5, 24. 6, 50. to jest o smrti, jenž
a tudy Pán může ponechati a ponechává se stává zde hříchem, tam věčnou pokutou.
hájení cti té Otcovi. Nehledám slávy své, Praví; neuvidí smrti. Židé níže opakujíce
jestif (t. Otec), jenž j i hledá a soudí. Slo slova Jeho zaměňují to rčení rčením neokusí
vem soudí Pán udává spůsob, jakým Otec smrti. Viděti smrt, jak tuto klade a smrti
slávy Syna svého hledá, totiž soudem. Sou okusili, jak kla>ie se mže, jeden smysl dává
dem nejblíže nerozumí soud poslední, nébrž Luc. 2, 26. Mt. 16, 28. totiž smrt podstoupiti.
ten soud, jejž Bůh tu v časnosti provodí, an Časná smrt těch lidí, jenž řeč Christovu za
pokutou a záhubou stíhá nepřátely Ohristovy, chovávají, bude přechodem od smrtedlnosti
zdarn hlasatelům víry a následovníkům Jeho k nesmrtoosti a počátkem věčné oslavy ži
propůjčuje a vůbec všecko řídí a spravuje vota, jejž tuto od Christa přijali a ustavičně
tak, aby přese všechny překážky předce pěstovali. Nebo co jest smrt, vece Aug.,
pravda křesťanská vrch obdržela. Tak pro leč složení velikého břemene, ovšem netíží-li
vedl Bůh soud nad Židy Titem, jenž zbořil jiné břímě, jímž člověk do pekla sřícen
Jerusalém. Tak Mohametánstvo všady ko bývá.
Ale sotva počal Pán rozmlouvati k té
rouhve snížiti a před národy křesťanskými
čelem býti musí. Tak národové, jenž se Chri lepší části zástupu, již ihned přerušili a pře
stu nepodrobili aneb se Ho opět strhli, do kazili řeč Jeho ti odpovédci a zarytcové a
cela vykořeněni byli. Každodenně opětují berouce slova Jeho o smrti tělesné domnělí
se v církevních hodinkách slova Žalmu 2, 8.: se, že se bezsmrtným činí dle těla také.
Požádej ode mne a dám tobě národy v dě Za hrdost tedy a honosnoat to majícejpotrdictví a slova Žalmu 109, 1.: Sed na pravici hují a osupují se tu znova na Pána: Nyní
mé ! — Souditi bude mezi národy, náplni zemi jsme poznali, že zloducha máš. Nyní jsme
porážkami. Druhdy při posledním soudu poznali, an jsme drive ještě váhali se. Zlo
pak ukáže slávu Christovu a projeví Jej ducha máš, který tobě -vnuká ta chlubná a
býti podivuhodným 2. Thess. 1, 10. a osla bláznivá slova. Tu jim tane na mysli pra
veným ve Svatých svojich, kdež nepřátelé otec Abrahám, tanou jim proroci. I pojímá
církve odsouzeni, následovníci Jeho odmě je pýcha, nadutost a nevole hrozná nad tou
něni a oslaveni budou.
zámluvou, že kdo slovo Jeho zachová, ne
Zdá se, že tu Pán přestávku nějakou umře. Yysypují se tudy na Pána ještě osupučinil. Od zarytých odpovědců nepřátel ustá něji: Zdali js i větši než otec náš Abrahám,
vaje a od nich pustě, obrací se k té části z jenž umřel ? 1 proroci umřeli. Kým sebe
posluchačů, knimž mluviti byl výše počínal činíš? an pravíš, zachová-li kdo slovo mé,
v. 31. Mluví k těm, kteří se nevzpírali Jeho neokusí smrti na věky. Čím vlídněji Pán
slovům, k těm, kteří volnou ochotnost měli sobě počínal, tím více rostla zloba nepřá
slovům Jeho víru přidati a je v životě za telů Jeho. Děje se, co dí sv. Ěehoř, že po
zákon sobě položití. Jiným se vidí, že nej- božní potupami a křivdami v pobožnosti a
příze mluví k nepřátelům a jim ukazuje, lásce se zmáhají, zlolidé dobrodiními ve alojakým během a činem by měli odsudku bě prospívají. Zmiňují se o Abrahámovi a
onoho ujiti, totiž zachováváním- slov Jeho. prorocích a nechtějí předce uznati, že Abra
Nebo není prý řeči o nějaké přestávce, aniž hám a proroci o Něm předpovídali. Majíce
Jan zmiňuje se, žeby slova jeho.k jiné části z nich bráti poznání o svrchované výso
lidu se pravila. Ale náhled ten práv není. sti Páuě, oni jich zneužívají k snižování
Ovšem že nechtěl Pán ani nepřátelů svojich Jeho. Tak bývá člověk slep, že to, co mu
odloučit! od slo? těch, an raději volil, aby k víře sloužiti mělo, k nevěře potahuje. Stav

ten není řídek a sluší na každého volatí:
Pane, nedopusť, aby kdy pravda se mně
mhlou zahalovala. Nepraví oui: Pane, všickni
lidé umírají; nebo se obávali, že jim mohl
Pánodvětiti: Umírají, poněvadž slova Božího
nezachovávají. Nébrž odvolávají se na Abra
háma a proroky, o kterých drželi, že slovo
Boží zachovávali a kteří předce zemřeli. A
tu dobývaji se: Kým sebe činíš? Má Tvé
slovo činiti člověka bezsmrtným, ješto slovo
Boží nej větších světců, Abraháma a prorokův,
smrti ostřici nemohlo ? Ta slova Páně zdála
se nemoudrosti a nevěře jejich býti vyply
nulá z pýchy od ďábla pochodilé. Vlastně
mohli říci: Zdali Ty větší jsi nežli Bůh, že
tvé slovo může člověka smrti ochrániti, ano
slovo Boží Abraháma a prorokův smrti ne
obhájilo? Ale oni se spokojili říci: Jsi-li ty
větší než Abrahám, ješto již nad Abraháma
se vynášeti za věc bezbožnou a bláznivou
považovali.
Pán výtku henosnosti a chlouby od sebe
odmitá, avšak při tom vznešenost svou nad
Abraháma a proroky vyznává: Oslavuji-li
Já se sám, sláva má nic neni. Jestit Otec
můj, jenž oslavuje Mne. V řeckém textu nň'sto $oJá£a>, oslavuji v praesentě, čte se do^áam.
Což jest bud aorist bud futurum; v našem
jazyku na jedno to v překladě splývá: Budu-Ji sebe oslavovati, neb oslavím-li sebe.
Dále místo kdož oslavuje, stojí v řeckém ó
doŠá£cov, oslavovatel; particip. praes.se čle
nem zastoupá substantiv a trvanlivé působení
vytýká. Chce Pán říci: Jest-li jsem velké
věci o sobě povídal, nešlo to z chlubivosti,
nébrž z pravdy a tudy sláva má není ni
čemná, nébrž to, co jsem o sobě pravil, skuteč
ně mně příleží a přísluší. Ovšem jak výše
v. 14. pravil, jediné svědectví Jeho o sobě
stačilo, poněvadž nemohl v odrůznění od Otce
o sobě svědčiti, na věky a od věků bytedlně
a podstatně s ním sjednán jsa. Ale on jim
toho půjčuje opět jak 5, 31. a dí, žeby neplatno bylo sebe oslavování Jeho, kdyby Otec
sám nebyl oslavovatel Jeho, to jest, kdyby
nedával Jemu svědectví písmem a zázraky
v. 16. Nebo Otec oslavuje Syna týmže spůsobem, kterýmž svědčil o Něm 5, 31. Pro
tvora sluší pokora a Bůh jedin může ho
oslaviti. Kdož může oslavovati se, vida, že
Christus Ježíš neoslavoval sebe ? Lidská slá
va ničím není, ač by se nacházela v Chri
stu. Jenom slávě vzalé od Otce, od Jana
Kř., od zázraků a od hlasu s nebe platnost a
hodnotu připisuje. Židům se podobají, kdož
neuznávají slávy, kterou po všechna století
Bůh církev svou oslavil. — Přidává Pán o
Otci, o němž pravíte, že Bůh váš jest, aneb
dle průvodnějšího řeckého čtení, o němž
pravíte : náš Bůh jest mluvením přímým. P ři
dává to, aby nemohli zamítati svědectví Jeho,

ješto svědectví toho, jejž Bohem svým býti
praví, odvrhnou ti nemohou. Pravíte, vece, že
Bohem vaším jest, že za Boha ctíte a pova
žujete Ho; ale, takto jim přimysliti dává,
není tomu tak, ješto byste jinak mne Synem
Jeho a Messiášem býti pozoati museli. A
nepoznali jste Ho, dí dále Pán. Já však
znám Jej a dim-li, že neznám Ho, budu po
dobným vám lhářem. Ale znám Jej a slovo
Jeho zachovávám. Vy neznáte Boha právě:
J á ale co přírodný Syn Jeho, spolustatný
s ním, dokonale znám Jej. Podobně dí Jan
j 1, 18.: Boha nikdo neviděl, jednorozený Syn
nám vypravil. Á Pán sám dříve dí 7, 29.:
Já znám Ho, an od Něho pocházím. Od Ně
ho, od Christa tedy mořili jedině nauěiti se
0 Bohu pravdě. Oni ale naukou Páně po
hrdali a předce Boha dokonale znáti hono
sili se, ovšem Ho neznajíce, jak poznán býti
má co Bůh trojjediný. Ano o svatosti a spra
vedlnosti Jeho nedobře smýšleli, domnějíce
se, že je Bůh, jakkoli by žili, předce neza
vrhne, nébrž za pány nad národy ustanoví.
A proto praví: Ale znám Jej a dim-li, že
neznám Ho, budu podobným vám lhářem.
Ale znám Jej a řeč Jeho zachovávám. Z®ve
je lhářerni, že Boha neznajíce vezdy se pra
vou známosti Jeh® honosili. Jiným se vidí,
že slovem lhář Pán hledí k tomu, co pra
vili o Něm: Samaritánem jsi a zloducha
máš. Samovidně slovo lhář narážkou jest
na to, co výšeji v. 44. pravil, že ďábel od
počátku lhářem jest: Praví Pán: Ale já
mám Ho a zachovávám slovo Jeho, Znám ,
vi-ce, olda a nedí poznal jsem, eyvcoxa. (ač by
1 to říci mohl 17, 25.), poněvadž tuto mluví
z odvěčného povědomí svého. Praví dále : Za
chovávám řeč a slovo Jeho. Zachovával Pán
co člověk sl®vo, t. j. zákon Boží, ve všem
jiného nehledaje než jedině vůli Boží plniti
4, 34., an celý život Jeho nebyl jiného leč
neustálé poslušenství provozované k Otci
Pil. 2, 8. Hebr. 5, 8. Chceme-li slovo zacho
vávali k božské podstatě táhnouti, tedy mu
síme povážiti, že v božské podstatě zacho
vávat!, viděti, slyšeti 5, 19. 8, 40. stejný
téměř smysl má. Znání a zachovávání to
není abstraktně a mrtvé, nébrž živé, mocné,
působivé, jak veškera podstata Boží jest
život.
Nyní již Pán vece, že větším jest než
Abrahám skutečně, čeho mu Židé v oné
otázce v. 53. popírali. A svědectví to o svém
nad Abraháma vznešenějším důstojenství
vede od Abraháma samého a sice od té ra 
dosti, se kterou se příchodu Christa Ježíše
na svět těšil a příchod ten v předpeklí uzřel;
ješto ale oni z toho neradují se, ovšem zračíta jest odchodnost jejich od povahy Abra
hámovy. Abrahám otec váš vgplěsal, aby
viděl den můj. Vzplésal, aby viděl, v ece;

předmět radostnosti a plesotu považuje se
co účel, k jehož dostižení úmysl radostné
útroby čelí. Vzplésal, t. j. s plesotem toužil
a dychtil uviděti den můj, t. j. den narození
mého, den přibytí mého na svět. A tím
ukázal, že Ho co vykupitele a co působce
spásy Hebr. 12, 2. považuje; ovšem tedy Jej
za vyššího nad sebe, ano za svrchovaného
Pána svého pokládal. Radování a plesání
Abrahámovo se táhne k zjevením a zámlnvám jemu od Boha o budoucím Messiáši
učiněným Gen. 12,8. 17,17. 18, 18. 22,18;
skutečné viděni a nad ním radování zří
k jeho v předpeklí či v limbu o narození
se Páně vědomosti. Mojžíš a Eliáš dvořili
Pánu na hoře Táborské při oslavě Jeho a
tedy věděli o přibytí Páně na zemi. Abra
hám Luc. 16, 20. nebyl odloučen od vědo
mí věcí na zemi stalých a tedy o dni Páně
věděti mohl. A ovšem věděl, jak tu Pán
svědčí, ač nelze určití, zdali se dověděl vně
od někoho na př. Simeóna o přibytu Páně,
aneb-li mu dáno bylo všecko nazírati to, co
mu druhdy v proroctvích předvěstíno bylo.
Dnem Páně někteří vykladatelé méně správně
čas veškerého Jeho na světě pobývání, jiní smrt
Jeho rozumějí, což mluvení Janovu se příčí,
jenž smrt tu mpa hodinou jmenuje. Videí
den Páně Abrahám ne za dnů života svého,
viděním nějakým tělesným, ani očima víry,
ani viděním prorockým, jak o praotcích
Hebr. 11, 13. praví, že ze vzdálí viděli, co
Bůh slíbil, aniž v podobiznách a náobrazech
při narození aneb při obětování Izáka, jak
někteří ze starých vykladatelů drželi. Ani
vidění duchovní ani spatřování v obraze ne
může se tu rozuměti, nebo ani ono ani to
nemohlo tužbě Abrahámově vyhověti. Viděl
den a zradoval se Abrahám v podsvětí,
v limbu se dověděl, že přibyl na zemi Ten,
jenž spasiti má veškero pokolení lidské.
V apokryfickěm spisu : Závět dvanáctera pra
otců řečeném prorocky vypravuje se, že Mes
siáš bránu ráje otevře a praotce ze stromu
života stravovati bude. Tehdá prý se zara
duje Abrahám, Izák a Jákob a veškeří světci
v radost a plesot oblečeni budou. Slovy
vzplésal, aby uviděl se přípověd Boží vytýká,
slovy viděl a radoval se vytýká se vyplnění
přípovédi té. Tam užívá slova vzplésal, ješto
zámluva Boží ho neočekávaně překvapila a
cit proudně se v něm vyskytl; tuto užívá
slova zradoval se šx<Íqi?, ješto plesot jeho ve
stálou radost přešel. Nebylo v starém ZákO'
ně radosti, leč v očekávání Christa, nebylo
svatosti, leč z víry v Něho. Zbožnost pra
otců záležela v tužbě po Christu, zbožnost
naše v neskončené lásce k Němu záleží.
Zlovůle Židů nedala jim pojmouti smy
slu slov Christových. Myslí oni, že Pán
mluví o tělesném vidění a že viděl-li Abra

hám Christa, i Christus viděl Abraháma a
že tudy za vrstevníka Abrahámova se vy
dává. I praví, že nesmyslno jest to tvrzení
Páně. Padesáti let ještě nemáš, a Abraháma
jsi viděl? Někteří rkpp. aZlatoúst čtou čtyrydceti, leč jedině pravé čtení jest padesáti.
Nechtějí Židé určiti stáří Páně, nébrž jenom
říci chtějí, že nedospěl ani půl století, ani
věku dokonale mužného; padesát let jest
doba zralého mužství Num. 4, 3. 39. 8, 24 n.
A chtějí říci, že se honosí marně, jakoby
Abrahám Jej a on Abraháma byl viděl, ješto
od Abraháma uplynulo dvoje tisícletí. Darmo
se někteří vykladatelé namáhali určiti míst
něji, proč padesát let Pánu se přičítá a na
lezli příčinu v tom, že pro ustavičné půtky
a neustálá pronásledování, pro posty a noční
bdění starším se zdál býti nežli skutečné
byl; aneb že Židé matornost duchovní vzali
za zletilost tělesnou. O tom všem mysliti
netřeba, anŽidé jenom vůbec a vesměs praviti chtějí, že ani půl sta let nemá. Presby
teři maloasijští u Iren. 2, 22, 5. odvodili z
toho výroku, že Christus Pán přes čtyrydcet
let stáří měl; učinili to z pouhého domyslu
a na prázno.
Nevtipné potupě Židů Pán odpovídá sta
novně a pronáší o sobě odvěčoou pravdu
ukazujíc, že ovšem i to jejich nedorozumění
dobře se hodí k této příčiué a slova Jeho
také v tom smyslu, v němž je Židé brali,
ke skutečnosti jdou. Amen , amen, pravím
vám , nežli Abrahám byl, Já jsem. Vlastně
nežli povstal či zrodil se Abrahám , jsem já.
Různého slova užívá Pán; o Abrahámovi
státi se, povstati, o sobě býti — ysvéa&ai,
ú fii ; stává se, vzniká, kdo nebyl a teprv
býti počal; kdo ale vezdy jest a u něhož
není rozdílu času, ten nepočal býti, nébrž
vezdy jest, byl a bude. Viz. 1, 1. 6. 14.
Nepravil: já jsem byl, nébrž já jsem pro
lepší vytknutí odvěčného bytování svého a
ješto ohled béře na slova Ex. 3, 14., kdež
Bůh k Mojžíšovi dí: Já jsem , který jsem,
jenž bytí svého nedostal jsem od jiněho ně
koho, nébrž sám bytí svoje, a pramen všeho
jiného bytí jsem. Praví já a mluví o bož
ství svém, ačkoli člověkem jsa. Ovšem tedy
v Něm božská a lidská příroda se slučovala.
Židé porozuměli tomu, co sobě Pán tu
připisuje, že totiž sobě věčné předbytí osvojuje.
Ale v tom Páně o sobě osvědčení nevidouce
skutečnou pravdu, nébrž ruhotem je býti se
domnéjíce, chtějí samozvaně pomstiti na Něm
toho domnělého ruhotu, schopuji kameni, aby
Naň házeli a ukamenovali Jej. V starém Z á
koně Lev, 24, 16. se velí, aby člověk, jenž
se Bohu rouhá, kamenován byl; a toho se
oni tu na překot podjímají, sami, jak Aug.
dí, srdce kamenného jsouce. Kamení tu le
želo množství, ješto se některé části chrámu
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přestavovaly a opravovaly. Ježiš ale skryl
se a vyšel z chrámu] bud během obyčejným,
ušed mezi lid íu shromážděný, tak slova a
vyšel udávají spůsob ukrytí toho; buď nadobyčejoým činem vyniknuv neviděn ^jejich
rukou. Sv. Aug. dí: Odešel Pán co člověk
a ukryl se kamenů; a však běda těm, jichžto
kamenatých srdcí co Bůh se kryje. Někteří
rukpp. řečtí čtou ještě: prošed, prostředkem
jich , tak odešel; slova ta nadesýlaji, že Pán
prošel skrze ně viditelně a že ruce jejich
držány byly, aby nemohli kamenů hoditi.
A však přípisek slov těch vzat jest z Luc.
4, 30. a nad to slovo skryl se, éxgvprj nedo
pouští takového výkladu. Ustoupil Ježíš;
zachoval se pro potupnější smrt a očekával

dobu od Otce ustanovenou. Vyšel z chrámu
nebo chrám ten byl pro obrazné a nástinné
obřady a žertvy, nevšak pro obě® světa, pro
kterou slušel nový oltář a která měla býti
obětována vůči veškerého světa. Obět ta
dle vůle a smyslu Páně a dle tužby Jeho
již vyplněna byla, jak í Židé zločin svůj
na Pánu dle úmyslu vyplnili. Tak ty se
vezdy oddávej Bohu a předcházej obět smrti
své, život veškeren v každé příležitosti na
oltář vůle Boží pokládaje.
S
tím se skončila rozmluva Páně, ana
záší a nevole i zapeklitost Židů byla nej
výše vystoupila, Sv. Jan tudy k vypravo
vání znamenité události přistoupá, z níž ale
nemalá opět hádka povstala.

Hlava IX.

Christus sleporodce v sobotu uzdravil 1 —12.
Slávy divu toho Pána zbaviti Fariseové
všelikými obmysly usilovali a slepce, když
Pána zastával, ze synagógy vyobcovali 13
až 34. Christus ale je j přijímá a o sle
potě duchovně, jedná 3 5 —41.

I šel jsem, umyl jsem se a vidím, 12.
I řekli jem u: Kdež jest On ? D í: Nevím.

Vypravuje se tu o sleporodci. Vypra
vování to Janovo v celém postupu svém
mistrovsky provedeno jest. Výstava událo
sti tak plastická, tak živá, tak dojemná a
1.
A pomíjeje Ježíš uzřel člověka
při tom tak sprostná a nelíčená jest, že se
slepého od narození. 2. I otázali se jí dosti obdivovati nemůžeme, ač jen ku
Ho učeníci J e h o : Mistře, kdo zhřešil, pouhému vnéšnému tvaru výpravby hledíce.
Jaká krása se nám teprv jeví, když k ideám
tento-li čili rodičové jeho, že se slep hledíme, jenž se tu edhalují, když pozoru
narodil? 3. Odpověděl Ježíš; Ani ten jeme psychologická tajemství, jenž se nám
nezhřešil ani rodičové jeho, nébrž aby otvírají a když rozjímáme náuky, jenž k spáse
se vyjevili skutkové Boží na něm. 4. naší odtad plynou.
V
jakém spojení událost ta vypravovaná
Já musím dělati díla toho, jenž poslal
s předešlými věcmi stojí, těžko určití, an
mne, dokud den jest; přijde noc, kdež Jan nic místnějšího neudává. Tudy se roz
nikdo nemůže dělati. 5. Dokud jsem cházejí vykladači a an někteří mejužší vazbu
na světě,- světlem jsem světa. 6. To tu kladou a mnéjí, že věc tu vypravovaná
pověděv plinul na zem a učinil bláto hned se udála po předešlé hádce se Židy,
ze sliny a pomazal blátem oči jeho, domnívají se jiní opak, že událost ta se na
den pozdější přihodila, poněvadž sotva
7. a řekl mu: Jdi, umyj se v rybníku nějaký
by byl Pán znovu do nebezpečenství se vy
Siloe, což se vykládá Poslaný. Odešel dal, an byl právě teprv z něho vymkl. Leč
tedy a umyl se a přišel vida. 8. Te důvod ten nemá očivitě žádné váhy. D Pána
dy sousedé a kteří vídali jej dříve, že snadno se poklid duše a mysli nalézal, nikdá
žebrák byl, povídali: Neníliž to ten, jenž zkormucován nebývaje tou měrou, aby se
ihned po vůli Jeho nenavracel. A starý onen
sedával a žebral? Někteří pravili: On přípisek
na konci předešlé kapitoly přisu
to jest. 9. Jiní a le : Nikoli, nébrž po nutý nám ukazuje, že za stara již známo,
doben jest jemu. On ale pravil: J á že ta část s předešlou nejtěsněji se poutá.
to jsem. 10. Poudali tedy jemu: Kterak Jednak předce zdá se, že ta událost, kterou
se otevřely tobě oči? 11. Odpověděl: Jan tu vypravuje, se později přihodila. Nebo
všady mezi lidem poklid spatřujeme, jeito
Ten člověk, jenž slově Ježíš, bláto 8.
59. kamenování, jehož se Židé podjali,
učinil a namazal oči moje a řekl mi: nemálo mysli všeho lidu rozbouřit! a zkor
Jdi k rybníku Silojskému a umyj se. moutí ti muselo. Podlé v. 14. dálo se to v

sobotu; ovšem tedy pozdější den se tím na
skýtá.
Svatý Jan vypravuje: A pomíjeje Ježiš
uzřel člověka slepého od narozeni. Pomíjeje
či pocházeje, procházeje se, vece Jan, aby
ukázal, že Ježíš nehledal schválně příleži
tosti k divu svému, nébrž že se ona samoděk namítla. Nad partikulou a při začátku
se nikdo nebude zastavovati, kdo pováží,
jak zhusta jí rodilí Hebreové užívali a že
Jan 1, 19. ku proslovu vypravování své čá
sticí tou poutá. Pomíjeje, vece, totiž podlé
onoho místa, kde slepec seděl; bylo to buď
u nějaké brány chrámové, jak Act. 3, 2. po
dobné o žebráku usedlém u brány krásné
se vypravuje, aneb to bylo podlé cesty, jak
i u nás žebráci činí. Tam někde stál že
brák ten slepý od narození a domáhal se
milosrdenství od mimojdoucíefa. A ješto bez
mála dlouhou dobu tu íveřejné žebral, znám
byl lidem netoliko podlé osoby a podlé ne
duhu, nébrž také podlé původu neduhu, o
čem se učeníci Jeho, ovšem pak i Pán snadno
dovědíti mohli. Pomíjeje Páu uzřel jej, zrak
vlídný a milosrdný naň upřel a jemu tento
kráte od neduhu toho pomoci ustanovil. Tímto
svým pohledem zavdal Páo příležitost uče
níkům k otázce, kterou na něho položili.
Mimochodem zmiňujeme, že svatíQtcové
v tom sleporodci nalézali obraz veškerého
pokolení lidského, jež Pán přišed osvítil a
spasil. Především pak nacházeli v něm obraz
pohanů a slovo pomíjeje zavdalo jim příčinu
k výroku tomu, že Pán pominuv Židů, jenž
se zaryli a zapeklili, povolal k spáse pohany.
Učeníci otázku na Pána vznesli tážíce
se : Mistře, kdo zhřešil, on-li čili rodičové
•jeho, že se slep narodil í v Otázka ta měla
kořen svůj v domyslu Židů, že každý ne
duh příčinu svou má ve hříchu, o čemž 5,
14. Tudy také zde nadesýlají, že ta sle
pota jeho z hříchu skutečného povstala, ač
nevědí, zda na rodiče čili na slepce vina
sčítána býti má. Jest otázce té základem
náhled pravdivý, že veškero zlo od hříchu
počátek vzalo, ješto kdyby nebyl Adam
zhřešil, nebylibychom smrti a nemocem pod
léhali. Leč učeníci netáží se, zda slepým
narodil se pro hřích prvotný, nébrž místněji
vědéti chtějí, která zvláštní příčina hříšná
slepotu tu zavinila. A tu nám svítiti mohou
pravdy vůbec uznávané a přijaté; člověk
sice dle ducha o sobě stojí sám a zásluhy
neb viny osobné sobě shromážďuje; ale podlé
těla s přírodou veškerou, zvláště ale s člo
věčenstvem souvisí a nejsa leč článkem celku
a údem tělesa v zásluhách a vinách celého
pokolení účast béře. A to se zvláště v kruhu
rodiny co nejtěsnějším okresu, v němž člo
věčenstvo se rozvětvuje, nejzračitěji a nejočitéji spatřuje. Dále pravda svrchovaná jest,

že od rodičů na děti přecházejí náruživosti
a přestupkové rodičů podlé zkušenosti přeneblaze na ducha, tělo a veškeren zevnější
blahobyt potomků působí; zákon Boží sám
také mluví o pokutách, jenž stíhají děti za
příčinou zbrodní rodičů, an Bůh Ex, 20, 5.
nepravosti rodičů na dětech mstí do třetího
a čtvrtého kolena Deut. 5, 9. Z toho již
domysliti se, kterak se mohli tázati učeníci,
zda jsou rodiči vinni slepotou synovou. Ale
kterak se mohli domnívati, že slepec sám
mohl býti příčinou své od narození slepoty ?
Na to vykladatelé všelijak odpovědíti se sna
žili. Jedněm zdálo se, že učeníci se táhnou
ku předbytí duší; ale není původno, žeby
ta náuka byla a Židů již za věku Páně
^náma byla. Pozdější sice rabínové náuky
té následovali, ale však i tu se zdá, že sobě
nějak předbytováoi to bezhříšno býti před
stavovali, poněvadž podnět ku hříchu ve
hmotě hledali a kladli. Jiní myslí, že se
tu předpokládá náuka o přestěhování duší čili
o předušování a převtělování, že totiž duše
jeho v jiném těle byvši se provinila a tudy
na pokuta do těla slepého se přesídlíti mu
sela. Avšak ani o té náuce průvodno není,
žeby Židé tehdá již jí byli oddáni bývali,
a jestliže, jak Origenesiu Jo. t. 6, 7. vece,
k tajemství Židovských učenců patřila, tedy
jí učeníci Páně, v tajemství ta zasvěceni
nejsouce,vsotva chovali. Jiní se volají k do
mněnce Židů, že člověk již v mateřském ži
votě před narozením svojim hřešiti může;
kterážto domněnka věku Páně u Židů do
sahá a spoléhá na té ač spotvořené pravdě,
že hřích dědičný podlé zložádosti již při po
četí se nalézá. Nejlépe ještě vidí tu ti, kteří
praví, že učeníci nemoc jeho drželi za předujetí, za předbor a předjem pokůty pro
budoucí od Boha předvídané hříchy. Tak
Rom. 9, 10. o Esauovi se praví, že ho Bůh
v mateřském životě zamítl předvídaje, že
nápotom se tak chovati bude, jak jej při
zaprodávání prvorodnosti spatřujeme.To před
chozí trestu udělování se děje, aby člověk
tím snáze se káti mohl a hřích aby v moc
nosti a síle svoji úchabek vzal. Praví apo
štolé, kdo zhřešil, on-li či rodiči jeho, aby se
zrodil slep; a tím vytýkají nevyhnutedlnost
pokuty, která na hříchy následuje. Pravili
on-li či rodiči, o dvojí možnosti vědouce to
liko. Ale ovšem očekávali, že Pán rozhodne
a že jim řekne třetí tu jinorodou příčinu,
která tuto vládla.
Duchovní slepota u jednotlivců z hříchu,
z pokuty za hřích pochází, ješto se lidé vy
dávají v moc zložádostem, jak Samson Dalile, načež ho Filistové oslepili. Ti vnikají
ve smlouvu se smrtí a s peklem, jak dí pro
rok Is. 28, 15; leč výmínka smlouvy jest,
v jakou Naas, kníže amorské, s jabešany

vejiti chtěl, totiž pod vyloupáním očí 1. Reg.
10, 2. Ale tělesná slepota při jednotlivých
lidech nepochází z jistého jimi proviněného
hříchu. Proto Pán na otázku dilemmatickou
učeníků svých odpovídá: Ani on nezhřešil,
ani rodiče jeho ; nébrž narodil se slepým,
aby -projeveni byli na něm skutkové Boži.
Popírá tedy obojí případ, jejž položili uče
níci a odvracuje mysl jejich od vyhledávání
původu k záměru, jemuž případnost ta slou
žiti může a má, totiž k oslavení Páně. Nedí,
že ani on ani rodiči jeho nezhřešili nikdá,
a že lidé svati jsou, nébrž to praví toliko,
že oslepnutí nezavinili hříchy svými. Ne
volí Pán říci, že slepec se slepým naroditi
musel, nébrž že an v tom stavě se narodil,
nyuí k účelu tomu poslouží, aby dílo Boží
proneseno bylo. Bůh zajisté ví, zná a umí
nehody lidské k spáse jejich nastrojovati a
za nevystihlou radou svou připustil nehoda
tu, aby v zázraku, jejž předvídal a předstanovil, oslavili se skutkové Boži a ovšem aby
tudy Bůh sám oslavení došel. Skutkové či
dila Boži jsou díla, jež Bůh skrze Syna
vykonává k spáse lidstva a tudy k oslavení
svému. Yece dila a nevece dílo, poněvadž
v díle, jež nyní před sebe bral, vidéi vše
cky skutky zázračné, které veškery co roz
liční výjevové téže moci Boží k tomu slou
žily, aby sláva Páně se zračila; aby totiž
Christus co Spasitel lidstva uznán byl. Oči
vidně díly těmi rozumí po výtce a před
nosti zázraky, v nichž sláva„Boží a sláva
Syna Božího se nejmakavěji obleskovala, ač
ovšem všecko, co k spáse lidské Pán trpěl
činil, podstoupal a konal, slovem tím se za
hrnuje.
Skutky Boží konal a vykonat přišel Pán
na svět a věděl, že se životem Jeho se ku
konci schyluje, že za šest měsíců, když ob
noví, se památka vyjití z Egypta, na kříži
Jej přibiti hodlají. Podlé toho považoval
P án veškeren veřejný život svůj co den ně
jaký, kterýž se ke sklonku schyluje, jejž
tudy dokavad trvá, k slávě Otce svého vyu ftložiti potřebí jest. Přijde noc, kdež podlé
píísloví nikdo nemůže působiti. Noci rozumí
se smrt Páně. To jest, co vece; Musím díla
Toho, jenž poslal mne, dělati, dokud den jest
přijde noc, kdež nikdo dělati nemůže. Dílem
Božím bylo také to, aby byl uznán co Mes
siáš ; dílem Božím bylo oslavení Jeho co
Syna Božího ; dílem Božím bylo, aby Boha
Otce lidem dokonale objevil; a z té příčiny
místo díla Boži vece: dila Toho, jenž poslal
mne. Když praví musím, potřebí jest, nemíní
nějakého nucení nevyhnutedlného, nébrž
chce říci, že spása lidí, jenž svrchovaná jest
vůle Otcova, vymáhá, aby činil to, co uči
niti před se bral. Spolu chtěl tím, an so
bota byla, odkázati Židy k tomu, že i v so

botu vůli Boží, a sice především v sobotu
či ve svátek vyplniti potřeba jest. Když
dí, že v noci nikdo nemůže dělati, nechce,
aby se to absolutně bralo, jakoby již po
smrti své nevolil o spáse lidstva pracovati,
nébrž tak mluví, že napotom jen neviditedlným spůsobem spásu lidskou opatřovali za
myslil, viditedlně ale mezi lidstvem působiti
přestátí hodlal, nevole již osobně učiti, zá
zraky činiti a tělesně církev řiditi. Dí pán:
Musím dělati dila Boží , dokad den jest ;
BDL a sinajský místo musim čtou musime ;
místo i/*é čtou nná? pojímaje spolu i učeníky.
Můžeme si ale a máme také dle sv.
Otců tuto Pána za vzor vzíti a učiti se: Nejprvé, abychom ne tak po příčinách a vinách
nedostatků bližního dlouho zpytovali jak ra
ději jim odpomoci a vyhuvěti se snažili.
Nápotom nemáme nikdá nechávati minouti
příhod života a celého živobytí baz upotřebení
jich k spáse duše svojí a k slávě Boží; po
něvadž zanedbáme-li tohoto užiti života k
spáse, po smrti již o ni se postarati nám
se nedopřeje.
Ještě klade místněji o pozemském po
volání a spůsob, jakým dílo svoje nyní při
slepci konati hodlá. Dí: Dokud jsem na
světě, světlem jsem světa. Ješto totiž byl po
slán na svět co světlo světa 1,9., tedy ne
měl světla svého pode kbelec postaviti, nébrž
na svícen, aby všem svítil, dokud jest světa
světlem, totiž za svého pobytu na zemi. Ne
může na světě bytovati neosvécujíc současně
světa, a takto se i při tom slepci ukázati
musí. Přítomnost Páně tělesná činila dea
na světě, přítomnost Páně duchovní v církvi
a v duši činí den v duši a v církvi. Y cír
kvi jest napořáde, kéž i také v duši tvé
bytuje! Byl ovšem také nápotom a jest a
bude po veškery věky světlem světa, ale dí
dokad, poněvadž nyní jinak než tehdá lidi
osvěcuje. Mluví o svém tělesném tehdejším
působení; nyní ale již více duchovné a prostředečně skrze Ducha sv. působí. Řecký
text čte místo dokud když, což jest toli, ja
koby řekl an jsem světlo, tedy právě nyní
také, jak jindy před tím a nápotom lidi
osvěcovati budu. Prohlídá při tom rčení
k ozračení či k nadání zrakem slepce, kte
réž jest náznakem osvícení duchovného, je
hož se Christem všemu světu dostati mělo.
Tak jindy také zázrakové Páně byli oznakové
vniterného působení Jeho. Oprostil člověka
od prokazy hříchu Mt. 9., 2. dřívěji lidi oprostiv od tělesné prokazy Mt. 8. 3. Na
zýval se chlebem zázračným 6, 32. nasytiv
pět tisíců spůsobem zázračným 6,11. Jmenoval
se životem a vzkřesem 11, 25. a vzkřísil
Lazara 11, 43. Yšady vidíme tu nebeskou
a božskou plastiku, kterou Pán své náuky
ozračoval a božské poselství své potvrzoval

Tak Sní také tato a jmsaovav s® světlem
světa osvěcuje slepce.
To povědév, vece Jan, plinul na zem a
učinil hláio a namazal jím oči jeho. Praví
Jan : To pověděv, aby naznačil, že Pán ji
stým úmyslem napřed pověděl příčinu8 proč
dílo konati mu potřebí iest; načež teprv
dílo samo předsevzal. Bláto učinil, aby se
ukázal býti oním, jenž tělo lidské na po
čátku z hlíny vytvořil a aby vyjevil, že
nadpřirozeným během zrak jemu navrátil,
ješto bláto víc k oslepení než k ozračení
slouží. Bláta a slin a pomazání užíval v so
botu, aby ukázal, že nemocné všelijak i ve
svátek opatrovati sluší a aby naznačil, že
v církvi Jeho svátosti viditelné budou pra
meny, jimiž milost neviditelná k lidem po
teče; také tím spůsobem zázrak sám více
ozřejměl. Na to velel: Jdi a umyj se v ryb
níku Siloe. což se vykládá Poslaný. Siloa
jest rybník pod chrámovou horou v Jerusalémé na jihovýchodu; dostává vod svojich
od výše pramenících studánek, kteréž pod
zemí tekouce mu vody posýlají. Dvakráte
přichází voda Siloa ve starém Zákoně. J e 
dnou co pramen Siloa Jes. 8, 6., jednou co
rybník Nefa. 3, 15. Rybník či vodojem pří
vyuštění tyropea dostává voda z pramene,
jenž se jmenoval druhdy Siloa, nyní pra
menem Marie sluje. Nemá jméno od toho,
že do vodojemu žídla vodu vysýlají ani odtad, že slepec tam poslán byl. Sv. Jan ne
přidává pro pouhou zvědavost Nesemitů vý
znam jména jeho: Poslaný, nébrž poněvadž
viděl ve shodě jména toho s určením Páně
co poslancem Otcovým hlubší význam. Žídla
vody do rybníka tekoucí výborně k oznaku
tomu se hodí, že z Páoa studnice vod živých,
studnice milostí spásorodných světu se na
ozdravu a oblahu prýští. Siloacfa jest partie,
pass. formy pielské a dobře od sv. Jana se
tlumočí; dle jiných jest 5 1 ^’^ šiloach dáleji vyvinutá přídavná forma participia. 7 oda
ta vytryskuje občasně a dřívější vykla^
datelé — ač domněnka jejich základu nemá
— domýšleli se, že rybník obdržoval vodu
toliko v sobotu, jak asi Jos. Flav. bell. 7,
5. o proudu jiném sobotném vypravuje, kte
rýžto jenom v sobotu vodou naplňoval se,
dny ostatní o suchu trvaje. Proto prý Pán
poslal slepce v sobotu na vodu tu. U pro
roka Is. 8, 6. nazývají se vody Silojské
vody tiché, a dobře se shodují s tím, co Pán
o sobě praví: ličte se ode Mne, tichý jsem
a mirný Mt. 11, 27. A výše 7, 38^ již pra
veno, že ze Silóy v den stanový Židé vá
žili vodu a že voda ta byla oznakem milostí
Božích, . Také v tom slepce, aby se umyl,
poslání leží dvojí věc; jedna, že víra v něm
zbuzena byla a že spolupůsobil k ozdravení

svému; drahá, že i my, chceme-Ii prohlédnouti ve vodách církve, kam nás Pán posýlá Mt. 18, 17., umyti se mus me.
Ale co se stalo dále a jaké následky
se ukázaly poslaní toho? Odešel tedy a umyl
se a přišel vida. Slepec uposlechl, dal se
vésti od někoho k vodám dotčeným, umyl
se a prohledl. Nepravil: Proč mám ještě
jiti k vodám, ješto slinami a blátem jsem
byl mazán? A potřeba-liž vody ze Siloa,
k čemu ta pomazba blátem? Bláto může vidoméfao oslepiti, což mně má to pomoci?
Kolik slepců se již my!o ve vodách Silojských a neprohlédl z nich žádný. Nic toho
nepravil, nébrž šel a umyl se. Samozřejmé
neučinila voda divu toho, nébrž moc Páně
a byl to skutek Boží a dílo Boží to bylo,
jak 4. Reg. 5, 10. ne vodou Jordána, nébrž
divotvornou mocí prorokovou Naaman od
slonoviny uzdraven byl.
Ale nehned všickni uvěřili, že div stal
se ode Pána, nébrž rozličné bylo mínění
lidské o slepci a o skutku ode Pána na něm
učiněném. Tedy sousedé, a kteH vídali hu
dříve, že žebrák byl, povídali: Neníbz to ten,
jenž sedával a žebral? Někteří pravili : Ontě
jest. Jiní ale: Nikoli, nébrž podoben jest jemu.
Rozličné soudy měly rodičné příčiny. Ne
přátelé Páně všemožně usilovali záporem
nesnáze, v niž divém tím byli uvedeni, se
sprostiti, až, když ío nebylo možno, ku pů
ltónům útočiště vzali Ale i lepší lidé nej dnak soudili. Někteří s podivením pravili,
že on to jest; jiní pochybovali a na vahách
byli; jiní zhola pravili, že to člověk jiný a
jemu jen podobný jest. Ovšem ale se pře
devším jeho samého tázati měli, co o sobě
sám praví. Což když učinili, slyšeli, že on
skutečně jest oním bývalým slepcem. On ale
pravil: Já to jsem. Nyni hyl konec všemu
dohadování o osobě jeho. Ale nebyl konec
otázkám, nébrž právě nyní zvědavost se po
výšila. I tázali se ho, kterak zraku nabyl.
Kterak se otevřely oči tvoje? On dobromy
slně jim. vykládá běh uzdravení svého, jak
Pán namazal oči jeho, jak k Siloi ho poslal,
jak 'se umyl a jak prohlédl; myslel tím dobře
činiti a^prospěti Tomu, kterýž jej byl uzdra
vil. Člověk, jenž slově Ježiš, bláto učinil a
namazal oči moje a řekl m i: Jdi k rybníku
Siloe a umyj se. I Šel jsem, umyl jsem se
a vidím. Ovšem Christa neznal. A tudy pra
vil: Člověk, jenž sluje Ježiš, jak byl se jména
Jeho dověděl od těch, kteří jej k rybníka
vedli. Místněji o Pánu nevěděl. Zvědavost
lidí veliká byla, jak se děje při vněšných
věcech. Ale zřídka při vniterném osvícení
a obrácení hříšníka táží se lidé: Není-liž to
ten zarytec, ten slepec? Kterak prohlédl?
Kterak uvěřil? Kterak se káti počal? I tu
lidé všelijak soudí, ješto člověk kajícaik sobě

obcován byl, 28. Proto rodičové jeho
řek li: léta má, jeho se optejte. 24. Za
volali tedy opět člověka, jenž býval
slep, a řekli jemu; Vzdej chválu Bohu!
My víme, že ten člověk hříšník jest.
25. Ěekl tedy jím on: Hříšníkem-li
jest, nevím; jedno vvím, že slepým byv
nyní vidím. 26. Ěeklí tedy jemu: Co
učinil tobě? kterak otevřel ti oči? 27.
Odpověděl jim: Ěekl jsem vám již a
slyšeli jste. Proč opět chcete slyšeti?
Zdaliž i vy chcete učeníky Jeho se
státi? 28. Láli tedy jemu a řekli: Ty
učeníkem Jeho bufi, - my však Mojží
šovi učeníci jsme. 29. My víme, že
Mojžíšovi mluvil Bůh, o Tomto ale ne
víme, odkad jest. 30. Odpověděl ten
člověk a řekl jim : P ři tom předce podivno jest, že vy nevíte, odkud jest a
otevřel moje oči! 31. Víme ale, že
hříšníků Bůh neslyší, nébrž jest-li kdo
Božím ctitelem a vůli Jeho činí, toho
vyslýchá 32. Od věku neslýcháno, že
13.
Přivedou toho k fariseům, jenž
kdo otevřel oči sleporozencovy. 33. Kdy
slep býval. 14. Byla pak sobota, když by nebyl On od Boha, nemoMby činiti
bláto učinil Ježíš a otevřel oči jeho, nic. 34. Odpověděli a řekli jemu: Ve
15. Opět tedy se tázali lio fariseové, hříších narodil jsi se celý a ty učíš
kterak prozřel ? On pak řekl jím : Bláto nás? 1 vyvrhli jej ven.
mně položil na oči a umyl jsem se a
vidím. 16. Pravili tedy z fariseů ně
Co se tuto vypravuje, událo se buď té
kteří: Není ten člověk z Boha, který hož dne v sobotu v. 14., když stal se div
soboty neostříhá. Jin í ale povídali: ten, bud se to vyšetřování dálo dne draného.
se tu vykladači podlé toho, jak
Kterak může člověk hříšník ta zna Rozcházejí
kdo z nich vyšetřování to za právní a ve
mení činiti? A různice byla mezi nimi. řejné před ustanovenými soudy, aneb toliko
17. Dějí tedy slepcovi opět: Ty, co za soukromé vyšetřování před učenci pova
pravíš o tom, jenž otevřel očí tvoje? žují. Kdo vyjednávání to za soudné a ve
On ale řekl: Prorok jest. 18. Neuvě řejné vyšetřování mají, ti drží, že se to celé
řili tedy Židé o něm, že slepcem bý jednání dálo o den později, v den po so
botě, na kterouž zázrak ten stal se. V so
val a prozřel, až povolali rodičů toho botu nejedaávalo se právné jednání.
prozřelce. 19. I otázali se jich, řkouce:
Když na dotírání sousedův a jiných
Ten-li jest syn váš, o kterémž vy dítě, lidí sběhlých nemohl udati uzdr&vlý, kde
že slep narodil se? Kterak tedy nyní Ježíš jest, tedy, vece Jan, přivedou před fa vidí? 20. Odpověděli jim rodičové jeho risey slepce bývalého. Zdaž to lidé ti učinili ze
zlomyslnosti, zda jenom z bázně, těžko roz
a řekli: Víme, že on- jest syn náš, a soudili. Jednak se vidí, že to učinili pouze,
že slep narodil se: 21. kterak ale nyní poněvadž se obávali, že by snad co účastníci
vidí, nevíme; aneb kdo jeho otevřel takového v sobota událého skutku z církve
oči, my nevíme; jeho se optejte, léta vyobcováni byli; nebo to dle v. 22. všem
máj neehf sám za sebe mluví. 22, To usouzeno, kteříby Ježíše Christem býti vy
znávali. Bázeň ta jim odňala veškeru sa
řekli rodičové jeho, poněvadž se obá mostatnost úsudku a nad to sami také před
vali Ž idů; neb© jíž se spikli Židé, aby, sudkům o Ježíši od hierarchů židovských
Yyznailiby kdo Jej býti Qhristem, ?y= ehovaaým a roztrušovaným se zadali. Pro
nepodoben jest, z otroka iáblova synem Bo
žím stav se. Má pak člověk právě o tako
vých duchovních postupech a obratech žpytovati a se poučovati, aby z nich Bohu
chválu vzdávati a sebe ve hledáni spásy
ukřepiti mohl. Moudrost Boží, dí sv. Aug.,
všelikou duši uchvacuje tužbou po ni, která
bývá tím vroucnější, čim jest čistější, tím
čistější, čím jest duchovnější a tím duchov
nější, čím více věcem pletským a světským
odumírá.
Bývalý slepec sjevně o uzdravení svém
mluvil Ale vypravování jeho nepotkalo se
stím, jehož se domněl, blaženým výsledkem.
Ana věc ta podivná v sobotu se stala, čí
hali nepřátelé Páně, aby z dobrodiní toho
záměnéfa® Pánu smrt usnovali. I táží se:
Kde jest On? Ješto ale toho slepec bývalý
nevěděl, odpověděl: Nevím. Mohl to říci
beze hříchu a pravil to po pravdě. Ale není
člověk prost hříchu, který s Christem se
vírou spojiv Ho vzdalovati se a jej opustiti
nechává, měv Pána věrností a uznalostí ve
svém srdci zdržeti. Uvedli tedy sleporodce
samého k řariseům, od nichž právné vyše
třování zavedeno bylo.

úplné tedy se očistění ode vší s Pánem sty- poněvadž ne všickni v té vysoké radě tak
čnosti a pro vyjevení úplného pravověří svého soudili; Nikodém a Josef z Arimathie jinak
uvedli člověka bylého slepce k fariseům. Kdož smýšleli a viděli ve skutku tom důkaž božjsou ti fariseové ? Jsou to ustanovení soud žké moci neb pomoci božské a tudy se opí
cové? Jsou to privátné osoby, učenci pri rali proti onomu ú«sdku horlivců. Jiní ale
vátní, jichž soud slyšeti chtěli? Podlé rozlič povídali, vece Jan, kterak člověk hříšník
ného náhledu o postupu a o dni té události může taková znamení činiti? Takto se na
rozličné na otázku tu odpovídají. Nejedněm rozchodu svých úsudků ocitli a různice byla
se vidí, že jimi ani soudcové synagógy či mezi nimi. Ti poslední k zázraku hledí, o
soudcové menšího soudu o 23. soudcích ani sobotě nezminujíce; věděli, že rozdíl jest
soudcové synedria se nerozumějí. Jsou to mezi Zákonem a mezi přídavky fariseův k
ti, jenž z& to mají, že se věc ta ještě téhož Zákonu. Tu v té různici obojí straně se
dne dála. Ješto v sobotu sezení soudná se vidělo zkusiti, co asi uzdravenec sám o Pánu
neodbývala, mohou se tu považovati fariseové soudí, Každá strana bez mála pokládala,
toliko co korporace, jenžto se shlukli proti že náhledům jejím nakládali bude. Nepřá
Pánu, příležitost k záhubě Jeho hledajíce. telé Páně mysiili, že strach u něho pře
Kteří ale za to mají, že se vyšetřování to vládne, kdyby snad také o Pánu vyššího
dálo po sobotě, ti drží, že, jak výšeji 7, 47. něco soudil, což jim pochybno bylo, an byl
a níže 11, 46., tak i zde ti fariseové jsou o Pánu co člověku mluvil. Přátelé Páně a
soudcové a přísedníci soudu, bud nižšího, ti, kdo spravedlivé souditi volili, domněli se,
bud raději synedria či velerady. A náhled že zdravá mysl člověkova, že dojem divu a
ten předkuje. Dostavkem dodává Jan: Byla vděčnost nevyhnutelně jej pohne, aby se o
pak sobota, když bláto učinil Ježíš a otevřel Pánu co nejpříznivéji pronesl. Tito poslední
oči Jeho. Potřebno bylo to přidati, poněvadž se nezmýlili, an uzdravenec bez bázně vy
fariseové nápotom se k tomu táhnou, aby znal, co on podlé svého přesvědčení o Pánu
zázrak Páoě o význam připraviti mohli.
souditi musí. Když se ho tedy otázali: ly ,
Opět tedy se tázali fariseové, kterak co pravíš o tom, jenž otevřel oči tvé? Odpo
prozřeli A on řekl : Bláto mi položil na oči věděl: Prorok jest čímž chtěl říci, že od
a umyl jsem se a vidim. Těsto dělati a Boha poslán, že; milostník jest. Vi^ 3,
mísiti a oči slinami namazovati se nedovo 2. Tak Gen. 20 ,7. také Abrahám prorokem
lovalo podlé farisejských zásad. Vyšetřují sluje. Dříve se ho tázali jen na osobu Páně,
tudy napřed spůsob uzdravení a otazují se nyní chtí véděti soud jeho o Pánu. Div pak
na to samého slepce. Opět také, čte text učiněný na něm prosté provodil moc svou,
řecký př dávaje ke slovu opět slovo také, aniž působení moci té při něm fariseové přez čehož viděti, že lidé ti, kteří slepce k soudu kaziti mohli.
přivedli, napřed byli věc tu pověděli. Vypra
Nepřátelé Páně ve veleradě, farisejšti
vuje slepec jim upřímně, jak Pán namazal horlivcové nespokojili se s výsledkem a s
oči jeho, jak on se umyl a prozřel. O výrokem uzdravence, nébrž v pochybnost
slinách nic nedí, poněvadž jen to vypra výrok ten vzavše naléhají na to, aby věc
vuje, čeho sám zakusil. Doufali oni, že hlouběji a zevrubněji vyšetřována byla, zda-li
jim po vůli odpovidati bude, něco zamlčí, snad nějaký oklam tu nezaběhl, neb blud
něco přidá a něco změní, z čeho by zá neb sřeknutí nějaké nezašlo. Zavolali tedy
zrak významu zázračného zbaven byl, jak rodiče a je do výslechu přejali, prozatím
se toho asi novomódní spisovatelé či ra z vyšetřování slepce bylého pustivše, ač oděj strůjcové Života Ježíšova opovažují. On všem ho v sále soudném zanechavše. Neu
ale stálým sobě ostávaje pravdu ač jim ne věřili tedy Židé o něm% že slepcem býval a
libou mluví. Ukazuje, že neskonale výšeji prozřel, až povolali rodičů prozřelcových.
stojí než veškera učenost fariseů a než usta J e st to třetí stadium při vyšetřováni a třetí
vičné jejich v zákoně přemítání a neskonale stupeň nenávisti nepřátelů Páné. Napřed
výše než novověcí vynalezatelé a vymysli- se tázali slepce o osobě Páné, potom soudu
telé nebylic čili věcí zhola nebylých. Po se od Něho dovídali; a nyní rodičů se ota
žehnány jsou odpovédě jeho v církvi Boží, zují. Chtějí ovšem plamen dechem uhasiti.
nejeden světec a nejedna světice jimi se ve Ale čím více dunou, tím více se zmáhá plá
stálosti víry a v neohroženosti ukřepovali pol. Čím více zázrak vyšetřuji, aby ho za»
A co fariseové činili? IJznati pravdu piráti mohli, tím více jej nadey vší pochyb
slov jeho nehodlali, odpírati jemu a ze lži nost uvádějí. Neuvěřili tedy Židé , až povo*
ho stíhati nemohli A tu krátkozrací hor- lali rodičů, vece Jan. Klade slovo neuvěřili
livcové ti ihned rozhodli, že Pán rušením napřed pro důraz a vece tedy, hledě k vý
soboty vineo jest. 1 pravili tedy z fari- roku prozřelce, jemu? ovšem véřiti měli. Jest
snů někteří, vypravuje Jan : Neni ten člověk žakási ybolest na těch slovech od Jana sloz Boha, který soboty neostřihá. Dí: Někteří, jena. Židé vece a rozumí strana z velerady

Pánu zhola nepříznivou. Praví, až povolali;
Be že by nápotom byli uvěřili, nébrž slovy
těmi jenom více jejich nevěra se potvrzuje.
Viz Mt. 1,25, Dun. 1,21. Když došli rodičové,
tedy věc trojí na ně vznášejí a naléhají: aby
s odpovědmi na né neváhali. 1 otázali se
jich řkouce: Ten-li jest syn váš, o kterémž
vy ditei že slep narodil se ? Kterak tedy nyni
vidli Ňejprvé se táží, zda ten, o němž se vy
šetřuje, skutečně jejich synjest?Z& druhé: zda
se slep narodil ? Za tř e tí: Jakým činem zraku
nabyl? Samozřejmě byla nejhlavitější otázka
druhá, zda-li slep se narodil, an dle toho se
ihned mohlo o třetí otázce souditi. Na ty
otázky, vece Jan: Odpověděli jim rodičové
jeho a řekli". Vime, že on jest syn náš a že
slep narodil se; kterak ale nyni vidí, aneb
kdo jeho otevřel oči, my nevíme. Jeho se
optejte , léta má, sám za sebe mluv. Rodiče
tedy bez bavu a určité odpovídají na prvou
a druhou otázku, že syn to jejich jest a že
narodil se slep; do třetí otázky se s od
povědí nepouštějí, Praví: My nevíme, jeho
se ptejte. Slovo my a slovo jeho zvláštní
důraz mají. Svalovali se sebe všelikou od
pověď o třetí otázce. Mohli to sice právem
činiti, nebo by jim nebyli Židé uvěřili, kdyby
nebyli po chuti jejich mluvili. Ale, vece Jan:
To řekli rodičové jeho, poněvadž se obávali
Ž id ů ; nebo j iž se spikli Židé, aby, vyznalliby kdo je j Christem býti, vyobcován byl.
Bojíce se, aby snad nebyli vyobcováui ze
synagógy, radí, aby otázán byl syn jejich,
ješto již léta měl ta, jichž potřebí jest, aby
platné svědectví vydati • mohl. Necht sám
za sebe mluví, povídají, on zletilý jest a tudy
sám při svou vésti může. Mohli se pak báti
vyobcování. Nebo, dí Jan, spikli se zajisté
Židé proti Christu. Spiknutí to není sou
kromá nějaká porada, néorž jest uzavření
ůřadné a musíme položiti, ač Jan ev. o tom
pomlčel, že od sezení velerady 7,45. úchvala
proti Pána vynesena byla, snad po onom
nebezpečném výjevu 8, 59. v chrámě, aby
ten, kdo Pána za Christa či Messiáše uzná
— ovšem pak kdo pochvalně se o něm pro
nese — vyobcován byl. Nález ten velerady
znám byl všemu lidu. Vyobcování ze sy
nagógy, odzbornění^ jakbychouaj říci mohli,
bylo nejedno Luc. 6, 22. Joan. 16, 2. ač
nevi se, jest-li ten mezi Židy pozdějších
časů zavládlý rozdíl již za věku Páně trval.
Vyobcování prvého stupně odlučovalo ode
schůzek do sborníce a od stýkání se v oby
čejných společnostech a zvalo se nidduj;
druzí dva stupňové chérem a šammatha,
byli mnohem přísnější a trváním delší než
nidduj. Chéremem se člověk navždy odlu
čoval z církve s kletbou, šammatha člověka
z národnosti židovské vyjímala. Stávalo-li
tehdá rozdílu toho, tedy se prvý stapeň roz

umí, jak ze slova vyobcován, z obce, ze sboru
vyloučen, vysvítá.
Což tedy fariseové k'a celé to družstvo
a stoupenstvo jejich počínali? Z rodičů
ničeho vytáhnouti nemohli, co by proti
Pánu svědčilo, an naopak věci se vyškytaly.
Tudy opét bylého slepce volají. Jest to čtvrté
stadium, čtvrtá stať, čtvrtý stupeň. Zavolali
tedy opět člověka, jenž býval slep, vypra
vuje sv. Jan, a řekli je m u '• Vzdej chválu
Bohu. My víme, že člověk ten hříšník jest.
Zaova se ho tedy táží. A však nadesýlají,
že nemůže se s pravdou shodovati, co dří
věji byl pověděl, že věci iinak se díti mu
sely a že ,]eho dřívější výrok zhola obstáti
nemůže, nét>rž že jinývynésti a ovšem úsudek
svůj dle úsudku jejich opravit! musí. ^ Dějí
m u : Vzdej chválu Bohu. Vzdává chválu
Bohu, kdo z bázně B j ž í pravdu praví, ač
by jemu samému k zahanbení a zahubení
slouž la. Chtějí tedy říc i: Cti Boha co svědka
a mstitele pravdy. Bčení toho JosUa Jos.
7, 19. užíval chtěje Achana provinilce v krá
deži k vyjevení pravdy přiměti. Bylo to
nějaké zapřisáhání. Bůh jest věčná pravda.
Boha ctíme, když Jej takovým býti vyzná
váme, jakým jest, totiž pravdou věčuou, což
osvědčením pravdy se děje. Ale fariseové ti
nadužívali přísažného výroku onoho, an na to
přidali: Víme my, že člověk ten hřišen jest .
My povídají s hrdým sebevědomím; a praví
člověk, ten s pohrdou, tak sebe proti Christu
stavíce. Takovým určitým výrokem zarazil’
se vyšetřovaný slepec, avšak nikoli tou měrou
aby byl ode pravdy odstoupil, nébrž toliko
tak, že zjevně jich úsudku neodpíral a jenom
to, čeho sám na sobě dožil, avšak to beze
vší bázně a odhodlané pronesl. Neví leč
jedno: že slep byv nyní vidí. Místo byv
slep může se přeložiti jsa slepcem, totiž od
narození, od přírody, od počátku. Řecký
text tná participium přítomné tvyU s ooV.
Hříšen-li jest, nevím; jedno vím, že byv slep
ted vidím. Mrzelo je, že pravil nevím a že
neřekl: ovšem-li se vám vidí, také já se
musím shodovati; on ale se domníval právem,
žejiždosti se své strany ustoupá, když praví
nevěděti, zda hřišen jest, an byl dřívěji se
projádřil Jej prorokem t. j. světcem býti.
Vidouce tedy, že předce na svém stojí a jim
nepoddává se, hleděli aspoň novými naň da
nými otázkami jej zmásti a splésti, aby ně
jak obdrželi aneb aspoň hauby a nesnáze
zniHi. Řekli tedy : Což učinil tobě? Kterak
otevřel oči tvé ? Mlčí oni ted o ději samém
a táhnou se jediné ke spůsobu, jakým div
proveden byl, zda by tu něco vyčeuichali.
On na to zhroziv se duchovní slepoty jejich
a z nesnáze jejich, jakož i z jejich zloby
srdnatosti nabrav odpovídá směleji a trpčeji:
Pravil jsem vám již a slyšeli j s t e ; aneb dle

lepšího řeckého ětení neslyšeli jste t. j. činíte
se neslyšíc. Proč opět chcete slyšeti? Jednou
jste slyšeli a nic vám to ku poznání nepro
spělo. Ovšem ani druhé vyznání moje vám
s prospěchem nebude. Zdali i vy chcete
učeníky Jeho státi se ? Ze slov: i vy také
dobře souditi, že on sám byl již vyznavačem
Páně, Christa Ježíše za proroka drže a áe
ovšem již nyní věděl, co mu dříve neznámo
bylo, že totiž Pán mnoho vyznavačů má a
že také vyznavačů k jich spáse vyhledává.
D í: Zdaž chcete (Jeho učni býti) a tedy se
domáháte dokonalého poznání a přesvědčení
o stalém zázraku. Yéděl on, že jim při jich
zlobě o pravda nejde a že se nevydají na
to, aby se učeníky Páně stali; ale činí tu
otázku, zda nechtí býti učeníky Páně, aby
tím spůsobem důrazněji na ně co nepřátely
Páně pro jejich zarytost a zlobu doryl Tím
se ti učení a svati mužové strašně popudili
a rozdráždili. I vysuli se naň s pohaněními
a úkor&mi a pravili: Ty bud učněm Jeho;
my jsme učenici Mojžíšovi. My víme, ze Moj
žíšovi mluvil Bůh , o Tomto ale nevíme, od
lad jest. Dorýval na ně; ale nebylo dorývání to tak stroho, aby je bylo tak rozjitřiti muselo. Ale ovšem pravda v oči kole.
Mrzelo je, že všeliké úskoky jejich pH tom
muži na zmar přicházely; napohledná po
božnost jejich nic při něm nevymohla a spro
stota bývalého žebravého slepce nad nimi
horu držela. Pochválen bud Pán náš na
věky za to, že tak nastrojil divy své a tak
přednášel náuku svou, aby i lidé sprostí
mohli učence, hrdopyšky, nevěrce zahanbo
vat!. Jakým spůsobem hanu vylili na by
lého slepce, nedí sv. Jan; ale dí, že se ho
nosili býti učeníky Mojžíšovými, ač byli svě
dectvími jeho o Pánu 5, 46. pohrdali. O
Pánu praví, že nevědí, odkud jest, ač očima
spatřovali divy Jeho a tudy ovšem souditi
mohli a měli, že s nebe jest. O Mojžíšovi ale
praví: My víme, že Mojžíšovi mluvil B ůh; ač
tu o vidění a vědění nemohla, řeč býti, ješto
jenom věrou se o Mojžíšovi dověděli. Yíra
pravá ovšem Hebr. 11, 1. klade véci nevi
ditelné jako na zrak mysli lidské a vérec
ujímá věci ty, jakoby vlastníma očima je
spatřoval; avšak tuto když se jim očividní
divové vyškytali a moc Boží horovala v pů
sobnosti své, tu bylo zhola šílené počínání
a mluvení, když pravili o Mojžíši: víme &o
Pánu nevíme, nejbližší cestou ku pravdě po
hrdajíce. Ty bud Jeho učeníkem ; těmi slovy
se Ježíše zpupně odříkají. K čemu ho od
suzovali, to nám bud svrchovanou potěchou!
Učeníkem Ježíšovým býti, to jest nejvyšší
blaženství, jest naše největší sláva. A nej
vyšší snaha naše musí jiti tam, aby národ
náš vezdy pokorně u nohou Ježíšových po
slouchal. Věc všelikého politování hodna jest,

že prostředkové od Boha k spáse daní od
člověků v závady a překážky spasení se
proměňují. Mojžíš měl Židům býti mostem
ku Christu a oni se jím proti Christovi zpouzejí. Bylo to (můžeme-li tak mluviti) štěstí
pro pohanstvo, že neměli osoby žádné, ku
které by se byli vinuli tak, aby jim v ují
mání víry v Onriata překážela. Proto Pavel
neustále nad národem svým uboléval, jak
o tom Rom. 9, 2. praví, že nepřijali Christa
a že jich přijetí od Boha za syny, sláva
jejich divy Božími projevovaná, smlouva Boží,
Zákon Boží jim vydaný a veškera služba
Boží a veškeří Boží slibové na zmar přišli.
Takovým ale počínáním přidali fari
seové srdnatosti člověku prozřelcovi, že jim
zrovna vytýkal nedůslednost jednání jejich.
Napřed jim vyčítá, že nevědí aneb aspoň
se činí nevědouc, odkud Pán jest. Prav! o n :
Při tom předce podivno jest, že vy nevíte,
odkud jest a otevřel oči moje. Chce říci:
Vám by přede všemi slušelo védéti věc tu,
poněvadž jste nejvyšší sudí, jimž o věcech
takových svrchovaně souditi náleží a poně
vadž na jevě a na oce věc jest, že div a
zázrak tento se udál. Praví p ři tom, b tovrip,
t. j. při takovém stavu véci, tak-li se věci
mají. S důrazem praví, že vy nevíte, vy
učení lidé, jenž tak se uměním zákona ho
nosíte. A nyní ze zásady povšechně uznané
dovodí: Divové dějí a stávají se jenom ze
zvláštního přispění Božího, jehož Bůh neuděluje nepřátelům svojim, nébrž jenom ctitelům
a přátelům svým. Z toho již jde, že Ježíš
ovšem alespoň přítel a ctitel Boží a prorok
musí býti, jak jsem (v. 17.) pravil. To jest
smysl a chod důvodění slepcova, když praví:
Víme, že Bůh hříšníků neslyší, nébrž někdoli
jest ctitel Jeho a čini vůli Jeho, toho slyší.
Víme, dí, to jest, povšechně se za pravdu
ujimá. Nemluví on o prosbách obyčeiných,
o modlitbách kajících hříšníků, jakoby Bůh
k modlitbám jejich se nenakloňoval. Aniž
také o tom mluví, že Bůh nepotvrzuje toho,
co od nehodných sluhů cír&ve Jeho se vy
náší, jak někteří se táhli k výroísu tomn
na důkaz, že křest od člověka kacíře neplaten jest. O tom ovšem zde očividně žádné
řeči není. Zde řeč se vede o divech a zá
zracích, a o těch jenom slepec praví, že
Bůh nedopustí, aby ku potvrzení nepravdy
a nepravého života divy se dály. Počíná
všeobecnou návěstí hořejší, kterou vytýká,
že divové jdou z vyslyšení Božího. Víme,
že Bůh neslyší hříšníků, nébrž kdo ctitelem
Božím jest a vůli Jeho činí, toho vyslýchá- Na
ráží na některá místa písma sv. P ro v. 15, 29.
Vzdálen jest Hospodin od bezbožných, ale
modlitby spravedlivých vyslyší, 28, 9. Kdo
uchyluje uši své, aby neslyšel zákona, mo
dlitba jeho bude ohavností, a jinde. Slyšel

slepec ta slova od rodičů a vůbec se jich
zhusta v životě užívalo, že je znáti mohl.
Pod ten všeobecný hořejšek podbírá nynější
případ. Od věků neslýcháno, že kdo otevřel
oSi sleporozence. Navráceni zraku jest svr
chovaným zázrakem. A sice zázrak takový,
O němž od ustanoveni světa nebylo slyšeno,
aby totiž oči člověka sleporozence někdo
otevřel. Nebo o prorocích a Mojžíšovi nikde
nečteme, žeby takový div byli učinili, jaký
tutohie ode Pána učiněný vidíme. A tudy
z toho zavírá, že Ježíš od Boha poslán býti
musí. Kdyby Tento nebyl od Boha, nemohl
by činiti n>c, nemofalby divu takového tvořiti. Takovým syll0gis'nem dokázal, že Chri
stus Ježíš poslancem Božím býti musí, ješto
to žázrakové Jeho vypovídají. Pravda v něm
mluvila a takové síly a srdoatosti mu do
dala. A tudy zvítězil nad nepřátely Páné,
jenž zapomněli, že 2. Cor. 13, 8. nic nemů
žeme proti pravdě, nýbrž pro pravdu.
Ale takových výtek nesnesli ti svatovládci, kteří záštím proti Christovi byli nad
chli, nébrž se obořili na něho a pravili mn:
Celý ve hříších zrozen js i a nás učíš? Tuto
mu předhazuji předešlé neštěstí jeho, jakožto
dle předsudků jejich z břichu povstalé, čímž
Bůh jej osvědčil docela dle duše a těla
hříšným býti podlé jejich domnění. A ten
takový to hříšník, takový člověk nepatrný,
ten napomínati a učiti se opovažuje světce
a mudrce takové, za jaké oni se drželi. Tu
již nesnesli déle výčitek jeho a rozhorlivše
se naň nesvatou horlivostí vyvrhli je j ven,
bezmála skrze biřice jej vyvrhli ze soud
nice, kdež se dálo vyšetřováni to. Ovšem
ale na to jej spolu také z církve vyobcovali,
an již to ustanovením velerady jejich bylo,
aby každý, kdož vyzná Ježíše Christem býti,
církve jejich prázea byl. Blažené jest od
světa býti odloučenu, abys tím útulněji se
ku Christu přivinul. Vyvržen byl z chrámu,
ale nabyl Pána chrámu, kterýž jej jak korunovatel umdléhc zápasníka přijal a věnec
slávy mu podal, vece sv. Zlatoúst. A to jest,
co se dále vypravuj e.

Zdaliž i my slepi jsme? 41. Bekl jim
Ježíš: Kdybyste slepi byli, neměli by
ste hříchu; nyní ale pravíte: vidíme;
Mích váš ostává.

Ježíš obyčejně při divech svojich víry
od toho, na němž div činěn býti měl, vyža
doval co neodbytnou a nevyhnutnou výminku.
Při sleporozenci nežádal toho. Zázrak na
něm učiněný měl býti kvasem v duši jeho
a nátéstkem k vyvedení víry. Skutečně div
ten na duši jeho velmocně působil. Víra
samodék povstala v něm a upevňovala se
átoky fariseů. Ale byla to víra ještě nejistá
a plahočivá. Tudy Ježíš hledí ji povznesti.
Uslyšel Ježíš, že vyvrhli jej. Uslyšel, kterak
byli s ním naložili, jak se naň obořili a
jej ze soudnice vyvrhli a z církve vyob
covali. Bylo již z vyvrhnutí člověka slepce
lze souditi, že aéjak před soudem Christa
vyznal a že vyznavačem byl drive nežli
křesťanem. Ješto tedy věděl slepce býva
lého hodna býti, aby do církve nové přijat
byl, volil mu za to jeho stalé příkoří ná
hradu dáti a jej do lůna věrných svojich
přijíti. Naleznuv tedy ho řekl jem u : Ty-li
věříš v Syna Božího ? Vyhledal tedy jej; slovo
nalezl jej předpokládá hledání. Táže se h o :
Věřiš-li v Syna Božího ? Poněkud v Pána
věřil, an Jej v. 17. prorokem býti vyznal a
veřejně před soudem důstojnost tu Jeho za
stával. Ale slepec umyv v Siloe tvář těla
svého, měl ve víře i tvář duše umyti. Pán
volil jej povyšiti k vyššímu stupni víry a
jak byl zrakem dokonalým jej obdařil, tak
měl také i dokonalé smýšlení o Christu uchopiti a na duši světla pravého dojiti. I táže
se ho: Věříš v Syna Božího ? On již věřil,
jenom nevěděl, který jest to ten Syn Boží.
Po prvé Jej očima viděl a poznal po hlasu,
že prorokem jest oním, jenž jej uzdravil.
Přítomnost Páně a rozmluva s ním působila
na něho tak, že jak tam učeníci Eoaauští ne
konečnou úctou, láskou a důvěrou ku Pánu.
se rozháral. Otázka Páné probudila v něm
celou touhu v hloubi duše skrytou a tudy
35.
Uslyšel Ježíš, že vyvrhli jej ven
přeochotně zvolal: Kdo jest ten Syn Boží,
a naleznuv jej, řekl jem u : Ty-li věříš abych uvéřil v Něho? ftecký text čte důraz
v Syna Božího? 36. Odpověděl on a něji: I kdo jest. Spojka předchozí xaí zvyšuje
řekl: Kdo jest, Pane, abych uvěřil v důraz tak jako v našem jazyku spojka i.
Částice abych (ivěřil) vytýká celou dychtivost
Něho? 37. I řekl jemu Ježíš: I viděl a hotovost jeho k věření, že již jen očekává
jsi Jej a kterýž mluví s tebou, Ten jest. a hledá, aby mohl víru svou projevit!. Jak
38. On pak vece: Yěřím Pane, A padnuv byl druhdy Pán 4, 26. Samaritánce důstoj
klaněl se Jemu. 39. I řekl Ježíš: Na nost svou vyjevil, tak i tuto činí. Praví mu:
soud J á na ten svět přišel jsem, aby Uzřel js i Ho a ten, jenž s tebou mluví, Ten
jest. Uzřel dí, totiž nyní jsi Jej uviděl, když
kteří nevidí, viděli, a kteří vidí, slepými jsem tebe nalezl, nyní Jej vidíš; nebo dří
se stali. 40. I uslyšeli (to) někteří z věji Jej nebyl mohl viděti. V řeckém textu
fariseů, kteří s ním byli a řekli Jemu: éÚQaxag toli co nyní vidíš Ho, máš pohled na

Něho; značí se perfektem přítomnost vyko
naného děje. Kdo Pána upřimě hledá, tomu
již on přítomen bývá a tužbu onu v srdce
mu vlévá. N edí: Já jsem, nébrž slavněji
vece v třetí osobě : Ten, jenž mluví $ tebou,
jest. Načež on uslyšev a vida svého dobro
dince a Pána skutečně před sebou a tužbu
svou po Něm maje vyplněnou, slovem i skut
kem víra s y o u v Něho co Syna Božího, t. j.
co Messiáše 1,50. projevil. D i : věřím a padnuv
klaněl se jemu, Mt. 14, 33. Slova klaněti se,
poklona, klanba u Jana toliko o Božské úctě
se užívá. Sotva poznal, že Christus přítomen
jest, klaněl se. Věříce my, že ve svátosti
Oltářní je s t p řítom en Christus, klaníme seté
svátosti. — Tím se ukázalo, že ta slepota byla
jemu ku spáse;, nebyv slep aebylby snad
s Pánem ve styčnost přišel a v duchovní
slepotě ostával. Tak dokonána spása slepcova
a ze slepce stal se videc na těle i na duši.
Jaký rozdíl to mezi těmi zarytci, kteří církev
Páně spravujíce Toho, jenž předmětem veške
rého dychtění a prorokování ve starém Zá
koně byl, zavrhli a mezi tímto sprostým
slepcem, jen ž písma nečítal aniž cestám Bo
žím ve starém Zákoně se tak jako oni vyučiti mohl a předce uvěřil! A uvěřil věrou
svrchovanou a činnou. A jaký rozdíl mezi
tím sleporozencem a mezi nevěrci našeho
věku! Jemu stačil jeden div, těmto nestačí
veškeří ti divové po devatenácte století vy»
konávaní. A o tom rozdílu Pán se pronáší,
an dí: Na soud přišel jsem na svět, aby
kteří nevidí viděli, a kteří vidi slepými se
stali. N a soud, dí, a soudem rozumí odloučení
zla od dobra, lži od pravdy, aby obojí ve
své bytnosti a podstatě se vyskýtalo a vy
jevovalo, a ovšem zaslouženě souzeno bylo.
Nepotýkají se slova ta se slovy 3,17., kdež
se praví, že Bůh neposlal Syna, aby svět
soudil, nébrž aby svět jím spasen byl. Nebo
na onom místě o pravém a vlastním záměru
se jedná, pro který na svět poslán byl, zde
ale se vystihá následek, jenž mezi lidmi
vlastní jejich vinou vynikl. Sám Pán to dáleji vykládá a vysvětluje, an dí: aby nevi
doucí uviděli a vidoucí oslepli; tím vytýká
následek a úspěch soudu či odloučení toho.
Při tom slouží Pánu za poakladek to uzdra
vení člověka od narození slepce, a užívá stavu
toho bídného co obrazu duchovné povahy.
Jest výrok to zaostřelý, jest oxymóron. Zaostřelost záleží v tom, že slovo: kteří vidi a
slovo: kteň nevidí podmětněse berou,kdežto
slova: aby viděli a slovo : aby slepými se stali
slyšeti se musejí předmětné. Těmi, kteří ne
vidíš rozumí lidi, jenž mají se za duchovně
nevidoucí, kteří povědomí jsou sobě slabosti
svojí, cití svou nestateč duchovní a vědí, že
bez vyšší pomoci Boží spásy dojiti jim nelze.
Ti tedy roztouženi jsouce po duchovní Boží

osvětě hotovi bývají dáti se svěllem Božím
osvítit!. Jsou to Mt. 5,3. lidé chudí duchem;
ti tudy, jakmile se jim rodné a bytné světlo
přičiní, ihned je chápají a tudy se vidci
stávají. 1 ěmí m vidi, nazývá lidi, jenž plné
světlo duchovní míti se domnívají, lidi sebehrdé, zarozumělé, o sobě výše než sluší my
slící, domýšlivé, jakými byli fariseové, jenž
držíc®, že dokonale rozumějí písmu starého
Zákona, zatonuli v předsudcích svojich a ni
jak z nich vybyti se nedali. Ti tedy za
osvícené se majíce a tmu svou za světlo
kladouce zavírají oči svoje světla světa a tudy
ostávají slepci, ana slepota ta víc a více
mezi nimi se zmáhá; z domýšlivých vidců
stávají se skutečnými slepci. A děje se jim,
jak dí sv. Pavel 1. Cor 1,20., šeB uh ohlupil
moudrost světa tohoto. Slepnou lidé takoví,
poněvadž dál a dále o chopnost pro pravé
světlo (1, 9.) víc a více přicházejí, až se jim
ta světlodárná moc docela vytratí.
Když takto Páa byl mluvil, poslouchali
aneb zaslechli slova Jeho také fariseové, kteří
byli přišli aa zvědy, jak to častěji činívali.
Poznali brzo, kam směřuje řeč Páně o slepcech a vidcech, a že bez mála mezi duchovní
ty slepce také je samy čítá. I rozmrzelí a
rozhněvali se nad tím nemálo, že seosměluje
Pán je, kteří za světla národa se čítali,
také za slepce pokládati. V horké nakvaše*
nost! svojí dobývají se na Pána a praví:
Zdaliž také my slepci jsme ? Již ve spůsobu otázky jejich leží, že se dokoaa z počtu
slepců vyjímali. Na otázku jejich ale od
pověděl P án: Kdybyste slepi byli. neměli byste
hříchu ; nyni ale pravíte: Vidíme a hřích
váš ostává. Očividno jest, že Pán nemluv! o
slepotě tělesné, nýbrž slepotou rozumí du
chovní slepotu a níže viděním duchovní vi
dění. Rozcházejí se však vykladači ve vy
světlování slepoty té a vidění toho. Jedni
rozumějí slepotou nechopnost a nevnímavost a
viděním sebeklam a udávají smysl: Kdybyste
neměli chopnosti ku poznání a kdybyste byli
jako bez organu, bez ústroje pro poznávání,
neměli byste hříchu při své nevěře. Dokad ale
pravíte my vidíme, dokud domýšlivosti a
sebeklamu neodbudete, ostává hřích váš.
Jiným ale se lépe vidí, že slovo slep býti
totéž značí tuto, co slovo neviděti v. 39. a
že tedy slepotou se nemůže nechopnost a
nevnímavost duchovních věcí rozuměti. Ti
drží, že Pán mluv! o stavu nevědomosti a
nemožnosti z té nevědomosti vybřednouti, spo
jené s pokorou a s uznáním nevědomí toho ;
nebo i tělesní slepci slepotu svou poznávají
a uzdravení hledají. Chce říci tedy: Kdyby
vaše nepřijímání pravdy a jí nepoznání bylo
nezaviněno a vaše nevědomost nepřemožná
a kdybyste cítíce slepotu tu duehovní po
osvícení toužili, neměli byste — co nevědomé!

— žádné viny d© sebe, poněvadž by vaše
nevěra pocházela z bludu bezvinného a po
něvadž by vezdy zůstávala vnímavost a chopBost pro svétlo víry pravé. Ale opak toho
aalézá se. Vy díte: vidíme, máte se za vidce,
domníváte se býti veletnoudrými, býti v držení
pravdy a pravé osvěty, k světlu skutečnému
pravé pravdy a pravé osvěty se zamykáte
a oči zatykáte a honosíce se : vidíme nehle
dáte lékaře; a tudy ostává hřích váš. Podlé
protivy bys očekával v dovetě také slova
míti, hřích z toho máte; Pán ale užívá slova
ostávati, čímž velice důraz řeči se zmáhá, an
tím se vytýká trvání, povaha a přílipno-st, a
smysl jest, že netoliko hřích mají, nébrž že
hřích u nich ostává, neodjímá se, neruší,

neodpouští se, poněvadž samochtíce ustavičně
každému pokání a napravení-se odporují.
Není většího neštěstí leč míti se za osvícence,
poněvadž člověk se nepokoř uje a z temnosti,
ve které vězí, se nevyráží. Dobře jest nezakládati si mnoho na osvětě své a stále ho
tov býti pro poučeaí=se od jiných. Nébrž i
to spatřujeme, že jest ve věcech Božích spůzob vědy, jenž docela od Boha závisí a bez
níž všechno ostatní vědění člověka slepým
býti nechává. Pokora, učelivost, modlitba té
vědy dopomáhají.
Srážku tuto s farisey P án po užil ktorna,
aby poměr svůj k nim místněji vyložil.Činí
to v následující kapitole.

H lava X.

Předkládá Pán podobenství pastýře a ovci
1 —6., kteréž k sobě potahuje 7— 18. a dále
vyvinuje ; načež Jan úspěch řeči Páně vy
pravuje 19— 21, Nápotom v den posvíceni
Christus na doléhání Žid& o sobě mluví a
uci 22 —30., že jedno jest s Otcem,, a když
Jej Židé kamenovatí chtějí, ukazujejim ne
bytí v tom ruhotu 31— 38. Posléze 39 —
42, uchází za Jordán.

1.
Amen, amen, pravím vám,
nevchází dveřmi do ovčince, nébrž
vstoupá jinudy, ten zloděj jest a lou
pežník. 2. Kdo ale vchází dvéřmi, pa
stýř jest ovcí. 3. Tomu vrátný otvírá
a ovce hlas jeho slyší a vlastní ovce
volá zejmena a vyvádí je. 4. A když
vlastní ovce vypustil, před nimi jde a
ovce ho následují, poněvadž znají hlas
jeho. 5. Oizého ale nenásledují, nébrž
utíkají od něho, poněvadž neznají hlasu
cizinců. 6. To podobenství pověděl jim
Ježíš, oni ale nepoznali, co mluví jim.
7 . Ěekl tedy jim opět Ježíš: Amen,
amen, pravím vám ; J á jsem dvéře ovcí.
8. Yšickni, kolik jich přišlo, zloději
jsou a loupežníci, a neposlechli jich
ovce. 9. J á jsem dvéře, skrze Mne
jest-li kdo vejde, spasen bude a vejde
a vyjde a pastvy nalezne. 10. Zloděj
nepřichází, leč aby ukradl a zabil a zhu
bil; Já jsem přišel, aby život měli a
hojněji měli.
fiástka ta aejoužeji spojena jest s pře
dešlými výroky Paaě 9, 39. nn. Pán po

kračuje v tom, co byl předklád&ti počal.
Tím, že vyvrhli bylého slepce z církve a
zračitým divém se nedali poučiti, zaryvše se
do předsudků svojich a v hrdosti svojí zapeklivše se, ukázali fariseové, že nejsou do
brými pastýři a vůdci lidu. A to jim Pán
na mysl uvádí, při čemž povahu jejich ne
zakryté vypisuje. Nebo Pána zavrhše a předce
vůdci lidu zůstati hodlajíce jeho, svůdcemi
a hubiteli se stali. Ani obrazu (v. 6.) ani
kdo
výkladu jeho nevyrozuměli a o Pánu, že po
šetí, pravili. A tím dálo se, že celou allegorii svou všemi částkami provésti mohl
nebyv v řeči vytrhován.
Mluví v podobenství vzatém ze života
pastýřského, které podobenství všem ze sta
rého Zákona známo, průchodno a zračito
bylo, au obraz ten u prorokův nejednou
přichází. Jes. 40, 11. Jer. 23, 1. Ez. 34 a 36.
Nad to jest obraz ten tak každému přístu
pen a srdcí lidskému idea o Christu co do
brém pastýři tak mila a lahodna, že za nej
starších časů, když v církvi pro panující
všady pohanství ještě obrazů se neužívalo,
předce obraz dobrého pastýře všady spa
třoval se, ozvlášté v katakombách. Obraz
pastýře mč! něco přeutěšilého do sebe, zvláště
lásku k ovcem až ke smrti na odiv vysta
vujíc, jakož pak posoch pastýřsky místo berly
královské č ověckou duši větší důvěrou na
plňoval. Při tom Pán béře všady ohled na
život a obyčeje pastýřů na východě; podob
ného něco posaváde na Beskydech našich
se děje. Z jara tam na východě vedou stáda
svoje na pastvu do pouští a hor a přebývali
tam s nimi do zimy pod šírým aebem. Za
dne je pasou různě na pastvách, každý pa
stýř hledí části svojí. Za noci ale je shrotnáždují do lisy či do košáru, do místa pod
širým nebem ozděného a otvorem či dvéřmi

spatřeného, kde vrátný jede® aneb více jich
hlídku má a stád před vlky chrání, an pa
stýři v kolihách spí a teprv z rána opět
do košára přicházejí, aby ovre svoje opět
na pastvu vedli. Každé stádo má vodiče
berana, jenž zvláštní jméno má, a před nímž
pastýř sám jde, hlasem m sebou jej zova.
Někdy se děje, že loupežnici přes zeď do
koiárn či' ovčince přilezou, aby uchvátili
@vee, pozorováni nejsouce.
Tea obyčej Pán k sobě a k fariseům
obraeiije. Ovčincem či košárem zove Pán
království Boží či církev Boží, ovcemi zase
lid vyvolený; dveřmi, jimiž se chodí do
řiše Boží, Christus sám sebe zove, ješto
jím se otvor poskýtá lidstvu k Otci a do
říše nebes; vrátným jest Duch svatý, ješto
stáda ostřihá a srdce lidská pro Christa
připravuje. Di P án : Amen, amen, pravím
vám , kdo nevchází dveřmi do ovčince, nébrž
vstoupá jinudy , ten zloděj jest a loupežník.
Kdo vchází dveřmi, pastýř jest ovci. Praví:
Amen, amen, jistě, jistě, aby ukázal, že
věci, které přednášeti bode, mají zvláštní
důležitost a takovou povahu, že se jich duch
lidský nejvíce odpírá. Kdo nevchází dvéřmi
do ovčince, vece, to jest, kdo od Christa
za pastýře nebyl povolán. Nébrž jinudy
vstoupá; praví jinudy, to jest, ne dvéřmi
jda, nébrž přes zeď přelezaje, ten zloděj
jest. Zloděj a loupežník stojí naproti pra
vému pastýři, jak slovo jinudy stojí naproti
dvéřům. Smysl slov Páně jest; Učitelem a
vidcem v církvi lidu Páně, která nyní ob
novena bude, nemůže býti, leč toliko ten,
kdo ode Christa uznán, přijat a poslán bývá;
kdo ale Pána zavrhuje a jiným během nad
lidem Božím vlády a moci osobuje sobě,
ten zloděj a lupič jest, ten není pravým pagtýřem a nemá zhola žádné pravé moci nad
lidem Božím. Tiť to jsou, o nichž vece Pán
E Jer. 23, 21. Neposlal jsem jich a běželi
sami. Takovými ukázali se býti fariseové,
jenž Pána neuznávajíce předce představe
nými v církvi Jeho býti chtěli. Dvéří si
nevšímali a jinudy, to jest svémocně vlézali
a ovšem zbojci a lupiči byli, lid v nevědo
mosti nechávajíce a v otroctví duchovním
jej chovajíce. O pravém pastýři praví dále:
Kdo ale vchází dvéřmi, pastýř jest ovcí.
Tomu vrátný otvírá a ovce hlas jeho slyší
a vlastní ovce volá zejména a vyvádí je. P ra
vému pastýřis vece, totiž tomu, jenž dvéřmi
vchází, vrátný otvírá ; otvíráním se rozumí
připravování a ustrájení vnitrné, aby učitel
či pastýř ode Pána ustanovený, dvéřmi ve
šlý, úspěchu žádoucího docházel. Vrátný
jest buď Otec, an podlé 6, 44. ka Christu
duší lidskou táhne, aneb poněvadž veškera
posyěta se děj® Dachem svátým, Duch sva
tý jest vrátný ten, an pastýře i pasence

osvěcuje a upravuje a posiluje Act,. 13, 2.
Mohl Pán řící hned nyní: M pastýř jsem ,
vy jste zbojnici a zloději; ale vlídněji a la
hodněji věčná Láska jedná než lidé zaslu
hují, aniž vhodno klade, bez potřeby a úspěchu hned na začátku od dalšího poslou
chání řeči odstrašovat!. Zlodějem nepravého
pastýře zove, poněvadž si věc cizou, stádo
Páně osobuje a moc. jíž nemá, si přivlast
ňuje, která Christu Pánu náleží; loupežní
kem ho zove, poaě\adž duše lidské o spásu
připravuje. O,špatných knězech praví Bůh
v starém Zákoně Os. 6, 9. vraždí na ce
stách Sichemských, to jest, nejsou lepší než-li
zbojníci, jenž tehdá na dotčených místech
aa lidi číhali. Dotýkáme jenom běžně, že
někteří vrátným archanděla Michaela, jiní
Mojžíše býti pokládali; jiným se vidí, že ve
slovech vrátný otvírá netřeba významu hle
dati, nébrž že ta slova jenom k vylíčeni pa
tří a že proto níže 7.8. vv. Pán na ně ohledu
nebéře; byli také, jenž dvéřmi písmo svaté
býti se domnělí.
Již pak vypisuje Pán důvěrný poměr,
kterýž mezi pastýřem a ovcemi vlastními se
povahuje. Ovce slyší hlas jeho a volá ovce
zejména a vyvádí je, totiž aa pastvu, kam
ochotně za ním jdou V ovčinci čili v ko=
šáru vezdy více stád nocovalo. Pastýřové
jejich zrána přicházeli, aby stádo svoje od
tad na pastvu vedli, ovce pak zašly pastýře
a po hlasu jeho šly. Ze jména volá, dle
jména ovce volá; každá ovce zajisté ode pa
stýře jméno dostala, což u národů pastýřských
posaváde se děje. Tak se děje také v církvi
Boží. Rod lidský, roznmí-li dobře touze v
hlubinách útrob svojich ukryté, nezvrataě
táhne se ku Christu a každá duše z domova
jest křesťankou či má křesťanský pud po
pravdě, touhu po odpuštění hříchů a po smí
ření s Bohem. Podobně ale každý pravý
křesťan s Christem spojen jsa pozná pastýře
toho, jenž skutečně s Christem spojea jest
a životem Jeho oddychuje, an roven se táhne
k své rovni a člověk duchovních směrů brzo
příbuzenství toho vědomým se stává; a ovšem
poznav v jeho životě život a duší Christa
se jemu k vedení odevzdává. Tím co vece,
že ze jména zná je, samovideě značí, že po
vahu a potřeby jejich zvláštní každého zná;
sic jinak pouhé jméno by ta málo prospělo.
Nadto také je vyvádí a veda je před nimi
předchází. Vyvádí je na tučnou pastvu slova
Božího a milostmi Božími je opatřuje, a však
pří vyvádění a pasení násilí neužívá, aniž
sobě nějakého panství nad dědictvím Páně
osobuje 1„ Petr. 5, 3., nébrž z té dnše je
milujíc příkladem vlastniho života svatého je
předchází a ve všech ctnostech a boholibostech za vzor jím slouží. A tudy ho nár,le
dují ti, kteří péči jeho duchovní svěření

jsou. Ne každá cesta vede na dobrou paši
či pastvu a ne každá cesta k dobré pastvě
bez nebezpečných srázů bývá; tudy potřebí,
aby předcházel pastýř a ukazoval, kadyby
svěřenci bes úrazu na dobrou pastvu dostihli.
Ve svrchované platnosti to místo svoje má
u Pána, velepastýře Hebr. 13, 20. 1. Petr.
5, 4., o čemž místněji sám Pán se pronáší.
Příklad ten, láska ta, obětovnost ta, ve které
se božská povaha Páné odbíjí a ozračuje,
takové síly jest, že lidé ku pravému pastýři
se navnazeny, puzeny a jako uvlečeny býti
cítí a po hlasu jejich milerádi postoupají;
naopak ale cizince nenásleduji, který se cizin
cem býti ukazuje, ani jich na dobrou pastvu
neveda, ani nepředcházeje, ani o ně péče
nemaje, ani s láskou k nim se nenesa. Tudy
neuznávají hlasu jeho a ciz jest jim hlas ten.
Jsou to lichoučitelé, lidé o svůj zisk, ne o
spásu jiných dbalí. Tak i onen sleporozenec
9, 24. věděl, že Ježíš pravým jest pastýřem
a hlasem a hrozbami lichoproroků, představenců tehdejších církve, opomítal. Máme tu
známky vlastnosti a povinnosti dobrého pa
stýře. Pehnútkou ku pastýřství mají mu
býti vnuknutí, jež pocházejí z Ducha sva
tého. Úmysl jeho má směřovati k slávě Boží
a k spáse svěřenců a síly a mocnosti jeho
tělesné i duchovní mají dokonce oddány býti
službě Boží. Musí ale míti i vněšné zákonité
povolání od pravého duchovního představen
stva. Musí tak vyučování své nastrojovati,
aby slovům jeho svěřenci vyrozumívali, což
se slovem slyšeti vystibá. A tudy nmsi znáti
ovce své, jejich zlé i dobré stránky, vášně
jejich, aby každé ovci dle její zvláštní po
třeby posluhovat! mohl. Ještě .mluví o vlast
ních ovcecfa, aby pastýř za obor svého práva
nesahal. Co dále praví vyvádí je, to jest, že
z čeledi starého člověka, z kraje hříchu a
hříšných náruživostí je do rodiny Boží a do
země ctnosti vésti má. Ještě praví o ném,
že předchází je a to jde k dobrému příkladu.
O dvéřích praví svatý Augustin: Nízké jsou
dvéře, jimiž jest pokorný Christus Pán. Kdož
vchází těmi dvéřemi, musí snížiti se, aby
neurazil sobě hlavy.
Mluva ta Páně mohla fariseům a těm,
co s nimi drželi, nepřátelům Páně dosti pří
stupna býti a smysl její musel téměř samoděk se jim vyskýtati. To podobenství, dí
svatý Jan, pověděl jim Ježíš; oni ale nepo
znali, co mluví jim. Oni podobenství tomu,
ač obyčejnému a běžnému nevyrozuměli tou
měrou, jak toho potřebí bylo. Místo podo
benství stojí v řeckém a latinském textu
vlastně přísloví, leč slovo nagot^ía a hebr.
mašal značí všeliký spůsob obrazného mlu
vení Sir. 6, 35. Pochodí smgoi/xía od slova
ofytof, stezka, cesta a značí řeč od obýče inš
dráhy odchodnou, allegorii, jinotaj, příliku,

přítčí. Hlavitá věc byla, aby Pána pastýřem
a dvéřmi býti poznali. Poněvadž toho Pán
výslovně nevyjádřil, nébrž vesměs a vše
obecně mluvil a jim temno zůstalo, kamby
obrazným oním mluvením směřoval, tudy pro
objasnění těch věcí opět pravil jim o sobě,
že jest On dvéře ovcí. Jan vypravuje: Řekl
tedy jim opět Ježiš : Amen, amen, pravím
vám: Já jsem dvéře ovcí. Poněvadž oni ne
porozuměli, tedy, ovv Pán opět dále pravil
v. 7. Dí: Já s velikým důrazem; jakož i pro
důraz slov Amen, amen opětně klade. Dvéře
ovci dvojně se bráti může, bud dvéře pro
ovce, dvéře totiž, jimiž ovce vcházejí, buď
dvéře k ovcem. Christus v obojím smyslu
dvéřemi jest. Zde více v posledním významu
slova se berou dvéře k ovcem, až Pán obojí
význam má na mysli. Není to výklad, jest
to raději obrácení podobenství onoho na sebe,
jímž Pán co jedinou spásu Israela a celého
člověčenstva sebe vystavuje. On jest dvéřemi
pro ovce, au všickni jenom skrze Něho věčné
spásy dosahují, všickni skrze Něho vejiti
musejí, nemají-li se minouti s blahoslaven
stvím, a pravé pastýřství lidské se spatřuje
v tom, aby lidé k velepastýři Christu vedeni
byli. On jest dvéřemi k ovcem; nebo všickni
praví pastýři a vůdcové Jím toliko pravou
mocnosti a schopnosti a spůsobilosti své do
cházejí. Cesta ku dvéřůtn, ku Christu, jest
víra, kterou nám církev katolická co věrná
tlumočnice Páně předkládá a plnění víry
skutkem.
Když Pán slova ta přednášel, stáli ti
lidé před ním, kteří za vůdce, za pastýře a
učitele národa židovského drželi se a na
stolici Mojžíšově sedíce Mt. 23, 2. lid k sobě
potahovali pod záminkou, že oni jedině pra
vou pastvu mu poskytati vědí, an zatím zarytí
a gatonulí v předsudcích a bludech týž lid
ode pravého pastýře odvracovali. A tudy
Pán vynáší nad nimi úsudek: Všichni, kolik
jich přtide mnou přišlo , zloději a loupežnici
jsou a neposlechli jich ovce. Podivný to vý
rok Páně! Všickni přede mnou přišli byli
zloději a plennici. Snadli slovo všickni tak
stroho se bráti nemá? Může-liPán těmiwsecAněmi před ním přišlými, to jest vystoupilými
či povstalými také proroky zahrnovati? Ne
přátelé starozákonné úmluvy, jací byli Gno
stici a předevšemi Manicheoyci, v těch slo
vech Páně záštitu pro bludy své nalézali, a
nejeden spisovatel ano i nejeden překladatel
nesnáze té vynecháním toho neb onoho slova
závadného zniknouti se snažil. Leč bludové
odštěpenců jmenovaných nemají základu, ač
jim novotní kritikové přisvédčovali. A vynecháváuí toho neb onoho slova dokoná na
pouhé libovůli se osnuje. Neubývá tedy leč
slova ta, jak stojí, veškera co ode Pána pra
vena přijíti. A tu někteří slovce přede mnou

berou ve smyslu mimo mne, hrome mne a
tlumočí: Všickni, kteří leze mne vystoupili,
jsou zloději Leč, poněvadž není v celé řeč
tině místa, kdeby částice mgó, před značila
toli co %mQÍs, kromě, beze, tudy jiní jiným
spfisobem z nesnáze vyniknout! hledají. Pře
devším slova přede mnou neberou v časovém,
nébrž v duchovém smyslň. Přede mnou, dějí,
jest toli, co sobě předek dávajíce. Cokoli
se Christu Pána předkládá, čemukoli se
před ním přednost dává, to nás od Něho a
od Boha a spá«y odvádí. Dále vykladači ti
významy slov jsou a přišli zaostřují. A tu
již není řeči o prorocích starého Zákona,
kteří mluvili ve jménu Božím a od Boha
posláni byvše praví pastýři lidu býti se
osvědčilí; nebo o nich by byl užil slova byli,
nevšak slova jsou zloději a loupežníci; toť
jen o fariseech téhož věku platí. Nad to ve
slově přišli tkví ozvláštní obižnost; přišli
značí toli, co přišli o své ujmě, o své moci
& m dvéře ovcí se vydávali, nebyvše od
Boha k takovému sobě počínání oprávněni
Jer. 23, 21. A ti ovšem nevešli skrze dvéře,
Christa, do stáje. Proroci starého Zákona
veškeři šli dvéřemi, Christem, a Jeho proroci
byli, o Něm hlavitě předpovídali a duch
Christův 1. Petr 1, 11. byl v nich. Proroci
ti přišli sice před Christem, ale přišli, aby
Ho oslavovali a přišli v jednotě se Slovem
či Logem. Nepřišli oni bez Christa, vece
svatý Augustin, nébrž Christus na svět přijíti
hodlaje poslal je před sebou co své hlásné
a zvěstovatele. Všickni vece a rozumí větší
díl těch fariseů, an malá jenom část sku
tečně pravdy pílela a ku Christovi přilnula;
ostatní část, nevyrovnaně větší, právě nyní
zamýšlela velepastýře o život připraviti, pře
devším ale lid od Něho odvrátiti a tudy
v jistou záhubu Jej uvésti, aby nikdo se Ho
neujal, když na Něho ruce vztáhnou. Snaha
jejich byla velká a úsilí jich se ustavičné
zmáhalo; ale neprospěli tou měrou, jak se
nadáli, an lepší část lidu a jádro jeho se od nich
odvracovala a posléze veškeren svět pohan
ský těch zlovykladačů staré úmluvy zanedbav
ku Chrislu a víře Jeho se přidal. Nežli
Pán počal učitelský úřad, byl lid israelský
podoben stádu bez pastýře Mt. 9, 36. Ne
žeby se nebyl nikdo lidu za pastýře vydával,
nébrž poněvadž nikde nebylo pastýře tako
vého, jenž by pravým pastýřem byl a jejž
by za takového z té duše nznati museli.
Fariseové dokoná si důstojenství a vládu
svrchovaných učitelů osobovali a tou měrou
duchovní obor u lidu dosáhli, že Messiáši
téměř žádné v něm místo nezbývalo. Oni
' se sami za dvéře ovcí povyšovali a Christus
jim Mt. 23, 13. vytýká, že říši nebes po
libovůli otvírali a zavírali. — Ještě ale Pán
vypověděv vlkům ? ovčím rouchu ku potvr

zení pravdy výroku svého gnova se býti
praví dvéřemi, jimiž se kn pastýřství nad
ovcemi vchází, jimiž každý spásy dochází a
životem věčným se ubezpečuje nemuse báti
se, že by na bezeestí se ocitnul. Já jsem
dvéře, opětuje, m nouli kdo vchází, spasen bude.
A vejde a vyjde a pasivu nalezne. Já jsem
dvéře, vece, nepřidávaje slova ovci, A tudy
někteří doplňovali slova: ovci a pastýřů.
Než Pán mluví v témž smyslu, ve kterém
mluvil v předešlém opětujíc jenom slova svá
pro zjednání jim většího důrazu. Ovšem ale
netoliko ovcem, nébrž i pastýřům ovcí potřebí
skrze Christa vcházeti, v Něho věřit! Jemu se
odevzdati a život dle Něho spravovati, cbtějí-li
spásy věčné dojiti. Klade pro větší důraz
slova skrze mne či mnou. Mnou-li, dí, člověk
vchází a vychází; frázou tou se rozumí bez
pečnost, pokoj a poklid Ps. 120, 8. 2. Par.
1, 10. Num. 27, 17. Při slově spasen, bude,
prohlídá Pán k těm nebezpečím, jichžto se
pastýři vystříhají, k vlkům, medvědům a
podobným opasnostem a vece tedy, že před
nimi bezpečen bude a ochráněn; ve vyšším
smyslu se rozumí ochrana přede všelikou
záhubou duchovnou a pojištění spasení věč
ného. Slova nalezne pastvu značí, nalezne
hojnost potravy duchovní, aby pěstován a
picován byl k životu věčnému. V rukou
Páně jsou složeni veškeři pokladové blaže
nosti a spásy, a veškera dobra, po nichž
srdce lidské zatoužiti může. On, Christus,
jest sám nejvyšší", pokladem našim a svr
chovanými dobry, jež dává nám, jsou svá
tosti a milosti od Něho nám udělované, pře
devším tělo Jeho ve velebné svátosti. Sv.
Řeh. Vel. vcházení a vycházení allegorieky
vykládá o vcházení člověka do sebe rozjí
máním a o vycházení na venek dobročiněním. A jinde vece opět: Vejde vírou, vyjde
nádějí a nalezne pastvu v nebeské rozkoši.
Ještě Pán výrok svůj o sobě vysvětluje a
okřepuje rozmanem a protivou od zloděje
vzatou, jehož byl již v. 1. dotekl a jenž k
fariseům se táhne. Vece: Zloděj nepřichází,
leč aby kradl a zabil a zahubil; já jsem při šel, aby život měli a hojněji měli. Jinak se
děje oněm lidem, dí Pán, jimž ne pastýř,
nébrž zloděj místo pastýře se dostal, kterýž
jim tudy neslouží k věčnému životu, nébrž
přichází, aby kradl a zabil a zahubil. Fariseové
se přičíněli a směřovali tam, aby ode Christa
lid odloučili, a přivedli jej o spásu, kteréž
jediné Christem dojít! možná. Oni vzali klíč
od vědy a spásy, sami nevešli a jiným vejiti
bránili Luc. 11, 52. Christus ale přišel, aby
život měli a hojněji, t. j. přehojně měli. Slova
ta stojí proti slovům ukrásli, zabiti a zahuliti.
Slovy těmi, aby hojněji život měli, veliký
stupeň blaženosti a té blaženosti neustálé
přibírání a v ní vzrůst se aazaašuje. Dí,

aby život hojněji měli. Jakoby řekl: Nedám zlodějům a loupežníkům a dvéřemi se na
jim ledabylé nějaké bláhy, nébrž hojné a zývá, ale o sobě co dobrém pastýři, co pa
plínné a přebohaté a vezdy rostoucí bláhy stýři svrchovaně dobrém jasně a výslovně
je přiáčastním. Naleznou všeliké poklady v tomto verši teprv mluvi. Pravi: Já jsem,
moudrosti Col. 2, 3. všelikého požehnání do pastýř dobrý ; dobrý pastýř život svůj dává
jdou Ef. 1, 3. Poněvadž život ten již tuto za ovce své. Větší důraz jest v řeckém textu
počíná, tudy slova ta netoliko k posmrt pro člen odvojený o rroi|«i}»', ó xďkós, já jsem
nému životu, nébrž také k dočasnému se ten pastýř dobrý. Já, vece s důrazem. Já
vztahují a ovšem také prostředky k spáse, jsem ten pastýř, v němž ideál dobrého pa
náuku, svátosti a milosti v sobě zahrnují, stýře uskutečněn; ten pastýř, o němž jsem
jimiž život se zachovává a udržuje. Místo v předešlých větách mluvil a jejž jsem na
hojněji, abundantius, čte text řecký v positivu značoval; já jsem ten pastýř, o němž pro
nsQiaaóv, hojna. Leč smysl nemění se. Zby roci předpovídali. U Ezechiela proroka 34,
tečně někteří mysleli, že ještě něco přimysleti 23. dí Hospodin: Vzbudím pastýře, jenžby
při tom komparativu se musí, totiž k slovu život pásl ovce moje. Neméně pastýřský život
ještě slovo blaženost aneb dostatek dober arciotců naznačoval pravdu tu, že slavný
duchovních. Pro větší důraz a pro samo a všemocný potomek jejich, Messiáš, bude
statné ozračení posledních slov opětuje Pán pastýřem lidu všeho a veškerého lidstva.
slovo, aby měli.
Ostatně také králové jinonárodní od nich
Tu již Pán opouští obraz dvéří a mluví se nazývali pastýři a Homér nejednou Agajenom o sobě co pastýři veškerého člově memnona páscem lidi jmenuje. Dobrým se
nazývá, kdo sklonným, příhodným, zdat
čenstva. D í:
ným, dovedným a schopným jest k tomu,
11.
J á jsem pastýř dobrý. Dobrý
co ku povinnosti jeho náleží. Pastýř do
pastýř život svůj dává za ovce ^svoje. brým jest, když skutečně stádo svoje pase
12. Nájemník ale a jenž není pastýř, a opatruje jak nejlépe moha, když v něm
idea dobrého pastýře se uskutečňuje a
jehož nejsou ovce vlastní, vidí vlka který
tedy také věčným vzorem pro ve
přicházeti a opouští ovce a utíká a vlk škery pastýře jest. Povahu dobrého pastýře
uchvacuje a rozplašuje ovce. 13. N á opisuje dále nejvíce se nesa všeobecně, ač
jemník ale utíká, poněvadž nájemníkem k sobě spůsobem mlčemným prohlédaje, jejž
jest a nedbá o ovce. 14. Já jsem pa na výslovný výrok níže v. 15. zaměňuje.
pastýř dává život za ovce své. Již
stýř dobrý a znám své a znají Mne vDobrý
obyčejném životě pastýř, ač chce-li pravým,
moje, 15. jako zná Mne Otec a já znám dobrým pastýřem býti, musí jak jsme vý
Otce, a život svůj kladu za ovce své. šeji vysvětlovali, nemálo podnikati k doko
16. A jiné ovce mám, jenž nejsou z nalému ochránění stáda svého. Zimu, vedro,
toho ovčince, í ty musím přivést! a déšť, plihotu, hrád a veškery nechvíle musí
podstoupati, stáda neopouštěti a nedopouštěti
hlas Můj slyšeti budou a bude jeden vlku
docházeti a ovce požírati. Musí stáda
ovčinec a jeden pastýř. 17, Proto Mne svého také s nebezpečím života brániti a ne
miluje Otec, poněvadž J á kladu život jednomu se bezmála to přihodilo, že_při há
svůj, abych opět ujal jej. 18. Nikdo jení ho přišel o život. Já, chce říci Ježíš,
neodnímá ho ode mne, nébrž Já kladu podjímám se *oli práce a trudu, nakládám
péče o své ovce, hotov jsem každou
jej sám od sebe a moc mám položití toli
chvíli se vrahům jich brániti a svých ovcí
jej a moc mám opět ujiti jej. Ten chrániti, krev svou za ně vyliti a všechna
příkaz přijal jsem od Otce svého. 19. těžká muka na se vzíti, abých jim spásu
Různice opět se stala mezi Židy pro věčnou pojistil. Co při ovcech obyčej činí,
řeči ty. 20. Pravili pak mnozí z nich: co při Christu spatřujeme, to při duchovních
pastýřech povinností jest. Christus vzor jest
Zloducha má a blázní, co Ho poslou všech
pastýřů duchovních. Všickisi tito mají
cháte? Jiní pravili: Ta slova nejsou následovati šlápěji Jeho, mají svěřencům
zloduchem pojatého; zda zloduch může svým všechen čas, všechnu snahu a péči
života svého věnovati a potřeba-li také smrt
slepcův oči otevříti?
za ně podstoupati. K tomu také v církvi
To jsou ta přemilostná slova, v jichž Boží praví pastýři vezdy prohlédali, pohodlí
rozjímání svaté duše se rozkochávaly od života, rozkoší světa a vlastního majetku se
stoupit! od slasti jejich s tíží mohouce. Již odčítali, aby se službě ovcí sobě svěřených
sice ve předešlých větách myšlénka milo- dokonale oddati mohli, a nejedni umírali
těchá se vyskýtá, au Ježíš sebe staví oproti za ovce své a za církev Boží, jmenovitě

papežové římští do Sylvestra či do prvého
císaře křesťana téměř všickni krev za stádo,
za. církev Páaě vylévali a tak život svůj či
jak původnů stojí duši svou za ovce položili.
Duši Másti)zs\, dojemná Janovi vlastitá fráza,
jejíž smysl vůbec aaočit jest. Výraz ten
přichází o Christa v starém Zákoně u Is.
53, 10., kdež čteme: poněvadž položil za
hřich duši svou, uzři plémě dlouhověké. Po
ložití jest toli co dáti v obět; dáti život za
ovce jest smrt trpěti pro spasení jejich, jak
rčení toho Pán nejednou Mt 20, 28. Mr. 10,
45. užívá. V novém Zákoně rčení duši klásti
jen u Jana přichází a sice zde pětkrát po
sobě následuje a vezdy k oběti smrti Páně
se potahuje.
Pravý pastýř povinen klásti duši za
ovce svoje. Kdo toho nečiní, kdo nemá té
lásky k ovcem, k církvi, aby za ni vydal
život pro spásu svěřenců svojich, ten není
pravým, dobrým, pravedným a pravdivým
pastýřem, nébrž není-li zlodějem a lupičem,
zajisté jest nájemníkem. O tom vece: Ná
jemník, jenž neni pravdivý pastýř a jehož
nejsou ovce vlastni, vidi přicházeli vlka a
opouští ovce a uprchá. Trojím sptsobem
totéž Pán opakuje; dí nájemník, nápotom
vece jehož nejsou ovce a dřívěji ještě jenž
mní pastýřf nébrž toliko nájemník. To jsou,
jimž nejde n spáso, o napraveni a oblažení
svěřenců, nébrž toliko o mzdu, o pohodu,
o dobré bydlo a jejichž pohnutkou tedy,
která je k činnosti zbuzuje, není láska, né
brž sobectví. Tudy když místo výhod hrozí
vlk, to jest nebezpečenství nějaké, tu sta
raje se aedopastýř takový jenom o sebe
opouští ovce a ubíhá. Vlkem se všeliké ne
bezpečenství přimínečněrozumí; stádům ovcí
zajisté, ač i lev a jiná šelma, předevšemi
vlk nebezpečen jest. Vlkem jest pro církev
kacíř, nemravec a pohoršlivec a především
sám ďábel strůjce hlavitý všech nebezpečí
aa církev, jenž hledá, kohoby sežral 1. Petr.
5, 8. Vlky nazývá Pán farisey Mt. 7, 15;
od vlků vystříhá Pavel Act. 20, 29. v řeči
své v Milétě činěné. Přichází vlk na ovce,
když bludná náuka, nespravedlnost a lest
ďáblova na církev dorývá, vece sv. Řehoř
Vel. V čas poklidu nevelm a nehned a ne
všady rozeznává se od pastýře nájemník,
ješto tento často na se roucho i povrchnost
pravého pastýře obléká; ale když vlk na
stádo vrazí, tedy se ukazuje, kdo pastýřem,
kdo nájemníkem jest Není pastýř než ná
jemník, vece sv. Řehoř, kdo pase ovce Páné
ne z lásky, nébrž ze mzdy dočasné. Nájemoík
jest, kdo nehledá duchovného dobra duší,
nájemník jest, kdo dychtí po tělesných po
hodlích, kdo se žedl po cti a povýšení, kdo
statkem svéta se ukájí, kdo k nepravostem
svěřenců mlčí, kdo ovce svěřené za vlastní

považuje a ne za ovce Christovy. To jsou,
dí sv. Aug., o nichž Pavel praví, že svých
věcí hledí, nevšak Christových. A což jest
to: svých věcí hledají? Nemilují Christa ne
zištně, nehledajíceBoha pro Boha, pohodli čas
ného čenichajíce, po zisku bažíce, po poctách
a důstojenstvích se shánějíce. O takovýrh
námezdnících dí Hospodin Ez. 34, 2 n .: Běda
pastýřům , jenž pasou sebe. Mléko jste jedli ,
vlnou jste se odívali a co tučno bylo jste po
zabíjeli, ale stáda Mého nepdsli jste. Mdlých
jste nepotvrdili, nemocných nezáhojilí, zbloudilých nehledali, s přísnosti jste panovali a
rozprchly se ovce, že nebylo pastýře. Podobný
nářek vede Hospodin u Zach. 11, 15. n.
O nájemníku dí Pán, že vida vlka přicházeti utíká■ Utíkáním se rozumí všeliké opou
štění stáda v čas potřeby pro nebezpečí; sic
jinak platí slovo Mt. 10, 23. když vás pronásledovati budou, utecte do města jiného.
Neopatrného se v nebezpeč vydávání církev
neschvaluje. — Příčina, proč utíká nájemník
a stádo opouští, vece Pán, záleží v tom, po
něvadž nájemníkem jest a mu nejde o ovce.
Není sice loupežníkem, ale není dalek po
vahy jeho; loupežník kladné, námezdník zá
porně, t. j. nedbalostí svou ovce zabíjí, když
u př. bludařovi a svůdci lidu nedosti srdnatě
se opírá boje se zemské škody. A tehdá
se plní, co Pán o vlku dále praví: A vlk
uchvacuje a rozplašuje ovce. Rozhání vlk
ovce, dí, to jest od pravdy k bludům, ode
ctnosti k hříchům, od spásy k zátraté lidi
vede. Tu líčí následky nedbalosti a nevšímavosti nájemníkovy. Tři rozdílové se ode
Pána kladou: pastýř, nájemník, vlk; a rozdíl
ten posaváde v církvi Boží se vidí, jakož
se i v celém dějinstvě církve Boží spatřuje.
O nájemníku praví Pán: Jehož nejsou ovce,
t.j. jenž je za cizý majetek považuje. Duše
lidské co ovce jsou majetstvím svrchovaného
dobrého pastýře Christa. Ale pravý pastýř
lidský s Christem velepastýřem sjednocen
jest, an Christovo místo zastoupá 1. Cor. 12,
12. 2 Cor. 5, 20. a majetek Christův ma
jetkem jeho se stává. Sv. Augustin o ná
jemníku místněji píše. Dí on: Mt. 23, 2.
Na stolici Mojžíšově zasedli zákonici a fa viséově. Vše, co praví čiňte, dle jejich skutků
ale nejednejte. Což jiného tu praví leč:
Také od nájemníků hlas pastýře slyšte. Nebo
sedíce na stolicí Mojžíšově učí zákon® Moj
žíšovu a tedy Bůh jimi učí. Kdyby ale
svoje náuky chtěli vynášeti, neposlouchejte
jich. Hrozen utrhni, trnů a hlohů zanech.
Někdy hrocen z révy vyniklý visí s plotu
a zaplitá se do trnů a trn nese ovoce nesvoje. Neptej se leč kořenů. Hledej počá
tek hroznu, réva zrodila jej. Stolice Mojží
šova byla hrozen, mravové fariseů byli trním.
A však opatraé si počíaej, aby sbíraje hrozay

neodřel sobě rukou a poslouchaje vypovídatele pravdy nenásledoval zločinitele. Pavel
píše Filip. 1, 21., že někteří ze závisti Christa
káží a neupřímě, to jsou nájemníci. Proč
záviděli leda že časných věcí hledali. Ná
jemník se bojí ztratiti přízeň světa i mlčí.
Aj vlk hrdlo ovce popadá, ďábel křesťana
k cizoložství ulovil a ty mlčíš, nekáráš! Ó
nájemníku, vlka přicházeti jsi viděl a utekl
jsi. Ěekneš snad: Aj, zde jsem, neutekl
jsem. Utek! jsi, poněvadž jsi mlčel. Ještě
znamenali potřebí věci dvě. Jednu, že v ře
ckém textu ve slovech
a anoqní^si assonance se nalézá, kterouž my v českém
překladu nápodobiti hodlajíce od obyčejných
slov lapá a rozhání jsme odchýliti se museli;
přeložili jsme: uchvacuje a rozplašuje, roztracuje, rozvracuje. Druhá, že v řeckém
textu stojí uchvacuje je a rozplašuje ovce; slova
je po slově uchvacuje vynechává vulgáta a
tudy se míjí s důrazem, jenž v řeckém tex
tu tkví.
Vylíčiv Pán povaha nájemníka, vracuje
se k sobě a znova o jinorodé a dokoná odchodné své povaze se projadřuje a místněji
to, co o dobrého pastýře povaze pověděl,
znova k sobě potahuje: Já jsem dobrý pa
stýř a znám svoje a moji znají mne, jako
zná mne Otec a já znám Otce. Místo: Moji
znaji mne, může se také přeložiti dle ře
čtiny: od mojich znán jsem, což na jedno
vychodí. Vyjadřuje druhou známku dobrého
pastýře, jenž záleží v dokonalém znání ovcí.
Pán zná je co svoje, poněvadž smrtí svou
šije koupil, 1 Petr. 1, 19. je miloval a za ně
vydal se Gal. 2, 20., poněvadž je si sám
upravil a ustrojil a je dokonale vševědoucností
svou prozírá. Ovce ale, spasenci totiž, lidé
vykoupencij kteří se k němu vinou, znají Ho
co vůdce a pastýře svého, an všecko co
mají a čím jsou, od Christa mají a v něm
spásu svou nalézají. Poznání to pastýře
Christa v člověku dvojí má stupeň. První
stupeň činí poznání pastýře podlé vněšných
znaků, podlé divů, jimiž se prokázal a podlé
lásky, kterou se za nás vydal. Druhý stu
peň jest poznání podlé vniterného zkušení
čili podlé pastvy, na kterou nás vede. Duše
ta, která Christa ujala a k Němu z té
útroby své se přivinula, pociťuje dokonale,
že On na pastvu dobrou vede, ješto jí vše
hojně dává, čeho rozumná vůle potřebná
jest. Co člověk krásného, co vznešeného,
co spasitedlDého, c© oblaživého pomysliti
můíe, to všecko bohatě v Christu nalézá.
V Něm citu, mysli, rozumu a vůli svrcho
vaný účel vystaven. Žádná mysl se ne
vznáší výšeji než horují idey křesťanství,
žádná tužba nevystoupá k těm blaženstvím,
jenž se v Christu poskytají. Ovšem pak ta
kové obapolné poznání obapolnou a vzá

jemnou lásku zahrnuje a ješto láska u Pána
nemůže vypadnouti, ani také to poznání
s láskou spojené u Něho nevypadá. Ale u
ovcí, u vykoupenou rozdíl jest, že mohou
vypadnouti z té lásky ku Christu, zhřešiti
mohou a zrak vniterný sobě ob i liti, okaliti,
otemuiti a oslepiti;' a tu přestává ono po
znání, a ti, jenž byli druhdy ovcemi Páně
a za svého Pána, pastýře a zbavitele Jej kla
dli, stávají se mu cizí a odeznávají Ho, tak
že se Pán k nim hlásiti nebude a řekne jim :
Neznám vás Mt. 7, 23. a proto musí míti
známost ta u ovec za základ pokoru, která
vezdy pamatuje, že poklad ten ve hliněných
nádobách nese.
Toto ale vzájemné mezi Pánem a spasencem poznání má vzor svůj v poznání,
kteréž místo má mezi Synem a Otcem, an
dí: Jakož mne zná Otec a j á znám Otce, tak
znují mne mé a já znám je. Otec dokoná
zná Syna a Syn Otce, an vespolek ustavičně
bytují a Syn od Otce jak bytnost tak védoucnost odvěčnš čerpá. Tomu poznání se
podobá obapolné znání pastýře a pravých
ovec. Vzájemné poznání Otce a Syna osnuje
se na vzájemném jich životě a na obapolné
jich lásce ; musí tedy i vzájemné znání pastýře
Christa a lidí co ovec osnováno býti na
vniterné vzájemnosti lásky a života. U Chri
sta místo má to dokonalé poznání ovcí. Chri
stus vlívá život svůj v srdce ovec svých a
je miluje až do smrti kříže. Christus zná
své, t.j. on je uznává za svojince, on je osvě
cuje a posvěcuje. Ale i pravé ovce Christa
znají podlé rozumu a dle vůle. Podlé roz
umu Jej spasitelem svým uznávají, podlé
vůle pak osvětě a posvětě Jeho se dokoná
odevzdávají. Znání podlé vůle neméně potřebno jest než znání podlé rozumu a musí
z tohoto jak plod z květu se vyvinouti. K ne=
moudrým pannám Mt. 25, 12. praví Pán
neznám vás a podobně k oněm, kteří jen
pane, — pane — řik&jí, skutků dobrých nevyvozujíce Mt. 7, 23. Nebo kdo praví, že zná
Boha a nezachovává příkazů Jeho, lhářem
jest 1. Jo. 2, 4. Pro pastýře člověky se
v tom vyličuje vzor, jehož by následovat!
měli. A výrok ten o vzájemné lásce také
tu při lidských pastýřech platnost svou po
někud má, ješto ovce brzo poznávají, zda
láska a péče o spásu jejich vede pastýře je
jich; to nalézaiice celou duší se ku pastýři
duchovnému vinou. Ou ale dle příkladu
Páně hledá a snaží se dokonale vnitrný stav
jejich poznati a podlé něho vyvoluje prostřed
ky, jimiž by spásu jejich zabezpečiti mohl.
Ještě dostavuje Pán znova slova: A život kladu
za ovce své, poněvadž jednota mezi Christem
a ovcemi zjednána jest smrtí co svrchovaným
lásky důkazem. Kladu, dí a nedí položím,
nejprvé, poněvadž veškeren život Páné nebyl

leč ustavičné podnikáni smrti, za druhé poně
vadž Pán vždy hotov byl smrt podstoupit! a za
třetí tak mluví pro jistotu a neomylnost věci.
An ale Pán po druhé o smrti svojí mlu
vil, tanulo mu na mysli obrácení se pohan
stva, k němuž apoštoly rozeslati po smrti
své zaměřil. I vyjadřuje to prorockým spůsobem, řka: A jiné ovoce mám, jenž nejsou
s toho ovčince, i ty musim přivésti a hlas
můj slyšeti budou a bude jeden ovčinec a
jeden pastýř. Mluví o jiných ovcech; ovce
mi, o nichž dosud mluvil, byli Židé; an
nyní o jiných mluví ovcech, nemohou se leč
pohané jimi slyšeti. Pohanstvo nebylo do
cela od péče Páně vyloučeno a sobě zůsta
veno, nébrž Logos je vedl a světlem jejich
byl 1, 9. Ale oni na mnoze bloudili a blud
nými cestami svými chodili Act. 14, 15.
Vedl je sice Bůh, aby Act. 17, 27. předce
nějak hledali Ho a jsou oni podobně tvorové
Chnstovi 1, 3., jsou Jemu Ž- 2, 8. od Otce
za dědictví odvěčným úradkem Božím dáni;
tudy On je všechny stejně miloval, tužba po
sobě jim v srdce vepsal a . smrt Jeho již
blízká měla mezizdí mezi Židy a pohany
zrušiti a obořiti Ef. 2, 14. Ale předce ne
byli oni z ovčince, z ovčírny, z košáru Jeho,
nebyli ve vlastním užším smyslu ovcemi
pastvy Jeho. Ovčinec Páně byl jenom jeden,
říše totiž Boží hned po pádu člověka zalo
žená, jenž od počátku světa do druhého pří
chodu Páaě potrvávati má. K té říši slušeli
před prvním příchodem Páně jen Židé, po
hané k ní nepřisloucbali jsouce Ef. 2, 12.
odcizeni měšíanství israelského. D í: jiné
ovce a chce říci, že nepotřebuje Židů, bohatější jsa než oni myslí. D í: jiné. ovce a nedí
jiný ovčinec mám, poněvadž ovce rozptýlené
byly; rozptýlenost, sobectví, uzavřenost, od
loučenost jest rázem pohanstva. Ale ^dle
rady Boží měli shromážděni a se Židy
v jeden ovčinec spojeni býti, aby jedna cír
kev, jedna říše Boží povstala v člověčenstvu.
To jest tedy. co dí: Mám i jiné ovce, jenž
nejsou z ovčince toho, ze Židů totiž nejsou;
i ty musim přivésti a hlasu mého poslouchati
budou. Co dí Mám ovce a nedí dostanu,
míti budu, vytýká jistotu a neodvratnost toho,
co praví. Musím, dí a samovidně nevypi
suje nutnost a nevyhnutedlnost, nébrž vylíčuje jenom potřebu a jistotu a úřadu Boží
Ef. 3, 6. Přivésti musim, dí, totiž skrze
apoštoly a jich nástupce je povolám do církve
Mt. 28, 19, ovšem je všemocně podporuje
a v nich působě Mr. 16, 20. Jiní áyayuv
místo přivésti překládají vésti, voditi jako
pastýř ovce předcházeti, aby za mnou jiti
mohly. Jakoby říci chtěl: není potřebí jich
přivésti, an jim netřeba zemi a půdu a vlast
svou opouštéti a do země Christu podřízené
se stéhovati, ješto Christus jest pánem všech-

něch lidí Act. 10, 36, navtm xvqios. Leč
překlad ten neobstojí před obyčejným pře
kladem, kterýž zní o přivedení a povolání
pohanů. Povolání pohanů v starém Zákoně
na přemnohá mísech zřejmě se hlásá a již
Abrahámovi praveno, že v něm všickni ná
rodové požehnáni budou Gren. 12, 3. Hospo
din, dí prorok Jes. 49, 6., ustanovil Christa
za světlo všech pohanů. V Ž. 2, 8. čteme
známá slova Otcova k Synu Božímu : Po
žádej ode mne a dám tobě pohany majetstvim. Čehož následek a účinek bude ten,
jejž Pán klade slovy: A bude jeden \ovčinec
a jeden pastýř. Pán tu, jak očito jest, mluví
o časech blízkých a předpovídá, že Židy
a pohany v jeden ovčinec spojí, v jednu
totižto církev sloučí rozrušiv mezizdí, jímž
co ohradou Židé od pohanů oddáleni byli.
Tím namítá, že nebude ob tarávati toliko
spásu jednoho národa, nébrž že péče Jeho
veškery národy zahrne a obstihne. Ye stínu
kříže odpočinuli veškeři národové a z vlků
beránky se stavše stalí se údy církve ne již
jednonárodní, nébrž světové a všenárodové
Act. 15, 21. a církev ta až do konce trvati
má, ustavičně se rozprostranujíc, od národu
k národu přecházejíc, ažby veškerým náro
dům skutečného povolání do církve Boží se
dostalo. Vulgáta má spojku a mezi slovy:
jeden ovčinec a jeden pastýř. V řeckém se
čte bezspoječně a tedy^ důrazněji: Bude
jeden ovčinec, jeden pastýř. Dí bude a ne
dí jest) dle práva sice Christus jest jediným
člověčenstva pastýřem, dle skutku ale se jím
vic a více stává, až Rom. 11, 25. nn. všickni
pohané a po nich Židé do církve Boží vejdou.
Christus neustále jest pastýřem církve z po
hanů a ze Židů shromážděné, řídí ji a spra
vuje, neviditedlně milostmi a láskou Ducha
sv., viditedlně skrze náměstky své a ovláště
skrze pastýře nejvyššího, nástupce Petra
apoštola, jemuž níž 21, 3. ovce i beránky,
ovce i pastýře pod správu dává. Tak my
šlénka o spojení člověčenstva, jenž u stoikfi
co nějaká předtucha se vyvinula, ba co ně
jaký sen se namihla, ve skutek uvedena
byla. Není smysl, že všickni lidé, že veške
ren a každý Žid, veškeren a každý pohan
ku Christu se obrátí, a pod jedním pastýřem
potrvá, tak že žádných nebude nevěrců. I
v posledních člověčenstva dobách budou nevěrci na této zemi. A co se dí ftím. 11,25. n.,
že všickni pohané a Židé do církve vejdou,
rozumí se, že úhrnem všickni národové ku
církvi se přivinou, nevšak, že by nikdo nevěrcem nezůstal. Ale ovšem dí jeden ovčinec
a vytýká jednotu církve. Církev pak jedna
jest jednobyt^tvím Boha, jemuž se klaní,
jednotou hlavy Christa, jednotou Ducha sva
tého, jenž ji oduševnuje, jednotou evangelia,
jenž jest jej! opolnou, jednotou křestu, jeaž

ji očisťuje, jednotou oběti, kterou přináší,
jednotou viry, kterou vyznává, jednotou náděje, která ji povznáší, jednotou vlasti, ku
které směřuje a jednotou lásky, která ji vespolně a s Bohem poji. To jest náděje naše,
a tam směřují slova modlitby naší: Přijd
království tvé.
Takto vylíčil Pán blažené ovoce svojí
obětovné smrti, kterou za všechny ovce pod
stoupí. Již pak vrací se k smrti té .a vytýká
dvojí povahu její. První: ona jest, dí, pří
činou lásky Otcovy, an Ho Otec pro tu
oběrovnost, kterou se za lidi na smrt pro
spasení jejích vydá, a tudy pro tu Páně k
Otci poslušnost miluje. P rav í: Proto mne
miluje Otec, poněvadž já kladu život svůj,
abych opět ujal jej. Láska Otce k Synu má
sice pramen svůj v odvěčné božské bytosti,
a Syn nikdá není odloučen od lásky Otcovy,
jak nikdá není odloučen od podstaty Jeho;
ale také podlé člověčenství miluje Otec Syna
a příčina toho jest především láska Synova
k lidstva, kterou m ně umříti se podvolil, a
poslušnost k Otci, kterou smrtí tou dokázal.
Slova: abych opět ujal jej (život), visí od
slova: kladu život svůj, v tento smysl: po
něvadž kladu život, ne abych ho ztratil,
nébrž abych jej opět ujal, a tak smrtí svojí
smrt přemohl. Nebyla sama smrt posledním
účelem života Páně, nébrž smrt byla pře
chodem a prostředkem k účelu poslednímu,
k oslaven! JehO'a k ujmutí slávy, kterou měl
u Otce před ustanovením svéta 17, 5.
Za druhé praví Pán, že smrt Jeho má
r kz svobody a dobrovolnosti. Dí: Nikdo ne
bere ho ode Mne, nébrž Já kladu jej sám
od sebe, a moc mám položití, a opět ujiti
j e j ; ten přikaž obdržel jsem od Otce svého.
To hodnotu dává smrti Jeho a poslušnost
Jeho poslušností boholibou činí, že dobro
volně klade život svůj podlé příkazu Otcova.
Kdyby samovolně se nevydal ve smrt, nikdo
by nemohl vžiti život Jeho. A to netoliko
podlé všemocnosti božské, . ješto božství bytedlné se člověčenstvím Jeho spojeno byle,
nébrž také podlé bezhřišněho člověčenství o
sobě praví. Smrt nade člověkem hříšným
právo má, ješto jest pokuta za hřích; nad
Christem bezhříšným nemá moci a tudy Pán
na křiži umíraje Luc. 23, 46. od sebe ze své
moci odevzdal život svůj do rukou Otcových.
On byl, či raději říci, On jest světlo beze
stínu, pravda bez bludu, svatost bez hříchu,
čistota bez vady, jest svrchovaný div v říši
lidské. V té bezhříchosti Páně tedy spočívá
svoboda Jeho život položití ; v ní také a spolu
v božské bytosti Jeho záleží moc život opět
ujiti, t. j. z mrtvých vstáti. Vydal Pán život
svůj m lidi pod tou výminkou, aby jej opět
ujal ; pod tou výmiokou vydal Jej Otec na
smrt, aby opět vstal, ano vstání z mrtvých

pečeí jest a potvrzení toho, že smrt Jeho
dobrovolná byla. Tudy di Rom* 4, 25., že
umřel pro hříchy naše a vzkříšen byl pro
ospravedlněni naše. A takový také příkaz
přijal od Otce, jak vece sám, totiž příkaz,
život položití a opět vzíti. Příkaz tu jest
toli, co moc; mluví o příkazu co poslanec
Otcův dle člověčenství, podlé něhož jenom
umříti mohl a mluví o mocí co spoluoytec
s Otcem podlé božství. Mysleli Židé, že
Pána v moci mají. Ale jinak učí Pán. Smrt
Jeho byla dobrovolná a Židé byli jenom ná
strojem vůle Jeho. A to s nemalou útěchou
pro učení sy Jeho bylo. A jaká útécha leží ?
slovech těch pro nás! Jakou rozkoší musí nás
naplniti ten výrok P án ě: Proto Mne miluje
Otec, že duši kladu za ovcel Takliby ne
miloval Otec Syna, kdyby se byl Syn nedal
za aás? Tak-li nás kladl výše, než samého
Jedaorozence svého, že láska od Synalidům
nám prokázána teprv zvýšila lásku Otcovu
k Synu? To jest láska Boží, jenž ustavičné
hoří. Kdož jest, aby tou myšlénkou nebyl
pohnut v hlubokosti srdce svého ? Kdožby
nevyznal, že za putování na tomto světe ne
může býti větší rozkoše, leč o, předivné té
lásce rozjímati a přemýšlet! ? Ó zahoř daše
má, staň na stráži své a chval duchem, chval
myslí, chval veškerými mohutnostmi svými
Stvořitele a Vykupitele svého! Pronikat
myslí nebesa a klaň se tam svrchovanému
Pánu, jehož láska převyšuje všeliký smysl
lidský. Ale í ta svrchovaná pravda plyne
odtud, že nic člověka pastýře nečiní tak mi
lým Bohu jak láska, nic nepřivabtije na
něho a na stádo jeho více požehnání, leč
když Christa ve svrchované až k smrti lásce
následuje a Bohu vůli svou v obét klade.
Dí tedy Pán v. 17. a 18., chceme-li všecky
hlavité idey ještě jednou na mysl sobě postaviti, že 1. smrt podstoupí svobodně, 2.
z lásky, 3. z poslušenství k Otci a že 4.
pro tu poslušnost a lásku od Otce milován
jest. Dále dí: 5. že smrt Jeho místo měla
jenom pod tou výminkou, aby opět z mrtvých
vstal, 6. že jak smrt, tak i vzkřes spolu od
věčnosti v radě Boží byl ustanoven. .Ovšem
pak, ješto Syn vezdy spojen jest s Otcem,
může se obojí říci, že Pán sám život ujímá,
či k životu se vrací o své moci a že jej Otec
vzkřísil. Act. 2, 24,
To Pán přednášel před zástupem, kdež
mnoho nepřátelů Jeho bylo přezarytých a přezapeklitých, ač ovšem se mezi nimi také lidé
lepší a bohomilovní nacházeli. Jaký mořil
tudy výsledek Jeho řeči býti? Nemohl býti
jinaký, než jaký jsme již výše 9, 16. pozo
rovali a o jakém Jan vypravuje: Různice
opět stala se pro řeči ty. Pravili mnozí: Zlo
ducha má a Mázni; co Ho posloucháte ? Mni
pravili : Ta slova nejsou zloduchem pojatého,

Zda zloduch muze slepcům oči otevřití ? Roz
trhli se a rozdvojili se opět, jak totiž před
tím se bylo stalo 9, 16. k opět jedni pra
vili, jak druhdy 8, 49: Zloducha má a po
šetil se 7, 20.; pocházela slova ta od ne
přátelil Páně, kteří nijak, ani přísným kázauím 8, 50., ani milostnou domluvou, jak
10, 1. n, napraviti se nedali. Svaté, božské,
svrchované a potřebné pravdy nedobře bý
vají od lidí přijímány a Jžloinravné srdce zdrá
há se jim povoliti. Pravda v oči kole, pravda
v oči čpí a pro pravdu se lidé bouří, tak že
se plní, co Pán pověděl, že přišel na zemi
pustit meč a oheň. My však čím více jsme
byli ovcemi zabloudilými, tím více v Ném
pastýřství Jeho milujme, a tím více Ho pros
me, aby nás hledal, našel, nesl, vedl, řídil,
krmil a všelijak opatroval. — Pán na útržky a
příkory jejich neodpovídá, ješto hodni nebyli,
anižby bylo unich nějaké obhajování s dobrým
se potkalo; zanechal také jiným, dobromysl
nějším hájení takové. Skutečné jiní pravili
zastávajíce Pána: heci tyto nejsou posedlého.
Může-li zloduch otevřití oči slepcovy ? Tito
lepší lidé druzí dvou důvodův užívají proti
oném ruhatelúm; jeden berou z řečí Spasite
lových, druhý ze skutkův Jeho.
S tím zavírá sv. Jan řeči Páně v tu chvíli
držané a přechází na rozmluvu Jeho se Židy
čiuěnou při jiné příležitosti.

činíš se Bohem. 34. Odpověděl jim
Ježíš: Hení-ližpsáno v Zákoněyašem :
Já řekl jsem: bohové jste? 35. Ony-li
nazval bohy, k nimž řeč Boží dála se,
a nemůže-li zrušeno býti písmo: 36. Jejž
Otec posvětil a poslal na svět, o tom
vy pravíte : Rouháš se, poněvadž jsem
řekl: Syn Boží jsem? 37. Nečiním-li
skutkův Otce svého, nevěřte mně; 38.
pakli činím a Mně-li nechcete věřiti,
skutkům věřte, abyste poznali a uvě
řili, že Otec ve Mně jest a J á v Otci.
39. Hledali tedy Jej jiti a ušel z rukou
jejich.

Svatý Jan ev. nečiní zmínky, zda byl
Pán po oné rozmluvě, která předešla, z Jeru
saléma odešel a zda nyní, ana přišla nová
slavnost, opět do Jerusalem y se vrátil, aby
jí také obcovati a při tom Židy vyučovati
mohl, ana již blížila se doba odchodu Jeho.
Jak sv. Jan mluví, mohloby se zdáti, že Pán
Jerusaléma neopustil, a že řeč, již na po
svícení tam držel, bezprostředně nějako na
předešlou rozmluvu následovala. Také ne
malá část vykladatelů? drží, že Pán ty dva
měsíce neustále v Judei pomeškával. Jednak
se zdá, že Pán po svátku stanovém Jerusa
22. Nastalo pak posvícení v Jeru lem opustil, až opět po dvou měsícechk svát
posvícení tam vrátil se. U sv. Lukáše
salémě a zima byla. 23. I chodil J e  ku
9, 51. se béře Pán do Jerusaléma, a to dálo
žíš ve chrámě v kobce Šalomounově. se k svátku stanovému. Y k. 11,1. u téhož
24. Obstoupili tedy Jej Židé a pravili Lukáše na začátku Jej opět vidíme vně JeJem u: Dokud duši naši vzpínáš ? Ty-li rusaléma, a nalézáme Jej někde oblíž Galiley.
jsi Christus, pověz nám zjevně. 25. Od V třinácté kapitole Lukášové v. 22. znova
jde do Jerusaléma a dle 17, 11., cestu tu
pověděl jim Ježíš: Povídám yám a ne konal z Galiley skrze Samaří; a ta jest pout
věříte ; skutkové, jež J á činím ye jménu Páně ku posvícení, o níž sv. Jan na místě
Otce svého, ti svědci o Mně, 26. ale našem mluví. Cesta Páně ku poslední pasše
vy nevěříte, poněyadž nejste z ovec u Lukáše teprv 18, 31., se počíná. Tak druzí
mojich. 27. Oyce moje hlas Můj slyší vykladatelé, což nám shodněji a schodnéji se
vidí k synoptikům přiléhati.
a J á znám je a následují mne, 28. a
Praví J a n : Nastalo pak posvícení v JeJá život věčný dáyám jim a nezahy rusalěmě, a zima byla. Posvícení byla slav
nou na věky a nevytrhne jich nikdo nost ustanovená na památku od model oči
z ruky mojí. 29. Otec můj, což dal Mně, štěného a k službě Boží opět obnoveného
větší nade všecko jest a nikdo nemůže chrámu za časů Machabejských. Když byl
totiž Juda Machabejskýpřemohl vojsko krále
vytrhnouti z ruky Otce mého. 30. J á syrského
Antiocha Epifana, úhlavního ne
a Otec jedno jsme. 31. Schápali tedy přítele Židů a služby Boží pravé, tedy pod
kamení Židé, aby ukamenoyali Jej. 32. vrátil a zbořil obětnice modlářské a oltář
Odpověděl jim Ježíš: Mnohé dobré pravého Boha sesutý opět obnovil a postavil
skutky ukázal jsem vám od Otce svého, a velel, aby každoročně památka obnovy té
se dála 1. Macc. 4, 59. Slavnost ta připa
pro který z nich skutek mne kamenu dala v měsíci kislevě, v našem prosinci, A
jete? 33. Odpověděli Jemu Židé: Pro- zima byla tenkráte již, vece evangelista; což,
dobrý skutek nekamenujeme Tebe, né jak víme, ve svaté zemi jest doba pršek a
brž pro rouhání, a že Ty Člověkem jsa deštů a sy . Jan zmiňuje o tom bez mála

proto, aby příčinu ukázal, pro kterou Pán
nevyučoval pod širým nebem, nébrž v kobce
Šalomounově. Odbývala se slavnost po dní
osm s veselím a radovánkami a sloula též
slavnost svící, či prostě světla, «poo?®, ješto
nejenom chrám, nébrž i město se osvěco
valo. Z toho sv. Otcové vedou náuku, že
světlo bylo v Jerasalémě a obnova se dála
tam skrze Christa, ale srdce Židů zimná a
studená byla, aniž nepřijavše obnovy, aniž
připustivše osvěty v sebe.
K tomuto svátku do Jerusaléma přijíti
se nemuselo, nébrž každý mohl doma v ro
dině své a ve svém městě ji odbývati, nebo
nebyla slavnost ze tří svátků, o nichž Bůh
poručil, lidského původu jsouc. Ale přišel
Pán na něj, aby osvítil co pravé svétlo ná
rod židovský, a obnovu v něm ustrojil a
osnoval. 1 chodil Ježiš, vypravuje Jan, ve
chráme v kobce Šalomounové. I v tom dal
příklad pastýřům kněžím, aby ve svátky
pilni byli aáuky. Chodil Ježiš ve chrámě.
Jest v té piipadnosti oznak, že v našich
chrámech se nalézati a bytovati ustanovil.
Bytuje a jestuje Bůh ve chrámech našich
posvátným a zvláštním spůsobem, vzdálen
všeliké nečistoty tvorů a takořka ochráněn
přede všemi příkořími a potupami, které se
mu na světě od lidí dějí. Chrám jest obraz
člověckosti Christovy, toho chrámu, v němž
bytně Bůh přebýval; chrám jest obraz kře
sťana, jenž na křestu Božím chrámem se
stal, jest obraz církve křesíanské, v níž Duch
svatý bydlí, jest obraz nebeského království.
Kobka Šalomounova byla částka since po
Šalomounovi, jenž z vyvrácení Nabuchodonosorova neporušena obstála; ležela na vý
chodně straně chrámu k jihu a nalézala se
v síni pohanské. Josef Flavijovec jmenuje
kobku tu kobkou jižnou A nt 20, 9, 7. ^V.
Ž. 5, 5, 1. Vidí někteří v tom Páně v Ša
lomounově kobce se procházení průkaz jed
noty starého a nového Zákona. — Když se
Pán v těch stranách vyskytl, obstoupili a
obklíčili Jej Židé, náhončí velerady, snad
údové sami z ní, zapeklití nepřátelé Páně.
Obstoupili Jej tedy Židé a pravili Jemu : Do
kud duší naši vzpínáš ? Ty-lijsi Christus, pověz
nám zjevné. Zarytí vrahové ti stavěli se, ja
koby z pravé touhy po pravdě jednou a
konečné jistoty o osobě a důstojnosti Páně
dojiti svrchovaně dychtili. Dokud duši naši
vzpínáš , zdviháš, zvedáš, rozčiluješ, totiž na
pnutým očekáváním. Aneb zavěšuješ na
pochybnostech, a jak dosavád, ač nevelmi
dobře se překládalo, držíš ? Dokavád na vá
hách necháváš nás a na rozpacích? Jsi-li
Christus, zjevně nám vyslov. Tak dotírali na
Pána, aby Jej v řeči polapili, ze skutků Ho
stíhati nemohouce. Dřívěji 8, 15. se odpírali
samosvědeetví Jeho: Ty sám svědčíš o sobě,

pravili , tvé svědectví neni pravé.

A nyní na
Pánu právě toho sebesvédectví se dožadují!
Ale ovšem! Šlo jim tu o nejmilejší věc, o
politického messiáše a tudy se ták nesnadně
s ideou tou loučili. Divy činil Christus a
nadáli se do Něho, že plní čáku jejich. Ve
řejně se zpírali proti Němu, ale pravda je
klála v srdce a ránu cítili z ní, Nebo Pán
o sobě několikráte mluvil v ten smysl, že
ovšem mohli věděti, že se za Messiáše či
Christa vydává; a oni také dobře to věděli,
ješto byli 9, 22. každého vyobcovati se usta
novili, kdož by koli Pána Christem či Mes
siášem býti vyznával. Byla to jen zloba
jejich a vražedlný úmysl, že nyní se na
Christa dobývali s ton otázkou ; dávno zajisté
o bezživotí Páně se přičíněli, 7, 32. a t. d. a
dobře se hodila také tuto slova Žalmu 21.
27.: Obkličuji mne jak vosy a vznítili se jak
oheň v trní.
Pán jim neodpovídá zjevně, nébrž od
volává se na výroky, jež nejednou byl pro
nesl a na důkazy těch výroků svojich. Od
pověděl jim Ježíš : Povídám vám a vy ne
věříte. Skutkové, jež já činím, ve jménu Otce
svého, ti svědčí o mně\ ale vy nevěříte, po
něvadž nejste z ovec mojich. Nenedostává se,
vece, výpovědí mojich o té věci, o které na
mne vznášíte otázku, nébrž čeho se tu ne
dostává, to jest ochotná vůle, bezpředpojatá
mysl, tužba po poznání pravdy. Nebo já
jsem vám již pravil — tak lépe čte řecký
text, místo vulgatového čtení: povídám vám
— nejednou kdo jsem 8, 15- 36. 5,1®. No
vých o tom výroků není potřebí, ješto z dosavádných pravda o mojí osobě jasné vy
svítá. Ale vy nevěříte. Skutkové, je ž já konám
ve jménu Otce svého, ti svědčí o mně, ale vy
nevěříte. Chce říci Pán, byť vám snad temna
byla ostala řeč moje, zdali ji nevysvětluji
skutkové, jež činím ve jménu Otce svého ,
kteříž zračitým svědectvím jsou toho, kdo
a odkud já jsem? Ve jménu Otcově konal
skutky svoje Pán, t. j. podlé vůle a z moci
Otcovy 8} 18., jsou to skutkové, jež mu dal
činiti Otec 8, 43. Jakové svědectví ve skut
cích Jeho spoléhalo, o tom se pronesl Pán
výšeji 5, 36. Kde tedy vězí příčína, že oni
svědectví hojná o Pánu majíce nevěří? To
Pán udává, an praví: Vy ale nevěříte, poně
vadž nejste z ovec mojich. Řecký text čte :
nebo nejste z ovci mojich, což slovná změna
jest, nevšak změna smyslu. Ješté přidává
řecký text, co vynechala vulgáta, slova ku
konci v.: Jakož jsem pravil vám. Bezmála
vypustilo se to proto, poněvadž výrok ta
kový předchozí nikde výslovně a doslovně
se nenalézá, za kterou příčinou někteří rkpp.
slova ta čtoucí je s následujícím spojují ač ne
motorně. Pán ač slov těch o Židech dle
zvuka nepronesl, předce nejednou vyjádřil

se v ten smysl, že nechtějí Ho uznat', po
něvadž neznají Otce, obličeje Jeho neviděli
a Masu Jeho neslyšeli.5, 37. nn., poněvadž
jsou zdola a Pán z hora, poněvadž ze světa
jsem, ješto Pán ze světa není 8, 23, 24. Z
těch a podobných slov neplyne jiný smysl,
leč co tu^ vece: Nejste z ovec mojich, t. j,
nemáte žádného pudu, tahu a spádu k bož
ským věcem, jímž byste se ke mně přivlékánu
a přitahovánu býti pocitovali. Já jsem, chce
říci Ježíš, co dobrý pastýř všecko učinil,
čeho potřeba a dobro vaše vymáhalo; an
nevěříte, to nejde ze mne, nébrž z vás, po
něvadž nejste ovce moje. Převrácenost lid
ská na náuku, jenž jako svíce v temném
miste svítí 2. P. 1 , 19 . nesvětlost sčítá a od
pravdy k bludům, jak Židé od manny k
česneku a póru se obrací. Tak druhdy za
Isajáše 58, 2. Hospodin si stěžuje do Židů,
že dotazují se na soudy Boží, a znáti chtějí
cesty Jeho, ale to jen na ok© a na pohled,
ana zarytost jim utkvěla v srdci.
, Vyslípnuv Židám nekolnost jejich vy
týká vlastností ovcí svojich a lákavým a
laskavým spůsobem se myslem a hrudím
Židův zamlouvá, aby ze stavu zlého je vyv®dl. Nebo ihned odplatu dobrých ovcí
líčí. D í: Ovce moje slyši hlas můj a já
znám, je a následuji mne; a já věcný život
dávám jim . Vyličuje poměr mezi pastýřem,
sebou samým, a mezi ovcemi, a vytýká
věčnou blaženost ovec, aby poněkud aspoň
a některé zlé nepřátely svoje, farisey, k
lepším náhledům přivésti mohl. Ovce moje
slysi hlas můj a znám je a následuji mne.
Před^ několika týdny byl Pán týmž poslu
chačům to podobenství o ovcech v. 14. n.
přednesl; nyní se táhne k němu opět. Ovcemi
nazývá ty, kdož jímavost a ehopnost pro
věčné pravdy bez předsudkův sobě zacho
vali. Ti lidé slysi hlas Christa; slyšeti zde
jest téměř toli, co v před. v. věřiti. Ještě
d í: Znám je a následuji mne. Znám je za
svoje, hlásím se k nim co k ovcem svojim,
řídím Je , napájím, nakrmuji, všemi milostmi
obmýšlím je. Následuji mne ovšem s po
slušností a zachováváním náuky přijaté. Sly
šet!, znáti a následovati pastýře jest trojí
známka, po které se poznává pravá ovce
Christova. Slyšeti Ho máme, když mluví k
nám ^vnuknutími, písmem, sluhami svými.
Znáti Ho se osvědčujeme, když lásku k Němu
v srdci ujímáme a když radost ¥ pravdách
Božích a rozkoš nalézáme. Následování zá
leží pak v nápodobení života a cností Jeho.
Z toho již mohli Židé pro sebe odvoditi, že
jim Pán říci chce: Kdybyste vy patřili k
ovcem mojim, také vy byste mne slyšeli
s tou ochotou, že byste mnou vésti se dá
vali, také byste se kochali v slově mém,
také skutky víry konali. A pro lahodnější

jich na cestu k sobě navnazení vypisuje
výhodu takového následování. A já život
věcný dávám jim a nezahynou na věky a nevytrhne jich nikdo z rukou mojich. Těm vlastnostem ovcí trojí blažeností se Pán zamlouvá.
Dí napřed: Dám jim život věčný. 8 tlm vý*
rokem kladným mohl Pán spokojiti se; ale
an to povídal, tanula mu na mysli záhuba,
do kteréž nepřátelé ovce Jeho uvléci usilují
a tudy vece, že toho nijak nedovedou, ješto
jich mocnou rukou svojí ohájí. Nezhynou na
věky, dí, z čehož protivou na um dává ne
přátelům neovcem svojim, že ovšem zahynou.
A ovce moje, dí, nezahynou proto, poněvadž
nikdo nevydře jich z rukou mojich. Rukama
očividně znamená moc a chce říci: milostmi
svými je tak opatřím, aby nijak se spasením
se neminuli, ač jestli samovolně a samochtíce
by mne utéci ^nevolili. Naráží při tom na
představence Židů, kteří ty, co Christa ná
sledovali, násilně z církve starého Zákona
vymítali. Přeutěšná to slova: Nikdo nevytrhne
ovce mě z rukou mých. Nikdo, ani svět, ani
ďábel. Ale kdež jest bezpečnost před sebou ?
před pochotěmi a žádostmi zlými? Neblažena jest duše, která spoléhá více na svou
ochranu než na ochranu Páně. Ale neblažena
jest také ta, jenž odvážně se spoléhá na
ochranu Boží a nehledí se vystříhat! osidel
světa, dábla a vlastní vůle své.
Ale ani toho nenechává bez dokladu,
že skutečně jich také proti nejmocnějším
nepřátelům ochrániti může; jenom místo svojí
moci volá se k moci Otcově. A to za dvojí
příčinou učiniti mohl, jednou, že od Otce
obdržev ovce mohl ovšem jeho jich ochranou
se bezpečiti, druhou, že sám jsa jedno s
Otcem moc a vládu spolu s Otcem společnu
má. I dí: Otce můj což dal mně, větši nade
všecko jest a nikdo nemůže vytrhnouti z ruky
Otce mého. Já a Otec jedno jsme. P rav í: Otec
můj co dal mně, větší jest než všecko. Tak
čte latinský text s některými řeck. rkpp, a
latinskými otci a musejí se slova toho čteni
rozuměti přemístěním slova Otec v ten spfisob : Co mi Otec dal, větším jest nade všecko.
A tu dvojí může býti výklad podlé toho, co
se tím, čehož Pán od Otce dosáhl, rozumí.
Rozumí-li tím, oo dal Otec Christovi, ovce,
tedy by Pán jenom opakoval, co byl v pře
dešlém verši pravil a příčina, proč mu ne
mohou vyrvány býti ovce, ležela by v po=
vaze ovcí od Christa obdržané, totiž v pů
sobivosti a účinnosti darů milosti Božích.
Ale kromě smyslu toho jest jiný, jejž nazvati lze ontologickým a podlé něhož tím,
co Otec dal Christovi, se béře bytnost odvěčná božská, jenž ovšem větší a silnější
jest a mocnější, než aby někdo, byť i duch
nejvyšší stvořený, mohl ji přemoci a jí odolati; z čehož jde, že nikdo ovce Páně mu

stejné přírody prvé osoby. Ta idea uvádí
odejm outi nemůže. — Avšak čtení to latinské
méně průvodno jest a text řecký má: Otec, život v božství, uvádí lásku v podstatu Boží.
který dal mně, větším, jest nade vše, čteme-li Jen kde láska, tam život jest a bláha a to
psiCcov v rodu mužském. Ale převládá čtení jenom v božství možno, více-li spolubytných
v neutra a dle čieaí fié^ov smysl je st: Otec osob se v něm nalézá. Bez poznání, že v
můj něco většího jest, větší jest mohutností. Bohu svoboda a láska jestuje, všechno ve
Obojí to čtení stejný smysl dává a velmi tmu padá; tu nelze právě o stvoření a svo
přístupno jest. Pán chtěje dokázati, že ovce bodě tvorstva mysliti. Mizne láska a místo
nikdo nemůže vytrhnouti z rukou Jeho, táhne její ujímá noc slepé nutnosti. V té noci šáse ke všemohutnosti Otcově a dovodí z té malo pohanstvo před Christem a v tu noc
všemocnosti Otcovy, že nikdo z ruky Otcovy zapadne člověctvo, jakmile by se strhlo ná
nemůže jich vytrhovati. Ješto ale ihned v. uky o trojosobném Bohu. V té idei veškery
30. dí sebe s Otcem jedno býti, ovšem plyne, vznešené myšlénky starosvěta rozřechu svou
že ani z rukou Jeho, to jest z rukou Chri- nalézají, jenž jako kométy bloudíce v ní
stových ovec těch nikdo nevyrve. Výrok středu svého došly. Celé náboženství kře
tedy Páně: Já a Otec jedno jsme, potvrzuje, sťanské na pravdě toho výroku: Já a Otec
že ovce nikdo z rukou Jeho nevytrhne, jak jedno jsme co na základě spoléhá a povin
již praveno. A z toho již se rozhoduje o nost naše jest, ve pravdě té cvičiti se a
smyslu tohoto prapamátného výroku o jednotě Christu Ježíší věčné díky vzdávatí, že On,
Jeho s Otcem, Očividně se výrok ten nemůže jenž jest jedno s Otcem, chtěl snámi jedno
bráti o mravné jednotě či o shodě vůle Synovy býti, to jest tělo a krev naši na se vzíti.
s vůlí Otcovou, ješto o tom tuto se nemluví. Učme se od staré církve, jak bychom si té
Řeč jest o moci ano o všemoci a tudy se rozumí svrchované pravdy vážiti měli! Heslo její
jednota bytosti a podstaty, z níž jednota bylo: Syn Boží s Otcem jedno jest. Sedmero
všemoci plyne. Nebo an Pán má podstatu století s neunavenou pílí s námahou veške
s Otcem společnu, ovšem všemocnost Otcova rých sil nej bystřejších duchů s neúchladným
také Jemu zcela přísluší. Výše 5, 19. nn. nadchnutím a s nevystydlou láskou tu ideu
jsme viděli rozdíl ten, že úradek Otci, vý- vyvinovalo a lidské mysli k zevrubnějšímu
vodek Synovi se připisuje. Praví Pán tam poznáni přichylovalo, Zavládni mezi námi
o sobě: Nemůže Syn činiti, leč co vidí či to nadšení opět! Blaženi, kdo skoumají ta
niti Otce. Tuto na našem místě, o jehož jemství a kterým odkryje Bůh oči, aby spa
smysl běží, jen o vývodek, o skutek, o úči třovali divné věci Jeho. V tom výroku měli
nek se jedná, an dí: Já a Otec jedno jsme. Židé také odpověď na otázku, kterou polo
Tam se klade ideálná strana, tuto reálná, žili Pánu 24. v., zda Christem jest, ačchtěliač ovšem výhradně to platnosti nemá. Sněm li ji vnímati. Oni sice slyšeli a pochopili,
Sardický, léta Páně 347 držený, výklad vý co Pán výrokem oním chce; ale tím nedali
roku toho: Já a Otec jedno jsme, stanovně se navésti k uznání Páně, nébrž rozlítivše
o podstatné jednotě určil a zavrhnul, co bez se naň pro domnělý ruhot schápali kamení,
božný, výklad o mravné toliko jednotě. Dí aby Jej ukamenovali. Řecký text přidává
P á n : Jsme a tím znamená osobný rozdíl Otce opět, aby opět kamenovali, při čemž se proa Syna. Dí: Jedno jsme a slovem jedno zna blédá k tomu, že také dřívěji Páua ukame
mená jednotu bytnosti. Slovo jedno opro novali chtěli 8, 59. Nepřišlo k samému ka
šťuje od Charybdy Ariova, slovo jsme ode menování, ješto velebnost a řeč Páně jejich
Scylly Sabelliova bludu, vece sv. Augustin. ruce zadržela. Ježíš nepočínal sobě stejným
Není Syn pouhou silou a pouhým přívlastkem a jedním spůsobem maje s nepřátely svými
Otcovým, jenž by byl z něho vyšel jak pa- činiti. Někdy se skryl před jich vztekem
prysk ze slunka, vlastního života nemaje. a nevidomým se udělal. Tuto vítězí^ nad
A není Syn jak svět od Boha učioěn tak, zuřivostí jejich řečí svou. Pán na ten úmysl
že by Bůh mohl Bohem bez Syna býti, jakož jejich, dřív nežli jej vykonali, ozval se s
jím bez světa býti může. Syn bytedlně ná otázkou: Mnoho dobrých skutků jsem ukázal
leží ku podstatě Boží a Bůh bez Syna ne vám od Otce, pro který z nich kamenujete
byl by dokonalým. Syn z přírody Otcovy mne ? Ospravedlňuje se Pán a omlouvá, což
zplozen jest a jen, poněvadž Bůh nikdá bez jindy nečiní. Dává příklad, čehož i údové
vůle není, můžeme říci, že při zplození Syna Jeho podlé okoličností se podjímati mohon.
mimo přírodu Boží i vůle přítomna_ byla. Ale i ta lahoda Jeho, se kterou na zuřivý
Já a Otec jedno jsme, praví Pán k Židům. vztek Židů odpovídal, vzorem věčným církvi
Ta pravda jest slunkem, jenž na veškeren Boží a údům jejím zůstává. Dobré skutky
živpt duchový světlo vylévá. Syn jedno jest jsem vám ukázal, vece. Skutky rozumí divy,
sO^cem, zplozen jsa od Otce odvěčně. Slovo v nichž se mocnost Jeho a spolubytuost s
zpladiti nebéře se v přírodném nébrž v nad- Otcem obleskovala a ozračovala. Ješto dí
připOdném významu od pojiti druhé^osoby ze dobré skutky a se pouze skutky, jak 5,

30. an., prohlídá k divůms jimiž se lidem
dobrodiní stalo a to člověkům z národu těch
zatvrzelých nepřátelů Páně; a tudy jim
mlčemně vytýká jejich nevděčnost. Ukázal,
t. j. učinil 5, 20. Ukazovati jest na zřetel
očím a zraku vystavovati. Dokud skutek
není vykonán, ovšem zrakům nemůže podpadati, když ale vykonán byl, tedy se uka
zuje a na odiv vyškytá. Od Otce přidává,
poněvadž dle příkazu Otcova a z moci Jeho,
kterou odvěčně z Něho vzal a kterou neustále
z Něho čerpá, skutky svoje činil. A tak
pomluva Židů Christovi činěná se na sa
mého Otce odlívala. Nad to ještě vew . Ka
menujete, v času přítomném, poněvadž k jich.
úmyslu pohlídá; jest toli co: kamenovatí před
se béřete.
Na otázku Páně tu Židé hnedle se vytasili:
Ne pro skutek dobrý, nébrž pro rouháni
kameni proti tobě chápeme, že ty člověk jsa
Bohem se činíš. Těmi slovy neuznávají, že
by Pán skutky dobré, divy, činil, nébrž prostě
odmítají od sebe pohnutku ode Pána jim
pokládanou namítajíce, že se rouhá a zášť
svoji v roucho a v plášť horlivosti Boží oblé
kajíce. Ale na to vražedlué a bouřné počí
nán! Pán s poklidnou myslí odpovídá a dvojí
věc jim na mysl podává; nejprvé z písma
dovodí, že ve jménu pouhém hned ještě rou
hání se nevyskýtá 34—36. a nápotom v. 37.
38. se odvolává na divy své co skutečné
svědky pravdivosti výroků Jeho o sobě. Tím
dvojím činem dokazuje, že právě mohl říci,
že s Otcem jedno jest. Nejprvé tedy z písma
sv. vede důvod, že se nerouhal. A vede jej
od menšího k většímu ukazujíc, že již pro
své od Otce poselství takového slova o sobě
bez ruhotu užiti mohl. Dí: Neni-liž psáno
v Zákoně vašem : Já řekl jsem, bohové jste ?
Ony-li člověky tedy nazval bohy, k nimž
řeč Boži se dála a nemůže-li zrušeno býti
písmo jejž Otec posvětil a poslal na svět,
o tom vy pravíte-. Rouháš se, poněvadž jsem
řekl : Syn Boží jsem ? V Zákoně vašem vece,
v zákoně, jehož moc a váhu vy uznáváte.
Tak praví, aby závaznost zákona pro nepřátely tím více vyznačil. Táhne se Pán
k Žalmu 81, 6., kdež Bůh se vyjevuje co
soudce králů pohanských národů a je oslo
vuje : Pravil jsem, bohové jsle, totiž poně
vadž zastoupají co soudcové a ředitelé lidí
místo Boží. I na jiných také místech totéž
jméno i o židovských či hebrejských představencech přichází. Mojžíš Exod, 7, 1. praví
se býti učiněn Faraonovým bohem. Jinde
Exod. 22, 7. 28. 21, 6. slují bohy soud
cové israelští. Tak starý Zákon mluví a, vece
Pán, nemůže zrušeno býti písmo. Nikdo ne
může proti platnosti té něco namítati,anižjí
některakým výkladem rušiti; vážnost správná
a soudná písma nemůže zničena býti, Vi

děti, že písmo čin! jedno tělo, jehož dílem
jsou Žalmové, a že bohodecho jest. Řeč
Boži jest samovidně výrok ten z písma uve
dený: Vy bohové jste a řeč ta se, jak dotčeno,
k nim dála, když Bůh soudcemi a vrch
nostmi je ustanovoval. Posvěta ona, kterou
Pán Messiášem učiněn, jest věc mnohem vyšší,
než ono ustanovení za soudce a náčglníký
ve starém Zákoně. A z toho dovodí Bán
v 36. v.: J ejžto Otec posvětil a poslal na
svět, o tom vy pravíte', rouháš se, poněvadž
jsem řekl : Syn Boží jsem. Pro důraz klade
slova jejž Otec posvětil v čelo. Snadněji
plyne řeč, předložíme-lí slovo o tom z předu :
O tom, jejž Otoč posvětil, o tom vy pravíte:
Kouháš se Bohu? a t. d. Důvod vede od
menšího k většímu a vede jej káravou otázkou.
Když králové, vrchnosti a soudcové bohy
se nazývají, tím více Synem Božím pojmenovati se může ten, jejžto Otec posvětil a
poslal na svět. Posvětiti značí tuto k úřadu
ustanoviti, jak se slova toho v starém Zá
koně o prorocích užívá Jer. 1, 5. Sir. 45,4.
A tu se béře o ustanovení za Messiáše sr.
6, 26. Jiní kladouce důraz na slovo Syn
Boži mají naopak důvodění Páně za důvodění od většího k menšímu: jestliže ti bohy
se zovou, mohu já synem Božím se zváti.
Leč důraz lepí na slovech: J ejžto Bůh po
světil a Pán o nazvání se Synem Božím
mluví, aby docela pravda netoliko po smyslu,
nébrž také po slově a výhovoru se slovy Žalmu
se vyškytala. Ještě pozorovat! sluší, že ne
dí: jejž Bůh posvětil, nébrž: jejž Otec po
světil, aby i takto Synem Božím býti se
osvědčil. — Na tom mohl Pánpřestati, ano to
stačilo k odmetu výtky Jemu o ruhot uči
něné. Ale Pán přičinuje ještě druhý důvod
a odvolává se na skutky, kteréž Otec dal
Jemu, čili na činění skutkův Otcových a dí:
Nečiním-li skutkův Otcových, nevěřte m ně ;
činim-li pak je, ač byste mně nevěřili, věřte
skutkům, abyste poznali a věřili. Slova aby
ste věřili a poznali nečtou se všady, nébrž
v některých rukopisech slovo věřili se vy
pouští, v jiných se místo něho přidává abyste
poznali a znali Čí poznávali ; lva yvňzs xal
yivmaxytB-, slovo první yvmts značí čin a děj
poznání, slovo druhé yiytotTHr/rs, stav a setrvalost toho poznání. Dvojí věření tu při
chází, věření Christovi a věření skutkům
Jeho. Pánu věřiti jest tuto věřiti slovům a
řeči Jeho a chce říci jim : NechtějMi na slo
vech Jeho přestávati a jimi se k víře v Mé
ho dáti přivésti, nepřesvědčuje-li jich bez
prostředná moc a povaha božská slov Jeho,
jak to při ovcech Jeho se děje, tedy musejí
aspoň skutkům, divům Jeho uvěřiti, t. j. skutky
ty co výjevy božské moci a velebnosti uznati
5, 31. n. 8. 10. a z toho uzavírati, že jak
dokládá, Otec v Něm, jest a on v Otci a tudy

že on a Otec jedno jsou, Nedí: že já_v
Bohu jsem a Bůh ve mně. Nebo to platití

také o pouhém člověka pobožném může.
Praví: že Otec ve mně a já v Otci. Bytí
Syna v Otci nadesýlá tutéž bytost a pod
statu; jest-li Otcova bytost v Synu, jest také
moc a všemohutnost Jeho v Něm a na obrat.
Jako blesk či záře ze slunka vycházejíc!
v slunku jest a slunko v záři své se jeví,
tak, dí sv. Oyrill, Otec v Synu a, Syn v Otci, ač
každý o sobě bytuje; nebo podstatně a bytedlně není Syn něčím jiným než Otec, ač ovšem
osobou od Něho rozdílen jest. To jest, co níže
praví 14, 10. kdo mne vidí, vidi Otce mého.
Vzájemné to Otce v Syna a Syna v Otci
bytování sovou theologové circumsessi neb
perichorésu, osadnost neb ochodaost.
Tím mohli a měli Židé se dáti přivésti
k víře. Ale důkaz z divů vzatý a ovšem patrný
a zřejmý zamítat! nepocházelo od nedostatku
poznání, nébrž od pýchy, nadutosti a hrdo
sti a od pychu proti zákonům ducha a přírody.
Tudy čteme o následcích dále u sv. Jana:
Hledali tedy Zej jiti a ušel z rukou jejich.
Když byl Pán svrchovanou pravdu křesťan
ské víry o spolubytnosti své s Otcem pro
nesl, tedy pych ten nepřátelů Páně horoval
a podjímali se Pána lapiti; opět přidává text
řecký, ješto již dříve kamenovatí Ho chtě
jíce v. 31. to učiniti usilovali. Někteří to
slovo opět táhnou k sedmé kapitole 7, 30;
leč ten ozor či to ozíráni velmi jest daleko
J eiiš ale ušel z jich rukou ; jak ušel, zda
velebaost z obličeje záříc nepřátely zastra
šila, aneb-li snad nepřátelé se lidu štítili,
aneb pouhým se vzdálením, nedokládá sv.
Jan, ač ovšem prvnější spůsob zdá se namykati. Avšak předce nechtěl Pán ještě
nyní v nebezpečenství se vydávati, nébrž
odebral se z Jerusaléma.

40.
A odešel opět za Jordán
to místo, kdež Jan křestil dříve a zů
stal tam. 41. A mnozí přišli k Němu
a pravili: Jan sice znamení neučinil
žádného, 42. všechno ale, cokoli řekl
Jan o tomto, pravdivo bylo. A mnozí
uvěřili v Něho.
Odešel Pán do Zajordání, do Perey, aby
zálohám a úkladům vrahů Jeho se před časem
nepovedlo Jej skliditi, ješto chtěl ještě na

světě _působiti a hodina Jeho nepřišla ještě,
ač jižjiž se přibližujíc. Odešel opět za Jor
dán,^ jsou slova evangelistova, na to misto,
kdež Jan křestil drive a zůstal tam. Do
Galiley se již nevrátil, nébrž šel do Zajor
dání ^oblíž Bethanie 1, 28., kdož byl Jan
křestíval a tam meškal. Dí: kdež Jan dřivé
křestil, 1, 28. n Bethanie, an později 3, 23.
křestil u Salemu. Nečteme o tom, že by
Pán do končin oněch se byl odebral od té
doby co tam od Jana pokfestěn byl; avšak
mocné působení Janovo tam v paměti žilo
a svědectví, jež o Christa Ježíši tam veřejně
vynesl, zanechalo v myslech lidských veli
kého dojmu. A mnozi přišli k Němu, dí
evangelium, a pravili: Jan sice znameni
neučinil žádného, všecko ale, cokoli řekl Jan
o tomto, pravda jest. Viděli oni na vlastní
oči, že ač Jan Křestitel nebyl žádných divů
učinil, že předce všecko, co vznešeného o
Ježíši povídal, se vyplnilo a že svrchovanou
v té příčině pravdu pronesl. A tudy mnozi
uvěřili v Něho-, řecký text dokládá tamto,
čehož vulgáta nedopatřením vynechala. Ješto
u některých teprv nyní kázení Janovo uži
tek přineslo, dovodí z toho vykladatelé, že
druhdy přijde kázati slovo pravdy, ač by
si ho nikdo všímat! nezdál, an doba nastane,
kdež kázáni to ovoce své donese. Ze slova
znameni nečinil patrné vysvítá, ie znameními
nerozumějí se skutkové lásky, jak se někte
rým Vidělo, nebo ty Jan také činil, nébrž
divové a zázrakové. Jan jako zoře jitra
předešel Pána a Pán nyní z poledne svého
naň odlíval blesk, přezářujíc je a spolu vý
roky jeho potvrzujíc. A odtad pro lidi ony
následovalo, že věříce Janovi bez divů od
něho činěných tím více v Christa pro divy
jeho uvěřiti povinni jsou. Zůstal Pán na
konci svého působení na těch místech, kdež
byl učitelský úřad nastoupil a tam posiloval
na
se k smrti své, dávaje nám příklad na smrt
se připravovali. Jestli Pán předce do G-aliley se podal, jak soudí někteří z Luc. 17,
11., čili dotčené místo Luc. jenom nám dálejšek cesty Luc. 13, 22. předsevzaté vy
kládá, o tom poněkud nesnáz trvá, ač po
slední náhled vládne.
Jak dlouho Pán v tom ústupu ostal, ne
víme. Ale to víme, že meškání Jeho v tom
ústupě nemocí Lazarovou přerušeno bylo.
O tom Jan vypravuje v následující hlavě.

Hlawa XI.
Vypravuje se o nemoci a smrti Lazarově
1—16. Pán povolán byv konečně přišel
a Lazara vzkřísit 11—44. Poslěz se po
vídá o následcích divu toho, že totiž mnozi
v Pána uvěřili, fariseové ale Jej proto

usmrtiti hleděli 45 —54. Ježíš pak se do
Efréma odebral 5 5 —57.

1. Byl pak jeden nemocen. Lazar
z Bethanie, z městečka Marie a Marty

sestry její* 2* Maria pak byla ta, co
pomazala Pána mastí a otřela nohy
Jeho ylasy svými, jejíž bratr Lazar
nedužel. 3. Poslaly tedy sestry jeho
k Němu, řkouce: Pane, aj kterého
miluješ, neduží. 4. Uslyšev pak Ježíš,
řekl jim : Neduh ten není k smrti, né
brž pro slávu Boží, aby oslaven byl
Syn Boží skrze ni. 5. Miloval pak Je
žíš Martu a sestru její Marii i Lazara.
6. Ja k tedy uslyšel, že neduží, tehdy
sice zůstal na témž místě dva d ni;
7. potom na to řekl učeníkům svojim:
Pojdme do Judey opět. 8. D ějívMu
učeníci: Mistře, nyní hledali tě Židé
ukamenovati a opět se béreš tam ?
9. Odpověděl J e ž íš : Neníliž dvanácte
hodin za den? Chodí-li kdo ve dne,
neuráží se, poněvadž světlo toho světa
vidí; 10. chodí-li ale za noci, uráží se,
poněvadž světla není v něm. 11. To
řekl, a potom dí jim : Lazar, přítel
náš, spí, ale jdu, abych ze sna probu
dil jej. 12. Bekli tedy učeníci Je h o ;
Pane, spí-li, ozdraví. 13. Mluvil však
Ježíš o smrti jeho, oni ale domnělí se,
že o spaní sna mluví. 14. Tož tedy
Ježíš řekl jim jevně: Lazar umřel 15.
a raduji se pro vás, abyste uvěřili, že
jsem tam nebyl. Ale pojdme k němu.
16. Bekl tedy Tomáš, jenž sluje Blíže
nec, ke spoluučeníkům: Pojdme i my,
abychom zemřeli s ním.
Nekrátký čas strávil Pán v Zajordání
k nastávající smrti se stroje. Prvý krok
k smrti té byla nemoc a smrt Lazarova či
raději to Lazara mrtvého od smrti vzkříšení.
Jím přemnozí lidé k víře v Pána co Messi
áše se uvésti dali, jím námětek vzala sláva,
se kterou Pán do Jerusaléma vjel. Ale to
popudilo a rozdráždilo židovské hierarchy,
an viděli, že všecko to, cokoli dosud proti
Pánu pro zničení vážnosti Jeho u lidu pod
nikli, nic neprospívá a že tudy jim nezbývá,
leč se Ho usmrcením zbaviti, oechtějí-li o
veškeren u lidu vliv svůj přijíti. Tu ustano
vili nálezem slavným ze světa Jej skliditi.
Pro tuto vzkřesu Lazarova důležitost evan
gelista obšírně vypravuje o věcech, jenž se
k němu odnášejí. Popisuje nejprvé osobu a
místo obydlí jeho, líčí příbuzenstvo jeho, líčí
povahu jeho a celou událost do podrobná
kreslí. A tím dosvědčuje, že sám přítomen

byl celému postupu té událostí, a že jí co
očitý svědek vypravuje. Čtouce slova jeho
vidíme se v prostřed samé události přene
seny, scéna za scénou se před zrakoma na
šima rozprostírá, vidíme, slyšíme, cítíme, ja
koby se to všecko před námi vykonávalo.
Yšady živost a pohyblivost právě dramatická
vyniká. Ovšem dojem z události té vzatý
náramen byl u Jana jak u jiných lidí a tudy
se mu nezapomenutedlně vtiskla do paměti.
Synoptici nedotýkají divu toho, buď že za
jich doby ještě žila rodina ta a nevidělo se
jim o ní vyprávěti, bud proto, že vesměs
jenom věci galilejské vypravují Judeu mimo
pustíce.
Praví J a n : Byl pak jeden nemocen, Ldzar z Bethanie, městečka Marie a Marty se
stry její. Dí byl jeden či člověk nějaký La
zar, z čehož jde, že Lazar méně znám byl
těm lidem, k nimž Jan evangelium napsal.
Naopak viděti,že sestry jeho za dob těch po kře
sťanstvu prosluly, ješto dle nich blížeji ur
čuje osobu Lazarovu, čímž jej od jiných
Lazarů rozeznává. Podlé tradice Lazar třidcet
let byl stár, když ode Páua vzkříšen byl a
napotom žil ještě znova let třidcet. Ještě
přidává tradice, že se sestrami do Gallie se
odebral a v Massilií evangelium kázal. Jméno
Lazar, jak Luc. 16, 20. praveno, zkráceno
jest místo Eleazar neb Eliezer, Bůh pomoc.
Bethanie známa jest nám z Mat. 21, 17.; tam
bydlela rodina ta bohomilá, jakož i Lazar
tam onemocněl a umřel. Vzdálena byla od
Jerusaléma asi tři čtvrti hodiny. A poně
vadž byla ještě Bethanie jiná, o níž výše
řečeno 1, 28., tudy přidává pro rozeznání
od ní slova: městečka Mariina. O Marii
dokládá: Maria pak byla ta, co pomazala
Pána mastí a otřela nohy Jeho vlasy svými,
jejiž bratr Lazar nedužel. Připomíná dobrý
skutek její a po dobrém skutku její osobnost
určuje. Památka dobrých skutků nehyne a
jedna zbožná osoba v rodině jest veliký po
klad, jenž celé té rodině k spáse slouží.
Šťastná rodina, v jejímž lůně osoby zbožné
se nalézají! Šťasten národ, jenž světce a
světice ve svém klíně vypěstoval! Požehnání
jich spočívá na něm a přímluva jejich u
Boha se o spásu jeho neustále vylévá. Ta
kovým byla pokladem Maria pro rodinu svou.
Viděti tu, že nějaká známost o Marii u čte
nářů se předpokládá. Jan se táhne k udá
losti od synoptiků vypravované Mat. 26, 7.
a udává jméno a okolnost té ženy, která
poslední službu bohatého pomažu Pánu vy
konala; níže 12, !. sám příběh ten znova
vypravuje. Což tedy dí v. 2.: Maria pak
byla ta, jenž Pána masti pomazala a vlasy
otřela , hledí k události pozdější šest dní
před smrtí Páně vykonané, avšak vůbec ze
synoptiků Matouše a Marka známé. Dí po

mazala, poněvadž hledí na událost z doby,

ven byl ; oslavením Syna Božího má Bůh osla
když evangeliem svoje psal, kdež tedy věc ven býti. Nebyla k smrti nemoc, vece Aug.,
ta již minulou byla. Ze slov jejíž bratr poněvadž smrt nebyla k smrti, nébrž ra
Lazar nedužel dovídáme se teprv, že Lazar ději k zázraku, aby skutkem tím lidé uvě
byl bratrem dvou sester Marty a Marie. řili v Christa a vystřáhli se skutečné smrti.
Maria se tu napřed klade podlé duchového Oslaven byl Syn Boží, když vzkřísiv La
nadání, níže v. 19. Marta předchází Marii zara se dokázal Synem býti Boha všemohou
podlé vněšného postavení, ješto hospodyni cího a mnozí proto uvěřili v Něho v. 45.
byla. — B ratr se připisuje Marii, ješto Marta K slávě Boží všechno povinno se sbíhati;
provdána byla, Lazar a Maria ale žili ve přednášejíce Bohu prosby své o věci některé
svobodenství. Rodina ta celá byla nábožná, máme to činiti s výhradou, jest-li vyslyšení
bohabojna, zámožná a hostinná, a šlechetnost prosby k slávě Boží a k spáse naší poslouží.
její se zvláště zjevovala v tom, že v Pána Přidává Jan, že Pán miloval rodinu tu, dí
věřili a Jej milovali, jakož i svrchovaná je lem, aby mlčemně namítl, že Pán ustanovil
jich bláha byla, že jak v. 5. dí: Ježiš milo Lazara uzdraviti; dílem aby dosvědčil, co
val Martu a Lazara. Dům ten byl obra sestry o lásce Páně k Lazaru v. 3. pravily;
zem církve, dům lásky, modlitby a jednoty. dílem aby prodlévání Páně na zlou stranu
Jsou v církvi Marie, jenž se službě Boží bráti se nemohlo, jakoby z netečnosti byl
oddávají a bohomyslnosti pílejí, jsou Marty, nehned do Bethanie se pustil. Byla pak lá
jenž k činnému životu prohlédsjí, jsou La ska ta vznesena a vyšší, jak ze slova ře
zarové, kteří neduží, jsou i ti, co hří ckého viděti, kdež se užívá áyanáw a nikoli
chem umírají a kteří slzami, modlitbami (filém, což jinak o přátelských poměrech
a všemocným slovem Páně k životu obži v obyčeji bylo. Miloval Ježíš rodinu tu, mi
vují.
luje tím více církev, jejíž obrazem rodina
V
Zájordání se zdržoval Pán téměř dva
ta byla. Milování Jeho byla láska k spáse.
měsíce, když sestry Marta a Maria k Němu To jest pravá láska milovati Boha v příteli,
vyslaly s poselstvím o nemoci Lazarově. Vě aneb proto, aby v něm Bůh bydlel, dí sv.
děly ony, kde se Pán nalézá; nebo jim co Augustin.
přátelům Páně neznámo nemohlo býti úto
Slova odpovědi Páně: Neni k smrti ne
čiště, jež sobě Pán pro nějaký čas vyvolil. moc ta, učeníci, jak níže 12. v, viděti jest,
Nevzkázaly mu pak jiného, leč toto: Pane, rozuměli o tom, že skutečně neumře Lazar;
tm, jejž miluješ, neduží ; doufaly zajisté, že sestry ale, když posel se vrátil, a jak se
to postačí, an, jak dí sv. Aug., nemiluje zdá, Lazar již byl umřel, byly tou odpovědí
nikdo, kdo opouští a neopouští, kdo miluje. povzbuzeni, jiný smysl v nebytí nemoci
Pouhá vědomost tu potřebná byla pro Pána, k smrti hledati. V dálejších slovech odpo
aby § pomocí svou přispěl a tudy nepřičinily vědi Páně, že nemoc k oslavě Boži jest, ji
žádné výslovné prosby, ostatek Pánu zůsta stou potěcha nalézaly, nadějíce se, že i po
vujíce. To jest naše potěcha, že máme Pána smrti opět ožiti a vzkříšen ode Pána býti
vezdy ku pomoci sklonného. I choďme dou může, jak z pozdějších slov v. 22. viděti, že
fanlivě kNěmu a říkejme: Pane, ten, jehož skutečné nadějí tou naplněny byly. Nešel Pán
miluješ, pro něhož jsi umřel, ten choruje na hned do Bethanie, nébrž ostal na místě dva
duši, ten zhřešil, ten v pokušení se nalézá. dni. Neučinil to z nevšímavosti a netečnosti,
— Za den mohl posel z Bethanie při Jeru- an miloval Lazara a sestry jeho, nébrž vyšší
salérnu snadno do Bethanie či Bethabary ohledy Jej k tomu přiměly. Snad mnozí utí
v Zájordání dostihnouti. Samy sestry ovšem kali se k Němu o pomoc, a z nich mnozí
nešly, dílem, že to bylo neobyčejno, dílem, byli z daleka přišli; snad mnozí měli ještě
že doma o Lazara se starati a jej opatro- mnohé učení vyslyšeti nyní, an již čas od
vati hodlaly.
chodu Páně nastával; snad i víru rodiny té
Uslyšev pak Ježíš, dí Jan, řekl jim. zkusiti volil; ale přiměla Ho k tomu nejvíce
Řekl jim, t. j. poslům nejdříve, ale tak, že péče o slávu Boží, jak byl v. 4. pravil. Ji
se odpovědJeho také k učeníkům odnášela: sto, že sláva Jeho a Otcova výšeji a jasněji
Neduh ten neni k smrti, nébrž pro slávu Boži, se ozračila ve vzkřesu, než v pouhém uzdra
aby Syn Boži oslaven byl skrze ni. Potěcha vení by se byla ukázati mohla a víra sester
ta jest ale tajemná, ač lásky plná, se kte také k větší dokonalosti přispěla. Potom na
rou se posel vrátil a která sestry nadějí na to, dí Jan, pravil k učeníkům'. Pojdme do
plnila. Nemá nemoc ta sloužiti k smrti oby Judey zase. Potom na to, dí obižně a vyne
čejné, t.j. k ostávání ve smrti, nébrž k slávě chává spojku ale, jakby předchozí slovce
Boži má sloužiti, má dopuštěním nemoci té sice žádalo; snadno tu vynechanou částici
sláva Boží se výskytnouti a před světem přimysliti. Dí zase, poněvadž byl v Judee
vyjeviti. A spůsob, jakým Bůh oslaven býti přede dvěma měsícema býval. Dva měsíce
má, udává věta účelová: aby Syn Boži osla zimové v Zájordání teď pobyl a an jaro na

stávalo a přesnice se blížily osudné a smrto
nosné, strojil se do Judska znova. Ta věc
divná přicházela učeníkům a nemálo se
ulekli, netoliko o Christa, než i o sebe sami
se bojíce, aby v nebezpečí života v Jerusa
lémě nepadli spolu i s Pánem, na jehož bez
životí fariseové a zákonici naměřeno měli.
I pravili: Mistře, nyní teprv hledali tě Židé
ukamenovati a ty opět se béřeš tam? Dějí:
teprv nyní, ač tomu byli dva měsíce, poně
vadž strach byl mezinu časovou znamenitě
uméni). Dějí: Béřeš se, t. j. hodláš se tam
podati. Tak výšeji 10,32. stojí přítomný čas
místo futura, vytýkaje předsevzetí. Neroz
uměli ještě slovům, jež pravil dříve 10, 18.,
že nikdo nemůže odníti život Jeho. I báli se,
tajemně bezmála tušíce, že tentokráte již
Pán z rukou vrahů přeostražitých nevynikne,
jak skutečně se i dálo, že veliký ten zázrak
k rozhodnému výstupu nepřátely Jeho po
vzbudil.
Pán jim k ukojení odpověděl: Neníliž
dvanáct hodin za den? Chodí-li kdo ve dne,
neuráží se, poněvadž světla toho světa vidi,
chodí-li ale v noci, uráží se, an světla v něm
neni. Tou obraznou mluvou Pán odjímá
učeníkům péči a bázeň, kterou byli proje
vili; podobným činí to spůsobem, jak to výše
9, 4. se dálo. Dnem, rozumí dobu života a
an vece, že den má dvanácte hodin, rozumí
tím, že čas a trvání života Jeho určen jest a
změny netrpí, jak ani den méně ani více,
než dvanácte hodin nemá. Choditi sluje žiti
a působiti; uraziti se jest toli co v nebez
pečí života přijíti a nocí se slyší konec života
Bohem usouzený. Smysl jest: Jakož kdo
za dne chodí, na jisto kráčí nepotkna se,
poněvadž světlo světa toho vidí, t. j. slunkem
osvětlen je st: tak ani mne nepotká nebezpečí
života za doby, již Otec mi k žití ustanovil.
Když ale přijde noc, doba od Otce mně
k smrti usouzená, dopustí Otec, abych se
urazil o Židy a od nich k smrti vydán byl,
poněvadž světlo zašlo, t. j. čas života mého
došel. Jiní slovem den slyší povolání, jehož
trvání od Boha ustanoveno jest tak, jak den
dvanácte hodin má. Slovo noc berou o hříš
ném libovolném jednání a slovo světlo o vyšší
vniterné osvětě. A dávají smysl: Jak ten,
kdo dvanáct hodin ve dne chodí se nepotkne,
poněvadž slunko mu předměty ukazuje a jak
naopak ten, kdo v noci chodí, snadno se
potkne a^padne, poněvadž světla nemá: tak
člověk v povolání svém bezpečně chodí, po
něvadž vniterné světlo milostí mu svítí; zanecfaá-li ale povolání svého, následuje-li pochotí svých, hasne v něm vniterné světlo,
uráží se. Tak druhý výklad, jenž jak viděti,
není mnoho ode předešlého odchoden. Smysl
jest i tuto: Pro mne nepominula doba povo
lání a, tudy nikdo mi neuškodí; když pomine,

přemohou mne nepřátelé a smrt má nastane.
Klade z předu slovo: Dvanácte, aby naznačil,
že den ještě běží a bázeň učeníků nevčasna
jest. 1 pro církev Boží jest to věčnou po
těchou, že nikdo nemůže zastaviti působnost
její, dokavád Pán k soudu nepřijde; nébrž
ani jednotlivému člověku nemůže odníti ne
přítel ani jedné hodiny a bez vůle Boží ne
může nikdo spíše dáti slunci našemu zapadati. Proto nemá člověk po své hlavě choditi,
aby nešámal ve tmě a duši ano i tělu ne
uškodil. Svíce nohám, mojim jest slovo tvoje,
dí žalmista. Spravuj mne po cestě své a
dej mi choditi v pravdě tvé. Z. 118, 105. —
Dí Pán: světla nemá v sobě, to jest nepojal
ho v sebe, v oči své, ve zrak svůj, a tudy
se jím říditi nemůže. Dí tedy Pán učení
kům, že ještě ehod ten do Bethanie nebude
chodem k smrti, an dvanáctá hodina života
Jeho se ještě nedosýpá, doba života ještě
nevyprchá a krátká pouť Jeho bez úrazu
projde. Y mystickém výkladu přidávají Zlatoúst a jj.: Jestliže již světlo tohoto světa
poutníkovi bezpečí uděluje, jak mnohem
větší bezpeč poskýtá světlo věčné Christus,
kteréž člověka uvnitř , v něm samém osvě
cuje.
Toto byl obrazně mluvil Pán; na to
ještě obrazně avšak dosti zjevně mluví o tom,
že umřel Lazar a že vzkřísit ho půjde. Sv.
Jan praví: To řekl a potom dí jim : Lazar
přítel náš spí, ale jdu , abych ze sna probudil
jej. Podivno jest to obšírné mluvení: To řekl,
potom dí. Mezi slovem řekl a slovem dí
přestávka nějaká prošla. D í: Lazar přítel
náš zesnul, usnul, spí a půjdu, abych je j
probudil ze sna. Zesnouti, spáti v písmě
svátém Mt. 27, 52. Act. 7, 60. 1. Cor. 15,
20. a jj. ano u všech národů známý jest
výraz místo umřiti, a jemu odpovídá slovo
probudili ze sna, to jest vzkřísiti a oživiti
Job 14,12. A pro Pána nebyl to leč spánek,
an mohl tak snadně vzkřísiti Lazara mrtvého,
jak ostatním lidem snadno jest spícího ze
spánku probuditi. Dí: Přítel náš, poněvadž
lásku svou k němu vyjádřiti volil. Ze slov:
půjdu tam, abych je j obudil mohli učeníci
poznati, že nemluví jinak než obrazně o sm rti;
nebo nač by pro obuzení Lazara ze spánku
bylo Pána a poutě Jeho potřebí, ješto každý,
kdo přítomen tam byl, to učiniti mohl? Ale
apoštolé přeslechli nějak ta slova a ulípnuvše
na slovech: neni nemoc ta k smrti mysleli
na obyčejný spánek a ve spaní tom viděli
šťastný obrat neduhu k lepšímu: Pane, jest-li
spi, ozdravné. A tu se domnělí, že Pána
již tam nepotřebí, že příroda sama tu působí
a začátek dobrý dokoná; vědomo zajisté, že
když nemocný počíná spáti, že uzdravení
se blíží. Chtěli všelijak Páaa oá cesty do
Judey odvrátiti a ješto jim odporná byla5

vydávali ji za zbytečnou. Ovšem při tom
smýšlení stalo se jim tím spíše, že slovům
Páné nehned vyrozuměli. Slovu Božímu rozuměti chtěje zbystři zrak duše a očist zrak
srdce, prodli v rozjímání a přičiň modlitbu.
Pán nenechal jich déle v nedorozumění
vida, že an o smrti mluvil, oni domnělí se,
že o spánku řeč vede. Dí tedy jim zjevně :
Lazar umřel, což jenom vševědoucností svou
věděl. Zpráva ta jistě polekala je. Ale Pán
hned přidal útěcha k té bolesti, an pravil:
Raduji se pro vás, abyste uvěřili, že jsem
tam nebyl. Tak klade text. Ale slova po
slední: že jsem tam nebyl nepoutají se se
slovem uvěřili, nébrž se slovem raduji se,
tak že pořádek slov dle smyslu tento jest:
Raduji se pro vás, že jsem tam nebyl, abyste
uvěřili. Slova: že jsem tam nebyl obsahují
předmět radosti Páné a příčinu a záměr ra 
dosti se udává slovy abyste uvěřili; abyste
přesvědčení nabyli, že tu příroda nepůsobila,
nébrž všemocnost Boží. Kdyby zajisté Pán
byl v Bethanii býval, bylby se ku prosbám
sester naehýlil a jej uzdravil. Nebylby Lazar
umřel, an nesluší a nepřipadá na Dárce a
Knížete života, aby v Jeho přítomnosti smrt
panství provodila. A ovšem by se nebyla
vyskytla moc Páně v té miře, v jaké se vy
jevila skrze vzkříšení Lazara z mrtvých. Ale,
vece dále, o mrtvém co o živém mluvě, an
jej vzkřísiti ustanovil, pojdme k němu. Apo
štolům ovšem se zdálo, že nyní nepotřebno
ano velmi nebezpečno jiti do Judey; ale
kterak měli Pána samého zanechati ? Ta
láska a úcta jejich nedala jim toho a oni
ustanovili s níni se vydati nemajíce za jiné,
leč že tu^ o život půjde, jejž v nadšení milerádi za Pána položiti chtěli. Slov těm citům
půjčil Tomáš, jehož jméno semitické značí
Blíáence a jejž také Řekové Didymem, Blí
žencem nazývali. Třikrát udává Jan, že
Tomáš sloul Blížencem, Dvojákem, Dvojcem,
totiž ještě dvakráte níže 20, 24. 21, 1. a tudy
se nejedněm vidí, že chtěl Jan tím pozna
menáním vědmo a znak povahy jeho na um
položiti, čehož o své váze necháváme. On
nebyv ukojen slovem Páně, že nikdo za dne
neurazí se, nenadává se jiného leč smrti a
tudy spoluapoštoly své pozývá: Pojdme i my,
abychom s Nim , t. j. s Pánem našim umřeli.
Slovo s Ním táhne se ku Christu, nevšak
k Lazaru. Srdnatá to slova srdnaté lásky
nemohou bráti se na důkaz bázně, jak to
některým vykladatelům se vidělo, nébrž
osvědčují jak udatně tak i Pána milovné
srdce jeho. Kdyby se byl smrti obával a
malomyslnosti se poddal, proč by nebyl ra
ději pomlčel ? Raději dokázal, co tam 2. Cor.
7, 3. čteme, že Christus v jeho srdci jest
k spolužití i k spoluumírání. A skutečné
Šli s Christem všickni apoštolé a neopustili

Pána na pouti poslední. A dali v tom příklad
všem pastýřům duší. O cestě Páně dí Jan
dále:

17.
Přišel tedy Ježíš a nalezl ho
Čtyry dni již ve hrobě ležeti. 18. Byla
pak Bethanie oblíž Jerusalémavasi honů
patnácte, 19. Mnozí pak ze Židů byli
přišli k Marii a k Martě, aby potěšili
jich pro bratra jejich. 20. Marta tedy, jak
uslyšela, že Ježíš jde, vyšla Jemu vstříc,
Maria ale doma seděla* 21. Bekla tedy
Marta k Ježíšovi: Pane, kdybys byl
tu byl, bratr můj nebyl by umřel, 22.
ale i nyní vím, že cožkoli požádáš od
Boha, dá tobě Bůh. 23. Dí jí Ježíš:
Ystane bratr tvůj. 24. Yece Jemu M arta:
Vím, že vstane při vzkříšení v poslední
den. 25. Éekl jí Ježíš; J á jsem vzkří
šení i život, kdo věří ve Mne, byt
i umřel, ožije 26. a každý kdo žije a
Yěří ve Mne, neumře na věky; věříš-li
tomu? 27. Dí Jem u: Ano, Pane, já jsem
uvěřila, že Ty jsi Christus, Syn Boha
živého, kterýž jsi na ten svět přišel.
28. A to pověděvši odešla a zavolala
Marii sestru svou podtají řkouc: Mistr
jest zde a volá tebe. 29. Ona jak mile
uslyšela, vstane rychle a jde kN ěm u;
30. neb byl ještě nepřišel Ježíš do
městečka, nébrž byl posud na tom místě,
kde vstřetila Jej Marta. 31. Židé tedy,
kteří byli s ní v domě a těšili ji, uzřevše
Marii, že rychle vstala a vyšla, násle
dovali ji řkouce: Ubírá se k hrobu,
aby poplakala tam. 32. Maria tedy jak
mile přišla, kde byl Ježíš, uzřevši Jej
padla k nohám Jeho a dí Jpmu: Pane,
kdybys byl zde byl, nebyl by umřel
bratr můj.v 33. Ježíš tedy jak uzřel ji
plakati a Židy, jenž přišli s ní, plakati,
zachronul duchem a zkormoutil sebe
sám 34. a ře k l: Kde jste položili jej ?
Ěkou Jem u: Pane, pojd a viz. 35. I
vzplakal Ježíš. 36. Bekli tedy Židé:
Hle, kterak miloval jej. 37. Někteří
ale z nich řekli: Nemohl-liž ten, jenž
otevřel oči sleporozence, učiniti, aby
byl tento neumřel? 38. Ježíš tedy opět
zachronuv sám v sobě přišel k hrobu;
byla pak pečera a kámen ležel na ní.
39. Dí Ježíš: Odejměte kámen! Dí Jemu

Marta, sestra toho, jenž zem řel; Pane,
již páchne, nebo čtyerodenník jest. 40.
Dí ji Ježíš: ISTeřekl-liž jsem tobě, že
uvěříš-li, spatříš slávu Boží? 41. Odňali
tedy kámen. Ježíš pak pozdvihl vzhůru
oči, řekl; Otče, děkuji tobě, že jsi usly
šel mne. 42. J á pak věděl jsem, že
vezdy mne uslýcháš, ale pro zástup,
jenž okolo stojí, řekl jsem, aby uvěřili,
že jsi Ty mue poslal. 43. To pověděv
hlasem velikým vzvolal: Lazare, pojil
ven! 44. A hned vyšel umrlec, svázány
maje nohy a ruce pásmicemi a tvář
jeho potnicí byla obvázána. Ěekl jim
Ježíš; Rozvažte jej a nechteho odejiti.
Vydal se Pán na cestu do Bethanie a
učeníci s Ním. Přišel tedy Ježiš, vypravuje
Jan, a nalezl ho čtyry dni ve hrobě ležeti.
Nalezl, an bud lidé zvěstovali, bud Pán sám
bezprostředně to věděl Z toho průvodno,
že Lazar téhož dne umřel, když sestry posla
vyslaly ku Pánu. Dva dni zajisté ostal Pán
v Zájordání a den strávil na cestě, což se
dnem vyslání posla čtyry dni dělá. Židé
od doby zajetí babylónského hned po úmrtí
zemřelé pochovávali, jak i Act. 5, 6. viděti
při Ananiu a Safíře. Došel tedy Pán čtvr
tého dne k večeru; pouč asi deset hodin
trvala.
Chtěje vypravovati, že mnoho Jerusalémanů navštívilo Marii a Martu, přičinuje
sv. Jan o vzdálí Bethanie od hlavitého města:
Bethanie pak byla obliž Jerusaléma asi
patnácte honů. Ležela Bethanie, jak z pře
dešlých výkladů víme, na jihovýchodně stráni
hory Olivné; patnáet honů činí asi třetinu
míle naší, an hon měl 125 kročejů. Ze slova :
Byla nelze o Bethanii tvrditi na jisto, že by
ve válce Židovské byla zašla, jest to vypra
vování historické. Jan hledí jenom k tomu,
o čem vypravovat! hodlá Podobně Jon. 3,
3. se praví, že Ninive bylo město veliké ač,
celá osnova knihy prorokovy město ono v
bytu předpokládá. Pro blíži mohli mnozí
z Jerusaléma navštíviti rodinu tu a potěšiti
ji; jakož i skutečně mnozí ze Židů přišli
k Martě a Marii pro potěšení jich. Nejedni
berou slovo Židé ve smyslu obecném, jakoby
stálo ; Jerusalémané. Leč druzí odpírají tomu
pravíce, že slovo Židé u Jana vezdy stranu
Pánu odpornou zuamená tam, kde se o Ži
dech ve protivě s jinými národy a tedy ve
významu národním nemluví, jak 2, 6. 13.
3, 1. 49. Rodina ta jistě znamenitá a vzne
šená nemálo přátel zámožných měla, kteří
ku Christa se nehlásili. V řeckém textu místo
k Martě a k Marii stoji: k těm, co jsou okolo

Marty a Marie, ngóg ta? megl tfjg M. x. m ., to
jest k čeledi, k domu Marty a Marie. Dí, rrpós
r«s tísqI a t. d. pro slušnost, ješto v Palestýně
muži k ženám na návštěvy nechodí, a pro
vyznačení vznešenosti rodiny té, která četnou
čeleď a komonstvo měla. Není to toli, co
k Martě a k Marii, nebo to mluvení v tom
významu v novém Zákoně nepřichází. Při
cházeli Židé z Jerusaléma, an po sedm, ano
druhdy třicet dní smutek trval a příbuzní
za těch dnů v domě, kdež umřel byl oplakávanec, se obyčejné scházívali. Trval-li
smutek po týden podlé Gen. 50,10. 1. Reg.
31, 13. 1. Chron. 10, 12. Judit 16, 23, tedy
Pán přišel právě o prostřed smutku do Be
thanie.
Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází,
tedy ihned mu ve vstříc vyšla, dí Jan, šla
v ústřety, an ještě za Bethanii byl a snad,
jak tam dříve u studny učinil, 4, 6. někde
u cesty odpočíval. Dověděla se o tom bez
mála od lidi, jenž Pána, an odpočíval, shléJli.
Marta zajisté dům spravující spíše ve styčnosfc
přišla s jinými lidmi než Maria. Snad Marta
dřívěji se vydala k hrobu bratra svého a
na té cestě k hrobu neb od hrobu se o při
bytí Páně dověděla a tudy sestře své o pří
chodu Páně povědíti nemohla. Jakkoli jest,
ona nyní šla v ústřety Pánu, aby Ho při
vítala. Život náš má býti neustálé chodění
v ústřety Christovi. Tomu se od Marty učiti
můžeme. Vznešenější náuku nám dává sesra její. A Maria doma seděla, písmo vece.
Brnoživá letora při Martě a rozjímavá mysl
při Marii se tu rovně tak spatřují, jak ji
vylíčil sv. Lukáš 10, 38 nn. Seděla doma
a činila opak toho, co činívala druhdy, byvši
dle slov písma Prov. 7, 10. připravena k jí
máni duši, štěbetna a toulává, nepokojná a
wmohouci v domě postáti a jednak vně, jednak
na ulicech, jednak vedlě úhlův úklady činící,
Ten výrok písma sv. ji byl ostnem Ecl. 12,
11. a hřebem hluboce vbitým. Ještě doklá
dáme. že některým se vidí, že nějaký posel
k Martě přibyv jí samé podtají oznámil pří
chod Páně a ona buď zapomněvši, jak
prudké iefcory byla, bud Marii ve smutku
rušiti nechtěci jí nepověděla. Marie sedila
doma, dí Jan; osoby smutek mající na zemi
sedávaly Job. 2, 8. Ef. 8, 14.
První slovo Marty bylo naříkání, že
Pána dříve tu nebylo, ješto by jistě Pán
byl nemoci pomohl a nebyl dopustil, aby
bratr umřel, D í: Paue, kdybys tu byl býval,
nebyl by umřel bratr můj. Tak mluvila a
naříkala, spolu svrchovanou k Ježiši důvěru
projevujíc. Nebyl by umřel, dí; nebo Pán
sám jí vzkázal, že nemoc Lazarova nebude
k smrti, nébrž k slávě Syna Božího v. 4.
Vylila v klin Páně veškeru bolest svou a
již tím potěchu našla. Blažena duše, která

So ku Christovi ve svátosti utíká, když jdou
na ni smulkové. Ale na tom nářeku nepře
stávala, nébrž tudíž projevila naději svou
na pevné víře založenou, že ví, cožkoli žá
dati bude Ježíš od Boha, že mu Bůh prosby
neodepře. Ale i nyni vim, pravila, že což
koli požádáš od Boha , dá tobě Bůh. I nyni,
praví, i nyní, ač bratr umřel. Důvěru tedy
měla ku Christu; byla slyšela o divech a
zázracích přemnohých, ozvláště také o vzkře
su mládence Naimského a dcery Jairovy.
Proč by Pán neměl tu také div učiniti u
nich,jimž lásku svou nejednou vyjevil ? Ovšem
byl Lazar již čtyry dni ve hrobě; ale Marta
viděla bezmála Pána, když v Bethanii u nich
nocoval, po celou noc druhdy na modlitbách
dlítí a domnělá se, že snažným prosbám tak
svatého proroka Bůh se dary svými neodkloní aniž oštídati bude. Ješté Marta, ač
vyššího něco při Pánu tušíc, nebyla dospěla
k té výši ve víře, aby v Něm byla všemocnost
božskou býti pokládala; a však doufala, ješto
ji odpověd Páně byla nádějí naplnila, že se
tu zjeai slávo Boži. Dí: Co požádáš od
Boha, dá tobě Bůh a dvakrát slovo Bůh opě
tuje pro dání většího důrazu, ač ovšem nehle
daně a prostč slova ta jí z úst plynula. Poprosíš, dí naivně, užívajíc slova aké w srostitého a takořka vice člověckého. Ježíš toho
slova nikda neužívá, nébrž iQcozam, napamlém,
TZQogBv^o/jici^ dsofiai jsou slova, jichž užívají
evangelisté o Ježiši, když od Boha něco žádá.
K slovům Marty Pán se ozývá s jistou
naději. Vstane bratr tvůj. Napřed Pán
obecné mluví, aby Martu znenáhla k vyšším
potřebám a k vyšší víře podnesl a pozvedl.
Marta slova ta potahovala ku všeobecnému
vzkříšení na konci věků v poslední den.
Vim, Pane, že vstane v nejposlednější den.
Odevzdána jsouci do vůle Páně neodvažuje
se o něco bližšího se domáhati. Z téhož prů
vodno, že Židé věřili ve vzkříšení z mrtvých,
Job. 19, 25. 2. Macc. 12, 46. Pán na to
Martě dává bližší naději a vece jí nebyti
potřebí, aby posledního dne vzkříšení oče
kávala. D í: Já jsem vzkříšeni a život, kdo
veři ve mne, byt i umřely ožije a každým kdo
žije a věři ve mne, neumře na věky , Při
všeobecné myšlénce o vzkřesu ostává, aby
Martu výšeji povznesl a láska její ku bra
trovi ušlechtil. I dovodí, ješto všickni, kdo
v poslední den vstanou, skrze Christa sta
nou, tedy ovšem iiž nyní bratr její skrze
Christa může vzkříšen býti. D í: Já jsem
vzkříšeni, t. j. původ a působce vzkříšení.
A život, t. j. původ a pramen všelikého ži
vota, časného i věčného a ovšem i života
toho, jímž ožívá umrlec. Pro důraz klade
slovo: Já napřed a slovo to staví proti do
mněnce Marty, jenž za to měla, že Pán je
nom vypůjčenou a jakoby cizou mocí nějaký

zázrak učiniti mohl. Dí : Já , iym, žádný
jiný, já jsem osobná mohutnost vzkřesu a
života. Vzkříšeni a život dí. Slovo život
jest následek slova vzkříšení a značí věčný,
blažený život. Tomu, kdož zvítězí , vece Pán
jinde Ap. 2, 7. dám u jisti ze stromu života,
kterýž jest v ráji. Život jest kladná část
a kladný následek pojmu vzkřesu bez pro
tivy smrti, slovy vzkříšeni a život jsem já,
Pán více praví, než by byl řekl :já jej mohu
tudíž vzkřísiti j nebo jimi Pán oznamuje, že
nejenom může, nébrž že sám jediný může
od smrti k životu věsti, Ano Pán výše a
prostranněji se rozšiřuje a ode zvláštního
k obecnému postoupá. Jednalo se o život
tělesný; Pán ale dále praví, že netoliko tělu,
nébrž i duši život dáti může a že On jediný
dáti může. Tak dle obyčeje svého od věcí
tělesných k věcem duchovným a nebeským
Pán ji pozdvihuje. D í: Kdo věři ve mne,
byť i umřel, živ bude. Kdo věří, kdo víru
ve mne spojenou má se skutky, ten byt dle
těla umřel, žiti bude podlé duše životem mi
losti a bláhy, ano i tělo jeho nějaký zárod
nesmrtnosti z víry té přijme, aby časem svým
vzkříšeno bylo k života s duší svou poží
vání. Víra jest výminka a prostředek ži
vota pravého a věčného. Dále vece: A každý,
kdo žije a věři ve mne, neumře na veky.
Slovo žije berou někteří v duchovním smy
slu: Kdo skutečně duchovně božským živo
tem žije a tudy v sobé výminku takového
života duchovního chová a věři, neuvidí
smrti věčné, ješto víra život ten v něm za
chová a upevní. Leč jiní vykladači soudí,
že slovo žije o tomto životě tělesném platí
a dovodí to z protivy tělesné smrti a dávají
smysl: Kdo žije životem pozemským, věři ve
mne a ovšem dle víry život spořádá, ten
neumře na věky , ješto sinrt jeho přechodem
jest k životu věčnému a k věčné ne
smrtelnosti. Ve větě: Kdo věří ve mne, byť
i umřel, žiti bude, slovo umříti béře se o
tělesné smrti a slovo žiti o vyšším životě ; ve
větě druhé: Každý , kdo žije a věři ve mne,
neumře ua věky, naopak slovo žiti o tělesném
životě a slovo umříti o smrti věčné se slyší.
Tak Pán nyní v. 26. negativně vyslovuje,
00
dříve v. 25. kladně pronesl, on ne
umře a živ bude stejný smysl vydávají. Avšak slovo neumře na věky spolu jest dopl
něk a dostavek, an vypovídá, že nikdy ne
ztratí života toho člověk, který uvěřil v Chri
sta, ješto vírou, jak výše řečeno, zárodek a
kel věčné nesmitnosti v sebe přijal. Tak
Pán trojí náuku předkládá všem k věření.
Jednu, že jest původ života tělesného, dru
hou, že jest původ duchovního života z ne
věry k víře, z bludu ku pravdě, z hříchů
k svatosti. A za třetí, že jest původ věčné
blaženosti.

Pověděv to Pán přičinuje výminku, an ale uslyševši, že Pán blízko jest vně Betha
se táže: Věřiš-li tomu? Tím během Martě nie, tudíž povstala a odebrala se za Pánem.
smrt Lazarova k duchovnímu vzdělání a ku Zanechala marných těšitelů a šla k utěšiteli
pokroku ve víře sloužila a s ní spolu také pravému na misto, kde Pán dříve s Martou
těm, kteří tu přítomni byli. Věřiš-li, vtce se byl potkal. Tam ještě Páo prodléval, do
a napomíná, abychom k víře, k upevnění její Bethanie posud nevešed, aby odtamtud tudíž
v mysli a vůli naší a k častému se cvičeni mohl odebrati k hrobu blízkému a vně mě
v ní pilně prohlédali. Bez kořene není by stečka položenému nesešed se s těmi, kteří
liny, bez víry není života křesťanského. Nad se v domě nalézali a^z nichž nejedni byli
to víra její zastoupá víru Lazarovu, an Pán nepřátelé Jeho. O Židech dokládá Jan :
obyčejně víru co podmínku a výminku divů Židé tedy, kteři byli s ni v domě a těšili
svojich žádal. Tu se opět vidí, že všickni ji, uzřevše Marii, že rychle vstala a vyšla,
jedno tělo činí a druh za druha odbývati a následovali ji řkouce: Ubírá se k hrobu, aby
působiti může a že obcováni svatých stává. poplakala tam. Židé ti hosté, jenž byli tu,
Podobně Mr. 9, 29. žádal Pán od otce víru, aby potěšili a soustrast projevovali rodině
když syna jeho uzdraviti hodlal, jakož i té vůbec vážené, vidouce Marii odcházeti
Mt. 9, 2. od těch nosičů, kteří ochrnulého domnělí se, že jde na hrob poplakati nad
na nosidlách k Němu pro ozdravení přine bratrem; ten zajisté obyčej býval, že v čas
sli. Na otázku Páně, zda věří, že Pán ži smutku častěji k hrobu vycházeli ti, kteří
vot jest a vzkříšení, Marta všeobecně odpo smutkem postiženi byli, doprovázeni tytýž
vídá: Ano, Pane, uvěřila jsem a věřím, že smutečníky a naříkateli a plačnicemi býva
jsi Christus, Syn Boha živého, jenž na svět jíce. Hrobové leželi vezdy vně města^neb
přišel či dle řeckého textu, jenž na svět přijíti osady oblíž hranic vlastního chotáru. Židé,
měl. Ano vece, vai s důrazem a pohnutím. kteří tu byli, následovali ji pro potěšování
Uvěřila jsem, nsmjrsvxa 6,69. přesvědčila jsem a spolustrádání s ní podlé dotčeného obyčeje.
se a věřím. YIra má nevznikla nyní teprv, Šli s n i; nebo měli býti mimovolaě svědkové
nébrž již u mne dříve panovala a posaváde toho divu, co Pán učiniti předsevzal. Šli
vládu svou chová. Nevypovídá o tom, že s ní chtějíc ji opět na zpátečně cestě sprověří tomu, co Pán právě přednesl, nébrž vy vázeti. Blažení byli z nich, kteří poslednímu
znává víra svou v osobu Christovu. Pro- divu Páně se podali a uvěřili. Neblaženi,
stranější odpověd tu vykladači někteří berou kdo z nich se vrátili více ještě se zatvrdivše.
A co činila Maria přišedši ku Pánu?
v tu stranu, jakoby Marta nebyla se pový
šila k té víře, jíž od ní Pán žádal a že právě Jan vypravuje: Maria tedy, jak mile přišla,
proto obecnou větou víru svou pronesla. Však kde byl Ježíš, uzřevši Jej padla k nohám a
jiní lépe vidí, že Marta netoliko tomu, co Pán dí Jemu: Pane, kdybys byl zde byl, nebylby
pojednával, věřila, nébrz že plna vděčnosti umřel bratr můj. Žmohlá jsouc úctou, dů
a radosti z přibytí Páně víru svou v celou věrou, bolestí a láskou uvrhla se k nohám
působivost a účinnost Páně projádřila, v níž Páně, při nichž druhdy tak sladce odpočí
ovšem i částečná ona o vzkříšení se zahr vala slova věčného života čerpajíc Luc. 10,
novala.
39. City témi rozdílnými překonána jsouci
Po vyznání tom odešla na příkaz Páně, padla k nohám, čeho neučinila Marta. Slušelo
jak v. 28. se vidí a zavolala Marii, sestru to jí podlé celé povahy a letory její a podlé
podtají a potichu, aby nepřátelům Ohristo- předešlého života jejího. Užívá týchže téměř
vým, jak smyslila Marta, nehned známo slov jak Marta, z čehož patrno, že o věci té
bylo, že Pán přítomen jest a ti nepřerušili v týž smysl a týmiž slovy nejednou mluvily
a nezničili nějak potěchy, kteréžto se ode vespolek. Nepravila více leč: Pane, kdybys
Pána právě nadála. Tudy dí jen: Mistr byl zde býval, nebylby umřel bratr můj či
(volá) a nejmenuje jména Páně. Mistrem, jak řecký sled má: můj bratr byl by neumřel.
ředitelem a správcem života jest Pán pro V řeckém textu stojí zde aorist ániftavs, an
všecky, kdož v Něho víru ujali. Mistr zde výše 21. stojí dávnominulý čas érs&njxsi.
jest, vece, a volá tebe. Pán sice přikázal Aorist nehledí na trvání. Méně tedy praví
Martě Marii zavolati, ale že podtají ona ji než Marta, ana větší rozčilenost její dálejší
volala, toho nepřikázal, nébrž Marta sama slova přetrhla a pláč její přitlumil a udusil
to zvláštní opatrnosti učinila; nebo Pán ne mluva její. Nalezla Toho, před nímž veškeru
mohl nechtíti, aby div a zázrak, jejž učiniti svou útrobu otevřití a veškery bolesti vyliti
hodlal, všechněm lidem, i nepřátelům Jeho mohla, jenž jí dokonale rozuměl. Nohy Páně
znám byl. Ona jak mile uslyšela, vypra ty byly přítulek její, ty byly útočiště její,
vuje Jan, vstane rychle a jde k Němu, neb ty trůn, kde milost hledala a nalezla. Pán
byl Ježiš ještě nepřišel do městečka, nébrž vida, že pláče ona a s ní Židé všickni co
byl posud na tom mistej kdež vstřetila Jej s ní přišli, pohnul se sám také a rozčilil se
Marta. Maria tiše doma seděla v smutku; a zachronul duchem a zkormoutil se„ Co jsme

starým slovem chronul přeložili, toho nejeden
výklad se nalézá. Řecké slovo éve^Qi^riuaro
přichází také jinde v písmě nového Zákona
Mt. 9, 30. Mr. 1, 43. 14, 5. a značí pohroziti, dnrditi se, rozjitřiti se, hahlati, hnévati
se, skuhrati, žehrati, popudití se, nevoli míti
a podobné. Někteří vykladači ostávajíce při
pojmu hněvu a nevole vykládají, že Pán hně
val se a nevolí pojat byl mad soucitem a
útrpnosti tou svojí, již tudíž potlačil. Tito
vykladatelé slovo t ý nvevnan berou v instrumentálu Duchem a slyší o tom, že Pán Duchem
svojím, vyšší a božskou podstatou svojí při
tlumil cit ten útrpnosti lidské své přírody.
A však takového tlumování nebylo u Pána ani
potřebí, ješto proti vůli vášeň v Něm nepovstávala; aniž také výklad ten shoduje se s tím, co
ve spojitosti se praví o lásce Páně k Lazarovi
a o slzách jeho, v čemž útrpnost nejvyšší, ne
však nevole nějaká spatřuje se. Jiným se
vidělo, že Pán nevoli nepojal proti sobě né
brž proti jiným, A ti rozličně se opét roz
cházejí. Ale na koho se mohla nevole Páně
potahovati? Nemohla se proti Marii aneb
proti Martě vzbuzovati, ješto nikde příčina
k ní se nevyskýtá, a pláč a spoluútrpnost
za vadu a nedostatky odbývati nemohou.
Tím méně mohla nevole Páně vztahovati se
na nehodu ve smrti Lazarově nadešlou, po
něvadž Pán ji dobře předvídal a jí radoval
se jak v. 15. čteme. Jiní tuto myslí na smrt
a na původce smrti, na ďábla. Tak cyrilský
překlad zapřetil duchu, kdež slovo duch značí
toli co zloduchu, jak z dativu samozřejmo jest.
Jiní za to mají, že chronul duchem na Židy,
kteří došli a s Marií a Martou plakali, ale
zaryti ostali a proti Pánu se tim více zatvr
zovali. Ti vykladatelé zase slovo misi/mti
za instrumentál berou. Šiřeji berou slovo
í>/?pzi(«o) jiní vykladači slyšíce je o uchvá
cení city rezličnýmí najednou. Tehdá, když
Lazara mrtvého vzkřísiti chtěl, na mysli ta
nuli Pánovi všickni zemřelí od počátku světa
až do konce jeho; v žalostících lidech viděl
veškery pláče, veškeren smutek, a všechny
od počátku až do konce bolesti a trudy; v
Židech nevěřících viděl nepřátely pravdy,
bylé i budoucí; a spatřoval duchem svojim
původce všeho toho zla, ďábla. Tady se v
Něm zmohla útrpnost, bolest, hněv a nevole
spolu a to nejvniterněji v duchu svém cítil.
A všem citům oněm o své ujmě volný prů
chod dával, jak se dálejším slovem zkormoutil
se naznačuje. A ten výklad se nejpřiměře
nějším býti zdá. A tudy v pozadí jsou jiní
výkladové, kteří úžeji slovo to berouce kla
dou: zastonal či častenal, zavzdychnul, zaIkal v duchu, t. j. v sobě vniterné a zachvěl
se či zkormoutil se. Že pak se Christus od
dal citům bolesti a zármutku, nemůže nikomu
na podivení vyjiti. Přirozeně dorazila na

Něho vášeň bolesti a útrpnosti a nemohlo ji
nak býti, leč že zachvěl, pohnul a zkormou
til s e ; byl zajisté člověkem také celým a
člověcky citil, ač ovšem vášně a city své v
moci maje Mt. 26, 39. A útrpnost lidská
jest nějaký oblesk věčného milosrdenství
Božího.
Člověckost svou také Pán na jevo dává
tím, že se táže: kam jste ho položili? Ač
ovšem dle božské vševědoucnosti to věděl,
konal tu všecko tak jak lidé jíní a dokázal
se býti člověkem, brzo maje vyšší moc a
podstatu svou dokázati. Tak druhdy se Bůh
tázal: Adame , kdež jsi ? Tím se připravoval
znenáhla lid na div ten, jehož se nebyl na
dál; nebo když Pánovi pravili; Pojd a viz,
nemysleli jiného leč, že Pán chce toliko jak
jiní poplakati aneb aspoň posmutněti na hrobě
Lazarově. A když šel k hrobu Lazarovu a
uviděl rov jeho, tu nezadržoval slzí svojich,
nébrž vzplakal či zaslzel, tou příčinou pohnut
jsa, jakou Marta a Maria a jiní přítomní.
Tomu, jejž jižjiž chtěl vzkřísiti, dříve slzy
věnuje a tak slzy a bolesti v podobných
okoličnostech posvěcuje. Pláče Pán ač dří
věji pravil raduji se 15.; plakal nad smrtí
a radoval se nad tím, že vzkříšení Lazarovo
mnohým k víře a spáse poslouží. Místo
vzplakal stojí vlastně zaslzel, édáxQvasv\ pláč
nebyl hlasitý a nebyla to kvilba, xlav&nóg,
nébrž svémocně a tiše své pohnutí projevil.
Christus, vece sv. Ambrož, k všemu se přiloučil; se žebrákem se učinil žebrákem, s
plačícím plakal, s lačným lačněl, se zajatcem
byl v temnici, se Samaritánkou žiznil. Vzpla
kal, aby naučil člověka hříchy oplakávati.
Schronul a zhrozil se, aby také hříšník schronul a zhrozil se zlých skutků svojich. Plakal
Christus, aby posvětil slzy naše, plakal, aby
je osušil, plakal, aby jich pramen zacpal,
plakal, aby za marné radosti naše odčinil,
plakal, aby nám zasloužil slzy pokání. Pla
kal Pán a hříšnik nepláče nad sebou. Ně
kterým se zdálo, že Pán pláče nad tím, že
Lazar opět se navrátiti má k nebezpečem a
svízelům života, což ale příliš hledaným jest.
Ostatek scéna ta cela tak krásna, tak míla,
tak něžná jest a tak v ní láska, vlídnost
Páně se ozračuje, že nikdo nemůže ji slyšeti,
aby nebyl pohnut v útrobě své útrpností ne
toliko, nébrž také úctou a láskou svrchova
nou k Spasiteli, jenž všechněm se stal vším,
chudobným chůd, bohatým bohat, lačným
lačen, smutným smuten.
A le jak přijali Židé to pohnutí Páně?
Jaké úsudky nad tím vynášeli? Ti, kteří byli
dobromyslnější vidouce, an Pán nad Lazarem
pláče, zavírali, jak velice musel milovati jej.
Pravili: Hle kterak miloval jej. Ale zlo
myslní z nich ihned pravili: Nemohl-liž Ten,
jenž sleporodce osvítil, učiniti, aby tento ne

byl umřel. Byli to Židé nepřátelští a slova
ta nejhorším úmyslem pronesli a v slzách
Páné jenom nestateč Jeho Lazarovi pomoci
spatřovali. Ba zpátky na uzdraveného sleporozence zavírali, že snad ani div ten se
neudál. Jiní vykladači domnějí se, že lidé
ti spatřovali nedostatek lásky z divu toho
slepce soudíce, že ovšem, jest-li jej miloval,
měl z nemoci jej vytrhnouti a učiniti, aby
nebyl umřel. První výklad tu očividně před
kuje. Táhnou se oni k uzdravení slepce a
nevztahují se ke vzkřesůin, poněvadž jim onen
div se slepcem nejblíže byl a poněvadž ne
mysleli nyní o vzkříšení nébrž jen o uzdra
vení. Tak člověk rozličně soudí podlé toho,
co v něm zavládlo a zrak nezdravý nevidí
věci v jejich bytosti a povaze skutečné. Která
duše jest plna nenávisti, závisti, žárlivosti a
tedy prázna lásky a přízně, ta všady a vezdy
nalézá nejšpatnéjši příčiny a všady jenom
zlobu podhlídá. Divy chtěli a zas je tlumili
majíce je. Ovšem nevěděli lidé ti, že právě
nyní přišla chvíle, aby Pán slávu svou vy
jevil a Otce oslavil. Nechtěl Ježíš, aby ne
umřel Lazar, poněvadž jej chtěl z mrtvých
vzkřísiti. Nevěděli, že pláč Jeho se jich týká
a že oni předmětem slz Jeho jsou. Kterak
miloval ho soudili z prolitých slz. Což teprv
z prolité krve náleží souditi?
Zatím se blížili k hrobu a Pán utišil
se a citům i slzám minouti povelel. Ale
když přišel ku hrobu, opět se poddal .citům
těm. Ježíš tedy opět zachronuv přišel k
hrobu. ChroDutí to a ston ten Páně týkal
se opět povšechného lidstva osudu, smrti
a příčiny její, hříchu, jak i předešlé vzdání
se stonům ač pochop vzavši od přátelského
želu, ke všeobecným bolům hledělo. U Pána
života a smrti každý žel všeobecnější byl;
nikdo tak nemohl změřiti hloubi osudu lid
ského a svízelů života člověčenstva, jak Pán.
O hrobu samém, v němž ležel Lazar, praví:
Byla pak pečera (či jeskyně) a kdmen ležel
na ní. Hrob byl vně města na pomezi jak
již praveno. Byl bud! vyhlouben vodorovně
v zemi na dél, tak že přístupný otvor byl
oložen a zavřen kamenem Mt. 27,60. Aneb
byl jak někteří hrobové do hloubi vykopán.
Vykladatelé totiž o hrobu Lazarov*ě rozličně
soudi. Ze slov iníy.uxo in nviů. ležel na ni
totiž kámen, nedá se určiti, jestli do hrobu
toho prostopadný, svislý či kolmý vchod se
schody vedl, aneb-li vchod vodorovný byl;
nebo slovo sn avtčij může též značití, ležel
před ni kámen. Hrob ten se posaváde uka
zuje v Bethanii. Sv. Jeronym již mluví o
chrámu, jenž vystaven byl nad hrobem tím
a o jeho od sv. Pauly navštívení. Po^ voj
nách křižáckých byl v mešitu proměněn.
V šestnáctém století si prokopali Františkáni
©tvor ze strany západní a sloužívají v těch

podzemních sklípkách mši svátou dvakrát za
rok na den sv. Maří Magdalské 22. července
a v den sv. Lazara 17. prosince. Lidé bo
hatí, k nimž můžeme rodinu tu počítati, sice
měli krypty, kteréž záležely z komor, na
jejichž bocích se otvorové pro mrtvoly na
lézaly; ale tu viděti, že Lazarův hrob o sobě
sám bytoval. Přikázal nyní Pán, aby od
valili kámen. Maria tu v mlčení se ode
vzdala do vůle Páně ; ale Marta dle větší
hyblivosti své slova toho se ulekla a neo
čekávajíc nyní vzkřesu, nébrž ve víře u vše
obecné vzkříšení potonuvši nechtěla tomu
dopustiti, nébrž řekla: Pane, páchne j i ž , an
čtverodenním jest. Nezavírá ze čtvrtého dne,
jenž od smrti jeho uplynul, nébrž ze zkuše
nosti líčí neblahý puch mrtvoly jeho. K těm
slovům ji pohnula láska k bratru. A tudy
přidává J a n : sestra mrtvého. Ze slov jejich
páchne již viděti, že balsamován nebyl, ač
příčiny toho těžko uhodnouti. Nejedni ji
nalézají v tom očekávání, že Pán Lazara
vzkřísí, čemuž jiní odpírají. Pán vlídně opraví!
slova Marty a pravil, že ovšem nechce ukázat
spuchřelost a ztyření, nébrž že Boží slávu
Marta a ostatní lidé uviděti mají. Dí: Ne
pravil jsemliž tobě, že uvěřiš-li, spatříš slávu
Boži ? Doslovně tak nepravil sice Pán, nébrž
pravil jí, že bratra vzkřísí v. 23., ale v těch
slovech stuysl onen se zahrnuje, nebo ve
vzkříšení tom se měla zračití sláva Boží.
Dí: uvěřiš-li; nebo nevěrcům by nebyl zá
zraku učinil. Yšady vymáhal víru co pod
mínku svého divotvoření, jak již o tom ně
kolikráte praveno. Vlídně jí vytýká, že tak
brzo zapomněla na řeč Jeho a spolu jí dává
největší útěchu najednou, že vzkříšení bratra
jí odsloní slávu Christovu a Otcovu. Marta
věřila v Christa sice 27., ale se povahovala
na nejistotě stranu toho, zda skutečně Lazara
vzkřísí; té výše nedosáhla víra její dosaváde,
ač ovšem i zatonulost její vjjbolestí ji tu vy
mluvenu činí.
Nyní tedy odňali kámen z místa, kde
ležel. Každý má kámen svůj více méně
tvrdý, více méně těžký, poněvadž každý má
obyčeje zlé více neb méně zastaralé. Každý
ciť to, každý čij to a volej ku Christu,
aby mu odvalen byl kámen. Mohl divém
odvaliti Pán kámen; ale neučinil toho, abys
věděl, že sám musíš přičiniti se o napravení
své. Ale i pro pastýře duší příklad Páně
tu svítí jak modliti se má o duší sobě svě
řených obrácení a jak úsilně se namáhati,
aby kámen úrazu z osady jeho se odvalil.
Načež Ježíš pozdvihl oči svojich vzhůru jak
činíváme při modlitbách; a spolu to činil,
aby ukázal, odkad moc tu k činění divů béře.
Pán tak jist jest, že Otec spolu s ním bude
při tom, jež před se béře, vzkříšení Laza
rovu, jakoby již byl Lazara oživil a tudy

ne v prosbu, nébrž v díkůčinění se vylévá.
Otče, děkuji tobě., žes uslyšel mne. Mylně se
domnělí někteří, že čási modlitby Páně tuto
od Jana byla vynechána a že Pán dřív sou
kromě, tiše a bezhlasno se modlil, aby Otec
mít dal vzkřísiti Lazara. O tom nic nepo
vídá Jan. Nébrž vědomí Páně tu docela splývá
s úradkem Otce, Syna svého divém tím
oslaviti. Otec předešel prosbu Jeho a uslyšel
Jej drive než-li prosbu pronesl. A tady ne
prosí nébrž dále d í: Já pak věděl jsem. že
vezdy mne vyslýcháš ; ale pro zástup , jenž
okolo stojí, řekl jsem, aby uvěřili, že jsi Ty
mne poslal. Dvojí věc tedy činí, nejprvé
děkuje za vzkříšení Lazara a nápotom po
tvrzuje ve víře ty, jenž tuto jsou, aby pře
svědčili sc, že Otec Jej poslal a že divy Jeho
nepocházejí odjinud, ne snad z moci nepří
tele Božího, leč od Boha. Jestliže Bůh Is. 65,14.
vece o chudých: Dřivé než-li zvolají ke
mně, vyslyším je, čím více to platilo o Christn,
jehožto každý krok byla modlitba a jenž
všecko jedině a výlučně ke cti Otcové vy
konával, jenž s Otcem neustále v jednotě
trval a jenž v sobě býti božskou mocnost
dokonale věděl. D í: Já vim, že mne vezdy
vyslýcháš; v poměru zajisté Syna Božího
složeno jest, že vůle Jeho není odloučena od
vůle Otcovy a že mu vědomí vůle Otcovy
ustavičně přítomno jest. Ač pak 5, 17. sám
to působí co Otec, předce v modlitbách si
vede Pán, poněvadž toho poměr Syna k Otci
vymáhati zdá se. Dí: vezdy, to jest nechať
již prosím nebo neprosím. Ješto ale Otec
vezdy Syna vyslýchá, zbytečno bylo by, aby
Syn toho tu dotýkal, takě toho nečiní pro
sebe, nébrž pra lid, jenž okolo stoji, aby uvě
řili, žes ty mne poslal. Není smysl, že by
se pro lid ten vyléval celou modlitbou, nébrž
v modlitbé praví, že Jej vyslýchá Otec, aby
lid všechny zázraky Jeho nejiněmu než Otci
připisoval. U jiných divů nevidíme Pána
takovou modlitbu pronášeti a se k Otci tá
hnout! a tak snažně pečet nebeskou jim přičíněti; z toho již znáti, že tuto vrchol divů
nalézáme a že tu spatřujeme svrchovaný dar
Otcův Synovi propůjčený a svrchovaný výjev
slávy Synovy.
Předeslav modlitbu Pán mocná slova
vysýláz úst, jimiž co tam při stvoření světa
působí. Hlasem velikým vzvolal: Lazare, pojd
ven. V hlase tom se ozýval předběžně hlas,
kterýž druhdy zavzní v den soudný a ve
škero lidstvo k životu zbudí. Jménem jej
volá jakoby žil nebo Bohu všickni lidé žijí.
Nedí: Ve jménu Otce pojd; nedí prosebně:
Otče, vzkřesho! Nébrž svémocně mluví. Jinde,
u jinocha v Naimu a u Jairovy dcery pra
vil mrtvým oněm: Vstaň, probuď se, eleíqov,
tyéQŮTjTi. tuto ale volá: Sem ven, vyjdi ven,
pojď ven, což ihned následek vzkřesu v sobě |

obsahuje a vhodně se praví, ješto z pečery
vyjiti mu přišlo. Na slovo Páně ihned vyšel
Lazar obvázán jsa pásmicemi na nohou a
rukou, a tvář jeho obvázána byla potnicí.
Byl zaobalen, jak se děje umrlcům, na nohou,
rukou a tváři, ale ovšem tak, že nebyla noha
k noze, ruka kruče přivázána, sic by jenom
opět divém byl se pohybovat! mohl. Byl
volně zaobalen, tak že pohybováním se stuhy
a úvazy více uvolňovaly. Nedal Pán napřed
odvinouti stužek a povojů, dí Ambrož, aby
očima uvěřili ti, jenž nechtěli uvěřiti myslí.
Nebo odvalivše kámen, vidouce mrtevce, cí
tíce smrad, odvíjejíce povoje nemohli se ne
přesvědčit!, že mrtvým byl kdysi ten, jejžto
viděli nyní vzkříšeného. Tvář jeho byla ob
vinuta potnicí, šatou, jak u Židů v obyčeji
bylo při lidech mrtvých činiti. Byla to potnice, kterouž kládali o hlavu umrlcovu na
památku, že v potu tváři musel jisti chléb
Gen. 3, 18. a že nyní z toho odpočine. Ně
kteří myslí dvojí div se tu vyskýtati, jeden
vzkříšení samo, druhý pak okoličaost, že ač
byl svázán a oči měl zahaleny, předce volně
pohyboval se. Leč lépe jiný výklad má, jejž
jsme výše položili. Posléze poruěil Páu, aby
rozřešili a rozvávali jej a dopustili mu ode
jiti. Nechtěl Pán s Lazarem jiti, aby se
nezdálo, že ho jako v nějakém triumfu vede.
Ostatně rubáš se pod dotčenými rouchami
a pásmicemi nalézal,
Tak skončil se div divoucí a Pán, ja
koby nebylo se nic ozvláštněho stalo, opět
do koleje obyčejného života zahýbá, jak tam
Jairově dceři jisti dáti poručiL Veškery okoliónosti ale zázračné události té -povahu tu
do sebe mají, že očividně o skutečném zá
zraku veškeři lidé se přesvědčit! museli;
kámen, jejž sami odvalili, člověk, jejž vyjiti
viděli, roucha, potnice a sety, ježto mu od
vázali, chod ten, jimž jej odjíti spatřili, všecko
to přesvědčiti je muselo o tom, jak veliký
div tuto stal se. Na evangelistu Jana div
ten učinil veliký dojem, jak viděti také ze
spůsobu, jakýmž sobě počíná při vyličování
jeho vcházeje v nejmenší okolnosti. Žádné
jiné vypravování není proniknuto takovým
ohněm a tak pohyblivou živosti, jak toto, v
němž půtka se tmami světa, povědomí vyšší
Páně podstaty, nezamračný poklid dnše Jeho
a jistota vítězství se vyličuje. Nemalý do
jem činil zázrak ten na Spinozu a ovšem,
kdyby mu nebyl chřestýš a hroznýš pantheismu bránil, bylby jak sám vyznal, zá
zrak ten ho ku křesťanství přivedl. V něm
se obrazně ano makavě vyličuje, jak druhdy
se pří vzkříšení díti bude. Páchl mrtvecjiž,
vece sv. Aug., ale mrtvola měla podobu lid
skou, v poslední soud oživne prach k tělu
pletě.
V divu tom spolu se dvěma jinýma

vzkříseníma ode dávna obraz hříchu a pokání
nalézáno. Pán, vece Ěehoř Vel. mor. 4, 25.
děví v domě; mládence u brány, Lazara
v hrobě vzkřísil. Doma se nalézá, kdo ve
hříchu vězí; u brány jest, kdo hříchem svým
veřejné pohoršení dává; ve hrobě jest, kdo
Mích v obyčej a zvyk sobě vzal. Sv. Aug.
vidí v Lazaru vzkříšeném člověka, jenž na
pokání se dal z nepravosti vyniknuv; ten
ještě svázán jest, poněvadž svízelové pletě
ještě po čas ostávají a zlozvyk nehoed do
koná přemožen bývá; zrak člověka také za
halen jest, an hřích mhlou poráží a otemnuje
duši lidskou. Kázal rozvázati jej Pán, jakovoti moc od hříchů rozvazovat! udělil knězům
svého zákona Mt. 18, 18. O Lazaru našem
praví se, že nápotom do Massilie se dostal
a tam biskupem stal a že nikdá po vzkříšeni
svém se nezasmál, Q’ři Pán vzkřísil dle tří
stáří; a nezdá se, žeby byl více jich k ži
votu zavolal. Eusebius h. e. 5, 17. o Quadrátovi sice praví, že se v apologii své odvolává
na uzdravence a vzkřísence, kteří ještě za
jeho věku žili, t. j. na začátku druhého sto
letí ; ale výrok ten velmi všeobecně se nese,
tak že z něho na jisto o víceru vzkříšených
ode Pána osob zavírati nelze. Musíme ještě
přidati, že ostatně nedivno, že při odsouzení
Christa Pána toho divu neužíváno; Židům šlo
0 to, aby žaloba jejich politickou povaha do
sebe měla, apoštolé a přátelé Christovi ne
byli slyšáni, a Pán sebe zastávat! ne
hodlal.
S jakým úspěchem a prospěchem se ale
nejblíže potkala zázračná událost tato? O
tom vypravuje dále:

máždil .v jedno. 53. Od onoho tedy
dne uradili se, aby usmrtili jej.

Dojem divu toho nemohl býti mal O
Lazaru nic se nepraví, jak aaň div působil,
o sestrách a jich radosti nevýslovně podobně
mlčí, sv. Jan. Za to vypravuje: Mnozí tedy
ze Židů, jenž byli přišli k Marii a k Martě, vi
děvše, co učinil Ježíš, uvěřili v Neho. Tak spasitedlno jest dobře činiti! Nemocné navštěvovati a jim k službám se propůjčovati s ve
likým požehnáním se potkává; hledáš člověka
a nalezneš Christa. Tak Židé, co navštívili
Marii a Martu ve smntku, divém tím povo
ženi jsouce uvěřili v Ježíše. Ač víra jejich
nedosáhla hned výše té, na kteréž se lidé
jiní na př. apoštolé nalézali, předce uvěřili
a rostla víra jejich, jak roste zaseté símě
v dobré půdě. Ěecký text vynechává slova:
A k Martě, jedinou Marii klada, pro krát
kost a znamenitost Marie. Avšak nevšickni
dojem ten zachovali a jím vésti se dávali;
mnozí zajisté brzo se ve své zarytosti zpamatovavše a všem citům šlechetnějším výhost
davše, jiní zase vyobcování z církve se bojíce
a ještě jiní, jenž jenom na příležitost Christovi
příkoří ustrojiti čekali, odešli k fariseům a
vysoké radě, aby oznámili, co se dálo. Někteří ale z nich odešli k fariseům, vypravuje
sv. Jan, a povídali jim , co učinil Ježíš. Fariseové jsou ti fdriseové, eo z velerady byli.
Tím chtěli se lidé ti ujistiti, aby nebyli za
ctitele Christovy držáni a z církve vyobco
váni, ješto 9, 22. všem, kdo by Ježíše vy
znávali, tím se hrozilo. A druzí si chtěli zá
lusk & zlobu svou na Christu schladiti. Vele
rada uznávala, že věc ta velmi důležitá jest
45, Mnozí tedy ze Židů, jenž byli a že o ní místněji poraditi potřebí bude.
přišli k Marii a k Martě viděvše, co ' Sebrali tedy, vece sv. Jan, velekněži a fa r i
veleradu a pravili: Co učiníme, an ten
učinil Ježíš, uvěřili v M ho. 46. Ně seové
člověk mnoho znamení činili Necháme-li Ho
kteří ale z nich odešli k fariseům a tak, všickni uvěří v Něho a přijdou Římané a
pověděli jim, co učinil Ježíš. 47. Se odejmou naše misto a národ. Shromáždili se
brali tedy veleknězi a fariseové vele údové velerady, aby o věci té pojednali a co
radu a pravili: Co učiníme, an ten člo by se vidělo, ustanovili. Co učiníme, praví
či jak v řeckém a latinském vlastně
věk mnoho znamení činí? 48. Nechá- voni,praesentě
stojí: Co činíme, což větší důraz
me-li líc tak, všickni uvěři v Něho, a má a naléhavěji dopadá. Co činiti, an člo
přijdou Bimané a odejmou naše místo věk ten mnoho divů činí? Člověk ten povídají
1 národ. 49. Jeden ale z nich; Kaifáš s pohrdou. Uznávají tedy, že mnoho divů
jménem, jsa veleknězem léta onoho, skutečných ode Pána se stává a táží se,
řekl jim : Vy nevíte nic, 50. aniž po jakby se v té příčině vyhraditi měli? Byla
věc nejbližší a docela přirozená jenom ta,
mýšlíte, že prospěšno jest vám, aby aby v Pána uvěřili, an takovými divy se ne
jeden umřel člověk za lid a celý ná pochybné dokázal býti Synem Božím. Ale
rod nezahynul. 51, Toho pak od sebe toho nečiní ti, jenž v radě slovo a předek
neřekl, nébrž jsa veleknězem léta onoho, vedou, nébrž zhola ustrnuvše ve své zary
na tom, že Ježíš nemůže a nesmí Mes
prorokoval, že Ježíš umříti měl za ná tosti
siášem býti, urazují se o tom, jakých by se
rod 52. a netoliko za národ, ale aby chopit! měli prostředků, aby Pána sklidili.
syny Boží, jenž byli rozptýleni, shro Tak nemohou divové sebe větší toho, kdož

nechce, z nevěry vyvésti, Již věděli, že
pouhé na Pána, že soboto ruší, sčítání nemlže tu prospěti, a že to samo zhola ne
stačí, aby na hrdlo Jej obžalovat! mohli.
Věděli také, že v samé veleradě Pán ne
jednoho má ctitele, proti němuž silnější zbrojí
©patřiti se musejí, mají-li záměrem svojim
proniknout!. Tudy počínají líčiti nebezpečí,
jenž nastane, kdyby Ježíš za Messiáše u*
snán byl: Necháme-li Ho tak, uvěři všickni
v Něho a přijdou Mmané a odejmou naše
misto a náš národ. Slova naše a náš s dů
razem na prvém místě kladou, Pokládají o
messiáši politickém a své vlastní liché náhledy
Pánu připisují. Zmiňují, že se za krále po
litického vyhlásit! dá, že se válka povšechně
po Judeí roznítí, lid s ním proti Símanům
se zbouří a pro nedospěch a pro převládu
Éímskou přemožen a odejmuty t. j. docela
zotročen aneb i s místem, jak dokládají, vy
hlazen bude. Místem jedni chrám rozumějí
podlé Act. 5, 13. Jiní místem slyší Jerusa
lem, sídlo synedria a celé židovské hierarchie
a vykládají v ten smysl, že přijdou Římané
a město Jerusalém i národ židovský vládě
a, právomocnosti synedria odejmou, ješto ne
umělo pořádek udržet!. Podlé slov těch by
člověk za to měl, že jim neleželo jiného na
srdci leč jediné blaho národa; ale naopak o
národ a o všecky vyšší idey zhola nedbali,
o své důstojenství a mocenství toliko pečliví
jsouce. Pravá příčina, která jimi hýbala, se
udává Mt. 27, 18. že z nenávisti a' závisti
Christa odsuzovali. Ale s tím svým záměrem
se tají a vystrkují, sami sebe šálíce, docela
jiný důvod na odiv. Přijdou Římané a za
hubí nás. Nemusí-li nám divno býti, že lidé
ti messiáše politického žádostiví nyní poli
tického messiáše se bojí? Ovšem ale jenom
na bílo tak mluvili a sami sebe a jiné má
mili. Nébrž právě zarytostí svou a neuzná
ním Christa přivedli se na tu mizinu, které
se tuto postavně od Christa Ježíše obávají;
nebo ustrnuvše na messiáši politickém, vy
dali se nápotom v moc politických šejdířů
a lichometníků a byli příčinou vyvrácení
chrámu & Jerusaléma a příčinou vyhlazení
celého národa, časné věcí ztratiti se báli,
vece sv. Aug., a na život věčný nepomýšleli,
a tak o obé se připravili. Což bohužel ne
jednou se přihází, a církev tam nebezpečnou
býti se Hade, kde průchod záhubným bludům
a nevěrám zjednán býti má.
Nehned ale všickni k náhledům tém
o Římanech a o politickém Páně messiášství
přistoupili a přátelé Páně zastávali bez mála
Pána ukazujíce na to, že zhola jiné povahy
jest to, co Pán zamýšlí. Nebo neušelliž,
když Jej králem učiniti chtěli? Nevedlliž život
strohý, prostý a opovržený? Zda měl, kde
by hlavu položil? Když ale se nemohli dé-

leji na ničem ustanovit!, an bez mála důvo
dové obhájců Páně také n samých mnohých
předpojatců převládat! počínal!, tedy vele
kněz Josef Kaifáš přefal všeliké o té věci
hádání. Jeden z nich, dí sv. Jan, Kaifáš
jménem, jsa veleknězem léta onoho, řekl jim :
Vy nevíte nic aniž považujete, že prospešno
jest, aby jeden člověk umřel a celý národ
nezahynul. Tak mluvil v nadutosti a pýše
své je z nevědomosti a z nerozvážlivosti
káraje. Slova jeho pocházela spolu z rojitřenosti proti Pánu a z nedočkavosti; tudy
radí, aby ihned nalezli, by jeden člověk, t. j.
Ježíš usmrcen byl pro zachování celého ná
roda. Byl Josef Kaifáš (Jos. Ant. 18, 22.)
veleknězem, jak dí Jan, léta onoho. Jméno
Kaifa jest totéž co Kéfa hlava, jež Pán prvoapoštolu d a l; a není bez významu, že tehdá
když starý Zákon za své vzal a Zákon nový
nastal, hlavy obou těch úmluv stejné jméno
měli. Nastiňovalo se, že přestala stará skála
roztrolení svého očekávajíc, a že nová skála,
nový řád věcí nastane a že všechna moc ze
staroskály na novoskálu přenesena jest. O
Kaifášovi jsme jižMt. 26, 3. Luc. 3, 2. mlu
vili. Ečení léta onoho zří jen ku přítomnosti
bez ohledu na minulost a budoucnost Na
darmo slova ta nemálo nesnáze přičinila vy
kladatelům; snadno přijmouti můžeme, že sv,
Jan proto přidal okoličnost tu, poněvadž pod
prokurátory Římskými veleknězové zhusta
z úřadu svého složeni bývali a tudy zdálo
se příhodno, jméno onoho udati, jenž léta
odchodu Páně veleknězoval. Annáš sám byl
dříve biskupem, a složen byv s toho důsto
jenství věděl patero synů svojich a zeta
svého Kaifáše k veleknězství přivésti. Ne
jeden z nich právě jenom jeden rok provo
zoval důstojenství svoje a tudy té frázy tím
snadněji užívá sv, Jan. Ěímané všelijak
prohlédali, aby důstojenství velekněžské čím
nejvíce snížili, aby v kramolách politických
jim váhou svou nesnázi činiti nemohlo. J i
ným se' zazdálo, že Kaifáš se svým tchánem
Annášem se s povolením a uplacením Římanů
na tom usnesli, aby každý ob jeden rok
biskupský, úřad záměnou vzájemnou vedli.
Obůj náhled výborně se hodí k tomu, co
Luc. 3, 2. Jo. 18,13. Act, 4, 6. čteme, kdež
Annáš s Kaifášem vezdy v stejné důstojnosti
přichází. Leč náhled o smlouvě na holičkách
spoléhaje a důvodů žádných nemaje, nemůže
obstáti. — Kaifáš velekněz veleradu namluvil
na svou stranu, ač nedosti šetrně s nl za
cházel, praviv jim : Vy nevíte, aniž pomýšlíte.
Byl on ze strany Saducejské a o té Josef
v Z. Válce 28, 14. praví, že mezi sebou ne
zdvořile zacházejí a se svojimi rovně jak
s jinými krůtě si počínají. Vy nevíte, aniž
pomýšlíte, vece, že prospěšno jest vám, či, jak
řecký text čte, nám, což jedno jest, nejprvé

vůbec nevědomost, potom [pak neopatrnost národu israelskeho, ale Bůh rozšířil výrok
v té, o které s® jedná, záležitosti jim vytý ten, že se ke všem vyvoleným Božím ze všech
kaje. A_ radí jim, aby to, při čem druzí národů odnášel a rozprostíral; nebo v novém
ostávali jenom v návěsti, ku konečně závěrce Zákoně nastoupili vyvolenci všech národů
přivedli. Lépe jest, aby jeden Jeziš umřel na místo vyvolenců z Israela. Tatáž slova
za Ud a celý národ nezahynul. Slovo lid, u zlého člověka k zlému, u dobrého k spáse
laós a slovo národ, e&vog totéž značí; prvé užiti se mohou. Bůh přinutil Kaifáše právě
hledí k důstojenství theokratickému Israelitů, tehdá předpovídati slávu Páně skrze víru ve
druhé ku množství politickému. Reé Kai všech národech, když on a velerádci ostatní
fášova nechce jinému leč smrti Christa pro usoudili usmrtiti Pána, aby zamezili, by nikdo
domnělé zachování národa židovského. On v něj nevěřil. To jest ta ironie, kterou proneprohlédal leč ku politickému zachováni zřetedlnost božská vedla. Kaifáš tulsraelity
národa svého, aby nezahynul, t.j. politickou zove národem nepak lidem,.! ješto důstojenství
samostatnost neztratil. Ale vyšší moc slova jeho přestátí mělo. Syny či děti zve předJeho tak nastrojila, že o mnoho více vypo věstně ty, jenž v Christa uvěřiti měli. Roz
vídala, než se Kaifáš domýšlel a než zaměřil ptýlenými slují vyvolení synové, poněvadž
povědíti. Slova Jeho spolu prorocká byla. od doby věže babelské roztroušeni byli a
To pak, dí Jan, od sebe neřekl, nébrž jsa v národy rozlišeni a tam po mnohých a roz
veleknězem léta onoho, prorokoval, že Ježíš ličných bohách a lichých náboženstvích se
umřiti měl za národ, a netoliko za národ, rozbloudili. Shromážděním v jedno nerozumí
nébrž aby syny Boži, jenž byli rozptýleni, jedno místo, nébrž jednotu, společnost, neroz
shromáždil v jedno. Od sebe mluviti jest dílnou obecnost. Proti vůli prorokoval v sta
ze svého povědomí a o své ujmě mluviti; rém Zákoně Balaam Num. 24. a nevěděl
prorokovali jest z nadšení a vnuknutí Bo sice, že prorokuje, což ale nevadí, ješto víme,
žího mluviti. Dokládá léta onoho velekně že proroci zřídka veškerého dosahu a dovahu
zem b y l; nebo rok, v němž Christus umřel, slov svojich a celého smyslu jich dostihali.
j est rok z celé historie nej památnější; národ Kněžství má posvátnost i v nehodných oso
jest lid israelský. Syoy či dětmi Božími bách a Bůh chce, aby se jim čest dála. Ve
rozumí pohany, jak očividno jest; je nazývá liké pravdy Bůh nejednou od nevěrců vydětmi Božími, poněvadž v ustanovení a radě povídati dává, aby se bobovědci nevydali
a předvědoucnosti Boží předzřízeni byli k v hrdost a na svatost svou nepyšnéli. Mocné
víře v Christa a tudy k synovství Božímu. to slovo Kaifášovo pronesené s hrdostí a na
To jest, co pravil 10, 16.: Jiné ovce z jiného se vzatou neomylností působilo také mocně na
ovčince mám , jež také přivedu) což tuto slovem radu, že většinou zůstala na tom, aby Ghrishromáždím, seberu praví, kteréžto slovo stus usmrcen byl, dáleji toliko o to jednajíc,
zvláště o ovcech se říká. Smrti Páně teprv jakým činem a obyčejem by nejpříze a nej
mezizdí a přehrada mezi pohanstvem a lépe to provedli. Od onoho tedy dne u ra
lidem Božím snesena, zrušena a zbořena dili se, aby usmrtili Jej. Pán o všem tom
byla a po smrti Páně teprv Duch sv. na dověděl se od těch údů velerady, jenž přá
apoštoly vstoupiv a jim velikou horlivost telé Páně byli. A nechtěje ihned jim v ruce
spásy lidské v útrobu vštípiv po světě je padnouti, ustranil se, jak daleji Jan vy
rozeslal. Že slova Kaifášova prorockou po pravuje.
vahu dosáhla, šlo z veleknězstvi jeho, vece sv.
54, Ježíš ledy již zjevně nechodil
Jan, ač Kaifáš toho sobě zhola po vědom ne
byl. Y starém Zákoně odesýláni byli Židé mezi Židy, nébrž odešel do krajiny
k veleknězi o poradu Ex. 28, 30. Mum. 27, oblíž pouště do města, jenž slově Efrém
19. nn. Deut. 17, 9. 1. Beg. 28,10. a náhled
ten a právo prorocké veleknězovo zachovalo a tam zdržoval se s učeníky svými.
se přese všechnu nedokonalost a nehodnost 55. Byla pak blízka pascha židovská
lidskou. Jádrem kněžství jest blíže Boží a a vstoupili mnozí do Jerusaléma z podbližnost, vniterná spojenost s Bohem, a ve krají před paschou, aby posvětili sebe.
veleknězi důstojnost kněžská vrchovala. Tu 56. Hledali tedy Ježíše a povídali ve
dy mohl velekněz aspoň jednou před tvář
Boží do svatosvatyně vcházeti a v rozhodné spolek ve chrámě stojíce: Go se vám
době se směl, nébrž měl s Hospodinem raditi zdá, že nepřišel k svátku? 57. Vydali
Num. 27, 21., a proto nosil úry a thúmyco pak velekněži a fariseové rozkaz, aby,
nějaké toho rukojemsíví na srdci svém. Ne zví-li kdo, kde jest, oznámil, aby jali Jej.
pro hodnost Kaifášovu dána mu přednost ta,
Dověděv se Pán od Nikodéma neb Jo 
nébrž pro důstojenství, v němž postaven byl
a Bůh užil ústa jeho k vypovědění pravdy, sefa z Arimathie, tajných učeníků svojich ve
srdce jeho nedosáhnuv. On o spásu jednal veleradě, že se byli nepřátelé o bezživotí
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Jeho usnesli, nechodil již zjevně, mezi Židy ,
nébrž odešel z Jerusaléma a z okolí jeho, an
tu nebezpečno pro Něho bylo a odebral se
do krajiny obliž pouště do města, jen ž slově
Mfrém a tam se zdržoval s učeníky svými.
Do Efréma šel, městečka k severu od Jeru
saléma blíž Bethela v. V. Ž. 4, 9,9. polože
ného, asi dvě hodiny dalekého, na pomezí a
u samé pouště; bas mála jest to nynější ves
nice Taiyibeh. Nechtěl před časem svojím
od nepřátel polapen býti a čas k tomu od
Otce určený byla pascha nejblíže příští, kdež
co Beránek paschálný, k němuž ten celý
starozákonný obřad prohlídal, ke spáse lid
stva umříti volil. Nebo to řád Boží sebou
obnáší, abychom v čas pronásledováni se
kryli a se tajili, aniž se vydávali v nebezpečí,
až by povinnost nás ze skrýše povolala.
Blažen, kdo přijímá Christa v čas proná
sledování a Jemu se klaní, ač by svět se mu
rouhal. Blažen, kdo s Christem v zátiší a
ústupu rozjímá. Do krajiny se odebral, d í;
krajina či venek stojí tu naproti městu Jerusalému. Spolu chtěl Pán tam v zátiší tom
ke smrti se připravovati, an již doprchal
čas a blízka byla pascha a již lidé z podkraji či z venku do města Jerusaléma se
odebrali a odebírali k svátkům. Byla pck,
vypravuje Jan, blízka pascha židovská a
vstoupili mnozi do Jerusalema z podkraji
před paschou, aby posvětili sebe. Dí, aby
se posvětili, t. j. připravili, aby se obětmi a
obřady očistili a v tu čistotu zákonitou se
postavili, ve které by jim bylo dovoleno,
svátek ten slavně slaviti. Nebo kdo levitsky se pokálel, zdržovav se mezi pohany,
nemocnými, mrtvými a jinakým během, ten
ještě dříve než počala slavnost, do chrámu

přibyl, aby se očistiti mohl očistami, obětmi
a obřady. Tito lidé očistovali se k stínům:
čím více my k tělu Páně to činiti máme.
Ti lidé, vece Jan, hledali Ježíše a povídali
vespolek ve chrámě stojíce : Což se vám zdá,
že nepřišel k svátku ? Rozmlouvali o Christu
mezi sebou a zvídali vespolek, zda asi Pán
k -velikonoci přibude. A a n již přede dvéřmi
ta pascha se nacházela? tudy se ohlédalipo
Něm a nevidouce Ho nikde, tázali se ve
spolek: Což se vám zdá, že nepřichází, neb
nepřišel k svátku ? Leč lépe čte řecký text
dvojitou otázkou : Co se vám zdá ? Nepřijdeliž k svátku? Dle vulgáty se předpokládá
jistota, že nepřijde^ a táží se jen po příči
nách, proč Pán dosud nepřišel do města. Dle
řeckého textu se jenom nejistota a pochybenství vytýká. Povstala pochybnost ta pro
vydaný rozkaz o něm. Tím více pak otázky
ty mezi sebou opakovali, čím více se byli
O tom ujistili, že veleknězi a fariseové roz
kaz dali, bez mála ihned po onom předešlém
sezení v radě, o němž v. 53., aby, zví-li kdo,
kde jest , oznámil, aby jali Jej. Kdo kde Pána
zastihne, ihned měl ohlásiti, aby se Ho zmoc
nili mohli. Všickni lidé se připravovali k
slavnosti paschálné, vece sv. Zlatoúst, faríseové pak a velerádci jakou přípravou se
k svátku strojili! Kdež měla vrchovatí po
božnost, tu se oni povyšují k svrchovanému
zločinu, a kdež konali památku vybavení
svého, tu ustrájeli léčky k zajmutí nevinnosti.
Tak posud jedni hledají Christa, aby se skrze
Něho posvětili, a jiní Ho právě tehdá ukřižují.
Leč Pán nezůstal napořád oblíž pouště o sa
motě, nébrž sám také ustrojil se ku pasše,
o čemž v následujícím.

Hlava XII.

Maria Pána pomazuje 1—8., an Jidáš reptá;
fariseové ukládají o bezéivotí Christovo
9 —11., kterýž na oslátku do Jerusaléma
vjíždí 12—19. Dálé se vyškytá poslední
veřejná řeč Páně 20 —36., v niž 20— 28.
o brzkém oslaveni svém a 29 —33. o vy
vržení ďábla jedná a 34 —36. lid vlídné
k chození ve světle napomíná. Posléze
37— 50. Jan evangelista připojuje o vý
sledcích kázaní a skutků Páně, totiž o
nevěře Židů a o nevyhnutedlnosti víry v
Christa.

1.
Ježíš tedy šest dní před
sekou přišel do Bethanie, kdež Lazar
byl umrlec, jejž vzkřísil Ježíš. 2. Uči
nili pak Jemu večeři tamto a Marta

posluhovala, Lazar ale jedním byl
z těch, co stolovali s ním. 3. Maria
tedy vzala libru masti z nardu pra
vého drahého a pomazala nohy Ježí
šovy a otřela nohy Jeho vlasy svými;
a dům naplnil se vůní masti. 4. Ěekl
tedy jeden z učeníků Jeho, Jidáš Iš k a 
riotský, kterýž hodlal Jej zraditií: 5.
Proč tato mast neprodala se za tř v sta
denárů a nedalo se chudým? 6. Ěekl
pak to, ne že o chudé dbal, nébrž že
pa
zloděj byl a tobolu vmaje, to co se
vkládalo nosil. 7. Ěekl tedy Ježíš :
Nechte ji, aby na den pohřebu mého
zachovala ji. 8. Chudé zajisté ve-

My máte s sebou, mne ale nevezdy
máte.
Tuto se stýká sv. Jan se dvěma synoptlky, Matoušem a Markem, kteří obá o tom
pomazání před umučením Mt. 26, 6= nn. a
Mr 14, 3. nn. výslovně mluví. Sv. Lukáš
o tomto pomazání nemá; jiné pomazání Páně,
o němž jedná v sedmé kapitole ku konci
7, 36. nn., stalo se robu dřívějšího a nesmí
se másti s tím pomazáním pozdějším. My
slušně' ku dotčeným místům prvních dvou
evangelistů se táhneme a tu málo něco po
znamenání přičiníme.
Ježíš tedy, vece sv. Jas, šest dni před
paschou přišel do Bethanie, kdež Lazar byl
umrlec, jejž vzkřísil Ježiš. Klade spojku
tedy a poutá vypravování o večeři ku pře
dešlému Páně pobytu, dálejšek přičíněje a
přetržené vypravování znova ujímaje. Jak
jsme slyšeli, byl Pán po vzkříšení Lazara,
seznav úklady Židů opustil okolí Jerusalémské a odešel z Bethanie severně do Efréma
11,54. Odtad již ku pasše poslední se ubírá
v naší kap. a sice šel z Efréma skrze Je
richo, jak nám druzí evangelistově doličují
Mt. 20, 29. Mr. 10, 46. Luk. 18, 35., načež
do Bethanie se odebral. Přibyl tam šest
dní před paschou, to jest v pátek, načež
mu v sobotu vystrojili hostinu a On v ne
děli vešel či raději vejel slavně do Jerusa
léma. Večeře paschálná se slavila, když
čtrnáctý den nisana přecházel do patnáctého,
což se k večerou ve čtvrtek tentokráte dálo.
První den plynul od pátku z večera do ve=
čera v sobotu, drahý den od soboty z ve
čera do večera v neděli, až konečně šestý
den trval od večera ve středu do čtvrtka
k večerou. Synoptikové tak věc vypravují,
jakoby Pán byl z Jericha přímo do Jeru
saléma se podal; pochodí to odtud, že se
jim vidělo pomeškání Páně v Bethanii mlče
ním pominouti. Ale ihned potom dostavují
vypravování o tomto pomazání, o kterémž
Jan tu jedná a při tom dne, kdy se to stalo,
neudávajíce, nepotýkají se nijak s Janem,
jak to při Matouši na svém místě dotčeno.
Vypravování jejich o vjezdu' Páně nevylu
čuje tohoto Páně v Bethanii pomeškání; Pán
objednav sobě oslátko dal je den před svým
vjezdem do Bethanie dovést!. Viz ostatek
u Mt. a u Mr. na dotčeném místě.
Pro důležitost věci opakuje Jan dále o
Bethanii: Kdež Lazar byl umrlec, jejž vzkří
sil Ježiš. Tam pak v Bethanii učinili
Jemu večeři. A Marta posluhovala, Lazar
ale byl jedním ze spolustolitelů. Byla to
hostina pro vzkříšeni Lazara daná. Marta
hospodyně a pani v domě posluhovala, ač
majíc zástup sluhů a služek, nebo kde Pán
přítomen byl, tam na každého slušelo slou

žiti. Lazar seděl za stolem, áby zřejmo bylo,
že docela zdraví svěžího jest, a že na něm
žádného úchabku od smrti nezůstalo. Měla
ta hostina představovat! věčnou hostinu, které
po vzkříšení z mrtvých všem blažencům se
dostane. O tom, že hostina u Šimona prokažence držána a kdo ten Šimon byl, jejž
apokryfy otcem Lazarovým činí, jsme u
Mt. 26, 6. místněji jednali. A co činila Ma
ria, ta duše hlubokocitá? Maria tedy vzala
libru masti, dí Jan, z nardu pravého dra
hého a pomazala nohy Ježíšovy a otřela nohy
Jeho vlasy svými \ a dům naplnil se vůní
masti. Hostům se obyčejně nohy umyly; je
mastiti drahou mastí a dokonce vlasy otírati
byla služba řídká s velikou úctou spojená.
Jiní evangelisté mluví o mazání hlavy, Jan
dokládá, že také nohy Jeho pomazala; tudy
to množství masti, ješto láska neskrbí, nébrž
i přes míru jedná. Drahá byla mast a pravý
nard obsahovala. Počíná sobě jako bývalá
bohatá hříšnice a tím svým jednáním nám
dává na jevo, že ona jest Maria Magdalská,
jenž toli se byla ve světě kochala a toli jemu
obětovala. To vše chce nyní Pánu věnovati
a praví sobě, že tu ničím se nemá oštídati,
že celý svět nemá dost drahých pokladů,
jichž by ke službě a úctě Pána užiti nále
želo. Volila milovonnou mast k té úctě.
Ve vůni síla se jeví okřevná a okřepná,
omok to života. Staří národové mrtvoly balsamovali od spráchnivění a ztyření je uchrániti hodlajíce. Písmo svaté sličnost pobožného
života k libo vonné masti přilícuje. Myrha,
kasia a aloa vanou i oděvů církve, jak cnosti
jej! líčí Žalmista 44, 9. Při nejedněch světcech a světicech svatost života jejich po
smrti blahovůní % mrtvoly a z hrobu jejich
vyplynulou se pronořovala. Blahovůně jest
nějaké oddycháni rajským vzduchem, jest
nějaké nám odtamtud poslané pozdravení.
Proto mluví písmo o blahovůní obětí a žertev Bohu věnovaných a kněz při obětování
kalicha se modlí, aby obět vstoupila s libovůní před velebnost Boží. O nardu viz u
Mr. 14, 3. Bethania jest obrazem církve.
V ní Marta, t. j. účinná láska Ježíšovi v údech
Jeho slouží, v ní povstalci z hříchů s Chri
stem stolují, v ní láska rozjímavá prosby vy
lévá. Vůní dobrého skutku Marie naplněn jest
a ustavičně naplňuje se veškeren svět kře
sťanský, a nebeská vůně náuk a milostí Christových prodechuje a prostoupá veškeren dům
církve svaté, vece sv. Augustin. — O Jidášovi
dí Jan: Rekl tedy jeden z učeníků, kterýž
hodlal Jej zraditi: Proč ta mast neprodala
se za tři sta denárů a nedalo se chudým?
On z přirozené povahy vzal na se úřad výplatce a pokladníka věcí, které Pánu věno
vány byly Luc. 8, 3. pro společné potřeby
a pro potřebu nuzných a chudých ve svém

opatrování chovaje. Ježiš dopustil mu ten
úřad, k němuž schopen zdál se býti vice
než ke vznešenějšímu jinému a mohl v něm
dobyti sobě obezřetností a milosrdným chu
dých podělováním a o ně se přimlouváním
zásluh nemalých. On ale zneužil té Páně
mu propůjčené důvěry a tím mu to, co
mu mělo a mohlo sloužiti k spáse, stalo
se léčkou věčné smrtí. Řekl to, dí Jan, ne
že o chudě dbal, nébrž že zloděj byl a tobolu
maje, co se vkládalo, nosil. Dí o Jidáši:
Co se vkládalo nosil, špáara£iv. Vkládali se
darové ode přátel a sstoupenců Páně k vý
živě a k rozdávání mezi chudé 13, 29. Luc.
8, 4. O apoštolech nepovídá se, žeby oni
také byli svůj peníz k té sumě přidali; tudy
otázku tu o své váze necháváme. Slovu no
sil někteří podkládají význam: odnášel, odbíral, ujímal, ukrádal, jak význam ten
vyplývá ze souvislosti, a jakým významem
slovo^ to též níže 20, 15. a Mt. 8, 17.
přichází. Jiným se vidi při obyčejném vý
znamu ostávati, jak i vulgáta má porta lat. Ostatně, proč Pán Jidáše snášel, viz
u Mt. 10, 4. Nejednou podlá houževnost
béře na se pohled spořivosti ano i dobro
činnosti. Slova: jenž hodlal Ho zraditi stojí
v souvislosti s tou stuchlostí jeho. Za tři
sta, vece mohla prodatir se mast. Jak J i 
dáš představoval vůbec Židy celou povahou
svou, tak i tu zobrazuje penězochtivost a
peněživost židovskou, která jen všady ku
penízi hledí a jejímž měřídkem jenom zisk
jest. Neblah, kdo Syna Božího za hřích
zrazuje. Kdo srdce oddal hříchu, ten Chri
sta málo cení. Veškery věci Boží stávají
se laciný a bez ceny tomu, kdo je váhou
víry neváží. Pán podlé své lásky nezapřetil Jidášovi, aniž vyzradil skrblost, šejdy a
hanbu jeho, příklad nám v tom dávaje, aby
chom z poklesek bližního nestrojili mu han
bu. Nébrž odvětil vlídně a dojemně: Nechte
ji, aneb dle řeckého textu nech j i ; ač to na
jedno vychodí, ješto tu časoslovo to téměř
jen za mezislovce platí. Aby, vece, Pán, ji,
tu mast, na den pohřebu mého zachovala.
Není smysl, jakoby Pán chtěl, aby, co ještě
po vylití zbývá té masti, zachovala na den
pohřebu a ten skutek lásky tuto započatý
dokonala, jak se některým vykladačům vi
dělo; nébrž Pán dává prorocký a předjemný
význam skutku tomu, a vece, že tím poma
záním již napřed pohřebnou čest Jemu učinila.
Chce říci: nechte, aby co učinila, ostalo a
platnost mělo na den pohřebu mého. Jiné
čtení řecké, jenž čte: ona na den mého
pohřebu zachovala, beze spojky aby, ač dosti
osvědčené, povstalo odtad, že předešlé čtení
zdálo se nedosti jasno býti. Dála se Marii
veliká křivda od Jidáše a ta ji boleti mu
sela. Ale za to ji vzal Pán v ochranu svou.

A jak bohatě ji hájil! Jiní evangelisté doklá
dají, že pravil o ní: Kdekoli hlásati se bude
evangelium, i ten skutek jeji se připominati
bude. Věčná sláva také na zemi následovala
čin její. Zda věděla sama, že to činí k balsamování předchozímu svatého těla Jeho? Mofaloliž jí, té útlocité duši a v lásku Páně
vniklé mysli její, se tajemství to ukrývati?
Pioto tak hojně a obižně se s mastí vylé
vala! Láska jest předvidna a předstižná.
Láska Otcova strojila Synu triumf za vítěz
ství, jehož smrtí dobyl. Láska Christova
před smrtí ustanovila svátost velebnou a láska
církve v osobě Marie dává Christovi čest
poslední. Úmysl Mariin byl Pána nctiti za
to, co jí a bratru Lazarovi prokázal; úmysl
Ducha svatého při tom předujatně smrt a
hrob Jeho vyobraziti a poctiti. Tak obřa
dové církve mají v sobě skrytá tajemství,
jichž tam neukryli ti, co je zavedli, nébrž
Duch svatý, jenž všecko v církvi řídí a spra
vuje. Páně zrakům již jasně naskýtá se smrt
a do záře při hostině vnikají stínové z jeskyně
hrobové a Maria skutkem tím, ač nepřed
vídaně, netak skutek vděčnosti za bratra
vzkříšeného, jak raději skutek zbožnosti a
díků za vykoupení lidstva vykonává. Aniž
Pán dáleji dotýká pokrytství Jidášova, né
brž vece jen; Chudě vezdy máte mezi sebou
a vezdy jim činiti můžete dobře. Tím vý
rokem, jenž nedopatřením opisců v některých
rukopisech vynechán by), Pán jenom mlčemně
kárá Jidáše s jedné strany, an se strany druhé
potvrzuje, že o chudé starati se dlužno.*
Chůd jest, kdo nemá, co mu příslešno. Chri
stus stal se za nás chudým 2. Cor. 8, 9. a
místo předložené radosti trpěl kříž Hebr.
12, 2. Au mu nejvyšší sláva přísluší, tedy
cokoli se mu věnovalo a věnuje, nemůže za
promarnění a promrhání se považovali. Teď
když sám odešel a církvi odňal přítomnost
viditedlnou, vstoupili v dědictví Jeho dle Mt.
25, 35. o. chudí, apolu však, ješto Pán ve
svátosti u nás bytuje, také chrámové naši.
A tudy se druhdy přeštědře v nadávání a
ozdobování kostelů vylévali křesíané, když
pravá ku Christu láska v jich útrobách plá
polala. Nébrž i jinak Christa u sebe máme
a můžeme k Němu masti vynášeti. Máme
Ho přítomna v duchovních pastýřeeb, bychom
poslušnost k Němu provodili, máme Jej pří
tomna ve slově, bychom světla Jeho násle
dovali a tak jiné a jiné ctnosti z lásky ku
Christovi můžeme vyjevovati a Christa nar
dem libovonným pomazovati.
Poněvadž pak Ježíš tak blízko Jerusa
léma pomeškával, nemohlo to tajno zůstati
tou měrou, aby se lidé o tom nebyli dově
děli. O tom dí Jan:

9.

Zvěděl tedy zástup mnohý ze

Židů, že tam jest a přišli ne pro J e 
žíše toliko, nébrž ady Lazara uviděli,
jejžto vzkřísil z mrtvých. 10. Uradili
se pak velekněži, aby i Lazara usmr
tili, 11. poněvadž mnozí pro něho od
cházeli ze Židů a úvěrovali v Něho.

také v ústřety vyšel Jemu zástup, po
něvadž uslyšeli, že učinil to znamení19. Fariseové tedy řekli vespolek: Yi.
dítě, že nic neprospíváme! Aj svět ve
škeren po Něm postoupil.

Vyložen vjezd ten u Mt. 21, 7. nn. Nato pak se dálo v ne
děli, jak jsme výšeji o tom mluvili. Zástup
mnohý, jenž přišel na svátek uslyševše, že
jde JeSiŠ do Jerusalema, nabrali ratolesti pal
mových a vyšli v ústřety Jemu a volali : Hosa m a ! Dí: zástup přišel v singuláru, a dále
dí uslyševše v plurále; poslední spůsofo jest
konstrukce po smyslu. Poutníci ti uslyšeli
od lidí, kteří z Bethanie přibyli, o Christu,
co se tu praví. Vjezd Páně dál se desátého
nisana, kteréhož dne beránek velikonoční se
k oběti vyhlídal a volil Ex. 12, 3. Tak
chtěl ukázati, že jest tím beránkem, jenž
druhdy byl naobrazen. Nabrali ti lidé rato
lestí palmových; palma dle Lev. 23, 40. byla
také u Israelitů oznakem radosti a oslavy
jak i jinde vidíme Ap. 7, 9. 2. Macc. 10, 7.
Slova, jež volali, vzata jsou ze Žalmu 117.
Hosanna, to jest spas Bože, spasen buď, žij
a t. d., o čemž při sv. Matouši. Slovo to již
za věku Janova tak zobecnělo, že ho Jan
bez vysvětlení nechává, ač jindy při slovech
hebrejských výklad přičinuje. Požehnán,
jenž se béře ve jménu Páně, volali slovy žalmu.
Což na svém místě u sv. Matouše vyloženo.
Slova, jež přidávají: Král israelský lidé ze
svého přidali a tím vyznali, že v Ježíši spa
třují krále Messiáše, jejž lid vůbec dle pro
rockých předpovědí očekával. To byl den
slávy pro Pána. Scházelo jen, aby se celý
národ se všemi představenými byl k volatelům slávy přidal. Ale právě toho nebylo.
Očekávali oni jiného krále, krále pozem
ského a tužba po vládě světa přitlumila touhu
12.
Na zejtři ale zástup mnohý,
tajemnou v duši ukrytou po spáse nejenž přišel na svátek uslyševše, že jde smrtné duše. Svrchovaná tužba duše se nese
Ježíš do Jerusaléma, 13. nabrali rato k najití Toho, jemuž by co králi žádby své
dvořiti mohla. Nepokojno jest srdce, aenalestí palmových a vyšli v ústřety Jemu jde-li krále svého a neblafaa jest duše, která
a volali: Hosanna, Požehnán, jenž se volí něco neb někoho králem mimo svrcho
béře ve jménu Páně, král israelský. vaného Pána. Jest v ní jak na rozbouřeném
14. A naleznuv Ježíš oslátko vsedl na moři; lod její se vlnami pochotí zmítá, poně jakož psáno jest: 15. Neboj se, chybenství na dí dotírají, práznota se na ni
dobývá, tma a útrapa ji ovládají. Když ale
dcero Siónská, aj král tvůj se béře Christa králem tužby, žádosti a vroucnoty
sedě na oslátku. 16. Tomu nesrozu své volí a Jemu se zcela odevzdá, mizne
měli učeníci Jeho zprva, ale když osla prázeň a bouře; poklid a řád se po duši
ven byl Ježíš, tehdy se rozpomenuli, že rozkládají a ji blahem naplnují. U nás jest
to bylo psáno o Něm a to učinili J e  při každé příčasti či kómunii pro Ježíše ví
tězný den, jestliže následujeme těch, kteří
mu. 17. Svědčil tedy zástup, jenž byl zde Christu Pánu v ústřety vyšli. I vyjděte
s ním, když Lazara povolal z hrobu v ústřety bobomilé duše, vece Lallemant, a
a vzkřísil jej z mrtvých. 18. Protož předejdete Pána, když k vám přibyti hodlá.
Zvěděl tedy zástup ze Židů , že tam jest,
dí sv. Jan. Slovo tedy táhne se ku blíži Je
rusaléma. Příchozí do Jerusaléma Židé se
neustále poptávali po Pánu 11, 56. a nyní se
ovšem již dověděli, že jest v Bethanii, an
Bethanie tak blízko od Jerusaléma leží a
poutníkům některým na Bethauii do Jerusa
léma jiti přišlo. Tudy mnozí lidé, Jerusalémané a cizí z krajů přibyli poutníci, vydali
se do Bethanie a přišli ne pro Ježíše toliko,
nébrž aby Lazara viděli, na němž Pán ta
kový zázrak učinil. Ale tím více zanevřeli
a zanevražili veleradové. Uradili se pak,
vece Jan, velekněži, aby i Lazara usmrtili,
poněvadž mnozi pro něho odcházeli ze Židů
a uvěřovali v Něho. Rada veliká ustanovila,
buď v sezení povšechném, bud v podílné
radě, také Lazara co svědka moci a důstoj
nosti Páně usmrtiti, domnějíc se, že když
Lazara i Ježíše sklidí, že nápotom dobrého
pokoje užijí a v postavení svém se koehati
budou. Leč hlavitý záměr jejich byla smrt
Cfaristova, a když se jim ta povedla, spoko
jili se prozatím, až nápotom Lazar dle tra
dice pro ujití pronásledováni do Massilie
v jižné Gallii se dostal. Snad vydávali ně
kteří celý ten div za postavný a roztroušeli,
že se vše dálo z dorozumění a že Lazar ani
mrtev nebyl. Nevěra dobře zná komára ce
dili a velbloudy polykati. Text řecký éte
v. 11. mnozi pro něho odstoupali od Židů a
přidávali se k Ježíšovi. Nyní opět se synoptiky se schází sv. Jan.

zejtři ale, vece Ja n ;

Vezměte palmy do rukou co význaky vítěz u nich učiniti dojem. Dvůj zástup sluší roství svého nad zložádostmi. Všecko, co na zeznati. Když totiž Pána zástupové z Betha
vás jest, žehnej a dobrořeč mu a oslavuj Ho. nie doprovázeli, vyšli také jíní zástupové
Sv. Jan veškeru tu posvátnou a vele v ůstřety jim z města a potkali se u brány
slavnou událost známou býti pokládaje, je s prvnějším zástupem a společně se s Pánem
nom ještě některé okolnosti dotýká, která a s oním zástupem do chrámu odebírali. Po
se mu zvláště důležitou býti vidí. Praví: jest ten zástup, jenž při něm vbyl, když
A naleznuv Ježíš oslátko vsedl na ně,\ jakož druhdy Lazara povolal z hrobu. Ěecký text
•psáno jest-. Neboj se dcero Siónská! A j král místo : když povolal z hrobu, čte: že povolal
tvůj se béře sedě na oslátku. Vzata slova z z hrobu, svědčili totiž lidé ti; čímž smysl
proroka Zachariáše 9, 9. Jan slova pro nemění se, ale svědectví lépe vyniká. V tom
rocká svobodně uvádí o jediném vjezdu se triumfu Pán ukázal, že mu snadno srdce
zmínujíc. Dí naleznuv a táhne se tím k slo lidská k sobě přitahovati; byl to obraz pro
vům, jež Páp Mt. 21, 1. 2. Luc. 19, 30. pra rocký spolu toho, jak pohané se budou k
vil k učeníkům: Naleznete oslátko a oslici. víře v Christa hrnouti. Tichý a neokázalý
Oslici jediný Matouš přidal, že tam se též byl vjezd ten; ozrač a pýchu a nádheru a
nalézala; druzí evangelistově o jediném oslát skvost a skvělost Pán nechal zemským krá
ku mluví. Vynechává Jan slova od proroka lům, jenž toho potřebí mají, aby ukryli křeh
a po něm od Matouše pověděná, béře se král kost, jenž jim s jinými lidmi společná jest.
tichý, ješto k jedinému vjezdu zří. A pří Pokora a tichost slušela na krále toho, jenž
sudek ten se chová ve slovech dálejěícb. přišel vítězit nad pýchou. Neboj se, dcero
Neboj se, co jest toli téměř, jak raduj se dle Siónská, dí posud k církví, když se ji zle
překladu sedmdesátců. Tak mluví maje na vede a nepřátelé zdají se nad ní horu bráti.
zřeteli, že vjezd králů druhdy hrozným bývá. Tentokráte přijal Pán zvelebování a oslavu
Nemá se ona báti, jakoby Pán pro nízkost od lidí, ač jindy se jí oštídajeaj! vyhýbaje;
svou nemohl zvítěziti nad nepřátely. Uč se ale prohlídal k mukám a potupám a příkorám,
také odtad člověk velkým věcem v nepatr jenž na Něho přijíti měly.
ném rouchu skrytým rozuměti a jimi nepo^ Ale co velerada říkala k tomu? Hříšnici,
hrdati. Kdož si mála nevšímá, není větších dí Žalm 111, 10. skřípí zubami a schřadaji.
věcí hoden. V nepatrných nálevnících se Velerada zdála se mysl tratiti. Údové její
moudrost Boží neméně jeví než v ohromných pravili: Vidíte, že nic neprospíváme! A j svět
sluncích nebeských. V poskýtání číše vody celý za nim postoupil. Slova ta jejich a to vy
tkví koruna slávy nebeské Mt. 10, 42.
znání neprospěchu mělo vzbuditi a pobídnouti
Dí dále sv. Jan: Tomu nerozuměli uče některé údy, aby nyní netečnosti nechali, stůj
nici Jeho zprva , ale když oslaven byl Ježiš, co stůj sebrali se a všechnu sílu umu a rozumu
tedy se rozpomenuli, že to bylo psáno ONěm a svého, lešti svojí a moci svojí napjali, by
to učinili Jemu. V tu chvíli, když proroctví to záměr svůj usmrtiti Christa, již konečně pro
se plnilo, učeníci nevěděli, že ty věci, jenž vedli. Jsou to slova nevole a hněvu, zálu
se dějí, skutečně předvěstíny byly; zdálo se sku a záště těch z rady, kterým šlo o brzké
jim to všecko náhodné a bez vyššíha vý zhostění se Pána a jimž se v obraznosti zdálo,
znamu býti. Teprv po oslavení Páně 7, 39., že již celý svět se Christa chytá a k Němu
když věšel v slávu Otcovu a seslal Ducha vrhne, a nadarmo někteří vykladači je v
svatého, obdrževše tudy světlo s hůry, a pře- ústa přátelům Chrístovým kladou, jakoby
Medše nyní celé působení Páně poznali, že jimi odrazovali od dálejšího proti Christu
také ty věci psány byly o něm, že v tom postupování. Svatý Lukáš Luc. 19, 39. mluví
všem se naplnila předvést Páně, a že v těch o nevoli fariseů některých hned po počatém
svobodných činech lidských prozřetedinost vjezdu a svatý Matouš Mt. 21, 15. o jiném
Boží úradky své vyřídila, lidí ty zhola v ni hněvu fariseů v chrámě, když byli i děti
čem svobody nezbavujíc. To poznamenání Pána oslavovaly. Všecko to výborně souhlasí
učinil Jan pro lepší vyrozumění a pochopení vespolek, ješto žádný evangelista, mluvě o
věcem těm a prorockým výrokům, v nichž fariseech, veškerou vezdy tu třídu na mysli
věci předvěstíny byly. Nyní opět se vrací nemá, nébrž o části té a oné jenom mluví.
k vypravování a vypravuje, že dojem ná Jan evangelista snadno se dověděti mohl od
ramný učinilo vzkříšení Lazarovo na lidi ty, osob z velerady, kteří ke Christovi se hlásili.
jenž z Bethanie odcházeli i do Bethanie při Slova nic neprospíváme vezdy při každých
bývali. Dí: Svědčil tedy zástup , jenž byl půtkách proti církvi znova a znova se zopravs nim, když Lazara povolal z hrobu a vzkří dují. Byla i ta slova prorocká a opovídala?
sil jej z mrtvých. Protož také v ústřely vy že skutečně celý svět po Něm postoupí. Nebo
šel Jemu zástup , poněvadž uslyšeli, že učinil mezi těmi, co do Jerusaléma ku pasše přišli,
to znamení Dí; Svědčil zástup o tom, kterak bylo nemálo pohanů, ač již na víru israelskou oJežíš vzkřísil Lazara. To muselo náramný brácených. A o těch vypravuje sv. evangelista:

někteří pohané z těch, jenž vstoupili, aby se
20.
Byli pak někteří pohané z těch,
jenž vstoupili, aby se klaněli na slav klaněli na slavnost. Ti tedy přistoupili k Fi
lipovi, jenž byl z Betsaidy galilejské, a pro
nost. 21. Ti tedy přistoupili k Filipovi, sili
ho, řkouce: Pane, chceme Ježíše viděti.
jenž byl z Betsaidy galilejské, a pro Přicházeli k slavnostem do Jerusaléma z osili ho, řkouce: Pane, cbceme Ježíše boru celé země, netoliko Židé všady roztrou
viděti. 22. Jde Filip a povídá Ondře šení, nébrž také pohané ti, jimžto se zastejovi, Ondřej zas a Filip pověděli Ježí sklo při ukydaných bozích a bohyněch po
věčném Bohu a po pravé službě Jeho, aby
šovi. 23. Ježíš pak odpověděl jim, řka: přirozeným
tužbám srdce svého vyhověli.
Přišla hodina, aby oslaven byl Syn Aj, vece sv. Augustin, chtějí Židé Christa
Člověka. 24. Amen, amen, pravím vám, usmrtiti, pohané zažádali Ho viděti. Ale i ze
jest-li zrno pšeničné padší v zemi ne Židů byli ti, kdož volali: Požehnán, jenž se
umře , samotno ostává, um řeli, mno béře! Tito z obřízky, oni z neobřízky, ze
jako dvě zdi k jednomu stavení se
ho plodu nese. 25. Kdo miluje život zálupu,
sbíhající a v jedné víře Christově políbením
svůj, ztratí jej, a kdo nenávidí života pokoje se celující. Takoví pohané vyznávali
svého na tomto světě, k životu věč jednoho Boha odřekše se modlářství a některá
nému ostříhá ho. 26. Někdo-li mi přikázání zachovávat! se zamluvili, přišelci,
slouží, Mne následuj, a kde jsem Já, příchozími, proselyty nazývám bývajíce. O
Mt. 23, 23. Takoví byli také ti pohaně,
tam i služebník Můj bude. Někdo-li Mi nich
o nichž Jan toto vypravuje, že došli do Je
slouží, poctí ho Otec Můj. 27. Nyní rusaléma, aby se klaněli; byli proselitě brány,
duše Má zkormoucena jest, a co dím? nevšak ještě proselyté spravedlnosti, nepři
Otče, vysvobod mne z té hodiny! Ale javše totiž obřízky a tudy k národu vyvo
proto jsem přišel v hodinu tu. 28. lenému přivtěleni nebyvše. Odkud byli, z
daleka-li či z blízka, z ciziny či z měst po
Otče, oslav jméno svoje! Přišel tedy hanských
země Judské, nepovídá se. Jednak
hlas s nebe; I oslavil jsem i ještě o- zdá se, že z dálejších krajin přibyli, poně
slavím. 29. Zástup tedy, jenž tu stál vadž domácím ve svaté zemi pohanům nea uslyšel to, pravil, že zahřmělo. Jiní nedostávalo se příležitosti Pána spatřiti, což
pravili: Anděl k Němu mluvil. 80. Od těmto předmětem největší tužby bylo. Ne
pověděl Ježíš a řekl: Ne pro Mne ten byla to pouhá zvědavost, nébrž ozýval se
v nich neútlumný pud a tah po Spasiteli,
hlas přišel, nébrž pro vás. 31. Nyní jenž živěji v srdcích pohanův než Židův se
soud jest světa; nyní kníže toho světa pohýbal. Byli to předchůdcové veškerého
bude vyvržen ven. 32. A Já, když po pohanstva, kteréž nápotom válem se ku Chri
výšen budu od země, všechno potáhnu stu přihlásilo. Ti tedy zatouživše Pána viděti,
k sobě. 33. To pak pravil znače, jakou ale přímo před Něho pro zástup nemohouce
a pro úctu se neodvážíce, přistoupili ku
smrtí má umříti. 34. Odpověděl Jemu Filipovi, aby jim nějak v žádosti jejich vy
zástup: My slyšeli jsme ze zákona, že hověl: Pane, chceme Ježíše viděti. Viděti,
Christus ostává na věky; a kterak Ty t. j. s Ním se oznámiti, s Ním mluviti, Jemu
pravíš: Musí povýšen býti Syn člově se představiti. Nebo Christa viděti snadno
ka? Kdo jest ten Syn člověka? 35. se jim dostalo. Jest to skromné vyjádření
žádosti, s Christem osobně rozmluviti. Stal©
Ěekl tedy jim Ježíš: Ještě na krátký se to bezmála téhož dne, když Pán do Je
čas světlo u vás jest. Choďte dokud rusaléma přibyl s onou vítězoslávou, ač jiným
světlo máte, aby vás tma nezachvátila; se zdá, že rozmluva ta se přihodila teprva
a kdo chodí ve tmě, neví kam jde. dne druhého aneb dokonce dva dni před
36. Dokud světlo máte, věřte ve světlo, paschou Mt. 26. 2., čehož o své váze nechati
musíme, an důkazů místnějších tu není. Že
abyste synové světla byli. To pově se obrátili na Filipa s prosbou svojí, bylo
děl Ježíš a odešed skryl se před nimi. bezmála náhodou, poněvadž právě s ním po

Nejedny věci Jan z poslední doby ži
vota Páně pozemského mlčením pomíjí, o
nichž druzí evangelisté, nejvíce svatý Matouš
v kapp. 22—25. vypravuje. Sv. Jan ale do
stavuje nám veledůležitou událost od jiných
evangelistů vynechanou. Praví: Byli pak

tkali se napřed ze všech apoštolův, anebo
snad, že Filipa některý z nich znal a tudy
se s důvěrou nejprvé k němu s prosbou ubral.
Oslovují jej Pane, což důkazem nemalé úcty
bylo; snad vněšná postava jeho něco důstoj
ného a spolu milého pronášela, že důvěru
k němu a úctu spolu pojali. Ale vezdy při-

pustiti musíme, že důstojnost Páně se na se vylévá. Přišla hodina, vece, aby oslaven
něho odlívala. Filip nehned povolil prosbě byl Syn Člověka. Oslavením svojím zove 7,
jejich, věda co Pán Mt. 10,6.15,24. pravil, 39. přijetí do slávy Otcovy skrze smrt, vzkří
že není poslán, leč k ovcem israelským, a šení a vstoupení, jakož i spolu ode všeho
že nechtěl, aby za pobytu Jeho na zemi apo světa Ho za Syna Božího a za, Spasitele uznání.
štolé se ku pohanům na vyučování vydávali. Takové ale oslaveni bylo ovocem zásluh,
1 jde Filip a poví Ondřejovi, Ondřej zas a kterých sobě Pán dobyl utrpením, a tudy
Filip pověděli Ježíšovi. Poradil se Filip o vece: Nepadne-li zrno pšeničné v zemi a neto s Ondřejem, starším, Pána bližším a jed odumře-li, samo zůstává ; odumře-li, mnoho
ním ze tří učeníků, s nimiž Pán nejsstoupe- plodu přináší. Zrno pšeničné musí v zemi
něji obcoval. Sám neměl té srdnatosti, ale zahynouti, musí se se všeobecnou podstatou
ve spolku s Ondřejem nabyl srdce a šel k přírody sloučiti, aby se v plod mohlo vzmoci.
Ježíšovi. Jest to skromnost, když kdo do Zrnem pšeničným Pán sebe míní, an blízek
mnívá se potřebovat! zástupců a přímluvců, smrti byl, kterou za lidské pokolení podaby ku Christu přistoupil. V jednotě oněch stoupiti volil. Tělesný život Páně měl smrti
dvou apoštolů se zračí láska a ta strojí pří podlehnouti, aby ovoce, plod a užitek pro
stup ku Christovi a ta nejmocněji a nej spásu lidskou přinésti a takto život božský
úspěšněji vede lidi ku Christu. Praví učeníci upovšechniti a člověčenstvu přištípiti mohl.
Páně neznají žárlivosti a závisti, nehledíce Umříti měl skrze nevěru Židů, oploditi se měl,
své slávy, nébrž slávy Boži. Ti dva tedy při rozmnožiti a rozhojniti skrze víru pohanů.
šli k Ježíšovi a pověděli mu, čeho pohané Podobný výrok 'jest známá ona výpověď:
zažádali. Jest-li Pán od vniternějších pro Semenem křesťanů jest smrt mučeníků. Co
storů chrámových k zevnějším vyšel a co tuto Pán o sobě práví, to v jistém smyslu
nejdříve na přednesenou prosbu odpověděl, o všech křestanech platí. Ješto Jeho osla
pomíjí Jan mlčením a předkládá jenom řeč vení také oslavením naším jest, musí také
Páně veřejně mluvenou, při níž tedy mimo smrt Jeho smrtí naší se státi, Rom. 6, 5. Což
apoštoly také jiní, ovšem i pohané ti se na bude, když odumřeme náruživostem a ná
lézali, kteři tak vroucně Pána viděti zady- klonnostem zlým a skutkům hříšným. A to
chtili. Ježíš neodpověděl zpříma pohanům, jest, co Pán d í: Kdo život svůj miluje, ztratí
byv v tom hlase s nebem sešlým zadržen, či je j; kdo života svého nenávidí, k životu věč
raději^ sám určitěji a podrobněji o tom se nému zachová ho. Sličně stojí tři protivy:
pojádřiti nechtěje. Ale dal všeobecnou od- milovati a nenáviděli, pak ztratili a zachopověd takovou, z níž pohané všelikou potěchou vati, posléze na tom světě a k životu věčnému.
naplněni býti mohli. Rozprostíral se v tom, Jest láska, abys zahynul, nenávist, abys neže jižjiž všickni národové pohrnou se do zafiynul. Jestliže zle miluješ, nenávidíš, je
církve Boží, Christa Synem Božím býti po stliže dobře nenávidíš, miluješ. Tak sv. Augu
znávajíce.^ Přišla hodina, vece, aby oslaven stin vysvětluje slova ta Páně. V obětné smrti
byl Syn člověka. Přišla hodina, a tedy po Páně leží zárod k založení církve. Praví pak
hané jenom málo něco počekejte. Hodina, Pán to, aby pohanům oněm a všechněm nám
dí, nedí čas; ve slově hodina větší se nalézá výminky vystavil, pode kterými kdo říše
potěcha, an se vypovídá, že nejenom léta, Jeho účasten býti může. Frázy milovati duši
měsícové a dnové, nébrž i nejmenší doby od svou či život svůj a života nenáviděli nám
Boha upraveny a zařízeny jsou, v nichž to již z předešlých částí známy jsou Mt. 10,
neb ono se díti povinno, což k spáse lidstva 39. Luc. 9, 24. a jj. Milováním života roz
slouží. Dosud k Židům měl zření svoje umí se cenění a kladení časného života za
Pán, a o to snažil se, aby Židé nejprvé u- nejvyšší dobro, tak abys raději Christa za
znali Jej co Messiáše a tím spasení svoje přel a víry v Něho se strhnul, než abys ži
opatřili; nyní ale již padá hranice a mezina vot nasadil; takový člověk ztrácí život věčný
se ztrácí a mizí, ana přichází chvíle, kdež a připravuje se o bláhu nebeskou. Rozumí
Bůh ustanovil, aby oslaven byl Syn člověka. se ale milováním života i povolování vášněm
Nedí: Syn Boži, poněvadž v oslavení Jeho a náchylnostem životným, jimž raději co nej
zavírá se smrt a vzkříšení, což jenom na více odporovati potřebí. A ten, kdo se jim
člověka připadá, a poněvadž titul ten z lásky zpírá a kdo nad život tělesný výše klade život
k lidstvu zamiloval. Částice aby značí, že duchový, víru, povinnost a potlačování zlých
oslavení to od počátku v radě Boží ustano žádostí, což se značí frázou: kdo života ne
veno. Žádost pohanů mocně pohnula Chri návidí,, ten dostíhá k životu věčnému a bla
stem Pánem a myšlénka na smrt v celé síle ženému. Leč o tom viz Mt. 10, 39. Cesta
se mu namanula, ježto smrtí Jeho pohanům k životu jest sebe zapírání, lámání vůle své,
k spáse přístup zjednán býti měl. Tudy v od neliknování, život a všechny věci svoje pro
povědi své o smrti mluví, vznímá se duchem Christa vynaložit!; což však trvá jenom
a v dokonalou odevzdanost ve vůli Otcovu v tomto životě na krátko, an po tom krátkém

bojování věčná odplata se dává. Jest slovj'
těmi hlavitá zásada křesťanské víry zahrnuta
a proto se tolikráte v písmě od samého Pána
opětuje. Mt. 10,39.16,25. Mr. 8, 25. L. 9,
24. 17, 33. Ještě dí sv. Arag.: Ztráta se
smutkem spojena bývá. Avšak i rolník, když
seje, ztrácí semeno, aby v čas žní rozhojněné
obdržel.
Aby však místněji vytknul spůsob za
pírání sebe a sebe obětování toho, přičinuje
dále: Kdo slouží mně, následuj mne. Dí:
Kdo mně slouží, a tím se vystavuje co krále,
jenž mnoho sluhů ke své službě pohotově
má. Sloužiti Christovi, jest vyznáváti víru
Jeho, Jej co spasitele podnikati a co Pána
Ho poslouchati. A ten má následovati Pána
v čas pronásledování až do položení života
pro víru, v čas pokoje ale aspoň do zapření
sebe a odúmrtí všem vnadám a pochotěm
života. A kdo to činí, ten takový služebník,
dí Pán, kde já jsem, také bude, bude přijat
do slávy věčné. Totéž i 2. Tim, 2, 12. d í :
jestliže spolu s nim umřeme, spolu s ním žiti
budeme. Ještě větší ale odplatu přičinuje.
Dí dále totiž: Otec můj je j pocti. To jest čest
nade všelikou čest, ta dosahuje do nebeské
výše a do věčné šíře. Kdo Christu rodnému
Synu Božímu slouží, účastenství bude míti
v slávě, jíž Otec Syna poctil, přijat buda
za přísvojence od Boha.
Když Pán takto podal se myšlénce o
oslaveni skrze Něho lidstva v Něj uvěřícího,
tanula mu na mysli ta smrt, skrze niž oslava
zjednána býti měla, ve své celé přestrašné
hrůze. A tu pohled Jeho s výšin slávy do
propasti útrap se skloniv zkormoutil duši
Jeho na okamžik, pokud Pán svémocně
čistě lidskému a přirozenému před ohavnou
smrtí otřesu a záchvěji oddati se uhodlat,
chtěje tudíž hnutí to vyššímu příkazu podrobiti a příbojům hrůzy na útrobu Jeho dorývajícím meze položiti. Nyní , pravil, duše
má zkormoucena jest, a co dím ?■ Otče, vy
svobodí mne. Praví: duše má, ana duše jest
sídlo vášní a citů. Praví: co dím ? A v tom
zkormoucení se obrací k modlitbě a ukájí
pohnutí svoje pohledem k nebesům a vstou
pením duše své do výšin Otce svého. Otče,
vysvoboď mne z té hodiny ! Někteří kladou
dvojí otázku, jakoby Pán říci volil: Což dím ?,
mám-li říci, mám-li se vyliti v tu prosbu"
Otče, oprost mne z tě hodiny f hodiny útrap,
svízelů, hrůz a ohavných bolů. Spojují tedy
věty dvě: Což dím, Otče, vysvobod mě od
hodiny tě, v jednu v ten spůsob, aby i druhá
věta v otázku potažena byla. Jiní však lépe
dvě ony věty dělí a slova: Což dím ? m
slova boje a půtky s přírodou lidskou svojí
a slova : Vysvoboď mne, za skutečnou prosbu,
podobnou prosbě v Getsemaně přednesené
Mat. 26,39. drží. Ovšem přirozenější a pro-

stější výklad ten jest. Ta slabota Páně nás
sílí, dí sv. Augustin, a zkormoncenost Jeho
nás upokojuje. Neoddai se ale Pán zkormoueenosti tak dlouho, jak na Getsemaně, né
brž jenom na okamžik smutku pohověv se
vychvacuje ze zkormoucení k výšinám ode
vzdanosti do věČDých ůrad Otcovských. Ihned
nadvládla vyšší stránka nad nižší přírodou.
Tudy sám ihned opravuje se, a vece: Ale
proto jsem přišel v hodinu tu. Proč ? Toho
v rozčilení nedokládá, to ale samo ze sou
vislosti patrně vysvítá. Proto, pro utrpení,
pro podnikutí strastí, přišel jsem na hodinu
tu, na okolnost tu, abych život položil za
spásu světa. Považuje Pán smrt jako již
přítomnou, ne teprv nyní v povědomí Jeho
přišlou, nébrž od jak živa mu na mysli pří
tomnou a od věčnosti předezřízenou. Aby ale
úplné bylo podrobení to nižší části pod vyšší,
a aby dokázal neobmezenou poslušnost, po
koru, oddanost a obětovnost, tudy prosí:
Otče, oslav jméno svoje, t. j. sebe samého,
aby totiž poznali svatost, spravedlnost, milosrdnost a dobrotu tvou všickni tvorové
tvoji. To je st: proved odvěký úmysl svůj!
Stop mne v propast smrti! J á rád podstou
pím ji, poněvadž slouží k spáse lidstva a
k věčné oslavě tvojí. Sláva Boží jest ko
nečný záměr všeho působení Páně. — I vysly
šel Otec prosbu Syna svého, v níž se dokoná
podrobil vůli Jeho, a vyslal h la s s h ů ry :
Oslavil jsem a ješte oslavím. Po třetí tento
kráte přišel hlas Otcův nad Pána; po prvé
se to dálo na křestu, po druhé při proměně
na Táboře a po třetí nyní v Jerusalémě.
Stal se nad Ním hlas na jitře, na poledne a
k večerou veřejného života Jeho. Na křestu
se ku počátku veřejného působení na bře»
Meh Jordánu hlas Otcův ozýval, Christa na
úřad obětovný uváděje; nyní při dokonávání
úřadu znova se ozval hlas Otcův, aby při
jetí svrchované oběti Synovy oznámil světu
v prostranstvích chrámových. Obětoval Pán
veškeru vůli svou znova, a docela podrobil
ji Otci; a Otec přijal tu obět Jeho na novo,
a jak druhdy obět od Abraháma obmýšlenou
svrchovanými zámluvami odměnil (Gen. 22,
17.), tak i Syna svého dáleji oslavou uctiti
volil, jakou již byl oslavil Jej. Oslavil již,
an po tisícletí o Něm prorokovati velel, an
anděly Jemu k službě vyslal, an lidi kvíře
Jeho nastrojoval, an moc divy činiti Jemu
uštědřil, an Ho přepodobil na hoře svaté,
slovem oslavil Jej všim působením, jež Pán
sám působil, které směřujíc k oslavě Otcově
spolu také oslavu Syna provedlo, ješto sláva
Synova jest neodlučna od slávy Otcovy. Ale
přidává hlas O tcův: Ještě oslavím skrze
smrt, z mrtvých vstání, na nebe vstoupení,
Dncha sv. seslání, víry v Něho po celém
syětě hlásání a útrob lidských skrze milost

mu nastrojování. Tak veškera budoucnost
k oslavení Syna přihotovena byla, jakož
předešlost veškera k Jeho slávě nastro
jena byla.
Hlas ten s nebe zřejmý byl a článko
vaný, že ovšem rozuměti jemu a k mysli
jej připustiti mohli, kdokoli vnímavost a
chopnost měli pro věci nebeské a jejichž
duchovní sluch otevřen byl pro zvuky a
hlaholy vyšších ideí. Ale tu právě zabíhal
nedostatek a vada zašla; a tudy dáli se
0 hlase tom nestejní úsudkové, jak dále vy
pravuje evangelista. Zástup tedy, jenž tu
stál a uslyšel to, pravil, že zahřmělo. Jini
ipravili: Anděl k němu mluvil. Pravili jedni:
Zahřmělo. Ti slyšeli zvuk s nebe a na ze
vnějšku přestávše nepronikli vnitrněji myslíce,
že jak jinde zvukot s hůry hromem se stává,
1 tentokrát nic jiného nebylo. Jiným se po
dobalo, že anděl ku Pánu mluvil, čeho v sta
rém Zákoně a novém nejeden příklad jest.
Tito vyššího cosi tušili, ač, coby hlas ten
obsahoval, nerozuměli ; tam zarytost, tuto
neúprava závadou byla, že se smysl zvuku
toho, či raději slov těch, jistě a mocně ale
i zřetelně pronešených, jim nevyskytl. Jinak
apoštolům a přede všemi Janovi se dálo,
jenž jasně slovům oněm vyrozuměli. Podobně
průvodčím Pavlovým, Act. 9, 7. 22, 9. 26,
13. se dálo, že jedni z nich jenom záři spa
třili a zvuk slyšeli, ale žádné tváře neviděli,
aniž hlasu jakého vnímali. Jak tu, tak i
všady jinde pro uznání hlasu Božího a pravdy
Boží potřebí chápavosti a vnímavosti, beze
které nikdo věcem Božím nemůže vyrozu
mět!. Y písmě svátém mluví Bůh, ve svě
domí k nám mluví B ů h ; ale jak málo lidí
pravého smyslu písma se dobírá, a jak málo
hledí k výrokům svědomí! Nébrž i v přírodě
Bůh zapsal pravdy věčné, ale lidé opak toho
v ní nalézají. Ostatně dvojí věc ještě připomenouti sluší, jednu, že hlasové ti nejed
nou také později s nebe netoliko nad apo
štoly, nébrž i nad mučeníky se ozývali, a
jmenovitě čteme v 9, kapitole listu oběžného
církve Smyrn. o mučenictví sv. Polykarpa,
že nad ním stal se hlas s nebe : Zmuž se,
Polykarpe. Za druhé někteří událost tu
s dcerou hlasu či s bathkolem tožnili. Bathkol značí vlastně toli, co dcera hlasu a jím
rozuměli Židé čtvrtý a nejnižší stupeň pro
roctví, ješto vyšší tři stupně činily: třetí
totiž úry a thúmy, Duch svatý, t. j. vniterné
Jeho vnuknutí stupeň druhý a dar proroctví
stupeň prvý. Když proroctví u Židů pře
stalo a také úry a thúmy ztratily povahu
prorockou, tedy prý na místo jich nastoupil
bathkol, hlas s nebe, hlas anděla, ano hlas
člověka, jenž ale ve slovech svých měl vyšší
pravdu pojatu, kterou muž nějaký svatý
v nich nalezl. Takovým bathkolem však nebyl

hlas nad Christem vzešlý, jsa jistým, přímě
ke Christu se odnášejícím výrokem Otce.
Také hlas ten někteří interpreti porovnávali
s hromem, který se ozval nad Samuelem,
1. Reg. 12, 18. Ale učinili to proti všemu
právu a proti všeliké tuto docela dovidné
souvislosti; nebo sv. Jan tu hlas s nebe
dobře od hromu rozeznává, a Pán sám o
hlasu mluví nížeji, který se stal nad ním.
Byla to zvláštní milost, že Bůh ještě jednou
osvědčil Syna, aby Židé novým důkazem o
důstojenství Jeho se přesvědčili a na víru se
dali. Ale pro větší část splynul také úkaz
ten nebeský na marno. Pán jednak nyní
snažil se, aby nějaký užitek ze svědectví
toho nebeského jim vyplynul. A nejprvé
jim na um dává, pro koho vlastně ten hlas
stal se: Ne pro mne sešla řeč ta, ale pro
vás Pán jsa vezdy jist, že vyslyšán bude
a ustavičně jsa spojen s Otcem neměl po
třebí vněšného výjevu toho; ale stal se hlas
ten pro ně, aby slyšíce jej do sebe šli a
Christa Synem Božím býti vyznali.
To pověděv, že pro jejich spásu se hlas
stal, nyní jim vykládá, v čem oslavení ono
Jeho záležet! bude, totiž v přemožení světa
a ďábla a v podmanění sobě lidstva skrze
víru k věčné jich spáse. D í: Nyni soud
světa jest, nyni knize světa toho vyvrženo
bude. Soudem se rozumí odsouzení, onen vý
kon všemoci Boží, jímž svět, t. j. zlo ve
světě, odvrácenost od Boha a zatonutí v ne
pravost, odsouzeno a přemoženo bude, Nyni
se to stane, t. j. skrze smrt Christovu. Nyni
dvakrát klade, aby tím mocněji naznačil, že
již přibude ta doba vítězná. Mluví, ja
koby věc ta se již byla stala. Skrze tu smrt
Páně zajisté, skrze vzkříšení nápotomné ja
kož skrze seslání Ducha sv. a kázaní apo
štolů a skrze vítězství Christovi všady zjed
nané svět mdlobu a nestateč nepřízně své
ku Christu a svého proti Němu odporu po
zná a zkusí. Hřích oblíčen, přemožen a
v nicotě a škodlivosti i šerednosti ukázán
bude a na odiv vyskytne se, že veškero
bouření proti Pomazanému Páně marno jest
Žalm 2, 4. 5. Spůsob jakým se to stane,
udává dáleji Pán slovy: Knize světa vyvrženo
bude. Kníže světa jest ďábel, jemuž se lidé
skrze nepravosti v službu oddali a podmanili,
a jenž tuto vládu svou prováděl v synech ne
věry, Ef. 2, 2. 6, 12. a 2. Cor. 4,4. bohem
jakoby světa toho byl, poněvadž lidé pravého
Boha a Zákona Jeho se spustivše, modlám a
nepravosti, výrodkům a výplodkům ďábla
sloužili. Vyvržen bude ven, ven ze své moci,
ze svého vládařství neprávě uchváceného
svržen bude, bude oloupen moci své a krá
lovství jeho zrušeno a zkaženo bude. Vyvr
ženým ďábel se býti praví, ne jakoby ho ve
světě již nestávalo, an chodí 1. Petr 5, 8. co

lev řvoucí, nébrž pokud od Christa na ten a zotročoval člověka téměř o svobodu jej
čas státi se mělo, vyvržen jest tak, aby nad připraviv. I Pána samého na kříž svými
lidem již panovati nemohl, je3tli jenom sami holomky dostav domněl se již svět veškeren
ve službu se mu nevydávají, Christa opou dokoná ovládnouti moci. Ale Pán s kříže
štějíce. Podobně Ap. 12, 9. se dí, že s nebe ujal moc nad veškerenstvem a odňal vrahu
lidstva loupež, Ef. 4, 8. a učinil z ponížení
svržen jest, t.j. že mu odňata moc, človékům
škoditi, ač sami-li jenom se na svátém po« domnělého triumf povýšení svého. A sice
zořu mají. U Lukáše 10, 18. viděl jej Pán tím, že všecko tvorstvo, Coll. 1, 20. Fil. 2,10.
s nebe padati v témž smyslu, o čemž na především lidi všechny dle textu řeckého, lidi
dotčeném místě. Může ďábel nyní ovšem všeho stavu, všeho stáří, všeho národu a všech
sváděti, ale nemůže násilí činiti a mimovolné věkůpotáhne k sobě. D í: Potáhne-, neuchvátí,
člověka ovládati; obchází co lev a řeve, ale nébrž, Os. 11, 4. provázky vlídnými a vaz
netrůnuje u prostřed světa v povědomí lid bami lásky lahodně k sobě přivábí, přivnadí
ském, jak za pohanství. Odňata a zrušena a přitáhne. Tah ten neustále trvá a potrvá,
moc jeho, an hřích od Christa smazán, jímž až všickni budou sjednáni v Christu a jed
jedině ďábel nad lidstvem vládnouti může, ním ovčincem stanou se 10, 16. Déje se to
a ana milost Boží ode Christa na kříži sjed skrze milost Ducha sv. Výše 6, 44. tah ten
nána, aby již ode ctnosti ke ctnosti lidé krá přivlastňoval Otci; nyní jej sám sobě připi
četi mohli. Sv. Augustin praví: Zdali ďábel suje, abys věděl, vece Žlatoúst, že jedna
nepokouší věrce? K terak tedy vyvržen jest? jest moc Otcova a Synova. Sličně ukazují roz
Pokoušeti sice nepřestává; ale jiná věc jest, tažené ruce Páně n i kříži na to tažení, ja
vniterně panovati a jiná věc jest, vně oblé- koby všechny lidi k sobě volal a všechny
hati. Nebo na nejohrazenější pevnost druhdy obejmouti hodlal. K říž není toliko sudištěm
nepřítel útok činí, ač nemoha jí dobyti. Páně, kdež Pán na zlosvět a na ďábla věčný
A jestliže některá vyslaná od něho oruží odsudek vyjádřuje, nébrž jest i trůn milo
nás zasahují, připomíná apoštol o štítě a kru srdenství a pramen všeho požehnání, jest
nýři viry,^1. Thess. 5, 8. Ef. 6, 12. Jakékoli nástroj spásy naší. Kříž jest kotva, kterou
pak proti nám strojí úklady a zálohy, dokud Christus v bouři časů zarazil do půdy věč
nedrží srdce, kdež bydlí víra, vyvržen jest nosti, aby život člověka v časnosti zatonulého
ven! Ale jestliže Hospodin neostřeže města, se ve věčnosti upevniti mohl. Kdo se kříže
nadarmo strážní ho stříci budou. Nespolehejte drží, ten jím nade všechny mocnosti světa
se tedy opovážlivě na sebe, nechcete-li vyvr povýšen bývá, aniž ve víru pozemstva zahynouti může. Kdo se kříži Páně podrobuje,
ženého ďábla opět přivolati.
Nyní jižjiž nastávala smrt Páně a soud . tomu se stává stromem, jenž vrcholy své do
nad knížetem světa jižjiž měl býti vykonán. nebes zapouští a po němž, sám se do těch
Soud ten sice nejpředněji na kříži proveden blažených sídel dostane. Ó té podivné moci
byl; jednak nebyl jediným tím dějem ukon kříže! Ó té nevýslovné slávy utrpení Páně!
čen, nébrž soud ten v celém vývoji člově volá sv. Leo. A píseň dí: Tu stalo se, co
čenstva se děje a díti se bude do skonání David pěl, když k budoucnosti v písni zřel,
světa, až život ten zamění se na věčnou a jal se světu zvěstovat: Bůh bude s dřeva
blaženost a půtky nynější na pokoj věčný. kralovat. Kříž byl, pěje jiná hymna, za ko
Odsouzení ďábla a odnětí jemu moci připra ráb Bohem strojen k věčné smrti odvratu a
vilo místo nové vládě, která nyní po zlo Beránkovou smrtí pojen zničil naši zátratu.
mení vlády ďáblovy opanovati měla. O vládě Y. hymn. cirk. vyd. II. str. 61., 63. a ještě
té vece Pán dáleji: A j á povýšen huda od str. 88.: Radost se nám s nebe níží skrze
země, všechno k sobě potáhnu. Řecký text kříže oslavu, křížem se k nám triumf blíží,
čte všechny lidi k sobě samému potáhnu. křížem vrah se v propast hříží, poražen jsa
Eamyká Pán na to, co pravil Nikodémovi na hlavu. Ale i to rozjímati sluší, kterak
3, 14.: Jakož M ojžíš povýšil hada , tak p o  Pána při těch strastech, jenž mu nastávají,
výšen musí býti Syn člověčí, aby kdo v Něho potěšuje myšlénka, že jimi lidstvo vykoupí!
věn , nezahynul, nébrž měl život věčný. Ne To jest věčný příklad Páně pro kněžstvo,
rozumí povýšením tuto na nebe vstoupení a kterémuž sluší před jinými modliti se o to,
sedění na trůně v království Otcově a tedy aby srdce jejich Christus neustále přitahoval.
Z řeči té Christovy vyrozuměli Židé, že
oslavení blažené, nebo Jan výkladu tomu
odpírá. Povýšením zove Pán kříž svůj a mluví Pán o smrti své. Ale to jim právě
svou smrt na něm, jak hned sv. evangelista nebylo po mysli, ješto se domnělí, že Messiáš
sám dokládá: l o p ra vil , znače , jakouby věčně žiti bude. Tudy podivení své a svou
sm rtí zem říti měl. Dí povýšen budu a nedí pochybnost pronášejí: M y jsme slyšeli ze
ukřižován budu, aby na rozum nám dal, že Zákona, Se Christus (či M essiáš) na věky
největší ponížení Jeho k největší slávě Ho po ostává a ty pravíš, že Syn člověčí povýšen
výší. Ďábel uchvacoval a loupil a přesiloval býti musí? Náhled svůj staví proti výroku

Páně a praví slyšeli jsme, podlé toho, že
zřídka komu se událo míti písmo, nébrž že
se spokojovali s tím, co v synagóze jim přečítán® bývalo. Volajíce se k písmu mají na
paměti místa prorocká, v nichž o slávě Messiášově věčné trvalé řeč se vede Mich. 5, 2.

čtení se čtením vulg. dum, sws na jedno vy
chodí, an také přeložiti se dá: když světlo
máte. Dokud mne u sebe máte, hledte, aby
vám s prospěchem byla přítomnost moje a
všelijak a všemožně se přičiňte, aby vám
k spáse sloužila. K napomenutí svému při
Východ jeho od počátku a ode dnů věčnosti dává Pán dvůj důvod, jeden záporný, druhý
Žalm 109, 4. Tys knězem na věky Žalm 88, kladný. První vynáší slovy: aby vás tma
30. Položím, na věky věků símě jeho Dan. 2, nezastihla, ješto, kdo ve tmě chodi, neví, kam
44. Vzbudí Bůh království, je n ž na věky ne jd e . Tma se zosobňuje co nějaká vrahyně,
bude rozptýleno. A místa ještě jiná Dan. 7,14. jenž na člověka číhá, aby ho zajala. Tmou
9, 16. a t. d. na mysli jim tanula, jimž všem rozumí bludy a nevědomost a odtad povstalé
podlé tělesných účelů a zemských náhledů nepravosti, jimiž se jim stezka k životu zavyrozuměli (Mat. 20, 20.), v takovém tě trhuje a propast skázy věčné se otvírá.
lesném výkladu od učitelů a vůdců svojich A tudy tmou v písmě zahynutí se značí
potvrzováni jsouce a docela zapomínajíce, že Mat. 8, 12., an tam, kde tma jest, pláč a
na jiných místech prorockých, Žalm. 21. Is. skřipot zubů nalézá se. Tak praví, ne žeby
53. Zach. 12. a jinde o smrti Messiáše vý po Jeho smrti obrátiti se nemohli, jakož i
slovně a jasně se předpovídá. A právě jako skutečně veliká část se obrátila po vzkříšení
na úkor takovému domnění Pán praví, že .Teho a po seslání Ducha sv. Ale tak mluví
smrtí kříže sejiti má, že opustiti má svět, k nepřátelům, kteří, jestliže vidouce Jeho
národ a slávu jeho a odejiti; to se jim do divy a majestou přítomnosti Jeho ve své zacela protivilo. Tudy podivení své opovážně rytosti vytrhováni a ohromováni jsouce ne
vyjevují: K dož jest ten Syn člověka, ten po uvěřili, tím méně později uvěřiti hodlali.
divný protipísmový, jenž nezůstat), jenž ode Slovy: kdo ve tm ě chodí, kam jde, neví, dává
jiti, jenž umříti dokonce má? Takového my příčinu věty předešlé a upozorňuje, jak ve
nemůžeme za Messiáše uznati, ješto se v písmě lice nebezpečno jest a záhubno, ve tmách si
o jiném mluví. Poněvadž Ježíš sebe jmenoval voditi. Ještě pak zápornou větu osvětluje
Synem člověka, tedy užívá také lid slova kladnou větou a dává v ní druhý důvod
toho, ač nevěda, co s ním p očiti a jak jemu napomenutí svého, an vece: Dokud světlo
rozuměti. Tudy se tázali Pána o věci té. máte, věřte ve světlo, abyste synově světla
Ale na jejich otázku Pán neodpovídá byli. Choditi ve světle a věřiti ve světlo
zpříma, což an inebylo možná bez obšírného Pán za jedno klade. Kdo věří ve světlo,
pojednání. A zde docela nemístno bylo,ota- ten ujal světlo v sebe a všudy je sebou ob
Kových námitkách se rozšiřovati podrobně a je náší a ustavičně se v něm nalézá, že nijak
odmítati. Učinil to Pán nejednou a celé tma k němu přístupu nemá. Mají pak vě
učení a jednání Jeho ukazovalo, nebyti pra řiti, aby byli či se stali syny světla. Synem
vým smýšlení jejich o Messiáši co pozem namítá se příbuznost, srodnost a shodnost se
ském králi věčně kralujícím. Tudy jich ne světlem či s Christem a tudy dí, aby syny
kárá, poněvadž smýšlení po věky vsátého Božími byli či stali se, poněvadž to teprv
netak hned zbýti mohli. Odkazuje je k tomu, obrodem se díti může. Nebyl žádný národ
co jedině člověka spasiti může opravdově šťastnějším nad národ židovský, maje slunko
a matorně sobě při tom veda, jako ten, jenž života u sebe a moha se dokonale osvítiti,
jižjiž se loučiti hodlá. Napomíná jich a vede život zbožný v sobě zakořeniti a synovstvím
je k tomu, aby neutkvívali v nedobře rozu světla synovství Božího dojiti. Ale zamhou
měném písmu, nébrž aby smysl písma sobě řili oči svoje a srdce jejich stuhlo, jak ihned
ze skutkův Páně otvírati dali, a poznajíce sv. Jan nad tím naříká; majíce závoj na zra
Jej míti svědectví Otcovo, za Messiáše Jej cích při čtení písma nedošli známosti Chri
uznali a bludný předsudek onen takto od sta, zhynuli duchem a domnějíce se účelu
sebe odbyli. A sice tím spíše se mají dáti svrchovaného dojiti na scestí se ocitli. Již
osvítiti, poněvadž již nedlouho mezi nimi druhdy Jeremiáš prorok 13, 16. jich přísně,
choditi a je náukou a divy svými osvěcovati ale nadarmo napomínal; Dejte Hospodinu
bude: Ještě na krátko je n světlo je s t u vás, Bohu svému slávu prvé než se zatmi a prvé
dí, světlem sebe samého rozuměje. Chodte, než se obrazí nohy vaše o hory tmavě. Če
dokud světlo máte, aby vás tma nezastihla , kati budete světla a položí je v stín sm rti
an, kdo ve tm ě chodí, neví, kam jd e . čas
a ve mrákotu.
ovšem krátek byl, jenom pět dní, čeho oni
Byla-li to řeč Páně poslední, kterou ve
lidé se nebyli nad áli; Pán ale dobře věděl. řejně konal, tak že řeči Mat. 21—26. kk.
Řecký text čte ja k světlo máte, místo dokud a parall. u Mr. a Luc. dřívěji klásti se
světlo máte , klada mí misto í» s , smysl bylby: musejí, o tom těžko souditi. Jedni chtějí
takjak světlo, jak já vám ukazuji. Leč i to tomu, že posledního dne před paschou ji

přednesl, druzí lépe za to mají, že dne
vjezdu svého ji Pán činil. Na to Pán ode
šel a ukryl se, nehodlaje již veřejně mluviti. Ukryl se, aby naobrazil, že svrchovaný
soud Boží skryt jest před nimi. Podobné
Deut. 32, 20. vece Hospodin: Skryji tvář

mluvím, jakož pověděl Mně Otec, tak
mluvím.

Při skončení veřejného života Páně ohle
dá se Jan na výsledek, jaký měly veškeré
svou p řed nimi a podivám se posledním vě suahy, náuky, trudy a divy Páně; vyznává,
cem jejich , nebo národ převrácený jest a ne že většina ze Židů v nevěře zůstala a s ubověrni synově. Ukryl se v Bethanii pod ho léváním o tom praví. Napřed mluví o těch,
rou Olivnou. Ukryl se pro ty, kteří nevě jenž docela v nevěře zůstali, potom o téch,
řili, neukryl se těm, jenž věřiti a milovati kdož pro bázeň před lidmi k Ňému se neznali.
počali, ani těm, kteří s palmamťmu v ústřety Ale, vece, ani oni, ani tito nepřerušili záměrů
vyšli. Těm se ukryl, jenž vidouce neviděli Božích, nébrž raději k vykonání je přive
a o kámen úhelný se urazili, dí Augustin. S tím dli. An pak toliká znamení činil p ře d nimi,
i sv. Jan končí veřejný úřad učitelský Páně dí, nevěřili v Něho. Toliké divy, t. j. tak
a toliko to nám dále vypravuje, co Pán u mnoho divů 6, 9. 14, 9. 21, 11; jiní slovo
prostřed učeníků svojich činil a mluvil pře TOffavrct, tanta vykládají: tak veliké divy.
deslav o příčině nevěry a o bytosti a účelu Leč první výklad správněji si vede. Oči
vidně připisuje divům moc přesvědčovací.
víry v Christa.
Ale i to patrno ze slov těchto, že žádný div
nepřesvědčí člověka, aechce-li se mu podati.
37.
An pak toliká znamení činil
A jde z toho náuka, že čím více Bůh někomu
před nimi, nevěřili v Něho, 38. aby dober uštědřuje, tím více má o milost žádati,
řeč Isajáše proroka naplnila se, kterou aby darů Jeho ku spáse své užíval. Y tom
pověděl (53,1.): Pane, kdo uvěřil sly zpírání se Židů proti Christu a v nevěře je
šení našemu a rámě Hospodinovo jich spatřuje Jan splnění prorockých výroků
komu zjeveno bylo? 39. Proto nemo Jesajášových. Praví; A by řeč Isajáše proroka
se naplnila , kterou pověděl : Pane, kdo uvěřil

hli věřiti, poněvadž opět řekl Isajáš
(6,9.): 40. Oslepil oči jejich a zatvrdil
srdce jejich, aby neuzřeli očima a ne
porozuměli srdcem a neobrátili se a
abych neuzdravil jich. 41. To řekl
Isajáš, když uzřel slávu Jeho a mluvil
o Něm. 42. Avšak i z náčelníků mnozí
uvěřili v Něho, ale pro farisey nevy
znávali, aby vyobcováni nebyli; 43.
nebo zamilovali slávu lidskou více,
nežli slávu Boží. 44. Ježíš pak zvolal
a řekl: Kdo věří ve Mne, nevěří ve
Mne, nébrž v Toho, jenž poslal Mne.
45. A kdo vidí Mne, vidí Toho, jenž
poslal Mne. 46. J á světlo na svět při
šel jsem, aby žádný, kdo věří ve Mne,
ve tmě nezůstal. 47. A uslyší-li kdo
slova má a neostřehne jich, J á nesou
dím h o ; nebo jsem nepřišel, abych
soudil svět, nébrž abych spasil svět.
48. Kdo pohrdá Mnou a nepřijímá slov
Mojich, má kdoby soudil je j; řeč, kte
rou mluvil jsem, ta bude souditi jej
v poslední den. 49. Nebo J á od sebe
jsem nemluvil, nébrž kterýž poslal Mne
Otec, Ten Mně přikázání dal, co říci a
co mluviti mám. 50. A vím, že přiká
zání Jeho život věčný jest. Co tedy Já

slyšeni našemu a rám ě Hospodinovo komu
zjeveno bylo? Is. 53, 1. Cituje slova proro

kova podlé překladu sedmdesátců, Jako
Israelíté za věku prorokova zpěčovali se víru
přidati výrokům Božím, tak, dí Jan, i nyní
se děje podlé toho předpovídání Božího, jímž
předvédél a předpověděl Bůh, že právě také
nevěrou se odslouží lid Christovi. Z čehož
již plyne, že nevěra Židů není svědectvím
proti , nébrž pro božské poselství Páně, ana
nevěra ta Bohem předvídána a předpovědína
byla. Kdož uvěřil slyšení našemu ? Slyšením
sluje to, co se slyší, zvěstování či kázaní to
tiž Ghristovo a o Christu. Dí, že Židé ne
věřili, aby se naplnilo , nežeby byli museli
nevěřiti, nébrž poněvadž Bůh věděl napřed,
že neuvěří oni a to předvědění předpověděl;
ovšem nemohlo se nevyplnili, co Bfth před
pověděl. Předvědění nevěry lidské ze strany
Boží není příčinou té nevěry, jak ten kdo
vidí, an jiný do jámy padá, není příčinou
pádu jeho. Bůh předvídá skutky lidské ja
kožto svobodně vykonávané. Jakož ty, vece
Aug. pamětí svou nečiníš, že se něco předešle státi muselo, tak Bfih předvěděním
svým nenutí, aby se věci v budoucnu staly.
R ám ě Hospodinovo, dí dále, komu zjeveno
bylo? Ramenem se značí moc a síla, a sice
ta, která se v divech Spasitele vyskýtala,
a již co moc božskou a co důkaz^a svěde
ctví pro Christa přeskrovná část Židův po
znala. Co Isajáš o dobách svojich praví, ío
za věku Messiáše se docela vyplnilo. Jsou

to slova ne již prorokova, nébrž Messiášova,
jimiž si do nevěry Židů stěžuje.
Netoliko pak nevěru předpověděl Isaijáš,
nébrž také příčinu nevěry té udal. Proto

jenom dobu a čas vytýká, kdy se výrok
prorocký stal, totiž tehdá, když prorokovi
sláva B o íi se spatřiti dala. Jes. 6, 1. U
proroka Isajáše se sláva Hospodina Boha vylinemohli věřiti, poněvadž opět řekl Isajáš 6,
čuje na místě dotčeném. Zde u Jaaa sláva
9 .: Oslepil oči jejich a zatvrdil srdce jejich , ta se připisuje Christu, poněvadž zjevený
aby neuzřeli očima a neporozuměli srdcem
ve starém Zákoně Bůh Logos jest 1. Cor.
a neobrátili sě a abych neuzdravil jich. Proto
10, 4. prostředník veškerého zjevování Bo
Yece a částicí tou nehledí ku předešlému, žího a spolustaten a spolubyten Otci, jak
nébrž k následujícímu co částicí proprav z tohoto také místa vysvítá. Serafové velebí
nou. Slova ta svobodně se z Isajáše dle Hospodina, že sláva Jeho naplnila nebe a
Sedmdesátců uvádějí. Oslepil, t. j. dopustil zemi. To se dálo vtělením Páně, an pohané
oslepiti a dopustil zatvrditi se; dopustil, světlem víry osvíceni byli. Pohnuly se podaby spasení na sobě zmařili. Co Bůh do voje veřeji od hlasu volajícího, dí prorok.
pouští a čeho tedy nenabrání, to se mu To se dálo, an se vchod do církve rozšířil,
v písmě co původci připisuje Mt. 13, 14. aby pohané vejiti mohli. Ostatně slova
15. Jest toho původem Bůh jenom tou mě Isajáše proroka neuvádějí se do slova, nébrž
rou, poněvadž i ta svoboda, které lidé zle dle smyslu, an u proroka jemu samému
užívají, od Něho pochází a poněvadž také Bůh ukládá, aby oslepil a t. d., t. j. aby
ten běh ve svěřě původ má od Něho, podlé hlásal, že oslepeni jsou zrakové mysli lidu
něhož zlo zlem se kazí a na hříchy slepota israelského.
^
a zarytost následuje. Dí nemohli uvěřiti
Avšak nebyli všickni tak oslepeni, aby
podlé toho, že ješto Bůh předvídal, že ne nebyli v divech Páně slávu Boží a svěde
budou věřiti a to předpověděl, nemohla se ctví Otcovo poznali, nébrž netoliko lid ale i
předpověď Boží nevyplniti, čímž ale svo náčelníci a pohlavárové lidu mnozí uvěřili
bodná vůle jejich netrpěla. Slepota a za- v Něho. Sv. Jan praví: Avšak i z náčelníků
tvrzelost jsou znakové duchovní nevnímá- mnozi uvěřili v Něho, ale pro fa rise y nevy
vosti a nevšímavosti pro zjevy Boží a při znávali, aby vyobcováni nebyli. Nebo milo
pisují se Christovi dle v. 41, poněvadž vy vali slávu lidskou více, než-li slávu Boži.
stoupení a vyjevení Páně na světě jim pří Tím 'výrokem obmezuje Ja n výrok svftj o
ležitost daio k větší a větší zarytosti, tak bezvěří Židů a uvádí jej na jistou míru.
že se víc a více od pravdy Boží odvraceli, Náčelníky rozumí ty, kteří přisedali na vele
víc a více si ji břidili a ošklivili a víc a radě a v Christa co v Messiáše uvěřili; jme»
více v zarytosti se zmáhali. Tak Bůh, vece novitě Josef z Arimathie (Mt. 27,57.) a N i- ,
sv. apoštol Pavel, vydal pohany v žádosti kodemus (3, 2.) a nepochybně také jiní.
srdce jejich. Boxn. 1, 21—24. 9, 17. Odpor
Ale ti se obávali fariseů a utájeli se s vírou
Židů proti poznané a očividné pravdě a svou před nimi, bojíce se, aby z církve vy
tudy hřích jejích proti Buchu svatému Mt. obcováni nebyli. O vyobcování výše prave
12, 31. uvedl na ně slepotu a otvrdlost a no 9, 22. Zde bezmála prvý stupeň klatby
Bůh dopustiv ji potrestal tím nekolnost a co méně křiklavý se vyrozumívá. Příčinu
zepřivost jejich. Sv. Aug5. vece: Ptá-lí se dává, že milovali slávu a čest lidskou více
mne kdo, proč věřiti nemohli, záhy odpovím, než čest Boží. Slova ta vzal Jan z úst Páně
poněvadž nechtěli. Nebo zíovůli jejich před 5S 44., kdež vyložena. Čest lidí, t j . od lidí.
vídal Bůh a prorokem předvěstovati dal. L. 9, 26. čest u lidí. A sláva Boží značí
Ale díš, že prorok jinou příčinu uvádí nevza slávu a čest, kterou Bůh dává. Byla víra
tou 2 vůle jejich, že totiž jim dal Bůh jejich počátečná, byl to, jak sv. Aug. praví,
ducha zahřezlosti, oči, aby neviděli & uši, nákrok či přístup k víře a mohl zárod ten
aby neslyšeli. Ale i o tom pravím, že to buda pěstován k úplné víře dojiti. Tak
vůle jejich zavinila. Nemohli, jak se v pís mnozí se oštídají sloužiti Bohu z bázně před
mě o Bohu a věrností Jeho praví 2. Tím. lidmi, ješto Mojžíš nad poklady egyptské ce
2, 13., že sobě odporovati nemůže. Nemůže nil hanu Ghristovu. Hebr. 11, 25. A jinde
Bůh zapříti sebe a to patří k dokonalosti prav! týž apoštol Pavel Gal. 1, 10.: kdy
Jeho, nemohli oni věřiti a to jest vina vůle bych se lidem líbil, nebyl bych sluhou Chričlověcké. — Ještě udává Jan apoštol dů stovým.
vod, že právem slov prorokových o zapekCo ještě následují věty, o těch dvojí
lítosti proti Christu užil. l o pak p ra vil pro smýšlení panuje, že je bud Pán pravil, ještě
rok Isajáš, dokládá sv. Jan, když uzřel slá m jednou se k lidu obrátiv, když byl v. 36. ode
Jeho ; tak vulgáta čte quando, ots. Ale řecký jiti hodlal, a znova k lidu mluvit! se jav;
text čte dle Sin. a BEM on, že. Podlé bud že to jsou slova, která Pán častěji mlu
toho čtení Jan dí, že vidění prorocké bylo víval a^ která Jan tu klade co soujem vý
původem předpovědi jeho. Čtení vulgáty roků Páně. Slova ta se mu prý tu položití

vidělo, poněvadž v nich protiva nevěry Židů
se vyskýtá, a poněvadž je byl Jan v pře
dešlé poslední veřejné řeči Páně vypustil,
píleje krátkosti. A tento poslední náhled
převládá, tak že tuto přehled náuky Páně
míti se domnívají vykladatelé, přehled totiž
toho, co Christus o důstojenství své osoby a
o potřebě víry falásával. Myšlénky prý tu
projevené byly již v předešlých řečech Páně
kázány; dále prý věty, jež Jan předkládá,
jsou k sobě jenom vněšně sřaděnv, vnitrně
spolu nesouvisíce. Avšak proti tomu panu
jícímu náhledu nejeden důvod bojuje. Nejprvé to, čím zastavatelé zavládlé domněnky
se zaštiťují, nemá do sebe váhy té, kterouž
jí připisují. Jest liže se opětují myšlénky,
jež v předešlých promluvách Páně shledá
váme, což to má vaditi? Byly náuky ty tak
důležitý, že je nejednom v mysli lidské opě
tovat! potřebno bylo. A co se souvislosti tu
postrádané týká, ta jedině z nedospěchu a
z nedopatření vykladačů původ béře. Á
proč by nebyl mohl sám Pán na konci
svých národu činěných řečí hlavitý soujem
náuky své pronésti? Zvláště s náhledem
oním se potýkají aoristové
a sks, ji
miž k nyní jíněné promluvě se hledí, a ve
slově exgaCs, volal, křičel, spůsob udává, ja
kým svou řeč pronesl. Musíme tedy za to
míti, že Pán nyní maje navezdy Židy opustiti řeč znova ujal, bolest svou nad nevě
rou Židů vyjevil a s nimi se veřejně louče
vinu odsudku jejich na ně docela jediné
uvrhnul.
Vypravuje Jan : Ježíš pak zvolal a p r a 
vil'. kdo ve mne véři , nevěři ve mne, nébrž
v toho, je n ž poslal mne. Zvolal, vece, či jak
? řeckém i latinském textě vlastně stojí:
vzkřikl Tím Pán naznačil důležitost řečí,
kteréž projádřiti hodlal, a odňal jim všelikou
výmluvu nevědomosti. K do ve mne věři , dí,
nevěři ve mne, nébrž v toho, kdo poslal mne.
Slova ta dosti jasna jsou, ale mají do sebe
nevyvážný obsah. Jimi souvislost díla stvo
ření s dílem vykoupení se vytýká. V nich
leží, že víra v Christa jest bránou jedinou
k dokonalému vyrozuměaí povaze a potřebám
vlastivé přírody naší. Co Stvořitel nám ja 
kožto touhu v duši vložil, to Spasitel vypl
ňuje. Kdo se v Christa věřiti vzpírá, ten se
odpovídá nej vniternějších tužeb srdce svého
a příčí se nevyhladitedlnému svědectví celé
své přírody lidské. Kdo v Christa véři, věří
v toho, jenž Ho poslal. Předmětem víry není
člověčenství Christovo, jak se zrakům Židů
vyškytalo, jakoby byi o své újmě přišel, nébrž
Bůh, jelikož se vněm jevil. Chce říci: Ne
jedná se tu o věc lidskou, nébrž o věc božskou
pří tom věření a nevěření ve mne. Skutkové
moji jsou skutky Otcovými, náuka moje jest
věčnou pravdou od Otce, a tudy víra i ne

věra ve mne odlévá se vezdy na Otce. Ješto
ale Pán skutky Otcovy konal, pravdu Otcova
hlásal, a s Otcem spolustaten a s ním jedno
jest, ta d y , dí dále, kdo mne vidí , vidi toho,
je n ž mne poslal. Každému nepředpojatému
člověku vnucovala se při popatřování a po
zorování na Pána myšlénka, že tu božství
přítomno jest. Kdo vodu z potoka váží,
čerpá nevyhnutedlně vodu z pram ene; také i
v Synu jeví se Otec. Syn jest obraz pod
staty B oži Hebr. 1, 3. Syn a Otec jedno
jsou Jo. 10, 30.
Zje?il se ale Syn co světlo , o čemž výše
1, 5. 8, 12. Dí: J á světlo na svět přišel
jsem , tím záměrem, aby kdo věři ve mne, ve
tmě nezůstal. To jest, co maličko výše v
této kap. v. 34. 36. praví. Nezjevil se Pán
co sžírající oheň, nébrž co světlo duchovné,
kteréž milou a oblažnou osvětu na. duši
lidskou vylévá a ji oprostuje té tmy, v níž
zrozena jest a v nížby na věky zahynout!
musela. A tu Pán vyličuje neblaženost ne
věry. Dí: A uslyši-li kdo slova m á a ne
osiř ehne jich , j á nesoudím ho, nebo jsem ne
přišel, abych soudil svét, nébrž abych spasil
svět. Kdo pohrdá mnou a nepřijímá slov
mojich, má, kdoby soudil j e j ; řeč má, kterou
mluvil jsem , ta odsoudí j e j v poslední den.
Napřed vypisuje nevěru, an dí: Uslyší-li
kdo slova má a neostřehne jic h ; dle čtení ji

ného, ač méně osvědčeného, místo neostřehne,
čte se a neuvěří, což na totéž vychodí, po
něvadž kdo víry skutkem nepotvrzuje, ten
víry jakoby neměl. Praktická nevěra se zá
hy spojuje s theoretickou. Na nevěru při
padá odsouzení Mr. 16, 16. Dále vece P á n :
J á nesoudím ho, ješto jsem nepřišel soudit ,
ale spasit světa; t.j. nejsem příčinou odsou
zení jeho, aniž k zatracení jeho tuto smě=
řuji, raději k víře, pokání a spáse jej volaje.
A tudy ne já, ale každý nevérec sám ne
věrou a nekajicností svou &e odsuzuje. Yiz
3, 17. týž výrok. Ale ačkoli Pán nyní v té
časnosti nesoudí, proto soud není vyzdvižen
a zrušen, nébrž takový nevěrec, kdo , vece
Pán, mnou poh rdá a nepřijím á slov mojich,
má soudce svého. A ten soudce jest slovo či
náuka Páně , ta je j odsoudí v den poslední,
povstane co soudce a svědek proti těm, jenž
neuvěřili a volati bude o pomstu proti nim 15,
22., ješto ač divy mohouce se přesvědčit! o
pravdě, raději oči zavírali a srdce zatvrdili
a pravdě se zepřeli. Již sice také tuto ve
svědomí zkušují soudu toho nevěrci, doko
nale však soud jistý teprva v den poslední
vynesen bude. Příčinu pak, pro kterou ná
uka Páně odsoudí je, udává Pán slovy: po
něvadž jsem nemluvil od sebe, nébrž Otec,
je n ž poslal mne, ten mně přikázaní dal , co
p ra viti a m luviti mám , t. j. ješto slovo mé
jest slovo Boží a kdo mnou pohrdá, také

Bobem pohrdá. Bohem pohrdati ale žádnému
tvoru podlé věčných zákonů nemůže bez
trestu splynouti. Dí, že od Otce vzal, co
pra viti , či říci, co mluviti má.
P ra viti zří
5m předmětu, o němž se mluví, mluviti ke
spůsobu, jakým se předmět vynáší. Obojí,
vece Pátí, určil mu Otec. Slovo pak Boží,
jež kázal Pán, má do sebe moc oblaživou? a
P á n to mocí svého božského vědomí dosvěd
čuje, an d í : vím, Se přikázán i Jeho, t. j. ta
přikázaná Mně náuka jest život věčný. N e d í:
dává život věčný, nébrž je s t život; není tedy
náuka ta toliko prostředkem a cestou k ži
votu věčnému, nébrž spojena jsouc s milostmi
uštědřuje život a zakládá jej v útrobách lid
ských. Viděti, že náukou celé působení svoje
zahrnuje, jak Rom. 1, 17. evangeliem se celé

dílo spásy rozumí. Slova : je s t životem, značí
tedy něco více, než příčinou jest života, ač
ovšem také tu stránku v sobě zahrnují.
Z toho pak již všeho následuje závěrek:
Tedy , co mluvím, jak mně p ra v il Otec, tak
mluvím , t. j. ješto přikázání Otcovo takové
účinky působí, kterak mohu jinak činiti? Ja 
kož Pravdivý mne Pravdu zplodil, tak já co
Pravda pravdu mluvím, vece Aug. Na pravdě
poselství Jeho a Jeho náuka všechna záleží,
a ta jest začátek i konec všeho působení
Božího. V vtěchto slovech dal Pán měřidlo,
dle něhož Židé budoucnost svou tutější i po
smrtnou měřiti mohli. V pozadí slov těch
neskončená bolest se kryje. To byla poslední
řeč Páně k lidu. Nápotom již jen k apo~
stolům hledí. Slyšme o tom sv. Jana.

Hlava XIII.
J ežíš 1—11. umývá nohy apoštolům a 1 2 — 2 0 .
symbolickou mocnost úkonu toho vysvětluje.
Nápotom zrádu Jidášovu 21 —30., sm rt
svou 31 — 35. a 3 tí —38. zapřeni Petrovo
předpovídá .

Posud Ježíš veřejně vyučoval lidí, ač
vezdy k apoštolům ohled maje a k jich vy
chování prozíraje. Nyní ale ozvláštní a je 
dinou téměř péči vede o apoštoly, jimž ve
škerá správa církve svěřena býti měla, a
jimž uloženo bylo, člověčenstvo ku Christu
1.
Před slavností paseky věda Jae  k spáse přivésti. Sv. Jan před jinými
žíš, že přišla hodina Jeho, aby přešel poslední to ustrájení apoštolův vypravuje, ač
z tohoto světa k Otci, milovav svoje, co některé věci mlčením pomíjeje, kteréž byly
byli na světě, do konce miloval je. 2. již od synoptiků položeny. Nejznamenitější
A když nastala večeře, když flábel již pominek či výpustek jest o ustanovení ve
svátosti, kteréhož nejeden vykladatel
vnukl v srdce, aby zradil Jej Jidáš Šimd- lebné
bolestně postrádal a nejeden theolog pohře
na Iškariotského, 8. věda, že všecko šoval. A tu dvojí otázka své odpovědi sta
dal Jemu Otec v ruce, a že od Boha novně se domáhá, nejprvé, proč Jan vypu
vyšel a k Bohu jde, 4. vstal od večeře stil tu část tak před jinými důležitou? a
a složiv šaty své a vzav rouchu pře druhá, na kterém místě by ustanovení to se
vložiti mělo? Leč otázky ty očividně lépe ku
pásal se. 5. Potom nalil vody do umy konci
výkladu léto hlavy rozřešiti možná
vadla a počal umývati nohy učeníků bude a tudy tam se k nim vrátíme. Tuto
a utírati rouchou, jíž byl přepásán. 6. zraky i mysl obraťme ku předojímavé udá
Přijde tedy k Šimonu Petru. I vece losti, v nížto se velebnost, láska, sebepoMu P etr: Pane, Ty mně myješ nohy? koření a zmaření Páně nejídičnějším duši
lidskou hluboce pronikavým spůsobem vy
7. Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Co jevuje.
J á činím, ty nevíš nyní, zvíš ale po
Ale tu neualá závada nám hned přístup
tom. 8. Dí Jemu Petr: Nebudeš mýti zavaluje, otázka totiž o čase, kteréhož Pán
mně nohou na věky. Odpověděl je  veřeři odbýval, o níž Jan mluví, a byla-ii to
mu Ježíš: Neumyji-li tebe, nebudeš večeře paschalná a za jedno se Židy držána,
míti dílu se mnou. 9. Dí Jemu Šimon čili večeře ta byla dřívěji předujata aneb
docela jiná hostina? a kterak Jan v té věci
Petr: Pane, netoliko nohy mé, ale i k synoptikům se povahuje? Závada těmito
ruce a hlavu. 10. Dí jemu Ježíš: Kdo otázkami zavalená nás to nemůže meškati,
se okoupal, nepotřebuje leč nohy umyti, poněvadž jsme o ní u sv. Mt. 26. obšírné je 
ale čist jest celý. I vy čisti jste, ale dnali a ji odbyli. Souzorci či synoptikové
ne všickni. 11. Nebo věděl, kdo ho Matouš, Marek a Lukáš svatvečer ve čtvrtek
podlé židovského počítání k následujícímu
dlal zraditi Jej, proto řekl: Nejste či dni potahují a jej tudy ku prvnímu dni přesnic
sti všickni
čítají. Svatý Ja n zde počíná o posvátné ve

čeři vypravovati slovy : P řed slavnosti pa
seky. Kterak to? Není-li to zřejmá půtka?
Není-liž to zjevný odpor, jejž Jan proti synoptikům klade, mluvě o svatvečeru přede
svátkem \ Nežli o tom místněji promluvíme,
můžeme předeslati obecné poznamenání, že
úsečné správností slohové nevšady hledati
možno, a že druhdy i v samých nálezech a
předpisech koncilií církevných neurčitá rčení
přicházejí, jejichžto smyslu teprva z rozhledu
na okolnosti lze dojiti. Na konciliu Elvirském
(1. 305) o nepřipouštění flaminů vynesen byl
nález: S i post poenitentiam fu e rin t moechati,
t. j, kdyby po pokání započatém buď mo
dlářské obétě buď veřejné hry ustrájeli. Slova
post poenitentiam, po pokání, značí počátek ,
m z m t í konec pokání jimi předsevzatého.
Leč nechajíce příkladů méně dopadných
přihlédněme k samé věci, o kteron tu běží.
Kterak tedy rozuméti slovům svatého J a n a :
Přede svátkem paschy, jimiž o posvátné ve
čeři Páně vypravovati počíná a zdali se tu
se synoptiky na odporu nenalézá?
Nejsnáze bychom závady té zbyli, kdy
bychom z prosta s nejedněmi, proslulými
vykladateli a kritiky řekli, že Jan, následnje počítání u Rekův obyčejného, den od
rána počítá, a tedy večer předchozí ku pře
dešlému dni béře, ješto synoptici, podlé spů§obu Židovského den s večerem počítajíce,
předchozí večer k následujícímu dni, o nějž
ta běží, přibírají. Leč náhled ten neDÍ dosti
osvědčen a nejeden důvod jemu ve vládě
vadí. Tudy jiného potřebí vyhledávat! srovnavadla, jímž by závada a potýkavost mezi
evangelisty zmizela. A toho nalezneme v ur
čitějším výměrů slov: nqó třjg éogrřig, před
svátkem. Je st p ře d toli, jako po česku vůči
svátku velkonočnímu, před samým počátkem
svátku; tak Luc. 11, 38. diví se fariseus, že
se Ježíš před obědem nemyl, t. j. maje právě
obědvati. Pán do večeřadla přibyl před zá
padem slunce a to bylo před svátkem. Nebo
s ukázáním se hvězdy na nebi počínal nový
den, a tedy počínal patnáctýn isan a počínal
svátek paschy. Svátek ten byl svátek noční,
jak Ex. 12, 42. čteme. Noc ta ostřihána
býti má Hospodinu: noc, dí, nedí den. Na
čež i narážíf Isajáš 30, 29., an vece: Piseň
bude vám

jako

v noc

posvěcené

slavnosti.

Slavnost paschy počínala se velikým veselím
2. Chron. 30, 21., s hudbou a zpěvem. Zavzněly pozouny, zavzněly surmy a trouby
se zábradlí chrámu a počali žalmové se ve
všech domích prozpěvovati, a tak svátek a
hostina svátečná se zasvěcovala. Předcházela
dne čtrnáctého obět paschálná, jenž Num.
28, 16. sluje pascha, ale slavnost paschy, jenž
též paschou sluje, nastala a počala s patnáctým
nisanem večer po záchodu slunka Num.
28, 17. Co se skladby dotýká, tedy věta

sice gramaticky se veršem prvním končí,
ale logicky závisí od verše čtvrtého, kdež
se vazba dovětuje. Nebo slova, jimiž Jan
počíná: Před slavnosti paschy netáhnou se
ke slovu m ilovat v. 1., nébrž ke slovu v. 4.
vstal Leč vizme pochod myšlének u samého Jana, aby nám věc ozřejměla,
D í: P řed slavnosti paschy věda Ježiš, že
p řišla hodina Jeho, aby přešel z tohoto
světa k Otci, milovav svoje, co byli na světě,
do konce miloval je . Vulgáta nemá žádné

spojky ku spoutání vět těchto s předešlými.
Text řecký čte částici ňé, která jest částici
přechodnou okazujíc rozman lásky Páně
oproti jeho k Židům přísnosti a matornosti.
Slovy: P řed slavnosti paschy určuje apoštol
dobu, ve které se stalo, co vypovídati hodlá.
Po určení času udává Jan pohnutka, kterou
povodín byl Ježíš, konu se podejiti, jehož
se skutečně podjal. Věda Ježiš, vece, že p ř i 
šla hodina Jeho, aby přešel k Otci, milovav
svoje na světě do konce m iloval je . Ye slově
milovav a ve slově miloval jest ta pohnutka
a pobudka složena, která Pána k výkonu
předevzatému přiměla. Slovem věda namítá,
že Pán sníživ se neučinil to s nějakým sebezapomenutím a velebnosti své nepam atová
ním, nébrž že schýlil se k té nízké službě
lásky s dokonalým povědomím své majesty,
veleby a slávy. Tím se zračí neskončená
láska a pokora Páně. Bylo jakoby svrcho
vaný Bůh sešel s nebe, aby smrtedlným lidem
nohy umyl. Avšak slovo věda se nejblíže
slučuje se slovy, že p řišla hodina , aby ze
světa k Otci přešel. Tím ukazuje se, že Pán
s dokonalým vědomím a svolením smrt pod
stoupil a že věděl, kdy, kde a kterak umře.
Židé nejednou na Něho rucevztáhnouti usi
lovali, ale Pan vynikl z jejich rukou, poně
v a d ž nepřišla ještě hodina Jeho 7, 30. 8. 20.
Nyní ale se již připravoval k smrti, an vě
děl, že přišla hodina, aby přešel k Otci. Bí
sv. Jan přešel a neužívá jiného slova, poněvadž
naráží na význam slova pascha, jenž sluje
přechod totiž morem rudým, jímž smrt Páně
se naznačovala, a poněvadž smrt Jeho více
přechodu než smrti podobala se, an ihned
třetího dne z mrtvých vstal. Tam u Židů
byl přechod z Egypta do země zaslíbené,
tuto u Christa přechod ze světa k Otci. Ku
přechodu tomu se Pán připravoval skutkem
lásky, ustanovením totiž svátosti nejsvětější
a dřívěji výkonem pokory, mytím totiž no
hou učeníkům, a ukázal nám, jak i my
k smrti se především týmiž skutky ustrájeti máme. Tak sv. Vavřinec k smrti se
připravova1, an nuzným nohy myl a po ve
lení sv. Sixta papeže poklady chrámové mezi
ně rozdal. I pro nás jest smrt přechod;
ale dí sv. Aug., jiná jest přecházeti ze světa
a jiná jest přecházeti se světem; nebo i

nesnáze se naskýtá. Především otázka za
bíhá, které čtení přednost míti má, jestli to
Nejprvé značí sv. Jan , že výkon Páné, tiž yivouívov v praesentě, či yívsaívov v aorijejž před sebe vzal, byl účinek lásky. Milovav stu se čisti má. Obojí čtení v nej starších
rukopisech se nalézá a vulgáta čte coena
či zamilovav svoje až do konce miloval je.
Láska byla původem, že se Pán včlověčil; facta, tedy překladatel její ysvofiévov četl ve
pro lásku k lidem zamiloval apoštoly a vy svém rukopisu. Jednak převládá čteni ywovolil je ze světa Jem u nepříznivého; láska (isvov v praesentě, jež také v siuajském ru
pobádala Ho, aby až do konce miloval je, kopisu nalézáme. Rozdílu však tu velikého
aby ke konci, an odejiti měl k Otci, nevy- není; nebo téměř i v našem jazyku na jedno
taáoval se z té lásky a neoštídal se s ní vychází, řekneme-li, když nastávala , aneb
k nim, nébrž ji dokonal a dovršil tím, že řekneme-li, když nastala večeře. Ale muselo
jim ještě před samým odchodem svým k Otci čtení aoristicke ysvo/iévov nejednomu náhledu
všecko vypověděl, ukázal a udělil, cokoliv sloužiti, čehož tu zkrátka dotknouti musíme.
jim a církvi prospěšno a potřebno bylo. Čtení to, jehož se vulgáta drží, na dvojí
Miloval svoje až do konce; zachoval tu stranu slyšeti se dá, buď když nastala ve
lásku k nim do skonání, kterou se byl čeře, aneb když se odpravila večeře, čili
k nim přivinul. Jest ijyántjaev aorist vy- kratčeji bud když večeřeli, aneb když po
pravovací a nechce jednotlivý čin nějaký, večeřeli. A z toho někteří odvětovali, že to
jenom tuto čin umývání nohou značití, ja umývání nohou po typické hostině berán
koby říci chtě], m iloval, t.j. důkaz lásky jim kové se dálo, když již ukončena byla večeře
udělil, nébrž líčí: v jakém pocitu byl Pán, paschálná a nastati měl hod slavnější, totiž
když umývání nohou předevzal. Mohloby arci ustanovení velebné svátosti těla a krve Páně.
slovo rjyánticrsv zoačiti, že Pán zamiloval je Praví oni, že Ježíš tehdy pro symbolické
očištění apoštolův a pro ukázání, jakým či
na konci při odchodu jako znova a jako
vyšším nějakým milováním, ale tomu se pro nem se ku příčasti máme připravovat!, ten
tiví slova sis iélo š, která nemohou značití výkon umytí předsevzal. Nad to přidávají,
na konci, nébrž znamenají do konce, do sko že sice umývání nohou se dálo hostům od
nání. Zlatoúst a Maldonat po něm slova «« otroků před hostinou, že ale tuto ode Pána
rsAos berou ve smyslu dokonale, a slovo mi se později nahražuje, aby přípravná a sym
bolická povaha onoho umývání Páně více
loval, rfyánriasv o výjevu lásky svrchovaném,
o mytí nohou slyší. Veškeren však tu rozdíl ozřejměla. Ti tedy vykládají: Po večeři.
více logického slov svazku a poměru myšlén Jiným ale vidí se, že Pán službu tu apošto
ky k myšlénce, než-li smyslu se týká a tudy lům konal p řed f hostinou a že coena facta
více s ním zabývati se zbytečno. D í: milo vulgáty není leč toli co: když se večeře stala,
vav svoje. Svoje , idiovg jmenuje apoštoly, že když večeře počala. A náhled ten předkuje,
je vyvolil; a byli Jeho s tou duší až na nejlépe se slovy přede svátkem se srovnávaje.
jednoho. Nejedné duše se tu při slově tom Umývání nohou se před každou větší hosti
zmohla svatá jakási závist, že ve smyslu nou vykonávalo, majíc základ v povaze obuvi,
svrchovaném svojetí Christovou býti nemůže, v parnu krajiny té a odtud povstalém potu, a
jak se toho dostalo apoštolům. Kdož zajisté ve spůsobu stolování při jídle, pro kterýžto
nezatouži po tom, aby k rodině, ku stoupen- spůsob nohy hosta jednoho velmi blízko před
Btvu, k duchovnímu příbuzenstvu Páně pa očima a čichem druhého se vyskýtaly. H o
třil? V tom povědomí zajisté, že Christu pa stovi nohou nemyti urážkou se cenilo Luc.
tříme a jsme mezi těmi, jež on za svoje 7, 44. Ješto zde umyvadlo a utěradlo a vody
klade a jež až do konce miluje, nebe se nám dosti bylo, jak z dálejška vysvítá v. 4, 5. a
otvírá a blaženost se na nás jako rosa slívá. tedy všeliká příprava k umývání přistrojena
Také význam svůj mají slova co na světě se nalézala, muselo se předpokládat!, že to
b y li ; dává příčiau, proč zachoval lásku tu
umývání od někoho se vykoná. Kdož je vy
ozvláštní a svrchovanou do nyníčka a proč konati měl? Otroků a sluhů tu nebylo,
nyní spůsobem neobyčejným jí projeviti se byli tu jediní apoštolé. Hospodářem a ho*
podjímal, totiž že měli zůstatina světě, upro stitelem jejich byl Christus Pán, a ten na
střed nebezpečí, nástrah a úkladů; z čehož světě k své službě tělesných posluhovatelů
jde, že ovšem více o ně než o sebe se sta neměl. Měli apoštolé co sluhové Páně ve
ral a že více apoštolům než Pánu potěchy spolek druh druhovi službu tu prokazovati.
potřebí byío.
%
Oni sice sarnému Pánu službou tou poslou
Ještě místněji a blížeji udává sv. Jan žili a Petrovi zdá se té cti.se dostalo; ale
dobu, kdy právě skutek ten lásky Pán před vespolek sobě vzájemně nohy umyti opustili
sevzal. Dí: A k dyž nastala večere, když a spolu zasedli či se zastolili, když Pán to
ddbel již vnukl v srdce, aby zra d il J ej Jidáš učinil. Oeho tedy apoštolé zanechali a za~
Simona Iškariotského. Ale i tu také nejedna nedbali, to jim nahražuje Pán. Nejedni se
E gy p ťan é přešli, ale nepřešli mořem do krá
lovství, nébrž v moři do záhuby.

domnívají, že Pán zevnějším činem apoštolů
a zvláště jejich hádkou o přednost povodín
byl k umývání jim nohou, tím je zahanbiti a skutkem pokoře učiti je chtěje. A
táhnou se k místu u Luc. 22, 24. nu.,
kdež pře apoštolů o přednost se vypravuje.
I drží oni, že sám sv. Lukáš na' dotčeném
místě hádku tu dostavkem nějakým vypra
vuje teprv po založení svatosvátosti, ač se
byla před tím ustanovením stala. Óin ten
Páně jesti sice významným sám o sobě a
veliký dovah a dosah má v živo'ě lidstva a
tudy netřeba mu námétku v náhodě nějaké
hledati. Jednak nelze zapírati, že Pán ná
uky své obyčejně vázal na okoličností, any
náuky a výroky daly se jim i nejlépe vysvět
liti. Nad to slova dálejší Páně u Lukáše
22, 27.: Kdo jest větším ? Ten-li co sedí , čili
ten, co slouží ? J á p ak jsem mezi vámi jako
sloužícím ; tato slova, dime, se docela hodí

pro skutek umýváuí nohou učeníkům. — Dí
J a n : A k dyž nastala večeře. Spojkou a dá
lejší rozvitek toho, co ve verši nařknuto,
se opovídá. Večeře se rozumí paschálná
slavná, s jedením beránka co vrcholem svým
spojená, ta totiž, o níž dřívější tři evangeli
stově Matouš 26,20. nn. Marek 14, 17. nn.
Luc. 22,14. nn. vypravují. Okoličností tomu
nadržují, jmenovitě vyjevení zrádce v. 21.
a předpověď o zapření Petrově v. 38. a sv.
Jan výslovně nížeji 21, 20. se k večeři naší
co k znamenité a vůbec povědomé táhne.
Praví sv. Jan dále: K d y ž ďábel již
vnuknul v srdce, aby z ra d il J ej Jid á š Simona
Iškariotského. Pán pospíchal toho důkazu lásky

a pokory vyjevit tenkráte, když věděl dobře,
že Jej Jidáš zradí, a samému zrádci službu
tu prokázati se nehrozil! Kdož nevidí, že
proto okoličnost tu přidal Jan, aby trpěli
vost, dlouhomyslnost, pokora a láska Páně tím
více ozřejměla! Naopak to, oč se Jidáš pokoušel
a co umyslil, tak ohavno a podlo a nešlechetno bylo a jest, že jenom v původci hří
chu a v arciv-rahu ďáblu se vyroditi mohlo.
A již by^ vece sv. Jan, dábel vnukl v srdce
Jidášovo , aby Ježíše zra d il. V srdce, dí a
nedí ve smysl aneb v mysl, poněvadž žádost
ta již v účinek vzrostla a na pouhé myšlénce
se nepovahovala. Leč menší stupeň vlády
ďáblovy vnuknutím tím v srdce se vyjadřuje,
nežli nížeji v. 27. slovy vešel v něho dábel,
kde se úplná nadvláda satanova nad myšle
ním, žádostmi a vůlí Jidáše doličuje. P ři
tomto verši dvojí čtení jest; jedno klade, ja k ve
vulgátě a v nejstarších rukopisech řeckých
máme :v vložil dábel v srdce, aby zra d il Jej
Jidáš Simona Iškarotského syn. Podlé toho
čtení se ale mohlo z iáti, jakoby dábel vložil
ve své srdce, t. j. uradil se, u sebe ustanovil,
aby Christa zradil Jidáš: čemu jsme vy
hnuli přeloživše vnukl místo vložil. Ale to

čtení jest protivno tomu, co Pán již 6, 71.
pravil; také vazba ta zdála se přítrudnější,
kdyby se slovo vložil o srdci ďáblově rozu
mělo. Tudy stala se proměna v obyčejném
textu již záhy a čte text řecký a cyrilské pře
ložení: když vložil dábel v srdce Jidáše Simona
Iškariotského, aby zra d il Jej. Převahu má
očividně čtení vulgáty, kteréhož jsme se
drželi. Ostatně se nikterak smysl nemění.
Ďábel již dávno se pokoušel u Jidáše o tu
zrádu a tudy se praví, že j i ž položil, vnukl
byl, že vnuknutí toto již tenkráte stávalo
v srdci Jidášově a zráda od něho s knížaty
kněžskými byla umluvena, jak vypravuje
Mt. 26, 14. Ovšem to vložení, vklad ten
zrády neměl povahu nutnosti; vidíme tady,
že Jidáš poněkud váhal. Váhání to jeho
však bylo chabo; dal nadvládali zlé náklon
nosti, až konečně docela jej opanovala. Sv.
Luk. 22, 3. již zde užívá výrazu silného o
vejití satana do Jidáše, čehož Jan teprv
27. v. níže užívá, Lukáš totiž nečiní rozdílu
mezi větším a menším rozhodem Jidáše.
Tolikými přísudky již byl Jan ojasnil
veliký skutek lásky a pokory Páně; přiči
nuje nový, z něhož obzvláště pokora Páně
vysvítá. Již sice ve verši prvním ho do
tekl. Ale takové bylo podivení Janovo nad
skutkem Páně, že co pověděl znova povídá,
aby pozornost čtenářů svojich zbystřil. Věda
praví; jakoby řekl: Ještě jednou opakuji,
že Pán s oelým vědomím to učinil. Nebyl
se snad jenom nějak přenáhlíl a zapomenul
a ve chvíli nějakého lichého nadšení vášní ně
jakou uvleoen byv umývání ono předsevzal;
nébrž v plném povědomí výše a vznešeno
sti své podjal se skutku onoho. Věda že mu
Otec všecko dal a že od Boha vyšel a k Bohu
jde, přece neoštídal a neštitil se tu nízkou

službu podstoupiti. Nemluví o vládě teprv
budoucí, nébrž kterouž již byl přijal a půso
bením svým ělověckobožským provokoval, to
tiž o vládě život udělovati, soud duchovný
provoditi, a t. d. Vědomí božské záleželo
tedy ve dvojím; nejprvé že od Boha všelikou
moc měl, a to dl slovy: že v ruce mu dal
Otec všecko. Druhé, že z Boha pošel a
k Bohu se vracel; a to slovy: od Boha vy
šel a k Bohu jde vyjadřuje. Vytýká všemocnost Páně a věrné Jeho povědomí byto
sti božské spolu s poselstvím pro spásu lid
skou podniknutým. V jakém smyslu se praví
všecko dáno býti Christu od Otce, o tom
viz M t 12, 27. L. 10, 22.
To všechno předeslav přistoupá Jan
k vypravování samého koau a rozbírá
všechny okoličností pro ukázání, jak si
v tom všem Pán snažně, bedlivě, slušně a
důstojně vedl, aby také nám dal příklad,
jak se při záležitostech nepatrných chovati
máme dle Sir. 33, 23.: Ve všech dílách svo-

jich výtečným bud. Dí tedy: Složil či od
ložil oděv vrchní, podržev jen spodní; vzal
rouchu, t. j. ubrusec ci ručník, aby jím
nápotom nohy utírat! mohl, a p řep á sa l se,

slepým zrak otevřel, malomocné očistil a
mrtvé vzkřísil. Pán a le napomíná ho a vede
mu k mysli, že v tom úkonu se význam
tají, jejž brzo poznati má. Odpověděl Ježiš

aby pohodlněji, svobodněji a slušněji věc
konati mohl. Nápotom nalil vody do umy
vadla či do měděnice; stály zajisté v jídárně
vezdy nádoby dle obyčeje židovského umývati se před jídlem Mr. 7, 4. Na to se vy
dal umývati. Již celá ta příprava má do
sebe tak něco neobyčejného a opět obyčej
ného a každé slovo vytýká mocněji lásku a
pokoru Páně; což teprv kon ten sám! Hle,
vece Zlatoúst, když všickni zasedli, jediný
Ježíš od stolu vstává; nestačí mu jenom
učeníkům nohy umývati, nébrž k tomu dilu
služebnému spůsobem sluhy se strojí, sám
se opasuje, sám vody nalévá: žádnému neveleje, sám jen všecko koná. — Počal umý
vati nohy učeníků, a utírali rouchou, již byl
přepásán. Slovy těmi na ura dává, že sku
tek, jehož se podjímá, déleji trvati bude.
Učeníkům všem Pán mýti nohy usoudil.
1 Jidášovi. Kdež ti jsou, jenž praví, že nemo
hou snésti pohledu toho neb onoho člověka?
P řijde tedy , vypravuje dále Ja n , k Šimonu
Petru. Slovem tedy ukazuje, že první, jemuž
počal umývati nohy, byl právě Petr Šimon.
Následuje to jedno, že Petr prvotnost držel a
ho tedy Pán před jinými poctil. Druhé to
následuje z odporu Petrova, jenž sobě nohy
umývati dáti se zdráhá. Kdyby se to bylo
jinému napřed dálo, byl by se každý jiný
dříve jistě omlouval, ješto ale to jediný Petr
činí, viděti, že ho žádný nepředešel a že
prvý ode Pána byl umýván. Jan toho sice
nic nedotýká, a Chrysostom a po něm jiní do
mnělí se, že Pán od Jidáše začal, co toho,
jemužto nejvíce umytí potřeba bylo. Ale
sv. Augustin dí, že Petr první byl, jemuž
Pán nohy umýval. Náčelníci zajisté nejvíce
ku pokoře napomínáni býti potřebují. Petr
vzpíral se a pravil: Pane, ty mně myješ
nohy? On dle Mt. 16, 16. nejhlouběji bož
skou bytnost Páné poznal a té živosti byl,
že ihned citu svému průchod zjednal, jak
se to při jiných příležitostech stalo, při lo»
vení ryb prvním Luc. 5., 8, při jití Páně
mořem Mt. 14, 28., při lovení ryb posledním
Jo. 21, 7. Tudy nedivno, že ho projala svatá
hrůza při spatření té pokory Páné, a že ne
držel se, nébrž prosul se v ta slova: Pane,
Ty mně nohy m ý ti? Každé tu slovo se zá
važím položeno. Ty, Pán můj, mně nehodné
mu m yješ nohy, službu nejnižší vykonávati
hodláš? Vzpíral se tomu Petr v pocitu ne
hodnosti svojí, úcta, láska a pokora mu
slova ona vnukla a vymohla. Ty mně my
je š ? Slovo: Ty, vece sv. Chrysostom, má ve
liký důraz. Nemusel již P e tr nic přidati
leč říci T yt to jest téma rukama, jimiž jsi

a řekl jemu: Co já činím, ty nevis nyní,
z v iš ale potom. Význam výkonu toho Pán

dílem hned slovy otevřel po umytí prone
senými 13—17. nn., dílem se rozednělo Pe
trovi po seslání a osvícení Ducha svatého.
I slušelo na tom přestávati: nebo Pán prohlédal ku poslušenství Petrovu. Nejednou
člověk chce pokory píleti nehledě k vůli
Boží, která všechnu pokoru spravovali a říditi má. Víra, pokora, láska ku Christa ne
mají ceny před Bohem, jestliže se nepojí
s nimi poslušenství. Vroucnost a horlivost
pobožnosti se zevnějšími výjevy pokory ne
jsou než mam a klam bez poslušnosti
k církvi a představeným jejím. Pravá po
kora a pravá pobožnost vezdy se s posluš
ností druží. — Ale P e tr se dělal neslyše, zno
va a úsilněji se vzpíral a raději se odříká
vědění a rozumění věci, než aby neslušnou
na Pána službu proukázati si dal. Dí Jemu
P e t r : Nebudeš mně um ývati nohou na věky.
Tu Pán zlomil vůli úpornou Petrovu, an mu
zřejmě pravil: Neum yji-li tebe, nebudeš m íti
podílu se mnou. Podíl s někým míti sluje
sstoupené a důvěrně obcovati a ve spojení,
v jednotě i svazku s ním býti a tudy od
něho vlivu okoušeti a dary přijímati, jakých
vazba taková sebou obnáší. Podílem tu zve
Pán přijímání milostí a přiúčastnění k říši
a blahosti. A věci dvojí na Petru Pán po
stihuje, čistoty vůbec a pak ctností těch,
jež výkonem Páně se naznačují, pokory a
lásky. Smysl jest: Jestliže tebe neumyji a
neočistím od hříšnosti, a neoděješ-li se v po
koru a lásku, ctnosti umýváním naznačené,
nedojdeš spasení. Jest-li nás Christus neočistí, na věky nečisti zůstaneme a jestliže
čistotu onu nebudeme v sobě pěstovati pra
vou pokorou a láskou, neostojí čistota naše.
Nemohlo býti větší vyhrůžky pro duši,
která Cbrista miluje, nad vyhrůžku, od Chri
sta oddělenu býti. Slyšev Petr vyhrůžku
Páně, tudíž se podal vůli Jeho a jakož ži
vým se projevil býti v odpírání, tak živým
ano koroueným se ukazuje býti v ochotě;
obojí pak činí v horlivosti lásky ku Christu,
kteráž nezná nic hroznějšího než odloučenu
býti od Christa, vece sv. Zlatoúst. Tudy
dí Jemu Simon P e tr : Pane , netoliko nohy
mé ale i ruce i hlavu. Netoliko nohy ale i
ruce a hlavu sobě ode Pána chce umývány
míti, aby tim většího s Christem dílu dobyl.
Ježíš ale ke shodné a schodné a k slušné
míře a váze Petra uvádí: Kdo se okoupal,
nepotřebuje, leč aby nohy umyl, zcela čist
jsa. Naráží Pán na zvyk u východanů před

hostinou se koupati a celé tělo umývati,

načež již nebylo potřebí leč omyti nohy,
což dálo se od otroků hostům, abj sedadla,
stolidla či lehadla, na nichž hosté při jídle
spočívali, se neukálela. K tomu prohlídaje
Pán a ihned dle obyčeje svého k smyslu vyš
šímu přecházeje dí: Kdo duchovně se kře
stem anebo svátostným pokáním očistil, ne
potřebuje, leč aby nohy umyl, t. j. to vyko
nával, co se mytím nohou rozumí, t. j. lásku
pokornou a v účincích bohatou a hojnou. Opět
tedy dvojího postihuje, čistoty od Christa
vzaté a. ctností umýváním naznačených, č i
stota od Christa přijatá musí všelikou měrou
od člověka úsobně docelena a dovršena býti
§ jeho strany, aby nezůstala výsobnou to
liko, nébrž se duše jeho přichopila. Okoupal se, vykládá sv. Bernard, kdo pokáním
a křestem těžkých hříchů se zbavil a jehož
hlava , t. j. úm yJ, a ruce, t. j. skutkové
čisti jsou. Nohy jsou náklonnosti a vady,
jimiž se i čistí neustále zaprašnjí, a ty tedy
očistiti potřebí slzami lítosti a skutky po
korné lásky. Koupelem tedy netoliko křest,
nébrž slovo Ráně a veškery svátosti a milo
sti Boží k spaseni potřebné se slyší, jimiž
očištěni a v ctnostech posilněni býváme;
umytím nohou ale slyší se skutky lásky a
pokory. Páa náuku dává, jak člověk spolu
s milostí Boží se přičíněti a spolupůsobiti
musí a denně se očišťovati, ješto denně člo
věka hříchové co prach pocestníka se chy
tají. Apoštolé byli všickni obrození křestem
a vniterným s Christem se sjednáváním a
slovem Jeho 15, 3. čistoty došli; tudy po
třebovali toliko zbývání špíny obcováním s
jinými každodenně docházelé. Tudy pravil
Pán: Vy pak jste čisti, netoliko mou milostí,
ale také ctnostmi svými jste hříchů větších
zbaveni, a tudy vám jen skutků oněch
potřebí, jimiž se menši a všední vady vybývají. A le ne všichni čisti js te , doložil;
jednomu zajisté nezpomohlo to, že po tři léta
poslouchal slovo moje, že všechněch milostí
a darů se přiúčastnil; jest jakoby toho vše
ho nebylo, ano hůře jest, an mu zneužívání
milostí a darů těch vinu rozmnožuje. Nebo
věděl, dokládá Jan, kdo hodlal zra d iti Jej,
proto ř e k l : Nejste čisti všickni. Věděl, kdo
Jej hodlá zraditi, dí. Nepřekvapilo Ho, že
Ho zrádce zradil, předvídal to božskou svou
předvědoucnosti. Míní Jidáše, ač ho ze še
trnosti nejmenuje, aby možná-li do sebe
šel. Podobně činil výšeji 6, 65. Proto mu
nohy omyl, aby vyjevil, že i nyní mu od
pustili hodlá. Ostatně známo, že ve starém
Zákoně kněží před obětováním se koupali
a že druhdy v církvi křesťanské na někte
rých místech jako v Miláně a ve Francouz
sku zhusta křestěncům nohy od biskupa a
knězů přítomných se umývaly, načež biskup
a kněži umyté ty části líbali. Posavád se |

v katolické církvi obřad ten na zelený čtvr
tek zachovává netoliko od biskupů než i od
císařů, dvanácteru osob starých a chudých
nohy umývati a je líbati, pro památku na
pokoru, lásku a milost P ána našeho Ježíše
Christa, načež hojnými dary a jídly obmý
šleni bývají.
Již gice Pán byl dotekl významu, jejž
do sebe má umývání od Něho předsevzaté.
Místněji ale nyní jme se vykládati obřad ten.

12.
Když tedy umyl nohy jejich
a vzal oděv svůj, ustoliv se opět, řekl
jim: Víte-liž, co jsem učinil vám? 13.
V y oslovujete mne Mistře a Pane, a
dobře pravíte, jsemt" zajisté. 14. Já-li
tedy umyl jsem nohy vaše, pán a mistr,
i vy máte druh druhu umývati nohy.
15. Příklad zajisté dal jsem vám, aby
ste, jako jsem J á učinil vám, tak i vy
činili. 16. Amen, amen, pravím vám:
Neni služebník větší nad pána svého,
aniž posel větší nad toho, jenž poslal
jej. 17. Toto-liž víte, blaženi budete,
jestli činiti budete to. 18. Ke o všech
něch vás pravím, já vím, které jsem
vyvolil; ale aby se naplnilo písmo:
Kdo jí se mnou chléb, pozdvihne proti
mně paty své. 19. Již nyní pravím
vám dříve, než se to stane, abyste
když se stane, uvěřili, že jsem Já. 20.
Amen, amen, pravím vám: Kdo při
jímá, koho pošlu, Mne přijímá, kdo ale
mne přijímá, přijímá Toho, jenž mne
poslal.
Výklad úkonu toho symbolického se
obrazně nese, avšak tak, že vlastní smysl
jasně prozařuje a snadným činem se najiti
dává. Pán učí, jaký duchovní prospěch by
z činu toho čerpati měli. K d y ž tedy um yl
nohy jejich a vzal oděv svůj, ustoliv se, opět
řekl j i m : Vite-liž, co jsem učinil vám"? Otázal

se jich pro většího dojmu dosažení, a aby
k vlastnímu nad věcí tou rozjímání byli po
vzbuzeni. Otázal se jich po svém skutku a
tím namítá, aby kněží zvláště po vykonávání
obřadu nějakého lidu význam jeho vykládali.
Víte-liž, pozndváte-liž význam toho, co jsem
učinil vám ? A nyní se jim co mistra a pána
vystavuje, aby napomínám Jeho tím většího
důrazu v útrobách jejich došlo. Voláte mne
M istře a Pane, a to dobře voláte, an jim jsem ,

ovšem v jiném o mnoho svrchovanějším vý
znamu. v řeckém stojí artikul před obojím
tím slovem: • Sídá^xaXo?, o avyiog, a tudy se
značí, že Pán v jediném smyslu jest Mistrem

a pánem. Mimo Boha a Christa Pána nikdo Tím veškeren jednos tranný spiritualism od
se nejmenuje v novém Zákoaě pánem s arti souzen jest a odsouzen i jsou ti, kdož cere»
kulem v řeckém texté, vyjma že vladař Fe- monie církve rumějemi nazývati se neštítii.
stus římského císaře tak nazývá, pohanem
Ještě P án přičinuje přísloví co důvold,
jsa vécí Božích nevědomým. J á mistr a pán jímž by se k podobnému pokornému sloužení
dí v celém povědomí výsosti a velebnosti navésti dali. N eni sluha nad pána a posel
své. Pokora nezáleží v tom, aby vznešenec nad posylatele\ když pán umývá, nesmí se
nevěděl a nepřiznával se ke vznešenosti své, umývání sluha štítiti, a kdež kníže slouží,
nébrž, aby jí neužíval, leda ke spáse lidský. nemůže se posel kmžete té služby odpírati.
Všechněm pak nám náleží povážiti, co slova Jest to dvůj důvod, aby apoštolé tím snáze
Páně obsahují a k čemu nás nabídají. Jsme-li pohnuti byli k tomu nápodobení pokory Páně.
učeníci Jeho, učme se naukám Jeho, milujme Přísloví to ostatně u Matouše 10, 24. a Lu
je, a hlásejme je všady a následujme jich ži káše 6, 40. přichází a tam vysvětleno; níže
votem. Jsme-li služebníci Jeho, neslužme leč opět Pán ho užívá Jo. 15, 20. n. Leč pouze
jedině Jemu, nápodobujme v životě ctnosti věděti, v čem následování Pána záleží, ne
Jeho, kteréž jsou oznaky, oznamy, vědma a spasí člověka, nébrž skutečné toliko následo
pátna, kterými se učedníky Jeho býti vyjad vání člověka spasiti může. Tudy vece: Víte-li
řujem e.— A nyní odvětuje Pán: Jestli-žejá, či: Vědouce to blaženi j s t e , budete-li to vy
pán a m istr , jsem nohy m yl vám, tím více vy konávali. Vědouce to, vece, t. j. ty věci,
druh druhu nohy m yti máte. Dovodí od vět které dosud pro vyložení obřadu umyvacího
šiny k menšině, a důvod ten zhola odporu pověděl. Mnozí vědí, ale nečiní; od apošto
nepřipouští. Ještě jasněji se prohlašuje: P ří lův ale Pán i činu očekává. Tudy dí jinde
klad zanechal jsem vám , abyste jak jsem já
Luc. 18, 45.: Kdo nezná vůle pána svého a
činil i vy činili. Nežádá však, aby Ho ná nečiní j i , trestán bude málo , kdo zná a nečiní,
sledovali v zevnějším úkonu a vespolek trestán bude mnohými ranami.
sobě nohy umývali, nébrž umývání to je znak
Ale an to pravil a důvěru svou v apo
skutků lásky a pokory, jak již vyloženo, a štoly a v jich blaženost opovídal, tanula
Pán žádá od nich, aby povahu pokorné mu na mysli zráda Jidášova v celé své šelásky do sebe přijali a ji ve všem života redě a jistotě. Tudy praví: Ne o všech vás
svého oboru pronášeli. Aby ta náuka o po to povídám , že by totiž vědouce to činiti
korné a obětavé lásce tím hlouběji utkvěla
hodlali a snažili se; naopak jeden jest mezi
v církvi, přikazuje církev, jak již praveno, vámi, jenž věda nevěří a tím méně náuky
aby na zelený čtvrtek onen oznak ctnosti té mojí zachovává ani pokory ani lásky nemaje,
dox-očně se opětoval. Ovšem tu se tvor přede a tudy ani blaženosti nedosáhne. To ale,
tvorem pokořuje, bratr se ponižuje přede vece Pán dále, neděje se mimo nadání,
bratrem, kdežto tam při poslední večeři Tvůrce jako bych se byl do Jidáše jiných věcí nadál
přede tvory svými se pokořoval. Předce se a v něm se zmýlil a tedy nemile překvapen
ale i v obřadě tom mile bleskotá záře ode byl. Já vim , koho jsem vyvolil , dí; ale aby
Pána a láska Jeho se v ní v paprscích k nám se naplnilo písmo. Praví: Já vim, koho jsem
spouští. A zvláště posluhování chudým a vyvolil a věděl jsem napřed, že zatvrdí se
nemocným odtad námětek nadchnutí svého Jidáš. Vědění to, jak několikráte již toho
vzalo a posaváde z něho sílu čerpá. V tom dotknuto, nenutilo Jidáše zatvrzovat! se a
označném či symbolickém působení zahrnuje nepodléhal on tu jiné vládě, leč vládě zla
se veškerá síla a mocnost mytí nohou a ve svobodně voleného, ač i ta svobo dně zvolená
škeren význam jeho; mylně se domnívali zráda jeho úradou Boží utrpení Páně rozněkteří, že by v úkonu tom všechny požadavky množovati a dovršovali měla. Ale aby se
svátosti se nalézaly, ana církev mytí nohou naplnilo písmo. Ale , vece. Tu nalézá se ně
nikdy mezi svátosti nekladla. Jest význam jaký výpustek a musí se doplniti. Ale to
ten velmi důležit pro náuku o potřebě vněš- jest, dopuštěno to jeho zatvrzení, ano při
ných obřadů. Nejedni proti nim namítají, že puštěn on a vyvolen, jehožto svobodně vo
bezúčelní ano škodliví jsou, učíce člověka lená zráda předvídána, aby se naplnilo , co dí
nstrnovati na zevnějšku a k věci vniterné písmo, kdo se mnou chléb j i , pozdvihne paty
neprohlídati, ješto předce Bůh na srdce, na proti mně. Vulg. čte ve futura levabit, po
vnitřek a na útrobu hledí. Nám itka ta oči zdvihne, jak jsme i my přeložili. Ale text
vidně jednu stranu v člověku jenom spatřuje řecký čte pozdvihl. Dí pozdvihl v praetea druhou docela pomíjí. Kdo tak smýšlí, jitu , poněvadž již Jidáš hodlal a usmyslil vy
ten božskou i lidskou svobodu obmezuje a dali Pána. Chce říci, že tak málo z nedotělesnou člověka částku od obrodu vylučuje. jepí a nenadánky se přihodila ta zráda J i
Aby lidé v takovém scestném, bludném a dášova, že již v Žalmech předpovědína a
jednostranném smýšlení nezabředli, hodlal Pán předznačeoa byla. Vzata jsou slova uvedená
tomu obřadu umývání nohou se podrobili. ze Žalmu 40, 10., kdež v nejbližšítn smyslu

David mluví o Achitofelovi, zrádci a pravém A tudy přetrhnul se řetěz mluvy Jeho, o
obrazu Jidášově, kterýž totiž opustiv Davida čemž Jan dále d í:
přešel k odbojnému Absolonovia vida se ná
potom sklaruána, radu svou odmítnutu a věc
21.
To pověděv Ježíš zkormoutil
Absolonovu ztracenu, v městě (M u se oběsil.
se
duchem
a
osvědčil
a řekl; Amen,
David by] obrazem Christa, Achitofel zrádce
amen,
pravím
vám
:
Jeden
z vás zradí
byl předznakem Jidáše. Ten, jenž se mnou
chléb ji, jest přísloví a značí přítulnost, pří Mne. 22. Vzhlédali tedy na sebe ve
zeň a sstoupenství vůbec; tuto ale doslovně spolek učeníci rozpakujíce se, o kom
se naplnilo, an Jidáš jídal s Pánem a nyní to praví. 23. Stoloval tedy jeden z uče
právě při večeři s ním seděl. Pozdvihovali
níků Jeho na lůně Ježíšově, jejž milo
p a ty není tolik, co podraziti nohy, podskočiti,
ošuliti, ošiditi, úklady činiti, obelstiti, nébrž val Ježíš. 24. Pokynul tedy tomuto
jest rčení vzaté od koně, jenž kopytem uráží Šimon Petr a řekl jemu: Kdož jest, o
ano zabíjí. Dí tedy, že ten zrádu a tudy němž praví? 25. Spoleh tedy onen na
smrt mu kuje, kterémuž se tolikými a ne hrud Ježíšovu, vece Jemu: Pane, kdož
sčíslnými dobrodiními propůjčoval. Ale di
jest? 26. Odpověděl Ježíš: Ten jesfc,
Pán, že tou zrádou nemají se dáti zviklati
ve víře; na obrat, že zráda ta je raději ve komu já omočeného chleba podám. A
víře utvrzovati má. Nyní j i ž , než se stane, omočiv chléb dal Jidášovi Simona Iška
pravím, vám, abyste , když stane se , uvěřili, že
riotského. 27. A po skývě vešel do
j á jsem tím, jíujž býti jste mne vyznali, že něho satan. I řekl mu Ježíš: Co uči
jsem Synem Boha živého Mt, 16, 16. a že
níš, učiň rychleji. 28. O tom ale nikdo
všechno předpovídám a zlo taky k službě
spásy lidské potahuji. Nyní vece, od nynička nevěděl ze stolujících, nač to řekl jemu.
29. Nebo někteří se domnívali, poně
an áqti pravím. Ačkoli všelijak šetrně do
týkal se věci té, předce musel nyní a ná vadž tobolu míval Jidáš, že řekl jemu
potom nejednou opětovati o zrádě, aby se Ježíš: Nakup čeho potřebujeme k svát
apoštolé nepohoršili. Měli tedy apoštolé zrá
ku, aneb chudým aby něco dal. 30.
dou Jidášovou a víře se potvrzovat!. Ale
mohla jich ta zráda Jidášova znepokojiti, že Vzav tedy on skývu vyšel ihned; byla
jsa z jejích prostředku vinu svou na ně pak noc.
měrou nějakou přenesl a že poměr Páně k
Co se tato klade, vysvětleno jíž u Mt.
nim tudy změnu nějakou utrpěl. Z toho
je vyvozuje Pán a uváděje jim na pamět 26, 21. Leč i tuto něco přidati přijde. Sv.
dřívější výrok osvědčuje jim, že sstoupe- Jan dí: To pověděv J e žiš zkormoutil se du
nost předešlá mezi Ním a mezi nimi tou chem a osvědčil a ře k l : Amen , amen, pravím,
zrádou nijak nezměnila se. Amen, amen , v á m : Jeden z vás mne zradí. Již dvakrát
vece, ješto potvrzení takového se zdeozvláště v předchozích veršech desátém a osmnáctém
potřeba vyskýtaía. Kdo přijm e, koho p o šla , dotekl Pán zrády Jidášovy, po dvakrát ji
Mne přijm e a kdo Mne přijím á , přijím á Toho, v pohnuté mysli mimo sebe pouštěje. Nyní
po třetí připomíná tu zrádu, ana důstoj
jenž Mne poslal. Pravím vám k útěše vaší,
že důvěrné a směle se úřadu svému oddati nost apoštolská, o níž mluvil, myšlénku tu
můžete, any se vazby tou zrádou nerozvá znova na mysl Jemu přivedla. Zkormoucení
zaly, aniž důstojnost vaše co vyslanců mo- Páně porozumíme, jest-li si k mysli připu
jich něco u'rpéla. Kdo slouží v církvi Chri- stíme, co jsme dříve pozorovali, že Ježíš
sto\ě, ten má poselství od Christa, zastává propast záhuby viděl, do kteréž Jidáš o své
Jeho místo, přijímá od Něho pomazání a ujmě se uvrhal. Viděti, že v kalichu útrap,
výkony úřadu kněžského jsou výkony Chri jejž mu Otec připravil, útrpnost se hříšníky
stovy. Ale i to viděti, že Christus vítěz k nejtrpčejším krůpějím patřila. Yiděti také,
stvím svým a oslavou svojí dokonale jist že Pán týmiž slovy vícekráte opakoval o
byl. Viz ostatně výklad výroku toho u Mf. zrádě Jidášově, jak to výšeji sám opověděl
praviv: Od nynička, an agu, amodo v. 19. A
10, 40. Luc. 9, 48.
Bež mála chtěl Pán o tom déle mlu tudy nedivno, že o zrádě té u Matouše 26,
viti a velebnost apoštolského úřadu jim na 21—25. a u Marka 14, 18—21. před u sta 
oči staviti, ale se reu tu namítala ta zráda novením velebné svátosti, u Lukáše 22,21.
jednoho z apoštolů a vyvolenců v celé še 22, 23. po ustanovení onom se jedná. Dí d á le :
rednosti své a Pán, jenž satana s nebe pa- Osvědčil a ře k l: Amen, pravím vám, jeden
dati viděl Luc 10, 18., nazíral v nejblubší z vás mne zradi. D í: osvědčil, t. j. na jisto
hloub propasti, do které samochté se uvrhal pravil, neomylným věděním, nevšak nějakým
ten, jenž k nebeským výšem povolán byl. jenom domněním pověděl. A tudy přidává

pro vytčení té jistoty ještě amen, amen. Je
den z vds, praví, a nejmenuje ho, aby i teď
ještě šetrnost mu prokázal a apoštoly ke
skoumání sebe přiměl. Nikdo na věky ne
změří hloubi a výši skormutn Páně. Nikdo
nepochopí na věky, což to jest býti Pánem,
vyvoliti člověka k apoštolství, všemi se mi
lostmi jemu propůjčovati a od něho zrazena
býti. Svrchovaný poklid Pánš se nad tím
porušil, jak to vůle jeho připustila. Hříchove
knězů a zvláště zrády jejich nad církví a
pravdou a nad spásou duší mohou zkormoutiti duši Christovu, tak se jí Pán hrozí. Ó
jak málo jest jich, jeaž by to rozvážili! Ja k
málo těch, jenž by nad hříchy lidstva se
zkormucovali a předce v lásce k němu nealevovaii.
A co apoštolé? Jan vece: Vzhledali

jest , o němž praví ? Spoleh tedy on na hrud
Ježíšovu vece m u: Pane,ř kdož jest? Místo
stoloval jest vlastně ležel to ú i dotčeným spů-

sobem. Slovo toto a slovo, jenž hned násle
duje : Spoleh nepřipouštějí, abychom se tak
snadno přivtělili k domněnce, že tehdá již
od onoho obyčeje při jídle vzléhati sešlo a
sedění našemu podobné panovalo. P raví:
Jeden z učeníků , je jž miloval Ježíš. J a n se
zove tu dle lásky Páně, ana mu ta láska
nade všecken svět byla. Jsou slova ta tlu
močením jména Jochanam, Bohomil. Leželi
obyčejně tři na témže divane, a tuto Jan
ležel s Cbristem a sice vedle Něho ku pra
vici, a lehkým obratem na hrud jeho spole
hnout! mohl. Petr hlava apoštolů, snad i od
nich nabízen byv a na témž divaně spočí
vaje o levici, pokynul Janovi co miláčku
tedy na sebe učenici rozpakujíce se, o kom
Páně optati se Pána o tu věc, aby zrádu
to pravi. Vzhlédali, ne aby v očích jiného
zameziti mohli a aspoň uspokojení došli,
poznali zrádce, nébržvaby tam četli, zda za ješto sami se do sebe zlosti nějaké obávali.
zrádce jmíni nejsou. Člověk ostatně ke zlu Panenská čistota Janova dávala mu přístup
jsa nakloněn všeho zla schopen jestavprava tak sstoupilý k hrudi Páně. On se nenazývá
jest svou měrou výpověď pohanů: člověk jménem svým, nébrž učeníkem, j e j ž miloval
jsem, nic ělověckého není mne vzdáleno. 1 Ježiš. Někteří z novějších kritiků za to mě
musí se člověk každý neustále na pozoru li, že tím se křivda děje apoštolům ostatním,
míti, aby do hříchů, jež na jiných spatřuje, a že tím J a n nějakou chloubu o sobě vypo
nepadl. Nebo jest člověk sluhou a miluje vídá. Leč apoštolé po seslání Ducha sv. s ra
služebnost, slep jest a žádá slepoty, jest ve dostí uznali tu přednost Janovu a radovali
vězení a libuje si v něm. Bídný jest a ne se z ní, a Jan vytýká slovy těmi jenom sku
poznává toho. A tu nepřátelé spásy na tečný stav věci. Ne chlouba, nébrž vděčnost
kládají s ním po libosti své, bijí jej, obna mu kázala tím názvem se jmenovati. On ne
žují, poskvrňují, porušují, poranují; střáhnou
chce jinak poznán býti, leč po dobrotě, mi
na něho a vidouce ho bez Boha a beze ctnosti losti a lásce M istra svého. On na všecko
pohrdají jím, rozdělují sobě roucha, který zapomíná a jenom se kochá v lásce Páně,
miž ho Bůh ozdobil. Udělají sobě cestu přes prameni všeho dobra a veškerých milostí.
něho, nohama po něm šlapou, a bahnem I kde měl spoléhati, kde mohl spočívali
pokalují chrám Boží. Nemůže člověk hříchu ten, jejž miloval Ježíš, leč na hrudi Je ž í
bez milosti Boží se uchrániti; má již jméno šově a na srdci Jeho, sídlu lásky ? Koho
hříchu třesením a chvěním ho naplniti, ačby nepojímá závist při té Janově od Ježíše
do sebe žádného hříchu skutečně nevěděl. lásce, kterouž před jinými vyznamenán byl?
Rozpak učeníků ale a nedoum jich nám Nemá však tebe závist a žárlivost opanonení s podivením, ješto se všickni zrádné vávati, nébrž horlivost tě ovládej, abys č i
myšlénky prostými býti věděli, Jidáše vy stotou a láskou lásky Páně se udůstojil.
jma. Petr tedy v nevědomí tom hleděl do- A nebýváš-li, ač jestliže jenom cbceš, uče
věděti se jistoty o tom skrze učeníka, je jž níkem, jehož zamiloval Ježíš, když ve svaté
miloval Ježiš. Víme, že se tak nazývá Jan
komunii či příčasti přebývá v tobě a ty v
sám, a opisu toho užívá. Stoloval Jan nej Něm ? Nébrž ani to není bez významu a
blíže u Ježíše, J a k již několikráte dotčeno, bez symboliky, že Ja n s Petrem se uradili
od časů perských zavládl u Židů obyčej u vyzvěděti, kdoby se zrády nad Christem
štola na ložcích ležeti, při čemž hlava ke opovážiti chtěl. V Janu láska, v Petru au
stolu obrácena, nohy ven ke zdi vychýleny, torita se spatřuje, obojí třeba jest, aby ne
levý loket ale o podušku opřen byl, ana řádům přítrž učiněna býti mohla. Petr ač
ruka pravá svobodna ■zastávajíc k jídlu se hlava církve neosmělil se k srdci Páně; ale
potřebovala. Kdo komu nejblíže ležel, do láska v Janovi tu učinila. Miloval i Petr
sahal týlem ku klínu prvnějšího, maje nohy Christa převroucně; ale tuto chce Pán ukájeho za zády svými a hřbetem svým; tak zati, že netřeba v cirkvi nějaké přednosti,
třetí ležel v klíně či přepasišti druhého. nébrž že jediné lásky třeba, abys na hrudi
Stoloval tedy , vece sv. Jan sám. jeden z uče a v lůnu Christa spočívati mohl.
níků Jeho na lůně Ježíšově , je jž m iloval Ježíš, i
Když tedy Jan vzbuzen byv Petrem
Pokynul tedy tomu Simon Petr a řekl: kdož \ otázku na Pána vznesl, koho by mínil a o

kom by zrády se domýšlel, odpověděl Ježíš-.
Ten je s t, komu j á omočeného chleba podám
A omočiv chléb d a l J idášovi Simona Iška
riotského. Text jiný č te : Komu j á omočím
skývu a dám ji a t. d., místo komu já omo

čené skývy 6i omočeného chleba podám.
A ještě jest něco nepatrných odchylek ve
čtení, jichž tu pomíjeti přijde. Páa odpo
věděl tak potichu, že Jan ještě a snad i Petr
to slyšeti mohli jen podtají, Jidáš ale toho
neslyšel, a tu s tou drzostí se osmělil tázati
se Pána, zda by jej zrádcem mínil býti, jak
u Mt. 2Q, 25. čteme. Také z podávání omo
čeného chleba Jidášovi ode Pána nepoznali,
koho by Pán mínil, leč jenom Petr a Jan,
an dle obyčeje židovského hospodář ku konci
všecky přísedící skývou poomočenou podělo
val a řada bez mála právě na Jidáše přišla.
Místo spoleh na hruď Páně stojí vlastně^řžpadnuv na hrud Páně. Slovo to o veliké
rozčilenosti Janové svědčí. Omočil Pán chléb
nekvašený v charózetě, což byla omáčka
hustá a kaši podobná z fíků, ořechů, mandlů
a jiného ovoce ve víně a octě zavařováného.
Omáčka ta bývala jen při pasše užívána,
představovala plody zaslíbené země a byla
symbolem práva na dobra a výsady svaté
země a oznakem samého lidu Božího. Omo
čiv Pán v ní chléb a podav jej Jidášovi vy
jevil, že ještě nemá Jidáše za ztracena, a že
ještě oň péči vede. Jidáš cítil, že Pán o
zrádě ví, nebo ta jest svědomí zlého povaha,
že ovšem podezření v něm druhdy povstává
a vyzrazena se mní býti, což se tuto při
hodilo a pohledem Páně dovršilo. Tím ale
se nepohnul ku pokání, nébrž zatvrdil se ve
zlosti a zlobě své; myšlénka již dříve v. 2.
pojatá ustálila se a zlý úmysl zkameněl. I
nedal se na pokání a neusmyslil sobě, ač
koliv mu Pán to sám podtají vyjevil, jak Mt.
26, 25. viděti, že o zrádě jeho vědomí chová.
Slova Janova: D a l Jidášovi Simona Iškari
otského, jimiž celé jméno jeho úplně klade,
mají cosi tragického do sebe. Ale mnohem
tragičtější jsou slova, jež Jan dále klade:
A tedy vešel dábel v srdce jeho, to jest do
cela si je podmanil a ovládl. Dříve v. 3.
dábel jenom vnukl myšlénku zlou v srdce
Jidášovo, nyní ale vešel sám v srdce jeho
a je opanoval. Tak Luc. 22, 3. praví, že v
Jidáše vešel satan. Je st to vyšší stupeň zloby
a vyšší stupeň podrobenosti pod moc ďáblovu.
Tím co P án s ním činil, jak ho šetřil, jak
se mu zamlouval, tím vším nedal se napraviti, nébrž, co mu bylo k spáse, obrátil on
sám v jed a otravu. Zavřel srdce nebeským
přímluvám, a tudy.;se dokořán otevřely ve
škery mocnosti ducha jeho pekelným moc
nostem. Tehdy, vece a stanoví tu neblaženou dobu tragickým spůsobem. Jako ti,
kdož vnuknutí a vdunů miiOsti Boží poslušní

jsou, posléze obdržují Ducha svatého, jímž
se stávají syny Božími, tak kdo vdunutím
ďáblovým se poddávají, je io se otroky s tá 
vají, ana je milost Boží opouští. Kdo po
kušením lakotnosti podléhají, vece sv. Beda,
ti klíč srdce svého ďáblu odevzdávají. Kdo
zbobatnouti chtí, vpadají v úklady ďábla 1.
Tim. 6, 9. Mnozí, dí sv. Beda, zrádu Jidášovu
zatracují sami lepší nejsouce. Kdo za peníze
lež mluví a pravdu zapírá, ten Christa zrazuje,
jenž pravda jest. Kdo nesvornost tropí, Chri
sta zrazuje, jenž láska jest. Darové Boží
zle přijatí otvírají přístup vrahovi spásy.
Ja k neblahými a škodlivými činí zloba i ne
beské dary! Přijal Jidáš skývu a vešel v něj
ďábel. Jest-liž taková pohroma naň přišla
z okusu skývy, což teprv ze zlého a nehod
ného přijímání těla Jeho? Kdo nehodně ji
a p ije tělo a krev Páně , vece apoštol 1. Cor.
11, 17. vinen je st tělem a krví Páně. Jest to
zoufalý stav, když dobrodiní Boží slouží
člověku k větší zlobě a nepravosti, a bylo by
snad užitečněji, kdyby jej pohromy, škody
a neštěstí postihovaly, až by se mu oči otví
raly. Ale i to neznámo jest, ješto i neštěstí
člověka mnohého v zlobě zatvrzují. V Jidáši
všechna jiskra dobra uhasla; nemá již hryzů
svědomí, nemá světla duše, nemá hanby;
ďábel stal se pánem srdce jeho a činí sobě
z něho nástroj skutku svého. Dvě se pří
činy sbíhají k zatvrzení jeho. Přijetí do
brodiní Božích se srdcem zrádným, nevděč
ným a nevěrným, a to jedna jest příčina.
Druhá jest neodporování ďáblu při vcházení
a ovládání srdce. Co dále napomíná P á n :
Co činíš, učiň rychleji , není sice proroctví,
jak se některým vidělo, nébrž příkaz jak
zní; ale příkaz se vztahuje buď na slovo
rychleji v ten smysl: Učiň rychleji než jsi
zaměřil, an po spáse lidství roztoužil jsem
se. Aneb jest raději příkaz káravý a téměř
ironický, jímž Páa od^rátiti a odvolati žádá
Jidáše od toho, co umínil. Takto tam a
Virg. Aeneid. IY. 381. Dido praví k Aeneovi:
J d i a hledej Itálii, aó právě opak toho žá
dajíc. Aneb prosté Pán odbývá od sebe a
odhání spůsobem tun Jidáše ze spolku apo
štolův, kam již nepatřil, chtěje posledních
okamžikův použiti ku poučení věrných svo
jich učňův bez přítomnosti zrádce. Ti, kteří
mysli, že Jidáš nebyl přítom°n při ustano
vení velebné svátosti, ti mysli, že právě
nyní odbývá jej, aby svátost tu bez pří
tomnosti neůodného člověka založil.. Slovům
těm učiň rychleji nikdo nerozuměl z těch, co
stolili, ani sám Jan, ač věda jej zrádcem
býti; nébrž buď mysleli, že Pán velí, aby
něco dal chudým, aneb koupil věci potřeb
ných k svátku. Vece sv. Jan: O tom ale
nikdo nevěděl ze stolujících, nač to řekl jem u.
Nebo někteří se domnívali, poněvadž tobolu

mival Jidáš, že řekl jem u Ježiš'. Nakup ,
čeho potřebujeme k svátku, aneb chudým aby
něco dal. O nakoupení mysleli pro svátek,

to jest pro tu část slavnosti paschálné, která
na paschálnou večeři následovala. Pán. před
vídaje smrt svou a rozprš eaí učeníků nedal
nakoupiti, co potřebno bylo a to již a po
divením vyšlo pro učeníky. A tím spise
mysleli o nákupu, poněvadž potřeba již pro
nej příze nastávající den naléhala. Urážejí se
někteří na tom kupování a myslí, že poně
vadž se to nemohlo díti ve svátek, že právě
byla hostina ta předchodna a předjemna a
0 den spíše slavena. Leč kromě soboty ne
zachovával se přísně rozkaz o nepracování
a zanechání obchodu. Byli svátkové starého
Zákona, jak jméno jejich chag s tancem pří
buzné svědčí, dnové radosti. A již Ex. 12,
16. dovoluje zákon prvního dne paschy při
pravovat! jídla, což v sobotu se dáti nesmělo.
Potřeba a nouze nemá zápovědi ani práva
a sám talmud udává prostředky, jakými se
zákazové o nekupování v čas svátečný obe
jiti mohou. Každého dne po celý oktáv ho
stiny se strojily a tudy kromě soboty a
prvního svátku, když ani na pátek ani na
neděli nepadl, vezdy kotce otevřeny bývaly
a mohlo se nakupovati všeho dost každého
dne, což pro tolik tisíců cizínstva nemálo potřebno bylo. Právě z toho, že nyní o na
koupení mysleli učenici, následuje, že paschálná to byla hostina; nebo sic jinak by
nebylo žádného spěchu potřebí bývalo. Jidáš
nosil tobolku, ale Pán podržel správu nad
potřebami, jenž se týkaly služeb Božích a
podpory chudých. Někteří z apoštolů do
mněli se, že Ježíš velí Jidášovi, chudým aby
něco dal. Slovo chudým k většímu důrazu
stojí napřed. Chudí se rozumějí ti, jimž
k nakoupení potřebných věcí pro svátky
nestačilo a kteří majetství své pocestné na
cestě a pří prvých hostinách svátku vyčer
pali. Nebo všickni se měli radovati Deut. 16,
14. i syn a dcera i sluha a děvka i cizinec,
1 sirotek a vdova. Posvětil Pán svátky mi
losrdenstvím a dal nám příklad, jak svátky
světití máme. Ale i tu viděti, že byla paschálná ta hostina, nebo což jinak by byli
se domnělí, že v noci chudým bude se roz
dávali? Noc paschálná byla jediná, která se
docela dni rovnala Jes. 30., 29., jakož i ta
slavnost slavností nočnou byla.
A co činil neblaženec Jidáš? Vzav skývu
vyšel ihned. B y la p a k noc. Tak vypravuje Jan.
Slovo ihned nemusíme síroho bráti. Nesměl
on dříve vyjiti, až hymnové se dopěli. Ale
tu všechno závisí od toho, jak se ustanovíme
při otázce, zda byl přítomen při ustanovení
svátosti oltářné čili nebyl. Sv. Lukáš 22, 21.
22. dokonale svědčí, že přítomen byl Jidáš;
nebo tam po ustanovení svátosti praví P á n :

A j, ruka zrádce jest se mnou p ři stole. U sv.

Marka 14, 23. po zmínce o dvanácteru čtem e:
pili z toho všickni; slovem všichni se tedy
i Jidáš zahrnuje. Slova žalmu : ten, je n ž chléb
můj ji, ■pozdvihl patu proti mně. Žalm 40,
10. nedocházejí celého splnění svého, nedržíme-li, že Jidáš při svatovečeři svátostné
přítomen byl Nad to i symbolický a předobrazný ráz této první svatovečeře k tomu
nabízí za to míti, že Jidáš byl přítomen a
velebné svátosti těla a krve Páně požil. Ne
mohlo tu scházeti na představiteli nehodného
přijímatele, jenž sobě k odsudku ji a p ije
1. Cor. 11, 29. I to na váhu klásti můžeme,
že přijetím toho náhledu veškera potýkavost
mezi Lukášem s jedné a Matoušem a Mar
kem s druhé strany docela mizí a že i tam
ten dobře mluví o zmínce zrády Jidášovy
po svaté večeři i onino v právu ostávají, o
zmínce zrády před ustanovením velebné svá
tosti mluvíce. ĚeknemeJi ještě, že téměř
všickni otcové drží, že Jidáš svaté příčasti
požíval, vytkli jsme hlavité důvody toho ná
hledu. Ostatně jsme pravili již, že Jan vida
čtvero vypravování o svatovečeři, uznal zby
tečným býti nějaké nové o ní vypovídání
tím více, ana se pomínka její denně v církvi
obnovovala. Možná, že tu zřetel pečlivosti
vládl u něho, aby převelebné tajemství zne
užito a znesvěceno nebylo.
K velení tedy Páně co činíš, čiň rychleji,
Jidáš pozdvihl se a vyšel, vzav napřed a poživ
skývu sobě od Pána podanou. B y la pak
noc, dokládá sv. Jan. Není to časová po
známka, nébrž symbolický výklad události.
Yšickni vykladatelé upozorňují na tu tragi
ckou shodu času s povahou útroby Jidášovy,
v jehož duši černá se rozestřela noc od té
doby, co ďábel byl ovládl mysl a srdce jeho.
I venku byla tma, ješto noc byla a lidé po
chodně nesli, ač sice měsíc svítil. Byla noc
a došla noc smrti na Pána, aby trpěl 9, 4.
5. 11, 9. 10. Slunce spravedlnosti pro Jidáše
na věky zašlo. Noc, kterou ten neblaženec
v sobě nosil, byla nepřirovnaně černější, než
ta, ve kteréž skutek noci a pekla Rom. 13,
11. 1. Thess. 5, 5. 7. provésti se ustrojil.
Ó noci časem týmže nejvinnější a nejsvětější,
nejhroznější a nejmilostnější, nejčernější a
nejsvětlejší! V ní Syn Boží zrazen, prodán
a vydán, v ní láska svrchovaná se v obět
za lidstvo dala. Y sále vzešla nová záře, an
Pán po odstranění se zrádcově nejsstoupilejšími a nej důvěrnějšími rozmluvami se apo
štolům svojim otvíral.
A tu počíná řada ta přelaskavých, pře
hlubokých řečí Páně a vcházíme tu jako do
nejskrytější svatyně náuky Páně. Y kapitole
této sice začíná řada ta, ale ještě se ihned
přerušuje předpovídáním o zapření Petra,
až pak v následujících čtyřech kapitolách

proudy ony spasitelné náuky nepřetržené se
vylévají do ráje Božího modlitbou Páně se
vyúštujíce.

31. Když tedy vyšel, řekl J e ž íš :
Nyní oslaven jest Syn člověka a Bůh
oslaven jest v JNem. 32. Jest-li Bůh
oslaven jest v Něm, i Bůh oslaví Jej
sám v sobě a ihned oslaví Jej. 33. Dítky,
ještě málo s vámi jsem. Hledati budete
mne a jakož jsem řekl Židům: Kam
J á jdu, vy nemůžete přijíti, i vám pra
vím nyní. 34. Přikázaní nové dávám
vám, abyste se milovali vespolek; ja 
kož já miloval jsem vás, abyste i vy
se milovali vespolek. 35. Po tom po
znají všickni, že učeníci Moji jste, lásku-li máte k sobě vespolek. 36. Yece
Jemu Simon P e tr: Pane, kam jdeš?
Odpověděl Ježíš: Kam já jdu, nemůžeš
mne nyní následovati, následovati ale
budeš potom. 37. Dí Jemu P etr: Proč
nemohu Tebe následovati nyní? Život
svůj za Tebev položím. 38. Odpověděl
íenra Ježíš: Život svůj za mne položíš ?
Amen, amen, pravím tobě: Kezapěje
kohout až třikráte mne zapřeš.
Když odešel Jidáš z oboro svatého, pozvedlá mysl Páně vylévati se počala o smrti,
jenž mu nastávala. Byla to smrt přehrozná
a přeukrutná, a Ježíš celou hrůzu tu doko
nale znal. Jednak ta byla u Pána srdnatost,
ta láska a ta ochotnost, že o přehrozné smrti
té mluví co o nějaké vítězoslávě, an skrze
d í svět a ďábel a hřích přemožen byl. Zdálo
se, že ana noc černá, duševna a duchovná
s Jidášem odešla, nad večeřadlem Páně zá
plava s nebeských luhů se rozprostřela či
raději z obětovného srdce božského Spasitele
vyploula. Mluvil i Jidáš s veleknězi o smrti
Páně. Ale jaký rozdíl rozmluv těch! Nepřá
telé neviděli, leč snížení, Pán viděl oslavu
ve smrti své. Sv. Jan vece: K d y ž tedy vy
šel (Jidáš), řekl J e žiš : Nyni oslaven je s t Syn
člověka a Bůh oslaven je st v Něm. Mluví
Pán, jakoby se to již bylo stalo nějakým
předujetím, ješto jižjiž se to díti mělo. Osla
vení Páně dálo se skrze smrt 7, 39.12, 23.,
která nastala na zrádu Jidášovu nyní již na
jisto předsevzatou. Smrt sama oslavila Pána,
any se při ní dály divy, slunko se zatmělo,
skály se pukaly, hrobové se otvírali a nad
to byla smrt přechodem k slávě nebeské.
D í: Syn člověka , poněvadž co Syn Boži slávu
od věkfi měl Pán podlé své věčné bytosti,
a toliko dle člověčenství ve slávu Otcovu

pozdvižen býti mohl. Přestane On, vece o
sobě, nositi spůsob sluhy a oděje se v slávu
povšechného mocnáře. Měl sice slávu v sobě,
leč utajena bylarouchem nízkosti lidské; tehdy
ale propukne ta sláva a rozleje se záře její
a všem patrna bude. Ješto ale Pán všady
k oslavě Otcově prohlídá, tudy také tuto
dokládá: A Bůh oslaven bude v ném, t. j.
láska, milosrdenství a spravedlivost Boží se
světu ukáže v díle spásy od Syna člověka
jižjiž započatém. Origenes přirovnává výblesk slávy Páně při smrti k výblesku po
chodní Gideonových po roztlučení žbánů se
vyskytlému. Žbánové roztlučeni byli, tělo
Páně bylo na kříži usmrceno. Ale právě
rozbitím žbánů se při G-ídeonovi vyskytly
pochodně a hrůzou naplnivše nepřátely zjed
naly jemu vítězství. Tak Pán smrtí svou
nad smrtí ďáblem na člověčenstvo uvedenou
zvítězil. Nalézal Ježíš Christus oslavení v po
koření svém a v poslušenství až do smrti,
poněvadž sloužilo to k slavě Otcově. Kaše
sláva veškera v tom záleží, abychom oslavili
životem svátým Otce nebeského, jakkoli by
nás to mnoho trudů a bolů stálo.
Ještě pak jednou praví Pán: Jestli
Bůh oslaven jest v Něm, i Bůh oslaví Jej
sám v sobě á ihned oslaví Jej. Bůh oslavy
Synem dojde; a tudy na vzájem oslaví Jej
ih n ed ; tu očividné ne již o smrti, než o vzetí

v slávu věčnou řeč jest. Dí pak dále: Oslaví
Jej sám v sobě, t. j. v jednotě s sebou. Sláva
Synova bude obsažena v slávě Otcově. Otec
pojina a posadě Jej na trůn velebnosti své
oslaví Jej. Sláva Synova nebude jiná než
sláva Otcova, když se vrátí k obecenství
Otce, od Déhož vyšel. D í : v sobě, nedí: u
sebe Ho Bůh oslaví a tím namítá, že jest
s Otcem stejné bytosti. Slova tato v 32.
v některých rukopisech (také B C), avšak
jenom nedopatřením vypuštěna jsou, kteří
čtou jen slova toho verše poslední: A ihned
oslavi Jej. Ihned, vece, záhy; nebo již na
stávala doba smrti a přechodu ke vzkřesu
a oslavě. V tom nalézá se nemalá potěcha
pro apoštoly. Nebo jestliže Christus oslaven
bude, dostane se i jim oslavení od něho a
On-li zavládne světem, také oni jím vládnouti budou. Sv. Pavel v listu k Filipanům
2, 9. mluviv o snížení se Synové dokládá,
že proto od Otce povýšen byl a obdržel
jm éno, kteréž jest nade všecko jméno, aby
ve jménu Jeho klekalo všeliké koleno nebe
šťanů, pozemšťanů, podsvětanů, a, všeliký tvor
vyznal, že Ježiš je s t ve slávě Otce.

Oslavení to s odchodem Páně spojeno
bylo, jenž již nastával. Krátké doby té po
užiti ustanoviv k rozmlouvání s nimi, od
slávy své přechází k učeníkům a chce od
kazem svým a svou zmínkou o brzkém roz
loučení nachýliti a nakloniti apoštoly k po

slušenství onoho napomenutí, jež jim o lásce
vzájemné a vespolné dává. Zpomínkou na
brzký odchod procitla opět rozčilenost my
sli. A tu se útroba jeho rozploula v lásku.
Pro lásku tu pěstěné se k apoštolům co
k dítkám a k synáčkům ozývá. D ítky ,
krátký čas zůstanu s vám i, maje již smrt
podstoupiti a nápotom do slávy věčné vejiti.
H ledati mne budete , dí jim, a jakož jsem
řekl Ž id ů m : Kam já jdu, vy nemůžete 'při
jití, i vám pravím nyni. Dí: Když odejdu,
budete mne hledati, osiřelými budouce, úkla

dům a pronásledováním vystaveni, potěchy
zbaveiii jsouce a všelijak mne pohřešujíce.
Viditedlného obcování s Christem nic nahra
dili nemůže. Ovšem zanechal jim Ducha sva
tého, pravil, že při nich bude do skonání světa,
a pravil, kde dva nebo tři jsou sebráni ve
jménu Jeho, že mezi nimi jest. Ale přes to
přese všechno předce tělesné odešel od nás
do daleké krajiny Luc. 19, 12. Mat. 25, 14.
a zažádali nejednou apoštolé viděti jeden
den Syna člověka Luc. 17, 22. Ale to
právě se pro nás pocestné pozemšťany hodí,
aby víra naše a naše nádéje tím více se
vzbuzovaly a háraly. Dále vece P á n : A jak
Židům jsem p r a v il : K am já jd u , vy nemů
žete p řijiti , i vám pravím nyni. Židům výše
7, 34. 8, 21. to po dvakrát povídal, že ne
mohou přijíti, kam jde Ježíš, ješto zarytost,
nepokáuí a zatvrzelost jim nedala odhlivěti
a usmyslit! sobě. V jiném smyslu praví to
apoštolům. Židům naprosto odepřel příchod
k Němu, apoštolům jenom na čas pro nyníčko, pro nynějšek, tam káraje, tuto těše
a se umíleje slova ta vynáší. Apoštolé tam
kde Christus jest, mohou přijíti hned, ješto
musejí církev založiti, do celého světa jiti,
evangelium kázati, národy obraceti a krev
za Pána proliti, načež teprv se jim dostane
toho, že je Pán k sobě vezme, jak nápotom
14, 2. se jim zamlouvá. Židům hrozil, apo
štoly těší a soustrast jim věnuje; oněm pra
vil, že ve hříších umrou (8, 21.), an tyto
k sobě přijíti slibuje, jak Petrovi dí též v 36.
verši. D í: N yn i (pravím), an svrchovaný čas
již jest a déle se vyjevení to odložiti nedá,
aniž vám toho uspořiti mohu. Na tomto mí
stě jediném Ježíš o Židech mluví k učení
kům svým • jinde slova toho jenom v roz
mluvě se Samaritánkou, s Kaifášem a s Pi
látem užívá.
To pak pěstěné oslovení a ta bolestná
o svém odchodu zmínka připravila srdce
apoštolů ke vnímání svrchovaného příkazu,
jejž jim předložití hodlá. Před jinými totiž
řečmi vynáší jim přikázání lásky co závět
svůj a co prostředek oblažiti sebe a ty, kteří
jim svěřeni budou. Dí: Přikázání nové d á 
vám, vám, abyste se milovali vespolek Jakož
) d miloval jsem vás , abyste i vy se milovali |

vespolek. Po tom poznají všickni, že učenici
moji jste, lásku-li máte k sobě vespolek. Lá

ska, o níž mluví Pán, samozřejmě není lá
ska jiná, leč blíženská, jak to již ze slova
áyaná to plyne. Šťasten jazyk řecký, jenž
zevrubné různí, co v jiných jazycích nedo
bře v jedno splývá. Jiní jazykové matou
náchylnost k jinému pohlaví, přivinulost ku
příbuzencům a přítulnost ku přátelům s lá
skou blíženskou. Jazyk řecký dobře umí
rozeznávati mezi přirodilou přivislostí a prilnulosti rozličných poměrů života a mezi pří
tulnosti ku bližnímu. A proto v něm bylo
písmo sepsáno. Láska blíženská jest jakoby
náhrada pro odchod a vzdálenost Páně. P ři
kázání lásky jest základ, účel a spolu ob
sah nového Zákona. D í: P řikázáni nově dá
vám vám. Proč nazývá je novým ? Nejedni se
tu nejedněch příčin dohadovali: Kladli jedni,
že nově jest toli, co výborně ; leč to kladli
proti přirodilému významu slova. Jiní za to
měli, že nové jest toli, co obnovené či znova;
jiní jinak. Leč světlo nám tu podávají slova,
jež Pán přikládá. Jakož j á m iloval jsem vás.
Když apoštolé ta slova Páně slyšeli, muselo
se jim zdáti, že jim Pán nový příkaz dává,
a že sobě počíná jak v horném kázaní, proti
tomu, co v starém Zákoně panovalo, nové
příkazy svoje vystavuje. D í: p řik á zá n i ; není
to tedy nějaká přirozená příchylnost a pří
tulnost, kterou od nich žádá, ta zajisté samodék v útrobě vzniká. D í: přikázán í; roz
umí tedy vyšší bohorodou sklonnost a přivinulost ku bližnímu. Dí: přikázán i ; ale
proto není láska blíženská těžkým břeme
nem, nébrž pramenem pravé blaženosti. Ne
činí člověka blaženým moc, nébrž láska.
Dej mu moc žádostem svým hověti, a ne
učiníš ho šťastným; dej mu láska a obiažíš
jej. D í: p řik á zá n i ; není toto pouhá rada,
která by se na libovůli zakládala; příkaz
jest to, rozkaz, velení přísné to jest. Slovo
přikázání évtoln chtěli někteří bráti ve smy
slu principu, zákonu, počátku, prvotku, zárodu nového života a nové zásady, tak, že
zásada lásky se staví proti starozákonné zá
sadě spravedlnosti a práva. Tím principem
ovšem jest příkaz lásky, a má láska prostoupati celý život křesťana a slunci rovnati
se, jenž do života toho ustavičně světlo uvádí;
ale tutohle Pán toho nepraví; byiby řekl:
vó^ov neb číqjÁv místo irro h \v aneb jiného
slova užil. Dí dále: Jakož já miloval jsem
vás. Láska, kterou jim Pán k následování
vystavuje, jest láska podlé příkladu Jeho
vlastního, kteráž lásce bližního vzorem, pra
vidlem, normou a opolnou býti povinna. Byla
sice láska také v starém Zákoně přikázána
Lev. 19, 18., ale ta měla povahu spravedl
nosti ; nebyla cílem a koncem, nébrž prostřed
kem národní a náboženské jednoty a toliko

předchozím náznakem lásky té, která v no
vém Zákoně má panovati. V novém Zákoně
láska ta jest obsahem a svrchovaným účelem
celého řádu spásy, a obětovna jsouc dle vzoru
Páně až do dání života stačí sama ku pro
vedení a sjednání spásy člověcké, ač jestli
dokonalá jest a vychází-li z lásky k Bohu a
ze spojení s Christem, v němž jediném pra
men svůj a svou spasivon moc čerpá. Proto
sluje novým přikázáním příkaz lásky; no
vým podlé původu, podlé pobídky, podlé
míry, podlé stupně, pohnutky, účelu, směru,
spůsobu a rozsahu. Taková láska teprv nyní
po zjednání Christem nové sily a po seslání
Ducha sv. lidstvu se umožnila. Láska sta
rého Zákona měla negativnou povahu a od
nášela se více k tomu, aby povinnostem
spravedlivosti se zadost učinilo; láska no
vého Zákona vydává se ve smrt za bližního,
jak Pán to učinil. Nebo 1. Jo. 3, 16. v tom
se poznává láska , poněvadž Pán dal za nás
život, i m y máme život za sebe vespolek dá
vali, Slovy: abyste se milovali naznačuje ~še
obsah a podstata, slovy: ja k j á jsem miloval,
abyste se m ilovali , znamená se spůsob a dů-

sah lásky. A ta láska jest heslem a zna
mením, pátnem a vědmem, po němž se po
zná, křestanem-li jest někdo čili není. Tím
láska nad jiné ctnosti a nad činění divů
povýšena 1. Cor. 13, 1. 2. Nebo dosaváď
lásky takové nestávalo na světě, jak již pra
veno. Ostatně celý prvý list sv. Jan a výklad
těchto slov obsahuje, a první křesťané vespolné lásky především píleli, tak že pohané
s podivením povídali: Aj, jak se milují!
(Tert. ap. 39.) Minucias Felix o nich vy
pověděl, že se dříve milují než se znají.
A kdož vypsati může ty průkazy lásky,
kterou se svati a světice Boží vyznačili! Sv.
Pavel z Noly zaprodal se za otroka, aby
syna vdově vykoupil. Nejedni z nich, ač
svatý život vedli napořáde, předce neustále
na postech, sebezáporech, sebeúmrtvách
trvali, aby odčinili za hříchy lidí jiných, i
nepřátelů svojich a takto jim spásy dopomohli.
Když Pán tak o lásce rozmlouval a dále
pokračovati hodlal, poslouchal Petr jak druzí
a neušlo ho slovo žádné. Ale šlo mu to
v útrobu hluboko, co Pán jim pravil, že
nemohou za nim jiti, a nemohl zbýtia oprostiti se rozpaku svého, až konečně se s ním
vytasila vyjevil nepokoj svůj otázkou: Kam
jd e š , P a n e ? Na mysli mu tanulo, že o nesnázech a o nebezpeóech Pán mluví a domněl se míti v sobě síly dosti, aby, jak se
druhdy Tomáš 11, 16. prohlásil, i do největšího nebezpečenství s Pánem se vydal. Pán
nyní slovo to Petrovo ujímá a odpovídá jemu
potvrzuje o něm ozvláště, co byl vůbec a
vesměs dříve všechněm pravil: Kam j á jd u ,

ty nyni nemůžeš přijíti. D í : Nemůžeš, a o
nemožnosti fysické mluví, aa Petr slovo Páně
k apoštolům o nemožnosti mravné slyšel.
Nemůžeš nyní, dí, ještě ani na smrt, ani na
blaženství tvoje nepřišla hodina. Nemůžeš ,
nebo ustanoven jsi kázati a hlásati evan
gelium před jinými a vésti církev moji co
hlava; ale nemůžeš také, poněvadž ještě vad
a nedostatků svojich se zbaviti musíš dříve,
sic jiaak ku věčné slávě bys mne nemohl
následovati a smrt bolestnou podstoupit! by
ses štítil a zdráhal. Ale přidává nyni nemů
žeš; přijde doba, kdež za mnou půjdeš k
smrti a nápotom k slávě. Nyni dí; Bůh řídí
všecko jistým časem a člověk nemůže ani
uspíšiti, ani opozditi úřady B oží; on jedno
může tu a má činiti, podrobiti se úradám
těm moudrého a laskavého Pána. Druhdy
jde to s těží a cesty Boží zdají se kostrbatý ;
ale dí P á n : Následovati budeš potom. O spů
sobu smrti Petrovy, jak sejiP áo u připodob
nil, níže Pán mluví 21, 18., když sám byl
již také na kříži umřel. Petr nespokojil se
' s tím Páně slovem, nébrž hotovým se býti
cítil pro Pána smrt podmknouti a hned krev
pro Něho vyliti. Život svůj dám za Tebe,
praví v té rozčilené důvěře k sobě, a v té
horoucnosti lásky ku Pánu, kteréž se nic
nezdá nemožno. Pán ale hlouběj vidí v útrobu
jeho a předpovídá mu, že Ho zapře třikráte,
ov čemž Mat. 26. 30. Odpověděl Ježíš jem u:
Život svůj za mne položíš? Amen, amen, p ra 
vím tobě: N ezapije kohout, a ž třikráte mne
zapřeš. Sv. Matouš a Marek 14, 26. před

pověď Páně o zapření Petrově kladou po
vyjití na horu Olivetskou, Jan a s ním Lu
káš 22, 34. 39. před vyjitím; buď vůbec k
času neprozírali dvá prvni svatopisci, buď
raději Pán dvakráte ono předpovídání učinil,
an Petr nijak tomu nechtěl dáti víry. Ku
kohoutu odesýlá, jak druhdy k oslům Jes.
1, 13., ku ptákům Jer. 8. 7., ku mravencům
Prov. 6,6. Potírá tím zpupnost a saraodůvěru
lidskou. Lidé neznají křehkostí své a trou
fají sobě vykonati, seč zhola nejsou, vzňa
tému ohni vášně důvěřujíce a domýšleným
do sebe silám mnoho připisujíce. Proto, aby
se uléčila ta rána srdce lidského, dopustil
Pán, aby veliký apoštol při všeliké své ku
Christu přehorlivé lásce padl Tim máme se
učiti v síly vlastní nedůvěřovat! a k milostí
Boží utíkati se. Jediná milost Boží nás může
osvítiti a umoeniti, a proto musel Christus
napřed umříti za Petra, než P etr mohl umříti
za Christa. Musel Syn Boží před Pilátem vyznati božství své 1. Tim. 6,13., nežli Petr
je před světem vyhlašoval. Musel Duch svatý
přijíti a nestateč lidskou okřepiti a tmu
útroby lidské rozehnati. Předce však Petr
podoben jest orleti, jenž křídla k výletu roz
prostírá. Z takové látky mučeníci vyrůstali

nápotom. U Matouše praví 26, 31.: B y se
všickni pohoršili nad Tebou, j d se nepohor
ším, u Lukáše 22, 31. praví: Pane , s Tebou
hotov jsem i do vězeni a na sm rt j i t i : tuto
Ja n a d í: proč nemohu tebe následovati ?
Život svůj dám za Tebe! To trojí osvědčo
vání odpovídá trojímu zapření Petrovu. Sv.
Marek se doslovně shoduje se svátým Ma
toušem 14, 29.
Zbývá otázka, o níž jsme nn počátku
hlavy této dotekli, kdeby ustanovení sváto
sti Oltářní se tu vřaditi mělo. A tu se na
rozličné domněnky rozcházejí vykladatelé,
an, jak jsme pravili, především v tom liší
se, že jedni drží o Jidášovi, že přítomen
byl při ustanovení svátosti, a sám — ač ne
hodně — příčasti velebné obcoval, ješto jiní
opak toho soudí, že zrádce toho Pán napřed
od sebe vybyl, než velebnou svátost založiti
ráčil. Mnohým se tedy vidí vložiti ustano
veni ono po verši 17., když Pán byl vyložil
význam umývání nohou, dřív nežli přistupo
val znova k mluvení o zrádé Jidášově, tedy

po prvém oznámení zrády té podlé M atou
šova 26, 21. a Markova 14, 18. vypravování.
Ale pravěji jest smýšleti, že ovšem po dot
čeném prvém oznámení a ovšem před vyby
tím zrádce, ale teprv uprostřed toho po verši
22. opětovaného o zrádě opovídáaí stanovu
velebné svátosti u Jan a položití dlužno. Tím
se dají spojiti a vyrovnati Matouš a Marek
s Lukášem. Jin í pokládají ustanovení to po
odchodu Jidášovu a sice buď před veršem
34. slova nově přikázáni vám dávám právě
k tomu novému ustanovení táhnouce, což
obyčejněji, aneb na konci kapitoly. Najisto
se to rozhodnouti ne i á ; pravili jsme již,
že náhled, jenž klade ustanovení velebné
svátosti za přítomnosti Jidášovy, přednost
vede.
Předpovídání odchodu Páně a proroctví
o zapření Pána od samého Petra prostoupilo
zármutkem veškero srdce apoštolův; jestli
Petr nejsrdnatější mezi nimi tak ochábne,
jaká to nebezpeč se na ně uvalí! A tudy
Pán jme se těšiti jes jak J a a dále klade.

Hlava XIV.
Vůbec apoštoly teši 1— 15. Ducha svatého a
návrat svůj připovídá 1 6 —2 6 .) a 2 7 — 31.
s nimi se louči. Z vláštněji-li rozbereme
hlavu tu , tedy 1— 4. mluví o ustrojeni
jim přibytkův u Otce, 5 — 7. cestou, p ra v 
dou a životem se zove, 8 — 12. dí, že
v Něm, se Otec spatřuje, 13. 14. že ob
drží, očkoli Otce ve jménu Jeho požádají.
D ále Ducha sv. 16. 17. a návrat svůj
přislibuje , 18 — 21., je jž jim 2 2 — 2 6 . vy
světluje. Pokoj jim zůstavuje 2 7 . a praví
2 8 —31., že pro odchod Jeho právem se
radovali molwu.

Jej a viděli jste Jej. 8. Dí Jemu Filip:
Pane, ukaž nám Otce a dosti jest nám.
9. Dí jemu Ježíš: Tak drahný čas
s vámi jsem a nepoznali jste Mne,
Filipe ? Kdo vidí mne, vidí i Otce;
kterak ty pravíš: Ukaž nám Otce?
10. Nevěříte-liž, že já v Otci a Otec
ve mně jest? Slova, kteráž já mluvím
vám, od sebe nemluvím; Otec pak ve
mně zůstávaje, ten činí skutky. 11. Ne
věříte, že já v Otci a Otec ve mně
1.
Nezkonmicuj se srdce vaše; vě
jest? 12. Aspoň pro skutky samy věřte.
říte v Boha, i ve mne věřte. 2. Y domě Amen, amen, pravím vám : Kdo věří
Otce mého příbytkové mnozí jsou. ve mne, skutky, kteréž J á Činím i on
Kdyby tak nebylo, byl bych pověděl Činiti bude a větší nad ty činiti bude,
vám; nebo jdu připravit vám místa. nebo já k Otci jdu. 13. A o cokoli po
3. A když odejdu a připravím vám prosíte Otce ve jménu mém, to učiním,
místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, aby oslaven byl Otec v Synu. 14. Baabyste, kdež jsem já, i vy byli. dete-li oč prošiti Mne ve jménu mém,
4; A kam Já jdu, víte, i cestu víte. 5. to učiním. 15. Milujete-li Mne, přiká
Dí Jemu Tomáš: Pane, nevíme, kam zání má zachovejte. 16. A já uprosím
jdeš, i kterak můžeme cestu věděti? Otce a jiného Utěšitele dá vám, aby
6. Dí jemu Je ž íš : Já jsem cesta a zůstával s vámi na věky, 17. Ducha
pravda a život; nikdo nepřichází k Otci, pravdy, jehož svět nemůže přijíti, po
leč skrze Mne. 7. Kdybyste byli po něvadž nevidí Ho, aniž zná H o ; vy ale
znali Mne, i Otce mého byste byli poznáte Ho, poněvadž u vás zůstane a
ovšem poznali; a od nyníčka poznáte ve vás bude.

Na odchodu byl Pán, a učeníci Jeho tak
byli nestatečni, chabi a slabi, že sám Petr
skála měl zapřiti Christa! To muselo zko
rmoutili srdce jejich. Netoliko jim nastávala
osiřelost a opuštěnost a netoliko veliká ne
bezpečí jim hrozila, ale také veliká nedů
věra v sebe od samého Pána v nich zbuzena
byla. Tedy Pán dle dobroty své hledí v útrobě jich zkoFmoucenost tu vyjasniti a pře
devším jich napomíná k důvěře v Boha a
v Něho. Žádání důvěry společné v Boha a
v Christa očividně Christovi připisuje bož
skou podstatu. Pravi: Nezkormucuj se srdce
v a š e ; věříte v B oha , i ve mne věřte. Y pře
dešlých větách mluvil ku Petrovi a sice
k němu osobně, ne pak co ku představiteli
krunu apoštolského, ješto on hodlal zapřiti
Christa. Tuto se obrací ke všem učeníkům
beze všeho přechodu. To nápadno bylo ne
jednomu čtenáři a opisovateli. I mysleli, že
vložiti se mnsí nějaká sprostředkající véta.
A čteme skutečně v některém rukopise ta
kovou neb podobnou : I ř e k l učeníkům s v ý m ;
ovšem nepráv ten vsuvek. Slova ta Páné,
jimiž hlava ta se otvírá, mohou pro neurči
tost formy řeckého jazyka v tom zřeteli
schodného rozličně se bráti. Dle přeložení
latinské vulgáty slovo dvakrát položené
m d tsv v te z předu v indikativu, nápotom v im
perativu se béře, tak že klade se víra čí
důvěra v Christa na základě víry či důvěry
V Boha: Věřite-li aneb důvěřujete-li, což
tuto vlastně se míní, v Boha, také se ve
mne důvěřujte. Lépe se ale překládá text
řecký imperativem na obou místech. Důvě
řujte v Boha, důvěřujte ve m ne ; aneb věřte
v Boha , věřte ve mne, Důvěra ta v Boha
a ve mne vám udělí síly, abyste nebezpečí
ta, jenž vás stíhati budou, překonali. Bůh
světlo moje , di se v starém Zákoně již, a
spása moje, koho se báti budu? Ž. 26, 1.
P roč se zkormucuješ duše má, doufej v Bo
ha. Ž. 41, 6. Ty výroky starého Zákona

a tu důvěru jimi vyjádřenou měli na paměti
míti. Nemluví k těm, kteří by se v poklidu
mysli nalézali, tak žeby napomínání Páně
k možným budoucím okolnostem prohlídala,
nébrž mluví k mysiem převelmi zkormou
ceným a rozpáčeným. O sklíčenosti té a o
její příčině Jan nám jen něco málo povídá,
a musíme za to míti, že snad mezi řečmi,
jež v předešlé kapitole uváděl, a těmi, jimiž
tuto kapitolu počíná, jiné předpovědě Páné
prošly, jenž tak mocně apoštoly zkormoutily.
Nalézáme skutečně předpovědě takové u sv.
Lukáše 22, 35—38. Připomíná jím tam, že
se jim posud dobře vedlo pod ochranou
Otcovou a záštitou Páně. Ale nyní zastihnou
je časové jiní, budou je obkličovati nesnáze,
protivenství se na ně shrnou, nepřátelé se
ua ně vysunou a odnikud nebude svítati

náděje. I domnělí se učeníci, že potřebí jest
zásobit! se zbrojí a mluvili již o dvou mečech, jež sobě opatřili. Ale Pán jinou zbraň,
duchovnou totiž, jim do rukou dává, která
jim platnější službu učiní. A tou zbraní jest
řeč, kterou čteme tuto u Jana a která do
cela potěchou dýše. Důvěru mějte , dí. Musí
ovšem rozloučení nastati, ale rozluka ta ne
bude na věky trvati, nébrž vy se mnou se
na věky spojíte. Nad to potřebná jest roz
luka ta, sic jinak by spása lidstva, ovšem
pak ani vaše nemohla opatřena býti. Á tu
dí: V domě Otce mého příbytkové mnozí
jsou. Domem Božím sice jest vesmír, ale tu
očividně rozumí se obydlí blaženosti, kdež
svati s anjely spásy věčné a věčné bláhy
požívají, kdež sláva Boží obzvláště jeví se,
neskončené více než na tomto světě, a kde
tudy jako ozvláštní obydlí a ozvláštní palác
Boží (Is. 63, 15.) se nalézá. Tam mnoho p ř í
bytků se nalézá, a ovšem nechce Bůh, aby
ostaly prázny, nébrž aby lidé, kteří se my
slí a vůlí k Bohu a ku Christu Jeho vinou,
se tam dostali. Mnozí jsou, an Bfih veškery
ty mnohé lidi spasiti žádá. 1. Tím. 2,4. M nozí
jsou, vece. Jíž na zemi, na té skrovné částce
stvořenstva to spatřujeme, že kdekoliv se
životná síla vyškytá, Bůh jí připravil příby
tek, kdež by domovati a působiti mohkL Na
každém lupenu, na každém stéble se život
jeví a raduje se z příkytku sobě propůjče
ného. Od cedru na Libáně až k nepatrným
řasám na ledovcích, od červa, jenž v zemi
kutá, až do orla, jenž k slunci vzlétá, nikde
se nenedostává těch příbytků. Připravil-li
ale Bůh tak rozličná, tak každému tvoru
příhodná obydlí, kterak neměl jich připra
vit] nesmrtelným dušem po skončení zdej
šího putování, když svléknuvše porušnost
v neporušnost se oblekou? Kde příbytkové
ti připraveni jsou, o tom nic nemůžeme věděti. Dante ve svém ráji na rozličné planéty
dle povahy jim připisované rozličné světce
a světice klade, na Benniei duše láskyplné,
na Jupiteru duše rekovné, na Slunku duše
osvícené, na Marsu mačeníky. Leč to poeti
cké jsou výmysly, aniž co o místě, kde pří
bytkové ode Pána připraveni^ jsou, věděti
můžeme. Jedna věc jista jest, že si příbytky
ty nesmíme podlé spůsobu pozemských pří
bytků představovati. V onom životě zajisté
nebudou blaženci tak k nějakému místu při
poutáni, jak se to zde na pozemská _děje.
Ale i to jisto je s t,.. že žádné oko nevidělo^
co Bůh milovatelům svým připravil 1. Cor.
2, 9. Otcové svati vidí ve slově mnozí také
rozdílnost' oněch nebeských bytů podlé^ roz
ličných zásluh. To sice pravá jest myšlénka,
ale o ní tuto Pán nemluví, jednaje právě o
tom, co všem obecno a společno jest. Ve
slovech těch: V domě Otce mého jsou p ři *

lýtkově jest prvý důvod ku potěšení apoštolů

ve zkormoucení a sklíčení, důvod velmi výdatný, ano svrchovaný, a tudy hned v čele
ode Pána položený. Věčná blaženost člově
kovi dá náhradu za všecko, čeho zde po
strádal. Dostávají se nám již zde milosti
Boží v rozličných stupněch, ale svízelové,
pohromy, strasti a dolehlivosti života druhdy
s takovým návalem na člověka dorážejí, že
mu náděje věčné spásy a bláhy svrchovaně
potřebí jest. Nebe se druhdy tak kalí a
mračí, že slunka spásy neviděti: jen ta po
lárná hvězda naděje blaženosti věčné nás
přes bouře života šťastně do přístavu dové
st! může. S ic jin a k , vece Pán, pověděl bych
vám. Někteří otazně překládají: Sic jinak
byl-li bych vám pověděl, totiž, že jdu připra
vit vám místa? óiní oni tak pravíce, že se
Pán táhne k výroku dřívěji vydanému. Leč
neshoden výklad ten k souvislosti a výrok
ten nikde nebyl dán ode Pána. Slova:
sic jin a k pověděl bych vám s přede
šlými se spřáhají, aniž jich od před
chozích odlučovati a s následujícími vázati
přijde, jak se některým uvidělo, kteří slovo
následující on, nebo neberou za částici pří
činnou, nébrž za částici, kterou se obsah
věci udává. Pán chce říc i: Pověděl bych vám,
jsa Pravda věčná (v. 6.), aniž bych vám toho
zatájel, ačby to nemohlo vám mnoho potěchy
přičiniti, že totiž pro vás ustrojeny nejsou
příbytky; byl bych odňal marnou čáke. Pán
pravdu nade vše miluje a neuskrovnil by
ani zármutku milým apoštolům, kdyby to
bez oboření pravdy býti nemohlo. A to mu
selo mocně potěšiti mysl apoštolů, že nejsou
to pouhá utěšovací slova, nébrž že čirá
pravda ve výroku Páně se obsahuje.
Nepřestává pak Pán na tom ujišťování,
nébrž znova je ubezpečuje, že v nebesích
sídla mnohá jsou, an dí: Nebo jdu, abych
vám p řip ra v il misto. Jestliže jde, aby apo
štolům připravil místo v nebesích, tedy se
tam jistě mnoho příbytků nalézá. Ale z toho
patrno, že jinak nepřijdou do příbytků Otco
vých, Seč jim tam Christus byt objedná a
připraví. Připravil Pán místo v nebi, an
spásu smrtí svou dokonal a pro lidi všecky
zasloužil a vymohl. Království nebeské sice
od ustanovení světa připraveno jest Mat. 25,
24. avšak pro hřích, jemuž propadlo člově
čenstvo, Cherub plamenným mečem bránil
přístupu, až Pán smrtí svou hřích a ďábla
zahladiv Hebr. 2, 14. možnost dojiti věč
ných Stánků ve skutečnost proměnil a vchod
do nebeského Jerusaléma otevřel Hebr. 9,
12. a tudy všem volné vejití zjednal. P ří
p ra va zjednána tedy smrtí, vzkříšením, na
nebe vstoupením a sesláním Ducha svatého;
a to netoliko apoštolům, o nichž tu nejpříze
mluví, než všemu pokolení lidskému. Kdo

sobě k srdci připustí slova ta Páně, o majetství světa docela jinak nežli svět souditi
bude. Má zajisté statek nade všechny statky
světa. Tudy sv. Basilius praefektovi aríanského císaře, když pohroziv mu, že po su
chu a po moři jej bude pronásledovali, otá
zal se ho posměšně, kde potom bude meškati, pravil se svrchovanou jisto to u : Bud
pod nebem, nebo v nebi.

Ale nechce Pán jich tam očekávati
v onom připraveném příbytku, nébrž chce
pro ně přijíti a sám je do blažených pří
bytků přivésti. K d yž připravím vám , opět
přijdu a vás pojmu s sebou. 'Eáv v řeckém
textu klade a neklade Stav, a nějak vymíneéné mluví, poněvadž nechce určiti dobu,
nébrž k následkům odchodu svého hledí.
Opakuje slova: když odejdu k větší útěše
apoštolů. Ale jaký to příchod svůj Pán tuto
rozumí? O tom nejedea smysl panuje. Ně
kteří slyší duchovní příchod, jímž Pán srdce
ovládá, hříchy utlumuje, ctnosti vštěpuje a
tak duši upravuje, aby hodna a schopna
byla věčných stanů, do kterých ji uvésti
usiluje. Leč výklad ten neobstojí, poněvadž
Pán o mistněm s ním spojení v životě věč
ném mluví, jakož i slova: vezmu vás k sobě
tomu se příčí. Jiní rozumějí příchod při
smrti, jak tam Mat. 25, 6., když Pán co
choť duši jejich do blažených komnat k věčné
zasnoubené blahosti uvede, což posléze při
všeobecném soudu pro všechny dokoná, kteří
se ku Pánu přivinuli a v lásce Jeho do sko
nání vytrvali. Jiní dokoná jenom o posled
ním soudu slova ta vykládají, když Pán ve
slávě a velebé Otce svého přijde a apoštoly
jak i jiné vyvolence s sebou do věčného
království pojme. Jiní trojí ten výklad spo
jují pravíce, že příchod i duchovní v milosti
i vněšný při ubírání se duše z těla v smrti
a při spojení jí s tělem při vzkřesu tu sly
šeti se musí. Rozumějí tedy opětným přícho
dem tím veškeré působení Páně od seslání
Ducha až k druhému příští Jeho k soudu.
Ale Pán nejblíže ksm rti jich prozírá a míní
tím opětným příchodem příští své při smrti,
A to jest nejprůvodnější výklad slov oněch.
Sv. Štěpán prvomučeník Act. 7, 55. viděl
slávu Boží a Christa státi na pravici Boží.
Maje umírati mluví ku Christu jako ku
přítomnému a odevzdává mu duši svou, aby
ji vzal k sobě do slávy věčné: Pane přijm i
ducha mého. Není proti výkladu tomu, že
nevšady v tom smyslu slova ta přicházejí;
nebo se nám jedná o nejbližší smysl tohoto
a nejiného místa. Nic tedy výkladu tomu
nevadí, že nížeji ve verši 18. hlavy naší
v jiném smyslň mluví o svém k nim příští:
Nenechám vás sirotkam i , p řijd u k vám. Tam
nemluví o přijímání k sobě učeníků svojich,
nébrž o spůsobech, kterými se učeníkům

svým za jich života jakožto životodárce propůjčovati a vyskýtati bude. Ani to se vý
kladu našemu nepříčí, že také po posledním
soudu pojati budou praví Christovi vyzna
vači do nebeského království; zde běží nej
blíže o apoštoly. Musíme tedy slova ta sly
šeti v tom smyslu, v jakém výšeji 13, 36.
praví Pán ku P etro v i: Nápotom mne budeš
následovati. Jest v tom pro nás svrchovaná
potěcha, že Christus při smrti nám přítomen
jest, a že smrt není, leč přijetí od Christa
pro vzetí nás k sobě do domova věčně nám
připraveného. Nebesa se nebem, stávají tím,
že dojdeme obcování s Christem. Smrt kře
sťana ztrácí hrůzu svou, nejsonc leč vítáním
Páně do příbytků nebeských. D í: Vezmu
vás k sobě, riQóg éfiavzóv předpokládaje a znaje
lásku apoštolů k Němu. Ve spojení s hla
vou dojdou údové ukojení svého. Když pak
k nim zavítá, tu je vezme a posadí je s se
bou na stolici v nebesku Ef. 2, 6. aby ,
vece Pán tuto u Jana d á le : kde On je st , i
oni byli. Svrchovaný účel spásy jest, spojen
býti s Christem a skrze Christa s Otcem,
ve kteréž jednotě svrchovaná blaženost záleží.
Z toho již mohli apoštolé souditi, že Pán
k Otci se strojí do nebe, a že lidé jenom
skrze Něho k Otci a k věčné slávě dojiti
mohou, že tudy On jest ta cesta k obému.
Tudy to předkládaje praví P án ve verši 4, d á le :
A kam jdu, víte, i cestu víte. Těmi slovy
vede apoštoly k tomu, co by s jejich strany
činiti bylo. Při těchto slovech některá růz°
nočtení se nalézají. A sice, abychom aspoň
jedno uvedli, čte řecký te x t: A kam jd u , víte
cestu. Čtení to těžší jest, ale i průvodnější
a tudy předkuje, ač smysl nemění se. Míní
Pán cestu onu, o níž ihned v následujícím
verši mluví, sebe samého totiž a víru v Něho
co jediného prostředníka spásy. Neshodně
vykládali někteří o cestě k smrti, kterou sám
nyní nastoupal; nebo výklad ten se potýká
s tím, co Pán ve verši 6. osobě praví. A po
štolé, vece sv. Augustin, věděli o té cesté a
znali ji, že Christus jedinou cestou jest
k Otci, ale nevěděli, že o ní védí a ji znají.
Tak někdy jasné vědomí se za mrak nepaměti skrývá. Éeč Páné obrazná jim nebyla
dosti jasna a oni tudy žádali ode Pána vy
světlení ; před jinými ujal slovo Tomáš, hor
livý a udatný učeník, kterýž, jak jsme sly
šeli, žádnou měrou se ode Christa odděliti
nevolil, zajednou s Ním umříti chtěje 11,
16., při kterém ale povážlivost, soudnost a
střízlivé rozumování převládalo. Jak ostatní
apoštolé bezmála, tak jistě Tomáš myslel tu
o nějaké hmotné cestě a o vněšném odchodu.
Mihalo se mu v hlavě a nepokojilo mysl
jeho, jaká asi to jest krajina a která cesta
vede do ní? I táže se Pána, an d í: Pane,
nevíme,

kam jd e š a kterak cestu věděli mů

žeme ? Místo můžeme věděti, čte řecký text
víme, což stručněji jest a osvědčeněji. Otázka

také jest mezi vykladateli, proč zde se vy
nechává přístavek o Tomáši třikráte 11, 16.
20, 24. 21, 2. příchozí: jen ž sluje Blíženec ,
ó leyótiepo? Aidvriog ? A odpovídají, že to vy
puštěno bylo, poněvadž mluví tuto ve jménu
všech apoštolů smýšlení jich všech projádřujíc. Sic jinak Petr obyčejně ve jménu
apoštolů slovo brával; tentokrát připouští
slovo Tomášovi, buď že se mu nehodilo pochybeoství pronášeli, .buďže- o cestě Páně
dokonale věděti sefdomnívál, aniž nějakého
poučení v té straně potřeboval.
Pán odpovídá z těch dvou!'otázekjnapřed aa poslední o cestě a nápotom o cíli,
kam jde, V prvé příčině p ra v í: Já jsem
cesta , pravda a život. Převýznamná slova
ta to ! Ale slova fca nejednoho výkladu došla.
Mnozí smyslí, ze'jPán odpovídaje^© cestě také
hlavně jen o cestě mluví, a že dvě slova
následující jenom k místnějšímu výkladu ce
sty přidána jsou. A sice vykladači ti buď
prostě ona dvě slova v přídavná proměňují :
J á jsem cesta pravá a životná; aneb je o
směru slyší: jsem cesta ku pravdě a životu,
cesta, kterou se pravdy a života dochází.
Avšak výklad ten ubližuje významu dotče
ných dvou slov, která se samostatnosti do
máhají. Ale i v tom vaděn jest, že tu nej
blíže aení mluva o cestě ku pravdě a ži
votu, nébrž o cestě k Otci, jak z druhé čá
sti verše téhož, ze slo v : Nikdo, nepřijde
k Otci, leč skrze mne očividné se naskýtá.
Všechna tři slova: cesta, pravda a život
zvláštním důrazem pronesena jsou a tudy
zvláštný každé z nich do sebe význam
chová. Pán zove se cestou k Otci, a sice
jak z té druhé teď uvedené věty vysvítá,
jedinou cestou, mimo niž jiné cesty k Otci
není. Není On totiž také cestou, jednou ze
mnohých cest k Otci, nébrž jedinou On ce
stou jest. Tudy klade na začátku věty dů
razně Já jsem cesta, já a nikdo jiný. Tudy
dí 10, 9., že jest dvéře k Otci a k spáse, a
že, jak tam patrno, jedinými dvéřmi jest, a
kdo jím nechodí, že nepřijde k Otci; ač tam
v desáté hlavě myšlénka ta v jiném spojení
se rozvinuje a tudy nedocela s touto zde
shodná a schodna jest. Jest cesta více než
vůdce po eestě a bližšího a sstoupenějšího
něco namítá, jak již ze rčení člověk na ce
stě je st vysvítá. Ale kterak vede Pán k O tci?
To vysvětlují dvě následující slo v a: Cestou
je st Pán tím, že pravda jest a život. Pravda
jsem, vece, že všelikou pravdu On sám li
dem zjeviti mohl a všelikou pravdu jim
opovídal 8, 26., kterou od Otce slyšel. Bez
poznání pravdy nemůže člověk přijíti k Otci;
poznání pravdy jest otevření očí, a při
slepém zraku nikdo cesty nenajde a jiti

jí nemůže. J e st ale od Adama lidstvo sle
potou poraženo a tudy pravdy potřebuje, an
zabloudilo v bludy a cesty nevědouc na bezcestí se vydalo. Neznačí slovo p ra v d a toli,
co učitel, co jevitel, co vykladatel pravdy.
Má slovo to význam neskončené vyšší, Chri
stus Pravda jest svrchovaná a jediná, On
jediný samodržec pravdy je st; v Něm pra
mení se věčný strumen její. Neni On také
pravdou, jakoby mimo Něj mohlo pravdy kde
stávat!; v Něm všechna pravda složena jest.
Kdekoli co z pravdy zasvitalo, z Christa
z Loga to pošlo; i to eo pohané z pravdy tu 
šili a nalezli, vlivem Christa tušili a nalezli.
On zajisté jest ten, jenž každého člověka
na svět příchozího osvěcuje 1, 9, Ale pouhá
pravda slyšená by nás nespasila,kdyby sn í
nám nebyla dána moc životvorná a obživná;
nebo hříchem prvotným zemřelo duchovně
lidstvo a vzkřísitele a obživitele svrchovaně
potřebuje. A takovým životem jest Pán,
dárcem života nepřeberným a studnicí ži
vota nevyvažitedlnou, an nás milostmi svými,
jichž nám ve svátostech ozvláště uděluje,
obživuje a obnovuje. Více dí slovem život
než životodárce ;může zajisté někdo něco dáti,
s čím toliko vněšně spojen jest, ano čeho
sám užiti nemůže, Život ale jest Christus, že
sám od věčnosti žije a v sobě pramen ve
škerého života chová. K cestě obojího, pravdy
i života potřebí a tudy Christus v církvi
dává pravdu hlásati a obnovuje a obživuje
lidské duše svátostmi a milostmi svými.
Obojím i pravdou i životem se býti již ve pře
dešlých řečech osvědčoval, o pravdě 1,4. 7.
8, 32. o životě 1, 4. 5, 28s 6, 33. 35 a t. d.
Avšak tím nevyčerpán hluboký smysl těch
slov a oblesk věty co drahokamu ještě ze
mnohých jiných stran se nazírati dává, ač
smysl pravý od nás udán jest. Jest Christus
cestou pro vůli a dychtění člověka, pravdou
pro poznání a životem pro bytí jeho; v bytí,
poznání a chtění člověka veškeren život lid
ský se zavírá. Bez cesty, vece Kempenský
5, 56. se nejde, bez pravdy se nepoznává, bez
života se nežije, Christus jest cesta a tudy
Ho následovat!, jest pravda, tudy Mu věřiti,
jest život, tudy v Nějž doufati máš. Cestou jest
nám pro vzdálení naše od Boha, pravdou
pro bludy naše, životem pro smrt naši. Ce
stou k Otci jest nám skrze smíření a sjed
nání nám k Němu přístupu Rom. 5,2. Ef. 2,
18.; pravdou jest nám zjevením věčné pravdy;
životem jest nám obnovením ducha našeho
a přijetím za syny a děti Boží. Sv. Bernard
2, 5. de asc. jedné strany výroku toho do
týkaje, dí: Dej nám Tebe následovat! skrze
Tebe k Tobě, nebo jsi cesta, pravda a ži
vot, cesta příkladem, pravda v přípovědi,
život v odplatě. Podobně sv. Hilarius trin.
7., jenž dí: Nezavede nás, an jest cesta, ne

oklame, an jest pravda, ve smrti nás nene
chá, an jest život.
Cíl všeho toho, vší cesty, všeliké pravdy
a veškerého života Otec je3t. Tady potřebí
především každému, pro koho Christus ce
stou, pravdou, životem s prospěchem býti
má, Otce znáti již tuto na cestě a pouti ve
zdejšího života. Otec ale j inak nemůže býti
poznán leč skrze Syna a v Synu co doko
nalém obrazu Jeho Hebr. 1, 3. Kdyby tedy
byli apoštolé již dokonale poznali Syna, znali
by také Otce a věděli by, kam Pán jde a
cestu by rovně převýborně znali, ješto pro
jednobytnost Syna s Otcem poznání Syna
zahrnuje v sobě také poznání Otce. Dí tudy
Ježíš apoštolům: K dybyste byli poznali mne,
Otce mého byste byli ovšem poznali. A od
nyníčka poznáte J ej a viděli js te Jej. Tím

Pán vytýká jim, že dosud nepoznali Ho po
znáním dokonalým. Znali Ho sice a věděli
Jej býti Synem Božím, ale všestranně toho
nepromyslili a k jednobytnosti S y a a s Otcem
nepronikli ještě docela a nevěděli, že cesta
jest, pravda a život. A proto oni Otce dosaváde dokonale poznat! nemohli Ale, vece
Pán nyní, od nyníčka poznáte Jej a viděli
jste J e j; an totiž nyní Christus poměr svůj
k Otci objasní a jim jako ku popatření na
skytne. Mluví předujatně a předjemně, jak
tam výše 13, 31. o slávě své jakoby již vy
skytlé podobně předborné mluvil. Nyní již
dokonale poznají Syna, když vstane z mrt
vých, s nebe Ducha sv. sešle, mocně v nich
působiti bude ; od nyníčka, t. j. od doby osla
vení Synova poznají, ano uvidí jakoby a
spatří Otce duchovním zrakem. Viděti jest
dokonale znáti 1, 18. a viděli jste se béře
podobně předujatně. Mluví Pán v perfektu
viděli jste , s o o q o t x a r e , že vidění, t. j. poznání
to již u nich počalo a posaváde trvá a se
dokonaluje a spolu tím namítá, že nového
zjevení nějakého pro apoštoly pro poznání
Otce v Synu potřebí není. Spatřili jste a
spatřujete a víc a více patřit! a poznává ti
máte.
Slovům těm Páně nevyrozuměl dokoná
Filip, ač věděl, že o Otci nebeském mluví.
1 žádá ode Pána: Ukaž nám Otce a postačí
nám. Viděli apoštolé dosud Christa v slu 
žebné podobě; třem toliko a těm jenom na
malou chvíli ukázal Christus slávu svou na
svaté hoře. I není divu, že nyní, an na příští
zlých věcí pro sebe tušiti museli, roztoužili
se po zjevení slávy Boží. Filip půjčil tužbě
té slov a oslovil Pána: Ukaž nám Otce a dosti
nám bude. Nežádá jiného leč theofanie, zjevení
nějakého Božího, asi jak se Bůh Mojžíšovi E x .
33, 18. neb Eliášovi3. Reg. 19,11. ajj. ukázal.
A teprv nápotom, dí, upokojí se tužba jejich
a zdokonalí se jejich poznání. Dosti bude,
dí. Bůh jest všechnem či všechno pro srdce

lidské, jenž stvořeno jsouc pro Boha nespo
kojuje se leč v Bohu. Nic oemůže vyplniti
prázeň duše Boha schopné leč Bůh. Vesmír
ten ohromen jest, ale žádbám duše lidské
nestačí; té stačí jediný neobsáhlý Bůh. T u
šení takové pronesl Filip slovy svými. Ale
tušení to bylo podtlumeno a pomračeno a
Filip jemu nerozuměl aniž k němu přehlí
dal. Byl u ohně a necítil ho. Manna mu ka
pala s nebe a neviděl ji. Pán s podivením
odpovídá, že po tak dlouhém s ním obco
vání nepoznal Christa a nevnikl v tajemství
to, že Syn jednobyten jest s Otcem: Tak
dlouho jsem s vámi a nepoznali jste mne, aneb
dle řeckého textu nepoznal jsi mne Filipe. Po
dobný výslipek činí Pavel Hebr. 5, 12. Ž i
dům, že majíce ve věcech Božích mistři býti
počátkům víry učeni býti museli. Latinské
čtení slovo F ilipe k následující větě bóře.
Nedí: nepoznal j s i Otce, jak by se očeká
valo, nébrž nepoznal j s i mne, poněvadž jak
ihned následuje: Kdo vidi mne, v id l i Očcečí
dle řeckého textu kdo viděl mne, v id ě li Otce,
což tuto smyslu nemění. Pokavád lidem možno
jest věci božské a moc božskou popatřovati,
dostalo se toho plnou měrou apoštolům, an
od počátku byli svědky náuk či slov a skutků
Jeho, kterýmž dvojím důkazem Eán právě
byl dokázal, že kdo Jej vidí, také Otce vidí.
Jak tedy neměl Pán od nich vyššího po
znání Jeho a tudy také poznání Otce žá
dati, an nebylo možno oblesku Otcovu a
obrazu Jeho v Synu nespatřovati? Col. 1,15.;
Kterak tedy pravíš, vece Pán vytýkavě,
ukaž nám Otce a jiného ještě zjevení se domá
háš? Jasněji to Pán ještě vece v následující
v ě tě : Nevěřiteliž či dle řeckého textu nevěřišli,
že já v Otci jsem a Otec jest ve m ně? Tím spolupodstatnost a jednobytnost svou s Bohem
jasně vystavuje, o čemž víz 10,30.38. P rá 
vem sv. Otcové slova tato uváděli proti Ariánům co dokonalý důkaz o stejné Syna s
Otcem bytnosti a podstatě. Zjevně se vidí
ze slov Otec ve mně a já v Otci, že se tu
nejedná o jednotu mravnou, nébrž že běží
o jednotu bytedlnou. Slova ta nejsou tožemluvna, nébrž vytýkají ustavičnou vtomnost
a podstatnou vzájemnost, která mezi Otcem
a Synem jestuje. Otec se spatřuje v Synu
co v obrazu svém Hebr. 1., 3. a Syn v
Otcovi co v původu svém. Dříve klade, že
já v Otci a potom že Otec ve mně, poněvadž
zde běží o cestu, kterou poznání se od Syna
k Otci béře.
Pán toho svého v Otci bytí tu potvrzuje
a sice důkazem dvojím, jedním ze slov či
z náuky, druhým ze skutků a z působení a
zvláště ze zázraků vzatým. D í: Slova, kteráž
mluvím, od sebe nemluvím, Otec p ak ve mně
zůstávaje činí skutky. Dí Pán dle toho: Ja

kož náuka Jeho nejde od něho odděleně, od

loučeně od Otce, nébrž ji Pán z jednoho a
téhož s Otcem vědomí vynořuje, tak i skutky
a díla svoje nečiní o své ujmě a oddílně od
Otce, nébrž ve svrchovaném s ním sjednání.
Tudy v slovích a skutcích Syna jeví se slova
a skutkové Otce, Otec v Synu jest a Syn
v Otci věčným prochodem a prostupem vzá
jemným. To jest obyčejný výklad a podlé
něho vykladači parallelismus dvou vět v. 10.
nedóměrný vzájemně docelují tím spůsobem:
Slova ta — ne já mluvím od sebe nébrž
Otec, a skutky ne já konám, nébrž Otec,
t. j. já obojí jenom v nejužším sstoupenství
s Otcem vykonávám. Leč jiní praví, že dů
kazů dvou stejnořadých ta není, nébrž že
slova, je ž k vám mluvím , nemluvím od sebe
jsou důvodem Jeho s Otcem spolubytě a dálejší slova: Otec ve mně činí skutky pak
opět důvodem toho, že od Otce mluví, že
tedy na důkaz božského rázu řeči své se
odvolává na skutky, t. j. na divy a na celé
působeni svoje i náuku zahrnujíc, které Otec
působí. Tím spůsobem jeden důkaz tuto je 
nom ode Pána se klade a souměrnost s ná
sledujícími slovy, v nichž také o jednom
důkazu víry mluví, více se vyskýtá. Celý
rozdíl výkladů těch záleží jedině v logickém
vět poměru. Smysl změny netrpí, jak očividno jest. Ještě sluší uposorniti, že o Otci
nedí ve m ně jest, nébrž d í: ve mně zůstává ,
fiévmv, což vzájemné bytování a vsebebytí
Otce a Syna co ustavičné, co trvalé a nikdy
nepřervané vyznačuje. Jdou z vět Páně jasně
ty náuky: prvá, že Otec a Syn různé
jsou osoby v božství. Druhá, že Syn s
Otcem jest stejnobyten, třetí, že v božství
jestuje neyyslovitedlná vzájemnost osob mezi
sebou, kterouž prochodem, perichorésou, circumsessí nazývají. Nic tu světského a pletského, nic lidského není a rozum náš povi
nen se podrobiti věcem, jichž postihnouti
nemůže. Pro nás tvory to jednak zrcadlem
má býti, abychom nemluvili od sebe, ješto
od* sebe nemáme leda lež a hřích a abychoms
cokoli dobrého činíme, odnášeli k Bohu,
ješto Bůh jest jenž milostí svou v nás dobro
vykonává. V každém dobrém skutku lid
ském se zobrazuje jednota Otce a S y n a ;
týž skutek dobrý jest zajisté cele Božím
skutkem dle milosti a cele naším skutkem
podlé vůle.
Poněvadž apoštolé v tajemstvích těch
dosti víry neměli, která předce svrchovanou
jest výminkou všeliké spásy, tudy napomíná
P án: Nevěříte, že já v Otci a Otec ve mně
je s t ? Aspoň pro skutky samy věřte. Od Fi
lipa se Pán ke všem apoštolům obrací. Na
bízí, aby dokonale vírou ujali tu pravdu o
vzájemném podstatném probytování Otce a
Syna. Měli to věřiti, poněvadž již celá ná
uka a celý obchod a obcování to dlouhé

s nimi je o tom přesvědčit! mohlo; ale ješto
ještě nedospěli k víře té, tedy skutky, zh»aky, mají svědkem a důkazem jim býti,
že On v Otci přebývá a Otec v něm. Lat.
test čte o tazně: Neveřiteliž, že j á v Otci a
Otec ve mně jest ?

Věřte tedy pro skutky.

Řecký text lépe bezotazně a stanovně č te :
Věřte mne, že j á v Otci atd
Ale Pán ještě jiný důkaz takořka makavý, ač jen do budoucna sahajíc! o své
s Otcem jednobytnosti přičinuje, jímž spolu
veliká potěcha pro ně vyplývá. Béře důkaz
z toho, že božská moc v plné ano větší než
v něm samém síle a působnosti po odcho
du Jeho se v apoštolech a nástupcích projevovati bude. A tu novou myšlénku dvojím
osvědčením co důležitou uvodí: Amen, amen,
pravím vám, kdož ve mne věři, skutky, jež
já činím , bude činiti a větší nad ně činiti
bude, poněvadž já jd u k Otci. Částice a před
slovem větší jest částice stupňovací a oči
vidně znamená toli co ano , co anobrž a jak-

bychom ještě stupnování to vypovědíti vo
lili. Mluví Pán všeobecně a netoliko tedy o
apoštolech, ač ovšem nejblíže slova k nim
se odnášejí, což z v. 13. patrno. Skutky roz
uměl v předešlých větách, kdež oproti slovům
stojí, nejpředněji zázraky. I tuto je slyší,
ale ne samy jedině, nébrž skutky celé
působení svoje zahrnuje. Jak Pán učil a
divy činil, učili a divy činili také apoštolé;
působení jejich a úspěchy působení toho
rozsáhlejší byly nad ony Páně, ješto Pán
nedrahný čas v jediné Palestině sloužil Ži
dům jenom podlé slov Pavlových Kom. 15,8.
mezi jediným lidem židovským působiv, apo
štolé ale křesťanskou víru po světě celém
rozšířili & jí všady vítězství nad pohanstvím
a židovstvím zjednali. Skutkové ti, jež starý
Zákon Messiáši připisuje, teprva v části menší
vyplnění svého došli v Christu samém. Měl
Messiáš býti světlem pohanů Is. 42, 6.; měl
panovatí od moře k moři a od řeky až k
mezem světa Ž. 71, 8. Zach. 9., 10. Měli
králové se mu klaněti Ž. 71, 11. a pohané
měli praporu Jeho hledati Is. 11,10. To vše
teprv skrze apoštoly vykonáno. Někteří
slova skutky na divy obmezují a ukazuji na
to, že Pán za svého pobyta na zemi nevy
konával tak nápadných zázraků, jak toho
apoštolům svojim propůjčil, an nikde nečteme,
že by byl pouhým stínem svojim uzdravo
val, jak to o svatém Petrovi čteme Act. 5,
15. Leč výklad ten užší jest, než slova Páně
zaměřují, a ne docela s pravdou se srovnává
ješto Pán bez přítomnosti své uzdravoval,
čeho apoštolům nedáno. Lépe předešlý vý
klad drží slovem skutky celé působení Páně
zahrnující. Neklade-se Christus proti apo=
stolům, nébrž raději snížení Christovo ny
nější se klade proti druhdějšímu povýšení

Jeh o ; nebo apoštolé, co učinili, z moc! Chri
stovy činili. A. sv. Petr Act. 3, 12. vyslípal
Židům, žo se dilvili při uzdravení chromorozence, a dívali se na apoštoly, jakoby oni
z vlastní mocí to byli učinili, ješto to, jak
týž Petr před veleradou osvědčil Act. 4,10.,
ve jménu Ježíše činili. Sv. Aug. již na to
ukazoval, že Pán málo člověků obrátil za
svého na světě pobytu, a apoštolé po celém
světě s úspěchem hlásali. Jeden bohatec ode
šel ode Pána srauten Mt. 19, 22; nápotom
ale s radostí se bohatství odříkalo tisícero
bohatců a chudého Christa v chudobě ná
sledovati na kázaní apoštolů volilo. To pak
obrácení světa, vece Aug., větším skutkem
nazvati můžeme, než stvoření nebe a země.
Ale ač větší působení bude od apoštolů
se díti a ůspěehové se větší skrze ně po
světě vyskytnou, nepůjde to od jinud, než
odtud, poněvadž (či nebo) já jdu k Otci, vece
Pán. Tuto chtěl v nepoznání a nevědomosti
mnohé divy svoje držeti a je rozhlašovati
zakazoval M t 8, 4. Ale nápotom, když pře
konav smrt, hřích a ďábla, vládu ujal a za
sedl na pravici Boží Hebr. 8, 1., nevolí již
působnosti své mezí oněch klásti, nébrž pů
sobí v apoštolech mocněji, než moc za svého
putování na zemi provozoval. Slova: Nebo
já jdu k Otci a ačkoli poprosíte ve jménu
mém, učiním spolu k sobě patří o s přede

šlými větami dokonale souvisí. Nebo teprv,
když na nebe vstoupiv ujal vládu, uštědřil
apoštolům moc s hůry, aby větší skutky, než
On sám, vykonávali. Toli slíbil Pán jen těm
kdo věři, a viře v Něho takovou moc při
kládaje vymáhal od apoštolů svrchovanou
víru. To byla jedna podmínka a výminka,
kterou se strany své přičiniti měli, aby se
jim dostalo větších skutkův činění.
Ale víra ta se měla spolu účinlivě prolevovati. Aby apoštolé, jichž se to nejpříze
týkalo, té moci, o níž mluví, došli, potřeba
jest úsilného modlení a sice ve jménu Christově. A tak Pán od víry k náději přechá
zeje, d i : Cokoli prošiti budete od Otce ve
jménu mém, já učiním, Ye jménu Christa
prošiti jest, ve sjednocení s Ohristem o něco
prošiti. Sjednocení to nadesýlá víru, důvěru
a lásku ku Christu. Jest tedy ve jménu
Christa prošiti v důvěře v zásluhy Jeho o
ty věci prošiti, které Jem u příjemný jso u ;
nebo důvěra naše ta jest 1. Jo. 5, 14., že
prosby je n ž jsou podlé vůle Boži, Bůh slyší.
Ta vůle se týká předmětův i úmyslů, jak
samozřejmo jest. Ve jm énu Ježíše neni tedy
toli, co vzýváním Christa Pána, aniž značí
jen toli co ve věci Christově. Ve jm énu J e 
žíšově se něco děje a činí, když jméno to,
t. j. osoba Páně živlem jest, v němž prosba
žije a se hýbe, tak že se dle toho obsah,
úmysl, poloha a povaha mysli řídí a spra

vuje.

Dí P á n : Očkoli poprosíte Otce, to j á
učiním . M odlitba otvírá útrobu, a b j přijali

nořovat! a vyjevovat! má.

To jest, co d í :

Milujete-li mne, přikázání m á zachovejte. Ne-

m ilost Boží a sílu ku provedení věcí, jimi smí láska na citu přestávati, nébrž m usí se
provedenu býti majících. M odlitba je st dý skutky projevovati, musí ukazovati se mocí
cháním, jim ž člověk -v sebe posilivý vzduch životvornou a dějeplodnou.
Zachovávání příkazu P áně je s t neom yl
s nebe vdýcbá. Očekávali bychom, že ře k n e :
Očkoli poprosíte Otce, učiní Bůh neb učiní ným skusidlem lásky naši k Němu. P říka
O tec ; ale P án dí: J á učiním , ješto Jím se zy, in o la l rozumí celou správu spásy od
vůle Boží uskutečňuje a působení Boží na Něho zavedenou, všecko co učil a co poru
venek od Něho vychází. On při prosbách čil, netoliko jednotlivá velení. Zachovávání
tuto působí, jak i tam v. 12. působí skrze příkazů Božích jest osvědčením lásky k Bohu
apoštoly při skutcích jejich. P řipovídá, že a na vzájem principem toho zachováváni
to, oč apoštolé prošiti budou, učiní; předpo je s t láska. Nikdo nezachovává tak, jak sluší,
kládá, že prosba taková se docela sjednává leč kdo miluje. Ne každý, kdož m i říká
s vůlí B oži; a tudy taky odepření prosby Pane, vejde do království nebeského, nébrž
nějaké vyplněním modlitby, ovšem jinou kdo činí vůli Otce nebeského. Mat. 7, 21.
Kdo praví , že miluje Boha a nečiní vůli
měrou jest, 2. Oor. 12, 8., jak sv. Augustin
poznamenal. Nebo vece týž světec: Očkoli Jeho, lhář jest. 1. Jo . 2 ,4 .5 . J e s t zachovávali
prosím e, coby našemu spasení škodno bylo, p říkazy tém ěř toli, co slovo Jeho zachováneprosíme ve jm énu Ježíšově. A on Spa vati 8, 51. a toli co v něm zůstávali , t. j. v
sitelem naším ostává, buď čině, oč pro něm, v jednotě vnitrné sním bytovali, tak že
síme, buď také nečině. Nebo zná lékař, jím oddycháme, v něm se pohybujeme a
oč nemocný proti svému zdraví žádá a jsme. Ostatně již ve starém Zákoně postiho
proto nečiní podlé vůle ale podlé zdraví váno, aby zákon Boží % lásky byl zachová
činí. Podobný výrok P áně máme u sv. Ma= ván. V druhé knize Mojžíšově Ex. 20, 6.
touše 21, 21. 22., kdež Pán slibuje apo vece písmo o Hospodinu, že milostiv bývá
štolům, že větší věci než On činiti budou, k těm, kdo H o milují a přikázání Jeh o za
ješto oni netoliko fík, nébrž celou horu vy chovávají.
Jakož pak účinná a dšjná láska činí,
koření. K tomu O hristus tam to u téhož M a
touše přidává slova slovům tutějším u Jana aby prosby učeníků P áně vyslyšány býstejná: Očkoli poprosíte na modlitbě,, obdr ' valy, tak tatáž láska je st neodbýtnou vý
minkou k udělení a seslání Ducha svatého,
žíte , jestliže věříte. Christus všecky skutky
své k slávě Otcově odnášel. I t u t o též činí, bez něhož život božný věrců P áně obstáti
an dí, že vyslyšení se stane, aby Otec osla nijak nemůže. I dí P á n : A j á poprosím
Otce a dá vám jiného utěšitele, aby u vás
ven byl v Synu 13, 31. V Synu vece, ješto
ve skutcích Syna obleská a jevífse mocnost, zůstal na věky , Ducha pravdy . Zdá se býti
láska a m oudrost Otcova. Nejblíže vyslyšení příčno, když zde P án pravi, poslání D ucha
stává se od Syna a Syn tím oslavení do záviseti od lásky apoštolů ku C hristu, ješto
chází. A le veškera oslava Synova se odlívá předce dle 1. Cor. 12, 3. nikdo nemůže Chrína Otce, což jest svrchovaným účelem všech sta Pánem jmenovaíi, leč v Duchu svátém .
záměrů Synových 12, 28. Pro lepší a větší Ale o jiné věci mluví P avel a o jin é-P án
důraz opakuje P á n svá slova: Čehokoli p ro  tuto u Ja n a , P avel mluví vesměs a vůbec
o uštědřování Ducha sv. ku provodění kře-,
šiti budete ode mne ve jménu mém , dám
vám,. Co tam Otce prošiti pravil to tu praví sfanského života. Tuto u J a n a ale není řeč
o dávání Buchá sv. vůbec, nébrž o posýmne-li prošiti b u dete; z čehož jednobytost
Syna s Otcem plyne. Podlé obyčejného čtení lání Jeho k jistém u účelu a záměru, totiž
řeckého tu není mne o Christu, nébrž s vy ku provedení křesťanské víry k ovládáni
puštěním mne se opět prosba k Otci odnáší. světem. Co tu praví: Jin éh o utěšitele, tím
namítá, že §ám byl utěšitelem či paraAle podlé rkp. Sin. B G čte se slovo p s .
A nad to jest rozdíl m ed dvěma příbuz klétem učeníků svojich, podlé čehož Jan v
listu svém 1. Jo . 2 ,1 . Ježíše paraklétem jm e
nýma větama ten, že v. 13. čte se ® h ř j t e
v praes., a v. 14 am jo^rí v aorístě, tak nuje. Christus jest U těšitel, an skrze Ducha
že v. 13. se vůbec prosení a modlení vy sv. ve svých učenících bytuje a posýlaje a
týká, načež v. 14. jednotlivé výprosky se dávaje Ducha svatého, jenž Duchem C hridotýkají.
stovým jest, Rom. 8, 9. G-al. 4, 6. provodí
Ještě P án jinou výminku, pod jakou živodáraou moc svou. Řecké to slovo_ p a vyslýchali hodlá prosby, uvádí a tím k víře raklét rozličný má význam. Znač! toli, co
a naději, o nichžto předešlo v. 12, 13., při- pomocník, zástupce, přím luvce, obránce,
činuje lásku, co základ všeho spojení na opravce; dále znamená také napom ínatele,
šeho s Christem a s Otcem. A při tom ihned pobízitele a utěšitele, an slovo nagamUm obšír
přidává spůsob, jakým se láska k Němu vy ného objemu jest, všelikou domluvu, přímluvu

a promluvu duchovní značíc. Vším tím jest
Duch svatý, o němžto Pán tu řeč vede. Je st
zástupce a přímluvce, ješto za nás prosí vzde
chy nevyslovitedlnými R. 8, 26.; jest napomínatel náš, an nás k dobru nabízí; jest
utěšitel, v zármutku potěchu a milost uštědřujíc. Slovo to v novém Zákoně jenom u sva
tého Jana přichází tuto a doleji 14, 23.15,26.
16, 7. 1. Jo. 2, 1. V staroslovanském pře
ložení stojí paraklét a v gótském rovně paraklétu. Pochází od slova nagam lew , jenž více
než stokrát v písmě nového Zákona přichází;
časoslovo Ttaoawlém u Jar,a nepřichází, ač
naopak slovo paraklét u jediného Jan a se
nalézá. Nemůže v jazyku našem jedním slo
vem označeno býti a tudy na různých mí
stech rozličně se překládá, jmenovitě 1. Jo.
2. 1. zástupcem ; tuto ale obyčejně Utěšite
lem se převodí, poněvadž Pán hodlá Ducha
sv. k jich posile ovšem, ale především k
jich útěše poslati, ješto pro odchod Páně ve
smutek se byli pohřížili, že choť od nich
odňat býti měl a svadebné veselí přestalo
Mt. 9, 15. Za náhradu odchodu svého, slíbil
jim Utěšitele Ducha svatého vyprositi t. j.
vyjednati a zasloužiti co prostředník a spásce,
jenž se za lidstvo v obět Otci vydal. Sic ji
nak Christus 15, 26. sám Ducha sv. posýlá
16, 7. Tento zástupce, obránce a Utěšitel
má u nich zůstávali na věky; nemá jich
opouštěti, jak nyní P án sám nějakým spůsobem, totiž viditelným bytováním, je opou
štěl ; nébrž má u nich vezdy do skonání zůstávati a v nich pramenem, zástavou a pe
četí života býti po veškery doby až do dru
hého příchodu Páně. Duch svatý tedy usta
vičné církev řídí, spravuje, brání, opravcem
jejím, její záštitou, její útěchou jest a bude
neustále. A ta především potřeba jest, aby
v církvi pravdu zachovával, ješto bez pravdy
není spásy a není života a blud k záhubě
vede. A tudy Christus Pán podlé této po
třeby zove Ducha svatého Duchem pravdy.
Duchem pravdy jest Duch sv., že netoliko
pravda v něm co v božské osobě podstatně
bytuje a že hloub Boží proniká 1. Cor. 2,
10., nébrž také že všechna pravdu, jíž se
lidem dostati může, uštědřuje„ O Duchu sv.
dí sv. Aug. vykládaje slovo zůstane u vás ,
že jest duší církve, an jí oduševnnje, oži
vuje, posiluje a všechny údy církve v jed
notu spojuje.
A když přibude Duch sv. seslán buda
od Otce a Syna s hůry, jak se zachovají k
Němu lidé, pro jejichž obnovu, posilu, po
těchu a spásu seslán bude? P án světu ne
tuší dobra, an vece, že svět nemůže přijmouti
Ducha svatého co Ducha pravdy, poněvadž
Ho nevidí a nezná. Slovem svět značí lidi po
rozkošech, jměních a nádhernostech rozlezlé
a jako rozbydlené, vyšších věcí nechápavé, |

neschopné a o ně nedbalé, podobné znekale'
nému zrcadlu, jenž žádného obrazu pojmouti
ovšem pak oddati nemůže; nebo smýšleni tě
lesně nepřítelkyně je s t B oži ÍJom. 8, 7. Ale Pán
spolu příčinu dává, proč svět nemůže přijíti
Ducha sv. a odkud ta neschopnost pochází:
poněvadž vece nevidí a nezná Ho. Nevidí, že
nemá zraku a oka pro Něho, že se mu nedo
stává smyslu, jímžby Duch sv. viděn a poznán
býti mohl. A tudy pro nedostatek ústroje
aniž žádosti a tužby žádné po Něm nemá,
ani o Něho nedbá, aniž může osvojili sobě
život vyšší, jej v sobě k uvědomění přivésti
a majetkem svým ho učiniti. Nechápe tělesný
či duševny člověk co jest duchovního. 1. Cor,
2, 14. Dí: Nevidí a nezná. Znáti jest větší
stupeň a následek pojmu viděti) kdo nevidí,
nemůže poznati. V řeckém textu o vidění tom
slova ůBcagim užívá, ješto o duchovním p a 
tření řeč jest.
Jin á avšak jest povaha a jiný stav u
apoštolův; o nich d í : Vy ale poznáte Jej,
poněvadž u vás zůstane a ve vás bude. Vul
gáta čte tu futura dvě, poznáte a zůstane, an
řecký text má čas přítomný, znáte a zůstává.
Průvodno sice jest jen řecké čtení, ale vulgáta
spolu smysl udává, že to znání Ducha sv. a
to Jeho v nich zůstávání nevztahuje se k
času přítomnému, nébrž k budoucímu a že
se tu opět předjemné mluvení nalézá. Jest
to praesens absolutný, jenžto vytýká význačný
poměr k Duchu svatému. Památno také stup
ňování Páně, Dí napřed: u vás, mezi vámi,
u prostřed vás bude Duch svatý, a nápotom
dí: ve vás, v útrobách vašich, v srdci vašem.
Poznají Ducha svatého t. j. moc, působnost
Jeho, náuku a pravdu Jeho poznají a zami
lují život svatý, a tudy i podstatu a bytnost
Ducha sv. poznají, pokud se toho lidem do
stati může. Poznají, poněvadž u nich zůstane
a to netoliko vněšné, nébrž sstoupeněji ano
nejspojeněji. Nebo dí: u vás zůstane a ve
vás bude, an ve vás, v útrobě vaší, v srdci
vašem, v mysli a duši vaší působiti, moc
svou provozovati, vás milostmi a dary svými
obohacovati, síliti, oživovati, obuzovati, nadychovati bude. Duch svatý, dí sv. Bernard,
navštěvuje, předzřizuje, předzřízené nade
chuje a zove a povolává, v povolaných pře
bývá a je ospravedlňuje, ospravedlněné ctnost
mi naplnuje a ctnostmi naplněné oslavuje.
To všecko potěšovalo apoštoly; ale zá
rmutek jejich pro odchod Páně předce nepře
stával a zdáli se sobě osiřelými být'. Tudy
Pán k jich osiřelosti potah béře, an dále
m luví:

18. Nenechám vás sirotkami, přijdu
k vám. 19. Ještě maličko a svět mne
již neuzří. Yy ale uzříte mne, nebo já

žiji a vy žiti budete. 20. Y ten den
vy poznáte, že já jsem v Otci svém a
vy ve mně a já ve vás. 21. Kdo má
přikázáni moje a zachovává je, ten jest.
jenž miluje mne. Kdo ale miluje mne,
milován bude od Otce mého a já mi
lovat! budu jej a zjevím jemu sebe.
22. Vece Jemu Judas, ne onen Iškari
otský : Pane, co se stalo, že zjevíš nám
sebe a ne světu? 23. Odpověděl Ježíš
a řekl jemu: Miluje-li kdo mne, řeč
mou zachovávat! bude a Otec můj mi
lovat! bude jej a k němu přijdeme a
příbytek u něho učiníme, 24. Kdo ne
miluje mne, řečí mých nezachovává.
A řeč, kterou jste slyšeli, není má,
nébrž Toho, jenž mne poslal, Otce. 25.
Toto mluvil jsem vám, u vás přebý
vaje, 28. Utěšitel pak, Duch svatý,
kterého pošle Otec ve jménu mém,
ten vás naučí všemu a připomene vám
všecko, což jsem kol! pravil vám. 27.
Pokoj zůstavuji vám, pokoj Svůj dá
vám vám; ne jako svět dává, já dá
vám vám. Nekormuť se srdce vaše,
aniž se strachuj. 28. Slyšeli jste, že
Já řekl jsem vám: Jdu a přijdu k vám;
kdybyste milovali mne, radovali byste
se (ovšem), že jdu k Otci; nebo Otec
větší mne jest. 29. A nyní pověděl
jsem vám dříve, než se stane, abyste,
když se stane, uvěřili. 30. Již ne
mnoho mluviti budu s vám i; nebo při
chází kníže světa toho a na mně nemá
nic. 31. Ale aby poznal svět, že miluji
Otce a jakož přikázal mně Otec, tak
činím; vstaňte, pojďme odtud.
B itkam i zval Pán apoštoly 13, 33. a
nebyl to název pouhý, nébrž byl otcem j e 
jich, duchovně je zplodiv a obrodiv. Vy
cházelo slovo to z nejhlubší útroby a z nej
čistější a nejčirejší lásky. A le nyní On,
otec jejich se ubírá od nich a zistaviti je
hodlá sirotkami. I což tu činiti bylo ku po
těše apoštolů ? Pán se schyluje k nim a vece
útrobu svou k nim vylévaje: Nezanechám
vás sirotkami , přijdu k vám. Sirotek jest,
kdo sám sobě zůstaven a opuštěn jest, kdo
v eizém světě ciz jest, a otce a matky lišiti
se musí, nemoha od nich pomoci, útěchy a
rady dostávati. Rodičem duchovního života
apoštolův, pěstounem a ochráncem jeho byl
Pán, a když se nyní ubíral od nich, nemohli

se jinak než sirotkami cítiti. Ale P án ne
chce jich cizýmí, opuštěnými, pomoci, rady
a ^potěchy lišeným i a zbavenými zanechali,
nébrž p ra v í: Nezanechám vás siro tk a m i ;
p řijd u k vám. Slova přijdu k vám beze
spojky ku předešlým klade, ješto v rozčile
nosti mysli m luvil D í : p řijd u k vám. Ale o
jakém příchodu tu mluví ? N em ůže se tu
rozuměti druhý příchod Páně k soudu, po
něvadž hned verš 19. dí, že nevěrecký svět
H o neuvidí, při posledním soudu ale zlí i
dobří se před soudnou stolicí Jeho postaví
Mat. 25, 31. a poněvadž hned při tom praví
je ště maličko, a tudy blízký čas namítá.
Dále verš 23. mluví o příbytku, jejž po
svém příchodu u věrných lidí učiní, což na
poslední den soudu nepřipadá, ješto tehdá
v nebi u Boha příbytek obdrží lidé. A jaká
by to byla potěcha bývala pro apoštoly?
Ano Pán v apokalypse tolikrát přichází, ko
likrát soud vy n áší; není všady, kdež se o
Jeho příchodu mluví, řeč o soudu posledním ,
nébrž o znamenitém údobí či znam enité fáze
soudu. V ýklad tedy slova přijdu o posled
ním soudu neobdrží. Velký díl vykladate
lův myslí, že Pán mluví o vzkříšení svém ;
nebo po vzkřesu se zjevil apoštolům a vě
řícím jenom, nevšak světu, t. j. nepřátelům
svojim. Výklad te n dosti příhoden jest, po
něvadž potěcha nem alá jim musela z toho
plynouti, že nezůstane P án v hrobě, a že
neopanuje sm rt nad ním, nébrž že vstana
opět s nimi bude obcovali. A le to Páně po
vzkřesu s apoštoly obcování netrvalo dlouho,
aniž Pán u nich pořád zůstával, toliko ně
kdy se jim zjevovav; nadto slova, jež dí
hned verš 19. V g . ale uzřite mne, nebo já
ž iji a vy žiti budete, ta slova vymáhají ji
ného výkladu o příchodu Páně duchovním.
Ano sama slo v a : Nezanechám vás sirotkami,
vystihují delší bytování Páně, jehož se apo
štolům skrze vzkříšení Páně nedostalo. Ob
cováni duchovní s Pánem se při soudn do
plní, a tudy v jistém smyslu jsm e vzdáleni
ode Pána 2. Cor. 5, 6. Chce P án, aby udě
leni Ducha sv. a přebývání Jeho v apoštolech
tito co příchod P án ě a co samého Pána n e
ustálou přítom nost považovali; Buch sv. bude
jim ochráncem, pěstounem, rodičem, Otcem a
utěšitelem tím jiným, takto místo Pána sam ého
zastoupaje. Přijde Syn v Duchu sv. k apoštolům, jelikož bytnost Ducha svatého je st bytno
stí Synovou, an Otec, Syn í Duch stejné byt
nosti jsou. A o tomto duchovním příchodu
v Duchu sv. mluví P án, ač ovšem příchod
ten v P áně příchode k soudu vrchovatí bude.
V idění P áně tělesné po z mrtvých vstání
mocně působilo na mysl apoštolů a na du
chovní jich oživení a tady se ovšem zde zahrnúje. A le falavný směr slov Páně čelí
k Duchu svatému co zástupci Páné u apo-

stolů. Dále ještě o příchodu svém Pán
praví: Ještě maličko a svět mne neuzří Vy
ale uzříte mne. Apoštoly klade proti světu.
Svét nevěrný vidí Pána jenom, dokavád
v těle smrtelném f na zemi jest, a ješto již
se má k smrti bráti, tudy mohl říci, že ma
ličko a svět Ho neuzří, t. j. svět Ho již ne
bude zříti dlouho. O apoštolech ale jinak vece
a opak toho d í : Vy ale viděti mne budete.
Ale tojest jinorodé vidění, vidění duchovni,a
chce říc i: budete v Duchu sv. mne duchovní
nazíratí, okoušejíce působení moje a mocnost
přítomnosti mé z působení Ducha svatého,
až pak druhdy mne v nebesích u věčné
slávě spatřovati sbudete. Vidění Páně od
apoštolů po vzkříšení bylo mocnou podporou
a pákou duchovného toho Páně od apoštolů
nazírání; tudy se zcela vylučovati nemůže,
jak někteří činí. Leč o tom jsme již pově
děli svrchu.
Z toho všeho jde, že církev není vdo
vou opuštěnou, a my že nejsme sirotci. Chri
stus stále přítomen jest skrze Ducha svatého
v církvi. Z toho Páně v církvi tajemného
bytování čerpali mučeníci sílu a statečnost.
Že pak apoštolé viděti budou Jej, po
tvrzuj ev Pán, ř k a : nebo j á ž iji a vy žiti bu
dete. Ž iji , vece v přítomném, bezčasém spůsobu. Namítá se tím, že smrt nemůže rušiti života Jeho, nébrž že prostředkuje vyšší
stupeň života Jeho, přivádějíc H ok Otci. Ještě
pak slovem žiji se naskýtá, že Pán život
jest (verš 6.) odvěčný a dověčný a sám v sobě
pramen všeho života chová. A tudy také
jiným život dává 1, 4. a především život dá
apoštolům ; pročež p rav í: i vy žiti budete.
Život jim dá, pravý dle idey Boží; svaté a
blažené jim žiti uštědří, jenž tuto započíná
a v říši nebeské se dokonaluje a věčného
trvání nabývá. Poněvadž pak On žije a oni
žiti budou, tedy Ho viděti budou, ješto by
bez vidění toho, t. j. bez Jeho duchovního
Duchem svátým prostředkovaného vplyvu
nemohli žiti. Životem žiti budou tím, jímž
Christus, ale s tím rozdílem, že On sám život
jest, oni ale skrze Něho života dosáhnou. To
jest, co sv. Pavel často vystavuje, ta myšlénka
o spolužití s Christem E . 6, 8. 2. Cor. 7, 3.
2. Tim. 2, 11. A tudy viděti budou Christa
ustavičně tnto v účincích, Ducůem svátým
od Něho provedených, vně i uvnitř, a na
onom světě v slávě.
Již sice dříve za vidomého pobytu Páně
s apoštoly život jejich duchovní v počátcích
a v zárodě se plodil; ale ješto církev teprv
zrození své slavila v den seslání Ducha sv.,
tudy také život apoštolů v ten den započal,
tak že tři léta putování Páně s apoštoly se
podobají času devět měsíců, v nichž dítě
v životě matky k životu vlastnímu dospívá.
Tudy také teprva v onen den poznání jejich

o Christu dokonalosti dojiti mělo. O čemž
Pán vece: V onen den poznáte, že j á jsem
v Otci a vy ve mně a j d ve vás. Oním dnem

především rozumí Pán seslání Ducha svatého.
Poznáte , vece, v den onen, poněvadž dne
toho Duch svatý, učitel a osvětitel jejich na
ně vstoupil. Tím samovidně se nezapírá, že
poznání to v myslích jejich již z mrtvých
vstáním Páně se rozbřeskovalo a druhdy do*
konalosti své nabývati a věčně růsti mělo.
Trojí pak věc poznají: Nejprvé, že Pán jest
v Otci, že stejnou s Otcem má bytnost a pod
statu, stejnou všemocnost a všemoudrost. Za
druhé poznají, vece, že vy js te ve mně , vy a
celá církev spojeni budete se mnou, v jedno
tělo se mnou zjednáte se a údy se stanete těla,
jehož hlavou Já jsem; srostete v jeden se
mnou duchovný strom, v jeden kmen vinný,
jehož lozami a ratolestmi vy, já kmenem a
kořenem budu Ef. 5, 30. Jo. 15, 1. A spo
jením tím druhým třetí poznání umožněno
a dáno bude, že já budu ve vás, skrze mi'
lost svou budu ve vás bydleti, vás osvěcovati, říditi, posilovati, oživovati, jak ze
kmene v lozy řine a vchází živodárná šťáva.
Spojení Christa s námi kromě duchovního
toho jest i svátostné 6 , 57 : kdo j i tělo mé
a pije krev mou , zůstává ve mně a já vněm .
Tu přichází v duši pod podobami a svá
tostným příchodem tím onen duchovný se
rozmnožuje, sesiluje a opodstatňuje.
Pán sice v nás bydleti tuto se zamlouvá,
ale spolu také za výminku klade s naší
strany, že spojení naše s Ním musí býti
svobodno, spolupůsobno, povolno a podajno,
a že vůle naše s vůlí a přikázáními Jeho
dokoná shodná a schodna býti povinna, Tudy
dí: Kdo přikázání moje m á a je zachovává,
ten jest , co miluje mne. Mění mluvu ; dříve
rnluviv k apoštolům mluví nyní ke všem a
ukazuje věc všem potřebnou. To jest pravá
cesta k tomu Páně v nás bydlení a spoln
nevyhnutedlná také výminka jeho, abychom
láskou se spojili s Ním a lásku tu plněním
příkazů Páně prokazovali. D í: K do přiká
záni moje má a zachovává , tm mne miluje.
Míti přikázání jest je v sebe, v duši, mysl
a vůli a pamět svou ujiti. Slovem zachovává
se vysvětluje slovo míti. Proto o farisech
pravil Pán výšeji 5, 38., že nemají slova
Božího zůstávajícího v nich, ješto ho neza
chovávali. Praví ten jest, jenž miluje mue,
ěxsTvos, ille est pro větší důraz. Ten a ta
kový, ne jinaký. Činí to, poněvadž srdce
lidské často se šálí amámí, lásku ku Chri
stu v citech býti kladouc. Kdo ale Pána
miluje, tomu na vzájem se dostane svrcho
vané blaženosti té, že jej Otec milovati bude,
Praví o tom : Kdo ale miluje mne, milován
bude od Otce mého, 1 j á budu milovati j e j
a zjevím jemu sebe. D í ; že Otec bude mi-

lovati člověka toho. Milováním tím Otce
samovidně rozumí lásku, kteréž se člověku
ve vzájemnou odměnu jeho k Synu lásky
dostane, a jenž záleží v tom, že se mn Otec
většími dary propůjčí a k větším dobrodi
ním ho pozdvihne. Nebo nás Bůh již dříve
jinou láskou miloval podlé 1. Jo, 4, 16.:
V tom láska B oži se spatřuje, ne že jsm e
my Boha milovali, nébrž že Bůh dřivěji mi
loval nás. Miloval nás Bůh dříve než jsme

milovali Jej, láskou onou totiž miloval nás,
pro kterou nám hříchy odpustil, Christa dal
a milost k napravení se udělil. Tuto ale
větší a vyšší lásku slibuje od Otce tomu, jenž
Syna miluje. Ale i Christus sám bude je j
milovati, y témž smyslu, jak se to praví o
Otci. Syn totiž zvýší lásku svou k němu; a
tu lásku jak dále klade, ozvláště tím pro
káže, že se mu zjevovali bude, že víc a
více mu tajemství víry poznati dá, že mu
předborně věčné blaženosti okusiti dá, až
pak zjevení to a blaženost ta dovrší se
v říši nebeské. Nemluví o zjevech Páně
vidomých po vzkřesu, nébrž o vniterných
zjevech v srdcích učeníků, o nichžto lze říci
s Tornou Kempským: Stůjíež učitelové vši
ckni, v mlčení potrvejte všecka stvoření
před tváří Boží, aby ke mně Pán sám mlu
viti mohl. Čím více kdo Christa miluje, tím
více a tím vyšší věci pochopí bez namáhání
světla s hůry nabývaje 1, 3. Když pak se
zjevuje Christus člověcké duši, podává jí
světlo nad světla všechna a útěchu nade
všechny útěchy. Odtud šlo, že lidé sprostí
a neučení tak světle prozírali věci nábožen
ské a výrokům písma sv. vyrozumívali. Láska
jest klíč ku pochopování a vním ání; kdo ne
miluje, tomu se Christus nemůže zjevovati,
an se mu nedostává otvoru srdce a Christus
nadarmo stojí u dveří srdce jeho tluka. Ap.
3, 20. Na sv. Františku Assiském, na sv.
Kupertinovi, na sv. Kateřině Senenské a ti
síceru jiných toho příklady máme.
Ale anto Pán praví, že se těm zjeví,
kdo Jej milovati a přikázání Jeho zachovávati budou, dotekl se předsudk&v tehdá vů
bec zavládlých, z nichž se posud apoštolé
nevyzuli, Nebo vůbec se drželo, že Messiáš
násilné říši svojí veškero pohanstvo podrobí,
a apoštolé Act. 1, 6. rovně takového krá
lovství založení očekávali. Tudy s podi
vením svojim netají se Judas Thaddeus,
či Lebbeus, bratr Jákobův L. 6, 16. Act. 1,
13. Sv. Ja n praví: D í mu Judas , ne onen
Išk a rio tsk ý ; Pane , co je s t , že zjeviš nám
sebe a ne světu ? Přidal Jan o Jodoví: Ne onen
Iškariotský (ač se to po odchodu Jidáše 13,
30. samo rozumí) proto, poněvadž všelijak
myšlénku na zrádce při tom co protivnou
a zídkou odstraniti volí aneb raději mimovolně mu nenávist zrády onen výrok vynu

tila. Pane, co se stalo, čím a kterak to při*
šlo, že světu nezjevíš a tudy předpovědi pro
rokův měníš? Nébrž i sám jsi pravil 12,
32., že všecko potáhneš k sobě a že mnozí
od východu a západu přibudou a ustolí se
s Abrahámem a Izákem. Byl Judas bratrem,
t. j. příbuzencem Páně, ale jmenuje ho pá
nem. Na tu otázku Pán neodpovídá z príma,
avšak ve své odpovědi předce jistou příčinu
zřejmě udává, proč se světu nezjeví. Ješto
zajisté byl v. Sál. pravil, že tomu zjeví se,
kdo Jej miluje; tudy také samovidně šlo,že
světu nezjeví se pro nedostatek lásky ta
kové. A to jest, co nyní opět praví, chtěje
apoštoly od zevnitrného, politického a ne
pravého messiášského království ke vnitrnému
a duchovnímu obrátiti a k získání sobě té,
jíž tu nevyhnutedlně potřeba, výminky zje
vení se Páně povzbuditi. Kdo mne m iluje ,
řeč mou zachová, a Otec můj milovati jej
bude, a přijdeme k němu, a příbytek učiníme
u něho. Mysleli oni, že mocí ovládne po

hany; ale říše Jeho neutvořuje a neumocnuje se násilím, nucením a podmaňováním
porobným, nébrž svobodně, dobrovolně a vzá
jemnou láskou. Mysleli, že zemské nádherné
království založí, a Pán praví, že celá říše
Jeho počátek, základ a osnovu v útrobě
obrozené má. Milujícím jen zjeví se Pán, a
to zjevení vniterné bude, an dí: a k němu
přijdeme, a v něm si příbytek učiníme. Tím
se svrchovaná jednota s Otcem a s Christem
a s Duchem sv. navrhuje, an slovem my
(k němu přijdeme) celá nejsvětější Trojice
se rozumí. Toto sjednocení duše lidské s
Trojjediným Bohem svrchovanou blaženost
v zárodku chová, které zakusila nejedna
duše bohomyslná, předborem a předujetím
nějakým v blaženství nebeském žijíc. A pří
chod ten nemá býti na čas, nébrž příbytek
učini a člověka, ubytuje se v člověku. Y řec
kém stojí noiriaófis&a o stálém ubytování v
mediu, kterýmž se vyjádřuje, že pro Sebe
se nejsvětější Trojice u člověka ubytuje a
že tedy jakoby radostným obyčejem n něho
bydleti bude. Což leží v té medijné formě
neskončené blaživá, neskončené hluboká,
neskončené vysoká idea! Má Bůh takořka
tužbu u člověka se ubydleti a jej k blaže
nosti své povýšiti. Stvořil Bůh svět, ne aby
ostával vně Boha, nébrž aby světlem Jeho
prostoupen byl. Prostoupení to u člověka ve
svrchovaném stupni se děje tenkráte, když
se plní slova: A k němu přijdem e a příby
tek u něho učiníme. Naráží při těch slovech
na výroky starého Zákona Lev. 26, 11. 13,
Ez. 31, 26. a jj., kdež Bůh se Židům za
mlouvá, že k nim přijde a v nich přebývali
b u d e ; čehož svrchovaná plnost a konečné
vyplnění tuto v Zákoně novém se vysky
tuje. Přichází Bůh k němu ne změnou mí

sta, nébrž novým v srdci působením. V duši
takové, k terá miluje a kterou Bůh zvláštní
m ilostí zamiloval a se v ní uhostil, je st roz
bit Stánek Boží, rozestřen jest v ní dvůr a
hrad krále nebeského, vztýčen trůn Jeho a
ja k dl sv. Bern. S. 27, in cant. nebem se
duše ta stává, kdež svítí slunko lásky, luna
zdrželivosti a'hvězdy ostatních ctností. Ale
jakož ve svatyni starého Zákona byl oltář
kadidiný, svícen sedmiprutý a stůl pokladny,
tak duše ta ubytováním Božím svatyní se
stanouc má neustále kadidlem vonných mo
dliteb dýmati, sedmi dary D ucha sv. oplý
vat! a zářiti a stolem dobrodějství a lásky
křesťanské se vyznačovati, aby se stalo, co
tuto dí P án a co slyšel Jan ze zjevení Ap.

21, 3.: A j stánek BoSí s lidmi , a přebývali
bude v nich a oni lidem Jeho budou a on
bude Bůh jejich. ' Zachováváním přikázání
Božích vniká člověk v lásku Boží a Bůh
lásku tu prokazuje ubydlením se v duši lid
ské, a kde Bůh jest, tam jest nebe. Když
Ježíš s tebou přebývá, dí Tom. Kemp., vše
dobře jest. Když Jež íš uvnitř nemluví, bídná
je s t všechna potěch a: promluví-li Ježíš jediné
slovo, hned veliká útěcha do duše vchází.
Naopak se u těch, kdo Christa nemi
lují, přihodit! musí. Těm nezjeví se Pán,
čehož tu to sice nedokládá, ale samým jim
doplniti nechává, an v tom k jich otázce,
proč se světu nezjeví, prohlídá. K do mne ne
miluje, nezachová slova m ého ; slovo tu očividně
totéž znamená, co v předešlém verši přik á 
záni. A to činí veškeren svět nevěrecký,
jemuž se tudy nemohu zjeviti. Tak nyní
odpov ^dá na otázku Judovu příměji. A předce,
nam ítá Pán dále, by měl siovo moje zacho
vávat!, důvod k tomu mocný maje. K terýž
to důvod udává, an dí: A slovo , jeS vy sly
šíte, neni moje, ale Otce, jen ž mne poslal ;

není náuka má lidského původu a člověckého
nálezu, nébrž jest původu Božího. Kdo jí
nezachovává, Bohu se protiví a Bfih ne
m ůže ho milovat!, aniž moha já se zjeviti
jem u, aniž Otec k němu p řijíti; to mlčečky
na rozum dává.
Odpověděv takto na otázku Ju d y Thadea vracuje se P án opět k loučení svému
a k tomu, jenž Jej u apoštolů zastoupá,
Duchu sv. A tu ohlédá se na působení svoje
mezi nimi a na jich náukou svou pěstování
a vece: Toto mluvil jsem vám mezi vámi
přebývaje. Slovem toto netáhne se jenom k
řeči této nyní i nim držané, nébrž ke vše
mu jim danému vyučování, an učitelský
úřad svůj skončit! a jej Duchu svatému ode
vzdat! hodlal, nyní již úřad velekněze nastoupaje a za obět pro lidstvo se stroje. V
vás přebývaje viditedlně a jiným než v. 23.
sptoobem, jak samo v oči b ije ; tam (v. 23.)
o duchovním, tu o tělesném přebýváni m luví;

podlé onoho vezdy zůstává, podlé toho jde
a vrací se. Ne všemu vyučování Páně apo
štolé vyrozuměli a ne ode všeho, co jim
pravil a co v jich paměti jako nějaké seménko
a zárod nějaký vložil, ihned dosahu a dovahu a důsledků se domýšleli. A leje tu těší
Pán, že se jim u věcí té propůjčí, aby jim
všecko vyjasněno a ve svých důsledcích vy
vinuto bylo. Duch svatý, je jž Otec vám po
šle ve jménu mém , tén vás naučí všemu
a připomene vám všecko, což jsem koli p r a 
vil vám. Tam jmenoval Utěšitele dachem
pravdy , tuto jmenuje jej Duchem svátým ,
kterýmž jménem nejobyčejněji v církvi sv.
se nazývá, poněvadž jest co Bůh svrcho
vaně svat a poněvadž dílo posvěcení lidstva
jemu se připisuje. Pravda a svatost neroz
lučně se nadesýlají vespolek, a kdo se od
Ducha sv. posvětit! nedá, ten pravdu po
znat! nemůže dokonale, nemaje toho ústroje,
jehož tu potřebí, aneb raději ústroje duše
zalehlé a otupělé maje, že pravdy Boží vnímati nemohou. Toho Ducha sv. pošle Otec
ve jm énu Lhrista Pána. Slova ta rozličného vý
kladu došla. Jedněm se vidělo, že ve jm énu
mém dí, aby vyznačil, že jméno Páně, t. j.
osoba a působení Jeho jest obor, v němž se.
božská myšlénka a rada a vůle Boží při sesýlání Ducha sv. pohybuje a působí; nebo
nemůže v jiném spása se díti, leč v jediném
Christové jménu Act. 4, 12. a sesláním Ducha Bůh jméno Syna svého oslavíti hodlá.
Výklad to zkroucený a zmotaný. Jiní ještě
nesprávněji slova: ve jménu mém vykládají:
na prosbu mou. Jiní myslí, že ve jménu
mém tol! jest co mého zástupce , aby místo
moje u apoštolů zastoupal. Nejlépe vidí, kdož
kladou, že rčení ve jménu mém jest toli co
pro zásluhy Christovy, co ovoce zásluh a
obětí, jimiž se Pán za lidstvo obětoval. O Du
chu sv. dí P á n : On vás všemu ' vyučí a vše
vám připomene , co jsem p ra vil vám. Naučí
je všemu tomu, co se k spáse odnáší a ku
potvrzení, založení a vzdělání církve patří:
samo vidně řeči není o jiných vědách, uměních
a poznatcích, jenž se k spáse v Christu nepotahují. Naučí p a k vnitrným vnukáním a
neviditedlným vléváním pravdy; čehož, dí
Řehoř V el, kdyby nebylo, nadarmo by ka
zatel zevnitř slova v uši člověkovy hlásal.
Táží se tu theologové, zda Duch sv. také
věcem učil apoštoly, jimž Christus nevyučo
val? A rozcházejíce se na dvě různé, strany
také rozdíl tuto -ve výklad uvodí. Ti9 co
smyslí, že Duch sv. ničemu neučil, čeho by
Pán nebyl dřívej! jim přednesl, slova všemu
vyučí pojí a věší se slovy posledními co
jsem p ra v il vám, tak že slovo připomene
jest toliko výkladem slova naučí udávajíc
spůsob, jakým se vyučování to stane. Takto
sv. Aug., Beda a jíní s nimi. Jiní ale jak

Theodor Mops v. a po něm druzí, rozeznávají jenž pravými dobry nejsouce člověka obladvojí působení Ducha sv., jedno, že věcem žiti nemohou. Svět jen slovy pokoj dává,
Christus skutkem; svět vnéšně, Christus
učí, kterýri) Christus pro nedospělost a nedozralost 16, 12. apoštolů sám apoštoly vy vnitřně; svět pomíjivě, Christus stále. Svět
učovali nemohl a tudy je tuto k Duchu sv. nemůže dáti toho, co nemá a čeho ani oceodkazuje; a druhé, že jim 'připomene, věci niti neumí; Christus sám svrchovaný Po
ty, kterýmž je Pán byl za pobytu svého na koj jest.
Ale ten odchod Páně! Ten je nesmírně
zemi vyučil. Dle toho slova: což jsem p r a 
nepokojil a kormoutil. A zkormoucení jim
vil vám, toliko ku poslední větě se táhnou.
Jakkoli ale spojujeme slova ta, připustit! působil netoliko odchod sám sebou, nébrž
musíme, že i to, čemu Duch sv. učil, dříve strachovali se, že nyní svět proti ním po
od Pána neučené učení předce aspoň v zá- vstane, a že ochránce míti nebudou. Což
rodě apoštolům od něho praveno bylo a že tedy Pán činí? On vlévá jim v srdce útěchu,
vzato bylo z toho, co P áně jest , ješto Pán ukojuje zkormoucení jejich a vyjasňuje a
Logem, Slovem, zjevovatelem pravdy věčné vyhuluje oblohu mysli jejich. Praví: Neko
rmuť se srdce vaše, aniž se strachuj, ňlyšeli
jest, o čemž 16, 14.
jse, že j á řekl jsem v á m : Jdu a přijdu
Y
tom od Ducha svatého zastonpání
Páně a v tom jich od Ducha svatého ve k vám. Kdybyste milovali mne, radovali
všechnu pravdu a bláhu Páně uvádění spo byste se, že jdu k Otci, nebo Otec větší mne
léhala potěcha převeliká pro apoštoly. Ale je st. Mluví Pán v rozčilení, a tudy neklade
bylo hejno nepřátel, kteří je pronásledovati žádné spojky, které bychom očekávali, ne
měli, hejno vlků, kteří na né, na ovce Chri- klade žádného tedy , ovv. Chce, aby pokoj
stovy, vyřítili se strojili. A Pán je opustili ten, jejž jim zůstavuje, jim byl námětkem,
hodlal a již nastávala chvíle odchodu Jeho. aby srdce jejich se nekormoutilo, aniž se
Tudy jinou ještě potěchu jim uštědřuje ve strachovalo. A příčinu toho udává to, co
slovech jimiž se s nimi loučí, a poručenství, slyšeli již od něho, že ovšem odejde, ale
odkaz a závět, jim odevzdává. D í: P o že též opět pH jde k nim. Ale netoliko ne
koj zůstavuji vám , svůj pokoj dávám vám , mají se kormoutiti a lekati pro odchod Jeho
ne ja k svět dává , já vám dávám. Prohlídá
nébrž výše vede Pán učenníky svoje a více
na obyčej Židů, kteří pozdravovali při od od nich žádá. K dybyste mne milovali, rado
chodu jakož i při potkání slovy : Pokoj vali byste se, že jdu k Otci. Nechce říci
tobě, pokojem dle mluvení hebrejského všecko Pán, že by apoštolé neměli k Němu lásky;
dobro zahrnujíce. Pán ovšem duchovní po ovšem měli a velikou a vřelou měli, což
koj, t. j. duchovní blaho jim opovídá a du svým tříletým upřímným k Němu přivinutím
chovních dober jim přeje a pokojem rozumí se dokázali. Smutek jejich proto právě byl
spásu, ukojení tužeb, lad v duši, souhlas tak velik. Ale nebyla ta láska tak čira,
v jejich mocnostech. Pokoj Christův sjed čista, z trusek ocíděna, vší sobělibosti pránává poklid v duši a útrobě člověka, ovšem zna, aby byla na sebe se neohlídajíc docela
pak smíření s Bohem, bez něhožby poklidu ve blaženosti milovaného Pána a ve slávě
toho nebylo, a dává schopnost se všemi Jeho také své štěstí a svou blaženost kladla.
lidmi pokoj udržovati. Pokoj ten nadpřiro A takové lásky požaduje Pán tuto. Tomu
zený jest a obnáší sebou slast a blaženost, se těšiti měli, že odchodem tím člověcká
která za předchozí okus blaženosti nebeské příroda Páně bude pozvedena, podnesena a
považována býti musí a veškeren smysl lid povýšena; a že té moci dojde, aby záměry
ský přesahá Fil. 4, 7. Když Pán se naro spásy lidské a vítězství nad světem provedla.
dil, ohlašovali andělé s plesáním pokoj lidem A to všechno také k jich spasení se obrátí.
dobré vůle Luc. 2, 14.; teď Pán sám při od A tudy radovali by se měli. Nechce mluviti
chodu opět pokoj hlásá, ale svůj pokoj, ten stroho, aniž jim smutek docela zakazuje, n é 
svrchovaný, jejž jsme vyložili. A pokoj jim brž tak mluví, aby bolest jejich protivou
dává netoliko slovy a formulami vynesený, radosti se umírnila, a aby je k výši svrcho
nébrž vnitř skutečně uštědřený, ,an slova vané lásky povznesl, jak již povědíno. Po
Jeho jsou duch a život, odkad již ls . 9, 6. třebné pak vyšší moci nabyti může P án je
knížetem pokoje sluje. Tudy praví zůstavuji nom u Otce. A to jest, co udává jakožto
co závět, co svrchovaný nápadek a co dě příčinu toho, proč by se radovati raději než
dictví ; ale ne jak lidé druhdy závětem ne kormoutiti měli z odchodu Jeho. Nebo, dí,
řádi něco zůstavují, nébrž dávám vám. Ještě Otec větši jest , než já . Ze spojitoti, ve které
místněji opisuje pokoj svůj, jehož netoliko Pán slova ta pronáší, patrno, že zde není
sám okouší, ale jehož zaslouží smrtí svou, řeč o božské přírodě a podstatě Synově,
an vece : ne ja k svět dává. Moje dání jiného kterou někteří vykladači pravili býti proto
jest spůsobu, nežli spůsob světa, jenž bo menší pod Otcovou, poněvadž Syn od Otce
hatství, čest, důstojenství a podobné dává, pochází, Otec ale nezpiozen jest, sám prin-

čipem Syna a Ducha jsa svatého. Ale vý
klad ten nemůže obdržeti. Podlé božské
podstaty vezdy byl Christus spojen s Otcem
aniž mohl kdy tak od Něho se oddáliti, aby
v Něm povstala touha po opětném s ním
spojení; také slovo větši méně se hodí pro
vytknutí osobného rozdílu Otce od Syna.
Ariáni se výkladu podobného podjali, ale
ze slov těch blud svůj o nespolubytnosti
Syna s Otcem odvětovali, Syna Božího za
středobytost mezi Bohem a tvorstvem kla
douce a tím celé křesťanství podvracujíce.
Ale sv. Augustin jim za to vyslípá nevděk
a odkazuje je k výrokům, jimiž se o Synu
praví, že Bůh jest 1, 1. a že s Otcem jedno
jest 10, 30. Lépe tudy slova: Otec větší jest
mne slyší se o lidské Páně přírodě, což ne
toliko ke slovu větší lépe přiléhá, ale také
jedině k souvislosti se hodí.Příroda lidskáPáně
zajisté po z mrtvýeh vstání oslavy nabyvši a
na nebe vstoupivši osedla na pravici Veleb
nosti Boží, ovšem ve spojení s božstvím. Na
gemi Pán byl v ponížení dobrovolném a byl
tudy menším než Otec. Ale celá příroda
Jeho lidská s božstvím jsouc spojena, musela
takořka po svém povýšení toužiti, a kdo Pána
miloval, musel s ním tužba tuto v sobě pocitovati; ale ani spasení lidské se nemohlo
dokončiti bez oslavení Páně, co posledního
děje a vrcholu díla Jeho a žádal li Pán
oslavy své dle člověčenství, žádal jí k na
šemu prospěchu. Tudy nížeji 16, 6. vece,
že apoštolům užitečno jest, aby k Otci ode
šel. Z toho, že Pán dle člověčenství takové
moci dosáhne, šlo ovšem, že s větším pro
spěchem se jich ujímati a jich chrániti mohl.
Leč o tom zde řeči není, nébrž o povýšení
a moci Páně; výkladu toho souvislost a lá
ska čirá, ode Pána na apoštolech žádaná,
vymáhá. Učíme se zde, že zájmové Christa
nám mají dražší býti než vlastní naši zá
jmové. Jdu k Otci, dí jim, nedí: jdu ne
sčíslná utrpení snášet; tají se s tím, aby jim
zármutku uspořil a mluví o tom, co je potěšiti mohlo.
Ještě pak Pán udává důvod, proč jim o
svém odchodu mluví. Bylo toho pro ně po
třebí jedno pro jich potěšení, kam Pán oči
vidně směřoval; ale hlavitý užitek jest a
býti má, aspoň aby všelijak u víře posilněni
byli. A to jest, co vece: Nyni jsem pověděl
vám , totiž o svém odchodu, abyste, když se
to stane, u věřili ; abyste uvěřili, že jsem ode
šel k Otci, že to všechno bylo předvídáno
a předustanoveno, že nezastihla mne smrt
z nenadála, že jsem jí nemusel podrobiti se
nucené, nébrž že dobrovolně jsem ji na sebe
vzal. Z toho již souditi budete moci, že já
jsem 13, 19., což jest poslední účel řečí
našich.
Když Pán řeči ty potěšivé a potvrdivé I

k apoštolům svojim vedl, tenkrát Jidáš již
byl se na novo smlouval s nepřátely Páně
o zrádu Jeho, jsa v poutech a moci satana
a za nástroj se mu dokoná vydav. Pán vi
děl jej a prohlédal skutek jeho zřetedlně
v okolnostech, v záměru, v pramenu a v ná
sledcích. Y tom skutku Jidášově jevila se
vláda zloducha knížete světa toho, 12, 31. a
mohlo se zdáti, že opanuje docela. I hledě
ke zrádě té návodem a popudem zloducha
od Jidáše osnované, dí Pán: J iž nemnoho
mluviti budu s vám i: nebo přichází knize
světa toho a na mne nemá nic. Kníže světa,

ďábel, tenise právě ukázal býti knížetem, an
pohany s Židy proti Christu zbouřil. Zlí lidé
jemu podmaněni jsou a udož nejvíce prostopáší a svobody nejnevázaněji užívají, kři
kajíce: nechceme, aby Christus nad námi
panoval, ti nejvíce se pod satana podmaňují.
Následujíce náraživosti své domnívají se
svou vůli činiti, ješto vůli knížete světa činí,
což nápotom Bůh dle záměrů svojich obrací.
Nemluv! o Jidáši, nemluví o holomcích fa
riseů, nemluví o zemských vojácích, mluví
o jediném knížeti světa, osnovateli všeho
toho, co na Pána se přivalilo, jenž dotčených
osob co svojich nástrojův užil Také u Luky
21, 53. Pán to, co proti němu nepřátelé
zlého nastrojili, ďáblu připisuje. Za všelikým
zlým počínáním stojí zloduch ďábel, a zrak
potřeba sobě protírati, abychom pravého ne
přítele poznali. PHcházi, vece; přicházel
v náhončích svojich, v Jidáši a v těch, co
s ním na Pána té ještě noci vyšli. A proto,
vece, nemohu vám již déle naučení dávati,
ana se blíží hodina skonání mého. Ale do
kládá Pán o ďáblu, nemá ve mne nic, nemá
žádného majetku ve mně, žádného jmění,
nic, co by mu náleželo, k čemu by se z práva
táhnouti a po čem by co po svém sahati
mohl. Majetství, jmění a vlastnictví ďáblovo
jest hřích a kde hřích panuje, tam vládu
vede ďábel. Smrt jest odplata za hřích,
Rom. 7, 23. Osten smrti je hřích, l. Cor. 15,
56. Ale vece P á n : Nemá nic na mně. Tak
jenom Jeden mluviti mohl, ten, o němž dí
písmo, Hebr. 7, 26., že jest svat, čist a
odrůzněn od hříšníků. Ješto Pán bezhříšen
jest 8, 46., tudy neměl dábel k němu žád
ného práva a žádné moci, aniž by byl nad ním
vítězství došel a Jej k smrti přivedl, kdyby
se Pán nebyl dobrovolně smrti podrobil.
Bouřil se proti Christu satan, ano již teď
s Jidášem a jinými holomky vyšel Christa
jímat; ale nic na Pánu nevzal, nébrž sám
byl potřen. Mohl Pán, jak druhdy ne
jednou, i tenkráte vyniknouti a nástrahám
a úkladům těm jakkoli chytře ustrojeným se
vymoci, ale žádala toho láska k Otci a po
slušnost ku příkazům Jeho, aby se z toho
nevyzouval, nébrž aby ovšem podstoupil, co

tmi nastalo, ješto od Otce naň utrpení slo
ženo bylo. A proto d í: A by ale svět pozn al ,
ze miluji Otce a činim , ja k velel mně, tedy
vstaňte, a pojďme ! Tím poroučí apoštolům
k odchodu na olivnou horu se uhotoviti,
tedy od stolení povstati a tím, čeho potřebí,
se opatřiti. To činil, aby poznal svět, že
miluji Otce a činim , ja k mně velel. Šel vstříc
ďáblovi a holomkům jeho a vydal se v ruce
katanů z poslušenství a lásky k Otci; je 
diná vůle Otce leží me na srdci. Vstali
tedy a přihotovili se; ale nešli ještě hned,
an Pán poslední řeči kk. 15, 16. 17. stoje
k nim držeti volil, namykaje oa onen řád

velikonoční Ex. 12, 11., podlé něhož stojíce
a připraveni jsouce slavnost tu odbývati
měli. A tudy ve hlavě osmnácté níže 18,1.
teprv skutečně odchází z večeřadla a přes
potok Cedron na horu olivnou se béře. Byla
tuto pascha t. přechod; přechod skrze smrt
k životu a k spáse lidstva, což tam vyjitím
z Egypta předobrazeno bylo. Některým vy
kladačům se vidí, že Pán řeči ty, jež ná
sledují, spolu s modlitbou na cestě ku Geth.
semani vykonával. Leč o tom a o souvislosti
řeči v kk. 15., 16. a 17. držaných s pře
dešlou Páně přímluvou ihned v k. 15, 1.
mluviti nám se nahodí.

Hlava XV.
Vyučuje apoštoly podobenstvím o kmenu vin 
ném a ratolestech 1 —8. ) napomíná k stá
losti a věrnosti v tom sstoupenstvi, jím ž
s Pánem spojeni byli 9 —17 .; načež apo
štoly posiluje a ukrepuje proti nenávisti
a pronásledováním, světa 1 8 — 2 5 . Posléze
o Ducha sv. osvědčeni mluvi 2/1. 27.

luní jasně vyskýtal a že odtad pochop ujal
tohoto podobenství užívati. Ale ta domněnka
předpokládá, že Pán byl nyní již večeřadlo
opustil, což dle hlavy osmnácté 18,1. neob
stojí. Za touž také příčinou nemohl Pán
k tomu obrazu námětek bráti od ohromného,
zlatého kmenu vinného, jenž nade vchodem
do chrámu se vyskýtal, jsa oznak lidu israelského Jos. Arch. 15, 11, 3. a V. Ž. 5, 5, 4.
1.
Já jsem loza pravdivá a Otec
a
nadarmo vykladatelům některým se to lí
můj vinař jest. 2. Každou ratolest na
bilo.
Ale ani toho není, že by loza vinná
mně, která nenese plodu, odejme a
byla úponka do světnice, kde večeřeli, pou
každou, jenž nese plod, očistí, aby štěla a nyní svitem luny ozářena jsouc Pána
plodil více nesla. 3. Již vy čisti jste na obraz onen přivedla; aniž potřebí ukapro řeč, kterou mluvil jsem vám. zovati na koflíky a nádoby vinné co důvody
4. Ostaňte ve Mně a J á ve vás. Jako obrazu, kteréž se tu ovšem nalézaly. Lépe
ratolest nemůže nésti plodu od sebe, se odvolávají druzí na ustanovení svátosti
pod spůsobami chleba a vína, kterýmž usta
nezůstane-li na loze, tak ani vy, ve novením stůl jídelný oltářem, oni kněžími
mně-li nezůstanete. 5. Já jsem loza, vy dle řádu Melchisedechova stali se. To nové
ratolesti. Kdo zůstává ve mně a Já jich postavení a ten nový úřad jejich, ve
v něm, ten nese plodu mnoho; nebo kterémž nejužšího sjednocení s Christem do
beze mne nic nemůžete činiti. 6. Jest- šli a skrze tu svátost v něho byli vštípeni,
velepříhodny byly, aby jim skrze ně jak je 
li-že kdo ve mně nezůstane, vyvrhne jich od Christa a milosti Jeho odvislost, tak
se ven jak ratolest a uschne a sebe nynější k světu odnášení a složené na né
rou ji a na oheň uvrhnou a hoří. 7. Zů- k němu povinnosti dokonale a jasně ozřej
stanete-li ve mně a slova-li má ve vás měly. Mimo příhodnost svou také husté
zůstanou, cokoli chcete, poprosíte a obrazu toho užívání a tudy jeho srozumitedlnost přiměla Pána k tomu, aby ho po
stane se vám, 8. V tom oslaven jest užil, při čemž narážel na vinici starého Zá
Otec můj, abyste plodu velemnoho kona, na lid israelský Is. 5, 1., v jehož mí
nesli a stali se mými učeníky,
sto, an se Boha odcizil Jer. 2, 21. a tudy
dle Ezech. 19, 12. vytržen býti, uschnouti
Nejedna domněnka byla vymyšlena, aby a ohněm stráven býti měl, nyní apoštolé
se vyložilo, proč Pán tu mluví o révě a loze nastoupiti určeni byli. Pavel v stejném smy
a kterak z řečí předchozích přišel na obrazné slu užívá podobenství vzatého od těla lid
mluvení ode kmene vinného vzaté. Vidělo ského. Loze hlava, ratolestem či révám
se nejedněm, že Pán bera se na horu oliv podobni jsou oudové. Leč podobenství o
nou ze sálu na Siónu, kdež večeři paschál- vinici lépe se hodí k vytčení poměru věrnou slavil, šel podlé vinohradu, aneb že cův ku Christu, a podobenství od těla vzaté
aspoň vinohrad se na straně Jemu při plno- místněji líčí poměr věrcův mezi sebou. P o .

dobá se řeč Páně promluvě velekněžské
po vysvěcení k novosvěcencům držané a
chce jim na mysl uvésti, že v nich nový
řád a nové poselství k lidstvu počíná, že
ale úkolu tomu jenom ve svrchovaném sjed
nocení s Ním, s Christem, a v ustavičném
síly od Něho čerpání udostiti mohou. J á jsem
loze pravdivá a Otec m ůj je s t vinař , jsou
slova Páně. Napřed o sobě praví: J á jsem
loza p ra vá či p ra vý kmen vinný. Pravým
či pravdivým, pravedným kmenem jmenuje
se, t. j. pravzorným, ídejným, vidinným, ta 
kovým, v němžto poměr nevyhnutedlné a
sstoupené jednoty a pospolitosti životné, jaký
v přírodě mezi kmenem a révami místo má,
svrchované se nalézá a vyjevuje. Pokládá
Pán, že veškery věci pozemské jsou obraz
věcí nebeských, vyšších, nadsmyslných. R a 
tolesti se teprv v. 5. jmenovitě udávají,
ale již tuto se ovšem přimyšlují. Chce Pán
říci, že jak révy ze kmenu veškeru šťávu
a sílu čerpají a plódonosnými se stávají, tak
apoštolé a veškeří lidé z Christa mravnou
sílu, milosti a dary obdržují, aby ve ctno
stech a dobrých skutcích úrodnými býti
mohli. Otec můj, vece Pán od sebe k Otci
přecházeje, vinař jest. Vinařem Otce zove,
poněvadž vštípil Christa, t, j. na svět poslal
Ho, poněvadž o vinici, o církev stará se, ra
tolesti či rozhy a lozy opatruje a na péči
své má, aby všelijak plodonosnými se staly.
Dvojím činem ale vinař o vinicí stará se,
neplodonosné ratolesti odjímá či odřezuje a
plodonosné očisťuje, aby více plodu nosily,
Každou ratolest na mně,' dí Pán, která na
nese plodu , odejme a každou, která nese plod,
očistí, aby plodu více nesla. Odřezání, odtínání, odjímání jest duchovní odloučení ode
Christa, odnímání milosti a darů Ducha sv.
a zanecháni člověka pudům vlastní zkázy.
Kdo neužívá aneb dokoná nadužívá a zne
užívá darů Božích, kdo zvláště jak Jidáš
apoštolského povolání a milostí s ním spo
jených k zlému nadužívá, ten odřezán, vy
loučen, opuštěn a záhubě zanechán bývá.
Ale při plodonosných neulevuje péče vina
řova, nébrž tu vinař očisťuje a ořezuje či
oklesťuje ratolesti, aby více plodů se došlo.
Jsou to lidé dobří, Bohu a Christu oddaní,
ale při nich, jak ovšem při všechněch li
dech ve hříchu počatých a k hříchům na
kloněných nejedny nedostatky, vady, zlé
náklonnosti, neskromnost, sebedůvěra (jaku
Petra) a podobné se nacházejí. Očisťuje vi
nař lidi, zbavuje je vad a nedostatků oněch
bud vnitrné vnuknutími, napomínáním a
hrůzami, aneb m ešn ě zkoušeními, útrapami,
příkořími a j. p. Tím také milost Boží se
povyšuje a ctnosti člověka čistější povahu
na sebe přijímají. Všecky příhody, náhody,
pohody i nehody, jenž člověka potkávají,

mají mu b tomu sloužiti, aby vad svých víc
a více zbýval. V každém zvuku života, jenž
se mu od rána do večera ozývá, má hlas
anděla slyšeti, jenž poselství s nebe nese.
Zlato v ohni se čistí, pšenice ve mlýně se
rozmílá, aby z ní hostie svatá se ustrojiti
mohla. Když svízelové na nás doléhají, tehdá
se nám ozývá tlukot, kterým věčnost na
srdce naše tluče. O sv. Kateřině Senenské
píše se: Ode Christa pro roztržitost na mo
dlitbě pokárána byvši vniterně tak zardělá
se a ubolela, že by byla raději před celým
světem, jak pravila, zahanbení veřejně sná
šeti chtěla, než aby ještě jednou onoho taj
ného domlouvání Páně zakoušela. Ze slov
odjimá, odřezuje, patrno, že i zlí v církvi
se nalézají. Ostatně upozorňují někteří vy
kladatelé na to, že sice vinař totéž jest, co
v starém Zákoně pán vmice; že ale vinař
jméno sstoupenější a užší jednoty k Bohu v
Zákoně novém značí, než ta, jenž v starém
Zákoně místo měla.
Ješto ale o očistění se zmínil, tudy při
pomíná pro potěšení učeníků, co již výše
13, 10. pravil, ze čisti jsou a že tudy k tomu
prohlédati mají, aby tu čistotu, kteréž došli,
nepokálenu zachovali. Vy čisti jste skrze
slovo, je ž jsem mluvil k vám. Naráží na ío,
že nečistec Jidáš již z prostředku jejich se
odebral. Slovem rozumí Pán celou správu
spásy či celé dílo, jež podstoupil, aby spa
sení učeníků a celého světa opatřil, při čemž
ozvláště ku křestu prohlédá. A tu se táže
sv. Aug. Proč nedí P á n : Vy čisti jste kře
stem, nébrž vece: Čisti jste slovem? Odejmi
slovo , odpovídá, a co jest voda leč voda?
Přistoupá slovo k živlu a stává se svátost,
jakoby viditedlné slovo. Nebo to sám pravil
učeníkům nohy umívaje: Kdo um yt jest,
nepotřebuje leč nohy umyti a jest celý čist

13, 10. Odkud jde ta moc vodé, že se těla
dotkne a srdce umývá leč odtad, že jest slovo
rodotvorné a tvororodné?
Avšak ta čistota by nestačila k jich
spáse, kdyby sami se nepřičinili, aby ji vše
lijak zachovali. Tudí d í : Zůstaňte ve mně.
Zůstávati v Christu jest s ním stále se skrze
lásku spojití a přikázání Jeho zachovávatí.
Jest to nevýslovné spojení tajemné,úžké jak
rosha se kmenem se pojí jedno s ním jsouc,
spojení, kterýmž jeho síla a život v učeníky
vniká a život jejich v životě a síle Christově neustále se posiluje a posvěcuje. A jak
svrchovaně spojení toho potřebí, to hned přičinuje Pán. Napřed praví, že jejich ostávání
v něm jest výminkou, pode kterou on v nich
zůstávati, je síliti, posvěcovati, jim dary
uštšdřovati a vůbec milostmi svými jim se pro
půjčovat! hodlá. Tu výminku pronáší věta
přivtělená: A já ve vás. A nyni praví o po
třebě takového sjednocení: Jako réva ne-

nese ovoce, leč zůstane na kmenu, tak ani
vy , ve mně-li nezůstanete. Pro ratolest ne

stačí, že jednou šfávu přijala ode kmenu,
leč potřebí jest, ač má-li plodonosnou státi
se aby nepřetržitě z matice vinné sílu a
m im čerpala. Tak pro lidi a pro apoštoly,
k nimž cejpříze řeč jde, není dosti, že jed
nou^ v Christa vštípení byli a od něho síly
dosáhli, nébrž jim neustálého čerpání milostí
Christovy potřeba jest. Co tu vůbec a zá
porné klade, to na apoštoly obracuje a kladně
vysvětluje, an dí v. 3.: Já jsem loza , vy r a 
tolesti jste. Kdo ve mně zůstává a já v něm,
ten nese mnoho plodu, nebo beze mne nic či
niti nemůžete. Slovo zůstávati desetkráte se

v řeči Páně opakuje. Z toho jde, že člověk
může ztratili milost Boží a že tedy má se
obávati a na pozoru mítí, aby jí neztratil.
Zůstáváme v Christu vírou, nadějí a láskou
a Christus v nás zůstává milostí svou a zá
sluhami svými a jenom tam, kde tato spojenost a jednota obapolná mezi člověkem a
Christem se nalézá, jen tam plodové spasiví
se docilují, tam jen skutkové dobří a zá
služní se vykonávali mohou, jimiž rozmno
žení milosti a věčná sláva se uděluje mzdou
a odplatou. Jinak ale bez přiúčastnéní a přivtělení se v Christa a bez neustálého od
Něho pomoci a milosti přijímání nemůže nic
činiti člověk toho, co by před Bohem ku
spáse věčné mu posloužilo. Již sv. Augustin
pravil, že Gliristus Pán tak mluvil, aby od
pověděl budoucímu Pelagiovi. Nedí Pán: ne
můžete nic těžkého, nic ozvláštního a rekovského provéati, nébrž vůbec dí ničeho
nevyjímaje: nic činiti nemůžete ; nic k životu
na jisto vedoucího, nic nadpřirozenou a tudy
věčnou cenu majícího. Z toho nenásleduje,
že by veškeři skutkové pohanů pouhé ne
pravosti byli a samy ty ctnosti jejich jenom
slibnými hříchy býti mohly; nevylučují se
dobří skutkové přirození a vídáme jich u
pohaitův nemálo, že i křesfanům za příklad
sloužiti mohou. Ale skutkové ti, jakkoli do
bří, jsou skutkové přírodného řádu a tudy
nadpřírodného života a blaženství zasloužili
nemohou. Yéc tu Pán z opaku také vysvět
luje : Kdo nezůstane ve mně, vyvržen bude
a tischne a seberou j e j a uvrhou do ohně a
hoři. Yyličuje tu nebezpečí člověka v Něm

nezůstávajícího. Dle textu řeckého řeč velmi
živa jest a malebna. Dí: Někdo-li nezůstane
ve mně, vyvržen jest ven co ratolest a usechl
a sbirají je a do ohně vrhají a hoři. Živost

a malebnost jde ze mnohospoječnosti. Praví:
sbírají je mluvě podlé významu v plurále,
ač byl o ratolesti v singuláru mluvil. Pán
tuto, jak viděti, postavuje se v dobu posled
ního soudu, kde odpadlci sebráni u na oheň
uvrženi budou, již dříve z obce vyvrženi by
vše a usechnavše. Není tedy aorist ifilý&ti a

é^gávd-tj pro vytknutí neůchranného a jistého
trestu položen, jak se mnozí domnívají, né
brž pro živé té věci vystihnutí. Vyvržení a
uschnutí se stalo a nyní sbírají j e t . j . ty ra tolesti co ratolesti uschléa vrhají je n a oheň.
S bírají a vrhají , vece a nedí, kdo sbírají;
rozumějí se andělé, jak to z jiných slov Páně
jisto jest Mt. 14, 41. Vyvržen je st ven a vi
nohradu, t. j. církve a společností vyvole
ných, vně pak církve nedostává mízy a tudy
usechl a zašel a zmizel. N a soudném dni
pak sbírají takové lidi andělé a hoří, do
pekla přicházejí. Béře Pán obraz z obyčej,
ného života. Ratolesti odpadlé ode kmenu
usychají a lidé sbírají je k spálení. Podobně
se děje s těmi, jenž od Christa se odvinuli
a odpadli; nečiníce oni dobrých skutků od
řezují se od Christa, odpadají od Ného, usy
chají a k ohni věčnému odloženi a sebráni
bývají od andělů Mt. 13, 3 9 —42. Ohněm
míní oheň pekelný, jenž hoří, ale nestaoří a
neshasíná Mr. 9, 43. a tudy v řeckém textn
stojí s artikulem ró nvg a stojí xaísrai, hoří,
prosté slovo, jak Mt. 13, 40., což řeči vel
kou sílu a velebu přičinuje. Sv. Aug. d í :
Ratolesti nejsoucí na loze potupitedlny jsou
tím více, čím více slavný jsou na loze zů
stávajíce. Jedna z dvou věcí na ratolest při
padá, bud loza, buď oheň. Není-li na kmenu
či loze, bude v o h n i; aby nebyla v ohni,
budiž v loze.
Leč Pán nezůstává dlouho při neblahých
následcích toho nezůstání v Něm, o němž
mluvil, nébrž opět se vrací k řádu blaže
nému & opovídá jiné, blahé následky upři
mného a úzkého s ním spojení : Z&stanete-li
ve m ně a slova má-li ve vás zůstanou, o (koli
zaprosíte, stane se vám. Blahé následky se

projev! v uslyšení proseb a modliteb k Bohu
vysýlaných. Zůstáváni slov Páně v nás 5,
38. jest nějaký výklad zůstáváni Pána v n á s ;
udává se spůsob, jakým Pán v lidech zů
stávat! hodlá a výminka, pode kterou u lidí
ostává. Jen tam Christus zůstává, kde slova
Jeho, t. j. náuka Jeho zůstává v paměti, m y
sli, lásce, vůli a ochotě k činění jí. Ten
kráte pak vyslyšeny bývají modlitby, poně
vadž kdo v Christu a Christus v něm jest,
ten nemá jiných proseb, leč prosby bohu
libé. Réva mohouc mluviti především by
žádala, aby ve kmenu zachována byla; kře
sťan především má žádati, aby byl zacho
ván v Christu a aby nijakým činem od Něho
neodpadal. Má tedy především žádati o věci
k spáse odnášené a o zachování milosti Boží.
A tehdá může s celou důvěrou vyslyšení se
nadíti. Yiz 14, 14. Kdo v Christu zůstává,
dí Augustin, což může žádati leč to, co Chri
stovi líbezno jest. Kdo v Spasiteli zůstává,
což může žádati leč co k spáse bledí ?
Ale kromě dvou dotčených následků ze

vání mém. 10. Přikázání-li má zacho
váte, zůstanete v milování mém, jakož
i já Otce svého přikázání zachoval
jsem a zůstávám v Jeho milování.
11. Toto mluvil jsem vám, aby ra
Otec můj, abyste mnoho plodu nesli a uče
níky m ým i byli. Plodonosnost vinice osla dost moje ve Vás byla a radost vaše
vuje vinaře, plodonosnost lidí v dobru osla se naplnila. 12. To jest přikázání
vuje Otce. D í: V tom oslaven je s t Otec můj, moje, abyste se milovali vespolek, ja
abyste mnoho plodu nesli. Slovo v tom hledí
k následujícímu aby , & na obrat, částice aby kož miloval jsem vás. 13, Většího mi
závisí od slova v tom a udává předmět a lování nad to nikdo nemá, by život svůj
spůsob, jakým oslava se děje. Jiným se jiná položil kdo za přátely své. 14. Vy
vazba líbí. Jim se vidí, že slova v tom zví přátelé moji jste, učiníte-li co já při
k tomu, co Pán předešle pravil o vyslyšení kazuji vám. 15. Již nebudu nazývati
prosby. V tom prosby naší vyslyšení osla
ven bude Otec m ů j: a oslavení to se děje vás služebníky, nebo služebník neví,
s tím úmyslem, abyste mnoho plodu přinesli. co činí pán jeho, vás ale nazval jsem
Leč vazba první zaslouží předek, částice přátely, nebo všecko, co jsem uslyšel
aby ťW se klade místo infinitivu. Když uče od Otce svého, oznámil jsem vám. 16.
níci mnoho plodu nesou, vyniká na odiv Ne vy jste mne vyvolili, nébrž já vy
moc a síla Otcova, jenž mocně skrze Syna
ve věřících působí. A tedy ve mnoha plodu volil jsem vás a ustanovil jsem vás, abyste
sláva Otcova záleží. Bůh více se oslavuje po- šli a plod přinášeli a plod váš zůstá
světou křesťana než stvořením veškerého val aby očkoli poprosíte Otce ve jménu
světa. Tudy dí Mt. 5, 16.: S v it světlo vaše , mém, dal vám. 17. To přikazuji vám,
aby lidé viděli skutky vaše a oslavovali Otce abyste se milovali vespolek.
spojení s Christem plynoucích, plodonosnosti
v, 5. a dosahováni proseb v. 7. uvádí Pán
ještě třeti blahý následek jednoty íé, kterýž
spolu svrchovaný cíl a konec všeho půso
bení Christova jest, an dí: V tom oslaven jest

Poněvadž pak jenom ten jest
pravým učněm Páně, kdo plodonosen jest
v dobru, tudy Pán dokládá: A abyste stali
se učeníky m ými , aneb jak v řeckém textu
lépe se slyší, stanete se mými učeníky tím
mnoha plodu nesením; může zajisté slovo
y s v ý a s od ťV« částice neodvisle se bráti,
což smyslu nemění, větší důraz má a čtení
řeckému yEv>joe&s průvodnějšímu odpovídá.
Spatřujeme na oko, koho Pán za pravého
služebníka svého pokládá, toho totiž, kdo
v dobru plodonosným jest a tedy skutky
a životem učenictví svého potvrzuje. A v tom
smyslu vece sv. Ignat Muěeník v listu k
Eí. 3.: N yni počínám teprv učeníkem Páně
býti. Byl jím již dávno, ale ješto nyní také
v tom se připodobňoval Pánu, že utrpení za
něho podstoiipíti měl, tudy se mu ®dálo, že
dříve, nebyv ještě v té věci Pánu podoben,
ani učeníkem Jeho nebyl pravé učenictví
v následování Pána vyhledávaje.
Podobenství o loze vytýká nám nejužší
spojení s Christem. Ale abychom nemysleli, že
Bůh s tvorem v přírodně spojení vejiti může,
jak ratolest s lozou se přirozeně druží, nébrž
abychom věděli, že spojení to svobodno jest,
vírou a poslušenstvím jen docíleno býti mo
houc, tudy Pán v pokroku řeči o lásce mluví,
jenž jest známkou učenictví Christova, na
čež apoštoly učí, že j enom boj em se světem ko
nečného vítězství dojdou. Dí Pán :
v nebesích.

Mluvil P án o svém vzájemném s učeníky
spojení; nyní mluví o základě a osnově jeho
o lásce. Lásku tu co svazek a prostředek
a co novou pohnutka v něm zůstávati vytýká.
Dí: Jakož miloval mne Otec, i j á miloval
jsem vás, zůstaňte v milováni mém. Trojí
lásku předkládá, lásku Otce k Němu, lásku
svou k učeníkům a lásku učeníků k Němu.
Klade láska Otce k Němu samému nej prvé;
lásku tu svrchovanou, pro kterou 3, 35.
Otec Synu svému všecko, bytnost a mocnost
dal, praví býti vzorem a měřídkem svojí
k učeníkům lásky. I On zajisté apoštolům
a skrze ně veškerému člověčenstvu všeho
uštědřil, čehokoli k spáse potřební a schopni
byli, ješto se z lásky k lidstvu zmařil Fil.
2, 7. Dí: m iloval jsem v aoristu. Budf ohle
dá se na předešlost při svém nyní s učeníky
se rozlučování; bud’ vytýká aorist stav,
v němž se Pán ohledem apoštolů nacházel,
tak že říci chce: zamiloval jsem vás, přijal
jsem vás do své lásky. Co následuje : Zů
staňte v milováni či lásce moji, může se v ten
spůsob s předešlým pojiti, že dvě věty před
chozí obsahují pravidlo a pohnutku a spůsob,
jakým by učeníci v lásce Christově zůstati
měli. Jakož miloval mne Otec a já vás mi
loval jsem, tak se v lásce své chovejte, v ta
kové lásce bytujte a jestujte. Slovo v mé
lásce nebéře se předmětně a passivně o lásce
9.
Jakož miloval mne Otec, i J áučeníků ku Christu aniž jest smysl: Cho=
miloval jsem Y ás; zůstaňtež v milo vejte tu lásku ke mně, abyste se mně do-

cela věnovali. Nébrž lépe se láska moje
podmětně béře o lásce Obratově vfibec a
chce Pán, aby ta láska Jeho, t. j. které slo
vem i příkladem učil a kterou jim výslovně
poručil, po veškery časy u nich a v církvi
se zachovávala. Obšírněji tedy se béře láska
moje o lásce Christa k Bohu i k lidem ;
v čemž i láska nčeníků ku Christu zavřena
jest.
Lásky té ale jinak zachovati nelze leč
opět tlm spůsobem, kterým Christus Otcovu
lásku sobě zachoval, poslušností totiž a za
chováváním přikázáni Otce, t. j. těch příkazů,
kteří se k vypravení účelu spásy lidské od
nášejí. Tudy vece: P říkazy-li moje zachováte,
ostanete v lásce moji, jakož i p řík a zy Otcovy
zachoval jsem a ostávám v lásce Jeho. Ohlé-

dá se Pán na působení svoje při samém
prahu dokonání jeho a vyjevuje povědomí
svoje o dokonalém všeliké vůle Otcovy vy
plnění. Tu spolu sebe za vzor učeníkům
vystavuje a dílo své celé předjemně za
ukončené považuje v. 14. 15.
A proč to všechno Pán o jednotě a
spojení s Ním a o svrchované lásce mluvil ?
Neměl ovšem jiného na zřeteli než spásu
lidskou. To mluvil jsem , vece, aby radost
moje ve vás byla a radost vaše se n a p l
nila. Dí: Radost moje. Radost Christova
rozličně se bráti může. Slyšeli tu někteří
radost učeníků nad Christem. Leč výklad
ten se mluvě a souvislosti příčí. Nebo
mluvil Christus o tom, co z Otce má a
cítí, a slovo moje , fiov nemůže o radosti apo
štolů se bráti, o níž v dálejšku klade slovo
radost vaše. Avšak í subjektivně vzatá radost
Christova více výkladů připouští. Jedni mají
za to, že Pán mluví o své radosti nad uče
níky. Jiní radost Christovu praví býti radost
Jeho z lásky Otcovy přijímanou, a Pán prý
želá, aby učeníci z lásky té podobně se ra
dovat! a oblažovati mohli. Jiní siřeji slyší
slova ta o Páně radostné poloze mysli vůbec
a o mravné radosti pro vítězství nad smrtí
a utrpeními. Jiní berou radost o blaženosti
Páně odvěčné a chce prý Pán, aby ta Jeho
odvěčná a nestvořená blaženost na apoštoly
a vůbec na všechny lidi přešla. Poslední
výklad tento jest obyčejnější. Ale nevidíme,
proč by radost Páně se obmezovati měla a
proč by všechny ty radosti Páně se neměly
spojiti. Moje radost béře se tedy o všeliké
radosti, kteréžto všelijak Christus okoušel.
Tu radost nyní na apoštoly přenáší a želá
jim, aby všemi těmi přítoky bohorodné r a 
dosti oplývali. Ješto té blaženosti nikdo ne
může dáti krom něho a ješto on jediný nám
ji vymohl, tedy slovo ftov, moje také se
bráti může co genitiv původu, tak že radost
Christova jest radost, která od Christa po
chází. Avšak na tomto místě neběží o pů

vod, nébrž o jakost a povahu radosti. P ři
dává: A aby radost vaše dokonalá byla , t. j»
aby tou měrou na vás přešla, kterou jí schopni
a jemni jste, až byste došli té míry svrcho=
vané radosti, kteréžto tvorům dojiti možno.
Ostatně všelijak ke vzdělání svému obraceti
lze slovo Páně. Radost měl Christus v chu
době, ve svízelích, v podnikání nebezpečí
pro spásu. Máš-li ty, křesťane, se toho tak
štítiti a chouliti ? Radost měl z lásky Otcovy.
Není-liž to pro nás pramen svrchované ra
dosti, že Bůh zamiloval nás a svého Syna
jednorozeného dal za nás? Radost měl z apo
štolů, že při Něm vytrvali. Může-li se Chri
stus nad tebou radovati? Christus v tobě
působí a v tebe vlévá radost svou, zárod
a kel věčné blaženosti: zda ceníš tu ra
dost výšeji nade všecky radosti, rozkoše
a slasti světa? Nébrž Otec lásku svou k
Synu připoutal k Jeho poslušenství. Kdež
jest tvá poslušnost? Ještě praví sv. Aug.:
Radost Páně z našeho spasení, kteráž v
Něm odvěčně byla, ješto spásu naši před
vídal a předustanovil, počala v nás býti,
když nás povolal. A radost ta stále roste
a k dokonalosti své dospívá; počavši ve víře
obrozenců dokoná se v odplatě vzkřísenců.
Ale blaženost ta od lásky co nutné vý
minky odvislá a láska k Bohu a Christu
bez lásky blíženské neostojí nevyhnutedlně
s ní spojena býti musejíc. Tudy Pán místněji
mluví o té lásce, an dí: to jest přikázáni
moje, abyste se milovali vespol, jak j á milo v a l jsem vás. Výšeji byl 13, 34. pověděl
o lásce bratrské, příkazem novým ji nazý
vaje. Tuto ji jmenuje svým přikázáním , a
sice stanovně, an v řeckém textu se dvůj
člen klade ij w olij i) £fii\ ne jakoby jiných
přikázání nebylo, nébrž poněvadž jest vrch
a náplň zákona Mt. 22, 39. Rom. 13, 8. 9.
V jednotě lásky s Christem spoléhá co ploa výjev její láska blíženská. A tato láska
není ledabylá, nébrž béře míro a spůsob od
Christa podlé slov: jakož jsem já m iloval
vás Spůsob ten a tu míru lásky dále rozvi
nuje an vece: Větší lásky nikdo nemá nad
tu, aby život položil za přátely svoje. Zní
věta docela všeobecně a jest věčná zásada
a věčné měřidlo pravé lásky. Kdo smrt
podstoupí z lásky, ukázal, že láska jeho
pravá jest a že jest svrchovaná. Většího
důkazu o své lásce nemůže nikdo přátelím
dáti. Mluví o přátelích, poněvadž mluví
k apoštolům, o jejichž k Němu lásce pře
svědčen byl. Sv. Pavel Rom. 5, 6. vychva
luje odtad lásku Christovu, že za nepřátely
svoje život dal. Na našem místě nemluví
o lásce k nepřátelům a nemluví o hříchu,
nébrž o lásce ku přátelům, jejíž nejvyšší
stupeň jest pokládáni za ně života. Ně
kteří vykladači narovnávajíce výrok dotče-

ný Pavla s výrokem Páně u sv. Jan,a tuto
položeným mají za to, že tu Pán přátely
iove všecky ty, které láskou svou objímá;
béře prý se to slovo se strany Páně a ne
se strany lidi, a tudy také o těch platí, kteři
vzájemnou láskou se Pánu nepropůjčují. Leč
takových omluv není zhola potřebí, jak
z toho viděti jest bíledně, co jsme výšeji po
věděli. Svrchovaná láska, jenž nehledí k
hodnosti, nébrž ku potřebám milovance, ta
hotova jest života svého se i
nepřátely
opovážiti a kreY za ně vyliti, jak to Pán
učinil dm řev za lidi hříšníky Luc. 7, 34.
Tu dí Jan 1. Jo. 8 ,1 .: V tom poznáváme

poněvadž tím vytknouti chce ochotu, dychti
vost a žádost lásky rozliti se tou měrou, ja 
kou tu vyličuje. Podobně 3. Jo. 4. užívá
částice aby k vytknutí dychtivosti, an dí:

tužby apotřeby naše, On jim dokonale vyhověti
může. My se mu sice ničím vděóiti nemů
žeme, čeho by potřeben byl, jak přátelství
mezi lidmi na vzájemných potřebách a služ
bách spoléhá. Ale Qh jest svrchovaná láska,
On přestává na tom, když dary Jeho sláskou
přijímáme. Jako rozkoš Jeho jest přebývati
se syny lidskými, tak blaženost Jeho jest,
hojně dary svými se jim vylévati. — Pravil
již výšeji v. 10., že budou-li zachovávali při
kázání Jeho, že zůstanou v milováni Jeho ;
tuto podobného něco praví, ale výše stojí to,
co praví teď nad ono, co tam povídal. Dí za
jisté že přátely Jeho budou, že tedy nejen
s láskou, nébrž i s důvěrou a sstoupeností
s nimi zacházeli bude, ano již skutečně za
chází. A tu udává rozdíl, jenž jest mezi pří
telem a sluhou a líčí důstojenství přátelství
onoho, aby ukázal, v čem to jejich přátelstvím
vyznamenání záleží: Již vás nenazvu sluhami,
ješto sluha neví, co pán činí) vás ale p řá 

Nemám větši radosti, než abych slyšel, že
synově moji chodi v pravdě.

tely nazývám, že jsem se vám se vším ote
vřel, což jsem od Otce uslyšel. Mluv! Pán,

Dal Christus za lidstvo život svůj a do
kázal svrchovanou k světu lásku. X nebyloliž se nadíti, že se svět láskou vzájemnou
Jem u propůjčí? Předevšemi od těch, jimž se
po tak drahný čas celou láskou svou oddá
val, od apoštolů jí se mu nadíti bylo. A
tudy vece: Vy js te přátely mými, činite-li,
co přikazuji. Tím novou pohnutku k lásce,
novou její výhodu a nové povýšení jich sa»
mých jim opovídá. On, Pán, je co přátely
své miloval; mají oni vzájemně milovati
sebe vespolek a tím příkazu lásky poslušen
stvím co přátelé Páně se osvědčiti. Mohl
říci, jakbychom z předešlého očekávali:
Tehdá přátely mými budete, dáte-li život
svůj za mne. Ale nežádá toho a přestává
na pouhé poslušnosti. Neblah, slep a nevdě
čen jest, kdo výminku tu nepřijímá a raději
volí nésti jho zložádosti své či raději jarmo
zloducha, nežli sladké jho Páně, a raději
snáší dábla tyranem, nežby měl Christa pří
telem. Což to za srdce, což to za nešle
chetnost zavrhovat! přátelství Christa Syna
Božího. Přátelství jest květem života; duši
lidské, jenž přítele na světě žádného nemá,
stýská se, a prázeň cítí člověk v srdci, který
nemá, s kýmby se radostmi a žalostmi svými
zdéliti mohl. P řítel věrný , dí písmo Sir. 6,
14. je s t obrana mocná a kdož j e j nalézá, na

jak se obyčejně děje, že sluha práci, posel
ství, robotu, službu mnohou vykonávati musí,
aniž věda často, proč to aneb ono činiti mu
přijde. Pán sice ani dříve apoštolů sluhami
zřejmě nejmenoval ani pánovitě s nimi nezacházel, aniž také o to zde běží; co zde
na mysli má Pán, jest, že dříve se jim tak
jasně neotvíral, jak nyní, aniž se jim tak
důvěrně a sstoupené nepropůjčoval, jak nyní
právě v poslední dobu, kdež celou láskou
a přízní se jim svrchovaně a makavě vylévá
a o přemnohých věcech, o smrti, vzkříšení,
seslání Ducha sv. zřejměji mluví. Bíledně
nechce říci, že by Jeho služebníci býti ne
měli a tudy se apoštolé sluhami Christa Pána
býti vyznávali E. 1, 1. Gal. 1, 10. Dí jenom,
že sstoupená přízeň mezi nimi a Christem vlá
dne. Nepřestanou býti sluhami Jeho, avšak
nepřestanou býti přátely Jeho a poměr
slnhův ukrývá se poměrem přízně a sstoupenství a družství. Neví sluha, co Pán
činí, t. j. nezná, proč to aneb ono činí, kam
konáním svým směřuje, nezná bytnost činění
toho, an mu pán povahu, účel, prostředky,
pohnutky, myšlénky svoje neodkrývá. Co
povídá Pán, že všecko, co slyšel od Otce,
jim zjevil, to se ohrazuje a obmezuje na
věci, jim ž nyni rozuměli, jež chápati a po
jímali mohli a jenž se potahují ke správé
spásy lidské; nebo o věcech nad pochopnost jejich vyneslých platí, co níže 16,
12. dí: Mnoho bych vám měl řici , ale ne
můžete toho snésti nyni. Nad to pak sku
tečného přátelství v plné míře měli dojiti
sesláním Ducha sv.; Duch sv. ale je měl všem
věcem vyučili 14, 26. V hlavité věci jim
sám Christus všecko vyjádřil, zárodky všech
vědomostí potřebných v ně vložil, ale jádro

lásku Bozi, že život svůj dal za nás, i my
máme život za bratry Iclásti. Dí P á n : nad lásku,
aby položil, a nedí: nad lásku, která položí,

lézá poklad. A ni zlatém ani stříbrem se nenadváži. K teří se bojí Pána, naleznou ho.

Jestliže to již od samého písma za velké
štěstí se klade přítele člověka najiti, což
teprv jest Christa míti přítelem! Jaká ne
skončená potěcha v tom leží! K teré srdce
jest dosti široké, aby tu blaženost v sobě
vměstnalo! On jest nejlepším přítelem naším,
On rozumí nám dokonale, On dokonale zná

to , vyli upeno býti a zárod vyvinouti se měl
přibytím Bacha sv.
Avšak sstoupenství a přátelství ono nejde
z nějaké zásluhy apoštolů, nébrž ze svobod
ného voleni Páně a milosti Jeho. N e vy
jste mne vyvolili , vece Ježíš, jak si lidé
druhdy volí přednosta; starostu, krále a před
sedu ; nébrž já vyvolil jsem vás. Z e mnoha
set učeníků vyvolil je Pán, a tím jim íásku
ale i milost předchozí prokázal, coi již v po
dobenství kmenu a ratolestí a vinaře se na
povídá. Slovy : ne vy js te vyvolili mne , nébrž
j á vás vyličuje poměr milosti Boží ke svo
bodné vůli člověka; milost předchází, vůle
následuje. Slovy dálejšímí blaženost a vý'
sost apoštolů spatřuje se, že je Pán ustano
vily vece, abyste šli a plod nosili a plod
vá š zůstával. Někteří chtějí slovo
místo ustanovil překládat! zasadil pravíce,
že Pán Médi ku podobenství vinice, lozy a
ratolestí. Avšak Pán nepravil, že bylí sazenicemi, nébrž ratolestmi. Podobenství o
vinokmenu doznívá jenom ve slově plod
nésti, což ale nejednou o sobě stojí i tam,
kdež o stromě a větvech se nemluví. Lépe
sluš! přeložit! ustanovil Úřad ten vznešený
něbyl jim dán, leč proto, aby š l i ; tím s@
všeliká snaha a všeliké úsilí, jež pro zjedná
ní spásy vážiti přijde, a netoliko cesty, jež
konati museli, vyrozumívají a vyličuje se ta
vytrvalost, ta hotovost a dychtivost, se kterou
spásu lidskou opečovávati mají. Tam směřo
vat! s celým úsilím sil svojich mají, aby
plody p řin á še li ; plody roznměj! se úspěchové
práce a námahy jejich, kteřížto úspěchové
mají míti povahu trvalosti a nepomíjitedlnosti, jak dí Pán : aby p lo d v á š zůstával a
■práce vaše netoliko lidem těm, pro něž snahy
vaše se napínaly, ku poznání pravdy, ku po
kání a tudy ku spáse sloužily, nébrž také
vám samým k blaženosti věčné vycházely.
Tak výše 4, 36. prav!, že rozsévač a žnec
spolu radují se.
Tim Pán jedno stranu onoho apoštolův
vyvolení a ustanovení vyjádřil, totiž plodo
nosnost k životu věčnému. Ale ještě zbývala
jiná část a jiný účel, pro který vyvolil a
ustanovil je Pán a ten vyjádřuje slovy: aby,
ačkoli prošiti budete ve jm énu mém, Otec
dal vám. To jest zvláštní, trvalá a blažená

plodonosnost, která dává člověku, aby mod
litby jeho vyslyšení dosahovaly. Modlitba ne
méně než hlásání slova Božího a udělování svá
tost! potřebná k životu křesťanskému. Mod
litba především těm, jenž církvi předstojí,
potřebná jest a plodonosnost veškerých snah
kněžských na mnoze od vroucnosti a opravdo
vosti modlitby v církvi vykonávané závisí.
Předpokládá, že veškera modlitba jejich pře
devším k rozšíření království Božího smě
řovat! bude, což poněvadž s poselstvím jejich

úplně srovnává se, od Boha jím uštědřeno
a tudy modlitba, jejich vyslyšána bude. Viz
ostatně jíž výšeji 14,13. o tom výroku Páně.
Všecky pak ty řečí, kteréž Páa mluvil
od v. 12., kdež jich k vespolné lásce napo
mínal, neměly jiného účelu a záměny leč
právě k té vzájemné lásce je vzbuzovat! a
podněcovati, ješto láska ta jest vazba doko
nalosti Ef. 4, 4. Proto ještě jednou doléhá
na tyto věci: lásku tu přikazuji vám , abyste
se milovali. Lásky té společné v církvi tím
větší bude potřeba,, poněvadž svět jí nená
vidět! bude. Z toho, co Pán ta praví, jasně
plynou povinnosti těch, kteří církvi předstojí.
Potřebí, aby se nevtíralí, nébrž aby by li vy
voleni od Christa. Potřebí, aby byli řádně
ustanovení. Potřebí, aby práce se neliknovali, nébrž šli pracovat, t. j. ochotně povin
ností své konali. Potřeb!, aby nehledali zem
ských věcí, nébrž spásy duší, aby plodové
jejich ostali. Potřebí, aby práce a trudy ne
ustálou modlitbou okřepovali a ovlažovali.
Potřebí, aby mezi sebou upřímnou lásku
chovali, což bude jenom, když budou k je
diné slávě Boží prohlédati. Potřebí konečně,
aby hotovi byli nenávist a potupu světa snášeti. A o tom vece dále:

18.
Jest-liže svět vás nenávidí, vězte,
že Mne dříve vás nenáviděl. 19. Kdy»
byste ze světa byli, svět by, což jeh®
jest, miloval; poněvadž ale ze světa ne
jste, nébrž J á vyvolil jsem vás ie
světa, proto nenávidí vás svět. 20.' P a 
matujte na řeč mou, kterouž já pově=
děl jsem vám : Není služebník větší
než Pán jeho. Jest-liže mne pronásle
dovali, i vás pronásledovat! budou;
jest-liže řeč mou zachovali, i vaši za
chovají. 21. Ale to všecko učiní vám
pro jméno Moje, poněvadž neznají Toho,
jenž poslal mne. 22, Kdybych byl ne
přišel a nemluvil jim, hříchu by ne
měli ; nyní ale výmluvy nemají ze hříchu
svého. 23. Kdo mne nenávidí, i Otce
mého nenávidí. 24. Kdybych skutků,
byl neučinil mezi nimi, jichž nikdo
jiný nečinil, hříchu by neměli; nyní
ale i viděli i nenávideli i mne i
Otce mého. 25. Ale aby se naplnila
řeč, jenž v Zákoně jejich psána je s t:
Nenáviděli mne darmo. 26. Když
pak přijde Utěšitel, kteréhož já pošlu
vám od Otce, Ducha pravdy, jenž od
Otce pochází, ten svědčiti bude o mně,

27. i vy svědčiti budete, poněvadž od
počátku se mnou jste.
Předvídaje Pán, jak podivnými cestami
svět apoštoly a nástupce jejich pronásledo
vali bude, dává jim tu na um, coby jim stá
losti a neohroženosti přičiniti mohlo. Bylo
to pro ně svrchovanou potřebou věděti, co
svět s nimi počne po odchodu Páaě a poznati, že na světě jenom nenávisti a příkorů
se nadíti mohou. Sic jinak byli by snadno
do pokušení přišli. Tudy Pán je připravuje
na ty příkory a k jich útěše praví přede
vším, že On sám také, Pán jejich a učitel,
od téhož světa pronásledován byl. D í: Jestliže
svět vás nenávidí, vězte, že mne dříve vás
nenáviděl Praví vězte, vědomím totiž živým,

kteréž vabům a příbojům pokusby odolati
může. Pán nám věčným příkladem jsa ve
všech poměrech, jest nám také příklad v utr
peních. A tu předně a nejvíce, ješto celý
život Jeho pásmem nepřetržitým pronásledo
vání byl. Jest-liže svět Christa nenáviděl,
tedy nenávist jeho spoléhá na zlých zása
dách. A nemůže jinak býti, leč že nenávist
ta od Christa na učeníky Jeho přejiti musela.
Tudy vece A ug.: Zdráháš se býti v těle, nechceš-li nenávist světa s Christem nésti. A
nemuselo-liž to pro apoštoly velikou býti po
těchou, že s Christem trpěli a čeho se útra
pám Páně nedostávalo, na svých tělech do
plňovali Col. 1, 24.
Ale, vece Pán dále, nemůže jinak býti,
an povaha světa docela odchodna a protivná
jest povaze té, kterou vy proaášeti máte.
Kdybyste ze světa byli, ze světa co z něja
kého kořene a zárodu počátek měli, svět by
miloval, což jeho jest. Všecko zajisté se
táhne ke své rovni. Při začátku po svém
povolání měli sami apoštolé některé věcí ze
světa, bludy, náklonnosti a předsudky 7, 7.;
ale nyní již po tříletém vychování tam do
spěli, že k jedenácte učeníkům mohl říci
Pán : ze světa nejste , povahy světové zbyli
jste, o věci vyšší stojíte, k věcem Božím se
s tou dnší přivinujete. A udává spůsob,
kterým té povahy nabyli, an vece: nébrž j á
vyvolil jsem vás ze světa. Vyvolením Páně,
milostí a darem shůry stalo se, že zbyli
rázu světa a neduhů jeho duchovních se
zbavili a že nadsvětový ráz, nadpřírodný ná
hled o věcech a láska ku Christu v jich
srdcech opanovala. Tím ale stala se povaha
jejich příčna povaze světové a svět nechtěje
dáti průchodu lepějším a vyšším názorům,
účelům a záměrům, k nimž apoštolé se nesli,
hleděl všelijak samy apoštoly potiskovati a
utlačovati, působení jejich tlumiti a ovšem i
je života zbaviti se neostýchal, aby takovému
jejich sobě odpornému působení přítrž učinil.
Proto je Pán ze světa vyvolil. Vyvolením

ze světa rozumí odloučení jejich od mravů a
vplyvu světového a spglu přijetí jich za apo
štoly a uštědření jim potřebných k životu
svatému a k vedení apoštolského úřadu darův a milostí. Ješto tedy jinou a sice Páně
povaho na se oblekli, tudy svět v nich po
vahu^ Páně spatřoval a v nich samého Pána
pronásledoval. Proto se jim nemohlo jinak
vésti než Pánu a mistru jejich a jak výšeji
13, 16. jim za příklad pokory sebe vystavil
příslovím : není učeník nad m istra a sluha
nad pána, tak i tuto jim na pamět ono pří
sloví uvodí, že svízelům a útrapám se rádi
podrobovati mají, an nemohou lepšího osudu
hodnými se domnívati než ten jest, kterémuž
se podrobil Pán. Pamatujte na řeč, vece,
kterou jsem pravil vám po umývání nohou
13, 26. a dříve již při vysýlání vás přede
tváří svou Mt. 10, 24. n n .: není sluha větší
pána. A z toho dvojí věc odvětuje; jednu,
o které právě řeč š la : jest-li, t, j. poněvadž
mne pronásledovali, i vás pronásledovati bu
dou. Druhou odtad protivnou věc vyvodí,

kterouž vyvoditi pro ně, pro jejich potěchu
a posilu potřebno bylo: jest-li , t. j. an řeč
mou zachovali, i vaši zachovají. Spoj ka si, jestli

tuto, jak očividno jest, o skutečném případě
se užívá. Potěchou a slávou učeníka bývá
podnikati osud mistra svého a tak netoliko
v náuce, nébrž i v osudu se mu připodobňo
vat!. Nedobře někteří ironie hledali ve větě
poslední. Nemluví Pán ironicky, nébrž prostě
klade tu druhou větu protivnou větě první
zanechávaje apoštolům, čeho se spíše nadíti
mohou, aniž stanově, jest-li se jim více pro
následování nebo dobrého přijetí od světa
dostane. Jednak Pán, jak pro ukřepení
apoštolů potřebno bylo, hledí ku pronásle
dováním více. To na oce jest.
Příčinu takového jich od světa proná
sledování pravil býti různost a příčnost po
vahy, ve které se světem se nalézají. - Ale
ta povaha světa, odkud béře konečnou a po
slední příčinu svoji, že se nejen Pánu pro
tiví, ale i v učenících Pána pronásleduje?
To všecko, vece Pán, činiti budou pro jméno
moje, že neznají Toho, je n ž mne poslal. Ne
znáni Otce a spolu neznáni poměru, v jakém
Syn Boží k Otci stojí, jakož i neznáni pří
činy, pro kterou Otec Syna Božího na svět
poslal, jest příčina ta, pro kterou svět pro
následovat! bude apoštoly. Kdyby svét jasnou
známost všeho toho měl, nepronásledoval by
jich, nébrž by se k nim s celou útrobou při
vinul. Pro jméno moje, dí Pán, pro mne,
pro poselství moje na vás složené, pro náuku
vznešenou a v jich očích přísnou, které se
nebudou poddávati chtiti. Nedí: poněvadž
neznají mne, nébrž Otce, aby ukázal, že, kdo
Ho pezná, ani Otce nezná a aby tím větší
býti vinu jejich osvědčil, an Otce znáti se

Ale netoliko jim mluvil Pán, netoliko
vychloubali. Y tom, že apoštolé pro Christa,
pro Něho a jz a Něho a s Ním trpěli, v tom odkazoval Ha proroky a povahou náuky
spatřuje se důstojnost jejich mučenická a svojí ukázal, že od Boha vyšel, nébrž nad
v povědomí, že pro Boží věc trpí, spoléhá to divy svými věčné pojití svoje od Boha
přebohatá pro ně potěcha. Nebo to jim dovodil. A tím všeliký stín výmluvy odňat
dává na um myšlénku ta světovládnou, že byl nepřátelům Jeho. Mohl Pán i bez divů
nezhynou co přemoženci, nébrž co vítězitelé, a zázraků žádati, aby slovům Jeho uvěřili
an druhdy veškera moc, jenž se Pánu pro podlé toho, že pravda Boží ve slovech Jeho
tiví, m své vezme. A ta myšlénka jich po se zjevovala a "že v celém jednán! a sobě
zdvihala Act. 5, 41. a oni svojím i útra počínání Páně se vyskýtala velebnost bož
pami a svízely se honosili. Chlubíme se ská a že nadto celý starý Zákon o Něm
soužením, dí Pavel Rom. 5,3. 2. Cor. 12,10. svědčil. Avšak Christus co Pán přírody a co
A takměř pýchali dolehlivostmi na ně dorý- člověk bezhříšný, prabytový a ideálný ne
vajícími, Gal. 6, 17. já rány P án ě na těle mohl nečiniti divů, ješto v Něm pravláda
svém, nosím, praví Pavel. Důraz nespoléhá člověka nad přírodou jestovala. V divech
na slovech: poněvadž nevědí a t. d„ nébrž Páně zračila se Jeho důstojnost 10, 25. a
na slovech pro jméno moje, an v následují v nich se spatřovalo, že Bůh jest v Něm.
cím vysvětlení hlavitě se potah svízelů ku Proto pravil: Slovům-li nevěříte, aspoň sku
Christu pojednává. Před Christem panovala tkům mým věřte 14,10. Nad to nekaždému
protiva pohanstva a Židovstva. Nyní když té důstojnosti a velebnosti se dozříti dáno,
Cbristus přišel, proměnila se protiva ta v pro která se ve slovech a náukách Jeho viděla,
tivu věřících vC hristaa nevěřících v Něho. a pro velikou část Židů nad výroky proroků
A co se Židů týká, byli s jedné strany Chri o Něm závoj se prostíral pravdu jim dopastus a apoštolé, s druhé strany Židé a kníže třiti bráně. Pro zrak lidský hříchem otupělý
bylo divů potřebí, bylo již v starém Zákoně o
světa.
Leč jaká jest ta neznámost Otce u pro Messiáši předpovídáno, že divy tvořiti bude.A
tivníků Páně? Není to nevědomost nějaká tudy jakož Pán již nejednou se táhl k zázra
nevinná, nébrž v ní svrchovaná vina se na kům 5, 36., tak neméně se na ně nyní odvolá
lézá. A to Pán sám praví: Kdybych byl vá: kdybych byl nečinil skutků , jic h ž nikdo
nepřišel a jim nemluvil, hříchu by n em ěli ; nečinil, hříchu by neměli. Ze skutků Páně
nyni ale nemají omluvy pro hřich svůj , an nadpřirozených, z divů a zázraků Jeho nejiž
jsem p řiše l a jim mluvil. Kdybych se ne tušiti ale viděti a hmatat! mohli, že v Pánu
byl vykázal náukou svou co Messiáš a ne Bůh se jeví, ješto divů takových nikdo,
byl písmy toho dolíčil, mohli by výmluvu žádný prorok, ano ani sám hlavitý prorok
míti. Napřed se Pán táhne k řeéem a na Mojžíš nikdá neučinil. Tudy lidé Mt. 9, 33.
ukám svým a níže v. 24. k divům svým. o divech Páně pravili: N ikdy se nic tako
Náuka Páně byla mocna, žil duch a život vého neukázalo v Israelu. Yiděli ty divy,
bil v ni a vlíval se v duše lidské a ta síla neslyšeli o nich snad nějakou jen zprávu,
Božská v ní proudila, jakou starý Zákon nébrž na vlastní oči spatřili je a ovšem_ ne
o řečech Messiáše předpovídal. Neznali Židé, mohli nepřesvědčiti se, že Pán jest tím, jímž
že znáti nechtěli pravdy nenávidouce a ne se býti pravil, a předce nenáviděli i mne i
návist ta byla jak příčinou nepoznání, tak Otce mého. Y samém opětování formy řeči
opět z nepoznání toho v nové síle a větší se obráží velikost, jenž ve hříchu Židů se
utuženosti se prýštila nenávist. Ale jak ne vyskýtá. Nebo dí: N yn í i viděli i nenávi
poznání Syna jde i nepoznání Otce, tak ne děli i mne i Otce mého. Proti lepšímu vě
návist proti Christovi se odiívá na Otce. domí a svědomí se vzepřeli. A ovšem zů
K do mne nenávidí, nenávidí také Otce mého, stane jim hřích jejich.
Ale v tom jich nenávidění nepanuje ná
praví Pán, ješto pohrdání poslancem obnáší
sebou pohrdání Posylatelem. Láska ke Christu hoda, nébrž všecko předvídáno a v osnovu
jest láska k Bohu, a nenávist Christa jest rady Boží přijato bylo. A o tom ještě klade
nenávist k Bohu. Židé se domnívali, že Boha dáleji: Ale, dí Pán, to jest: Ale proto mne
milují a že pro lásku k Bohu Christa ne nenáviděli, aby se naplnilo , co v zákoně j e 
návidí. Ale domnění to potírá Pán a dává jich, v starém písmě svátém psáno: Nenávi
jim na um, že Bůh, jejž milují, není pravý děli mne darmo. D í: Darm d, bez příčiny,
Bůh, nébrž přelud, omam a přízrak mysli bez námětku a bez mojí víny, a tudy s ve
jejich, jejž bohem nazývají. O té slepoty likou vinou svojí. Stojí slova ta v Ž. 68, 5.
lidské! dí sv. Aug. Nechtějíce býti zlými Ta slova ve smyslu nejbližším k Davidovi
nechtějí, aby pravda byla a jestovala, která směřují, ale pode stícem osoby Davidovy
je co zlé odsuzuje. Nechtějí, aby ona byla, jest smysl vyšší zahalen, jenž se odnášel ku
čím jest, majíce nechtíti, aby nebyli tako Christu. I slovo v jejich zákoně, že totiž ve
svém zákoně zaznamenáno to mají, rozmnovými jakými oni jsou.

žuje výtku, kterou jim Pán právem činí: nébrž s ním v jedno splýval a závěrku by
V zákoně, v němž ustavičně jsou, jímž ne« v trojici nebylo. Výdech Ducha svatého ne
u š tá le se obírají a zanášejí a jímž napo spoléhá na osobném působení Otce a Syna,
řáde chlubí se. Slovce aby se naplnilo béře avšak není také pouhým postupem přírodse v tom, smyslu, jak výše 12, 38. nn. dí ným, nébrž jest osobodějný úkon. Otec,
Jan, že Židé nevěřili, aby se zbylo, co před Syn a Duch sv. nejsou osobnosti, osoblivosti
pověděl Isajáš: Pane, kdož uvěřil slovům na či úsoby ve smyslu konečném a obmezeném
šim ? Nenávist jejich nebyla od Boha před- jejichž podmětnost by v oddílné bytosti spo
zřízena a předuložeea, nébrž předviděna. čívala a kteréžby tudy neodvisle od sebe,
S předvidností Boží dobře obstojí svoboda mimo sebe a podlé sebe bytovaly. Není
lidská. Člověk v paměti maje věci předešlé svatá Trojice řadou členů, nébrž kruhem
nevynutil, aby se byly staly, tak Bůh maje sebevratným, sebezpětivým či v sebe zpětv před vidu věci budoucí nenutí člověka, aby chodným. Bůh co Otec a Syn se rozeznává,
věci ty vykonal. Odvolává se Pán na písmo, a rozeznávání to se v rozdílu Ducha sv. od
aby odstranil pohoršení, kteréž z nevěry obou zavírá a končí. Duch sv. rozeznává se
Židů pro apoštoly a pro věčjcí vůbec vznik od obou, že jest jednotou obou. Tou ale jest
nout! mohlo. Jestliže ale Židé neměli vý jenom svým od Otce i Syna pochodem. P o 
mluvy pro nevěru svou, tím méně ji mají chází ale Duch z Otce a Syna spolu co z
nevěrci mezi křesťany.
jednoho počátku či prvotku. Ostatně nestaOd té nenávisti světa přechází Pán k teč lidské mysli nikde více na zřeteli míti
nadějnější a utěšenější věci, ku svědectví nesluší, jak ozvláště při tomto tajemství
Ducha svého. Přes veškeru nenávist Židů všechněch tajemství.
se jim nepovede, aby obdrželi nad Christem
Duch sv. dával svědectví o Christu a
a ústavu spásy pro člověčenstvo ustrojenon apoštolé dávají svědectví o Christu a tím
přitlumili a podvrátili. Nebo d í: K dyž pak dvojím svědectvím vniterným Ducha svatého
přijde JJiěšitel světa, kteréhož j á pošlu vám
a vněšoým apoštolů osvědčeno bývá světu
od Otce , Ducha p ra vd y , je n ž od Otce po božství osoby Christovy a božská povaha
chází, ten svědčiti bude o mne. I vy svědčiti náuky Jeho. Duch svatý ve světe a v pří
budde, poněvadž od počátku se mnou jste.
bězích Jeho Christovi a náuce Jeho cestu
Ve slovech těch třetí důvod svého božského proklestuje, všecken odpor zničuje neb ale
poselství a třetí zbraň pro apoštoly mimo spoň v nicotě ukazuje; především pak srdce
jednu řeč Páně a mimo druhé skutky Páně a útrobu lidí pro Něho upravuje. Leč i apo
poskytuje. V nich spolu dává Pán apoštolům štolé o Christu svědci. Oni svědčili co svěd
velikou útěchu, aby pro nenávist světa my kové očití a ušatí o divech, osobě a náuce
sli netratili, poněvadž jim pošle Ducha sv., Páně. Přidanou příčinou, poněvadž od počá
jehožto pomocí oni svět na víru Christovu tku se mnou jste, Pán udává, že jejich svě
obrátí. Svědectví Ducha činí se svědectvím dectví velikou váhu do sebe má, poněvadž
apoštolů jedno svědectví ještoDuch svatý v všecky věci Páně spatřovali a věcí Páně
apoštolech a skrze apoštoly působil; avšak veškery slyšeli hned od počátku veřejného
se tu dělí a dvojí, poněvadž i sami apoštolé Jeho vystoupení. Z působení Ducha svatého
také co viditelé a slyšitelé věcí zběhlých a svědectví jejich povahu nadpřírodnou a ne
řečí povídaných o Pánu svědectví vydávali, omylnou získalo, an Duch sv. výroky jejich
ač ovšem lidskému svědectví Duchem svá prosvěcoval a jim moci oživné, posvětné a
tým váha přirůstla. Nedí pouze: Duch svatý soudné uděloval. Tím stalo se, že svět pře
svědčiti bude, nébrž opisuje Ducha sv. po možen byl, v čemž svrchovaná potěcha pro
dlé přírody a důstojnosti Jeho, aby tím více apoštoly záležela. Dávali také skutečně apo
moc Jeho ozřejměla a tudy potěcha pro apo štolé Act. 4. a jj. s velikou mocí svědectví
štoly omocněla. Dí,. že Ho pošle od Otce co Christu Pánu. V řeckém textu místo budete
zastupitele svého, poněvadž Syn Boží, on svědčiti stojí svědčíte. Již nyní skutečně o
Pán náš, zásluhami svými nám Ducha sva Christu svědčili, ač majíce nápotom mnohem
tého získal. Jmenuje jej Duchem, p ra vd y, svrchovaněji svědectví ono vydávati; příto
ješto svrchovaná jsouc pravda 14, 17. také mnost se o jisté a brzké budoucnosti klade.
pravdě pravdivé a věčně platné svědectví Ostatně se svědectví apoštolů od pokolení
dáti může. Dokládá: Od Otce pocházi , aby do pokolení přenáší a neustále v církvi za
dolíčil pravdivost a jistotu svědfctví Ducha znívá, A tudy církev právem apoštolskou
svatého. Pán tu mluví o Otci toliko co sluje.
původu odvěčnému odvěčného Ducha sv.
J iž pak při tom svém o Christu svěd
Avšak tím nepopírá, že by Duch sv. z Otce čení nemají sobě nijak překážeti dávati od
a Syna spolu nepocházel. Půchod Ducha sv. z pronásledování, jenž je očekává, o čemž je 
Otce a Syna spolu nuten jest. anbyDuchsv. dná dále.
z Otce toliko pocházeje od Syna se nelišil,

Hlava XVI.
1— 4. Předpovídá učeníkům pronásledováni,
5 —7. užitečno jim p ra vi býti odejiti Jeho
pro sesláni Ducha svatého, je n ž 8 —11.
svět odsoudí a 1 2 —15. je vyučí. Dále
jim předpovídá sm rt v záhadě 16 —78.
kterou jim vykládá 19 —2 2 . podobenstvím,
o ženě rodičce, a napomíná jich, aby ve
jménu Jeho prosívali 2 8 —2 8 . Poslěz
2 9 —33. jic h rozutikání předpovídá a
svou k Otci důvěru osvědčuje.

1. To mluvil jsem vám, abyste se
nehoršili. 2. Vyobcují vás; ano přijde
hodina, že každý, kdož usmrtí vás,
domní se službu přinášeti Bohu. 3. A
to učiní vám, poněvadž nepoznali Otce
ani Mne. 4. Ale to mluvil jsem vám,
abyste, když přijde hodina, pomněli
na to, že já pověděl jsem vám. 5. To
ho však jsem vám z počátku nepově
děl, poněvadž s vámi jsem byl. A nyní
jdu k Tomu, jenž poslal mne a žádný
z vás netáže se mne: Kam jdeš? 6.
Ale že ty věci mluvil jsem vám, zá
rmutek naplnil srdce vaše. 7. Lee já
pravdu pravím vám, prospívá vám,
abych já odešel; nebo neodejdu-li, Utě
šitel nepřijde k vám ; pakli odejdu,
pošlu ho k vám. 8, A přijda On usvěd
čí svět ve hříchu a ve spravedlivosti
a v soudu. 9. Ve hříchu sice, že ne
uvěřili ve Mne; 10. ve spravedlivosti
pak5 že k Otci jdu a již neuzříte mne;
11. v soudu ale, poněvadž kníže tohoto
světa již odsouzen jest.
Předvídaná zbroj méně raní, praví pří
sloví latinské. A proto Pán v předešlé kapi
tole ve vv. 18—27. apoštolům o světa k nim
nenávisti, jakož i o potěchách Ducha sv,
mluvil. A k tomu se nyní táhne. To, vece,
mluvil jsem vám , abyste se nezhoršili, to jest,
abyste se nezviklali u víře, abyste jistoty
v ní neztratili a pochybenství nějakému ne
vydali se. O pohoršení viz Mf. 13, 21. Po
dobně pravil Pán již výše 13, 19. Vědouce
apoštolé, že ta pronásledování, která je za
stihla, předpovědína byla a tudy jich náho
dou a maní nepotkala, a při tom útěchami
Ducha sv. posilováni, ovšem pak na ony
předpovědi upamatováni jsouce, nemohli ze
svízelů svojich pohoršení bráti, nébrž se mu
seli jimi ve víře, v naději a lásce utužovati.

A tu již některé příklady jim místněji na
um uvodí ode všeobecná k jednotlivostem
sestoupaje tou měrou, aby ve zvláštnostech
stupeň a míra budoucích pronásledování se
osvětlila. Vyobcuji vás , praví, vyloučí vás
ze sbornic svojich, klatbu na vás vydají,
jak tam 9, 22. 12, 42. učinili a činiti usta
novili, za kterou příčinou mnozi s věřením
v Christa otáleli. Tím se synagóga Židů
ukázala synagógou satanovou Apoc. 2, 9.
3, 9. a osvědčila se již obcí Hospodina ne
bytí. Nebylo Božího lidu posavád leč jediný
Israel, a měli uznati Christa a co přirozené
ratolestí vštípeny býti do pravé olivy. Ale
ješto Christa přijíti nechtěli, sami se od
pravdy, sami z církve Boží a z lidu Hospo
dina vyloučili.
Již to apoštolů z církve vyloučení a vyobco
vání bylo velikým trestem a tuto učiněno byvši
bezvinníkům bylo také velikou nespravedli
vostí. Ale na tom nepřestanou, vece Pán,
to se jim málo zdáti bude; tak daleko šíle
nost a zlovášeň jejich vystoupí, Se každý ,
kdož vás usmrtí , domní se službu Bohu přinášeti. Y řeckém texte větší důraz se na
lézá ; stojí tam slovo latQ tía , jenž bohoslužbu
znamená a slovo aeoscpéQoo, přinášeti, znamená
toli co obětovati. Dvěma těma slovoma se po
jem domnělosti Bohu sloužiti o mnoho zvy
šuje. Tak^obloudil a oslepil kníže světa po
hany a Židy, že tito i oni usmrcujíce kře
sťany a všelijakými mukami je trýzníce
domnívali se, tím Bohu službu prokazovati.
Židé sáhali po křesťanech co po ruhačech
zákona, jak z příkladu Šavlova Act. 9, 1.
G-al. í , 14. viděti, a sv. Justin Tryfonovi
nejednou vytýká, že Židé v synagógách
svojich křesťany proklínali; pohané za to
měli, že bohů svojich urážky, které prý se
jim děly ode křesťanů, na těchto pomstiti
musejí. Je st fco svrchovaný stupeň šílenosti,
když Boha lásky prolitím nevinné krve
a Boha pravdy zabitím svědků pravdy se
člověk ctí ti domnívá. Židé se domněli v tom
následovati ty, jež Mojžíš pro usmrcení mo
dlářů Ex. 32, 29. pochválil. Deut. 13, 9. 17,
25. Zach.' 13, 3. Tudy i v taloaudě jejich
čte se, že kdo krev bezbož níkovu vyleje,
totéž činí, jakoby Bohu oběť přinášel. P ří
čina pak té zaslepenosti jest táž, která výše
15, 21. již ode Pána uvedena byla, že ne
zn ají ani Otce ani mne. A nyni jim udává,
proč jim ty příčné a protivné véci tak po
zdě, když totiž na odchodu od nich jest,
vypovídá: Ale to mluvil jsem vám , abyste
se, když přijde hodina , upamatovali, Se j á
jsem to pověděl vám. To jest jedna příčina,
proč Pán nyní teprv apoštolům © budoucích

jich svízelech mluvil; níže klade ještě ji víru podpory a jedině na pomoc Ducha sva
nou. Slovem áUá ale přetrhuje Pán líčeni tého spoléhat!. Člověk darmo tu čeká, že
svízelů a vrací se opět ku příčině, pro k te  bezbožnost pokořena a nevina povýšena bude.
rou jim teprv nyní věci ty vyjevuje. Upa- Veškeren čas až do druhého příchodu Páně
matováním tím měli se posílili ti víře a v jest poněkud onou hodinou. Ale i t© pě
pronásledováních potěšit!, jak již toho výše stounské pravidlo se bíledně v jednání Páně
dotčeno 13, 19. a tuto znova povědíno 16, 1. spatřuje, že mdlých šetřiti potřebí a vědět!,
Hodina ta, chvíle a doba pronásledování tr co a kdy komu se má předkládat!.
Samí apoštolé nyní ještě nedospělí k do
vala po tří sta let. Ač nyní ještě nevypršela
doba, kdež Christa darmo lidé nenávidí, konalému těch odporností jim nastávajících
pod pláště svobody nenávist kryjíce a štítem ocenění a bojíce se, že je Pán ostaví be^
sentimentálně a filosofické rozprávky ji za pomoci a potěchy, v nemalém se zármutku
stírajíce, předce pravá doba pronásledování nalézali, že se i otázati báli: kam jd e š ?_ ač
zjevného byla za prvních časů křesíanstvf. několikráte o tom svém odchodu a nastáva
Byla to doba plna trudů a bolestí, ale i jících jim svízelech m luvil Tudy jim praví
plna potěch nebeských a světovládné síly. P án : A nyní jdu k Tomu, jenž poslal mne
Vypravování o mučenících dává nám svě a žádný z vás netáže se m n e: K am jd eš ?
dectví, jak památka na ta slova Páně je sí Ale se ty věci mluvil jsem vám, zármutek
lila a těšila a jak povědomí, za Christa tr naplnil srdce vaše. Dí: N yni , ana nastala
pěti, je oblažovalo. K dožiy neměl se obdivo- doba odchodu a já již s vámi ostávat! ne
vaíi, praví Smyrnané v listu o smrti Poly- mohu. Některým vykladačům se vidí, že po
karpově k. 2. ušlechtilosti, vytrvalosti a lásce slovech jd u k tomu, jenž mne poslal, má se
Jcu Pánu mučeniků, jenž bicemi zdrásáni klásti tečka či přestávka, v níž Pán obzírá
byvše tak, že i vnitrně šlachy těla viděti apoštoly očekávaje, zdaby někdo z nich
bylo, ani nezasteskli a nevzdychli? Ukázali, otázku na Něho nevznesl. Ale nepotřeba
že v hodinu tu jim Pán při boku stoje při takové pausy; řeč snadno plyne, aniž srázu
mlouvá.
nějakého viděti. Zármutek byl příčinou, že
Ještě se Pán dále o jiné příčině otvírá, se tu zhola odmlčovali, což Pán vystihuje
proč teprv _nyni jim věci ty opovídá. D í: slovy: Ale že ty věci mluvil jsem vám, zá
Toho však jsem vám z počátku nepověděl, rmutek naplnil srdce vaše. Ty věci, vece , a
poněvadž jsem u vás byl. On jim byl sice rozumí řeč svou o svízelech a útrapách bu
již poněkud dříve o pronásledováních mlu doucích, jimiž apoštolé po odchodu Páné na
vil Mat. 10, 16. Luc. 12, 12. Ale pravil to vštěvováni býti měli. Zármutek dí, v řeckém
jen mimochodem, aniž veliké váhy na věc textě stojí to slova s artikulem n lim j ab
tu tehdá kladl, aniž jim povahu světa od straktně, což veliký důraz má a o velikosti
pornou tak vylíčil, jak nyní se dálo. Apo zármutku apoštolů svědčí. Naplnil je zármuštolé málo toho pochopovali mysl zanesenou tek a to Pán kárá. Zármutek může přijíti na
majíce nádějí slavné říše, jenž od Christa křesťana, ale nemá srdce jeho naplniti. Ale
brzo měla založena býti. I mysleli bez mála ovšem láska ku kříži jest řídká a málo jest
oni, že slova Páně něco obrazného namft-ají, těch, co by se ho nelekali. Světu heslem
a že Pán vůbec jenom o přechodných a. mí- jest vítězit!, aby netrpěl; křesfanov! ale
jivých strastech mluví. Také za Páně mezi vědmem a pátnem jest trpěti, aby vítězil.
nimi pobytu nic těch svízelů neokoušeli. Netáže se mne nikdo, vyslípá Pán apoštolům.
Dokud zajisté Pán na světě obcoval, tehdá Jak bychom se nejednou Ho tázati chtěli,
svět zraky své na Pána upiaty maje k apo když pochybenstvi povstávají a mysl se na
štolům zřetel méně obracel a On svou mocí rozpacích povahuje. Ano, jakbychom nejed
a záštitou jich hájil a chránil. Teprv po nou žádali, aby sám byl víditedlně na zemi
odjití Páně se shrnula na apoštoly ta dříve zůstal a církev sám víditedlně spravoval, vše
proti Pána zuřila nenávist a ač již teď na- nepřátely potíraje, vše protivenství maře,
stati měla, předce nemohli se s ní spřfeniti vše různice urovnávaje, všem válkám bráně,
a ji v srdce a mysl ujiti. Činil tu Pán s nimi všady pokoj a blaženost uváděje. Leč to
shovívavé, jak Bůh vůbec s lidmi činí a jak právě jest ten žjdovský náhled o říši messi
to písmo Ex. 13, 17. osvědčuje vypravujíc, áše pozemské, fiíše Páně vnitrná jest. A pro
pochybenstvi máme církev, jenž místo Páně
že Bůh nevedl Israelitů z Egypta zemí iili
stýnskou, aby ihned z počátku nezastesklo zastává. Dí Pán: Nikdo se mne netáže. Petr
se jim a nevrátili' se do Egypta se svízely sice 13, 36. ptal se výšeji P án a: kam jd eš,
a obtíže býti nemohouce. Vůbec dle toho, a Tomáš 14, 5. podobnou otázku namítá
jak výše 15, 19. vylíčil Pán povahu světa, slovy svými; ale Pán kárá tu zármutek ten
nikdo nemůže očekávati, že by kdy svět jejich tak veliký, že nikdo z nich neprohlédá
pravdám evangelia přízni? býti měl. Jediná k záměra a účelu odchodu P&ně. Spatřovali
ochrana tu jest nedoufati od světa žádné pro oni v odchodu Páně jenom ztrátu; Pán ale

opak toho jim vece, an df: Ale j á pravdu
pravím vám, prospívá vám , abych odešel,
neodejdu-li, nepřijde Utěšitel k vám, pakli
odejdu, pošlu Ho k vám . Dí s důraem : Já
pravdu pravím v á m • J á věčná pravda 14,
6. pro jich útěchu. Ale i v tom útěcha byla,
že odchod Páně jím s prospěchem měl býti,
ježto jím podmíněn byl příchod Ducha sva
tého. Nemohl zajisté přijiti Duch svatý před
smrtí Christovou, poněvadž lidé hříchem svázáni byli, hřích ale jenom smrtí Christovou
shlazen býti mohl. Nastíněno to bylo v sta
rém Zákoně slovy Hospodina G-en, 6, 50.:
Nezůstane duch m ůj v člověku, poněvadž
p le t je st. A Jan o tom 7, 39. vece: Ještě
nebyl dán Duch svatý, poněvadž Christus
oslaven nebyl. Musel Christus nám teprv

Ducha svatého zasloužit!, či jak Gřal. 3,14.
praví, nemohl Duch svatý přijíti, leč Chri
stus se stal za nás kletbou. Sami apoštolé
byli v téže povaze veškerého člověčenstva
postaveni. Tříleté s Christem zacházen! je
nšleehtilo, ale nezbavilo je vad, kterým od
dáni byli od narození. Nadto také museli
odvyknouti od viditelného obcování s Chri
stem, aby Ducha svatého tím více žedni a
žádostiví stali se. I ta tělesná a pletská přivinulost k samému Pánu byla apoštolům zá
vadou. čím více bývá závadou přivinulost
k osobám světa druhdy tak veliká, že člo
věk svobodu svou při tom ztrácí; přivinulost
ozvláště k osobám druhého pohlaví, kterou
básníci i nebásníei ve spisech a divadlech
co vrchol blaženosti a co výsost vzdělanosti
vystavují, ubohou mládež obluzujíce! 1 tuto
jest Christus Spasitelem, i tuto nás zbavuje
pouta a řetězů, o kterých se bájí, že zlatý a
růžový jsou, ješto v pravé pravdě nejsou
leč skřipce, jimiž duše o svobodu přichází,
že se zhola pohýbati nemůže otrokyni pou
hou se stavéi. V křesťanství nemůže ta zotročilost ducha za něco vznešeného odbývati.
Není leč neduh, jehož uléčení každý pilen
býti má, aby plné svobody v Christu užíval.
Veškery ty frázy a poetické blibtry o krásné
vášní poráží myšlénka, že Pán ani samu tu
k Němu pletskou přítulnost apoštolů neschva
luje. A o ní dí apoštol Pavel 2. Cor. 5, 16.:
Ač jsm e znali Christa podlé pletě, nyní již
Ho podlé pletě neznáme. Kdybych vám, vy

světluje sv. Augustin, neodhal mléka, jímž
jsem vás stravoval, nedychtili byste po tuhé
a hutné stravě.
Místněji pak o působení Ducha svatého
rozkládaje pokračuje P án: A přijda On
(Duch svatý) usvědčí svět ve hříchu, ve sp ra 
vedlnosti a v soudu. Světem rozumí lidi
v bludech a nepravostech zabředlé, pohany
a Židy. Usvědčení netoliko průkaz, nébrž
také trest a pokutu sebou obnáší. Usvědčí
je, že .se zastydí a v křivdě své se na odiv

ukáží, aniž něčím se vymlouvat! mohouce*
Usvědčení to od Ducha svatého trojí vyko
náno bude, což Pán hned klade slova svoje
rozbíraje. Nejprvé sice usvědčí svět ve hří
chu, že nem ěřili ve mne. k tu dvojí výklad
se nám vyskýtá. Bud slova dovětná, že ne
uvěřili, udávají příčinu, proč svět ve hříchu
jest, tak že hříchem , z něhož svět usvědčen
bude, rozumí se hřích vesměs a vůbec a
hromadně, ve kterém svět postižen byl.
Smysl podlé toho je st: Duch svatý usvědčí
svět, že jest postaven ve hříchu, a že zů
stává ještě pod hněvem Božím. A sice proto
postaven jest pode hříchem, poněvadž ne
chce přijíti výminky té jediné, pod kterou
se hřích odpouští, že totiž nevěří v Christa.
Dokáže Duch svatý, nebytí jiné spásy, leč
ve Christu Act, 4, 12. To jest výklad je
d e n .— Jiný lepší slov oněch výklad slova:
že ve mne nevěřili či nevěři za obsah předvěty čili za předmět hříchu béře za to, co
světu hříchem jest. Smysl j e s t : prokáže Duch
svatý, že hřích jest veliký pro svět, nevěřiti
v Christa, osvědčí nevěru v Christa hříchem
býti. Yýklad ten lépe přiléhá, an 15, 24.
hříchem nevěra se míní a nadto prostěji si
vede, nežli výklad prvnější, jenž hledaným
se býti na oko vidí. Z nevěry usvědčí Duch
svatý svět, Prokázání a překonání to a tudy
odsouzení světa a vítězství pravdy působil
Duch svatý skrze apoštoly a posaváde pů
sobí je skrze církev. Neustále církev z ne
věry svět kárá a probouzí, a to kázaní o
C hristu a to k víře v Christa napomínání
jest vidomým svědomím pro svět, tak že
výmluvy nemá. Toto vněšné usvědčování
potvrzuje Duch svatý působením vnitrným,
o čemž výše již praveno ; k působení vnitr
nému patří probuzení svědomí, osvícení a
posvěcení dary téhož Ducha svatého.
Nej prvnější odsouzení světa bylo tedy
pro nevěru, že v Christa nevěřil. Druhá
výtka a kázeň Ducha svatého obnáši se
slovy: Ze spravedlnosti, poněvadž jdu k
Otci a vy mne neuzříte. A tu se táží vy
kladatelé, o jaké by spravedlnosti Pán mlu
vil, na nesoadách se octnuvše. Je d n i rozu
mějí lichou spravedlnost světa a praví býti
smysl: Prokáže Duch svatý, že veškera Ži
dů a pohanů spravedlnost lichou jenom jest,
jako světlem jeví se tma. Nebo Židé hledali
ji dosáhnouti obřady a ceremoniemi, což
tím více u pohanův se nalézalo. Avšak ten
výklad nepřiléhá určité, aniž se vidí, proč
dálejší slova se kladou o odchodu Páně k
Otci a o neuzření Ho od apoštolů. Tudy
jíní spravedlností světa určitěji a blížeji tuto
slyší stav, ve kterém svět před Bohem státi
musí, nemá-li od Něho zavržen býti. Ale ta
ková sprav edlnost není možná, leč skrze
smrt a odchod Páně k Otci. A to jest smysl

slov, jež Pán dokládá: poněvadž jd u k Otci zř íte ; vulgáta však čte tam perfektně neuvě
a vy mne neuzříte. Odjitím Páně k Otci ve řili a tuto íuturně neuzříte , což najedeš výklad
škeré dílo spásy rozumí se. Tím bude na- vypadá. Perfektum xí*gitai, odsouzen jest se
pohledná spravedlnost odsouzena, když zřetedlně se ukáže, v čem pravá a před Bo
hem platná spravedlnost záleží. Tak vyklá
dají ti, jenž hřích všeobecně o stavu hříšném
berou. Leč výklad ten s onou výtkou, kte
rou Pán klade na místě prvním čili s prv
ním elenchem se sbíhá a tudy se nehodí.
Jedině pravý výklad jest, jenž spravedlnost
o spravedlnosti Christa béře. Židé zavrhli
Christa co ruhatele a co zloproroka, a co
zločince Ho usmrtili 9, 2 4 18, 30. Duch
svatý ale usvědčí je, že oni hříšníci jsou Pána
zavrhujíce, a že naopak Christus spravedliv
jest a svat v náprostém, absolutném smyslu
1. Jo. 2, 1. 29. 3, 7. Yěta následující: že jdu
k Otci, dává důvod o spravedlivosti Christově, poněvadž přijetí jeho od Otce do slávy
nebeské beaodporně dokáže, že on sprave
dliv jest, ao bohoruhatel nemůže od Boha
slávou korunován býti. A ten u Otce pobyt
nebude dočasným pobytím toliko, nébrž do
vřeným přebýváním a tudy dí P á n : vy
apoštolé již viděti mne nebudete. Viděti mne
nebudete v ponížení mém na zemi tuto a v
pleti neoslavené a smrtelné; sic jinak 14,
19. měli apoštolé Pána viděti.
Třetí usvědčení Ducha svatého záleží
v soudu, poněvadž kníže tohoto světa odsou
zen je s t ; větou druhou poněvadž a t. d. se
smysl slova soud vysvětluje. Ukáže Duch
svatý, že ďábel, kníže světa 12, 31. přemožen
a své nad lidmi vlády oloupen jest, aniž
pravdu a říši Boží utlačili se mu povede,
ješto naopak hlásáním pravdy a udělováním
svátostí a darů Ducha svatého bludové a
hříchové za své vezmou, jimiž on vládu pro
váděl. Oznakem té porážky, již utrpěl sa
tan, bylo to za drahný čas v církvi potrvavší vymítání ďáblů z těl lidských; tudy
se sv. Otcové Justin, Cyprian, Athanas a jiní
k tomu co k vítězství křesťanské víry nad
pohanstvím táhli. To trojí Ducha svatého
usvědčení ustavičně v církvi trvá. Ustavičně
se přesvědčuje svět, že hříšen jest, že v
Christu spása se dává, a že všeliký odpor
proti pravdě křesťanské na nicotách se ocitá.
Trojím oním trestem či pokáráním mají
světáci co do sebe jiti, hřích svůj uznati a
spásy u Christa hledati, knížete světa a sku
tků Jeho přemohlých odřekše se; kdož to
činí, těm kára ona ve blaženost, kdo nečiní,
těm v zátratu se mění. Na slova ta Páně
spoléhajíc církev proti nevěře, bludům a
hříchům stále bojuje a konečného vítězství
nad knížetem světa naděje se. To trojí usvěd
čení vystavuje se v textě řeckém ze sta
noviska přítomnosti, an čte přítomně v. 9.
m<TTevov<n1 že oni nevěří a v. 10.

klade předujatně a odsouzení satana při do
konávání dila Páně co dovršené a hotové se
představuje.
Ostatně, abychom ani toho mlčením ne
míjeli, trojí ten elenchus, to trojí usvědčení
či oblíčení Ducha svatého rozličně ke mra
vům potahováno býti může. Svět usvědčen
býti má, že hříšen jest, že spravedlivosti
nepílí, že o jiných všetečně soudí. Trojí jest
stav člověčenstva, stav hříchu před přijetím
víry v Christa, stav milostí, kdež člověk
hříchům odvoliv a víru v Christa ujav spra
vedlnosti dochází a stav po odsudu ďábla,
když Bůh ospravedlněné z víry Christovy
do slávy přijme.
An pak působením Ducha svatého světu
se odhalí ničemnost jeho, mají_ výsledkové
toho působení u apoštolů docela jinorodi býti,
A o tom jednají dálejší veršové.

12.
Ještě mám mnoho yám poví
dat!, ale nemůžete snášeti nyní. 13.
Když ale přijde On, Duchpravdy, vy
učí vás všeliké pravdě; nebo nebude
mluviti od sebe, nébrž co ■uslyší bude
mluviti a budoucí věci zvěstovati bude
vám. 14. On Mne oslaví, nebo z mého
vezme a zvěstovati bude vám. 15.
Všecko, cokoli má Otec, mé jest; pro
tož jsem řekl, že z Mého vezme a zvě
stovali bude vám,
Pověděl Pán apoštolům předešle o pů
sobení Ducha svatého na nevěrecký svět.
Zbývalo, aby jim také pověděl o působení
Ducha svatého na ně samé. A v té strané
o mnohých věcech chtěl se Pán délerozprostranovati. D1': Mnoho ještě vám praviti mám ,
ale nemůžete snášeti nyni. Neměli totiž roz
hledu, jemnosti a jímavosti, aby věci ty po
chopili _a jim porozuměli, kteréž jim Pán
vyjádřiti ještě chtěl o úkole jejich, o jejich
úloze, o bytnosti díla spásy, o událostech
církve. A proto čekal Pán, aniž jich jim
nyní vyjevoval, čekal až by Duchem svátým
mysli jejich upraveny byly, aby nápotom
týž Utěšitel je všem věcem vyučil, jak vece
dále P á n : K dyž On přijde, Duch pra vd y ,
vyučí vás všeliké pravdě a jak text řecký
vlastně zní, uvede vás ve všelikou pravdu.
Samovidno jest, že pravdou všelikou tuto se
rozumějí náuky ty, jenžto se k spáse odná
šejí a jichž apoštolé ještě teď schopni ne
byli; sic jinak také nápotom poznání jejich,
jelikož lidé byli, částečným ostalo 1. Cor. 13,
12. Z řeckého čtení
uváděli bude

patrno, že Duch svatý zponenáhla apoštoly
v celek pravdy, od nižších k vyšším a
hlubším tajemstvím postoupaje vyučoval, jak
také z obrácení pohana Kornelia Act. 10.
a z nepovinnosti obřezovati pohany Act, 15.
vysvítá (viz místo to). Tudy církev se mo
dlí ve středu svatodušní: Mysli naše, pro
síme Pane, Utěšitel, jenž od Tebe pochází,
osvěcuj a uváděj ve všelikou, již Syn tvůj
přislíbil pravdu. Pravdy Boží mají tu po
vahu, ie se jich člověčenstvo dožiti a takořka
jich námahou svou pod náčelným působením
Ducha sv. dobyti musí, mají-li mu s pro
spěchem býti. Je n v zápasu po pravdě se
nám palácové její otvírají a jistota a utvr
zení v pravdě jenom tam místo má, kde
kořenové života až na základ se ochvivali,
ale vyrváni býti nemohli. Bouře utvrzuje
stromy. To nám vysvětluje, proč apoštolé
toli strastem podrobeni bylí a proč církev
bludy bývá obojována. Gívkev rostla ? pra
vdě a v přijímání pravdy, jak světlo denní
roste od soumraku až k záři polední po
dobna jsou jitřence vzchodilé při začátku
svém Cant. 6, 9. Výšeji 15, 15. pravil P á n :
Všecko, co jsem slyšel od Otce, oznámil jsem
vám. Zde praví: Duch svatý vyučí vás vše
liké pravdě, I nepotýkají-liž se dvě ty výpovědě Páně vespolek ? Rozřecha záleží v
tom, že Pán apoštolům v jádru a zárodě
celou pravdu božskou ohlásil, ale zárod ten
a to jádro mělo se vyvinouti. Pravdám Bo
žím v takovémto rozvitku či vývoji vyrozu-,
měti apoštolé schopni nebyli. Byl to strom
neznámý světu, strom s nebe na zem přeštěpený a nikdo nemohl v jádru celou krásu
a velebu stromu fcušiti, ovšem pak spatřovati. Teprv Duch svatý měl apoštoly k tomu
uschopniti. V zárodě, v jádru celý strom se
nalézá, avšak teprv vývoje svého očekává.
Náuka, již apoštolé hlásali, byla náuka Christova v zárodě jim daná, ale snítky, rato
lesti, větve a lupení pod vlivem Ducha sva
tého se rozvinuly, jakýž postup již v Pavlu
a Janu vidíme, jestli výklady jejich s řečmi
Páně samými srovnáme. Ale i to vyplývá
ze slova uváděli vás bude ve všelikou prav
du, že při tom činnost lidská se nevylučuje,
an vůdce vodí, ale chodec i choditi musí.
Může pak Duch svatý ve všelikou pravdu
uvésti, ješto jest duch p ravdy , o kterémž
jménu viz 14, 17. a může ovšem nedostatky
nahraditi, doplnítí a doceliti pramenem a
vůdcem ku pravdě spolu jsa.
Ješto ale sám Pán též pravdu apošto
lům předkládal a pravda jedna jest, nemohlo to, co Duch svatý apoštolům vyje
voval, jim docela cizo a novo býti, a nemohl
Duch svatý jiným věcem je učiti, než Ježíš sám
je vyučoval. A tudy Pán důvod ze spůsobu
vede, kterakým Duch svatý je pravdě vy- j

učí. Nebo, vece, nebude mluviti od sebe, né
brž, co uslyší , mluviti bude. Dvěma větama
dokazuje, že je Duch svatý všeliké pravdě
vyučí. Větou druhou Pán prvou větu vy
světluje, tam negativně, tu positivně mluvě
a tu i tam o věcech Božích lidského mlu
vení a lidských obrazův užívaje. M luviti
bude, vece, ač to mluvení Ducha svatého
nebylo vněšné slyšitedlno, nébrž duchovně
vnímatedlno toliko. Od sebe mluviti nebude,
vece Pán, o své újmě, samoten bez Otce
a Syna, ješto veškero bytí a veškeru jestotu
svou z Otce i ze Syna odvěčně maje. s ní
spolu všelikou pravdu odvěčně čerpá a cho
vá. Nestane se pro vás novým principem
pravdy, aniž vám něco bude zvěstovati, co
byste v zárodě již ode mne nebyli přijali.
Což Pán vysvětluje slovy : Co uslyší, mluviti
bude. Slyšeti, vece sv. Augustin, jest v nej
světější Trojici toli co věděti a vědéti jest
býti. Z Otce a Syna má býti, slyšení i vě
dění a vezdy slyší, poněvadž vezdy ví, an
s bytím svojím božským to čerpá a váží z
pramene bytosti své, co mluviti hodlá apo
štolům. Slyšením tedy rozumí odvěčné vni
terné vnímání. Podobně Pán výše 8, 26. 40.
a jj. vece, že nemluví věcí svojich, nébrž
ty, které uslyšel od Otce. Duch svatý odvěčnou pravdu Syna a Otce v sobě nosí a
ji uděluje.
Ale ku potěšení učeníků nemálo potřebno bylo věděti o budoucím vzrostu církve,
o síle a moci její, o jejím bohatství a o je
jím nad nesnadami vítězství. Pán sice o všem
tom nyní se nemohl rozprostranovati; ale
aspoň ze mnohých chariaem či blahodarů a
milostin Ducha svatého dotýká daru proročího, an přidává: A věci budoucí Duch sv.
zvěstovali bude vám. K těm věcem budou
cím patří především věci podstaty církve
se týkající, události a osudy její, vítězství a
strasti její. Jako nádějí se víra dokonává,
tak proroctvím se dokonává poznání pravdy.
O zkáze města Jerusaléma se Pán u jiných
evangelistů rozprostranuje, čehož Jan slušně
pominul, ješto psal po vyvrácení města. Ale
za to nám v apokalypse zůstavil předpověď
o vývoji a konečném vítězství říše Boží na
zemi, vylíčil budoucí její boje a strasti, jimž
během časův k očistě své podrobena bude,
a vypsal konečnou a věčnou slávu, do kte
réž církev co choí Páně ustrojena bude.
Nébrž i věci zevnějšku jejího se týkající od
Ducha svatého zvěstovány, jak na př. z pro
roctví Agaba o hladu Act. 11, 28. viděti
jest. Jasně pak odtud vysvítá, že nejedna
náuka jenom ústným podáním se v církvi
zachovala, aniž v písmu svátém celek řádu
spásy se vypsán nalézá. Pro poznání náuky
Christovy potřeba také ke tradici se utíkati.
Duch svatý jest učitelem pravdy neomyl

ným, poněvadž pochází od věčné Pravdy a
od věčné Moudrosti, od Otce a Syna, od
nichž vycházeje přijal veškeru pravdu spolu
s bytostí. Církev jest učitelkou pravdy ne
omylnou, poněvadž pravdě té od neomylné
ho Ducha svatého se neustále učí, od Něho
neustále osvěcována, pěstovára a opatrována
jsoucí. Kdo povolán jest zpytovati, badati,
hlásati, vykládati, hájiti pravdu Boží, povi
nen Duchu svatému se klaněti, Jej vzývati
Jej k sobě sklonovati a schylovali, aby skrze
Něho uveden byl v poznání pravdy.
Pravdě uče Duch svatý učí tomu, co
slyšel od Otce a Syna. Toto Jeho vyučování
splyne nevyhnutedlně ke slávě jak Otce tak
i Syna. Tuto druhou stránku tak důležitou
Pán zvláště znova vytýká, řka: On mne osla
ví. Učiní a vypůsobí, aby mne za Syna Bo
žího a Spasitele světa všady uznali, půso
bením dvojím, vniterným, totiž vSíváním a
vnukáním, a působením vněšným, kázáním
apoštolů a činěním zázraků. Oslaví Chri
sta, ješto náuka, kterou zvěstuje, jest náuka
Christova a on vědění a znání v církvi svo=
je pronášeje, vědění a znání Christovo pro
náší, Tudy dí P án : Z mého vezme a zvěsto
vali bude vám ; i mého vědění, z mé náplně
pravdy a poznání co z nějaké zásoby vezme
náuky i proroctví, jež hlásati bude. Braní
a čerpání odvéčno je st; Duch svatý béře
vědění spolu s bytím od Syna i Otce. Chri
stus, Syn Boží jsa, jest podstatný obraz Ot
cův a jest slovo Otcovo; celá pravda, jenž
v Otci jestuje, také v Něm jest. Z místa
toho na sněmu Florentském sez. 25. otcové
dovodili, že Duch svatý jak od Otce tak
i od Syna pochází.
Ještě to Pán dokazuje slovy:
Všecko,
cokoli Otec má, mé jest, a proto jsem po
věděl: z mého vezme a zvěstovali bude vám.

Otec plozením Syna všecko mimo Otectví
přelívá v Syna a tudy také dýchání Ducha
sv. na Syna přešlo. Maje Syn všecko, co
Otcovo jest, má také sním společno to vy
cházení Ducha sv. Nikdo nemůže z dober
Otcových, z bytnosti a vševědoucnosti a pra
vdy Jeho něco bráti, nebera toho od Syna
an v Christu Col. 2, 3. veškeři pokladové
moudrosti a vědění Božího skryti jsou. Ně
kteří slova z mého vezme vykládají tak, ja
koby byla toli co přijde jménem mým a
z mé náuky vezme, nebude vám jiné náuky
přednášeti, leč tu kterou já jsem vám před
nesl. Avšak výklad ten stěsňuje význam vý
roku Páně k jedinému poměru charismati
ckému úledě a zřetel ontologický mimo pou
štěje. Ale ani ti vykladači nemohou, správně-li
sobě vedou, důsledku toho ujiti, že se ve
slovech oněch pojití Ducha sv. od Otce a
Syna vyjadřuje.
Jak svrchu 14, 18. přešel od Ducha sv.

na sebe, an v Duchu sv. apoštolé Jej sa
mého viděti a slyšeti měli, tak i tuto za
stejnou příčinou stejný přechod činí. P ří
chod Ducha sv. a bytování Jeho v církvi
nerozvazuje svazku a obcování s Christem,
nébrž raději utužuje a ovšem povýšuje. A o
tom dí P án:

16.
Málo a již nespatříte mne, a
opět málo a uzříte mne, nebo jdu k
Otci. 17. Bekli tedy (někteří) z uče
níků Jeho k sobě vespolek: Což jest
to, co praví nám : Málo a nespatříte
mne, a opět málo a uzříte mne a : Nebo
jdu k Otci? 18. Povídali tedy: Což
jest to, codí: Málo? Nevíme, co mluví.
19. Poznal pak Ježíš, že se chtěli Ho
tázati, a řekl jim: O tom spytáte mezi
sebou, že jsem řekl: Málo a nespatříte
mne, a opět málo a uzříte mne? 20.
Amen, amen, pravím vám, kvíliti a
plakati budete vy, svět ale radovati
se bude; vy však budete se rmoutiti,
ale zármutek váš obrátí se v radost.
21. Žena, když rodí, zármutek má, že
přišla hodina její; když ale porodí dítě,
již nepamatuje na svízel pro radost,
že narodil se člověk na svět. 22. I vy
tedy nyní sice zármutek m áte; opět
ale uzřím vás, a radovati se bude srdce
vaše, a radosti vaší nikdo neodejme od
vás. 23. A v ten den se Mne nebudete
tázati o ničem. Amen, amen, pravím
vám : Budete-li oč prošiti Otce ve jménu
mém, dá vám, 24. Dosud neprosili jste
o nic ve jménu mém; proste a dosta
nete, aby radost vaše byla ůplna.
S posláním Ducha sv. neroztrhne se jed
nota a svazek Páně s učeníky, nébrž upevní
se. V účincích Ducha sv. měli apoštolé sa
mého Pána spatřovati 14,18., ale spatřování
Pána od apoštolů bylo dvojí, tělesné jedno,
duchovní druhé. A o tom obojím vece P á n :
Málo a nespatříte mne , a opět málo a uzříte
mne, neb jd u k Otci. Kozdílného slova užívá
Pán ve dvou větách prvých. Slova ti-tcoQu re,
spatříte ve větě první a slova oxpecr&s, uzříte
ve větě druhé. Tam ono hledí k tělesnému
vidění, totohle k vidění duchovnímu v Duchu
sv. a účincích Jeho. Nespatří Ho zrakem pletským či tělesným v malé době, poněvadž
ještě téhož dne zrazen a druhého dne ukři
žován byl. Ale opět po nedrahné době, v mále ,
po seslání Ducha sv. měli viděti Pána jiným

spůsobem, mělo počíti pro ně jinorodé, du
chovné totiž spatřování Pán®. Někteří vy
kladači opětné vidění k vidění Páně začtyrydcetidenního Páně na zemi po vzkříšení
pobytu, jiní k vidění při sm rti apoštolů, jiní
k vidění při posledním soudu táhnou. Avšak
ač částečná vidění ona se tu docela, jak ani
svrchu 14, 19., nevylučují, předce hlavitá
váha na duchovním vidění spoléhá.
Ještě P án o tom, že Ho v mále tělesně
viděti nebudou, a že Jej opět v mále du
chovně spatřovati budou, dává důkaz, an
vece: nebo jd u k Otci-, odchodem netoliko
vstoupení než i kralováni a sedění na pra
vici Otcově rozumí. Půjde k Otci a odejme
jim tělesnou přítomnost svou; ale pošle jím
Ducha sv.F a v účincích Jeho budou Pána
samého spatřovati. Dí toliko k Otci, nedokládaje slova k mému, aby se nezdálo, že
je od Otce vylučuje. T a duchovná vidění
byla apoštolům jistou potřebou ve všech pří
hodách života, ~a byla zástava a a závdavkem
druhdějšího ustavičného v nebeské slávě Ho
spatřování. Slova: Nebo jd u k Otci se ne
nalézají v řeckém textu podlé vzácnějších
rukopisů i v kodexu sin. chybějíce. Leč jiné
rukopisy je mají, a v následujících větách
se apoštolé k nim táhnou v. 17. Ostatné
slovo v mále nemůže nikoho mýliti v širším
onom výkladě, an veškeren čas k věčnosti
srovnaný skrovným jest a 2. P. 3, 8. tisíc
let před Bohem jest jako den jeden. Celý
život náš jest málem. Christus se také ne
jednou duši tají a bez potěchy ji nechává,
aby ji zkusil a povýšil. Když ale duše touží:
Zjev mi, kde p a seš Cant. 1, 6. a když volá:
K d o ž mně dá , abych nalezla tebe Cant. 8,1.,
tedy neotálí P án déle, přichází a potěšuje
ji. Sv. Bernard p rav í: Pomíjeje chce Pán
zdržován býti, pominuv chce zpět býti vo
lán. D í : Málo a uzříte m n e ! O málo, málo
dlouhé! Předobrý Pane, pravíš málem býti,
když nezříme tebe ? Zdrávo budiž slovo Páaa
mého, bez úrazu a bez újmy jest. Ale jest
dlouhé, velmi dlouhé; krátké pro zásluhy,
dlouhé pro žádost. Ale dí prorok Ilab. 2, 3.
Prodli-li, čekej ho, nebo přijde a neobmešká.

Řeč Páně apoštolům nepřístupna byla
a jenom některým z nich něco z ní prosví
talo. Ozvláště pak slovo: V mále zabývalo
a trápilo mysl jejich. I promlouvali o tom
mezi sebou. Řekli tedy někteří z učeníků
Jeho k sobě vespolek ; Což je s t to, co p ra ví
n á m : Málo a n e p a tříte mne a opět málo a
uzříte mne a : Nebo jd u k Otci ? Povídali
tedy : Což je st to, co d i : Málo ? Nevíme, co
mluví. Především slovo: V mdle, kteréž slovo

Pán opětoval, je zkormoutilo, a proto klade
se spojka tedy při v. 18. Řekli te d y ; po
dlouhém rokování, pochybování, přetřásání a
nedomyšlení se smyslu slov Páně řekli: Což

jest: J/ mále. Byliby se rádi zeptali Pána,
ale neosmělili se dílem pro vážnost ku Pánu,
dílem pro své ve smutku zatonutí. Pán pří
činu smutku jejich, odchod totiž svůj, ne
mohl od nich odejmouti; ale dle všelásky
své pospíchal k oněm zármutkům přidati
potěchu, ukazuje, jak blažené následky ze
smutku jejich vyplynou. Poznal Ježíš ze
vševědoucnosti své, jak z v. 30= viděti, kdež
učeníci z toho předcházení je s odpovědí
zavírají, že Ou všecko ví. Poznal Ježiš, dí
evangelista, že se Ho tázatí chtěli. I přede
šel je a d í : O tom se tážete-, že jsem p r a v il :
V mále uzříte a v mále neuzříte mne ? A
věda, že veškera nesnáz pochodí u nich ze
smutku pro odchod Jeho, připouští, že ovšem
smutek míti budou, ale dodává, že se smu
tek jejich obrátí v radost. Amen, amen, p ra 
vím vám , kvíleti a plakati budete vy, svět ale
radovati se bude, vy však se budete rmoutiti , ale zármutek v á š obrátí se v radost.

Neodpovídá Pán zřejmě a přímé k otázce,
kterou na Něho vznésti hodlali, nébrž tajemně
mluví, zbuditi žádaje v nich dálejší o věci
té rozjímání. Předce ale jasně probleskovala
ze slov Jeho jistá potěcha pro apoštoly, ješto
poznávali, že žalost jejich bude jenom pře
chodem a prfichodem dočasným k radosti
nikdá nehynoucí. Amen, vece Pán, kvíleti a
plakati budete vy pro smrt moji, pro nižto
svět se radovati bude, domněje se, že již
veta, jest po všem křesťanství. Avšak dále
se vyvine ze žalosti té co hořkého kořene
sladký plod radosti, an duchovní obcování se
mnou již na světě vás oblaží a nadto v ne
konečné věčnosti nekonečně trvati bude.
Ten potěšivý svůj výrok Pán osvětluje
příkladem ze života obyčejného vzatým, po
rovnávaje jejich smutek s bůlí či bolezní ře 
ditelky a s dobou porodu jejího, a budoucí
radost jejich s radostí ženy rodičky. Zena,
dí Pán, když rodí, zármutek má, ana přišla
hodina je jí • ale když porodí pachole, j i ž ne
pamatuje na svízel pro radost, že se naro-°
d íl člověk. Dí, že člověk se narodil, a nedí,

že dítě se narodilo, aby vytknul všeliké se
bevědomí při radosti matky rodičky. Obraz
od rodičky vzatý již u proroků starého Zá
kona přichází Jes. 21, 3. 36, 17. Os. 13,13.
a t. d., ješto se v něm sličně přechod ze
žalosti k radosti spatřuje. A tudy ho Pán
ožívá co takového obrazu, jenž k apoštolům
a k jich osudu převhodně přiléhal. Smysl
porovnání toho sám Pán ihned udává, aniž
nás tu dlouho k badání posýlaje. P ra v í:
Tak i vy nyni, totiž pro můj odchod, zármutek
máte. A le opět uzřím vás, a radovati se bude
srdce vaše , a radosti vaši nikdo neodejme od
vás . Ježíš sám nevešel jinak k radosti věčné

leč utrpením Luc. 24, 26. a tudy ani apo
štolům se nemohlo jinak díti. Pán d í: uzřím

vás a nedí uzříte mne, poněvadž to najedno

vychází a se vzájemně předpokládá. Slova
a uzřím vás o duchovním uzřeuí v Duchu
sv. se slyší. Příkladu o rodičce užívá Páa.
poněvadž apoštolé nové pokolení v lidstvu
skrze Ducha sv. zroditi měli a tudy majíce
dojiti radosti z porodu či z obrácení národů,
museli dříve bůle, t. j. útrapy a soužení pod
nikali. Ano oni apoštolé sami nedošli úpl
ného dosud obrodu nového člověka Ef. 4,
24. podlé Boha stvořeného; Adam starý,
smyslné smýšlení v nich vládlo. T ři léta
Pán s nimi obcoval a doba ta byla jako
doba těhotnosti. Nyní nastával čas po
rodu jejich dokonalého skrze Ducha sv. A
tudy přišla na ně žalost co bůle nějaká. Tak
u všech lidí starý člověk umříti povinen,
aby člověk nový se zrodil, což s obtížemi a
svízely spojeno jest. I smrt Christova jest
nějaký porod člověčenstva, na nějž vzkříšení
a véčná sláva a radost nastane; leč k tomu
Pán neprohlidá tu. Yolno slova Páně všeli
jak k vysvětlování užiti, jestliže jenom ne
klademe, že obrácení takové úsečný smysl
slov sebou obnáší. Uzřim vás, dí Pán, a ra dováti se bude srdce vaše. Radost tu líčí sv.
Petr 1. P. 1, 8., au vece: N a Christa ač ne
patříce, ale v Něho věříce plesáte radostí ne
výslovnou a oslavenou.

Pán předešel otázku apoštolů a nebyv
otázán na ni odpověděl. Leč ta potřeba je
jich na nejednu věc se Pána tázati posavád
ostávala. Nízké stanoviště jejich, duchovná
jejich nestateč, pochybenstvi a rozpakové
jejich nepřestali jedinou tou Páně odpovědí.
Pro ukojení a potěchu jich Ježíš otvírá se
jim, že nápotom stav jejich zhola jiný, bla
ženější a šíastnéjší, mysl jejich osvícenější,
srdce jejich vlivu Ducha sv. otevřenější a
přístupnější a vůle jejich zralejší a stálejší
bude. V tu dobu, na kterou je Pán pro jich
potěchu odkazuje, dostane se jim především
dokonalého poznání, jakož i sprošténí všech
pochybností. A to také apoštolům tuto d í:
V onen den se Mne nebudete tá za ti o ničem.

Dnem rozumí veškeren čas radosti či dobu,
když Pán u nich skrze Ducha sv. bytovali
bude. Po veškeren čas ten, vece Pán, ne
bude vám zapotřebí se úzkostlivé tázati a
pravdý a smyslu slov mojich s pochybeustvím a nejistotou vyhledávali, ješto Duch
sv. vás ve všelikou pravdu uvede, vám ve
škery temnosti vysvětlí, všecky pochybnosti
odejme. Reč Petrova Act. 2, 14., kterou či
nil na den seslání Ducha svatého, živým a
životným toho důkazem jest. Bude tedy čas
ten pro ně dobou plného poznání pravdy.
Ale bude pro ně také dobou plné milosti,
any veškery žádosti jejich, jež s dobrým
úmyslem, úpravnou útrobou, živou věrou a
důvěrou v Pána k Otci odešlou, vyslyšány

budou. A to jest, co dí P á n : Amen, amen,
oSkoli poprosíte Otce ve jménu mém , dá
vám. Nebude potřebí, aby se jich Pán ozvláště
ujímal; budou-li ve jménu Ježíše prošiti, Otec
sám vyslyší je. Jméno jest toli co pojmeno
vaná bytost, jest toli co osoba se vší pova
hou její. Ve jménu J ežíše prošiti jest y duchu a smyslu Jeho, pro. Jeho zásluhy, o věci
prošiti, pro které Christus na svět přišel.
Kdo tak prosí, ten vyslyšením jist býti může.
O prosbě ve jménu Ježíše Christa viz svrchu
14, 13. Posud, praví Pán, neprosili js te ve
jménu mém. Šlo to z nejasné o Pánu vědo
mosti, ješto nenahlídali zřejmě a zřetelně, že
Ježíš prostředníkem jest mezi Bohem a lidmi
a že v duchu a pro zásluhy Jeho a o věci
spásy se týkající prošiti mají. Apoštolé či
nili divy ve jménu Ježíšovu L. 10., 17., a
tušili v Pánu míti prostředníka k Otci, ješto
jim pravil 14, 6., že cesta, pravda a život
jest; ale dosud před sstoupením Ducha sv.
jim věc ta poněkud temna byla, od Ducha
sv. jim ozřejměli majíc. Nápotom pak ovšem
ve jménu Páně modliti se mají a sice, aby
úplná či dokonala byla radost je jic h , Slovo:
A by se táhne k úmyslu dárcovu. Dokonalou
zove radost ohledem radosti, již zakusili za
pobytí Pána a nimi na zem i: radost ta měla
se víc a více dokonalíti, ažby v nebeském
království svrchovanosti své dosáhla. Tudy
dí Pavel 2. Cor. 4, 17.; Nynější souženi naše
působí v nás převelikou váhu slávy věčné.

Ještě pak jednou srovnává stav budoucí
jejich se stavem jich nynějším. Dí-:

25.
Toto v podobenstvích mluvil
jsem vám ; přijde hodina, když již ne
v podobenstvích mluviti budu vám,
nébrž zjevně o Otci zvěstovati budu
vám. 26. V ten den ve jménu Mém
prošiti budete a nedím vám, že J á pro
šiti budu Otce za vás, 27. sám zajisté
Otec miluje vás, poněvadž jste vy mne
zamilovali a uvěřili, že jsem J á od Otce
vyšel. 28. Vyšel jsem od Otce a při
šel jsem na svět; opět opouštím svět
a jdu k Otci. 29. Ěkou Jemu učeníci
Jeho: Aj, nyní zjevně mluvíš a podo
benství žádného nepravíš. 30. Nyní
víme, že víš všecko a nemáš potřebí,
aby se kdo tebe tázal; proto věříme,
že jsi od Boha vyšel. 31. Odpověděl
jim Ježíš : Nyní věříte ? 32. Aj, přijde
hodina a již přišla, že se rozprchnete
každý k svému a mne samého zane»
cháte. A nejsem sám, nebo Otec se
mnou jest. 33. Tyto věci mluvil jsem

vám, abyste ve mně pokoj měli. F a
světě svízel míti budete, ale dobré
mysli buďte, J á jsem přemohl svět.
Nevyrozuměli apoštolé mnohým Páně
slovům a náukám, jež za pobytu svého na
zemi jim přednášel, aby co nějaké semeno
v útrobu mysli jejich vloženy byvše časem
svojim se vyvinuly, nápotom jasně se jim
naskýtajíce. Ozvláště pak poslední řeči Páně
lé hloubi byly, že apoštolé nefaned celého
smyslu jich pochopili. Zná se k tomu Pán
a p raví: Věci tyto, praví jim Pán, v podoben
stvích jsem pravil vám. Tyto věci, praví a
rozumí především to, co jim v. 19. pravil o
brzkém Ho samého vidění a nevidění, a o
příchodu svém duchovním. Podobenstvím tu
rozumí mluvení záhadné, přítemné, zavilé,
nerozvinuté, ne dosti zřejmé, jak z protivy
slova zjevně viděti. Tak bylo dosud, ale jím
zámluvu pro budoucnost tm í: přijde hodina,

aby prosba jich vyslyšení došla. Nepra
vím vám , dí Pán, ze za vás prošiti budu
Otce, nebo Otec sám miluje vás , poněvadž
jste mne milovali a uvěřili, že jsem od Boha
vyšel. Miluje je Otec a tedy samoděk bez

orodování se k nim se všemi dary schyluje.
Miluje pak je, že Christa milovali a uvěřili,
že vyšel od Boha. Příčina tedy takového
s Otcem sstoupenství jest víra a láska jejich,
kterýmiž ctnostmi synovství Božího došli a
tudy s důvěrou Otče volají Gal. 4, 6 . Kdo
láskou a vírou sjednán jest s Christem, toho
miluje Otec a ten může důvěrně k Otci přistoupiti a vyslyšení jistého se nadíti. Chce
říci: poněvadž mnou s Otcem nejsstoupeněji
budete sjednáni, tudy vám, oč prošiti budete
Otce, stane se. Vyslyšení se obnáší ve slově
miluje vás; an miluje je, (pilu, tudy je i vy
slýchá. Miluje, vece v praesentě, poněvadž
prohlídá k usynění jejich R, 8 , 15. Grál. 4,
6 . Slovy těmi neruší se zástupství Páně
kde již ne v podobenstvích, nébrž zjevně o v nebesích 1. Jo. 2, 1. Hebr. 7,25. Rom. 8 ,
Otci vám zvěstovali budu. Rčení: přijde ho 34., nébrž druhý pramen potěchy a radosti
dina znamená toli co v tu hodinu, t. j. v dobu se otvírá. Aniž chce říci Pán, že nebude
po seslání Ducha svatého a po osvícení vás za ně orodovati, nébrž, abychom ještě jednou
od Něho. Tehdá ne j i ž v podobenství a temně, to pověděli, že ta bude láska Otce k nim,
nébrž zjevně a zřejmě chce apoštoly vyučiti. že samoděk jakoby bez přímluvy se jim
0 Otci, vece, zvěstovali bude jim . O Otci v propůjčování věcí prošených vylévati bude.
jest toli, co o věcech, jenž kNém u se odná V řeckém textu jsou perfekta, jimiž skutek
šejí. Slova o Otci zahrnují všechny náuky vykonaný co posud trvající se lící, nscpdýmrs,
Christovy, ješto Otec jest počátek a ko zamilovali, t. j. láskou, a nsmoTsvwrs vírou
nec veškerenstva, počátek pravdy a cíl, jste mne ujali. Dí napřed zamilovali a po
kam všecko má směřovati. Značí slova tom vece uvěřili, poněvadž vyšší stupeň víry
č& toli co o království Božím Act. 1, 3. Po v Christa se u apoštolů láskou k němu víc
tinil Pán skrze Ducha sv. vnitrně v mysli a vice vyvíjel.
Milování Otceva se dostalo apoštolům,
apoštolů. Přičítá sobě, čemu Duch sv. je vy
učoval 14, 26. 16, 14., ješto o Duchu sv. poněvadž milovali Christa, a uvěřili, že od
pravil: Z mého vezme a ješto ode Pána po Otce pošel, totiž věčným a nevýstižným zploslán byl.
zením 8 , 42. Není řeč o poselství pouhém,
To bylo jedno dobrodiní váhy nekoneč což z následujícího se hned vidí, ješto se
né, totiž to apoštolů od Ducha sv. osvícení oboje různí. Potvrzuje Pán víra tu a praví,
a jasné veškerých náak Páně poznání. Ale že ne maní ani všetečně a na licho uvěřili,
1 jiného daru se jim mělo dostati. Doba, jenž nébrž že skutečně od Otce vyšel, skutečně
s příštím Ducha sv. nastane, netoliko časem Synem Božím a poslancem Otcovým jest.
světlého zjevu, nébrž i dobou milosti bude;
Vysel jsem od Otce, dí, a přišel jsem na
nebo po úplném smíření Otce skrze smrt svět ; nyni opouštím svět a jd u k Otci. Bož
Christovu volný a valný míti budou přístup ské a odvěčné z Otce pojití své a poselství
k Němu a ku pramenům dobroty Jeho, sy své od Otce na svět různí a obojí spojuje
novství Božího došedše lom . 8 , 15. G a l 4, spolu s odchodem svojim, aby řeč tam vrá
V
ten den, vece Pán, budete ve jménu
tila se, odkad v. 16. vyšla. O pojití z Otce
mém prošiti. V ten den, t. j. v dobu po již výše 7, 29. 8 , 42, 13, 3. mluvil, kdež i
příchodu na vás Ducha sv. Budete prošiti o odchodu k Otci se pronášel. Nyní znova
ve jménu mém, dí stanovně a předvéstně. tu svrchovanou pravdu vynáší: Vyšel jsem
Činili to apoštolé za svého po příští Ducha od Otce a přišel jsem na svět, nyni opou
sv. života a církev to neustále činí, dokad štím svět a jdu íc Otci. Vyšel z Otce odden trvá onen, t. j. ta veškera doba až do dru věčným zplozením a přišel na svět narozením
hého Páně příchodu; ona zajisté veškery z Panny. Slovy těmi jako k závěrce udává
prosby a modlitby svoje po Ježíši Christu hlavný obsah víry v Něho, mluvě o božství
či skrze Něho k Otci vysýlá. Ten pak již svém, o svém včlověčení, o vyřízení Otcova po
tenkráte bude poměr mezi Otcem a apoštoly, selství na světě, o návratu ze světa k O tci;
že ngbude téměř orodování Christova potřeba, v tom pak zahrnovala se smrt Jeho, kteroužto

umořil smrt lidskou, a oslava Jeho u Otce,
jakož i Jeho u Otce velekněžská přímluva.
Poslední slova ta Páně o vyjití od Otce
a odchodu k Otci tek se zdála n ceníkům
jasna býti, že se domnělí již býti nyni pří
tomnu tu dobu, kdež Pán jim ?. 25. zjevně
mluviti přislíbil; nadto se jim vidělo, že již
nyní naplnují se slova v. 23. o nepotřebě ptát!
se Ho, poněvadž jím Pán ted záhadná ona
slova V. 16. o viděni v mále a v mále neviděni
o své vůli vyložil. A tudy domnělí se také
jíž té síly u víře býti, jakoby již pro všechny
případy a nehody jí co záštitou nepodvratnou
obhájeni byli. A j, pravili ku Pánu, nyni
nezahalené a bez podobenství mluvíš; nyni,

ješto jsi předešel otázku naši, víme, ze nepotřebuješ, aby se tebe kdo tázal, nébrž že
sám všecko vis, že čteš v myslech lid

ských, a tajnosti útrob člověckých zvídáš.
A proto či jak vlastně v řeckém a latinském
testu stojí žv 'lovný, in hoc, na íom základě
tvé vševědoucnosti věřime, že jsi od Boha
vyšel. Tak domnělí se apoštolé míti již do
konalou víra, pevnou v ní stálost a úplné
pochopení věcí ode Pána pravených. Prokmitlo se jim v myslech a prokmit takový
oni za plné světlo považovali. Sv. Aug. vece:
Oni tak málo rozuměli, že ani tomu neroz
uměli, že nerozumějí. Věřime, dějí oni Vě
řili dříve již, ale v íom, co Christus otázku
jejích předešel, nový a jistý důvod víry
své nalézali.
Pán nenechal jích v tom sebeklamu,
nébrž jejích sebedůvěře a sebejistotě odpo
rem staví otázku, a pevnost víry jejich v po
chybnost béře. Odpověděl jim Ježiš: N yní
věříte ? A j, přijde hodina a j i ž přišla , že se
rozprchnete každý k svému a mne samého
zanecháte. Na jedno vychází, Čteme-li slova:
N yni věříte otazné neboli bezotazně. Předce

ale obyčejněji se čtou ta slova s otázkou,
ješto výšeji ve rčeních Páně 1, 51. 13, 38.
obdobu svou mají. Spůsobem tím dochází
slovo nyní zvláštního důrazu, hledě k slovu
te i či nyni, jím ž'se nčeníd v d&věřs pro
nesli. Ač ovšem důraa ten i při neotázce
nepomíjí. N yniliž věřite, nyníliž máte víru
již tu, kterou Duch sv. ve vás má zbuditi,
víru pevnou ničím nepodvratnou ? Bezotazně
čtena slova nyni věříte připouštějí nyní víru
v apoštolech, nyni v tom okamihu nadšení,
jež ale v čas pokušení se zviklá. Víra jejich
nezahynula, ale nebyla vznesena a silná dosti
pro podnikání pokešenosíí: té stálosti posilou
Ducha sv. teprv a ve škole útrap dojiti měli.
Á tu jim na um přivádí nedokonalost a nepevnotu víry jejích, aby sebehrdost v nich
ae neumístila. Ajhle, předpovídá jim Pán,
přijde hodina, že se rozprchnete každý k
svému a mne samého zanecháte.

Blovo se béře

Rozprchnete

od stáda pastýře zbaveného

v. Mat. 26, 31. Zach. 13, 7. K svému, ve
svoje domy každý, netoliko mne ale i sebe
vespolek ©pustíce, druh na druha nečeka
jíce; strach zajisté všelikou úmluvu zmaří
jak se to i dálo Mt. 26, 53. Zdá se vám,
vece Pán, že dosti osvíceni a u víře utvrzeni
jste, ale po malé chvíli prokáže se nestateě
vaše, když kam kdo moha se rozutečete a
mne samého necháte. Leč o té své samostí
Pán se místněji vyjadřuje. A nejsem, sám ,
nebo Otec $e mnou jest. Ač budu ostaven
od vás, nebudu samoten, vece; to přidává,
aby napověděl, že jich ochrany a záštity
nepotřebuje, ješto Otec s ním jest a záštitou
Jeho bude. Minví Pán co člověk a pronáší
důvěru v Boha, že mu dá dílo spásy lidské
úplně provésti. Jinak §e rozumějí slova:
Otec se mnou je s t ve hlavě osmé 8 , 29.
nn., kdež mluví co jednobytný Syn Boží, o
čemž vňs na svém místě. U Matouše 27,
46. mluví o opuštěnosti od Boha; ale ten
okamžitý pocit nepříčí se s tímtohle výro
kem Páně.
Tak rozmlouval Pán s učeníky svými
jednak o nenávisti světa, o svém k Otci od»
chodu, o žalosti jejich, jednak o příchodu
Utěšitele Ducha svatého, o vyslýchání mo
dliteb, o milování jich od Otce a o jiných
věcech povídaje ku potěše a potvrzení jich.
Již nyní ku konci řeči své Pán sbírá a shr
nuje ty věci ještě jednou a dí: Tyto věci
mluvil jsem vám , abyste ve mně pokoj měli.
Věcmi těmi rozumí všechny řeči za poslední
doby k nim pravené; mluvil je tím úmyslem,
abyste, vece, pokoj ve mně měli. Pokoj svůj
jim svrchu 14, 27. připověděl. Pokojem nerozumí zbavení všech útrap, nebezpečí a
svízelů, nébrž vznešenost mysli, která všecky
doiehlivosli přemáhá a odtad vyniklou útě
cha, ukojenosi a blaženost vniternou. Pro
pokoj ten, dí sv. Augustin, všecko se děje,
cokoli se v křesfanství děje, nebo jest cíl,
k němuž všecko směřuje. Proh svátostmi
se nám posluhuje, proň bývám® náukami
Jeho pěstováni, proň závdavek Ducha sva
tého přijímáme, proň v Pána věříme a dou
fáme a láskou k Němu zaháráme. Tím po
kojem v nátiskách se těšíme; proň všecky
útrapy statečně snášíme, abychom v Něm
druhdy blaženě kralovali. D í: ve mně, v Chri
stu, ve spojení s Christem, od Něho a tudy
od ^Otce milování majíce a rozkoš nebeskou
v útrobu přijímajíce. Něco té rozkoše zdáli
se apoštolé pocítovati při slovech 30. v. nyni
věřime. O pokoji, jejž Pán zůstavil vis 14,
27.^ Pokoj ten byl vniterný. Svět jim ale
vněšného pokoje nechtěl propůjčiti, nébrž
naopak všemi'svízely je stíhal. O tom Pán
jím předpověděl výše. Nyní k závěrce to
likéž opětuje. Na světě svízel míti budete,
ale dobré mysli bušte, já jsem přemohl svět.

N a světě svízel máte. — Ale Však protiven
ství, nátiskové a pronásledování světa nemají
vás odstrášeti od vytrvání ve víře a lásce
ke mně a od úkolu, jejž vám provésti přijde.
Nébrž dobré mysli budte, ukažte se pravými
hrdinamí, srdce si dodejte, odrzněte, veskeren strach a veškeru žalost mimopustíce.
Příčinu pak, proč b j srdce si vzíti měli,
udává : Já přemohl jsem svět. Nechce Pán
slovy těmi toliko říci, že Ho svět od úlohy
sobě od Otce svěřené nemohl odrátiti, nébrž
vBvi»ri«a, přemohl jsem , dí Pán předvěstně o
jistém a jakoby již stalém vítězství nad
světem, t, j. nade vším, co se spáse lidské,
pravdě a ctnosti a zbožnosti a slávě Otce
v člověčenstvu protiví. Podobně pravil svrchu
14, 30., že kníže světa přemoženo jest 16,
11. Tak, chce říci Pán, i vy přemůžete sv ě t

Vítězství Páně nad světem skrze smrt a
vzkříšení bylo závdavkem, zásluhou a proro
ctvím, že apoštolé a v nich církev nad nepřátely svými vítězství dojde, což z historie
církve a ozvlášté z dějů mučenických se
jasně vyskýtá. Všecko, vece 1. Jo. 5, 4.
což se zrodilo z Boha, přemáhá svět • to pák
jest vítězství, jen ž přemáhá svět, víra m še.
V tom vítězství spolu důvod spoléhá, že
v Christu pokoj míti budou.
Takto Pán pořízení svoje učinil. Ale
na závět pečeti potřeba bylo, an jižjiž pře
cházel k Otci co svrchovaná pascha, a již
co oběť před oltářem stál maje Bohu pro
lidstvo se vydati. Tu v pocitu velekněž
ského důstojenství svého koná velekněžskou
modlitbu, jenž se vyličuje v k. 17.

Hlava XVII.
Christus Pán prosí Otce, aby Jej oslavil
1— 8. a učeníky v pravdě a jednotě za
choval 9 —19. Posléze 2 0 —26. prosí, aby
veškeré církvi v jednotě s Otcem trvati
a slávu věčnou spatřovali propůjčil.

1. Ty věci mluvil Ježíš a pozdvih
očí k nebi, řekl: Otče, přišla hodina,
oslav Syna svého, aby Syn tvůj osla
vil Tebe! 2. Jako jsi dal Jemu moc
nade všelikou pletí, aby všechněm,
kteréž jsi dal Jemu, dal život věčný.
3. To pak jest život věčný, aby znali
Tebe samého Boha pravého, a kterého
jsi poslal Ježíše Christa. 4. Já jsem Tě
oslavil na zemi, dílo dokonal jsem,
kteréž jsi mi dal, abych učinil. 5. A
nyní, oslav mne Ty Otče u sebe slá
vou, kterou jsem měl dříve, než svět
byl, u Tebe. 6. Vyjevil jsem jméno Tvé
lidem, jež jsi dal mně ze světa; Tvoji
byli a mně’s je dal, a řeč Tvou zacho
vali. 7. Nyní poznali, že všecko, což
jsi dal mně, od Tebe jest. 8. Nebo slo
va, jež jsi dal mně, dal jsem jim a
oni přijali a poznali právě, že jsem
od Tebe vyšel a uvěřili, že jsi Ty mne
poslal.
Dokonav Pán a domluviv tyto věci,
kteréž pro poučení a potěšení učeníků svo
jich v posledních kk. 13—16 přednášel, na
prahu samého odchodu, jak druhdy Jákob
patriarcha Gen. 49. a Mojžíš veleprorok

Deut. 33. na shromážděné apoštoly a v apo
štolech na všechnu církev požehnání s nebe
svolává. Modlitba, ve kteréž to Pán činí.
jest bez odporu nejvnešenější částka Písma
celého, čistý vyliv vniterné vznešenosti Pá
ně, obraz lidské i božské povahy a bytno
sti Jeho. Jest to přemilostná trest veškerých
věcí Pánem posléze povídaných; jest to pa
mátník svrchované pokory Páně, ješto i o
to, co mu právem náleží, v synovské odda
nosti prosí. Hloub, něžnost, vroucnost a výše
modlitby té nevyrovnána a nedostižná jest.
Jednak pamatovati musíme, že modlitba ta
činěna byla úmyslem, aby apoštolé odtad
potěšeni, posíleni a ukřepeni byli.
Některým kritikům zdálo se, že ta vni
terná poklidnost a ten božský pokoj a mír
duše Páně a ta o vítězství jistota, kterou
v modlitbě té jeví, potýká se s bojem vni
terným, jejž y Grethsemami podstoupil. Ale
veškera ta zdánlivost hned zmizí, povážímeli, že Ježíš netrudíl se a nebojoval na hoře
olivné pro sebe, nébrž poněvadž veškeří světa
hřichové na Něho uvalení byli. Nesl hřích
veškeren veškerého světa a mzdou hříchu
jest smrt. I musela se mu smrt ta v celé
hrůze objeviti a hrůza ta byla náramna, ješto
Pán hloub hříchu docela prohlídal, čehož u
žádného člověka není. Sv. Jan byl přítomen
při tom dolehlivém Páně zkormoucení, ale
pomíjí o tom vypravovati, poněvadž před
ním tři evangelistově to činili.
Otázka namítají, proč Pán, jinda sou
kromí se modlívav, tuto před učeníky nahlas
a téměř veřejně se modliti hodlal? činil
to předně 3 že povaha synovská Jej k tomu
vedla, aby ted vylil před Otcem city svoje,
jichž pro sílu jejich nechtěl soukromí pro-

nášetí a tudy s mimi otáleli. Činil to zjevně,
aby patrno bylo, že dílo spásy lidské záleží
Hetoliko v duchovním obnovení, nébrž i v pro
nášení obnovy té také zevnitř; činil to ale
také proto, poněvadž takovým chtěl býti
modlitelem, aby i naším v tom učitelem se
býti prokázal. (Aug, tr. 104.) Praviv za
jisté 16, 33.: Dobré mysli budte, srdce naberte-, nyni sám příkladem svojim se jeviti
jme, že všelikou náději v Boba klade, při
nastalém nebezpečí k Otci na modlitbě se
utíkaje. Zanechal tím, co činiti náleží, když
dolehlivosti na nás dorývají; zanechal, co
činiti sluší otcům tělesným i duchovním, když
se s dítkami rozluóují.
Počíná Jan o tom vypravovati slavně a
viděti, že cítil v hloubi duše své mocnost a
význam modlitby Páně ve vší rozsáhlostí.
Dí: Ty věci domluvil Ježíš a pozdvih očí
k nebi, řekl: Otče, “p řišla hodina, oslav Syna
svého, aby Syn ivůj oslavil tebe. Dí; po
zdvih oči k nebi a tím značí postat Páně,

34., ale sama o sobě oslavou není, leň se přímyslí, že Pán skrze smrt svět spasiv z m rt
vých vstáti a na pravici Otce pozdvižen býti
zasloužil. Oslavou tudy lépe se slyší vzkří
šení Páně, Jeho na nebe vstoupení a o pra
vici Otcovu zasedění Hebr. 1, 3. Jiným se
vidí, že řeč jest o oslavě Christa na světě a
u lioí, o uznání Ho za Syna Božího a že
k oslavě té patří divy, jaké se při smrti
Páně dály, vzkříšení Pána, vstoopení Jeho
na nebesa, seslání Ducha sv., kázaní apo
štolů, jich divů činění a národů na viru
Christovu obracování. Leč obšírný výklad
tento přič! se výroku v. 5., kdež o osobné
Páně slávě řeč jest. A věci tímto výkladem
zahrnuté potahují se raději k oslavě Otcově,
Proto užší výklad dříve položený předkuje.
Nežádá však Syn oslavy své pro sebe, né
brž samo to veškero oslavení Synovo smě
řuje k oslavení Otce. O tom ihned sám Pán
praví: aby Syn tvůj oslavil Tebe. Viděti, že
Syn Boží slávu Otcovu co poslední cíl všeho
působení svého považuje a že nežádá slávy,
leč aby Otec oslaven býti mohl. Sláva Otcova
podmíněna byla slávou Synovou. Nebo oslava
Otcova záleží v tom, aby ode všech lidí po
znán, ctěn, milován byl, aby království Boží
se všude šířilo, Duch sv. aby v útrobách
lidských mocně působil, lidstvo vezdy ve
mravnosti a svatosti života prospívalo, láska
k Bohu a vespolná láska lidí vezdy více
rostla, a církev Boží všemi ctnostmi víc a
více prokvétala. T® ale všecko bylo cílem
působení Christova a k tomu apoštoly vy
volil. Veškera sláva Otcova slávou Synovou
uspůsobena byla a bývá, a Otec nebývá oslaven, leč skrze Syna, což ve spojce aby
(oslavil tě Syn) záleží. Oslava závisí všady
od poznání. Nemůže Otec poznán býti, leč
skrze Syna 14, 7. Nebyl znám Bůh Otec
světn pohanskému, až Syn s nebe sstoupil
a oslaven byl. Samým Židům vytýká Pán
8 , 55., že Otce neznají. A což teprv říci
o mravném životu, jímž Otec oslaven bývá?
A Duch svatý, jenž svět obnovil, osvítil a
posvětil a tím Otci slávu zjednal, od Syna
Božího byl získán. Všecko tedy tomu na
svědčuje, že Otec Synem oslavení dochází.
Y
tom, že se sláva Synova na Otce odlívá, leží již veškera pohnutka k oslavení
Syna od Otce. Pohnutku tu místněji projadřuje, an praví: Jakož jsi jemu dal moc

jaká při modlitbě sluší a kterou se vniterné
všech mohutností duchovních k Bohu po
zdvižení vynořuje. Z toho pozdvižení nejde,
že by byl Pán modlitbu tu vně sálu či ve
čeřadla pronášel pod šírým nebem, ješto do
bře i ve světnici modlitel očí vzhůru k nebi
pozdvihnouti může jak patrno při sv, Ště
pánu Act. 7, 55., jenž očí svých pozdvihl
v soudnici před veleradou. Otče, vece Pán,
Otcem nejprve Boha nazývaje co Syn Jeho
jednorozený a jménem tím důvěru svou a
svou lásku na jevo dávaje. Nebo což může
Otec Synovi odepříti, neřku-li jednorozenému
Synovi, jejž od věčnosti zplodil, a jenž z po
slušenství a z lásky k Otci smrti se podro
bil ? Přišla hodina. Přišla, dí a ukazuje,
jak Aug. vece, že veškeren čas, když co
činil, neb díti se dopustil, od Něho ustanoven
byl, jenž bezčasým byl. Slovo hodina ne
jedním spůsobem se od vykladatelů béře.
Obyčejně vykládají slovo to o smrti a od
volávají se ku kapitole třinácté, kdež hned
na začátku to slovo o smrtí Páně se béře.
Leč tam významu toho vykladatelům půjčiti
můžeme, ješto hned se přídavkem určuje ho
dina co hodina, aby přešel k Otci. Ale jiní vy
kladači rozumějí zde hodinou hodinu oslavy a
táhnou se ke slovům Páně 12, 23. kdež praví:
Přišla hodina, aby Syn člověka oslaven byl.
K nim se i my přidáváme rozumějíce hodi
nou dobu oslavy Syna Božího, jak výšeji nade vši pletí, aby všem, co js i mu dal,
12 , 28. jsme viděli, že hlas zavzněl s nebe: dal život věčný. Slovo jakož značí toli, co
ješto, jelikož, poněvadž. Ježíš odůvodňuje
Oslavil jsem, a ještě oslavím.
Ale tu nám nová otázka v cestu nabíhá. prosbu svou o oslavení tím, že mu Bůh dal
moc svojincům život věčný uštědřiti. Tu moc
V čem záleží oslava Synova? Nezáleží ve
smrti, jíž se Pán rád podrobil pro spasné nemůže on provésti, leč byv oslaven. Slova
výsledky její; nebo ve smrtí spůsoba služeb jakož jsi mu dal moc, hledí k slovům: Oslav
níka se spatřuje Fil. 2, 7. Smrt ovšem po Syna svého. Dálejší slova; aby všem , co’s
zdvižením slouti může 3, 14. 8 , 28. 12, 32. mu dal, dal Sivět věčný, hledí k slovům

aby Syn oslavil tebe. J3 úradku Božího slá s ustavičným Jem u se odevzdáváním, a v
va Otcovi Synem se díti měla. DaVs mu moc, poslušnosti a pokloně neustále Jema prokaz ováné záleží veškeren blahý život tu na ze
dí, nade všelikou p leti Moc tm obdriel Pán
mi začínavě, v nebesích dokonale. V tom
od Otce, ne jelikož Bůh jest, než jelikož
jest člověkem a Spasitelem světa. Všeliká smyslu může říci se, že blahoslavenství zá
plet, či všeliké tělo značí veškeré člověčen leží ve spatřováni Boha ovšem spojeném
stvo, a vece všeliké zahrnujíc všechny všady s milováním nejvrosicnžjším, jak když choť
a vezdy národy, žádného nevyjímaje. Yiz dl© velepísně 1,15. 2, 9.4, 10—16. v choti
se zablídá a v pohledání na ni jakoby za
Mt. 24, 22. Nad tou veškerou pletí obdržel
Syn Boží moc tenkráte, když se byl vtělil chází. Slovy jediného pravdivého Boha od
a spasení lidstva na se přijal. I musela mu ráží všeliké modly, od nichž lidstvo nyní od
dána býti, měl-li Otec oslaven b ý ti; pro stoupit! a k Bohu svému přivinout! se mělo.
rozvinutí a vykonávání moci té musel Syn Slovo pravdivý , dltj&ivó?, značí, jak na hoře
přijat býti do slávy odvěěité. Sličně klade 1, 9. zmíněno, povahu tu, jíž něco ideí své
se slovo plet na tomto místě pro vylíčení docela odpovídá a ji dokoná vyplňuje; tuto
nestateče lidské, ač Ja n jinde slova toho o te d y : jenž právě a jelikož jinak býti nelidech neužívá. Proč Otec dal moc tu Syř můž, jedině Bůh jest.
Ale Bůh pravý nemůže poznán býti
novi, udává věta účelná: aby všem , co jsi
dal jemu, dal život věčný. Bůh Otec dal bez poznání Syna Božího 14, 7., an v Synu
Synovi veškero lidstvo Ž. 2, 8 . v dědictví Otec jest 10, 38. Tedy přidává Pán také o
a všem má Syn života věčného propůjčiti. poznání Syna Božího, an vece.- a aby po
Což Pán se strany své ovšem činí avněšně znávali Jesu Christa, jehož j s i ty poslal
i vnitrně působě slovem i milostmi v církvi Dojití života věčného se tu závislým býti
posluhovanými každému prostředky poský- praví netoliko od poznání Otce, než také od
tá, aby spasení svoje opatřit! mohl, tak že poznání Syna, z čehož jednobytnost Otce
kdo zahynou, vlastní vinou zahynou. Vůbec i Syna plyne; váha spoléhá na spojce a.
svrchovaný úmysl Boží v poskytu vlády Sy Slova ta památna jsou pro spor, jenž se
novi nad lidstvem byla spása lidí všechnědí ; za dřevních časů v církvi o smyslu jieh
ve smysiu užším jsou to ozvlášté lidé spásy vedl. Ariáni a po nich nověji Sociníánl
schopní a chtiví a žádostiví, jež dal a při ozvláštní záštitu bludu svého v mích nachá
zeli, an prý tu jedině otec Bohem pravým se
táhl Otec k Synu, o čemž viz 6 , 34. 37.
V
čem ale záleží ten život věčný, jejž
nazývá a tudy Christus božství se odsuzuje,
Syn Boží všem lidem uštědřovati m á? To považován jsa jen co poslanec Boží. Pou
udává Pán, řka: T m pak jest život věčný, štíme my, že tu jasně o božství Ohrístově
aby Tebe znali jediného pravého Boha , a toho, se nepraví; ale z toho nenásleduje, že by
jehož j s i poslal, Jesu Christa. Není věta slova ta božství Otci jen připisovala s vy
prvá či předvěta příčinou dověty (aby a t. d.) loučením Syna. Nebo hned v. 5. mluví o
a není smysl • tato je st cesta, ten je st p ro  slávě, již měl Christus u Otce před ustano
středek k dojiti života věčného, aby znali vením světa, a tedy nemůže o božství Ot
a t. d. Nébrž dověta udává, v čem život vě cově vylučujíc Syna mluviti; vylučuje mo
čný záleží. Záleží a shledává se život věčný dly toliko, nevšak Syna, a stanoví nedílnou
ve znání Otce, co jediného, pravého Boha, jednotu absolutné bytosti božské. O Christu
a ve znání toho, jehož pro spásu na svět místo naše sice především co o prostředníku,
poslal, Syna Jesu Christa. D í: aby znali, spasiteli a poslanci Otcově mluví, ale nevy
spojkou aby znače, že znání Otce a Syna lučujíc jiných přísudků Synu náležitých.
Někteří z Otců v palčivé půtce proti Ariteprv povšechně se uskutečnit! má. Dí,
aby znali v času přítomném, -(ivma-Mim a nedí: ánům větu našeho verše přesmykem takto
aby poznali, yvmoi, poněvadž poznání to ne pořádali: aby znali tebe a Jesu Christa, j e 
konečného vývoje schopno jest a v usta hož js i poslal, jediného B o h a ; avšak toho
vičném vzrostu onoho poznávání blaženost zhola libovolného s textem nakládáni nelze
nekonečná záleží. Poznáním míní poznání přijíti, aniž ho potřebí, an poznání Syna na
pravdivé, 1. Cor. 8 ,2. hluboké a živé, kteréž rovno se klade s poanáním Otce, a odvislost
v s©bě Víru, lásku, neúhonnost a svatost se poznání Otce od poznání Syna toliko„v jestrany lidské, a se .strany Boži milování od dnobytnosti základ svůj míti může. Žádný
Boha obnáší. Takové živé a ve skutcích Mojžíš, žádoý prorok nemohl tak mluvit!
zřejmé poznání jest podmínka a výminka, a sebe tak s Bohem v jedno řadu klást!;
základ, zárod a počátek života věčného. A to mohl ten, kdo o sobě pravil: kdo mne
již ? starém Zákoně Sap. 15, 3. čteme : vidí, vidí Otce 14, 9. Mluví v třetí osobě,
Zncíií Tebe, Bože, jest svrchovaná spravedl ješto toho předmětná povaha vymáhala. Po
n o st V takovém poznávání Boha spojeném s slední slova Jesu Christa m®hou se bráti
milováním Ho, se zalíbováním si v Něm a dvojitě. Bud Christus slovo se béře co jméno

vlastní: Ježíše Christa, bud Christus se bé
ře co jméno obecné a obecný přísudek Ježíše co Christa či Messiáše. Leč obyčejný
a jediné pravý náhled jest, že slovo Chri
stus se co jméno vlastní béře. Takovéto
mluvení v církvi apoštolské Act, 2, 38. za
vládnout! mohlo jenom proto, poněvadž sám
P án ho užil. Z toho pak, že v poznání Otce
a Jesu Christa život záleží, jde, že veškera
snaha naše k dokonalému poznán! tomu směřovati má. Neblah, kdo to opouští. O svatém
Duchu nedokládá, ješto o Něm v předešlých
místech nejednou mluvil a jenom vytknouti
zamyslil, v čem jádro víry křesťanské v
protivě proti pohanství a zarytému Židovství
záleží. Aniž také Pán o celém symbolu se
rozprostranovati mínil, nébrž jenom to polo
žiti chtěl, čeho nejpředněj k vytknutí rázu
víry křesťanské potřebí. Na tom všechno
záleží, aby v jednoho Boha a v Jesu Chri
sta věřili. Kdo to přijímá, ten veškerou nauku
Christovu a ovšem také náuku o Duchu sv.
za pravdu ujme.
Přednesl Ježíš prosbu o své oslavení a
důvod toho uvedl, že od té oslavy Jeho zá
visí sláva Otcova a spása lidská. I opětuje
touž prosbu a novým důvodem ji podpírá.
Ukazuje, že oslavení Jeho jíž dokoná může
před se jiti, ješto vykonány jsou veškery
podmínky a přípravy k němu potřebné, a
že žádost Jeho o to své oslavení není ne
slušná a nezasloužena. D í: Já jsem Tě osla
vil na zemi, dílo jsem dokonal, kteréž js i
mi dal , abych učinil. A nyni oslav mne Ty ,
Otče, u sebe slávou, kterou jsem měl drive,
než svět byl, u Tebe. P ra v í: Jd jsem Tebe
oslavil na zemi, t. j. mezi lidmi, za svého

na zemi putování; pokud toho lidé schopni
byli. Kterak oslavil, udává slovy: Dílo jsem
dokonal, jež jsi dal mně. Slova ta bezspoječně se váží k předešlému, což řeči zvláštní
důraz dává. Yiděti, že člověk nejlépe osla
vuje Boha, když pilen jest věcí stavu svého.
Dokonáním díla sobě od Otce uloženého
Christus oslavil Otce. Jest to dílo spásy
lidské, jež zahrnuje v sobě všeliká spásy
naší přisluhování, kázaní, divů činění, smrt
i vzkříšeni Páně; tím vším byl zajisté osla
ven Otec. Dí: oslavil jsem , ač ještě dílo to
spásy vykonáno nebylo, poněvadž se již vy
konati mélo; tudy se nepotýkají věty, aby
oslavil v. 1 . příště a oslavil jsem v. 4, Dílo
spásy lidstva bylo dílo oslavy Otce, ale
Syn v tom díle zmařil se Filip. 2, 7. A tudy
poslušností svou neobmezenou a smrtí svou
co věčným oslavy otcovy sloupem a věstidlem zasloužil oslavy svojí u Otce. Proto vece
dále: A nyni oslav mne Ty, Otče,u Tebe oslavou,
Menu jsem

měl

u Tebe, nežli

svět

byl.

Sličně na sebe dopadají slo v a; Já, Tebe, a
slova mne, Ty a vyniká z nich myšlénka

odplaty. Spojka a značí tuto očividně toli
co tedy: poněvadž jsem oslavil Tebe, tedy
oslav mne. Nyni, vece, nyni na konci pů
sobení mého, an jižjiž dokonáno bude dílo
spásy; znamená čas budoucí slávy oproti
době ponížení svého. Oslaven býti žádá u
Otce, u Tebe samého, která slova stojí na
proti slovům na zemi verše předešlého a
značí toli, c o : na nebesích a nadesýlají
slávu nadpřírodnou, jenž ve přiůčastnění
božské moci záleží. Což ještě jasněji ozna
čuje slovy: Oslav mne slávou, kterou jsem
měl u Tebe dříve, než svět byl. Slávu měl
odvěčně co Bůh stejnou s Otcem; tuto žádá
aby sláva ta i na člověčenství Jeho se od
lila, a aby co Bůh-člověk o pravici trůnu
Otcova Hebr. 1 , 3. Pil. 2 , 9. zasednouti
mohl; v čemž se vláda nad světem a osla
vení Jeho po světě zahrnuje. Za Páně svě
tem putováni neuzřeli lidé předvěké slávy
Páně, ješto se byl jí Pán na ten čas vzdal,
a zde chodil ve stavu úprazuě či k enósy;
perla slávy Jeho ve skořápce člověčenství
Jeho se ukryla. Nyní slušelo, aby sláva
Jeho se mu vrátila a člověčenství Jeho udě
lena byla, aby tak na bíledni bylo, že Otec
obět Jeho přijal a aby vítězně oslavení O t
covo provedl. Nyní měla skrze smrt sko
řápka rozražena býti a perla slávy Páně
měla vyniknouc na vše strany vniternou záři
a jasnost vybleskovati.
Již pak Pán spůsob, jímž dosud oslavil
Otce, udává,, an d í : Vyjevil jsem jméno Tvé
lidem, které js i mně dal ze světa. Líčí pů
sobení své mezi lidmi a dokazuje, že dílo
své dokonal. Y řeckém textě stojí slovo Tvé
aov napřed pro větší důraz. Jméno značí
bytnost, a zjeviti jméno Boží jest vyjeviti,
oznámiti a hlásati, jakým Bůh jest, všemoudrost, vševědoucnost, všedobrotH, všesvatost
a všespravedlnost Jeho zvěstovati. Učeníci
Páně jméno, Boží, t. j. podstatu Jeho poně
kud znali, Židé jsouce; ale nejeden předsu
dek jim vadil, jenž odstraněn býti musel,
a oni také tajemství spásy lidské s tíží po
chopovali. Pán po tři léta je vyučoval a
otevřel jim veškery skrýše a skrytosti rady
Boží, jež^ nápotom Duch sv. jim vysvětlovati
měl, V Žalmu 21, 23. se o Messiáši před
povídá v osobě samého Messiáše: Já zvěsto
vati budu jméno Tvé bratrům svojim. Dotýká
jen zvěstování jména Božího, poněvadž výšeji verš 3. v poznání Jeho život záležeti
pravil. Zvěstování či zjevení to, jak výše
poznání, siřeji tuto se béře, nebo celý život
a celé působení Páně Otce zvěstovalo a vy
jevovalo.
Vyjevil věci ty těm, jež jsi mi dal ze
světa, vece Pán. Tak čestně nazývá apo
štoly svoje. Dal je Christovi Otec ze světa,
či od světa, t. j. od lidí bludem zarytých,

nevěrou zatvrdlých a v nepravosti zatonulých
je odmísiv 15, 19., vazbami milosti své je
ke Ghristu přivinuv a přitáhnuv (6 , 44„) a
takto je zsi, učeníky a rozšiřovatele oslavy
svoji ustanoviv. Dal pafe je Otec Synovi ne
snad na krátkou službu, nébrž za majetnost
a vlastnictví. Tvoji byli, a dal jsi je mně.
Tvoji byli, vece, a nemíní tu, že patřili Otci,
jak tvorové veškeři Jem u patří, nébrž že je
Bůh věčným předzřízením a úradkem za
svoje vyvolil. Aby ale Otcovými býti mohli
a aby úradek onen Boží se uskutečnil, dal
je Otec Christovi, působě v útrobě jejích,
aby v Něho uvěřili a celým srdcem k Němu
přilnuli. Výšeji 15,19. pravil P á n : Já jsem
vás vyvolil. Tu praví, že Bůh mu je dal.
Nebylby je dal Otec Jemu, kdyby je nebyl
vyvolil, dí sv. Augustin. Jsm e tedy Christovi.
Po právu Jem u patříme, ješto nás Jem u Otec
dal, a On si nás ještě na kříži draze koupil,
nás obrodil, posvětil a vypěstoval. Jak vzácen jest člověk, že věčný Bůh jej darem
jednorozenému Synu dává a Syn netoliko
dar přijímá, ale dar ten nad vlastní život
výšeji cení! Ješfcě dokládá o hodnosti jich,
an d í: slovo Tvé zachovali, tak s milostí Boží
spolupůsobíce, B i: slovo Tvé, klada, že Jeho
vlastní Dánka byla naukou Otcovou. Hodlaje
níže verš 9. za ně prošiti, nyní po prosbě
za sebe uvádí důvody, pro které by jich
Otec ostrahou svou opatrovati a prosby Sy
novy zaněvyslyšetim ěl: nejprvé a) pro jích
předzřízení, b) pro jich kn Christovi přiúčast,něni, c) pro jich povolnost a poslušnost a
s milostí Boží spolupůsobení. Spasítedlný to
byl výsledek, jehož Ježíš s učeníky došel
a nemalá -chvála to byla pro apoštoly, že
mohl v modlitbě své k Otci osvědčiti, že
apoštolé slovo Otcovo zachovali. Zachováváni
to slov Božích nebylo nějak jalovo aneúrodno,
nébrž mecně v nich působilo a ten byl úspěch
a ten-výsledek mého jich pěstování, že, jak
vece Pán dále, nyni ‘p oznali, že všecko, co’s
Ty Otče dal mně , od Tebe jest. Praví nyní
poznali , ač poznání jejich ještě nedokonalo
bylo, poněvadž co símě v jejich srdce polo
ženo byvši dolů i vzhůru, n výši a hloubi
se rozprostranovati počalo. Poznali, dí, že
io, co’s m i dal, od Tebe jest. Nerozumí
věcmi těmi sobě od Otce danými božství,
jež z Otce odvěčně čerpá, nébrž náuku a
divy a slovem veškero působení své pro
spásu lidskou. O tom všem nyní přesvěd
čení nabyli oni, že to od Boha má Pán, že
náuka Páně jest náuka Otcova 7, 16. a di
vové Páně jsou skutky Otcovy 5, 36.
Ale jakou cestou došli poznání toho ?
Ježíš udává toho cestu dvojí, jednu se strany
své, druhou se strany apoštolů samých,
O prvním praví P án: poněvadž jsem slova,
je ž jsi Ty mně dal. já dal 1jim . Slova tu

odpovídají věcem v předešlém verši a značí
náuki Páně, kterou jim dal Páa co věčný
sklad
poklad, jejžby zachovávali co věčný
pramen a věčně svěží žídlo veškerého vě
domí církve. Ovšem také skutkové a zázrakové Páně sebou náuku obnášejí; ale tu
nejpředněji Pán k vlastité náuce prohlídá.
Ale na pouhém ode Pána dání náuky
nezávislá spása, nébrž za druhé se strany
učňů přistoupila dobrá vůle, o níž dí: A oni
přijali sleva a náuka ta rozkládajíc se v
nich učinila, že poznali, vece Pán, ze jsem
od Tebe vyšel a uvěřili , že js i mne poslal.
Viz o vyjití 16, 27. 28. a o poselství spolu
s vyjitím 8 , 42. Poznati, jak napřed praví,
a věřiti, jak na to klade, nerůzní se, leč
liší se stupněm nějakým. Poznání jejich šlo
z víry a víra jim dala poznati, že skutečně
Christus Synem jest Božím. Poznali , ješto
důvodům nepochybným povolili; uvěřili , je
što, co jim ještě bylo temno a nejasno, ujali a
rozum v službu Christovi pojali 2. Cor. 1®, 5.
Důvody ty, pročby Otec prosbu Jeho
za učeníky vyslyšet! měl, předeslav, nyni
prosbu samo vylévá.

9.
Já za ně prosím; ne za svět
prosím, nébrž za ty, kteréž jsi dal Mně,
poněvadž Tvoji jsou. 10. A Mé věci
veškery Tvoje jsou a Tvé Moje jsou a
oslaven jsem v nich. 11. A již nejsem
na světě a oni na světě jsou a J á
k Tobě jdu. Otce svatý, zachovej je
ve jménu svém, kteréž jsi dal Mně,
aby byli jedno, jak i my. 12. Když
jsem byl s nimi, J á zachovával jsem je
ve jménu Tvém. Kteréž jsi dal Mně,
ostřáhl jsem a žádný z nich nezahy
nul, leč syn záhuby, aby se písmo na
plnilo. 13. Nyní ale k Tobě jdu a to
mluvím na světě, aby měli radost Mou
úplnou v sobě. 14. J á jsem dal jim
řeč Tvoji a svět nenáviděl jich, poně
vadž nejsou ze světa, jakož ani J á ne
jsem ze světa. 15. Neprosím, abys vzal
je-ze světa, nébrž abys zachoval je od
zlého. 18. Ze světa nejsou, jakož ani
J á nejsem ze světa. 17. Posvětiž je
vp rav dě; řeč Tvá pravda jest. 18. J a 
kož jsi Ty mne poslal na svět, i J á
jsem poslal jich do světa. 19. A za
ně J á posvěcuji sebe, aby byli i oni
posvěceni v pravdě.
Víra a oddanost, jež Pán chválil při
apoštolech ve předešlých veršech, protřely

dráha té, jež na ně vylévá nyní, prosbě,
která do verše 19. se rozprostírá. Já za ně
prosím, praví, ne za svět prosím, nébrž za
ty , je ž jsi mi dal, poněvadž Tvoji jsou. Za
učeníky své se modlí, poněvadž je vyvolil,
aby dílo Jeho v člověčenstvu provedli, k če
muž jim s hůry pomoci nevyhnutedlně po
třeba bylo. Co dále hned přitáčí Pán: ne
za svět prosím , to nejedné mysli nápadno,
ano s urážkou bylo, a nejedni nehned pří
činu takového Páně počínání pochopujíce
s pravým smyslem se minuli. Někteří vy
kladatelé totiž slova: ne z a svět prosím,
brali v ten smysl, že se jimi jen povaha
učeníků vytýká. Jakoby pravil: prosím za
ně, jenž nejsou svět, jenž nemají světské
povahy a nepatří do počtu lidí zlých, zavr
hlých, dobroty Boží nehodných, nébrž jenž
jsou Boží, věříce a řeč Páně zachovávajíce.
Tím výkladem doufají vyhnouti otázce, proč
Christus se nemodlí za svět. Leč výklad ten
jest hledaný a nucený. Pán světem rozumí
lidi nekolné a Jemu nepodrobené, kteří se
spásy v Christu zdráhají a vnímavost pro
věci nebeské vlastní svou vinou ztratili; ač
ovšem při tom na mysli má, že povaha uče
níků jest odchodna od světa, a že pro tu
odchodnost povahy jejich Otec prosbu Jeho
za ně tím spíše má vyslyšeti. Svět ten, jak
14, 17. pravil, nemůže Ducha pravdy přijíti.
Jan v listu svém 1. Joan. 5, 16. mluví o
hříchu k smrti, a za ten, vece, nepravím
vám , abyste se modlili. Pán v této vele
kněžské modlitbě své neprosí za svět, a od
této prosby svět vylučuje právě proto, že se
za církev modlí jenom, za ty, jež mu dal a
dá Otec, jenž v Něho uvěřili, aneb — jak
dále verš 20. — v Něho uvěří. Nemohl Pán tou
měrou za svět prošiti, jakou nyní prosil za
učeníky, an se modlí za lidi s ním úzce
spojené, svét ale se Ho cizil a se Mu proti
vil. Obsah sám prosby Páné za učeníky vy
lité jeví, že svět musel vyloučen býti od této
prosby; nebo za učeníky modlí se,- aby
v tom, čím jsou, zachováni byli, aby zacho
váni byli v dobré povaze, vire a lásce své
ku Christu, což na svět nemohlo připadati;
za svět se níže ve verši 20 . modlí, aby se vzdal
zarytosti své a aby stal se tím, co apoštolé
jsou. Není tu žádného místa pro náuku o
nepředzřízení k spáse, aniž Pán od lásky
svojí a od milostí svojich skrze smrt zaslou
žených některého člověka vylučuje, an Bůh
chce 1. Tim. 2, 4., aby všichni lidé spaseni
byli, an Pán všem lidem evangelium od
apoštolů kázati poručil Mat. 28, 19., an Bůh
za všechny Syna svého poslal Jo. 3, 16 ., an
Christus za všechny umřel 2. Cor. 5, 14.,
an na kříži za vrahy své se modlil a za
nepřátely modliti se velel. Mat. 5, 44. Svatý
Augustin M. B. 21, 24. praví, kdyby církev

jistotu měla a věděla ®některých, že z předuložení Božího půjdou do ohně věčného, ne
modlila by se za ně, jak ani za dábla se
nemodlí. Nemají ale o nikom toho jistotu,
modlí se za všecky nepřátely své v tom těle
postavené, ač za všechny vyslyšáaa nebý
vajíc. Bývá jenom za ty vyslyšána, kteří
ačkoli církvi odporujíce vyvoleni jsou předce
k tomu, aby za ně byla vyslyšána a oni se
stali syny církve.
Veliký důvod, aby Otec modlitbu Jeho
za apoštoly vyslyšel, záleží v přivlastnění
jich Christovi od samého Otce. D í: Za ty,
jež js i mi dal, poněvadž Tvoji js ou. Otec tedy,
zachovaje učeníky v Christu, zachová v nich
své vlastnictví. ^ Otec je sice dal Synovi za
majetnost, ale tím nepřestali majetkem Otco
vým býti, což Pán vyvodí odtad, že mezi
Otcem a Synem obecenství a vzájemnost
majetností veškerých bytuje. A všecko mé
Tvým jest a Tvé mojim, _ vece P á n ; bíledně spojka ^a tuto za spojku příčinnou od
bývá a značí toli co nebo. Qd konkrétných
poměrů se Pán rozprostírá ku všeobecné
idei obecnosti a společnosti všeho majetku
s Otcem. Společno jest Synu s Otcem dílo
společen účel, společní prostředkové, spo
lečná moc, společná pravda a milost, a ni
kdo z nich nepůsobí odloučeně od druhého
nébrž Christus v Otci a Otec v Synu pů
sobí. D í: co mé, jest Tvé a co Tvé, jest mé.
Nebyloby mnoho říci, co mé jest, jest Tvoje;
to zajisté o člověku každém platí, že veškera
dobra jeho o d Boha jsou. y tom ale jest
výsost svrchovaná, že Hci mohl: Všechno,
co Tvé jest, jest, moje. Q spoluvládě a spolumoci Páně s Otcem pán dříve 16, 15. se
vyjádřil.
Nový důvod pvo vyslyšení prosby za ně
vede Pán z jich hodnosti a zásluhy o Syna,
totiž o Něho_ samého. D í : A oslaven jsem
v nich. V nich oslaven jsem, vece, a před
ložkou ve vytýká, že oslavení Jeho v nich,
v osobách jejich a v působení jejich spoléhá
a spočívá. Oslavení Christa počalo v apošto
lech přivinutím se k Němu, vírou v Něho,
následováním Ho, láskou jejich k Němu a
obnovením života jejich. Dále mělo pak ve
deno býti po seslání Ducha sv., když Pána
všemu světu ohlašovali, Synem Božím Otci
spúliípodstatným Jej býti ukazovali, a v člově
čenstvo znovuzrození Christem zjednané uve
dli. Kdo zajisté v Christa věří a svatě žijí,
dokazují, že Christus mocen jest, an ty
ctnosti v nich provodí; an naopak, kdo v
Něho nevěří, ovšem veškeru slávu Jeho za
temňují a přitlumují. Mluví v perfektu osla
ven ?sem byl v nich prolépsou či předujatkem, jak jsme to již výše pozorovali. Ovšem
pak sláva ta Synova z ' apoštolů vzatá se na
Otce odlívá, jak dí Pán 15, 8 ., že tím se

oslavuje Otec, když apoštolé mnoho plodů
spásy donesou. Oslavení to na zemi stojí
oproti oslavě Jeho u Otce v nebesích, o čemž
výše v. 1. a 5.
Ale apoštolé také potřební budou ochrany
Otcovy, o kterou Pán tu ve své modlitbě
žádá, poněvadž Christus, jenž je dosavád
jak otec dítky opatroval, nyní ze světa od
cházeje opustiti je musí. A ten ještě důvod
Pán dále předesýlá, nápotom prosbu vyjá
dřiti hodlaje. Yece: A již nejsem na světě

kládají: kterýmž, jménem svým, jsi mně je
dal. Leč výklad ten svévolně si vede a ze
všech výhladů nejlépeji ten přiléhá, jenž čelí
k zachování učeníků ve spojení se Synem
Božím, v jednotě s ním, jak hned o tom Pán
dokládá, ř k a : aby jedno byli jako i my.
Ale jakou jednotu míní Pán slovy oněm !: aby jedno byli jako i my ? Patrno, že
jednotu mezi Otcem a Synem za vzor klade
pro tu jednotu, která má se mezi učeníky
nalézati. A tu se chopili slov těch Arián! a
a oni jsou na světe a j á jdu k Tobě. Ne dovodit! chtěli z něho, že Christus toliko
jsem, dí, an jižjiž ua smrt š e l; ale oni zů mravnou shodou vůle svojí jedno jest s Otcem,
stanou na světě, zůstanou všem dolehlivo- an prý patrno, že o svornosti vůle a mysli
stem, nesnázem, vší nenávisti a všemu pro učeníků jedná. Avšak sv. Ambrož vývodku
následování nepřátelil, a neujmeš-li se jich, tomu odpíral a pravil, že, ješto učeníci jež
stane se jim co beránkům mezi vlky. A nyní jedno býti Pán od Otce prosí, tétéž ajedné
již klade samu tu prosbu řka: Otče svatý , byli mezi sebou přirozenosti, ovšem i Syn
zachovej je ve jménu Tvém, kteréž js i mně s Otcem stejné bytnosti býti se předpokládá.
dal, aby jedno byli, ja k i my. O svatosti Chce Pán, aby apoštolé shodni byli v duchu,
nejprv zmiňuje (níže 25. o spravedlnosti) v mysli, ve vůli a tak jednota Otce i Syna
tak jak v otčenáši učí nejprvé modliti se o nápodobili, jenž netoliko v bytnosti, nébrž i
posvěceni jména Božího, nápotom k jiným
v myšlení a chtění se nalézá; viz níže v. 21 .
potřebám přecházeje. Tak i my tu vlastnost Jednota měla vezdy panovati mezi Bohem
Boží na modlitbách svojich vzývat! máme, a lidstvem. Přetržena byla jednota ona hří
jenž se vztahuje ku potřebám našim, Dí chem ; ale Syn Boží přišel, aby ji obnovil.
svatý, ješto proti nákaze světa ve svatosti, A ta jednota přede všemi v apoštolech a před
neúhonnosti a boholibosti zachovati je po stavených církve co obraz jednoty Otcovy
třebí především jest, mají-li v jednotě víry a a Synovy se má obrazovati. Jednoty té do
lásky potrvávati. Svatý Bůh, zachovaje uče jdou oni, když mírem Božím, Pil. 4,7. s Chri
níky ve svatosti, sobě sainému takořka slouží. stem a skrze Něho s Otcem spojeni budou.
D í: zachovej je ve jménu Tvém, v poznání a Mysticky obracují slova ta na sjednocení duše
vyznávání jména Tvého, t. j. Tebe samého, s Christem ve svatosvátosti.
aby Tebe všudy hlásali nebezpečí nedbajíce,
Dokud Pán na světě byl, nebylo té
aniž od lásky Tvé odstoupali. O jméau viz zvláštní ostrahy Otcovy pro učeníky potřebí,
v. 6 . Ve předložka značí obor, v němž ostří poněvadž on jich ochráncem byl. K d yž jsem
háni býti mají. Méně vhodně jiní vykládají: byl s nimi, dí Pán, já za choval jsem je ve
zachovej je svou moci; jméno zajisté i tu jménu Tvém, ve vyznávání jména Tvého, Tvé
bytnost znamená, jak v. 6 . Co následuje : mocnosti a svatosti, a v zachovávání Tvých
Kteréž js i mi dal, může se bud k učeníkům, příkazů, nebezpečenství od nich odvarujíc,
bud ke jménu Božímu potahovat! podlé dvo srdce jejich posvěcujíc, v náuce Boží je pe
jího řeckého čtení, ovg jednoho a w dru vněji a hlouběji ustavujíc. S láskou a žalostí
hého. Dle prvního čtení, jehož vulgáta se Pán při úspěchách opatrován í svého mešká,
drží, Pán vede důvod týž, jak prvěji od dále pravě: Kteréž js i mně dal, ochránil jsem
toho, že jsou učeníci majetstvím Jeho Jemu a nikdo z nich nezahynul, leč syn záhuby.
od Otce daným a že je zachovaje sám své Chráněním a ostříháním děje se zachování;
m ajetst\í v jednotě zachová. Ale převládá pod ochranu v a záštitu mu dáni učeníci a
čtení w, a tudy slovo kteréž musí se táhnout! zachoval je. Řecký text opét čte $ a slovce
ke jménu ; kteréž jméno jsi mně dal. A tu to táhne ke slovu jméno Tvé, jak jsm e to
se rozcházejí výkladové. Jedni vysvětlují: výšeji viděli; tak že smysl jest: zachovával
jehož ohlašování jsi mně poručil, jak svrchu jsem je ve jménu Tvém, kteréž či co js i mi
12, 49. Pán praví, že mu dal příkaz Otec, d a l ; ochránil jsem a t. d. Není smysl, že
co mluviti má. Jiní lépe slovem jméno slyší Bůh dal jméno své Christu, aby je apošto
slávu, moc a vládu Christovi danou a praví lům ohlásil, a že proto má B ů h je ve jménu
smysl býti: Zachovej je v uznání mne za tom zachovati, aby jedno byli jednotou víry
Syna Božího, ve spojení se mnou, v jednotě ve jménu tom složené. Smysl jest: kteréž
se mnou. Čtení w přítahem se béře m. ó, jméno, t. j. kterou slávu jsi mi dal, kterouž
Dotýkáme ještě také, že jsou, kteří slovo 9 bytnost jsi mi dal. Zachovej je v uznávání
za iustrumentál berouce, praví, že tu jest o velebnosti a slávy mojí. Leč o tom maličko
jménu řeč jako o vazbě, kterou apoštoly výšeji praveno. Připomíná na modlitbě
Bůh k Synu Božímu poutá a spojuje, a pře své syna záhuby. Pro bolest nejmenuj a

jména jeho. Synem ? písmě vniterná bliž- všelikého působení Christova, a jest spolu
Host & spojenost, Mt. 8,12.13, 38. a nějaké i nejvýtečnější stupeň všeliké radosti a bla
určení a náležitost nějaká se vytýká. Syn ženosti, která sice teprv na onom světě
záhuby jest člověk k záhubě náležitý a k ní svrchovanosti dochází, k niž ale již tuto dovyznačený, jenž vinou svou zahynul, t. j. Ji síihsti přijde.
Od Otce se přeli vala radost na apoštoly;
dáš, jenž předvídán, že pro nevěru a pro
zrádu svou zahyne. Výrazu syn záhuby užil ale opak toho se jim dálo od světa. A o tom
sv. Pavel o antichristu 2. Thess. 2, 3. Jidáš vece: Dal jsem jim slovo Tvé, ale svět jich
byl předchůdcem jeho; co Jídáš provedl na nenáviděl. Nenávist světa jest pravá dvorská
Christa osobném, to provede antichrist na barva, kterou křesťan na zemi nosí. M udr
církvi. Synovi záhuby bližno jest rčení syn cové za prvních let církve křesfanům nepřátelů pokolení lidského nadávali. Jim ž ale
pekla u sv. Matouše 23, 15.
Mluví Pán o budoucím opatrování apo Tertullián odpověděl, že velmi mylně a ne
štolů skrze Otce, ne žeby za Jeho pobytí pravě soudí; nemohou křesfané nikoho nena zemi Otec by! apoštolů neopatrova! aneb náviděti, jimž přikázáno i nepřátely milo
že by nyní on sám odcházeje ze světa zhola vati. Slovem značí Pán učení své, jež hlá
opatrovali je přestával, nébrž poněvadž on sal a jim ku hlásání po celém světě ode
sám nyní tělesně a vidomě jich opatrovati vzdal. Byla náuka ta ovšem i Jeho 7, 16.,
nemůže, tedy je tím více opatrování Otcova ale připisuje ji Otci, aby větší váhu přičinil
poroučí. A ohlašuješ® vtom, že co na Něm důvodu svému, jakoby řekl: O Tvou běží, o
bylo, všecko učinil, aby všem spásu sjed Tvou se jedná, pro věc Tvou oni toli podstu
nal, a někdo-li zahyne, vinou vlastní zahyne. pují a tudy též opatrování tvého zasluhují. P ří
S. bolestí to pravil Pán, a jenom to mohlo čina ale, že jich svět nenávidí, jest, zezesvěta
umírniti tu bolest, že i tato nepravost zrád mjsou , že povahy jeho nemají, že s ním na
cova předvídána ano předobrazena byla, a shodě nejsou. O nebytí apoštolů ze světa výše
že skrze ni dílo spásy nebylo porušeno, 15, 18.19. jedná Pán, a eo tuto přidává -.jakož
nébrž právě vykonáno. Dí Pán: aby se na ani j á ze světa nejsem , dovodě, že jim v tom
plnilo pismoj na dvojím místě toho dotýká za přiklad sloužil a že v povahu Jeho se
písmo, v Žalmu čtyřicátém Ž. 40, 10., oblekli, to podobně výše 8, 23. pravil. _Sv.
kdež předpovídá, že ten, jenž s Christem jí, Pavel o sobě pravil, že svět jemu ukřižo
zradí Ho a v Žalmu stoosmém Ž. 108, 8., ván jest a on světu Gal. 6,14. Blažen kněz,
kdež se zahynuti zrádce Christova předpo jenž o sobě tak říci může. Může to říci ten,
vídá, Ješto místo toto poslední také sv. Petr kdo má stejné s Christem záměry a směry
Act. 1, 20. o Jidášovu zahynutí slyší, ovšem a kdo zájmy Christovy sobě tak osobii, že
za to míti musíme, že totéž místo i Pánu v jistém mravném smyslu může říci ku Chritanulo na mysli. Mohl Jidáš i po zrádě do s íu : Všecko, co Tvé jestt mě jest. Což chtějí
sebe jiti a pokání činiti a tudy zátratě vy- říci slova Páně: jako j á nejsem ze světa, leč
fanonti; písmo nebylo příčinou záhynu jeho, že má člověk světa nenáviděli, válku vésti
nébrž předvídaná zlost jeho příčinu zavdala se zložádostmi svými a ke všem dolehlivoproroctví tomu v pismě, 'a on hříchu se od stem přihotoven býti ?
Mohli se apoštolé modlitbě Páně pří
dav proti vlastnímu úmyslu písmo naplnil.
Za svého na zemi pobytu Pán apoštolů tomni jsouce domýšleti ze slov v ní přednechránil; ale nyní vece: Jdu k Tobě a proto šených, že jim brzo ze světa toho sejiti
mluvim to. Proto rozprostírám modlitbu svou přijde. Oni ale byli ustanoveni, aby slovo
za ně ještě na světě mezí nimi bytujíc, aby, Páně hlásali a smíření Boha s lidstvem od
vece, účel opatrování Otcova udávaje, aby Christa vykonaného všechny lidi přiúčastno=
radost mou úplnou měli v sobě. Mluví o ra váli; a tudy tím více nyní při odchodu Páně
dosti své a o pocítění jí od apoštolů v témž jich pro svět potřebí bylo. Proto se modlí
smyslu, v němž výšeji pravil 15, 11, želaje, Pán: Neprosím , abys je vzal ze svéta. Ale
aby Jeho radost v apoštolech se doplnila. mělo-Si království Boží jimi rozšířeno, roz
Nemíní jenom radost svou z předvídaného množeno a upevněno býti, bylo pro ně po
vítězství nad světem, hříchem a ďáblem, třebí, aby jim Otec nedával v těch, jenž jim
nébrž veškera radost srdce svého žádá na nastávají, nebezpečenstvích zahynouti, nébrž
apoštoly dle jich chopnosti a jímavosti pře- aby je, jak se modlí Pán dále, zachoval od
nésti, tedy také radost nad věrností a láskou zlého. Slova: abys jich nevzal ze světa , zá
apoštolů a radost z jednoty s Otcem zahr pornou, slova: abys je chránil zlého, kladnou
nuje. A tu radost chce Pán na apoštoly v stránku záštity vytýkají. Zlým jedni rozumějí
úplnosti a dovršenosti přenésti, aby totiž ďábla a všeliký čin jeho, nástrahy jeho a
nejsvrchovaněji jí zakoušeli a nejůžeji s Otcem jeho osidla, jimiž kníže světa toho hleděl
sjednáni a sjednoceni byli, Jednota s Otcem úkol apoštolů zničiti, a mysl jejich samu
jest účel veškerého člověčenstva a záměr podlomíti apodvrátiti. Jini ale slovo to věcně

berou a rozum ějí zpřím a rozličné svízely,
útrapy a zvláště hříchy. Obojí výklad na
jedno vychází; dopadnéjším ale jest, jenž
slovo z l o věcně béře. S v ě t v e z l u p o s t a v e n
j e s t , vece sv. Jan
1. Jo. 5, 19. Zlo to dvo
jím útokem na apoštoly doráželo. Ale měli
oni vytrvati ve všech strastech, sžby vyří
dili, k čemn je P án ustanovil. Podobně
Pavel dí, že on by sice raději se rozloučil
s tělem a spojil se s Christem, ale že v t ě l e
z ů s t a l i , vece, p o t ř e l i j e s t p r o
v á s
P il. 1, 24.
A sv. M artin se m odlil: P a n e , j s e m - l i j e š t ě
p o t ř e b e n
l i d u
T v é m u , n e š t i t i m
s e
p r á c e .
Ještě udává důvod, pročby jich Otec
přede zlým chrániti m ěl: Z e s v i t a n e j s o u ,
j a k o ž
a n i
J á
z e
s v ě t a
n e j s e m .
Opětuje, co
byl výše ve verši 14. p ra v il; avšak tam slova
ta dávala příčinu, proč svět apoštolů nená
vidí, tu to ale se jimi udává příčina, proč by
je Otec měl zachovávat!; poněvadž totiž oni
světu výhost davše docela ku Christu a
k Otci p řilnuli Pravěj: j a k o ž a n i J á n e j s e m
z e
s v ě t a ,
nestaví sebe na roven s učeníky,
jakoby oni s Ním na stejném stupni od
světskostí stáli, nébrž že měli brzo ozbrojeni
b ý ti a oblečeni v život aový skrze D ucha
sv. a povahu Christovu víc a více pronášeti. Brov. M at. 5, 48.
P o su d se P án ve své modlitbě nesl více
záporně prose, aby Bůh apoštoly ostříhal
zlého světa. Přechází nyni k stránce kladné,
k níž si byl p řístup učinil chválou apoštolů,
že nejsou ze světa, jak ani On ze světa není.
I praví: P o s v ě t i ž j e v p r a v d ě . R e č
T v á
p r a v d a
j e s t :
J a k o ž
j s i
T y
m n e
p o s l a l
n a
s v ě
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N ěkteří vykladatelé
slyší slovo p o s v ě t i t i o odmísení a oddělení
z počtu lidí obecných a ustanovení k úřadu
prorockém u neb kněžskému, vjakém ž smy
slu to slovo v starém zákoně nejednou při
chází Ex. 29, 1. 7. 8. Lev. 9, L Leč od
světa odnášeni již apoštolé byli a Pán pro
sil, aby je Bůh na světě v tom od zla svět
ského oddělení zachoval. Tudy nejedná o
negativné té části posvěty, nébrž o kladné
části její. Posvěta záleží v tom, aby osvěty,
umocnění, síly, radostivostí, lásky, nadšenosti pro úřad svůj obdrželi, což se Duchem
svátým děje, jim 14, 17. 15, 26. 16, 7. připověděným. Chce tedy slovy p o s v ě t j e ř íc i:
obroď je vnitrně, učiň je v mysli a vůli
svátými, ozbroj je silou a světlem Ducha
svatého uspůsob je na duchu, aby důstoj
nými knězi nového Zákona byli, propůjč jim
v té míře darů D ucha Sv., aby skutečně
clověky svátými se stali. Živel, v němž po
svěcení jich se vykonati, a prostředek, jímž
se uskutečnit! má, je s t p r a v d a , t.j., jak sám
Pán vykládá, s l o v o O t c o v o , jež Cfaristevi dal,
c e n i

v

p r a v d ě

.

P

o s v ě

t j e .

aby je hlásal, víz 8. verš. P ravda Boží má život
a celou byť jejich proniknout!, má v ú tro b ě
jejich trusky starého A d am a vymýtit!, má
srdce jejich očistiti, má mysl jejích k Bohu
zpřímit! a zvednouti, má je chrámem Božím
učiniti, kdežby oběť n eu stále plála, a má
je rájem Božím utvořiti, kdežby veškery
ctnosti prokvétaly. P r a v d a se zde béře v šir
ším smyslu, jakým 15, 3. slovo se béře, ne
toliko náuku, a ébrž i svátostnou milost v sobě
zahrnujíc. Slovo Boží zajisté živo je st co
obouostrý m eč, ja k dí písmo Hebr. 4, 12.
Posvěcení to, o něž slovem p o s v ě t j e P án
prosí, dálo se v seslání D ucha svatého. Zá»
rod svatosti jedním činem v n ě vložen jest,
ale časem se víc a více rozvíjet! měl podlé
sloya apokalypsy Ap. 21, 11.: K d o s v a t
j e s t , p o s v ě c u j
s e
v í c e .
Nedobře vykladatelé
někteří slovo v p r a v d ě
dějí býti praveno
ohledem na stíny, obrazy a předeznaky H ebr.
10, 1. a na posvěcení starozákonných knězů,
jež obrazně, typicky a více negativně než
positivně se dálo H ebr. 9, 13. Podlé toho
v
p r a v d ě
toli je s t co skutečně, vnitrně, neobrazně. A le výklad ten proti souvislosti
čelí. Chce P án, aby apoštolé zakladatelé
církve, jenž úkony světosmírné Páně vypl
ňovat! měli, napřed sami celého ovoce spásy
C hristovy vnitrně se všemi účinky se přiúčastnili. Co přičinuje: T v é s l o v o p r a v d a j e s t ,
tím vytýká, ž e o jiné pravdě nemluví, leč
o slovu Otcově, o náuce totiž, již v. 8.
Otec dal Synovi, aby ji apoštolům k dálejŠímu rozhlásání svěřil.
Dvůj důvod uvádí Pán, pro k terý Ho
Otec vyslyšeti má v prosbě o posvětu apo
štolů. P r v n í béře od poselství na apoštoly
složeného, d ruhý od vlastného sebeposvěeení za ně. O prvním vece P á n : J a k o ž j s i
T y
m n e
p o s l a l
n a
s v ě t , i
J á
j s e m
p o s l a l j i c h
d o
s v ě t a .
P o s l a l j s e m ,
vece, obyčejem p ro 
roků předjem ně minulý čas místo budoucího
klada. Rozeslal je sice již dříve M at. 10,1.;
avšak jen na okus; úkol vlastní jim teprv
po seslání Ducha sv. uložil Joan. 20, 21., ja 
kož teprv po seslání D ncha sv. jim veškera
velebnost úřadu jim svěřeného zableskla.
Přidává slova : j a k o ž j s i T y m n e p o s l a l , aby
projevil, že apoštolé jenom dílo od Otce na
Syna složené provoditi mají, a že tedy tím
spíše se Otec Jeho prosbě propůjčit! může.
Dle člověčenství byl Pán apoštolem či vy
slancem Otce, jak J e j H ebr. 3, 1. nazývá.
D ru h ý důvod, pro který by Otec apo
štoly měl posvětiti, vytýká P án slo v y : A z a
n é
J á
p o s v ě c u j i
s e b e ,
a b y
i
o n i
b y l i
p o s v ě 
c e n i .
N ež apoštoly vyšle, volil Pán sebe za
ně obětovati, aby posvěcení jich co ovoce
a plod sm rtí Jeho uskutečnili se mohlo; nebo
sm rt Jeho jim zasloužila seslání Ducha sv.,
k terýž posvěcení jich vykonati měl. To chce

říci slovo: A za ně posvěcuji sebe. Posvětiti mím, aby milování, kterýmž jsi milo
tu jest toli, co obětovati, jak slovo to i jinde val mne, v nich bylo a J á v nich.
v p ísm ě sv. přichází Lev. 22, 23. Deut. 15,
Bozeslal Christus apoštoly, dí verš 8.,
19. R om . 15, 16. Ješto v starém Zákoně
kněží na kněžství obětmi posvěcováni bývali aby kázali a oslavovali Syna i O tce; což se
Ex. 29, 11. a jj., tudy také posvěcení apo dálo přijetím víry a uvěřením v Christa od
štolů nějakou obét vymáhalo. V starém Zá těch, jimž kázali. I nemůže láska Páně %&koně postačila obět předobrazná a přede- pomenouti se nad těmi, kteří v Něho měli
značná pro posvěcení obrazné; v novém Zá uvěřiti. Modlí se za ně a modlitba ta slou
koně skutečné oběti potřebí jest, an posvéta žila k nemalé útěše apoštolům proroctvím
věcná a skutečná se vykonati měla. A v obět jsouci, že v návalu nesnází nezahynou, né
tu Christus se vydal a, vece písmo o tom brž že věc, které oni slouží, zvítězí, a že
Hebr. 10, 14., jednou tou oběti zdokonalil náuka po všem světě jimi hlásaná půdu pev
nou v srdcích nesčíslného lidstva nalezne.
posvěcovance. To byl svrchovaný účel smrti
Jeho, jak i tu praví, přidávaje: aby i oni Což i nám nemalou jest útěchou, ješto Pán
posvěceni byli v pravdě. Slovo iv mkri&ÚN., tenkrát víru naši předvídaje i za nás modlil
v pravdě se tu modálně béře, an artikulu se. P ra v í: Ne za ně (apoštoly) však prosím,
nemá, a značí toli, co skutečně, pravdivě; toliko, nébrž i za ty, jenž uvěři skrze slovo
posvěta pravá může od Otce pocházeti toliko jejich ve mně, aby všickni jedno bylii jako
Mat. 22, 16. Jinak a v jiném smyslu stojí Ty Otče ve mne a j á v Tobě, aby i oni v nás
iv vij aXtj&síqe s artikulem. Slova také: Aby jedno byli, aby uvěřil svět, že jsi Ty mn&
posvěceni byli jinak se berou, nežli slova: poslal. Místo uvěři čte text řecký veri, co
Já za ně posvěcuji se; jak na bíledni jest. o věci již nastoupilé, aneb marevovres subMéně vhodně vykladači někteří slovo posvě stantivně a bezčasně se béře: Za věřici
titi také o apoštolech ve smyslu obětovati jenž jimi jsou skrze slovo apoštolů, t. j. hlá
berou: aby i oni se v oběť vydali, an kázaní sáním náuky Páné 15, 20. Předmět modlitby
a osvědčování pravdy po světě s nesnázemi Jeho jest jednota církve, kterýž slovem aby
a s nebezpečím života spojeno jest. Leč vý se vytýká, jak Luc. 16, 27, budoucně maje
se státi. Jiní předmět modlitby tu doplňují
klad pravý výšeji udán.
Tak Pán modlil se za apoštoly. Avšak z verše 18. zachovej je a prav! tu ve verši
oni nebyli jediný předmět péče Jeho, an ve 21. se udávati účel toho zachovávání; což
škeren svět a veškero lidstvo po veškery téměř na jedno vychodí a jen formálně se
časy spasit přišel Tudy dokonav modlitbu liší. Aby všickni, vece, jedno byli celá cír
za apoštoly rozprostírá modlitbu za všechny kev, představěnci a posluchači. O jednotě
již k verši 11. pravili jsme, že jest řeč o
i né křesťany.
jednotě ducha, mysli a vůle, snahy, lásky a
především víry skrze lásku co mezi údy
jednoho těla. Vzorem jednoty té, jenž v cír
20.
Ne za ně však prosím toliko,
ale i za ty, jenž nvěří skrze slovo je kvi panovatí povinna, má býti jednota Otce
jich ye Mne; 21. aby všickni jedno 8 Christem: Jako 2y Ctče ve mně a já
v Tobě. Jednota ona pak má směřovati tam,
byli jako Ty Otče ve mně a já v Tobě, aby oni jedno byli v nás, t. j. v Otci a Synu,
aby i oni v nás jedno byli, aby uvě t. j. aby Otec a Syn jim byl živlem, v němž
řil svět, že jsi Ty mne poslal. 22. A Já tajemnou jednotou 1. Jo. 1, 3. 4, 14. 1. Petr.
slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem jim, 1, 4. žijí a se hýbají a jsou. Jednoty lidské
nelze jinak dosáhnouti, leč když lidé
aby byli jedno, jakož i my jedno jsme. zajisté
skrze pravdu v jednotu s Otcem a Synem
23. J á t nich a Ty ve mně, aby byli vniknou, au veškera vazba lidstva v Bohu
dokonáni v jedno, a aby poznal svět, a v Christu se nalézá skrze Ducha svatého
že jsi Ty mne poslal a žes miloval je, působena bývajíc, aniž může pravé mezi
jakož jsi i mne miloval. 24. Otče, které lidmi lásky a jednoty stávati, leč skrze
Christa v Bohu. Teprv když mysl a srdce
jsi dal mně, chci, aby kdež jsem Já, i lidské
v Bohu založeno a zaštěpeno jest,
oni byli se mnou, aby, spatřovali slávu když lidé s celou duší v Bohu přebývají,
mou, kterou jsi dal mně, poněvadž k Nému se odnášejí, v Ném takořka oddy
miloval jsi mne před ustanovením světa. chují, teprv tenkráte bytná jednota mezi
25. Otče spravedlivý, svět Tebe nepo lidmi vládnoati může. I kdož vypíše vzne
té jednoty, kdož vypíše důstojenství
znal, Já ale jsem Tebe poznal; a tito šenost
církve, v níž se ta božská jednota obráží?
poznali, že jsi Ty mne poslal. 26. Kdož vylíčí blahé následky, jenž odtud ply
A oznámil jsem jim jméno Tvé a om á nou? Taková vnitrná jednota brzo na?eaeb

působit! a se osvědčovat! bude, jak o prvokřesťanech čteme ve skutcích apoštolských
4, 32., že veškeři verci byli jednoho srdce
a jedné duše; což vidouce lidé divém
ustrnuli a volali: Aj, jak se milují, až odiv
ten přivedl je na víra, anof se jim samoděk
namanovalo, že Christus působce té jednoty
a té svatosti života nemůže leč tím býti,
kým Jej apoštolé a jich nástupcové býti
ohlašovali, Synem Božím. Někteří ostali ne
věrní a k církvi se nepřipojili, ale jí velebiti museli Act. 5, 13. Různice o zloduchu,
Jednota a svornost o svatoduchu svědectví
dává. Svět o Pánu soudí dle sluhů a o mi
stru dle učnfi. Když náčelníci církve pohoršlivý život vedou a nesvorně se mají,
padá svět v pochybenstvi. Když ale se
v církvi obráží jednota Boží, tedy se hotovi
svět k víře. Tudy vece Pán, aby poznal
svět, že jsi Ty mne poslal, t. j. jednota a
sjednanost ta má světu bezvěrnému býti
důkazem a důvodem, že Christus jest po
slancem Božím. ¥ jednotě církve katolické
pevný důkaz leží, že z Boha jest. Třikrát
částice iva, aby přichází ve verši tom: aby
jedno byli, aby v nás jedno byli, aby svět
uvěřil. První dvě částice ty jsou sobé spo-

luř&dny, jak patrno jest; druhá jest jenom
vykladčí té prvé částice. Třetí částice jest
pedřadna částicem oběma a účel jejich dále
vystihuje, a vytýká záměr, k němuž ta jed
nota vnitrná usiluje, totiž k víře v Christa.
Ze slov Páně jde, abychom toho mlčením
nepominuli, že všickni, kdo věří, víra od
apoštolů obdrželi, to jest, že církev jest apo
štolská, že ji apoštolé patří, ana na základě
apoštolů zesnována byla. Sv, Zlatoást dí, že
Pán lásku a jednotu lidstva za mocnější
důvod drží ku přesvědčení o pravostí náuky
své, nežli zázraky.
Ale jednota ona křesfanů mezi sebou a
s Otcem a Christem nemohla by obstáti,
kdyby jím Christus neudělil ©zvláštní vaz
by a smíme-li říci spojovného tmelu. A ta
kovým úvazkem jest přiúčastnění církve
slávy Cfaristovy, o němž praví: Já jsem slá
vu, kterou jsi m i dal, dal jim . Což rozumí
Pán slávou tou? Jsou vykladači, jenž slávou
tou slyši divů činění, jež apoštolé provodili
pro důkaz, že božská jest náuka jejich;
jsou kdož ji rozumějí synovství Boží, jak
výše 1, 12. Jan praví, že těm, kdož věří,
dal moc syny. Božími se státi, 1. Jo. 3, 1;
jsou, kdož slávou nejsvětější svátost rozu
mějí, jíž křeslané v jednotu mezi sebou a
s Christem nejůžeji se pojí. Jin í slyší slávou
slávu věčného života blaženého. Bo slávy té
druhdy při parusii přijdou, s Christem spo
lu oslaveni budouce, Rom. 8, 17., nyní ale
jí v náději očekávají a v naději spasení
jsou E. 8, 24, jakožto spoludědicové Chri

stovi majíce závdavek spásy Ef. 1, 14. Jiní
berou o oslavení těla vzkříšením;
oslavení to již nyní počíná obrozením ducha,
jímž vštípeni býváme v tělo Christovo, po
kračuje a roste láskou a svátostí těla Páně,
v níž se nejúžeji s Christem pojíme, poutáme
a jednotíme, a dostibá vrcholu svého ve vzkří
šení všeobecném. Tak rozličných výkladů
dochází slovo sláva. Bezmála však nejlépe,
abychom, an Pán povšechně, mluví, všecky
ty věci slávou slyšeli, které s Christa
na církev přešly a jí k tomu slouží, aby
křesťané jedno b y li , ja k my Otec a Syn
jedno jsme. K tomu pak sloužila náuka, di~
vové, milost posvětná a obrodná, jenž zvláště
ve svátosti Oltářní se dává, a jejíž ovocem
jest obrod či obnova vniterná a vlitá od
Ducha sv. povaha, již písmo vsyněním 1. Jo.
3, 1. nazývá. To vše slyší se slávou , kterou
Christus dal církvi, a všecko to, obsahuje
v sobě co v zárodě život věčný, věčnou tu
slávus o níž Pán 3, 36. 6, 47. vece, ae již
tu počíná, an dí: Kdo věři ve mne, má život
slávu

věcný.

Záměr a následek udělené eirkví slávy
jest, dí Pán dále, aby jedno byli , jak i my
jedno jsme, já v nich a Ty ve mne, aby byli
dokonali v jedno. Očividně míní jednotu,

jejíž vzorem Božský život a božská mezi
Otcem a Synem jednota jest. Docházejí lidé
té jednoty tím, že Christus v srdcích jejich
bytuje Ef. 3, 17. a v nich skutky obrodu
provodí ve spůsobu svou je proměňujíc, 2.
Cor. 3, 18. a v povahu svou je obláčeje
Rom. 13, 14. Slovy j á v nich a ty ve mně
se vysvětluje slovo předešlé w&íg, m y jedno
jsme, ? němž vězí slovo j á a slovo Ty. Je
dnota ta skrze milost Boží a spolu působe
ním člověka ustavičného vzrostu schopna
jest a tudy dí, aby dokonali byli v jedno,
t.j. aby jednota ta vniterné i vněšně doko
nalá byla, až by se ocitla na^ tom stupni,
kdež Pavel Gal. 2,20. praví: Ž iji ne již já,
nébrž Šije ve mně Christus. Což se přihází
dušem, jenž výhost dajíce světu a z tvorů se
vyzouvajíce v Bohu se stanoví a v Něm by
tují, v Něm co v centre své těžiště veškero
majíce; ti v jednotě té podneseni bývají
v ráj Boží a zakoušejí moci věku budoucího.
Hebr. 6, 5.
Z takové pak jednoty živodárné musela
se sláva na Christa odlíyati a sláva Otcova
mezi lidstvem §e rozmnožovat!, jak záměr
ten Pán vytýká slovy: aby svět poznal, že
js i mne poslal, ž e \ miloval je , jakož jsi i
mne miloval. Již výšeji podobně pravil 0
následcích, kteří plynouti mají z jednoty
v církvi. Leč rozdíl jest mezi dřívějším vý
rokem a výrokem tutějším ; tam dí, aby svět
uvěřil, an tu vece, aby poznal. Veškeren ale
rozdíl záleží jenom v rozličnosti stupně; po

znání jest vyšší stupeň víry, od ní větším
rozhledem se lišíc. Ze slávy církvi propůj
čené pozná se, že Christus, jenž takové divy
a takové obrody v lidstvu působí, Synem
Božím jest. A le nadto, vece Pán, má poznati svět, že’s miloval j e , jakož jsi i mne
miloval. Pozná svět, že Otec lidi miloval ze
slávy, kterouž obdrželi následovníci Chri
stovi, ana láska dary se zjevuje. Dání slávy
lidem od Syna, o němž mluvil výšeji 22. v.,
tu se na Otce odvádí, jenž z lásky slávu
tu skrze Syna lidem dal, jakož jí byl na
začátku Synu svému propůjčil a tím
lásku svou k Syna pronesl. To smysl slov
Páně: a že jsi je miloval, jak jsi miloval
mne.

Modlitba Páně k Otci dosud se týkala
církve, pokud na zemi jest. Ale sláva ná
sledovníkům Christovým ode Pána daná íeprv v onom životě se dovršit! může. A
tudy Pán nyní prosí o dokonáni a svrcho
vání slávy té a o plné rozvití její v nebesku.
Otče ! kteréž jsi dal mně\ chci, aby , kdež
jsem já , i oni byli se mnou. Řecký text
místo kteréž (věřící), ovg v maskulinu čte
v neotru ň, co jsi mi dal abstraktně; smysl
očividně nemění se. Klade Pán slova: Jež
js i mi dal napřed pro lepší důraz; jimi žá
dost svou Pán přechodně odůvodňuje. Chce,
aby ti, jež mu dal Otec, s ním sjednáni a
spojeni byli také po sm rti v království n e 
beském. Těmi, jež Otec dal Christovi, roz
umějí se netoliko apoštolé, nébrž všickni,
kteří již nyní mimo ně v Christa věřili a
druhdy uvěřiti měli. Chci, vece Pán, a slo
vem tím vroucnou žádost a snažnou prosbu
vytýká 12, 27. Nedí prosím , nébrž chci pro
povědomí jedné s Otcem bytnosti a pro da
nou sobě od Otce moc á vláda, o níž hned
na počátku modlitby v. 2, mluvil. Není to
n místno pro modlitbu, kterou co velekněz
za lidstvo vynáší, ješto velekněz ten spolubytný Syn Boží jest. Snažně žádá, aby, kde
já jsem, dí, i oni, t. j. aby oddanci moji byli
se mnou. D í: Kdež jsem, buď bezčasně mlu
vě 1,18., buď předjemně o nejbližším a brz
kém příští 12, 26.14, 3. Mluví o místě bla
ženosti, o nebi, ale samozřejmo zahrnuje
také stav blaženosti, o čemž hned přičiňuje:
aby viděli slávu mou. Viděti jest požívati
3, 3. 36. 1. Jo. 3, 2. Nechce zajisté Pán,
aby jeo patřili na slávu, ač i v tom patření
veliká část blaženosti záleží, nébrž chce, aby
také jí přiúčastnéni byli, spolu oslaveni jsouce
Rom. 8, 17. 29. a spolu kralujíce 2. Tim.
2, 12. Kde jest hlava, tam sluší také býti
údům. Jakou slávu rozumí, dokládá slovy:
kterou jsi mi dal, poněvadž js i mne miloval
před ustanovením světa. Ale výklad slov

těch nejeden jest. Jedni udávají smysl: kte
rou jsi mně co člověku odvěčným úradkem

dáti ustanovil, ke mně předvidně lásku cho
vaje pro předvídání poslušnosti mojí. Dle
jiných mluví o své věčné slávě, kterou co
spolubytný Syn Otcův odvěčně obdržel od
Otce spolu s bytností, a o odvěčně lásce,
která se mezi Otcem a Synem nalézá před
ustanovením, světa. Podobně zajisté o své
odvěčné slávě užívá slov před ustanovením
světa na začátku modlitby v. 3. Ale poně
vadž vece Pán: kterou jsi dal , což se na
odvěčnou slávu Páně, jakožto zplozením od*
věčným s Otce na Něho, Syna Božího, nutně
splynulou méně přepadali a přiléhati zdá,
tudy lěpe se berou slova ta o slávě Páně,
která na Něho co člověka sronula Fil. 2,9.
Slova před ustanovením, světa se nepoutají
se slovy: kterou js i mi dal, nébrž se slovy
miloval j s i mne. Lásku rozumí tu, kterou
Ho pro poslušenství zamiloval a k věčné
slávě předustanovil.
Při rozprostírání modlitby vidí Pán v
duchu ty, jenž Jem u se vzpírali a ještě ná
potom se vzpírati budou a tudy slávy té
jim strojené nedojdou, od Otce a Christa
odloučeni budouce. Avšak se v tom jich
odloučení jen spravedlivost Boží shledává,
ješto oni o své ujmě a vině Otce pozaati
se zdráhali, jakož neméně se pravým uče
níkům Páně věčné odplaty dostati muselo,
aby spravedlnost Boží se konečně vyjevila.
Proto Pán ještě dále v modlitbě své pokra
čujíc, pravi; Otče spravedlivý , svět Tebe ne
poznal, Já ale jsem Tebe poznal a tito po
znali , že j s i Ty mne poslal. D í: Otče spra
vedlivý, dovolávaje se spravedlnosti Jeho,

ješto mluví o těch, jenž nevěřili, i o těch,
jenž uvěřili a chce říci, že osud oběma přístojný od Otce ustanoven jest. Tak výšeji
v. 10. jmenoval Otce svátým. Dále dí: svět
nepoznal Tebe; v řeckém textu sto jí: a svět ne
poznal Tebe-, spojka a zvyšuje promluvu a
vyznačuje jakousi myšlénku smutnou, jenž
náhle se namanula. Nepoznal neuvěřiv v
Christa, od něhož lidé jedině Otce poznati
mohli 1,18. Ale to jedna jest stránka spra
vedlivosti Boží, že zlí od Boha pro nekolnost trestáni budou. Proti tomu učeníci Jeho,
t. j. všickni, kteří kdykoli v Pána uvěří a
životem víru svoji osvědčí, pro svou od
světa odchodnou povahu a pro přivinulost
svou ku Christu a k Otci ovšem lásky Otco
vy a slávy věčné hodni jsou. A to vece: Já
však poznal jsem Tebe a tito poznali , že’s
mne poslal. Cmí o svém poznání zmínku, po
něvadž co hlava církve nechce se různi ti od
těla a pro dolíčení, že všeliké poznání uče
níků, jímž Otce poznávají, z Jeho poznání
a vyučování co z pramene vychodí. Ovšem
tedy jest rozdíl mezi poznáním Otce od
Syna a od lidí. Poznání Boha od lidí děje
se průkazy a výjevy ode Pána pronesenými,

poznání Boha ode Syna jest bezprostředným
odvečným poznáním.
Ale apoštolé dosud nebyli dosti ve všem
vyučeni, Duchem svátým v náuku Christov e uvedeni býti majíce. Tudy zaslibuje se
Pán, že jim i dalšího vyučování udělí. O tom
vece: Oznámil jsem jim jméno Tvé a ozná
mím, aby milováni, kterým jsi mne miloval,
v nich bylo a já v nich. D i : Oznámim jím
jméno Tvé budoucně ještě více. Patrno, že
kdo Boha poznati žádá, jedině ode Christa
čerpati své poznáni může. O jméně vyseji
v 6. povědíno. Nemluví zde o tom, že jim
věci některé po vzkříšení svém vysvětloval,
nébrž mluví o vyučování skrze Ducha sv.
a o dovršení náuky své. Účelem všeho toho
oznámení jest, jak dokládá Pán: aby láska,
kterou’s Ty mne zamiloval, v nich byla, v
nich bytovala, skrze Ducha sv. se v nich
rozlila R. 5, 6. a je ve spojení s Otcem a
s Christem zachovala, v čemž svrchovaná

blaženost záleží. Láska v. 23, jest ta mo
cnost, která slávu a život tvoří; láska'ta od
Boha k ním, věrcům, působí lásku od vérců
k Bohu a lásku mezi sebou, tedy lásku vše
strannou, kterou se děje, že lidé lásku Sy
na Christa k Otci v sebe pojímají a v povahu
Christovu proměněni bývají nejiž sami ži
jíce, an Christus v nich žije Gal. 2, 20.
skrze Ducha sv., což také přidává slovy: a
já v nich . O tom bytování Christa ve vě
řících výše 14, 23.
Modlitba ta plna zámluv a vznešenosti
vyplnila se v působnosti své na apoštolech,
jichž nic nemohlo odloučit! od lásky Chri
stovy R. 8, 39. Christus v nich zůstával a
oni zůstávali celou svou láskou v Christu
a tudy divy činili a svět obrátili.
Tím dokonal Pán řeči své o významu
díla spásy a velekněžskou modlitbu svou a
přikročil k dílu šatnému; O čemž Ja n v
následujících kapitolách jedná.

Hlawa XVSil.
Zráda Jidášova a dobrovolné se vydáni Pá
na, p ři kterém Petr ucho sluhy vele
knězova utal 1— 12. Vedeni Pána k An
nášovi 1 3 . ; zapřeni Petrovo 17.; výslech
Páně u Annáše 19. a poliček Jemu da
ný 2 2 .; odesláni Pána ku K aifášovi
24. a nápotom ku Pilátovi 28., před
nímž Pán o nadzemském království svém
37. jedná , načež Pilát Jej propustiti
usiluje 39., 40.

1. To pověděv Ježíš vyšel s uče
níky svými přes ručej Cedron, kdež
byla zahrada, do níž vešel On i uče
níci Jeho. 2. Věděl pak i Jidáš, jenž
zrazoval Jej, místo; nebo často Ježíš
scházel se tam s učeníky svými. 3.
Jidáš tedy pojav tlupu a od velekně
zův a fariseů služebníky, přišel tam
se svítelnicemi a pochodněmi a zbra
němi. 4. Ježíš tedy věda všecko, co
přijíti mělo na Něho, vystoupil a řekl
jim : Koho hledáte ? 5. Odpověděli Je
mu: Ježíše Nazaretského. Ěekl jim
Ježíš: J á jsem. Stál pak i Jidáš, jenž
zrazoval Jej, s nimi. 6. Jak tedy řekl
jim : J á jsem, ustoupili zpět a padli
na zemi. 7. Opět tedy otázal se jich:
Koho hledáte? Oni pak řekli: Ježíše
Nazaretského. 8. Odpověděl Je ž íš:
Ěekl jsem vám, že J á jsem, jestli tedy

mne hledáte, nechte těchto odejiti, 9
Aby se- naplnila řeč, kterou p rav il:
Které jsi dal Mně, neztratil jsem z nich
žádného® 10. Šimon tedy Petr maje
meč vydobyl ho a udeřil veleknězova
služebníka a utal ucho jeho pravé.
Bylo^ pak jméno služebníka Malchus.
11. Ěekl tedy Ježíš Petrovi: Vtas meč
svůj do pošvy! 12. Kalicha-li, jejž dal
mně Otec, nemám piti?
Dokonav řeči a modlitbu onu přepamátnou Pán podlé pobudky své již výše
dané 14, 31. vyšel ze sálu a odebral se ven
z města. Sv. Ja n vece: To pověděv Ježiš
vyšel s učeníky svými přes ručej Cedron,
kdež byla zahrada, do niž vešel On i učenici
Jeho. Vyšel totiž z města. Z toho viděti, že

Pán veškera řeč svou měl v sále či v hor
nici, kdež poslední večeři slavil; nebo město
se vztahovalo až po ručej Cedron. Yyšel
tedy P án k východu přes ručej Cedron a
šel dále na horu Olivetskou do zahrady,
gethsemanské Mt. 26, 36. Potok či ručej,
bystřina Kedron či Cedron teče v úvalu
stejnojmenném mezi Jerusalémem a horou
olivnou a po krátkém běhu se do moře m rt
vého vyúsťuje; značí jménem svojim po na=
sku černavu, kalnotok, černotok^ černou, a
dostal jména toho ode rmutu, jejž s sebou
vleče. Jest bystřec či ručej, jenž zimného
počasu teče, s hor a s vrchů okolných vodu
sbíraje, ale za léta dokoná vysychá a po

devět měsíců žádné vody nemá. J e s t to týž
potok, přes nějž druhdy 2. Reg. 15, 23. Da
vid šel, před Absolonem utíkaje. Absolon a
Achitofel byli náznakem Židů a Jidáše, Da
vid byl náznakem Páně. Ale nepoznačoval
Ho se stran všechněch. Pán zajisté neutíkal
před smrtí, nébrž sám se vydával v ni do
brovolně. Nebo přišla hodina Jeho. Tenkráte
když šel Pán přes něj, z jara, plným oplý
val korytem a v tom vidí se mystický oznak
dle Ž. 109, 7., že Pán bystřec utrpení pro
jiti ustanovil, kdež proudové až k duši Jeho
vzešli, Ž. 68, 1., a Jej potopili. Šel do boje
smrtedloého, ve kterém se a lásky k nám
zhostil blahosti svého božství, patření toho
na Otce, jakým žádnému konečnému duchu
na Boha patřiti nelze. Bůh povýšil tehdy
sílu lidské přírody Jeho, že neklesla duše
Jeho pod utrpením, jejížto bolest žádnému
konečnému duchu pocítit! nelze. V zahradě
rájské žalost naše počala, vece Zlatous^, v
zahradě gethsemanské počíná nyní spása
naše. Sv. Jan vypouští tu příběhy před za
jetím Páně zběhlé, kteréž co z jiných evan
gelistů známé^ předpokládá, Mt. 26, 36., a
jme se některé věci při zajímáni Pána stalé
a od synoptíku vynechané doplniti.
Místo ono na hoře olivné v zahradě, kde
Pán se nyní nalézal, nebylo neznámo Jidá
šovi. Věděl pak Jidáš , jen ž zrazoval Jej , dí
Jan, místo , nebo často Ježiš sešel se tam, s
učeníky svými. Pán nejednou ozvíáště za po
sledních dnů tam s učeníky svými se schá
zel a on sám také, Jidáš, s nimi tam býval.
Byl nejednou na oči svoje viděl Pána tuto
v noci na modlitbách trvati. Ale títn se ne
hnula zarytá mysl jeho. Člověka v náruživosti zaprodaného nic z těch věcí nezajímá,
jež Bůh ku spáse jeho připravuje. Spatřu
jeme to na Jidáši, o němž dále dí Ja n : Ji
dáš tedy pojav tlupu a od veleknězů, a fariseů služebníky, přišel tam se svítelnicemi
a pochodněmi a zbraněmi. Tlupa Ílímské
vojáky znamená; k nim přičiněni byli slu
hové a biřicové velerady. Zrádce ten, když

byl za noci 13, 30. ze shromáždění apoštolů
vyšel, osnoval zrádu svou, a umluviv se
s vrahy Páně, obdržel od nich tlupu vojen
skou z vojska římského na hradě Antonii za
svátečných dnů táborem ležícího. Obávali se
zajisté nepřátelé Christovi, že se rozbroj v
lidu stane a že přemnozí Christa proti zajmutí hájiti budou. A Jidáš proto radil, aby
se dobře opatřili Mt. 26, 47. Jak mnohočíslna ta četa či tlupa byla, koli mužů s ním
šlo, neví se; ovšem nebylo celé kohorty 500
mužů potřebí. Vedena byla tlupa ta od tisícníka, jak se níže 12. v. klade. Lukáš 22,
62. praví, že i náčelník stráže levitské z
chrámu a nadto někteří z veleknězů a sta
rost se k hejnu tomu ze zvědavosti, dychti

vosti a pro dání větší váhy přidali, také
svoje sluhy s sebou vzavše. Bylo sice o plnoměsíci, ale aby snad měsíc za mračna zajda
jim nepochybil a aby Ježíše také po skrý
ších, jak se nadáli, vyhledávat! mohli, vzali
s sebou pochodně a svítilnice a pro příhodu
proti přátelům Christovým oruží.
Tajně vyšli a tajné přišli. Jidáš neméně
než ti, jenž s ním přibyli biřicové, domnělí
se Christa překvapiti. Ale o tom praví Ja n :
Ježiš tedy věda všecko, co přijití mělo na
Ného, vystoupil a řekl jim : Koho hledáte P
Odpověděli: Ježíše Nazaretského. Stál pak i
Jidáš, jenž zrazoval Jej, s nimi. Všecko věda

Ježíš věděl také o vší té výpravě, již proti
Němu tak mocně ustrojili nepřátelé J e h o ;
avšak neskryl se aniž utekl, nébrž vystou
pil a otázal se jic h : Koho hledáte ? Učinil
to, aby zřejmo bylo, že dobrovolně na se
přijímá utrpení a že se mu není báti čeho
od lidí, kdyby se sám v ruce jejich vydati
nevolil. Vystoupil a vyšel Ježíš z ústupu
v dálejší zahradě, kdež Jidáš Jej byl polí
bil a zas k vrahům se navrátil a k biřicům
se přidal. Stál Jidáš zrádce mezi nimi. Těmi
slovy drzost jeho líčí. Ale v tom stání jeho
s vrahy tragická stránka se pozoruje i vi
děti, jakou mocí náruživost nad člověkem
zavládne, když jí neodpírá. Dříve než biři
cové již v blíži Pána jsouce, ruce na Něho
vztáhli, vyšel Pán jim v ústřety v povědomi
božské moci své. Ač se jim vydati hodlal,
jednak chtěl jim doká^ati, žeby všechna
moc židovská a římská málo prospěla, kdyby
samovolně se jim poddati nevolil. Na otázku
Páně, kohoby hledali, odpovídají úřadným
během: Ježíše Nazaretského. Na to jich
ozvání řekl Ježiš, dí J a n : Já jsem. Jak z ná
sledku a účinku patrno, netajil božské ve
leby své, slova ta vynášeje. Což uslyševše
ti, co proti Němu se spikli, ustoupili a jak
poraženi na zemi padli ; mezi nimi sám J i 
dáš také, po políbení Páně opět k vrahům
Jeho se přivtěliv. Kde jest nyní četa vojínů?
Kde sluhové od veleknězů a fariseů poslaní?
Kde zbraň a ozbrojenci? Jediné slovo Já
jsem povalilo beze zbraně takové množstvo
lidí silných a rozlícených hněvem a straš*
ných oružími. Zázračné bylo to stlumení
a poval ní. Christus vložil v-slovo já jsem
všechnu velebu osoby své a prokázal se
býti tím, o němž Is. 11, 4. prorok praví, že
ubijí prutem úst svých zemi a dechem retů
svých usmrcuje bezbožníka. Padli na zemi
všickni i ti, kdož Pána znali, Židé, i ti z řím
ských vojáků, jenž Ho nikdá neviděli. Vše
chny je slovo jak hrom omráčilo. P ři všem
ponížení Páně a při všeliké mrákotě veške
rého utrpení Jeho bleskotala záře nevýslov
ného veličí a nevýslovné velebnosti a z chu
doby samoděk na se vzaté vynikala výsost

tak vznesená, kteréž žádná lidská mysl oej- Jež j s i dal mně, žádného jsem neztratil z
horovnějším vzletem domysliti nemůže. P ů  nich. Rozuměl Jan, že Pán 17, 12. modlí se
sobil, dí sv. Leo, jak blesk na nepřátely o duchovní jich zachování ve víře a jednotě
svoje Pán, a než beránek Boží vlkům se vy s Otcem, ale ne bez příčiny je k tělesnému
dal, ukázal, vece sv. Aug., že lvem jest z zachování apoštolů obracuje. Věděl, že měli
pokolení Judova Ap. 5, 5.
zachováni býti podlé těla, aby rozšiřovati
Avšak nechtěl Pán netrpěti a nechtěl, po světě víru Jeho a lidi k spáse uváděti
aby v omráčení tom, kteréž na ně připadlo mohli, což bez zachování tělesného se proustavičné trvali, nébrž utajiv nyní božskou vésti nemohlo. Věděl také, jaké pokušeni
velebnost, vypravuje dále J a n : Opět otázal pro apoštoly ze zajetí jich povstati mohlo.
se jic h : Koho hledáte ? Oni pak řekli: Ježiše V zajetí zajisté mohlo se snadno státi, že
Nazaretského. Odpověděl J ežiš : Řekl jsem by byl některý podlehl a aspoň na chvíli
vám , že j d jsem. Jestli tedy mne hledáte, Pána zapřel. Bylo pak tím více apoštolům
neohte těchto odejiti. Na opětnou odpověd osvobození od nátisků potřebí, ješto dosud
jejich, že hledají Ježíše Nazaretského, pra nebyli oblečeni mocí s‘hůry L. 24, 49. a tedy
vil jim opět, ale přitlumiv svou božskou ve v hodinu pokušení Mt. 26, 31. tím snáze
lebu, a bázně a hrůzy je zbaviv: Jd jsem. poklesnouti a Pánu se zpronevéřiti mohli.
Jedno ale při tom přidal, aby javše Jej ne Ten jest smysl slov: aby se naplnilo', neztra
vztáhli rukou na apoštoly, nébrž jim odejiti til jsem žádného z těch, které jsi mi dal.
dopustili. A podivno! vrahové Jeho i v tom Vidíme, že kdo jest v rukou Ježíše, bezpe«
Pána poslušní byli, ani na samého Petra, čen a jist sebou jest. Blažen, kdo se Ho
jenž ucho uíal sluhovi veleknězovu, pomstu drží! Leč kdož se Ho držeti může, jestli on
nevedouce. I viděti, že všady jenom to se sám ho nedrží? Tu sluší volatí s francouz
stalo, co Pán sám dopustil a samovolně pod- ským vykladačem: Prosím, Pane přičti mne
stoupiti umínil, aby ve všem dobrovolnost a k těm, z nichžto žádného neztratíš. Oči tvé,
nenucenost utrpení Jeh® se pronášela. Ostatně duch tvůj a srdce tvoje buď obráceno k spa
ono předešlé na zem padnutí nepřátelů Chri- sení mému. Nebo bez tebe jen samá nebe
stových novější nepřátelé víry Jeho chtěli zpečí, samé propasti, samé záhuby!
přirozeným během vykládati, jak cos po
Když rota na Pána ruce vztahovala,
dobného druhdy se prý děje, že mocnost všickni učeníci Páně Ho oružím brániti chtěli
osoby nad jinými se ukazuje skutkem. Od L. 22, 49., a tázali se, mají-li mečem biti ?
kazují na Maria Vell. Pat. 2, 19, 3. na M. Petr ale nečekav odpovědi vytasil meč a
Antonia Velí. M. 8,19, 2., ano na vůdce Hu uťal ucho sluhy veleknězova, Sv. Ja n dí o
genotů Colignyho. Leč to stín jen toho jest, tom : Simon tedy Petr maje meč vydobyl ho
co při Christu se dálo. Působení osobnosti a udeřil veleknězova služebníka a utal ucho
Páně tuto Jan očividně za div vydává, ze jeho pravě. Bylo pak jméno služebníku Malvnější postavení, politický stav a vliv Jeho chus. Částice tedy P etr a t. d. v. 10. namítá,
na život veřejný nebyl ten, aby se cosi ta že Petr k činu tomu nebezpečím, jež na
kové hrůzy bylo zmocniti mohlo osob tak Pána hrnouti se viděl, pohodnut byl. Činil
rozličných, mezi nimiž velekněži židovští a Petr dle horké letory své. Ukázal, že hotov
pohanští vojáci nejméně takovému ustrašení jest umřití pro Christa. Činil ale, co Pán
podléhali, kdyby ovšem nebylo nadpřiroze nepochválil, nébrž zakázal řka: Vtas meS
ným bývalo. Sv. Aug. praví: Což učiní jako svůj do pošvy ! Kalicha-li, jejž dal mi Otec,
soudce, učiniv to jako souzeneo? Co bude nemám, piti? O utětí ucha také synoptici
moci ujav království, jenž umíraje to mohl? Mt. 26, 51. Mr. 14, 47. Luc. 22, 50. vypra
Nyní všady Christus skrze evangelium hlásá: vují, leč Petra nejmenujíce a toliko o jed
Já jsem. Padli oni a s nimi Jidáš, ale se nom z těch, jenž s Ježíšem byli, mluvíce,
neobrátili. Padl na zem Šavel a obrátil se aniž také jména sluhy kladouce, což obojí
v Pavla. Nébrž i nyní hledají mnozí Ježíše, se Janovi, jemuž to dokonale známo bylo,
ne aby se Mu klaněli, ale aby Ho ukřižo položití vidělo. Ucho pravé jest oznakem
vali. To jsou nevěrci a 8 nimi jsou, kdo ve vnímavosti a chápavosti pro pravdy Boží.
zbrodně a nepravosti se vydávají, Hebr. 6, Vniterný sluch tem, docela schází Židům, a
4. 5., co znova Christa ukřižují. Po druhé teprv Christus jim ucho navrátiti může. K a
praví! Ježíš tatáž slova co po prvé a ne lich piti značí smrt podstoupiti. U Matouše
padli již vrahové na zemi. Byla řeč Pána 26, 51. slova, ač jinak znějí, týž smysl dá
tam hromem, tuto zefyrem.
vají. Nemá člověk osobovali sobě úřadu,
Sv. Janovi při velení Páně, aby uče nébrž ve svém povolání ostávati, aniž ve své
níků při pokoji nechali, tanou na mysli slova, při sobě napravovati. Podlé toho sobě cír
jež v modlitbě své byl pověděl 17, 12. I praví, kev počíná za času pronásledování. Nikdo
že velení to, aby rukou nevztáhli na učně z nás, vece sv. Cyprian, ja t byv se nepro
Jeho, učinil Pán, aby naplnilo se, co pravil: tiví, aniž se proti vám, ač nás veliké jest

množství, nějaké pomsty domáhá. Ale í oby
čejné svízely, útrapy, odpory a protivenství,
jež na nás Bůh sesýlá, dobromyslně přijí
mati, máme a když nás bud nemoudří přá
telé, buď žádosti naše vlastní ku pomstě a
odboji vzbuzují, máme odpovídali: Nemám-li
piti kalicha, jejž mi dal Otec ? Ostatně věci
ty ve spojení s vypravováním Synoptiků vy
loženy u Mt. 26, 51. Luk. 22, 50. Mr. 14,47.

12. Tlupa tedy a tisísník a biři
cové židovští jali Ježíše a svázali Jej,
13. a přivedli Ho k Annášovi napřed;
byl zajisté testem Kajfáše, jenž byl
veleknězem roku onoho, 14. Byl pak
to Kajfáš, jenž radu dal Židům, že
prospěšno jest, aby jeden člověk umřel
za lid. 15. Následoval ale Ježíše Ši
mon Petr a jiný učeník; učeník ale
ten byl znám veleknězi a vešel s J e 
žíšem do dvora veleknězova. 16. Petr
pak stál u dveří vně. Yýšel tedy uče
ník ten druhý, jenž byl znám vele
knězovi a řekl vrátné a uvedl Petra.
17. Ěekla tedy Petrovi děvečka vrá
tná: Nejsi-líž i ty z učeníků člověka
toho? Dí on: Nejsem. 18. Stáli pak
sluhové a biřicové při uhlí, nebo zima
bylo, a sehřívali se; byl pak s nimi
také Petr, stoje a sehřívaje se. 19.
Velekněz tedy otázal se Ježíše o uče
nících Jeho a o náuce Jeho. 20. Odpo
věděl jemu Ježíš: J á zjevně mluvil
jsem světu, J á vezdy učil jsem ve
sbornici a ve chrámě, kam všickni
Židé se scházejí, a v skrytě nemluvil
jsem nic. 21. Co se mne ptáš? Optej
se těch, kteří slyšeli, což mluvil jsem
jim. Aj, ti vědí, co jsem mluvil Já.
22. To pak když pověděl, jeden přístoje z biřiců dal poliček Ježíšovi, řka:
Takliž odpovídáš veleknězi? 23. Od
pověděl jemu Ježíš: Zle-li jsem mlu
vil, dolič o zlu; pakli dobře, proč mne
tepeš? (24. A poslal byl Ho Annáš
svázaného ku Kajfášovi veleknězi). 25.
Stál pak Simon Petr a sehříval se.
Řekli tedy jemu: Nejsi-liž i ty z uče
níků Jeho? Zapřel on a řekl: Nejsem.
26. Dí nra jeden ze sluhů veleknězo
vých, příbuzný toho, jemuž uťal Petr
ucho: Neviděl-li jsem tebe v zahradě
V
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27. Opět tedy zapřel Petr, a
hned kohout zapěl.
s N ím ?

Svatý Jan tu vypravuje něco zvláštního
a vypravování otvírá spojkou tedý._kn totiž
žádný odpor dále nenastal, tedy, ovv jat byl
Pán. Dí: Tlupa tedy a tisicnik a biřicově
židovští jali Ježíše a svázali Jej a přivedli
Ho k Annášovi napřed; byl zajisté test K aj fdŠe, jenž byl veleknězem toho roku. Syn-

optici Mt. 2§,57. Mr. 14, 54. L. 22, 54. ne
činí zmínky o vedení Pána k Annášovi,
testi Kajfášovu, nébrž hned dle nich veden
byl Pán k samému Kajfášovi. Byl Pán bez
mála na malou chvíli držen u Annáše, ažby
se shon lidstva utišil a rozbroj předešel, a
ažby se velerada řádně sešla. Chtěl Kajfáš
čest dáti tchánu svému a jeho úsudek vy=
slyšeti, nežby sám výrok vynesl. Annáš sám
byl dříve veleknězem býval, a poněvadž
i patero synů jeho a nyní zeť jeho Kajfáš
důstojenství toho došli, tedy ve zvláštní stál
vážnosti. Zmiňuje Ja n o tom mezi Annášem
a Kajfášem příbuzenství pro ukázání, že
Annáš neméně než Kajfáš, ne-li více, o za
jeti Páně usiloval. Byl Annáš bez m ák
vplyvem svým Kajfášovi důstojenství veleknězkého dopomohl, a tudy Kajfáš částku
toho mu odstoupal, čeho vlivem jeho dosáhl.
Ze synů Annášových Anánus veleknézoval
později a ten A nán jest týž, jenž nehledě
na právo římské Jákoba apoštola a bratra
Páně s jinými usmrtiti poručil a za to s ve«
ieknězství od Římanů složen byl. Ale an
toho léta nebyl Annáš veleknězem, nébrž
K ajfáš , tudy nedálo se nic s Pánem dále
u Annáše, nébrž Pán, jak v. 24. Jan dostavkem klade, byl veden ku Kajfášovi, byv
jen tak dlouho a Annáše chován, ažby se
velerada shromáždila. O Anně a Kajfě vele
knězích viz L. 3, 2. Ještě zmiňuje sv. Jan
oné Kajfovy předvésti v 11, 50. dané: B yl
pak K ajfáš, jen ž radu dal Židům, ie lépe%
aby jeden umřel, než aby celý národ zahy
nul. Zmiňuje se o tom, aby ukázal, že spra

vedlnosti se od velerady pro Christa nadití
nebylo, an již předkem byl smrt Páně usta
novil velekněz. Neméně volil Jan připome
nout], že smrt Páně celý svět měla s Bohem
smířiti.
To pověděv Jan přichází k vypravování
o zapření Petrovu. Než k tomu přikročíme,
musíme ještě dvojí věc odbaviti. Nejprvé
potřebí se rozhlédoouti na věci vypravované
a z nich čerpati náuky pro spásu duší. A
tu se nám namítá náuka, že Christus svázán
byl, aby 1. odkál zlé užívání svobody při
Adamu a všech lidech, 2. aby nám zaslou
žil milost jí dobře užívati, 3. aby nás vazeb
hříchu zbavil a 4. aby posvětil vazbu a za
jetí učeníků svojich. To, že Pán byl svá-

zán a ¥8 vězení držáa, učinilo sladký vazby o němž v. 13. výslovně praví, že velekně
všem mučnům. Tudy se honosí Pavel v li zem byl léta onoho, a jdeodtad, že celé to
stech svých nejednou, že jest vězeň Páně. vyšetřováni Páně u Kajfáše se dálo. Oheň
Pro Pána však to bylo nemalé příkoří a ne (či uhli či žeřaví), u něhož se sehřívali slu
malé ponížení, že Ho tak nešetrně přivedli hové a Petr při prvém napření dle v. 18.,
k Annášovi, člověku, jenž ůřadného posta také týž jest, u něhož se dle v. 25. sehřívá
vení neměl a tedy ani zdánlivého sonda nad Petr při druhém a třetím zapření, ješto Ja n
Ježíšem právně vynéstr nemohl Bnesl to pouze se toho dotýká slovy: stál pak Petr při
Christus za nás pro odčinění nádhery, pý ohni sehřivaje se. Ale i to můžeme přidati, že
chy a hrdosti naší. Čím ale Annáš vynikal, při třetím zapření jeho uvádí Jan služební
byla nenávist proti Christu a od něho vyšla ka veleknězova v. 26. a praví o něm, že
rada b usmrcení Páně. Na tom můžeme pře byl příbuzen Malchovi, jejž výšeji v. 10. co
státí nyní, abychom se k druhé věci obrá služebníka veleknězova byl jmenoval, když
tili, tu neméně důležité, k otázce o místě, ještě o Annášovi nepřipomenul. Kdož může
kde se to, co Jan tu d áleji vypravuje, událo. ten býti, jejž Jan veleknězem jmenuje, leč
Při prvním pohledu zdá se, že věci tu Kajfáš? A tudy se ty věci nedály jinde,
o prvém výslechu Páně, o prvých potupách než v paláce Kajřášově. Mluvě sv. J a n v. 18.
na Něho kydaných a o prvém zapření Pe a 14. o Kajfovi, vmyslil se docela ? místnosti
trovu vyprávěné se přihodily v domě a na a v dům Kajfášův a nepomněl, že by snad
dvoře Annášově. Nebo nížeji ve verši 24. pro čtenáře potřebí bylo o odvedení Páaě
mluví Ja n o tom, že Ježíš od Annáše ku ku Kajfovi dříve položití. Leč, co tu opustil,
Kajfášovi byl přiveden, načež o druhém a dostavkem dokládá v. 24., když se mu toho
třetím zapření Petrově vypravuje, jenžto se potřeba viděla pro vysvětlení toho, proč se
tedy v domě Kaifášově stala. Tři přímější služebník, jenž Christa udeřil, na důstojen
evangelistově, jak jsme viděli, o vedeniPána ství velekněze odvolával. A proto sv. Cyrill
k Annášovi nic nemají a jenom o výslechu Alex. byl mezi těmi, 'co verš ten četli již
Jeho u Kajfáše zmiňují se, a sv. Matouš vý po v. 13. Aoríst ánéutulsv, odeslal, odbývá
slovně trojí zapření Petrovo do domu Kaj- za dávnominulý čas, jak i jinde na př. Mt.
fášova klade. Nesnady tu povstávají vykla 14, 3. 4. Při všem tom narovnávání nesmíme
datelům, kterak těch odporů zbýti? Rozlič zapomínat!, že sv. Ja n tam směřuje, ^aby
nými se toho podjímají cestami. Jedni zba- okoličnosti některé při výslechu Páně a při
vují se potýkavostí té pravíce, že Annáš a zapření Petrově místněji vylíčil, než se to
Kajfáš v jednom paláce přebývali. Nebo dle u synoptíků dálo, k nimž neustálé zření má.
zvyků a obyčejů východanů celá rodina Z toho patrno, že to, co se praví v. 15.
obyčejně týž dům společně obývala, což prý o Petrovi, že Pána následoval, již o cestě od
také tuto bylo. Leč to se bez pravého dů Annáše ku Kajfáši se slyšeti musí.
vodu tvrdí, podlé tradice Annáš a Kajfáš
Praví, pak J a n : Následoval Ježíše S i
rozličné palácy ofeývali. Proto jiní jiným mon Petr a jin ý učeník ; učeník ale ten byl
spůsobem nesnáze dotčené se sprostují. Praví znám veleknězi a vešel s Ježíšem do dvora
oni, že přivedení Pána k Annášovi jen veleknězova. Petr pak stál u dveří vně. Vyšel
mimochodem se dálo, a že hned všecko to, tedy učeník ten druhým jen ž
znám vele
co vypravuje Jan ó zmínění se o Kajfášovi, knězi a řekl vrátné a uvedl Petra. Ostatní
se u tohoto stalo. Ja n zavedl řeč v. 14. o apoštolé se rozutíkali; Petr jenom a učeník
Kajfášovi pravě: B yl pak Kajýáš , jenž dal známý v domě veleknězově,\ totiž Jan sám,
radu Židům, prospěšněji býti , aby jeden následovali Pána všady, a tudy mohl Jan
člověk umřel za lid. Tedy již to, co dáleji náležitě okoličnosti potazů s Pánem čině
o prvém zapření Petrově a po výslechu Pána ných vylíčiti, všady přítomen byv. Že to
od velekněze vypravuje, ku Kajfášovi zří. Jan byl a nebyl nějaký neznámý, viděti z
Gož Jan sám ve verši 24. dostavkem osvěd artikulu o Silo? ^a&tjzýs, onen či ten učeník
čuje pro vysvětlení přidávaje, že byl Annáš vám známý. Znám byl v domě veleknězo
poslal Pána ku Kajfášovi. A proto někteří vě; z čeho nevyplývá, že s veleknězem v
vykladači, ano někteří rukopisové ten verš nějakém příbuzenství stál. Příbuznost od
24. ku konci verše třináctého pokládají, aby známosti dobře se v písmě různí Lne. 2 , 44.
pořádek událostí v jasném světle se ozra- Znám veleknězi, t, j. v domě jeho, aa synčovaL Veleknězem nebyl leč jeden, a jenom ekdochou či názn&mkem a přimínkou se ve
ten mohl ve věci náboženské vyšetřovat!. škera čeled veleknězova jménem tím zahr
Veleknězem pak byl Kajfáš, jak výslovně nuje. Ač ostatně dobře možno, že samému
přidává Jan. Ten tedy velekněz, o němž v veleknězi znám byl za příčinami, jichž tu
15. při zapření Petrově a 19. pn otazování přemnoho možno jest. Zdá se dle 19, 27.
Pána řeč jest, a ten, před nímž se věc Páně že Ja n v Jerusalém ě dům vlastní měl. Nóna potaz brala, nemůže býti jiný, leč Kajfáš, brž i z toho, co děvečka pravila Petrovi:
b y l

Nejsi-liž také ty učeníkem Jeho, viděti, že
Jana co učeníka Christova znala, ale pro
známost jeho s domem veleknězovým a pro
úctu k němu do doma vpustila.
Netak s Petrem se dálo. Petr stál u
dveří vně, aniž do dvora vejiti směje. Až ná
potom, jak vypravuje Jan : Vyšel tedy učeník
ten druhý, jenž byl znám veleknězovi, a řekl
vrátné, a uvedl Petra. Petr bezmála váhal
ihned s Christem a se sluhami a biřici do
dvora vejiti, nebouťav nebo Malchovi Tesel
ve známost a nenávist veškerým těm sluhám
a biřicům, kteří bylí zaneprázněni při celém
tom s Pánem postupováni. I mohl se utajiti,
mohl s© skryti a uspoříti sobě trojí ono za
pření. Ale zvítězila u něho láska ku Chri
stu, jehož nemohl opustiti. Byla to silná pobudka a náramný pud přivinulosti ku Christu, že on, nejvíce z apoštolů se obávati
moha a maje pro utětí ucha Malchovi, před
ce následoval Pána, aniž se od Něho dal
odlouoiti. Jmenují vykladači to opovážlivost,
že usiloval do dvora vejiti; alevšak láska
neméně ho pudila a nad rozumem převládla.
Když Petr vpuštěn byl na přímluvu J a 
novu do dvora veleknězova, tedy Jan, znám
jsa u velekněze, vešel do samé světnice,
kdež Pán odveden byl, a tam co svědek
všemu přítomen byl. Když ale J a n odešel,
přišlo na Petra, yco dále Jan z úst P etro
vých vypravuje: Řekla tedy Petrovi děvečka
vrátná % Nejsi-liž i ty z učeníků Člověka toho ?
D i o n : Nejsem. To pak pravila při
ohni, o němž Jan dokládá hned d á le : Stáli
pak sluhové a biřicově při uhlí, nebo zima

kam všichni Židé se scházejí a v skrytě ne
mluvil jsem nic. t o se mne ptáš? Optej se
těch, kteři slyšeli, co mluvil jsem jim. A j, ti
vědi cv mluvil jsem Já. Dělá se Kajfáš ne

věda a o učenících a o náuce Páně se ptá,
aby z odpovědi Christovy něčeho k odsou
zení Jeho polapil. Pán nechtěje učeníky v
nesnáze uvésti, o nich’ docela mlčí, a jen o
náuce své praví, o níž nejvíc veleknězovi
šlo. Což se mne ptáš? Optej se těch, jenž
slyšeli mne. A táhne se nadto k tomu, že
ničemu v skrytě nevyučoval, nébrž ve sbornicech a ve chrámě. Co Pán praví: Já zje
vně, veřejně, svobodně, beztajně mluvil jsem
světu, v tom světem rozumí vůbec lidi, jak
12, 19. se praví, že veškeren svět za Chri
stem běží; nebere se tedy slovo svět ve
mravném významu, což jinak - zhusta se u
Jana děje. Dí P án s ve sbornici bez artikulu,
a rozumí se vůbec a hromadně, jakoby stá
lo ve sbornicech, jak z protikladu slova
skrytě patrno, kteréž stojí v protivě proti
slovům ve sbornci a chrámě. Dí, že nic ne *
mluvil skrytě., totiž co se lidu týká a náuky ,
nevylučaje tím soukromého učeníka svých
vyučování. Leč ani toto nedálo se skrytě,
nébrž veřejně a obyčejně pod šírým nebem.
Velel zákon, aby při přelíčeních nejprvé
svědkové byli tázáni. Dle toho se tu Pán
zachovává dobře věda, že o smrti Jeho již
nález byl napřed učiněn. Nebylo shromá
ždění to zákonité, nébrž jen předběžné. A
tudy Pán opomíná odpovědíti přímě a přímé
vyhnání učiniti, jak to hned později před
celou veleradou a před Pilátem učinil.
bylo a sehřivali se) byl pak s nimi Petr
K veřejnosti vyučování svého se volal
stoje a sehřívaje se. Z prva se nezdálo to Pán a svědkův o náuce své ne dvou aneb
počínání děvečky s Petrem býti tesklivo a tří, nébrž všechněch, jenž veřejné ůčení
. pohoršivo, aébrž nevinným nějakým škádle Jeho slyšeli, se dokládal; avšak neprospělo
ním se viděti mohlo, jímž vrátná mrzutost to, nébrž jeden z přístojných sluhů velekně
svou vilila sobě naa Petrovi, že jej mimo zových tak odrznul, že Pána v líce udeřila
vůli svou musela vpustiti. Ale postupem věc p ra v il : TakliS odpovídáš veleknězi¥ Neporu
povážlivého rozměru nabyla. P e tr již stál, čil mu sice velekněz, jak se tam Act. 23, 2.
již seděl mezi chasou při ohni co nejlépe Pavlovi dálo, ale sluha jíst byl, že tím be= .
ukryti se chtěje. Ale tu právě ho našlo po zectným jednáním veleknězi se zavděčí; tady
kušení ; nebo se zlou nevěrou neobstojí víra vina více na velekněze, než na sluhu padá.
a mezi zlochy nezachováš ctnosti trochy.
Proti té urážce, nad níž nebesa ustrnula, jak
U Kajfáše ne hned, jak se zdá, celá Zlatoúst vece, Pán klidně se ozval, ač moha,
velerada sešla se; a tudy velekněz předbě jak Augustin dí, jedním slovem v propast
žně ve přítomnosti několika přísedníků ne- bezednou sraziti holomka .toho ohýraiého.
četných Pána ptal se na učení a učeníky Vece: Zle-li jsem mluvil, dej svědectví o zlu
Jeho. Tedy výslech tento u Jana dříve stal tom ; dobře-li ale, proč mm biješ ? Připomí
se, než onen veřejný a v plné radě držaný nají vykladatelé ze starého Zákona z 3. Eeg.
Mt. 26, 67, Mr. 14, 53., při kterémž staro* 22,24., že také druhdy lichoprorok Sedekiáš
stové a zákonici také byli přítomni. Chtěl pravoproroka Micheáše na líce udeřil, a že
bezmála Kajfáš předchozím otázek na Pána nápotom Pavel stoje před veleknězem a byv
vznášením odsouzení Páně urychlili. Dí o v líce udeřen odvolával se k zákonu Ex. 22,
tom Jaas Velekněz tedy otázal se Ježíše o 28. Přikladeni nám stal se tu Pán, abychom
učenicích Jeho a o náuee Jeho. Odpověděl aectného s námi nakládání nehned mstili,
jem i#Ježiš’. Já zjevně mluvil jsem světu, a nébrž je raději v trpělivosti nesli. Nepodal
učil jsem ve sbornici a ve chrámě, ale Pán líce pravého bijícímu sluhovi, aby

se nezdálo, že vinu nějakou na sobě uznává;
také slova jeho u Mt. 5, 39. ne dle litery
slyšeti se mají, jak na svém místě ukázáno.
Nadto vece sv. Áiigustin: P án ne sice dru
hého líce, avšak celé tělo své k bití vydal.
Nébrž i to pravda jest, že tiše odpovědíti
při takových příkorách tížej jest, než líce
podati
Odpověd Páně tak vážná, klidná a prav
divá zarazila a zahanbila Kajfáše a zasta
vila, zdá se, na chvíli vyšetřování a otazování-se předběžné, an zatím se byli synedristé sešli. Na to nastal právný výslech
Páně, Mt. 26, 59. nn., při němž mnoho svědků
vjslýcháno, velekněz Pána jako pod něja
kou přísahou k vyznáni pravdy provolal a
Pána pod zástěrou, že se prý rouhal Boha,
k smrti odsoudil. Toho všeho Jan mlčením
pomíjí, poněvadž věci ty od synoptiků se
vypravují. O Petrovu zapření toliko klade
ještě dále a přidává pro určení místa, kde
se dálo v. 24., že byl již po 13. v. Annáš
Pána ku Kajfášovi poslal, jak výše dotčeno.
Praví: 4 byl poslal Ho A n n á švsvázaného

nili, nébrž aby jedli paschu. 29. V y
šel tedy Pilát k ním ven a řekl: Ja 
kou žalobu vedete proti člověku tomu ?
30. Odpověděli a řekli jemu: Kdyby
nebyl tento zločincem, nevydali by
chom tobě Ho. 31. Bekl tedy jim P i
lát: Vezměte Jej vy, a dle zákona svého
osudte Jej. Řekli um tedy Ž idé: Nám
se nedovoluje usmrtiti nikoho, 32. Aby
řeč Ježíšova se naplnila, kterouž byl
řekl, mače, jakou smrtí má umírati.
33, Vešel tedy opět do vladárny P i
lát a povolal Ježíše a řekl Jem u: Ty-li '
jsi král židovský? 34. Odpověděl mu
Ježíš? Od sebe-lí to pravíš, Čilí jiní
pověděli tobě o mně? 35. Odpověděl
P ilát: Zdali já Žid jsem? Národ tvůj
a veleknězi vydali Tě m ně: co jsi uči
nil? 36. Odpověděl Ježíš: Království
mé není z toho světa. Kdyby z toho
ku K ajfášovi veleknězi. Stál pak Šimon Petr světa bylo království moje, služebníci
a sehřival se. Řekli tedy jemu'. Nejsi-li i ty moji b j ovšem zápasili, abych nebyl
z učeníků Jeho? Zapřel on a řekl'. Nejsem.
vydán Židům; nyní ale království moje
Dí mu jeden ze sluhů veleknězových, příbuzný
neni odtud. 37. Ěekl tedy Jemu Pilát:
toho, jem už utal Petr ucho : Neviděl-li j d
jsem tebe v zahradě s nim*i Opět tedy zapřel Tedy králem jsi ty ? Odpověděl Ježíš:
Petr a hned kohout zapěl. Druhé a třetí Ty pravíš, nebo králem jsem já. J á
zapření Petrovo spojuje tu Ja n . Podlé tří k tomu narodil jsem se a k tomu přišel
synoptiků či souzorců poznán byl Petr po
jsem na., syět, abych osvědčil pravdu;
svém výhovoru galilejském, což dobře se
srovnává s tím, co Jan dodatkem k jiným každý kdo jest z pravdy, slyší hlas
evangeliím dostavuje. Také viděti, porovná- můj. 38. Dí Jemu P ilát: Co jest pra
me-li vypravování všech čtyr evangelista vda? A to pověděv opět vyšel k Ži
mezi sebou, že více osob na Petra doráželo, dům a vece jim : J á žádné nenalézám
což Jan úhrnem při druhém zapření naskýtá
slovem .' Řekli, t. j. řeklo jich mnoho, Matouš na něm víny. 39. Jest ale obyčej pro
pak a Marek to namítají o přistojicích mlu vás, abych jednoho propustil vám na
více. Nestateč prvoapoštola ukazuje, že jin ý paschu, chcete-li tedy, mám-li propustiti
než lidský duch mluvil z ůst mučedlníků, vám krále židovského? 40. Vzkřikli
a že to jiné, nežli lidské síly byly, jenž pře tedy opět všichni řkouce: F e toho, né
mohly tyrany a hrůzy smrtelné. Nestačilo
člověku slyšeti a viděti, že bez milosti Boží brž Barabáše; byl pak Barabáš zbojník.
nejmenšimu pokušení neodolá, potřebí bylo
to spatřiti na skále církve, jak snadně se
podvracuje a rozsýpá, O tom všem vyloženo
u sv. Mt. na dotčeném místě, jakož i o tom,
že se z rána opět velerada shromáždila Mt,
27, 1., ješto nálezové m noci vydaní plat
nosti nemívali. Níže 19, 7. Ja n odsouzení
Pána od velerady co skutečně stalé předpo
kládá. Již pak Ja n o Páně ku Pilátovi ve
dení a o věcech před Pilátem stalých mluví.

28. Vedou tedy Ježíše od Kajfáše
do yladárny. Bylo pak ráno; a oni
nevešli do yladárny, 1aby se neposkvr

Odvedení od Kajfáše ku Pilátovi a vý
slech Páně u něho již synoptikové vypra
vují Mt. 27, 2. Mr. 15, 1. Luc. 23, 1. a tam
jsme my věci ty ve spojeni s vypravováním
Janovým vyložili. . A proto jen k tomu, co
ještě zbývá a Janovi vlastivo jest, přípatříme. Praví Jan: Vedou tedy Ježiše od K aj
fá š e do vladárny. Bylo pak ráno. A oni
nevešli do vladárny, aby se neposkvrnili,
nébrž aby jed li paschu . Vedli Pána do prae-

toria, či do ^soudnice, do vládníce či vla
dárny, příbytku vladařova, kdež Pilát do
mova!. Samochtíee se vydali v ruce soudce
pohana, ano jim záleželo na tom aby Pán _

co nejdříve odpravea &ještě za státk ů přes
nic usmrcen byl, aby snad nápotom jim z
rukou nevynikl. Byla pak soudnice ta na
hradě Antonii, kdež vládař za svátku s po
sádkou bydlel, sic jinak v roce v Cesarei u
moře přebývaje a za svátků v paláci H e
rodově bydleje. Vládařem byl Pilát, o němž
Luc. 3, 1. Přivedli Pána ku Pilátovi záhy
za rána, a g a okolo východu slunka, za kte
réž chvíle Římané nesoudívali, ač výminku
činívajíce pro pohodlí stran, čehož se tu i
synedristé žalobníci Christovi nadáli. Přišli
tam za doby, an zatím pohodil Jidáš peníze,
jak Mt. 27, 3. vypravuje a se oběsil, čehož
Jan pomíjí; ale nevešli do soudnice, aby se
neposkvrnili, nébrž paschu jisti mohli. Vchá
zení do domu pohanského pokalovalo Židy
Act. 10, 28., a to tím více za přesnic, kdež
i přítomnost kvasu poskvrňovala, an jen
přesnice panovati měly. Aby paschu jisti
mohli, vece. Slovem pascha nerozumí se jen
beránek velikonočný, nébrž také tím jménem
slují chagigy či velkonočné obětě a velkonočné po sedmero dní odbývané hostiny a
jmenovitě dobrovolné oběti hovězího dobytka,
z nichž hostiny se strojily, jak ze starého
Zákona 2. Chr. 30, 22. viděti. Místo toto ne
pochybným dfikazem jest, jak na omylu
jsou, kdož pro zastávání domnění svého o
předchodné večeři Páně zapírají, že rčení
qiaysív tó náo%a, jisti pascbu o všech sedmidenních hostinách po sedm svátků paschy od
bývaných se užívá, jak i z páté knihy Moj
žíšovy z Deut. 16, 14. viděti. Z e samých
slov: aby se neposkvrnili, nébrž jedli paschu,
průvodno, že se nemůže o paschální vlastní
a posvátné hostině tuto mysliti. Poskvrnění
z návštěvy pohanského domu trvalo jen do
večera Num. 19., 22. a tedy poskvrnění to
nemohlo se vztahovati na posvátnou večeři,
ješto ta za večera, když hvězdy zableskly a
po skončení dne se slavila. Také z příběhů
Juditiných viděti, že jenom do večera trvala
nečistota obcováním s pohany dochodilá, na
večeři nevlívajíc 12, 9. Ale namítají, že prý
by Židům bylo vejitím ku Pilátovi se nemožno
stalo paschu zabijeti. Leč to daremná jest
námitka, ješto Jau nemluví o zabíjení, nébrž
o jedení. Kdyby skutečně tu běželo o paschálnou svatovečeři, tedy by blížeji bylo a
místněji pro Jana, o zabíjeni paschy mlu
viti; ješto toho nečiní, patrno jest, že již po
svatovečeři bylo, a že ona předešlého ve
čera se odbývala. Obtíží, na něž se odka
zují, nebylo při očistách těchto, ješto se
umýváním odbývaly. Ještě přidáváme, že na
prvý den po paschálnš hostině, totiž dne
patnáctého nisana, svatohostina ta či chagiga
slavněji a nádherněji se odbývala, a tu právě
nejvíce radosti se oddávali, což k slavení
svátku dle Deut. 16, 14. příslušelo dle sa

mého slova chagiga & slova cfaagj což ple
sat!, tančíti znamená. Čtrnáctého s noci na
přechodu do patnáctého slavnost sice byla
nejslavnější, ale celá slavnost té noci, jak z
obřadů viděti, měla také matorné své stránky
a matornost převládala, ješto patnáctého na
přechodu do šestnáctého nisana se docela
radosti oddávali Tato chagiga se přinášela
o polednách a tedy měli Židé příčinu nevcházeti ku pohanům, ješto by jim nečistota
byla zabránila hostiny se zúčastniti až do
večera trvajíc. A tedy právě slova ta, jimiž
vymoci se hledí, že Pán o den dřívěji hostinu paschální slavil, opak toho dokazují.
Stojí tedy neoblomně, že jedení beránka vel
ikonočního a hlavitá velkonočná hostina již
včera večer předešla,' jak výše 13, 1. a u
sv. Mt. 26, 20. na. praveno, a že jen poně
vadž při všech těch po sedm dnů hostinách
levitské čistoty bylo potřebí, Židé se štítili
do pohanského domu jiti. O bezbožného za
slepení toho ! Vcházením do cízého domu se
domnělí poskvrniti se, a vlastním zločinem
nemněli pokálenu b ý ti! vece sv. Augustin.
Povolil Pilát žádosti Židů a v liodinu
neobyčejnou jim tou měrou k službám byl,
že i k nim vyšel pod šíré nebe aneb pod
přístřeší nějaké, o zajetí Páně bezmála k
večerou včerejška již uvědomen byv, an kohorta či tlupa římských vojáků bez jeho vě
domí nemohla k službám veleknězům k za
jetí Páně se propůjčiti. Ale věděl také, o
Pánu nejednou slyšev, že náčelníci židovské
rady proti P áau záštím a nenávistí pojati
jsouce všelijak mu o hrdlo hráli, a co pohan
málo znaje a ještě méně dbaje o véc my
slel, že se o malichernosti zákona židovského
jednáv A to minění svoje o nepatrnosti ža
loby Židů na Christa také otázkou svou k
nim učiněnou pronesl: Jakou žalobu přiná
šíte proti člověku tomu ? Otázka ta svědčí,
že Pilát nic se tomu nediví, že Židé k němu
se žalobou přicházejí a že hotov jest jim
tuto k službám státi. Oni ale nad otázkou,
více ještě nad spůsobem, jímž otázku pro
nesl, urazili se a urputně se dobývali na
něho řkouce: Kdyby ten, jejž jsme sem při
vedli, kterýž ale nyní do soudnice odve
den byl, Christus nebyl zločincem, nebyli by
chom my Ho vydali tobě k soudu. Pýchou
neméně než duchem vražedným dýchají. My
lidé spravedliví jsme, řkou oni, na stolici
Mojžíšově sedíme blouditi nemohouce. A proto
když my Ho odsuzujeme, pře jeho slyšeti
netřeba. Slovem chtěli Židé, aby Pilát prostě
potvrdil, co oni o Ježíši nalezli. Ale Pilát
činil podlé toho, co se o Římanech chvalně
praví Act. 25, 16., a nechtěl soud vynésti
nevyslyšev žalobníky a obžalovance. Tím
činem provolal u nich tu vzdorovitost, že se
prosuli v ta slova o Christu: Kdyby nebyl

zločincem, nepřivedli bychom H ok tobě. Zlo
čincem vůbec povídají neurčujíce zločinu, jejž
m Christa sčítali, aniž jakého důvodu uvá

dějíce; vzdor a domnělá jich hodnota a
vážnost měla místo důvodův odbývati. Pilát
věděl již byv o tom poučen, jak výše pra
veno, že se tu jedná o věci zákona, o nichž
Ěímané souditi nevolili, soud o nich samým
Židům zůstavivšo, jak totéž i Gallio prokonsul v Korintu s Pavlem nápotom učinil Act.
18, 14. 15, Tady je odbývá zkrátka: Ve
změte vy Jej a dle zákona Jej sudte. Vrací
jim pyšnou řeč jejich. Nevidí-li se vám mně
pře Jeho oznámiti a k soudu podati, mějte
vůli svou a mne tím nezaměstnávejte. J á se
vámi nebudu spravovati, abych bez výsle
chu měl koho na hrdle trestati. Nepřijímá
té žaloby, anoí mu jasno a světlo nebylo,
že by oni sami nemohli tu soud vynésti.
Ovšem ale jist byl, že nemohouce k smrti
odsouditi opět přijdou mezi tím vzdoru a
tvrdočelnost svou složivše, a že se vytasí se
svými na Christa důvody. Židé se nespoko
jili s tou jim danou svobodou, když Pilát jim
k službě nechtěl býti a soud smrti na Ghrista vynésti, jak oni to byli již učinili Mt.
26, 66. ač o tom teď ještě nezminují se.
Chtěli oni, aby Christa k smrti vydal a aby
se to co nejspíše a najisto stalo. Oni by to
sami byli učinili, ale neměli k tomu práva.
Nám nedovoleno něhoho usmrtili, odpověděli.
A proč jim nebylo lze to učiniti? Někteří
učenci praví, že to činili, aby tím během
před očima lidu, jenž Christu přál a jehož
se obávali, všelijak právi se býti ukázali a
protimyslnost takového usmrcení od sebe
na Piláta a Římany vůbec obrátili. A proto
prý, praví ještě oni, Židé nechtěli souditi,
ž® spolu chtěli též, aby Pán ne nějak oby
čejnou smrtí, nébrž aby smrtí ohavnou kříže
odpraven byl, kterýžto spůsob toliko u Ří
manů obyčejem by!. Leo toho nic není. Nešlo
jím o kříž, nébrž o smrt a zášt svou proti
Pánu veřejně vedli a po dlouhý čas vedli,
a to lidu vůbec známo bylo. I pravili ku Pi
látovi : Nám nesluší či nedovoluje se usmr
tili někoho. Odpovídají, že se soud s jejích
strany stal, že ale nálezu íoho nemohou ve
skutek Hvésti, an se jim nedovoluje někoho
usmrtiti. Nesluší, dějí, usmrtili) vůbec a po
všechně mluví a každé obmezování řeči bnď
aa trest kříž®, buď oa dea svátečný, bud
ještě jinak nemůže obstáti. Jisto, že Židé
právo_ nad životem a smrtí ztratili. Mohli
oni sice nález smrti vynésti, ale potvrzení
a provedení nálezu toho záviselo dokoná od
římské vrchnosti. Nejnovější o věci té po
chybnosti a odpory na matných toliko spo
léhají důvodech. Římané buď hned při obrá
cení Judey v provincii římskou po vypu
zení Archeláa, buď nedlouho pčed soudem

Páně, totiž čtyrydcet let před podvrácením
chrámu dle thalmudu, Židům právo treatati
na hrdle odňali, zůstavivše jim toliko právo
nález o smrti vynášeti, jenž od Římanů v
skutek se uváděl. Svědkem toho mimo thalmud (sanh. f. 24, 2. u Lightfooía) jest Josef
Flavius arch. 20, 9, 1., kdež praví, že bez
dovolení vládařova synedrmm k soudu ne
smělo se shomážďovati. Pravda ovšem, že
Josef Flavijský V. Ž. 2, 8, 9. praví, že
Esseové každou úharni Mojžíše usmrcením
trestali a Titus v řeči k Židům držanó vy
tý k á jim, že jim Ěímané mezi jinými výsa
dami i to právo zachovali, přestupky proti
náboženství jejich dopuštěné smrtí pokutovati také na Nežidech. Ale co se Esseů týká,
neměli oni žádné právomocnosti a nemohli
úsudku svého provésti. Při člověku, jenž
meze pohanovi vytknuté při chrámě jerusaiémském překročil, nejednalo se o soudné
jednání, nébrž o okamžité usmrcení člověka
na líci postiženého. Ovšem také pravda jest,
že velerada ustanovila Act. 5, 23. apoštoly
usmrtiti; Štěpán skutečně ukamenován A ct
7. a Pavel Act. 26, 10. vypravuje, že mnohé
křesťany uvězil a k odpravení jich svoloval. O usmrcení Christa také nejednou se
pokoušeli fariseové Jo. 5, 18. 7,1. 25,1. a o
Pavlu praví Židé Act. 24, 6., že jej odsou
diti chtěli o své ujmě. Ale místa ona ničeho
nedokazují. Štěpán v kramole a zbouření
bez vynesení soudu byl kamenován. Co se
o Pavlu praví, neodporuje tomu, že při odpravách takových dřívěji dovolení od Ří
manů vse žádalo. Totéž musí se říci o poku
sech Židů Pána ze života zprovoditi. Jest-li
tedy Židé Jo. 18, 31. pravili, že se jim ne
dovoluje někoho usmrtiti a jestli jim, jak
jsme viděli, thalmud přisvědčuje, tedy ne
můžeme pochybovati, že slova: Nesmíme
žádného usmrcovati v celé platnosti významu
svého a bezvýjemné slyšeti se mají. Při
tom nemíníme popírati, že Židé tytýžtém eze
od Římanů jim položené nešetřili a že sami
Římané nékdy takového Židův nadužívání
nedbali, jak z Flavia Josefa Y. Ž. 6, 2, 4.
viděti, kterýžto Josef ve Starož. 18, _1, 1.
nad to vypravuje, že tehdá osoby nejedny
beze všeho souzení sklizeny bývaly. Toho
se ale Židé při Pánu neosmělili a poněvadž
jim všelijak o to šlo, aby Pán jistě usmrcen
byl a jim z rukou nevynikl, tedy Jej potom
za buřiče a brojitele a osobovatele titulu
královského vydávají, aby Piláta tím spíše
k soudu smrti přiměli.
Zdáti se mohlo, že Pilát praviv Židům :
Vezměte Ho a sudte Ho dle zákona svého, Ži
dům moc jakousi propůjčoval. Snad schválně
to činil, aby kdyby napohledného dovolení
toho Židé ožili, je v moe svou dostal a s nimi
dle libovůle zatáčeti mohl, výhrůžek pro své

nespravedlnosti se již neboje. Ale neužili
Židé toho zdánlivého dovolování. A v tom
vidí sv. Ja n řízení Boží. To se stalo, vece
Jan, aby se naplnila řeč Ježíšova , kterou
pravil věstě., jakou smrti sejiti má, totiž, že
má vydán pohanům a ukřižován býti 12,32.
Mat. 20, 19. Luc. 18, 32. Dí Jan, že tak
odpověděli museli, nebylo náhodou, nébrž
Bůh to tak nastrojil a tak vedl, že slova
Christova o smrti své došla vyplnění. Kdyby
Židé byli odpravili Pána, byl by dle Lev. 24,
16. ukamenován býval, u Římanů ale na bu
řiče smrt kříže ustanovena byla. Méli i po
hané část míti ve smrti Páně, aby se v ní
všeobecná vina lidstva vyskýtala. Sem se
musí položiti ta politická Židů žaloba Luc.
23, 2. n., že Ježíš bouří, daně dávati brání
a králem se činí. S tím přišli k Pilátu, jak
Mat. 27, 11. Mr. 16, 2. vypravují. Vešel
tedy Pilát do paláců svého, do soudnice a
tam povolal Ježíše, jenž bezmála v samé
soudnici aneb v blízkém nějakém pokojíku
chován byl. I otázal se P ilát J e ž íš e : Ty li
jsi král Židovský? Dí napřed rh j s pohrdou
Ty, jak na tebe žalují, že za takového se
vydáváš. Viz Mat. 27, 11. Pán odpověděl:
Praviš-li

to od sebe,

či-li jini pověděli tobě

o mně? Nebyl přítomen Pán, když žalovali
Židé na Něho, co buřiče a uchvacovatele
veleby královské, a tudy vznáší otázku tu
na Piláta, aby uslyšel, v jakém smyslu Pilát
slovo Aráčbéře, zdali v židovskomessiášském
či v římskopolitickém; podlé toho zajisté
chtěl Pán odpověcř svou na otázku Pilátovu
spořádali. Nechtěl Pán jenom užiti práva
svého a dovéděti se, zda Pilát o své ujmě,
čili na žalobu jiných otázku tu činí. Nébrž
chtěl Pilátovi na um dáti, že slovo král roz
ličně se bráti může.
Slova Páně urazila hrdost Pilátovu. Pilát
s nevolí a pýchou odpovídá; Zdali Žid jsem ?
Národ trůj a tví velekněži

vydali mně tebe.

Tim vypovídá, že slovo král nebéře v jiném
smyslu, leč v jakém Židé, a prostě zapírá,
žeby o své ujmě otázku činil. Ale neví, co
by sobě tu myslili měl místně, a též nevěděti se vyznává. I napomíná Ježíše, aby
se o věci té vyslovil a k dálejšímu ve při
své postoupání cestu proklestil. D í: Což jsi
učinil? Christus Pán věda, že Pilát dobro
myslně mluví Jemu na těžkost státi neusiluje,
aniž se Židy stejnou zášť proti němu pojal,
udůstojil Piláta odpovědi a otevřel se mu o
původu a povaze království svého. Odpověděl
Ježiš: Království moje neni z toho světa.
Kdyby z toho světa bylo království moje,
služebníci moji by zápasili , abych nebyl vy
dán Židům. Nyni ale není království moje
odtud. Opakování slov: království moje a
slov z toho světa zvláštní důraz do sebe má.

Z toho, co Pán odpovídá, plyne, že se krá

lem býti projádřil, králem tím, jenž zaslíben
Židům, ale ne v tom smyslu, v jakém na
Něho Židé titulu toho osobování umítali, ve
smyslu politickém, nébrž ve smyslu docela
jiném, jak to Pilátovi záporně napřed a ná
potom kladně vysvětluje. Záporně vece:
Království moje neni z toho světa. Spojka ze
vytýká původ & povahu i záměr království
toho; nevzalo původ ze světa, nebylo osno
váno světskou mocí a silou, nezabývá se
věcmi světskými a nehledí politických áčelů
docíliti; není království po světsku výbojným. Nebo , dokazuje toho Pán. očividným a
makavým důkazem: Kdyby bylo ze světa,
bojovali by pro mne sluhově, jež bych měl,
abych nebyl vydán Židům ; byli by se mne
při zajímání moji sstoupenci ujali, mne oružně
bránili, za mne co krále svého bojovali a
nedopustili, abych vydán byl Židům. To ale
nestalo se, aniž jsem já mne brániti jim
dopustil, an království moje není odtud, ze
světa totiž. Místo an stojí vlastně nyni, leč
částice nyni jest spojovací a není časová
15, 22. Sv. Augustin praví: Nedí P á n : K rá 
lovství moje. není tuto, nébrž d í : Neni odtud
Nebo ovšem duchovní království na světě
založeno býti muselo. Nedí zjevně: Z nebes
jest království moje. Avšak to jasně vysvítá
ze slov, že není ze světa království Jeho.
Království nad světem bylo Christovi slí
beno Zalm 2, 8.: Dám tobě dědictvím národy
a vladařstvím končiny země. V prorockém
viděni a Daniela 2, 34. 35. po čtyřech moc
nářstvích páté se vyskýtá v podobenství ka
mene, jenž naplnil celou zemi. A u téhož
proroka starý dnů dává Synu člověka věčné
království a neustálou vládu Dan, 7, 13. 14.
Nedí P án : Mé království nic s vašimi říšemi
nebude obcovati; má zajisté církev Páně
podstatou svou veškery říše prosahovati.
Všickni čtyři evangelistově vypravují, že
Christus se před vladařem římským projádřil
býti králem. Jest On král králův a bude
vládnouti na věky Ap. 11, 25.
Z toho již, co Pán Pilátovi odpověděl,
šlo, že království Jeho není politické povahy.
Pilát se takové odpovědi jistě podivil á do
cela jiného něco očekával. Tázal se P á n a :
Cďs učinil ? A nyní takovou uslyšel odpo
věď, ze které poznal, že si Ježíš jakési krá
lovství připisuje. Nepřestal na záporné od
povědi Páně, nébrž místněji z úst Páně o
tom slyšeti žádal. Tedy králem js i Ty ?
Tak s polohrdou myslí se tázal o vyšších
věcech nic nesmýšleje a s poloposměchem
slovo Ty naposled klade. Načež Pán kladně
o království svém se pronáší a dí: Ty pra
víš, nebo králem jsem • J á ; ty výbornou za
vírku činíš, aniž zavírání tomu já odpírám,
Dí: K rál jsem Já. Vědomí královského dů
stojenství z řeči Páně vyniká. Slovo Já

klade naposledy a čelí jím proti slovu Ty
z úst Pilátových posléze vyšlému. Á nyní
vytýká Pán povahu králoství svého: Já
jsem proto narodil se a proto na svět přišel,
abych vydal svědectví pravdě. Dvakrát dí
proto či k tomu, aby tím více zračila se

myšlénka o cíli příští Jeho na svět. To a
jenom to jest účelem, pro nějž jsem se na
rodil a pro nějž jsem na svět přišel. Někteří
vykladatelé činí rozdíl mezi slovem: narodil
jsem se a mezi slovy: přišel jsem na svět,
pravíce, že první slovo k osobě, druhé slovo
k úřadu Páně hledí. Leč u Pána osobnost i
úřad v jedno splynuly, veškera osoba Jeho
a veškeré Jeho jednání a působení směřo
valo k tomu, aby pravda světem zavládnouti
mohla. K tomu zajisté také poslal apoštoly,
aby o pravdě svědčili a k tomu církev usta'
novil. Království Páně jest království pravdy
a Pán, vece sv. Augustin, svědectví dá
vaje o pravdě, o sobě svědčí, sám pravdou
a životem jsa 14, 6. Ale tuto před Pilátem
člověckou stránku předkládá a nepraví se
pravdou a původem pravdy býti, nébrž to
jen dí, čemu pohan vyrozuměti mohl, že
nosičem a osvědčitelem pravdy jest, avšak
že takové službě docela život a bytost svou
obětuje, ano že na to vyšší mocí Boží určen
jest. N a to jsem narodil se a na svět přišel,
vece, v. 1 ,9 . Slovy: na svět přišel , ukazuje
Pán, že narození Jeho nebylo mimovolné,
jak jiní lidé rodí se, o rození svém nevě
douce, aniž k němu svolujíce, nébrž že by
tost dříve maje samovolně a o své ujmě se
na svět co do ciziny nějaké pustil, aby
pravdu ohlašoval. O pravdě mluví, poněvadž
pravda jest svrchovaným želáním duše lid
ské z lidskosti nevyzuté, a poněvadž před
světem, jehož zástupcem byl Pilát, chtěl
svrchovaný účel svůj se strany té vystaviti,
která ještě nejvíce mu přístupna byla. A tudy
praví Pán dále o vrodilém člověbům tahu a
těžení ku pravdě: K aždý, kdo z pravdy jest,
slyší hlas můj. Z pravdy býti jest, z ní jako
Syn stejnobytný se naroditi, povahu pravdy
na sobě nositi, v pravdě se kochati, jí jedné
přede vším hledati, dle ní se spravovati.
Podobně praví Pán výše 8, 47.: z Boha býti
a slovo Boži slyšeti. Nebylo toho něco ne
známo pohanům a stoikové mluvili o tom, že
jedin mudřec jest král a svoboden, každý
nemoudrý ale nesvobodcem a nevolníkem.
Ale ovšem nikde nemohli lidé zaraziti a ni
kde uvíděti takového království, ana všady
nepravost, lest, požívavost, rozkošnictví že
zlo rozprostřelo a pravdě rozvinouti se brá«
nilo. Pán tedy odpověděl, že králem jest, za
druhé, jakým králem jest a za třetí, jaké
poddané má; a tak úplnou odpověd dal Pi
látovi. Ovšem při tom Pán prohlédal, aby
možno-li Pilát sobě usmysliti hodlal. To se

sice nepotkalo s dobrým úspěchem u Piláta,
jak druhdy nejinak Pavlovi se dálo u Felixa
Act. 24, 25.; jednak ^musel P ilát na oko
spatřovati, že žaloba Židů na Pána jesti lživá
a nepravdivá. O tom se také Pilát skutečně
přesvědčil, aě o pravdě.\ aby se skutečně
nalézala aneb hledání hodna byla zhola ne
držel. V tom svém skepticismu a holém o
pravdě půporu d í: Co jest pravda ? Nepravil
to ze zvědavosti, chtěje snad místněji pravdu
poznati a jenom nyní, an vykonával soudství, k tomu se uprázniti nemoha, tomu do
mnění zajisté všechna povaha Pilátova se
příčí. Jest to zoufalý zápor všeliké možnosti
pravdu nalézii, jakový stav v pohanství ten
krát docela opanoval; výtečnější charakte
rové se přivinuli ke zjevení Božímu, jak
Kornelius Act. 10.; podlejším, k jakým P i
lát náležel, stýskalo se toho kroku, a tudy
v zoufalém ducha stavu trvali. Toli pak
spravedlivého pudu měl do sebe, ač spolu
také toli nenávisti k Židům, že poznav ne
vinnost Páně vyšel k Židům a pravil jím :
Nenalézám žádné viny na Něm. Což na to
následovalo, toho mlčením pomíjí apoštol
Jan; z ostatních evangelistů Luc. 23, 5. n.
a Mat. 27, 19. víme, že od žaloby pro ve
lezradu neupustili Židé, že Pilát manželkou
napomenut byv, záležitost Páně odevzdal
k rozsudku Herodu Antipovi; že Antipas
Pána zpět poslal a P ilá t ještě jednou odsu
dek od sebe odmítal, až posléze ujal spůsob
Pána osvobodit! ten, o němž se synopticky
tuto Jan vykládá, an dí: Jest obyčej u vás,
dí Pilát, aby propustil se jeden z vězňů na
paschu. Koho tedy chcete? Mám-li vám pro-'
pustiti krále Židovského , Ježíše? Vzkřikli
tedy opět: Ne toho, nébrž B a ra b u ; B arabáš
ale byl zbojník. Již cesta ta, kterou Pilát
k oproštění Ježíše vyvolil, není bez viny.
Propuštěni bývali jenom vinníci. Tedy ně
jakou vinu tím na Pána umítl. Ze slova pro
pustili na paschu také vysvítá, že se to na
den paschy stalo. Propuštění vězňů bylo pa
mátkou na vyjití z Egypta; Israel však vy
šel po svatovečeři paschálné. Ze slova Opět
(vzkřikli opět) patrno, že Ja n k evangeliím
souzorným či synoptickým hledí; nebo on
sám dosud o křiku Židů se nezmínil. Sbíhá
se tu se sv. Markem, jenž 15, 13. vece: oni
pak opět křičeli , povědév dřívěji 15, 8., že
byli křik provodili. Pilát dí: Mám vám propustiti krále židovského ? Dí to s nějakým
trpkým posměchem pro samy Židy, na nichž
nějak choutku, zálusk a záští své proti nim
dávno pojaté vyliti zažádal. O Barabáši ně
kteří přidávají nějak hledané, že sloni celým
jménem Jesus Barabbas Mat. 27, 16., což
jest Jesus syn (bar) Abbův (otcův) či syn
otce svého a naplnuje prý se stará věštba:
Pohrává božská mocnost ve příhodě lidské.

My ío uvádíme co výmyslek přepiatého sbí
hání se po náslonách a náznacích starého
Zákona. Ale tragický konec slo? Janových:
B y l Barabáš zbojník každému vkusu cítiti
se dává. Zbojník byl ale podlé Mr. 15, 7.
Luc. 23, 19. i brojitel a vražedlník. O tom
všem viz Mat. 27, 15—18. a rovnobéhá mí
sta u Mr. a Luk.
K u konci, než k dálejšímu vypravování
v kapitole 19. přistoupíme, nebude od místa,
některé výroky o pravdě tu přičiniti, jak
se to od některých vykladačů děje. Pravda
3. Ezdr. 4, 35. nejsilnější jest nade všecko.
Všechna země pravdu v z ý v á , nebe také j í
dobrořečí a všecky věci hýbou a třesou se
před ni. Marno jest víno, mařen král, marný

ženy, marni veškeři synové lidští a marni
všichni skutkové jejich; ale pravda zůstává
a rozmáhá se na víky. Menandrovi básníku
řeckému připisuji výrok: Pravda jest měšťankou nebes a kochá se jedině v obecen
ství s bohy. Pythagoras prý říkal, že ty
nejkrasší dvě věci od bohů nejblaženěji dány
lidem, pravdu ujímatí a dobrodiní píleti.
A znám jest nápis na náprsníku veleknězově
Ex. 28, 30.: Náuka a pravda. Pilát mluvil
o pravdě s Pravdou Christem, tázal se jí a
opomítl jí. Pravda nechce jen, abys se jí
tázal chladná, pochybným srdcem a ledabylo, nébrž s úctou se máš k ní míti, s upří

mností, § láskou, s vytrvalostí. Jak Pilát, tak
mnozí zvláště výšeji postavení raději volí
neznati, než poznati pravdu. Yšickni ale kře
sťané mají ve svých okolnostech pravdě svě
dectví vydávati, nebo k tomu od Christa
obrozeni byli. Kněží pak mají považovati,
že jsou zrozeni a posláni co náměstníci Chri
stovi, aby svědectví vydávali pravdě, a že
mají ku pravdě všelijak státi a jí všudy
průchod zjednávat!. Což jest pravda? vece
Tertullian. Pravda nikomu není známa bez
Boha, nikomu Bůh není znám bez Christa,
nikomu Christus bez Ducha svatého, nikomu^
se nepropůjčuje Duch sv. bez tajemství víry.
Christus nalezl více vlídnosti u pohanů, než
u Židů, u lidu Božího; tak velice zneužíváni
darů Božích kas! srdce lidská. Ale Židé
pohrdli Ježíšem, nepřijavše Ducha svatého
od Něho a nejsouce tedy z těla Jeho, nébrž
i mnoho křesťanů předkládá Barabáše Je
žíšovi! Kdo chodí po choutkách, po zložádostech a chtíčech svojich raději prvního
Adama, než druhého následuje, ten pokřiká
každého dne, čeho se Židé jednou podjali:
Nechceme Ježíše, nébrž Barabáše.
Leč přichází nám polračovati u výkladu
utrpěni Páně, jak je Jan dále vypravuje;
nebo což ostatně tuto o Barabu praví, to u
Mat. 27, 17. vyloženo.

Hlava XIX.
Bičování a otrnování P áně 1. 2. 3 ., ukázáni
Ho lidu 4 — 8 .; opětně vyslýchání Ho od
Piláta 9 — 11. a konečně p ř i stálém úporu
Židů ku krizi Ho odsouzení 12 — 16. Ve
deni Pána na Golgotu a ukřižování Ho
17— 18. Nápis Jemu daný 19—2 2 . hřebí
vržená o roucha Jeho 2 3 — 24. Matka
Páně w křiže 2 5 —27. Slova Páně: f Ž í
zním 28. a Dokonáno jest 30, Úmrtí
Páně 33., otevřeni boku Jeho 34 —37.
Poslěz Josef a Nikodém tělo Páně po
chovávají.

Ajhle, člověk! 6. Když tedy uzřeli Jej
velekněži a biřicové, volali řkouce:
i Ukřižuj, ukřižuj Ho! Dí jim P ilát: Ve
změte Jej vy a ukřižujte; já zajisté ne
nalézám na Něm viny. 7. Odpověděli
*jemu Židé: My zákon máme a podlé
zákona musí umříti, že Synem Božím
sebe činil. 8. Když tedy uslyšel Pilát
tu řeč, více se obával. 9. A vešel do
vladárny opět a řekl Ježíšovi: Odkud
jsi ty ? Ježíš ale odpovědi nedal jemu.
1.
Tehdá tedy vzal Pilát Ježíše 10.
a Dí tedy Jemu Pilát: Ke mně ne
zbičoval. 2. A vojáci spletše korunu mluvíš? Nevíš-li, že moc mám ukřižoz trní, vstavili na hlavu Jeho a rou vati Tebe a moc mám propustit! Tebe ?
chem šarlatovým přioděli Jej. 3. A při 11. Odpověděl Ježíš: Nemělbys moci
cházeli k Němu a říkali: Zdráv bud, proti mně žádné, kdyby tobě nebyla
králi židovský! a dávali Jemu poličky. dána s hůry; protož kdo mne vydal
4. Yyšel tedy opět Pilát ven a vece tobě, větší hřích má. 12. A odtad hle
jim : Aj, vedu vám Jej ven, abyste po dal Pilát propustiti Ho; Židé ale kři
znali, že nižádné nenalézám na Něm kali řkouce: Tohoto-li propustíš, nejsi
viny. 5. Yyšel tedy Ježíš, nesa korunu přítel císařův; každý zajisté, kdo se
trnoyou a šarlatové roucho. I vece jim ; králem činí, protiví se císaři. 13. Pilát

pak uslyšev tyto řeči, vyvedl ven J e  hali. A vojáci spletše korunu z trní vstavili
žíše a zasedl na soudné stolici na mí na hlavu Jeho a rouchem šarlatovým přioděli Jej. A přicházeli k NSmu a říkali:
stě řečeném Lithostrotos, hebrejsky ale Zdráv bud, K ráli židovský , a dávali Jemu
G-abbatha. 14. Byl pak přípravek pa- poličky. Draho přišla Pánu koruna, ješto
scliy okolo hodiny šesté. I dí Židům: z trní jsouc nesmírné mu bolesti tvořila.
Ajhle, král váš. 15. Oni ale křičeli: Království pravdy takovou korunu nese!
Pryč, pryč, ukřižuj H o ! Dí jim P ilá t: Tak odbýval za pýchu a nádheru lidskou!
Důstojenství královského od lidu nepřijal
Krále vašeho ukřižovati? Odpověděli 8, 15., ale trnovou korunu přijal Ta se
velekněži: Nemáme krále, leč císaře. hodila pro kříž a ty hanoby, jenž s Nim tro
16. Na to tedy vydal jim Ho, aby pili, místo úcty královské posměchy mu
ukřižován byl. Pojali pak Ježíše a splácejíce. Povstaň, Pane, volali bychom Z.
73. 22., sud při svou, pomni na pohaněni
vyvedli,
Pilát všelijak usiloval Ježíše z rukou
Židů krvolačných osvobodili. Uchopil se
slibného prostředku, o němž vypravoval Jan
ku konci předešlé hlavy, totiž propuštění
P áně na velikonoc dle obyčeje židovského.
Poněvadž ale se mu to nepovedlo, vymyslil
ještě jednu cestu, kterouby Christa ochránil
před smrtí. Tenkrát tedy vzal Pilát Ježíše
a zbičoval, vypravuje sv. Jan. Vydal Christa
na bičování, aby tak zášf a zálusk Židův
ukojil, soucit a útrpnost v nich vzbudil a
Pánu život zachoval. Bez toho musel každý
ku kříži ustanovený ukrutné té káře podrobiti se, ješto bičování co nějaká proprava
před ukřižováním předcházeti muselo. O
tom jsme se při sv. Matoušovi 27, 32 šířili.
Následoval Pilát obyčejné politiky, která
světu s jedné strany se propůjčic domnívá
se, že s ním v míru bude žiti moci, ač mu
s druhé strany se protiví a tím povinnosti
své dosti hověti se domýšlí. Kdož může P i
láta odviniti od veliké nespravedlnosti? Dal
sdrásati a ubíjeti^Pána Židům k vůli. Na
plnila se slova Ž. 128, 3.: Po hřbetě mém
orali hříšnici a prodloužili nepravost svou.

Orali, brázdy činili, proufay vedli, svátou
plef Jeho sedrali jako oráči zemi rozkrajují,
až se tokové krve z těla jeho proudili. Dal
to s sebou činiti Pán, ješto hříchy světa
snímal a odčíněl. Trpěl to za nás. Jednak
máme spolu s Ním trpěti, abychom spolu
s Nim oslaveni byli. Sv. Petr Damián vece:
Nejlépe se kaje, kdo plef ranami ubijí a tak
rozkoše pletské odčinuje. Nezáleží, jakými
mukami tělo kajicník trýzní, jestliže jenom
rozkoš předešlých vnad a lákadel na lopoty
zaměňují. To jest obět, která se za živa
Bohu zabíjí a od andělů k Bohu přináší spo
jujíc se s obětí na kříži ode Pána za nás
vydávanou. Ale jak jest člověk choulostiv
se svým hříšným tělem, ješto bezhřešná plef
Páně tak sedrána a gtýrána byla!
Vydav Pilát Ježíše na bičování vydal
Jej libovůli, ohýralosti a rozervaností chasy
vojenské. Ti holomkové Pána z posměchu
co lichoktále v šarlat oblekše Jemu se rou

svá, pýcha těch, co tebe nenávidí, zdvihá se
vezdy. Ale P án trpělivě snášel. Není člo

věka, který by od Adasna nebyl zdědil tou
hu po vyznačení a vládě. Máme tu lék na
Spasiteli svém, do posledních haneb poto
peném, zhanobeném a uposmívaném. Pro lidi
na výši postavené spasitedlno jest, nemíti
korunu docela beztrnovou, to jest bez toho,
co je na pokoru upomíná a kazijedem jest
jedu pýchy. O tom viz Mt. 27, 26. n., L.
23. 16. n., Mr. 15, 15. n.
Když Pán sedrán a posmíván byv nyní
v plášti oblečený s trnovou korunou na
hlavě a žezlem trestovým do rukou vnuce
ným, jak se Pilátovi zdálo, každého člověka
k útrpnosti pohnouti musel, tedy Jej Pilát
opět vyvedl, aby osvědčil, že nevinen jest
Pán. Vyšel tedy , dí Jan, opět Pilát ven, a
vece j i m : Aj, vedu vám Jej ven, abyste po
znali, že nižádné nenalézám na Něm viny.
A když Ježíš vyšel, jak vypravuje Jan,
maje korunu trnovou a Šarlatově roucho,

Pilát chtěje Židy k útrpnosti vzbuditi, pra
vil: Ajhle člověk! Ale Židé tvrdší byli než
pohané a v zarytosti své pozbyli i přirozené
té ctnosti, ku které sám i ten krutý Říman
jich napomínali musel. K dyž tedy uzřeli Jej
velekněži a biřicové’, volali řkouce: TJkřižuj,
ukřižuj Ho. Neměli pro Christa jiných slov
leč Ukřižuj a neměli jiného citu než nená
visti a zuřivosti. A byli to velekněži a jich
sluhové, kteří znova o ukřižování volali; lid

sprostý nebyl tak zaryt a nevyzni se z lid
skosti jak ti, kteří před jinými Bobu slou
žiti se vyznávali. Dvůr Pána tmím koruno
vaného neměl pochlebníků, ale šaškové a
posměvači se tam hojně nalézali, jimž povo
loval Pán, aby dokál za lásku ku pochva
lám a pochlebenstvím. Pilát pravil, že na
Christu viny není. Jednak, Pane Ježíši, dal
tebe Otec nebeský tak trýzniti, Otec, jenž
jest pouhá spravedlnost. Musel viděti na
Tobě, čeho Pilát neviděl; a to byli moji
hříchové^ a hříchové veškerého lidstva. Aj,
člověk. Člověk, jenž předce nemůže se k rá 
lovství podjímati! K té myšlénce hleděl P i
lát. Ale slova: A j, člověk ten pravená v©

chvíli, když Pilát Syna Božího na odiv ne
přátelům vystavil, dosahují hlubokého vý
znamu. Aj, člověk, dí. Ba není člověk, nébrž
červ Jes. 53, 3. Aj, člověk. Takovým čelákem nám zasloužil koruna slávy, takovými
trny oprostil zemi kletby, pro kterou trní a
bodláčí rodila. Vyjděte a vizte dcery Sión
ské krále v koruně, kterou, Ho korunovali na
den zásnubu Jeho a na den veseli Jeho, na
den, kdež sobě zasnoubil církev a kteréhož
dne s velikým veselím očekával. On místo
předložené sobě radosti strpěl kříž hanobou
pohrdnuv. Hebr. 12, 2. Aj, člověk, vece sv.
Augustin, neslavuý vládou, plný potupy!
Závidíte-li mu královské hodnosti, odpusťte
Mu již vidouce Jej zbědovaného. 1 zbičován
jest, trním korunován, potupným rouchem
odín, poličkami ubit, hanba při Něm kypí!
Ochladni závist! Aj, člověk, muž bolesti a
znalý křehkostí. Od paty až k hlavě není
na Něm zdravého místa. Aj, člověk, potupa
lidí a povrhel luzy Ž. 21, 7. Jednak to po
tupné trní bylo dražší nade vše perly a nade
všecko zlato a stříbro, ješto vykoupilo svět.
Ale Židé nechtěli spásy lidstva, oni chtěli
bohatství a vlády světa a tudy opomítli Jím
pokřikajíce: Ukřižuj, ukřižuj! To byla ta
odplata za dobrodiní, jež nemocným proká
zal. Kdo si již může stéžovati na nevděk
lidský? Naši hříchové volají silněji nežli
Židé a ten hlas jejich zvítězil nad nevinou
Páně.
Pilát ještě jednou osvědčuje nevinu
Páně a vece jim ne bez příměsi trpkosti a
posměchu, ješto neměli práva smrti a ukři
žování nebylo trestem židovským: Vezměte
vy Jej a ukřižujte; já toho učiniti nemohu,
an nenalézám na Něm viny. Z odpovědi té
Židé dvojí věci dověděli se, jedné, že bě
hem, jímž posaváde proti Christu Pánu po
kračovali, ničeho již nespraví a od žaloby
pro politickou velezradu upustiti musejí;
druhé, že Pilát v nesnázi nalézá se a maje
dle přesvědčení Pána, o jehož nevině totiž pře
svědčen byl, propustiti, s tím propouštěním
váhá a jeho se choulí. Tudy oni odvolávají
se na zákon svůj. My zákon máme a dle
zákona, praví, našeho musi umřiti, poněvadž
se činil Synem Božím. Tu tedy se vytasují
se soudem, jejž byli proti Páuu v úplném
sedění z rána po druhé vynesli. Borývají na
Piláta mocně: My, praví, zákon máme; dle
tvého zákona snad není smrti hoden, ale
zákon náš chce tomu, aby pro rouhání Lev.
24, 16. smrti odevzdán byl. O tom ducho
vním zločinu ale nenáleží jemu Pilátovi, né
brž jim, svatovládcům souditi. Jemu nezbý
vá, než aby to, co usoudili oni, ve skutek
uvedl a v zákonech jich chránil. Odvolávají
se na zákon proti Christu a pro usmrcení
JehOj ješto celý zákon Christa oslavoval a j

osvědčoval a k Němu vedl, tak pravdu v lež
obrátivše.
Pilát v nesnázi byl nyní mnohem větší,
než dříve. O nevině Christa Pána byl veř jně svědčil, od vlastní manželky byl vy
stříhán, a předce již byl dovolil, aby s P á 
nem holomci tak krůtě a ohavně a šeredně
a potupně nakládali. Svědomí jej hryzlo a
ač byl člověk chatrného rázu, předce nejsa
osobným nepřítelem Christa Pána, nemohl
nediviti se klidu, mírnosti a trpělivosti Jeho.
Nad to nyní ještě slyší, že se Ježíš Synem
Božím býti praví. On, pohan, nejednou sly
šel o synech a dcerách bohů a ač dávno se
byl ve svém skepticismu vší víry v bájky
ony pověrečné sprostil, předce v něm úzkost
povstala, ana pověra s nevěrou se nejednou
spojuje, že by snad tuto nějaký bohovec
býti mohl, jehož odsouzením by pomstu bohů
a bohyní a pomstu boha izraelského přede
všemi na se bezmála uvalil. Nebo nebyl v
nevěře své až k zapřibožscví postoupil. Když
tedy uslyšel Pilát tu řeč, více se obával a
vešel do vladárny opět a řekl Ježíšovi: Od
kud js i Ty? Ježíš ale odpovědi nedal jemu.

Obával se Pilát, vece sv. Jan. V té bázni
sobě opatrnosti šetřiti umínil. Proto Pána
znova u výslech béře, s Ním opět do sou
dnice vejda. I táže se: Odkud jsi Ty? Otázka ta netýká se vlasti a rodiště Christa
Pána, nebo o tom již Pilát dobře věděl, an
byl Pána proto, že Galilean jest, k Herodu
Ant-povi poslal. Otázka se týká původu P á
ně a chce říci: Z člověků-li čili z bohů jsi
vzal původ? Ze země či z Olympu jsi po
vstal? Bohové zajisté podlé domnění pohanů
nejednou mezi lidmi ve spůsobě lidské ob
covali Act. 14, 11. Není-liž, myslil Pilát,
také Ježíš takovýto bohovec a snad Židé
právě proto boha tohoto cizého pronásledují.
Táže se jenom vesměs: Odkud jsi? Místněji
se nepronáší vida, že v tom oboru by sna
dno s otázkou se potknouti mohl. Ale na tu
otázku neměl odpovědi Pán žádné, an ne
chtěl Mt. 7, 6. nehodným a neschopným
perly věčné pravdy uštědřovati a Pilát o
pravdě zhola nic nedržel 18, 38. O božství
svém mluviti nehodilo se pro Pána před
pohanem a o svém božském původu již dří
věji v rozmluvě s Pilátem dosti se prohlásil.
Nad to věděl Pán, že Židé neuspokojí se
nijak, až by Ho k smrti přivedl', a že P ilát
ačby přesvědčení nabyl lepšího, předce z
bázně před Židy k smrti Jeho přivolí Tu
dy má Pán nedal odpovědi a vyplnil znova,
co bylo předpovědíno, že jest beránkem,
jenž neotvírá úst svojich Jes. 53, 7. Byl dle
Ž. 37, 14. Much a něm, a jak člověk, jenž
neslyší a mluvy nemá. Vystavil nám p ř i
k l a d vece sv. Petr, 1. Petr 2, 11. abychom
následovali šlápěji Jeho,

K dyž mu zlořečili

n e h r o z iln e ž vydávat se soudci nespravedlivěrnu.

slaboty pravdu zrazující a spravedlnosti se
pronevěříeí. Pán tu soudce činí a rozezná
vá, kdo více, kdo méně vinen jest. Jest to
nějaká náslona, nějaké předstopí a nějaká
návěst budoucího sondu, jejž Pán druhdy
nad celým člověčenstvem vynese. Slova ta
ode Pána s velebou pronesená náramný do
jem učinila ii Piláta, ve hloubi jeho veškeren
základ náboženský vzbudivši a pro Pána pro
volavši kzáštitě; toucha nějaká zmocnila se
ho, že tu skutečně vyšší bytnost před ním stojí,
kteréžto touše se sice ale jen na okamžik
podal nebl&h,. že v tom tušení nepotrvalaod
Židů se ustrašiti dal. A. dí sv. Jan, odtad ,
od té chvíle, či raděj za tou příčinou, bk
tovtov 6, 66. hledal Pána propustiti. Hle
dal toho sice již dříve, ale nyní bylo viděti,
jak mu toli na propuštění záleží, že se dří
vější jeho snaha proti snahám nynějším do
cela ztrácela. Když vyšel ven k Židům ze
soudnice, poznali Židé díl po postavě a hnu
tích těla, že s ním stala se proměna, jim a
záměrům jejich protivná. A snad nemálo
se výslovně zasazoval o Pána proti Židům,
ač toho Ja n mlčením pomíjí. Tu Židé vi
douce, že o příčině náboženské s Eilátem
nic nepořídí aniž ho k odsouzení Páně při
mějí, opět k žalobě politické a k velezrádě
útočiště berou, Piláta samého nenezřejmé co
zástupce a záštitníka velezrady a velezrádce
udati hrozíce. Křičeli, řkouce : Propustiš-li
tohoto, nejsi přítelem císaře, nébrž nepřítelem
a odporníkem jeho a tudy se pokut tobě
báti přijde, nebudeš-li nám po vůli. Tak slovo
přítel slyšeti se musí, a nedobře vykladači
někteří v něm pouhý titul čestný, výše po
staveným úředníkům dávaný, vidí; vysvítá
to ze slov, jež přidávají: Každým kdo králem
se činí, protiví se císaři. Slovy těmi dotekli
se vlastní své idey o Messiáši co králi svět
ském, jenž vejškery národy pod že^lo své a
v poddanost Židům uvésti měl, a tak zničili
veřejně slovy svými náději svou, v pokryt
ství zaběhše a své myšlénky na Pána pře
nášejíce. Hrozba ta nemálo zarazila Piláta,
an věděl, že Tiberius císař v té věci ná
ramně podblídav a krut jest; u něho zajisté
jak Tacitus dí Ann. 3, 38. vina proti velebě
císařské vrcholem všech zločinů byla. Kromě
toho Pilát nejedněch křivd sobě povědom
byl,Jim iž národ židovský utiskoval. K dy
by Židé, tanulo Pilátovi, se vytasili se svými
žalobami na něho, a k utiskováním a pří
kořím jeho přidali žalobu, že nakládal muži,
jenž se králem býti pravil, přezle se mnou
vypadne. Kdo Boha se nebojí, lidí se obávati musí.
Jednak — tak mocně dojala ho řeč Páně —
předce všelijak snažil se Pána od Židů osvo
bodili. Pilát, vece Jan, uslyšev ty řeči vy

Toto mlčení Páně dvojím citem Piláta
naplnilo, zvýšilo bázeň jeho a urazilo řím
skou pýcha jeho. Tady se dobývá na Pána:
Mně neodpovídáš? Neviš-li, že moc mám ukři
žovali tebe a moc mám propustiti tebe ? Slova
ta vyšla se strachu a na vzájem měla Pána
posírašiti a přinutit), aby všelijak se Pilá
tovi propůjčil k odpovědi. Proto klade slovo
ukřižovati napřed, a potom teprv propustiti
praví. Někteří rukopisové na obrat čtou slovo
propustiti dříve a ukřižovat! později, čímž
důrazu ale ubývá, ač i p ř i tom sI oy stavení,
síla řeči dohola nevymíjí ustrašiti s jedné
strany a s druhé strany obodřiti a po
vzbudit! k otevřenějšímu se vyjádření. Než
Pán ani na to slovo se o bytnosti své
neotvírá ukazuje spolu, že o věcech víry
soud nepřináleží státu. Odpově«f Páně jde
k té pýše a hrdosti Pilátově, kterou sobě
nad Pánem osvojoval I dí P án: Nemělbys moci nade mnou, kdyby tobě nebylá
dána s hůry. Uznává Pán moc Pilátovu;
ale což značí slova dána s hůry? Slovo
avm^gr, s hůry, desuper není toli, co od císaře,
nébrž s hůry jest toli, co s nebe, co od Boha
3, 3. 27. 31. a dáni či propůjčení moci ne
vztahuje se na postavení Pilátovo do úřadu
od císaře, jehož Pán nepopírá, nébrž k ozvláštnímu řízení Božímu, jímž se stalo, že právě
Pilát, muž nerázný nad Messiášem řídit! a
souditi m ěl Di Pán, že všechny věci říze
ním Božím se dějí a že lidé jsou jen nástroji,
jimiž Bůh provodí účely svoje. Bůh usta
novil P iláta za soudce nad Ježíšem věda,
že p r o ehaboráznost na doléhání Židů Chri
sta Pána k smrti odsoudí. Nad to slova ta
praví, že tu není nevyhnutedlnosti a slepého
osudu, nébrž že se věci dějí svobodně od
lidí a každý, žalobnici i soudce, ze svých
skutků odpovědni jsou, .ač Bůh svobodné
skutky jejich v plán záměrů svojich vesnoval a že tudy každý dle míry svojí vinu na
sobě nese. Proto, dí Pán, ten, jenž mne vy dal tobě., větší hřích má , o nagadidovg, jenž
mne vydává; praesent se klade, poněvadž
vydavatelé Páně posud vně stáli. Nerozumí
se Jidáš již pro sám praesent; bylby Pán
řekl aagadovg, vydatel? nevšak vydavatel.
Vydavatelem Pána se tu rozumí synedriutn
aneb celý národ židovský a především velekněži, kteří nejvíce na zahubení Páně dorývali; tito zajisté písmo a výklad jeho majíce
a mohouce o pravdě se přesvědčiti, ano
k tomu, aby Christa národu co Messiáše
osvědčili, povoláni jsouce, proti lepšímu vě
domí svému Pána usmrtiti snažili se. Ti
větší hřích měli. Menší hřích, jak Pán přimysliti zůstavil, měl Pilát, pohan, pisma a
proroctví neznalý a v ě d Božích nejemný, ze vedl ven Ježíše a posadil se

na soudnou

A sice posadil se na kamenci či vykladatelé nejedaím spůsobem narovnat!
lithostrótu, na místě kamením vykládaném, se snažili. Nejlépe by se hodilo čtení tQkq.
a to místo bylo na výšině Jos, Fi. Z. 2, 9, třetí hodina, jak někteří rukopisové maji, mezi
3. Mělo místo ono dvě jménavrozdílná od nimiž Kodex D .; a chronika alex. odvolává
rozdílné povahy jeho vzatá. Bečky sloulo se při hájení hodiny třeti tuto na rukopisy
lithostróton, kamenodlažba, a hebrejsky ga- staré, ano na vlastní rukopis apoštola Jana.
batha, t. j. clupek či výšina, neb plasa, ta Leč odvolávání to ješitno, licho alživo jest •
ras. Soud nad vinuíkem musel vynesen a čtení třeti patrně jenom pro narovnání
býti pod šírým nebem na soudné stolici ve neshody přijato bylo, tudy také lepší ruko
řejně i tehdá, když jednání uvnitř se ko pisové a veškera přeložení šestou hodinu
nalo. Tak Římané veleli, aby vznešenost kladou; což by zhola býti nemohlo, an opisudího již samým místem se označovala a sovatelům vezdy více na sjednání shody
nález jeho snáze všady slyšán býti mohl v evangeliích nežli na utvoření rozličnosti
Z toho tedy místa úsudek konečný Pilát pro» a rozliky záleželo. Aniž také přijmouti se
nésti uložil, pqsaváde se neustaviv a mezi může nějaká za nejstarších dob udalá záměna
strachem před Židy s Tiberiem a spravedl liter, jimiž tři a Šest u Beků se značí, po
ností se kolýsaje. A při této příležitosti u r něvadž by omyl ten byl brzo, jakmile totiž
čuje Jan den i hodinu, kdy věc ta předň- pozorován byl, napraven býval. Musíme tedy
ležitá, odsouzení, Páné se dálo. Dí: Byl narovnávání toho docela se vzdáti a o jiné
přípravek paschy, asi hodina šestá. P řípra se ohlednouti. A tu se nám v popředí na
vek, naQuaxsvq, den přípravný není den jiný, mítají kritici, co za to mají, že Jan se tu
leč pátek či před sobotou ten den, jak Mt. drží počítání hodin při soudech římských
26, 62. Mr. 15, 42- L. 23, 54. zřejmě se obyčejného, při němž od půlnoci do půlnoci,
povídá; aniž dobře vidí, kdo slovo to o svat- jak u nás, den počítán býval. Hodina asi
večeru každého svátku a tudy o jakémkoli šestá bylo by dle toho asi půl sedmé z rána,
dni rozumějí. Pascha m á'rozličné významy, tak že přivedení Páně k Pilátovi 18, 18. asi
o nichž jsme nejednou mluvili, ale nikdá o pěti hodinách by se bylo dálo. Podlé toho
tím jménem nesluje p r v ý den svátku ozvlá- počítání by Mr. 15, 25. hodina třetí značila'
ště, jak se od těch, jenž o předujetí večeře naši hodinu devátou a Pán by byl po šest
paschálné ode Pána drží, tu předpokládá. Slovo hodin na kříži pněl, při kterémž pnění po
paraskeué neznačí nikdy dne jiného leč pátek. tři hodiny tma trvala od šesté do deváté,
Staroslovanská přeložení mají vostrom. ko naší dvanácté do třetí hodiny. Leč aby věci
dexu parasbeugi, v assemanu paraskeudij, po ty, co se s Pánem dály, mezi nimiž i po
zději ale kladou pátek. U svatých Otců vezdy slání Pána k Herodovi Antipovi, již o
paraskevou se pátek rozumí a mluvení to půl sedmé hodině vyřízeny byly bývaly,
nebylo později teprv zavedeno, jak někteří není zhola podobno. Tudy lépe jest přijíti
míti chtějí, nébrž prostě v novém Zákoně se obecné mínění, že se Jan obyčejného u Židů
všady nalézá. Neoblomným toho důkazem 'hodin počítání držel a hodinou asi šestou
jsou slova Markova, jenžto zhola přípravek čas nedaleko^ našeho poledne rozuměl. Přeci paraskem vykládá slovem předsobothem, jmeme-li, že Židé také den, jak noc, na čtvero
t. j. dnem před sobotou Mr„ 15, 42. Vše částek dělili a ty částky podlé hodiny,
kterou se začala část, jmenovali, zmizí ne
liké o tom hádání, narovnávání a doličování
protivné na té jediné skále se troskotati musí. shoda tuto a ostanou dle tradice tři hodiny
V syrské církví slovo erobthó od slova ěreb, jen pro pnění Páně na kříži. Podlé toho za
večer pochodíc neznačí, leč pátek. Namítají, jisté prvá hodina trvala od naší šesté z rána
že rčení na přípravek paschy jest neurčito do deváté, načež nastala část druhá, hodi
a kolýsavo; leč určito dosti jest, jenom-li nou třetí zvaná trvající do naší dvanácté,
na myslí máme, že sv. Ja n stále ku před kdež část třetí dne u Židů počínala, šestou
chozím evangeliím zřetel má. Leč dosti hodinou přezvaná. Ta se do naší hodiny
budiž řeči o dni.
třetí prostírala, a tu počala částka dne čtvrtá,
Větší nesnáz působí určeni hodiny ‘.asi hodinou devátou nazvaná, jenž se s počátkem
šestá hodina. Ovšem že mohlo býti zname noci, o šesté hodině večer končila. Dí tedy
nitě před šestou hodinou, avšak vezdy tu sv. Jan; okolo šesté hodiny, t. j. v dobu,
zdá se nějaká potýkavost se synoptikův když hodina šestá počínat! měla, k naší ho
udáním a zvláště s Markem býti, jenž 15, dině jedenácté; a Mr. 15, 25. dí o třeti ho25. praví, že o třetí hodině ukřižován byl dine, t. j. když ta částka denaí, jenž s třetí
Pán, k čemuž jde, že všickni synoptikové hodinou počala se, skonávala a v částku,
hodně vypravují, že Pán při povstání o po- jenž v hodinu šestou počíná, přecházela.
lednách tmy o hodině šesté na kříži pněl Jest to nejpodobnéjší a nejproštější narovnání,
Mt, 27, 45. Mr. 15, 33. L, 23, 44. a o ho podlé něhož po naší hodině jedenácté Pán
dině deváté skonal. Rozlita a nehodu tu
počal kříž nésti a o dvanácté^ naší ukřižo
stolici.

ván byl. Nepotýká se Ja n s Markem, nébrž
místněji určuje dobu a doplňuje, co se mu
vidělo. Jan psal ohlédaje se na synoptiky
a proto nesmí udáváni Janovo samo o sobě
se bráti, než vezdy se zřetelem k synoptikům se považuj. Jeden evangelista praví
o třetí, drahý o šesté hodině; což jest bliž
šího než stanovití, že se to dálo mezi třetí
a šestou hodinou? Jan také ani nechce do
konale určiti hodinu, nébrž jenom přiblíživě
ji udati hodlá, a proto praví asi či okolo
šesté hodiny bylo.
Dříve ale ještě Pilát, nežli úsudek smrti
nade Pánem veřejně vynesl, váhaje mezi
právem a bázní před Synem Božím s jedné,
a mezi strachem před císařem s druhé strany
Pána rozdrásaného a krví olitého, uplivaného a otrněného a všelijak zhanobeného
Židům ukázal pravě: Aj, král váš! Jakiby
řekl: Můžete-li jenom se domýšleti, že bych
víra dával žalobě vaší o politickém nebe
zpečí muže toho? On to pravil s posměchem
Židům činěným, ale jak sv. Otcové pozorují,
vyřekl v tom věčnou pravdu. Žiáé ale se
odpírali krále Christa, když přišel trůn
Davidův Jer. 23, 5. spůsobem duchovním
obnovit a lidu k pokoji věčnému a k spáse
sloužiti hodlal L. 19, 42. Raději zvolali:
Pryč, pryč s Ním , či zhub, zhub H o ! A když
předce ještě jednou byl se s potupou při
mluvil : Krále-liž vašeho ukřižovati mám ?
křičeli ještě více: Nemáme krále leč císaře.
Tu již byl P ilát, docela přemožen a vydal
Ježíše na smrt Židům. Neuznávají nyní ji
ného krále leč císaře římského. Jindá ří
kali : Nemáme krále leda Boha. Nyní d ě jí:
Nemáme krále než císaře. Nenávist proti
Christu vynutila z nich to vyznání mrzutého
nevolnictví. Za to licomérství svoje, jakým
se k císaři tu přikazují, slušně pod meč
jeho dáni byli a s městem i království ztra
tili, Christa pravého krále se odčetše a tak
lidem Božím býti přestávše. Na to dálo se
umývání rukou od Piláta M t. 27, 24, a Pán
vydán byl od Piláta k ukřižování. Ten
krát tedy vydal jim Ho, aby ukřižován byl.
Pojali pak Ježíše a vedli. Bázeň před císař®m obdržela u něho nad bázní před Bohem
a špetkou mu bylo povinnost, svědomí a
spravedlnost za zalíbení se císaři a za od
stranění podzoru či podhledu jeho v šanc
dáti. Pán vydán byl vojákům, kterým dle
obyčeje římského ukřižovati oísouzence ná
leželo. A ti musejí rozumětí se při slovech:
Pojali pak Ježíše a vedli. Velekněži sice a
fariseové se zalíbením se při tom přiúčastr ili a všem strohým přípravám oaém pří
tomni byli v mukách Páně a v konečném,
jak se domnělí, vítězství svém se žičíce a
kochajíce. Ale předce to, co dí sv. Jan: že

pravu vedli, nemůže se o veleknězích a Ži

dech slyšeti, ač oni původcové toho všeho
byli. Odporují tomu slova veškera tato i dálejší, která jen na vojáky římské připadati
mohou. Ze slova aby ukřižován byl béře se,
kdo se tu rozuměti musejí, totiž žádní jiní,
leč kterým ukřižovati náleželo; to pak byli
řím ští vojáci. Svatý Jan by se byl světleji
vyjádřil, kdyby věci ty za věci všechněm
ze synoptiků známá nepokládal. O dalším
postupu píše J a n :

17.
A nesa sobě kříž, vyšel na to,
jenž sluje Lebné, místo, hebrejsky pak
Golgota, 18. kdežto ukřižovali Ho a s
Ním jiné dva z tad i onad, v pro
středku pak Ježíše. 19. Napsal pak
také nápis Pilát a vstavil na kříž.
Bylo pak napsáno: Ježíš Nazarefan,
král židovský. 20. Ten tedy nápis
mnozí ze Židů četli, nebo blízko města
bylo místo, kdež ukřižován byl Ježíš.
A bylo napsáno hebrejsky, řecký a la
tině. 21. Pravili tedy k Pilátovi vele
kněži židovští: Nepiš.” K rál židovský,
nébrž že on pravil; K rál jsem židov
ský. 22. Odpověděl P ilát: Go jsem
psal, psal jsem. 23. Vojáci tedy, když byli
ukřižovali Ho, vzali roucha Jeho a uči
nili čtyry díly, každému vojákovi díl
a (vzali) spodnici; byla pak spodnice
nesešívána, od vrchu setkána docela.
24. Řekli tedy vespolek: Neroztrhujme
ji, nébrž losujme o ni, čí bude? Aby
se naplnilo písmo, kteréž d í: Rozdělili
roucha má mezi sebou a o oděv můj
metali los. A vojáci ovšem to učinili.
25. Stály pak podlé kříže Ježíšova
matka Jeho a sestra matky Jeho, Maria
Kleořova a Maria Magdaléna. 26. Uzřev
tedy Ježíš matku a učeníka tu státi, jejž
miloval, dí matce své: Ženo, aj syn
tvůj! 27. Potom dí učeníkovi: Aj, matka
tvá! A od té hodiny přijal ji učeník
k sobě. 28. Potom věda Ježíš, že vše
chny věci dokonány jsou, aby se na
plnilo písmo, vece: Žízním. 29. N á
doba tedy tu stála octa p ln á ; oni pak
houbu plnou octa o hyzop obloživše
podali ústům Jeho. 30. Když tedy při
jal Ježíš ocet, řekl: Dokonáno jest a
jim Ho vydal a oni Pána pojali a na ‘p o skloniv hlavu oddal ducha.

Vojáci římští byli ti, jimž vyvedení Páně 24. zlořečenství jich na sebe přejav G al
a celé ío ukrutné dílo svěřeno bylo. Oni 3, 13.
byli vykonateli díla zlého. Qsnovatelé a sfeutJeště dostavuje sv. Jan o nápisu na
kovatelé těch krutostí byli Židé, jenž Pána kříži': Napsal pak také nápis Pilát a vsta
co spatřovatelé na kruté křížové cestě ná vil na kříž. Bylo pak psáno: Ježiš Naza sledovali krve žízniví jsouce. Nehned, zdá retan , král židovský. Byla každému zločinci
se, Pán odveden byl, ješto nějaká příprava přičiněna deštička., na níž příčina odpravy
také se dvěma zločinci státi se musela a ta jeho se napsána nalézala; deštička ta se
některá chvíle uplynula. Nesa sobě křiž vy přibíjela bezmála na týčí nad příčnicí tak,
šel Jeééš na to, je n ž sluje Lebně, místo , he že nápisnou tou deštičkou vynikal trám a
brejsky Golgotha, M ez ukřižovali Jej a $ Nim vrchu také při sklíněných křížech. Ten ná
' jin é z tad i onad, v prostředku pak Je pis mnozí ze Ž idů četli, nebo blízko města
žiše. Již při sv. Matouši jsme jednali o kru bylo misto, kdež ukřižován byl Ježiš. A bylo
tosti kterou Římané přinucovali odsouzence, napsáno hebrejsky, řecký a latině. Hebrejsky,
aby sám sobě kříž na popravu nesl. Kří t. j. vlastně aramejským nářečím tehdá u
žové byli bud sklíněni, crux commissa, Židů běžným, řeckým jazykem bylo psáno,
když příčnice na týči se svrchu přičinila, ješto ho cizinci a Nežidé ve svaté zemi
bud vklíněni, crux immissa, když trám osedlí užívali; latinským jazykem psáno bylo
či týč nad příčnici něco vynikala či vy na důkaz, že Ěímané jsou nyní vládcové
sedala, vklíněna či vetkla jsouc v část země. J e st nějaký rozdíl v nápisu tom. jak
přední trámu. Byl i Šikmý, decussata, kříž, jej evangelisté udávají. Bezmála ti vykládákdež obě rahna šikmo přeložena byla, kříž telé na pravon stopu rozdílu uhodili, co za
přeložný či překladný. Ten měl podobu řím to mají, že sv. M arek 15, 20. slovy: K rá l
ského X . Kříž sklíněný, kdež příčnice po židovský latinský co nej kratší spůsob ná
vrchu do týče trámu se položila a vpustila pisu udává. Forma u sv. Lukáše 23, 88.:
či vrazila, měl podobu řeckého T . Jakou Tento jest král židovský udává nápis řecký,
podoba kříž Páně měl, místněji napsáno ne a spůsob, v jakém nápis sv. Jan klade: Je
nalézáme, jednak se za to má, že náhlavek žíš Nazaretan , král židovský docela hledí
či hlavice trámu nad příčnici vynikala, ješto
ke způsobu židovskému. Éečmi těmi jakožto
jej k letícímu ptáku, ku plovoucímu člo zástupcemi všech jazyků a národů povšechná
věku, k Mojžíši roztaženýma rukama se vláda Páně nad národy se vytýkala a Pilát
modlícímu přirovnávají a o čtyřech hranách mimo své vědomí prorokovat! musel. Již měl
jeho mluví co stranách všeho světa. Leč i J&íet přebývati v obydlích Semovýeh Gen.
na křížech sklíněných čtvrtou stranu činila 9, 27., pohané poznati měli Boha Abrahá
tabulka s nápisem, na níž příčina smrti se mova a do olivy přírodně co roubové vští
udávala. Nesl Ježíš kříž co druhý Izák, jenž peni býti měli.
Nápis ten zhola protiven byl velekně
nesl dřevo k oběti své; nesl kříž co výbojce
zbroj, kterou přemoci měl hřích, svět, dábla zům. Pravili tedy Pilátovi: N epiš král ži
a peklo; nesl kříž jak král nese žezlo svoje, dovský, nébrž že on pravil, král židovský
kterým vládne nad národy. Naplnila se slova jsem. Ale jich b nevolí odbyl Pilát řka: Co
prorokova Is. 9, 5, že knížectví své nesl na jsem psal, psal jsem, a zůstane napsáno. Po
rameni svém. Klesal nejednou pod křížem ; volil jim v hlavné věci a mysleli, že již do
téžek byl kříž pro něho, že ho tížili hří- cela v mysl vrtkou se oblekl ten jindá ne
chové naši. Stížil Bůh nad ním ruku, poně oblomný a -úrupný Pilát. 8 nevolí hleděli
vadž nepravosti světa vystoupily nad hlavu Židé na kříž Páně, ba s nevolí se od něho
Jeho a jak těžké břímě se obtížily nad ním. odvraceli. Pro nás naopak nemůže býti nic
Ž. 37, 5. Na Lebně misto, jenž slaje hebrej radostnějšího a milejšího nad ten strom ži
sky Golgota, Jej vedli; o tom, že Lebným vota, jenž vynesl plod na věčnou ozdrava a
sloulo ode tvaru svého, jsme při Matouši již potravu veškerého člověčenstva. Židé se ode
pravili, jakož i o tom, 'že Lebaé místo či přeli Christa krále; my kolikrátkolí čteme
Lebnice či Leboves jest právě jen překlad nápis, zůstávejme při slovech: Ježíš král a
hebrejského slova Golgóleth či s přízvukem vezdy znova Jej za krále srdce svého a za
aramejským Golgotha. Tam Ježíše ukřižo svrchovaný předmět lásky ujímejme. Kříž nám
vali a s nim i jin é dva z tad i z onad, v útočištěm, když nám ďábel osidla léčí, když
prostředku pak Ježiše. Mt. 27, 35. V tom oheň chlípy zapaluje údy, když protivenství
vynikal Pán nad zločince; ti za své hříchy na nás útoky činí. A jakkoli nepřátelé spa
jenom., Ježíš nevinný za hříchy’ veškeréb,o sení našeho o nás ukládají, vezdy se zrasvěta trpěl. Ctnost pněla mezi dvěma ne koma víry, lásky a náděje na ten strom ži
pravostmi; pravda ve společnosti hříšníků vota pohlédati máme.
Od světodějného dřeva kříže a ad jeho
veziy na kříž bývá přibíjena. Tam hří
chy naše vznesl Pán na kříž 1. Petr % věkověstného nápisu přechází Jan b oděvu

Páně, tedy k věci na pohled nepatrné, o níž
předchůdcové Jeho dosti pověděli. Jednak i
on vypravuje o tom, a poněvadž se opět po
svém zápolí vrací do koleje k vypravování
o vojácích, užívá částice tedy, Dí: Vojáci
tedy , když byli ukřižovali Ho, vzali roucha
Jeho, a učinili čtyry díly , každému vojákovi
díl a (vzali) spodnici. B yla pak spodnice
nesešívána, od vrchu setkána docela. Řekli
tedy vespolek: Neroztrhujme jí, nébrž losujme
o ni, čí bude. Pro stráž při zajatcích, věz-

něch a odpravencích užívali fiímané oby
čejně čtvera vojáků; těm se dostalo šatstvo
odpravenců, jejichž hlídán! se jim svěřívalo.
Zdá se, že los dvakrát metán, hřebí dva
krát vrháno bylo. Jednou o fčtyry části
celé, o svrchník, košili, pás a sandály, ješto
věci ty rozdílnou cenu mají. Po druhé ale
metalo se o spodnici, čí bude, ješto se jed
nomu jenom dostati mohla. Byla to tkanina
po spůsobu kněžského roucha Ex. 28, 4. 39.
zhotovená, z jednoho kusu nerozdílného se
stávajíc a jenom díra pro prostrčení hlavy
majíc. Příčina, že věci té Jan nepominul,
jest ta, kterou udává, hned na to pravě: Aby
se naplnilo písmo, kteréž d i: Rozdělili roucha
má mezi sebou a o oděv m ůj metali los. Tím

již naskýtá, že to losování stálo pode zvlášt
ním řízením Božím a že dávno již skrze
proroka Davida předvéstěao bylo. Ještě více
toho dovodí slova závěrečná: Á vojáci ovšem
to učinili, vším tím hledě k žalmu 21., jak
při Matouši o tom místněji rozpovědino.
Od surových vojínů obrací se k událo
sti něžné a vznešené spolu a tudy velmi do
jímavé, o které Jan sám jediný vypravuje.
Vypouští Jan některé okolnosti, potkání se
ss Šimonem Oyrénským Mt. 27, 32.; pro
mluvu Páně k ženám pron plačícím Luc. 23,
27. nn., podání Pánu myrhovaného vína Mt.
27, 34. O hřebí viz Mt 27, 35. Nad to mlčí
Jan o potupování Cfaris.ta. od mimojdoucích,
od veleknězů a starost Mt. 27, 36. 39. a co
se s dvěma zločincema dálo Lne. 23, 39. nn.
Za to ale připojuje prostý, vznešený, něžný
a pohnutlivý výjev o odevzdání mateře Páně
Janovi a Jana mateři Marii. Janovi byla
památka na tu událost sladkou odplatou a
v největším stáří s celou vroucností, pravdi
vostí a silou ale i pokorou se obnovovalo v
duši jeho vědomí o té ozvláštní k němu lásce
Páně. Dí o tom : Stály pak podlé kříže Je
žíšova matka Jeho a sestra matky Jeho, Ma
ria Kleoýova a Maria Magdaléna. Uzřev
tedy Ježiš matku a učeníka tu státi, jejž
miloval, di matce své: Ženo , aj syn tv ů j!
Potom dí učeníkovi: A j, matka tv á ! A od
tě hodiny přijal ji učeník k sobě. Ze sedmi

slov Páně na kříži pravených jest slovo toto
třetím slovem. První slovo jest i Otče, odpust
jim. D ruhé: Dnes budeš se mnou v ráji.

Jest to zemský závět Páně. Podlé Mt. 27s
55. Mr. 15, 40. stály ženy zdaleka se díva
jíce, mezi nimiž Maria Kleofova, Maria
Magdaléna a Salóma, matka Zebedeovců;
a Luc. 23, 29. k nim všechny známé přivtěluje. O Janovi a o matce Boží neděje se u
synoptiků zmínka. To stává se jistě, že ne
patřili mezi ty, co zdaleka se připatřivali
věcem těm, nébrž oblíže a u samého kříže
ihned od počátku utrpení Páně stáli. K nim
nápotom se přidala Salóma, Maria Magdalská a Maria Jakubova; a tak nejlepší shoda
panuje mezi Janovým a mezi vypravováním
synoptiků. Někteří u Jana čtyry ženy čítají
různíce M arii Kleofášovu od sestry matky
Páně, a sestrou, t. j. příbuzenkyní tou Salómn mateř Janovu býti kladouce. Činí to
proti vší historii a proti všeliké tradici pravé.
Maria Kleofova jest manželka Kleofova a
jest Mt. 10, 3. matkou Jákuba a Judy Thadeáše Jo. 2, 12. Sluje sestrou Marie, mateře
Ježíšovy, t. j. příbuznou. Podlé toho, co jsme
při Mat. .12, 50. pravili, můžeme souditi, v
jaké bližnosti příbuznou byla. Sestrou slují
příbuzenkyné Tob. 8, 4. 7. 7, 2. 4. Job 42,
11. Kleofáš, Klopa čili Alfeus již byl mrtev
a tudy se Maria také dle synů jmenuje. O
Magdaléně viz Luc. 8, 1. O Salómě Mt. 20,
20. Matka Páně, požehnaná a blahoslavená
od anděla L. 1, 45,48., ale jížto Simeon ve
liké bolesti předvídal L. 2, 35., co krá
lovská duše překonala v neskončené lásce
všechnu bázeň a strázeň a stála obiíž u sa
mého kříže, jenž vysoko od země vyzdvižen
nebyl Bolests, kterých ušla při porodu, shrnuly
se nyní veškery plnou měrou na ni, dí Jan
Damascenský, 4, c. 5. Tam stala se králov
nou mučedníků, an srdce více žije, kde mi
luje než kde bije. Představovala církev,
která věrností neoblomnou ku kříži h le d í;
v ní se zračila stálost a vytrvalost mučedlnic, Jichž nic od Christa odtrhnouti nemohlo^
Dvojí tu byl oltář, dí sv. Bernard, jeden v
těle Christově, druhý v srdci Mariině. Ale
to byla výsada Ježíšova, že on sám musel
nésti krev do velesvatyně. Jak nepodobna
byla Maria Evě, jenž hleděla na strom v
r á ji! S ní stál tam ten jí die ducha nejpří
buznější učeník a miláček Páně Jan. I uzřel
je oba tu u kříže státi Pán, a zapomenuv
na úzkost, bolest a opuštěnost svou a pln
péče synovské o matku volá: Zeno, aj syn
tv ů ji Nedí: Matko, díl, aby potupu nepřátelů svojich na hlavu bohorodice neobrátil a
neshrnul, a díl, aby něžným a pěstěným slo
vem bolesti její nerozmnožil. Hle, syn tvůj
ukázav na Jana. Slova ta svědčí jasuě, že
Maria jiných dětí neměla kromě jediného
Ježíše. Ješto máti Jeho ztratiti měla Syna a
nebytí s Ním více na zemi, dává jí závětem
v jakou takou náhradu nejmilpjšího učeníka

a přítele, čistou panenskou duši, a tudy Marií
M atce panenské nejvíce duchovně příbuz
nou. Viděti, i e svoje miloval až do posled
ního okamihu. Ale i Jan miláček P áně zba
ven měl býti pro věk tento božského přítele
a otcovského milovce svého. Za to m u dává
m atku, pannu panicovi, a v něm celé církvi
dává m atku svou ku potěše a pomoci, za
záštita a útočiště. Aj, jak pán přítele svého
ctí, jej bratrem svojim čině, an m i m ater
svou za m atku dává. Tak spasitedlno je s t u
kříže s Pánem setrvati. A o d t u d , o d t ě h o d i n y ,
c h v í l e
v z a l j i
J a n
k
s o b ě ,
do domu svého
a do rodiny své, a péči vedl o ni, dokad na
světě byla. Josef pěstoun byl dávno um řel;
ta k řečeni bratři Páně, ja k právě z toho
m ísta nejvíce vysvítá, nebyli led příbuaenci
Páně, a P á n příbuznost duchovnou Janovu
výše cenil, než pokrevnost pleískou. P řijal
j i tedy J a n a s nim církev za'm atk u , co
nejdražší dar, co výtečný a čistý obraz cír
kve samé; a tím se nám všem stala matkou
a orodovnicí, abychom přímluvou její stali
se hodnými zásluh Christových. Petrovi ode
vzdal církev, Jano?! m atka, onen miloval
ač smime-li známého výroku A lexandra Vel.
o dvou svých nejsstoupenějšíoh přátelích tu
užiti, onen, díme, miloval více důstojenství,
tento více osobu Páně. Snad Jan měl majetsv l nějaké v Jerusalém ě. D al příklad Pán
dětem, jak se o rodiče ve stáří podešlém
staratí mají. Znam enají vykladatelé, že slova
P án ě byla účinná a dějná a že Janovi spolu
vlila Bynovskou k Marii láska.
Bylo tó třetí slovo P áně z posledních
Jeho sedmera slov na kříž! pronesených.
K rátkosti pilen jsa pomíjí sv. Jan vypravo
vat! o tmě nastalé o polednách až do ho
diny deváté, naši tře tí s poledne, trvavší, o
třesení země, o čtvrtém slově Páně Eli, Eli
Mt. 27, 4 6 . ze Žalmu 21, 1.
A le měl Pán mimo bolesti překruté
také cítiti ta žízeň ve svrchovaném stupni,
která u všech ukřižovaných nastává, an proli
tím krve veškera příroda' lidská vypráhá a
bolestná palčivost tělo ovládá. A tu v oka
mih nejvyšší tělesné útrapy P án vydává
slovo: Ž í z n í m . D í o tom J a n : V a d a J e ž i š
S e

v š e c k o

:

d o k o n á n o ,

a b y

s e

v y p l n i l o

p í s m

o ,

N ěk teří chtějí slovo % a b y s e
v y p l n i l o
p í s m o
potahovat! ku předešlým slo
vům v š e c k o d o k o n á m j e s t v ten sm ysl: v i d a
v š e c h n o
býti vyplněno, jak to písmo předpo
vídalo. Leč obyčejněji se sleva a b y s e
p l n i l o
p í s m o
táhnou k následujícím a: Ž í z n í m ,
jakožto věci, jež ještě k dovršení a vypl
nění zbývala. Tak unýval, tak snížen byl
Pán světa, že krůpěje vody se mu nedostá
valo. Je st to slovo p á t é z onoho posvátného
sedmera. A řekl to, vece Jan, a b y s e «a»
p l n i l o
p í s m o .
Ne žeby P án byl prohlídal ku
v e c e

Ž

í z n í m

.

písmu a jako zpytoval, jestli něco zbývalo z
věcí předpověděných, co by se na něm vy
plnit! měl®. Pán činil, čeho lidská příroda Jeho
žedna a potřebná byla, když byli mokové v
těle Jeho vyprahli. A poněvadž všechny věci
o Něm předpovídány a předpověděné vypl
nit! se musely, tedy také i tuto se tolikéž
dálo. Místo, k němuž se táhnou slova, je s t
Ž. 68. 22.: V ž í z n i m é n a p o j i l i m n e o c t e m ;
kdež David, k němuž se nejpřfee slova ne
sou, předvěstuje a předobraznje C hrista
Pána. Byla pak žádost Jeh o , aby mu pít!
dali, ukojena; nebo t u s t á l a n á d o b a s o c t e m ,
dí Jan . Bezmála byl ocet ten pro ukřižovance ustrojen; ač jiní praví raději, že to
bylo vlno kyselé vojáků či kyselák, lat.
posca, jejž oni pro ukojení vlastní žízně byli
připravili. Vojínové tedy, v nichž lidskost
nebyla vytuchla, naplnili z milosrdí a ůtrpno»
sti honbu octem a o h y s o p , jenž u Jerusalém a
ghasta roste a lodyhu půl druhé stopy v y 
sokou má, o b l o ž i v š e j i p o d a l i j i k ú s t ů m
P á n é .
Sv. Matouš 27, 48. a sv. Marek 15,
36. o tom octem napájení vypravujíce před 
pokládají slovo Páně Ž í z n í m , ač ho _ byli
mlčením pominuli. V té žízni předpovídané
také Ž. 81, 16.: V y p r a h l a j a k o s t ř e p i n a s i l a
m á
a
j a z y k
m ů j
p ř i l i p n u l
k
d á s n e m
m o j i m ,
vidí sv. Otcové ž íze l Páné po našem spa
sení. Z vína myrhovaněho Mt. 27, 34, Mr.
16, 28. P á n neokusil, aby s plným sebevě
domím utrpení své trpěl. A le z octa toho
vzal, aby okřepil a osvěžil síly těla svého
k dálejším bolestem. Ž í z n i l a žízní to u od
činil Míchy opíjením zavinilé.
Okusiv Pán % octa & zotaviv poněkud
přírodu lidskou svoji, vypověděl slovo šesté:
D o k o n á n o
j e s t , k
totiž dílo spásy 17, L , h lá 
sání pravdy a skutek m ilosti; sm ířen byl
svět s Bohem, smazán úpis dluhu lidského,
ukojen hněv Boží, svatý život Syna člověka se
svrchovanou obětovností dovršen, Otec v
Synu byl oslaven, a nezbylo, leč aby Otec
vzkříšením Syna oslavil. Slovo to d o k o n á n o ^
j e s t
bylo v srdci P áně dle v. 28. a nyní
30. v, ústy se projadřuje. J e s t to větší a
blaženější slovo, než slovo b u š s v ě t na po=
čátku vyřčené, ješto vykoupení lidstva koj
ranou jest díla stvoření; jest to hlas vítězný
spásy světa a Mas radosti nového pro né
života. Tak P án všecko, co předvěstíno
bylo, všecko co vyplněno b ý ti mělo, do po
drobná vyplnil a věčné Boží úřady o naší
spáse dovršil. A již nezbývala pe všech
útrapách, leó sm rt, jenž nyni nastala, an
P á n
s k l o n i v
h l a v u
o d e v z d a l
D u c h a ,
totiž V
ruce Otcovy, jak L ukáš 23, 46. vece, veli
kým hlasem volaje při tom : O t č e , v r u c e
t v é
p o r o u č í m
d u c h a
s v é h o ;
což poslední,
sedmé slovo Jeho na kříži bylo. O d e v z d a l ,
oddal d u c h a jako ten, jenž moc nad životem

svým měl 10, 18. a posledního okamihu smrti
své dokonale povědom byl. Kloní hlavu
při tom, jakoby při samém skonání posluš
nost k Otci projevuje. Lidé dříve vypou
štějí ducha ajpak skloňují Mávni; u Pána
se naopak děje a tím se ukazuje, že Pán
smrti jenom toli a tenkrát vlády nad sebou
zanechal, že vesdy pánem života a smrti
ostával. Jin ak se u nás děje. Kdož z nás
může oděv těla svléci, když se mu vidí, leč
by hříšným činem v práva Boží sahal?
Jednak máme následovali Christa v tom,
abychom všecky hořkosti, jež Bůh na aás
posýlá, trpělivě nesli, a když nám smrt na
stává, život co oběť Bohu s poslušenstvím
a s láskou odevzdali. Tu mnohé věci Ja n
vypravovati opouští, věda je od synoptiků
dosti jasně vylíčeny býti ; třesení země Mt.
27, 51., roztrhnutí opony, pukání skal, otví
rání se hrobů, setníkovo při divech těchto
vyznání Christa Luc. 23, 47., bití se v prsa
mnohých při pohledu na věci ty. Ty všechny
věcí vypustiv mluví o tom, co se po smrtí
Páně s tělem Jeho přihodilo.

v zahradě hrob nový, ? němžto ještě
nikdo položen nebyl. 42. Tam tedy
pro přípravek židovský, že blízek byl
hrob, položili Ježíše.
Pominuv apoštol Jan, co předchůdcové
jeho. již byli napsali, vypravuje tři událostí,
jimž velikou váhu přikládá, že totiž Christovi
nebyli Inátové zlomeni, že vojín kopím pro
klál bok Jeho a že tudíž krev a voda s©
vyřinuly. Vece: Židé tedy, poněvadž pří
pravek byl, aby nezůstaly mrtvoly na krizi
v sobotu, byl zajisté veliký ten den sobotný,
poprosili Piláta, aby zlámány byly jich.
hnáty a aby sejmuli byli. D í: Tedy.popro
sili, t. j. an již Ježíš umřel a Židé svou

byli provodili, tedy chtěli i svátku radost
učiniti. Byli to, vece Bupert ironicky, ve
licí ctitelé Boží, ješto byli ve zlém .svědomí
krev Spravedlivého pochovali! U Římanův
obyčejně ti, kdož ukřižováni byli, ponechá
váni bývali v plen dravcům na kříži také
po smrti, jež někdjf až dne třetího jim
teprv nastala. Ale Židům bránil takového
31= Židé tedy, poněvadž přípravek nakládání s mrtvolami zákon Deut. 21, 22.,
byl, aby nezůstaly na kříži mrtvoly jenž velí: když člověk smrti trestán a obě
šen byl , nezůstane mrtvola jeho na dřevě,
v sobotu, byl zajisté veliký den ten nébrž
v týž den pohřbena bude, Á tudy dosobotný, poprosili Piláta, aby zlámány rývali na to, aby těla ukřižovaneů sňata a
byty jejich hnáty a aby sejmuti byli. pohřbena byla, a to tím více, poněvadž se
32. Přišli tedy vojáci a prvnímu sice chýlil© k večerou a nastávala s vyjitím první
zlámali hnáty i druhému, jenž ukřižo hvězdy sobota velikál Velikou byla zvána,
spolu s drahým dnem svátečným
ván byl s ním ; 33. k Ježíši ale při poněvadž
paschy scházela se a tedy dvoj! svátek se
šedše, jak mile uzřeli Jej již umrlým, sbíhalv Při sv. Matouši jsme poznamenali,,
nezlámali Jeho hnátů, 34. nébrž jedon že u Židů pro strohé šetřeaí předpisu o ne
z vojáků kopím bok Jeho otevřel a dělání a odpočinku nemohli po sobě dva
tudíž vyšla krev a voda. 35. A kte svátkové se přejímat!, ješto k svěcení svátku
patřila hostina.. Y pátek-li připad! svátek,
rý ž viděl, vysvědčil, a pravdivo jest tedy
od patku se přenášel na sobotu a sa
svědectví jeho, a on ví, že pravdu praví, mého pátku se přestávalo na polovičabyste i vy uvěřili. 36. Stalo se za ném slavení, aby se přípravy mohly k so
jisté toto, aby se písmo naplnilo: Ko botně večeři činiti Nic tedy nemohou bráti
sti nezlámete z Něho. 37. A opět jiné z pojmenování soboty veliké zastavatelé
domněnky, že Ghristns nedržel paschu se
písmo dí; Pohlednou, koho probodli. Židy.
38. Potom pak poprosil Piláta Josef
P ro svůj ten předpis, aby mrtvoly^aez Arimathíe, jsa učeník Ježíšův, tajný zůstávaly na dřevě víseti, obrátili se Židé
však pro strach před Židy, aby mohl na Piláta, aby odpravencům huátové byli
snítí tělo Ježíšovo. A dopustil Pilát. zlámáni a smrt jejich uspíšena. Zlámání
byl zvláštní u Římanů trest; zde se
Přišel tedy a sňal tělo Ježíšovo. 39. hnátů
ale spojuje s ukřižováním, aby ukřižované!
Přísel pak i Nikodém, jenž byl přišel tím spíše zahynuli. Pro dotčený u Židův
k Ježíšovi za noci druhdy, nesa směs předpis se hnátolom bezmála při takových
myrhy a aloy asi liber sto. 40. Yzali trestancích vezdy vykonával. Aspoň před
tedy tělo Ježíšovo a obvinuli je pro zkázou města Jerusalema, ješto tehdá Ěímané
zákonů židovských všelijak šetřili; ovšem
stěradly s voninami, jak obyčej jest jinak
se dálo po té pohromě^ a konečném
Židům pochovávati, 41. Byla pak na chrámu vyvrácení, kdež již Ěímané té Še
místě, kde ukřižován byl, zahrada a trnosti k Židům nekonali a tudy Josef M a-

vijský v životě svém k. 75. praví, že při
svém z Thekóy do Jerusalém a návratn spa
třil na cestě na křížech tři přátely své yiseti, z nichž nápotom jeden péčí jeho byl
uzdraven, ostatním ale péče jeho nepro
spěla. K tomu Židy také přiměli divové
při smrti Páně se přihodili, v nichž výtky
patrně sobě činěné nemohli nespatřovat!, &
tudy tím více na odstranění mrtvol s křížů
dorývali, ješto je spolu pláštěm pobožnosti
a šetrnosti k zákonu přikryti mohli. Kyjemi
se zločincům roztrolovaly hnáty, aby se smrt
urychlila, což věc nad míru bolestná a ukrutná
byla. Přišli tedy, dí Jaa, na prosbu jejich
vojáci a prvnímu sice zlámali hnáty i dru
hému, jen ž ukřižován byl s nim ; k Ježíši
ale přišedše jak mile uzřeli j i ž Jej umrlým,
nezlámali Jeho hnátů, nébrž jeden ’z vojáků
kopím bok Jeho otevřel a tudíž vyšla krev
a voda. Zlámali hnáty napřed oběma zboj-

cům, an ještě žili, tak bolesti jim zvětšíce
co náhradou za to, že smrt jejich uspíšena
byla; nebo se obyčejně stíxn poslední a do
bíječi rána spojovala. K Ježíšovi posléze při
šli, bud že se již viděl jim skonávati dříve
při začetí hnátolomu, jbud aby mu přinanožiSi bolesti na žádost Židů, jak se některým
vidí. Ale přišedše k Ježíšovi a poznavše, že
již umřel, odstoupili od lámání kosti P á n ě ;
dobitnou ránu kopím mu vbodl jeden z vo
jáků, ješto předpis toho žádal a pro ujiště
ní, že smrti napohledné tu není. Prohnání
ono kopim nastoupilo na místo zlámání hnátů,
aby, kdyby Pán snad ještě nějak žil, konečné
skonali musel. Na který bok, levý-li či
pravý, jak se z tradice za to má, rána vra
zila, nedí sv. Jan; ale ranou tou tak hlu
bokou, že Tomáš 20, 27. do ní ruku vložiti
mohl, ovšem Pán skutečně umrlým býti do
kázán. Nechtěl býti Pán za nejednou, pří
činou na kostech polámán. Jedno brzo vstáti
hodlal; druhé ukásati hodlal, že církev ač
jsouc zbědována nebude potřína'; třetí, že
Christus cele a úplně věrou přijímán a věřen
býti má. Místo otevřel, an vulgáta četla řjtoiše,
čtou raději sVofe, protknul, probodl. Vyšla
voda a krev spolu; bud, že krev se srazila-,
jak se to při .mrtvolách stává; buď vyploula
voda z osrdce probitého kopím, an v osrdci
vláha nalézá se, jež při poranění osrdce ve
vodu se pojí. Rozličně o tom soudí, kdož z
přírodných úkazů věc tu vyvozují. Nejedni
myslí, že srdce Páně puklo hořem, bolestmi
a úzkostmi nesmírnými, ana jedna z komor
srdečných se náhle srazila a stáhla proti prou
du krve do ní puzenému. Z toho vyvozují,
že Pán tak brzo umřel, ješto oběh krve se
zastavil. Z toho vyvozují dále, že se krev
Páně tak záhy srazila, a vyvozují z toho,
že fere? tak valně proudila. Avšak ta 
kový rozpuk srdce nepřichází leč při oso

bách starších a tedy na Ježíše nepřipa
dá. Jin í jinak o tom soudí. Leč sv. Jan
nepovažuje vyjití krve a vody co skutek
přírodný, nébrž co nadpřírodný a zázračný,
jak z ujištováni jeho v. 35. a z připisování
přesvědčivé moci skutku tomu patrno. Nebo
praví: A kterýž viděl, vysvědčil, a pravdivo
jest svědectví jeho , a on ví, že pravdu p ra ví ,
abyste i vy uvěřili. Jsou sice, jenž slova
tato jenom k tomu táhnou, že Pánu kosti
zlomeny nebyly a že kopim byl otevřen bok
Jeho, ješto se k tomu vlastně citáty staro
zákonné odnášejí. Leč obyčejný výklad táhne
slova dotčená k odchodnému a neobyčejné
mu vyjití krve a vody. Sv. Otcové tu vidi
skutek nadpřirozený a ovšem významný.
Vyšla krev, krev smíření našeho, vyšla voda,
voda očisty naší a otevřela se brána života,
z níž živodáraé svátosti vyřinuly, nebo křest
vodou, velesvátost krví naznačena byla. Ano
sama církev dle sv. Otců tenkrát z boku
umrlého Spasitele, jak tam Eva z boku spí
cího Adama, povstala; církev zajisté vzniká,
a bytuje skrze svátosti, ve dvou dotčených
ale svátostech hlavitých veškery svátosti se
spatřovaly. Sličně dopadá k tomu slovo
otevřel místo čtení prohnal, dle textu vul
gáty. Z toho místa také se doličuje, že
ovšem při mši sv. k vínu vody něco přiměšovati náleží. Ostatně z marna některý
interpret vykládá slova ta o postupu přeměny,
v němž se tělo Páně nacházelo ze stavu
smrtelného na nesmríný stav přecházejíc.
Pouhý to nezralé mysii jest výmyslek aniž
při tom co jistého a místného si představiti
můžeme. Ještě pozorovali sluší, jak roste
síla řeči z pořádku, v jakém slova klade o
samosvědectví svém. D í: A kterýž viděl,
hned z předa pro lepší důraz, a chce říc i:
jenž samovida spatřil a neuslyšel snad to
liko od druhého. Jest to Jan sám, jenž
jak již výšeji vezdy i tuto mluví o sobě
v osobě třetí. Viděti, že se zhola od těla
Páně neodtrhnul.
Tři věci osvědčuje Jan, že nebylo tělo
Páně zlámáno, že proboden bok Páně kopím,
a že voda vyplynula s krví z boku Páně.
Ozvláště ale chce obrácenu míti pozornost
k nezlomení hnátů Páně, ješto jakkoli udá
lost ta by se náhodnou zdála, předce nikoli
náhodnou nebyla, nébrž i sama odvěčně
v osnovu předvědůa úradků Božích vetkána
byla a veliký význam s sebou obnášela. On,
Jan, o tom svědčí, abyste i vy uvěřili, totiž
netoliko, že se věci ty staly, nébrž abyste
v Christa co Syna Božího uvěřili. Víra v
Christa jest neyyfanutedlaě potřebná k spáse,
a k tomu hledí Jan. Smrt Páně co střed
spásy osvědčena byla všemi svědky, Židy,
pohany, vojáky, sírážcemi, lidem, jenž se bil
v prsa, učeníkem, jenž neodešel ode kříže.

Stalo se to, vece,
Nezlámete v Něm

aby se naplnilo písmo :
kosti. Slova ta Ex. 12,

výtečného, že právě nyní v největším poní
žení Páně se k Němu hlásí, ješto dřívěji za
divů Pánem činěných Pána vyznati se zdrá
hal. Přitáhl ho Pán k sobě pozdvižen byv,
jak pravil 12, 32.
K Josefovi se přivtělil Nikodém, o němž
praveno svrchu 3, 1. Dí nyní o ném J a n :

46. Num. 9? 22. odnášejí se nejpříze a bez
prostředně k beránku velikonočnímu, jehož
neměli Židélámati pro spěch cestování svého
a pro vytknutí jednoty, která se v rodině
má zachovávat!, jsoac náznakem jednoty
církve. V dálejšku se to místo ku Christu Přišel pak i Nikodém, jenž byl přišel k Je
odnáší, jehož náznakem byl beránek pa- žíšovi za noci druhdy, nesa směs myrhy a
scháiný 1. Cor. 5, 7. Ještě přivodí jiné místo aloy liber asi sto. Vzali tedy tělo Ježíšovo
ze Zachariáše 12,10, kdež čtem e: Pohlednou a obvinuli je prostěradly s voninami, jak
na mne, jehož probodli. Blova jsou Hospo obyčej jest Židům pochovávali. Nikodém do
dinova, z čehož jde, že Christus, na němž nesl síla vonných věcí a specerií, jimiž dle
vyplnila se, božské jest podstaty. Chce židovského obyčeje mrtvoly mazány bývaly.
říci dle proroka Christus, že druhdy, při Při pohřbu krále Heroda mastí takové od
druhém příští Páně, Židé uvidouce Pána do pěti set sluhův se nesly. Myrha, jak již ví
sebe půjdou a budou kvíleti, pro nevěra od me, jest vonná pryskyřice, jenž se vypocuje
souzeni budouce, jak Jan i v apokalypse 1, 7 z kůry stromu myrhou nazvaného. A h a
namítá. Jíní vykládají o pokání, ku kte jest strom vonný v Indii, jenž na prášek
rému se Židé schýlí, víru v Christa ujmouce. rozetřený k vonným věcem se přiměšuje,
Jiní o uvěření v Pána, které se po seslání jimiž se těla balsamují. Netoliko tělo a pro
Bocba sv. vyplnilo Act. 2, 37,v slova ta be stěradla mazána, i samy podklady hrobu
rou, slovo pohlednou nejen k Židům, nébrž speceriemi těmi hojně ustlány bývaly. Na
vůbec ke všem národům táhnouce, an všickni před mrtvola se umyla Act. 9, 37., potom
lidé a netoliko Židé hříchy Christa pro- vonidly napustila Jo. 12, 7. v plény a plátna
bodají. Leč očividně se slova ta odnášej! hlava, ruoe a nohy o sobě zvláště, se ovi
k Židům co původcům všeho trápení Christa nula, a místa kdekoli prázná mastmi se vy
připraveného. Smysl jest: Hleděti budou, plnila a balsamem a trestmi vonnými se
t. j. uvěří, dychtiti budou po Něm, doufati prokrápěla. Tudy takové množství masti
v Něho; hleděti budou či pohlednou, když připraveno bylo. To byl obyčej u Židů p ři
se k Němu obrátí ze svých skutkův se kajíce. pohrobování; jiný obyčej měli na př. Egy
Což se stane Bom. 11, 25. za posledních pťané, u iiichžto se mozek a droby vyjímaly
časů. 1 nám potřebí neustále pohlédati s aneb aspoň mrtvoly po sedmdesáte dní v
vírou, pokorou a láskou na kříž Páně a ve.há- salajce nasycovaly.
Ale pro pomazání těla již toho dne
zeti clo srdce, které za nás vylilo krev
veškeru. Ostatně místa písmová svobodně nezbývalo času, ano ani pro pohřbení samo
kdy nebylo, O tom praví J a n : Byla pak na
a nedoslovně se cituji.
Což dále vypravuje sv. Ja n o Josefu z místě\ kde ukřižován byl, zahrada a v zahra
Arimathie a o Nikodému, to jsme a Mt. 27, dě hrob nový, v němžto ještě nikdo uložen
57. nn. vyložili; tudy na málokterých po nebyl. Tam tedy pro přípravek židovský, ie
střehách přestaneme. D í: Potom pak popro blízek byl hrob, položili Ježíše. Josef zajisté
sil Piláta Josef z Arimathie , jsa učeník Je s Nikodémem byli Páou jiný hrob obmy
žíšův, tajný však pro strach před Židy, aby slili, ale pro spěch, an přípravek se skoná
mohl sníti tělo Ježíšovo. A dopustil Pilát. val a sobota nastávala, bylo tělo Páně do
Přišel tedy a sňal tělo Ješiiovo. Žádá, aby hrobu samého Josefa, jejž totiž on byl pro
dáno bylo jemn Ježíšovo tělo Josef z Ari sebe vytesal, na zatím položeno. Tudy vi
mathie, t. j. nynější Ramly, ješto mrtvoly díme, že nápotom ženy Mr. 18, 1. L. 24,
odpravenců na prosba příbuzenců jim ka 11. Pána pomazat! se strojily hodlajíce dopohřbení se vydáyaly; dávaly se jim v dar, plniti to, čeho dříve pro nepochvíli nikdo
jak toho slova Marek 15, 45. ožívá. Uchá předsevzít! nemohl. O tom u sv, Mt. 27, 60.
zel se o tělo Páně té doby, když hnáty se nn., kdež ještě dodává evangelista o stráži
polámaly dvěma viselcům a již se vidělo, hrobové pro uvarování, aby tělo Páně od
že s Pánem jinak naložili. Byl Josef bohat ňato nebylo, Hrob nový jest symbolem srdce
a muž slovatný, oad velerady, o němž jsme lidského, v němž spočívati žádá. Tak odpo
při sv. Matouši 27, 57. mluvili. Byl muž činul Pán v hrobě a nastala sobota světová,
spravedlivý a v radě nepovolil k usmrcení v níž Syn Boží odpočinul od díla svého, jak
Christa Pána Luc, 2?, 50. Strach měl před druhdy Bůh po stvoření světa» Nastaly věci,
Židy , t. j. před veleradou, jejíž byl členem, jež se týkají vzkříšení Páně, o němž v
aby vyobcován nebyl. To pak má do sebe následující kapitole.

Hlava XX.
Maria Magdalská přišedši od hrobu , při
měla Petra a Jana , aby se k hrobu
Páné vydali 2 — 3. Předběhl Jan , ale
Petr dřivé vstoupil do hrobu, načež to
učinil Jan ; avšak se vrátili opět 4 — 10.
Magdalské M arii se zjevili andělé, ná
potom Pán , od ni zahradníkem domnin,
což ona vypravovala učeníkům 11—18.
Pán se ukázal apoštolům, vdechl jim
Ducha sv. a dal jim moc hřichy od
pouštěn 19 — 2 5 . Opět se jim ukázal a
Tomáš uvěřil 26'-—31.

ství všemoci Boží nikdo z nich nevypra
vuje, ješto nikdo děje toho očitým svědkem
nebyl; strážcové hrobu toliko něco toho
uviděli a pravili. — Vypravuje J a n : První pak
den v týdni Maria Magdalská přišla ráno ,
ana ještě tma byla , k hrobu, a uzřela kámen
odňatý od hrobu. Běžela tedy, a přišla k
Šimonu Petrovi a k jinému učeniku, je jž
miloval Ježiš , a dí jim , : Vzali Pána z hrobu,
a nevíme, kde položili Ho. Že Magdaléna

mezi nejprvnějšími, jenž hrobu Páně spatřit
vyšli, se nalézala, docela nedočkavé její horoucnosti a vroucné lásce její ku Pánu p ři
měřeno jest, ana celá v Pána duší svou
1.
První pak den v týdni Maria
byla vešla. Uviděvši kámen odvalený a hrob
Magdalská přišla ráno, ana ještě tma otevřený a prázný, ničeho dále neočekávajíc
byla, k hrobu a uzřela kámen odňatý vrátila se k apoštolům předním Petrovi a
od hrobu, 2. Běžela tedy a přišla k Janovi, plna úzkosti a bolu a plna nevý
Šimonovi Petrovi a k jinému učeníku, slovné tužby. Jan nevypravuje, proč Magda
jejž miloval Ježíš, a dí jim : Yzali P á léna k hrobu přišla. Učinili to evange
ostatní, a tudy se Ja n toho lišiti
na z hrobu, a nevíme kde položili Ho. listově
mohl. Tma byla ještě, když vyšla; to
3. Yyšel tedy Petr a ten jiný učeník jest, nebylo ještě slunka viděti na obzoru.
a přišli k hrobu. 4. Běželi pak ti dva Východ slunka déle trvá. Rozednívá se
zajednou, a ten jiný učeník předběhl od slunka, ano všady šero a přítmí jest;
spíše Petra a přišel první k hrobu. dáleji se červánky ukazují a šeří se
a více. Nedí Jan, že noc byla, nébrž
5. A přiniknuv uzřel ležeti prostěra víc
že ještě tma byla, to jest, že se dokonale
dla, ale nevešel. 6. Přijde tedy Simon nerozednilo. I nepotýkají se s Jasetn slova
P etr následuje ho, a vešel do hrobu a Markova 16, 2., když praví, že vzešlo slun
spatřil prostěradla ležeti 7. a potnici, ko, ješto sám klade hned před těmi slovy:
jež byla na hlavě Jeho, ne s prostě záhy ráno, Uav ngcoi. Jest to doba, kterou
jmenuje xQoximnios fjají, když ji
radly položenou, nébrž ozvláŠtně svi Ilomer
třena se v krokot obláčela zarudajíc a den
nutou na jedno místo. 8. Tehdá tedy uvádějíc. Viz o tom u Mr. 16, 2. Uzřela, dí
vešel i onen učeník, jenž přišel první Jan, kámen odňatý s hrobu ; dříve nic ne
k hrobu, a uviděl a uvěřil, 9. nebo je mluvil o kameni. Viděti, že somzorce evan
ště neznali písma, že má z mrtvých gelisty předpokládá a k nim bledí. Ku Pe
hlavě apoštolů běžela, sama mezi svá
vstáti. 10. Odešli tedy opět učeníci trovi
tým! ženami první po bohorodici místo držíc.
domů.
Vyřídila Petrovi a Janovi všecko, eo zkusila,
i o andělech; led Janovi se vidělo jenom
O
tom, co zde vypravuje Jan v poro
první částku toho uvésti, a o andělech a po
vnání s druhými evangelisty u M t. 28, ’1. n. tkání Pána od žen nezminovati. Vzali Pána'
siřeji se prostíráme. Jmenuje toliko sv. Jan a nevíme, kam Jej dali. Nevíme, vece a
Marii Magdalskou, ao s ní Maria Kleofova, mluví jménem všech, jenž u hrobu s ni byly,
Johana a Salóma šla Mt. 28, 1. L. 24, 2. žen a kobět. J a k se očekávali dalo, šli ano
10. Mr. 16, 2., poněvadž Magdaléna jemu a běželi Petr a Jan tudíž k hrobu, a Jan dle
Petrovi první zprávu o uprázdnění hrobu Pá= mládi své předešel P e tra ; sv. Lukáš 24, 12.
ně přinesla a také první byla zjevení Páně o tom dostavkem zkrátka dotýká, Petra to
udůstojena. Jan zajisté, jakož ani synopti liko jmenuje, což sv. Jan tuto doplňuje. D í:
kové, nevypravuje všech událostí po vzkřesu Vyšel tedy Petr a ten jin ý učeník, a přišli
Páně, nébrž jen ty, jež sám viděl a jež se k hrobu. Běželi pak ti dva zajednou , a ten j i 
mu pro účel jeho záhodnými býti zdály. ný učeník předběhl spíše Petra a přišel první
Vypustil sejití anděla k hrobu, odvalení od k hrobu. A přiniknuv uzřel ležeti prostěra
něho kamene, ustrašení se strážců a vypra dla, ale nevešel. Přijde tedy Simon Petr
vování jich o přestrašen! svém. Mt. 28, 1. následuje ho, a vešel do hrobu a spatřil pronn, O samém ději vzkřesu Páně co tajem stěradla ležeti, a potnici, je ž byla na hlavě

Jeho, ne s prostěradly položenou, nébrž ozvlášině svinutou na jedno misto. Tehdá tedy ve
šel i onen učenik, jen ž přišel první k hrobu,
a viděl a uvěřil. Sličně se vypravování to

smrtí Jeho^ vyrozuměli a přesfšdeení již
před vlastním v ěd spatřením nabyli, že J e 
žíš z mrtvých vstane. Tudy d í: nebo neroz
uměli písmu oi neznali písma ještě, Se má
z mrtvých vstdti. Vidíme, že písmo starého
Zákona mohutnou podporou víry v Christa
jest. Zhlédše pak věci ty, ale Christa nena
lezše, vrátili se domů. Magdaléna ale, při
byvši bud s nimi opět buď brzo za aimí,
zůstala u hrobu, když P e tr a Jan pro přípověd Páně, že se jim ukáže, vrátili se domů,
nebo již počínali věřiti. Živě vypravuje Jan,
ač mnoho věcí pemíjsje, & «kazttjes že vše
mu přítomen byl a že věci ty nezapomenutedlně zasáhly a se vryly v útrobu jeho.
Chceme-li obrátit! mysl k duchovnímu vý
znamu těch událostí, neodejdeme beze vzdě
lání. Za tmy vyšla Maria za Christem; tak
hříšník hledá Christa, ana nad útrobou jeho
se noc a tma rozšířila. A jest-li jeho vůle
upřímná, odvalnje mu Bůh kamení všech
překážek a závad, aby snadněji došel, kam
zam ěřil Běžela Magdaléna od'hrobu, Chri
sta nenalezši, ku Petrovi a Janovi; musí hříš
ník ztrativ Christa u předstojcův církve
hledati Ho. Když Petr a Jan uslyšeli od
Magdalény, tudíž se vydali na cestu ku
hrobu, a ukázali, že se pastýř duchovní má
všechněm potřebám svěřenců propůjčovati.
S Petrem šel Jan; s důstojenstvím úřadu
má vezdy láska ehoditi. Kdož nemocen jest,
dí apoštol, abych j á nemocen nebyl ? K doš
se horši, abych j á se nepálil ? 2» Cor. 11, 29.
Jan předešel Petra, ale nevešel do hrobu
dřívěji, až byl Petr vešel. Bozjímavá duše
předbíhá nejednou a větší láskou hárá ku
Christa. než představeaci církve; jednak
musí se řídití autoritou tírkv© a k nálezům
jejím hleděti. Kněžstvu ale náleží vejiti do
všech skrýší, jimiž oplývá svatyně písma,
jak Petr vešel do hrobu. Pravda jest podo
bna pléaě lavinuté; jenom církev o ní senditi může a ji rozvinouti. Christus nehned
se apoštolům ukázal, déle jich v rozpacích
nechávaje, aby ozřejmělo, že pravda jedině
Božím světlem a z Boží milosti se poznává.
Ale slyšme, co dále o Magdaléně klade sv.
Jan.

shoduje s povahou toho i onoho apoštola.
Jan mladší sice předběhl Petra, ale dle své
bázlivější povahy nehned do hrobu vešel.
Petr ale netoliko přiníkl, i j. se nachýlil či
přichýli! a shlédl, jak Lne. 24, 12. praví, né
brž, jak Jan dokládá, vešel do hrobu a viděl
stouhy a plény a potnici soukromí polože
nou. Nezůstal P e tr vzadu za jinou příčinou,
Ječ že Jaa rychleji a běhutěji si počínal.
Kdybys ač smíme-li tak mluviti, se bylo je
dnalo o církev, kdež předkoval, bylo by
běžení jinak vypadlo; ale jednalo se o oso
bu Páně, a v té straně předkoval Jan, jemuž
právě Pán proto mater svou poručil. Před
běhl Jan Petra, ale Petr dříve došel cíle.
Může věda v církvi v přetřásán! otázek
předbíhati, ale autorita jenom církevná sku
tečně pravdu o nich vynésti může. O trojím
vidšní, dvojím svém a jedním Petra užívá
tří slov; uzřiti, spatřiti , viděti podlé rozli
čného stupně pohlédání. Vece Jan: Přišli
k hrabu (Jan a Petr), a pak hned na to d í :
Běželi pak ti d v á ; posiedními těmi slovy
vysvětluje spůsob, jakým k hrobu došli. I
vzal sobě také Jan srdce a vešel za Petrem
do hrobu, a spatřiv věci ty tak spořádány
býti, uvěřil, totiž že Christus vstal z mrt
vých ; svědčila mu o tom ta péče, se kterou
stouhy a plény tu položeny a od potníce
odrůzněny ležely, jakoby po procitnutí dřímavšího tu muže pořádány bývaly. Nebo,
vece Zlatoúst, kdyby cizá ruka byla tělo
Páně odnesla, nebylaby plen a stuh a pro
stěradel s potaici vonnými věcmi naplněných
tu zanechala, aneb aspoň, ač ani to pro stráž
Mt. 27, 65. možno nebylo, jenom spěšně a
nepořádně tu položila. Uvěřil ne torna, co
Magdaléna o hrobu pravila, nebo o tu věc
neběží, ješto nezáleží na ní osnova veške
rého děje, nébrž Ja n uvěřil, že Pán vstal;
to zajisté hlavitým jest předmětem události
té. Dí v singuláru uvěřil, k sobě v blahé
památce prohlídaje; ale nevylučnje od víry
Petra, jak i hned praví neznali písma v plu
rále. Kdyby bylí vyrozuměli písmu, neby■liby potřebí mívali, teprv z prázného hrobu
11.
Maria pak stála u hrobu vně,
a % položených plen se přesvědčovat!, že plačíc. Jak tedy plakala, naklonila se
Christus vstal Neznali, t. j. dokonale ne
a nahlédla do hrobu. 12. I uzřela dva
znali. Tepr? nyní jim světlo .vzešlo, nyní se
jim rozbřeskalo nad předpovědím. Páně a nad anděly v běli seděti, jednoho u hlavy
proroctvími písma sv. Tady dokládá Jan o ' a jednoho n nohou, kdež leželo tělo
sobě a Petru: . Nebo ještě neznali pisma, že Ježíšovo. 13. Ěkou jí o n i:. Ženo, co
má z mrtvých vstáli. Že má vstátí dí, a hledí pláčeš? D í jim: Yzali Pána mého, a
k slovům, jež Pán pravil Luc. 24,36.: Nemuselnevím , kam položili Ho. 14. To poliž Christus trpěti a tak do slávy své vejiti ?

Kdyby zajisté byli rozuměli apoštolé písmu
svatému, byli by také předvěstem Páně o

věděvši, obrátila se na zpět, a uzřela
Ježíše státi, a nevěděla, že Ježíš jest.

15= Dí jí Ježíš; Ženo, co pláčeš ? koho
hledáš? Ona domnívající se, že to za
hradník jest, vece Jeani; Pane, tys-li
vzal Jej, pověz mi, kdes položil Ho a
já Jej vezmu. 16. Vece jí Ježíš: Maria!
Qbrátivši se ona, dí Jemu; Babboní,
což se vykládá mistře. 17. Vece jí
J e ž íš : Nedotýkej se mne, nebo jsem
ještě nevstoupil k Otci svému. Jd i však
ku bratrům mojím, a řekni jím : V stou
pám k Otci svému a k Otci vašemu,
k Bohu svému a k Bohu vašemu. 18.
Přijde Maria Magdalská, zvěstujíc uče
níkům : Viděla jsem Pána a toto po
věděl mně.
Když odešli ti dvá apoštolé, zůstala
Magdalská tam u hrobu vně plačíc, ■dí J a n ;
láska jí nedopustila odejiti a bolest ji nutila
plakati. Mněla ještě posad, že mrtvola Páně
Vsžali. Petr a Jan odešli od hrobu, aby
druhým apoštolům spránu dali, Magdaléna
ostala u hrobu. Petr se divil, Jan věřil,
Magdaléna plakala. Představuje Maria Mag
daléna druhé pohlaví s nejkrasší strany,
věrnosti, lásky a vytrvalostí. Ted ale béře
si srdce, teď aspoň místo to, kde Pán ležel,
spatřiti usiluje. Neosmělíc se vejiti áo hrobu,
nachýlivši se pohledla, jak lat. text mimo
čtení řecké přidává, do hrobu. I uzřela , dí
Jan, dva anděly v běli seděti, jednoho u hlavy,
jednoho u nohou, kde leželo tělo Ježíšovo.

lest a v tužbu svou, že zřeei neviděla a
viděci nepozorovala, aniž se otavovala jich
0 Pánu, Nemněla jinak, leč že celý svět na
Pána smyslí, a že celý svět čte v srdci je
jím jméno toho, jehož hledala. Což bylo
srdce její plno Pána, a dalby Bůh, abychom
1 my jím naplněni byli! Andělé nenechali ji
dlouho v nesnázi a v neútěše, nébrž oslovili
ji ku potěše její se tážíce: Ženo, co pláčeš?
Ona nehledajíc jiného a nemyslíc na jiné,
leč na Pána, odvětila: Vzali Pána mého a
nevím, kam položili Ho. Zanechal jí Pán
v té nesnázi, aby nastínil, že se v duchovním
a rozjímavém životě, jejž ona předevšemi
jinými tato naznačuje, podobné přítmí na
chází,' aby tužba pravého stupně svého do
šla, kdež potom se Pán slastmi svými zje
vuje, jak to tato se dálo u Magdalény. Pověděvší Magdaléna slova ta plná bolu a
tonby, obrátila se v zad bud náhodou, bud
šelestem se pohnuvši nějakým,, bud Pána
hledajíc, bud raději samými anděly vzbu
zena k tomu byvši, když tito Pána uzřevše,
se co sluhové Jeho pozdvihli a_ ovšem Jemu
se klaněli. Tudy se obrátila, aby pohlédla,,
kdo to jest. Byl to Pán, leč Magdaléna tak
byla uplakána a uvlečena myšlénkou, že
někdo tělo Páně odňal, že Ho nepoznala ani
tenkráte, když byl otázka na mi položil:
Ženo, co pláčeš? koho hledáš? Ani hlas
Páně, ani pohled Páně jí nepam atoval, že
to životně jest sám P á n ; byl v oslaveném těle,
ale nebyla tvárnost Jeho odchodna ode pře
dešlé postavy Jeho, aniž hlas se změnil tou
měrou, aby Ho byla nemohla poznati; byla
ona se docela uvnitřila myšlénkami, že ze
vnějším málo pozornosti propůjčovala. I do
mnělá se viděti zahradníka; nesnad, žeby
byl Pán nějakým spůsobem k domnění tomu
důvod - dával, nébrž poněvadž Jej tak záhy
v zahradě Josefa z Arimathie viděla, my
slila, že to jeho zahradník jest. Držány byly
oči její, jak tam Luc. 24, 16. dvou učeníků,
že Pána nepoznala. I jakoby domnělý za
hradník podobně nic jiného nemohl mysliti,
ani nejmenujíc, kohoby myslela, řekla: Ty-li
js i odnesl Ho, řekni, kam jsi IIo položil, a
já vezmu H o ; chtěla zajisté v nějaký hrob
jinam uchovati tělo Páně. Píše o ní Origen :
Ztratila mistra svého, je jž tak milovala1 že

Spatřila anděly dva, jež i jiné ženy byly
uviděly, jenž ale apoštolům se nezjevili, po
něvadž jejich víra na jiných důvodech spo
léhat! měla. Spatření andělů od Magdalény
byla odplata za slzy její: Christus ji potěšil
skrze anděly. Anděly ■v písmě Ap. 3, 1.
slují náčelníci církve, jenž slovo útěchy hlá
sají; a k těm nyní se odkazují věrcosú.
Zjevení vlastních andělů dálo se tehdá, je
što slušelo, aby knížeti a pánu andělů tito
službu prokazovali. Přítomni byli při na
rození Páně, slušelo, aby také při vzkřesu
Jeho úklonu svou mu prokazovali. Magdaléna se přidružila k nim a k jejich službě,
andělé na vzájem se jí propůjčili a na příští
Páně ji přihotovili Dva ty anděly, jež uvi mimo Něho nic milovati, ničeho se nadivati
děla seděti, jednoho u nohou, jednoho u nemohla. Ztratila život duše své, a j i ž se
hlavy, Magdaléna za člověky nejprvé měla, j í vidělo lépe umříti, než žiti, ana doufala
jak i u Lukáše 24, 4. slují muži ? běli a u najiti za mrtva Toho, jehož za živa najiti
Marka 16, 5. mládencem se zove jeden z nich, nemohla a bez Něhož žiti nemohla. Jest láska
který k ženám mluvil. Dvá andělé odpo silná, co sm rt; tudy vidom neviděla, slyšíc ,
vídají dvěma na kříži spolu rozpatcům ; sedí neslyšela. I nevěděla, co dělati; ostane-íi tu,
oni, a nestojí, an Pán již zvítězil a tudy bo- nenajde Ho, odejiti pro ni smrt byla, státi
jovati jim nenáleželo. ¥ běli jsou, ana bě- a hrobu byla nekonečná bolest pro ni, Celá
lizna nejlépe přiléhá ka světlé jich přírodě. ona zatonula v Christu, celá v Něm složila
Ale Magdaléna docela byla ponořena v bo náději, celá o sobě pustila. Pána nezuala,

proto že nebyla při sobě, všechna byla
v Pánu. Josef položil tělo Páně do hrobu,
ona ale celou duši svou vložila v Pána. Ta
byla vroucnota Marie Magdalské; ani an
dělů, ani domnělého zahradníka nevšimla
sobě hledajíc mrtvolu Páně ! Jaká byla lá
ska její ku Pánu živému teprv! Ale již ne
chtěl déle Pán utajen zůstávali milovné duši
její. I volá tu milovnici a plačtivku jménem
Maria, volá ji hlasem tím, že nemohl od ní
nepoznán býti, hlasem, jenž všechnu pochy
bnost a úzkost zapudil, an hlas v celém
stvořenstvu lahodou a silou Masu Páně po
doben nebyl. 1 poznala Pána a obrátivši se
ku Pánu docela pravila: Rabóni, to jest mistřel jak sv. Jan vykládá slovo to aramejské. Yíce nemohla v blahu svém prouésti.
To jediné slovo vyjádřiti mohla uchvácena
podivením, svlečena radostí, opojena láskou
vzoucí a v slovu tom všechnu duši svou vy
lila. I padla k nohám Jeho a objala je a lí
bala, jak druhdy z lítosti a zkroušenosti,
Luc. 7, 38. tak nyní z radosti a z lásky;
tak ženy Mat. 28, 9. potkajíce se s Ježíšem,
obtulily nohy Jeho a klaněly se Jem u, tak
Sunamitka 4. Reg. 4, 27. nohy proroka
Elisea objala. A co dí Pán k tomu činu
jejímu? Jako člověk druhdy pro samu- ra
dost nemůže věřiti něco pravdou a skutkem
býti, tak Magdaléně se tu děje. Vidí, že
Pán je st; ale v radosti svérozplesána jsouci
chce se přesvědčili, tělesně-li to Pán s ní ob
cuje, čili se duch jenom Jeho jí zjevuje.
Chce cbjíti Pána. Leč Pán takovému dotý
kání sebe brání a vece j í : Nedotýkej se m ne ;
a udává příčina : nebo jsem ještě nevstoupil
k Otci svému. Slova ta jsouce tak záhadna
nejeden výklad vyvolala. Výkladové však,
jenž kladou, buď že Pán nechce od ní po
klony přijíti, poněvadž Ducha svatého ne
obdržela ještě, aneb poněvadž toho nehodná
jest, aneb poněvadž v nynější oslavě své
jinakou a vyšší, nežli za putování svého
poklonu přijíti žádá, výkladové ti nemohou
obdrželi, poněvadž poklony té Pán ani že
nám jiným Mat. 28, 9., ani Tomášovi Jo. 20,
28 , ani všem apoštolům Mat. 28,17. nebrá
nil. Jiní za to mají, že se Maria chtěla pře
svědčili, zdali Pán jest duchem či tělem, a
že jí Pán toho brání a že praví: Nedotýkej
se mne, chtěje ř íc i: Ještě jsem nevstoupil
na nebesa a tudy nejsem duchem jenom, jenžto
s nebe k tobě přibyl. Chce říci prý Pán, že
Maria pokládá mylně Pána býti v takovém
stavě, y jakém býti nemohl, poněvadž ještě
k Otci nevstoupil. Leč jinde Luc. 24, 39.
apoštolům velí právě taková Ho ohmatání na
přezvěd, že duchem není, a tedy nemohl
toho zakazovali Marii Magdalské. Také ne
zdá se takové opatrné zkoumání shodovali
s tou nedočkavou láskou, kterou duše ta

genialná hořela. Tito výkladové, jež jsme
dosud uvedli, ačkoli se od sebe různíce v tom
jsou bližní sobě, že všickni příčinu, proč
Christus Magdaléně brání dotknouti sebe,
hledají ve stavě Páně již oslaveném. Jiní
výkladové naopak příčinu tu ve stavě dosud
neoslaveném hledají. A ti blížeji přistupuji
k úmyslu Páně, leč předce na mnohé cesty
se rozbíhají. Z nich výklad jeden drží, že
Pán brání dotýkání, co věci nyní nedočasné
a nenáležité. Pán nechtěl, aby se déle zdr
žovala u nohou Jeho, poněvadž raději spěšně
s poselstvím se k apoštolům má odebrali,
což jí Pán tudíž poroučí, nebo nemůže ta
kové úcty přijímati, do slávy nebeské dosud
nenastoupiv. Leč výklad ten a ovšem po
dobní ještě jiní výkladové přiléhali k slovům
Páně nemohou, ješto Mat. 28, 9. Pán od
ženštin ostatních ovšem takovou poctu a
klanbu přijal. Nejlépe vidí výklad, jenž
slovo nedotýkej béře o dlouhém trvanlivém
dotýkání. Magdaléna domnělá se, že Pán
již na nebesa byl vstoupil, a že nyní odtud
s nebe na zemí přibyl, aby jak 14, 3. byl
přislíbil, své věrné vzal tam k Otci, kde
sám nyní se nalézá. Tudy se již Pána ani
spustit! nechtěla, tudy jí o posavádném ne
vstoupení svém mluví a tudy jí ukládá
poselství, aby zvěstovala učeníkům ne již o
vkřísení, jak Mat. 28, 10. ženám velel, né
brž o oa nebevstonpení Jeho. Nebo vece:
Jdi ku bratrům mojim a řekni j i m : Vstou
pám k Otci svému a k Otci vašemu, k Bohu
svému a k Bohu vašemu, ve kterých slovech

spolu se zahrnuje ta blažená náděje, že je
Spasitel veškery ksobě druhdy přijme. D í:
Vstoupám m ísto: vstoupím , jak často pří
tomně místo budoucna mluví pro jistotu věci,
o níž se mluví. 14, 3. Vece: můj Otec a váš,
můj Bůh a váš, aby slovy těmi naději spásy
věčné a věčného s ním apoštolův přebývání
vytknul. K Otci, jenž odvěčně mně Otec
jest, nyní vám zásluhou mojí smrti Otcem
stal s e ; k Bohu, jenž mně dle člověčenství
Bohem jest, jemuž já tím spůsobem náležím,
jakým nikdo jiný, vám ale neustále co tvůrce
a svrchovaný Pán váš Bůh ve^dy jest, byl
a bude. Velel pak jí Pán slova bratrům
svojim vyříditi, tak apoštoly pro láí-ku jme
nuje. Výšeji 18, 15. nazval je přátely svými,
led již bratry svými zve je, což svrchované
povýšení jest, poněvadž smrtí Jeho syny
Otce nebeského se stali. O Christu Pánu
to předpovědíno bylo, že apoštoly a lidstvo
celé bratry svými učiní, v Žalmu 21, 23.,
kdež Messiáš praví z mrtvých povstav : Budu
zvěstovali jméno tvé bratrům. Tudy vece sv.
Pavel Hebr. 2, 12. nestyděl se človéky nazývati bratry svým i . Maria Magdalská také
ihned k apoštolům se odebrala a zvěstova
la jim, co jim Pán vzkazuje a jak s ním se

byla sešla; tak stala se apošíolkou apoštolfi, jak ji sv. Otcové nazývají.
Sv. J a n opomíjí vykládati o zjeveních
p áně Petrovi Luc. 24, 34. 1. Cor 15, 5. a
dvěma učeníkům do Em aus jdoucím Luc. 24,
34., kteráž se téhož doe odpoledne byla
dála, a vypravuje, co sedne vzkříšení Páně
večer přihodilo. Než k |to m u přistoupíme,
podotkneme, jak a předešlého vypravování
tohoto povaha pravé oddanosti duše k Bohu
a pravého jí potěchy od Boha propůjčování
vysvítá. Věrná Bohu duše u hrobu Páně jest,
totiž s ním umírá spolu a se pochovává podlé
starého člověka Bom. 6, 2. O n a stoji vně,
totiž vně světa a hříšnosti jeho. Ona pláče,
že předce hříchy ztratila Pána, ona se
schyluje a pokořuje jak Magdaléna do hrobu,
a hledá Christa, á táže se svelepísni: Zdali
jste viděli, jehož miluje duše m á? Cant.
3, 3. Ona všecko myšlení své ponořeno má
v Bohu, j&k Maria Magdalská celou myslí
vešla v Christa, domnějíc se, že o ničem,
leč o C hristu mysliti nelze. V ěrná duše
nedá se odstrašíti nesnázemi, nébrž je všechny překonává; tak M aria chtěla vžiti
Christa a odnésti na ramenou svojich. Lásce
všecko jest možno. K de láska jest, tam
není práce a obtíže, aneb samy ty práce
se milují.
Ale í potěchy tu postřeháme, jakým i Pán
věrné duše obmýšlí. 1. Potěšuje jích skrze
služebníky své, jak potěšil Marii skrze an
děly. 2. Potěšuje jich svou přítom ností ač v
jiné spůsobě, totiž ve svátosti 3. Potěšuje
jich milostným s nimi v duši obcováním a
potěchy své jim vléváním. 4. P otěšuje jich
otvíráním jim tajemství svojich jak M arii se
otevřel slovy: Ještě jsem nevstoupil k O tci :
M i a zvěstuj. Vstoupám k Otci svému, 5.
Potěšuje jich konečně nádějí rozkoší nebe
ských.
Nébrž i to hodoo jest pozoru, že Maria
Magdalská ihned se odvinula od nohou P áně
a poselství k apoštolům na se vzala. Nehle
dala P ána z lásky k sobě, nébrž % lásky k
Němu. Všechna rozkoš její byla. v tom, aby
činila vůli Páně a slávu Jeho rozhlašovala.
Leč již dálejšku šetřem e, jak nám Ja n
vypravuje.

vás. 22. To pověděv vdechl na ně a
řekl jím : Přijměte Ducha svatého. 23.
Kterým odpustíte hříchy, odpouštějí
se jím, a kterým zadržíte, zadržání
jsou. 24. Tomáš ale, jeden ze dvanácti,
který slově Blíženec, nebyl s nimi,
když přišel Ježíš. 25. Bekli tedy jemu
druzí učeníci;- Viděli jme Pána. On
ale řekl jim: Neuzřím-li v rukou Jeho
vráže hřebů a nevložím-li prstu svého
v místo hřebů a nevložím-li ruky své
v bok Jeho, neuvěřím. 26. A po dnech
osmí opět byli učeníci Jeho uvnitř a
Tomáš s nimi. Přišel Ježíš za dveří
zavřených, a stál u prostřed a řekl:
Pokoj vám, 27. Potom dí Tomášovi:
Vztáhni prst svůj sem a viz nace mé,
a vztáhni raku svou a vlož v bok můj,
a nebuil nevěřícím, nébrž věřícím. 28.
Odpověděl Tomáš a řekl Jemu: Pán
můj a Bůh můj! 29s Ěekl jemu Ježíš :
Ze jsi viděl Mne Tomáši, uvěřil jsi;
blaženi, kdo neuzřeli a uvěřili. 30.Mnoho sice i jiných znamení učinil Ježíš před
obličejem učeníků svojich, jenž nejsou
psána v knize této. 31. Tato ale na
psána jsou, abyste uvěřili, že Ježíš
jest Christus, Syn Boží, a abyste věříce
život měli ve jménu Jeho.

Ženám -pobožným, Petrovi, dvěma uče
níkům v Bm ausech se zjevil P án ; chtěl se
také zjeviti všechněm spolu apoštolům, aby
jích, věrných svých přátel, jež nyni bratry
svými nazýval, potěší!, a je trudu a zárm utku
zbavil. Právě téhož dne prvního po sobotě,
na kterýž P án ráno vstal, večer když při
byli učeníci Em auští k apoštolům a jim vy
kládali, jak se jim byl P án zjevil, dálo se
to všem apoštolům ukázání se P áně. Sv. Jan
vypravuje: K dyž tedy večer byl dne toho,prvního v týdnit a dvéře byly zavřeny, kdež
byli učeníci shromážděni pro strach před
Židy , přišel 3 ežíš, a stál u prostřed jich a
řekl j i m : Pokoj vám l A to pověděv, ukázal
19.
Když tedy večer byl dne toho
jim ruce a bok. Apoštolé Zidfi se bojíce,
prvního v týdni a dvéře byly zavřeny, aby na nš co aa přátely ukřižovaného Chrikdež byli učeníci shromážděni pro strach stá rukou nevztáhli, shromážděni byli při
před Židy, přišel Ježíš a stál u pro zavřených dveřích, an tu Jež íš na jednou u
střed jich a řekl jim : Pokoj vám ! 20. prostřed jich stanul. Byli apoštolé již p ři
Á to pověděv ukázal jim ruce a bok. praveni, když P án mezi ně vkročil, slyševše
od žen a od jinud o tom, že skutečně .z
Zradovali se tedy učeníci vidouce Pána. m
rtvých vstal a žije. V eškera žádost srdce
21. Dí tedy jim opět: Pokoj vám! jejich šla za Christem, celá jejich duše se
Jakož poslal Mne Otec, i Já posýlám za Christem hrnula. P r a v ! J a a : K dyž večer

byl dne toho. V ečeřte® vlastně již počátkem
zují prošiti P ána, aby slova ta nad námi
dne druhého byl, tuto ale se čitá ke dni vynášel. Pokojem, jehož jim želal P án, tou
právě prošlém u co doplněk jeho, což se v měrou obohatli, že ihned sm utek jejich se
obyčejném životě nejednou dálo. P ozdě bylo v radost obrátil při spatření Pána. Zrado
a v noci strach větši bývá; ale P á n ani v vali se tedy učeníci vidouce Pána. Řekl tedy
nečas neváhal, věda je shromážděny býti, jim opět: Pokoj vám, ná dosvědčení, že po
toho dne ještě jim všem potěchu přinésti.
koj jim vyprosil a zjednal u Otce, smířiv
Dvéře, vece Jan , zavřeny byly. Nikdo jích
sm rtí svou člověčenstvo s Bohem, jakož jim
neotevřel, ani anděl nějaký, ani Pán sám, byl přislíbil 14, 27. slovy: pokoj svůj zůsta
sniž samy se otevřely; toho nic nedotýká vuji vám. A ješto nyní s Bohom sm ířeni
Jaa, nébrž mluví o dvéřech zavřitých a o jsouce ve stavu posvětivé milosti Boží se
příchodu při zavřených dveřích k učeníkům. nalézali a schopni byli darů D ucha svatého,
Tělo Páně po vzkřesu tělem sice bylo, ale tedy obdržují ode Pána dar jeden D ucha
o mnoho vzdušnějším, tenějším, duchovněj svatého slovy: J ák mne 'poslal Otec, i já
ším, nejsouc m ístu a času tak podrobeno, posýlám Vás. Slovo jak dvojí význam ř ia e ;
jak tělo jest hmotné a neoslavené. Pán sice jeden o původu mocí posýíací: J a k mue Otec
božskou mocí svou také tíhotu hmotného co vykupitele poslal, podobným a stejným
těla byl vyzdvihl, když z panny se narodil činem a rovnou moci vás posýlám. Druhý
panenství neporušiv, a když po moři chodil; význam se týká mocností apoštolům udě
avšak to divém se zvláštním dálo a přestá len é: jak mne poslal, abych vyjednal a spůváním okamžitým hmotné těla jakosti. Teď sobil odvinění, odhřešeni a posvěcení světa,
ale po vzkříšení povahou těla Páně byla tak já posýlám vás, abyste odhřechu a poduševaost či duchovnost, podlé nížto proniká světu onu v skutečnost u lidí uváděli, č in í
tělo duchovné spůsobem nám nepochopným je tedy nám ěstky svými, a veškery tři úřady
hmoty zemské, zhola nejsouc podrobeno p ro  jež sám zastával, prorocký, kněžský a k rá 
storu a nad jeho zákony vynikajíc. Tudy lovský, na ně skládá. Ovšem ale nějaká ne
Pán nejednou zmizel a nevidomým stal $e rovnost také tuto mezi Christem a apoštoly
Luc. 24, 31. Nébrž již dříve Pán z hrobu zůstává, ješto On Pánem byl, apoštolé ale
vstal, pečeti u hrobu a v rat jeho neporušiv, jenom sluhami ostávali. On ze své moci vláda
an hrob teprv nápotom po vstáni z mrtvých v církvi držel, apoštolé z moci Jeho vládu
Páně od anděla odvalením kamene otevřen v církvi obdrželi, ne pro sebe, nébrž pro
byl na důkaz, že vzkříšení se skutečně dálo. Christa poselství konajíce. 2. Oor. 5, 20.
Nebylo potřebí zázrakem dvéře a stěny sobě Avšak předce pravil P án o sobě 5, 30. 6,
tak uspnsobitij aby tělo Jeho svaté a pravé 38., že nepřišel činit vůle své, nébrž vůli
skrze ně mezí učeníky přijíti mohlo. P o  toho, jenž Ho poslal O tec; a tak měli apo
všechně sv. Otcové odtad duchovnost těl po štolé Jeho ústroji a náčiními býti. Mimo tu
vzkříšeni vyvozují. P án přišel, aby apošto vládu vůbec apoštolům nad církví danou se
lům povahu těla po vzkříšení nazříti dal, a Pánu vidělo jinou ještě a zvláštní moc jim
jak m ystici dokládají, ukázal, že těm se uděliti. To pověděv vdechl na ně a řekl jim , :
uvnitř zjevuje, kdo dvéře srdce svého světu Přijměte Ducha svatého. Kterým odpustíte
zamykají. Stanul u prostřed, aby ode všech hříchy, odpouštějí se jim , a kterým zadržíte ,
mohl viděn býti a pozdravil jich slgvy: Po zadržáni jsou. Pro ustrojení a upravení jich
koj vám, slovy obyčejnými sice u Židů, ale k tomu jim danému poselství světovému dává
v ústech P áně význam vyšší majícími a po jim předběžně Ducha svatého. B unutí či
koje jim udělujícími, viz Luc. 24? 38. nn. dechnutí označuje uštědření Ducha svatého
Ukázal jim ruce a bok, aby nedorneěli se podlé podoby Ducha svatého a ducha lid
vidmo viděti, ano dle slov Lukášových 24, ského vůbec s dechem Gen. 1, 47. Jo. 3, 8.
88. n; napomínal jich, aby ruce a nohy Jeho Slovem přijměte ukazuje, že se jim skutečně
omakali, a před nimi jídla požil, aby jim Duch svatý dává, a že dunutí či vdechnutí
dokázal, 'že oa skutečně v těle svém, jež ea
účinným jest toho znamením. Slovem Božím
zemi přede svým umučením nosil, z mrtvých stvořen byl člověk, vece sv. Cyril! AI., a
vstal. Ukázal jim ruce a bok na důkaz, že Bůh mu vdechl dech života a zvýšil život
skutečně on to jest, on Pán a nikdo jin ý ;
udělením Ducha svého. A opět po pádu
n eb o _po jizvách v boku a v rukou poznati pozdvihlo Slovo člověka od smrti hříchu k
m ohli H o. Podržel jizvy, aby ukázal, že životu novému. Abychom ale věděli, že týž
útrapam i zvítězil, aby ku vděčnosti nás vzbu a jeden nás na počátku stvořil a Duchem
zoval, a h Otce platné nás zastával na jizvy svátým poznamenal, tedy opět při obnově
své ukazuje. Dle L ukáše 24,40. také nohy bytno sti naší učeníkům
dunutím či dech
ukázal jim, čehož J a a pomíjí tuto. Rány, nutím uděluje D achasvatého, abychom, jak
jizvy, vráže a šrámy P á n ě nám pokoj sjed  jsm e na začátku stvořeni byli, tak nyní ob
naly, a ty nás ku pokoji napomínají a vzbu novení byli. T ak sv, Cyril!. Dechnutí to je st

důkazem, že Duch svatý tolikéž od Syna
jak od Otce pochází. Nedunul na každého
apoštola zvláště, nébrž na všechny vůbec a
všem Ducha svatého a moc hříchy odponštěti neb zadržeti uštědřil, celému totiž oboru
apoštolů, a tudy také moci té Ducha sva
tého se dostalo i samému nepřítomnému To
mášovi, což sv. Cyrill AI. vysvětluje příkla
dem Eldada a Medada, dvou ze starost oněch
sedmdesatera, jimž Hospodin z ducha Moj
žíšova udělil, ač byli vzdáleni zůstali v le
žení svém. Trudněji se pachtili vykladači
se slovy Páně: Přijměte Ducha svatého.
K terak Duch svatý nyní již dán, ješto na
apoštoly teprv sestoupil desátého dne po
nanebevstoupení Páně? Darové Ducha sva
tého rozliční jsou a ti vesměs a oborem při
seslání Ducha svatého Act. 2, 2. nn. íiápotom apoštolům dáni b y li; tuto ale dává
se apoštolům dar jeden, odpuštění hříchů, a
Duchem svátým se srdce jejich uschopňují,
aby daru a úřadu tím darem sobě svěřeného
dobře či k spáse svojí a k spáse svěřencův
užívali. Máme tuto částečné udělení Ducha
svatého, ješto úplné a celé jeho uštědření
na letnice se dálo. Byli již obrdrželi Ducha
svatého při křestu; nyní při vysvěcení svém
opět Ducha svatého ve vyšším stupni dosa
hují, majíce plnost jeho na letnice obdržeti.
Po stupněch se dálo uštědřování darů a
moci apoštolům. A tak v každém posvěcení
nyní v církvi nová moc se uděluje a vezdy
se Duch svatý, co původ moci té a vypůsobitel vniterné schopnosti a hodnosti při nich,
stupnovaně uděluje. Ale, táže se sv. Augu
stin, proč Pán nyní dává moc tu apoštolům
neponechav ji dáti na seslání Ducha sva
tého? Chtěl, zní odpověd, ukázati, že neje
nom Otec, nébrž i On Ducha svatého dává,
a že Duch svatý i od Něho pochází. Dal
však nyní jenom moc hříchy odpouštěti neb
zadržeti, an ta mac sám smrtí svou zjednal,
umřev pro shlazení hříchů Hebr. 9, 28. Sa
mého Ducha svatého chtěl se všemi dary
poslati teprv na letnice s nebe, aby ozřej
mělo, že Duch svatý od Otce a Syna spolu
pochodí.
Dar, k němuž Duch svatý v nich pů
sobiti měl, vyličuje Pán slovy: Jimž odpu
stíte ' hříchy, odpuštěni, jim ž zadržíte , zadrMni jsou. O tom již Mt. 18, 18. 16, 19, Co
apoštolé odpustí zde na zemi, odpustí Bůh na
nebi, a vina, které neodpustí apoštolé, ani
od Boha neodpustí se. Dává tedy moc, ja 
kou sám Mt. 9, 2 a jj. za svého putováuí
vykonával, také apoštolům, a skrze ně ji na
věčné časy v církvi svojí dává nástupcům
apoštolů. Ale nemohou nástupcové ti sami
že sebe věděti, kdo odpustu, kdo zádrže
hříchů hoden jest, a tudy se lidé ze hříchů
svojich zpovídatí musejí, čehož Pán sám vše

vědoucím jsa, za svého pobytu na zemi ne
potřeboval. Neohlašuje kněz toliko něco, co
Bůh v nebi koná, nébrž skutečně moc sám
životně vykonává. Poněvadž lidé nepřízniví
církvi smysl ten, jenž samoděk ze slov Páně
plyne, všelijak popírali, tudy církev v Tridentu shromážděná výrokem slavným smysl
slov těch ustanovila Sez. 14. kam. 3 , a vše
chny z lůna svého vyloučila, kteří slova ta
nesiyší o skutečném hříchů odpuštění a
zadržení, nébrž je překrucujíce o hlásání
slova Božího vykládají. Bludaři smýšlejí, že
samého Boha jest hříchy zadržovati a od
pouštěti, a že služebníci to jenom lidem na
místě Božím zvěstují. Tím se domnívají větší
úctu Bohu činiti. Ale slova Páně jasna jsou
a nepovídají o zvěstování, nébrž o zadržení
a odpuštění. Kdož více ctí Boha? dí svatý
Ambrož, ten, kdo se k Jeho slovům dokoná
zná, čili ten, kdož se jim protiví? Církev
sobě připisuje podlé výroků Páné i odpu
štění i zadržování hříchů, ješto pravé má
kněze; bludařstvo si nemůže osobovat: kněž
ského práva toho, knězů nemajíc. Sněm Tri
dentský 14, 5 praví: Ježíš Christus před
nebevstupem svým kněze co náměstky své
a co soudce ustanovil, před jejichž stolicí
soudnou všickni hříchové mají předneseni
býti.
Při tomto prvním zjevení Páns nebyl
přítomen Tomáš, bud nepřišed ještě po
rozprášení apoštolů do jejich společnosti,
buď za jinou raději příčinou, nám nezná
mou, právě přítomen uebyy. A tudj v ne
věře zůstal. Takto škodí každé různění se
a každé odstupování od církve. Pravda cír
kvi byla svěřena a nikdo sám o sobě mimo
církev jí nenajde. Ta Tomášova náhodná
nepřítomnost ale, jak již zmíněno, vlády
církevně, celému sboru apoštolskému vesměs
udělené, ho nezbavila, a i ta, jestli jaká tu
byla závada nevěry, nápotom vírou Jeho se
odstranila. Poznali jsme ráz a povahu jeho
výšeji 11, 16., když s Pánem umříti se pod
volil ; aniž tu po?aze svojí nevěrným se
býti ukazuje. Ovšem poněkud na nečeští se
byl ocitnul, ale poznav blud svůj, ihned na
cestu pravou se podal. Když k ostatním
apoštolům přibyl a tito mu zvěstovali, že
vzkříšeného Pána viděli, odvětil: Neuzřim-li
v rukou Jeho vráže hřebů, a nevloSím-li prstu
svého v misto hřebů, a nevložím-li ruky
své v bok Jeho, neuvěřím. O nohách ne

praví, poněvadž mu stačilo viděti ruce a
bok Páně, a poněvadž se to zdálo jemu méně
slušeti, aby ještě i nohy ukazovati sobě dá
val. Z toho však nelze odvětovatí, jakoby
nohy Páně nebyly probity bývaly. Patrná
svědectví tu okolnost bííedně vynášejí na
světlo, že také probíjeny bývaly nohy. A
sice každá noha různo s® probíjela, nikoli

noha přes noha, jak to spatřujem e na kří
že ch naších. U Plauta M o st 2, 1, 13. č te 
m e: Dám talent tomu, kdo prvý na kříž vy
leze, ale tak, aby přibyty byly dvakrát nohy
a dvakrát ruce. O trok ta žádá něco zvlášt
ního, mluvě o dvojím přibíjení rukou a dvo
jím přibíjení nohou, ješto ovšem nohy a ruce,
ač různo, předce jenom jednou probíjeny
b ý v aly ; Sv. J u s tin v rozmluvě s Tryfónem
97. tolikéž o probíjení nohou a nikou m lu v í;
podobně T ertullián na nejednom místě to
též činí, aniž kdy v církvi se o tom po
chybovalo. Tomášovi nezáleželo na tom, aby
všecko podrobně vyčítal. Činí Tomáš víru
svou ve skutečné vzkříšení Páně odvislá od
očitého přesvědčení se, ne žeby apoštolům
nevěřil, že skutečně viděli-Pána, ale že my
slel to vidění jejich býti domnělým viděním
nějakým , viděním vidma či přízraku něja
kého. Ňeloyl v tom beze vší viny, ješto o
věcech nadpřirozených nemůže víra na oči
tém a smyslném postřehu se zavěš ováti, kdež
by víra vírou býti přestala a všelikou zá
sluhu ztra tila; ale jeho vina menší se, že
pro radost nemohl viry té chopiti. Z pouhé
pochybnosti nevzniklo nevěření to. Ovšem
ale Tomáš po tři léta toli divů vida, mohl
i divu tomu o vzkříšení P áně na osvědčení
apoštolův ostatních u v ě řiti; byl mezi těmi,'
o nichž dí Loc. 24, 10., že výpovědi žen o
vzkříšení P án ě se jim bláznovstvím býti vi
děly. Tudy bez viny není. Sv. A ugustin dí
o něm, že uváznuv a ustrnuv na vidění ran
a jizev Páně, sám u víře raněn a zjizven
byl. Leč i to povážiti sluší, že bylo v tom
dopuštění Boží. Nevěřil Tomáš pro uléčení
nevěry naší, dí sv. Řehoř Veliký, a více uám
prospívá nevéra jeho, nežli víra Magdalénina. Ještě poznamenali můžeme, že za §!ova ve větě druhé místo hřebů tvnov čtou
řečtí rukopisové někteří vráž, tóno?, jak ve
větě p rvní; leč to není než mechanické
opětování předchozího siova t í m ? . Tomáš
dělí obě slova od sebe; vráž k zraku, mí
sto k ohmatu patří. Z toho, že Tomáš chce
vložili v bok P áně ruku svou, nelze ještě
souditi o velikosti jizvy, rány, šrámu či vráže: nechce zajisté v sám vráž či v samu
jizvu, nébrž v bok Ježíše chce ruku polo
žití, a prsty svými ohmatati žádá rány Jeho.
Páa, vševědoucí zhloubatel srdcí, věděl
že nevěra Tomášova nepocházela ze zlého
srdce, nébrž z přirozené povahy Tomášovy
a z náklonnosti jeho k trudnosii a téžkomysinosti. Tudy nezamítl ho, nébrž schýlil
se k nedostatku mysli, a zvláště pro ného
se ještě jednou apoštolům ukázal, když To
máš mezí nimi byl, aby uléčil.rány nevěry
jeho, 'a ukázal, že všeliká i jediná duše ve
škeré péče je s t hodna. Kdyby byl Fariseus
nějaký tak mluvil, ja k Tom áš, sotva by byl

došel opětné té návštěvy; ale o Tomáši P án
věděl, že hotov je st víru v Jeho vzkřes
ujiti. Vypravuje o tom Ja n : A po dnech
osmi opět byli učenici Jeho uvnitř a Tomáš
s nimi. Přišel Ježíš za dveři zavřených a
stál u prostřed a ř e k l : Pokoj vám. Potom
di Tomášovi: Vztáhni prst svůj sem , a viz
ruce mě, a vztáhni ruku svou, a vlož v bok
můj, a nebud nevěřícím, nébrž véřicim. Bylo
to v íémže sále, v němž před osmi dni se
byl zjevil Pán. Shrom ážděni byli v neděli,
odkud, jak dí sv. Gyrill, počala se ihned po
vzkřesu Páně místo soboty neděle slaviti.
Došel Tomáš milosrdenství, poněvadž, jak
1. Tím. 1, 13. Pavel nápotom o sobě vece,
z nevědomosti to učinil & ze zkormoucení
ducha. Nehned se m i. ukázal Pán, osm dnů
ho trapné pochybě dle zásluhy zanechav ;
také chtěl Pán, aby veřejně odvolal nevěru
svou, an veřejně ji byl ve shrom áždění apostolů pronesl. P řišel Pán opět zavřenými
dvéřmi .a stanul u prostřed, aby se všecko
u Tomáše týmže spůsobem dálo, ja k se bylo
při ostatních apoštolech přihodilo. Dí m u :
Vztáhni prst sem, a viz ruce mé, vztáhni ru
ku svou, a vlož v bok můj. Veleje P án, aby
se očitě a makavě přesvědčil, užívá těchže
slov, jichž užil Tomáš, díl pro ukážání vědoucnosti své, čím musel ovšem Tomáš uboden a pohnut býti, díl že v opakování těch
slov důraz výtky od Tomáše zasloužené spo
léhá. Jizv y rukou mu dává k om akání a
vidění, jizvu boku ale jenom k omakání.
Nejedni soudí, že Tomáš ani takového do
týkáni nepotřeboval, ano již vidění P ána ho
přesvědčilo. Jiným se vidí, že Tom áš sk u 
tečně se dotekl těla Páně. Soudí to ze slov
Jan a apoštola v Mstu prvním na začátku pod
ložených, 1. Jo. 1, 1. 3., kde sv. J a n zdá
na mysli tento děj se míti, mluvě o tom, že
ruce apoštolů omakali a ohmatali to, o čem
on ve svém evangeliu, k němuž ta epištola
co úvod nějaký přiléhá, svědectví pokládá.
Oslavené tělo tělem jsouc může ese, ač ne
musí, doíkům poskýtati. Jednak ze slov Pá
n ě: že js i viděl, uvěřil jsi, p ři čemž o dotká
mlčí, zdá se, že se nedotekl, na pouhém v i
dění přestávaje. Místo nebuď nevěřícím chtějí
nejedni překládali: Nestaň se nevěřícím-, ale
slovo \ivov častěj přichází v písmě ve vý
znamu, v němž je vulgáta béře a Ježíš n e
mluví zde vůbec o víře v Něho, nébrž zvlá
ště mluví o víře ve vakřísení Jeho.
Za to své nevěření Tomáš nyní pokání
svrchované činí, an dí: Pán můj a Bůh můjl
Pán praví pro jestotu Christa lidskou, Bůh
dí pro bytnost Jeho božskou. Aneb ješto no
minativem také vokativ se vytýká, praví:
Pane můj a Bože m ů j ! Slova ta, ja k vý
slovně J a n vece, řekl Tomáš k Němu, J e 
žíšovi; a. tudy svévolně a nadpravně jenom

pro ujití důvodův o božské povaze Christo- stata věcí neviditelných, a že je s tou jisto
vě někteří aevěrečtí vykladači slova ta k tou ujímá, jakoby je viděla a makala. Sličně
Otci odnášeli. Přesvědčen byv Tomáš o sku o víře klade Jan ku konci svého evangelia,
tečném Páně vzkřesu, vyznává právo býti, stežejnou stránku spisu svého vytýkaje, kte
co Pán 10, 30. pravil o sobě: Já a Otec rou všickni v útrobách svých zachovati
jedno jsme. Nezůstal tedy při pouhém ohmatu mají.
a vidu, jenom to vyznávaje, co viděl a čeho
S tím důrazným výrokem Páně zajisté
se dotekl, nébrž skutečně se povýšil k víře hodlá sv. Jan zakončiti evangelický spis
svrchované, a tím obmyl všechnu nedověru svůj, ještě jenom ku konci o účelu, o zá
svou dřívější. Slovo můj má důraz. N ed í: měru a poměru vypravování svého evange
Pán náš d Bůh náš, nébrž vece: Pán můj lického se osvědčiti hodlaje. D í : Mnoho j i 
a Bůh můj. Nade vším se zapomenuv, k so ných znamení Ježiš učinil před učeníky, jenž
bě táhne Pána a Boha v Christu a Jej nyní, nejsou psána ve knize této ; tato ale napsána
ačby svět zpouzel se všelijak,v i sám jedin jsou, abyste uvěřili , že Ježíš jest Christus,
vyznávati hodlá podobně jak Žalm 72, 26. : Syn Boži , a abyste věříce život měli ve jm é
Což mám na nebi a což na zemi ? Chřadne nu Jeho. D í: Mnoho jiných znamení Ježíš
duše má a srdce m oje ; Bože srdce mého a činil. Slovem znamení nerozumí leč divy
částko má na věkyl
a zázraky, kterými Pán po tři léta veřej
Avšak Pán, ač liboval sobě ve víře ného vyučování svého božskou bytnost svou
apoštola svého a schválil ji, předce pronesl a božskou povahu náuky svojí dovodil
slova přepamátná, jim iž z jedné strany ně a mylně táhli slova ta někteří vykladači
jaká výtka se o Tomáši, a se strany druhé toliko ke zjevením, jimiž Pán z mrtvých
výtka ač nesmírně menší o apoštolech pro- vstání svoje potvrdil: tomu zajisté výkladu
jadřuje, an také apoštolé jiní neuvěřili leč slovo činil se příčí, jakož i slova v knize
prvé Pána spatřivše. Rekl jemu Ježíš: Z é s této jemu odporují. Ovšem i ta zjevení Jan
viděl , Tomáši, uvěřil jsi. Blaženi, kdo ne
mezi ona znamení čítá, avšak s nimi všechny
viděli a 'uvěřili. Někteří slova; Ze’s viděl, jiné průkazy o božském synovství Christově
uvěřil j s i otazně berou; smysl se nemění, zahrnuje. Dí před učeníky svým i , před obli
ale větě důrazu přirostá. Dí: uvěřil jsi, »*- čejem, před očima jejich, a tím dokazuje,
niatsvm ? v perfektu, a tudy můžeme přelo- že hodnověrně jak on tak i ostatní apoštolé
žiti i : věřiš. D í: Ses viděl , uvěřil jsi. Víra o věcech oněch svědčiti mohli. A le nena
jde k věcem neviditelným; ais skutečně vě psali a neosvědčili těch věcí, mlčením jich
řil Tomáš; viděl člověka a věřil Bohem Jej pominuvše; to ovšem na důkaz, že nevšebýti. Ale i ti pravdu mají, že slovy těmi chny věci v krátkých knihách nového Zá
se potírá pochybovnost akademiků, kteří ani kona se obsahují. To předeslav a krátkost
smyslům nevěřili, v skepticismu zatonuvše. spisu svého omluviv vytýká jasně záměr
Slovem viděl podlé těch, jenž drží, že sku evangelia svého: Tyto věci pak napsány jsou,
tečné ohmatání boku a ran se dálo, také abyste uvěřili, ž e . Ježiš jest Christus Syn
makání se přimýšlí. Věta dálejší se vesměs Boží. Místo tyto věci může se slovo ravta
a vůbec ode Pána pronáší, a nehledí toliko vyložit!: znamení teto; avšak an sv. Ja n k
k věření o vzkřesu Páně, nébrž k víře vše celému obsahu knihy své hledí, tudy slova
obecně: Blaženi, kdo neviděli a uvěřili , ta všeobecněji se berou. Potvrditi chce tedy
aneb poněvadž gnomicky Pán mluví: Kdo u víře, že Ježíš jest Christem Messiášem v
nevidi a věří. Neodpírá Pán Tomáši blaže starém Zákoně zaslíbeným, a že jest Synem
nosti, nébrž pravidlo obecné pronáší, jímž Božím, poněvadž lidé jenom věrou tou spásy
se říditi měl, a naskýtá nebezpečí, v němž dojiti mohou, jak hnedle dokládá. A abyste,
se člověk ocitá, vidění a spatření za vý vece, věříce v Něho život měli ve jménu Jeho,
minku víry klada. Víra, která podpor vido- t. j. ííbyste Jeho zásluhami a mocí a milo
mých potřebuje, nedokonalá jest a vrátka, stí Jeho spásy věčné došli. Svědčí, že ne
a člověka oblažiti nemůže. Netýkají se slova psal pro roztřásání jména svého, ne pro
ta apoštolů, jak raději Pán k těm, kteří upokojení zvědavosti aniž pro jiný účel ně
skrze ně v Něho uvěřiti měli, zřetel svůj jaký, nébrž pro spásu čtenářů svojich, a
obracuje. Blaženými pravil býti Pán apo ovšem, an jinak spásy se nedosahuje, pro
štoly Mt. 13, 23., že viděli a slyšeli co krá utvrzení jich ve vire v Christa.
lové a proroci viděti žádali: ale pro útěchu
Těmi slovy sv. Jan evangelium svoje
příštích pokolení pronesl Pán to blahání, že skončil. Co ještě v následující hlavě při
blaženější a zásluhami vyšší jsou ti, jenž dává se, to přičinil týž sv. Jan pro dvojí
neviděli a věří, a jenž bez smyslného po příčinu; jedna se týká jeho samého, druhá
střehu víru v Pána podlé působení milosti Petra. Jan totiž uslyšel, kterak sobě výrok
Boží od církve přijímají. O víře takové dí Páně o něm, Janu, samém vynesený bludně
Hebr. 1 1 , 1 ., že jest důvod, základ a pod a mylně vykládali, jakoby totiž byl Páa

slovy: chci, aby zůstal Jan, až přijdu 21,
22. se prohlásil, že Jan až do druhého příští
Páně živ na světě přebude. Domněnka ta
neprává byla a spolu víře škodná, ješto
smrt Janova nastavši mnohé u víře zviklati
mohla. A proto položil o tom ještě dostavkem. Leč to není jediný záměr přidané této
části. V celé té části vidíme Petra předko
vali; i samo to, co se dotčeného bludu o Janu
týká, ku Petrovi se dílem odnáší. Chtěl
Jan prim át či předkování Petra mezi apo
štoly v čirém světle vystaviti a proti za
šlým pochybám iio hájiti. Vysvědčuje on,
apoštol lásky, že sama také přednost P e 
trova přede všemi apoštoly na lásce ku
Christu osnována jest a proti bludu zavlásti
se strojícímu vystoupá, jakoby přednost Pe

trovi daná pro zapření od něho Pána byla
na něho samého, na Jana přešla. Ta tedy
ještě příčina evangelistu našeho ku přidání
té částky přiměla, aby mylnému náhledu
mnohých o prvenství Petrové v odpor vyšel
a ukázal, kterak to prvenství Petrovi ode
Pána po vzkřesu potvrzeno bylo. Poslední
dva verše 24,25. pochodí od učeníků Páně
při spisování evangelia Janova přítomaých,
kteří pravdu a jistotu vypravování Janova
potvrzují, o čemž v úvodě při zlomku Muratoriovu šířeji řeč byla. Bez povstání oné
bludné domněnky nebyl by Jan o věcech
v Galileí stalých vypravoval, ješto byl hla
vně ty věci, co se v Judei staly, vyměřovati
sobě předevzal.

Hlava XXI.
s rybami. 9. Jak mile tedy vystou
pili na zemi, ■ uzřeli uhlí položené,
a rybu svrchu položenou, a chléb. 10.
Dí jim Ježíš: Přineste z r^b, jež jste
ulovili nyní. 11. Vstoupil Šimon Petr,
a vytáhl síť na zemi plnou velikých
ryb sto padesáti tří. A ač jich toli
bylo, neztrhala se síť, 12. Vece jim
Ježíš : Pojaté, posnídejte. A nikdo
1.
Potom zjevil se opět Ježíš uče
neosmělil se ze stolujících otázati se
níkům u moře tiberiadského ; zjevil se
Ho; Ty kdo jsi? Fědouce že to Pán
pak takto: 2. Byli spolu Šimon Petr,
jest. 13. I přijde Ježíš, a vezme chléb
a Tomáš řečený Blíženec, a Nathanael,
a dává jim, a rybu tolikéž. 14. To
jenž byl z Kány galilejské a Zehedejiž po třetí zjevil se Ježíš učeníkům
oviei a jiní z učeníků Jeho dvá. 3.
svojim vstav z mrtvých.
Vece jim Simon P etr: Jdu lovit ryb.
Ékou jemu: Půjdeme i my s tebou.
Po dnů osm zdržovali se učeníci Páně
I vyšli, a vstoupili na lofi, a té noci v Jerusalémě, dokad totiž trvala slavnost
nic nepopadli. 4. Když pak rozednilo paschy; nápotom se odebrali do Galiley, jak
se, stál Ježíš na břehu, avšak nepoznali jim Pán Mr. 14, 28.16, 7. velel. Tam se
dálo zjevení to Páně, o němž tu mluví Jan,
učeníci, že to Ježíš jest. 5. Řekl tedy a jež třetím jmenuje níže v. 14., poněvadž
jím Ježíš: Pacholátka, máte-li co k jí mluví o zjevech Páně všem učeníkům uči
dlu? Odpověděli Jemu: Nemáme. 6. něných. Stalo se to, dí, potom , t. j. po těch
Vece jim: Zapusťte na právo lodě síť předeslaných věcech, po těch dvou úkazech
a naleznete. Zapustili tedy a již ne Páně, kterýmž apoštolům nadpřed bez To
máše a nápotom u přítomnosti Tomáše zje
mohli jí utáhnouti pro množství ryb. vil se. Opět a opět se Pán zjevoval, aby
7. Vece tedy učeník ten, jejž miloval dílem apoštolův u víře potvrdil, dílem aby
Ježíš, Petrovi: Pán jestif. Šimon Petr je některým věcem naučil, dílem aby Samý
uslyšev, že Pán to jest, svrchnici sobě mi činy svými náuky některé a napomínky
opásal, nebo byl nah, a vpustil se do naobrazoval. Dí sv. Jan : Potom zjevil se
opět Ježíš u moře tiberiadskěho.
Zjevil
moře. 8. Druzí pak učeníci na lodi se pak takto. Tiberíadské moře již známe
přibyli, nebo daleko nebyli od země, i dle jména 6, 1. Slovo zjevil se nenadenébrž asi loktí dvě stě, vlekouce síť sýlá nějaké beztělnosti Páně, jak se někte
Zjevení se Páně učeníkům na moři galilej
ském a uštědřeni jim hojného rybolovu
1 — 11. Pán po hostině na to držané
12— 14. Petrovi svrchovaně řízení církve
poroučí 15 —17. a smrt jeho předpovídá
18. 10., načež Petr o Janově smrti se
tázaje odpověd zápornou obdržuje 2 0 —23.
Následuje svědectví o pravdě celého vy
pravováni Janova.

rým vidělo , nébrž značí potočitost, hbitost
a neuprostořenost oslaveného těla; ostával
Pán v tajemné od učeníků skrytosti, druhdy
jenom z ní na jev a na odiv vycházeje.
Nápadna jest vykladatelům ta zevrubnost,
se kterou o zjevení tom mluvili se strojí a
d í : Zjevil se ale takto ; právem v tom skrytý
smysl nějaký hledali, o němž nížeji řeč
bude. Nyní udává jmenovitě ty, kteří zje
vení toho jsou udůstojeni; byli to Šimon Petr,
Tomáš Blíženec a Nathanael, o němž mlu»
vili jsme výšeji 1, 46., t. j. Bartoloměj z Kány
galilejské a Zebedeovici, Jákob a Jan totiž,
Sv. Ja a vece: Byli spolu Šimon Petr a
Tomáš řečený Blíženec a Nathanael, jenž

na světě jsou. Stál tu Pán, ale nepoznali
Pána, jak tam ti ? Emauzích Ho nepoznal i,

an v těle oslaveném poněkud podobu jinou
na sobě pronášel a nehned poznán býti
chtěl; svět zajisté znenáhla jenom Pána a
pravdu Jeho poznává. A měli tím zvykati
pravdě, že Ježíš nevidom přítomen jest. Ale
nechtěl dlouho nepoznán ostati a hned prvé
slovo láskou dýchajíc mohlo jim zvěstovati,
že Pán to jest". Jim ale zdálo se, že to snad
nějaký kupec jest, jak se domněl Jan Zlatoúst. Domníval se, že je pěstěně zove
pacholátka či dítky, jak to činívají, kdo ně
čeho dojiti žádají. Nemáte-liž něco k jídlu
či vlastně nějakého přikusku, příchlebku,
byl z Kány galilejské a Zebedeovici a jini co se totiž k obyčejnému jídlu pro lepší
z učeníků Jeho dvá. Bylo jich právě sedm. chut přijídá, příjedek nějaký. Příjedkem
Dva klade bezejmenné a tudy těžko věděti, takovým u rybářův byla ryba a tudy slovo
byli-li to apoštolé aneb-li učenici v širším to rybou se v. 8. býti klade. Žádal jisti
smyslu, ač se poslední domněnka pravější z ryb od apoštolův lovených. Nešlo mu
býti podobá. Pete pronesl se mezi nimi: vlastně o jídlo, nebo se nalézal v oslaveném
Jdu lovit ryb. Řkou jemu'. Půjdeme i my stavě, kdež tělo stravy nepotřebuje. Ale
s tebou. I vyšli a vystoupili na lod, a té noci žádostív byl, aby apoštolé ulávěli člověky.
nic nepopadli. P e tr vede předek v práci, Prostě odpověděli: Nemáme ; načež Pán jim
jak přednost držel v důstojenství. Odstrčili velel, aby na právo od lodě rozestřeli sít
apoštolé ode břehu a dále na hlubinu se pu k lovení. Neznali ještě, kdo to jest, ale v
stili, kdež více ryb uloviti. doufali. Ja k vi hlase Jeho bylo cosi tak mocného a libého
díme, vrátili se apoštolé k řemeslu svému a a pojišťovacího, že ihned poslechli. Napravo
zatím, než po seslání Ducha svatého úřad velel zapustiti síť. Pravá strana pohany,
apoštolský nastoupili, práci obyčejné oddali levá Židy znamená. V pravé straně vidí
se dílem pro ukázání, že všeliká práce po otcové pravý úmysl a pravou v íru ; kdo
svátna jest, dilem aby sobě výživu opatřili. s pravým úmyslem pravou víra Páně rozši
Matouš nevrátil se ke clu, ale Petr a druzí řuje, ten jenom se může požehnání Božího
vrátili se k rybářství svému, an ja k dí svatý nadíti. Zapustili tedy sít, a j i ž nemohli j i
Éehoř Yel. (hom. 24.), celnictví nebývá bez utáhnouti pro množství ryb , vypravuje sv.
pokušení k hříchům, rybářství ale netoliko Jan. Apoštolé uposlechše Pána zachytli ryb
počestno jest, nébrž pro úřad apoštolský ve- toli, že nemohli sítě uvléci; tím naznačil
levýznamno bylo. Za noci obyčejně se nej Pán, aby v úřadu jižjiž na ně daném sobě
lépe loví: ale tenkráte ničeho neulevili, nadějně počínali a v nebezpečích a úkorách
aby jim ozřejmělo, že bez milosti Boží, bez od lidí jim činěných sdrce nespouštěli, an
Christa, všechno namáhání v ohlašování evan jim od Boha kyne požehnání, a toli zahrnou
gelia na marno splývá, jak i v Žalmu 126, a shromáždí do církvey že je bude sotva
1. se praví: Nevystaví-li Hospodin domu, přehlédnouti. Ale kdo byl ten neznámý,
nadarmo se namáhají stavitelé. Také v tom jenž jim k tak výborné rybitvě dopomobl?
hledají smysl ten, že za noci a přítmí sta Muselo jim tanouti ono zázračné lovení Luc.
rého Zákona proroci nemohli svět ano ani 5, 1. nn. na počátku úřadu Páně jim ustro
Židů všech k spasení přivésti a vůbec že jené. Ale nehned všickni na Pána připadli.
starý Zákon Hebr. 7, 19. ničeho dokonati Zatonuli myšlením v zevnějším případě tak
nemohl; až přišel Pán a slunko jim vzešlo, podivném. Jan ale hned b jádru a pramenu
tedy nesčíslně národův v nevod Páně se po věci té prohlédaje dle své s Pánem příbu
dalo. K dyž pak se rozednilo, stál Ježiš na znosti a ode Pána přijaté povahy ihned pře
břehu, ale nepoznali učenici, že to Ježiš jest. svědčen byl, že to není nikdo jiný, než Pán.
Na břehu stál Pán co na pevnině, jíž se stá I pravil Petrovi: Pán jest. A vidíme tu
lost věčného života značí, an moře se chvěje Petra v celé povaze vroucné a rozhodlané, mia chorozí ustavičně, a nestálost života tohoto lovné Pána, a po něm nad jiné roztoužené.
znamená. Při onom prvním lovení Luc. 5, Opět spatřujeme, dísv. Chrysostom, vlasti4. Pán na lod přišel. Ted pro Něho nebylo vou povahu Petrovu a Janovu. Oaen byl
moře, jak druhdy Apoc. 21, 1., ani ho pro horoucnější, tento povýšenější, onen prudvěrce Jeho nebude. Ted oni byli na moři čejší, tento povážlivější. Proto Jan Pána
a on na břehu, a v tom se obrážela slova sice dřívěj poznal, ale P e tr dřívěji k Němu
Jeho 17, 11.: Já nejsem j i ž na světí , oni ale přišel. Jan pověděl dobrou radu, P etr ji

hned provedl; tak papežové a předstojcové
církve od pravé lásky dobrou radu přijímají.
Byl Petr polonali, buď v rybářské košili,
buď jen nábedrníkem opásán, jak rybářům
v těch horoucích krajinách obyčejno; ale
pro úctu ku Pánu nechtěl v pouhé košili
před Něho se dostaviti, a oblekl se ve svrchník
nějaký, bezmála vlaěný šat bez rukávů, jenž
po kolena dosahal a kapsami opatřen byl. A
tudíž pro horlivost lásky pustil se v moře a
připloval ku Pánu, nechtěje dočkatí, ažby loď
ku břehu dostihla. Poznává panenská duše
Christa nejspíše, a kdo miluje Christa, v slič
ném oděvu čistých mravů se k Němu blížiti
musí. Druzi učenici přibyli brzo ku Pánu
na lodi, nebyvše leč loktů asi dvě stě ode
břehu vzdálení, asi 300 stop našich. Loket
se čítá od lokte ruky až do dlaně; nebylo
daleko, a tudy br/o se ku Pánu dostali. Vy
stoupivše na břeh, nalezli uhli a na něm
rybu s vrchu položenou a chléb podlé lezeti.

Odkad oheň, odkad chléb a odkad ryba ?
Na to sv. J a n neodpovídá, aniž my najisto
odpovědíti můžeme. To jisto, že od apošto
lův to ustrojení se nedálo, a že Pán tím do
kázal nepotřebovali apoštolův a býti oním,
jenž v Žalmu 49, 12. dí o sobě: K dyž zla
čním, neřěknu tobě, nebo mým jest obor země.
Chtěl vyučiti apoštoly, že při lovení lidí,
t. j. při ohlašování evangelia Bůh jim opatří
to, čeho jim potřebí bude. Chtěl býti dnes
hostitelem jejich, maje o tak důležitou věc
a nimi jednati, a v lovu světodějnou pravdu
jim znova vyložiti. V rybě Christa útrpného
a v ohni utrpení Jeho někteří vidí. Byla
zajisté ryba jedna ta nedostitečna na jídlo
pro toli osob, jimž Pán tu chtěl stůl připra
vit!, a tudy nebyla bez významu; kdo s
Christem hodovati v nebesích volí, chtěl
říci Pán symbolikou činu toho, musí ohněm
trápení se očistiti, an Rom. 8, 17. jen kdo
spolu trpí s Christem, s Ním spolu oslaven
bude. Di jim Ježiš : Přineste z ryb, jež
jste ulovili nyní. Tak velí, aby naskytl, že
při vší k Bohu důvěře člověk sám se při
činit^ musí a od práce své se živiti. Vstou
pil Simon Petr a vytáhl s if plnou velikých
ry b ; všady vidíme Petra napřed, a při tomto

mystickém ději ovšem prvenství jeho tuto my
stickým, níže zjevným, výslovným spůsobem
se označuje. Bylo ryb sto padesát tři , a
ješto celý děj ten tajemný a významný byl,
nediv, že i v počtu onom vykladatelé utaje
ného smyslu hledají; ve stu nalézají věřící z
pohanstva, v padesáti co počtu jubilea či mi
lostivého roku nalézají křesfany ze židovstva
a ve třech nejsvětější Trojici co základ veškeré
víry křesťanské. Dle jiných hledí číslo to
k číslu tisíců, v druhé knize chronické 2 Par.
2, 17. příchozímu. Čteme tam, že Šalomoi a
sčetl všechny muže přišelce, t. j. k vire

obrácence, a nalezeno jich sto a padesát ti
síc, tři tisíce a šest set. Přišelei ti byli
obrazové pohanů do církve Boží přijdoucích.
Leč ty a takové výklady počta o své váze
necháváme. Ostatně dle symboliky starého
Zákona se znamená mořem svět, rybami
lidé, rybářemi apoštolé. Nevytýká té sym
bolické povahy Jan, jak to u Luk. 5, 10.
nalézáme, poněvadž věc tu co známou před
pokládá. Vypravoje: Neroztrhla se sít, ač
jich toli bylo , tak mnoho a tak velikých,
což sv. Jan očividně divu přičítá a sv. Otcové
v neroztrhu tom stálost a jednotu církve spa
třují. Když pak připraveny byly ryby, tedy
Pán zval apoštoly k hostině: Pojdte a po
snídejte. Ovšem i sám jedl, jak byl učinil
dřívěji Luk. 24, 41., moha jisti ač nemuseje,
o čemž viz u Lukáše na dotčeném místě.
Byli-by se Ho bezmála rádi otázali: Pane,
kde nyní bydlíš, proč s námi tak tajemně
zacházíš? Ano byli by se Ho tázali, proč
nyní v oslaveném tom těle tak velebnou pro=
měnu vzal, že se jim zdál odchoden býti
ode tvárnosti dřívější, a ne hned poznati Ho
mohli. Ale nikdo neosmělil se ze stolicích
otázali se H o: Ty, kdož js i ? vědouce, že to
Pán jest. Přesvědčeni jsouce, že to P án
skutečně jest, neosmělili otázati se Ho z úcty
a svatobázně, a že pro ujištění svoje toho
potřebí neměli. Tu víru máme při svátosti
těla Páně míti. Přišel Ježiš a vzal chléb a
dával jim a rybu tolikéž. Slovo přišel nenadesýlá, že Christus z dálejška se přiblížil,
nébrž k vylíčení děje slouží, a značí toli co
přistoupil. Pán rozdával chléb i ryby a na
značil tím, že druhdy jich povolá k hostině
L. 22, 30., aby jedli a pili v říší nebeské při
stolu Jeho. Vídíme tu výpověd Páně v sym
bolickém výkonu vtělenou, kterou praví
Apoc. 3, 20. : Uslyši-li kdo hlas můj a ote-vře-li dvéře, půjdu j á k němu a večeřeli budu
s nim a on se mnou. Nepraví se o modlitbě,

buď poněvadž to snídaní jenom mimochodně
a stojino se odbavovalo, buď poněvadž Jan
věci té pominul co samo sebou zřejmé. Místo
ze stolujících čte text řecký z učeníků a, čtení
latinské nedopatřením opisovatelů povstalo.
Dokládá Ja n : To již po třeti zjevil se Ježíš
učeníkům svojim vstav z mrtvých. O počí
tání třetího zjevu Páně již jsme pověděli, že
čítá jenom zjevení apoštolům shromážděným
stalé, jiných mlčením pomíjeje.
Již pak Jan od symbolického děje toho
k významu a k hlavlté věci přistoupá.

15.
Když tedy posnídali, vece Ši
monovi Petrovi Ježíš: Šimone Janův,
miluješ-li Mne více nežli tito ? Dí Jem u;
Ovšem Pane, Ty víš, že miluji Tebe.
Yece jemu: Pas beránky moje. 16. Dí

Jemu opět: Simone Janův, miluješ-li
Mne ? Vece Je m u : Ovšem Pane, Ty víš,
že miluji Tebe. Dí jemu: Pas beránky
moje. 17. Dí jemu po tře tí: Šimone
Janův, miluješ-li Mne? Zarmoutil se
Petr, že řekl jemu po tře tí: Miluješ-li
Mne? a řekl Jem u: Pane, Ty všecko
víš, Ty znáš, že miluji Tebe. Dí jemu:
Pas ovce moje. 18. Amen, amen, pra
vím tobě, když jsi byl mladším, opa
soval jsi se a chodíval jsi, kam jsi
c h tě l; když ale sestárneš, vztáhneš
ruce své a jiný tě opáše a povede,
kam ty nechceš. 19. To pak pověděl
znače, jakou smrtí oslaví Boha. A to
pověděv, dí jemu: Následuj Mne. 20.
Obrátiv se Petr uzřel toho učeníka,
jejž miloval Ježíš, následovati, jenž
také spočinul při večeři na hrudi Jeho
a řekl: Pane, kdož jest, co zradí Tebe?
21. Toho tedy uzřev Petr řekl Ježí
šovi: Pane, tento pak což ? 22. Dí jemu
J ežíš: Tak chci. aby on ostával, až
přijdu, což tobě do toho ? Ty Mne ná
sleduj. 23. Yyšla tedy řeč ta mezi bra
try, že učeník onen neumře. A neřekl
mu Je ž íš: Neumře, nébrž: tak chci,
aby on ostával, až přijdu, což tobě do
toho ? 24. To jest učeník ten, jenž
svědčí o věcech těch a napsal věci
ty a víme, že pravdivo jest svědectví
jeho, 25. Jest pak i jiných mnoho věcí,
jež učinil Ježíš, kteréž kdyby se spi
sovaly jednotlivě, ani sám mním svět
neobsáhl by těch, jenž by spisovaly se
kněh.

jménem slavně oslovuje; nejmenuje ho ale
Petrem čili Kéfou, aby připomenul mu člověckou lidskou slabotu. Promluva Páně při
hostině k Petrovi jest tak velebná a matorná,
jak tam druhdy, když jej byl základem
církve ustanovil Mt. 16, 17., což Pán při pro
mluvě této má na zřeteli. Ustanoven byl již
tam u Matouše Petr náměstkem Christovýrn ;
nyní svrchovaný pastýř duší našich, 1. P.
2, 25. jižjíž odcházeje k Otci náměstenství
mu zanechává. Petr byl Pána zapřel, a ač
Pán nezměnil zámluvy své Petrovi dané,
zapření jeho předvídaje a jím sebe mýliti
nedávaje, mohlo něco toho napadnoutijiným
apoštolům, a zdáti se mohlo jiným věřícím
doby té, v níž Ja n psal evangelium, že snad
právě na apoštola Jana spadla ona přednost,
an Jan netoliko miláček Páně byl, nébrž
také jemu péče o mater Páně svěřena byla.
Nadto P etr již mučenickou smrtí ku Pánu
odešel a k Janovi, jenž nade čtvrt století
déle než Petr církev spravoval, celá církev
s nevýslovným přitoulením a přivinutím se
hlásila. Ty véd Pán předvídaje třikrát otázku
onu na P etra učiniv, třikráte mu nejvyššího
pastýřství znova potvrzoval, a Jan se své
strany viděl se Duchem svátým ponuknuta
svědectví toho nevynechívati, nébrž pro uva
rování bludu o nějakém od Petra odejmutí
primátu je podrobně zaznamenati. Třikrát
Pán otázku na P etra klade a třikrát velí
mu pásti ovce a beránky, t. j. třikrát jemu
nejvétší moc v církvi svěřuje, třikrátným
tím opětováním na troje zapření jeho mlčemně namykaje. O lásce mluví, netáže se ho
o víře, o níž nebylo pochybenství, jak asi
o lásce jeho Pán zvláštního svědectví po
třebí neměl. Ale v lásce vynikati nad něho
zdál se Jan evangelista, a ješto láska nade
vše jiné ctnosti 1. Cor. 13, 13. větší jest,
mohlo se právě zdáti, že primát na Jana
přešel. Kdo prvním jest v církvi dle důsto
jenství, jím i dle lásky býti povinen. Tudy
Pán provolává na Petra, aby veřejně vy
H ostina ta, kterou tuto Pán dával, byla znání věrné lásky svojí v ruce Páně složil
hostina smíření a odpuštění, hostina pokoje a tak přednost mu i v té straně potvrzena
a přijetí v ozvláštní ostrahu Páně, a hostina byla a primát lásky s primátem víry spojen
ozvláštníbo Petrova před ostatními jeho spo- zůstával. Táže se Pán při prvé otázce: Mi
luapoštoly vyznamenání. K dyž ledy posní luješ-li mne vice nežli tito, t. j. nežli ostatní
dali, vece Simonovi Petrovi Ježiš: Simone apoštolé; ale P e tr pamětlivnyní své slabosti
Janův, miluješ-li mne více než-li tito ? Di ujistuje Pána jenom o tom, co Pán sám v
Jemu : Ovšem Pane, Ty viš, že miluji Tebe. srdci jeho čte, s jinými apoštoly se nepoVece jemu: Pas beránky moje. D i jemu rovnávaje, což tam dříve byl 13, 38.M t.26,
opět: Simone Janovici! miluješ-li mne ? Vece: 33. tak honosně učinil Ve slově vice ale již
Ovšem Pane, l y viš, že miluji Tebe! Díjemu: Pán nadesýlá, že něco vyššího než jioým
Pas beránky m oje! Di jemu po třetí: Si apoštolům, Petrovi svěřuje. Třikráte se táže po
mone Janův ! Miluješ-li mne ? Zarmoutil se lásce jeho; avšak pro ušetření vynechává
Petr, že řekl jem u po tř e tí: Miluješ-h mne ? při druhé a třetí otázce slova: vice než tito,
A řekl: Pane Ty všecko v is ;Ty znáš, že mi prostě jenom klada: Miluješ-li mne? aby
luji Tebe. Di jemu Ježiš ; Pas ovce moje ! každou novou otázkou láska více se vzníDojemně si počíná Pán. Třikrát jej celým msla, jak při každém zapírání chladla víc

a více. Nejmenu jeho, jak jíž praveno, Petře, veškeré církve svěřuje, a v církvi netoliko
nébrž Simone Janův, bud že tak obyčejně laikové, nébrž i kněži jsou i biskupové. Sv.
Petra nazýval, ješto nyni nebyl Petrem, nébrž Bernard o papeži vece: Biskupové ostatní
Petrem či skálou se teprv státi měl po odchodu mají stáda sobě přivtělena, každý svoje ;
Páně; budžechtěl činem tímmlčemněpokuto tobě všickni jsou svěřeni, jedno stádo jed 
vali zapření jeho, v němž skálou velmi trolivou nomu pastýři. A nejenom nad ovcemi, nébrž
se býti ukázal. Prvnější výklad má před- i nad pastýři ty jeden pastýř všechněch jsi.
dosL Druhý zajisté klade, jakoby Pán, ač Tak trojí vyzQání následuje na troje zapření,
ozvláštním svojím Petrovi zjevením se L. 24, aby jazyk nesloužil méně lásce nyní, jak
34. 1. Cor. 15, 5., že mu odpustil ukázav byl posloužil bázni. Tím spolu dává náuku,
jakoby, díme, tím Pán nyní znova jemu výtku jak vůbec kněži teprv po předchozím zku
činiti chtěl tou měrou, že by byl i jména šení k důstojenství připuštěni býti mají; trojí
toho, jež mu byl dal, litoval užívati, a jakoby také péče, modlitbou, náukou, příkladem se
se mu toho sželelo, že kdy toho Šimona ská dle sv. Otce tím naznačuje. Při třetí otázce
lou církve svojí učinil. Nic toho nemůže zarmoutil s« P etr ; namanulo se mu, že snad
připadati na Syna Božího, jenž předvídal, Pán v hloubi jeho duše čte a že tam vidí
že Petr Jej zapře a přes to předvídání jej nějaký nedostatek, a tudy s bolem opako
předce prvenstvím v církvi nadělil; uará- val : Pane, Ty víš všecko, Ty víš, že miluji
žel-li Pán trojí otázkou na ono trojí Petrovo
Tebe. Zármutek pocházel z hluboké pokory
zapření, stalo se to Gal. 3,8. předvidern pro a ne z nějaké citlivosti liché a tudy zaslou
ty, jimž by druhdy ve příštích dobách ono žil ode Pána té odpovědi, kterou po třetí
zapření závadou a překážkou v uznání před jemu potvrdil prvenství v církvi. A jako
nosti býti mohlo, čemuž Pán vyhověti ho tehdá Petrovi, tak v průběhu dějin světa
dlal. Oddává nyní Pán jemu pasení církve, znova a znova prvenství to nástupcům jeho
a pasením rozumí řízení veškeré a veškerou potvrzoval, a právě bouře, jež stromem tím
vládu. V řeckém textě stojí dvě slova /Mítxí, až na kořen zatřásly, k upevnění jeho při
tioifiem, což u nás slovem pásH jenom od- spěly.
dati se může, z nichž ono více ku pokrmu,
Ale prvenství v církvi měl Petr oslaviti
toto k řízení hledí, avšak tu souznačně se slavnou smrtí, a jak nyní byl náměstkem
obě slova kladou, a jak praveno zahrnují Páně ustanoven a tudy v církvi Páně osobu
veškerou péči o vládu v náuce - i správě obnášel, tak se měl Pánu také ve sm rtipřicírkve. P ravě: Moje ovce, veškery mu po podobniti. Tudy Pán mu nyní spůsob smrti
roučí křesťany a namítá, že ne pánem, nébrž předpovídá, kdež o té nyní provedené lásce
pastýřem a sluhou jich jest, jakoby mu pra- důkazy dáti m ěl Dí mu: Amen, amen, p r a 
vil: Pas je jak moje ne pak jako svoje; vím tobě, když jsi byl mladším, opasoval jsi
hledej v n^ch mé slávy a ne svojí slávy; se a chodil jsi, kdež js i hodlal; když seprokazuj, že já jsem jich pánem a vládařem stárneš, roztáhneš ruce svoje a jin ý tě opáše
a ne ty, a že hledáš u nich mého nepak a povede kam nechceš. To pak pravil znače
svého dobra. Kdož tou myslí pase ovce Ohri- smrt, jakou Boha oslaví. Mladším byl a do
stovy, že je sobě vlastními býti žádá, dí sv. sud jest Petr nyní; slova toho užívá Pán
Aug., teu sebe a ne Christa miluje. Kdo hledě k budoucnosti a ku příštímu stáří
ale tak sebe miluje a ne Boha, ten nemi Petrovu. Smrt kříže mu předpovídá, jak se
luje sebe; nebo nemoha ze sebe žiti, sebe jednomyslně v tom snášejí vykladatelé a
kochaje umírá. Slovo miluješ také dvojím jak ze slova roztáhneš ruce viděti; slova:
slovem se v řeckém i latinském textě píše, a jin ý tě opáše o svázáuí, zajetí a násilném
z nichž jedno více ke ctihodnosti, druhé ku chopení a slova: povede kam nechceš o kru
příbuzenství se odnáší. Avšak i ta slova je  tém k mukám vlečení se vůbec vykládají
nom souznačně se berou. Místo dyanám slova, aniž místněji jich natahovati přijde. Z atiého
jehož Pán užívá, odpovídá Petr slovem cpiMw, mládí a nyní ještě volen a svoboden jsi, a
jímž osobná přivinulost se vytýká, což jeho nikdo v obor tvé svobody nesahal. Ale
vroucnosti více přiměřeno se zdálo, nežli druhdy spoutají tě, a zbaví tebe svobody
obecné slovo abstraktně ayoázám. Při třttí tvojí, a odvedou tebe ku kříži. Jan zkrátka
otázce Pán sám slova Petrova cpihlg užívá a jenom smrti té dotýká co povšfchně známé.
tím hlouběji slova svoje vrývá v útrobu P e Dí P ia : jin ý tě opáše. Kdož jest ten jin ý ?
trovu. Ve slově ovce a ve slově beránky roz O tom nic nedí. Ale rozumíme-li slovo rozdíl te musí činiti, totiž viděti musíme v be táhnouti o rozpětí na kříži, vynikne nám
ráncích laiky či obyčejné křesťany a v ov R man, t. j. vláda římská, ješto ukřižování
cích matky křesťanů t. j. představené jejich, bylo římským trestem. Slova: kam nechceš,
biskopy a pastýře. L»č i ti, kdož rozdílu nedějí, že se zdráhati bude smrt pro Pána
nečiní, připustíti musejí, že Pán Petrovi o podstoupiti, nébrž o povídají, že to podnikne,
apoštolech přítomných ničeho nepravě, správu čeho se příroda lidská hrozí, leká a štítí.

Slovem opásali prohlédá Pán k tomu, že
Petr opásav se do vody skočil, aby spíše
ku Pánu se dostal. Ve slovech těch leží ale
také i předvést, že již Pána nezapře, že
víru i lásku dochová do stáří až vyššího, a
že až do stáří svého předkovati bude církvi,
nemaje umříti tak brzo, jak se to Jákubovi
bratru Jana ev. stalo. Tak se posléze Petrovi
dostalo toho, co byl pravil 12,36.: Bych měl
i s tebou umříti , nezapřim tebe. Eusebius
h. e. 2, 25. praví, že sv. Peír na kříži po
věšen byl, a celá starožitnost o tom svědčí
jednohlasné. Toho konce došel, dí sv. Aug.,
onen zápůrce a milovník, opovážením pozdvi
žený, zapřením padlý, pláčem očištěný, vy
znáním osvědčený, trpěním korunovaný, toho
došel konce, že z lásky dokonalé za jméno
toho umřel, s nímž umříti ohýral a přiskoře
se nabídal Musel Christus napřed umříti
pro spásu Petra, a potom teprv mohl Petr
umříti pro kázaní slova Jeho. Zdála se smrt
ta býti v očích lidí ohavuou, podlou a otro
ckou; ale jinak o ní souditi přijde dle slov
Janových, že tou smrti oslavil Boha. Oslavil-li Boha, oslavil ji tím více sebe. Dí o
oslavení Boha, ne jakoby Boha něco bylo
tou smrtí přibylo, nébrž že tím utrpením
Petr vyznal pravdu viry Páně a spolu dal
námětek, aby víra ta vice se rozprostranila
a v srdcích lidských hlouběji ujala podlé
toho výroku, že krev mučeníků jest seme
nem křesťanů, O oslavování Boha viz 9,24.
P ři potvrzování primátu nečiní Jan postřehu,
že by byl Petr prvenstvím Boha oslavil;
činí to při slovech: Vztáhneš ruku & pove
dou tě kam nechceš. Podmaňováním vůle
své pod zákon Boží nejvíce čest Boží hlá
sáme. V íom oslavení Páně skrze smrt do
stalo se Petrovi toho, co byl dříve zažádal
13, 36. nn. a co mu tam Pán připověděl, an
mu pravil: Nyni nemůžeš mne následovati,
budeš mne však následovati později. A na
to narážeje a k slovům oněm zře vece Pán
Petrovi: Následuj m ne ; jak já jsem kříže
se podjal, ani ty se ho nezdráhej podstou
pit]. Některým vykladačům zdálo se, že slo
vem následuj mne Pán velí mu následovati
po něm co náměstek Jt ho. Leč náměstenství
to již mu výšeji slovy: Pasiž ovce moje ode
vzdal. Při slovech následuj mne povstal Pán
a šel, aby symbolickým skutkem vypodob
nil Petrovi to, co byl mu slovy pravil. Ná
sledoval Pána Petr co náměstek, následo
val co ukřižovanec, k v čemuž poslednímu
tu Pán nejpříze hledí. Šel Petr za Pánem a
dokázal, že rád přijímá veškero břemeno
na něho složené. Ale za Petrem šel v zá
pětí Jan nemoha se odloučiti ode Pána a
chtěje sám také ochotu svou na jevo dáti,
že smrt pro Pána podstoupati volí. I ohlédl
se Petr, kdoby za ním šel, ješto Pán jednomu

jemu byl velel Ho následovati. Vida tu ďana
pocítil v sobě zvědavost, jaké příští Pán to
muto miláčku svému usoudil? A tím .více
chtěl zvéděti věc tu, an mezi Janem a jím,
Petrem samým, zvláštní přízeň panovala.
Tásal se tedy Pána: Tento však což?- Což
stane se s tím ? Zdaliž také násilnou smrtí
sejde se světa toho ? Nikdy Pán apoštolův,
ač nemotorně, nevhodně a nemístně se tá
zali, s práznem néodbyl, nébrž o p ra v il co
bludno v otázce bylo, zjevil jim, co s -psavdou se shodovalo. Tak i zde na tu ctáuku
odpovídá P á n : Tak chci, aby ostával až' p ř i
jd u , což tobě do toho ? Tak čte Vulgáta.
Řecký text čte lépe: Chcili, aby ostával až
přijdu , což tobě do toho ? Dle latinského
čtení Pán mluví na jisto ; dle řeckého textu
mluví výmínečně. Třetí čtení obojí částici
tak a jest-li spojuje, leč zhola neprůvodno
jest. Samo latinské čtení na nedopatření pí
sařů spoléhá, kteří místo spojky si, jest-li
napsali sic, takto; v řeckém textě nemohla
se proměna státi a všickni řečtí rkpp. čtou
jednohlasně ««*’, jest-li. Chci, vece, a u k a 
zuje vševládu svou nad životem a smrtí. Smysl
tim rozlicením čtení se rozlikuje, ač v pod
statě odchodnost nepatraa jest, čtem e-li s
vulgátou: Takto chci, aby ostával až p řijd u ,
musíme příchod, Páně slyšeti buď o pří
chodu Páně při tiché smrti Janově pro'
uvedení duše jeho do domova věčného, aby
kde Pán jest i on byl 14, 3., aneb musíme
jak jíní slyšeti příchod ten o zjevení jemu
věcí budoucích v apokalypse. Aneb se p ří
chodem Páně rozumí příchod k soudu nad
Jerusalémem Mt. 16, 28. P ři prvním výkladě
slovo takto značí toli co bez útrapného a
úsilného ú m rtí; takto, neukřižován, nerozdrásán, nébrž cel a zachovale na těle. Při dru
hém a třetím výkladě slovo takto vůbec J e 
nom k životu se táhne a značí: na živ ě:
Chci, aby žil a přežil zkázu Jerusaléma.
Text řecký, jenž výminečaé čte: Jest-liže
chci, aby zůstal až přijdu, může nejlépe také
o příchodu k soudu slyšeti se, ana celá
váha záleží na odmítnutí otázky Petrovy a
na pokárání zvědavosti jeho: kdybych také
volil ho zachovati až do druhého příchodu
svého, což by tobě bylo po tom? Ty v tom
nemůžeš nic změniti, aniž potřebí tobě o tom
věděti. Ty následuj mne, o to jediné péči
maje, aby ty oslavil mne úmrtím smrti mé
podobným, a na tom hlavitě důraz spoléhá,
aby Petr tutohle péče nechaje o Jana, k
tomu prohlédal, jafeby Pána po mnohých lé
tech došed stáří na kříži následoval. Chce
Pán příklad dáti pro veškery časy, abychom
nezbedně a všetečně nestarali se o to, jaké
úmysly a záměry Bůh s tím neb oním člo
věkem má, nébrž abychom sami ke své po
vinnosti hleděli a jí pilni jsouce Boha oslavovali

Jednak ta přítemná slova Páně ku Petru
pravená výkladu došla nešťastného a neka
lého. Praví o tom sv. J a n : Vyšla tedy řeč
ta mezi bratry, že učenik onen neumře. Á ne
řekl mu J ežiš: Neumře, nébrž : Tak chci, aby
on ostával až přijdu, což tobě do toho ? Bra

třím i jmenuje křestany; bratrská láska cír
kev ovíjí od té doby, co Christus Pán 20,
17. učeníky své bratřími nazval. Mnozí z
křestanS žijících m doby, když Jan evan
gelium spisoval, vykládali sobě slova Páně,
že Jan do příchodu Páně druhého, jejž sobě
v brzké době tušili 2. Thess 2, 17., na živé
ostáv&ti budes nápotom Christa naproti jiti
a oslaven býti maje 1. Thess. 4. 17. Sv.
Jan, jak již výše dotknuto, nemohl toho
bludného výkladu a své vásse nechávat!,
nébrž mase! mu podklad onen podkopati,
aby snad lidé vidouce nápotom skutečně
umírati Jana, na víře své úhony nevzali.
Tudy zamítá Ja n ono vykládání slov těch,
an vece: Nepravily že neumře, nébrž chci-li,
aby ostal až přijdu, což tobě po tom ? Ostatně
jsme o smrti Jana apoštola v úvodě mluvili
a té legendy dotkli, podlé níž Jan v hrobě
ustavičně dýchá, tak že hrob jeho pozdvi
huje se dechem jeho a manna z hrobu jeho
vyřinuje; symbolicky tím sladkost slov evan
gelia jeho a věkostálost lásky, již zastoupal,
se naznačuje.
Co ještě následuje, jest přípisek těch
apoštolů a učeníků Páně, na jejichž prosbu
a modlitbu k Bohu učiněnou Jan byl evan
gelium to sepsal, jak jsme siřeji o tom v
úvodě položili. Text vece: To jest učenik
ten, jen ž svědčí o věcech těch a napsal věci
ty a víme, že pravdivo jest svědectví jeho.
Tyto věci, o kterých Ja n dává svědectví,

jsou všechny věci celého evangelia, jak ze
souvisu s následujícími slovy patrno, a ne
mohou tedy se k jediným slovům těm po
sledním o smrti Janově potahovati. A víme,
že věrno a pravdivo jest svědectví jeho ;
víme my ostatní apoštolé s ním spojenu Jiní
to na samého Jana slyší, jakoby on sám
svědčil o sobě a plurálu majestátného uží
val spůsobem tím, jak ho spisovatelé také
svati užívají, a jak ozvláště sluší na cen
trálně postavení apoštolů. Jiní slovo víme
praví býti plurálem skromnosti, jímž spiso
vatelé značí, že s povědomím dokonalého
s apoštoly obecenství mluví. Jsou to však slova

apoštola Ondřeje a těch, jenž při spisování
evangelia Janova přítomni byli.
Ještě ku konci jakoby předvídáním ně
jakým, že přijdou lidé, jenž v písmu všecko
obsaženo býti řeknou, pro skromeaí a zru
šení mylné a škodné domněnky takové při
dávají se slova: J e d mnoho jiných věcí, jež
činil Ježiš, kteréž kdyby se podrobně vypi
sovaly, ani svět mním neobsáhl by napisovaných kněh o tom. Hyperbola a nadsázka

tu jest a chtějí slovy těmi dotčení světcové
a svědkové říci ke své omluvě, že nelze
všech věci ode Pána činěných, jimiž očividně
také náuky zahrnují, podrobně a obšírněji
asazn&menati, anby toli kněh napsati se mu
selo, že by ani ve světě nesměstnaly se. A
ovšem podrobně rozbírání, rozjímání, rozva
žování slov Páné a skutků Jeho pro vyvý
šenost jejich neskončeného vysvětlování by
vymáhalo, an pravdiv jest výrok Job 11,
7. 8.: Zda pochopuješ šlápěji Božích ? Bůh
nad nebesa vyšším je st a hlubším nad pro
pasti a delším nad míru země a širším nad
širokost moře. Nadsazené tedy avšak pravé

jest to mluvení; nadsázka se mírní slovem
mnim. Jiní ma|í za to, že zde Jan vniternou velikost měřídkem vněšným měří jak
Am. 6, 10. Amasiáš Bethelský k n ě z k Je ro boamovi pravil: Spikl se pro ti tobě Amos,
země nemůže snésti řeči jeho, t. j. není dosti
prostranná, nemohou se na ní směstnati,
t. j. lidé zhola žádné chopnosti nemají a
žádné vnímavosti pro slova Hospodinova
od Amosa pravená. Leč na našem místě se
slovo obsáhnouti nebéře o duchovním pocho
pování a pojímání, jak ze to slova knihy pa
trno jest. Mnoho v evangeliích vypuštěno.
Tím s větší vroucností a pílí musíme to roz
jímat!, v mysl ukládati a v srdce ukořenovati, co evangelia naše obsahují, a při tom
Ducha toho, jenž věje v písmě, prošití, aby
nás uvedl do všeliké pravdy a nám dal posvětivé pomoci své, abychom životem přívinulost svou k těm pravdám osvědčovali. Čím
více o nich přemýšlíme, tím sladší nám budte.
Jest v evangeliích předivná krása Boží slo
žena, jenž obveseluje každého, kdo s čistým
milováním na ni patří. Tím milováním za
hořme, stůjme na stráži, pronikejme myslí
nebesa písma svatého a vstupujme tím žebří
kem ku Pánu, ku hlavě své, aby tam bylo
srdce naše, kde jest přežádaný náš poklad.

